
BostonanLietuvos
Gubernatorius ir Majoras Baisi skriauda Lietuvai

Liurbyste ar šunybe

riūkarrisų para--' ką rado praloto

pačių musų žmonių

Kf.no pasidarbavimu tai
PADARYTA.

non

tus krausto — kaip kokios 
naidos!

pijų užrašė lietuviais.
Kuomet gi buvo gauta Ame

rikos maisto, tai lenkai tai pa
rapijai nedavė, nes jį lietuviš
ka yra. Gyventojai iškart už= 
sirūstino ant klebono, nes te
nai labai vargiai žmonės dabar 
gyvena ir duonos negali gauti 
už didžiausius pinigus, maiti
nas tik bulvėmis. Dabar gi 
visiems žmonėms taip įgriso o- 
kupacinė lenkų valdžia, kad 
gyventojai laukte-laukia lietu
vių kariuomenės ir valdžios ir 
tikisi, kad lietuvių valdžioje 
bus gera gyventi ir nereikės 
bado kęsti, kaip prie lenkų.

čiai dalyvaus abiejose vaka
rienėse.

Ketverge Naujų Metų 
dienos vakare pobažnytinej 
ir Municipal salėj įvyks pra
kalbos. Kas tik gali paeiti 
visi eikite išgirsti tėvynės 
balso bi kurioj minėtų salių.

Gerbiamas:—
Štai susilaukėme savo 

ir graižydami' uoste “La Pallice

dyti. -Jei vienas ką tinkamų 
sumanė, tai kiti pradeda prieš 
tai agituoti arba boikotuoti, 
kad greičiaus išardyti. Ar ne 
laikas mesti tokius blogus pa
pročius?!

Tasai iškilmingas, oficia
lus, su dideliu garsinimu 
Lietuvos vardo atlikta Nu
teriotos Lietuvos Draugų 
Komiteto dėka. Prieiti prie 
gubernatoriaus ir majoro 
prigelbėjo milijonierius, di
dis lietuvių prietelius, vie
nas žymiausių Bostono vy
rų Joseph Maynard, So. 
Boston Trust Co. preziden
tas. Vakarienė City Clube 
surengta dėka J. J. Roma
no, Lietuvių Prekybos B-vės 
vedėjo. Jisai taip-gi atkrei
pė domų Bostono finansistų 
į Lietuvos atvykusių misijų.

nepapras
tų nuostolių ir visokių nesma
gumų. Vis tai įvyko ne mūsų 
kalte, bet vien betvarke Pran
cūzų Administracijos čįonyk-. 
ščioje įstaigoje Trausiet Mari- 
time.

Aš manau kad būtų labai 
naudinga apie tuos nuostolius 
imti šaukti po savo laikra
ščius, galimas dalykas to at
balsiai pateks į ausį prancūzų 
agentų, o tas mums paleng
vins mūsų bylų laimėti pas 
Prancūzų valdžių.

Dalykas va kame: Išgabe
nę du trečdaliu savo pirkinių 
anglų dviems laivais į Lietu
vą, likusiai dalei laivų davė 
prancūzų valdžia, žinia ne vel
tui, bet tam tikromis išlygo
mis atsilyginimo.

Gavę laivų pradėjome jį 
krauti, suvertėme laivan apie 

, desėtkų vagonų. Gi keli desėt-DRAUGUŲ IR SAVIVAL
DYBIŲ GYVENIMAS.

Sintautai. Pas mus labai 
sunkus padėjimas bežemių ir 
mažažemių. Jeigu reikia nusi
pirkti rugių centnerį arba va
sarojaus kiaulėms pašerti, ne
galima pas ūkininkus gauti už 
pinigus, reikia permokant 
pirkti nuo žydo.

Taigi artinantis rinkimams į 
valsčių savivaldybes bežemiai 
ir mažažemiai budėkite. Spies- 
kitės krūvon, organizuokitės, 
kad didžiažemiai vieni visų 
vietų savivaldybėse neužimtų. 
Reikia rūpintis, kad ir bernai 
ir šiaip tarnautojai pribūtų į 
rinkimus.

atkreips domę į Lietuviu 
tautos aspiracijas ir jog Lie
tuvos ‘Valstybes delegacija 
ras prietelių ir užuojautos 
Massachusetts valstijoj. Po 
to delegatai apžiūrinėjo 
puošniausias puošnios Statė 
House dalis ir ant Statė 
House trepu lauke delegatai, 
vietos lietuviai ir keli ame
rikonai buvo nufotografuo
ti dienraščių reporterių. Po 
to Lietuvos Talštybes dele
gatai ir vietos lietuviai nu
ėjo į City Hali, kur svečius 
priėmė majoras Peters.

Po šitų oficialių priėmi
mų Lietuvos Valstybės dele
gatai nupyškėjo automobi
liais į puikiausių Bostono 
hotelį Couplev Plaza, kur 
sutiko didžiųjų laikraščių 
reporterius ir paskui Bos
tono finansistus.

Vakare City Club’e buvo 
iškilminga vakarienė Lietu
vos Valstvbės svečių pager
bimui. Dalyvavo apygar
dos lietuvių veikėjai, Bosto
no finansistai, veikėjai ir 
profesoriai. ♦

Apie svečių atvykimų ir 
jų oficialų priėmimų vietos 
angliški dienraščiai plačiai 
buvo paminėję.

gonų daiktų buvo sukrauta 
lauke ant kranto, kad laivan 
krauti. . Bekraunant tų laivų, 
pasirodė, kad jis visai neti
kęs-kelionei. Gavome atgal vi
sus daiktus krauti laukan! Li
ko daiktai lauke mirkinami 
lietaus, šildomi saulės, tad su
prantama kokios patogios pu
vimui ir gadinimosi išlygos su
sidarė.

Prižadėta antrųjį laivų. Be
veik į mėnesį laiko vos jį susi
laukėme. Privertėme jojo tris 
ketvirtadalius viso krovinio. 
Tas ir-gi pasirodė netikęs. Vėl 
liepta jį ištuštinti. — Tad pa
sidarė tuščiaus darbo, pilimo 
vandens į bačkas be dugno, 
kuris mums kainuoja apie fr. 
150 tūkstančių! Daug daiktų 
apgedo, susilanksto, aprūdijo, 
susidabžė, susitraukė ir tt bu
stojo savo našumo tolimesnėje 
kelionėje. Abelnai čia nuosto
lių mums yra į 8 nuoš., gi ver
tės kraunamųjų daiktų į 15 
milijonų frankų — tad pasida
ro nuostolių iš vienų daiktų f r. 
1.200 tūkstančių. Pridėjus 
tuščiaus darbo iškaščius fr. 
150.000 — viso labo nuostolių 
mums pasidaro 1.350 tūkstan
čių frankų.

Be to, susivėlavus su nnga- 
benimu šitų daiktų Lietuvon, 
nukentėja valstybinė prekyba. 
Nesant-šitų daiktų laukiamuo-

riodas lietų šioje šalyje užtiko, I 
purvai. Beto — patį laivų kaž *’ 
kodėl statoma toloka nuo mū- J 
sų sandelio, tad sunkus gabe
nimas ir tt. ‘

Siaurųjų gelžkelių dirbtuvė. 
Čia dirba 300 darbininkų; už
darbis nuo 18 ilgi 30 auksinų 
į dienų. Be to dar gauna pro
duktų pigesnėmis kainomis.

Centralinė armijos dirbtuvė. 
Dirba 235 darbininkai. Už. dar
bo dienų mokama nuo 20 lig 35 
auksinų. Retkarčiais gauna 
produktų pigesnėmis kaino
mis. Turi įsisteigę prie dirb
tuvės kooperatyvų.

Šmidto fabriką. Dirba 350 
darbininkų. Vyrai uždirba 
nuo 12 lig 20 auksinų, mote
rys nuo 8-14 auks., nežiūrint, 
kad jos tų patį darbų dirba, 
kaip vyrai.

Suvalo dirbtuvė. Dirba 50 
darbininkų. Uždarbis nuo 12- 
18 auksinų.

Tartokų darbininkų uždar
bis nuo 81-12 auks. į dienų; 
darbo laikas—9 valandos.

Malūnų darbininkų padėji
mas toks pat, kaip ir tartokų.

8 valandų darbo laiko įstaty
mas. Pirmadienį gruodžio 1 d. 
V. Taryba vėl tęs savo* posė
džius. Dienotvarkėje yra pa
žymėtas 8 vai. darbo laiko į- 
statymo priėmimas. Lauko 
darbininkams įstatymas nor
muojamas vasarų iki 11 vai., 
žiemų — iki 6 vai. dienai.

(Kauno “Darbininkas”)

KAUNAS.
— 30 d. lapkričio 6 vai. 

ryto, atsirakinę išėjusios baž
nyčion tarnaitės duris, įsi
veržė pas pral. Dambrauskų, 
šv. Kazimiero Dr. pirmininkų, 
3 plėšikai ir, šviesdami elek
trine lempute 
revolveriu, pareikalavo Drau
gijos pinigų. Kadangi raktai 
nuo kasos ne pas pralotų sto
vi, tai plėšikai atėmė tiktai,

• nuosavaus, 
būtent 3000 rublių, du krūtini
niu kryžių su retežiais, du ka- 
nauninkišku žiedu ir sidabri
nius šaukštus. Išeidami, sar
gui pasisakė buvę pas kunigų. 
Pervėlai susipratęs sargas nie
ko nebepadarė. Milicija kalti
ninkų ieško. Turėjo būti bent 
vienas geru Draugijos narni)

rekvizicijų, 1 kad imsiu javų 
po 5 pūdus nuo dešimtinės.

Kietaviškijj valščiuje, šia
pus demarkacinės linijos apie 
20 lenkų legioninkų atėjo į 
Karei v o n i ų kaimų ati
minėti iš žmonių kailinių. At
vyko keli lietuviai kareiviai ir 
plėšikus išvaikė.

sitęsė laikas badavimo žmonių 
ir nedateklius belaukiant atga
benamųjų daiktų iš uosto La- 
Pallice.

Daug daiktų šito transporto 
buvo skiriama kariuomenei., 
šiomis reikmenimis į laikui 
neaprūpinta kariuomenė davė 
laikų įsigalėti ftMsų krašto 
priešui, kuris daug nuostolių J 
yra padaręs pačiai Lietuvai, 
ir savo čia įsigalėjimu, įsiga- G 
Įėjo ir priešakyje visų Alijan
tų.

Demoralizavimas gyventojų, i 
kuriems nuolat buvo žadėta, I 
kad štai supirktieji daiktai | 
jau jau diena iš dienos ateis, 
— ir neatėjo visų nekantriai 
laukiami. Demoralizavimas'

170 vy-

• Lietuvos Valstybės pir
mutiniai oficialūs atstovai iš 
New Yorko Bostonan atvy
ko utarninke gruodžio 30 d. 
2:40 vai. po pietų. Brangių 
Lietuvos Valstybės svečių 
— Vileišio, Žadeikio ir Ži- 
lians pasitikimas Bostono 
miesto ir Mass. valstijoje.., 
Buvo tiesiog karališkas. Pa
sitikta taip, kaip tai daro
ma atvykstant bile kokios 
valstybės oficialiems -atsto
vams.

Massachusetts valstijos 
gubernatorius Coolidge sto- 
tin atsiuntė savo reprezen
tantų kapitonų Dowling. 
Lietuvių atvyko stotin apie 
200. Buvo gerbiami kuni
gai Laukaitis. Urbanavi
čius, Jakaitis, Švagždis, Ča
plikas ir Virmauskis. Bu
vo būrelis lietuvių ex-ka- 
reivių uniformose su ex-o- 
ficieru adv. Bagočiu prieša
kyje. Buvo gęrb. komp. M. 
Petrauskas ir šiaip visokių 
biznierių, veikėjų, profesio
nalų ir -darbininkų, ištrū
kusių iš darbo. Atpyškėjus 
traukiniui lietuviai stotyje 
sudarė dvi eiles ir tarpu tu
rėjo eiti visi atvvkusieji tuo 
traukiniu nasažieriai. Dy- 
vų dyvai juos apėmė, kai- 
pamatė dvi eiles žmonių. Ei
dami teiravosi kuris čia ga
las. Ir iš visų pusių tik gir
dėjosi “Lithuanian Dele- 
gation,” “Lithuanian Dele- 
gation.” Pagalios pasirodė 
prie vartų svečiai ir lietu
viai sušuko tris sykius hur- 
rah. Kartu šaukė hurrah 
ir pašaliečiai subėgusieji 
žiūrėti, kas do svečiai atke
liavo.

Pagalios delegatai susėdo 
į puikius automobilius ir 
kartu su žymesniais veikė
jais nupyškėjo į Statė Hou
se, kur laukė gub. Coolidge. 
Massachusetts valstijos gal- 

r va maloniai priėmė svečius, 
po introdukcijos ir pasisvei-> 
kinimų gubernatorius ir 
Lietuvos Valstybė? delega
tai nusifotografavo. Po to 
sekė gerb. kun.' Jono Ži
baus prakalbėlė į guberna
torių. Gerb. veikėjas išreiš
kė Lietuvos padėkų Ameri
kai už suteiktų paramų ir 
Mass. valstijos legislatūrai 
už priėmimų rezoliucijos, 
prašančios Snv. Valstijų 
valdžios pripažinti Lietuvos 
neprigulmybį,

Tarp Lietuviu.

Seredoj buvo *. pienuota, 
kad Lietuvos Valstybės mi
sija atsilankys pas Jo Emi
nencijų kardinolų O’Connell 
ir pagalios vakare Lietuvių 
salėj ir pobažnytinej salėj 
vietos lietuviai turės laimę 
pasveikinti, pavaišinti ir iš
girsti brangios tėvynės pa
siuntinius. Visus, kuriuos 
tik šie žodžiai pasieks prieš 
minėtų vaišių įvykimų, bū ti
rtai atsilankykite į bi kurių 
salę sulaukti Naujų Metų su

žinovu. -
— Iš užsienių Kaunan sugrį

žo Martynas Yčas.
— Jau vakarais pradėjo kai- 

kur gatves šviesti. Bet tos« 
šviesos da permaža, ypač e- 
sant skylėtiems šalygatviuose 
tiltams ir išsimalusioms duo
bėms. Ar nevertėtų miesto 
Valdybos socialios pagalbos 
teismo skyriui atkreipti domės Į kai didelių amerikoniškų va- 
į pataisymų šalvgatvių ir pa
čių gatvių. Jose nevienas da
bar prietamse einant gali par
puolęs susižeisti arba net kojų 
išsilaužti ar sprandų nusisukti, 
krisdamas nuo be turėklų til
tų ir tiltelių. .

KAUNAS.
— Aleksoto darbininkų Ko

operatyvo susirinkimas Lapkr. 
22 d. sušauktas aptarti toly- 
mesnį kooperatyvo likimų, nu
sprendė visomis išgalėmis ko
operatyve gyvavimų palaikyti. 
Nenorintiems būt toliau koope
ratyvo pajininkais — pinigus 
grųžint. Išrinkta nauja val
dyba iš Andriaus Ivanausko, 
Muškoto, Vandzio, Galkaus- 
ko ir Vainikojnio, Revizijos 
Komisijon: Radzevičius, Ber- 
žinskas ir Povilaitis. Kadan
gi paskutiniu laiku pradėjo vėl

valdyba įprašyta visomis išga
lėmis pagaminti nariams duo- > nos.

. . r
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Šimtas tūkstančių darbinin
kų, statančių triobas per visų 
vasarų 1919 m. Chicagoje ne
dirbo ir už-mokesčio negavo. 
Nesenai ir New Yorfce būda
vo taip-pat, gal dar ir blogiau. 
Ten būdavo kartais 100, kar
tais .150 streikų tuo pačiu lai
ku, toje pačioje pramonės ša
koje, būtent namu ir laivų sta 
tyme.

Dabar New Y->rke keturias-Į 
dešimt dvi sąjungos (unijos) 
'sudaro Building Trade Coun- 
cil, t. y. Statymo Pramonės 
Tarybų. Tos tarybos pirminin
ku yra p. Robert P. Brindell. 
Nuo 1916 m. jis taip-gi veda 
reikalus vietinės N. 1456 Daili
džių Brolijos kuopos, turin
čios 3,000 narių.

Nuo to laiko, kaip p Brin
dell veda statymo darbininkų 
sąjungos New Yorke, tų dar
bininkų uždarbis pakilo 25 
nuošimčiais ir tat įvyko be 
streiko. Tat įvyko dėlto, kad 
vadas yra gabus. Jis žino, ka
da kaip ir su kuo pakalbėti, 
kad darbininkų užmokestis 
padidėtų nereikiant išeiti į 
streikų. Streikas tuština ir 
darbininkų kišenius ir sąjungų 
(unijų) iždus. Geriau yra 
gauti uždarbio pakėlimų de
šimčia nuošimčių be streiko, 
negu pelnyti 25 nuošimčius po 

- ilgam streikui.
New Yorko darbininkai su

pranta, kaip p. Brindell yra 
jiems «naudingas, kad jis mo
ka tą padaryti. Todėl Sąjungų 
(unijų) susirinkime, kuriame 
dalyvavo 2.938 vyrai,. tapo 
primtas sąjungų kontraktas 
su p. Brindell iki jo gyvos 
galvos, kad jos jam mokės al
gos aštuoniolikų tūkstančių 
dolerių metams.

Ta alga yra milžiniškai di
delė. Bet sąjungų (unijų) na
riai supranta, kad mokėdami 
ją gabiam vadui, jie patys vis
gi daugiau pelno, negu kad 
pelnytų turėdami pigesnį ne
gabų vadą.

Mums tiktai išrodo, kad 
kontraktas iki gyvos galvos y- 
ra gana pavojingas darbinin
kas. Jeigu demokratiškose 
respublikose visos tautos pre- 
šdentas renkamas tik ketu- 

’riems metams, kaip Ameriko- 
i septyniems kaip Pran- 
B, tai ir darbininkų or- 
ajos neturėtų susirišti 

ad ir gabiausiu 
ižinai. Ką gali 
>s permainos gali 
>te ir būde? De- 

neapsiriksi 
raktą visam 
įtoio atvejo 

blėdies 
laimiu-

PRITARIAM.

DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
SUSITVĖRĖ BONŲ 

PLATINIMO 
STOTIS.

Worcester, Mass. — Pe
reitą pėtnyčią čia susitvėrė 
bonų. platinimo stotis. Sto
ties pirmininku išrinktas 
gerb. kun. J. J. Jakaitis. 
Prot. rašt. liko Baltromai- 
tis, fin. rašt. Zataveckas, 
ižd. Ptirvinskas.. Ūpas wor- 
cesteriečiii pakilus, veikėjai 
pasiraitę rankoves, išsijuo
sę stos nenuilstantin darban 
ir sukirsti visas Amerikos 
lietuvių kolonijas.

Geriausių pasekmių. Va
lio. worcesteriečiai! Bet sau
gokitės Bostono.

ręs. Patys darbininkai katali
kai tyliai miega. Jei koksai ir 
atsiranda, tai tik bobiškus 
pletkus nešioti, šmeižti savo 
artimus ir jei kas yra buvę pir
miau padaryta, tai tų griau- 

j na.
Turime čia ir lietuvį kuni

gų. Per šv. Kalėdas bažnyčio
je buvo daug žmonių. Laike 

! mišių grajino lietuvių benas.

nytinio choro. Da turiu pri
minti, kad prie choro prisidė
jo ir orkestrą, susidedanti iš 
šių ypatų: A. Ulevičius ir J. 
Davidonis su smuikais, J. Kan- 
dautas ir Trapkauskas su kor
netais, St. Urbelis su basu. 
Tai-gi būtų labai smagu, kad 
ši orkestrą visada dalyvautų 
sykiu su choru prie visokių 
vakarų rengimo.

Taip-gi negaliu praleisti vie
nų dalykų nepriminęs. Nela
bai senai čionai atsibaladojo

kuri gina tėvynę nuo priešų. Ra
gino visus prigulėti prie L. R. Kr. 
ir šelpti varsgtančius mūsų bro
lius ir sesutes Lietuvoje. Po pra
kalbai buvo renkamos aukos. Au
kavo sekanti:

Izd. Dambrauskas $5000; po 
Pet. Adušiunas, Ona Pu- 
Juoz. Švilpa, Ant. Adu- 
Pet. Grigienė, Juoz. Ar- 
Br. Nakrošius $20, J. Vi- 

po $5: J. Kazlauskas, 
po $2: J. Griškaitis,

BROOKLYN, N. Y.

kas žmonėms labai patiko. Mat *ai ^ais?^arnaiJls ir šutve-
Akrone tokiij iškilmingų Ka- ^laisvamaniškų chorų, ir mė 
ledų dar nebuvo. Tik vargas . - .
neturint nuosavos bažnyčios, j 2 „ -.. . -. ..
Dabar yra daug išlaidų para- . . - . - . -
pijonams nuomuojant bažny- ... .

N0RW00D, MASS. 
Vakaras nusisekė.

Gruodžio 14 d. buvo surengtas 
vakaras dėl naudos šv- Jurgio pa
rapijinės svetainės scenerijos. Bu
vo perstatyti du veikalai: Šv. (Si
cilijos gyvenimas ir “Kastutė.*’ 
Atlošė šv. Stepono dr-jos nariai iš 
Cainbridge, Mass. Visi lošė gerai, 
o ypatingai tai p-lė Emilija Šližiu- 
tė Cieilijos rolėje žavėjo publiką. 
Puikiai atliko tarnaitės rolę p-lė 
Pet. Bagdoniutė ir Cieilijos tėvas 
Adom. Baluševičius.

“Nastutė” veikale visi aktoriai 
labai gerai atliko savo roles.

Garbė Cambridge’us jaunimui, 
kad taip puikiai išsilavinę. Nor- 
voodxo lietuviai ilgai minės tą 
taip gražų vakarą.

Juozo Vaikas.

$25.00: 
kilaitė, 
šiunas, 
monas,
kasis $8;
J. Siškus;
P. Jenkevičius, M, Rašimienė, J. 
Saparauskas, Z. Trečiokienė, V. 

' Norkūnas $115; po $1.00: J. Šli- 
j teris, F. Rumskis, K. Kišis, J. 
šilinskis, M. Jozunas, M. Riš- 

; kienė, M. Lasevičiutė, P. Povi- 
laičiutė. O. Kvinickienė, A. Ra- 
džius, M. Kvaratijus, V. Zavor- 
skas, A. Dzikas, K. Seikus, A. 
Aboja, J. Černis, J. Skarulis, A- 
Mačienė, J. Baranauskas, J. Ba
ranauskas, J. Žebris, K. Skaru
lis, J. Kazokas, J. Kasiulis, P. 
Maželis, F. Januška, I. Navic
kas, K. Vencloviutė, L. Jogienė, i 
J. Masiulis, D. Mikolaitis,- B. 
Paulauskas, J- Mickevičius, J. 
Jozukevičius, K. Šidlauskas, J. 
Mišeikis, A. Miknis, A. Adušiu
nas, J. Liškus, J. Miknis, J. 
Lukša, A. Alaburda $2.00.

Po 50c.: P. Misiūnas, S. Ge
drimas, J. Rukšnaitis, J. Lauri
naitis, J. Paukštis, V- Jurgai- 
čiutė, F. Jarmakas, J. Dzikienė, 
M. Jokubaitė, S. Vanagas.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $300.00. Vardu Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus tariu visiems 
aukautojams ačių.

Raštininkė.

gina suardyti šv. A. bažnytinį 
| chorų. Bet tas jam nepavyko. 
Pašnekinę vienų kitų merginų, 

rado^ kad jos nenori su to- 
čių ir klebonijų. Bet tikimės, i ^ia!s kalbėti. Tai^kaip gir- 
kad su Dievo pagelba ir gerų 
parapijonų neilgai trukus įgy- į 
sime nuosava bažnyčių, kurios 
budavojimo darbas yra pradė
tas, jei žiemos šalčiai nesu
trukdys 'darbo.

Laike švenčių nekurie lietu
viai gėrė svaiginančių degtinę, 
kurioje buvo tikrų nuodų ir 

| kaip kam prisėjo pusėtinai sir
gti. Tai paprasta pas girtuok
lius.

Po lytuoto rudens dabar sto
jo žiema ir vidutiniškai šalto
ka. Yra ir sniego, bet oras 
gražus. Maudis.

dėti iš jų pačių kalbos, tai 
neilgai galės gyvuoti be mer
ginų.

Choristas.

CAMBRIDGE, MASS.
Gruodžio 16 d- (vakare) baž- 

|nytinėj salėj L. Vyčiu 18 kp. laikė 
įsavo nepaprastą susirinkimą. Be
i kitu nutarimu, nutarta su teatra-
ii iškaiš veikalais apvažiuoti po vi
sas artimesnes kolonijos. Pirmu
tinis perstatymas bus So. Bosto
ne, paskui Providence ir kitur. 
Reikia stebėtis, kad ši kp. į taip 
trumpą laiką atgijo ir susilaukė 
tokių gabių aktorių.

Toliaus nutarta surengti Nau
jų Metų sulauktuvių vakarėli. Su
rengimui išrinkta komisija: p-lės 
O. Monkevičiutė, Z. Striukaitė, J. 
Aksamaičiutė, J. K. Naujalis ir 
J Tamošauskas. Komisija sako, 
kad tam vakarui surengs karališ
ką vakarienę, o vietinis vargonin
kas J. A. Rekaitis, žadėjo sureng
ti įvairiausi programą ir sukviesti 
gabiausius dainininkus ir solistus 
iš visos Bostono apielinkės. Iš 
visų atžvilgių matosi, kad komi
sija darbuosis ir dės visas pastan
gas, kad atsilankiusius pilnai 
užganėdinti. Tą vakarą bus or
ganizuojama L. Liuosybės Sargų, 
skyrius, geistina, kad kodaugiau- 
sia atsilankytų ex-kareivių.

Jaunas Vytis.

$33.000.00 tik per šventes.
Lietuvos Misijai bešven- 

čiant Kalėdas Draugijų Sųry- 
: šio komisija gruodžio 22 d. su- 
’ rengė priėmimų Lietuvos misi
jai J. Vileišiui, Majorui Ža
deikių! ir kun. J. Žiliui vaka
rienę. Kalbėjo vietos kun. S. 

j Remeika, kun. Petkus ir šiaip 
[žymesni veikėjai. Kalbėjo ir 
; atstovai nuo Lietuvos valdžios 
ir kariuomenės. Lietuvos Mi
sija gavo nuo visų prielanku
mų jų išganingam darbui—Pa
skolai dėl Lietuvos.

Stambesnes paskolos sumas 
davė: /
Liet. Atstatymo B-ve $10.000 
Kun. Petkus ................ $1000
Vilmontas............... ....$1000
S. Pociūnas ............. ...$1000

Kiti po $5000 ir po mažiau. 
Svečių buvo iš visų srovių, 

išėmus komunistus ir socijalis- 
tus.

Gruodžio 26 d. McCadin salė 
Publikos

i CHICAGO, ILL.

“Vienybė Lietuvninkų” 
užsiminė anie aukų. rinkime 
netvarką. Rašo:

“Iš kurios pusės nei pa
žvelgsi į aukų rinkimo rei
kalų, vis pastebėsi betvar
kę. Dabar daugelis koloni- 
jų renka aukas ir siunčia jas 
stačiai Lietuvon. Tas būtų 
dar pusė bėdos, jei taip iš- 
tikro būtų, bet tankiausiai

I

toki pinigai ilgai guli kolo- Pasir°d^ permaza. m 
nijose arba pasiunčiami to- )ux ° inleista skaičiuje
kiais keliais, kad Lietuva p Paskolos sudėta uz apie 
-in/vc tik nž kelin motn. $13.000. Kas 1S VISO Sudaro 

per $33.000.00.
Dėl Lietuvos Šaulių organi

zacijos suaukuota $145.00 su 
centais.

Kalbėjo atstovai major. Ža- 
deikis, kun. Žilius ir J. Vilei- 
šis.
Skirtumas Lietuvos inteligen

tijos ir amerikiečių.

Majoras Žadeika kalba apie 
lietuvių kariuomenės karžy
giškus kariavimus. Sumini 
vien faktus, visapusiškai apsi
reiškusius. Žednas žodis pasa
kyta su apgalvojimu, pasvar
stymu. Kalbėjo apie valandų. 
Gi klausant nesijunti, kaip 
laikas prabėga. Jo rimtumas 
atkreipia mąstančio žmogaus 
domę, kad šitas Lietuvos sū
nus organizuodamas Lietuvos 
kariuomenę gali ir turi gabu
mų jų tvarkyti, kad priešų at
remti. Kun. J. Žilius jau ame
rikiečiams žinomas. Jisai tie
sioginiu būdu užsuko žmogaus 
protų ūmai stoti į darbų dėl 
Lietuvos. Šitoksai veikėjas, 
tai Lietuvai viltis laisvės ingy
ti. Maj. Žadeikis ir J. Vileišis 
kalba begalo inteligentiškai ir 
suprantamai. Amerikiečių iš
brazdintoms ausims barškali- 
niais spykieriais brangių sve
čių kalbos yra net peršvelnios.

Aš tikiu, kad Lietuvos val
džios atsiuntimas šitos misijos 
į Amerikos lietuvius padarys 
naujų ir tai pageidaujamų su- 
sibendrinimų dirbti linkui Lie
tuvos valstybės inkūrimo. Lai 
nesiranda nei vieno 
kuris neskolintų dėl 
mažiausiai $50.00.

P.

juos gaus tik už kelių metų, 
kuomet aukos bus nereika
lingos. Tai kolonijų prasi
žengimas prieš Lietuvų.

‘ ‘ Iš kitos pusės visų veiki
mą reikia palaikyti Nepri- 
g,ulmybės ar Tautos Fon
dams ; jiems reikia palaiky- i 
t i atstovybę AVashingtone, 
reikia užlaikyti brigados or
ganizatorius, tai iš kurgi pa
imt pinigus, jei kolonijos 
juos siunčia Lietuvon? Pa- 
galiaus ir Lietuvos valdžia 
ar atstovybėj užsienyje vi
suomet piniginiuose reika
luose kreipiasi prie Tarybų. 
Tad iš kur Tarybos jų ims, 
kad kiekviena kolonija 
veiks savaip. Vienu žodžiu, 
dabar einama prie desorga- 
nizacijos.

“Pagaliaus gali prieiti 
prie to, kad iš Lietuvos tu
rės pinigus grąžinti Ameri
kon, kad užlaikyti reikalin
giausias įstaigas. Išeis tas, 
kad Amerikos lietuviai siųs 
Lietuvon aukas, o Lietuva 
atgal. Tai bus tik pilstymas 
vandens iš vienos bonkos ki
ton ir didelis laistymas per 
visokius siuntinėjimus. Jei 
kas nepasitiki Nepr. Fondu, 
lai siunčia Taut. Fondan, 
bet organizacija tarpe lietu
vių turi būti. Negalimas 
darbas, kuomet kiekviena 
kolonija turės po fondų iš 
kurių reikale negalima gau
ti pinigų.”
Be abejonės reikia, kad 

Amerikos lietuviai ne vien 
užlaikytų čia Amerike Lie
tuvai reikalingas įstaigas ir 
vestų čia publikaciją, o dar 
siųstų pinigų ir Lietuvai. 
Bet dabar Lietuvon eis pa
skolos pinigai.

lietuvio, 
Lietuvos

Mon—la.

WATERBURY, CONN.

SLRKA. 91 kuopa laikyta
me susirinkime gruodžio 21 d. 
nutarė pirkti Lietuvos Pasko
los bonų už $50.00 ir visi susi
rinkime reikalavo, kad cent
ras nesiskūpėtų, bet remtij 
Lietuvos reikalus perkant, 
nors už $25.000.

Kiti svarbesnieji nutarimai 
buvo tai stengtis surengti pra
kalbas ar taip kokius nors va
karus, aiškinti žmonėms nau
dų prigulėti prie S. L. R. K. 
A., nes tai geriausia organiza
cija Amerikoje. Tik reikia, 
kad žmonės suprastų gerai, tai 
visi prigulės. Komisija tam 
paskirta: J. Rikteraitis, P. 
Suopis, J. Bernotą, V. Pabi- 
lionis, V. J. Stankevičius.

Klebonas kun. J. Valantie- 
jus pakvietė Į parapijos fėrus. 
Nutarta dalyvauti. Į fėrų ko
misijų. paskirti V. Pabilionis, 
O. šimanauskas, M. Volskis, 
V. J. Stankevičius. Iš kasos 
paskyrė $15.00. Nariai fėrams 
aukų pažadėjo: ūkininkas J. 
Breiva gaidį, Vikt. Stankevi
čius sienini laikrodį, Ad. Puc- 
kus lempa.

91 kp. valdvbon sekantiems 
metams išrinkta: pirm. — J. 
Riktoraitis, rašt. P. Suopis, 
nut. rašt. V. Stankevičius. Nu
tarta kad raštininkas būtų po 
$200.00 kaucijos.

Laike susirinkimo buvo duo
dami S. L. R. K. A. kalendo
riai, kas labiausia narius už
ganėdino. Tai puiki dovana.

Taipogi buvo raginami, kad 
jei katriems organas nėra rei
kalingas, tai kad užrašytų or
ganų savo giminėms į Lietuvų.

Vakare buvo Tautos Fondo 
40 skyriaus prakalbos. Kalbė
jo p. K. Krušinskas, T. F. cen
tro raštininkas. Tai puikus 
kalbėtojas, kuris moka išaiš
kinti dalykus. Tų paliudija, 
kad toks mažas būrelis žmo
nių tų vakarų sudėjo virš $152. 
Waterbury’o lietuviai turėjo 
progų išgirsti gerb. kun. Lau
kaičio pamokslus, kuriuos pa
sakė laike šv. Kalėdų: vienų 
ryte, o kitų vakare.

Dabar kiekvienas rengiasi 
prie pirkimo L. P. Bonų. Aš 
nemanau, kad kas subytins 
Waterburį.

t

(Iš Bridgeport)
L. D. S. 29-tos kuopos prieš- 

metinis susirinkimas įvyko 
lapkričio 4 d. 1919 m. Šv. Jur
gio par. svetainėj. Susirinki
mų atidarė vice-pirm. P. Vai
cekauskas. Paskui buvo svar
stomi bėgantieji kuopos reika
lai. Nutarta vasarų surengti 
piknikų kartu su 20 kuopa. 
Tolesniai buvo skaitytas laiš
kas iš centro su - atsišaukimu 
kas link pakėlimo mokesties. 
Perskaičius laiškų, visi nariai 
suprato tų dalykų ir atjausda- 
mi organizacijos gerbūvį, nu
tarė pakelti mėnesines ant 10 
centų. Paskui sekė rinkimas 
naujos valdybos ant ateinan
čių metų. Sekantieji pateko į 
valdybų: Pirm. — B. Jakaitis, 
vice-pirm. — M. Margis, dv. 
vad. — kun. M. L. Krušas, fi- 
nansij rašt. — J. Pabijonas, 
nutarimų rašt. — J. Andrišiū- 
nas, kas. — P. Vaičekauskas, 
koresp. — V. Petrauskas. Vi
sa nauja valdyba pasižadėjo 
darbuoties mūsų organizacijos 
labui ir nenuleisti rankų pla
tinime mūsų organizacijos.

NEWARK, N. J.
Penktas metinis balius bus 3 

d. sausio 1920 Šv. Jurgio sve-' 
tainėj, 180-182 New York Avė. 
Newark, N.J.

Bus muzika viena iš navat- 
niausių ir gražiausių. Profe
soriaus Krimkė, kuris grajina 
Newarko ir New Yorko teat
ruose bus vienas iš grojikų. Ir 
bus didelis “Jazarimba” or
kestrą, .kuri atvažiuos iš toli
mo miesto.

Šitas iškilmingas vakaras 
vakaras bus Newarko lietuviš- 
kų-amerikonų švilpikų ir ba- 
rabanų korpuso surengtas.

Antanas Vaškas, Sekr.

BALTIMORE, MD.

Žvejoja raudonuosius.
Gruodžio 19 d. “žvejai” užsu

ko tinklus- po visą Baltimores 
miestą, kad sugaudžius “raudo
nuosius” — bolševikus.

Pasekmės pasirodę anot laik
raščių pranašavimo gana geros. 
Bet nelaimė ir negarbė mūsų lie
tuviams, kad likosi tame “tink
le” Įveltų ir keletas lietuvių. Ži
noma, kurie buvo balti, tų ir 
neėmė, bet kurie buvo “parau- 

J. A. donavę-” Visus policistai taip 
gražiai gatve varė, kaip piemuo 

! žąsis.
Nekurie lietuviai pamatę ei

nančius gatve savo pažystamus, o 
paskui juos sekant “dėdukus” su 
pagaliais, bėgo klausti, kas pa
sidarė? Atsakymą gavo: kad 
jau jie gal daugiau nematys Bal- 
timorės savo gyvenime.

Tuoj už kelių minutų prisista
tė detektyvai pas tuos žmones ir 
ėmė klausinėti: “Ar jūs pažįstat 
tuos žmones, kurie buvo varomi 
dėl deportavimo? Ar jie jūsų 
giminės? Bet jie atsakė, kad pa
matę einančius ir klausę kur jie 
eina policistų varomi. Jei būtų 
pasakę ką nors apie juos, tai gal 
būt ir patys papuolę.

Lietuvos Sūnus.

PAŠALPA LIETUVAI.
Bostono Transcript pereito 

panedėlio laidoje paskelbė, jog 
Methodist Board of Foreign 
Missions gabena daug maisto, 
drabužių ir avalinės į Pabalti- 
ko valstybes. Distribucijos 
centru yra Viborg, Finlandi- 
joj. Hedsingfors bus centru 
dėl Finlandijos, Revelis dėl Es- 
tonijos, Kaunas dėl Lietuvos 
ir Lenkijos (?).

AKRON, OHIO.
Akrone labai trūksta viso

kios rūšies darbininkų, taip- 
pat ir namų pragyvenimui, 
nors namų ir stato, bet reika
laujančių negalima pripildyti, 
o kita, tai stoka visokios me
džiagos. Tasai ir vargina su 
pabaigimu statančių namus. 
Apie 1 d. liepos 1920 m. neku
rtos dirbtuvės bus užbaigtos ir 
jose bus reikalinga suvirš $20.- 
000 darbininkų. Užtai darbda
viai trūkumu darbininkų labai

Sūnus.

ANSONIA, CONN.
Ansoniečiai pirmų kartų 

turėjo išgirsti taip linksmų ir 
graudingų Kalėdų rytmetį, 
kad žmonės ašaras šluostė nuo 
veidų. Kada pasibaigė pamal
dos, tai išėję iš bažnyčios lau
kan tarp savęs kalbėjo apie 
gražų giedojimų ir muzikų. 
Bet turiu priminti, kas tų 
viskų surengė? O-gi tų viskų 
atliko gerb. varg. P. Dulkė. 
Jisai viskų padarė, išaugino 
ir išiavin- visos
rimtesnės

MADISON, ILL.
Šiam mieste sustojo darbai iš 

priežasties anglekasių streiko. Su
streikavus kabyklų darbininkams 
pritruko anglių, užsidarė dauge
lis dirbtuvių. Nors darbai dirbtu
vėse sumažėjo, bet darbas dėl 
labo nuvargintos tėvynės eina vi
su smarkumu. Buvo aukų rinki
mas. Aukavo sekanti: Juozapas 
Gedvilas $10.00. Po $5.00: šv. 
Mykolo Ark- dr-ja, Vin. Kuda- 
rauckas, Liud. Cibulskas, Vinc. 
Kozanavičius, Juoz. Karpavičius, 
Juoz. Šveigžda, Myk. Kazanavi- 
čius, Petras Karpavičius, Esta- 
kenčius, Zaunereuckas, Levonas 
Pilvenis, Pr. Levanauckas, Kaz. 
Greičius, Kaz. Menkevičius.

1 Po $2.00: Br. Urbonas, Vinc. 
Gedvilas, Adomas Zabolka, Vinc. 
Kudarauskas, Ant. Karpavičius, 
Jul. Bladikas $1.50, po $1-00 Ad. 
Benis, Ant. Kačinskas, J. Aidu
lis, Juoz. Sauleniškis. Viso au
kų surinkta $90.50.

Aukos pasiųsta Tautos Fondui. 
Lietuvos Sūnus.

NEW HAVEN, CONN.
Gruodžio 14 d. L R R'r. rėmė

jų skyrius surengė prakalbas. Kal
bėjo gerb. kun. J. Petraitis, Cen
tro pirm. Labai gaila, kad ne
daug buvo žmonių. Kalbėtojas 
puikiai kalbėjo apie mūsų tėvynę 
Lietuvą, paaiškino apie jos var
gingą padėjimą. Taipgi aiškiai

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 21 d. L. Vyčių 26 kp. 

parengė prakalbas L. R. Kr. nau
dai- Gerb. kun. J. Čaplikas ati
darė vakarą ir perstatė kalbėtoją 
iš So. Bostono K. S. Jonaiti. Kal
bėtojas puikiai nupiešė Lietuvos 
Istoriją, Lietuvos garbingą pra
eiti ir jos dabartinį vargingą pa
dėjimą. Nurodė kokiais takais 
turim eiti, kad išgavus 
neprigulmybę ir laisvę, 
ba publikai labai patiko, 
ja ramus užsilaikymas.

Antras kalbėjo gerb. kun. J. 
Petraitis iš Pateršon, N. J. L. R. 
Kr- Centro pirm. Jisai savo tu
rininga ir patrijotiška kalba taip 
sujudino publiką, kad daugelis 
apsiverkė.

Aukų L. R. Kr. surinkta $752.00 
Didžiai dėkingi esam gerbia- 

miem kalbėtojam.

CAMBRIDGE, MASS. 
Atlaidai 40 valandų.

Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. bažnyčioje užsibaigė 40 vai. at
laidai. Prasidėjo gruod. 10 d. ir 
tęsėsi iki nedėlios ryto- Per tą 
laiką buvo atidarytas Šv. Sakra
mentas ir per visą laiką klūpojo 
merginos baltais drabužiais pasi
puošusios. Pėtnyeios vakare bu
vo 4 svečiai kunigai, kurie klau
sė išpažinties. Gerb. kun. J. Ja
kaitis IVoreester’io klebonas pasa
kė gražų graudingų pamokslų.

Subatos vakare iškilmingas mi- 
špa?as, atlaikė gerb. kleb. kun. 
Pr. Juškaitis. Per mišparų giedo
jo varg. V. J. Stasevičius ir S. 
Paužas iš Norvvood, Mass- A. Vis
minas varg. ir P. Puišis abudu iš 
IVorcester, Mass. ir vietinis varg. 
J. A. Rekaitis.

Nedėlioję 9-tą vai. užsibaigė 
atlaidai su iškilminga procesija.

Po šių atlaidų džiaugiasi visų 
katalikii sielos, nes galėjo pasi
naudoti Dievo malonėmis. Šie 
atlaidai be ne tik pirmu kartu mū
ši} parapijoje.

Katalikas.

Lietuvai 
Jo kal

tą liūdi-

J. Ramonas.
t

GREENFIELD, MASS.
Gruod. 12 d. buvo prakalbos. 

Kalbėjo V. Vaškas. Plačiai kal
bėjo apie Lietuvą, jos priešus 
lenkus, rusus ir vokiečius- Apie 
Lietuvos kariuomenę, kaip jį nar
siai grumiasi su priešais gindama 
tėvynės rubežius. Pardavinėjo 
lietuviškas atvirutes ir vėliavas.

Buvo renkamos 
Fondui. Surinkta j

Prie L.D.S. 79

MAHANOY CITY, PA.
Šiais metais Šv. Juozapo lietu

vių parapiją patiko nepaprasta 
garbė. Kun. S- Mozūras čionai 
laikė primicijas birželio mėnesyje, 
gruodžio 21 d. kun. J. Karalius. 
Pirmasai dabar vikarauja Shenan- 
doah lietuvių parapijoje, antra
sai žada toliau tęsti augštesnius 
mokslus IVashingtono universite
te.

Šioji parapija yra dą išdavusi 
ir trečią kunigą Juozą Zablecką, 
kuris yra dabar Newark’o vysku
pijoje.

Lygiai kelios šios parapijos lie
tuvaitės nešioja Šv. Kazimiero Se
serų vienuolyno rūbelius.

Minėtųjų pasišventusiųjų Die
vo garbei asmenų maldos teišpra
šo kaskart daugiau Augščiausiojo 
malonių vietinės kolonijos lietu
viams ir lydi juos doros, ramybės 
ir sutikimo keliais.

Reporteris.

aukos Tautos 
0.00.
. prisirašė

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
J. Beleckui. Lietuvai Gelbėti 

Dr-ja yra liberalų organizacija. 
Jos reikalais reikia kreiptis 
srovės laikraščius. Todėl T 
tos raštelio nedėsime 
kan.”



įetuvon

Perth Amboy,

NEVERK!
Joannai

Nyksta sotūs sibiritai, 
Žmonių prakaitu girti, 
Mano daliai neapintai 
Juoda duona neaitri.

Ar grumiuos su piktu vėju,
Ar kovoju su audra,
Ar su siurbėle skriaudėju,— 
Aš vis šviesus kaip diena.

Skundžias turčiai dykaduoniai, 
Kad gyvent jiems nobodu, — 
Man reik dirbti sunkiai, uoliai, 
Bet man linksma ir smagu.

Jų kišenės—nupenėtos: 
Tur jie mūrus ir dvarus,— 
Mano rankos vien pūslėtos, 
Bet aš šviesus ir ramus.

'lemi
amas

Tu
ringa

Verkia ponai ir panelės, 
Kad atšala jų jausmai,— 
Man gi linksmosios dainelės 
Nenutvla amžinai.

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO,

vakare 
Newark, N.

Geriau kaip tas vulkanas Tu degki 
Poezijos, meilės liepsna

Tai kada jau Tu perstosi dainuot.. 
Tavęs verks lietuviu tauta.

Darome draugystėms visokius 
parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str., 
Chicago, UI.

Aš žinau, kad po šiai žiemai 
Šilta vasara ateis, 
Švies saulutė mano sielai, 
Kalnai sniego nusileis.

Aš žinau, kad darbo žmonės 
Greitai pergalę išvys;
Greitai didžponių malonės 
Kietos rankos neprašys...

Ir pastatys Tau garbės paminklą 
Už Tavo triūsą, kentimus, 

Kad nuliūdime dainuodama Tu 
Dainelėmis linksminai mus.

Nuo sausio 1 d. 1920 prasi
deda maršrutas A. F. Kneižiui, 
L. D. S. Centro Sekr. Didžiu
moje L. D. S. kuopų ir apie- 
linkės kolonijose pasirodė di
delis judėjimas.

Bet kol kas toks judėjimas 
ne visur dar apsireiškė. Ki
tos kuopos ir kolonijos nežino, 
kad yra rengiamas maršrutas 
L. D. S. labui. Taip negali bū-

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE
100 AUKSINŲ UŽ $5.00,

t. y. 20 auksinų užkiekvicnų dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuoja 
mas.

LAWRENC1LASS.
L. D. S. 701 nauja 

valdyba Hm.
Pirm.—Adomatravin s 
Vice-pirm.—J. jkūnas 
Rašt.—M. Juotl
Fin. Rašt.—J. liūtė, 
Kas.—A. Mikšy!
Maršalka—Uždi s.

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.

PRANEŠIMAS 
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-gj kuopos kurios ne- 
prsiųs delegatų, malonėkite 
prisiųsti raštininkei įnešimus 
ir raportus.

LDS. Ct. Apskr. Rašt.
Ona čemiauckaitė.

(Kondolencija-užuojauta nuliudime žinomai eilių raščjai p-lei 
TamaSauskaitel-LakStutei iš priežasties mirties jos tėvo Lietuvoje) 

Neverk Lakštute! neverk šaunioji!
Kad numirė Tavo tėvas.

Mirtis tur būti, kaip ir gimimas, 
Nes taip surėdė jau Dievas.

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 antrašą to kam norite kad pinigai būtų Lietuvoje išmo
kėti, taip-pat paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia 
extra ipokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite mes pasiųsime 
Lietuvon 20 auksinu.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS, 
.so Jonas Džikas broliams. 
|ašau kelintą laišką, nuo jūs 
kei vieno negavau. Nežinau 
Jou manęs ar gavot ar ne. 
4 tarpu esam visi sveiki, tik 
ijau nieko negali dirbti, tu- 

arklių, su jo gyvuliais 
saikas dirba. Vaiką vieną 
uįo ir tas mirė. Moteris vos 
it| Būtų gerai, kad parva- 
ottiet į Lietuvą, triobos rei- 
- t|yt, tėvas senas, negali, 
ika arės teko pergyventi bai- 
vĄidų, dar ir po šiai dienai

Juozas Sereika, gavo laišką iš 
Stoekholm’o, Švedijos. Rašo: 
Brangus Drauge!

Rašau keliatą žodžių perplau
kęs per vandenyną. Kelionė bu
vo baiminga nuo jūrių bangų, o 
antra nuo povandeninių vokiečių 
paslėptų minų. Ačių Dievui, tą 
visą išvengėm. Atplaukėm į Šve
diją 2-rą d. lapkričio, antrą vai- 
po pietų, iki perėjom per visas 
to krašto teises, pradėjo temti. 
Mieste nebuvo galima gauti nak
vynės, turėjau grįžti į laivą. 
Ant rytojau išvažiavau į Stockhol- 
mą kur ir dabar esmių iki bus ga
lima iškeliauti į Lietuvą.

Išplaukus iš New Yorko buvo 
oras apsiniaukęs ir lipo, perplau- 
kėm New Foundland 1030 mylių 
nuo New Yorko, buvo giedra. 
Ant jūrių buvo didelis supimas, 
mūsų laivą mėtė į visas puses, 
daugelis moteriškių apalpo. Pri
plaukus Europos pakraščius pasi
rodė snieguoti Švedijos kalnai, bet 
šaltis pakenčiamas. Kuomet pa
siekėm Švediją, tai radom sto
rai apšalusius langus. Diena tru
mpa, vos spėjo išaušti, žiūrėk 
jau ir vėl temsta. Saulė užteka 
po 9-nių o leidžiasi po 2-jų, tai 
tau ir Europa, tik miegot, o dirbt 
nėra kada.

Žmonių aprėdalas kaip ir Ame
rikoj, skiriasi tik tuom, kad 
daugelis nešioję baronines kepu
res, kaip kacapai, ne tik vyrai, 
bet ir moterys tokioms pat.

Suėjau Lietuvos atstovą gerb. 
J. Aukštuolį, nuo kurio gavau 
leidimą važiuoti į Lietuvą, ma
niau, kad greitu laiku pasieksiu 
tėvynę, bet suradau labai daug 
netikėtų kliūčių, kurios sulaiko 
ant ilgesnio laiko, manau ne 
greičiau kaip 22-rą šio mėnesio 
išsirengsiu į Lietuvą. Šiuom lai
ku baigiu savo laišką, toliau pa
rašysiu , daugiau. Velijantis iš 
širdies viso gero L. Vyčių nariams

TOUNGSTOWN, OHIO. 
Apsilenkė su teisybe.

Patėmijau “Darb.” korespon
denciją iš mūsų miesto. Rašo ko
kis tai Reporteris, kad čia 
labai geri uždarbiai ir kiekvienas 
gali gauti darbą, kas tiktai atke
liaus iš kitų kolonijų. Ponas Re
porteris turbūt nežino, kad čia 
dar nepasibaigė plieno ir geležies 
liejiklų streikas, kuris prasidėjo 
22. d. rugsėjo. Pagal pranešimą 
yjfetinio anglekasių laikraščio dar 
ųegrįžta į darbą 37.000 darbinin
kų, t. y. jie streikuoja arba ki- 

‘ jus pašalinius darbus dirba.
„JFėisybė, daugelis skebų jau 

dirba, kompanijos darė visas pa
stangas, kad tik sulaužyti strei
ką. Paleido į dabrą visus savo 
agentus, papirko nekuriuos klebo
nus, štominkus, smuklininkus 
ir kitus visokius gaivalus, kad 
tik darbininkus kalbintų grįžti 
prie darbo ant senų išlygų, pa
samdė policistus, atsitarnavusius 
kareivius, kad tie dabotų ant ga
tvių sterikierius, kurie atkalbinė-

Aš esu tikras, kad L.D.S. or
ganas “Darbininkas” greičiau su
mos ir praneš mums kada plie- 
p darbininkų steikas bus laimė- 
s arba pralaimėtas. Tada mes 
ūžime į darbą ir be Reporterio 
kvietimo. Tuom kart pataria- 
Į lietuviams, kad nekeliautų į 
4-iiestą kol streikas nebus laimė-

aprašiusl Pasveikint seserį Ka- 
jos konfe- ziunę ir bs vyrą. Rašyk tankiai 
>liau strei- laiškus. ĮAš iš karės sveikas su
lis pastan- grįžau irlabar gyvenu pas brolį, 
išdirbystė Baltrus t Snauja Lietuvos kariuo- 

,y. nei pu- menėje, kriauja su Rusijos bol- 
iaus pada- ševikais. Lietuva dabar turi sa
li dar la- vo valdžiA stiprią kariuomenę, 
aciją, kadį ginklų Anįija duoda užtektinai, 
tikierius į j Daug Lietmos jaunimo stoja liuo- 
orteris ne-1 snoriais į liriuomenę. Tik tiek 
uba^, Su- negerai, k* viskas brangu ir gy-

Darbo Žiedas. 
(Kauno “Darbininkas”) | TEINGIAUSIA; 

IIR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIE K A .
Sutaisau receptus su didžiau- * 

šia atida, nežiūrint, ar tie re- < 
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- ; 

*5? ktanj. Tai vienatinė lietuviška ! 
aptieka Bostone ir Jlassachu- l 

k setts valstijoj. Gyduolių galit į 

g gaut, kokios tik pasaulyj yra ! 
ffi vartojamos. Galit reikalaut per i 
<£j laiškus, o aš prisiųsiu per ex- i 

presą.
K. ŠIDLAUSKAS, 

g Aptiekorius ir Savininkas ' 
4- 226 Broadway, kamp. C St., į 

South Boston, Mass.
£ Tel. S. Boston 21014 ir 21013 I

i ---------- ----
I .

i svetainę, šv. CicilijcLras pri
tariant orkestrai pagijo Lietu
va tėvynė mūsų. PoĮi gerb. 
kleb. kun. K. J. Kasaįis pers- 

/tatė kalbėt grb. svečifcun. J. 
J Laukaitį, primindama^ciu tik

slu Čia atsilankė. Bejnt ant 
estrados kun. Laukaienpatiko 
jį Emilija Krajariutė -nteikė 
gyvų gėlių bukietą, kajišreiš- 
kirną gilos pagarbos nevietos 
lietuvių už jo darbavimoąl Lie
tuvos. Gerb. svečias prįs do
vaną pradėjo kalbėti. či 
nėšiu jo kalbos, nes jau d|. 
ją girdėjo, kiti dar išgirs 

I riu pažymėti, kad jo jati 
kalba kiekvienam patiko-

K. Česnulis kalbėjo apie>no- 
mijos ir politikos reikalus. įikia 

, pripažinti, kad gana gyva iš- 
kalbingai nušvietė dalykui Jo 
kalba susirinkusiems patiką

Žmonių atsilankė 429. <kų 
surinkta $600.00 su kaupu.

Prakalbos nusisekė puikiaik- 
tai vienas dalykas neaišku, įas 
paliepė Emilijai Krajeriutei |b. 
svečiui duodant bukietą sąt, 
kad tai nuo Vyčių kp. Tą doją 
inteikė Tautos Fondo 24 skyrj 

Susirinkimas.
Gruodio 14 d. buvo Lieti* 

Šaulių Są-gos rėmėjų kp. susit 
kimas. Prie kp. prisirašė 7 nai 
nariai. Minėta kuopa auga ka 
ant mielių, 
mą iš pusės vietinių lietuvių- 

Per du susirinkimus prisir;
virš 30 narių. Bonų pardavinėjVienybę tarpe savųjų, 
mo darbas paliktas po Kalėdų.

Ant. žiemis

L. D. S. NEW YORK IR 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 atspauzclnkite 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
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.
(su programų)

šiandiena mūsų organizaci
ja įėjo į plačias gyvenimo vė- 
žias ir darbo prieš save turime 
begalo daug. Lietuvoje krik
ščionys darbininkai laukia iš 
mūsų paramos. Mes turime 
jiems paduoti rankų 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 galvų, kad 
kaip nors tų vargšų darbinin
kų 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 
neapšviestų, nežinėlį ir neor
ganizuotų darbininkų. 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 maršrutų ir pasiskirstė lai
kų. Kuopos turėtų nuoširdžiai 
priimti ir smarkiai rengtis, 
kad turėjus geriausias pa
sekmes. Beto L. D. S. kuopos 

i turėtų prigelbėti surengti pra
kalbas tose kolonijose kur 
dar nėra kuopų ir duoti pro
gų apsipažinti su L. D. S.

IŠ FEDERACIJOS SEKRE- 
TORIJATO RAŠTINĖS.

Amerikos lietuvių katalikų 
1 darbas varomas mūsų tautos 
į ir visuomenės naudai tik tuo- 
met gerai nusiseks ir atneš 

i puikius vaisius jei visos Ame- 
irikos lietuvių katalikiškos or
ganizacijos, draugijos ir kuo
pos bendrai ir sutartinai pra
dės dirbti.

Amerikos Liet. R. K. Fede
racijai jau pasisekė didesnę 
į pusę lietuvių katalikų visuo- 
; menės sutraukti į krūvų, bet 
i 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 krūvų. 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 turėtų būti 
užtektinai literatūros ir ko- 
daugiausia platintojų.

Tų dienų kiekvienas L. D. S. 
narys turėti} būti užimtas dar
bu: ar tai prirašinėjimu nau
ji} narių prie L. D. S., ar tai 
užrašinėjimu naujų skaitytojų 
laikraščiui “Darbininkui” ar
ba pardavinėjimu knygų ir 
laikraščių.

Tad į darbų visi, o visi, o 
pamatysime kad pasekmės to 

į darbo bus didelės.
L. D. S. Centro Valdyba.

Phila.. Pa.

narius vien už tai, kad streiklau- 
žiauja.

Reporteris kviečia lietuvius iš 
nes turi gerą p rita} kitų miestų, kad užimtų steri- 

įkuojančių darbininkų vietas, yra 
gyva provokacija, kad suardyt



L1NACSKAS

PIRMOS KLESOS

Moters ir Vyrai

Mes bieiuoliais jų nebūsim, 
I rankoves nebučiuosim.
Pas juos duonos, nei lašinių, 
Sviesto, sūrio nei kiaušinių,

Jau visai nėra. (2 k.)

Mūsų bočius jie kankino, 
Plakė ir badu marino. 
Užtai mes jiem atiduosim, 
Miera lygia atmieruosim,

Tegul mus atmįs! (2 k.)

J. J akinau h
mavičius)
*. Nuo 7 IMS vatam 
Cor. ST SO. BOSTON. 

1502 8. B.

Mūsų kraštas viso pilnas, 
Jie mums nori kirpti vilnas, 
Lai jie tos dienos nelaukia, 
Ir i Varsavą sau traukia.

Ten dėl jų vieta. (2 k.)
Ne Chamas.

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metams.

Įžanga Nebrangi.
Lietuviška orkestrą griežš įvairius lietuviškus ir angliš

kus šokius.
Širdingai visi kviečiami atsilankyti.

PUIKI PROGA!
Parsiduoda visai pigiai lo

tas patogioje vietoje, lietuvių 
apgyvento j. Įvestas miesto 
vanduo. Šviesus, išdirbtas, 
išsodintas vaisingais medžiais. 
Kas mylite dailių vietų, pasi
statyti stubų, nepraleiskite 
šios progos, pirkite tų puikų 
lotų. Norintieji galite kreiptis 
pas:

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

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

Jie save vadina ponais, 
Nors suplyšusiais žiponais. 
Šleivas, kreivas ar kuprotas, 
‘Pane tego’—vardas duotas

Mums tokių nereik!(2 k.)

Visus tavorus parduodam 
pigiau negu kitur. Salyklų ir 
apynius siunčiu visur, kur tik 
reikalauja.

K. GRIGAS,
238 D St., So. Boston, Mass.

Paderevski "s rezignavo - 
Iš Varšavos išvažiavo, 
Patuštėjo jo delmonai, 
Jau nudrisko ir žiponai,

Liko tik pijan’s! (2 k.)

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

Jei kenti pilvo, vidnriŲ arba jakną ligoms nežUbčiojimo, dl 

sijos, r^mus prietvarių eta Jei turi reumatizmų, sciaticų, < 

dančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus galvoje, inkstų 

pūslės skausmus, galvos sukimų, šalčius galvoje, nosyje arba ; 

Wje, pasitark su manim dykai. Atlik tų darbų! Neatidėk!

Tel. So.Bo.ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susibalbeti ir littuvisabai 

Ofiso valandos: 
Ryt ds iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

[Gaida kaip šv. Jono] 
(ubagiška)

(Uždangai pasikėlus, sėdi kele
tas ubagų-ubagių, priešakyje sė
di keli vaikai. Sėdėdami valgo. 
Vienas iš jų pakilęs sako: “Na, 
greičiau, surinkit trupinius, nes 
visi žmonės praeis. Pagiedosime 
giesmę lenkų ponams.” Giesmei 
gali pritart smuiką arba armoni
kas.)

Šviežia duona taip patiko 
Su cibuliais, nei neliko 
Trupinių ir tuos suvalėm, 
Tuščias terbas užsidarėm, 

Bet vėl pilnos bus (2 k.)

Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei n 
sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš gali 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir a 
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir ni 
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju ji 
kiekvienų syk|. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos |tl 
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga i.4 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vangiu klai® 
diagnoze arba gydyme. . Į

dovana 
nkas.”

Parsiduoda namas su 8 kamba
riais, automobiliams garadžius 
tik už $7500.00. Parsiduoda taip
gi automobilius $1000.00 vertės už 
$700.00 Maxwill. Savininkas va
žiuoja j Lietuvą.

Pirkit Lietuvos Valstybės Bo
nus Lietuvių agentūroje.

Prigulėk prie Bendrovių pirki
te šėrus, Lietuvių Prekybos Ben
drovės, Lietuvos namij statymo 
Bendrovės. Šerai galima pirkti 
pas Lithuanian Agency,

P. M. Bražinskas,
37 Apricott Alley, 

Duąuesne, Pa.

BRIGHTON, MASS.
Čia gyveno pavyzdinga lietu

vių šeimyna Grigai. Persikėlė į 
Akron, Ohio. Priguli prie šv. 
Jurgio ir šv. Vincento dr-jų. Da- 
,girdę kad viršminėtos dr-jos užsi
ėmę prakilniu darbu, užlaiko 
vaikų mokyklą. Tam tikslui pri
siuntė p.p. Grigai $4.00- Už ką aš 
vardu mokyklos komiteto tariu 
širdingą ačių.

Mokyklos ižd. Z. Savickas.

NAUJA KNYGA.
LIETUVIŠKOS NOTOS.

Visiems instrumentams ir 
dainavimui 8 lekcijos notų iš
simokinimui be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų kny
ga $1.50 parduodu už $1.00, 
Kalėdų giesmė ir dainą 25c.

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

KAS PAMETfiT?
Kampas Broadway ir C. St., ne

toli Šidlausko aptiekos rasta laik
rodėlio retėžėlis (lenciūgėlis), ka
butė. Kas pametėt, galit atsi
šaukti šiuo adresu:

Antanas Žardeckas,
^66 Bolton St.,

So. Boston, Mass.

BRIGHTON, MASS.
Gruodžio 12 d. buvo teismas 

lietuvio K. Kaščikaičio, buvo kal
tinamas už tai, buk jis užgavęs 
ir darbo grįžtantį streiklaužį 2 d. 
gruodžio ir buvo suareštuotas 4 
<L gruodžio. Pernagrinėjus teisė
jui bylą pripažintas nekaltu, nes 
nebuvo jokio prirodymo, kad jis 
tą buvo padaręs. Pasirodė, kad 
tik supratendentas pasiuntęs po
liciją, kuri, kaipo streikierį su
areštavo, manydami tuomi išgaz- 
dinti streikierius. Už tai gavo il
gą nosį. K- Kaščikaitis pipažinras 
nekaltas, nes per 15 metų jo gy
venimo Brighton’e nebuvo areš
tuotas.

ATMUŠĖ.
Estonai atmušė bolševikų 

užpuolimus Narvos fronte.

Vaidai, kurie aukavo 4 d. gruo
džio L.R.Krš laike prakalbų gerb. 
kun- J. Petraičio, L. R. Kr. Centro 
Pirm.

Dom. Jankauskas $50.00, Kot. 
Petraiciutė $50.00, Juoz. Andruš- 
kevieius $35. Ant. Ivaškevičius 
$30.00. po $25.00: J. Sarapinas, 
A. Kairys, J. Kulikauskas, A. 
Zaleckas; po $20.00: Kun- K Ur
banavičius, S. Stipinis, V. Kar- 
nila; po $15.00: A. Zintalis, K. 
Lesinckas, J. Belckas $12.00; po 
M. Brikaitė, K. Neuronis, K. Pet
raitis, J. Paužaitis, P. Duoba, Z. 
Klapatauskas, N. Paulukaitė, A- 
Šimkevičiutė, A. Kamilienė, F. 
Adlis, F. Jačius; po $5.00: A. 
Bendoraitis, A. Kneižis, K. Sa
vickas, P. Vitkus, V. Tumiutė,
J. Močiulaitis, St. Žalis, K. Vai- 
tkunas, J. Motijunas, J. Dirin- 
gaitė, J- Sasnauskas, 0. Rudaus- 
kiutė, A. Jankauskutė, P. Ber
notas, A. Stanuliukė, A. Nau
džiūnas, J. Jasimavieienė, St. 
Klovas, K. Giedraičiutė, J. Ka
valiauskas, K. Kiškis, O. Ado
maitis, A. Kazirckas, Z. Motie
jūnienė, A. Bučaitis, P. Labi- 
kienė, M. Andriulaitis, M- Za- 
ronkutė, A. Jakaitis; po $2.00: 
R. Šimpokiutė, A. Kuzmukė, Elz. 
Urbonienė, M. Žirkauskas, A. 
Teipira, J. Rozela, A. Jurka, J. 
Mazalauskas.

Pp $1.00: J. Mileika, St. No
reika, K- Staniulonis, K. Miku- 
lojonis, M. Rameikis, A. Kaunis,
K. Jankunavičius, A. Neviera, M. 
Savilonis, K. Vaikunas, A. Du- 
sevičius, P. Rūta, K. Jonaitis, 
M. Kibarta, J. Belackas. M. Ri- 
borienė, K. Čepulis, O. Kairaitė, 
M. Navickienė, T- Jakavonis, P. 
Plauskas, P. Bronušiutė, K. Bu- 
dravičius.

Smulkių surinkta $3.52e.
Čia randasi keli nepaminėti vai

dai, nes per neaiškų užrašymą 
nebuvo galima išskaityti. Meldžia
me pačių aukautojų pataisyti ar
ba pranešti skyr. valdybai. v

Tą vakarą pinigų surinkta 
$668.52c. Visims aukautojams ta
riame širdingą ačių vadru L.R.Kr.

Pirm. O. Jankienė,
Rašt- M. Brikaitė. ,

673 WASHINGT0N St.. (arti Boylaton St) BOSTON, 
Ofiso vaL: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. NedėBomU nuo 10A.Iki2

'LIETUVIS
Dabinto  jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

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

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

OFISAS:
332 Broadvay, So. Boston, Mass.

TeL S. B. 253-M. .M ,

Paieškau Juozo Gelčiaus, 
Bencekiemio kaimo, Jezno 
vol., Vilniaus rėd. Pirmiau gy
veno New Jersey, N. J. Kas 
žinote arba pats meldžiu atsi
šaukti:

M. Gelčius,
712 E. Mahanoy Avė., 

Girardville, Pa.

KOLČAKO VALŽIOS 
JAU NĖRA.

Po to, kaip bolševikų 
armijos supliekė Kolčako 
jėgas ir kai jis turėjo išsi
kraustyti iš Omsko, tai kilo 
prieš jį maištas ir paėmė 
virštj revoliuci j orderiai soci- 
jalistai. Tokiame atsitikme 
Kolčakas likusius savo pase
kėjus pavedė kazokų vadui 
gen. Semionovui. Dabar vy
riausiu priešbolševikiškos 

irusų armijos bus Denildn, 
kurs kariauja Pietinėj Ru
sijoj.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pil
domi visia be skausmo, su 
įausiais prietaisais, su nau

ji} išradimų.
isą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

Ben Phono DicldnMO 3696 M

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. St, PUaiel]>hia, P*.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda^

Nuo 9 rito {Iri S po pietų 
Vakarai., Ketvarge nuo S iki 9 P. M, 

iki 4 no piėta.

(ani trecių įuoų; v
___________________________

i Y
Paieškau Aleksandro ir Mi- į ♦♦♦ 

kolo Ežerinskų, Nikodemo Ši-i«^ 
mo ir Petro Endriekaus. Pir-1V 
miau gyveno apie Pittsburgą. 
Kauno rėd., Tauragės aps., __

! Vainųtės par. Turiu svarbi] ]~ 
reikalą, atsišaukite:

A. Grublis, j
797 Bauk St., Box 111, |

Waterbury, Conn. ]

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 šėrus, 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.

Šis apgarsinimas yra talpinamas ne su tikslu gauti daugiau pi
nigų Lietuvių Prekybos Bendrovei, bet kad apsaugoti lietuvius nuo ap
gavimo.

PRAKALBOS.
L. A. B-vė rengia prakalbas 

ateinančią nedėlią sausio 4 d- 7:30 
v. vak. Lietuvių salėj. Kalbės 
ądv, Bagočius ir A' Ivaškevičius.'

ATITAISYMAS.
Pereitame num. paminėdami 

apie Katalikiškojo Susivieni
jimo išleistą gražų sieninį ka
lendorių, užsiminėme, jog tai 
pirmas tarp Amerikos lietuvių 
kalendorius tautiškos išvaiz
dos. Mums patėmijo, jog ap-1 
sirikome ir Šo. Bostono biznie
riai besą išleidę su tautiško
mis žymėmis kalendorius. 
Krautuv. Jurgeliūnas išleido 
net dviejų rūšių kalendorius. 
Vieno paveikslas vaizduoja 
Vytį su vėliava ant juodbėrio 
jojant iš pilies saulei tekant




