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Tiktai lietuvių
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Komiteto narys.

pavojų.
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val-
su-

Tikimės, kad mums 
sueiti į bendrų dar-

Į i

Bolševikų valdžia skelbia, 
kad Rasputino šeimyna esanti 
suimta už agitacijų prieš so
vietų valdžių. Suimta sūnus 
ir duktė.

Arčiau taikos.

Chicagoj policija darė kra
tas ir suėmė apie 200 raudonų
jų

frontų perskelti. Bolševikai 
paėmė Ekaterinoslavų, Done- 
co anglių kasyklas ir daug ma
žesnes svarbos punktų.

Lietuviai tokiai

suv* — čia

ši iš dūmo — tėvvnės gelbė-: su vietos tautininkais laisva- 
tų-
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Užsirašė
SMARKIAI RAŠĖSI PA

SKOLAI.
Bostono ir apielihkių lietu

viai susilaukę ir išgirdę Lietu
vos valstybės delegatų, smar
kiai rašėsi Lietuvos Valstybės 
Paskolai. Iš viso per du vaka
ru (seredos ir ketvergo)užsira
šė bonų už apie $45.000.

So. Bostone sudėta apie 25.- 
000.

Cambridge’iuje apie $10.000. 
Bet visus sukirto, tai mažy

tė kolonija Nonvood, kur per 
delegatų prakalbas bonų užsi
rašyta už $10.000.

Pėtnyčios vakare delega
tams prakalbos surengiamos 
Montelloj ir Lavrence, o suba- 
toj Worcesteryje. Fo to dele
gatai vyks į Washingtonų.

Pereitų seredą delegatai bu
vo oficialiai priimti Cambrid
ge’io majoro.

Į LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VISUOMENĘ.

Lietuvos valdžios pasiunti
niai šaukia mus atlikti svar
bią priedermę — surinkti Lie
tuvai paskolos penkis milijo
nus dolerių.

Tai mūsų motinos šauks
mas. Mes išgirdome tą balsą 
ir-skubinamės pagelbon. Mes, 
lietuviai katalikai, labiau ne
gu kiti tautos vaikai, atjaučia
me priespaudos žiaurumą ir 
laisvės brangumą. Męs dar ne
pamiršom© nei lenkų sauvalia
vimo mūsų krašte, nei caro 
žandarų siautimo. Tėvynės 
paliuosavimo reikaluose todėl 
mes, katalikai, turime būti 
pirmi.

Mes matome, kaip daug iš
kentėjo Lietuva laike šios bai
sios karės. Ji pasirengusi ir 
toliau kentėti ir grumties už 
savo laisvę ir skaisčią ateitį 
su visais savo priešais. Ant 
savo laisvės aukuro ji jau pa
dėjo visą savo turtą ir savo sū
nų gyvybę. Ji mato, kad jos 
pajėgos jau netrukus galės 
išsisemti. Todėl ji šaukiasi 
mūsų pagalbos: nebe aukų, bet 
paskolos, ne malonės — bet 
šventos priedermės atlikimo.

Nebūsime beširdžiai, nebū
sime sūnūs palaidūnai ir pa
rems? me savo močiutę tais do
leriais, kurių čia mes šiek 
tiek r risirinkome, ramiai be
sidarbuodami, karės žiaurumų 
neregėję.

Ne liekana snumeskime, bet 
duokime kiekvienas tiek pa
skolos, kiek tik pasigalime.

Sudėsinie tuos penkis milijo
nus — tai kovą už laisvę lai
mėsime, lietuvio vardą išgel- 
bėsime. Nesudėsime — tai pa
sirodysime esą neverti tos lais
vės, kurios reikalaujame.

Kviečiame visus Amerikos 
lietuvius katalikus stoti neati
dėliojant į didelį darbą: lai 
pirmą dieną sausio 1920 metų 
pamato mūsų karžygių-darbi- 
ninkų tnkstančių-tūkstančius, 
gerai jjasirengusių į darbą. 
Steigkime visur kuogreičiau- 
sia Bonų pardavinėjimo Komi
tetus. Jeigu kokioje kolonijo
je lietuviai katalikai matytų 
kad katalikų komitete besidar
buodami jie. daugiau Iaetuvai 
pelnvs tai lai netrukdami su- 

)ja tokiuos komitetus, 
mi j juos veikli au- 

i kolonijų pajėgas, y- 
pač katalikiškų 
atstove 
lonktyj 
tuvi

organizacijų 
lai stoja jie į gražų 

ą su kitokiais lie

bonų už $45,000
mis; lai painipina lietuviams 
katalikams kreditų prieš tau
tų; lai parodo visiems, kad 
lietuviai katalikai didžiausiai 
Lietuvų myli ir dėl jos gyvy
bės ir laimės mokės pasiauko
ti ir pasišvęsti. Tokie Katali
kų Komitetai lai nepamirštie 
prisiųsti žinių į Katalikų Fe
deracijos raštinę, kiek jie yra 
išviso bonų savo kolonijose 
pardavę, kad būtų galima su
traukti į krūvų visų Katalikų 
visuomenės pasidarbavimų.

Visi, kas gyvas, į darbų. 
Vyrai, moterys ir vaikai — vi-

jirno — padaryti sutaikinimų, 
koordinavimų.

3) Bendradarbiavimų ir len
ktyniavimų—nors jie kai kam 
ir gali atrodyti vienas kitam 
priešingu — galima bus bonų 
pardavinėjime sutaikinti, jei
gu tik bus išpildytos šios sų- 
lygos: a) srovių veikėjai turės 
būti geros valios žmonės, b) 
Lietuvos labų jie turės pasta
tyti augščiau savo sriovės, ar 
partijos labo.

Tomis mintimis- remdama
sis,, Katalikų Komitetas suda
rė štai kokį projektų sutarties

KAUNO KRONIKA.
Vagys. Nakty lapkričio 24 

ir 25 d. nežinomi vagys iš Jo
no Cepukaičio buto (Ukmer
gės gat. 103), jam nesant na
mie, išnešė įvairių daiktų ver
tės 700 auk. Milicija ieško kal
tininkų ir pavogtųjų daiktų.

Am. Liet. R. Katalikų I. Taip vadinamųjų tautiš-
Federacijos Valdyba, kūjų draugijų išrinktieji ats- 

{to vai prisideda prie katalikų 
■ komiteto ir sudaro vieną ben- 
' urą Detroito lietuvių Komite- 
1 tą bonains pardavinėti.

II. Tasai Komitetas turės du 
kyriu: katalikų ir liberalų,

LENKTYNIAVIMAS IR 
BENDRADARBAVIMAS.

(Detroitiečių patyrimas)
Kaip daugiausia parduoti

Lietuvos Bonų? Tas klausimas kurie veiks kiekvienas tarp sa-
visiems šiandien parūpo. Iš ■ vo draugijų ir savo žmonių. 
Įvairių Centrų ateina įvairių ' Abiejų tečiau skyrių darbas 
patarimų ir nurodymų. Cent- suplauks į krūvų, nes abudu 
ralis Bonų komitetas primvg- skyrių vienys tas pats Komi- 
tinai pataria vienyti tam tiks- lėto vienas pirmininkas, vie- 
lui srioves ir steigti bendrus ’ nas iždininkas ir bendri komi- 
komitetus. Katalikų Federa- teto susirinkimai — kas dvi 
cijos Centras lyg pataria ka- Į sąvaiti. Komiteto nariai galės 
talikams veikti skyrium ir pa-; rinkitės ir dažniau. Kiekvie- 
rūpinti tuo būdu sau kreditą, nas skyrius turės savo sekre- 

Kaip geriausia pasielgti ? — torių. Katalikų draugijų skai- 
dabar ir galvoja kolonijų vei- į čius yra du kart didesnis,
kėjai. ■ kaip liberalų, užtat katalikai

Čia noriu papasakoti, kaip reikalauja, kad pirmininkas 
tasai klausimas yra rišamas ir iždininkas būtų jų pusės
Detroito lietuviij veikėjų. Lai žmonės — ir tai ne dėl savo
iš kitų kolonijų taip-pat pra- j srovės išaugštinimo, bet dėl 
neša.

Detroito lietuviai katalikai 
turėjo savo komitetų dar prieš 
atvažiavimų finansinės misi
jos. Tasai komitetas jau par
davė bonų už $2000.00 su vir
šum — pre Prekybos Bendro
vę. Vėliau čia susiorganizavo 
Katalikų Vienybės vietinis 
centras, kurs anų Komitetų, da- 
pildė iki 12 žmonių.

Pasirodžius spaudoje Finan
sinės Misijos atsišaukimui — 
Detroito lietuvių liberalų vei
kėjai kreipėsi į katalikų komi
tetų su pasiūlymu sudaryti bo
nų pardavinėjimui vienų ben
drų komitetų. Katalikų Ko
mitetas savo posėdyje 28 d. 
gruodžio, tų pasiūlijimų ir vi
sas aplinkybes plačiai apsvars
tęs priėjo prie šit kokių išva
dų:

1) Bendras srovių darbas 
bonų pardavinėjime yra būti
nai reikalingas. Jeigu veikėjų 
pajėgos būtų gaišinamos tik 
savytarpei kovai, vienas kitam 
kenksmui — tuomet darbo pa
sekmės būtų menkos.

2) Iš antros pusės imant — 
labai naudinga bus pritaikinti 
šiame darbe srovių lenktynia
vimų, by tik tas lenktyniavi
mas būtų padorus ir išmintin
gas. Gražiai belenktyniuojant 
— gausios pasekmės užtikrin-

■ tos, nes ir vieni, ir kiti tada 
dės savo geriausias pastangas, 
kad tik kuodaugiauia bonų 
pardavus. Lenktyniavimas dar 

i ir tuo bus geras, kad kiekvie
na srovė gaus teisingų savo 

{užpelnytų pripažinimų. Nie
kas negalės svetimų nuopelnų

■ pasisavinti. Lietuviai katali- 
kai gerai atsimena liūdnų isto- 

Į rijų Lietuvių Dienos pinigų. 
{Aklas suliejimas visų pajėgų 
į krūvų nedavė nei Lietuvai

UTENA.
Žiauri žmogžudybė.

Mums praneša vietos kores
pondentas, kad lapkričio mėn. 
27 d. šiapus demarkacinės lini
jos į pietų vakarus nuo Utenos 
lenkų legioninkai atėjo į 
Vištėnų sodžių, kur nėra mū
sų sargyboj, ir ėmė plėšti žmo
nes. Vienas ūkininkas pasi
priešino ir buvo vietoj legio- 
ninkų nužudytas.

Nužudę žmogų ir prisiplėšę 
turto, legioninkai sugrįžo at
gal u ždemarkacinės linijos.

tarpu seminarijai prašytieji 
mūrai šiandienų yra ardomi, 
langus gyventojai išiminėja, 
rūmus suardo, o stiklus nusi
neša. Išims ir duris, ir tie mū
rai bus pripustyti, grindįs, lu
bos išpus, pasidarys milžiniš
ki nuostoliai ir su laiku virs 
jie pelėdų, apuokų ir šikšnos
parnių buveine. Jeigu valdžia 
tikrai mano tuos mūrus sunau
doti, tai tegu ji juos globotų, 
kad kartais neįvyktų pasaka 
apie šunį ant šieno.

didesnio žmonių pasitikėjimo 
ir geresnio darbo pasisekimo.

UI. Visuose svarbesniuose 
atsitikimuose abu skyrių, tai 
yra visas Komitetas veikia iš
vien, sutartinai. Rengs kart
kartėmis bendras prakalbas, 
ypač atsilankius finansinei 
misijai, priduos vieni kitiems 
adresus tų žmonių, kurie la
biau pasitiki kitos srovės vei
kėjais ir tt.

Bendrame susirinkime 28 
gruodžio buvo paduota libera
lams šis projektas apsvarstyti. 
Šie projekto nenupeikė, tik ža
dėjo dar savo veikėjų susirin
kime jį apsvarstyti ir už savai
tės savo galutiną nuomonę 
pranešti, 
pasiseks 
bą.

Kaunan vėl atvyko lenkų at
stovai:, žinomas Lietuvos dvar
ponis Babianskis, Mickievicz 
St., AVigierski. Abramowicz, 
Rewkowski. Zasztovt (s. d.). 
Jie tarėsi su įvairių lietuvių 
partijų atstovai, bet prie jo
kių sutarčių nepriėjo. Iš len
kų pusės buvo vieni pirmei
viai: demokratai ir soc.-demo- 
kratai. Tačiaus visi demokra
tai pasisakę gali pripažinti 
Lietuvos' savvstovybę tiktai 
federacijoje (ryšyje) su Lenki
ja, nes to reikalaują lenkų “e- 
konominiai ir politiniai tiks
lai.” Jeigu lietuviai nesutik
sią ineiti feederacijon su Len
kija, tai lenkai atsirėšią sau 
aplenkintas Lietuvos dalis su 
Vilnium.
“brolybei” nepritarė ir taip 
persiskirta.
social-demokratų atstovas Kai
rys nutarė su lenkų soc. dem. 
Zasztovtu įsteigti vieną social- 
-demokratų partiją Lietuvai ir 
Lenkijai.

Nesuprantame kam leidžia
ma Kaunan lenkų agentus, ku
riems, kaip parodė pritirimas, 
rūpi ne tarybos su lietuviais, 
bet vietinių lenkų organizavi
mas ir jųjų kurstymas prie su
kilimo ir užgriebimo valdžios 
Lietuvoje.

Rusijos bolševikų valdžia 
pasiuntė formalų taikos pasiū
lymų Lenkijos valdžiai.

Iš Vladivostoko. transportu 
Logan grąžinami iš Siberijos 
namo 842 kareiviu.

Šančiuose 16 lap. pašventin
ta nauja bažnyčia, pertaisyta 
rūpesniu klebono Benediktavi- 
čiaus ir vietinių parapijiečių iš 
valdiškojo magazino. Bažny
tėlė labai padori ir patogioje 
vietoje. Iškilmėje dalyvavo 7 
kunigai ir daugybė žm-'r.ių. 
Procesijos laike griežė liet, ka
riškasis orkestras ir giedojo 
žmonės. Orkestras griežė ir 
laike mišių. Pavasarį ketina
ma dar pristatyti iš šono ko
plyčios ir iš priešakio bokštų.

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metam

I Siųskite užsakymus dabar — 
j tuojaus. Kaina 25 centai. .

Šis KALENDORIUS pa- 
I puoštas puikiais iš Lietuvos 
{atvežtais paveikslais, naudin- 
Įgais straipsniais, eilėmis, mar- 
gumynais ir tt.

“Darbininkas,”
244 W. Broadway,

So. Boston,

Seinų Seminarija galų gale 
apsistojo Ziplių dvare (Šakių 
apskrityje). Dvaras tiesa — 
gražus, medžiais ir medeliais 
apsodintas; kambarių klieri
kams patalpinti užtenka, bet 
pamokoms salės tai jau nebūti
nai tinka. Tas dvaras ir-gi y- 
ra atskirtas nuo svieto: keliai 
rudenį ir pavasarį neišvažiuo
jami, paštas neprigaunamas. 
Seminarijos vyriausybė krei
pėsi į valdžią, prašydama 
Vilkaviškyje esančių Tusų afi- 
cierių rūmų, bet negavo. Val
džia teisinos tų rūmų reikalau
janti kariuomenei, nors dabar 
tikrai jie yra tušti ir kariuo
menei yra dar du dideliausiu 
butu, kurie kažin ar bus ka- 

Mass. da kariuomene užpildyti. Tuo

N. Žagarėje yra 4 kl. pro
gimnazija “Saulės” skyriaus, 
mokinių yra 100 su viršum. 
Darbuojasi joje Vedėjas p. Pe
trauskas su aukštesniu moks
lu, p. V. Buišas, p. A. Kupre- 
vičaitė, p. O. Kaušaitė ir ka- 
pelionauja iki šiol kun. P. Ra
ščiukas. Dar yra vietos viso
se klasėse progimnazijos, mo
kiniai žemesniųjų klasių Šiau
lių išblaškytos gimnazijos ga
lėtų čia toliaus varyti mokslų.

išsijuosus. Lenkai slapta or
ganizuoja vyrus, kų tik sugau
na, slapta prisiekdina, kad 
niekas — nei tėvai nežinotų, 
dalina ginklus. Turi instruk
torius, karininkus; reikalui 
prisėjus dalina pinigų ir daro 
“powstania.” Vienas toks 
organizatorius iš Simno dabar 
sėdįs Seinuose. Jis labai pasi
žymėjo brutaliu lietuviij turto 
naikinimu.

— Seinuose pradžios mo
kyklos atidaryti lietuviams ne
leidžia: paduotųjį lietuvių 
prašymų nesiuntė Varsavon. 
Kaimuosna bando siųsti išga
mas lietuvius mokytojauti, 
bet žmonės jiems neužleidžia 
nannj ir vaikų pas juos nelei
džia.

Lenkai visaip gudrauja. 
Stengiasi pav. Klevų, Radžiu- 
čų, Bubelių ir kaikuriuos ki
tus kaimus prikalbinti prisi
dėti prie Krasnopolio 
ščiaus, kuris daugumoje 
lenkėjęs.

(Kauno “Laisvė.”)

PERTRAUKĖ KARĘ.
Dorpatas, gruodžio31. 

Estonija ir Rusijos bolševikų, 
valdžia padarė pirmų žingsnį 
prie taikos—sutarė pertraukti 
karę septynioms dienoms. Tufc. 
tarpu eis taikos derybos.

Prieš karės pertraukimų Ru
sijos sovietų valdžia turėjo ra
štu atsižadėti Estonijos ir pri
pažinti jų atsiskyrusių nuo 
Rusijos ant visados. Rubežius 
ir-igi nustatytas.

GREIT BUS TAIKA SU 
BOLŠEVIKAIS.

Kopenhagen, gruodžio 1. — 
Maxim Litvinov, bolševikų at
stovas vedąs derybas šu alijan
tų atstovais pasakė, jog “taika 
ateis greičiau, negu daugelio 

i tikima.”
______

Iri nek, sausio 1. — Čia bu
vo sukilę prieš Kolčakų social- 
-revoliucijonieirai, bet neišgu
lėjo apimti viso miesto. Če- 
ko-slovakų kariuomenė paėmė 
i savo rankas tvarkos užlaiky
mų.

APIE 1920 METŲ CENZĄ.
Pagal Suv. Valstijų konsti

tuciją, cenzas šios šalies gy
ventojų turi įvykti kas dešim
tis metų. 2 d. sausio, 1920 m., 
prasidės keturioliktas dešimt- 
metinis cenzas, pagal prez. 
■VVilsono proklamaciją. Yra pa
reiga kožno šios šalies gyven
tojo teisingai atsakinėti į cen
zo rinkėjų klausymus.

Svarbesnieji klausimai, į ku
riuos reikia atsakyti.

1) Kiek metų turi.
2) Kožna ypata, 10 metų ar, 

daugiau amžiaus, turi sakyti 
ar moka rašyti ir skaityti.

3) Kožnas turi pasakyti kur , ____ ____
patsai gimė ir kur jo tėvas ir Į nikino padėtis kasdien blogėja.

„ . - ‘Jo kariuomenė traukiasi atgal
sokie gi spekuliantai skuta vi- 4) Jei svetur gimęs, tai turi | visu frontu. Bolševikų armi-

Nuo Krakenavos apylinkės. 
Kaikurie čionykščiai dvarpo
niai nesiliauna palaikę ryšių 
su legjjoninkais: siunčia jiems 
maisto ir visokių daiktų: mat 
daugumos mūsų dvarponių sū
nai tarnauja lenkų legijonuose. 
Ponios važinėja arkliais į Vil
nių, gaudamos leidimą nuo Pa
nevėžio komendanto. Vietiniai 
bajorėliai kaip įjnanydami nie
kina Lietuvos valdžią ir kursto 
prieš ją savo kumečius ir viso
kius šlėkteles. Tiesa yra dar 
ir bolševikų liekanų, jie taipo- 
jau su lenkbemiais išvien šėls
ta prieš Lietuvos valstybę, vi- motina^gimė. 
cnlriA m c-tvaI11 ov»4-o ■» ol-^ii4« T-r-» Į ^4 X T . • j

sus ir išnaudoja. Žydeliai nuo- sakyti kada atvyko į šią šalį; j ja smogia centran ir nori tą

Rymas sausio 1. — Interna
cionalus Raudonojo Kryžiaus 
Komitetas kreipėsi į Šventąjį 
Tėvą prašant gelbėti tremti
nius Siberijoj, kur jų yra apie 
200.000. Šventasis Tėvas pasi
žadėjo tuomi rūpintis ir krei
pėsi į Japonijos valdžią tame 
reikale, nes tik Vladivostokaa 
t.-galima sukoncentruoti tuos 
tremtinius ir tik per Japonijos 
pagelbą tas gali\būt padaryta,

i ' --------
London, sausio 1.—Gen. De-

kuodami dvaro malūnus ima 
už malimą po 1 rb. nuo pūdo, 
už piklių po 2 rb. fiuo pūdo. 
Valščiaus viršaitis išsiderėjo 
sau po 200 rb. į mėnesį algos. 
Seniaus į metus tegaudavo 100 
rb., prie vokiečių gi nieko ne
gaudavo. Kumečiai išreikala
vo po 25 rb. į mėnesį pinigais 
ir javais po 5 pūdus, dirba gi 
tikt 8 vai. į dieną. Ant dienų 
samdant reikia mokėti 10 rb. į 
dieną ir duoti valgyti. Ūkinin
kai už rugių pūdą ima 15 rb. 
Žodžiu sakant kiekyienas plė
šia kaip įmanydamas be jokios 
tvarkos. Daugelis dejuoja, 
kad nežino kaip apsiversti 
rusiškais pinigais, kurių 
pas žmones daug yra.

(Kauno “Vienybė”)

IŠ LENKŲ OKUPUOTO 
KRAŠTO.

Seinai. Mieste labai struka 
su maistu. Duonos greitai sa
ko, ir visai nebus. Suvalkuo
se duoda pusantro svaro duo
nos keturioms dienoms. Todėl 
lenkai išdavinėja daugeliui 
Smuklininkų leidimus važiuoti 
per demarkacijos liniją lietu
vių pusėn javų pirkti.

Malkos labai brangios, bet 
ir tos neparduoda. Pavyzdžiui, 
girioje meteris atsieina še
šiolika (16) auksinų, o parve
žimas—trigubai.

Valdininkų daug “bet tvar
kos esą maža, visi savo as
mens reikalų daboja “Trze- 
ba dorobič sę na wojnie,” ir 
chabornę puikiau už rusus ima 
visi.v

Lenkų pinigų menkas kur
sas: už šimtą obost. auksinų 
galima gauti 160-170 lenkiškų 
markių.

“Polska Organizacija Wojs- 
kowa” Suvalkijoje darbuojasi

jei pilietis, tai kada tapo pilie
čiu; kokia jo prigimties kal
ba:

(Pastaba: Kožnas ateivys 
lietuvis turi aiškiai pažymėti, 
jog yra gimęs in Lithuania; jo- 
gėi jo kalba y^a Litnuanian. 
Čia gimę lietuviai turi pasaky
ti, kad jų tėvai paeina iš Lith
uania.

5) Kožnas šeimynos galva 
turi atsakyti ar savam nam> 
gyvena ar randavoja; jei sa
vam, tai ar yra ar nėra skolos 
ant namo.

6) Kožnas turi paduoti savo 
užsiėmimų ir ar yra darbdavys 
ar darbininkas, ar dėl savęs 
dirba.

Rusijos bolševikai iš Mas
kvos bevieliu telegrafu pasiun
tė pasauliui šitokį Naujų Metų 
pasveikinimų: “1920 metais 
mūsų viršus bus Siberijoj, Uk
rainoj, Dono apskrityje ir 
Kaukazas nori sovietinės val
džios. Bus Sovietai įsteigti 
taip-gi Berline, Washingtone, 
Paryžiuje ir Londone. Sovie
tų autoritetas bus augščiau- 
sias visame pasaulyje.

Ryga, gruodžio 31. — Latvi
joj labai trūksta maisto. Lat
vijos armijos sandėliai apituš- 
ti. Apie tai praneša korespon
dentas Walter Duranty. Gy
ventojai pusbadžiai būdami 
gali ištverti, bet nuolatai al
kanus kareivius sunku užlai
kyti tvarkoje. Korespondentas 
praneša, jog Anglija neįsten
gia labiau remt latvių, o rei
kia prisidėti ir Amerikai. Mai

Haverhill’yje, Mass. sudegė 
hotelis ir 25 svečiai-buvo gais
rininkų išgelbėti.

* * *
Estonijos laikraščiai skel

bia, būk einąs gandas, kad 
Trockį buvo pakartas maištą sto stoka padidina bolševi: 
pakėlusių raudonarmiečių.

James M. Keyes 
Advokatas
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Kas, nejau viltis pražuvo, 
Kad taip baisiai jis nuliūdęs, 
To pas jį senai nebuvo, — 
Ko jis nori, ko paniuręs?

Apsiniaukė Kaunas mūsų 
Ūkuos bokštai jo paskendo,— 
Gal pavojus yr nuo prūsų, 
Kad jisai taip nusigando?

mažai 
per tą 
galima

TUS SU
*

%Xr,.

Ramanauskas.
V. Ramazas,

Ko nuliūdę jojo sūnūs,
Vaikštinėja po Alėjų, 
Bene jie baisius siaubūnus 
Ant galvų nūn paregėjo?

Ko nuliūst, — juk turit vadų? 
Didį armijos didvyrį!
Kiek Tėvynėj priešų rado, 
Jis visus nutilt prispyrė!

Laikinoj Sostinėj.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.

sti, virti ir tt. Lietuviškos 
kalbos mokytoju čia yra Pra
nas V. Jakaitis.

Mokykloj pamokos prasidės 
5 d. sausio. Mokslas dykai.

Moksleivis.

L. D. S. Centro pirmininko 
pranešimas.

Pirmiausiai sveikinu visus

vietą. J. Čižauskas

Taigi, ko nuliūdęs Kaunas, 
Ko jo mūrai ūkuos skęsta? 
Jei jis buvo šviesiai Saunas,— 
Ko dabar taip liūdnai gęsta?

Tyslevaa. 
“Kariškių Žodis”)

J.
S. 

M. Zic-
J. Kli-

•- ——.1,

ATITAISYMAS.
Gerb. Redakcija!

Meldžiu atitaisyti klaidų, 
kuri yra įvykusi Krikščionių 
Demokratų Partijos aukotojų 
surašė, tilpusioj “Darb.” 149 
num. š. m. Praleistas Kr. D. 
P. bičiuolis Jonas Banys iš 
Broklyn, N. Y. Aukojo $2.00.

Tariu pagarbos žodžius.
J w»i B. Mtaa

145 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

akoma i velkas lietuviškų uniformą 
tikisislėpdami, bet atvirai g 

iikų par- mos, jog jie neužilgo būsit
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PAKELKIME BALSĄ.
Jau nuo senai žinome, kad 

Franci j a susibičiuliavus su 
Lenkija, Francija nori, kad 
Lenkija būtų stipri ir kad 
prie jos ir Lietuva būtų pri
jungta. Lengva todėl len
kams ineiti į francūzų spau
dų ir skleisti šlykščiausius 
melų melus apie Lietuvą. O 
talpusis pereitam “D.” num. 
vieno žvmaus veikėjo laiš
kas iš Francijos rodo, jog 
tūlų francūzų daroma tie
siog baisiausias sobotažas.

Štai kaip Kauno “Lietu
va” apibudina francūzų 
spaudos balsus apie Lietu
vą:

“Berods, kai kurie pran
cūzų laikraščiai mėgina su
versti visų kaltę už tų ne- 
iėmtųjį lietuvių “seperatiz- 
mų” — pastangas sukurti 
savajų valstybę — tik vie
nai lietuvių inteligentijai ir 
jų tik kaltina parsidavimu 
vokiečiams. Prancūzų vi
suomenei ir pasauliui stato
ma prieš akis toks štai vaiz- 
das: patys lietuviai, žmo
nes esu be galo lenkams pa
lankūs, jaučių nuolatinį kul
tūros ryšį su lenkų tauta, su 
kuria jie buvę surišti unijos 
ryšiais per penketų šimtme
čių ir nieko daugiau netrok
šta, kai tik pasiduoti Len
kų valdžiai... Tik štai, ne
laimė, lietuvių inteligentų 
būrelis parsidavęs vokie
čiams, įsigeidęs su jų pagal
ba savųjų valstybę statyti. 
Visur esu viskas vokiečių 
valdoma: policija — vokie
čiai, kovojančioji su lenkais 
kariuomenė — persirengu
sieji lietuvių drabužiais vo
kiečiai, trumpai tariant — 
kur pirštu dursi, ten vokie- 
tį užtiksi.

“Taip informuoja pran
cūzų spauda savo* visuomenę 
apie Lietuvų.

“Ir daro toliau išvadų 
santarvės politikams: jei no
rite lietuvių tautų iš vokie
čių išgelbėt ir vokiečius iš 
Lietuvos iškraustyt — nu- 
verskit Kauno valdžių ir ta
da pamatysit, kaip gražiai 
pasireikš 'laisva lietuvių 
tautos’ valia.”
Bet tai nėra balsas visos 

francūzų šviesuomenės. Ne
senai “Darbininke” buvo A. 
Vilimo straipsnis apie tai, 
as reikia daryti, kad pa
eiti Lietuvų francūzų vie

šoje opinijoje ir apvalyti 
■ francūzų spaudą nuo lenkiš
kų melų- Reikia suteikti in
formacijų francūzų spaur 

Reikia samdyti fran- 
žinančius Lietuvą ir 

t reikalus, rašyti apie tai. 
m reikia pinigų. Ar-gi 
neatrasime pas save tam 

ui.

tijos pačios viršūnės. Nuo 
liaudies kuolabiausia esu 
slepiama, nes girdi jos daly
kas tik duoti, pinigus, o ne 
■žiūrėti kas juos susideda į 
kišenių. Pirmiausia apie 
“slėpimų.” Nelab senai 
“Darbininke” buvo indėtas 
Lietuvos Valstybės Kontro
lieriaus raportas. Ten buvo 
išdėta kokie nuostoliai buvo 
padaryti “Bangos” ir kitų.

Bet visi juk žinome, jog 
tai įvyko, prie Sleževičiaus 
kabineto. O to kabineto 
priešakyje buvo socijalistai. 
Tasai kabinetas buvo soči j a- 
listiškas. Todėl anos “mili
joninės pirklybinės operaci
jos” įvyko socijalistų dėka. 
“Naujienos” minėdamos a- 
pie tai muša sau į galvų, pa
našiai, kaip jos padarė sa
kant būk Lietuvos laisvės 
rėmėjai ir aukuoto j ai esą 
agauti, nes Yčas, Naruše
vičius ir Voldemaras yra į- 
tarti. “Naujienoms” ir so
či j alistams turėjome nuro
dyti, jog aukuojusieji jų 
Šelpimo fondan daug sykių 
labiau turi jaustis apgau
tais, nes pinigai surinkti 
tiktai šelpimui nukentėju
sių dėl karės nežinia kur y- 
ra.

riais angliško parlamento Lie
tuvoje. Yra ir daugiau pana
šių ženklų Anglijos bankinin
kų rengimos prie to, bet pakol 
kas jie neskelbtini. Kad prie 
“angliško parlamento” Lietu
voje prieiti jie ir vartoja tuos 
įrankius, kuriuos vartojo In
dijoje. Jie padeda kaip lietu
viams taip ir lenkams, kad ge
riau ir vienus ir kitus nusilp
ninti. Dar to negana, jie siun
dė ir siundo mūsų pačių veikė
jus vienų srovę prieš kitų. Juk 
ar senai, Pilėnas, lietuvys An
glijos šnipas atvirai pranešė 
ten esantiems lietuviams, o per 
juos matomai norėjo pasiekti 
ir Lietuvos žmonių ausį, jog 
Amerikos lietuviai “klerika
lai ’ ’ norių dėtis su lenkais. Tos 
pačios kalbos tarp mūsų tau
tininkų senai vaikščioja. Ke-

no jos sukeltos, mums nesvar
bu žinoti, bet turime žinoti tai, 
jog jos nebereikalo. Jomis ren
giama dirva didesniems daly
kams, neg vienas-kitas norė
tų manyti.

Kad dar dabar sykiu su Es- 
tonija ir Latvija nepakliūna 
anglų bankininkams ir Lietu
va, galima aiškinti dvėjaip: 
arba jų nenorima lenkų “už
rūstinti,” kad juos ilgiau gali
ma būtų nesutikime su lietu
viais išlaikyti ir tuo abi šąli 
kuolabiausiai nusilpninti, ar
ba, mūsų diplomatai gal per 
aštriai dar pasišiaušė. Duok 
Dieve kad būti} antraip, jei 
mes norime savo neprigulmybę 
išlaikyti!

Pagyvensime — pamatysi
me.

KAS TAME KAL
TAS.

aujienų” num. 304 be
rną apie “milijonines 

es operacijas,” ku- 
vai davę nuostolių, 

i milijonus markių. Ta 
" įvykus per suktybes 
os,” Duodžio ir kitų, 
os valdžia būk pa

na Duodį Berlinan su 
narkių. padary- 
»n užsakymus, 

su tais pi- 
minė-

AR LIETUVA TEKS ANG
LIJAI?

Iš viso ko matytis, kad gal 
Lietuvai ir priseis pakliūti 
po Anglijos kapitalistų ranka. 
Dvi jos sesutės valstijos jau 
pakliuvo. Apie tai Chicago Dai- 
ly News specijalis korespon
dentas Hal O’Flaherty, kable- 
gramoje iš Christianijos, gruo
džio 29 d. štai kaip sako:“Pra
nešimai gauti iš Baltiko šalių, 
o dabar jau ir patvirtinti pri-: 
vačių asmenų, parodo, kad! 
Britanijos valdžia veikdama 
per britų bankininkus užbaigė 
sutartis, kuriomis Didžioji 
Britanija paima savo kontro- 
lėn Estonijos ir Latvijos finan
sus. Britų bankininkų sindi
katas mano užvesti pinigų si
stemų svarų-sterlingų pama
tais, teikti kreditų privatėms 
žmonėms ir bendrovėms, staty
ti viešųsias įstaigas (public 
utilities) ir duoti kiek žalios 
medžiagos mainais už kanapes, 
linus, mineralus, grūdus ir ap
dirbtus produktus, kuriuos 
tiedvi valstiji turės esportui.”

Korespondentas tiesiai sako, 
kad toji sutartis esanti tikroji 
“master stroke in her (Angli
jos) commercial diplomacy.” 
Mes pilnai su tuo turime su
tikti. Bet kų jaus tų tautų ai
niai, tai visai kitas klausimas, 
net gali ir šioji pat gentkar- 
tė? Mes manome ir pilnai ti
kime, kad tų tautelių ateitis 
labai bus panaši į Indijos, A- 
gipto, ir Airijos. Pradžia la
bai panaši. Kas nežino Rytų 
Indijos Bendrovės prietikių ir 
jų pasekmių? Bet aš apie tai 
jau esu rašęs, .anais metais 
‘ ‘ Drauge, ’ ’ rašydamas apie 
‘ New Statasman ’o ’ 'lietuviams 
siūlomų anglų “pakantos poli
tikų.” Dabar tik galėčiau gal 
tai pridėti, kad toji “pakantos 
politika” apsireiškė labai pui
kiai praėjusio pavasario Indi
jos ir Agipto riaušėse, kame 
kareivai, pasak New York 
Worldo pranešimų šaudė tol, 
kol patronų turėjo. Viename 
susirėmime agiptiečių begink
lių su ginkluotais kareiviais, 
nuo septynių iki aštuonių šim
tų žmonių ant vietos krito, o 
į pusantro tūksfančio nuvežta 
į ligonbučius. Puiki “pakan
tos politika.” Pakanta tik pa- 
vergtamui.

Bet Lietuva, kur Lietuva in- 
eina? Tie patįs bankininkai 
matomai su Lietuva ves taip- 
pat tų pačių politikų, kurių jie 
vedė Indijoje. Kad jiems Lie
tuva rūpi apie tai nėra nei jo
kios slaptos. Būkime atvirais 
ir savęs neapsigaudinėkime. 
Faktų jau yra, kurie net per
daug aiškus. Paimkime kad 
ir tai, jog įvairūs didžturčių 
sūnūs stoja į Lietuvos kariuo
menę. Tie patįs, kurie bijojo 
kariauti su vokiečiais, dabar 
eina monokliais pasipuošę ir 

. . n,, i. —a__ ?xi_ uniformą ne kitj
sislėpdami, bet atvirai girda- kod

AMSTERDAM, N. Y. ■
Nesenai tilpo apie Amster- ‘ 

Įdamo lietuvius du straipsne
liai pagarsinti — vienas “Dar
bininke” — antras “Lietuvo
je”. “Darbininko” korespon
dentas apšmeižė amsterdamie- 
čius pranešdamas, kad nėra 
čion mokslainės... nei kad vai
kai yra vedami katalikiškoje 
dvasioje. Tas yra grynas, me- 
las-šmeižtas. Nuo pirmų me
tų uždėjimo parapijos tapo už
dėta ir mokslainė, kurioje 15 
metų tam buvo vos 25 vaikai 
— kas link dvasios auklėjimo 
vaikų, tai pas mus daroma 
daugiau nei galima — nes mo- 
kslainėje stengiamasi kad vai
kai ne tik būtų geri katalikai, 
bet ir ateityje gerais lietuviais 
taptų. Mokinama tikėjimo 

j dalykų ne tik mokslainė je, bet 
i ir kiekvienų nedėldienį bažny
čioje. Vaikai kurie pabaigia 
mūsų mokslainę siunčiami yra 
į airišių mokslainę — jeigu ten 
vietos kuriam trūksta, tai tie 
priversti lankyti viešas moks- 
laines, bet tokių yra maža. Gal 
keli ir iš jaunesnių atsiras, ku
rie pramokę mūsų mokslainėje 
katekizmo ir po biskį lietuviš
kai nelanko mūsų mokslainės, 
bet ar už tų galima kaltinti 
mokslainės vedėjus? Juk tų 
pačių airių vaikai, nors tur sa
vo puikių mokslainę, vienok 
daugumas lanko viešas moks- 
laines — o vienok niekas už 
tų nepasmerkia tos mokslainės.

Kas link vedimo vaikų lie
tuviškoje dvasioje, tai daroma 
daugiau nei gailma. Vaikai 
skaito, rašo, skaitliuoja lietu
viškai, mokinasi Lietuvos is
torijos ir geografijos. Moki-

NEW BRITAIN, CONN.
T. Fondo 5 skyrius turėjo 

metinį susirinkimų gruodžio 
28 d. Šv. Andriejaus parapi
jos svetainėj. Pirmiausia iš
rinkta valdyba sekantiems me
tams: pirm — J. Poškus, ižd. 
— T. Staskevičia, rašt. — A. 
Ncverdanskas. ižd. glob. — A. 
Gurskis.

Tuom kartu rinkta valdyba 
Raud. Kryž. sk. Pirmininkn 
liko Mikolas ?*evulis, ižd — 
Ant. G niekis, rašt. — Br. Ma
tulevičiūtė.

Tautos ir Neprigulmybės 
Fondų skyrių valdybos sutarė 
šaukti mas-mitingų 4 d. sausio 
2 vai. po pietų.

WATERBURY, CT.
Tautos Fondo balius ir imty

nės Dobilaičio su Matusevi
čium liko be pasekmių, nei 
viena pusė neėmė viršaus. Ė- 
mėsi per du sykiu po 5 minu- 
tas. Antros imtynės tų patį 
vakarų buvo puse valandos 
vėliau Jono Giliaus su P. Alek
na, pastarasis nesenai atvykęs 
iš vakarinių valstijų ir apsigy
venęs Waterbury. O Gylis, se
nas Waterbury’o gyventojas. 
Imtynės traukėsi per 4 minu
tes. Jonas Gylis imtynes lai
mėjo. Drūtuoliai buvo susidė
ję po šimtų dolerių iš savo ka
sos. Tai Gilis laimėjo imtynes 
ir šimtų dol. Bet P. Alekna 
turėjo rankų sužeistų ir iš tos 
priežasties būk pralaimėjęs. 
Bet Alekna nieko neatboda- 
mas, nori turėti antras imty
nes su Gyliu tuomet, kuomet 
turės sveika rankų.

S. M. D.

WATERBURY, CONN.
Gruodžio 21 d. Tį Fondo 40 

sk. buvo surengęs prakalbas. 
Kalbėjo K. Krušinskas, cent
ro raštininkas. Puikiai nupie
šė dabartinį Lietuvos sunkų 
padėjimų. Taip-gi plačiai 
paaiškino Lietuvos paskolos 
reikalų ir ragino visus prisidė
ti prie tos paskolos. Buvo 
renkamos aukos. Ankavo se
kanti : 
J. Marcinkevičius 
P. Ivaška .........
J. Jokubauskas ..
F. Tamošaitis..................10.00
Kun. J. J. Valantiejus 7.00

Po $5.00: P. Jokubauskas, 
J. Pileckas, P. Rangelis, 
Norkus, A.

Po $2.00: 
Tverijonas.

Po $1.00: 
Laukaitis, B. Rūtelionienė, 
Cepono, R. Narušis, 
kus, J. Sluoksnaitis, 
mas, A. Eidulis, A. Varkala,

ANSONIA, CT.
14 d. gruodžio buvo metinis 

susirinkimas L. D. S. 43 kp. 
Tuom tarpu kuopa rengiasi 
prie didesnio veikimo, susilau
kusi veiklaus naujo nario. Nu
tarta laikyti susirinkimus kas 
antrų nedėldienį kiekvieno mė
nesio tuoj po sumai parapijos 
svetainėj. Buvo skaitytas lai
škas iš centro kas link pakėli
mo narinės mokesties ant a- 
teinančio' 1920 m. Svarstant 
tų klausimų vistiek prieita J* Sliuževičia^ R.^ Gėrikas, P. 
prie to, kad kuopos nariai su
tiko, kad į centrų mokėt po 
30c. mėnesyje. Nutarta reng
ti pramogas-vakarus. Tam 
išrinkta komisija — Pijus Be- 
liauskas ir Pov. Lodą su prita
rimu vietinio vargonininko p. 
Dulkės. Komisija pasižadėjo 
tame uoliai darbuotis. Ant a- 
teinančio 1920 m. kuopos val
dyba susidės sekančiai: pirm.

i— Petras Kanapeckas, pirm, 
narna net po tris valandas lie-' pag. — Pijus Beliauskas, fin. 

rašt. — Jonas Kantautas, prot. 
rašt. VI. Vyšniauskas, ižd. — 
Petras Vailionis, ižd. globėjai 
— Jonas Belskis, Antanas Ku
bilius, maršalka—Juozas Mic
kus.

Į L. D. S. 43 kp. prisirašė šie 
nauji nariai: Pijus Bieliaus
kas, Ant. Skučas, Ant. Sku
čas.

Stonys, K. Sakalauskas, J. 
Pociūtė, Z. Karalius, P. Dere- 
škevičia, A. Maurutis, P. Ke- 
venas, J. Dobilaitė, K. Rama
nauskas, O. Petrauskaitė, M. 
Ramazas, J. Ramazas.

Po $1.50: K. Sperckis. 
Iš viso surinkta $134.92.

O. Černiauskaitė.

tuviškai kiekvienų dienų — tai 
rodosi kad ir negalima jau 
daugiau. Jeigu koresponden
tas man nurodytų mokslainę, 
kur daugiau yra mokinama, 
tai jau jam už tai ant Velykų 
numargintų kiaušinukų dova
ni! inteikčia. Panašiai lengva 
atsakyti ir ant visų kitų už- 
metinėjimų. Korespondencijų 
skaitant, kiekvienas amster- 
damietis lengvai patėmys, kad 
rašančiam anų apeina katali
kystė ir lietuvystė tiek, kiek 
mums visiems pereita žiema. 
Korespondentas eji būtų geras 
katalikas, tai lankytų visuo
met nedėldieniais bažnyčių, o 
ten būtų girdėjęs pasibaigus 
pamokslui visokius kas-link 
užmetinėjimų paaiškinimus.
Antras korespondentas “Lie

tuvoje” aimanuoja ant tūlo 
klerikalo, kurs būk ardo san
talkų tarpe lietuvių — pasira
šė korespondentas po slapy
vardžiu “L—is.” Visas daly
kas čia tame, kad korespon
dentas norėtų visų parapijų 
perdirbti ant tautininko kur
palio. Gi klerikalas, vaikinas 
rimtas, turi didesnę intekmę 
ant sau lygių žmonių. Tai-gi 
“L-iui” nesiseka. Įsivaizdino 
ans sau, kad trumpu laiku 
jis tapsiąs pakviestas į Lietu
vos ministerius, o paskui, pre
zidentystė tai jau ano “šiūr” 
laukia. Na ir kų tu žmogau! 
Mėnulio spragilu nepasieksi, 
todėl reik nors į chicaginių 
“Lietuvą’ ’

WORCESTER, MASS. 
Vakarinė mokykla.

Per pasidarbavimų nekuriu 
žymių lietuvių Worcesterio 
miesto valdžia įvedė pamokas 
lietuvių kalboj vienoj iš mies
to vakarinių mokyklų, kuri 
randasi prie Vernon Sąuare.

Idant palaikyti tikrų bran
gių mokyklų, kur galima net ir 
lietuviškai mokytis, Worceste- 
riečiai suprasdami tokių bran
gių idėjų, skaitlingai lankosi. 
Bet yra nemaža ir tokių atža
gareivių, kurie patys jokio 
mokslo nėję, skaito save mo
kytais ir užgaudinėja tuos, 
kurie mokinasi ir minėtų mo
kyklų lanko. Lenkai stengėsi 
į šių mokyklų įvesti lenkų kal
bos pamokas, bet kol-kas da 
jiems tas nepavyksta, nes čia 
lenkų kalbai nėra vietos, ka
dangi mokykla pilna beveik 
vienų lietuvių, kurie nenori 
lenkiškai mokytis.

Šitoje mokykloje mokinama 
kaip išgauti pilietiškas popie- 
ras, angliškai rašyti ir skait
liuoti, lietuviškai rašyti ko
respondencijas bei laiškus ir t. 
t. Bet tuo reikia čia priimnti, 

yra "

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 17 d. buvo metinis su

sirinkimas Pilnųjų Blaiv. 25 kp. 
Veikianti komisija išdavė raportą. 
Išrinkta du delegatu: gerb. kun. 
J. J. Jakaitis ir J. Svirekis į N. A. 
Apskr- P. Blaiv. suvažiavimą, ku
ris įvyks 18 d. sausio, AVaterbury, 
Conn.

Sekė rinkimas valdybos sekan
tiems metams. Pateko šie: pirm. 
Rimša, pagelb. O. Sidabrienė, 
rašt. J. Svirekas, antruoju rašt. 
Molis, ižd. J. Ročkienė, iždo glo
bėjai : J. Kašėta ir A. Bendoraitie- 
nė. Išrinkta atstovai j Kat. Vie
nybę : V. Liutkienė ir V- Vitkaus
kas.

mės džiuginančios. Per ištisą 
metą likosi surinkta arti $7000.00, 
garbė katalikams už tokį prijau
timą ir duosnumą, daug prisidė
jome prie palengvinimo išgavime 
laisvės tėvynei Lietuvai.

Susitvėrus Liet. R. Kr. daug 
kalbas aukų surinkta virš $1200. 
Daug drabužių surinkta ir pasiųs
ta j Centrą, moterys ir merginos 
siuva ir mezga reik-U-ngas daik
tus djl 1 K Kr.

Parapija puikiai gyvuoja.
Šv. Jurgio parapijos reikalai 

gerai vedami. Gerb. kleb. kun- 
V. Vilkutaitis deda visas pastan
gas, kad pavasarį pradėjus nau
ją bažnyčią, mokyklą ir salę sta
tyti, pats kolektuoja po stubas. 
Trumpu laiku surinkta su pasiža
dėjusiais virš $18.000, parapijo- 
nai ir kurie buvo atsitraukę nuo 
parapijos gausiai remia.

Naujas vargonininkas.
Visam kam besitobulinant ir 

clevelandieeiai susilaukė gabų mu
ziką Prof. Juozą Čižauską, kuris 
užėmė Šv. Jurgio parapijoj var
gonininko
turi didelį talentą muzikoje. Se
nai čia reikėjo tokio asmens mu
zikos srityje. Kol buvo netvar
ka parapijoj, nebuvo galima ko 
gero ir laukti, bet užėmus nau
jam klebonui vietą, greitai pas
tebėjo kas reikalinga, kad pakė
lus dailę ir jaunimo dvasią pasoti
nus. Linkėtina gerb. muzikui J. 
Čižauskui turėti geras pasekmes 
ir veikti su jaunimu dailės srityje-

L. Tautiškas Benas.
Negalima praleisti nepaminėjus 

apie Liet. Tautišką Beną, kuris 
jau nuo senai gyvuoja. Taut. Be
nas yra dėl lietuvių daug garbės 
suteikęs. Kiekvienoje parodoje 
T. B. buvo lietuviij papuošalas,

10.00 | bet clevelandieeiai iki šiol mažai 
atjautė, o juk benas užlaikyti 
reikia didelių išlaidų, 
patiems muzikantams priseidavo
padengti iškaščiai iš kišenių. Pats 
benas kartais būdavo stipresnis, 
kartais silpnesnis. Pastaruoju lai
ku gerai susitvarkė, tik lietu
viams reikia remti, jei norime 
turėti stipru Beną.

Sekaneiuos metuos Clevelandie- 
čiai turi suplenavę atlikti dide
lius darbus. Jei visi vienybėje 
sykiu dirbs, be abejo atsieks savo 
tikslo.

Tautos Fondas.
T- F. 22 skyrius Naujų Metų 

pradžioje pirmas pradeda žengti 
prie pagelbos Lietuvai Laisvės iš
gavimo. Pirmam nedėldienyj 4 
d. sausio 1920 m. Acme svetainėj, 
1624 E. 9 St. Tautos Fondo įvyks 
milžiniškos prakalbos su pamargi- 
nimais. Kalbės adv. B. F. Mas- 
tauskas. Pageidaujama, kad kie
kvienas atvyktų pasiklausyti svar
bios kalbos.

Nuo 4 d. sausio prasidės Tautos 
Fondo Laisvės Savaitė. Be abe
jo lietuviai prijaus tam svarbiam 
darbui ir $2.400.00 per tą laiką T. 
F- sudės. Ir jokiu būdu nesiduos 
kitoms kolonijoms apsilenkti. 

Matas.

•
L. D. S. narius su prasidėju
siais Naujais Metais, Ii beda
mas visokių Viešpaties malo
nių. O visųpirmiausia sveika
tos ir ištvermės getuose pasi
ryžimuose ir darbuose.

Mūsų organizacijos dalykai 
taip yra susidėję, ypač Nau
josios Anglijos apskričiuose, 
kad būtinai ir neatidėliotinai 
yra reikalinga L. D. S. veikė
jų ir narių bendra konferenci
ja-

Į tų konferencijų kviečiami 
visi L. D. S. nariai, kuriems tik 
gyvenimo aplinkybės atvažiuo
ti leidžia.

Toje konferencijoje daly
vaus visi L. D. S. centro val
dybos nariai.

Toji konferencija įvyks So. 
Bostone Lietuvių Šv. Petro pa
rapijos pobažnytinėje svetai
nėje.

Prasidės lygiai 2 vai. po piet 
14 d. sausio mėnesio (seredo- 
je) ir tęsis iki vėlai naktį.

Kas turite kokiuos įneši
mus, sumanymus ar skundus, 
tai malonėkite juos surašę pri
siųsti ten, kur išrasite paran
kiau: ar kunigui F. Kemešiui 
arba centro pirm. F. Virakui.

L. D. S. nariams norintiems 
dalyvauti šioje konferencijoje 
jokių mandatų ir paliudijimų 
nereikia, gana atsivežti L. D. 
S. konstitucijos knygelę ir žen
klelį.

Dalykus svarstant, visi L. D. 
S. nariai turės lygų balsų ir 
teises.

Kitų visų katalikiškų idėji
nių organizacijų nariams su
teikiama patariamas balsas 
kaipo maloniems svečiams ir 
krikščionių demokratų veiki
me bendraminčiams ir bendra
darbiams.

Meldžiu tėmyti “Darbinin
ke” L. D. S. skyrių, o tenai 
bus pradėta aiškinti plačiau a- 
pie L. D. S. reikalus ir apie 
viršminėtos konferencijos tiks
lus ir siekius.

Jūsų L. S. Centro Pirm.
F. Virak’s.

NEW YORK CITY.
L. D. S. viet. kuopos metinis 

susirinkimas bus sausio 4 d. 
antrų vai. po pietų Bažnytinė
je salėje, 568 Broome st. Visi 
nariai turi pribūti, nes bus 
renkama nauja valdyba.

Narys.

CLEVELAND, OHIO. 
Daug nuveikta.

Žodžiu pasakant metai 
ką reiškia, bet veikiant 
12 mėnesių daug, daug
ką atlikti. Tai proga vietiniai 
lietuviai ir naudojosi. Katalikai 
koncentruotoms pajėgoms atliko 
milžiniškus darbus, neatsižvel
giant, kad nėra daug inteligen
tijos tarp lietuvių, bet kaip su
tartinai veikia, visada gerai pa
vyksta.

Pereitą metą kieki iena katali
kiška kuopa ar dr-ja buvo" suren
gusios vakarėlius, tarp kurių bu
vo ir gana indomių programų Su
rengta prakalbų, puikių koncer
tų, gražių perstatymų- Tankiau
sia programus išpildydavo dr-joms 
ar kp. dailės mylėtojai L. Vyčių 
25 kp. ir Teatrališkas Choras.

Liet. Vyčiai turėjo būti papuo
šalu scenos. Sulošė 7 veikalus. 
Teatrališkas Choras 3 su daino
mis. Daugiausia dalyvavo vieni

BROOKLYN, N. Y.
Gruodžio 18 d. buvo metinis 

susirinkimas Jaunų Vyrų dr-jos. 
Išrinkta nauja valdyba: Pirm. 
— F. Abraitis, vice pirm. — J. 
Junevičius, prot. rašt. — A. Ki- 
vita, fin. rašt- — J. Vaškevičius, 
ižd. — J. Strogis, maršalka — 
P. Palubinis. Valdvbon pateko 
visi veiklūs nariai ir tikimės gero 
pasidarbavimo.

Lietuvių Jaunų Vyrų dr-ja 
rengia maskaradų balių ant 7-tos 
dienos vasario (Febr,) 1920 New 
Plaza Hali. Meldžiam kitų dr-jų 
nerengti jokių pasilinksminimų 
toj dienoj, kad vieni kitiems ne
užkenkus, už ką būsim dėkingi.

Turint reikalus su dr-ja, 
džiu kreiptis šiuo adresu:

Antanas Kivita,
234 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

EASTON, PA.
L. D. S. 40 kp. rengia mas

karadinį balių 31 d. gruodžio 
Lietuvių Svetainėj. Prasidės 
7:30 vai. vak. Trauksis iki 
vėlumos.

L. D. S. 40 kp. metinis susi
rinkimas bus 4 . d. sausio šv. 
Mikolo parapijos svetainėje, 
tuojaus po sumai. Nariai ir 
narės malonėkit atsilankyti iki 
vienam. Bus renkama nauja 
valdyba ateinantiems metams. 
Be to turim dar daug svarbių 
aptarimų. Nepamirškit ir 
nauju nariu atsivesti.

K. S. B. Kp. Pirm.
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L. D. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

TEINGIAUSIA
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

sia atida. nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da-
ktarii. Tai vienatinė lietuviška
aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit

kokiosšaut,

laiškus. o as prisiusiu per ex- a
presą.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

«£♦
v 
c* Lietuvos Atstatymo Bendrove

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION

SKYRIUS KAUNE

PIRMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA KORPORACIJA BESIRŪPINANTI LIETUVOS ATSTATYMU.
Inkorporuota ant $1,000,000

Exporto ir Importo Skyriai

JAU BAIGIA PARDAVINĖTI ŠERUS
SERAI BUS PARDAVINĖJAMI TIKIKI NAUJŲ

Kas nori įdėti pinigus į pelninga biznį, tai dabar dar turi progos pasipirkti Šerų
Parduodama mažiausia penki Šerai vienai ypatai ir iki 1.000 šėrų

ŠERAS 10 dolerių
Daugiau informacijų galite gauti rašydami į Lietuvos Atstatymo Bendrovę šiuomi adresų:

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Avenue

programų) — Paterson, N. J.
8 d. sausio, 7 vai. vakare — 

Linden, N. J.
9 d. sausio, 7 vai. vakare — 

C. Brooklyn, N. Y.
10 d. sausio, 7 vai. vakare — 

Bloomfield, N. J.
11 d. sausio, 1 vai. po pietų

— Harrison, N. J.
11 d. sausio, 7 vaL vakare

— Brooklyn, N. Y.
12 d. sausio, 7 vaL vakare —

Maspeth, N. J. Taipo-gj kuopos kurios ne- Į Kas užsirašys pas mane laik-
13 d. sausio, 7 vai. vakare! prsiųs delegatų, malonėkite ‘raštį “Darbininką,” gaus dova-

— Albany, N. Y.
14 d. sausio, 7 vai. vakare — 

Schenectady, N. Y.
15 d. sausio, 7 vai. vakare

— Amsterdam, N. Y.
16 d. sausio, 7 vai. vakare — 

Rochester, N. Y.
17 d. sausio, 7 vai. vakare — 

Chester, Pa.
18 d. sausio, 7 vai. vakare — 

Philadelphia, Pa.
Kalbės gerb. A. F. KNEI-

ŽIS, L. D. S. Centro Raštinin
kas iš Bostono, Mass.

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

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

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

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

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

6 d. sausio, 7 vai. vakare (su

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:

svetainę ir atspauzdinkite pla- j 1 d. sausio — Perth Amboy, 
katus, kad turėjus kogeriau-1 N. J.

-.♦A a+a a+a, a+a, a+a a+a a+a.

t

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

Taipo-gj kuopos kurios ne- 

į prisiųsti raštininkei įnešimus 
ir raportus.

LDS. Ct. Apskr. Rašt.
Ona černiauckaitė.

nų puikų Kalendorių. 
J. F. Mazgelis,

544 Mvrtle St.,
Grand Ripids, Mich.

I

DIDELIS KONCERTAS į TEATRAS
Kurį Rengia Šv. Jurgio Parapijos Choras “Rūta”

BUS SUBATOJE, SAUSIO-J ANŲ AR Y 17-TĄ DIENĄ
Lietuvių Muzikališkoj Svetainėj, Audeny ir mton st,., Philadelphia, Pa APTEKA

Sutaisau receptus su didžiau

tik pasaulyj yra
vartojamos. Galit reikalaut per

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St

f? &f
h

J,

S

Rūtos Choras.
Koncertas bus išpildytas iš daug naujų dainų, surinktų choro vedėjo p. Grajausko. 

Taip-gi bus salų, duetų, kvartetų, maišyto ir merginų choro. Merginų choro narės šoks 
Rymiškų šokį.

Bus lošta viena iš juokingiausių komedijų “ŽYDAS STATINĖJE. Muzika naujai 
parašyta J. H. Cousins. Užtikrinam, kad šis vakaras bus visiems įdomus, nes bus 
dainuojama daug naujų, graži ų ir juokingų dainų. Tai-gi prašome kaip mūsų miesto, taip 
i d apielinkės miestelių atsilankyti į mūsų surengtų vakarų.

Tikietus galima nusipirkti pas choro narius, kurie gyvena prie šv. Kazimero para
pijos. Taip-gi pas vargonininkų J. H odelį, 341 Wharton St.

Įžanga 50 centų. Re servuotos sėdynės 75 centai Vaikams 25 centai.
Užprašo RENGĖJAI

South Boston, Mass.

PRANEŠIMAS 
L. D. S. CONN. APS
KRIČIO KUOPOMS.

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVEN0. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

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

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

KASOS GLOBĖJOS — 
M. Ki įmonių t ė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė 

135 C Str.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINŠS DRAUGUOS 

VALDYBA. 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

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

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

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

trečių nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2:00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 21 d. 
Gruodžio 1 vai. po pietų.

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, UI.

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Maa.

VICE-PIRM. — Vincas Zaiieckas, 
81 Mercer St, So. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas.

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

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

MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 
180 Bowen 8t, So. Boston, Mass

D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vaL po pietų po No. 
198 Hanover St, Boston, Mass.

I

E



darbininkas

VIETINĖS ŽINIOS.
BONŲ PLATINIMO KO

MITETAS.
Pereitą panedėlį Katalikų 

Vienybės sušauktame masmi- 
tinge pobažnytinėj salėj išrin
kta Bonų Platinimo Komite
tas. Valdybon inėjo pirm. F. 
Virakas, rašt. A. Navikas, ižd. 
Kyburys, iždo globėjai M. Žu
kauskaitė, M. Žioba ir St. No
reika.

Gruodžio 28 d. L. Vyčių 17 kp. 
turėjo metinį susirinkimą. Su- 
sirinkiman atsilankė didis būrys 
narių. Apsvarsčius kitus reikalus, 
visi smarkiai rengiasi prie suren
gimo vakarienės priėmimui Lietu
vos Delegatų. Rengėjai pranešė, 
kad viskas bus gerai, tik reikia 
visų narių paramos.

Toliau buvo renkama 
valdyba. Išrinkta:

Pirm. — Z. Gurkliutė, 
Vice pirm. — F. Zaleckis, 
Prot. rašt- — Z. Geciutė, 
Fin. rašt. — J. Červokas, 
Ižd. — P. Rūta,
Kasos glob. J. Glineckis,

O. Jankienė, 
Maršalka — V. Valatka, 
Koresp. — D. Antanavičius. 

Teatrališka Komisija:
Z. Gurkliutė, 
Ant. Bendoraitis, 
V. Valatka.

Turiu pažymėti, kad valdybon 
išrinkti geriausi Boston’o veikė
jai ir beabejonės 17 kp. daug nu
veiks.

nauja

PRAKALBOS
Bengia

Šv. Jono Evangelisto BĮ. 
Pašelpos Draugystė 
NEDĖLIOJĘ, 

SAUSIO-JANUARY 4, 1920
BAŽNYTINĖJE 

SALĖJE,
Fifth St., So. Boston, Mass. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Kalbės ivsų mėgiamas pra- 

kalbininkas gerb. kun. Laukai
tis, delegatas iš Lietuvos ;gerb. 
kun. P. Juškaitis, iš Cambrid
ge, Mass. ir J. . Romanas, A. 
*L. Prekybos B-vės vedėjas. Be 
jų bus daugiau įvairių kalbė
tojų. Bus deklamacijų, dainų, 
duetų, solių ir tt. Dalyvaus 
bažnytinis choras, p. Karbaus
ko vedamas. Nariai bus pri
imami už pusę įstojimo. Prie 
šios dr-įos gali prisirašyti vy
rai, moterys ir merginos.

Komitetas.

SLRKA. 21 kp. susirinkimas 
bus nedėlioj, 4 d. sausio Pobaž- 
nytinėj Svetainėj, kaip visa
dos. Valdyba.

PARSIDUODA BOLINĖ
534 Dorchester Avė.

Gera propozicija uždarbiui. 
Parsiduoda nebrangiai.

Jonukas.

SUSIRINKIMAS “KATALI
KŲ VIENYBĖS.”

Sausio 5 d. 7:30 vai. vakare 
šv. Petro Bažnytinėj svetainėj 
bus susirinkimas “Katalikų 
Vienybės.” Visi dr-jų įgalio
tiniai malonėkit pribūti, o ku
rios dr-jos dar neišrinkot ats
tovų, tai ateikite du iš valdy
bos.

Tame susirinkime bus ren
kama atstovai į Federacijos 
Tarybos suvažiavimą, kuris į- 
vyks sausio 27 ir 28 d. 1920 m.

Rašt.

PRADĖK NAUJUS METUS 
TIKRAIS NUTARIMAIS.
Skilvio nesveikata nuodija 

visą gyvenimą. Tatai padaro 
jus nuliūdusiu ir atima visą 
laimingumą. Mesk šalin šituos 
nelemtumus ir pradėk naujus 
metus padaręs tikrus nutari
mus link rūpinimosi savo svei
katos reikalais, ir kad neleisti 
nesveikatai Įsigalėti, 
sekančias eilutes: 
Texas, Dec. 1, 1919.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Kun. Mikolas Ražaitis, kilęs 
iš Sasnavos, kiuomet atvykęs 
Romon mokslo užbaigti, ieško 
Amerikoje savo giminių ir pa
žįstamų. Būsiu dėkingas, jei
gu praneš savo adresus. Ma
no adresas: Roma, Lungo 
Teocre, Farucsina 40.

Paieškau savo švogerio Po
vilo Augulo, Kupiškio miesto. 
Prieš karę gyveno New York, 
N. Y. Kas žinote arba pats 
atsišaukite.

Antanas Gečiauskas, Armee 
Belge P. G. 6 Comp. russe 
(Lithuaniene) 22 barak Haut- 
hem (Furnes) Belgiąae. 
(1-2-3)

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 į Lietuvą.

Pirkit Lietuvos Valstybės Bo
nus Lietuvių agentūroje.

Prigulėk prie Bendrovių pirki
te šėrus, Lietuvių Prekybos Ben
drovės, Lietuvos namų statymo 
Bendrovės.
pas

Šerai galima pirkti 
Lithuanian Agency,

P. M. Bražinskas,
37 Apricott Alley, 

Duąuesne, Pa.

REIKALINGA MERGINŲ.

Darbas prie Bekemės ir val
gomų daiktų.

Wachenhein,
181 Broadway, So. Boston.

PUIKI PROGA!

Parsiduoda visai pigiai lo
tas patogioje vietoje, lietuvių 
apgyventoj. Įvestas miesto 
vanduo. Šviesus, išdirbtas, 
išsodintas vaisingais medžiais. 
Kas mylite dailią vietą pasi
statyti stabą, nepraleiskite 
šios progos, pirkite tą puikų 
lotą. Norintieji galite kreiptis 
pas:

D. Gurklis,
103 James St., Waterbury, Ct. 

(ant trečių lubų)

JŪSŲ SENAS MALIORIUS
JACKUS STARKEVIČIA.
Maliavoju namus ir automo

bilius.
Dirbtuvė: 637 E. Fourth St.
Gyvenu: 172 L Street.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

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.

CrORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

perkeltas nuo 52 Salėm 
St. į 169 Court St., Boston. 
Daugybė darbų dėl vyrų 
ir moterų kiekvieną die
ną

Nepamirškite, kad ge
riausia Kalėdų, dovana laik
raštis “Darbininkas.” Me
tams $3.00.

©©©®s©©©©©©©®©©©©©©©©®®®®*
Telephone S. B. 1429 J.i

DR. J. G. LANDŽIUS į
SEYMOUR

| Gydytojas ir Chirurgas
'; 489 Broadway, S. Boston, Mass. g 
H OFISO 9-10 iš ryto, ’ 
t VALANDOS: įŽS.t’U t 
b®©©©©©s©©@©©©©©©@©@@®©®® i

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priomiino valandos: 
NnoZiUS popM. Nno7Iki 8vakata

509W ROADWAYCor. 8T SO. BOSTON. 
Tai 502 S. B.

Paieškau Aleksandro ir Mi- 
kolo Ežerinskų, Nikodemo Ši
mo ir Petro Endriekaus. Pir
miau gyveno apie Pittsburgą. 
Kauno rėd., Tauragės aps., 
Vainutės par. Turiu svarbų 
reikalą, atsišaukite:

A. Grublis,
797 Bank St., Box 111,

Waterbury, Conn.
Pinigus I ietuvonĮ

GALIMA ■■ SIŲSTI ||
s

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

Telefoną So. Boston 441. 
Gyvenimo vieta: 256 W. S-rd St. 

Tel. S. B. 1196-W»

EXTRA SUSIRINKIMAS.
Pilnųjų Blaivininkij 49 kp. 

ekstra susirinkimas bus sausio 
4 d. (nedėlioj) Bažnytinėj sa
lėj, tuoj po pamaldų.

Kviečiami visi nariai, nes 
bus renkami darbininkai dėl 
rengiamos pramogos ir pasita
rimai apie būsiantį teatrą, ku
ris bus sausio 17 d. Dudly O- 
pera House. Ten suloš Wor- 
cesterio garsiausi artistai-me- 
įėjai didelį veikalą kurio var
das “KEISTUTIS.” -Tai-gi 
turite susirinkti visi nariai ir 
nepasivėluoti ant paskirto lai
ko.

Kviečia Teatro Komisija.

Skaityk 
“Vest 

Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixeris užsipelno didžiausio 
pagyrimo. Mano žmona be 
paliovos sirgo; galvos skaudė
jimas retai kada ją apleisdavo. 
Pereitą pavasarį nupirkau A- 
merikoniško Kartaus Vyno E- 
lexerio', jinai pradėjo regulia
ri škai jį vartoti ir šiandien ji
nai sveikesnė negu kada-nors 
pirma buvo. Jūstj Juozas Tyd- 
lačka, R. F. D. 4.” Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras pagel- 
bėsir jums, nes jis nieko neap
gauna. Jūs taip-gi reikalauja
te Trinerio Kartaus Toniko, v- 
pač peršalimu sirgus. Pas sa
vo aptiekorius jūs galite gaut 
visus Trinerio vaistus, taip-gi 
gražų sieninį kalendorių. Jei
gu negautumėt, tai prisiųskite 
mums 10c. apmokėjimui pri- 
siuntimo lėšoms, o mes jums 
prisiųsim.—Joseph Triner Co. 
1333-43 So. Ashland Avė., 
Cthieago, UI.

(Copyright 1919 by Jos. Tri
ner Co.)

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

M. Gelčius,
712 E. Mahanoy Avė.,

Girardville,
(1-2-3)

Paieškau PARTNERIO prie 
bučemės-grosenės. Geistina, 
kad būtų prityręs bučeris. 
Kreipkitės pas:

Januševičius,
233 Broadvay,

So. Boston, Masš.

1

M

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE IŠMOKA LIETUVOJE
100 AUKSINŲ UŽ $5.00,

t. y'. 20 auksinų užkiekvieną dolerį.

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

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
kėti, taip-pat paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia 
extra mokėti. Už kiekvieną dolerį kuri mums prisiusite mes pasiųsime 
Lietuvon 20 auksinų.
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Lietuvių Prekybos Bendrovė |
i 120 TREMONT ST. Room 515 A BOSTON, MASS. I

i 
t
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DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

: LIETUVIS DANTISTAS
I
i
|425 Broadicay,

t
1

»iu

I !
DR. M. V. CASPER 

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

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

1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedaliomis 1 • 3 P. M.

i
J

GERIAUSIA LIETUVIŠKA 
BUČERNĖ.

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

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

PARSIDUODA 3 familijų 
namas, geriausioje vietoje, 
Dorchester, Mass. (Meeting 
house hall)). Namas beveik 
naujas su piazzais. Randų ga
lima gaut $75.00 į mėnesį. Pre
kė $7000.00.

Jackus Starkevičia,
17 L St., So. Bostdn, Mass. 

(Ut., Sub. ir Sub.)

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 i>o pietą, 
nuo 7 iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St., 
POTTSVILLĘ, PA. 

Pottsvillę, Pa.
Nuo 8 iki 10 iš ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare.

Pirk Bonų —
Bus Duonos!

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

The W este m Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

i 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. j

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

I

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

i Valandos. J
Nuo 9 vai. ryta

.iki S vai. vakare

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

GRAŽIAUSIAS

Verpėja
j.

ATSIDARĖ LIETUVIŲ

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET 

Tarpe L ir M gatvių.
Užlaikome šviežiausią ir geriausią mėsą 

ir kitus tavorus.
LIETUVIAI !

NEPAMIRŠKITE SAVŲJŲ! Atsi
lankykite, mes visiems meiliai patarnausi
me.
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Tel So Boa ton 270

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

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boeton. 
im iiiiiiiiii ii ......... i...... .

Po Kryžium”
Apysaka iš Lietuvių gyvenimo 15-to šimtmečio

Perstatys

So. Bostono Sąjungietės

Sausio-Jan. 4 d., 1920 m.
Šv. Pranciškaus Salėj

94 BRADFORD ST. LAWRENCE, MASS.

Prasidės 7:30 vakare
Apart veikalo bus ir kitokių pamarginimų. Per

traukoje kalbės p-lė M. BRIKAITĖ, So. Bostono gabi 
sąjungietė.

Mes užtikrinam, ,kad būsite užganėdinti, nes šis 
veikalas įdomus kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei.

Širdingai kviečiame.
MOTERŲ SĄJUNGOS 

VIETINĖ KUOPA.

MILŽINIŠKOS PRAKALBOS
RENGIA

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 14 KUOPA,

ĮVYKS

PANEDĖLYJ, SAUSIO 5-Ę D., 1920
180 NEW YORK AVĖ.,- NEWARK, N.

Pradžia 7:30 valandą vakare.

Kalbės žymus kalbėtojas Gerb. A. F. KNEIŽIS, Darbinin
ko” Administratorius ir kiti. Bus labai įvairus programas.

Gerbiami lietuviai ir lietuvės, jauni ir suaugę, malonė
kite atsilankyti ant šių prakalbų, o atsilankę daug ko nau
jo išgirsite apie mūs brangios tėvynės Lietuvos dabartinį 
padėjimą ir jos ^politiškus reikalus. Kiekvienam žingeidu da- 
-žinoti kaip mūsų broliai lietuviai darbuojasi link išgavimo 
laisvės ir neprigulmybės Lietuvai.

Visus užkviečia KOMITETAS.

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 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 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.
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Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK 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 suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kroniškų, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo
tetą. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santiplškus 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.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų

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

Jeigu ikišioi niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dy
kai. Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. 1____
doe plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

Bell Phorn Dlokinaan 3995 M.i! 
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Dr. Ignotas Stankus

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda*

* Nu« 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge Mot iki 9 P. M.

N«WMiki4w|ita.

1210 S. Broad St., PHadeipiūa, Pa.
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Ligos niekados nestovi, bet visa- i Į 

Nelaukite vienuoliktos i j
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