
KAINA 4 CESTAL

ŽINIOS Iš LIETUVOS

čeko-Slovakija.

Atstovų

Geneva.

Strytka-

NUGINKLUOSIĄ

Chicago. — 8.000 darbi
ninkų Chicagos skerdyklų 
labai nepatenkinti algų ma
žu pakėlimu. Reikalavo pa
kelti nuo $1 iki $2 dienoj. 
Kompanija tepakėlė po 25c. 
dienoj.

Paryžius. 
valdžia, valdydama 
nę Palestinų, nesutiko duoti 
vandens iš Sirijos upės Pie
tinei Palestinai.

Lanrence, Mass. — Prie 
audiminių prikabinti prane
šimai apie algų numušimą.

inteligentai: P. Su-

APIE 20 D. GRUODŽIO 
LDS. KALENDORIUS 

1921 METŲ BUS 
GATAVAS.

IŠKILMINGAI 
GRĮŽTA.

Chicago. — Kiemsargiai 
padavė reikalavimų pakelti 
algas ant 25 nuoš.

Kansas City. 
ris, kurį motormanas ne
galėjo suvaldyti, belėkda
mas virto nuo pylimo. Už
mušė šešis ir keletu desėtkų 
žmonių sužeidė.

KAIP SEKASI AMERI
KOS LIETUVIŲ KAI- 
KURIOMS ORGANI

ZACIJOMS LIE
TUVOJE.

nedarysiu, jie yra aiškūs.
J. Bajoras. 

Kaunas, 25. 11. 1920.
P. S. Kol kas iš Amerikos 

Lietuvių organizacijų Lie
tuvoje gerai sekasi darbuo
tis Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovei ir ji yra 
jau suspėjus įgyti plačios 
Lietuvos visuomenės simpa
tijos. J. B.

Bernas. — Čia pasibaigė 
Šveicarijos socijalistų konr 
gresas. Begaliniai buvę 
ginčai klausime ar dėtis prie 
Lenino trečiojo internacio
nalo ar ne. Pagalios laike, 
balsavimo 213 balsavo už de- 
j imąsi o 350 prieš. • \

London. — Iš Maskvos be- 
vieliniu telegrafu praneša
ma, kad Anglija ir Franci- 
ja nutarę nuginkluoti gen. 
Vrangelio jėgas. Gen. Vran- 
gel prašęs Brazilijos val
džios įleisti jo kareivius, 
kurie norį ten ramiai apsi
gyventi.

Wasliington.— Ant di
džiųjų karo laivų, kurie da
bar statomi, bus intaisytos 
tokios elektros dirbtuvės, 
kurios galėtų teikti užtekti
nai šviesos miestui Bostono 
didumo.

Paryžius. — Francijos 
sostinės policijos viršintn- 
kas skelbia, jog Paryžiuje 
užregistruotų svetimtaučių 
esą 220.000. Be to eibės sve
timtaučių yra neregistruotų. 
Vien žydų iš Lenkijos yra 
40.000 asmenų, kurie neuž
siregistravę. (Tautų Lyga, 
kuri Vilniuje nori rengti 
plebiscitų, kad ištirti, kur 
jo gyventojai nori prigulėti, 
tuo pat pamatu privalo 
rengti plebiscitų. Paryžiu
je.)

PATARIMAS NESIGIN 
KLUOTI.

Koperihagen. — Rusijos 
valdžios organas Pravda 
skelbia, jog Suv. Valstijos 
norėjo nupirkti nuo Rusijos 
Kamcatkų, už kų Amerika 
būtų pripažinus Sovietų val
džių.

New' York. — Francis 
Lynde Stetson, kurs staiga 
mirė gruodžio 5, savd testa
mente besąs užrašęs $1.500.- 
000 Williams kolegijai. Be 
to paskyrė $100.000 davimui 
paramos geriausia besimo
kantiems studentams.

Francijos 
šiauri-

New York. — Prasidėjo 
tyrinėjimai skundų, būk 
plieno trustas reikalauja, 
kad namų statytojai griau
tų unijas. Ikšiol namus sta
tė unijistai. Tai plieno trus
tas baisus priešas organi
zuotų darbininkų, reikalau
ja nuo savo kostumerių, 
kad laikytūs open shop prin
cipo.

DARBININKy REIKALAI.

Ateinančių metų Kalen
dorius bus daug įvairesnis 
negu pirmiau išleisti. Ji 
puošia turiningi straipsniai, 
eilės ir šiaip įvairūs margu
mynai. Beto papuoštas I ____ _______ _________
D. S. kuopų ir iš Lietuvos Į foaį įprasta kulti garinėmis 
paveikslais, jame telpa L. ^nliannnmis -mašinomis, o jų 
D. S. kuopų istorija 5 metų f sveikų tėra užsilikusių labai 
gyvavimo.

Praga
— Per demonstracijų gruo
džio 10 d. buvo sužeista ar
ti 50 žmonių. Demonstraci
jų buvo surengę socijal-de- 
mokratai. Nemeo, raudo
nųjų vadas, vos išsigelbėjo 
nuo minios rankų. Sakoma, 
kad demonstrantai paleido 
8 šūvius, o policija tik 1.

Apie tai gyvenąs Kaune 
vienas Amerikos lietuvis ši
taip man papasakojo. A- 
merikoje yra susitvėrus Lie
tuvių Siuvėjų Draugija, ku
ri yra sudėjus gana didelį 
kapitalą savo veikimui Lie
tuvoje ir tuo tikslu buvo at
siuntus į Kauną porėtų savo 
atstovų organizavimui ir 
pradėjimui tb darbo. Vie
nok tieji atstovai išgyvenę 
porėtą mėnesių Kaune grį
žo Amerikon nieko nepradė
ję, nes radę čia visokių 
kliūčių. Bus jau pusė metų 
kaip Kaune gyvuoja kita A- 
nierikos lietuvių organizaci
ja — “‘Technikų Draugija,” 
kuri Laisvės Alėjoje turi sa
vo kontorėlį ir iškabų yra 
išdėjus. Vienok visas jos 
veikimas iki šiol apsireiškęs 
vieninteliai laukimu, ar ne
ateis kas iš gatvės ir neduos 
jiems bent kokio darbo, bet 
lig šiol jų laukimas esąs 
veltas. Šitoji draugija čia 
Kaune susideda iš 5 asme
nų, kurie reguleriai kas
dieną susirenka, ruko ciga- 
retas ir kalbasi apie Kauno 
paneles, teatrų, politikų ir 
tt, bet tik ne apie technikų. 
Tai-gi ir šitai organizacijai 
permatoma toks pat galas, 
kaip ir siuvėjų. Toks apsi
reiškimas istikro yra liūd
nas. Kas, kas, bet geri tech
nikai- amatninkai Lietuvoje 
kaip tik yra labai pageidau
jami, tuo labjaus sušelpti 
kapitalu, ir kadangi Lietu
va yra žemdirbių kraštas, 
tai-gi pirmiausia mūsų žem
dirbiams ir reikėtų ateiti pa- 
gelbon. Ko labjausia dabar 
trūksta Lietuvoje tai įvairių 
ūkiškų įrankių ir mašinų, 
didi stoka malūnų, kur bū
tų galima susimalti ir be vė
jo malonės, susipikliavoti. 
Dabar kad pasiekus tokį ma
lūnų prisieina važiuoti už 
30-50 kilometrų ir laukti ei
lios ištisom dienom. Dar 
blogiau yra su karšiamom ir 
verpiamom dirbtuvėm, į jas 
prisieina važiuoti dar to
liau, arba į Kuršą traukti 
kontrabanda. Panevėžio, 
Šiaulių, Pasvalio, Jdniš- 

-’ikio ir kitose apylinkėse la-

LENKIJA — DANGUS.
Berlin.—Iš Lodziaus atė

jo laiškų ir telegramų, ku
riose kalbama apie Lenkijos 
socijalistų atsišaukimą, skel
bianti naują revoliuciją. Sa
koma, kad Lenkija yra 
4,1 dangus reakcijonierių, pel- 
nagrobių ir kyšių ėmėjų. 
Lenkija streikais virte ver
da. Maisto ir ekonominė 
padėtis baisi. Už Vokieti
jos markę galima gauti 10 
lenkiškų markių. O vokiš
kos markės tevertos pusan
tro Amerikos cento.

Telšiuose verda kunkuliuoja gy
venimas.

Grigas Valančius

LAIKRAŠČIAI IŠ 
LIETUVOS.

mažai. Labai daug vietose 
iš tos priežasties tebestovi 
javai nekulti ir kitas tik ant 
pavasario susilauks kūlimo 
eilės. O kiek per tą laiką 
pelės sunaikins javų. Nėra 
tartokų, nėra plytnyčių, nė
ra dirbtuvių vėlimui ir da
rymui naminių drabužių. 
Panašiu užvedimų užlaiky- 
tojais pas mus jei yra, tai 
daugiausia latviai ir žyde
liai ir jei dabar mes patys 
nepaimsime tų pelno -balti
nių į savo rankas, gali būti 
irpervėlai. Savo išvadų čia

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu gerb. L. 

D. S. nariams, kad L. D. 
Kalendorius 1921 m. jau 
spausdinamas ir apie 20 d. 
šia mėneso bus gatavas. Su
lig L. D. S. Centro Valdybos 
nutarimo nariai gaus šį pui
kų Kalendorių dykai.

Leidžiame aprubežiuotą 
skaitlių, kad nebūtų nuosto
lių orgąanizacijai, tad pasi
darbuokite ik dar neišpar- 
duoti ne nariams prirašyti 
kodaugiausia naujų narių 
prie LDS.

A. F. Keižys, Sekt,

BUS LENKIJA ATSA- BOLŠEVIKŲ JĖGOS 
ARTI VILNIAUS.

London, gruod. 14. — Lie
tuvos atstovybė gavo žinių, 
kad Rusija koncentruoja 
savo jėgas arti Vilniaus. 
Ta pradėjo daryti, kaip ali- 
jantai nutarė siųsti savo jė
gas į Vilnių.

ŠV. KALĖDŲ DOVANA 
Tinkamiausia ir naudin

giausia šv. Kalėdų dovana, 
kuri liks atmintyje per vi
sus metus, tai vra laikraštis 
“DARBININKAS.” Už- 
rašykdabar, kad gautų pui
kų padidintą kalėdinį nume
rį, kuris išeis utarninke, 
gruodžio 21 d.

Prenumeratos kaina:
Amerikoje metams... .$4.00 
Pusmečiu................... 2.25
Į Lietuvą arba užrube-

žyje metams........... 5.00
Pusmečiui .. .............. $2.75

Pinigus ir prenumeratas 
siųskite šiuo adresu:

“DARBININKAS”
244 W. Broadway,

KRUVINA DEMONS
TRACIJA.

Tad kviečiame L. D. S. 
kuopas, narius, “Darbinin
ko” prietelius ir rėmėjus į 
talką.

Užsisakykite išanksto po 
keletą desėtkų egzempliorių 
pardavinėjimui savo kolio- 
nijoje. Kaina 25 centai.

Užsisakant po daug nulei- 
džiame nuošimtį.

Užsakymus siųskite šiuo 
adresu: # • į
. “Darbininko” Knygynas, 
244 W. Broadway,

W ashington.
butas priėmė bilių, kuriuo 
sustabdoma ateivystė vie
niems metams. Bilius nuė
jo į senatą.

Ryga, gruodžio 13. — Ru
sijos Sovietų valdžios taikos 
delegacija indavė Lenkijos 
delegacijai notą, kur pro
testuoja prieš siuntimą 
■“taip vadinamos tautų Ly
gos” jėgų į Vilnių. Lenki
ją laikysianti atsakomybėje 
už darbus tų jėgų. Nota 
buvo inteikta lenkams perei
tą subatą ir pasirašyta 
Joffės, delegacijos viršinin
ko.

1 mokiniai
. džius (fondo pirimininkas), Tile- 
i nis (At-kų pirmininkas), D. Ka: 

reckaitė (Pav-kų pirmininkė) ir 
M. Treimonas (Mažųjų Ateitinin
kų pirmininkas)...

Taigi čia dar neblogai veikia 
jaunimo “Pavasarininkų” dr-ja. 
Ją labiausia palaiko vietiniai 
“Ateitininkai” ir kun. Dogelis.

Pavyzdingai veikia taip-gi Sce
nos ir Dailės mėgėjų D-ja “Kank
lės,” kuri turi įsisteigusi viešą 
skaityklą ištisos visuomenės nau
dai. Šita draugija beveik kas 
sąvaitė rengia vakarus labdarybės 
naudai. Šitos draugijos žymus 
veikėjas ir dabininkas yra F. 
Milevičius.

Ketvirta draugija Telšiuose irgi 
plačią dirvą darbuotės yra užė- 
jnusi. Tai ‘*Žitiečių Tarnaičių” 
Jų tikslas yra pagerinti sunkų ir 
vargingą tarnaičių gyvenimą.

Dar yra “Moterų” dr-ja, kuri 
nemažai darbuojasi labdarybės 
tikslams. Tos dr-jos žymios dar
bininkės yra: Petreliavičienė ir 
p-lė Florinaitė. Jų rūpesčių Tel
šiuose yra įsteigta Moterų ūkio 
mokykla “Pajauta,” vedėja yra 
Kondratienė ir Svilienė... ' ,

Be visų dr-jų ir kuopų Telšiuo
se ypačiai yra minėtinas, didžiau
sias visuose žemaičiuose “Šv. 
Kazimiero Knygynas.” Kuris tai 
spindulys šviečiąs Žemaičių kam
pelyje. Apsilankiusiam šitan kny- 
gynan net akį stebina aibės kny
gų. Ir kaip sako Lietuvos prie
žodis “Turėk tik pinigų o visko 
bus.” Knygyne randasi įvairių 
katalikiškų laikraščių ir įvairių 
įvairiausio tūrinio knygų Abel- 
nai šitas knygynas yra šaltinis 
jaunimui šviestis--------- žodžiu

ŠAULIŲ DARBAI.

' (Tikras atsitikimas)
Saulei nusileidus, jau ge

rokai sutemus N. Šaulių bū
rys perėjo fronto liniją į 
lenkti pusę ir siųsdamas pir
ma savęs žvalgus keliavo



2

MONTELLO, MASS

200

LAWRENCE, MASS.
Sandariečių Šviežienos.

iš eilės mass-susirinkimas vi-

NEW HAVEN, CONN.

Vakariene.

I$42GS.96

t

$7,250.79
11.756.18Viso

.y

>

HARTFORD, CONN.
Pavyzdingos Krikštynos.

Reporteris.

RACINE, WIS
r,

PHILADELPHIA, PA
(Port Richmond)

T.
Bazaras.

1

•v •

B. V.
B.

BRONN? N. Y. CITY. Xskelbia j.K.

Kun.

PROVTDENCE, R. LKun.

X

Ka
T

S.
K

A. 
S.

rezoliuciją prieš lenkus, ra- 
į anglą, laikraščius ir rinko

Keturių mėnesių išmokėjimai 
1 d. Rugpjūčio ižde buvo likę 
Keturių mėnesių pajamos ..

$10.00 
. 15.00 
..5.00 
. .5.00

...2.00

Robin:

.$59..332.36
$476.295.92 
.438:819.30
.$37.476.62

12.00
25.00

l

.$21.855.74

.$26.137.07

. 33.195.29

PAŽĮSTAMUS PIRKTI BONUS IR 
RAG1NR1TE SAVO DRAUGUS IR 
AUKUOTI LIETUVAI.

. .11.00 

..10.00 
•- .7.00

Labu 5,000 markių ir ................ «........................ $37.476.62
K. J. KRUŠINSKAS, Tautos Fondo Sekretorius.

222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.

$15.00 
. -5.00

*

R. K.

Viso ........ .
RUGSĖJO ME

Nuošimčių už T. F. Kun. Laukaičio Fondo aukas 
Montello, Mass. .................
Mahanoy City, Pa. vėliavėlės 
Detroit, Mich. 8 skyrius .. 
Detroit, Mich. 93 skyrius . 
Homestead, Pa. 23 skyrius 
Cleveland, Ohio. 22 skyrius 
Bremerton, Wash. ..............
Federacijos Univeristeto Fondas 
Chicago, UL 43 sk. L. P. Z. 
IVashington, D. C. care of 
Easton,’ Pa. 100 skyrius .. 
Rochester, N. Y. 24 skyrius 
Montreal, Canada, Kolegijos- Fondui

K

II. Dr-jos skyrius su- 
Žmohių prisirinko 

Mat pas mus bedar-

Juozas Rakutis, Vincas 
Vaclovas Dilionis. 
surinkta $7.25. Išviso gi 
Jėzaus našlaičių prieglau- 

Tie pi-

Y.

Viso-
SPALIO MĖNESIO PAJAMOS. 

Draugas, Kūdikėlio Jėzaus Našlaičių Fondo 
Easton, Pa. 100 sk. .... „ 
Detroit, Mich. 168 skyrius 
Chicago, IĮL 32 skyrius .. 
Middleboro, Mass. 66 skyrius 
Brooklyn, N. Y. 18 skyrius . 
Draugas, Kud. Jez. Našlaičių F. 
Chicago Heights, IĮL K. J. Našlaičių F. 
Brooklyn, N. Y. 97 sk. . 
Nevvark, N. J. L. P. Z. .. 
IVorcester, Mass. 30 sk. . 
Frackville, Pa. ................
AViison, Pa. 96 sk. ........
.Tersey City, N. J. 145 sk.
Detroit Mich. 93 sk. Vajaus 
Kenosha, Wis. 78 sk; Vajaus 
Philadelphia, Pa. 21 sk. už vėliavėlės 
Athol, Mass. 12 sk. Vajaus .... 
Chicago, UI. 43 sk. N. S. Vajaus 
Chicago, III. K. J. Našlaičių F. 
St Louis, Mo. K. J. Našlaičių F. 
BrookĮyn, N. Y. 18 sk. N. S. Vajaus 
Rockford, Iii. 44.sk. ..........
Easton, Pa. 100 sk. ..............
Detroit, Mich. 93 sk. Vajaus 
Chicago, III. 32 sk. ..............
AVaukegan, 1’1. K. J. Našlaičių F. . 
Detroit, Mich. 8 sk. L. R. K. R. Dr-pos 
Cicero, III. 59 sk. L. R. K. R Dr-jos . 
IVestfield, Mass. 54 sk. L R. K. R. Dr. $162.25.

Gailestingų Asmenų Dr-jos atstovas 
iš Kauno Jonas šeškauskns gruodžio

m::
Kun. A Tamoliunas . 
Aleksandra Kacevičius

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDU ATSK AITA,
DARBI N KAS

DARBININKAS 
(THE W0RKER) 

x TJthnanlan Tri-Weekly Paper. 
Publlahed everv Tuseday, Thursday,

Bnd Satnrday by St. Joseph’s LitN- 
R.-O. Assodation of Labor.

SŪBSCRIPTION RATES:
Tearly ......................................... »...$4D0
Boston suburbs ...,••••••• ,$5.00
Boreign countries yearly ...^...$5.00

TCntered as second-class matter Sept 
*2, 1915 ai the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879” 
“Acceptance for mailing at speclal rate 
tt postage provided for in Section 
1108, Act of Oct 8, 1917, authorized 
on July 12 1918.”

Rendos už Typewraitdf masiną
Chicago, III. Ū, P. Z. 31 sk.
Chicago, UL 39 sk. ............
Chicago, IĮL 39 sk........... .  .
Philadelphia, Pa. 21 skyrius
Chicago, IĮL 31 skyrius........
Curtis Bay, Md. 28 skyrius
Bradock, Pa. 89 skyrius
Newark, N. J. 1 skyrius
Chicago, IĮL 67 skyrius . 
Philadelphia, Pa. 106 skyrius 
llarrison, N. J. 105 skyrius 
Pittsburgh, Pa. 94 skyrius
Draugas, L. P. Z. ................
Chicago, Iii. P. P. Baltutis L. P. Z. 
Baltimore, Md. J. Vasiliauskas, L. P. Z. 
Worcester, Mass. 30 skyrius ... 
Ihompsonvile, Conin. 16 skyrius

$10.00 
..5.00 
213.00 
172.00 
115.22 
.1425 
.10.50 
.45.10 
125.00 
113.30 
65.00 
32.36

.‘80.50 
238.00 
147.47 
787.35’ 
103.95 
.32.25

$2,310.25

NAUJA ORGANIZA
CIJA.

t .

Nesenai minėjome apie 
j uodarantišką plakatą, tik
rųjų lietuvių išleistą, kur 
skelbiamas pogromas. Tau
tos Fondui ir ginama ir gi
riama Lietuvos Misija. Pla
katas užvardintas “Šalin 
Lietuvos Priešai,” pasirašo 
“Lietuvos Draugai.” Išro
do, kad tai “Tėvynės” spau
da. Pasipainiojo mums 
naujas plakatas su tuo pat 
antgalviu tik pasiraš.o “Lie
tuvos Saugotoju Slapta Są
junga.” Tame juodarankiš- 
kame plakate ir-gi smerkia
mas Tautoj Fondas ir Rūg
štinama L. Misija ir Vilei- 
sis.

“Lietuvos Draugų” anų 
tikrųjų lietuvių” L. Misi

ja dar nei tiek neišsižadėjo, 
kiek Varšava Žulikauskio. 
Jei nei “Lietuvos Saugoto
ji] Slaptos Sąjungos” L. 
Misija neišsižadės, tai gali
ma bus spėti, kad Vileišis 
yra jos garbės pirmininkas, 
kaip nuteriotų piliečių Są
jungos kad yra.

Pastarajame plakate pa
sakyta, kad “klerikalai” 
norį Lietuvą priskirti prie 
Lenkijos. Šliupas, kaip gir
dėjome, Sakąs, būk iš Tau
tos Fondo nei cento Lietu
vai netekę.

Tik tas, kurs dalykų te
mato tiek, kiek katytis pa
saulio mato prieš devintą 
dieną, tegali tikėti anam 
juodarankiškam plakatui 
arba Šliupui.

Viso ...
Vajaus Lietuvos Laisvės reikalams 
Kitų Fondų

KODĖL NEPASIRŪ
PINO.

Dabartinę Lietuvos Misi
ją Amerikoje atsiuntė laiki
noji Lietuvos valdžia. At
siuntė parduoti Amerikos ' 
lietuviams Laisvės Paskolos 
Bonų už $5.000.000. L. Mi
sija atvyko Amerikon per
nai prieš pat Kalėda®. Reiš 
kia sukaks metinės sukak
tuves misijos darbuotės A-. 
menkoje. Bus proga pa
žvelgti atgal į nuveiktą 
darbą.

Gegužio 15 d. š. m. susi- 
rinko Lietuvos S.-efgiamsis 
Seimas# t ii rasis ~ Lietuvos 
šeimininkas. Kas buvo do 
priežastis, kad L. Misija ne
pasirūpino gauti iš Lietuvn« 
Steigiamojo Seimo patvirti
nimo paskolos. Ar ji rūpi
nosi ar ne. Gal rūpinosi, ir 
gal Seiman tas dalykas ne
buvo įneštas.

Jei L. Misija nebūtų iš 
pat pirmų žingsnių nepra
dėjusi iietaktų daryti, jei 
Vileišis nuo Atstovybės sos- 

xto nebūtų nulipęs į. laisvųjų 
tranšėją, per tris keturis 
mėnesius lengvai bonai būt 
galėję išparduoti. Kadan
gi bonų platinimas per L» 
Misijos kaltę sustrukdė, tai 

ai reikėjo gauti L. Steigia
mojo Seimo paskolai patvir- 

L būt buvęs di- 
as bonus 
abar mes 
<ad L. St.

rtintm

237.68
29.34
75.72
45.52
SO.GO
50.00
80.00

, .1.50
1028.33

126.30
..1.07
..6.50
115.00

5.40

$1,882.95
v

Port Grifflt, Pa. (vajaus) S. L R. K. A 233 kp. .... 
Cleveland, Ohio 22 sk. (vajaus) . 
New Haven, Conn. 58 sk. (vajaus) 
Eiport, Pa. (vajaus) ....................
Reading, Pa. (vajaus) .................. .’
Philadelphia, Pa. 21 sk. (vajaus) 
South Bend, Ind. SLRKA 258 kp. (vajaus) 
AVilkes Barre, Pa. 71 sk. (vajaus) 
St. Louis, Mo. 68 sk. (vajaus) .. 
Reading, Pa. (vajaus) .....................
So. JBoston, Mass. vestuvių (vajaus) 
Chicagos L Vyčių apskritys (vajaus) 
Cleveland, Ohio 22 sk_,( vajaus) 
Grand Rapids, Mich. (vajaus) 
Chester, Pa. 17 sk. (vajaus) 
Oglesby, IĮL (vajaus) ........ ...
Norvvood, Mass. (našlaičiams) 
Pittsburgh, Pa. 2 sk. S. S. (vajaus) 
Miners Mills, Pa. (vajaus)^ .?..........
So. Boston, Mass. 11 skyrius (vajaus) 
Bentleyville, Pa. 88 sk. (vajaus) ... 
Sčhenectady, N. Y. 142 sk. (vajaus) 
Už Tautą ir Mes '............................. ...
Eatson, Pa. 100 sk. ............ :...............
Plains, Pa. SLRKA. 212 kp. (vajaus) 
Mahanoy^ City, Pa. 34 sk. (vajaus) 
New London, Wis. (vajaus) .. 
Cleveland, Ohio 22 sk. (vajaus)

Viso
Vajaus LIETUVOS LAISVES REIKALAMS ... 
Kitų Fondų .......................

1145.00 
.. .3.50 
..30.00

....23.75 
.. 9.75 
172^0 
100.00 
.85.70 
.19.50 

.. .75.00 
1059.57 

. .3.00 

.30.00 

.14.50 
402.00 
100.00 
227.72 
141.59 
208.30- 
200.00 

.. .65.00 

.1294.48* 
33.00 
.2.00 
98.00 
40.00 

...111.00 
,.9?.8S 
1000.00 
462.25

.. .$7,250.79
2.716.67
4.534.12

Labu
Ir 5,000 vokiškų markių.

Keturių mėnesių pajamos ............7...............................
RUGPJŪČIO MĖNESIO IŠLAIDOS. 

A. L. R. K? Federacijai .t............ .............................................
Sekretoriaus, alga už Liepos mėn.............................................
Už 14 gražių vėliavėlių ............ . ..................................... .
“Draugas,’’ už skeibimą L. Pašto ženklų ..........................
Garsas už spaudą atskaitų ........................ :..................... >..
Garsas, renda už T. F. raštinę nuo II iki 1-8 20. ............
Sekretoriaus alga už Rugsėjį ir Seimo išlaidos ..............

.280.00 
•..87.50 
.208.00 
1423.52 
.103.00 
..46.80 
.112.00 
...200 
..80.00 
.100.00 
.214.80 
381.00
139.50
254.50 
..5.00

..236.25 
136.00 
233.61 
210.00 
23S.00 
..6.55 
..3.00 
• 3b.00 
379.90 
.35.00 
500.00

$21.751.29
.21,056.87 '
...694.42

$21,751.29

$33.195.29

.$1000.00 

.. .150.00 
{..151.20 
...23S.00 
........S.00 
....52.00 
.. .176.98

$1749.20Viso ..................................................................
• , LAPKRIČIU MENESIO IŠLAIDOS.
Seimo pripažinta jnoksleivams pašalpa Europoje ........................................ 1000.00
J. G. Milius kelionė ir sugaištas laikas peržiūrėjimo Lietuvių Informacijos

Biuro knygų, Washingtone, D. C............................... 94.S8
Kun. Prof. Meškauskas, iš Kun. J. Laukaičio Fondo........ . ....................2,000.00
Kun. Prof. Meškauskas, iš jo paties surinkti} aukų ..’.........  923.78
B. V. Vaišnoras T. F. Iždininkas kelionė ir sugaištas laikas Seiman’.......... 62.74

t

$4,981.^0Viso ........................................ .....................
SPALIO MĖNESIO IŠLAIDOS.

L. šimutis Seimo kelionės išlaidos ir sugaištas laikas .................................. 31.98
Seimo pripažinta moksleiviams pašalpa Europoje ...................................... 1000.90
A. Stulginskis Lietuvos Prezidentui. Gynimo reikalams 200.000 markių 3060.00 
Sekretoriaus alga už Rugssjį ir Seimo išlaidos.............................................. 17S.9S

e Viso ..................'.................. . .........................
LAPKRIČIO MENESI OIšLAIDOS.

Stulginskas, Lietuvos Prezidentas Gynimo reikalams, 150,000 markių 2079.76 
Rutkauskaite kelionės išlaidos C. Valdybos posėdin 7 spal. Nevv

York. N. Y..........................    »14.00
Garsas, renda už Rugpjūčio ir Rugsėjo mėnesius C........................................20.00
Garsas, už spaudą 3000 laiškų, 1500 voki], 300 atviručių, 150 Seimo

Protokolų.................................................
Garsas, už spaudą 3000 kolektoriams lapų
Garsas, už spaudą 5000 Tauta ir Alės .....................................-......................137.50
Sekretoriaus alga už spalio mėn................................ ".................................,...150.00
Sekretoriui už kelionę Hazleton 10-20-20 ..........................................................11.22
Kabelis A Stulginskui .....'........;............................................ 16.01
Popiera Mimeografui, kopijoms, raštinei, atvirutės ............... ..34.56
Liet. R. Kryž. Rem. Dr-ja....................................................................................1256.13

‘A. Stulginskis, Lietuvos Prezidentas, gynimo reikalams, 548.000 mar
kių .... .... .... ................ .... .... «... .... .... .... ....S000.00

LAPKRIČIO MĖNESIO PAJAMOS
Greenfield, Mass. 143 sk. Vajaus............ ............ ■.................................*.......... 282.00
MoundsvUle, W. Via. 249 S. L. R. K. A kp Vajaus...................................... 105.00
Chicago, Iii. K. J. Našlaičių Fondo ..........................................  100.00
Pittsburgh, Pa. 94 sk. ................................ 270.80
TVaukegan,'III. Vajaus ......................................................    153.50
Hazleton, Pa. 118 sk. ......................... .'.............................................  207.00
Cleveland, Ohio. K. J. Našlaičių F. $157.50; vajui $11.00; viso...................158.50
Overbrook, Pa. — Vajaus..........................   10.00
Cranford, N. J. Vajaus ................................. .-...................................  20.00
Brooklyn, N. Y. 97 skyrius — vajaus t........................................................... 355.25
Brooklyn, N . Y. 13 skyrius — vajaus..................  410.60
Nevv York, N. Y. 98 skyrius .1........ . .......................... <..................................... 545.50
Už Tautą ir Mes .................................................i........................................... ...2.20
Brooklyn, N. Y. vajaus, M. S. 24 kp. vakarienės auka .....”......................85.50
Nevvark, N. J. 1 skyrius — vajaus ......................................  ......429.93
Branford, Conn. —vajaus ...:........................................................................ 135.00
Chicago, III. 31 sk. K. J. Našlaičių F..........................  -....131.01
St. Louis, Mo. 68 sk. Vajaus ..............  r................................................ 41.00
Detroit, Mich. 8 sk. kultūrai $6.00, L. Vyčių Vajui $130.00, K. J. Našlai

čiams $38.66. ...............................................................  174.66
Baltimore. Md. 6 sk. Vajaus ..................   1274.00
inttston, Pa. K. Z. — vajaus ........................... 7....................  10.00
Chicago, 111. 60 sk. — vajaus .............................................  .....187.07
Brockton, Mass. — vajaus ................................................................................ 620.46
Scranton, Pa. S. L. R. K. A 83 kp. Vajaus......................................................42.00
Thompsonville, Conn. 16 sk. ................................................................................ 21J50
Taylorvllle, ’ IĮL — vajaus ...................     115.75
Erie, Pa. A Z. — Vajaus ...........      10.00
Elmira, N. Y. S. L. R. K. A 232 kp. Vajaus ..............................................50.00
Blisville, Pa. 26 sk. Vajaus . .............................................................  620.10
Detroit. Mich. 93 sk. kultūrai $46.50, K. J. Našlaičiams $127.00; viso 173.50 
Baltimore. Md. 6 sk. Vajaus .................... 214.13
Brighton, Mass. — vajaus ....................... .50.50
Dolgvllle. N. Y. J. & V. SIjvka, Vajaus .20.00
Chicago, 111. 7 sk. — vajaus ,362.00
Chicago, III. 43 sk. Vajaus . 437.50
Chicago. III. 32 sk. .84.00
Rockford, IIL (Vajaus) ...i 343.25
Detroit, Mich. 93 sk. (Vajaus) 185-13

..30.00
.342.25 
.985.82

Hartford, Conn. LDS. Conn. Apskritys (vajaus) 
Shamdkin, Pa. (vajaus) ......................... ........... .
Chicago, III. 31 sk*18th SL (vajaus) ............

(Ir 5000 markių) 
Shenandoah( Pa. 132 sk. (vajaus ......................
Girardvllle, Pa. 3 sk. (vajaus) ...;......................
Linden, N. J. LDS. N. Y. ir N. J. apskritys (vajaus) 
Athol, Mass. 12 sk. {vajaus .........................
Rockford, III. (vajaus) ........................... .
Minden, W. Va. SLRKA. 2^1 kp. (vajaus) ( 
IVestville, III. šv. Rožančiaus Dr-ja (vajaus) 
Bridgeville, Pa. 109 sk. vajaus ... 
Amsterdam, N. Y. 65 sk. (vajaus) 
Nevv York. N. Y. AL. (vajaus) 
Chicago, III. 43_ sk. N.’ S. ( 

L. L. P. Bonų ........
DuBois, aP. 138 sk. (vajaus) 
Baltimore, Md. 6 sk. (vajaus) 
Detroit Mich. 93 sk. (vajaus) 
St Ix»uis. Mo. 68 ak. (vajaus) 
Bridgeport. Conn. 10 sk. (vajauž) 
Scranton, Pa. S. L. R. K. A 30 kp. (vajau*) .. 
GUBerton. Pa. 84 sk. (rajaus) 
Middleboro. Mass. 66 sk. 
Cicero. III. 69 sk. (vajaus) 
Roeeland. Ii. (vaja

Aukos Kūdikėlio Jėzaus 
Draugijai (našlaičiams) 

Kaune.
Adomaitis Pranas ............
Kripaitis Jonas ...............
Kun. švagždys Jonas .... 
Balčiūnas Petras ......; 
Čiurbulėnąs Kazys ..........
Atėjuniutė R......................

Po $1.00: Norkus Antanas, Zagurs- 
kis Juozapas, Oksas Kazimieras, Pet- 
reikis K., Smetona Baltr., Bajoriu- 
nas Longinas, Valeckas J., Alksninis 
P., Danyla P., Saulėnas M., Vaičiū
nas K., Voveris F., Šarkienė K., Ta- 
monis J., Pronckus K., Ligeikaitė 
B., Valickis P., Saladonis J., - Jeske- 
levičius J., Rastokienė O., Klimavi
čienė A, Kasparas A., Jarmolavičius 
A., Grygas J., Mickevičius J., Jas- 
kelevičienė M., Trainavičienė B., Ka
šėta S., Meškinis J., Tūbelis J., Ka
šėta S., Gutauskas D., Razumas A, 
Bernatavičius M., Salatka J., Ko- 
menčius S., Germanavičius V., Da
nielius R., Puidokas A, Kašėtieaė
J. , Pigagienė A, Tamulevičienė P., 
Usaitienė M., Antanavičiene B., Gai- 
damavičienė-A, Pigaga K., Kubilius 
T., Bačkauskiutė M., Daukantaitė’j
K. , Daugelavičienė A, Kaunelis A, Į 
Pašakarnienė L., Samsonieilė O.

Smulkių $20.25; viso — $10225.

Po $200: Juozas Židelis, Jonas Ba
cevičius ir Antanas Dzdkevičius.

Po $1.00: Jurgis Bolis, Justina Del
tuvienė, Pranas Juokšas, Antanina 
Jasiulevičienė, Jokūbas Rusas, Ona 
Zelieniutė, Dominikas Bernatavičius, 
Ambrozas Tumauskas, Ignas Juškevi
čius, Rokas Dvareckas, dna Vilčins- 
kienė, Elzė Bistruvienė, Antanas Avi
žinis, Stasys Zalabauskas, Ona Pet
rauskaitė,
Norbuntas,

Smulkių 
Kūdikėlio 
dai Kaune suaukota $51.25. __
nigai įteikta prieglaudos atstovui — 
Jonui šfeškauskui.

Jie aiškino viršmi- 
naudingumą ir a- 

darbus. šeiminin- 
buvo šios: A. Dab- 

M. Jakubaitė, J. Dzikie- 
Del šios vakarienės au- 

uolns darbininkas duon- 
Mikšris. Jis 1918 metais

Labu ............................................................
Nuo įsteigimo T. Fondo iki 1 d. Gruodžio pajamų buvo 
Nuo įsteigimo T. Fondo iki 1 d. gruodžio išmokėta .....

Gruodžio 1 d. lieka .................... .......................
Atsargos kapitalo ..................................................................
-XJniversiteto Fondas ............................ ...............................
Kun. J. Laukaičio Fondas .............. ............................. ..
Kud. Jėzaus Našlaičių Fondo ..........................................
Liet. Pašto žeriklelių 90 nuoš.............................................
Vajaus, atėmus 5 nuoš. lėšdins ................................ .
Vajaus, L.a L. P. bonų ........................................................
Lėšų fonde........ ...................   ’....

L.
rengė vakarienę, 
neperdaugiausia. 
bė, o pramogų įvairių įvairiausių ren
giama nuolatos, taip, kad žmonės pa
vargsta.

Vedėju buvo A J. Diržius. Pirmiau
sia kalbėjo J. F. Kazlauskas apie Lie
tuvą padėtį-; kalbėjo V. Norkunos ir 
p-lė M. Jokubaitė. 
nėtos organizacijos 
pie jau nuveiktus 
kės šios vakarienės 
ravolskienė, 
nė ir kitos, 
kavo duoną 
kepis Jonas
aukavo Lietuvos reikalams per Tautos 
Fondą $400.

Po $5.00 aukavo šie: J. Jozukevičius 
ir J. Mickevičius.

A Ramonus $3.00.
Po $2.00: J. Dambrauskas, A. Abo- 

ja, A J. Diržius, P. Mikšris, J. Ira- 
bauskas.

Po $1.00: J.. Tiškins, J. Tamulevi
čius, S. Makarevičienė, V. Karkaus- 
kiutė, K. Burbiutė, A. Dičkus, J. T. 
Kazlauskas, A Radzevičius, J. Lakšta, 
K. Ralis ir V. Norkūnas.

Su smulkiomis $34.87. Apart to bus 
dar gražaus pelno nuo vakarienės. 
Skyriaus valdyba pagirtina už surengi
mą šios taip puikios vakarienės.

‘ Korespondentas.

• KUR GERIAUSIA 
AUKUOTI.

lietuvių 
kuri pa- 

kontro- 
Tautos

. .8,833.58

..1.033.73

.10,154.41

..2.152.62

.'.5.006.76

..8.045.18

. .1,400.00
...850.34

Vilniui puolus, didžiuma Lavvren- 
ce’o lietuvių sutartinai ėjo sostinei pa- 
geltjon. Katalikams duodant užmany
mus, Laivrenciečiai padarė daug mass- 
susirinkimų, vieną miesto parke, kur 
išnešė ir 
šė daug 
aukas.

Vienas
sų Laivrenciečių dar turėjo būti Kliu- 

J bo salėje, 12 d. gruodžio 2 vai. po pie- 
• tų. Taip nutarė protesto komisija, ku- 
j ri buvo paėmusi ir svetainę ir liepusi 

kunigai bažnyčioje pagarsinti.
Tik ateina Zigmui Jankauskui •laiš

kas nuo Misijos kad ji pasiunčia San
darai Dr. Alseika iš Vilniaus ir kad 
Z. J. suruoštų svečiui-nebuvėliui mil
žiniškas prakalbas kur butų renkamos 
aukos Piliečių Sąjungai ir Gynimo Ko
mitetui. Pirmininkas Z. J. atšaukia 
Lawrence’o lietuvių mass-susirinkimą 
(prakalbas) klojimui aukų Lietuvai ir 
toje pačioje svetainėje ir tuomi pačiu 
laiku padaro prakalbas vardan sanda- 
riečių ir kalba jiems Dr. Alseika, žmo- 

i nių buvo ir svetainė ir gatvės pilnos, 
j Daktaras kalba. O socialistai už sie- 
į nos savo praktikas kambaryje visą 
laiką tiksliai, labai šaukdami dainavo 
marsalietę. Įkiša galvas į svetainę, 
pažiūri kad dar daktaras kalba. Tai 
sugrįžę į savo kambarį dar labiau 
staugia: “Senas pasauli, sugriuk!” 
Kiek buvo galima išgirstų svečias ne
dergė kitų, kaip tik socialistus. Pa
sakė kad apie Tautos Fondą nieko ne
žinąs — ar ne apie jo teisingumą ar 
ne-apie jo duosnumą. Dr. šliupas bent 
tame statosi mokytesniu. Dr. Alseika 
pasisakė* esąs Misijos įgaliotiniu ir tik 
Misijos Fondui tiki ir jam duos visas 
surinktas Amerike aukas.

Aukų surinkta $28.50. Sandariečiai 
buk norėję apeiti katalikus kurie dvi 
savaiti atgal kun. Jakaičio prakalbose 
sudėjo $428.50. Tą gražią sumą pa
siuntė Lietuvon per Tautos Fondą. 
Lenktynės yra geras daiktas.

Galima pagirti sandariečius už žy- 
’ mų progresą. Savaitė atgal Dr. šliupo 

prakalbose jie tesurinko šešis dolerius. 
O Dr. Alseikos prakalbose tai net dvi
dešimts aštuonius 1 Mat kalbėtojas 

' stačiai iš Vilniaus. Iš šių bent ant sve
tainės ir už kelionę bus iki Nevv Yorko. 
Tokį progresą matant—kįla viltis kad 
kol D-ras pervažiuos sandariečius, tai 
surinks ant kelionės net į patį Vilnių. 
Viso labo.

kus ir kadangi prie jo spie
čiasi tik katalikai, todėl ka
talikų priešai Tautos Fondą 
taip besąžiningai šmeižia.

Racickus ant Francis gatvės atlan
kė garnys ir paliko dukterį. Lapkri
čio 28 d. š. m. buvo krikštynos. Sve
čiams besilinksminant krikšto tėvas A. 
Gečas prisiminė apie Lietuvos vargus 
ir ragino kiek-galima skirti Lietuvos 
gynimo reikalams. Aukavo šie:

Po $5.00: A Gečas, F. Ruseckis, S. 
Roseckis, A. Mačinnskas.

Po $200: M. Garnienė, A Ambro- 
zas, K. Ambotas. J. šilis $1.00.

Išviso suankuota $27.00.
Krikštynų Bobutė.

L. D. S. 63 Kuopos 
Darbuotė.

FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

.381.93 

..76.00 

. .50.00
365.80
206.54
186.00
100.00
203.19
294.50
.25.00
718.60
150.00 

1100.00
.16.92 
131.00 

.124.50 

.885.06 
. ...7L15 

.270.25 

..23,50
596.22

Tautos Fondas yra vie
nintelė Amerikos 
aukavimo įstaiga, 
čių aukuotoji], yra 
liuojama. Kasmet
Fondas turi seimą, į kurį 
delegatus siunčia tie, kurie* 
aukuoja jin, t. y. Tautos 
Fondo skyriai. Tautos Fon
do seimo delegatai, kaipir 
kitų centraliriių organizaci
jų, renka komisiją peržiū
rėti knygas. Be to per išti
sus metus Tautos Fondo raš
tininkas nuolatai 
atskaitas.

yra vie- 
organiza- 

cija, kuri užrekorduoja vi
su aukas — mažas ir dide
les — tam tikroje mokesčių 
knygelėje, kuri aukuoto- 
jams duodama.

Visos dabar įplaukiančios 
į Tautos Fondą ąukos tuoj 
siunčiamos £ Lietuvą prezi
dento Stulginsko vardu.*

Kadangi Tautos Fondas 
taip gražiai sutvarkė

Tautos Fondas 
nintėlė aukavimo

Jo Eminencija 
James Cardinal Gibbons, 
Honorary President, ,

Baltimore, Md.
Kun. K. Urbonavyčius, prezidentas, 

50 W. 6-th St, So. Boston, Mass.
Kun. M. A Pankus, Vlce-Pirmlninkas, 

443 Park Avė., Bridgeport, Ct 
P-lė S. Rutkauskaitė, Vice-plrmlnlnkS, 

602 South St, Mahanoy City, Pa. 
Vaišnoras; iždininkas.

1514 CMrson St^ Pittsburgh, Pa. 
Krušinskas, sekretorius, 
222 S. 9th St, Brooklyn. N. 
F. Kemėšis, iždo globėjas, 
381 Westminster Avė., 

Detroit Mich.
J. J. Kaulakis, iždo globėjas, 
324 Wharton St. Pbl’a., Pą.

čia prie parapijos šv. Jurgio pasku
tiniais laikais bnvo bazaras surengtas 
naudai naujos bažnyčios ir mokyklos. 
Naudos--atna^ė suviršum 500 dolerių. 
Iš žymesnių aukotojų yra šie: pp. Ur- 
numieckiai (pati Ir pats nuo gatvės 
Venango); poni Kelienė, Marijona Gu- 
davičienė ir keletas kitų. O iš žymes
nių pasidarbuoto jų dėl to bazaro yra 
šios ypatos: Adelė Lnkoševlčiutė, Va
lerija Kalėdžintė, Domicėlė Gricienė, 
Adelė Križansklutė ir pp. UŽumieckiai. 
Na, žinia: ir gerbiamas klebonas kun. 
Ignas Zimbiys nedykavo...

■ ' Richmondictis.

ši kuopa smarkiai veikia vietos lie
tuvių tarpe Lietuvos, bažnyčios ir dar
bininkų labili.

Paskutiniais laikais daugiausia dir
bome Lietuvos labui. Nėra nė vieno 
nario, kuris nebūtų pirkęs L. L. P. 
boną bent už $50.

Taip-gi rinkome aukas Lietuvos la
bui.

Beto pridėjo $400.00 suvirš patai
symui' bažnytinės svetainės ir taip-gi 
nariai aukavo nemažai ant bažnyčios.

Rūpinosi ir rūpinasi darbininkų bū
vio gerinimu. Ragina visus vietos dar
bininkus ir darbininkes spiestis į vie- 
nintėlę darbo žmonių organizacijų 
Lietuvių Darbininkų Sąjungą.

Mes mažai apie savo veikimą kalba
me, bet visi sutartinai dirbame ir mu
sų darbo pasekmės geros.

Tad lai būna pavyzdžiu ir kitoms 
kolionijoms.

Dabar laikas užsisakyti 
laikraštį “Darbininkę.” sau ir 
giminėms arba pažįstamiems į 
Lietuvę. • -

9 d. pribuvo pas mus.su prakalbomis, 
Į kurias laikė Bartlett svetainėje. Ka
dangi tą dieną ir visą vakarą lijo, tat 
buvo manyta, kad žmonių visai nesu
sirinks. Bet butą kitaip. Susirinku- 

I šieji, išklausę prakalbų, pritarė Kū
dikėlio Jėzaus našlaičių prieglaudos at- 

I stovui 13 Kauno, sekančiai aukoda-

Pasidarbavimu gerų tėvynainių J. 
Noreikos ir J. Tiškevičiaus surinkta 
nemažai aukų Lietuvos gynimo reika
lams. Aukavo Šie: 

■M. Baltaduonis 
]. Zutkls ........
K. Mulkis .... 
K. Laurinaičiu

J. 
J. 
P.

.. .15.60 

.. .15.00 

...14.00

. .14.00

.. .14.00
>.. 13.00
.. .12.60
.. .12.00
...12.00
. ė .11.00
. . .1L00

mus.su
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šudoniškis.

O kad mes

Bronius Rublis.

ir pusė milijonų vaikų ryti-

y**11

I

rienė, M. Grėbliauskas, O. Grinienė, 
P, Butkus, A. Krantąvičius, M., To-

Balsytis $3.00. 
Kizlaitienė, J. čėpla, 
P. Rapolavičienė, K.

R. Svirskas.
P. S. Dabar mes Patersono, Newt 

arko ir apieiinkės renkame aukas Lie
tuvos gynėjams. Raginame ir kitas 
kolienijas.

nelaisvėje 
“polščia.” 
ir siąski- 
galėtume

Laivakortes galima gauti Į

Hamburgą ir Liepoją. .

244 Broadway,
Į FEDERACIJĄ ATSTOVAIS—

J. E Karosas ir Kun. J. Bakšys. 
LDS. NAMO KOMISIJA—

Kun. K. Urbonavičius 
M. Abračinskas 
B. Ajauskas 
S. Noreika 
J. Vaitkus
J. Petrauskas
Z. Klapatauskas.

Dėdynienė, J. Kvietkauskaą, P. Kri
ščiūnas, S. Palietis, Jurkšaitis, Snieč
kus, L. Abromaitis, Bendokas, J. Ste- 
ponauskas, A. Kemera, J. Kuranta- 
vičlus, S. Bar*oškeVlčtus, J. Banis, M. 
Vaišnoraitis, J. Akamavičius, J. Mar
cinkevičius, D.

Po {2.00: O.
J. Kasiulaitis, 
Jesevičienė,.

Po $1.00: Beliukienė, M. Alifeauskas, 
V. Katilius, S. Augustaitis, Barštis, A.

Po $5.00: V. Tuminskas, M. Šimo!
. : nis, - B. ši įkaitis, K. šatinskas, A. Į 

Zakarevlčia, J. Mistautas, A. Toloč- 
ka.

Po $4.00:" J. Petraitis, V. Kanapec- 
kas, J. Allnksinnas. -

Po $3.00: J. Tiškevičius, J. Ciapčis,
M. Bujanauskas, J. Petrila. •

Po $2.00: A. Sveikata, Ad. Sveika
ta, M. Bujanauskas, Ad. Mačinskas, 
P. Tulačka, A. Dzikas, J. Grigaliūnas, 
V. Bačillunas, A. šniūras, K. Petri
la, A. Buiniavičia, A. Kunevlčia, S. Martinaitis, J. Steponaitis, B. Svyg- 
Kupčinskas, P. Baltaduonis.

Po $1.00: / J. Saldis, J. Grebliaus- 
kas, J. Paulaitis, J. Brazauskas, V. toraitienė, J. Pranskaitis, P. Viršąlis, 
Andriudlis, J; Navickas, P. Bujanaus
kas, J. Dzikas, A. Križinauskienė, J. 
Ulickas, M. Poškevičia, P. Klapataus-

• kas,2 J. Sityskas, B. Janionis, K. Lu- 
koševlčia, P .Mačiulis, J. Kupčinskas, 
A. Cinikas, P. Markevičius, P. Liut
kus, S. Kkarupskis, V. Aleksiunas, K. 
Kupčinskas, J. Jurevičia, J. Krikšči- 
liunas, J. Lapaitis, J. Misevičia, J. 

-Cedronas, L. Strumila, A. Cinikas, S. 
"Dautartas; S. Gritėnas 25c.

Viso labo $302.75.
J. F. ir J. N.

Lapkričio 7 d. laikyta susirinkimai 
“AuSros’” 1-mo skyriaus ir Tautos 
Fondo 131 skyriaus.

Tarp kitko “Aušros” 1 sk. nutarė
atnanjint prenumėratas “Darbininko,” 
“Vyčio” ir “Išeivių Draugo.” -šiais 
meta^ pareidavo ir “Garsas,” bet-de
lei stokos pinigą ižde, nors ir apgai
lestauta, bet neatnaujinta “Garso" 
prenumeratos.

Nutarta kreiptis j “Aušros” centrą 
Buenos Aires’e ir paklausti kokiuos 
Jie laikraščius gauna iš Lietuvos, pra
šant, kad siuntinėtų Berisso skyriui, 
nes skyrius nutarė apmokėt pusę kai
nos. Bet jei centrui butų nepatogu ir 
neapsimokėtų, tai laukti patogesnio 
laiko ir kaip tiktai Lietuva' apsidirbs 
su lenkų plėšikais, tuomet skyrius nuo 
savęs užsiprenumeruos, nes dabarti
niame laike iš Argentinos pasiųsti pi
nigus į Lietuvą yra labai sunku.

Laike praeitą kelių mėnesių susto
jus darbui vietinėse skerdyklose, su
stojo Aušros ir*T. Fondo skyrių veiki
mas, nes nariai netekę darbo ieškojo 
jo kitur. Dabar, nors darbai vėl eiti 
pradėjo, bet apsigyvenusieji kitur į 
Berisso negrįžta.

T. Fondo skyriaus raštininkui išva
žiuojant į kitą valstiją, skyrius liko 
kaip ir suspenduotas. Raštininkas vi- 
sas skyriaus knygas ir dokumentus 

^perdavė iždininkui. Kaip bus toliaus 
parodys laikas.

A. A t išaus kas, -A. Kyetkauskas, M. 
Brazaitienė, Petručikienė, Giedraitie
nė, O. Laurinaitienė, žemaitis, J. Nor
kevičius, A. Žičkus,- V. Juškaitis, Oj 
šležaitė, R. Rėklaitienė, S. Grigaliū
nienė, V. Jurkša, A. Kamantauskie- 
nė, J. Karsokas, B. Bacevičius, O. 
Kazakevičiūtė, K. Jančaras, J. Žemai
tis, Slavickftnė. 'Ciuplienė, O. Jan- 
kaussiutė, V. Kupris, Kantanavičius, 
Puplišis, šeikas, Dėdynas, Brazaitis, 
A. Abromaitienė, V. Dakauskienė, M. 
Cižauskas, V. AmbiStavičiukė. V. Aš- 
mutis, K. Klimavičius, 2 J. Vainavi- 
čius, J. Kantanavičius, J. Petronis, 
J. Dielinikaitls, J. Storas, J. Gurs- 
Kis. J. Rimkus, A. Jaruševičius, A. 
Dubinss: s, A. Salatka. J. Gerulis. L. 
KučJrskas, A. Bumbulis, A. Jasulaitis, 
J. Teberia, A. Jeneckis, J. Žukauskas, 
J. Eurinskas, F. Genai ti.-, J. Juškai
tis, A. Bagdonavičienė.

Su smulkiomis\vis»- $401 su centais. 
83S1.00 pasiųsta Lietuvos šauliams 
per T. Fondą. Likusie bus greita pa
siųsti. (Likusiais skaitau tuos, kurie 
pasižadėję vėliaus pridavė).

Dar turiu -priminti kad gerb. sve
čias kun. Vaičiūnas neėmė kelionės lė
šų, bet aukavo Lietuvai, kas parodo 
pasišventimą.

Vardan Lietuvos šaulių, gerb. kun. 
Vaičiūnui ir aukotojams tariame šir- 
dingą^ąčių.

Viskas priguli nuo Amerikos gyvento j tau mano durtuvas smeig į dan- 
ją ar 3x500,000 šią neiaimingą kūdikių ^is 
kurie randasi įvairiose Amerikos už- - 
laikomose prieglaudose, bus aprupin-

keturius suvariau į savo kišene 
ir vėl piškindami lenkus vijome.

— E. jūs visi esate tokie žiaurus. 
Aš to buč nepadaręs, — pasigirdo 
naujas balsas. — Ot viena kar
tą paginėm lenkus. įžiūriu ant 
lankos guli šautuvą nustvėręs, "be 
kojų kaž koks tai senis stenėda
mas “darni., pomož...” pasa
kiau jam, kad dvarų neturiu. Pa
mažu iš rankų atėmiau šautuvą ir 
nuęjau ten, kur buvo įsakyta.

— Visi jūs plepat niekus ir nie
ko svarbaus tebesate nematę ant 
frontu— užkirto senas savanoris. 
Pernai metą po Dvinsku k*aip mes 
kariavom su bolševikais, o tai bu
vo juokų 
savanoris 
gaite.

tais, ar prisieis jiems bado ir maro 
priežastim žūti. ,

šios egzistuojamos Amerikos užlai
komos įstaigos veikia ant kuoplačiau- 
sią ir bendrų išlygą neskiriant nei 
tautystės, nei tikėjimo dalykus, šelpia 
ir prižiūri visus išvien.

Amerikos gyventojai neatsisakė pra
eityje, liuosnoriai šelpė ir užlaikė to
kias milžiniškas mielaširdystės įstai
gas, Europoje kaip tai: American 
Relief Administration, American Red 
Cross, American Frends Service Com- 
mitte, Jewish Joint Distribution Com- 
mittee, General Council of Churches 
of Christ in America, Knights of Co- 
ltųnbus, Y. M. C. ir Y. W. C. A. ir todėl 
tikimasi ir laukiama kad ir šiame taip 
reikalingame atsišaukime prijaus ir 
prielankiai atsilieps.

TARP LIETUVOS KAREIVIŲ-
Nepersenai papuoliau į traukini 

tarp kareivių, kurios vežė nuo 
vieno fronto į kitą.

Traukinys atūžė, bėgu prie vie
no vagono—kareivių pilnas, prie 
antro, trečio vis sako nėra jums 
vietos, o antra ne to pulko kariš
kiui draudžiama su kitos dalies 
ešalonu važiuoti Girdžiu ant 
pat galo traukinio kareiviai va
gone tripinėja, švilpia, dainuoja... 
Pribėgau ir prašau:— 
ir manę vyrai., 
ra kada laukt, 
vykti tarnybos

Priėjo prie 
padavė ranką, 
goną sako:

— Jei nesibijai kareivių smarvės 
važiuok su mumis.

Pasodino. Karepdai ųprimo. 
Truputį patylėję, pradėję/ vėl juo
kaut ir vienas kitam pasakot iš 
karo lauko atsitikimus. Metęs 
pypkę rūkyt, pradėjo kalbėt, žval
gas.

Priimkite 
Man teipogi nė- 
Turiu skubotai 

reikalais.
durą būrininkas, 
traukdamas-Į va-

Padubysietis.

Lapkričio 28 d. 1:30 vai. po piet 
buvo prakalbos surengtos vietinio kle
bono kun. P. Juškaičio. Kalbėjo Jo
nas šešlsauskas, kurs keli mėnesiai 
kaip atvyko iš Lietuvos, kaipo Vaike
lio Jėzaus Dr-jos atstovas. Našlaičių 
prieglaudai Kaune buvo renkamos au
kos. Aukavo:
Kun. P. J. Juškaitis .................. $50.00

Po $5.00: V. Jakas, Z. Tamošiūnas, 
J. Baranauskas, M. Norbutas, P. Ki- 
sielis, V. "Kaminskas, Antanas šeškas 
$4.00/

Po $2.00: K. Sodoniutė, A Bironai- 
tė, J. Ciažas, M. Dailydžiutė Ir J. 
VinciųAas.

Pp $1.00: J. Jasevičius, K. Rudokas, 
B? četkauskienė, J. Kfmontas, S. Ka
volius, J. Pocaitė, K. Venckus, B. 
Norkevičius, O. Danilienė, P. Kavo
lius, T. Kopustaitė, S. Samuolis, M. 
Lepeškienė, A. Vinciunas, D. Matulis, 
J. Jankauskas, V. Širka, J. šeškas, J. 
Dobilas, S. Kudarauskas, J. Potem- 
bergienė, O. Daniušienė, O. Repšaitė, 
P. Gužauskienė, J. Tautvilis, V. šle- 
konis, J. Jasinskis, L. Šidlauskaitė, 
J. Juodis, S. Janušauskas, P. Zoroms- 
kis J. Šidlauskas, A. Kasparavičius, 
A Buslevičius. K. Adomavičius, J. Moc
kevičius, T. Zokaičiutė, J. Morkūnas, 
U. Dailydėniutė, S. Luinis, J. Bart
kus, J. Mockevicz, M. šliužas.

Smulkių aukų surinkta $19.64.
Viso $157.64.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
Lapkričio 5, 1920. 
Perlojus, Lietuva. 

Brangusis: t
Aš R. Svirskas rašau keletą žode

lių pranešdamas iš savo apieiinkės ži
nučių iš karės lauko su brudais len
kais.

Kuomet paliokai atėjo į Marcinko- 
nius, tai Perlojus ir apielinkė orga
nizavosi smarkiai ir liuosnoriai stojo 
į partizanų eiles. Mes'juos (paliokus) 
pasitikome gerai, tik musų komandie- 
rius buvo linkęs užleisti Perloją “pa
liokams” įsakė mums pasitraukti.

Pasitraukę rengėmės smarkiai už
pulti “paliokus,” kad išvijus juos iš 
Pėrlojaus ir apieiinkės. Gavome gink
lų ir amunicijos. Su pagelba artile
rijos mes nakčia užpuolėme plėšikus 
paliokus ir taip supliekėme, kad jie 
turėjo trauktis atgal. Begalo daug 
lenkų užmušta, sužeista ir į nelaisvę 
paimta.

Pėrloj iečiai už narsumą užsipelnė 
garbę nuo Lietuvos Valdžios.

Suprantama ėjo visi, jauni, vedę ir 
net senesni

Kuomet užpuolė “paliokai” Perloją, 
tai pjovė gyvulius ir naikino musą 
turtų ir vežė į Varšuvą išbadėjusius 
lenkus penėti. Už tai Perlojiečijyg^ 
niršę juos be mielaširdystės vijo lauk. 
Dabar i“paliokų” turime 
daug ir kai kur tai tikra 
Amerikiečiai, rinkite aukas 
te Lietuvos Valdžiai, kad
tuos prakeiktus paliokus išvyti iš mu
są tėvynės Lietuvos.
* Supagarba, ~

ATSIŠAUKIMAS Į 
AMERIKOS 

GAMYTOJUS.

GRAND RAPIDS, MICH.
Prakalbos.

šš. Petro ir Povilo parapijos choras 
pradėjo' vakarų su Tautos himnu ir 
“Lietuviais esame mes gimę.” Po to 
vietos klebonas kun. A Deksnis pa
ėmęs iš tik sudainuotos dainos tuos 
garbingus žodžius “Lietuviais Esame 
mes gimė. Lietuviais turime ir būt,” 
trumpai, bet turiningai pakalbėjo. Pa
galinus pakvietė kalbėti ^jerb. svečių 
kun. H. J. Vaičiūnų. Gerbiamas kal
bėtojas gražioje savo kalboje nušvie- 

’tt, dabartinį Lietuvos padėjimų, kaip 
ten musų broliai ir seserys kovoja už 
laisvę, lieja savo kraujų, aukauja sa
vo- gyvastį ir ragino mus aukuoti de
šimkes, kad papirkus šautuvų su ku
rtais musų broliai šauliai galėtų pa-

Trys 
nėję Europoje teturi tik vienų įkąru 
laikinai ir iki ateinančių metų uždefė- 
Jimo, tas {karas yra atjautimas ir pa- 
gelba nuo Amerikos gyventojų. Mes 
nuo karės laikų didžiumų šių vaikų 
buvo prižiūrami ir aprūpinami Ameri
kos penėjimo stotyse ar viešosios svei
katos įstaigose, žinoma, tokiam dau
geliui priežiūra ir maistas nebuvo kuo- 
nogeriausi, bet vistiek išgelbėjo juos 
nuo bado ir ligų.

Kasdieninis šiltas užkandis kainuo
jantis tik amerikoniškų penktukų iš
saugojo tūkstančius gyvasčių kasdien. 

Žiema jau artinasi. Nors, įvai
riose šalyse randasi pinigų, bet jie 
vartojami vien tik rubežiuose tos 
valstijos. Ekonominis klausymas, siau
čiamos įvairios limpančios ligos, ir ki
tokios nelaimės pranašauja badų ir 
vargus per ištisų žiemų, kaikuriose 
valstijose. Bet kas daugiausia nuken
tės šiame pavojuje, jeigu ne vaikai. 
Sunku bus išlikti daugeliui ant išlygų

valšyfl *ulikovskį su gaujomis plėši- kuriomis turėt tvarkytis ateinančių žie-
ką. Savo jautria kalba sužadino ge
ros širdies tėvynainius kurie sumetė 
$401 su centais. Aukavo sekančiai: 
Po $11.00: Kun. A. Deksnis. ’A Ta- 
lačka, M. Kučinskas. J. Šlapikas. A. 
Blaškys, O. Brazą i tė, UI Bružaitė. P. 
Kučinskas {10.50.

Po $10.00: J. Petronis, M. Ruseckas, 
P. Graičaitts. U Dakauskas. A Uzaa.

” Aš už durtuvo čiupt ir į 
Į dantis smegt. Kaip matai visus

Buvo jaunas be ūsu 
ir išrodė it graši mer-

— Jonai tu vis man giries 'Savo 
gyvenmu ir lauki kada karas pa
sibaigs. Man kariauti tinka ir 
norisi. Turiu puikia kumelykę, 
kaip pradedu joti, tai lekia kaip 
žaibaę. Prisako jot pažvalgyt i 
užpakalin lenkų fronto ar kur ki
tur ir vis grįžtu laimingai, nieks 
hedagena, nebaisu ne kulkos.

■ Mandrauk, kad nedagena—at
siliepia antras.
penkiese su savo vakmistru vijo- 
mės 30 lenką raiteliu, iš kurių 
keturius nukirtome, arklius atė- 
mem, o kiti vos spėjo pasukti į 
krūmus, iš kur pėstininkai ėmė 
Į mus šaudyti, tik vakmistras'šuri- 
ko “į dešinę!” nei nesi jutome 
kaip besą savo pulke su gruobau. 
Vadas apžiūrėjęs pagautus- nuo 
lenkų arklius sako: “Arkliai, 
kaip arkliai, bet prancūziški bal
nai tai puikus.”

Atsiliepė pėstininkas:
— Jūs keturi arkliai su balnais 

tai patis niekai, o kad aš su Did- 
pilviu per mūšį paęmiau į nelaisvę 
keturius Amerikoniškus auksinius 
dantis, tai kas kita. Mat vieną 
kartą iš pasalų užpuolė legijonis- 
tų būrys vedamas paties aficiero. 
Sakau: Drauge didpilvi, šauki
me sykiu į aficierą kurs pirmas 
ant mūs tiesiog bėga.” Tai vai
ke kad trenkėm, tai aficieras 
aukštin-kojoms kaip vyras, o le- 
gijonisai apsisukę dui bėgti atgal, 
o mudu vytis. Aš pirmas prie- 
puoliau prie aficiero, žiūriu ne
gyva, išsižiojęs, keturi dantys... 
auksiniai žiba.- — Aš kapst už 
dantų ir traukti, traukiu, traukiu 
niekas nesidaro. Pribėgęs Did- 
pilvissako: “Tu kvailiau, negai- 
šuok ir neterliok savo nagų. Štai

t

— Jis sumanė bolševikams į ap
kasuos komediją pastatyti. Susi
rado grimo, apsigrimavo, gražiais 
moteriškais rūbais apsirėdė, vietoj 
krūčių į antį dvi bombas Įsistatė, 
o-po baltu kvartukėliu pasirišo ke- 
tures rankines granatas, dienos 
laiku, juokaudamas nuėjo tiesiai 
per lauką į bolševikų apkasus su- 
lošt pasikibinimo spektaklį. Bol
ševikai matydami ir manydami 
jog pas anųs ateina palestuvė, 
kaip kad tankiai panašios pafron
tėms, valkiodavosi tarp karininkų, 
nieko jai nedarė. “Panelė” pri
ėjusi į patogią vietą prie apkasų 
į sugulusius bolševikus, kai ėmė 
granatomis taškyti, tai rusai per
sigandę viską palikdami, staug
dami it vilkai, rėplomis bėgo į 
mišką, o mūsiškiai ‘puolė prie pa
liktų kulkosvaidžių ir kitokių 
ginklų. Drąsuolis liko gyvas, o 
prezidentas apdovanojo kryžiumi.

Ant galo pasakęs dar vienas 
kareivis prabilo:

—Kryžių apturėt kareiviui ne
didelė naujiena, bet kad mūsų kuo
poje katiliukas gavo kryžių po 
mūšio su lenkais, o tai štuka. Ti- 
kosi šitaip: "Vadas įsakė eit 
pirmyn neatsižiūrint nė į smar
kias} šaudymą. Einame. Mū- 
šys nevyksta, kareiviai nyksta, 
priešas stiprus į visus kraštus, 
kur tik nosį kyšt, ten ugnis žybt. 
Žūt būt einame. Pradėjo lenkai 
siausti, vadas suriko: “Vyrai at
gal, du kilometru bėgkite kiek 
išgalite grandinėje.” Bėgame. 
Man teko bėgti per lauką palei 
keliuką. Pribėgau prie grabės, 
žiūriu pušč žmogaus ruzginasygra- 
bėje. Jis norėjo palįsti po tiltu
ku. Tik palindimą kliudo kati
liukas, kurs ant ranco buvo pri
rištas. Pradėjau už kojos trauk
ti. Žiūriu kad mūsų kuopos žy
dukas. Sakau: Bėgkime! len
kai jau nustojo šaudyti, tik nori 
pagaut į nelaisvę. Žydukas su- 
mumis bėgt, aš paskui jį. Ištru
kome. Misliju sau visgi tai ne
gražu, kad mūsų draugas žydelis 
grabėje susipurvino. Būtinai rei
kia jį muilint ir prausti. Nu
vedžiau pas savo viršilą ir sakau: 
taip ir taip, toks ir toks, kad ne 
katiliukas, tai būt pražuvęs po 
nelaimingu tilteliu. Viršila išklau
sinėjęs, pripažino žyduką kaltu 
uz pabėgimą laike mūšio. Klau
sia manęs kas su juo daryt, pa
sakyt vadui, eis ant sušaudymo. 
Nutylėt prasižengimas. Sakau 
viršilai: Gaila žudyti žmogų, bet 
neturime pamiršti apie nuopelnus 
katiliuko, kurs kareivį išgelbėjo 
nuo pražuvimo. Ant galo nuta
rėm kad katiliukui reikia kry
žiaus ženklas duot Tai paėmę

mų. žinoma suaugesniems bus kur kas 
lengvinus perkęsti, bet tie nelaimin
gieji vaikai, kas bus su jais. Išlikimas'’ 
priguli vien tik nuo svetimšalių atsi
liepimo.

Taviem žiemom atgal Amerikos auko
mis tapo išgelbėta net šeši milijonai 
vaikų. Pernai priežiūra Ir reikalingu
mas pagelbos, prigulint nuo normalės

J. I.lpkus. S. Šukys. J. Vaičiūnas $6.. padėtie*, buvo kur kas i 
$6. ' ' {pareituose aštuontaose
J. Bilda, J. Adomaitis, P. Į dujinėje, p ype 

‘ Kamantauskienė, M. yoje,
- ? ■ fe

peilį ir išpjovėme kryžių ir įsakė- L. D. S. CENTRO VALDYBOS (A F. Kneižys, 
me žydukui nepražudyt, gerbt 
katiliuko nuopelnus, daugiau ne- 
atslikti nuo savo būrio, nors ir į 
mirtiną ugnį reiktų eiti.

Visiems kareiviams tokia pasa
ka baisiai patiko, širdingai nusi
juokė ir apsidžiaugė, kad žydas 

i už mirties bausmę priverstas kry
žių nešioti

S. Gudavičius '
1-mo pėst. D. L. K. Gedimino 

pulko Kapelmeisteris.
XI—21—20

P. S. Su šiuomi prisiunčiu iš
trauką iš gauto laiško nuo gimi
nės iš Jurbako valsčiaus. Rašo:

Spalio "mėn. šių metų Skirsne
munės pasmirdbajoriai sudėjo 25, 
000 auksinų ir vienas iš jų išsira- 
do drąsuolis juos nunešt par fron
tą lenkams: Kaž kaip sužinojo 
vietiniai partizanai ir pranešė mi
licijai. Nuėjo daryt kratos va
kare, bet to savininko nerado na
mie. Milieistai su partižanais iš
tolo grandine apsuko namą laukė 
iki ryto. Anksti rytą pamatė, 
kad ponulis pareina, tada jį apni
ko klausinėt, bet neprisipažino. 
Kaip į kailį rykščių įpylė, tai nu
vedė į savo skiepą ir iš po ropučių 
išėmęs 25,000 auksinų, atidavė su 
sąrašais bajorų, po kiek nuo ku
rio gauta pinigų, o taipgi nurodė 
4 lenkų ■' legijonistus šnypus, ku
riuos partizanai sugavo ir milici
jai pridavė. Dabar visi ūkininkai 
ir darbininkai baisiai neapkenčia 
lenkų. Visi, kaip kas išmano, 
ginkluojasi prieš lenkus ir jei už
eitu lenkų kariomenė į Lietuvą, 
tai visi pultų netik ąnt legijonų 
bet ir ant surūgusios šlėktijos, ku- 
rioji stengiasi prieš lietuvius, šel
pia lenkus mūsų krašto pinigais. 
Partizanai nutarė savo apylinkėje 
sekti pėdomis visus dvarininkus 
ir naikinti jų blogus darbus, kurie 
nors mažiausiai kenktu Lietuvos 
Nepriklausuomybei.

DV. VADOVAS—Kum F. Kemėšis,
381 Westminster Avė., Detroit, Mich. 

PIRMININKAS—M. Abračinskas,
187 A mes St, Montello, Mass. 

VICE-PIRM.—M. Žukauskaitė,
ĮGrimes St, Boston 27, Mass. 

SEKRETORIUS—A F. Kneižis,
244 Broadway, Boston 27, Mass. 

IŽDININKAS—J. Glineckis,
277 Silver St, Boston 27, Mass. 

IŽDO GLOBceJAI—Rev. J. Bakšys,
46 Congress Avė., Waterbury, Ct 

Kriviutė,
53 Brook St, Lavrrence, Mass. 

Monkevičiutė,
126 Windsor St, Cambridge, Mass. 

KONTROLES KOMISIJA— 
Kun. P. Juškaitis,

40 York Št, Cambridge, Mass, 
Kun. K. Urbonavičius,

50 W. 6th St, Boston 27, Mass. 
Ajauskas,
58 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Klapatauskas,
140 Bowen St, Boston 27, Mass. 

LITERATIŠKA KOMISIJA— 
Kum K. Urbonavičius,

50 W .6th St., Boston 27, Mass. 
P. Gudas,

244 Broadvay, Boston 27, Mass. 
Kun. P. Juškaitis,

40 York St, Cambridge, Mass.
J. E. Karosas,

381 Westminster Avė,, Detroit, Mich. 
Kun. J. Bakšys,

46 Congress Avė., TVaterbury, Ct. 
Kun. F. Kemėšis,

381 IVestminster Avė., Detroit Mich.

bereikalingas
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani 
nę plunksną, praša- 

' linai visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
iam dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

MUSy TIKĖJIMAS.
Daugelis žmonių pasaulyje mėgsta kalbėti apie teisybę.___

gelis jos ieško, betsnesuranda. Didis graikų išminčius. Diogenas 
ieškojo teisybės su žiburiu, bet negalėjo surast. Tad, kad su
radus teisybę, reikia pirmiaus jų pažinti. Ta teisybė, kurių dau
gelis ieškome, randasi šv. Katalikų tikėjime, arba Kristaus 
moksle. Tad kas nori surast teisybę, turi pažint Kristaus moks
lų, kuris yra neišsemiamas teisybės šaltinis. Pažinsime jį skai
tydami • knygas kimiose randasi tas mokslas išguldytas. Tokia 
knyga, kurioje trumpai ir aiškiai yra išguldytos svarbiausios ti
kėjimo tiesos, randasi pas mus po antgaiviu

Dau-

“MŪSŲ TIKĖJIMAS”

Kaina 50 centu.

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

Pina. — V. J. Kudirka, 
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.
Vice-pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes St.,
So. Boston, Mass.

Rašt. — A J. Navickas,
58 Heaton Avė., 

Norwood, Mass. 
Iždininkas — M. Abračinskas,

187 Ames St., 
Montello, Mass.

Kasos Globėjos —
Z. Žukauskaitė,
J. Kriviutė,

“Darbininke” galima gauti 
dailių atviručių su lietuvišku 
parašu:

“Sveiki Sulaukę 
Šventą Kalėdą.”

Atvirutės tinka siųsti savo 
draugams, pieteliams ir tt. 
ir parsiduoda pigiai: 2 už 5c.; 
4 už 10 centų 6 už 15c.; tu
rime trijų rūšių. Siųsdami už
sakymų, pažymėkite ar nori
te vienodų ar visų rūšių ku
rias mes turime. Siųskite už
sakymus šiandien. Adresuoki
te:

l

I
“Darbininkas” 

£.244 West Broadway, 
South Boston, Mass. ai

% % % l

Tad prisiųsk mums 50c., o apturėsi šių gražių ir naudingų 
Adresuokite:

DARBININKAS” PUB. C0.,

244 W. Broadtuay, So. Boston, Mass.

PINIGAI Į LIETUVĄ
' ' '1 i ! l^l. , rim .-.t. , - . __ ,, r;

• *

Nueina greičiausiai ir tikriausiai siunčiant per

LIETUVOS ATSTATYMO B-VĘ 
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION) 

294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y
Ši Bendrove, turėdama savo skyrių fBranch OfficeJ Kaune 

dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų ir

SUYLG PIGIAUSIO KURSO

DETROIT' MICHIGAN

GUNARO LINE
‘S. S. AQUITAXIA 
Išplauks Sausio 25 d.

*, Į CHERBOURG

Trečios klesos nitą L:

Hamburgą ..........$125.00
Liepoją ......... $1415.00

Su dadėliu {5.00 karės taksų. 
Randasi vietinis agentas Tamstos 

mieste. Nueikite pas jj.
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J. Glineckis, Rašt.

Valdyba.

PIRMOS KLESOS

Kaina 35 centai.

prašyčiau
prisiųsti

BRANGUS BROLIAI 
LIETUVIAI!

PARSIDUODA 
FOTOGRAFO STUDIJA 

Geroj vietoj, pigi renda ir darė gerą 
bizni per dešimts metų. Parsiduoda 
pigiai. Delei informacijų kreipkitės: 
“Photograph” 242 West Broadway, S->. 
Boston, Mass.

Ieškau dėdės Mikolo B. Juškos. Ro
dos gyveno Chicagoj ar jos apylinkėj. 
Paties ar jo pažįstamų prašau atsiliep
ti šiuo adresu: Mokytojas Antanas 
Juška, Ramygala, Panevėžio apskr. 
LITHUANIA.

Ieškau gerų žmonių, ypač kilusių iš 
musų parapijos. Esu jaunutė lietuvai
tė, 15 metų amžiaus. Didelio vargo 
•turėjau kol paaugau. Maloniai mel
džiu gerų Amerikos lietuvių siųsti man 
laikraščių ir knygų. Mano adresas: 
Agnieška Petrauskaitė, Triškių pašto, 
Badaukių k., Telšių apskr. LITH
UANIA.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BrudSL,PWiidj>iiu,Pi.

Lietuvii Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo# iki 9 P. M, 

NwUB.mil iki 4 Msiita. •

P. V ar akutis, 
L. Vyčių Centro Ižd.

2. UBAGŲ BALIUS BEI ELGETŲ PUOTA 
Vienaveiksmės komedijos.

PARSIDUODA 
POOL-RUIMIS.

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

469 Broadnag, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St.)

Valandos: Nuo 9 ▼. r. iki 8 v. ▼.

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

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

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

IHL
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