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Cincinnati, Ohio. — Elek
tros darbininkai skaičiuje, 
400 sustreikavo reikalauda
mi $1.25 mokesties valan
doj.

Scranton, Pa.—200 spau 
stuvių darbininkų sustrei 
kavo. Reikalauja 44 valan 
dų darbo savaitės ir $45 sa

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spiesti tė* į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungų.

London, lap. 17.—Iš Kau
no pranešama, kad Tautų 
Lygos Centralis Komitetas 
prašė Lietuvos vyriausybes 
laikytis gynimosi. Taip pat 
Lenkijai buvo pranešta, kad 
ji savo numylėtąjį Žulikaus- 
kį laikytų nuo puolimų.

W ashirfgton.
bės departamentas gavo ži 
nių, kad visi amerikonai lai
ku apleido Krimą, kurį ūžė 
mė bolševikai.

Geneva, lapkr. 18. — 
Persijos delegatas į Tautų 
Persijos delegatas į Tautų 
Lygos konferenciją buvo 
plėšikų užpultas. Jo sekre
torius užmuštas, o pats de
legatas paspruko. Delegatas 
netrukus atvyks Genevon.

New York. — Statinių 
dirbėjai išsireikalavo po 
$1.00 valandoj. „

Puolimas gen. 
Vrangelio ir nepasisekimai 
ukrainiečių, Petluros ir 
Balakovičiaus vedamų, la
bai surūpino laikus. Bijo, 
kad pavasarį bolševikai ne
padarytų ofensyvo prieš 
Lenkiją.

PITSTON, PA.
Pitston, Pa., jau mobilizuo- 

jams. . Yra šaukiamos lapkri
čio 24 d. vakare .draugi jos, kur 
bus išrinkti vadai ir armija 
rinkikų pasileis po visą apie- 
linkę. Lapkričio 14 d. surink
ta aukų 267.18. J. Andriušis 
paklojo $100, Antanas Vyš
niauskas $50.
$ Smulkesnės aukos bus pa
garsintos vėliau. Bravo, Pitts- 
toniečiai. Žengkite pirmyn, 
judinkite savo darbais miegan
čias apielinkės kolionija.s.

Koperihagen.
kų užsienio reikalų nriniste- 
ris pranešė Anglijos val
džiai, kad AngĖjos laivų 
dalyvavimą Juodose jūrė
se rokuoja neprietelingu 
darbu.

Tuoj po pamaldų dalis 
žmonių suėjo į salę pasi
klausyti naujausia iš Lietu
vos sugrįžusio gerb. kun. J. 
J. Jakaičio Worcesterio 
lietuvių klebono, visų mė
giamo kalbėtojo. Pradžioj 
savo kalbos gerb. veikėjas 
pasakojo apie kelionės kliū
tis tuo tikslu,' kad grįžtan
tieji į Lietuvą pasinaudotų. 
Nurodė, kad neimti su sa
vim daug daiktų, nes Lie
tuvoje už pinigus gali gauti 
ko tik reikia ir ko nori, dar
gi pigiau, negu Amerike. 
Pinigų su savim nesivežti 
daug, ypač vokiškomis 
markėmis, nes Vokietija ne
leidžia išsivežti daugiau, 
kaip 1.000 markių. Turint 
daugiau, pasidaro keblumų 
ir trukdymų įvažiuojant į 
Lietuvą. Pasakė dar, kad 
markės Amerike buvę piges
nės, negu Berline ar Kau
ne. O Amerike markes pi
giausia pardavinėja, sakė 
gerb. kalbėtojas^ LietiMų 
Prekybos Bendrovė South 
Bostone.

mis buvo ketverge, 
vakarines pamaldai 
misijonierius jMsakė 
pritaikintą pamokslą, 
tinkamas laikas ir ar

So. Bostono lietuvių šv. 
Petro bažnyčioje atsibunan- 
čių šv. misijų, gerb. tėvo 
Alfonso-Marios, pasionisto 
vedamų, trys dienos pa
vestos maldoms už Lietuvą 
ir žuvusius karo lauke Lie
tuvos gynėjus. Pirmos to
kios šv. Mišios su ekzekvijo- 

Per 
tėvas 
tam 
“Ar 

geras 
daiktas yra skirti šv. misijų 
dalį maldoms už Lietuvą ir 
melstis už žuvusius karo lau
ke jos gynėjus?” sakė gerb. 
misijonierius. Išrodė, kad 
taip. Apinasakojo, kad 
tauta tada kenčia ir vergu- 
vėn patenka, kada nuo Die
vo atsitolina. Žydų tauta, 
sakė misijonierius tada ken
tėjo, kada užmiršo tikrąjį 
Dievą, o jai grįžtant prie 
Dievo įveikinėjo skaitlingus 
neprietelius, kaip andai Ge
deonas su 300 išrinktųjų ka
reivių įveikė nesuskaitomas 
neprietelių daugybes.

vai 
jas, 
kos lietuvių j——----- ~
nusipirkti Lietuvos Laisvės 
Paskolos bono, Lietuva ne
turėjo už ką įsitaisyti gink- 
lų ir ingyti amunicijos ir 
neatlaikė geriau apginkluo
to ir daugmeningesnio ne- 
prieteliaus.

Dar gerb. kalbėtojas užsi
minė apie didelius darbus 
Romano ir Lietuvių Preky
bos Bendrovės atliekamus 
Lietuvoje. Chemiškų trąša- 
lų į Lietuvą teįgabeno tik 
Romanas, o tų trąšalų Lie
tuvai labai reikia, nes dau
gelyje vietų žemė be jų 
streikuoja. Tik Romanas 
teįgabeno Lietuvai reikalin
gų automobilių. Romanas į- 
gabeno visokių kitokių Lie
tuvai reikalingų daiktų. 
Kuomet kiti Lietuvoje bijo 
prekyboj ką nors pradėti, 
tai Romanas veikia ant di
delės skalės ir turi gerAs pa
sekmes.

Po gerb. kun. Jakaičio 
prakalbos dar kelis žodžius 
pratarė gerb. tėvas misijo
nierius. Paragino mušti 
lenkus dolarinėmis. Kad 
Lietuvoj būtume, sakė mi
sijonierius, tai vadyčiau į 
frontą, gi čia tai raginu prie 
aukų. Nors laikas buvo la
bai vėlustas, bet vis-gi ant 
greitųjų perbėgta per salę 
ir arti $200 suaukuota.

kuris išpš’dvs koncertą rengiamą broliškos pašeli>os šv. Petro ir Povilo draugijos Lapkričio 25 d. š. m. (Padėko
jęs dienoje) Miller's Opera House Pine gat., Gardner, •Mass. Pradžia 1 vai. po pietų. Pačiame viduryje pir
moje eilėje sėdžia choro vedėjas Laurinas Deltuvas. Apart koncerto bus ir šokiai ir šiaip visokių pamarginimų: 
dainų, monologų, solių ir deklamacijų. Taip-gi visokių užkandžių ir šaltos košės. Grieš puikiausia orkestrą ir 
sudainuos Gardner'io lietuvių Aušros choras daug puikių dainų. Programas prasidės 4 vai. po pietų. Užkviečiam 
visus vietinius lietuvius ir lietuvaites, taip-gi ir iš apylinkės kolonijų atsilankyti.

įžanga: vyrams 65c., moterims 35 centai. Dalis pelno skiirama Lieuvos Raudonajam Kryžiui.

Neto Orleans, La.—Great 
Southem Lumber Co., kuri 
yra savo rūšies didžiausia 
pasaulėje, numušė darbi
ninkų algas septyniais cen
tais valandoj. Seniau gau
davo darbininkai po 40c., 
dabar tegaus po 33c. valan
doj už 10 darbo valandų.

Boston. — John Hautoa 
patraukė į teismą Plieno 
korporaciją. Jo žmona per 
streiką Newcastle, Pa. buvo 
nužudyta plieno korporaci
jos sargybinio. Reikalauja 
$50.000 atlyginimo.

London. 
pranešama, kad Krime stei
giama Sovietų valdžia.

Darykite viską,kad tik išpildy- 
tume savo dalį. Jau nekurios 
tą padarė. .

Pereitos savaitės _T. F. sky
rių darbuotė pažymėjo tą, kad 
lietuviams amerikoje tikrai rū
pi Lietuva. Chicago, UI., lie
tuviai nejuokais rengėsi prie 
darbo ir prisirengė, jau gerą 
pradžią padarė. Dievo Ap- 
veizdos parapija vienu vakaru 
virš tūkstančio dolerių sudėjo. 
Reikia pažymėti, kad didesnę 
dalį tos sumos sudėjo Lietuvos 
Vyčių 4 kp. nariai. šv. Jur
gio par. prakalbose kun. J. Pet
raičio sudęjo virš 600 dol. Su
pirko Paskolos už 5,000 dol. 
Aušros Vartų, šv. Mykolo, Vi
sų Šventų parapijos šimtus do
lerių jau turi ir iki kvotos iš
pildymo nedaug ko betrūksta. 
Cicero, UI., dar^ą sėkmingai tę
sia toliau. Rockford, UI., jau 
prisiuntė 343 dol. su viršum. 
Detroit, Mich. lietuviai nė vie
nos progos nepraleidžia, renka 
ir renka šimtines ir siunčia į 
Centrą. Clevelandiečiai ren
giasi ir savo duosnumą tuoj pa 
rodys. Pitsburgh’o apylinkė 
bruzda. Vienos kolionijos dar
bą jau pradėjo, o kitos dar 
rengiasi. Kai kurios darbą 
pradės nuo lapkričio 21 dienos. 
Naujosios Anglijos lietuviai iš 
visų pajėgų dirba. Bridge- 
port, Conn., jau pilną savo 
kvotą turi. Bravo!

Philadelphia, Pa., niekuomet 
užpakalyj kitų nesilieka. Šv. 
Kazimiero par. nedėlioj nedide
lis skaičius žmonių L. Šimučio 
prakalbose virš tūkstančio au
kų sudėjo ir už $500 Paskolos 
pirko. Chester, Pa., maža ko- 
lionija ir lietuviškų bolševiku 
užvaldyta, vienok apie porą 
šimtų sudėjo. Mahanoy City, 
Pa., Šhenandoah, Pa. ię apylin
kė dirba. Pasekmes touj suži
nosime.

Surinktuosius pinigus tuoj 
siųskit į T. Fondo Centrą, ku
ris tuoj juos siunčia Lietuvos 
gynimo reikalams Liet, prezi-

ZULIKAUSKIS GAUNA Į SPRANDĄ 
Gal nebos balsavimo Vilniaus gyventojų.

Washington. — Suv. Val
stijos dabar prekių išgabe
na 12 sykių daugiau, negu 
prieš 100 metų. 1881 metais 
pasibaigusiais birželio 30 d. 
iš Suv, Valstijų išgabenta 
už $51.683.640, šiemet vien 
per rugsėjo m. išgabenta 
prekių už $606.000.000.

Geneva, lapkr. 18. — Di
džioji Britanija ir Ispanija 
siųs karines jėgas į Vilnių 
palaikyti tvarką laike “vi
suotino gyventojų pasitari
mo” (popular consultation 
of the inhabitants). Tas 
buvo paskelbta Tautų Ly
gos konferencijos. Toliau 
pranešama, kad Franci j a 
ir Belgija sutiko siųsti savo 
jėgų į Vilnių.

Tkšiol nebuvo skelbiama, 
kad toks žygis buvo pienuo
jamas.

Šio vakaro pranešime ven
giamas žodis “plebiscitas” 
sąryšyje su siuntimu jėgų. 
Kuomet gen. Žulikauskis į- 
sibriovė su savo plėšikais į 
Vilnių, tai jis paskelbė^kad 
jo tikslu esąs leisti gyvento
jams išrišti valdžios klausi
mą.

Madrid, lapkr? 18. — Is
panijos atstovas Tautų Ly
gos konferencijoj Genevoj 
oficialiai savo valdžiai pra
nešė, kad Ispanija turbūt 
bus paprašyta siųsti savo 
jėgų į Lietuvą. Todėl val
džia pradėjo prisirengimus 
prie šitos ekspedicijos. Ren
gia karo laivus kelionei ir 
organizuoja tam reikalui 
karines jėgas.

Valdžios perdėtiniai skel
bia, kad Ispanija laiko už 
garbę būti parinktai išpil
dyti Lveros paskirtą pareigą 
Lietuvoje. Jurininkų pės
tininkai tam reikalui bus pa
rinkti, nes jie geresnėj pa
dėtyje išpildyti tolimą eks
pediciją, x negu kitos kari
nės Ispanijos jėgos.

Geneva, lapkr. 17. — Tau
tų Lygos konferencjoj Ang
lijos atstovas lordas Robert 
Cecil savo kalboj užsiminė 
apie Lietuvą. Jis patarė iš
nešti rezoliuciją, rekomen
duojančią paskelbti visus 
dokumentus lenkų-lietuvių 
ginče. Lordas pasakė, kad 
Lenkija pradžioj padavus 
ginčą Tautų Lygos išriši
mui, o paskui pradėjo puo
limus ant Lietuvos. Jei to
kie daiktai bus toleruoja
mi,” sakė lordas Cecil, “tai 
Lygos artikulas 15 bus tuš- 
v* 55 cias.

Toliau lordas sakė, kad 
reikia paskelbti visus doku
mentus ir faktus tame daly
ke, kad sukelti po visą pa
saulį visuomeninę nuomonę 
prieš tokius lenkų darbus. 
“Viešoji nuomonė, gerai in
formuota, yra geriausia pa- 
gelba tokiuose atsitikimuo
se,” sakė lordas.

VARYKIMĖS PIRMYN!
Kad pergalėjus nedorą lenką, 
kuris nori mus pavergti, visi 
lietuviai privalome* stoti žut- 
būtinėn kovon, neatlaidžion ko
von. Kiekvienas lietuvis už
sitrauks išgamos vardo, kuris 
galėdamas tėvynei pasiaukoti, 
dirbti, nedirba, galėdamas au
koti, neaukauja Lietuvos gyni
mo reikalams. Šiandien Lie
tuva pergyvena tokį momentą, 
kuriame kiekvienas jos ištiki
mas sūnus jos apgynimui savo 
gyvastį turi aukoti. Lietuvos 
žmones tą ir daro, nes jie ant 
savo kailio yra ištyrę, kaip 
sunku ~būti svetimų vergijoj. 
Kiekvieno lietuvio akyse stovi 
baisus baudžiavos vaizdas, ku
rią lenkų legijonai, vedami Lie
tuvos dvarininkų, neša Lietu
vos. Viena mitis jųjų bau
džiavą žmogų sukrato. Todėl 
mūsų broliai stojo petys prie 
peties ir žūt-butinėj kovoj gi
nasi nuo lenkų.

Lietuvių amerikiečių dalis 
lengvesnė. Likimas jiems 
skyrė tuo tarpu, kuomet Lie
tuva paplūdo kraujuose, būti 
svetimoj šalyj ir tik savo darbu 
ir doleriu prie tėvynės gynimo 
gali teprisidėti. Mūsų močiu
tė Lietuva mums pareigą uždė
jo parūpisti Lietuvos kariume- 
nei šautuvų, amunicijos ir tt. 
Jeigu mes tos pareigos neat- 
liksime sąžiningai, skaudžiai 
turėsime atsakyti prie tautą.

Žiūrėkime, kad visi tą šven
tą pareigą išpildytame, kad 
pirktam Lietuvai šautuvų, sko
lintume jos valdžiai savo už
darbio'dalį. Jei Lietuvos ka
riuomenei pritruks ginklų, jei 
pralaimės — didelė dalis kal
tės kris ant mūsų. Juk mes 
norime pergalės, norime savo 
tautai pilnos nepriklausuomy- 
bės, tad meskime šalin apsilei
dimą, urmu stokime į eiles ko
votojų už tautą, už savo pačių 
gerovę! i

Lietuvių kolionijos būtinai 
privalo savo kvotą, kuri T. F. 
Centro buvo skirta, išpildyti.

nigai Centre nė dienos nelaiko
mi, tad ir skyriai nelaikykite, 
nes pinigai Lietuvoj tuoj yra 
reikalingi.

Na, broliai ir sesutės, tik va- 
rvkimės pirmyn! Kuo dau
giau ir greičiau pinigų suau
kosime, tuo greičiau mūsų 
priešai lenkai iš Lietuvos bus 
išvyti. Valio, darban!

Tautos Fondas,
222 So. 9-th St., ' 

Brooklyn, N. Y.

ATAKAVO DIRBTUVĘ.
Paryžius. — Bleriot dirb

tuvės užsidūrė ir 2.000 dar
bininkų liko be darbo. Dar
bininkai ir jų pritarėjai 
šturmavo dirbtuvę ir daug 
šūvių paleista. Keli šimtai 
policistų saugoja dirbtuves. 
Darbininkų delegacija pra
nešė savininkams kad jei 
darbai neprasidės, tai ata
kuosią dirbtuves ir pagrobę 
patys ją valdysią.

Washington.
Darbo Federacijos Pildo
moji Taryba laiko savo po
sėdžius. Buvo pakviestas 
dalyvauti Herbert Hoover, 
garsusis maisto administra
torius. Jis dalyvavo. Da
bar Taryba svarsto apvaly
mą unijų nuo radikališkų- 
jų gaivalų ir nedarbą.

“DARBININKAS”
242-244 W. Broadvay,

South Boston, Mass.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaii 

ir subatomis. 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

Apie Lietuvos padėtį pa
sakodamas gerb. veikėjas 
smulkiau apipasakojo ap
lankytąsias vietas. Apskri
tai imant, sakė kalbėtojas, 
Lietuva yra Dievo Apveiz
ėjo je-— kuomet visuose Lie
tuvos kaimynuose maisto 
didelė stoka, tai jo Lietuvo
je yra netik gausiai sau, o ir 
kaimynams parduoti. Bė
da tik, kur lenkai ir bolše
vikai pasisuko.

Lietuvos pasiryžimas ka
riauti už neprigulmybę ne
apsakomas, sakė kalbėtojas, 
ir Lietuva lenkams never
gaus. Dar ir dėlto lenkai 
Lietuvos neužkariaus, kad 
Rusija, Vokietija ir Angli
ja to nenori ir tam prieši
nasi. “Kad Lietuva neteke 
dabar Vilniaus, tai kalti ue 
Amerikos lietuviai, kurie 
bonų nepirko, Amerikos 
lietuviai pralaimėjo Lietu- 

Vilnių,” sakė kalbėto- 
nes didžiuma Ameri- 

neprisirengė
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ŠVENTOJO TĖVO 
INTAKA DIDĖJA.

Mėnraštis “The Current 
Opinion” gegužio mėnesio 
laidoje š. m. turėjo straipsnį 
antgalviu Triumphs of the 
Diplomacy of Benedict XV, 
Benedikto XV diplomatijos 
triumfai. Apie tai “Darbi
ninke’’ tada buvo plačiai 
minėta. Dabar tas pat laik
raštis lapkričio mėnesio lai
doje turi Šventojo Tėvo 
paveikslą ant viso puslapio 
ir straipsnį antgalviu Bene
dict XV: the Most Influen- 
tial Pope since the Refor- 
mation, Benediktas XV — 
intakingiausias popiežius 
nuo Reformacijos laikų. Ta
me straipsnyje sakoma, kad 
Šventasis Tėvas “in less 
than six years has made the 
Vatican the most povverful 
court in Europe,” mažiau, 
negu per šešis metus Vati
kaną padarė galingiausia į- 
staiga Europoje.

Anglijos valdžia nuo karo 
pradžios pasiuntė savo ats
tovą prie Vatikano ir jo ne
atšaukė, gal nei neatšauks. 
Šveicarija šiomis dienomis 
atnaujino ryšius su Apašta
liškuoju Sostu. Francijos 
parlamentas šiomis dieno
mis pradėjo svarstyti ryšių 
atnaujinimą su Šventuoju 
Tėvu.

Šiais laikais tikrais Kata
likų Bažnyčios ir Šventojo 
Tėvo priešais yra kraštuti
niai socijalistai-bolševikai. 
Vienas Italijos kraštutinių- 
jų socijalistą vadas per 
“prakalbą” suriko: “Kada 
aš pamatysiu V atikaną, 
Quirinalą ir Parlamentą 
liepsnose, tai tada aš jau
siuos laimingu.” Sveiko 
proto žmogus šitokių daiktų 
nepasakys.

Dabar netik nekatalikai 
krikščionys pagerbia Šven
tąjį Tėvą", o taip-gi žydai ir 
mahometonai. Konstantino
polyje mahometonų pinigais 
pastatytas Šventam j am Tė
vui paminklas. Francijoj 
aršieji tikybos priešininkai 
pamatę per karą katalikų 
uolumą, atsipeikėjo. Val
džios išvytieji vienuoliai ir 
vienuolės grįžo karui kilus 
tėvynės ginti. Karui pasi
baigus valdžia jau nevaro 
jų iš gimto krašto.

Karui pasibaigus Katali 
kų Taryba, veikusi karo 
metu, išleido taip vadina
ma Rekonstrukcijos Pro
grama. To Programo auto
riai buvo vyskupai, suda
riusieji Tarybą. Be kito ko 
ten pasakyta, kad pingant 
pragyvenimui, darbininkų 
karinės algos, turi likti. Už 
tai tūli kapitalistų laikraš
čiai kritikavo Katalikų Re
konstrukcijos Programą ir 
sakė, būk Katalikų Bažny
čia palinko prie radikaliz
mo.

Kodėl Amerikos Katali
kų vyskupai stojo už kari
nių algų palikimą, jei pra
gyvenimas ir atpigtų? Štai 
delko. Jie žino, kad Ame- 
rike 2 nuoš. gyventojų val
do 65 nuoš. šios šalies tur
to. Aišku, kad šalies turtai 
turi būt teisingiau padalyti. 
Tas padaroma žmoniškas 
algas mokant darbininkams.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
IR DARBININKŲ 

REIKALAI.

LIETUVAI TRŪKSTA 
KARO VADŲ.

Mes Amerikos lietuviai 
pagatavi užgirti visokius 
Lietuvos vyriausybės žy
gius. Retai kritiškai pa
žvelgiame į Lietuvos 
džios darbus.

Bet ne pro šalį mums tar
ti ir kritikos žodį.

Jau treti metai, kai gy
vuoja Lietuvos valdžia. Vi
są laiką ji buvo kare su vi
sais kaimynais. Todėl svar
biausiu Lietuvos valdžios 
rūpesniu turėjo būti stiprin
ti Lietuvos kariuomenę. Da
bar pasirodo, jog tuo reika
lu ten labai labai maža te
sirūpinta. Svarbiausiu ka
riuomenės reikalu yra kari
ninkai, vadai. Pačioj pra
džioj reikėjo gabių jauni
kaičių pasiųsti užsienin į 
karines mokyklas. Ir iki- 
šiol negirdėjome, kad tas 
būt padaryta. Negirdėjo
me nei apie pakvietimą į 
Lietuvą svetimų karinių 
instruktorių. Lietuvoje yra 
vienas tikras generolas. Tai 
Žukauskas, ne Žukas, da
bartinis Krašto Apsaugos 
ministeris. Bet gen, 
kauskas yra Lietuvoje, o 
armijai vadovauti jam ne
leidžiama.

Todėl kadir iš tvirčiausių, 
patriotingiausių vyrų-žaliu- 
kų Lietuvos armija susidė
tų, bet be gero augščiausio- 
jd vado, be užtektino skai
čiaus gabių karininkų ka
riavimas yra sunkus ir su 
dideliu bereikalingu kraujo 
praliejimu.

GARDNER, MASS. 
Nors jaunutė, bet gyva. 
Nesenai susitvėrus LDS. 85 kp. lai

kytame susirinkime lapkričio 7 d. š. 
m. apart kitų svarbių nutarimų, nu
tarta rengti paskaitas apie darbinin
kų reikalus, šiame susirinkime prisi
rašė vienas naujas narys ir tikimės 
ateityje turėti vienų iš didžiausių kuo
pę.

Negalima praeiti nepažymėjus dar
bavimosi musų kuopos pirmininko J. 
Petrausko. Jis visur ragina visus dar
bininku sir darbininkes spiestis prie 
šios organizacijos. Be jo neapseina ir 
kitos katalikiškos draugijos ir kuo
pos.

Tad visi darbininkai ir darbininkės, 
kuriems rupi darbo žmonių reikalai, 
spieskitės { tų brangių organizacijų— 
Lietuvių Darbininkų Sųjungų.

Tų pačių dienų buvo susirinkimas 
A L. R. K. Susiv. 162 kuopos. Nu
tarta surengti prakalbas vardu A L. 
R. K. Rėmėjų Dr-jos.

Lapkričio 14 d. š. m. buvo prakal
bos Lietuvos Sūnų dr-jos. Kalbėjo ad
vokatas Mileris iš Worcester, Mass. a- 
pie dabartini Lietuvos padėjimų ir 
kie yra musų dabartiniai priešai, 
laukiniais priešais, 'kurie nori 
smaugt Lietuvų yra vieši lenkai, o
minials yra sulenkėjusieji lietuviai ir 
fanatikai bolševikėliai. Nors prie 
šios dr-jos priklauso visokio plauko 
žmonių, vienok šį sykį pakvietė kal
bėtojų tikrų Lietuvos pilieti.

- A

WATERBURY, CONN.
Nemanau kad atsirastų Amerikoje 

kita tokia kolonija, kur darbininkai; 
būt tiek nukentėję, kaip Waterburio. 
vairaus plauko pasaulio lygintojų bū

relis sumanė praskleisti savo rybas 
tarpe AVaterburio darbininkų. Tam 
tikslui Jie panaudojo streikų, kaipo {- 
rankį {vykinimui savo skymo. Atėjus 
pavasariui, jie išsijuosę varė streiko 
agitacijų tarpe darbininkų, kad tik 
iššaukus ant streiko. Jie manė, jei
gu streikas bus laimėtas, tai pasiro
dys darbininkams, kad jie yra geriau
si jų prieteliaL Be to įgys {tėkmę tar
pe darbininkų ir pasiliks jų vadais. 
O jeigu pralaimės streikų, tai teks 
darbininkų sudėti pinigai, su kuriais 
galės sustiprinti savo silpnų pozicijų. 
Sakė: kas laimės nelaimės, o mes vis 
laimėsime, tik nesnauskime, varyki
me darbų pirmyn. Na ir varė ir lai
mėjo taip, kad šiandien sakosi nieko 
nebijų ir gali streikuoti dar metus ir 
dvejus. Tas tiesa. Jie gali streikuo
ti ir nekurie streikuoja ir gal strei
kuos visų savo gyvenimų.

Bet dabar pažvelgtume { tuos, ku
rie nieko nelaimėjo, tik skurdų; 
jie turės pragyventi šiuos laikus, 
met dirbtuvėse darbai sustojo. 
Trockio bernai sugrųžįs jiems
gus ir ar duos pragyvenimų jų šeimy
noms? žinau jau keletu šeimynų, ku
rioms artinasi tamsios gyvenimo die
nos — vyrai atleisti nuo darbo, o pini
gų sutaupytų neturi; kų turėjo tai 
per streikų praleido. Komunistai, 
“Laisvės agentai!” tai iš jūsų priežas
ties šios šeimynos randasi tokiame pa
dėjime. Nes jus juos išvedėt ant 
streiko vien dėl savo naudos. Juk 
kiekvienas išanksto matė, kad strei
kas negalima laimėti tokiame laike ir 
tokia taktika vedama. Bet jus šau
kėte laimėsime, laimėsime, tik klau
sykite musų, darykite kų sakysime, 
duokite pinigų, o viskas bus gerai, 
gausite kų norėsite. — Darbininkai ap- 
jakinti, klausė, sekė, liejo kraujų ir 
davė pinigus. O jus dabar tyčiojatės 
iš jų, kaip jie neturi darbo nei pini- 
gę-

Darbininkai turėtų pareikalauti pil
nos atskaitos pinigų iš streiko vadų ir 
nubausti juos už tokį purvinų darbų. 
Darbininkai neturėtų remti jų spau
dom neiti j jų parengtus vakarus ir 
neklausyti jų prakalbų. Tai susipra- 
tusib darbininko užduotis.

. Į

HOLYOKE, MASS
Nedėlioj, 14 d. lapkričio Lietuvių 

Kliube atsibuvo masinis susirinkimas,
kuriame apkalbėta Lietuvos reikalai. 
Pasiraginus ant vietos sumesta šau
liams" $205.55.

Aukavo šie:
M. Vičkaka ................................... $12.00
J. Keltuinskas ...............................10.00
Aid. Kelmiriskiutė ......................... 10.00
J. Dulkė ..........................................10.00
A Razminas .................................. 10.00
J. Morkūnas .................................. 10.00

P. Čirvas ....................................... 7.00
Po $6.00: J. Žilinskas, L Bartašius, 

F. Razukas. '
Po $5.00: V. Grinkevičius, A Budre- 

vičins, K. Budrevičienė, M. Verbickas, 
A Razukevičius, A Sagailas, D. Ve
ličkas, S. Matulevičius, K. Aliukonis, 
Antosė Aliukonienė, Marcelė Jankaus- 
kiutė, M. Sabaliauskas, A Milkevičius, 
M. Žebrauskas, V. Kmielius, I. Aliuko
nis, S. Verbickas, I. Valtkunas, I. 
Žebrauskas, V. Trigas, A Trakimavi
čius. '

Po $2.00: St. Bručienė, M. Vilki- 
šienė ir P. Zalieckas.

Smulkių aukų surinkta per S. Bru- 
čienę ir Razukienę $2.55; kartu $205.- 

Visiems aukavusiems tariame a-

CLEVELAND, OHIO.
Viešas Ačiū.

^Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų 7 skyrius laikytame susirinkime 
lapkr. 1 d. š. m. nutarė išreikšti šir
dingų ačių P. S. Kimųčiui už priren- 
gimų teatro bei eilių dėl L. R. K. R. 
7 sk. spalio 31 d. Tas vakaras davė 
daug pelno delei Lietuvos varguolių. 
Dar kartų P. S. Kimučiui tariame šir
dingų ačių.

L. R. Kr. Rimijų 1 sk.

pradėjo programų. Buvo eilių, dai
nų, orkestrą ir prakalbos. Gerai iš
lavintas šv. Cicilijos choras sudaina
vo keletu lietuviškų dainelių. Kalbė
jo draugijų atstovai :<J. Mončunas, 
Maziliauskas, P. Geležiutė ir kiti.

Kun. A Vaškelis džiaugėsi gerb. kle
bono parvažiavimu, nes sako bus ga
lima kur kas geriau visus reikalus 
atlikti. Vienam persunku atlikti dva
siškus ir svietiškus reikalus.

Taip-gi kalbėjo svečias A F. Knei- 
žys iš So. Boston, Mass. Jis nuro
dė gerb. klebono nuopelnus ir didžia
vosi, kad turėjo progų gyvendamas 
šioje kolonijoje daug kų patirti, daug 
naudingų patarimų {gyti, kas pasta 
mėjo prie visuomeninio darbo.

Ant pabaigos kalbėjo pats gerb. kle
bonas kun. J. Ambotas. Plačiai apl- 

| pasakojo Lietuvos padėjimų. Sako,

Aukos Surinktos Lietuvos 
‘ Reikalams.

NEBADERIUOKIT 
MISIJOS.

WEST LYNN, MASS. 
Pavyzdinga Šeimyna.

Vienoje lietuviškoje šeimynoje 14 
lapkričio geri tėvynainiai prisiminę
pie Lietuvos kritiškų padėjimų sudėjo 
ant šautuvų į Tautos Fondų $60. ku
riuos {davė gerb. kun. F. JuškaičiuL 
Aukavo šie:
J. J. Kalinauskas ...................... $20.00

Guzauskas ...................................10.00
Kaupelienė .................................10.00

, Voškus ........................................ 10.00
Jakubaitienė ........................... ...5.00
Colinski ......................................... 5.00

Jie visi gyvena vienoje stuboje po 
Nr. 83 Elwod avenue.

Kad daug tokių prakilnių šeimynų 
rastųsi, tai Lietuva greit pasiliuosuo- 
tų iš “polenderių.”

Aukavo šie:
L. N. P. Kliubas .....................$100.00
Petras Stulginskas ........................ 10.00

Po $5.00: M. Čepulis, E. Kundro
tas, A Odmines, M. Butkus, Ch. Če
ponis,- Br. Balčiūnienė, A Virginis, 
Ch. Kolesar (slavas), K. Petkauskas, 
A P. Slavin, E. Kundrotas, K. Radze- 
viče, J. Petraitis, A Lekaviče, Pr. Ber
notas, J. Bernotienė.

Po $3.00: P. Lenkauskas, VI. Kla- 
mavičius, P. Rinkus.

Po $2.00: V\ Lenkauskas, A Dauk- 
ševiče, J. Aleškevičius, T. Preikšas, P. 
Sargunienė, K. Petrila, St Kvietins- 
kas, M. Kanišauskas, M. Greičius, F. 
Jasiškis, M. Jonaitienė, V. Pangonis, 
V. Vileikis, M. Murauskas, K. Gudavi- 
če, B. Kumpis, P. šliupas, A Kockas, 
J. Ramanauskas, F. Činkauskas, A 
Esmontas.

WAREHOUSE POINT, 
CONN.

Dabar girdime apie ne
darbą ir darbininkų algų 
numušinėjimą. Spėjame, 
kad kapitalistai tyčia darbi
ninkus atleidinėja, kad pas
kui priimti atgal už numa
žintas algas. Kapitalistai 
sako, kad kainos eina že
myn, todėl ir algos turi 
pulti Reikią eiti į prieš
karinius laikus — “back to 
normalcy,” kaip išrinktasai 
prezidentas Harding sako.

Kad kainos puolė ant ne
kuriu daiktų, tai teisybė. 
Cukrus, bulvės ir daržovės 
labai atpigo. Pinga ir dra
bužiai. Pieno produktai ne
tik nepigo, o net pakilo. 
Raudos ir-gi tebekyla. Bet 
jei galų gale surokavę rasi
me, kad pragyvenimas da
bar pigesnis, negu kariniais 
laikais, tai ar iš to išeina, 
kad algas galima numušinė- 
tL

Iš koloniją ateina žinių, 
kad katalikų prakalbose, 
sueigose ir šiaip prie kokios 
progos surinktos aukos ne
retai pasiunčiama L. Misi
jai, kad ji pasiųstų Lietu
von. Šitoks pasielgimas ne
tikęs daugeliu žvilgsnių. 
Pirma, tai katalikams rei
kia laikytis savo garbingo 
Tautos Fondo ir jin koncen
truoti visokias aukas. Ant
ra, tai dėlto, kad Lietuvos 
valdžia siuntė misiją į Ame
riką ne aukų rinkti, o bo
nų platinti. Trečia, tai ka
talikams dėlto nepritinka 
siųsti savo aukų per L. Mi
siją, kad tas pačiai Misi
jai negali patikti. Per visą 
savo buvimo Amerike laika 
Misija žemino, niekino, ig
noravo katalikus. Kokie 
ten Misijos asmenys nebūtų, 
bet ir jie nenorėtų gerti iš 
šulinio, į kurį patys spiau- 
do. Todėl Misijai aukos ka
talikų, kuriuos jie niekina, 
žemina, ignoruoja, visai ne
pageidaujamos.

Tai-gi, katalikai, nebade- 
riuokite Misijos savo aukas 
siunčiant per ją. 
į Tautos Fondo Centrą. 
Leiskite Misijai užsiimti 
darbu, kuriam ji atsiųsta, 
tai yra bonams platinti. Jau 
greit sukaks metai, kai vei
kia Misija, o dar nei pusės 
Lietuvos prašytos sumos ne
surinkta bonu spardavinė-

Vietos Lietuviai Sukruto.
Lietuvių laikraščiuose mažai buvo 

girdėtis apie šios kolionijos lietuvius, 
nes nebuvo kam paraginti prie darbo. 
Kuomet užgirdo Vilniaus puolimų, 
kiekvieno lietuvio širdį sudrebino. Su- 
krutome ir mes į pagelbų tėvynei ne
pasilikdami nuo didžiųjų kolonijų. Su
manėme padaryti aukų dėl musų bran
gios tėvynės. Tuojau išrinkome ko
lektorius ir nutarėme eiti per stubas ir 
visi lietuviai aukavo ir net pora airių.

Atsisakė pora Laisvės” ir “Kelei
vio” skaitytojų.

Vilniaus atvadavimui aukavo šie:
Po $5.00: V. Dragūnas ir M. Čičins

kas.
Po 
Po 
Po 
Po

tis, W. Palaija, S. Mockelis, K. Au- 
čiutė.

Po $1.00: J. Mikalauskas, M. Mika
lauskienė, P. Bieliaviaus, V. Bieliavi- 
čienė, O. Mlkalonienė, V. Mikalonis, 
G. Mlkolaitienė. M. J. Cross, J. Krl- 
lavičius, M. Keena, J. Slavinskas, M. 
Slavinskienė, P. Butėnas, J. Butėnie
nė, P. Ulčinskienė, S. Stambrauskas, 
P. žikevlčius, M. Mockelis, F. J. Bro- 
niušiukas, A šlipavičienė 50c.

Viso labo — $51.00.
Aukų rinkėjai:

V. Dragūnas, A. Rutinas.

WATERBURY, CONN.
Lapkričio 7 d. vakare naujoj par. 

salėje {vyko vakaras Lietuvos Vyčių 
kliubo po vadovyste viet gerb. varg. 
J. Saurio. Programas susidėjo Iš 5-kių 
šmotelių. Pirmiausia pagiedojo Lie
tuvos lmnų. Po tam sekė komedija, 
“Perdaug Skolinimo.” Nusisekė ge
rai. Toliau skambino piano solo P. 
Balanda. Po tam vėl sekė komedi
ja “Paskutinis žiponas.” šioje kome
dijoj atvaizdinama gyvenimas dviejų 
artistų ir vieno tragedijų, eilių rašy
tojo. Parodė, kaip jie iš bado buvo 
priversti parduoti savo paskutinius 
švarkus ir eit pirkti valgyti. Toje 
komedijoje buvo daugiau realybės ne
gu ko kito. Po to jauna mergaitė An- 
drikiutė pasakė. gražiai eiles apie a- 
petitų. Paskutinis programo šmotelis 
buvo komedija “Paskutinė Repeticija.” 
ši komedija buvo labai juokinga. 
Vaidintojai pusėtinai atliko savo ro
tos. Apskritai sakant, vakarėlis pa
vyko. žmonių buvo daug, nors ir |- 
žanga buvo augšta. 
atjautė Jaunimų.

Nedėlioj, 14 d. lapkr. R. Kr. Rėm. 
Dr-jos skyrius surengė prakalbas. 
Kalbėjo kun. Jakaitis iš Worcesterio. 
Gerb. kalbėtojas, be galo daug miestų, 
miestelių apvažinėjęs Lietuvoje ir ge
rai patyręs žmonių gyvenimų. Savo 
kalboje visa tai nupiešė. Pažymėtina, 
kad daugiausia žinių turi iš Vilniaus 
gub., kas musų žmonėms {domu buvo, 
nes čia daug vilniškių gyvena. Pra
kalbos visiems patiko.

Aukų surinkta 43 doL 20 centų. 
Stambesnias aukas dėjo šie: Po 1 dol.: 
A Dvareckas, J. Gegužs, V. Maslaus- 
kas, A Jasionis, R. Grigaliūnas, B. 
Ambrolevičius, J. Petkevičia, A Ka
valiauskas, J. Jurgelevičius, K. Jutke- 
vičius, J. Volskus, B. Simanavičius, J. 
Gailiušis, J. Jasionis, -M. Juikls, St 
Daunoras, P. žibutienė, B. Danylienė, 
L. M i Iešką, O. Igelevičlenė, M. Vols- 
kienė, P. Cvirka, A Repšis. S. Minal- 
ga, O. Masaitienė, H. Igelevičius ir 
A Klebauskas.

Reikia pažymėti, kad šie aukauto
jai neseniai klojo dešimkes ant šau
tuvų, taip-gi siuntė baksiukus karei
viams dovanų. Taip, kad šiame trum
pame laike geraširdžiai, kuriems rupi 
tėvynės ir bažnyčios labas, aukojo tė
vynei virš pusseptinto šimto dolerių ; 
reiškia: kiekviena šeimyna 6 dol su 
centais.

Dabartinius surinktus $43.20 ir iš 
kasos paėmus pasiųs greitai Tautos 
Fondo Centran 70 dol. suvirš.

T. Fondo skirtų kvotų sudėjome 
dvigubų ir su geru kaupu. Galime pa
sisakyt, kad šių metų didysis vajus 
pasisekė.

Po $1.00: A Meškauskas, T. Kaza- 
kauskas, V. Rusteika, F. Šimkienė, A 
Šimkus, G. Galinis, Br. Joku baus kas, 
K. Mikalauskas, O. Daukšienė, J. Mus- 
neckis, St. Norvilą, V. Greičius, O. 
Butkienė, E. Kušleikienė, J. Karpins- 
kas, J. Jurevičius, V. Gedminas, E. 
Elinskas, A Minykas, A Mikolaitis, O. 
Bičkftrtė, V. Bagovičia, A Vllčauskas, 
A Adomaitis, O. Jasiškienė, M. Grub- 
lis, K Krišpaitis, P. Jankauskas, A 
Lesinskas, M. Terminienė, E. Berno
taitė, J. Krubnis, M. Milutis, S. Jure- 
viče, J. Rakauskas, A Simašius, F. 
Matuliokas, M. Gedminaitė, J. Vizba
ras, K. Mosiejus, St. Jankaitis.

Smulkių — $6.25.

Parapijos Fėrai.
šv. Antano parapijos fėrai buvo nuo 

spalio 25 d. ir tęsėsi iki spalio 31 d. 
žmonių gana skaitlingai kas vakarų 
atsilankydavo ir nusisekė gerai. Dau
gelis žmonių vargo, triūsė, sveikatos 
ir pinigėlio padėjo. Galima tikėtis kad 
nemaaži pelno liks. Už tai pagirti
na.

Matyt žmonės

NO. ABINGTON, MASS.
lapkričio 6 d. buvo susirinkimas 

Apsigynimo Kliubo. Apart Kliubo rei
kalų, prisiminta Ir tėvynės 
Iš kliubo kasos paaukuota 
nariai aukojo vienas $2.00, 
$1.00 Ir perėjus per stabas 
$5.00. $23.00.

PATERSON, N. J.#
" Pradėjo Veikti.

Kuomet lenkai be paliovos pradėjo 
briautis { Lietuvę, musų tėvynainiai 
pradėjo smarkiau rūpintis L. L. P. Į “mano didžiausias noras buvo sužino- 
bonų reikalais. Į lietuvių doriškas gyvenimas laike

V ietos gerb. klebonos kun. J. Pet-1 didžiosios pasaulinės karas. Kadan- 
raitis kaip visuomet, ragino visus pirk- laikū moterys ir merginos iš-
ti bonus ir aukoti Lietuvai. Jis ragi- j statomos ant pavojaus; daug vargo Ir ■ 
na visur: susirinkimuose, prakalbose net priseina gj-vybę atiduoti,
ir bažnyčioje. Lapkr. 14 d. pasakė, Į j^d užlaikius dorų. Lietuvės išlaikė, 
kas neperka L. L. P. Bonų, tas nega- nors nemažai turėjo ir žūti nuo žiau- 
li būti nei geru parapijonų. Tuojau Į vokiečių, rusų ir lenkų. Taip-gi 
po pamaldų vietos paskolos stotis tu- Į piagjaį aį§kino ekonomiškų ir politiš- 
rėjo susirinkimų. Pirm. A Varaške- M lietuvių stovį. Sako: “Ekonomiš- 
vičius paaiškino, kad iki kvotos ne-l^ iietuvių gyvenimas geras. Mais- 
daug trūksta ir tuojaus ant vietos iš- to. ir drabužių turi užtektinai. Kuo- 
pirkta su kaupu. Nors kvota užbaig- Į mej apylinkės kaimyniškos šalys ba- 
ta, bet stotis dar smarkiau pradėjo dauja, Lietuva turi ir parduoti. Po- 
dirbti, kad padvigubinus. Į utiškas stovis ir-gi geras. Kaikur

Tų pačių dienų šv. Kazimiero drau- tmicgta prityrusių darbininkų-vedė- 
gija turėjo susirinikmų ir aukavo iš j^,: Papasakojo apie “ponų” dvari- 
iždo $100.60 “Geležiniam Vilkui. Į nįnįų darbelius Lietuvoje ir taip-gi

Tad kviečiame visus į darbų gelbė-1 apje dalinamus dvarus Lietuvos užsi- 
ti tėvynę nuo pražūties. Į tarnavusiems kareiviams; apie Lietu-

RaStininkas. voa krikščionių darbininkų pasidar- 
  bavimų tame. Daug dar daugiau ži- 

a iro r ii ta a v xt "vt I nių suteikia ir kur čia visas ispasako-
AMSTERDAM, N. Y. sL ^^^1 gai turės progų iš-

Lapkričio 7 d. šv. Antano draugi- girsti visas tas žinias gyvu žodžiu, 
ja laikė pusmetinį susirinkimų, kuria
me besvarstant draugijos reikalus pri
siminta ir apie Lietuvos padėjimų. 
Nors draugija neskaitlinga nariais ir 
neturtinga, vienok (iš savo iždo pa
skolino Lietuvai, nupirkdama L. L. P. 
Bonų už $500. ir šiame susirinkime 
paskyrė i šsavo neturtingo iždo $200. 
Lietuvos gynimo reikalams ir nariai 
suaukavo $12.50.

Už šių taip gražių aukų Lietuvai, 
priklauso garbe draugijos pirmininkui 
J. Daučiunui, kuris aiškiai ir supran
tamai visiems dabartinį Lietuvos kri
tiškų padėjimų. Draugija yra grynai 
katalikiška.

Musų kolionijoj didžiausia bedarbė.
£. K. Narys.

Vakarienė visais žvilgsniais nusise
kė.

Ant galo išreikšta užuojauta Lietu
vos Steigiamajam Seimui, kariuome
nei ir Lietuvos krikščionims darbinin
kams sušunkant tris syk VALIO!

Buvęs.

CHESTER, PA.
14 d. lapkr. buvo surengtos prakal

bos Tautos Fondo 17 skyriaus. Kal
bėtojai buvo L šimutis, “Garso” re
daktorius ir kun. J. Karalius iš Phi
ladelphia, Pa. žmonių prisirinko ne
mažas skaičius ir tikėtasi gerų pasek
mių kad ne mūsiškiai išgamos lenkų 
agentėliai bolševikai. Pradėjus aukas 
rinkti, išgamos prisitraukę “moon- 
shine” trukdė taip, kad prisėjo mest 
lauk iš svetainės, kas pakenkė naudin
gam darbui. Geros širdies tėvynainiai 
nesigailėjo dešimkių. Aukavo šie:

Po $11.00: J. M. Mikrliunas, P. A- 
vlža.

Po $10.00: L Mitošiunas, J. Slavic
kas, M. Navickas, A Galdikas, E. 
Embrasas, J-. Galvonas, K. Lacmonas.

Po $5.00: Ona Tamošaičiutė, J. Mu- 
raška, A. Mitošiunas.

Po $2.00: 
čiutienė.

Po $1.00: 
kevičius, K.
Varžgalis, M. Minaliučkas, A Embro- 
zas, B. Siauras, A Bundonis, D. Sau- 
čiunas, A Klimas, J. Petrikas, S. Lu- 
kavlėius, G. Vaškas, J. Kodis, J. Mu
rauskas, J. Ramanauskas, J. Jakeliu- 
nas, A Jakonis, R. Pundzevičius, E. 
Petrikas, P. Simanonis, J. Bants, K. 
Mitrikas, U. Stankūnas, A Kama
rauskas, A Paulikonis, J. žemaitis, J. 
Jakeliunas.

Po $50c.: J. Jakeliunas, K. Lacmo
nas. A Galgeiae.

Viso su smulkiomis $150.10.
Vardan tėvynės Lietuvos tariame 

širdingai adų.

reikalai. 
$5.00, o 
kiti po 

surinkta

' PITTSFIELD, MASS.
7 d. lapkričio šv. J. dr-jos susirinki

me nutarė paaukuoti šauliams. Tuo
jau išrinktas narys J. Kairys, L. R. K. 
pirmininkas parinkimui aukų. Auka
vo šie:
Ona Vaičiukoniutė ........................ KL00
L. Armonas.................... .................10.001
J. Kairys ......................................... 10.00

Vaicekonis .................................. 1000
Rapšis ........................................ 10.00
Ladančius ...........    10.00
Urbonas ...................................... 10.00
Cesnelis ...................................... 10.00
Vaicekonis .................................. 10.00
Ramonas .................................... 10.00
Jaras .........................  6.00

Po $5.00: J. Aukštikalnis, P. Viki- 
j aro tas, P. Urbonas, M. Užubalis, J. 
Cudaras, O. Mieležiutė, P. Rapšiutė, A 
Mileris, J. P. Gasiunas, P. Labakoyjtė, 
F. Mileris, S. Dilys, A Kuca, F. Aus- 
traiškis, K. Lapinskas.

Po $2.00: J. česnulis, K. Petraus
kas, J. Indriuška, B. Brazauskas, J. 
Baronas, P. Virblškis.

Po $1.00: A Aukštikalnis, J. Gašlū
nas, A Arlauskas, J. Gasiunas, D. Pa- 
gojutė K. Viktaraučius, P. Samuo- 
lionis, V. Kamarauskas, K. Svilponis, 
A Svilponienė, J. Raila, A Gasiuns.

Viso — $205.00.
Lietuvos Sūnūs.

Waslrtington.
ant geležinkelių Suv. Valsti
jose buvo užmušta 6.978 
žmonių, sužeista 149.053. 
Pasažierių užmušta 273, su
žeista 7.456, kiti nukentė
jusieji buvo geležinkelių 
darbininkai. Be to ant ge
ležinkelių pašaliečių buvo 
užmušta 2.5553, sužeista 2.- 
658.

SO. BETHLEHEM, PA. 
Pirko L. L. P. Bonų.

LDS. 84 kp. susidėjus su S. L. R. 
K. A 64 kp. pirko L. L. Paskolos bo
nų už $50.00. Kadangi kuopa netur
tinga, tai nors tiek prisidėjo.

Labai smagu, kad LDS. kuopos ir 
nariai remia Lietuvos reikalus kuo
mi išgalėdami. Dabar prasidėjus Tau, 
tos Fondo vajui, vlršminėtos kuopos 
nepasiliks nuo kitų, bet sulig išgalės 
ir skaitliaus aukuo.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

A. Vaitkui, Montello, Mass. — Kad 
Tamstai sarmatos nepadaryti, tai 
Tamstos laiško nedėsime. Tamsta tik 
patvirtini tų, kas “Darbininko” ko
respondentų buvo rašyta. Pripažįsti, 
kad katalikų prakalbose 200 
sudėjo $620, o laisvųjų 400 
šum žmonių 'sudėjo tik $112. 
Tamsta tvirtini, kad tai ne 
jų tautininkų prakalbos buvo,
tuvių Visuomenės.” Tuomi labiau pa
rodai savo pusės silpnumų, nes “Lie
tuvių Visuomenės” prakalbose reikėjo 
parodyti daugiau dosnumo, negu bile 
kokiose 'kitose, o pas jus buvo atbu- 

Į lai. O kai dėl jūsiškio biznieriaus gau
sios aukos, tai jos niekas nematė, 
žinoma, jam atiduotume kreditų, jei 

| gautume prirodymų, kad ištikro taip 
jis paadrė, kaip rašai. Dar teiraujies, 
kur katalikų aukos nuėjo. Jos per 
Tautos Fondo Centrų pasiųstos Lietu
von. Ačių už plakatų. Jame besu 
baisiausių rašybos klaidų, retas žodis 
taisyklingai parašytas. Nesenai teko 
matyti “svarbių” prakalbų plakatų iš 
Cambridge, Mass., kur parašyta: 
“Lietvos PUeciu Sajiungos 2 kuopa." 
Matyt visur laisvieji tiek temoka lie
tuvių rašybos. L. Misija paskelbė ren
kanti raštus ir visokius spaudinius, 
šitokie plakatai privalėtų rastis jos 
archive.

Režisieriui, So. Boston, Mass. — — 
Į Apie Piln. Blaiv. 49 kp. veikėjų repe- ™ 
Į ticijas netalpinsime, nes nepažymėta 
Įkada ir kur bus.
r J. F. Pocevičiui, Simsbury, Conn.— 
Į Rašinėkite dažniau, ypač iš darbinin- 
I kų gyvenimo.

Z

BRIGHTON, MASS.
Prakalbos.

Lapkr. 14 d. š. m. Pilnųjų Blaivinin
kų N. A apskritis surengė prakalbas. 
Kalbėjo B. Ajauskaa, kuris nemažai 
prisidėjo ir prie surengimo. Prakalbų 
vedėjas A Zaveckas, Blaivininkų or
ganizatorius, paaiškino šios organiza
cijos tikslų ir kvietė visus rašytis prie 
jos. Kalbėjo kun. Saurusaltis ir J. 
Svirskas. Prie kuopos prlisrašė 15 
naujų narių. Pri rašinėjo p-lė Ona 
Saulaitė.

N. A Piln. Blaiv. apskritis nesnau
džia. Organizuoja naujas kuopas ir 
stiprina

HARTFORD, CONN. 
Sulauktuvių Vakarienė.

Lapkričio 7 d. pasidarbavimu visų 
katalikiškų draugijų ir kuopų buvo 
surengta iškilminga sulauktuvių gerb. 
klebono kun. J. Amboto vakarienė. 
Ant vakarienės suėjo tiek parapijonų 
ir svečių, kad rengėjai negalėjo nei 
pusės sutalpinti | salę ir turėjo grįžti 
| namus.

Svetainėje stalai buvo apdėti ska
niais valgiais ir gėrimėliais. Seimy- 
ninkės bėgiojo sušilusios ir susirūpi
nę, kad tik nusisektų Ir visi butų pa
tenkinti. Griežė lietuvių orkestrą ve
dant B. Zavedzklui.

Prisipildžins scalei ir susėdus, visi 
linksmai šnekučiavosi Ir laukė savo 
numylėto klebono kun. J. Amboto. Vos 
tik įžengus J salę gerb. klebonui kun. 
J. Ambotul ir kun. A Vaškeliui Šv. 
Clcilijos choras, vedant vargonininkui 
Kamantauskui, visa* publikai prita
riant, užgiedojo Lietuvos lmnų. .

ANTRAS 
AUTOMOBILIUS.

.Antram automobiliui jau 
turime $930. Bereiika $70. 
Mes tikime, kad pėtnyičoj 
ir subatoj ta reikalinga su
ma su kaupu įplauks. Tuo
met kablegramuosime į 
Kauną inteikti antrą auto
mobilių Lietuvos valdžiai.

Antrai savaitei einant. . 
nou paskelbimo automobilių « 
fondo jau antras automobi- J 
liūs bus inteiktas Lietuvos 
valdžiai.

Veikime, kad kas savaitė 
būtų inteiktas automobilius 
Lietuvos valdžiai. Aukuoki
te automobilių fondan.

Lietuvių 
Prekybos B

■■f
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Puskinėlis aukavo $30. padengi- 
lėšą kurios pasidarys gaminant 
lapelius.
Nutarta kreiptis i centrą, kad

1180 Washington St, 
Nonrood, Mass.

Pr. 
au-

M ŪSŲ OFISAI
573 IVashlngton St, 
Dorchester, Mass. 
.17 School Alley, 
Lawrence, Mus.

MORTGICIAI
Mes taip-pat tarpininkaujame paskoloj pinigą ant namą “LIETU
VIAMS Už DYKA-” Todėl reikale prisiėjus nesigėdinklte atsilan
kyti | musą artimiausi ofisą.

MŪSŲ AGENTAI 
J. A žardeckas P. J. Rūta
L. May J. J. Morkų
J. F. Murray J. Norkūnas

ŽINIOS Iš LIETUVOS I

SSKauno
<<(4

Nežinau nei kų daryti,

DAINA.

-

L. D.S_ CENTRO 
VALDYBOS 

SUSIRINKIMAS.
Lapkričio 25 d. (padėko- 

nes dienoje) 2 vai. po pietų 
'įvyks LDS. Centro valdybos 
susirinkimas “Darbininko” 
redakcijos kambariuose. Į 
tą susirinkimų kviečiami vi
si nariai būtinai pribūti. Y- 
ra gana svarbių reikalų ap
svarstymui.

A. F. Kneižys,
LDS. Centro Sekretorius

L. D. S. CONN. 
APSKRIČIO.

^Kalbėtojai:
KUN. J. BAKŠYS, 

LDS. Centro kasos 
globėjas ir

A. F. KNEIŽYS, 
L. D. S. Centro 
Sekretorius.

Lapkričio 28 d., nedėlioj, 
Paąuonock, Conn. LDS. 44 
kp.

Lapkričio 29 d., panedėly- 
je (vakare) Hartford, Ct. 
LDS. 6 kp.

Lapkričio 30 d., utarnin- 
ke (vakare) New Britain, 
Conn. LDS. 36 kp.

Gruodžio 1 d. seredoje 
(vakare) New Haven, Ct. 
LDS. 28 kp.

Gruodžio 2 d., ketverge 
(vakare) Bridgeport, Conn. 

TDS. 29 kp.
Gruodžio 4 d., subatoje 

(vakare) Ansonia, Conn. L. 
D. S. 43 kp.

Gruodžio 5 d., nedėlioj 2 
vai. po pietų Naugatuck, 
Conn. LDS. 68 kp.

Gruodžio 5 d., nedėlioję 
B vai. vakare, Waterbury, 
Conn. 5 kp.

P. S. Atsitikime, jeigu 
bent kuriai kuopai būtų ne
patogi diena dėl prakalbų, 
tai kogreičiausiai praneški
te apskričio valdybai kada 
būtų patogiausia. Bet tų 
darykite tik delei svarbių 
priežasčių. Būtų labai ge
rai, kad visos kuopos prisi
taikintų prie skelbiamojo 
laiko.

Tai-gi gerbiamos kuopų 
valdybos malonėsite subrus- 
ti ir išgarsinti kogeriausia 
būsiančias prakalbas, kad 
būtų pasekmingos visais at
žvilgiais. Siųskite paskel
bimus į organų “Darbinin
kų” nurodydami vietų ir lai- 
ką. Jeigu kur būtų galima 
suorganizuoti kuopų bent 
kurios kolionijos apielinkė- 
je, pasirūpinkite tų padary
ti ir tuojau praneškite aps
kričio valdvbai šiuo adresu: 

P. Tutoraitis, 
797 Bank St., 

Waterbury, Conn.

DARBININKE” gali— — . ,,

Kaip reik lenkai išvaryti, 
Kad tėvynė laisva būtų,

gauti
Kariškių Žodį,”

” “Tautą,” “Darbinin
ką” ir k.

Laisvę, 
Vieny- fe
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I
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Lietuvos St Seimas išleido šuolį, 
svarbų įstatymų, kuriuo visi 
dvarai imami Valstybės gle
bau ir duodami pirmon vieton 
dvarų darbininkams, beže
miams ir mažažemiams.

Uai su atsišaukimu ir protestu prieš 
lenkus ir taip-gi patalpinti spaudoje. 
Tam darbui atlikti išrinkta komisija 
iš M. Jokubaitės, P. J. Tutoralčlo ir 
Tautilos.

S. 
mui 
tuos

2)
padarytą agitatyviškus lapelius ir pa
skleistą po visą Ameriką, kad pri
traukus daugiau narią, o ypač mergi
ną ir moterą prie LDS.

3) Nutarta, kad Apskričio Valdyba 
per organą “Darbininką” atsišauktą 
1 LDS. Conn. apskričio moteris ir mer
ginas, kad jos rašytusi prie LDS. ir 
iki metinio suvažiavimo kas daugiau 
prirašys, tas gaus dovaną $5.00 pini
gais arba knygomis vertės $5.00. Tą 
dovaną paskyrė Jonas Mickevičius, L. 
D. S. 28 kuopo snarys iš New Haven, 
Conn.

4) LDS. 28 kuopa, New Haven 
kavo $10. LDS. Namo Fondan 
Conn. apskriti ir pridavė pinigus
suvažiavimo. Nutarta kad delegatai 
parvažiavę praneštą savo kuopoms, 
kad kiekviena kuopa surengtą nors 
po vieną vakarą ir visą pelną skirtą 
LDS. namo fondui.

5 ) Nutarta turėti Agitacijos Savai
tę. Laiką valdyba paskirs.

6) Nutarta aukoti ši apskričio iž
do $30. Lietuvos Šauliams. Pasiąsti 
per Tautos Fondą.

7) Nutarta surengti maršrutą pir
mą adventą savaitę. Kalbėtojus 
ras valdyba ir praneš kuopoms.

8) A F. Kneižys pranešė, kad 
Gudas, “Darbininko’ 'redaktorius,
koja Lietuvos Laisvės Paskolos boną 
už $100 Lietuvos moksleiivams “Dar
bininko” bendradarbiams ir paveda 
LDS. Con. apskričiui ir Naujosios 
Anglijos apskričiui nupirkti per pusę 
ir kad apskričiai išleistą ant tikietu- 
ką. Vienbalsiai nutarta pirkti ir kaip 
tik prisiąs boną apskričio iždininkei 
Paulinai Geležiutei, tuojaus iždininkė 
pasiąs $50. | centrą. Ką daryti su bo
nų, atidėta metiniam suvažiavimui.

Metinis suvažiavimas atsibus Wa- 
terbury, Conn.

Sesiojs užsibaigė 6-tą valandą va
kare. Maldą atkalbėjo kunigas V. Bu
kaveckas.

Vafcaars.
Tą pačią dieną vakare buvo sureng

tos prakalbos. Vakarą atidarė LDS. 
43 kuopos pirmininkas P. Kanapec- 
kas ir pakvietė kalbėti p-lę M. Joku- 
baitę.

P-lė Jokubaitė kalbėjo apie dabar
tini Lietuvos padėjimą ir ragino An- 
sonijos lietuvius prie auką.

Toliaus kalbėjo vietinis klebonas 
kun. V.' Bukaveckas ir aiškino apie 
lenką žiaurumus ir apie senovės bau
džiavą, kaip lietuviai nuo lenką ken
tėjo. Po jo kalbai buvo renkamos au
kos Lietuvos Gynimo KomitetuL Au
ką surinkta $205.20.

Po to kalbėjo Antanas F. Kneižys a- 
pie LDS. ir apie Lietuvos reikalus.

Reporteris.

BRIDGEPORT, CONN.
Sekantis LDS. 39 kp. susirinkimas 

atsibus 21 d. lapkričio, tuoj po šv. Mi
šią. Malonėkit visi nariai atsilanky
ti, nes išgirsite ką tokio naujo.

Kp. rašt A. V.

ANSONIA, CONN. .
LDS. Conn. apskričio ekstra suva

žiavimas atsibuvo spalio 31, 1920 šv. 
Antano bažnytinėj svetainėj.

Sesijos prasidėjo pirmą valandą po 
pietą.

Gerb. kleb. kun. V. Bukaveckas ati
darė sesijas su malda ir pratarė kelius 
žodžius | delegatus, linkėdamas geriau
sią pasekmią ją svarstymuose.

Toliau apskričio pirm. P. J. Toto
raitis sveikino delegatus ir po to kvie
tė valdybą užimti vietas.

Po tam buvo renkama sesiją vedi
mui valdyba. Išrinkta: pirm. — P. J. 
Totoraitis .vice-pirm. — M. Jokubaitė, 
I rašt. — B. Mičiunienė, n rašt. — J. 
Frajeris. maršalka — S. Puskinėlis, 
reporteris — M. Labeckiutė.

Mandatus ir Įnešimus sutvarkyti 
apsiėmė raštininkai.

Delegatą Išviso dalyvavo 18.
Besvarstant apskrido reikalus atsi

lankė LDS. centro sekretorius A. F. 
Kneižys, kuriam suteiktas sprendžia
mas balsas Ir ženklelis.

Viso protokolo nerašysiu, nes tilps 
organe, tik pažymėsiu svarbesnius nu
tarimus.

1) Nutarta padaryti tam tikri lape-

PROTOKOLAS 
Lietuvių Darbininkų Sąj. 

Chicagos Apskričio.
Liet. Darb. Są-gos Chicagos apskri

čio buvo susirinkimas nedėlioj, lapkri
čio 7 d. 1920 šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. Pirmininkas Al. Krenčius ati
darė susirinkimą su malda. Protoko
las perskaitytas iš praeito susirinkimo 
tapo priimtas su pataisymu. Delega
tai buvo susirinkime iš sekančią kuo
pą:

25 kp. — M. žižas.
49 kp. — Al. Krenčius.
57 kp. — R. Andreliunas, Al. Skrup- 

ša. R. Nanartonis, A M. Banis.

Raportai.
Komisijos rengimo vakarą raportuo

ja kad svetainę turi paėmę ant dvieją 
vakarą ir vakaras rengiamas ant to
liau. Raportas komisijos rengimui 
maršruto. Kadangi buvo nutarta kal
bėtojom kviesti kun. Vilimą, bet jis 
davė visai trumpą laiką, tik kelias die
nas, tokiu budu nebuvo galima su
rengti. Apkalbėjus plačiau palikta 
rengimą maršruto pačiom kuopom

Raportas pirm, kaslink išlaimėto 
laikrodėlio buvusiame piknike L. D. S. 
Chicagos apskričio. Kadangi dar ne
atsišaukė, tai nutarta dar sykį pra
nešti viešai kad atsiimtą. Raportas 
pirmininko apie Centro pranešimą a- 
pie kuopą ir apskričlą istoriją, tai pa
rašęs ir pasiuntęs Centrui. Raportas 
iš 57 kuopos. Praneša, kad turi su
rinkę apgarsinimą | Darbininką Ka- 
lendorią ateinantiems metams už apie 
$60.00.

Nauji Sumanymai.
R. Andrlliunas davė sumanymą kad 

LDS. Chicagos Apskritis Įsteigtą dar
bininką biurą suradimui darbo ir |- 
steigti toki kur nors prie viešą ofisą 
bendrovtą. Tam darbui Įgaliotas R. 
Andruliunas susižinoti ir sekančiam 
susirinkimui pranešti.

Sekantis susirinkimas Įvyks nedė
lioj, lapkričio 28 <L 38-toje kuopoje 
West Side Aušros Vartą parapijos sve
tainėje. ■

Susirinkimą užadrė pirm. AL K ren
čias su malda.

Pirm. AL Krenčius. 
Raštininkas M. Zizas.

SVARBUS ST. SEIMO 
ĮSTATYMAS.

Spalio 15 d. š. m. Steigiama
sis Seimas priėmė naujų įsta
tymų dėl privatinių dvarų nau
dojimo. Tas įstatymas yra dar
bininkams, bežemiams ir ma
žažemiams. Todėl darbinin
kai privalo kreipti į jį ypatin
gos domės, nes kitaip gali nu
kentėti pačių darbininkų ir 
mūsų Valstybės reikalai.

Sulyg to įstatymo pirmo pa
ragrafo, visi dvarai, kuriose 
patys savininkai neūkininkau
ja, imama valstybės globon, iš 
skyrus tuos savininkus, kurie 
tarnauja mūsų kariuomenėje 
arba mūsų Valstybės įstaigose. 
Iki šiol buvo1 taip: dvarininkas 
sėdi Varšuvoj ar Paryžiuj; o 
dvare sodina savo įgaliotinius. 
Tie įgaliotiniai, žinoma, ūki
ninkavo taip, kaip jiem įsaky
davo iš Varšuvos. Jie dažnai 
palikdavo neartų ir nesėtų lau
kų plotus; šioki tokį derlių 
stengdavosi irgi pasiųsti legio
nams. Kai kur net pernykš
tį derlių dar yra neiškūlę, pa
vyzdžiui Elenaravos dvare 
(Raudonės vals). Su darbinin
kais jie nesiskaito nė už skati
kų, nes jiems yra iš Varšuvos 
įsakyta, kad jie darytų šalyje 
nesutikimus, netvarkų Lietu
voj. Dabar jie to daryti ne
galės. Sulig aukščiau pami 
neto įstatymo visi tokių įgalio
tinių valdomi dvarai imami 
Valstybės globon. 0 valsty
bė, paėmus į savo globų, sulig 
to įstatymo ketvirtojo paragra 
fo privalo tų dvarų žemes iš
nuomoti visų pirmu to dvaro 
darbininkams. Darbininkai, 
jei, nori, gali tų žemę nuomuo- 

(tis atskirais sklypais, arba jei 
nori, gali susidėję paimti visų 
dvarų ir bendrai dirbti. Dva
rai paimtini su visu inventorių. 
Sulig paragrafo aštunto dvaro 
inventorius pirmoj eilėj pave
damas dvaro darbininkams. 
Tai labai svarbus dalykas, ir 
dabininkai privalo ta žinoti, 
Tas labai palengvins darbinin
kams nuomoti žemę. Iki šiol 
dvarų darbininkai dažnai atsi
sakydavo imtis dirbti dvarų 
žemę dėl stokos inventoriaus. 
Todėl L Darbo1 Federacijos at
stovai Seime, svarstant tų įsta
tymų ir įnešė tokių pataisų, 
kad paimtoj dvaro inventorius 
būtų pavestas to dvaro darbi
ninkams. Seimas su tuo suti
ko. Be to, tame įstatyme yra 
dar vienas didelis palengvini
mas dėl darbinikų iš bežemių; 
būten: pastaboj prie 6 parag
rafo pasakyta: “Nuomojamojo 
dvaro darbininkams ir kitiems 
bežemiams, neturintiems inven
toriaus, pirmiems trejiems me
tams žemė gali būti ižnuomuo- 
ta .be nuomos mokesnio, tik už 
valstybinius ir savivaldybių 
mokesnius ir kitas pareigas ir 
sųlyga tinkamai apdirbti žemę; 
tai turi būti pažymima nuomos 
sutartyje.”

Visų įstatymų vykdys Žemės 
Ūkio Ministerija per tam tik
ras Apskričių ir Valsčių Ko
misijas.

Nors sužeistas ir pa
plūdęs kraujuose, a.a. Vincas, 
ligi kiek galėjo, vis dar gynėsi 
jį supamų 50 lenkų ulanų. Ga
lop nusilpęs krinta. Lenkų 
raiteliai verčiami atsitraukia. 
Vincų paima savieji ir atgabe
na j Alytaus karo ligoninę. 
Žiauriai sušaudytas kariauto
jas netekęs jėgų ir kraujo spa
lių 19 d. ligoninėj miršta.

A. a. V. Dovidaitis buvo ga
bus vaikinas. J am artima bu
vo tautos dvasia ir Kristaus i- 
deja. Uolus ateitininkų moks
leivių orgauizuotės narys, dar
bavęsis darbininkų labui; pa
dėjęs dirbti skaistaus atmini
mo darbininkų vadui velioniui 
Vytautui Endziulaičiui. Ilgų 
laikų Vincas buvo Lietuvos 
Darbo Federacijos intrukto- 
rius; yra suruošęs apščiai dar
bininkų susirinkimų,, įkūręs 
Krikš. darbininkų prof. sųjun- 
gų. Kovos lauke žuvusis L. 
Darbo Federacijos darbuotojas 
buvo supratęs su darbininkų 
reikalais ir, baigęs mokslų ma
nė labiau pasišvęsti tiems dar
bams. Tik nebeteko. A. a. 
V. Dovidaitis padėjo savo jau
nų galvų už darbo žmonių švie
sesnę ateitį, už Lietuvos nepri- 
klausuomybę, kurios troško su
laukti. Liūdi mūsų darbinin
kų šeima laidolama į šaltų, bet 
savo tėviškės žemę, savo jaunų 
draugų, šaulių būrio vadų ir 
tėvynės gynėjų.

(Iš “Darbininko.”)

NORWOOD. MASS.
Lapkričio 21 d. š. m. L. D. S. 

3 kp. vakaras su perstatymais 
dviejų istorišku veikalų: ‘‘Už
keikta Mergelė” ir “Mirga,” 
kurios išpildys L. Vyčių 17 kp.

Tad visi vietos ir apylinkės 
kviečiami skaitlingai pribūti.

Jonukas.

Kad jos laisvei nekliudytų, 
Paliaut šalį mūs naikyti 
Tik Varšavą imt’ ganyti, 
Tik Varsavą imt’ ganyti. 
To Puldsuskio apgaviko, 
Visai sąžinės nebliko, 
Jis pasauliui ką tai niurna 
Ir meluoja visa burna. 
Nežinau nei ką daryti 
Kaip jam snukį uždaryti, 
Kaip jam snukį uždaryti. 
Pederewskis Tautų Lygoj 
Vis kešenėj laiko špygą 
Jis ant savo pastatysiąs 
Lygai nosis išbadysiąs 
Kaip tik galės jis pritvink- 
_ siąs,
Net ir Franci jos nelenksiąs 
Net ir Francijos nelenksiąs 
Tas Žalgauskis ilgasnukis 
Knisa Vilnių išsisukęs, 
Lietuvos duonutė kvepia, 
Nes jos jaučia ten berybes. 
Nežinau nei ką daryti 
Kaip jam uosles išdaužyti 
Kaip jam uosles išdaužyti. 
Lietuviai amerikiečiai 
Susiburkim grupoms spie

čiais,
Mes anuotas, kulkas kalkim, 
Nesiartink, proše-pane. 
Mes jau žinom kas daryti 
Kaip reik ponai pabaidyti, 
Kaip reik ponai pabaidyti. 
Dvarininkai taip įsiuto, 
Turtų, duonos prisipūto. 
Jiems nevieta mūs tėvynėj 
Kaune, Vilniuj mūs sosti

nėj.
Mes jau žinom kas daryti, 
Kaip reik ponai iškrapštyti, 
Kaip reik ponai iškrapštyti. 
Kuria karą jie išnaujo 
Ir nekaltą lieja kraują. 
Brolių kraujas srovėms 

plaukia
Ir atkeršyt Dievo šaukia. 
Mūsų laisvei kilpas daro. 
Neišeis jiems tas ant gero, 
Neišeis jiems tas ant gero.

U. Gudienė.

KURSUI NUPUpLUS
Tai geriausia proga daug 

auksiną 1 Lietuvą nusląsti. 
Greitume nusiuntimo pinigą 
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigą siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėją pinigą.

Laivakorčių agentūra ] Lie
poją, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei 1 Lietuvą. 
Padarymas lietuvišką doku

mentą.
Pinigus sląsklte per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct štampą Ir visados 
adresuokite:

P. Mikol&inis,
KR HTiriftrin Rrooklvn Y

//

DIDELIS BALIUS IR TEATRAS

“KANTRI ALENA”
Drama 6-ią veiksmą 9-nią paveikslą 

STATO SCENOJE ŠV. ONOS MOTERŲ IR MERGINŲ DR-JA 

Teatro programų išpildys 
VIETINĖ DAILĖS DR-JA “VARPAS” 

-------- Atsibus---------

LAPKRIČIO (NOVEMBER) 25 D., 1920 M. 
Padėkavonės Dienoj (Thanksgiving Day) 

~ LIETUVIŲ SVETAINĖJE
354 Park St., New Britam, Conn.

Prasidės 2-rą valandą po pietą.

ĮŽANGA: Į teatrų 75 ir 50 centų, vaikam 25c.; 
į balių 25centai; vaikam 15 centų.

ŽUVO UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ 
A f A.

VDKAS DOVIDAITIS.

CAMBRIDGE, mass.
N. P. P. M. lietuviu parapijos fėrai 

prasidės lapkričio 24 d. š. m. vakare 
ir tesis per visą savaitę. Fėrai bus 
bažnytinėje salėje 432 Windsor St 
Ketverge, lapkr. 25 d. bus po pietą ir 
vakare.

UŽSIDARO MARŠKI
NIŲ DIRBTUVĖ.

Troy, N. Y. Lapkr. 17. — 
Kaip greit keletas užsaky
mų, kuriuos dar turi ant 
rankų išpildys marškinių 
dirbtuvės George P. Ide & 
Co. visoje šalyje užsidarys. 
Ir vėl tūkstančiai darbinin- 
kų bus išmesta be darbo.

SKAITYTOJŲ 
PASTABOS.

Skaitydamas “Darbininką’ ’ir kitus 
laikraščius radu, kad Lietuvoje mu
są valdžia davė visur lygias teises vi
są tautą gyventojams, Lietuvos pilie
čiams. Tad mes Amerikiečiai turime 
atsišaukti i visus, o ypač i žydus, pra
šant auką Lietuvai, žydai j .mus prie
lankiai žiuri ir yra griežtai nusistatę 
prieš “ponus,” tai ir auką gal nema
žai gautume.

Reikėtą, kad musą Tautos Fondo 
centras tokius atsišaukimus pagamin
tą ir išsiuntinėtą skyriams.

Gal neprošalj butą rengti prakal
bas ar susirinkimus.

Pranas Lattoza.

GUNARO LINE
i 

HAMBURGĄ IR 
LIEPUOJŲ 

PER ANGLIJĄ.
Aąuitania Lapkričio 23

Trečios klesos rata į
Hamburgą $125.00
Liepuojų 145.00

Su dadėliu 
$5.00 arkės taksų.

Kreipkitės prie arti
miausio Cunard agento.

g 
i 
I

PIRMAS KONCERTAS!
RENGIA ŠV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS

LAPKRIČIO (NOVEMBER) 21 D., 1920 
PARAPIJOS SVETAINĖJE

So. Park Avė., Bridgeport, Conn.
Prasidės 7:30 valandą vakare.

Gerbiamieji! Malonėkit atsilankyti ant šito puikaus koncerto 
kaip vietiniai taip ir iš apielinkės miestelią, nes choras deda visas 
pastangas, kad kogeriausiai atlikti. Bus naują dainą: solo, duetą 
fr tt Atsilankiusius pilnai užganėdins šis koncertas.

Kviečia šv. Jurgio parapijos CHORAS.

R 
s

OO

Daug jaunų vyrų išėjo tėvy- i 
nės ir’žftiogaus laisvės nuo I 
priešų ginti. Jų tarpe buvo 
a.a. Vincas Dovidaitis. Ati-I 
dėjęs mokslų, jis stojo savano- . 
riu ir skuba į frontų prieš besi- * 
veržiančius lenkus. Jį šaulių 
būrys išsirenka vadu, ir saugo' 
jiems įsakytų fronto barų Štai Į 
spalių 16 d. ties Valkininkų 
miesteliu ligioninkai ima pulti 
ir keliose vietose peršauna nar-

Jus galite rainiai miegot naktimis
JEIGU JŪSŲ PINIGAI YRA SUDĖTI TAU
PYMUI SAUGIOJE GERAI APSAUGOTOJ

Nė kokios baimės—jus žino
te kad saugiai, nes per 60 
metų yra saugūs ir užtik
rinti bankieriai.

JFranhlitt jfrairiitga įlaitk 
of the city of Boston 

6 Park Sąuare
Jeigu jąs investlnate | staką, bondus, etc., tikėdamiesi didelių 

nuošimčiu, jąs žinote kad rizikuojate.
Tada jąs nerimaujate, bijote Ir naktį nepasilsite. Loškit sau

giai. tuomet jąs ilgiau gyvensite Ir turėsite daugiau pinigą ir sma
gumo.
VtTIKRlRTA8 SAUGOMAS. PAtAJfGU8 GABFADORIAVIMA8.

DEPOZITŲ ..................$21,000,000'
PERVIRŠIS ............ ....$ 1,400,000
PADtLIAI PRIIMAMI NUO 31-00 IKI $2,000.00

' PROCENTAI PRASIDEDA NUO 1 D. LAPKRIČIO.

FARMA PARSIDUODA 
Walpole, Mass., 34 akrai žemės, 
daug miško, didelis sodas su vi
sais įtaisais, 8 kambarią stuba, 
labai tinkamoj vietoj.

Prekė ...................... $3,000

FARMA PARSIDUODA 
Randolph, Mass. 50 akerią, di
desnė pusė dirbamos žemės, že
mė labai lygi, netoli vieškelio, 
arti bažnyčios, mokyklą ir Sto
rą; vienas arklys, 2 karvės, a- 
pie 25 vištos.

Prekė ...................... $6,600HYDE PARK
3-ją šeim. stuba ant pardavimo
Hyde Parke, su improvmentais 
ir ant plačios gatvės.

Prekė ...................... $5,000

NORWOOD
3-ją šeimyną stuba parsiduoda 
su visais naujos mados įtaisais, 
elektros šviesa .karšto vandenio 
šiluma.

Prekė ...................... $8,500
LAWRENCE

2-ją šeimyną stuba parsiduoda 
su visais įtaisais, garage dėl 2 
automobtlią; yra 13 kambarią, 
taip pat virš 10,000 pėdą žemės.

Prekė ...................... $6,300

SO. BOSTON’E
3-ją šeimyną namas ant Mercer 
Street, yra 14 kambarią, su vi
sais įtaisais; netoli pat pamario.

Prekė................. $5,000
įnešti ..........$1,500

DORCHESTER, MASS.
3-ją šeimyną pulki stuba parsi
duoda, 18 kambarią ant pat 
Washington St, visi įtaisai, sta
tyta “Colonial” mados.

Prekė ...................... $9,200
įnešti ...........$2,000

DORCHESTER
3-ją šeimyną stuba parsiduoda 
ant Hancock Street, 18 kamba
rią, karšto vandenio šiluma, e- 
lektros šviesa, neseniai statyta.

Prekė ...................... $8,800

NORĖDAMI
Pirkti arba parduoti stabą arba farmą kreipkitės | šią agentūrą, 
nes ji yra didžiausia agentūra Amerike dėl pardavimo namą.
ši agentūra turi keturis ofisus sekančiuose miestuose: South 
Boston’e, Dorcester’yje, Lavrence ir Norwood’e, per kuriuos biznis 
yra varomas. Todėl kreipkitės i artimiausi ofisą su visokiais rei
kalais ar informaciją delei kas-link “Nejudinamo Turto.”

"IJINCENT Ą JENKINO INC. 
V real -Hl. estateB

J. VenfckM 
G. J. Sullivan
V. A lenkins



4 %
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L. D. S. 1 kp. buvusie šokiai 
lapkričio 13 d. nusisekė, gerai. 
Buvo gana daug jaunimo, kur 
visi linksmai praleido laiką. 
Kuopai liko nemažai pelno.

Jonukas.

Šv. Jono Ev. Bl. Draugystės 
susirinkimas bus nedėlioj 21 d. 
Lapkričio, 1 vai. po pietų. 
Kviečiame narius ko skaitlin
giausia sueiti, nes turime svar
bių reikalų. Taipgi ir nauji 
nariai, kurie prisirašėte per 
prakalbas ateikite priimti pri- 
Siegą. Kurie prisirašys pirm 
šio susirinkimo, mokės pusę 
įstojimo.

Rašt J. Glineckis.

rodo, kai tik gyvi, geriaus ne
galima nė norėti.

Taigi, kurie norite atminčiai 
L. Vyčių N. A. Apskričio 10 
Suvažiavimo, pasirūpinkite 
gauti paveikslą. Siųskie do
lerį ir reikalauk paveikslo (Fo-. 
tografijoe). Ilgai nelauk, nes 
per mažai padaryta ir galite 
negauti.

Dolerines ir reikalavimus 
siųsk L. Vyčių 18 kp. pirm.

Juozui K. Naujaliui
99 Moore St., 

Cambridge, MaSs.

✓ DARBININKAS

LAIKRAŠČIAI Iš 
LIETUVOS.

Baltimore, Md. — Laivų 
statymo darbininkai pradė
jo laikyti mitingus ir svars
tyti apie įsteigimą unijos.-------- ,---------------------

PERSERGĖJIMAS 
KĖLIA U J ANTIE JIS 

LIETUVON PER 
LATVIJA.

%

KAROLIŲ BADUS!
Rengia

LIETUVIŲ UKĖSŲ KLIUBAS 
PADĖKAVONES DIENOJ

LAPKRIČIO 25 D., 1920
(Thanksgiving Day)

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kamp. E ir Silver Gat.,

So. Boston, Mass.
Prasidės 2-rą vai. po pietų ir trauksis 

iki 12 nakties.

1
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IŠSIRAŠYKITE.
Šiomis dienomis iš Lietu

vos atėjo dideli glėbiai įvai
rių laikraščių. Atėjo “Ka
rys” (buvusis “Kariškių 
Žodis”), spalio 23 dienos, 
“Talka” spalio 20 d., “Tau
ta” spalio 22 ir 29'dienų, 
“Darbininkas” spalio 26 ir 
lapkr. 1 dienos, “Laisvė” 
spalio 24, 26, 27, 28, 29 ir 
30 dienų.

Visų tų laikraščių turime 
platinimui. Išsirašykite, no
rėdami indomaus ir švie- 
žaus skaitymo. Už 50c. gau
site 15 ekz. Jei už prisiųstą 
sumą neturėsime pakanka
mo ekzempliorių skaičiaus, 
tai dalis tuoj bus pasiųsta, o 
gavę šviežių likusią dalį pa
siųsime.

Iš Kauno nuo Užsienio 
Reikalų Vice-Ministerio P. 
Klimo yra gautas toksai 
pranešimas:

“Paskelbkite laikraščiuo
se, kad grįžtantieji iš Ame
rikos lietuviai per Latviją 
— pinigus vežtųsi ne su sa
vim, bet per banką. Latviai 
leidžia išsivežti tiktai aštuo- 
niu.s šimtus auksinų. Kita 
atima.”

Lietuvos 
Informacijų Biuras.

Gerbiamoji Visuomenė!
Tas bus vienas iš gražiausių balių 

prieš adventus, visi žinote, kad So. 
Bostono Ukėsų Draugija viena, iš pra
kilniausių draugijų ir žymiai darbuo
jasi dėl lietuvių gerovės. Taigi gerbia
moji jaunuomenė, kaip iš So. Bostono, 
taip ir apielinkės kviečiama be skir
tumo atsilankyti ant šio -puikaus ‘ ba
liaus. nes bus puikiausia orkestrą iš 
Montello, Mass. Taip-gi bus skanių 
gėrimų ir užkandžių; visi busite užga
nėdinti be skirtumo: seni, jauni ir 
mt.ži.

Kviečiame visus atsilankyti.

Baliaus Komitetas.

BALIUS! BALIUS!

1920
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ILOIKUIflL
Mes turime plačiaLiš- 

dirbtą biznį ir įkorpo- 
ravimas šio biznio pri- _ 
verčia ieškoti agentų i 
pardavinėti mūsų Šerus j 
publikai.

Agentams mokėsime Į 
gerą nuošimtį, kurie no-| 
retų užsimti pardavinė- | 
jime šios korporacijos 
šėrų. Dėl platesnių in
formacijų rašykite: 
V. A. JENKINS, INC.

395 Broadway, 
South Boston, Mass.

i
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REIKALAVIMAI

Paieškau Antano PHipausko, Veliuo
nos miestelio, Kauno apskr. Malonė
kite atsišaukti, nes motina su ašaro
mis verkdami jūsų ieško. Jeigu kas 
žinote ar jis pats, lai atsišaukia pas 
mane už kų aš busiu dėkingas.

A. K. MASAITIS,
Bos 159, IVestfield, Mass.

f j imą, žino kad Trinerio 
[Kartus Vynas tikrai tą pra
šalins. Kaip jis pagelbsti i 
Jis išvalo žarnas, pataiso 
apetitą, sustiprina kūną ir 
prablaivina mintį. Jūs ga
lit gauti šią gyduolę* pas 
kiekvieną vaistininką ar 
šiaip vaistų pardavėją, tik 
neimk kitokių. Atmink var
dą “Trinerio Kartus Vy
nas,” taip-gi atmink vardus 
ir kitų mųsų gyduolių, kaip 
tai Trinerio Angelica Kar
tus Tonikas, Trinerio Lini- 
mentas nuo reumatizmo, ne
uralgijos ir dieglių, Tri
nerio Sedativas nuo kosulio 
ir tt. Visų šių gyduolių 
veikmė gvarantuota. .— Jo- 
seph Triner Company, 1333- 
45 So. Ashland Avė., Chica- 
go, III. (Apgarsinimas)

tv. Jono Evangelisto Palaipinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
PjraNiNKAB — Motiejus Zioba,

539 E. 7-tteSt, So. Boston, Mass. 
” k-PiauiNiNKAB — Jonas Galinis,

20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
P>ot. Rašt. — Jonas Glineckis,

277 Silver St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaitė.

47 Vale St, So. Boston. Mass. 
Kabtebius — Andrius Naudžiūnas,

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Step. Navickas.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldlenį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2488 $

i DR. J. C. LANDŽIUS I
i’
ii
U __________
! • Gydytojas ir Chirurgas. $ 
1 • Gydo aštrias ir chroniškas Ii- 
(Į gas vyrų, moterų ir vaikų. Eg- 

zaminuoja kraujų, spjaudalus, f} 
šlapumų ir tt,savo laboratorijoj. 
Suteikia patarimus laiškais kitur 
gyvenantiems. Adresas: i?

366 W. Broadwav, 
South Boston, Mass. $ 

(Kambario No. 1)
(LDS. name, kamp. E ir B’way) 
Valandos:

nuo 9 iki 11 iš ryto J?
nuo 2 iki 4 po piet ir $ 

nuų 7 iki 9 v. vakare, Jfc

SEYMOUR
LIETUVIS

Phone—Kensington 5316 
Po pietų tiktai pagal sutartį. 

2538 E. Allegheny Avė. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E, G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

Peiėm i m o Valandos :
9-10 vai. ryte ir ‘>-S vai, vakare.

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus V.ersiackas,

41 Gatės St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — M. žarkauskas,

128 Bowen SL, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST.—Juozapas -Vinkevičius.

147 W. 6th St, Be. Boston, Man. 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 
KASIERIUS — Andrius Zalięckas,

140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 
MARšAT.KA — Antanas Gruodis.

159 Bowen St, So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienj kiekvieno mėne
sio 6-tą vai. vakare po Nr. 694 Wash- 
ington St, Boston, Mass.

Salližiamrioą Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

PlBMlNINKAS — A. Kmitas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vicx-PiBMun:NKA8 — J. Kavollunas, 
Gold- St, So. Boston, Mass. 

Pbotokolų Rašt. — J. Andriliunas,
301 % Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Kasiebius — S. CHHus,
877 Broadway, So. Boston, Mass. 

Mabšat.ka — F. Lukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass. 

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienj 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
•atvės, Sa

LIETUVIU PREKYBOS
V

BENDROVĖ
F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Bboadivay, So. Boston, Mass. 

Tel’s S. B. 441 ir 2334.
Gyvenimo vieta:

15 Annapollis St., Dobchesteb. 
Columbia 9159—J.

g BANKIERIAI 
| Teisingai Tarnaujame 
$ Lietuviams.
S Siunčiamu Ponaus Lutuvon: 
u. doleriais arba auksinais pagal 

dienos kursą.« *
! i Parduodame Laivakortes
! • Išrūpiname leidimus amerlkie- 
i * čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- 
' į merikon. Tą padarome vietiniams

• ir kitų miestų lietuviams be at
važiavimo Bostonan.

Persiunčiame amerikiečių dova
nas giminėms Lietuvoje.
Leidžiame mėnraštį “PREKYBA” 
Dėl platesnių paaiškinimų rašy

kite adresu:

Lithuaniaa Sales Corp.,
414 W. Broadv&y,

So. Boston 27, Mass.

*

REIKALINGAS
Energingas žmogus kiekviename mies
te bei miesteliuose Massachusetts, New 
Hampshire ir Rhode Island atstovau- 

j ti~didelę Bostono sąkrovą. Prityrimas 
nereikalingas, visą arba tik dalį laiko 
darbui. Antrašas: Merrill & Calhom, 
28 School St, Boston, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbiskibia Akinius.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M. 

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

Rengia

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGYSTE 
PO GLOBA MOTINOS 

ŠVENČIAUSIOS

--------Atsibus---------

LAPKRIČIO 24 D.,
_ (Prieš Padėka vonės Dieną)

LIETUVIŲ SALĖJE 
Kampas E ir Silver Sts. 

' So. Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare 
ir trauksis iki vėlumai.

MUSŲ VARDAS.
Šeimynos vardas, kuris 

per ilgus mttus buvo pasi
žymėjęs gerais darbais, y- 
ra garbingas nešioti jauna
jai gentkartei. Vardas gy
duolių, kurios per ilgus me
tus davė gerus gydyme re
zultatus, taipgi yra garbin
gas. Vardas “Trinerio Kar
tus Vynas” yra tariamas su 
džiaugsmu tūkstančių ir 
tūkstančių žmonių per 30 
metų. Kiekvienas, kuris ser
ga pilvo ligomis, kaip tai 
nerviškumu arba turi pras
tą apetitą ar galvos skaudė-

*

t

PAREIŠKIMAS

VYRU, VERŠIO SKUROS ČEVERYKAI $6.85 79C.

DR. W. T. REILLY
469 Broaduay, 

South Boston, Mass.
» (Prie Dorchester St.)

Valandos: Nuo 9 v. r. Iki 8 ▼. ▼.
Nedžliomi : Nuo 10 v. r. Iki 4 t.

“GERESNI ČEVERYKAI VERTESNI VISADOS”

FELTO SLIPERIAI

CAMBRIDGE, MASS.
Atsiimkite paveikslus.

L. Vyčių Naujos Anglijos 
Apskričio 10 Suvažiavimo pa
veikslai '“jau gatavi, ir labai 
puikia išėjo. Visi atstovai at-

Šiomis dienomis pa- g 
ilginome savo lease’ą. 83 
Visus kostumerius ir g 
rėmėjus prašome ne- g 
pamiršti ir užeiti pa- 85 
matyti naujausių pre- g 
kių, nes parduosime g 
už prieinamas kainas, šs

M. OLIM & CO. § 
388W.BROADWAY g 
SO. BOSTON, MASS. g

Gerbiamieji ir Gerbiamosios!
šis balius yra rengiamas puikiausis 

kokio dar niekad nėra buvę. Grieš 
puikiausia orkestrą lietuviškus įr ang
liškus šokius; merginos bus tautiškai 
pasirėdę ir ta mergina, kuri turės gra
žiausius karolius—gaus puikią dovaną. 
Valgiai bus skaniausi, nes juos gamins 
geriausios gaspadinės. Gėrimai bus 
pirmos rūšies.

Kviečiam visus atsilankyti.
Komitetas.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER x ___ •

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

451 Bboadvtay, So. Boston, Mas*.
Ofiso Valandos: 

Nno 10 Iki 12:30 ryte ir 
1:30—6 Ir 6:30—9 P. M.

TIMOTHY F. KELLEHER, INC
-♦

427 Broadway, So. Boston, Priešais Paštą.

Kiekviena prekė kurią mes parduodame yra garantuota, duodanti Tamstoms užganėdijimą. Ateik 
SUBATOJ pažiūrėti į mūsų langą ir palygink mūs , prekes su kitais, o patirsi, kad mes parduo
dame geresnius čeverykus už mažesnę kainą neg kiti bei kitur.

VISOS SKUROS DARBINIAI ČEVERYKAI $2.95 MIOTERŲ PARĖDINIAI ČEVERYKAI $3.85
VAIKU MOKSLAINĖS ČEVERYKAI $2.95 MIERGAIČIŲ “UI CUT” ČEVERYKAI $2.95
VAIKŲ ČEVERYKAI 95C. V AIKŲ SUNKŪS ČEVERYKAI $1.95

MOTERŲ 
SPATS 

$145

■V MOTERŲ 
SPATS 

$145
Kiekvienas stylius tai 

naujas, ne rankius. Ne
turime čeverykų kurie 
parsiduoda už didelę kai
ną.

• Kiekvienas 
čevervkas gvarantuotas 

Prekė grąžinamą 
Pinigai“ grąžinaifia.^

VYRŲ NAMINĖS 
ŠLIURĖS 

79G. VYRŲ PARADINIAI ČEVERYKAI $3.85

VAIKŲ DAILIOS 
ŠLIURĖS 

79C.
SpflKh ą

KALĖDINĖS KELIONĖS
S. S. Caronia 20,000 tonų, išplauks lap. 27 d. 

2 ros klesos kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 kark* 
taksą. 3-čios klėsos kaina 125.00

S. S. Sazonia 14.300 tonų, išplauks gr. 9 d. 
Kambarių kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 karės 
taksą. S^eos klesos kaina $125.00.

Didžiausi garlaiviai tiesiog į Hamburgą.
3-čios klesos kaina į Eitkūnus per Hamburgą $130.40 

su pridėjimu $5.00 karės taksą.
Randasi agentas tamstos mieste arba prie artimąją.

DETROIT’ michigan
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. 

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų. 

Važiuojantiems i Lietuvą lšstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia j Lietuvą per geriausius ląlvua Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

M. ČŪRLANIS,
2820 Jm Campaa (Haartrunck) Detroit, Mich.

Oyveahao vieta: 2441 E. Grand Benlvard
Telefonas MARKBT 2910.

Jei Tamsta nejsteagei išgydyti savo 
skauduli* ar jei sustojai viltie*, “No- 
pusfateok.” Ateik ir busi ekzaalnoo- 
tas dykai ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą. Aš esu turėjęs 18-kos metų 
pasekmingos praktikos medicinoje ir 
chirurgijoje, gydant ilglaiklnes, ner- 

. vlškas ir supainiotas ligas. Tamsta 
gausite pilną naudą kaip atsilankysite 
pas mase Ir matysimės ypatiškai kiek
vieną kartą.

Jei tu turi kokią ohrouišką, 
nervišką, kraujo, odas, ištarta, 
pūslės, diržingą arba supainio
tą ligą, teiraukis manąs, dy
kai, ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą.

PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI 
RANDAMA

Metų patyrimas gydant NERVIŠKAS, ILGLAIKINES ir SUPAI
NIOTAS LIGAS, suteikia man galybę duoti jums moksliškus, Elektro- 
Medikališkus gydymus kurie sutelkia suraminimus kur kiti budai ne
įstengia atlikti Ir tuomi daug vyrų tapo išgelbėti nuo kančių Ir pavojin
gų operacijų. - ,

AT SI MIV K—Atidėliojimai, nesirūpinimai ir nepritaikomi gydymai 
yra pavojingi. Ateik jei nori patyrusio patarnavimo ir puikiai apšar
vuoto Specijalisto. ___ ___ — .•

TrMT DAKTARAS MORONEY
220 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

 Priešais Majertic Teatrą.

IEŠKOK

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantys ištraukiami ir pripilda
mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju išradi-

BeU Phone Dickineon 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
2216 S. Broad St, PUadeLptia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda^

Nuo 9 rito iki S popiete 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

DR. PAUL J. JAKMAUH
(Jakimavičius)

509 EAST BB0ADWAY
TELEPHONE 502.

TEISINGIAUSIA IR
GERIAUSIA

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie recep
tai Lietuvos ar Amerikos dakta
rų. Tai vienatinė lietuviška ap
tieka Bostone ir Massachusetts 
valstijoj. Gyduolių galit gaut, 
kokios tik pasauly yra vartoja
mos. Galit reikalaut per laiškus, 
o aš prisiųsiu per ekspresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptuckobius nt Savininkas

226 Broadway 
(Kampas C St) 

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




