
Lenkai prie gėdos stulpo

ŽINIOS Iš LIETUVOS

REZIGNAVO.

PRIEŠ SVAIGALUS.

STREIKO NEBUS.

Amerikos

Valstybes

Raudonojo Kryžiaus nuola
tos varomi be perstojimo.

“Net ir po šiai dienai A- 
merikos Raudonasis Kry-

Paryžius. — Pabėgėlių 
Konstantinopolyje iš Krimo 
esą virš 150.000. Jie bėgo už
imant tą pusiausalį bolševi
kams. X

navimai ir

PASAKĖ SIUSIĄ JĖGŲ 
Į VILNIŲ.

ir nurodymus

(Iš “Darbininko.”)

New York. — Federalės, 
valstijinės ir miešto' jėgos 
susijungė, kad per 30 dienų 
panaikinti neteisėtą gabeni
mą ir pardavinėjimą svaiga
lų. , /

TURI NUSIIMTI 
SKRYBĖLES.

kio sumanymo esama. Daug

Washington. — Soeija- 
listų Darbo partija paskel
bė, jog ju prezidentinių 
kompanijų fondas įplaukė 
$18.099, o išleido $16.146.

Lietuvos žemlapis su paženklintomis demarkacijinėmis 
linijomis.

LENKŲ TEISĖS PRIE 
DANCIGO.

Washington. — Panamos 
kanalo pasibaigė finansiniai 
metai ir parodo, jog tai bu
vo pelningiausi iš visų šešių 
metų. Atskaičius užlaiky
mo ir operavimo lėšas pelno 
liko $2.387.599. Pereitais 
metais per kanalą perleista 
2745 laivų.

Francijoj buvo bekiląs 
angliakasių streikas. Bet 
angliakasių atstovai turėjo 
su ministeriais pasitarimą 
ir susitaikinta.

giant tuom kad vienybėj ga
lybė, visi nariai šios kuopos 
vienbalsiai nutarė užrekor- 
duoti minėtą kuopą kaipo 
uolų rėmėją Amerikos Rau
donojo Kryžiaus.

Atėnai. — Graikijoj bus 
balsavimas ar grąžinti ant 
sosto alijantų karo metu iš
vytą ju karalių Konstanti
ną. Visi tame reikale bal
suos lapkr. 28 d.

KETVIRTASIS AMERI 
KOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PRI

RAŠYMAS.

Finlandijoš ministeriai re
zignavo. Jie buvo sumanę 
Rubežiaus apsaugos įstaty
mą, kuriam nepritarė Sei
mas. Prezidentas pakvietė 
Viano Tanner social-demo- 
kratą sudaryti naują kabi
netą.

Neu> York. — Kai prasi
dėjo tyrinėjimas plytų bran
gumo, tai plytų dirbimo 

įkompanijoe perpus plytas 
nupigino. . _

Paryžius, lapkr. 20. — 
Užsienio reikalų ministeri
ja paskelbė, kad Franci j a 
sutinka "siųsti savo kariuo
menės į Vilnių iki bus iš
spręstas, kam tas miestas 
turi prigulėti. Pieno- smulk
menos nesą dar išdirbtas, 
bet užsienio reikalų ministe
rijos viršininkai sakė nema^ 
tą kliūčių tam pienui vykin
ti ir siųsti kariuomenės Lie
tuvon. Buvo pasakyta, kad 
5.000 kareivių gal užteksią.

Franci j a ir Anglija turi 
žymių 'jėgų viršutinėj Sile
zijoj ir dalis tų jėgų galėsią 
būt pergabenta į Vilnių. Is
panija savo jėgas siųsianti

PASIRAŠĖ
KONTRAKTĄ

H anga. — Ex-kaizerienė 
labai sunegalėjo. Pašauk
tas didžiausias Holandijos 
specialistas Dr. Vander- 
bergh.

Washington
Darbo Federacijos valdyba, 
laikiusi posėdžius, nutarė 
griežtą kovą vesti prieš algų 
numušinėjimą. 'Į'am tikslui 
bus sušauktas unijų pri
klausančių prie Federacijos 
suvažiavimas.

Messina, Italija. — Grai
kijos buvusis premieras Ve- 
nizelos pravažiavo pex šį 
šį miestą, keliaudamas 
Francijon.

Prielankiausiai atsiliepė 
Amerikos Raudonojo. Kry
žiaus vajaus pasisekimui 
Susivienyjimo Lietuvių Ry
mo Katalikų Amerikoj kuo
pa 133 iš Vandergrift, Pa.

Prisilaikant ir atsižvel-

Hartįord, Ct. — Suareš 
tuota 11 barkeeperių ir bar 
tenderių už svaigalų parda
vinėjimą.

Paryžius, lapkr. 21. — 
Franci j a neatšauks savo ka
riuomenių iš Sirijos, kurią 
ji nori laikyti savo globoje.

Washington. — Suv. Val
stijų valdžia parodė didelio 
nepasitenkinimo iš Italijos 
laikraščių, kurie labai užsi
puolė ant Suv. Valstijų. Tio 
laikraščiai prikaišioja Ame
rikai, būk Amerika rėmus 
Anglijos angliakasių strei
ką, kad pasunkinti Italijai 
anglių gavimą.

gen. 
Vrangelio, kurį Franci j a 
rėmė, Franci j a neatmainan
ti savo nusistatymo link Ru
sijos. ,

Providence, R. I. — Iš u- 
niversiteto laboratorijos iš
trūko nuodingi garai. Mok
slas turėjo būt pertrauktas. 
Tie garai yra tos rūšies, ko
kios vartota kare.

Essen, Vokietija. — Rusi
jos vyriausybė padarė kon
traktą su Vokietijos pramo
nininkais. Vokietijos dirb
tuvėse bus išdirbta Rusijai 
geležinkelių medžiagos už 
600.000.000 'markių. Kon
traktas tapo pasirašytas 
Berline.

tarp palaikymo tvarkos ple
biscito metu ir reikalo prie
šintis stipriai lenkų armijai. 
Rei^a pri^nt^k^LJŽali? 

“kaūskis Vilnių pagrobė su 
dviem divizijom ir ant savo 
atsakomybės. O dabar Lie
tuvos delegacija Lygai pa
reiškė, kad lenkai puola 
Lietuvą ilgu frontu ir iš ne

laisvėn paimtų lenkų suras
ta, kad Žulikauskis turi 15 
divizijų. Todėl aišku, kad 
Lenkija Žulikauskį remia.

Geneva, lapkr. 21. — Į 
Tautų Lygą aplikacijas na- 
davė ir nori būti nariais šios 
valstybės: Finlandija, Esto- 
nija, Latvija, Lietuva, Lu- 
xemburg, Austrija, Bulga
rija, Albanj-ia, Lichtenstein, 
Georgija, ? tenija, Azer- 
baidžan, Ukraina ir Costa 
Rica.

sakyti savo užduoties. Re
akcija seka sujudinimą, pa
prastai akyvai bedirbant, 
nuovargis apima, betgi rei
kaluose Amerikos Raudono
jo Kryžiaus neprivalome 
taip apsileisti. Kožno A- 
merikos gyventojo yra prie
žastis to neprisileisti, nes 
darbas, nurodymai, patar

ti. Amerikos

ŽUDYNĖS AIRIJOJ.
Dubliu, Airija, lapkr. 2L 

— Nemažiau, kaip 14 Ang
lijos karininkų ir ' kitokių 
valdininkų buvo užmušta. 
Po to valdžia pradėjo ieško
ti piktadarių ir keršyti mie
stelėnams. Per tą ablavą už
mušta apie 30 žmonių.

KARALIŠKOS PARTI
JOS DŽIAUGSMAS.

Visoj Graikijoj rojalistai, 
laimėjusieji rinkimus de
monstruoja iš džiaugsmo. 
Tūkstančiai paveikslų kara
liaus oKnstantino parduota. 
Karalius Konstantinas yra 
Šveicarijoj. Jis tūri ex-kai- 
zerio seserį už pačią ir karo 
metu linko Vokietijos pu
sėn. Todėl alijantai jį nu
metė nuo sosto ir pavedė 
Venizelosui vesti valstybės 
reikalus. Dabar per rinki
mus Venizelos partija buvo 
sumušta, o karališkoji par
tija laimėjo.

Holyoke, Mass. — John 
Prosot nuteistas $15 už ne
pažįstamos 14 metų mergi
nos pabučiavimą. Kaltinin
kas sakė turįs paprotį bu
čiuoti merginas. Teisėjas 
pasakė, kad tą paprotį turi 
mesti.

N e te York.—Po num. 507 
W. 146 gt. ištiko gaisras. 
Žuvo 9 žmonės. Viena išti
sa šeimyna iš 6 narių žuvo 
ugnyje.-

New York.,— Keli šimtai 
grocerinių darbininkų su
streikavo, reikalaudami al
gų pakėlimo ir darbo valan
dų sutrumpinimo..

Prezidentas Suvienytų 
Valstijų Wilsonas, taip-gi 
pirmininkas Amerikos Rau
donojo Kryžiaus štai kaip 
ragina ir kokius nurodymus 
priduoda nariams Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus. *

“Amerikos Raudonasis

Washington. 
departamentas gavo žinių, 
kad Danijos karalius ir ka
ralienė rengiasi aplankyti 
Franciją, Italiją ir Angli-

Detroit, Mich. — 
hotelyje buvo įvykęs 
ras. Vienas žmogus 
keturi sužeisti.

DAR DEPORTUOS.
Amerikos valdžia turi nu- 

skyrus virš 500 raudonųjų 
deportavimui Rusijon. Vi
si išskiriant 40 yra paleisti 
po kaucija. Valdžia derisi 
su Estonija, kad ji perleis
tų per savo žemę Rusijon 
tuos raudonuosius.

Chicago. — Teisėjas E. P. 
Aring teismo rūmuose pa
liepė visiems nusiimti skry
bėles. Dvi moterys nenusi
ėmė. Turėjo užsimokėti po 
$5. Teisėjas pasakė, kad 
jei moterys balsuoja su vy
rais, tai jos privalo nusiim
ti ir skrvbėles teismo rū
muose.

Ryga, lapkr. 20. — Tai
kos derybos tarp lenkų ir 
bolševikų tapo pertrauktos. 
Bolševikų atstovas Joffe pa
sakė, kad bolševikai neside- 
rės su lenkais iki lenkai ne
atšauks savo kariuomenės 
nuo fronto, kaip buvo pri
žadėję. - <

Smito fabrikas, nežinia kokia 
priežastis, užsidengia. " Anot 
fabrikanto pasakymo, tai užsi
dengiąs todėl, kad turys dau»4 
neišparduotų gaminių. Bet

rikonai. Tam bizniui pasi
sekimas užtikrintas, o agen
tūra mūsų bendrovei yra 
“Fordo” duota ant visos 
Lietuvos.

Su “traktorių” pardavi
mu turėt irgi išeis gerai; jau 
keletą užsakym turime. 
Bandymai davė labai geras 
pasekmes.

Tuom kart sudiev.

Lietuviams atėjus Vilniaus 
žemių valdyti, rasta didžiau
sios bedarbės: darbininkų ma
sės vaikščiojo darbo ieškoda
mos. Netrukus gyvenimas pa
mažu buvo beįeinąs į vagą. 
Atsidengė viėnur kitur dirbtu
vių. Darbininkų žymi dalis 
tapo pragyvenimu aprūpinta.

Lenkijos imperializmas pa
gimdė Želigovskio avantiūrą ir 
vėl lenkai sutraukę legionus, 
paėmė Vilnių su apylinkėmis. 
Dabar tik jauku, gera ir šilta 
endekams ir visiems tiem lenk- 
bemiam, kurių kišenės prisi
plėštos žvaąga. Darbininkų 
padėtis pablogo. Ir vėl be
darbė, vėl Vilniuje ir kitur ap
link viskas pabrangę. Duona 
kelis kartus jau pakilusi. Val
gyti reikia. O pinigų nėra. 
Be to žiaurus Želigovskio, 
kaip anuomet Bermonto ar 
^Colčako, darbai, nekaltų žmo
nių žudynės visai suvaržo, pa
smerkia žmogų. Kalbama, kad 
Želigovskiui kaip ir bermontui 
ir kitiem panašiem “komedi- 
jantam” jau dienos suskaity: 
tos. Ir gerai.

V IR AKS RAŠO:
Jau ištikrųjų Amerikos 

Lietuvių Prekybos Bendro
vė pradėjo Lietuvoje užves
ti transportacijos sistemą 
automobiliais.

24 automobiliai jau inkin- 
kyta į darbą, dalykas eina 
kaip ant mielių.

Į Marijampolę iš Kauno 
pastatėme didelius^ automo
bilius “busus”; į juos telpa 
po 24 žmones, bet vežame 
po 30 ir tai dar. reikia šauk
tis policijos pagelbos dėl at
sigynimo nuo norinčių, o 
nesutelpančių važiuot. Sta
čiai kiekvienas lipa kas tik 
gali, kas ant pastovų, kas 
ant inžino kas ant stogo — 
atsigint negalima.

Bendorvei pelnas yra ne
blogas. O žmonėms patogu
mas daug geresnis, negu 
kad važiuotiųiuo Nojaus lai
kų užsilikusiais balaganais.

Lietuvių Prekybos Ben
drovė turi Kaune savo ne
blogą “garadžių” su gerais 
specijalistais, kurie nuolat 
turi darbo su taisymu visų 
Lietuvoje esančių automobi
lių-dėlto, kad visoje Lietu
voje tiktai tas vienas “ga- 
radžius” ir tėra.

Iš 24 naujai pargabentų 
“fordų” jau keletas par
duota Lietuvos Valdžios į- 
staigoms, o keliolika jau de- 
rima valdžios įstaigų ir 
šiaip privačių asmenų. A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus, anglų pasiuntenybių, 
Prancūzų, Bolševikų ar ke- 
no kito su visais makabilių 
reikalais vis kreipiasi prie 
mūsų, dėlto jau dabar “ga- 
radžiuje” dirba arti 30 žmo
nių darbininkų ir amatnin- 
ninkų. Bet į pavasarį turėt 
priseis statyt naują diesnį 
garadžių ir samdyt dar ko
kį du-syk tiek darbininkų.

Su mūsų “Fordais” leng
vai į vaalndą nuvažiuojame 
iš Kauno 4 Marijampolę ar
ba į Ukmergę. Daug samdo 
pasivažinėjimui; ypač ame-

Quebec, Ca. — Sprogo ga
zolino kubilas ir keletas na
rni} sugriauta. Vienuose 
namuose sudegė dvi moteri 
ir septyni vaikai.

Paryžius, lapkr. 20. — 
Francijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, jog ir 
po sumušimo priešbolševi- 
kinio Vado Krime

LIETUVIAI PARODĖ 
LYGAI LENKŲ 

ŠUNYBES.
Geneva, lapkr. 21. — Tau

tų Lygos suvažiavimo poil
sio diena staiga buvo per
traukta, kuomet Lietuvos 
delegacija Lygos suvažiavi
mui paskelbė, kad lenkai 
puola Lietuvą 15 divizijų.

Lietuvos delegacija prašė 
Lygos veikti prieš Lenkiją 
remiantis Lygos konstituci
jos 16 punktu, kurs skelbia, 
kad jei bile kuris Lygos na
rys eina karan be išbandy
mo visų priemonių išvengti 
kraujo praliejimo bus baus
tas ekonomine blokada ir 
spaudžiama tokiomis armi
jos ir laivyno jėgomis, ko
kias Lygos Taryba nutars.

Daugiau kilo painiavos, 
kuomet Ispanijos premieras 
Dato paskelbė, kad Ispani
jos valdžia nesutikus siųsti 
dvi kuopas į Vilnių, kaip 
pėtnyčioj buvo skelbta. Ly
gos Taryba dabar laiko po
sėdį ir svarsto ką čia pada
rius lietuvių lenkų klausi
me. Atsirado skirtumas

W ATERBU RIEČIŲ 
AUTOMOBILIUS 

(Kableerrama) 
Waterburiečiu automobi

lius inteiktas Lietuvos'val
džiai lapkr. 12 d. <

Taip buvo kablegramuota 
iš Kauno. Antram automo
bilini dar trūksta $60. Jau 
turime $940.

Pasiskubinkite' gerbia
mieji su aukomis automobi
liams. Antra automobiliu

zius užsiima priziurejimu 
kareivių ar laivininkų, at
statymu Europoje karės nu
vargintiems šiokias tokias 
prieglaudas. Tuom pat lai
ku suteikė visokios rūšies 
nurodymus kas link sanita- 
riškumo, sveikatos ir mais
to prižiūrėjimo. Pristato 
ir ragina prisirašymą svei
katos prižiūrėtojų. Jau
noms motinoms suteikė in
formacijas 
kūdikių auklėjime.

“Per Jaunąjį Amerikos 
Raudonąjį Kryžių vaikai 
mokyklose yra mokinami ir 
ruošiami kaip išvengti ar 
net ir suteikti patarnavimą 
-nelaimės atsitikime.

“Pasekmingas pasidarba
vimas šios taip naudingos 
organizacijos įvairiais bū
dais atsiliepė delko ir kaip 
būtinai reikalinga palaiky
mas ateityje. i
J‘Aš kaipo Suvienytų Val

stijų prezidentas ir pirmi
ninkas Amerikos Raudono
jo Kryžiaus taip-gi šiuomi 
raginu ir skatinu visus A- 
nierikos_gyventojus neatsi-

Dancigą valdys Taryba 
susidedanti iš lygaus skai
čiaus Lenkų valdžios pa
skirtų ir miesto Dancigo pa
skirtų. * Viršininkaus Tautų 
Lygos paskirtas valdinin
kas. Taip nutarė Tautų Ly-



Lietuvos Ardytoju Nereikia

Pirmininkas J. Petrauskai, 
Raštininkas Jui. Pocevičius, 
Ižd. Domininkas Mikalauskas.

gal taip pat manai tame dalyke?
— Ką kalbi, broliuks, lyg išmany

damas visą tai kas reikia kad butų ant 
svieto?—prabilo drutasai pilietis žiū
rėdamas j mane, kad aš net nustebau 
kad tąip iškarto ėmė broliuku mane 
vadinti.

— Ar tai jus tie savanoriai, tokie 
jauni vaikeliai susirinkę norite visų 
svietą užkariauti? Na kam jums rei
kia bolševikus mušti, ar tai jie 
žmonės, 
to, tai, 
Ii augti 
nai kad 
sėdi,

ALIJANTŲ JĖGOS 
VILNIUN.

VOKIEČIŲ TALKA 
LIETUVAI.

'‘Smagu atsiminti pergalė 
tas kliūtis.

ir 
toliau

Vienybė yra silpnųjų ga 
lybė.

Gerb. kun. J. J. Jakaitis 
dabar sugrįžęs iš Lietuvos 
paaiškino apie vokiečių tal
ką Lietuvai prieš lenkus.

Gandas apie vokiečių tal
ką Lietuvai pasklido iš Var- 
šavos spalio 25 d. Tada jau 
skelbta, kad vokiečiai esą 
Lietuvoje. Kun. Jakaitis 
Lietuvą apleido spalio 23 d. 
Tuomet jokių vokiečių ka
reivių Lietuvoj netik nebu
vę, o nei girdų apie tai ne
girdėjęs. Nuvykęs keliomis 
dienomis vėliau Paryžiun, 
kun. Jakaitis Lietuvos ats
tovybėje ir-gi jokios žinios 
apie tai nerado.

Aišku, kad čia lenkai pa
leido tą melą, kad Lietuvą 
suteršus alijantų akyse ir 
kad turėti pateisinimų savo 
grobikiškiems žygiams 
turėti priekabių 
briautis Lietuvon.

Reiškia lietuviai patys, be 
svetimos talkos, atmuš^ Žu- 
likauskį nuo Kauno ir išpė
rė jam kailį.

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

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

Lapkričio 30 d., utatnin- 
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. 
LDS. 29 kp.

Gruodžio 4 d., subatoje 
(vakare) Ansonia, Conn. L. 
D. S. 43 kp.

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

Gruodžio 5 d., nedėlioję 
8 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 tą 
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 organą “Darbinin
ką” nurodydami vietą ir lai
ką. Jeigu kur būtų galima 
suorganizuoti kuopą bent 
kurios kolionijos apielinkė- 
je. pasirūpinkite tą padary
ti’ir tuojau praneškite aps
kričio valdybai šiuo adresu:

P. Tutoraitis, 
'• 797 Bank St.,

Waterbury, Conn.

ne 
juk jeigu jie yra ant svie- 
vadinas, jų reikia ir jie ga- 
ir plėtotis. Ar Tamista ma- 
ta valdžia kur Kaune dabar 

tai yra gera, ar manai kad ji 
rūpinasi darbininkais, ko jie, jiems 
tik rupi kuodaugiau pasinaudoti ir pas
kui kur pabėgti, o daugiaus nieko. Oi 
dar daug reikės Lietuvoj viskas ap- 
verst antraip kad padarius laisvę kaip 
kad Amerikoj yra, ką nori gali dary
ti, nieks tavęs neužgins.

Matydamas kad mudviejų kalba vis 
gilyn eina aš ėmiau sakyti visokius iš
rodymus kaip kas darosi pas mumis 
Lietuvoje, bet jis, tas drutasai pilie
tis, vis nesutiko, sakydamas kad Lie
tuvą valdo ponai, o mes, durneliai, 
savo noru jiems tarnaujam kaip be
pročiai. Aš pamaniau sau: kas gi per 
tokis žmogus čia, ištikro, kalba už dar
bininkus, keiika musų valdžią, o pats 
toks drūtas ir pilviuką nemažą turi, 
dabar, karštyj net baigia užtrokšti 
nuo pilnumo žmogus; jog aš skaičiau 
visokių knygų ir laikraščių, bet vi
sur randu kad darbininkai tai badą 
kenčia, tai labai sunkiai dirba kad ir 
Amerikoj ir tokiom aplinkybėms gal j 
mėsikę įgauti negalima. O gal toks 
Amerikoje geras klimatas kad darbi
ninkai taip puikiai supilnėja, pama
niau. bet prisiminęs sau geografijos ži
nias, rodos, niekur tokių dalykų ne
užėjau. Bet ką gali viską žinoti?..

Traukinys ėmė važiuoti nuo stoties, 
o kareivis, kur skaitė įsilindęs knygą 
irgi ėmė klausytis musų kalbos, kuri 
kaskartą vis žingeidesnė darėsi. Ma
no pilietis puškė iš karščio ir nosinėlių 
orą gaudė.

— Argi- Tamista, negerlaus kad sa
vo valdžią, savo kariuomenę, savo vi
sas valdžios įstaigas galime turėti Lie
tuvoj? Argi geriaus buvo, kai žmo- 
gus-lietuvis nemokėdama rusiškai tu
rėjo būti stumdomas ir išjuokiamas 
arba kad tokie rusai kad ėmė kasmet 
musų žmones į savo kariuomenę ir į 
tolimiausius kraštus išveždavo, o kad 
visur net lietuviškai bažnyčioj melstis 
buvo uždraudę ir paskui -lietuviškus 
raštus ir jų platintojus visaip perse
kiojo, ar tai gerai? O kad dabar bol
ševikai užplūdę Lietuvą norėjo ją pa
daryti savo idėjų nešiotoja Ir išžu
dė tiek nekaltų žmonių, ar vis tai ge
rai, taip turi būti, kaip Tamista sa
kai? Ar Tamista pakęstum jeigu koks 
bolševikas su ginklu Tamstą prispy
ręs atimtų paskutinį duonos kąsnį, ar
ba koks lenkas-dvarininkas Tamistos .
tėvus pavarys nuo darbo kam lietu- 
viams pataikauja, ar gerai? O, Ta
mista taip nekalbėk, nes gali įkliūti 
už suvedžiojimus, gal Tamista tik juo
kais mėgini apversti.

— Ką čia jus tokie suprantat, vy- - 
reliai, jog aš jau daugiaus visko ži
nau, taigi jus tik kalbat patys neišma
nydami. Tam Įstos nesuprantat kad už 
ponus karlaujat, o, matysite, kaip su
grįš iš Amerikos daug lietuvių, tai 
visai kitaip apvers čionai, parodys kur 
teisybė

Matydamas kad -mano pilietis ne
perkalbamas ir kad jo išrodymams ir 
galo nebus aš išėjau į kitą kupę kur 
keli kareiviai sėdėjo ir pasivadinau 
draugą, kur visą mano kalbą su tuo 
žmogų girdėjo. Ką-gi mes darysime 
su tuo žmogumi kad jis taip laikosi ir 
nori mumis suagituoti, jog Jis aiškus j 
Lietuvos nepriklausomybės priešas, tai- 1 
gi musų pareiga padaryti dėl jo ata- j 
tinkamus žygius, jog jis laisvas bu-1 j 
damas kažką sumanys daryti ir kitutr-m 
tamsesnius kareivius ir žmonelius pri- 
kalbės, reikia jį-žmogelį “nnginkiuę. <•. 
tL"

Atėję 1 savo kupę susėdome ir vS 
klausėme ilgos kalbos to žmogaus, ku
ris jau visai drąsiai ėmė Jaustis ir kai- 
bėjo rankas, mėtydamas, čia jau vi
gai supratome kas per vyriukas čia va-

WORCESTER, MASS. 
Woreesterio Lietuvių Aukos 

Lietuvos Gynimo 
Reikalams 

Lapkričio 7, 1920 m.' 
Poli’s Teatre 

Lietuvių Demonstraeįjoje 
Prieš Plėšikus

_ j. Lenkus.
Aukavusiu Vaedal

Tautų Lygos suvažiavi
mas nutarė siųsti savo kari
nes jėgas paimti Vilnių. Ar 
tas pagerįs ar pasunkįs lie
tuvių reikalą ? Neišrodo, 
kad galėtų pabloginti lietu
vių reikalą. Lietuva savo 
jėgomis su Žulikausku ne
galėtų apsidirbti taip, kaip 
su Bermontu. Nors Ber- 
inontas buvo vokiečių pada
ru ir įnagiu, bet viešos tal
kos jam negalėjo suteikti. 
Kitaip yra su Žulikauskiu. 
Jį iš visų jėgųremia Varša- 
vos valdžia. Jei Lietuva 
pradėtų žygius, kad Vilnių 
atgauti, tai turėtų stoti for- 
malin karan su Lenkija, ku
rios armijai vadovauja fram 
eūzų karininkai ir kuri ap
rūpinta francūzų ginklais ir 
amunicija. Gi Lietuva ir 
pirktis amunicijos ir ginklų 
su didžiausia sunkenybe te
gali.

Tautų Sąjungos karinių 
jėgų Vilniun pasiuntimas 
sustabdo kraujo praliejimą.

SIMSBURY, CONN.
“Sušukavo Lietuvos reikalams “Ge
ležiniam Vilkui” iš mažos kolionijos 
$130.00. Aukavo šie:
J. Pocevičius......................  $10.00
Mikolas Macaitis .................... ...10.00
Domininkas Mikalauskas ......10.00
Petras Kazlauskas ........................10.00
Martinas Veršauskas ....................10.00
Laurinas Mikulskis 0š Avon, Ct) 10.00
Vladas Žigas...................................10.00
Domininkas Matulis ....................10.00
Juozas Petrauskas .............  10.00
Konstantinas Puidokas ................ 10.00

Po $5.00: V. žigas, A žigas, K. 
Bajeriunas, V. Pasaura, K. Kamins- 
klutė, A Nemaniutė.

Viso $130.00.



mačiau kad tas draugas po nekurto 
laiko sugrįžo vienas.

ASF'nu važia vau savo keliu, draugas 
savo, o tą keistąjį pilietį palikome ant 
stoties. O jis eidamas dar kalbėjo 
prieš, nenorėjo išeiti nė iš vagono. Aš 
važiuoti palikau vienas tam kupė ir 
ėmiau galvoti apie tai kas čia ką tik
tai nutiko. Tas žmogus tikrai, ma
tyt iš viso ko, amerikietis lietuvis, ku
rių dabar daug grįžta iž Amerikos, ir 
kalba jo su anglišku- akcentu truputį 
ir amerikoniškus žodžius vartoja ir 
■didelis kelionės sakvojažas, taip tai 
Metuvis grįžtąs iš Amerikos.

Tik, Dievuliau mano, juk Lietuvai 
.-dabar reikia tokių žmonių, kurie pa
dėtų jai iš vargų prisikelti, kurie save 
dėl jos pasiaukotų, o čia štai sulau
kiame tokius kaip tas mano aprašyta- 
sal! Ką-gi .tokie mano daryti Lietuvai 
kad jai padėjus?

O juk mes laukiame tų brangių 
mums Amerikos lietuvių-brolių, kad 
jie sugrįžę į tėvynę rankas mums pa
duotų ir išvien su mumis eitų Lietu
vos keliu, išvien padėtų statyti puikų 
tautos rūmą, tik ką mes sulaukiame?.. 
Argi jau tie musų broliai kurie gimė ir 
augo tose pat surukusiose- bakūžėlėse 
išėję į svetimą kraštą butų praradę 

/ tėvynės meilę, kad ne tik, neatjaustų 
jos sunkiame padėjime, bet dar ir 
kliudytų jos naudai dirbti. O, mums 
tokių nereikia, visiškai mes tokių ne- 
įsileisime, juk neveltui mes savo krau
ju Lietuvos sienas ir tvarką ginsime, 
ar kad musų broliai-išsigimėliai musų 
kruvino darbo vaisius naikintų. O, 
niekados’... Lietuva paduos visiems 
ranką kas tik iš meilės prie jos jaus
mo stos į Jos darbininkų-kovotojų ei
les. Yra ir tokių musų brolių grįž
tančių iš Amerikos, kurie pilni pasi
šventimo stos į tėvynės atgaivintojų ei- 
t“*" ir kartu su savo vargo broliais kurs 
Avynei šviesią ateitį. Ir smagu jaus
ti kad tikrųjų brolių iš jų yra dau
giau. .. Lietuvos .ardytojų mes nepa
kęsim 1. •

Veik. Armija.
23. 8. 20.

Vargo Poetą.

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

'Atgimsta Jau Musų Brangi Lietuva!..

Jo Eminencija
James Cardinal Gibbons,-. 
Honorary President,

Baltinaore, Md.
Kun. K. Urboną vyčius, prezidentas,

' 50 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
Kun. M. A. Pankus, Vice-Pirmininkas, 

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

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

1514 Carson St., Pittsburgh, Pa. 
K. J. Krušinskas, sekretorius,

222 S. 9th St., Brookiyn, N. Y. 
Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas,

381 IVestminster Avė., , 
___ ■ Detroit Mičh.

Kun. J. J. Kaulakis. iždo globėjas, 
324 Wharton St, Phila., Pa.

Poetą.

Iš

ANT PARDAVIMO

i 
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KURSUI NU LŪS

DARBININKĘ”
gauti Kauno

IŠSIRAŠYKITE.
Šiomis dienomis iš Lietu

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

Visą tą laikraščių turime 
platinimui. Išsirašykite, no
rėdami indomaus ir švie- 
žaus skaitymo. Už 50c. gau
site 15 ekz. Jei už prisiąstą 
sumą neturėsime pakanka
mo ekzemplioriu skaičiaus, 
tai dalis tuoj bus pasiųsta, o 
gavę šviežią likusią dalį pa
siųsime.

— " U-
‘Kariškių Žodį” ^Vieny
bę,” “Tautą,” “Darbinin
ką” irk. ,

(Skiria Amerikos 'Lietuviams) ’ -

Sujudo, sukruto visa Lietuva
Ir gandas paplito: “tėvynė laisva!” - 
Ir skrenda augštvbėje giedro dangaus 
Ir šaukia tautiečius iš miego gilaus. 
Ir kįla iš amžino miego tauta, 
Ir kruta, tik bruzda visa Lietuva 
Lengvai atsidūsta nuvargęs artojas, 
Jis jaučias kitiems jau vergauti nustojęs. 
Jis troško seniai jau sulaukti šviesos, 
Kad vargai jį kankinti pikti apsistos. 
Kad nereiks per gyvenimą vis prakaituot 
Ir darbo vaisius svetimiems atiduot. 
Laisvė! Užžavėjo jautriausias širdis 
Ir gimsta vėl jose galinga Viltis. 

_ Jau galingai skrajoja padangės Vytis,
Prielanki jau tėvynei graži ateitis. 
Jau vyručiai už laisvę tėvynės kovoju 
Vis sūnūs nuvargusio darbe artojo. 
Džiaugsmu didžiu verda lietuvio krūtinė, 
TąUjo išauklėta mintis pirmutinė! 
Gana svetimiems jau dievaičiams tarnauti 
Pakilo artojas — gana bevergauti! 
Gana jau kentėti ir leisti vaikus 
Kariauti ir žūti užu svetimus! 
Nereikia mums ruso, nė vokiečio, lenko, 
Mums reikia Laisvės, Lietuvos mums užtenka, 
Mes neisim į kovą dėl pavergimo, 
Mums brangus tėvynės savos atgimimas, 
Ir ją mes apginsim ir kovas laimėsim 
Ir pamatus tvirtus gerovei padėsim, 
Neveltui mūs’ kraujo jau plūsta upeliai, 
Drebėkit priešai, lietuvio budeliai!

>Jau metas atlyginti mums už skriaudas, 
Už vargus po didžias Sibiro taigas, 
Kur brolių tiek mūsų sunkiai nukentėjo, 
Kad nešė mums šviesą ir mokslą mums sėjo; 
Kad mirti šaltuose laukuose turėjo 
Ir kaulai neapdengti žemes trūnėjo.. 
Už tai kad slopinot mūs’ knygų leidimą, 
Kad sėjot mokyklose mums apjakimą. 
Už visa tai Lietuva jums atsileis, 
Už Ją visi lietuviai krūvon sueis 
Ir ginklus paėmę į kovą garbingą 
Sustos jie lyg vieno už šalį laimingą, 
Kurios jau vargai, prispaudimai išnyks 
Ir meilė, šviesa ir Laimužė išdygs. 
Prispaustas lietuvis vis troško šviesos, 
Sulaukė dabar jau tėvynei aušros. 
Atgimo visi jau ir į darbą sustojo 
Ir tveria tėvynei laimingą rytoji]. 
Už laisvę kovoja bernelių būriai, 
Namie likę triūsia, dirba tėvai, 
Visi renka akmenis į tuos pamatus, 
Kurie mūsų tėviškei’ amžiams jau bus: 
Jau laukus išpuošė vis nauji kapeliai, 
Mirguoja maži sustatyti kryželiai, 

. Tai vyrai kur žuvo už laisvą tėvynę, 
Jie krito nuo kulką, jos sienas apgynę. 
Garbė amžina jiems už šitą tebus, 
Vardai jų skambės per ilgiausius laikus 
Vartys po istorijos garsius lapus 
Ir mokys kaip stot už tėvynę vaikus. 
Ant jąją kapų jau gėlelės žaliuoja

. Jų žygius garsius jau tauta apdainuoja, 
Sesutės jiems pina gėlių vainikus 
Ir puošia jais kritusių brolių kapus. 
Sukruto, subruzdo visa Lietuva 
Jau skamba galingai: “tėvynė laisva!” 
Ir garsą užgirdę vaikai jos sustojo 
Ir rengia laimingą ir laisvą rytoją 
Kas arklą, kas plunksną, o kas kalaviją 
Visi imas darbo — įgrįso vergija! 
Galingas Vytis po padangę skrajoja 
Ir žadina jausmus kurie tik kovoja, 
J o įkvėpti vyrai nebijo mirties 
Ir sklaido rūkus praeitosios nakties. 
Mergužės bernelius kovoti išlydi, 
Ir jiems ją drąsumo kovose pavydi! 
“Mums Lietuvos reikia lenkai įsiširdo 
“Šalin lenkus!” lietuvis išgirdęs 
.Ir Vilnią iš balto arelio vaduoja, 
Vėliava Gedimino pilyj plevėsuoja, 
Ir vėl Vilnius bus mūsą sena sostinė, ' 
Vėl joj valdytojai rado būstinę. 
O, Gedimine! Gal tu netikėtum 
Kas dedas dabar kad atbudęs regėtum! 
O, Vytaute, Algirde, narsus Keistuti 
Kurs pačią turėjai gražiausią Birutę, 
Ar jūs patikėtūmėt viską pamatę 
Kaip Jūsą vaikai Lietuvos rūmus stato. 
O, milžinai, jūs galingi, kur narsiausiai kovojot 
Ar jūs tikite kad mes galvas už Lietuvą-klojami 
Kad vėl gyva, vėl kruta ta jūsą tėvynė, 
Kurią jūs nuo priešą tiek laiko apgynėti 
Lietuvis jau linksmas saulutę pamatęs, 
Kentėti ir vargti nuo amžių papratęs. 
Mergužės daineles karžygiams dainouja, 
Jie miršta iš meilės, tėvynę vaduoja. 
Miškai, rodos, giedrą puikiausią pamatę 
Linksmai kalba viršūnes išstatę. 
Laukuose linksmesnis čiūren vyturėlis, 
Gražesnis jau rodosi pavasarėlis. 
Visi jau linksmesni laisvoj mūs’ tėvynė’,

*
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_ PARBINIJfKAS
Už jūros jau broliai į krūvas sus’pietę 
I darbą visus ligi vieno jau kviečia, 
Ir gelbsti atgimstančią mūsą tėvynę, 
Kurią didis karas žiauriai nukankino. 
Ten dirba uoliai visi: broliai, sesutės 
Ir gelbsti savo Lietuvą-motutę,
Kuriai duoda ranką ir dienas jos puošia 
Kartu su visais šviesią ateitį ruošia. ' 
Garbė jums sūnai ir duktelės tėvynės 
Kad jos vardo išėję kitur nepaminet. 
Ir jūsą darbai gailestingi nežus, 
Papuoš jais istorija savo lapus. 
Tik dar jūs uoliai dėl tėvynės dirbėkit 
Prikelti sunaikintą šalį1 padėkit, 
Ir linksmus vaisius savo triūso matysit, 
Ir užbaigę darbus jos vargus aprašysi!, 
Kad sekančios kartos mumis paminėtą 
Ir laisvei apgint savo pastangą dėtą. 
Po Lietuvos šalį skrajoja Vytis 
Ir džiugina, įkvepia jautrias širdis, 
Ir nyksta nakties praeitosios rūkai 
Ir švint aušra skaisčia rytai 
Greit saulė pakils ir mums šviesą atneš, 
Kuri mus į ateitį gražią nuves. 
Visi tik sudėkime krūvon jėgas, 
Ir pakelsime greitai mes šventes didžias 
Dėl tėvynės laisvės, ir dėl jos atgimimo, 
Padarysime linksmą tuomet-atminimą. - 
Sujudo, sukruto visa Lietuva 
Pakilo iš miego ir kančių tauta, 
Greitai jau darbi] mūs’ žiedai pražydės 
Mes įgausime jau visiškosios laisves 
Ir gyvensime ramūs ir būsime laisvi, 
Nebeskriaus mūsų jau niekados svetimi!

Vargo
Veik, armija.

Tai geriausia proga daug
auksinų į Lietuvą nusiųsta
Greitame nusiuntimo pinigų
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
dais priėmėjų pinigų. 

Laivakorčių agentūra į Lie
pėjų, Hamburgą ftr visur.

Pasai kelionei J Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doku- 
nentų.
Pinigus siųskKe pęr pašto 
iioney Order. Rašydami pri

dėkite 2 ct štampą ir visados 
adresuokite:

P. MikoJainin,
N. Y.

DIDELIS BALIUS IR TEATRAS

“KANTRI ALENA”
Drama 6-ių veiksmų 9-nių paveikslų 

STATO SCENOJE ŠV. ONOS MOTERŲ IR MERGINŲ DR-JA. 

Teatro programą išpildys 
-VIETINE: DAILĖS DR-JA “VARPAS

' -------- Atsibus---------
LAPKRIČIO (NOVEMBER) 25 D., 1920 M. 

Padėkavonės Dienoj (Thanksgiving Day) 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

354 Park St., New Britain, Conn.
Prasidės 2-rą valandą po pietų. .

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

4-tas metinis. Liet. Ko-op. Namo Bendrovės
AP VAIKŠČIOJIMAS

p Atsibus Ketverge,
g 25 LAPKRIČIO-NOVEMBER, 1920. v

“Thanksgiving Day” Padėkavonės Dieonj.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE.

26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS. 
Programas prasidės lygiai kaip 2 vai. po pietų 

ir trauksis iki 8 vakare; nuo 8 iki vėlai nakties bus 
linksmus šokiai.

■^.Bus sulošta labai juoikngi keturią aktą kome- 
» dija “VAGIS.” minėtą veikalą sulos susivieniję 
g gabiausi vietiniai aktoriai. Taipgi bus visokią 
(g pamarginimą, kaip tai: magikos, ' dainą, ir tam 
jgį panašei.

CUNARD LINE
Tiktai 9 dienos

Į
HAMBURGĄ IR 

LIEPUOJŲ 
- PER ANGLIJĄ. 
Aąuitania Gruodžio 14 

Trečios klesos rata j 
Hamburgą $125.00

Liepuoją 145»00
Su dadėliu

$5.00 karės taksi]. 
Randasi vietinis agen

tas tamstos mieste. 
Nueikite- pas jį.

BALIUS! BALIUS!

KAROLIŲ BALIUS!
Rengia

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGYSTĖ 
PO GLOBA MOTINOS 

ŠVENČIAUSIOS
---------Atsibus---------

' LAPKRIČIO 24 D., 1920 
(Prieš Padėkavonės Dieną)

LIETUVIŲ SALĖJE 
Kampas E ir Silver Sts., 

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

Gerbiamieji ir Gerbiamosios!
šis balius yra rengiamas puikiausia 

kokio dar niekad nėra buvę. Grieš 
puikiausia orkestrą lietuviškus -ir 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.

Rengia -
LIETUVIŲ UKfSŲ KLIUBAS 

PADtKAVONES DIENOJ

LAPKRIČIO 25 D., 1920
' (Thanksgiving Day)

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Kamp. E ir Silver Gat, 

So. Boston, Mass.
Prasidės 2-rą vaL po pietų ir trankais 

iki 12 nakties.

Gerbiamoji Visuomenė!
Tas bus vienas ii gražiausių balių 

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

talkininką.

<

»

-H -k -K > -K *
Nuga-Tone

Pasekme po 2® liesa 
arba grąžiname jums 
pinigus.

i
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PADABA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTOS VYRUS IR. MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą, veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nuga-Tone ir penitikrik kaip greitu laiku jau
tėsi visai nauju žmogui Devynes iž-deiimtes visu žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžiais, aaemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neurajgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skieto vandeniuoto kraujo ir neužtektinioa cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausel užlaiką geram stovioje pilvą, ja Imas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fo storą-maistu s dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui !S9 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu, niera smir- - 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustrpris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo -veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
akonj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Bekomenduoei visiem* 
“VMUSl?ABsbuUTl«A CVARANCUAt PraH ffugn-Tmn yra vienas (»1.0O) doleri* 
už bonkute. Kožna bonkuta talpina devynios dešimtys (M) pfliulu, arba vieno mintai 
gydymo. Galite pirkti šešae beekutea, arba šešios nunešta* gydymo už penktas ($8-00) 
doleriu*. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas n*. 
sekmta, sugrąžink beminite ir pOana, o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalit* 
prapuldyti vieną centą. Mes jm*me riziką. Nuga-Tone yra perdavinėjamas visose

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

Prekė ......................$3,000

FARMA PARSIDUODA
Randolph, Mass. 50 akerių, di
desnė pusė dirbamos žemės, že
mė labai lygi, netoli vieškelio, 
arti bažnyčios, mokyklų ir Sto
rų; vienas arklys, 2 karvės, a- 
ple 25 vištos:

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

Prekė ......................$5,000

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

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

2-jų šeimynų stuba parsiduoda 
su visais įtaisais, garage dėl 2 
automobilių; yra 13 kambarių, 
taip pat virš 10,000 pėdų žemės.

Prekė ......................$6,300

SO. BOSTON’E
3-jų šeimynų namas ant Mercer 
Street, yra 14 kambarių, su vi
sais įtaisais; netoli pat pamario.

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

DORCHESTER
3-jų šeimynų stuba parsiduoda 
ant Hancock Street, 18 kamba
rių, karšto vandenio šiluma, e- 
lektros šviesa, neseniai statyta.

Prekė ......................$8,800

DORCHESTER, MASS.
3-jų šeimynų pulki stuba parsi
duoda, 18 kambarių ant pat 
Washington St, visi įtaisai, sta
tyta “Colonial” mados.

Prekė ...................... $9.200
įnešti ...........$2,000

gi
B

NORĖDAMI x
Pirkti arba parduoti stubą arba tarme kreipkitės 1 šie agentūrą, 
nes ji yra didžiausia agentūra Amerike dėl pardavimo namų.
ši agentūra turi keturis ofisus sekančiuose miestuose: South 
Boston’e, Dorcester’yje, Lawrence ir Norwood’e, per kuriuos biznis 
yra varomas. Todėl kreipkitės i artimiausi ofisą su visokiais rei
kalais ar informacijų delel kas-link “Nejudinamo įTurto.”

MORTGIČIAI
Mes taip-pat tarpininkaujame paskoloj pinigų ant namų “LIETU
VIAMS UŽ DYKĄ.” Todėl reikale prisiėjus nesigėdlnklte atsilan
kyti j musų artimiausi ofisą.

ffi]

MŪSŲ AGENTAI

MŪSŲ OFISAI
573 VVashington St, 
Dorchester, Mass.
17 School Alley. 
Lavrrence, Mass.

INC.

Valstija

■

' .-■ąĘ i

Jus galite ramiai miegot naktimis
JEIGU JUSU PINIGAI YRA SUDĖTI TAU- 

GIOJE GERAI APSAUGOTO J
Nė kokios baimės—jus žino
te kad saugiai, nes per 60 
metą yra saugūs ir užtik
rinti bankieriai.

JFranklin f&an k
of the city of Boston 

6 Park Square
Jeigu Juo investinate į steką, bondus, etc., tikėdamiesi didelių 

nuošimčių, jus žinote kad. rizikuojate.
-Tada jus nerimaujate, bijote ir naktį nepasilsite. LoSkit Sau

giai, tuomet jus ilgiau gyvensite ir turėsite daugiau pinigų ir sma
gumo. . '
UŽTIKRINTAS SAUGUMAS. PAŽANGUS GA8PAD0RIAVIMA8.

DEPOZITŲ   .........  $21,000,000
PERVIRŠIS .................... $ 1,400,000
PADtLIAI PRIIMAMI NUO HOO IKI $2,C 
PROCENTAI PRASIDEDA NUO 1 D. LAPKR:

t 
f

F. A. Zaleskis. 
V. J. Stanevičius
V. Stankus

J. A. žardečkas 1 P. J. Rūta
L. May i J. J. Morkūnas
J. F. Murray J. Norkūnas



15-TAS METINIS BALIUS!

PIRMOS KLESOS

KALĖDŲ
DOVANOS

DETROIT' HICHIGAN

Kaina 35 centai.

LITHUANIAN 
DEVELOPMEN'T 
CORPORATION

REIKALAUKITE 
KATALOGO!

ELIZABETH, N. J.
L. D. S. 16 kp. laikys mėnesinį 

susirinkimą 2Ž d. lapkričio, 4 vaL 
po pietų bažnytinėj svetainėj. Už- 
kvieeiami visi nariai pribūti

Valdyba.

Dr-jos bei kuopos, kurios norėtų surengt smagų vakarą ir sve
čiai prijuokinti publiką, teužslsako š{ veikalai}, nes jis pilnai at
sako šiam tikslui. Pirmą dalj lošia 5 ypatos. Antrą 7 ypatos. 
Pinigus siųskite iškalno.

daug metų jau penkiolika bus, kaip iš
važiavo iš Lietuvos J Ameriką. Dirbo 
jis anglių kasyklose; jo antrašas bu
vo toks: Pittston, Pa. Inkerman. Ro
dos gyvendamas tenai prigulėjo prie 
šv. Jurgio dr-jos. Paskiaus rašė jis, 
kad išvažiavęs kitur,*'pirkęs žemės, pa- 
sibudavojęs triobelę,''turįs arklį etc.; 
tuomet jo antrašas buvo šitoks: Roy- 
alton, III. Franklin Co. Dideliai no
rėčiau apie jį sužinoti ar gyvas, ar 
miręs yra. širdingai prašau žinančių- 
jų apie Ji, pranešti man; o jeigu mi
ręs butų, prisiųsti man jo mirimo met
riką. Išlaidas už suteikimą apie jį ži
nių, ar už mirimo metriko prisiunti- 
mą, sugrąžinsiu ir pr i siuntėjui amžių 
dėkingas busiu. Lietuvoj jo gyvena-’ 
moji vieta buvo: Kauno gub., Šiaulių 
pav., JKruopių’val., Šventupiu kaimas. 
Mano antrašas šitoks: LITHUANIA. 
Telšių apskritis, Seda paštas, Žem. 
Kalvarijos miestelis, kunigas Jonas 
Gerulis.

) zaminuoja kraują, spjaudalus, 
■ šlapumą ir tt. savo laboratorijoj. 
[ Suteikia patarimus laiškais kitur

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

London. — Laikraštis 
Globė skelbia, jog Škotijoj 
raudonieji darą karinius 
muštrus.

‘‘DARBININKAS”
244 W. Broadway, South Boston, Mass.

UŽDARE.
Lietuvių. Centralis Ban

kas, kurio prezidentu yra 
Juozas Kovaliauskas (Jo- 
seph Kowal) uždarytas su- 
batos Tyte lapkričio 19 d. š. 
m. Pats Kowal praneša, 
kad įsakymu valstijos advo
kato turi uždaryti. Jis tu
rėjo centralį ofisą po Nr. 32 
Cross St., Boston, o skyrių 
po Nr. 366 Broadway, So. 
Bostone LDS. name iš kur 
turėjo išsikraustyti nuo 1 
d. lapkričio.

NARWOOJ) MASS.
Peru užbaigimas.

Šv. JurguTparapijos fėrų 
užbaigimas - bus Lapkričio 
25 d. Dean svetainėje, Dean 
St. Pradžia 2-rą vai. po pie
tų. Visus kviečiame atsi
lankyti ant fėrų užbaigimo. 
Bus dainos ir geriausia mu
zika, šokiai, žaislais, laimė
jimai ir daug kitų pamargi- 
nimų. Norwood’o virvės 
traukėjai - čampijonai už- 
kviečia apielinkių lietuvius- 
drūtuolius parodyti savo 
stiprumą virvės traukime.

Širdingai vissu kviečia 
Fent Rengimo Komitetas.

Nuo panedėlio, lapkričio 
22 d. vėl atsidaro vakarinė 
mokykla LDS. name kaip 
paprastai. Reikėtų kad So. 
Bostoniečiai pasinaudotų ta 
mokykla ir skaitlingai lan
kytųsi. Mokina rašyti, skai
tyti ir skaitliuoti. Mokyk
la randasi po Nr. 366 Broad- 
way (ant antrų lubų) LDS. 
1 kp. ir L. Vyčių 17 kp. kam
bariuose.

Washingtone ir kad nei vie
na dr-ja nepasiliktų nęau- 
kavusL

Komitetas:
Pirm. A. S. Komičius, 
Rašt. A. Difertas.

Red. prierašas. Reiškia 
narių sumokėtos dolarinės 
eis dr-jos kason atpildymui 
tų aukuotų $500.

Ieškau Simo šimkevičiaus (Šim
kaus) Motiškių kaimo, Seredžiaus pa
rapijos, Kauno apskr. Ar jisai pats 
ar kas kiti prašau pranešti man šiuom 
antrašu: LITRUANIA. Kaunas, Lais
ves Alėja Nr. 70, Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrove, Jurgis Rimkus.

SUSIRINKIMAS.
Lapkr. 25 d. ketvergo va

kare 6:30 vai. LDS. name į- 
vyks susirinkimas Katali
kų Vienybės ir Tautom Ron
do 11 skyriaus.

Katalikų Vienybės nariai 
malonėkit sunešti- pinigus 
už tikietus, nes turim daug 
bilų atmokėti. Kurie turit 
neišsparduotų' tikietų, sten- 
gkitės kogreičiausia išpar
duoti.

Tautos Fondo nariai mel
džiami sueiti visi, nes bus 
dalinami paliudymai ir 
svarstoma kaip pasekmin- 
giau pavarius vajų. Taip
gi bus renkami kolektoriai, 
kurie eis per stubas rinkti 
aukų dėl Lietuvos. Nors 
mes jau surinkom apie $1,- 
500, bet dar toli gražu, ne- 
surinkom tiel^ kiek Bosto
nui priguli surinkti. vTad 
brangūs nariai, ateikit į su
sirinkimą ir dirbkim su pa
didintu uolumu.

Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje nedėlioj lapkričio 21 
d. iškilmingai.užbaigė misi
jas šv., kurias laikė Tėvas 
Alfonsas Maria pasionistas. 
Ant užbaigimo aplankė baž
nyčią apie 3,000 suvirš as
menų. Bažnytinis choras, 
vedamas p. M. Karbausko 

'visą laiką giedojo tam pri
taikintas giesmes. Solistės: 
p-lė M. Gribaitė, kuri nese
nai atvažiavo iš Paterson, 
N. J. ir p-lė St. Motiejūnai
tė giedojo solo kas pagraži
no iškilmes. Per visą savai
tę rytais ir vakarais žmonės 
skaitlingai lankėsi į bažny
čią. Už tai garbė So. Bos
toniečiams. RENGIA LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTE CAMBRIDGE, MASS.

'•Ketverge
25 DURSTĄ LAPKRICIO-NOVEMBER, 1920 

THANKSGIVING DAY

CYPRUS HALL • >
40 Prospect St., Cambridge, Mass.

Prasidės nuo 2 po pietų ir tęsis iki 11:30 vai. vakaro.

Grajins “Algirdo” orchestra, iš Montello’s, 
po vadovyste B. W. Butkaus.

t ės naudingų knygų, užsira
šė laikraštį “Darbininką” 
ir išvažiavo linksmi, kad 
galėjo prisidėti prie gelbėji
mo Lietuvos. Tokių tėvy
nainių Lietuvai reikia ko- 
daugiausia.

Auka per Tautos Fondą 
“Geležiniam Vilkui.” Tikri 
tėvynainiai pamatę atsišau
kimą laikraščiuose ir-gvven- 
dami tokiose kolionijose kur 
lietuvių kaip ir nėra, atsi
lankė į “Darbininko” re
dakciją ir paklojo savo da
lį. Juozas Vaitkevičius, 
gyvenąs Readington, Me. 
paklojo $50 sakydamas: 
“Lai Lietuvos narsioji ka
riuomenė su mano nuper
kamais 5 šautuvais tuos raz- 
baininkus lenkus kogrei
čiausia išgena lauk iš Lietu
vos. Vincas Laučis gyvenąs 
North Easton, Mass. paklo
jo dešimkę ir sako: “Auko
ju Geležiniam Vilkui, lai jis

GERAI PAVYKO.
Būrelis So. Bostono jau

nimo pereitą nedėlią buvo 
nuvykęs Norwoodan. Ten 
atvaidino “Mirgą” ir “Už
kerėtą Mergelę.” Labai ge
rai pavyko. Ypač gerai vai
dino S. Savickas. Žmonių 
buvo labai daug nors lino j o 
ir apskritai buvo nemalonus 
oras.

BeU Phon. Dicktano 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Breri Su Phihtepkia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.

y
PARAMA LIETUVAI.
Šv. Petro ir Povilo dr-ja 

savo susirinkime lapkr. 21 
d. nutarė asesinti narius po 
vieną dolerį ir pasiųsti 500 
dolerių Lietuvos Šauliams iš 
kasos dėl apgynimo Lietu
vos nuo lenkų. Atsišaukia, 
šv. Petro ir Povilo dr-ja į- 
visas Lietuviškas dr-jas vi
soj Amerikoj, kad kiekvie
na lietuviška dr-ja duotų 
protestus Amerikos valdžiai 
ir Francijos ambasadoriui

CUNARD LINE

jlžjlžlidl




