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Iš Tolimųjų Rytų.Liet. St. Seimo Balsas
k ■ —.

PILIEČIAI! i

Lenkai, Lietuvos dvarinin
kų vedami, puola mūsų so
džius, miestus, lieja mūsų 
žmonių kraują; jau priėję Ne
muną, vis gilyn Lietuvon ver
žiasi.

Negelbėjo mūsų valdžios tai
kingumas, negelbėjo mūsų pa
siūlymas nekovoti, nelieti 
kraujo, bet lietuvių lenkų gin
čą pavesti išrišti Tautų Są
jungai. .

Nesitaikė su mumis lenkų 
valdžia, neklausė ir Tautų Są
jungos, netaikė ir nesitaiko, 
nes jai rūpi tik vienas daly
kas:: užkovoti ir pavergti 
mus, sunkią ranką ant mūs už
dėti.

Platūs mūs laukai, derlin
gos dirvos, tankūs miškai, 
Lenkuos gi maža gerai dirba
mos žemės, maža miškų, daug 
žmonių, neužtenka duonos.

Todėl veržiasi jie mus pa
vergti, kad mūs žemes lenkais 
apgyvendintų, veržiasi jie mus 
pavergti, kad, mus sumin
džiojus, plačiąja jūra išeitų, su 
viso pasaulio prekybos ryšiais 
susirištų; veržiasi jie mus pa
vergti, kad iš mūs arklius, gal
vijus, duoną rekvizuotų, nes 
jų begaliniai kayai su kaimy
nais ištuštino jų kraštą, nes jie 
savo duona kariuomenės ne
įstengia išlaikyti.

Veržiasi jie mus pavergti, 
nes juos veda mūsų dvarinin
kai, o šie gerai numano, kad 
jei bus Lietuva nepriklausoma, 
tai praras jie savo dvarus, dva
rų žemė žmonėms bus išdalin
ta, tai amžinai jie ant mūs sa
vo galybės nustos.

Mūsų valdžia darė, daro ir 
darys visą, kad ir dabar dar 
taiką su lenkais padarytų, bet 
mes neturime užleisti lenkams 
savo žemės mindžioti ir terio- 
ti.

Ne, mes to neleisime! Mes 
ginsime savo žemę nuo lenkų 
užgrobimo bei kolonizacijos, 
nes jei neapginsime, tai su- 
vargsime, elgetomis tapsime, 
tai eisime į svetimus kraštus 
svetimiesiems turtų krautų, 
sunkiuos darbuos vargtų.

Ginkime savo ramius gyven
tojus nuo lenkų kariuomenės 
skerdynių, ginkime mūsų mo
teris nuo išniekinimų.

į Ginkimės savo sodžius ir 
miestus nuo lenkų kariuome
nės plėšimų, ginkime savo 
aruodus, nes jei neapginsime, 
tai mus laukia dar didesni var
gai, kaip įvairių okupacijų 
laikais.

Ginkimės nuo svetimos, mū
ši} dvarininkų vedamos, ka
riuomenės, nes jei nesiginsi- 
me, tai dvarininkai pas mus 
viršų paims. Tai mes niekad 
negalėsime žemės reformos pa
daryt, tai dvarai dvarininkų 
rankose liks arba bus išdalinti 
lenkų legioninkams.

Ginkimės nuo jų, nes jie ne
ša dvasias vergiją visam kraš
tui, neša dvasinę pražūtį vi
soms tautoms, Lietuvoj gyve
nančioms.

Ginkimės nuo lenkų puolimo 
kas kuo galėdamas: stodami 
į šaulių būrius, ginkimės, duo
dami kariuomenei laikyti, gin
klams pirkti savo turtą: aukso, 
įvairių brangenybių, parūpin
dami kareiviams marškiniu, 
pirštinių, šiltų rūbų, pildami į 
valdžios sandėlius grūdų, į- 
vairaus maisto.

Kiekvienas padoras jaunuo
lio, sveikas vyras, turi sėst į 
savo žirgą ir karan joti, arba 
miškuos, krūmuos susitelkus, 
sekti kiekvieną lenko užpuoli
ko žingsnį ir kautis su jais, 
kautis kol nei vieno ginkluoto 
lenko mūsų žemėj neliks. Mū
sų garbinga, narsi kariuomenė 
savo krūtinėmis gina tėvų že
mę, guldo savo galvas, bet jos 
pajėgos be visuomenės paspir
ties neištesi atsispirti lenkų 
legionams.

Kas pasigailės savo turto 
mūsų kariuomenei laikyti, kas 
vergiškai pabijos ginklo tver
tis, tas teatmena, kad atėjęs 
lenkas tą turtą atims, kad jis 
mus mindžios, niekins, kad 
mūsų vyrus mobilizuos, savo 
kariuomenėn išvarys.

Jei neliesime kraujo savo 
kraštą, savo laisvę gindami, 
tai liesime jį už lenkų ir mūsų 
dvarininkų reikalus.

Šiandien mes turime pasida
ryti amžinai laisvi, nepriklau
somi, turime savo turtą apgin
ti, arba amžinai svetimiems 
vergauti, jiems turtą krauti.

i Steigiamasis Seimas.
Kaunas,

1920—IX-25 d.

klausime. Apie praeitą ir pla
tesnį veikimą viršuj minėto 

. komiteto parašysiu kitą kartą, 
Prieš .pasaulinį karą lietuvių o dabar trumpai šupažmdysiu

VLADIVOSTOKO 
LIETUVIAI.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis. 
Metams 
Bostone ir apylinkėj m. 
Užrubežyj metams

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay, 

South Boston, Mass.

$4-00
$5.00 '
$5.00

TeL So. Boston 620.
KATNA 4 CENTAI

Pagrūmojo Lenkijai.
Lenkai snaimanavo.

PALIOKAI PERSERGtTI.

Vladivostoke buvo tik keletas 
šeimynų, bet prasidėjus karui 
skaičius jų pradėjo augti ir 
dabar skaitosi apie 500 ypatų 
— lietuvių.

Padėjimas lietuvių gyvenan
čių Vladivostoke — vargingas, 
nes darbą gauti labai sunku. 
Fabrikai stovi, dirbtuvės jei
gu neuždarytos dar kokios ir 
yra, bet ir tose jokio darbo 
nėra, o pragyvenimas labai 
brangus. Kad broliai ameri
kiečiai geriau galėtų suprasti, 
kiek uždirba prastas darbi
ninkas Vladivostoke, tai aš 
.privesiu šitokį pavyzdį: pa
prastas darbininkas uždirba į 
mėnesį apie 4000 rublių rusų 
vietiniais pinigais, o už vieną 
Amerikos dolerį jeigu jį nori 
nupirkti, tai reikia užmokėti 
S00 rub. tais pinigais; taip kad 
už visus tuos 4000 rublių gali 
nusipirkti tik 5 Amerikos do
lerius. Iš tų tai ir turi pra
gyventi. Apvalkalo ir valgio 
šios kainos: cukraus svaras 25 
centai, arba 55 sentai japonų 
pinigais, mėsos svaras 175 
rubliai vietiniais rusų pinigais, 
duonos juodos svaras 6 rub. 50 
kap. rusų vietiniais pinigais, 
pusbačiai vyriški 4 doleriai ar
ba 8 ar 9 japonų jenos ir tt. 
Dar reikia prie to pridėti tą, 
kad algas visur moka rusrj vie
tiniais pinigais, o kur tik ne
nueisi į krautuvę ką nors pa
sipirkti, visur prašo jenomis, 
nors priima ir rusų pinigus, 
bet priseina mokėti po kursu, 
kuris stovi toje dienoje ant je
nos arba dolerio. Tai matote 
kokiame materiališkame padė
jime gyvena tie lietuviai, ku
rie nežino nei jokio amato; bet 
jeigu katras iš jų moka kokį 
nors amatą, tai tiems truputį 
geriau, nes lengviau rasti sau 
darbą ir geriau apmoka. Ki
tame padėjime gyvena tie lie
tuviai, kurie yra seniau atva
žiavę į Vladivos'toką. Keletas 
iš jų turi net savo nemažus na
mus arba užima gerą tarnystę 
kokioje nors dirbtuvėje ar ki
tur kur. Jie tai galėtų padėti 
kuom nors savo tautiečiams, 
bet jie kodėl tai tolinasi nuo 
savųjų, jiems matyt nerūpi ar 
turi kur prisiglausti ir ar tu
ri nors kąsnį juodos duonos. 
Tik dvi ar trys ypatos iš Vla
divostoko pasiturinčiu lietu
vių darbuojasi Lietuvos.nau
dai ir kuom galėdami padeda 
pabėgėliams.

Kas link Vladivostoko lietu- 
i. tai jų yra

i

London, spal. 19. — Pereitų 
nedėlią Varšavoj Anglijos ir 
Francijos atstovai vienu kartu 
in teikė Lenkijos valdžiai no
tas. Notose pasakyta, kad a- 
lijantų valdžios Vilniaus pa
grobimą rokuoja laužymu ka
ro paliaubų tarp Lenkijos ir 
Lietuvos sutarties,’ padarytos 
tarpininkaujant Tautų Lygos 
misijai ir laužymu savo užtik
rinimų duotų Tautų Lygai. 
Notoj toliau, sakoma, kad jei 
Lenkija pilnai dalyko neištai
sys, tai Francijos ir Anglijos 
valdžios svarstys kas daryti to
liau.

London, spal. 19.—Laikraš
tis Times sužinojo, kad Lenki- 
teiktas pereitų nedėlių, reiškia 
.nusistebėjimų, kad Anglija ir

jus su darbais komiteto, ku
riais jis yra užsiėmęs pastara
jame laike. Komitetas apsvar
stęs savo posėdyje: 1) pabėgė
lių padėjimą, 2) negavimą jo
kio atsakymo nuo Lietuvių 
valdžios iš Kauno ant savo te
legramos, kuri buvo pasiųsta 
jai pavasarį 1920 m. kas link 
išdavinėjimo pasportų lietu
viams ir kas link įgaliotinio 
nuo Lietuvių valdžios. Toli
mesniuose Rytuose ir 3) poli
tišką padėjimą Rytų, kuris 
verčia lietuvių draugijas, ko
mitetus ir kolonijas ankštai su
eiti į kontaktą, kad apgynus 
savo teises, nutarė šaukti Ry
ki Sibiro lietuvių susivažiavi
mą Vladivostoke 26 rugsėjo 
1920 m. Susivažiavime bus' 
svarstomi šie klausvmai:

D Pranešimas atstovų iš 
vietų,.
Lietuvių tėvynėn grąži
nimas,

3) Kultūros ir apšvietos rei
kalai,

4) Reikalingumas Rytuose 
centraiinės lietuvių orga
nizacijos, ***

oT Spaudos biuras.
6) Atstovų sumanymai.
Kas link tolesnio Veikimo 

viršuj minėtų tų dviejų orga
nizacijų ir abelnai apie kitas 
lietuvių kolonijas Rytų Sibiro 
ir jų veikimą pranešiu vėliau.

A. P.

2)

ll-IK-1920 m. 
Vladivostok.

RINKIMAI AUSTRIJOJ.
Spalio 18 d. Austrijoj buvo 

rinkimai į parlamentą. Soci- 
jal-demokratai išrinkti 64, kri
kščionys socijalistai 77, pan- 
germanistų 16.

Pirmiau didžiumoj buvo so- 
eial-demokratai.

VAIKŲ PARALIŽIUS.
Haverhill, Mass. — Naujas 

apsirgimas vaikų paraližium 
užrekorduotas. Susirgo ketu
rių metų vaikas. Tai 18-tas 
šiemet apsirgimas ta liga.

BEDARBIŲ RIAUŠES.
Londono bedarbiai, skaičiu

je 20.000, spalio 18 d. buvo su
rengę demonstraciją, kuri bai
gėsi riaušėmis. Plėšimai taip
gi įvyko. Nuo plėšimų nuken
tėjo miesto dalis vadinama 
Whitehall. Į raitą policiją 
mesta plytgaliai, akmenaičiai 
ir kitokie daiktai. Sužeistų 
žmonių ir poįicistų buvo daug. 
Riaušės buvo ir ant Doįvning 
St., kur gyvena premieras 
Lloyd George. Po jo namo lan
gais buvo sužeistų žmonių. 
Prie premiero namo minia šau
kė: “Come out,” išeik.

7 *

Prie bedarbiij prisijungė žu- 
likai, kurie sumišime išdaužė 
brangenybių krautuvių langus 
ir pavogė laikrodžių ir kitokių 
auksų.

Sužeista 150 žmonių, suareš
tuota 200.

KARALIUS DUODA 
PAVYZDĮ.

Anglijos karalius Įsakė 
vo palociuj kurti krosnį tik ka
da būtinai reikia ir tai tik tru
putį. Tuomi duoda kitiems 
pavyzdį taupyti anglis anglia
kasių streiko metu.

PRAGYVENIMAS IR 
ALGOS.

sa-

Massaehusetts valstijos dar
bo biuras ištyrė pragyvenimo 
ir algų pakilimą karo metu. 
Pragyvenimas nuo 1914 m. pa
kilo 98 nuoš. o algos tuo tarpu 
apskritai imant tepakilo 73 
nuoš. Mažiausia algos kilo 
miestų samdomų darbininkų. 
Vidutinė darbininko alga 

Mass. valstijoj yra $33.06, o 
1914 metais vidutinė alga bu
vo $19.05.

KETINA STREIKUOTI.
Francijos angliakasiai in- 

teikė reikalavimus ir pareiškė, 
kad jei nebus išpildyti, 
streikuos.

tai
i

LABAI ATPIGO.
Manchester, N. H. — West 

Side firma pradėjo pardavinė
ti cukrų po 7c. svarą.

Ar stosi Lietuvai talkon da
bar iš liuoso noro, ar lauksi, 
kol lenko botagas privers tave 

j ginti Lietuvų?

ŽINIOS Iš LIETUVOS

TELŠIAI.
Telšių gimnazija šiemet jau 

turi 7 klases, mokinių lankosi 
arti 400. Mokytojų ir-gi yra 
daug ir gerų. Gimnazijos ve
dėjas yra kun. A. Simaitis, in
spektorius Mačernis,* mokyto
jauja šie mokytojai: p-lė Na
vickaitė, dėsto francūzų kalbą 
(nepriverstina), lotynų kalbjj. 
dėsto Abromavičius ir Karec- 
ka, matematiką dėsto Mačer
nis ir Karečka, fiziką dėsto irr 
gi Mačernis, chemiją ir gam
tą p. Abromavičius, geografi
ją p-lė Lozinskaitė, istoriją 
Kryževičius, piešimą dėsto Ka- 
zimierovskis, rusų kalbą (ne
priverstina) Nikolskienė, vo
kiečių kalbą dėsto Sargūnas 
atvykęs iš Mažosios Lietuvos 
20 d. rugpjūčio 1920 m. Lie
tuvių kalbą dėsto plačiai žino
mas Lietuvos rašytojas ir gar
sūs veikėjas Vydūnas, kuris at
vyko iš M. Lietuvos 20 d. 
rugpjūčio 1920 m. Tas garsus 
veikėjas Telšiuose rado plačią 
dirvą darbuotis tėvynės labui. 
Visųpirmu jisai atvykęs tuoj 
surengė pirmąją paskaitą gim
nazijos mokiniams, norėda
mas su jais arčiau susipažinti. 
Paskui jis tokių paskaitų su
rengė 4 iš. eilės plačiai visuo
menei. Toliaus, jis matyda
mas didį skurdą ir nesusiprati
mą mokinių tarpe, stvėrėsi jų 
auklėjimo doroje ir prakilnio
je dvasioje. Tas mokiniams 
pageidaujama buvo ir galų ga
le mokiniams pakilo ūpas ir 
tuomet gerb. mokytojas paste
bėjęs užganėdintus mokinius, 
ėmė pratinti juos prie rašybos, 
užduodamas jiems rašinėti šį- 
tą iš atminties. Gal Dievui 
padedant tas jo milžiniškas 
darbas ir vargas išduos gau
sius vaisius. Be to jis gražiai ir 
pagirtinai išmokė gimnazistus 
dainuoti. Neišsakomai mums 
naistus. Neišsakomai mums y- 
vra malonu turėti tokį prakil
nų ir darbštų mokytoją ir gal 
Dievui padedant įstatys jis 
mus į tinkamas vėžes. Dieve, 
stiprink jo jėgas ir sveikatą.

Telšiuose neseniai apsigyve
no parvažiavęs iš Amerikos J. 
Gediminas. Kaip girdėti jis 
žada pastoti į gimnazijos mo
kytojus. Būtų labai malonu 
mums sulaukus naujo Lietuvos 
veikėjo.

Aš esu mokinys IV klasės, 
14 metų amžiaus. Kilęs iš Jez- 
daukiškės kaimo, Žemaičių 
Kalvarijos valšč.

Grigas Valančius.

laikraštį “Darbininką” į savo 
rankas. Jame patėmijau la
bai daug mūsų brolių lietuvių 
paveikslų — grupų ir atskirų 
veikėjų. Tai tie paveikslai ir 
raštai “Darbininke” dar la
biau uždegė manyje tėvynės 
meilę ir norą jai dirbti, pasi
aukuoti ir imrti, jei ‘ reikės. 
Smagu pasidarė, kad tolimoj 
Amerikoj lietuviai mums eina 
talkon ir dirba dėl Lietuvos. 
Per tai supranti, kad dėl Lie
tuvos dirba daugelis, o kur 
daugelis dirba, tai ten ir užsi
degimas, entuziazmas atsiran
da dirbti. Ačiū broliams ir 
sesutėms dirbantiems dėl Lie
tuvos, ačiū vadams. Ačiū vi
siems širdingai.

Puskarininkas J. Gaulia.

TELEGRAMA.

Spalio 17 d. buvo susirinki
mai Newark’e. Lietuviai iš
pirko bonų arti trijų tūkstan
čių. Suaukavo ginklams šim
tą trisdešimts tūkstančių auk
sinų. Waterbury’je nupirkti 
tūkstančiai bonų. Lietuvos 
Šauliams surinkta virš šimto 
penkiolikos tūkstančių auksi
nų. New Britain’e parduota 
daug bonų. šauliams surinkta 
šimtas tūkstančių auksinų.

Lietuvos Misija.

MOKINIŲ STREIKAS 
BERLINE.

Berline pradinių mokyklų 
perdėtiniu yra. paskirtas Loew- 
enstein. Jis esąs Neprigulmin- 
gųjų socijalistų partijos narys 
ir be .to žydas. Tai tėvai, siun- 
čiantieji vaikus į mokyklas, 
baisų protestą iškėlė. Vaikai 
buvo besurengią demonstraci
ją. Vienos mokyklos vaikai ė- 
jo į kitą kad susijungus gatvė
mis demonstruoti. Mokykla 
besanti uždaryta. Ėmė laužtis. 
Atbėgusi policija sulaikė. Da
lis tėvų apreiškė neleisią į mo
kyklą vaikų iki “bedievis, ko
munistas, nepedagogas, žy
das’ bus mokyklų perdėtinis.

jos vyriausybė atsakydama į(vių organizacijų, j¥ jx<*
Anglijos ir Franci jos notas, in-• dvi: 1) Vladivostoko lietuvių 
Francija skaito sau už parei- apšvietos dr-ja “Arklas” ir 2) 
gą priskirti Vilnių Lietuvai. [“Vladivostoko lietuvių tautiš- 
Lenkų valdžia toliau aiškina, kų reikalų gynimo komitetas, 
kad girdi toks nuosprendis su- [Draugijos tikslas — darbuotis 
keltų daugiau panašių susikir- ant kiek galima tarpe lietuvių, 
timų ir-maištų lenkų armijoj.!kad užganėdinti jų dvasiškus 

Lenkija, girdi, peraukštai jr morališkus reikalavimus, 
stato alijantų užuojautą Len- (Tam tikslui draugija renka ant 
kijai, kad daleisti, kad alijan- kiek galima tankiau visuoti- 
tai naudosis iš lenkų sunkios Į nius draugijos narių susirinki- 
padėties ir reikalaus atsižadė-[ mus, išdavinė ja lietuviams 
ti Vilniaus, f _ " * ’
valdžia atsišaukia į alijantus 
bedaryti jai trukdymų Lenki
jos atstatyme. \

(Tai lenkai visiškai numeta 
kaukę ir visam pasauliui paro
do murziną, veidmainingą vei
dą. Pradžioj išsižadėjo Vil
niaus pagrobikų, dabar paro
do remią iš visų išgalių ir be 
Vilniaus negalėsią gyventi.)

I
-------:------- |n,us, išdavi nė ja lietuviams 
Pagalios lenkų j laikraštį “Darbininką,” kurį 

gana veltui iš Amerikos, ren
gia paskaitas, dar buvo pra
dėję mokyti: rašyti, skaityti, 
istoriją ir kitas mokslo šakas, 
bet tas darbas kol kas nepavy
ko, nes visiškai mažai atsirado 
lietuvių, norinčių mokytis. O 
kas link komiteto uždavinių,
tai jis rūpinasi lietuvių reika- j 
lų atstovavime ir pabėgėlių1

Jei nenori grįžti lenkų ponų 
pavergton Lietuvon, tai au
kuok dabar lenkams išvyti 
iš Lietuvos.

Amerike gali užstoti tokie 
laikai, kad noroms nenoroms 
turėsime grįžti Lietuven. Au
kuok dabar, kad gnlitmn grįž
ti į laisvų ir neprigvimiagą 
Lietuvų.

Kur dingtum, jei Amerike 
kiltų baisus nedarbas. Vienin
telis tuomet išganymas Lietu
va. Kad nereiktų lenkų penų 
pavergton Lietuvon grįžti, au
kuok jos nuo lenkų žabangų 
gynimui dabar.

Kaip aš nudžiugau, kada 
ėmiau gauti Amerikos lietuviu

MANO DŽIAUGSMAS.

*

visą puslapj . 
pusę puslapio

Apgarsinimų kainos: į
. $25.00 I Vi ketvirtą dali poslapio.. $8.00 
.......... $15.00 Į Už aštuntą dalj puslapio .............$3.00 

Smulkus apgarsinimai po $2.00.
Apgarsinimus priimsime iki Lapkričio 1 d. 1920 m.
Visi, kurie norite apsigarsinti. pasiskubinkite prisiųsti apgar

sinimo kopiją. Pasigarsindami L. D. Kalendoriuje pakelsite savo bie- 
n|; taip-pat paremsite L. D. S. .

Apgarsinimus {duokite musą (galiotoms ypatoms arba pasiųski
te tiesiog

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI, 
244 West Broadway, Boston 27, Mass.

IŠGARADINTU IR KONDENSUOTU

Brand Pieną.

EFF1ELD

Tčmvkite Šį ženkląJS^

Mes didžiuojamės patys ir tikrai
tikime SEALECT pienu,

Delei virimo ir stalo jisai
ESĄS GERIAUSIAI PADIRBAMAS
Nusipirk ir pamėgink vieną dėžutę 

— Tamstos persitikrinsite.
Geresni Pardavėjai parduoda SEALECT

Sheffield Condensed Milk Co., Ine.
H. MORSE & CO., Agenis

9 India St., Boston
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Eina iš South Boston'o utarninkals, 
kstvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga.

■ , ■ 1
Labai gaila, kad nepatekokušiam paveldėjystės tauti

niam skeveldrai bus pavelyta j angliškon spaudon ta žinia, 
laužyti tarptautinę sutartį, tai kad gen. ZeŪgipskio karinome-

DARBININKAS 
(THE WORKER) ' 

The Lithuanian Trl-Weekly Paper.
Pnblishęd every Tuseday, Thursda/T 

ud Saturday by St. 'JozepKs Lith- 
uanian R.-C. Association of Labor.

■Entered as second-class matter Sept. 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879” 
“Acceptance for mailing at special rate 
pf postage provided for in Section 
1108, Act of Oct 8, 1917, authorized 
•n July 12, 1918.”

KADA KITI MUS 
REMS.

nė ne iš vilniečių ir gardinie
čių susideda, kaip lenkų skel
biama, o iš galicijonų ir poz
naniečių. Tuomet Amerikos 
apšviestūnijai lenkų šunybė da 
geriau būtų pasirodžius. , Ir

rytinė Europa paskęs anarchi
joj. Lenkija be abejonės jau
čia, kad jos reikalas teisingas, 
bet negali maištingiems karei
viams leisti laužyti karo pa
liaubas, lenkų valdžios padary
tas be prisipažinimo, kad ji ikšiolaikiniai lenkų prieteliai 
nėra jokia valdžia. Lenkijos jau pradeda išvysti kad lenkai 
priešininkai neturėjo geresnio'ne kas kitas yra, kaip Polak, 
argumento apkaltinti Lenkiją Polander, bloody Pole — keik- 
imperializmu, kaip gen. Zeli-(smo žodžiai angliškoje kalbo- 
guskį ir jo kareivius.” i je.

y*

keik-

iI

*

Kas silpnas, kas iš visų iš
galių nekopia prie pagerini
mų, tai tas mažai kitų domės 
teatkreipia į save. Tik tie, 
kurie smarkiai, uoliai stoja už 
savo teises, teingija jas ir ki
ti su jais skaitosi. Su lietuvių 
tauta kitos tautos tiek skaity
sis, kiek mes patys savo tau
ta rūpinsimės. Anglija, Ame
rika Lietuvą rems, jei mes pa
tys ją remsime. Vilniaus žy
dai lietuvių privatiniame pasi
kalbėjime pareiškė:

“Mes jums padėsime, kai 
jūs būsite galingi.”

Žydai jau dirba su lietuviais 
įteigime ir kovoje už Lietuvos 
valstybę. Jie pamatė, kad lie
tuviai stiprėja, tai jie su mu
mis.

Ir didžiosios valstybės tuo 
greičiau su mumis skaitysis, 
mums padės, juo greičiau mes 
stiprėsime.

Nekartą nekantrybės žodį 
pasakome prieš Ameriką už 
nepripažinimą, už neparėmi- 
mą kovojančios už laisvę Lie
tuvos. Bet kaip mes patys A- 
merikos lietuviai pripažįstame 
ir remiame Lietuvą. Juk net 

.sarmata į save pasižiūrėti. An
dai per penkias Amerikos lais
vės paskolas Amerikos lietu
viai yra išpirkę nemažiau, kaip 
už 30 milijonų dolerių bonų. 
Tų bonų kampanija tęsėsi po 
keturias, o paskui tik po tris 
savaites.

Štai Lietuva, būdama kur 
kas didesniame pavojuje, negu 
Amerika per karą prieš Vokie
tiją, paprašė išpirkti bonų už 
penkis milijonus. Jau arti mė
ty, kai kampanija eina už tą 
paskolą, o toli gražu nei pu
sės prašomos sumos nesuskdli- 
nome.

Štai atskrido baisi žinia, kad 
Vilnius pagrobtas, kad smir
dintis priešas veržiasi linkui 
Kauno. Juk turėjome taip su- 
justi šitame laike, kad per 24 
valandas reikėjo sumesti auko
mis penkis milijonus dolerių. 
Ir mes Amerikos lietuviai bū
tume įstengę tą padaryti. 500.- 
000 lietuvių klotų po dešimkę 
ir $5.0*00.000 guli.

Nubuskime, išvyskime kelią 
į galybę. Budinkime snauda
lius.

PASMERKIA LENKUS.
New York Times, vienas in- 

takingiausių ir didžiausių A- 
merikos laikraščių, pereit^ su- 
batą turėjo editorialą antgal- 
viū Peace at Riga. Ten nuro
doma be kito* ko, kad lenkai 
gali netekti užuojautos už Vil
niaus pagrobimą. Rašo:

“Užuojauta galų gale šį-tą 
reiškia ir lenkai tos užuojautos 
daug neteks, nebent jie grieb
sis kokio nors praktiško veiki
mo, kad paremti valdžios išsi
žadėjimą ‘maištininkų,’ pagro
busių Vilnių. Šitie lankai, gy
venantieji žemėj, kuri galės 
tekti Lietuvai, pamatė, kad 
jie ,ga1ės likti be tėvynės, ne- 
bent jie prarys savo antipati
jas ir patys taps lietuviais. To
dėl jie rezignavo iš lenkų ar
mijos ir išviję Lietuvos vy
riausybę iš Vilniaus. Ten jie 
įsteigė naują valstybę, ^kaip 
kad laumėj padaryta. Jie už
sipelno šiokios tokios simpati
jos, bet jei kiekvienam nete-

• X.

Lenkų darbai
Mariu šis.

(Tęsinys)
5. Lenkų agitacija Lietuvoje.

Matydami Lenkai, kad Lie
tuvos žmonės nelabai prie jų 
linksta, kad visose ^užimtose 
vietose, kaip išganymo laukia 
ateinant Lietuvos kariuome
nės, kad lenkai ligi kaulo visų 
neapkenčiami — jie griebės 
žemiausios agitacijos. Len
kams nepakako tų visų šmeiž
tų ir intrigų, kuriuos jie pla
tino prieš Lietuvą užsienio, o 
ypač Francūzų spaudoje — jie 
griebės biaurios provokaęijos 
pačioje Lietuvoje. Negalėda
mi Lietuvos pavergti gražiais 
žadėjimais, ginklu, priespau- 
domię, lenkai sugalvojo tai a- 
gitacijos ir melo keliu pasiek
ti. Jie agituodami pirmą jau 
žingsnį žengė į Lietuvos kraš
tą, Vos spėjo lenkai į Vilnių 
įeiti ir kaip iš maišo pasipylė 
visokių gatvių plūdimų, šmeiž
ti} ir koliojimų ant Lietuvos ir 
jų vyriausybės, pasipylė devy
nios galybės atsišaukimų į Lie
tuvos visuomenę ir į jos ka
riuomenę, kuriuose begėdiš
kiausia kurstė žmones prieš jų 
valdžią ir viliojo juos Pilsuds
kio ir “ojczyznos” garbinti, 
žadėdami už tai įvairių dan
gaus ir žemės gėrybių. Visos 
Vilniaus sienos buvo nulipin
tos proklamacijomis atsišauki
mais; nebuvo tos dienos, kad 
nebūtų buvę šaukiami keli mi
tingai, kur visaip buvo kolio- 
jami Lietuviai, o į'padanges 
keliami Lenkai. Lenkai norė
jo patraukti Vilniaus biednuo- 
menę į savo pusę jiems žadėda
mi produktų. Bet kaip žadėto 
neišpildė, bado verčiami žmo
nės pradėjo prieš lenkus mur
mėti ir pasakoti, kaip Kaune 
prie Lietuvių valdžios viso ge
ro užtenka. Kad atkreipus 
liaudį nuo Lietuvos duonos, 
pradėjo lenkai Vilniuj visą ei
lę mitingų prieš Lietuvius or
ganizuoti. Per tuos mitingus 
buvo lietuviai piešiami, kaip 
žiauriausi pasauly žmonės, ku
rie moką net ‘ ‘ gyvus lenkus po 
žeme kasti, nekaltas moteris 
ir kūdikius pjauti.” Bet tų mi
tingų pasekmė, kad vieni iš 
minios liko užkrėsti didžiausia 
neapykanta -prieš Lietuvą, o 
kiti priešingai, — iš sulenkė
jusių virto karštais lietuviais.

Vilniaus ,kunigai (lenkai) 
. endekai išsivedę jų globojamą 

ir auklėjamą šv. Kazimiero 
darbininkų (ji įkurta jau vo
kiečių okupacijos metu) lygą 
į Kalvarijas pradėdavo ir 
baigdavo pamaldas mitingais 
ir pamokslais prieš Lietuvą. 
Lenkų kunigai ir ponai dvari
ninkai važinėjo puikiais veži
mais po Lietuvos kaimus ir 
miestelius, šaukė susirinki
mus, sakė pamokslus ir net 
kaltais drįsdavo prabilti, kad 
be lenkų kalbos negalima esą 
nei danguje apsieiti. Jie da
lino žmonėms lenkų laikraščių, 
brošiūrų, įvairių lapų, lapelių 
lenkų ir lietuvių Jialba, ku
riuose pirmas dalykas — Lie
tuvos valdžios šmeižimas, ant
ras — Lenkijos su jos duona, 
nafta ir aukso kalnais aukšti
nimas.
' Neužteko, kad lenkai patys 
agitavo — pirma jų eidavo jų 
prisamdytų šnipų ir provoka
torių būriai visomis pakampė
mis ir varydavo savo juodą 
darbą. Tų agitatorių tarpe 
daugelį randame Lietuvos dva
rininkų ir sulenkėjusių mieste
lėnų — jie taip pat labai daž-

kiti priešingai,

nių apie Lietuvą lenkų štabui. 
Tie visi agitatoriai prisimes- 
davo liaudies draugais ir save 
Lietuvos sūnumis vadindavo. 
Į Lietuvos kariuomenę leisda
vo atskirai atsišaukimus ir 
tam tikras brošiūras, jų dau
giausia išmėtydami pozicijų

• pakraščiais, arba iš aeropla
no. Visoje pafrontėje lenkų a- 
gitatoriai dirbo išsijuosę gyvu 
žodžiu, atsišaukimais ir viso
kių priemonių griebės, kad tik 
daugiau savo pusėn patraukti. 
Jie spausdindavo tuos atsišau
kimus lietuvių kalba ir kad la
biau akis apdumti, pasirašyda
vo dažnai kažkokio “Lietuvos 
gynimo komiteto” vardu. To
ki atsišaukimai dažniausia 
prasideda krikščionišku pa
sveikinimu, o baigiasi kartais 
atminimu “nelaimingos” uni
jos, kartais aukso kalnų ža
dėjimu, bet dažniausia šlyk
ščiausiu Lietuvos vyriausybės 
ir buvusios valstybės Tarybos 
koliojimų.

Visose išleistose lenkų-bro
šiūrose ir atsišaukimuose į Lie
tuvos visuomenę ta pati gies
mė giedama — Lietuvos val
džia vokiečiams parsidavus, 
Lietuvos visuomenė išsigimusi 
(wyrzutki), dėkis prie Lenki
jos, gausi “druskos ir dangaus 
gėrybių.” Provincijoje dau> 
giausia tais žadėjimais, žmonių 
pritraukdavo. Ateis lenkų a- 
gįtatorius iškoneveiks prieš iš
alkusią minią Lietuvos vai-, 
džią, prigirs, pripasakos apie 
lenkų dorybes ir turtus ir duo
da žmonėms pasirašyti popie- 
rą, per kurią jie neva gausią 
įvairių produktų. Tos popie- 
ros būdavo parašytos lenkiš
kai, žmonės visai nesuprasda
mi, ko ten prašoma, bet tikė
damiesi šio to maistui gauti ei
na ir rašosi. Bet gaila, kad 
tie visi prašymai niekad nebu
vo išpildomi tik Lenkų Seimas 
už kelių savaičių apskelbda
vo, koki Lietuvos kaimai ir 
kaip jie trokšta prie Lenkų 
valstybės jungtis.

Bet ko labiau lenkai agita
vo, tuo labiau Lietuvos visuo
menė prieš juos kilo. Lietuvos 
darbo žmonės labai gerai len
kus pažįsta ir nusimano, kad 
jie ateidami į Lietuvą neša 
kartu su savim verguvę ir 
priespaudą. Lenkams pasise
kė labai mažai ką į savo kil
pas pagauti, visur Lietuvos 
žmonės nuo jų kratėsi ir bėgo..

Lenkai nepasitenkino provo
kacija tik Lietuvoje — pačiuo
se žmonėse, jie vedė ją per lai
kraščius savo šaly, užsienyje, 
taip pat Vilniuje. Nebuvo to 
lenkų laikraščio, kuris kokiu 
nors būdu negiedotų apie Lie
tuvą — vienuose ji buvo bjau
riausia *koliojama, žeminama, 
pravardžiuojama, kituose apie 
įvairiu unijų aktus giedama;

• vienuose lietuviai žmogžu
džiais, teriotojais žiauriau
siais vadinami, kituose “-bran
giausiais, paties Dievo ąu Len
kija surištais broliais” krikš- 
tyjami; vienuose lenkai jiems 
duobę kasė — kituose savo

. “karštos meilės ‘jausmus” lie
jo. Lenkai drįso net tikrinti, 
instinktas ir jėga sukoncen
truota, kad lietuviai to, visai 
lenkams neverčiant, begalo 
trokštą ir kad jie tai darą iš 
geros valios. Ir da daugiau,— 
lenkai savo laikraščiuos net 
drįso tikrinti, kad Lenkija sa
vo valstybę drauge su Lietuva 
jungia “ ne ugnimi ir kardu” 

| bet “meilės apsiausto išplėti-

y

GELEŽINIS VILKAS.

DARBININKAS
kad jungtis norinčios abi taf
tos (Lietuva ir Lenkija) ir da
bar, kad tame sutikime valios 
vo broliškos širdies prispaudi
mu.’.'(Skaityk “Kurjer Lwov- 
ski”. Ar gali būti daugiau me
lo!

Ir kokį tik laikraštį nepaim
si, ar tai Lwovo, Lodziaus, ar 
tai paties Vilniaus — ta pati 
giesmė — tik Vilniaus laikraš
čiai gal kiek šmeižimais bū
davo pilnesnį. Ir ko lenkai ne- 
prasimanydavo — tikrai nebe- 
feikalo pasakyta, kad lenko 
fantazija už jį patį didesnė ir 
ji gali visą pasaulį įsivaizdin
ti. Iš pradžių lenkai lietuvius 
vadino vokiečiams parsidavu
siais, toliau, kaip jau vokie
čiai iš Lietuvos tapo pačių lie
tuvių išvaryti ir atsibeldė į 
Lietuvą Bermonto plėšikų 
gaujos; lenkai iš kitos pusės 
puolės — Lietuviai esą su Kol- 
čaku ryšių padarę. Kaip jau 
ir Bermonto gaujos Lietuvos 
ginklu buvo išvarytos, tuoj 
Varšuvos laikraščiai pradėjo 
balsu rėkti — Lietuva atsida
vusi Anglų provokatoriui. 
Bet to viso neužteko — lenkai 
griebusi dar lietuvių “žvėriš
kumus” dengti. Ir lietuviai 
tiek jau ’esą žiaurūs, kad len
kų moteris ir vaikus smaugia 
(žiūrėk “Dziennik AVilensky,” 
“Dziennik Warszawsky” etc.), 
o ką jau kalbėti apie visas ki
tas lietuvių nedorybes” turbūt 
reikėtų ji} knygos prirašyti— 
kiek lenkų laikraščiuose jų pri
rinkta ir prigalvota. O paims 
lenkiškas laikraštis Lietuvos 
valstybės darbus perkratinėti, 
tai ęet plaukai ant galvos šiau
šis—“visa joje suįrę, visa “vo
kiškos Tarybos” engiama, pi
nigai valstybės vagiami, val
dininkai tikri “tironai” — 
žmonės dejuoja, Verkia ir šau
kiasi lenkų.’’ Tas pačias ži
nias apie Lietuvą stengėsi len
kai už pinigus užsieny prapla
tinti — ir mes jų randame y- 
pač apščiki francūzų spaudoj, 
bet kaip tai jos nelabai veikė 
į pasaulio politikus, — kas lai
kė lenkų pusę — tas ir toliau 
tebelaikė (Prancūzai pav.), 
kas neutraliai^ lietuvių ir ku
ku klausimą žiūrėjo — tą len
kų veidmaininga politika, ku
ri taip pasauliui seniai žinoma, 
pastūmė lietuvių pusėn (Ang
lai), kitos gi didesnės valsty
bės taip ir pasiliko tylinčios, 
bet lenkų šmeižimai jų visai 
nesujudino.

6. Dar Vienas Lenkų 
Agitacijos Būdas.

Ką lenkai nepasiekė per mi
tingus, proklamacijas, įvai
rius lapelius, brošiūras, ką ne
sujudino lenkų laikraščių pra
simanymai — jie sumanė į tuos 
“kietaširdžius,” “nepajudina
mus” lietuvius veikti per tam 
tikras organizacijas. Taip pat, 
jei lenkai būtų mėginę tiesiogi
niu būdu pavergti visą Lietu
vą, nebūtų radę Santarvės 
pritarimo. Jie turėjo padaryti 
kokią nohs fikciją. Ir tam tiks
lui jie įkūrė daugybę tam tik
rų sąjungų. Iš jų žymiausia 
yra ‘ ‘ Straža Kresova. ” “ Stra- 
ža Kresova” buvo įsteigta 
Vilniuj iš Lietuvos dvarponių 
— jos centralinis Komitetas 
veikė Varšuvoj; sąjungos dar
bui buvo skirta 150 milionų 
rublių. Šios organizacijos tiks
las provokacijos keliu paverg
ti Lietuvos tautą. Be to dirbo 
Lietuvoje “Dowodztwo obrony 
Kresow ziemi Suwalskiej” — 
šios sąjungos tikslas ypač ar
enti Lietuvos valstybės kūri
mą per sukylimus ir žinoma 
agitaciją. Ši organizacija pa
darė sukilimą Seinuose ir Ka- 
dišiuose — jos darbo plotmė 
buvo ypač Suvalkijoje. • Ji or
ganizavo taip pat partizanų 
būrius, kad palengvyti Lietu
vos žemių puolimą Varšuvos 
lenkams. (Paskiau/lietuviai ją 
sugavo ir sunaikino). Taip pat 
Suvalkijoje darbavosi išsijuo
susi “Polska organizacija 
Wojskowa (“Lenkų karinė są
junga”). Ji slaptai organiza
vo vyrus, ką tik sugavusi pri
siekdindavo, duodavo ginklų, 
o reikalui prisiėjus ir pinigų.

/Tą patį tikslą turėjo ir tą pa
tį* darbą varė “Strzelcy Nad- 
niemienskie” (“Panemunės 
Šiauliai ”). Jų organizavimą

)

nesuteikdavo reikalingų ži-Įmu ir lietuvių tautos prie sa-

prižiūrėjo ypač Topor’as Wau- 
sowski’s ir Jastrzembowski’s 
— abu gryniausi lenkai iš Len
kų. Jiems Varšuvos vyriausy
bė asignavo gana didelę sumą 
pinigų ir davė daug aniunici- 
jos ir šovinių. Ši organizacija 
darbavos taip pat Lietuvoje. 
Kad kuodaugiausia prigaudy- 
ti partizanų į savo tinklą — ji 
panaudojo dideliausią agitaci
ją prieš Lietuvos valdžią; ir 
kadangi žmonės užimtų len
kais kraštą per sunkų susisie
kimą nieko tikro nežinodavo a-
pie Lietuvos padėjimą, patikė
davo jų tikrinimams ir dėda- 
vos prie lenkų. Vienam “Pa
nemunes kiaulių ’ ’ (Strzelcy 
Nadniemienskie”) atsišauki
me, pavadintam “Do wszyst- 
kich mieszkancow ziem Nad- 
niemienskich” (‘Visiems Pa
nemunės žemių gyventojams”) 
taip apibrėžiami jų tikslai: 
“Kad neleisti Kauno Tarybos 
valdžiai parduoti Panemunės 
žemių (suprask Lietuvos) vo
kiečiam ir rusams,- įsikūrė 
“Panemunės Šiauliai.” Bet 
lenkų ponai savo agitacija vis 
dėlto mažai ką nuveikė, nors 
jie nepajėgdami savo tikslo pa
siekti agitacija, stengėsi tai 
pinigais atlikti, nes partizanai 
buvo labai gerai apmokami.

Prieš Santarvę lenkai pasi
teisino, kad tos visos sąjungos 
ne lenkų darbas, bet pačių 
žmonių-lietuvių.

Šalia “Panemuniečių Šiau
lių” dirbo “Užnemuniečių 
Šiaulių” sąjunga — bet kas ir 
kur ją įkūrė — nėra aišku, 
nors apie ją randam dažnai mi
nint “Nasz Kraj”, (Vilniuje 
lenkų laikraštis).

Vilniuje veikė “Lenkų Vie
nybės ir Jėgos Sąjunga” — jos 
tikslas sujungti rytų žemes su 
Lenkai ir nukelt Lenkų sienas 
į Aukštojo Dniepro, Berezinos 
ir Dauguvos upių uostus. Len
kai įkūrė taip pat vadinamą 
‘ ‘ Lietuvių, Gudų diviziją,’ ’ 
bet tai tikras,apgavimas, nes 
ji buvo tikrai lenkiška ir ją ve
dė vienas Austrijos generolas 
Šeptickis, o1 jos karininkai (o- 
ficieriarf dažniausia paeina iš 
Poznaniaus ir, Galicijos. Į ją 
buvo priimama tik lenkų ka
rininkai. Tos visos sąjungos 
buvo vedamos Lietuvos ir Len
kijos dvarininkų. Jie buvo 
pasiryžę jei ne apgavimu-pro- 
vokacija, tai ginklu pulti ir 
pavergti Lietuvą, bet jų pla
nai sugriuvo, o Lietuvos vi
suomenė liko tvirta, nepajudi
nama — ir vargu jau Len
kams pasiseks ją kada nors su
jaudinti, nes dar perdaug gy
vi jos atminty lenkų viešpata
vimo ir baudžiavos laikai, ir 
kažin ar bus tie laikai * kada 
nors užmiršti!

(Bus daugiau)

NEGAUS GILIUOTI.

IŠMĖGINIMAS LYGOS.
London, spal. 19. — Spėja

ma, kad Tąutų Lygos konfe
rencijoj būsiančioj Bruselyje 
bus karšto svarstymo Vilniaus 
klausime. Lyga nemano pa
kęsti tokių išsišokėlių, kaip 
gen. Zeliguski. Nepakęs lau
žymų Lygos padavadijimų be 
nubaudimo. Vyriausiųjų Ly
gos narių ūpas pakilo iki aug- 
ščiausio laipsnio. Gal nebus 
klaidinga pasakyti, kad Vil
niaus klausimas bus Lygos iš
mėginimu. Yra tikimasi, kad 
nežiūrint į lenkų valdžios išsi
žadėjimus Zeliguskio ir išsisu
kinėjimus Lenkijos valdžia bus 
priversta atsiimti iš Vilniaus 
savo Zelguskį ir jo* “maišti
ninkus.”

Lyga mato, kad jei tokie pa
grobimai, kaip Vilniaus, bus 
leista, tai Europoj tokiems pa
grobimas galo nebus.

Paryžius, spal. 19/ — Viso
kios alijantų misijoj, karinės 
ir civilės, apleido Vilnių. Liko 
tik francūzų konsulas.

NEVAŽIAVO Į VARSAVĄ. ____
Paryžius. — Oficialiai buvo 

paskelbta, kad Paderevskis 
vyks Varšavon, laikraščiai bu
vo paskelbę, kad jau jis išva
žiavo. Tuo tarpu buvo tikėta-

Gediminas kunigaikštis 
Vieną kartą susapnavo, *
Kuomet buvo jis medžioklėj 
Su dvariškių būriu savo.

Matė vilką geležinį, 
Baisius šarvus jis turėjo. 
O viduj jo vilkų aibės 
Šauksmą, kaųsmą ten girdėjo.

\ •

Gediminas atsibudęs .
Tuoj apsakė sapną savo. 4
“Kurkie^ viešpatie čion miestą,” 
Sapnų žynius pranašavo.

Kunigaikštis dirbt pradėjo, 
Viskas ėjo it ant sviesto. 
Kur tą vilką jis regėjo, 
Ten įkūrė pilį miesto.

Ir užbaigus šventą darbą 
Širdžiai linksma pasidarė. 
“Aš jam vilko duosiu vardą, 
“Lai bus Vilnius,” viešpats tarė.

Nuo to laiko mūs sostinė i 
Vilniaus gavo puikų vardą. 
Dabar lenkai jįjį mina 
Ir jo pilį šūviais ardo.

Tasai priešas paskutinis 
Jau apžiojo Vilnių mūsų. 
Laiko niekšas sukabinęs,— 
Ar neliūsta širdis jūsų.

Gediminas įtikėjo 
Ką miegodams pasapnavo. 
O mes broliai ar tikėsim 
Praregėję akim savo.

Gediminas pasapnavęs 
Teikės Vilnių pastatyti. 
Mes matydami jį griaunant 
Ar daleisim suardyti.

Keno gyslos neužšalo 
Gedimino kraujas plaukia 
Kieno lūpos nepabalo 
Lai išvieno visi šaukia:

Vilnius, Vilnius tikrai mūsų 
Laukan lenkai nelabieji. 
Mes apseisim čion be jūsų 
Jūs judošiai prakeiktieji.

Kas tik lietuviu dar jaučias
1 Lietuvystę savyj turi 

Šimtines dėl Vilniaus siunčia 
Ir į nosį lenkams-duria.

Surik, Vilke geležini, 
Ir Zelgowskį vyk nelabą. 
Šalin prieše paskutini 
Ir Pilsudskio visas štabe.

Mes šimtinėms šarvus kalsim 
Vilką plienu apšarvosim. 
Kaulus priešui mes sumalsim 
Do Waršavy juos iš josim.

Tikrai Vilnių mes laimėsim 
•Kad tik iš paskutiniųjų 
Su pagelba paskubėsimi 
Prie\viengenčių nuskaustųjų.

U. Gudienė.

si, kad jis nuvykęs ištaisys persergėjimu, kad lenkų fron- 
lenkų susipainiojimą su Vii- tą reikia stiprinti. t 

. niaus pagrobimu. Bet visai ne
tikėtai Paderewski susilaikė ir 
liko Paryžiuje. Jis, sako, no
rėtų išvengti kraujo pralieji
mo tarp lenkų ir lietuvių ,bet 
jaučiąs ka dnegalėtų pasakyti, 
kad gen. Zeligoski turi būti iš
krapštytas iš Vilniaus.

v*

ATSIĖMĖ.

9

/

London, spal. 19. — Bolševi
kai atsiėmė iš lenkų Minską. 
Lenkai išvyti.

KRAUJAS LIEJAS.
London, spal. 18. — Smar

kus buvo susirėmimas tarp 
lietuvių ir lenkų subatoj ir ne
dėlios rytą fronte tarp Vil
niaus ir Kauno. Taip oficia
liai iš Kauno pranešama. Abi 
pusi turėjo didelių nuostolių. 
“Lenkai atakuoja didelėmis 
jėgomis, vartodami šarvuotus 
vagonus ties Rykonty stoti
mi,”, sakoma telegramoj.

PAGROBĖ MINSKĄ.
London, sųal. 18. — Iš Mas

kvos bevieliniu telegrafu pra
nešama, kad lenkai po pasira
šymo taiko ssutarties pagrobė 
Baltgudijos sostinę Minską. 
Lenkai turės pasitraukti iš 
Minsko, nes sutartimi tas 
miestas lieka Rusijai. Rusų 
telegramoj sakoma, kad toks 
lenkų pasielgimas yra rusams

SUDĖJO $50.000.
Worcesterio šv. Kryžiaus 

Kolegijai pačiame mieste su
rinkta jau $50.000.

PER TRIS DIENAS PER 
ATLANTIKĄ.

Philadelphia, Pa. — Joseph 
W. Thompson sako, kad per 
Atlantiką — iš New York į 
Liverpool, galima perplaukti 
per tris dienas. Jis norėjo nu
pirkti nuo valdžios laivą Le- 
viathan ir indėti tokias maši
nas, kuriomis būtų galima pa
daryti tokią greitą kelionę per 
Atlantiką. Vaidžia nepardavė 
to laivo. 1

LONG BEACH, N. Y.
. Spalio 20 d. sustreikavo policis- 

tai reikalaudami pakėlimo alRŲ- 
Vyriausiasis T. J. Tracy paskelbė, 
kad organizuosiąs iš naujų ir iš 
senųjų nebus priimami atgal.

Tuo laiku kaimeli saugo liuoa- 
noriai.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE.

Visose kolonijose šaukite 
masinius mitingus ir klokite 
šimtines ir penkdešimkes. '

nas, M. Pranckevičiutė, A. Rumku- 
nas. Viso $28.25.

16 kuopos rašt. J. Sudyškis

PRANEŠIMAS.•

LDS Conn. Apskričio kuopoms.

L. D. S. Conn. Apskričio extra 
suvažiavimas įvyks 31 d. spalio 
1920, Ansonia, Conn. Visos 
L. D. S. Conn Apskričio kuopos 
malonėsite rinkti delegatus į virš 
minėtą suvažiavimą. Broliai ir 
sesers darbininkai, ir darbininkės! 
Šis extra suvažiavjmas yra šaukia
mas, dėl mūsų naudos ir organiza
cijos gerovės. Šiame suvažiavi
me galėsime rimtai apsvarstyti 
L. D. S. Seimo nutarimus ir pra
dėti vykinti tuos nutarimus gyve- 
niman. Kuopų raštininkai, kurie 
dar nepridavėte tikietų apskričiui, 
teiksitės prisiųsti, nes ir taip jau 
tęsiasi nuo gegužės mėn. 1920.

Tadgi L. D. S. Conn. apskričio 
kp. prie darbo- Lai šis suvažia
vimas būna pažangiausias, pavyz
dingiausias. Visos kuopos turėtu 
būti atstovaujamos, nes ir priežo
dis sako: “Kur vienybė ten ga
lybė.” Kaip girdėt Ansoniečiai 
darbininkai smarkiai rengiasi prie 
to suvažiavimo. Tad ir mes reng- 
kimės.

L. D. S. Conn. apskr.
Pirm. P. J. Tutoraitis 

rašt. B. Mičiunenė.

LINDEN, N. J.

“Darb.” num 117 tilpo apra
šymas L. L. P. Bonų Stoties vei
kimo, tarp kurio įsibriovė stambi 
klaida. Nepažymėta šie aukavu
sių vardai dėl Lietuvos kareivių 
šelpimo. Po $1.00 M. Povilaitie- 
nė, A. Lukšienė, Vikt. Guzevičie- 
nė ir M. Ašmontą. Įgaliotinių 
sąraše buvo J. K. Butkevičius 
Trenton, N. J., turi būt Tremly, 
New Jersey.

L. L. P. Bonų Stoties rašt.
J, J. Liudvinaitis

NEWARK, N. J.

Spalio 8 d. įvyko vietinės LDS 
kuopos susirinkimas. Narių pri
sirinko vidutiniškas būrelis. Bė
gantieji kuopos reikalai buvo gy
viausiai gvildenami. Fin. rašt. 
savo raporte paaiškino, kad mūsų 
kuopa užimanti antrą vietą skait- 
liumi narių visoje LDS, kas nuš
vietė veidus buvusių narių ir pa- 
akstino prie uolesnio darbo labui 
LDS. 19 narių yra labai užsili
kusių su mokestimi. Nutarta ir 
išrinkta komisija iš A. Kazio, V. 
Valičkio apsilankymui pas juos su 
užklausimu apie tolimesnį prigulė
jimą prie LDS ir sekančiame susi
rinkime atsisakiusius ištraukti iš 
LDS knygų. Nekurie prirodinė
jo kad Centro valdyba turėjo to
kius narius išbraukti, nes jie da
ro skriaudą organizacijai. Nu
tarta, kad sekančiame susirinkime 
viršminėta komisija išduotu ra
portą. Neužsimokėjusius iš savo 
kuopos knygų ištraukti ir pasiųsti 
Centrui pareikalaujant, kad jiems 
organą “Darbininką” būtinai su
stabdytu.

Paskiaus sekė rinkimas darbi
ninkų būsiančiam obuolių baliui 
23 <f. spalio š. m., vietinėj lietuvh] 
svetainėj. Visi nariai su noru 
apsiėmė pasidarbuoti saviems rei
kalams. Malonu žiūrėti į tokį 
pavizdingą brilių darbininkų rū
pinimąsi savais reikalais. Šio ba
liaus rengiamoji komisija paaiški
no, jDg svetainė bus išpuošta vien 
žaliumynai, vaisingais medžiais. 
Priegtam minkšti, lengvi gėrimai 
ir užkandžiai. Drausminga sargy
ba užstatyta prie vaismedžių. 
Du didžiausių vaisių gobštuoliai 
grobikai bus apteikti dovanomis.

Puiki muzikė griež švelniausias 
maloniausias meliodijas. Šokius 
Valdyba pridūrė; kad perniai nuo 
panašaus baliaus buvo $60 paau
kavę Tėvynės reikalams, nekitaip 
bus ir šimet. Tik belieka palin
kėti gerų pasekmių ir laukti sve
čių—brolių darbininkų iš apylin
kės kolionijų. •

Darbininkas.

ROCHESTER, N. Y.

Pavyzdingas nutarimas.

Spalio 13 d., 1920. Lietuvių ka
reivių American Legion Gudinąs 
skyriaus 459 laikytame susirinki
me vienas iš narių S. Butrimas i- 
nešė, kad kaipo mums lietuviams 
ir matant mūsų tėvynę didžiausia
me pavojuje reikėtų padaryti rink
liavą dėl Lietuvos Šaulių kurie 
taip narsiai gina mūsų brangia tė
vynę Lietuvą. Visi pritarė ir 
likosi sumesta dvidešimt trys dol. 
Paskui iš kasos paskyrė penkioli
ka dol., taip, kad pasidarė $38.00. 
Pinigai pasiųsti Lietuvos Misijai. 
Labai būtų linksma matyti, kad ir 
kiti} kolionijų kareiviai neatsilik
tu nuo to. Mes visi žinome, kad 
dėdės Šamo eilėse būnant buvo 
veik visko užtektinai ir tai dauge
lis iš mūsų rugojo, o Lietuvos ka
reiviai to neturi. Atjausdami 
ta, mes turime jiems pagelbėti kuo 
galime. Aukavo sekančios ypatos:

P. Širvinskas $1.50. Po $1.00 
S. Butrimas, P. Berenskas, J. Vel- 
šis J. Strašinskis, J. Šaučiunas, L. 
Žilis, A. Širvinskas, J. Višniaus- 
kas, A. Zdanevičius, F. Miller, W. 
Uzdila, A. Stašaitis, A. Žinkaus- 
kas, F. Pockevičius, S. Klimaitis, 
M. Senkus, J. Bartmonas, A. Be- 
leišis. Po 50c. B. Veželis, B. 
Yanchitis, F. Šūkis, M. Belikevi- 
čius, J. Tuskenis. K. Gervickas 
30c.; P. King, A. Veželis po 25.; 
A. Krikščiūnas 20c.

Viso buvo surinkta $38.00.
Juozas U. Bartmanas.

d) Varymui propagandos ir už
laikymui biurų New Yorke ir 
Washingtone ir daug kitų nepa
minėtu įstaigų. ’. ' •

Todėl mes žemiau pasirašiusie
ji vardan Tautos Fondo 6-to sky
riaus griežtai protestuojame^ prieš 
p. Vileišio netaktinga elgimąsi, o 
tuo pačiu raginame spiestis prie 
Tautos Fondo ir reimti ji dar la
biau, nes jis yra mums brangus 
šaltinis, iš kurio Lietuva gavo, 
gauna ir gaus pagelbą.

Tautos Fondo 6-to skyriaus 
valdyba.

Juozas čapliūskas pirm.

Juozas Varnelis rašt.

A. Ramoška iždin.

BRIDGEPORT, CONN.

Spalio 17 d. gerb. kleb. M. Pan
kus iš sakyklos paprašė susirinkti 
visus lietuvius ant parapijos sve
tainės, o ypač tuos, kurie atjaučia 
savo Tėvynę Lietuvą. Žmonių 
prisirinko pilnutė svetainė. Gerb. 
klebonas paaiškino svarbu momen
tą ir mūsų priedermes gelbėti sa
vo šalį nuo neprietelių “paliokų.” 
Visų ūpas pakilo ir nutarė tuojau 
pradėti rinkimą aukų ir siųsti 
Lietuvai. Užmanymas priimtas 
ir tuojau ant vietos padaryta pra
džia $63.43. Išrinkta Lietuvos 
šelpimo komisija į kurią įeina Tau
tos Fondo ir Raudonojo Kryžiaus 
skyrių valdybos ir prie kurių dar 
prisideda Šv. Jurgio par. choras.

Vietinis choras turi užsibriežęs 
didelį darbą įsteigimui naujų var
gonų. Kaip choristės, taip ir cho
ristai eina per stubas rinkdami 
aukas. Beto buvo rengiamas ba- 
zaras kuris turėjo prasidėti 30 
spalio ir visas pelnas turėjo eiti 
ant vargonų, bet šiandie matyda
mi sunku Lietuvos padėjimą, vien
balsiai skiria bazaro pelną Lietu
vai. Pasirodo, kad Bridgeporto 
lietuviams katalikams nerūpi gra
žus naujų fondo vardai, bet pir
moj vietoj Lietuva. Mes dirbo
me ir dirbsime susispietę prie 
Tautos Fondo Lietuvos labui. 
Tad visi, o visi į darbą už Lietu
vos Neprigulmybę.

Nemunas.

ruošdamas tą demonstracija nepa-klebonas leido angliškoj kalboj 
žurnalą savo lėšomis ir dirbo Lie-' norėjo susižinoti su Didž. New 
tuvos labui Philadelphijoj apie 30 
metų. Kur tik buvo kokios pa
rodas, ar kokie susirinkimai daro
mi pakėlimui lietuvių vardo sve
timtaučių akyse, kas daugiausia 
darbo pridėdavo ir iš kur tie visi 
užmanymai išeidavo kad ne iš 
gerb. klebono? Kieno užmany- 
mu^Jjuvo dabar surengta milžiniš
ka paroda ir mass-mitingai ? Ir
tai per vieną sąvaitę prieš lenkų 
veržimąsi į Lietuvą. Jus garsi
note kad, mes tautininkai prie tos 
parodos neprisidėjome, norėdami 
atitraukti žmones, kad jie nedaly
vautų parodoj, bet mažai užuojau
tos gavote apart poros girtų sa- 
liunininkų. Kuomet visi protes
tavo prieš lenkus, o jūs neprisidė- 
jote, tai kas yra lenkų šalininkai 
ar ne jūs patys?

Jau buvo perspėta gerb. kleb., 
kad su tais šeškais neužsiimtu, nes 
jie pradės dvokti, taip ir atsitiko. 
Bet ant toliaus manau gerb. kle
bonas nepamirš jų. Philadelphi- 
jos lietuviai mūsų visų godojamu 
klebonu pasitiki ir prie kiekvieno 
jo užmanyto darbo tūkstančiais 
prisidės. Todėl klebone dirbk 
ir toliau, o pritarimą ir pagarbą 
gausi nuo Philadelphijos lietuvių.

Darbininkas.

Yorko Lietuvių Dr-jų Sąryšių, ku
ris visuomet sėkmingai atlikdavo 
visokias demonstracijas ii* šiaip 
stambesnius Lietuvos reikale pasi- 
tarnavimus. Tad paabejotiną, ar 
demonstracija nusiseks, kad taip 
nevykusiai rengiama?

Spalio 24 d. š. m., nedėlioj, yra 
rengiama L. R. K. Mot. Sąjungos 
24 kuopos šauni pramoga, New 
Plaza svetainėje. Reikia žinoti, 
kad Brooklyno sąjungietės yra 
šaunios gaspadinės, kurios dažnai 
pasižymi surengime puikių vaka
rienių. Užtaigi ir viršminėta pra
moga, girdėjau, baigsis labai pui
kia vakarienia.

Spalio 23 ir24 dd., vakarais bus 
rodomi kratomieji paveikslai, Ka
ralienės Aniolų parapijos svetainė
je. Paveikslus rodys p. J. Navi
kas, Woreesterietis, kuris žada pa
rodyti iš Rusijos revoliucijos 1917 
m. ir šiaip juokingų komedijų. 
Pelnas skiriamas parapijai ir Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui.

J. P. M.

PATARIMAS.
Ši bendrovė, kurios biznis gerai ir plačiai išdirbtas 
ir išgarsintas ne tik,tarp lietuvių bet ir tarp ameri
kiečių po visą Massachusetts valstiją. Ši korporaci
ja, turi jau kelis skyrius nekuriuose miestuose, ku
rie plačiai darbuojasi tarp lietuvių ir svetimtaučių, 
o ypač lietuvių naudai, tai yra,

VINCENT A. JENKINS, INC.
Real Estate & Mortgages

Ši korporacija tapo neseniai inkorporuota ant $100.- 
000.00, kurios Šerai parsiduoda po

$25.00.
Patariama lietuviams šia proga pasinaudoti pakol 
šėrų yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta suma šėrų bus parduodama publikai.

Siųsdami pinigus iškirpkite šią aplikaciją ir siųskite 
šiuo adresu: '

VINCENT A. JENKINS, INC.
395 Broadway, So. Boston, Mass.

Vardas ir Pavardė

Adresas

♦:

NEW YORK, M. Y.

Lietuvių mekanikų sąryšio 16 
kp. laikytame susirinkime 10 d. 
spalio padaryta kolekta Šauliams. 
Aukuotojų vardai ir pavardės: .

V. Kaminskas $5.00; P. Zuikytė 
$5.00 ; J. Gudiškis $2.00. Po $1.00 
J. Zuikis, V. Pečkelis, J. Anškaitis, 
P. Rimkunas, K. Pranckevičia, T. 
Katilauskas, P. Stančikas, K. Mi
liauskas, J. Marcinkus, M. Daniu- 
levičia, P. Puodžiūnas, A. Rimku

' BALTIMORE, MD.

Protestas Tautos Fondo 6-jo skyr.
/

Neramu darosi, kada Suvienytų 
Valstijų valdžia nepripažįsta'Lie- 
tuvos Neprigulmybės. Lietuvių 
delegacija prie prezidento ir vals
tybės sekretoriaus neprileista po 
pasirodymu p. Colby’o notai visus 
nustebino. Tad visiems aišku 
jog p. Vileišiui atstovaujant 
Lietuvos sątikiai su Suvienytoms 
Valstijoms pablogėjo. Dabar p. 
Vileišiui pradėjus tverti naują 
“valstybinį fondą” ir sąjungas, 
jo darbas stačiai nepakenčiamas 
mūsų visuomenei ir kaipo tokis 
netaktingas.

Todėl Tautos Fondo 6-tas sky
rius laikydamas savo mėnesinį su
sirinkimą 10 d. spalio š. m. Šv. Al
fonso salėje nutarė vienbalsiai 
protestuoti prieš tokį p. Vileišio 
netaktinga elgimąsi;

1- ma) Kadangi p. Vileišis, kiek 
mes atmename, netur tam tikro 
įgaliojimo nuo Lietuvos valdžios, 
tverti tokius fondus Suv. Valsti
jose, kurie erzintu didžiąją mūsų 
visuomenės dalį;

2- ra) Kadangi tveriamas fondas 
Suv. Valstijose, valdžios negali 
būt pripažintas, oficijaliu Lietuvos 
Valstybės fondu;

3- čia) Kadangi tvėrimas tokio 
Valstybinio fondo yra kasimasis 
po pamatais Tautos Fondo, kuris 
surinko netoli pusę milijono dole
rių visokiems Lietuvos reikalams, 
kaip tai: —

a) Šelpimui pabėgėlių Rusijoje 
laike Didžiosios karės.

b) Šelpimui belaisvių Vokietijo
je ir kitur.

c) Palaikymui biurų Paryžiuje. 
Šveicarijoje ir kitur, kurie veikė 
naudai Tėvynės Lietuvos.

PHILADELPHIA, PA.
“Daktarų prakalbos.”

Lietuvos Laisvės Paskolos Sto
tis 3 d. buvo surengus prakalbas 
ir užkvietė kun. Žilių kad parduo
ti daugiau Lietuvos Bonų. Apart 
kun. Žiliaus kalbėjo visi Philadel- 
phios daktarai: Dambrauskas, Kli
mas, dr. hipnotistas Stankus ir 
buvęs garsiame klinike Grinius.

Kadangi jie žmonėms yra su 
savo prakalboms nusibodę ir jau 
niekas bonų neperka, kad sukir
šinti žmones, tai visi keturi pradė
jo nežmoniškai plūsti gerbiamą 
kleboną kun. Kaulakį, būk kleb. 
atkalbinėjęs žmones nepirkti Lie
tuvos bonų. Išvadino kleb. .len
kų parsidavėliu, Lietuvos laisvės 
priešu ir tam panašiai.

Tai nors sykį tie šeškai viešai 
pasirodė. Ir tas labai gerai! Nes 
gerb. klebonas žinos ant toliaus 
su kuo reikalą turėti.

Bet kas svarbu, tai kad tie dak- 
tarpalaikiai neturi nei gėdos, ši
taip ypatą dergti po kurio prie
glauda jie susišelpė. Padėkim 
daktaras Stankus landžiodavo po 
kleboniją per kelis metus, važiuo
davo į bažnyčią, kad pasirodyti 
žmonėms, kad jis geras katalikas, 
kad tokių būdų galėtų iš katalikų 
varyti biznį. Dabar ne tik nuo 
estrados plusta, bet ir savo laik- 
raštpalaikiuose meluoja būk gerb. 
klebonas kun. Kaulakis kenkia 
Lietuvos bonų pardavinėjime.

Dabmrauskas su Klimu irgi taip 
pat gerindavosi, kad gerb. klebo
nas padėtų juos išgarsinti, kad jie 
galėtų tarpe lietuvių katalikų biz
nį daryti. Juk Dambrauskas mo
kydamosi su klebono pagelba gau
davo iš “Motinėlės” pagelbą. Ir 
dabar už tą viską puikiai padėko
jo. Neturėdamas^ir neišmanyda
mas ką kalbėti plusta gerb. klebo
ną per kurio pagelbą šiandie pra
gyvenimą daro.

Prisitraukę raugalo plusta, kad 
kunigai su kun. Kaulkkių prieša
kyj jiems užkenkė bonų pardavi
nėjime. Iš kur jus čia tokie 
smarkus išlindote ir ar senai 
tokiais dideliais veikėjais ta
pote? Ar jus galite prieš gerb. 
kleb. kun. Kaulakį nors prisiligin- 
ti Lietuvos labui veikime ? Gerb.

N0RW00D, MASS.

Nuo vidurio rugsėjo mėnesio 
čia atsidarė lietuviška duonos ke
pykla. Ji yra po num. 1226 
Washington St. / Kepyklą veda 
ir yra jos savininkų Petras Bičiū
nas. Jo duona gera ir gera pa
darė vietos lietuviams, nes atsira
dus konkurencijai duona atpigo. 
Lietuviai privalo remti P. Bičiū
nų perkant nuo jo duoną.

Darbai čia kažkuriose dirbtuvė
se menkėja. Nuolatai darbai ei
na tik “Ink Ąfille.” Poperiniai, 
smalernėj ir karpetinėj eina dar
bai tik 5 dienas sąvaitėje. Garbar- 
nėj tai labai silpnai darbai teeina. 

Vietinis.

BRIGHTON, MASS.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 41 
kp. buvo surengusi vakarą spalio 
9 d. Cambrige’aus L. Vyčių 18 
kp. lošėjai perstatė veikalą “Ry
tų Pilis.” Publikos buvo labai 
mažai. Vakaro vedėja p-lė V. 
Saulaitė.

Buvęs.

2,000 tonų ledo parduota prie 
miesto stočių.

Laike vasaros karščių parduota 
daugiau negu 2,000 torių ledo su
lig paduoto raporto Majoro Peters 
per G. H. Voter.

Miestas

Aš užsirašau šėrų VINCENT A. JENKINS, INC.,

stovio, už kuriuos prisiunčiu $........................... kaipo pilną mokestį.
(s. a+a ąV. .v.

"0*

BROOKLYN, N. Y.
žinios ir veikimai.

i

Šioje kolionijoj L. Vyčių 41 kp. 
lošia žymią rblę, kaip Lietuvos 
nepriklausomybės ir labdarybės 
reikaluose, taip ir dailės srityj. 
Jau nekarta Brooklyn'iečiai turė
jo progos pamatyti gražių veikalų, 
kuriuos atvaidindavo L. Vyčių 41 
kp. artistai. • Taigi ir vėl Brook
lyn'iečiai turės labai gerą progą 
pamatyti pirmų kartų Brooklyno 
scenoj statoma “Kerštą,” lapkri
čio 20 d., 1920, McCaddin svetai
nėje. Turiu pažymėti, kad šio 
teatro žymiausia roles užima pasi
žymėję lošėjai, kaip ve: Antanas 
Snečkus, V. Abraitis, J. B. Šaliu- 
nas ir kiti. Tad j'au iškalno ga
lima pasakyti , kad lošimas nusi
seks. Neveltui, jau žmonės iš
kalno tikietus perkasi.

L. Vyčių 41 kp. teatrališkos gru
pės, dabartinių vedėjų yra Jonas 
Matulaitis, kuris yra čia gimęs ir 
augės, bet pilnai supranta esąs 
lietuvių. Gerbia lietuvystę ir 
darbuojasi lietuvių dailėje. Jo
nas. Matulaitis tebūnie pavyzdžiu 
čia augusiam jaunimui.

Spalio 22 d. atsibus Didžiojo 
New Yorko Liet. Dr-jų Sąryšio 
susirinkimas, į kurį kviečiama ir 
draugijų bei kuopų valdybos ir 
šiaip kolionijų darbuotojai. Su
sirinkimo tikslas sudarymui pie
nų teikimui Lietuvai pagelbos ko
voje su lenkais.

Ant spalio 23 d. čia yra rengia
ma ^lietuvių demonstracija prieš 
lenkus. Tik gaila, kad toji de
monstracija lyk paslaptomis ren
giama. .Mat tą demonstaciją 
ruošia nesenai užgimęs Lietuvių 
Amerikos piliečių komitetas nepa-

MILŽINIŠKAS

OBUOLIŲ BALIUS
Rengiamas LDS. 14 kp.

ĮVYKS

SUBATOJ,
SPALIO (OCT.) 23 D., 1920

LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
180 New York Avė., 

Newark, N. J.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gerbiamos ir Gerbiamieji, žinokite 
kąd šis obuolių balias yra parengtas 
ne dėl bizniško atžvilgio, bet kad at
kreipti visuomenės domą f tą grožę, 
kuria naudodavonjės Lietuvoje, vaik
ščiodami sodne ir turėdami pilną valę, 
skindavom vaisius nuo medžių. Tai
gi LDS. rengia tam panašų obuolių 
balių. Atsilankiusieji sveėiai. ne tik 
ką turės pilną valę skinti obuolius nuo 
medžių, bet dar dovanas gaus. Pa
skirta dvi dovanos, pirma $5.00, antra 
$3.00 vertės.

P. S. Pirmą dovaną gaus gabiau
sias obuolių skynėjas, kuris daugiau
siai sykių bus areštuotas, antrą dova
ną gaus tam panašiai sekantis.

Svetainė bus iškaišyta vaisingais 
medžiais, todėl ištikrųjų atsilankiu
sieji jausis akip Lietuvos sodne.

Muzykė bus pirmos klesos—lietuviš
ka.
INŽANGA SU AVAR TAN 35c. YPATAI

Visus užkviečia
Rengimo Komitetas.

Ų-Ti i

f...

GUNARO LINE
Į

HAMBURGĄ IR 
LIEPOJŲ 

PER ANGLIJĄ 
Mauretania Spalio 28 
Aąuitania Lapkričio 2 

Trečios klesos rata į 
Hamburgą .... $125.00 
Liepajų.............$145.00 -

Su dadėliu
$5.00 karės taksų. 

Kreipkitės prie arti
miausio Cunard agento.

išsirašykite laikraščių iš Lietuvos. 
“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Už 

50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 20 
ekz. o

KUR

6°O

GAERIU?!
Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

4^$
Ir dar reikia išlaikyti pinigus pilnai šešius mė
nesius kad gavus pilną nuošimtį.
Ar savo banke gauti už padėtus pinigus ant pa
dėlio

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Artistišką mūsų darbą liu
dija tūkstančiai draugijų.

M. A Norkūnas, 
16 Pleasant St., 

Lawrence Mass.

333 f
ąįl

Ir kur mokama už kiekvieną mėnesį nuo die
nos padėjimo.
Tas reiškia kad galite išimti pinigus kada tik 
norite ir nepražudydami nuošimčio nei už vieną 
mėnesį.
Pinigus ant padėlio galima padėti ypatiškai 
arba per laiškus.

DIREKTORIAI:

Laimėkite dovanas.
DVI DOVANOS.

LDS. Centro pirmininkas p. 
Abračinskas skiria dvi auksi
nes dovanas. Tas, kuris dau
giausia surinks pagarsinimų į 
LDS. Kalendorių 1921 me
tams, tai tas gaus $2.50 auk
su. Ta kuopa, kuri iki sekan
čio 6-to LDS. seimo prirašys 
daugiausia naujų narių, gaus 
$2.50 auksu.

'Šitų auksinių dovanų pasky
rimą gerb. pirmininkas prane
ša LDS. Centro Valdybos susi
rinkime, laikytame spalio 11 
d. Kaip gerb. pirmininkas Ab- 
račinskas išsireiškė, tai kuo
pa gavusi dovaną už prirašy
mą daugiausia naujų narių ga
lės dovaną paskirti arba kuo
pos iždan arba skirti tam kuo
pos nariui, kuris daugiausia 
naujų narių prirašys.

Ad. Kalasunas, 
Providence, R. L

D.
E.

j.

Petkevičius, 
Saugus, Mass.

Tralnavlčlus,

A. X Got autas, 
S. Boston, Mass.

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIU 
BANKAS

I

Prezidentas

JUOZAPAS
KAVALIAUSKAS

DIREKTORIAI:

S. Kudzma, 
Nashua, N. H.

J. Sirvydas, 
Lowell, Mass.

. Centras:
32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

. Skyrius:
366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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REIKALAVIMAI.
Cambridge,VISI LENKŲ PLIEKTI.

Draugijos Jonukas.

RIAUŠĖS.

VIEŠNIA.

K

ANT PARDAVIMO.
I

I

MUZIKOS MOKYKLA

Ji

PIRMOS KLESOS

3

Visą darbą gvarantuojame

2

S
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LIETIMŲ PIBT1

BANKIERIAI

I

LITHUANIAN SALES CORP

f..

■ s

m 
per

■
i

Main Office, 414 W. BR0ADWAY,
VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryte iki 9 vai. vakare.

Lietuviams.
SnrNčiAMz Lititvon:

Cambridge’iuje dvi 2-jų šeimynų stu- 
bos. Įtaisyta su gas’u. Neša randos 
$48.00 į mėnesį. Parsiduoda už $4800.- 
00.

BRANCH OFISAS: 3249 SO. HALSTED ST. CHICAGO, ILLINOIS 
VALANDOS: Kasdien nuo 9 vaL ryto iki 6 vakare. U tara inkais, ketvergaia onn sjmoiaųns j;
9 vaL ryto Dd 9 vai. vakare. TeL Yards 5593

... . .. ... , ..-.V ..

i

T. CON1VAY
580 Mass. Avė., Cambridge, Mass. 
Centrai Sųuare, . Tel. 95

DANTISTAI
Dantys ištraukiami ir pripildomi 
visai be skausmo, su geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimu.

DR? FoHn'micDONNELL, N. D.
Galima smsikalbtti ir littuviitM 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

. Nekuomet nebuvo reikalin
ga Lietuvai taip greita para
ma, kaip DABAR. O ką tu
padarysi DABAR?

ginimo.

Ieškau dėdžių Jono ir Petro Aukšta
is ir pusbrolio Andriaus Pužo; jie pa
eina iš Vilniaus rėd., Trakų ap., Val
kininkų par., Vargužių sod. Girdėjau
kad Jonas Aukštaitis ir Andrius Pu
žą gyvena tVaterbury, Conn., o Petras
Aukštaitis Brooklyn, N. Y. Meldžiu
atsišaukti, arba žinančių pranešti se
kančiu adresu:

MISS EVA SINKEVIČIŪTĖ,
1008 tVashington St, # Nonvood, Mass.

Neatsitikime

Lietuvai,gausia paramasu 9

Utarninke, spalio 19 d. ant Bos
ton. Common prieš 25,000 asmenų
kalbėjo Demokratų partijos kan
didatas į Suv. Valstijij preziden
tus Cox. Jį perstatė susirinku
siems miesto majoras Peters.

minėjimui 10 metų sukaktuvių iš
davė raportą, iš ko pasirodo, kad
jau viskas prirengta ir vakaras
bus 6 d. lapkričio š. m.

vakaro programa įvairi.To
Dainuos Šv. Petro bažnytinis cho
ras po vadovyste p. M. Karbausko.

Tad lieka tik pakviesti visuome-
Tą vaka-nę į rengiamą vakarą.

karą nariai bus priimami už pusę
įstojimo.

21 d. Tautos Fondo 11 skyriaus
susirinkimas ir prakalbos. A-
teikite visi, o VISI.

Kalbės žymūs vietos ir sve
čiai kalbėtojai

AR ESI NERVUOTAS?
silpnas, paliegęs ir nevisiškai sveikas?
Ar esi neramus, aržus, barningas ir su
si varginęs? Ar esi kudas, išblyškęs, ir
neturi raudono kraujo? Ar Tamstos
menkas apetitas, skaudėjimas galvos,
užkietėjimas, atsirūgimas maistu, de
ginimas širdies ir -nešvarus kvapas?
Ar sutingęs, nerandi ambicijos, pra
puolus energija ir dirbti nenori? Jei
gu esi tokiame padėjime, Tamstoms
jeikia tuojaus vartoti Nuga-Tone. Ši 
didi gyduolė, kuri palengvina visus ne
veiklumus ir padaro stiprius, sveikus,
tvirtus vyrus ir moteris. Tamstai pri

Draugijos, kuopos ir. kito
kios organizacijos savo arti
miausiuose susirinkimuose te-
nutaria aukuoti iš savo iždo
ir visokiais būdais prisidėti
prie aukų rinkimo.

Boston, Mass., Spalio 17. —
Prie kampo Cambridge ir
Blossom gatvių policistas Con-

įprisigėrusįsuareštavoroy
Scanley dėl kurio gauja sukė
lė didžiausias riaušes ir pradė
jo ataką prieš policiją plytoy
mis ir akmenimis. Sužeista 3
policistai ir vienas civilis.

Paieškojimų ir reikalavimų
kainos L. D. S. nariams ir
‘Darbininko” skaitytojams 14

sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3
sykius $1.50.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vargdieniui,

Mass. — Apie Tautos Fondo
prakalbas jau tilpo, o apie
laisvamanių “triksus
me pirmiau nuo kito mūsų ko
respondento. Tamista pavėla
vote.

Vietiniam, New Britain, Ct.
— “Darb.” No. 117 (747) jo
kio aprašymo apie Liuosybės
Sargus nebuvo ir nėra ką ati
taisyti. Patartume tą žinutę
perskaityti dar sykį.

Ieškau savo dėdžių—Juozo, Petro ir 
Gabrijelių šarkų, paeina iš Vilniaus 

Alovės par.,rėd., Alytaus apskričio,
Pavartėnų kaimo. Turiu svarbių ži
nių iš Lietuvos nuo tamstų brolio Mi- 
kolo sunaus Bronislovo Šarkos. Malo
nėsite atsiliept patys ar kas apie juos
žinotų lai praneša sekančiu antrašu: -----------------ŠARKUSVYTAUTAS
244 XV., Broadway| So. Boston, Mass.

ANT RENDOS
5 kambariai su visais įtaisais, ant ant
rų lubų. Renda $4.00 į savaitę. Ga
lite kreiptis ant vietos: 291 Silver St,
So. Boston, Mass.

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ
VYRŲ.

Kam dirbti 10 vai. į dieną jei gali
uždirbti du syk tiek dirbdamas tik tris
valandas. Atsišaukite pas mus, o mes
išmokinsime kaip tą padaryti. 

AM. EAGLE R. MFG. CO., 
454 Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGAS
VARGONININKAS.

Tuojaus reikalingas vargonininkas 
prie Švč. Panelės Apreiškimo bažnyčios
Broklyne, N. Y. Algos $75.00 į mėne-

Prie bažnyčios dabar 3sį ir įeigos.
kunigai. Kreipties šiuo antrašu:

REV. N. J. PETKUS,
259 North 5th St, Broklyn, N. Y.

Spalio 19 d. aplankė “Darbinin
ko” redakciją p-lė M. Gribaitė iš
Paterson, N. J. kuri laikinai apsi
gyveno So. Bostone. Jį yra žy
mi daininkė solistė.

PARSIDUODA
2-jų šeimynų kampinė stuba So. Bos
tone, 2% augštai gyvenimui su įtaisy
mais, prieinama kaina. Atsišaukite pas 
savininką: 364 “E” Street, So. Boston.

KURSUI NUPUOLUS

mentą.
Pinigus siąskite per pašto

adresuokite:

P. Mikolaims
53 Hudson Avė.. Brooki

» gavo-

Ieškau savo pusbrolio Jurgio Stra-
sunskio, paeina iš Vilniaus rėd., Tra
ką apskr., žiežmarią par. Blodviškės•»
kaimo. Pirmiau gyveno So. Bostone,
paskui išvažiavo Shenandoah, Pa. ar
kur kitur. Dabar nežinau kur jis y-
ra. Prašau jo paties atsiliepti ar ži
nančių pranešt.

ZIGMAS STRASUNSKAS,
194 Athen St, So. Boston, Mass.

Pereitą panedėlį- “Darbinin
ke” lankėsi gerb. veikėja p-lė
M. Kįzytė iš New Yorko. Ji
yra Amerikos Raudonojo Kry

VISI LENKŲ PLIEKTI.

RIAUŠĖS.
visi.

VIEŠNIA.

K

Ketverge spalio 21 d. So. 
Bostono lietuviai privalo suei
ti bažnytinėn salėn lenkų gro
bikų pliekti. Tą dieną’ vakare 
rengiamos prakalbos Lietuvos 
dabartiniam stoviui išaiškinti. 
Didžiosios veiklesnėsės koloni
jos jau sujudo.
So. Bostoniečiai ir paskubėki
me 
lenkų užpultai. Prigelbėkime 
Lietuvai atremti paskutinį 
priešą. Ateikite į prakalbas 
visi.

žiaus svetimtaučių biuro lietu
viško skyriaus vedėja. Labai 
daug pasitarnavus lietuviams. 
Jos tai sumanymu lietuviai pa- 
liuosuoti nu<> “Income Tax.” 
Sakė, kad Lietuva ir Ameri
kos lietuviai galėtų daug pasi
naudoti iš Amerikos Raudono
jo Kryžiaus, jei tik rūpintųsi 
jį pažinti ir ypač jei prie jo dė
tųsi.

Nuo lapkričio 15 d. prasidės 
po Ameriką Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus nariij prirašinė
jimas. Tai renkant narius bus 
pažymima ir tautystė. Katros 
tautos daugiausia nariu bus, ta 
tauta galės tikėtis reikale di
desnės paramos. Lietuviai, ra- 
šydamiesi prie tęs įstaigos, bū
tinai turi pažymėti savo tau
tystę.

TAUTOS FONDO 11 SKYRIAUS 
REIKALAI.

Spalio 21 d laike masinio susi
rinkimo bus išduoti paliudijimai, 
kurie reikalavot per pastarąjį su
sirinkimą. Kurie dar neturite 
paliudijimo, galite reikalauti susi
rinkimuose, kur bus ir išdalinami 
Į namus nesiąsime.

Kitas susirinkimas įvyks spalio 
28 d. Šv. Petro bažnytinėj svetai
nėj, 7:30 vai. vakare. Šis susi
rinkimas bus svarbus, prisirengi
mui prie Vajaus sąvaitės, kurį į- 
vyks pradžioje lapkričio mėnesio. 
Pageidaujama, kad kodaugiausia 
ateitu.

Rašt.

Šv. Jono Ev. Dr-jos mėnesinis 
susirinkimas įvyko spalio 17 d. 
š. m. Apsvarsčius dr-jos reika
lus perskaitytas laiškas nuo kleb. 
K. Urbanavičiaus kviečiant prisi
dėti prie būsiančių parapijos fėrų. 
Išrinkta 5 darbininkai ir iš kasos 
paskirta parapijai $15.06.

Laiškas nuo Tautos Fondo Cent- 
Kitame susirinkime bus pa-

3

3pO

skirta auką
Komisija rengimo iškilmių pa KETVERGO vakare, spalio

DARBININKAS
singai paleistas darbininkes. Jos
mat reikalavo žmoniškesnio atly PAIEŠKOJIMAI IR

Viešbučių ir valgykliu savininkai 
atsidurs Suv. Valstiją augščiausia- 

me teisme.
Suv. Valst. adv. D. J. Gallagher 

paskyrė specialiai diena spalio 27, 
pasitarimui ir nustatymui kainą 
valgyklose. Nors sykį ir pelna- 
grobiai . turės viešai pasiaiškinti 
kokius nuošimčius plėšė nuo žmo
nią už valgomus produktus.

Laikraščių pardavėjos merginos 
protestuoja prieš paliuosavimą 14 

darbininkių.
Laikraščių pardavėjų apsaugos 

organizacijos valdyba turėjo pa
sikalbėjimą su Viešbučių ir Gelž- 
kelių žinių kompanijos vadais ir 
griežtai reikalavo grąžinti neteik

duos naują gyvybę, naują ambiciją ir 
naują viltį. Nuga-Tone dirba tyrą, 
raudoną kraują ir tvirtus nervus. Iš
kirpk šį paskelbimą, nunešk j vaisti- 
nyčią, ir gauk butelį Nuga-Tone, var
tok keletą dienų ir jei Tamstos nebusi
te užganėdinti, grąžinkite nesunaudo
tą dalį buteliuko vaistininkui ir jisai 
Tamstoms sugrąžins pinigus.

DRUGGIST: You can get 
Nuga-Tone from your jobber 
or from Nailonai Labaratory, 
537 So. Dearbom St., Chicago. 
Absolutely guaranteed. Retail 
priceJSl.OO.

»LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS BANKAS
Vilniuj IR JO SKYRIAI

p Panevėžyj
B Šiauliuos
Ig Raseiniuos
fe Liepojuj
S Klaipėdoj

Marijampolėj
|g ' Virbalyje
S kuogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per sa- 
§ vo AGENTŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auk- 
B sino kursas, dėk pinigus L. P. P. Bankan. Ten

* gausi
7 nuoš. padėjus 2 metams

IŠ 5 ” ” 1 ”
0 3 ” ” neapribotam laikui.
įg Apsisaugojimui nuo nelaimių kelionėje į Lietuvą, 

pasidėk savo skatiką į Lietuvos valstybinį banką.
5 Parvažiavęs, rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės: 
g M. NARJAUSKAS, 747 Broad St, Newark, N. J.

DETROIT’ MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. 

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

Važiuojantiems Į Lietuvą lšstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siundą J Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

M. ČURLANIS,
2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKJST 2910.

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, broliu

kams, sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. 
Tau tie keli doleriai niekis, o jiems didelė pagelbą ir džiaugsmą suteiksi.

' Pinigus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ, kuri greitai ir 
saugiai persiunčia Lietuvon. Turime skyrius kur galima pirkti laivakortes, siųs
ti daiktus Lietuvon. Taip-gi persiųsti pinigus padėjimui Lietuvos Bankose:

Pinigai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinų moka 3 nuoš. 
Pinigai padėti ant vienų metų laiko 100 auksinų moka 5 nuoš. 
Pinigai padėti ant dviejų metų laiko 100 auksinų moka 7 nuoš.

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus doku
mentus teisingai ir sąžiningai. Už darbą garantuojame.

SO. BOSTON, MASS
Tel. S. B. 2334.

LIETUVIŲ FILMŲ B-VĖS 
NAUJI PAVEIKSLAI IŠ 

LIETUVOS
Bus Rodomi:

Subatos ir nedėlios vakarais Spalio 
(Oct) 23 ir 24 dd. Lietuvių pobažny- 
tinėj salėje W. Gth St, So. Boston, 
Mass.

Utarninko vakare Spalio (Oct.) 26 
d. Lietuvių Ukėsų salėje 25 Camden 
St, West Lynn, Mass.

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

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

Vice-Pibmixinka8 — J. Kavoliunas,
AB Gold St, So. Boston, Mass. 

Pbotokolu Rašt. — J. Andrtliunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

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

Kastebtos — S. džius,
877 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietą 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
statvės, So. Bostone. Maaa.

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

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas,

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

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

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas,

289 E. Gottage St, Dorchester, Mass. 
KASIERIUS — Andrius Zalieckas,

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

274 C St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čią valandą po pietą po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

; j Teisingai Tarnaujame

eSiuNCiAMB cnnini Lirrrvon: 
doleriai* arba auksinais pagal

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS. 

Gas’ai ir Skiepas Cementuotas.
Viskas geroje tvarkoje. Parsiduos 

pigiai. Savininkas gyvena ant vietos. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver St., So. Boston, Mass.

Ieškau Zigmanto Norbuto, paeina iš 
Kauno fd., Šiaulių apskr., Kropiu par., 
Spaigių kaimo. Pirmiau gyveno po 
num. 201 — 4 St., Duųuesne, Pa. Ali. 
Dabar nežinau kur. Brolis prašo iš 
Lietuvos kad aš dažinočiau ar jis gy
vas ar miręs. Meldžiu paties atsiliep
ti arba apie jį žinančių pranešti man. 

K. PORUČIS.
591 Washington St., &uncy, Mass.

F, J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadtcay, So. Boston, Mass.

TEL’S S. B 441 ir 2334
Gyvenimo vieta:

15 Annapolis St., Dorchester, Mass.
Columbia 9159-J.

GERIAUSI 
ŪKIO PRODUKTAI.

REIKALINGAS VEDĖJAS.
Paieškom atsakančio Koop Grocery 

marketo gaspadoriaus, kuris yra susi
pažinęs su tuo bizniu malonėkite atsi
šaukti į

“DARBININKĄ”
242 W. Broadway, So. Boscton, Mass.

Ieškau brolio Antano Malakausko, 
paeina iš Kauno rėd, Kretingos apskr, 
Kulių vai, Kumžaičių kaimo. Mel
džiu jo paties atsišaukti arba kas ži
note, pranešti šiuo adrestf:

PETRAS MALAKAUSKIS,
37 N. Union St, Easton, Pa.

Aš Petras. Kaliunas paeinu iš Varė
nos miesto, Trakų apskr., Vilniaus 
rėd., ieškau Petro Rutkevičiaus ir Da- 
micelės Ratkevičienės, kurie taip-pat 
paeina iš Varėnos miesto, Trakų ap., 
Vilniaus rėd.; Amerikoj pirmiau gy
veno Detroit, Mich., o dabar nežinau 
kur. Turiu svarbių reikalų iš Lietu
vos. Laiškų gavau nuo jo motinos. 
Jeigu kas žino ar jie patys teatsiliepia 
ant šio antrašo:

PETRAS KALIUNAS, 
1103 Washington St., Nonvood, Mass.

Ieškau savo brolio Kazimiero An- 
čiuno, sesuo Jieva Vaičiulėnas, kaipo 
nesulaukdama per karo metus nei Jo
kios žinios tai prašau atsiliepti jeigu 
esate gyvi per šĮ mano antrašu: 
LITHUANIA. Birių apskr., Podbir- 
žės vai., Ger kiškių kaimas, Jieva Vai- 
ČiuKnas.

dienos kursą.

Parduodame Laivakortes
Išrūpiname leidimus amerlkie- A 

čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- X 
merikon. Tą padarome vietiniams K 
Ir kitą mieštą lietuviams be at* A 
važiavimo Bostonan.

Persiunčiame amerikiečių dova- k 
nas giminėms Lietuvoje. >
Leidžiame mėnraštį “PREKYBA” X 
Dėl platesnių paaiškinimą raly- k 

kitę adresu: >
Į Lithuanian Sales Corp., |
> 414 W. Broadvay,

So. Boston 27, Man. x

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

Laivakorčin agentūra į Lie
poją, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei j Lietuvą.
Padarymas lietuvišką doku

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct. štampą ir visados

100 svarų bulvių $3.50; 100 svarą 
bulvių ir svogūnų $3.00; 100 sv. buro
kų $4.00. Parduosiu Tamstoms tie
siog , be jokių kupčių. Norėdami už
sisakyti, rašykite sekančiu antrašu: 

NORBERTAS MIKALAUSKAS, 
Box 95, North Amherst, Mass.

D. L. K. Vytauto Beno ir Orkestras 
muzikališkoje mokykloje mokinama 
ant visokių instrumentų. Kambarys 
atdaras panedėliais, seredomis ir j>ėt- 
nyčiomis.

Mokytojas A. GRUBIS,
339 Broadway, So. Boston, Mass.

IEŠKOME AGENTŲ.
Mes turime plačiai iš

dirbtą biznį ir įkorpo- 
ravimas šio biznio pri
verčia ieškoti agentų 
pardavinėti mūsų šėrus 
publikai.

Agentams mokėsime 
gerą nuošimtį, kurie no
rėtų užsimti pardavinė
jime šios korporacijos 
šėrų. Dėl platesnių in
formacijų rašykite:
V. A. JENKINS, INO. I

395 Broadway, 
South Boston, Mass.

Į 
i 
i

iv. Jono Evangelisto Pašaipūnės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pr-ciniškas — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
k-PrBMmiNKA8 — Jonas Galinis,
20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. M. Brikaitė.
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

Kasiebiub — Andrius Naudžiūnas,
16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Mabšalka — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėl dienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vai. po pietą Bažnytinėje Salėje. So. 
Boston, Mass.

SERGANTIEJI ŽMONES
Jei Tamsta neįstengei Išgydyti savo 

skaudulio ar jei nustojai vilties, “Ne
pasiduok.” Ateik ir busi ekzaminuo- 
tas dykai ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą. Aš esu turėjęs 18-kos metą 
pasekmingos praktikos medicinoje ir 
chirurgijoje, gydant ilglaiklnes, ner
viškas ir supainiotas ligas. Tamsta 
gausite pilną naudą kaip atsilankysite 
pas mane Ir matysimės ypatlškai kiek
vieną kartą.

Jei tu turi kokią chronišką, 
nervišką, kraujo, odos, inkstu, 
pūslės, diržingą arba supainio
tą ligą, teiraukis manęs, dy
kai, ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą.

IEŠKOK

Metą 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 vyrą tapo išgelbėti nuo kančią ir pavojin
gą operaciją.

ATSIMINK—Atidėliojimai, nesirūpinimai-Ir nepritaikomi gydymai 
yra pavojingi. Ateik jei nori patyrusio patarnavimo Ir puikiai apšar
vuoto Specljalisto.

DAKTARAS MOROMEY10N^2
220 TREMONT ST^ . , BOSTON, MASS.

PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI 
RANDAMA

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

Worcester, Mass.

■■■■■■■■■■■■■■■B
Lietuvys Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po No.
451 Bboadway, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos: 
Nuo 10 iki 12:3O rvte ir 

” 1:30—6 ir 6:3(L-9 P. M.

DR. W. T. REILLY
469 BR0ADWA7, 

SOUTH BOSTON, MASS.
(Prie Dorchester St.)

Valandos : Nuo 9 v. r. iki 8 v. v.
Nedėliomis : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

BelI Phone Dickinwn 3995 M-

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofi»» Valandų;

Nu« 9 rito ild 5 po pieta
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M.

Nišifcnie iki 4 veaKto- 9

(Jakimavičius)
509 RAST BROADWAY

TELEPHONE 502.

! fi 1 1 1 l h n 1
! Sutaisau receptus su didžiau* 
Į šia atida, nežiūrint ar tie re- 

Iceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarą. Tai vienatinė lietuviška 
aptieks Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj 
vartojamo*. Galit reikalaut 

1 laiškus, o ai prisiųsiu nėr

Aptiekoriru ir Savininkas 
226 Broadmy, kamp. 0 

8outh Boston, Hmm.

TeL 8. Bortfla 21014 ir 21018
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