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Ii * K ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

LENKAI IŠNAUJO GRŪMO
JA KARU.

Rugsėjo 21 dieną Valstybės 
Sekretoriui B. Colby tapo į- 
teiktas Lietuvos Valdžios pra
nešimas delei naujo Lenką 
grūmojimo karu po pasitarimą 
Suvalkų Kalvarijoj. Valdžios 
prapranešimas buvo toksai:

“Kuomet Lenką delegacija 
yra pareiškusi Lietuvos Dele
gacijai Kalvarijoj, idant Lie
tuviai tuoj atitrauktą savo ka
riuomenę už demarkacijos li
nijos, kuri buvo nustatyta 
Gruodžio 9 dieną, Lietuvos 
Delegacija buvo pareiškusi, 
jog ji sutiksianti atitraukti, 
bet reikalaujanti, kad tarp 
Lenki] ir Lietuvią kariuome
nės būtą sudaryta neutralė žo- 
na. Lenkai atsisakė priimti 
tokį paslūlyjimą ir rugsėjo 18 

.dieną vakare pertraukė dery
bas. Jie pareiškė, jog jie už
pulsią musą kariuomenę rug
sėjo 19 dieną nuo 6 vai. išry
to.” ‘ •

Pranešdama apie tat, Lietu-

Associated Press žiniomis iš 
Varšuvos nuo Rugsėjo 19 die
nos sakė jau prasidėjo nauji 
mūšiai.

Be to rugsėjo 21 dieną gau
tas iš Kauno naujas kablegra
mas nuo Balučio, išsiųstas 20 
dieną:

“Ryt keliamės Vilniun. Ad
resuokite viską Vilniun. Len
ką fronte vakar lenką žvalgy
bos ruožte į pietus nuo Seinų, 
Lenkai mėgino artintis, bet at
mušti mūsiškią ugnimi. Naru
ševičius pirmininkas Lietuvią 
delegacijos arbitražui su Lat
viais, šiandien išvažiuoja 'Ry
gon.”

Lietuvos Inf. Biuras.

LENKŲ UŽPUOLIMAS ANT 
LIETUVOS.

Lietuvos Informacijos Biuras 
703 — 15th St., N. W., 

Washington, D. C.
Paskutiniu laiku Lenkijos 

agentą ir pritarėją rūpesniu 
Amerikos spaudoj tilpsta dau
gybė melagingą žinią. Tai 
pranešama, jog būk lietuviai 
po tarybą Kalvarijoj pirmieji 
pradėjo šaudyti į lenkus ir kad 
tik delei tos priežasties lenkai 
pradėję savo antpuolius į lie
tuvią frontą, kad būk mūsą 
Užsienio Ministeris d-ras Pu- 
ryckis pasiuntęs telegramą Lu- 
bomirskiui atsiprašydamas de
lei to ir panašios nesąmonės, 
kurios eina pro Varšuvą.

Be to delei paskutinią įvy- 
kią-lenką-lietuvią fronte ir 
rimtoji, galima sakyti oficia- 
lė presą, daro visai netinka
mą išvadą.

Kaip žinoma, Lietuvią 
legacija Kalvarijoj buvo 
reiškusi, jog ji sutinka 
traukti savo kariuomenę
Gruodžio 8 dieną nustatytosios 
anglą ministerio Curzon lini
jos, bet yra pasiūliusi len- 
kamš, kad ir jie atsitrauktą Į 
nuo tos linijos ir sudarytą 
neutralę zoną, kad miestus 
Seinus ir Punską pplikus toj 
neutralėj zonoj. Tat buvo rei
kalaujama vien delei tos prie
žasties, jog Seinuose ir Puns
ke rugsėjo 8 ir 9 dienose len
ką kariuomenė yra padariusi

de- 
pa- 
ati- 
iki»

Lenkai užpuola

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninką Sąjungą.
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Lietuvą.

Žmonės, ku- 
gyveno, tai 

nuo kankina- 
ir vaitojimų

iI

žydą ir šiaip, gyventoją plėši
mą, stačiai biauriausias sker
dynes ir todėl sutinkant su gy
ventoją reikalavimu, kad jie 
vėl nebūti] lenku globai pave- . 
darni, ir buvo reikalauta, kad j 
šie miestai liktųsi neutralėj zo- ' 
noj.

Tuo tarpu duodama kai-ku- į 
rią laikraščių interpretacija, 
jog Lietuviai reikalavę tos zo
nos tik'tuo tikslu, kad sustip
rinus bolševikų padėtį arba 
kad praleidus per ją internuo
tus Prūsuose apie 40,000 rusą 
kareivią.

Kaip žinoma, lenkai nesuti
ko palikti nė Seinų, nė Puns
ko neutralėj zonoj, ir iš Kal
varijos išsidangino grąsinda- 
mi, kad nuo 6 v. ryto Rugsė
jo 19 dieną pradėsią savo ant
puolius. Ir Rugsėjo 19 dieną 
iš Varšuėos Associated Press 
agentūra jau skelbia apie tat 
pasigirdama, kad mūšiai pra
sidėję. Gautosios žinios iš 
Kauno patvirtino, ' jog. lenką 
žvalgyba į pietus nuo Seinų 
pradėjo žygiuoti pirmyn, bet 

■/oŲHmttivią karėtvtų ugnimi buvo
atmušti. Lenkai išpildė Savo 
grasinimus' Kalvarijoj ir už
puolė pirmieji ant Lietuvos.

Be to tvirtinama, jog lietu
viai atsisakę tartis Tautą Są
jungoj, kad “užkimšę ausis” 
ir nebenorį atiduoti Tautą Są
jungai rišti klausimo apie sie
ną tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Kad tat viskas yra prama
nyta neteisybė, patvirtina gau
tasis Lietuvos Atstovybės A- 
merikoje nuo Viee-ministerio 
EZlimo kablegramas:

“Užvakar ir vakar (rugsėjo 
20 ir 21) lenkai dideliomis pa
jėgomis užpuolė mus, perėjo 8 
gruodžio liniją ir prasiveržė 
liki ežero Galatos, Kapčiamies
čio upės Baltosios Ančios. 
Protestuokite prieš tuos nau
jus lenką užpuolimus ir sku
biai darykite viską sustabdy
mui, nes Lietuvos Vyriausy
bė sutinka taikiai rišti ginčą 
klausimus betarpiai ir Tautą 
Sąjungoj.”

K 1 i m as.
Tokia tat yra bendra padė

tis. I '
Lietuvos Atstovybė Ameri

koje yra suteikusi šias žinias 
Valstybės Departamentui ir 
pareiškusi, jog Lietuvos Vy
riausybė sutinka taikiai rišti 
su lenkais ginčą klausimą kaip 
betarpiai su lenkais, taip ir 
Tautą Sąjungoj ir protestuoja 
prieš naują lenką antpuolį.ant 
Lietuvos. Drauge buvo' atrem
tos ir visos neteisingos žinios 
apie pramanytus Lietuvią sie
kimus.

Lietuvių Inf. Biuras.

KARALIUS ORLAIVYJE.
Italijos karalius pirmu kar

tu Ryme buvo išlėkęs orlaiviu 
į padanges. Paskui nusileido 
žemyn arti popiežiaus sodno. 
Šventasis Tėvas tuomet buvo 
sodne ir aiškiai matėsi iš or
laivio. Popiežius valandžiukę 
tėmijo karaliaus orlaivį.

Bedarbių audėjų Suv. Vals
tijose yra, kaip skelbia audėju 
unijos generalis sekretorius, 
pie 250.000. \

AUŠROS VARTAI VILNIUJE, . .
didžiausioji Lietuvos šventy ;ia, kur rugpj. 29 d. š. m. buvo iškilmingos lietuvių 
pamaldos—padėkonė Augščiausiam už sugrąžinimą Vilniaus Lietuvai.________________ ~

KUN. VYŠNIAUSKAS,
Lietuvos armijos kapelionas, kurs rugpj. 29 d. prie Auš
ros Vartą Vilnioje laikė padėkonės pamaldas už sugrą
žinimą Lietuvai Vilniaus. Kap. kun. Vyšniauskas yra 
■buvusis Montrealio lietuvių klebonas, kurs be kito ko iš
rūpino, kad miesto mokyklose lietuvių vaikams būtųiš- 
guldoma lietuvių kalba.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

PAMALDOS SOSTINĖJE.

29 d. rugpjūčio š. m. anksti 
ryte lietuviai turėjo tylias pa
maldas kaip kuriose sostinės 
bažnyčiose padėkavodami 

Viešpačiui už išgelbėjimu ją iš 
neprietelią vergijos. Norėta 
turėt iškilmingas pamaldas ir 
rengti parodą, bet Vilniaus 
lietuviškasai komendantas bu
vęs tam priešingas. Sakęs, kad 
gali iš to iškilti nereikalingą 
nemalonumą tai „esą bevelik su 
tuomi dar kaip kurį laiką susi
laikyti ir geriau prisirengus 
tai padaryti patogesniu laiku.

Prm Aušros Vartą Panelės 
Švenčiausios paveikslo įvyko 
pamaldos — suma. Daugeliui 
Lietuvos kariuomenės daly
vaujant parodoje. Mišias lai
kė karės kapelionas kunigas 
Vyšniauskas. Pilna gatvė bu
vo kareivią, .daugybė buvo ka
rininką ir 3 ar 4 Lietuvos ka- 
reivijos generolai.

Kareivija rikiuotėmis stovė
jo viduriu gatvės, o pašalinė 
publika Šalygatviuose.

Karinė muzika griežė vieto
je vargoną.

Labai dailus pasielgimas ka
rinės valdžios, kad visus ka
reivius ir karininkus atvedė į 
pamaldas be ginklą. Tuomi 
parodė, kad toji kariuomenė 
jaučiasi namieje, pasitiki sa
vo sostinės piliečiais.

Ob.

Tel. So. Boston 620.
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LENKŲ RASBAJAI

tai ne vieno ašaros birejo iš 
akių.

Norkūnas nuėmė keletą to 
reginio fotografiją,

VILNIAUS PAMINĖTINOS 
VIETOS.

Gedimino kalnas. Ant jo ple
vėsuoja Lietuvos trispalvė vė
liava.

Kryžiaus kalnas. — Ten pa
statė dar prie vokiečiu lenkai 
tris didelius baltus kryžius vie
toje, kur buvo nukauti pirmi 
misijonieriąi skelbusieji Lietu
voje Kristaus mokslą.

Brolią kapai. — Ten palai
dota įvairią tikybą, tautų ir 
valstybių kareiviai kritę vo- 
kiečią-rusą karėje nuo 1915 
metą pardžios iki 1918 m. pa 
baigos.

Bolševiką ekzekuciją vieta.
— Ten bolševikai sušaudyda
vo ir kitokiais būdais nukan
kindavo savo aukas. Toji vie
ta vadinosi karo laukas arba 
Vojennoje pole. Tenai dabar 
atkasinėja lavonus. Oficialiai 
sako bolševiką buvę skelbta a- 
pie sušaudymą 17 žmonią, bet 
tenai lavoną yra labai daug, 
jie pakasti visai negiliai, kito 
net koja arba ranka matosi iš 
žemės.

Kaip kurie lavonai matoma 
labai buvo pirm mirties kanki
nami: nukapotos ar nupjaus
tytos ausys, nosys, sulaužyti 
kaulai... susuktos ant pagalio 
žarnos ?!.. Taip kad Norkū
nas pamatęs tuos ląyonus visą 
naktį nemiegojo nuo dirksnią 
suerzinimo. Viena moteris 
kaip atkasė jos vyrą ar sūną ir vaičią iki bus pataisyta. Gy- 
pamatė taip baisios kankynės ventojai dabar teturi gerti vy- 
pėdsakus ant jo lavotio, tuo- ną ir alą.

NETEKO VANDENS.

Šveicarijoj miestelyje Mar- 
tigny tvanas pagadino van
dentraukį. Truks keletą sa-

Lietuva reikalauja pati 
krinti lenkų daromus 

jai priekaištus.

Viduryje šv. Mišią pasakė 
pamokslą išreikšdamas daugel 
prakilnią jausmą ir patarė ka- 
reiivams būti pasiryžusiais vi
suomet ir visur ginti piliečią 
teises nuo skriaudiką, kad 
Lietuvos kareivija kaip likšio- 
lei, taip ir toliaus būtą tėvy
nės gynėjais, silpnąją apgynė
jais, o ne kokiais tenai velt
ėdžiais ir grobikais kaip kad 
girdėt kitų kareiviją Vilniuje 
buvusią būta. Kad kaip šian
dien kad visi atėjome prie Pa
nelės Švenčiausios atiduoti jai 
padėką už mūsą pasisekimus, 
taip-pat kad pavestūme jai sa
vo širdies visus jausmus; kad 
jinai išmelstą nuo Viešpaties 

i kaip kareiviams taip ir vi
siems Lietuvos piliečiams stip
rybę ir ištvėrimą doroje, tei
singu!. ie ir visuose geruose 
darbuose ir pasiryžimuose; 
kad mūsą Lietuva būtą pavyz
džiu tvarkos, susiklausymo ir 
visą pilietišką dorybią, taip 
kaip priguli geriems katali
kams.

Po pamaldą kareivią buvo 
maršavimas kaip kuriomis 
gatvėmis muzikai griežiant Į Lietuvos vyriausybė dar prašė 
gan dailą maršą. Kareiviai I Tautą Lygos paskirti komisi- 
visi gan jauni dailiai išrodo, 
vis raudonikiai žaliukai, apsi
rengę gan gerai.

Įspūdis buvo labai geras.' 
Kuomet eilės kareivią per pa
kylėjimą suklaupė pilna gatvė,

LIETUVOS ATSIŠAUKI
MAS. |

London — Kai Lenkijos de
legacija po nepavykusią dery- 
bą Kalvarijoj išvažiavo, tai 
Lietuvos vyriausybė atsišaukė 
į Tautą Lygą prašydama įsi
kišti j ginčą abieją valstvbią.

ją ištirti lenką skelbiamą bol
ševiką mobilizacija Lietuvos 
žemėse ir leidimą bolševiką 
kariuomenės per Lietuvą. To-1 vyriausybės paskirtas atstovu 
liau Lietuvos vyriausybė pa- Lietuvoje. Netrukus jis apleis 
reiškė, kad jei Tautą Lyga ne- ’ Londoną ir vyks Lietuvon.

jaus krito negyva ant vietos, 
o kuomet atgaivino, tai jau 
buvo sudurnavojusi, pradėjo 
juoktis ir drabužius ant savęs 
draskyti.

Kiek tenai ašarą, verksmą... 
tikra Golgota... Vieni ieško 
sūną, kiti tėvą, brolią ar pa
žįstamą... O smarvė baisiau
sia. ..

Tuos žmones žudydavo nak
timis, buvusi tam tikra ko
manda, kuri juos žudydavusi 
ir kankvdavusi. 
rie tenai arčiau 
pasakoja, kad 
mąją šauksmą 
tik juos girdint širdys galėju
sios plyšti, turėdavę ausis už- 
sikamšyt, kad bent ne taip gir
dėt tuos šauksmus. Aš nega
lėjai nueiti tenai pažiūrėti 
kartu su Norkūnu, nes turė
jau atlikti mieste Lietuvią 
Prekybos Bendrovės reikalus. 
Ir gerai kad taip buvo. 0 UCt 
rytojaus jau neturėjau tiek 
drąsos, kad tenai nueiti, bijo- 
jausi kad ir manei tas pats ne
būtu kaip Norkūnui, ypač kad 
tą vakarą nuo vietiniu gyven
toją labai daug prisiklausiau 
apie žiaurumus kuriuos būk 
tai bolševikai vartoję kankin
dami savo aukas. Paprastai 
esą vesdavę žudyt naktimis a- 
pie 12 valandą surakinę po du 
į krūvą. Pirmiausia nuvedę į 
vietą kankinimo, kankinys tu
rėdavęs išsikasti pats sau duo
bę, o tuomet *pradėdavę kan- 
kyti. Iš karto būdavo girdėtis 
baisiausi šauksmai kankina
mąją, bet tolyn tie šauksmai 
silpnėdavę kol galiausia visiš
kai nutildavę. Sako baisiau
sia tai šaukdavę kankinami žy
dai. Lenkai šaukdavę dau
giausia “Jėzus Marija”... 
Lietuvią ėsą nedaug nužudę. 
Vyriausias teisėjas buvęs ka
talikas, bet ar lenkas ar lietu
vis, tai nežinoma, o žudytoji] 
komanda buvusi iš kokią tai 
azijatą. Vienas lavonas iškas
tas su užpakalyje surištomis 
su vielomis rankomis. ..

Bet uždengkime ant tą bai- 
senybią uždangą, tegul juos 
teisia Dievas, o ne mes.

F. V.

galės paskirti tokios komisi
jos, tai Lietuva kreipsis į 
Angliją ir, Italiją prasydama 
paskirti komisiją ištirti ar 
teisybė tas ką lenkai skelbia 
prieš Lietuvą.

Prof. Voldemaras pilnai įga
liotas atstovauti Lietuvą Tau
tą Lygoje.

Lenkija buvo kreipusis į 
Tautą Lygą tik Augustavo-Su
valkų žemių reikale.

Ę, C. Wilton yra Anglijos

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais • 

ir subatomis.
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ŽYDŲ SKERDYNĖS 
SEINUOSE.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi žinias apie . 
lenką kariuomenės padarytą
sias žydą skerdynes Seinuose, 
kuomet ji laikinai * buvo tą 
miestą užėmusi. Lietuvos Val
džia buvo pasiuntusi Rugsėjo 
13 dieną tam tikrą komisiją- 
ištirti apie tos kariuomenės žy
gius ir dabar tos žinios liko 
nuo Lietuvos Valdžios rugsėjo 
21 dieną gautos ir suteiktos at
skiroj notoj nuo Rugsėjo 21 
dienos Valstybės Sekretoriui, 
B. Colby.
Gerbiamas Tamista:

Mano vyriausybės įsakymu 
aš turiu garbės pristatyti Ta- 
mistai pranešimą apie biaurą 
elgimąsi Lenku kari^'^^g^' 

j kuri išnaujo buvo užėmusi 
‘Lietuvos Seinų ir Punsko mie
stus. Lietuvos Valdžia turi 
garbes kreipti Suvienytu 
tybiu domę Į sekomasius fak
tus, kurie tapo patvirtinti tam 

į tikros komisijos paskirtosios 
ištyrimui. Rugsėjo 8 dieną 5 
vai. po piet pirmos ir antros 
lenku divizijos kareiviai inėjo 
į Šeini] miestą ir tuojaus pra
dėjo plėšti krautuves, pliekti 
gyventojus, skriausti moteris. 
Buvo išpieštos 25 krautuvės ir 
apgrobta. 150 atskiri] butu iš 
ko nuostolių padaryta iki 2 mi
lijonų markių. Dvidešimts dvi 
moterys tapo išžagintos. Rug
sėjo 9 dieną įsiveržė į sinagogą 
pamaldi] laike lenkų kareiviai, 
ir užpuolę ant rabino ir kitų 
kurie meldėsi, yra nutraukę 
nuo ją užsivilkimus ir visaip 
juos niekinę ir daužę.

Seinų, Punsko ir kitų mies
telių gyventojai yra pasiuntę 
prie Lietuvos Valdžios delega
ciją, maldaudami, kad jie iš
naujo nebebūtų atiduoti po 
Lenkų karinės valdžios globa. 
Delei šių priežasčių Lietuvos 
Valdžia tur garbės prašyti Su
vienytų Valstijų valdžios pa
vartoti visą savo įtaką, kuria 
ji turi prie Lenką valdžios, i- 
dant panašūs užpuolimai, kuo
met daromos yra pastangas su
daryti tarp Lenkijos ir Lietu
vos taikos santikiai, nebepasi
kartotų. Be to turiu garbes 
pabrėžti, jog visi šie biaurūs 
lenkų kareivijos antpuoliai ant 
taikių gyventojų yra atsikarto
jimu tų pačių įvykių, kurie 
jau yra buvę, kuomet pernai 
Seinai ir Punskas buvo užimti 
lenkų kariuomenės ir kad at
kaklus šios Lietuvos dalies gy
ventojų pasipriešinimas prieš 
lenkų okupaciją gali būti pra
šalintas ne kitaip, kaip tik jei
gu ji bus pavesta Lietuvos 
Valdžios žinion, kuriai ji ir 
teisės žvilgsniu turėtų pride
rėti.

Reikšdamas pagarbos ženk
lus,

J. Vileišis, 
Lietuvos Atst. Amerikoje.

SERGA NERVŲ LIGA
Franci jos rezignavusis pre

zidentas Descbanel jau nuo se
nokai sirgo nervą liga nuo per- 
sidirbimo. Prieš aštuonis mė
nesius, kada jis buvo išrink
tas prezidentu jau buvo ženk
lai tos ligos. Dabar turės baig
ti savo amžią pamišėli;] prie
glaudoj.

Nebraskos valstijos balsuo
tojai balsavo už įsteigimą pra
moninės komisijos rišti ginčą 
tarp darbininką ir darbdavių 
ir nedaleisti prie streiko.



DARBININKAS 
(THE W0RKER) 

te Lithuanian Trl-Weekly Paper. 
Pablished every Tuseday, Thursday, 
■d Satnrday by St. Joseph’s Litk- 
■m R.-C. Aitociation of Labor.

tt South Boston’o utarninkals, 
temįiiir ir guba tomis. Leidžia Am. 
IttfaiiŲ Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Burtininkų Sąjunga.
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liudijimo iš bile kurio fondo.
Kadangi Amerikos socijalis

tai netik nepirko bonų, o dar
gi prieš paskolą agitavo, tai 
Lietuvos atstovas Vileišis ne
tik nesirūpino įvesti specialę 
bonų nepirkusiems ir neauka
vusiems Lietuvos reikalams 
mokestį, o net buvęs tam su
manymui priešingas. Sako, 
kad So. Bostone prakalbose jis 
tų sumanymų viešai nupeikęs. 
Vileišio priešingumas šitam 
sumanymui suprantamas. To 
sumanymo įvykinimas skau
džiausia atsilieps į Vileišio

* į

vienminčius socijalistas.
Reikia pasidžiaugti, kad 

Washingtono lietuvių konfe
rencijoj gerb. kun. Milukas tų 
sumanymų iškėlė. Tas suma
nymas turės būt įvykintas. 
VISI Amerikos lietuviai turi 
dėtis prie rėmimo Lietuvos 
valstybės. Niekas nuo valsty
binių pareigų neprivalo išsisu
kinėti. Socijalistai, kurie tiek 
šūkavo apie laisvę, lygybę, 
brolybę suteršė save eidami 
prieš Lietuvos laisvę-neprigul- 
mybę ir prieš lygybę pildyme 
pilietiškų pareigu.

i

DARBININKAS

- v_

as seeond-class matter Sept 
XX 1915 at *e post offlce at Boston, 
tes&, underfhe Act of March 3, 1879” 
•Aeeeptance for mailing at special rate 
atf postage provided for in Section 
IMS, Act of Oct 8, 1917, authorized 
m July 12, 1918.”

Minėtina diena.
f

NE TUO KELIU.
Jau nuo senokai laikraščiai 

pranešinėja apie ypatingą dar
bininką judėjimą Italijoj. Tos 
šalies darbininkai bando pa
grobti dirbtuves, įvarus, tur- 
tminką vasarnamius zir net po
piežiui prigulinčius Loterano 
ramus, bažnyčias, vienuoly
nus. Aišku keno vedami dar
bininkai atlieka šitokius dar
bus dėl savo luomo gerovės.

Bet šituo keliu einant darbi
ninkai tik pabloginti savo pa
dėtį tegali. Vienas kitas gud
resnis žinoma gali pasipelnyti 
šitokiame judėjime, bet ap
skritai imant šitas kelias dar
bininkų luomą veda į pragaiš
tą

Daikiskime, .kad prie to ju- 
dėjimo psisidės daug darbi- 
nhską. daiėiskime, kad grobi
mams nesipriešins nei policija, 
nei kariuomenė. Daleiskime, 
kadi raudonųjų vedami darbi
ninkai pagrobs dvarus, dirb
tuves,. turtininkų vasarnamius 

net iJt?ž»yčias. Tuomet dar- 
bfnrnkai besidalindami grobiu 
neišveng'tinai susimuš. Vargu 
rastum du kumečiu kuriedu 
ramiai pasidalintų dvarą. O 
ką bekalbėti, jei dešimčiai ku
mečių reikėtų dvaras dalintis?

Telegramos iš rugsėjo 23 die
nos pranešė, kad socijalistij 
sukurstytos minios buvo be
pradedą užgrobinėti turtinin- 
ku vasarnamius Rymo apylin
kėse. Gauja buvo užėmus 
princo Torlonia vasarnamį. 
Ir susimušė, kuomet reikėjo 
pasiskirstyti kambarius. At
vykusi policija išvaikė besipe
šančius socijalistų pasekėjus. 
’ Dvarą dalinimas arba dirb
tuvių. kasyklų valdymo ir ve
dimo būdij pakeitimas turi ei
ti per valdžią, jei norima žmo
nišką pasekmių. Šalies pilie
čiai turi būti įtikinti į tam 
tikrą reformų reikalingumą ir 
rinkti į parlamentą ar seimą 
ar kitą tolygią įstatymą leidi
mo ištaigą atstovus, stovin
čius už tas reformas. Atsto
vai išleis tam tikrus įstatymus, 
suTyg kurių reformos tvarkiai 
bus pravestos.

DETROITIEČIŲ DEMONS
TRACIJA—PARODA.

K4 DAROTE SU 
LAIKU.

Rudens vėsus laikas yra pa
togus proto darbui. Mokintis 
ir lavintis dabar patogiau, ne
gu bile kokiu kitu metų laiku. 
Todėl sunaudokite rudens lai
ką skaitymui, mokinimuisi. 
Retas kuris dirba taip sunkų 
darbų ir taip ilgas valandas, 
kad negalėtų pašvęsti valandų 
kitą proto darbui. Kūniškai 
per dieną dirbant atsilsi proto 
jėgos ir po dienos kūniško dar
bo tikras smagumas imtis pro
tiško darbo. Girdisi, kad šen 
ten darbas pasimažino, dirba
mi tik keturios ar penkios die
nos savaitėje. Tai tiek tedir
bantiems yra gražaus laikoja- 
vinimuisi. Sunaudokite liuo- 
sas valandas skaitymui ir mo- 
kinimuisi.

•»

1
TURI BŪTI LYGYBĖ.
^Darbiniskas” pirmutinis 

pareiškė, kad tie amerikiečiai, 
kurie neperka Lietuvos bonų 
arba nėra aukavę Lietuvos rei
kalams per bile kurį fondą, 
neprivalo būt įleidžiami Lietu
von be tam tikros mokesties ir 
Tiktu, o: Atstovybė privalo 
brangiau imti už patarnavi
mus tiems, kurie nėra pirkę 
bono arba neturi šukavimo pa-

19 dienų rugsėjo šių 1920 m. 
Detroito lietuviams bus visuo
met minėtina. Tų dienų jie pir- 
mų-syk viešai išbandė savo 
pajėgas ir kvotimus kuopui- 
kiausiai išlaikė, žinios apie 
lenkų įsiveržimų į Lietuvų, a- 
pie jų pretensijas prie mūsų 
žemių, prie mūsų Vilniaus, Sei
nų, Suvalkų — giliai judino 
Detroito lietuvių kolonijų. Da- 
girdę taip-pat apie Federaci
jos kongreso nutarimus, pasi
ryžo ir Detroitiečiai parodyti 
savo miesto gyventojams ir vi
sai Amerikai, kad ir jie visi 
kaip vienas stoja už Lietuvos 
laisvę. Tik vėl į širdį visų 
skverbėsi abejojimas, bėgu ar 
nusiseks toksai viešas žygis, 
pirmų-syk čia daromas, ir tai 
ypaę atsiminus, kad gal nei 
viename mieste nėra tokio di
delio nuošimčio lietuvių bolše- 
vikėlių, kaip Detroite. (Už tai 
reikėtų padėkoti Henry Ford’- 
ui, apie kurio penkdolerines iš
girdę, dar keli metai atgal su
bėgo čia iš visų kraštą devy
nios galybės lietuviškų cicili- 
kų). Ir ištikrųjų, abejojimas 
buvo pamatuotas. Bolševikė- 
liai nėrėsi iš kailio, dirbo su
šilę, suplukę, liejo prakaitų, 
džiovino burnas, kad tik lietu
vių paroda nenusisektų. Jie 
tikrai daugiau vargo padėjo 
parodos griovimai, negu tėvy
nainiai josios sudarymui. Bet 
dirbo ir tėvynainiai. Ir kada 
atėjo pati paroda, tėvynainiai 
gavo džiaugsmingai patirti, 
kad ir čia lietuvių dvasia la
bai stipri yra ir kad nublanks
ta prieš jų ir kvailu šešėliu pa
virsta visos išsigimėlių gaujos 
ir jų piktosios seilės grįžta į 
juos pačius ir juos aptaško. 
Tų dienų neliko namie nei vie
no lietuvio bolševiko: visi nu- 
dzimbino pažiūrėti į Wood- 
ward avenue, kur turėjo pra
eiti lietuvių paroda. Atėjo ir 
pamatė, kaip jie silpni yra ir 
kaip gyva yra išeivių širdyse 
Lietuvos meilė.

Eisena išsitiesė bent pusant
ros mailios ilgįu. 18 draugi
jų su vėliavomis ir tam tikrais 
pritaikintais obalsiais žygiavo 
eilėje. Benas iš 24 unijistų 
muzikantų, paskui jį kareivių 
gražus būrys (iš daugiau šim
to1 asmenų) skelbė kad jie ka
riavo bž Amerikos idealus ir 
už Lietuvos laisvę ir reikala
vo tos laisvės pripažinimo. 
Vaikučiai suformavo gražiai 
dvi vėliavas: Amerikos ir Lie
tuvos. Lietuvaitės tautiniais 
parėdais, vienos su lietuviš
komis, kitos su amerikoniško
mis tautinėmis kepuraitėmis; 
toliau ilgiausia eilė vyrų, gi 
paskui pėščiųjų išsitiesė il
giausia eilė automobilių, iš
puoštų Lietuvos ir Amerikos 
tautinėmis vėliavomis. Išviso 
parodoje dalyvavo apie 3000 
žmonių. Beje jų tarpe buvo ir 
apie porų šimtų ukrainiečių su 
savo tautinėmis vėliavomis. 
Mat jie buvo pakviesti lietu
vių į talkų ir mielai sutiko pri
sidėti prie protesto prieš len
kus.

Harmony svetainė, betalpi- 
nanti keliolikų šimtų žmonių, 
šiuo sykiu sutalpino* dvide
šimts kelis šimtus. Traškėjo 
grindys, buvo šilta, ugnege- 
siai neramiai aplinkui vaik- 

’ ščiojo — o tuo tarpu pačioje 
svetainėje visą laiką buvo taip 
ramu ir gražu, ūpas susidarė

dakcijų pastabas.
Didžiausia iš parodos nauda 

— tai patiems lietuviams. At
gijo jų dvasia, atsigavo ūpas. 
Inkibome išnaujo pasekmingai 
bonus pardavinėti. Ne juokais 
organizuojamės 
gus paramai Lietuvos kariuo
menės. Mitingas po mitingo, 
krutame tariamės — bolševi
kams nei išsižioti neduodame, 
varydami juos į Trockio kara
liją. Darbininkai žmonės daug 
pasekmingiau triuškina bolše
viką argumentus, negu inteli
gentai. O geriausias argu
mentas bus tai tas, kad visi 
tariasi mokėti nuolatinius mo
kesnius nuo pelno, iki kol bus 
ant mūsą žemės nors vienas 
priešininko kareivis. Kai-ku- 
rie darbininkai apsiima mokė
ti po $5.90 nuo pėdės. Dar
bininkai tariasi mokėti bent po 
2 nuoš., biznieriai ir liuosąjų 
profesiją žmonės — bent po 5 
nuoš.

dėti pini-

net ir mūsą bolševikėlią dva
sia nusilenkė ir pasidavė: nei 
vienas netik skandalo nepakė
lė, bet ir jokio gyvybės ženk
lo nepadavė; nei vienas neiš
drįso balsuoti prieš rezoliuci
ją. O buvo ją nemaža ir sve
tainėje.

Mass-mitinge miesto atsto
vas, senatorius p. Lee sveiki
no nuoširdžiai lietuvius ir lin- ’ 
kėjo jiems kuogreičiausiai su
silaukti savo laisvės patvirti
nimo.

Jonas Karosas iškalbingai 
kėlė augštyn lietuvią liaudies 
dvasios galybę, juokais palies
damas ir visą salę prijuokin
damas apie poną lenką kvailą 
išsipūtimų. Jonas Bagdžiū- 
nas iš Chicagos kalbėjo per du 
atveju: angliškai — ameriko
nams ir lietuviškai lietuviams. 
Abu sykiu pagavo publikos 
dvasios pulsą. Abu syk pelnė 
trukšmingus aplodismentus. O 
lietuviškai kalbėdamas apie 
Lietuvos Motutes vargus ir 
kančias — beveik visiems su
sirinkusiems ašaras iš akią iš
spaudė.

Kalbėjo ir vienas-kitas uk
rainietis. Chorai — lietuvių ir 
ukrainiečią užsimezgė čia gra- 
sirodė, gyvai atvaizdindami 
abiejų tautij sielos gelmes. 
(Reikia čia pažymėti, kad lie
tuviai dainininkai su savo va
du p. Aleksiu toli pralenkė 
garsius savo dainomis ukrai
niečius).

Tarpe vietinių lietuvių ir 
ukrainieči ^-užsimezgė čia gra
žūs dvasios .ryšiai. Vieni ki
tiems reiškė broliškus jaus
mus, vieni kitus stiprino ir 
drąsino į kovą su užpuolikais 
lenkais.

Daug padėta vargo ir lėšų. 
Už vargą atmokėjo džiaugs
mas dėl nusisekimo; lėšos vi
sos buvo padesgtos net su 
kaupu iš auką ir iš pardavinė
jimo vėliavą. Gryno pelno li
ko apie puskapį dolerių, ku
rie ir nutarta laikyti tolimes
nei politinei akcijai Detroito 
lietuvią, ingaliojant veikti ir 
toliau tam pačiam komitetui 
(kun. Kemėšis, p. Šnuolis, p. 
Perminienė, p. Daumantaitė, 
p. Abyšala), priskiriant prie 
jo dar du nauju: kun. Bereišį 
ir p. Aleksį.

Kaip-gi pažiūrėjo į demons
traciją Detroito lenkai? Ją 
čia arti 200.000. Jie buvo už
klupti iš netyčių. Nežinojo, 
nesitikėjo. Per vėlai tat galė
jo pradėti agituoti ir intriguo
ti. Detroito dienraščiai išpra- 
džią buvo prielankūs. Porą, 
dienų prieš pačią parodą, indė- 
jo platokus pranešimus apie 
lietuvius ir apie ją rengiamą 
parodą. Bet po to tuojau buvo 
prieiti lenku ir, nors buvo ža
dėję — neatsiuntė reporterių, 
neaprašė parodos. Vienas tik sį j^į darbininkai yra virš 35 
indėjo žinią ir tai vietoje lie- • 
tuvių pastatydamas ukrainie
čius, gi šią vietoje lietuvius. 
Ant rytojaus buvo priverstas 
atitaisyti savo tyčia ar nety
čia padarytą klaidą. Bet vė
liau ir spaudai atėjo, matyt, 
refleksija. Po tos parodos 
daug kas atsimainė. Seniau 
žinios iš Lietuvos, iš jos santi- 
kią su lenkais luvo nustumia
mos visada į „askučiausias į 
nežymiauisas vietas. Po tos 
parodos dabar beveik kas dien 
randame ant pirmo jau pusla
pio pranešimus; o kada neka- 
da užtinkame ir gana prielan-

Detroitietis.

ATSIŠAUKIMAS
Sept. 25, 1920.

Šiandie gavome nuo Šaulių 
Centro sekantį kabelį:

Sei-

“Kovno, Sept. 24, 1920.
Lithuanian Mission, 
žilius, America.

257 W. 71st St., 
New York.

Su lenkais kovojama,
nai pereina į lenką rankas. 
Kovos žvalgybose pasižymė
jo mūsų šauliai, ūpas ge
ras, tik daugiau ginklą, pi
nigą. Broliai, padėjote or- 
gaizuotis dabar padekite lai
mėti paskutinę kovą. Lau
kiam aukų ališkais. Pakvi
tavimas paštu.

šaulių Centro Valdyba.”

Gerbiamieji Lietuviai:
Susimildami rinkite kaip ga

lėdami ir siųskite tuoj kuo- 
daugiausia auką, kad jas ga- 
ėtūme per Misiją kabeliuoti 

Šauliams. Kas turite kokių 
surinktų atliekamų pinigų 
siuskite Šauliams.

Gelbėkime visi tėvynės len
kiškuosius pakraščius, kol ne 
per vėlu. •

JONAS ŽILIUS,
257 W. 71-st St., 

New York City.

NUPLAUKITE VAISIUS 
DARŽOVES.

IR

ir

| KAS GIRBĖT1 LIETUVIU K8L0NU0SE. |

BRIGHTON, MASS.
Lietuvių Paskolos Bonų Brigh

tono skyrius turėjo prakalbas 19 
d. rugsėjo. Pirmininkas B. A- 
jauskas atidarė prakalbas, paaiš
kindamas prakalbų tikslą ir kvie
tė gerb. vargonininką Cambridge’ 
aus su choru kad užgiedoti Lietu
vos luinų. Toliau kalbėjo B. 
Ajauskas, ką yra nuveikus A L. 
R. K Federacija Washingtone, 
kaslink Lietuvos nepriklausuomy- 
bės pripažinimo. Paskui persta
tė drauga Venį, kuris nurodė rei
kalingumą pirkti Lietuvos Pasko
los Bonus. Po to kalbėjo dr-gė 
M. Jakubaitė apie Lietuvos rei
kalus ir paskolos bonus. Jos kal
ba labai jautri ir žingeidi ir ne 
vienam ištraukė ašaras iš akių.

Buvo renkamos aukos Šaulių 
Sąjungai. Aukautojų vardai:

A. Lipskis $5.00.
Po $1.00: B. Ajauskas, S. Pau- 

ras, J. Raudeliunas, R. Vaičiulie
nė, K. Prailgauskas, A. Velavičiu- 
tė, S. Kudarauskas, F. Bundza, A. 
Dapšauskas, M. Vasarienė, S. Ra- 
dzevičia, M. Linkevičia, L. Jan
kauskas, A. Binstriba, J. Valas, A 
Petrukinas, A. Kupravičia, S. 
Petrukinas, A. Bengelis ir A. Gu- 
dialis.

Viso surinkta aukų tą dieną 
$37.59 ir pasiųsta Lietuvos Misi
jai.

Nariai gyvenantieji toliaus iš 
miesto ta dieną galėsite užsimo
kėti arba .galite prisiųsti savo 
mokesčius. Taipgi prisiųskite ir 
velykinės išpažinties paliudijimus 
Pinigus’ galite siųsti protokohi 
raštininkui.

Valdybos adresai:
Zaleckis pirm.

966 Jenne St.,
K. Vaiceliunas vice pirm.

921 Jenne St.,
Fabijonaitis prot. rašt., 

609 Pearl St.
P. Fabijonaitis.

S.

p.

B. Ajauskas.

ko šios ypatos: B. M orkaitė pirm. 
B. Radzevičienė vice-pirm., P. Tau- 
niutėne ižd., A Zieminskaitė prot. 
rašt., A Paulauskaitė fin., rašt., 
M. Ragauskienė ir O. Andrijaus
kienė iždo globėjos.

Į minėtą draugiją susirašė 26 
ypatos, tarpe kurių randasi ir jau
nu mergaičių. Tokios draugijos 
pas mus jau nuo senai reikėjo.

Vietinis.

Prieš vartojant vaisius 
daržoves būtinai nuplaukite. 
Ant jų bėginėja musės ligų 
perų nešėjos, juos čiupinėja 
nešvariomis rankomis, o gal 
čiupinėja žmogus su užkrečia
ma liga. Be to žinokite, kad 
sodininkai ir daržininkai, kad 
apginti vaisins ir daržoves nuo 
kirmėlių šlaksto juos nuodin
gais skystimais arba barsto 
nuodingais milteliais. 0 kas 
neša mirtį kirmėlėms ir vabz
džiams, negali eiti sveikaton 
žmogui. Jei didelio blogo žmo
gui ir nepadaro tie nuodingi 
skystimai ir milteliai, tai jie 
gali pilve jomarkų sukelti. I- 
dant išvengti to nemalonumo 
ar ko blogesni prieš valgysiant 
ar virsiant rūpestingai nuplau
kite vaisius ir daržoves.

—-
NEW BRITAIN, CONN.

Aš pastebėjau “Darb.” No. 103 
(733) neteisingą korespondencija 
iš mūsų kolionijos. Toj kores- 
podencijoi apšmeižia “Varpo” 
dailės dr-ją. Ta vakarėli buvo 
parengę ne'“Varpo” dr-ja, bet jį 
buvo sumanę niekurie “V” nariai 
ir didžiuma buvo visai nepriklau
sančių prie minėtos dr-jos. Tai 
man. rodos, kad anas korespon
dentas nieko apie tai nežinojo. 
Toliaus minėtas korespondentas 
Išreiškia, kad “V” dr-pa tai yra 
laisvamaniška. Joi randasi vie
nas kitas narys, kurs nepriklauso 
prie parapijos, bet kokios trys 
ketvirtos dalis narių priklauso 
prie parapijos ir prie LDS ir prie 
kitų katalikiškų dr-jų bei kuopų. 
Toliau mini, kad “Dailininkai” 
paleido darban kumščius ir kitus 
Įrankius. Taip, tas buvo, bet ko
dėl neparašei kaip tas viskas pra- 
sidej’.o Buvo taip: Rugsėjo 25 
d. vietos lietuvių jaunimas buvo 
parengęs privatiską vakaręlį, (o 
ne vakarėlį.) Apie 10 vai. pasi
rodė, kad iš lauko pusės apstoti 
visi svetainės langai. Dauguma 
buvo lietuviai čia gimiai, o kiti 
svetimtaučiai. Tą vakarą buvo šil
ta, tai buvo pakelti svietainės 
langai. Jie pradėjo visaip bliuz- 
nyti ir visaip erzinti viduje esan
čius. Buvo nutarta pašaukti po
licija. Bet kaip tik prasivėrė 
duris, tuoj vienas iš laukimų rė
žė vienam per burną, kuris iš kar
to apsipylė kraujais. Tuo tarpu 
iš vidaus išėjo daugiau laukan, 
bet jau anų nebuvo, tik vieną po- 
licistas pagavo, ir kaip mes gerai 
žinome, policija mažai teiraujasi 
katras kaltas.

A J. Kalinauskas.

Viena Pennsylvanijoj didelė 
kompanija išrado, kad geriau-

metų amžiaus. Gi jaunesnieji 
nepaisą darbo, rytais vėluoja- 
sis, dažnai visai neateina.

Virginijoj ant Goff farmos 
buvo iškastas šulinis 7.386 pė
dų gilumo su viliča rasti gazo. 
Nerasta. To šulinio 7.310 pė
dų gilumo su vilčia rasti gazo. 
158.3 (Fahr.).

y - —

Negrų Amerike yra apie 15.- 
000.000.

CAMBRIDGE, MASS.
Svarbus bertaininis susirinkimas 

Lietuvių Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų Dr., bus seredoj 29 d. rūgs. 
7 vai. vakare, Bažnytnėj svetainėj. 
Visi nariai ir narės malonėkite su
sirinkti, nes turime svarbių reika
lų apkalbėti. Taipgi išgirsite ra
portą atstovo iš buvusio seimo 
Waterbury, Conn.

Pirm Ona Paulaičiukė.

UŽRAŠYKITE saviš
kiams Lietuvoje “Darbinin- 

’ ir-Lietuvoje einančių

KENOSHA WIS.
Šv. Petro draugijai rengia iškil

mingą vakarą 20 metų sukaktu
vių. Bus spalio 3 d. š. m. Šv. 
Petro bažnytinėje salėje. Taip
gi tą dieną bus Šv. Mišios 8 vai. 
ryte. Via nariai turite pribūti 
7:30 vai. ryte, į bažnytinę 'salę. 
Nepribuvusieji būsite baudžiami. 
Nauji nariai įstojanti tą dieną bus 
priimami u* $1.00 iki 40 metų se
numo. Šj draugija yra viena iš 
seniuasių ir pavyzdingiausių drau
giją mūsą kolionijoje. Daug pri
sidėjo finansiškai tautos ir baž
nyčios labui Pirmutinė pirko

PHILADELPHIA, PA. 
Milžiniška Demostracija nusise

kė, lenkai “do lasu.”
Pagal Federacijos Kongreso nu

tarimą, Waterbury, Conn., rūgs. 
3 d. 1920 m., kad būtų išneštos 
rezoliucijos ir kad būtų daroma 
kosmarkiausi protestai prieš len
kų veržimąsi į Lietuvos žemę ir 
kad kolionijos siųstu kodaugiausia 
atstovi} į Washington, D. C., kad 
prašyti Amerikos valdžios sulaiky
ti lenkus nuo veržimąsi į Lietuvos 
žemę. Toks atsišaukimas sujudi
no visas kolionijas ir tuojaus 
griebės visu smarkumu. Sujudo 
kas gyvas, šaukti susirinkimus 
mass-mitingus, kad surengus ko- 
didžiausia demostracija. Ne
tikėtai į penkias dienas liko pilnai 
sutvarkyta, nežiūrint kas ir ko
kios pakraipos, bile lietuvis, lietu
vaitė, visi į darbą, išskiriant ke
letą atskilusiu nuo Lietuvos sūnų, 
kurie nenorėjo tam pritarti ir da
lyvauti. Milžiniška Lietuvių (pa
roda) Demonstrancija nusisekė 
taip ko nebuvo tikėtasi. 12 d. 
rugsėjo 1 vai. po pietų masės žmo
nių rinkosi prie Lietuvių Tautiš
kos svetainės. Visur pasklydo 
žinios jog lietuvių demonstranci
ja prieš lenkus. Ogi “braee po- 
laci” sužiuro it bitės prieš lietų. 
Tiek žmonių prisirinko, jog nebu
vo galima apmatyti. Po pietų 
2:30 vai. prasidėjo maršavimas.

Pirmiausia apie 200 lietuvių ex- 
kareivių uniformose maršavo neš
dami Amerikos ir Lietuvos vėlia
vas, beno lydimas. Sekė pirma 
grupa moterys ir mergnos, toliaus 
maršavo vyrų didžiause grupė. 
Visa paroda užėmė apie 14 skve
rų (blocks) ilgumo. Daug maž 
moterų-merginų apie 3000. Vy
rų virš 4000. Buvo tikėtasi, kad 
trijų benų tarpuose minios bus 
gana, bet pasirodė, kad trūko. 
Prieto dar buvo nešamos iškabos 
su parašais prieš lenkus, kurie la
biausia lenkams “pane” netiko. 
Svarbiausia lietuviškas Orlaivis, 
kuris viršuje paraduojančios mi
nios skrajojo ir barstė lapelius su 
parašais protestuojančiais prieš 
lenkus. Lapelių paleista 20.000. 
Orloivio savninkas Iietuvys A. M5- 
konis, gyvenantis 16 Wood St. 
P-ne Mikonienė skrajojo Orlaivy
je ir bėrė lapelius. Automobilių, 
trakų, parodoje dalyvavo apie 
200. Motorcycle apie 10. Paro- 
davimas tęsėsi virs trįs valandas, 
žmonių pilnos gatvės. Daugiau
sia užuojautos parodė žydai. Pa- 
rodavimas sekė puikiausiose mies
to gatvėmis. Sugrįžus į Lietuvių 
Tautišką svetainę, prasidėjo pra
kalbos. Kalbėjo vietos klebonas 
kun. J. J. Kaulakis, kun Janušaus
kas. Minios reiškė didžiausia 
padėką rengėjams. Dar reikia 
paminėti, kad mass-mitinguose 
buvo raginama pirkti kodaugiau
sia Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nų. Baigiant prakalbas visi be- 

’ nai užtraukė Amerikos ir Lietu
vos Imnns. Tuo ir užsibaigė

■ Philadelphijos Lietuvių milžiniš- 
niška Demonstrancija prieš len
kus.

Valdyba dėl surengimo Demon
stracijos buvo: Pirm. K. Kere- 
liauskas, rašt. K. Butkiutė, ižd. 
kun. J. Karalius. Taipgi prigel- 
bėjo J. Pranckunas.

Tai gal pirma tokia iškilminga 
paroda lietuvių Amerikoje. Bra
vo Philadelphiečiai.

K. Drižas.

WORCESTER, MASS.

Sąjungiečių veikimas.

Šios kolionijos Sąjungietės daug 
dirba tautos ir labdarybės labui. 
Vasaros laiku rengė piknikus, nuo 
kurių pelnas ėjo labdarybės įstai
goms. Taipgi sąjungietės neat
sisakė pagelbėti ir kitoms organi- A 
zacijoms. Pažymėtina, LDS N. 
A apskričio išvažiavime. Dabar 
prasidėjus rudens sezonui rengia
si prie vakarų salėse.

Laikytame susirinkime nigs. 13 
d. nutarta rengti du vakaru. Vie- \ 
na kuopos naudai, o kitą L. R. 
Kr. Rėmėjų Dr-jos. Spalio 10 d. 
bus suloštas veikalą “Šalaputris” 
ir “Užkerėtas Jackus.” Spalio 
30 d. bus statomas veikalas “Mei
lės Paslaptybės delegatės išdavė 
me susirinkime delegatės išdavė 
raportą iš buvusio A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos Seimo. Raportai 
priimti gausiais aplodismentais.

Perskaičius Moksleivių iš Švei
carijos atsišaukimą, tuojau gavus 
nuo vienos ypatos $5.00 narės su- 
aukavo $3.73.

Atstovė į Katalikų Vienybės 
skyrių išdavė raportą. Iš rapor
to paaiškėjo, kad Katalikų Vie
nybė rengiasi pirkti vietą pikni
kams ir statyti namą našlaičiams.

Kadangi kuopa negali prisidė
ti finansiškai, tai narės pasižadė
jo aukauti. J. Stočkienė $25,. 
Ročkienė $10, V. F. Shea $5, ir 
J. Griškienė $5.

5 kp. narė.

CLEVELAND, OHIO

Užsipuldinėjimai.

Prieš du metu atgal mūsų kolio
nija žymiai buvo pakilusi. Vi
sur matėsi gyvumas, o ypač jau
nimas dirbo išsiuosę. Bet radosi 
asmenis, kurie veikiančius pradė
jo įvairiais būdais persekioti ir 
niekinti. Tai buvo nesusipratė
lių darbas. Vietoj pagerbti vei
kiančius, jie persekiojo. Šian
diena pažvelgus į mūsų kolionija 
gailestis ima. Kur dingo teatra
liški rateliai, kurie savo darbų 
mūsų scenoje žavėjo dailės srity
je? Kur dingo mūsų korespon- ” 
dentai? Kur dingo veiklusis 
jaunimas mūsų idėjinėse kuopose?

Tai pasekmės nesusipratėlių, 
tamsunėlių, kurie it žvirbliai šoki-x 
nėdavo ant veikiančių. Pirmiau 
veikią asmenis davė progą tiems 
smarkuoliams pasirodyti savo dar
bu. Šiandien matome, kad mūsų 
kolionija užsnūdo visiškai. Ilgiau 
taip būti negali. Mes turime 
griebtis už darbo, sunkaus darbo, 
neatsižurėdami į nieką.

Atgaivinkime veikimą mūsų 
brangių organizacijų kuopose. At
gaivinkime mūsų scena, kurios pa
sigenda visi. Gal kada nors su
pras ir tie, kurie ligšiol tik kriti
kuoti irkoliotis moka. Tikiuos, 
kad atsiras darbščių pasišventu
sių asmenų, kurie dirbs tautos ir 
bažnyčios labui.

Tad, dar syki, prie darbo, jau
nime!

A J. K.

BROOKLYN, N. Y.

Rado negyva.

Rugsėjo 23 d. anglų spauda pa
skelbė, kad rado negyva A A 
Karolį Kybartą vargonininką pas 
Karalienės Aniolų parapijos mo
kyklą. Sako, kad išpuolė per 
langą. Bet pamatęs pašarvota la
voną neįtikėtina, kad taip būtų, 
nes akis perkirsta.

Jo lavonas randasi' po No. 370 
Grand St. Žmones kalba, kad jį 
užmušė blogos valios žmonės. A 
A velionis buvo ramaus būdo ir. 
neišrado, kad kam būtų įsipykęs. 
Spėliojimu daug yra, bet apie juos 
rašyti nėra verta.

P. M.



K. Velivis.
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DOTNAVOS.

VINCENT A. JENKINS INC

DETROIT' MIGHIGAN

KUR

VINCENT A. JENKINS INC

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIU 
BANKAS

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

.57,778.29
458,260.43 
....450.00 
. .2,650.00 
........ 84.60

GEO. F. SULLIVAN, Viceprezidentas. 
Wm. N. BttUHMULLER, Sekretorius, 
F. A. ZALESKAS, Antras Iždininkas.

> (APGARSINIMAS)

MOTERS IR VYRAI 
KLAUSYKIT 

KĄ S AKO PkOGRESS.
SHOE MFG. CO.

KKAL ESTATE BENDROVĘ,
kuri jau per kiek laiko varo bi znį Boston’e ir apielinkėje pir
kime ir pardavime namų, farmų, ir taip visokių biznių, 
taip-pat tarpininkauja skolinime pinigų ant nejudinamo
jo turto mortgičių.

Ši bendrovė Rugsėjo 1-mą, 1920 tapo inkorporuota 
po Massachusetts Valstijos teisių ant $100,000 ir štai in
korporavimo priežastįs: /

PIRMA;
Kad didis biznio augimas priverčia šių bendrovę ieš

koti ir atidaryti kelis skyrius patarnavimui Lietuvams 
taip pat svetimtaučiams pirkime, pardavime ir aprūpi
nime morgičių ant namų, nes mūsų teisingas patarnavi
mas savo klijentams suteikė mums taip laimingų pasi

sekimą šiam biznyje, Boston’e.
ANTRA;

Kad Lietuviai taip pat svetimtaučiai kreipiasi prie 
mūsų ne tik iš svetimų miestų, bet net ir iš svetimų val
stijų, dėlto mes esame priversti ieškoti ir atidaryti tinka
mus skyrius tolimesniuose miestuose, kaip tai, Lawrence, 
Worcesteryje, Montello ir tt.

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

Suprantama, atidarant skyrius tolimesniuose mies
tuose ims daug kapitalo veikime kiekvienam skyriui se
kantiems biznio dalykams:

Pirma PIRKTI NAMUS, FARMAS, arba BIZ
NIUS. Antra, SKOLINTI PINIGUS ir MORTGIČIŲ. 
Trečia PIRKTI MORTGIČIŲ, NOTŲ (atpirkti mortgi
čių) nuo publikos norinčios parduoti.

Viršminėtais dalykais ši bendrovė dabar užsiimdinė- 
ja ir varo biznį todėl tikisi ir ateityje taip darbuotis.

Lietuviai! štai jums proga prisidėti prie korporaci
jos kurios biznis jau puikiai išdirbtas ir dar didžiau plati 
naši. Štai kaip jūs galėsite pasinaudoti nusipirkdami ke
lis šėrus šios korporacijos. •

Kurie neturite namo arba biznio, be abejonės manote 
kada pirkti. Kurie turite namą arba biznį, norėsite ka
da parduoti. Tapę šėrininkais šios korporacij os būsite pa
tys savo agentais, nes jūs gausite nuo šios korporacijos 
naudingų patarimų kaipo nuo savo biznio ir jūs pirkimas ar
ba pardavimas per šią agentūrą reikš biznį ir uždarbį jums 
“DIDESNĮ NUOŠIMTĮ” ant savo pinigų.

APSISAUGOKITE LIETUVIAI! nedasileiskite 
visokiems plėšikams save apgaudinėti pirkime arba par
davime namų, bet tapkite šėrininkais šios korporacijos 
ir pastatę šią korporaciją kaipo didžiausią visam Ameri- 
ke REAL ESTATE (Nejudinamo Turto) AGENTŪRĄ 
ateityje turėsite teisingus patarėjus ir patarnautojus.

V. A. JENKINS (JANKAUSKAS) 
Prezidentas ir Iždėinkas.

3 ” ” neapribotam laikui.
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas a- 
pie susidėjimą banke duoda Banko agentūros 
vedėjas
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St, Newark, N. J.

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.

IŠSIRAŠYKITE LAIKRAŠČIŲ. IŠ LIETUVOS. 
“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Už 

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

TRENTON, N. J.

“Darbininko” 102 num. tilpo 
pranešimas antgalvių “Atsišauki
mas iš Lietuvos.” Kuriame buvo 
minėta, kad Trentono lietuviai 
Varėnos parapijos pirmame savo 
susirinkime surinko Varėnos baž
nyčios labui $18. Turėjo būti 
$81. Taipgi minėtasai balius, 
kurio pelnas buvo skirtas bažny
čiai buvo 18 dieną rugsėjo. Pa
sekmės geros. Pelno nuo baliaus 
buvo $104.05. Šiandie pas ka- 
sierių A Stacevičių pinigų 
randasi viso $209.30. Darbas 
dar neužbaigtas. Dar nevisi Va
rėnos parapijoms aukavo. Tiki
mės, kad ir jie neatsiliks. Au- 
kuotojų vardus paskelbsime vė
laus.

Mylimiausi mano seselė Marga
rita: Šiandien aš Pranciškus su
griebęs kiek liuosesnio laiko suma
niau parašyti keletą žodelių į sa
vo mylimą sesutę, maždaug apie 
mūsų clabartinį gyvenimą, ūkio 
vedima, derlių ir tt. Pranešu, 
kad paėmiau nuo jūsų laišką 8 
d. rugpiučio su čekių ant 345 auk
sinų ir Lietuvos žemlapių. Ne
išpasakytai džiugios ir tariu a- 

■čiu. Rinksim dabar pinigus, 
kiek galėsim ant arklio. Dabar 
rudeni biski pigesni, tai parduo
sim keletą purų javų, gyvulių ir 
pirksim kitą arklį, nes jau ilgiau 
traukt negalim.

Taipgi ačiū už siuntinį, kuriame 
radau keletą knyčgučiij. Ypač 
geriuosiu skaitydams man užra
šytą laikraštį “Darbininką.”

Dotnavoje gyventojai sulenkė
ję ir beveik neišgirsi lietuviškos 
kalbos susirinkimuose, miestelyje 
arba ir šventadieniais ant švento
rius “polska krulestva” apakinti 
jaunimą, tai net širdį traukia. 
Lietuvos kaip ir neužkenčia. Žmo
nės tamsus ir puikus. Jokių dr- 
jų nėra. Skaitant apie Amerikos 
jaunimą, tai net širdiį traukia ir

O pas mus šventadienį nueini 
bažnyčion pasimelsti ir vėl sau no
sį nuleidęs grįsk į namus. Viena 
tik laimė ir nusiraminimas, kad 
neši iš Pašto laiškus ir laikraščius 
tik ačių jums kad tankiai siunčia
te. Parėjęs namo įsigilini į skai- 
tymąfir rodos nebegalima nė atsi
traukti. Bet deja! Nepabaigti 
dalbai. Yra jaunimo, kurie visai 
uiganėdįnti ir jiems visai nerūpi 
'žengti pirmyn visuomenės kultū
ros ir apšvietos žingsniu. Taigi, 
gal suprasite, kad tarp mūsų sto
ka mokslo, apšvietimo, o labiau
sia paaugėjusiam jaunimui. Trokš
tantiems tikras dvasinis badas 
Kitą kartą pamąstau, jog Ameri
koje žmonės apsišvietę, laimingai 
gyvena. Susispietę į draugijas, 
susiorganizavę dirba visuomenės 
labui. Rodos norėtųsi ir pačiam 
prigulėti prie tos taip garmoni- 
zuojančios sutinkančios balsais tę
siančios notos... bet deja.

Taigi mieliausia mano sestė, 
daug ko turiu rašyti, bet galė
čiau tik žodžiu.. Tik vieno pra
šyčiau rašyti tankiau laiškus ir 
aš būsiu jums dėkingas.

Su godone P. Žukauskas.

T JETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC STATĖS FINANCE CORP.
(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE)

KAPITAL STOCK $1,000,000.00 
ši korporacija likos sutverta geresniam aprūpinimui 

keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKORTES,

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ.
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ

Pirkite laivakortes iš laiko, nes sunkų gauti vietos 
ant laivų. Laivai išeis šiomis dienomis sekančiai:

TIESIOG BE PERSĖDIMO
IŠ NEW YORK Į HAMBURGĄ. >

Rugsėjo 11-25 ir Spalio 23-30 
Lietuviam gerai žinomas

Laivas SAKONIA, Spalio 30 į Hamburgą.
13 New York į Antverpą be persėdimo 

Rugsėjo 18-25 ir Spalio 2-9-23.
Iš New York į Rotterdamą be persėdimo

Rugsėjo 14-22 ir Spalio 2-12-19-26.
Laivai į Hamburgą ar Liepoją su persėdimu Anglijoj 

Rugsėjo 15-18-21-23-25-30 
Spalio 2-7-9-12-16-21-23-28-30.

PASPORTAI JAU YRA GAUNAMI.
Pasportai turi būt išimti ir užvizuoti tų šalių kon- 

sulių per kurias prisieis keliauti. Dėlto yra reikalas 
iš anksto turėti pasportus užvizuotus. Mes visiems 
mūsų pasažieriam gaunam vizus laiku, kad nebūtų su
trukdymo pribuvus į New York.

Mes pasitinkam kiekvieną atvykstantį iš toliau ar 
jis atvažiuotų į Boston ar New York ir aprūpinam jo 
reikalus pas Custom House, Intemal Revenue kolekto
rių ir kitus reikalus.

Laivakortės per vandenį $100.00. Head Tas $5.00. 
Nuvažiavę į Hamburgą, Antwerpą ar Rotterdamą 
lengvai pasieksite Lietuvą. Užsakydami laivakortę 
prisiųskite $25. Pasportus _mes parūpiname gyve
nantiems Jtost 
miestų noreua

IŠSIRAŠYKITg iš “Dar
bininko” laikraščių iš Lie
tuvos.

►stone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
_nni gaut informacijų kreipkitės pas:

BALTIG STATĖS FINANCE CORP.
361 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone S. B. 1061.

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

Skyrius:
366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Nuaa-Tone
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VIETINĖS ŽHfTOS.
NKT.ATMA

Nedėlioj vakare*rūgs. 26 d. L
m. ant kelio į Lynu netoli Saugas
linijos važiuojant dideliu automo
bilių ajfeivertė ir sužeidė važiavu-

Iš jų vienas V. Pigaga 30sius.
m. gyvenąs Waite St., Worcester,
mirė. Kiti ligoninėje Tuojau, poLDS 1-mos kuopos bus mėnesi

SUSIRINKIMAS.
/

CAMBRIDGE, MASS.
Pilnųjų Blaivininkų 7 kuopos

Rūgs. 10 d. laikė mė-veikimas.
nesinį susirinkimą.
mą atsilankė gražus būrelis narių.
Pirmiausia perskaičius protokolą,
buvo išduotas raportas iš buvusio
seimo.

VIETINĖS ŽM0S.

SUSIRINKIMAS.
/

nis susirinkimas 28- d. rugsėjo š.
m., utarnirike 8 vai. vakare. LDS

nelaimei suareštavo Juozą Matulį
16 Harlern St., Worcester, savinin

" * >

*

X

9

Į susirmki-

Raportas priimtas supa-
dėka delnų plojimu. Toliaus bu

ir Vyčių kambariuose 366 Broad- ką ir vežiką už girtumą ir jo drau
vo skaitytas t laiškas kviečiantis į
apskričio suvažiavimą Pilnųjų

way. Visi nariai būtinai ateikite
gą buvusį tame pat automobiliuje Blaivininkų, kuris bus 26 d. rūgs.

į susirinkimą. Išgirsite raportus
iš Seimų LDS ir Federacijos. At
stovai parsivežė daug svarbių ži-
nių.
kalų.

M. Matuzą
Policija ieško vienos arba dvie

jų moterų, kurios važiavo sykiu,

Montello, Mass. Atstovai išrinkti
šie: gerb. kun. Pr. Juškaitis, V.
Jakas, M. Sundukienė, A Za-

Taipgi turime ir kitų rei-
Nepamirškite atsivesti su-

savim ir naujų narių.
dingai kviečia,

Visus šir

Sekr. Zig. Klapatauskas.

bet matyt pabėgo nesužeistos. '
Tai vis pasekmės “moonshine.”

Kardinolas 0’Connell paskyrė*
kitą nedėldieriį, kaipo dieną meti

KONCERTAS.
Rūgs. 26 d., š. m. L. Vyčių 17 

kp. dainininką būrelis turėjo 
koncertą, pobažnytinėj salėj. 
Šešios ypatos išpildė visą pro
gramą. Programas buvo labai 
puikus. Atliko šie vyčių na
riai: p-lės Narinkaitė, sofiste, 
Kiburiutė, pianistė, pastaroji 
lanko Naujos Anglijos konser
vatoriją. Iš vynj Jokūbas Va
raitis, Petras Milius, D. Anta- 
navičia ir Ant. Benodraitis. 
Dainos nusisekė labai gerai, 
dainininkai triukšmingu delną 
plojimu buvo iššaukti po du ir 
tris kartus. Veikalėlis “Tėtė 
pakliuvo” begalo prijuokino 
žmones. Nekurie žmonės sakė, 
kad dar pirmą sykį girdėję 
Bostone tokį puiki) koncertą ir 
pageidavo atkartoti. O kun. 
Tamoliunas, kurs pertraukoj 
laikė prakalbą tarp kitko nu
sistebėjęs, sakė, kad vyčiai ’ 
tiek gali. Kalbėjo ir klebonas 
kun. K. Urbonavičius.

Dainą Mylėtojas.

nės aukos dėl labdarybės to jet die
cezijoje. Kolekta bus daroma 
visose bažnyčiose? j

veckas, O. Paulaičiukė ir
L. Butkauskas. Toliaus buvo
kalbama apie surengimą vakaro
naudai “Tautos Ryto.

VAIKŲ VAKARAS.

Nedėlioj, rūgs. 19, 1920 šv. 
Petro pobažnytinėj svetainėj 
buvo Marijos Vaikeliu vaka
ras. Vakaro vedėjas buvo kle
rikas F. W. Strakauskas.

Programą sutaisė pirm. M. 
Bobinskaitė. Programas buvo 
įvairus ir vaikučiams daug 
užėmė laiko išmokti roles.

Kl. F. W. Strakauskas ati
darė vakarą su trumpa pra- 
kalbėle.

1. Griežė Vaiku Orchestra. 
Prakalbą sakė gerb. klebo

nas kun. K. Urbonavičius.
2. Piano solo — C. Zuloniu- 

te.
3. Šokis solo — C. Karbaus- 

kiutė, akompaniuojant F. Kar- 
bauskiutei.

4. Šokis — O. Alesavičiutė ir 
A. Zeniavičiątė, ąkompAauo- 
jant F. Karbauskaitei.

5. Vaiką orchestra.
6. Teatras — li Pagalvok ką 

darai.” Veikiančios ypatos: 
Morta — D. Kiburiutė, Ona — 

’A. Savilioniutė, Marijona — 
O. Alisevičiutė, Rožė — J. Bo- 
binskiutė, Juzė 
džiutė, Anelė — J. Pečeliutė, 
Alena — A. Zenevičiutė, An
tanukas — J. Antanėlis.

7. — Deklamavo Antanėliu- 
tė.

8. Piano splo — J. Kazlaus-
kintė. *

9. šokis — J. Saviloniutė, A 
Morkevičiutė, O. Valentukė, E. 
Karbauskiutė, akompanavo J. 
Kazlauskiutė.

10. Orchestra.
11. Teatras — “Išlaimėjo 

Laižybas” — Ona B. Lukaše- 
vičiutė, Agota — J. Kazlaus
kiutė, Adelė 
Petronė — 
celė — F. Karbauskiutė.

12. Šokis solo — J. Bobins- 
kiutė, akompaniuojant F. Kar- 
bauskiutei.

13. Šokis keturią mergaičią 
— O. Vervečkintė, J. Pataš- 
kiutė, J. Antanavičiūtė, J. 
Kleinaičiutė, akompaniuojant 
A Zenevičiutei.

14. Orchestra.
Apart programo dar buvo 

išdirbinią paroda, kuri vi
siems patiko. So. Bostono vai
kučiai pasirodė viešai ką jie 
gali padaryti. Jie duoda gra- 

’žą pavyzdį ir kitą koloniją 
vaikučiams. Gaila tik, kad ne 
visi tėvai supranta, kad ją 
vaikučiai prigulėdami prie 
Marijos Saikelių draugijėlės į- 
gija daug ko naudingo.

Bostono žibuokle.

P. Švagž-

M. Duobiate, 
C. Zuloniute, ^įar-

DARBININKAS
Kalbėtojais užkviesti: kun. K Ur-
navičius, kun - J. Čaplikas, šėri
kas F. Strakauskas, V. Bačys ir
S. Kneižis moksleiviai. Pradėtas
mokintis veikalas ‘ ‘ Pirmieji žinks-

• • J imaL
Rašt. P. Grinkąitis.

J. BALUKONIS
LIETUVIS ADVOKATAS

902 — 4 Engineers Building
%

Cleveland, Ohio.
Phones: Main 2063 ir Centrai 1690

Vakarais ofisas:
6)27 St Clair Avė.

Phone — Rosedale 2046

pats meldžiami pranešt, busiu didžiai
dėkinga.

SESUO MARIJONA MATAUŠIENŽ

96 Adelaide St.,
VIšNIAUSKIENž,

Hartford, Conn.

Ieškau savo draugės ONOS ALI-
JAUSKAITES. Ji pirmiau gyve
no Chicagoje po Nr. 670 W. 18-th

Redakcijos atsakymas. PAIEŠKOJIMAI IR
St. (North Side), o dabar nežinau
kur. Jei kas ją žino arba ji pati

Darbininkėliui. — “Bendro dar
prašoma atsišaukti per A. B. Mū

bo vardu’1 net alpinsime. Peril- REIKALAVIMAI. ras, 244 W. Broadway, Boston 27,
Mass arba tiesiai mano antrašu:

gas.
šya <<

Beto, apie tai jau buvo fu
Darbininko” No. 109 (739) REIKALINGA MERGINA

kuri nori raštinės darbą. Atsiliepki

Nutar-'
ta rengti nesvaiginančių gėrimij

i parod^2S lapkričio. Bus duoda-

Ona Arlauskaitė, Taurupio sodž.,
Airiogalos pasta ir valsčius, Kė

z
| REID AUTOMOBILIŲ
2 / A.****<rvwv aI
I
■Ii

te ypatiškai arba laišku nurodant sa
vo prityrimą ir už kokį užmokestį gali
dirbti.

' MOKYKKLA.
MAGNETAI, GENERATORIAI

KARB U RETORTAI
užima svarbią rolę geram vei
kime Tamstos automobiliaus.

Darbas pastovus.
LITHUANIAN INFORMATION

406 IVharton St.,
BUREAU,

Philadelphia, Pa.

REIKALINGAS BUFERIS.

dainių apskr. LITHUANIA.

Ieškau pusbrolių Juozo, Petro, Ka
zimiero ir Antano Rubšių, visi keturi
sūnus Adomo Kubšiaus iš Kvedarnių
valščiaus, Tauragės apskr. Paskuti
niais metais gyveno Tynėnų Naumies
čio valšč., Tauragės apskr. Amerike

Panedėlyje, rūgs. 27 d. ant Pem- 
berton kryžkelės kalbėjo Senato
rius John J. Walsh temoje: “Žmo 
inų pinigai ir bankiniai reikalai 
Massachusetts valstijoje.

Pėtnyčioj 3 vai. ryte gazui eks- 
pliodavus labai apdegė AValdorf 
restorante V. Kazakevičius, gyve
nąs ant Telegraph St.

mos dovanos. Pįrma dovana 
$4.00, kitos mažesnės. Taigi 
kviečiame šeimininkes ir taip as
menis pasidarbuoti, kad galėtumė
te prisidėti prie parodos.

Surengimui ir tvarkymui išrink
ta komisija iš šių asmenų: M. 
Sundukienė, O. Paukščiukė, Jieva 
Patambarienė ir 0. Paulaičiukė.

Korespondentė.

Sugedus bent vienai daleliai
ką Tamstos darysite?

Reid Automobilių mokykla 
geriausia mokina Tamstą su
sipažinti su motoro konstnik- 
cija ir veikime. Dieninės ir 
vakarinės klesos delei vyrų ir 
moterų. Privačiai kursai' su
daryti. Rašyk, telefonuok ar
ba ateik delei musų knygelės. 
P-nas REID’AS ' pirmiaus in-

S1
|
i
|
iI
I* struktoriavo Y. M. C. A., 91 
s Church gat., kampas Columbus 
s Avė., Boston, Mass.

Į
I 
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Brightono Lietuvių Kooperatyviška
bučernė paieško darbininko. Turi mo
kėt gerai bučerio darbą. Darbas ant 
visados. Mokestis gera. Meldžiam at
sišaukti tuoj šiuo adresu: Brightono 
Lietuvių Kooperacija, 24 Lincoln St., 
Brighton, 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 Broadvray,______ So. Boston. Mass.

gyveno Chicagoj, o dabar nežinau. Tu
riu svarbų reikalą. Jeigu kas žino, ar
anie patys, teatsiliepia ant šio antra
šo: LITHUANIA. Kaunas, PaSto
Valdinink? Zofija Rubšytč.

LONDONO LIETUVIAI:

NUBALSAVO STREIKUOTI.

Darbdaviai atsisako priimti paleis
tus 5 darbininkus

Ryan & Cushing Kapsiu dirb
tuvės darbininkai nutarė išeiti 
ant streiko'utaminke, jeigu darb
daviai nusugrąžins 5 darbininkų, 
kurie buvo paleisti nuo darbo už 
įstojimą Į uniją. Streiko klausi
mas buvo apkalbėtas susirinkime 

i Odos Darbininkų Unijos 42 nedė
lioję, rūgs. 26 d. Taipgi darbda
viams patarė grąžinti paleistus 
darbininkus atstovai Amerikos. 
Darbo Federacijos, Bostono Cent- 
ralės Unijos ir organizatorius 0- 
dos Darbininkų Unijos J. Doran.

“Darbininko” skaitytojas An
tanas Matusevičius prisiuntė laiš-j 
ką iš Lietuvos rašyta Stasio Ker
nagio nuo Uršulės. šis laiškas, 
kaip rašo mūsų skaitytojas atėjo 
jo adresu ir atidaręs rado, kad 
laiškas priklauso kam kitam. Ka
dangi nėra nė vardo, nė pavardės, 
tai prašo paskelbti laikraštyje. 
Jame rašoma apie grįžusį iš Ame
rikos .Gaidimavieiij iš Pravidžių 
ir apie 
Ii jos.

Kam 
šaukite 
centus pašto ženklą persiuntimo 
lėšų. z

dbvanas nuo sesers Emi-

šis laiškas priklauso atsi- 
prisiųsdami už penkis

CAMBRIDGE, MASS. 
Nepaprastas vakaras.

Cambridge’io parapijonai ir 
parapijonkos rengia nepapras
tą vakarą nedėlioj, Spalio 3 d. 
N. P. P. Švč. parapijos svetai
nėje, AVindšor St. Pradžia 7 
vai. vakare.
Gerbiamoji Visuomenė! Šiuo- 
mi kviečiame visus Cambrid- 
giaus ir apielinkią lietuvius ir 
lietuvaites į jau nuo senai visą 
laukiamą vakarą? Šio vakaro 
programas bus begalo links
mas ir įvairus ir užtikrinam 
kad atsilankiusieji bus pilnai 
užganėdinti. Grieš puiki or
kestrą. Dainuos solią, puikiais 
skambančiais balsais. Bus ir 
deklamaciją, kurias išpildys 
jaunos mergaitės. Tame vaka
re dalyvaus-gerb. kun. K. Ur
bonavičius, So. Bostono lietii- 
,vią klebonas, 
Virmauskis, 
viii klebonas, 
Pr. Gudas.

Taip-gi.. dalyvaus ir dau
giais svečią kurią čionai ne
talpiname delei vietos stokos. 
Visą programą negalime su
talpinti, bet išgirsite ir pama-' 
tysite tą vakarą. Vakaras bus 
vienas iš linksmiausią ir pui
kiausią kokio Cambridgiuje 
da nebuvo. Kas ateis, tas la-

L. D. S. N. A. A. išvažiavi
mą komisijos Engirinkimas į. 
vyko rugsėjo 26 d. Montello, 
Mass. /

Šiame susirinkime komisija 
suvedė atskaitas ir pasirodė, 
kad nuo išvažiavimą liko gry
no pelno virš $500.00.

'.■fr
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PREKYBOS

)

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.

ŪKĖ ANT PARDAVIMO.
15 akerių derlingos žemės. Visi rei

kalingiausi budinkai. Parsiduoda pi
giai. Pačiam miestukan, Orange, Mass. 
tik 10 Hiinutų iki stoties. Minėtam 
miestelyj randasi nemažai dirbtuvių, 
kur darbas lengva surast.

POVILAS BALČIŪNAS,
262 East River St., Orange, Mass.

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.

IIFTI1UU1
LlkiOFIV

BENDROVĖ

gerb. kun. F. 
Lawrence lietu- 
A. F. Kneižis ir

f BANKfERIAI
Teisingai Tarnaujame 

Lietuviams.
ą Siunčiam® Pinigus Lieiuvon : 

doleriais arba auksinais pagal 
dienos kursą.X

!r Parduodame Laivakortes
X Išrūpiname leidimus amerikie- 71 
iį. čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- X 
ą merikon. Tą padarome vietiniams 12 
x ir kitų miestų lietuviams be at- zi 

važiavimo Bostonan. x
Persiunčiame amerikiečių dova- K 

nas giminėms Lietuvoje.
Leidžiame mėnraštį “PREKYBĄ” X 
Dėl platesnių paaiškinimų rašy- (2 

kitę adresu: • %
Lžthuaaiiaii Sales Corp., |

414 W. Broadway,
So. Boston. 27, Mass. x

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

MUZIKOS. MOKYKLA
D. L. K. Vytauto Beno ir Orkestros 

muzikališkoje mokykloje mokinama 
ant visokių instrumentų. Kambarys 
atdaras panedėliais, seredomis ir pėt- 
nyčiomis.

x Mokytojas A. GRU BIS,
339 Broadway. So. Boston. Mass.

MĖNESINIS SUSIRINKIMAS.
L. Vyčių 17 kuopos susirinki

mas bus rūgs. 27 d. panedėlvje, 
7:30 vai. vakare Vyčių kamba
riuose. Kviečiame visus narius 
atsilankyti ir išgirsti raportą iš 
Federacijos Seimo.

Pirm. Z G.

Piln. Blaivininkų Susiv. 49 kp. 
Spalio 10 d. rengia prakalbas.

6 Park Sąnari s

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 St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST.—Juozapas Vinkevičius,

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

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

140 W. 6th St, So. Boston, Jiasš. 
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 pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

LIETUVIAI, NAUDOKITĖS 
ŠIĄ J A PROGA!

Parsiduoda valgomų daiktų krautuvė 
Lietuviais apgyventoj vietoj. Priežas
tis pardavimo — savininkas persenas 
tam bizniui. Norintieji pirkti, kreip
kitės pas:

T. DRUŽDIS,
276 3rd Street, So. Boston, Mass.

Aš Laurynas Preikšą paieškau Ka
zimiero Vitkaus. Apturėjau nuo jo 
duktėS-laišką iš Lietuvos. Rašo, kad 
likusi sirata, motina mirė jau ketu
ri metai. Ji nori kad ją atsiimtų tė
vas pas save—į Ameriką. Prašau at
sišaukti šiuo adresu:

LAURYNAS PREIKŠĄ,
302 — 2-nd St.________ Albany, N. Y.

AR TAMSTOS ŽINOTE, KAD 
krankliu jfcairtngs f^ank 

of the city of Boston

Perviršis Fatfeną
$1,400,000. $21,000,000

yra savitarpinė Banka.
1L48 VRA SAVITARPINĖ BANKAI Tai yra korporacija užtvlr- 

ota Massachusetts valstijos vinve ginimui žmonių sutaupytų pinigų ir 
vedama globėjų kurie tarnauja be mokesnio.

INVESTINIMA8 SUTAUPYTŲ PINIGŲ te padėlių tiktais rali būti 
tikrintose užstatose'sulig valstijos nuožiūros.

CIONAI^NĖRA &ERININKŲ kuriems mokama perviršio uždarbis. 
Kiekvienas doleris profito kas šeši mėnesiai yra užrašomas padėlių 
vardu, tiktai išskyrus mažas nuošimtis, kuris laikomas apsangon nuo 
nuostolio.

SUVIRS 100 METŲ minėtas bankas veikla be nuostolio padėliams. 
ATNEŠK ARBA SIŲSK PINIGUS PADĖJIMUI į Šią Massachusetts 

Savitarpiną Taupymo Banką. 'x

• PILNAS SAVOU11AS

Šv. Jono Evangelisto Palaipinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
?7"<ininka8 — Motiejus Žfoba,

589 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
r k-PiiMiNiNKAS — Jonas Galinis,

20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,

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

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

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

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

Povilas ir Barbora Rastauskai 
šaukiasi prie giminių ir pažįstami) 
Amerikoje, prašydami pagelbos. 
Ilgų metų darbą sukeliomis va
landomis ugnis prarijo: sudegė 
treji namai ir priekės su lentomis. 
Liko žmonės be pastogės ir iš nu
siminimo sunkiai serga.

Reikia kreiptis į Elzbietą Ras- 
tauskaitę, Panevėžys. Vartotojų 
Draugija. LITHUANIA1

Paieškomas ADOMAS VEKRITIS 
arba Martinaitis. Apie 35 m. kaip gy
vena Amerikoje, 57 m. amžiaus. Paei
na iš Kauno rėd., Kėdainių parapijos, 
Nočynų kaimo. Kadaise gyveno New 
Yorke. Kas žinotų apie jį arba jis

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA
IŠPLAUKS

SPALIO 30 DIENA, 1920
TIESIAI I 

HAMBURGU 
TREČIOS KLASOS RATA S12S.00 / 

SU DADELIU *3.00 KARES TAKSŲ. 
Kreipkitės prie artimiausio CuJard agento.

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Piivrmru — A. Kmitaa, 
284 5-th St, So. Boston, Man.

VicB-PniramvKaa — J. KavoTlunaa. 
• Gold St, So. Boston, Mara

PMToKOtv RjAt. — J. Andrlllunas, 
301% Broadvray, So. Boston. Mera 

Fin. Raštininkas — Slm. AMkonis. 
140 Bowen St, So. Boston, 

KAsnarus — S. Ciklus,
877 Broadvray, 8o. Boston. Mass. 

Maršalka — F. Lnkoėevlčlus,
405 7-th St, So. Boston. Mass.

Susirinkimus la'kn pirm® nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
ąatvėa. So. Roateoa. Mase.

AL

\
Marė Usytė, Jurgis Parulis, 
Kazys Banilis prašo M/ NAR- 
JAUSKO kuogreiči ausiai pra
nešti jiems apie PINIGUS, ku
riuos jisai nuo ją paėmė prieš 
Velykas ir pasižadėjo pasiųsti 
Lietuvon ją giminėms. Adre
sas: London, 21, The Ovai 
Hackney Rd. E, 2 K. Matulai
tis.___________________ ,

Ieškau savo pusbrolio Vinco Kuni- 
giškio. Jis prieš karą atvažiavo j New- 
ark, N. J. Jo tėvas atrašė iš Lietuvos. 
Nežino kur jis yra, ar gyvas ar ne. 
Jisai paeina iš Suvalkų gub., Seinų 
pa v., Krasnavo gmino, Lazdijų para
pijos, Zamaickmo kaimo. Apie 20 m. 
vaikinas. Prašau atsišaukti mano ad
resu :

VINCAS MAKAREVICIUS,
759 High St, Akron, Ohio.

Phone - Kensington 5316
DR. K G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Po pietų pagal sutartį tiktaL 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
Iii Broadtcay, So. Boston, Mass. 

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

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

■
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TIESIOG Į LIEPOJU.
Laivakortė kainuoja 

$145.00; ant laivo kam
bariai su 2 ir 4 lovomis 
visiems: bagažai čekiuo- 
jami stačiai į Liepoją.

Laivai išplauks: Rug
sėjo 30: Spalio 14 ir 21; 
Lapkričio 4 ir 18; Gruo
džio 2, 9 ir 23.

Rašykite delei lietu
viško paso blanką ir 
pridėkite 2 et. štampą, 
pas

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Avė., 

Brooklyn, N. Y.

'i
3

3

s s
2

3

s3

&i
s

i

ANT PARDAVIMO NAMAI
Po numeriu

257-263 W. BR0ADWAY, 
South Boston.

Atidarą peržiūrėjimui kiek
vieną dieną nuo 8 iš ryto iki 
4 vai. po piet, išskyrus su- 
batas.

Taip-pat po no.
191-193 FIFTH STREET

------Ir------
184 B0WEN STREET.

Jeigu nori pamatyti namus, 
'rašykite ir laiką nusistaty
kite. Adresas:

JOSEPH C. PHELEN,
411 Broad St., Lynu, Mass.

z

Egzaminacija DYKAI
Dėl Vieno Mėnesio

Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nusi
bodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums 
padėti. Aš turiu suvlrš.26 metus praktikos viodlcinoje Ir gydyme skau
džių, kroniėkų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ic moterų. Jiems tas 
gali pagelbėti, nes aš ypatiškai išegaaminuoju jus kiekvieną sykį. Aš 
vartoju santlpišku elektrikos ir medicinos {tąsus, gydyme kraujo, odos 
ir kroniškų ligų. Kada reikalinga Hegiaminuoju kraują, seiles ir vidu
rius. Aš visadbs vengiu klaidos dlagnoae arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
Teškodaaąi gydymą pagalvokite gerai. Pasinaudokite 

kitą prityrimais. ' Jei kenti pilvo, vidurią arba jakną li
gomis, nažlėbčiojimo, dispepsijos, rėmus, prietvarią etc.

H
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Jei turi reumatizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinku- 
i! 
i!

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

Worcester, Mass.

I

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

451 Bkoadivat, So. Boston, Mass. 
Ofiso Valandos: 

Nuo 10 iki 12:30 rvte ir 
” 1:30—6 ir 6:3(?-9 P. M.

v i
PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantys Ištraukiami Ir pripildomi 
visai be skausmo, su geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimui

Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY'
469 BR0ADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
(Prie Dorchester S t.)

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

Tel So Boston 270
DR. JOHN MacDONNHL, M. DJ

GaZ/ata imilulbrti ir lirtuvittbai 
Ofiso valandos:

Ryt ūs iki 9 vai. 
Po pietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

■

" Bell Photta DickinMn 3995 M-

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroadSL, PHaddpkia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

N.Jik.Mi. iki 4 ueaHta. 4 9

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS KASIUOSE Knygutėje 
aprašoma visokias mistiškas žoles, 
šaknis, žiedus ir tt., nuo kokių ligų ir 
kaip vartojam.^. Su lotyniškais užvar- 
dyjimais .taip kad kožnas gali tas gau
ti k|le aptiekeje. Apart to. jra daugy
bė gerų pamokinimu. slfrtTbln Ir re
ceptų. Tokia knygutė yra kožnam rei
kalinga. Prekė tik 31.00.

M. tnkaits,
451 Hudson Ara., ' Ro-bester, N. Y.

sius sąnarius, skausmus galvoje, inkstą arba pūslės skaus
mus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklė
je, pasitark su manim dykai.. Atlik tą darbą! Neatidėk! 

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik aš suveiksiu patarimus dyka L 
fi Tamsta sutaupysi laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu aš negalė
ja Mu nieko pagelbėti, pasaky siu. Jei sergi, pasirūpink geriausio gydyto- 
” Jaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir nieka-

dos pačios nepranyksta. Nelaukit® vienuoliktos valandos, ne« gali hutt 
pervėlu. Ejftaminavlmas dykai!

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietų 
ir" nuo 6 iki 8 vai. vakare.

NEDALIOMIS IR ŠVENTĖMIS
Nuo 10 vaL ryte iki 2 v/

DAKTARAS MORONEY

i
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Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

PlNcoTlki»pkp*<. Maa7Iki Irtam 
MW BOAD1TAT Or. ST SO. BOSTON.

Tai SM 8. B.

€ TEINGIAUSIA i 
į IR GERIAUSIA
« LIET8UVISKA
| APTIEK.
8 Sutaisau receptus su didžiau- ; 
ZĮ šia atida, nežiūrint, ar tie re- 
g oeptai Lietuvos ar Amerikos da- 
* ktarų. Tai vlenatln* lietuviška 
t aptieks Bostone ir Massačhu- 

setts valstijoj? Gyduolių galit
. gaut, kokios tik pasaulyj yra 
' vartojamos. Galit reikalaut per 
* laiškus, o aš prisiųsiu per ex-

K MDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas

TeL 8. Boston 21014 ir 21013
...
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