
VOL. V, No. 115 (745).

lietuvis be bono
Pilsudskio bernas

Lenkų-rusų reikalai.
LENKAI VERŽIASI 

RUSIJON.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

IŠ RYGOS DERYBŲ.

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI.

•r

LAIKRAŠČIAI Iš 
LIETUVOS.

■-

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA.

* ———
AR JAU PASKOLA 

BAIGIAMA?

ti. Tad ne baigti,' dar nepa
baigtą paskolą turime, bet 
su triguba energija varyti 
jį prie galo. Tenedrysta 
nieks kelti ranką prieš ga
lingas lietuvių tautos išsi- 
liuosavimo pastangas. Kas 
mūsų tarpe prieš laisvės pa-

Lietuvos Laisvės- Paskola 
yra Amerikos lietuvių užda
vinys,-garbė, todėl ir pasta
tytą klausimą gali ir turi 
duoti tik Amerikos lietuvių 
visuomenė. Politinis mo
mentas Lietuvoje begalo 
svarbus, tad su atsakymu 
neprivalome gaišti. Pasiro- 
dykime ne su žodžiais, bet 
su darbais.

Žodžių, iškilmingų pareiš
kimų bei pasižadėjimų ga
nėtinai apsčiai jau buvo gar
sinama. Išskyrus bolševi- 
kuojančrus ir komunistus, 
kurie, laisvės dbalsiais be- 
sidangstydami, išsijuosę 

garbina prievartą-diktatūrą, 
kuriems ne Lietuvos atsta
tymas rūpi, bet Jos ardymas 
vy ^n.ant bolševikiškus eks
perimentus,—visa Amerikos 
lietuvių visuomenė stovi ak
tyviai' (o ' social-demokratai 
nors ir pasyviai) už Lietu- 

• vos Laisvės Paskolą. Tai 
parodė neseniai įvykę suva
žiavimai : tautiniai - demo
kratinių srovių Bostone ir 
krikščionių-demokratų Wa- 
terbury, kame pareikšta: 
viską atmetus, padvigubin
ti paskolos pravedimo dar
bą. Toks pat nusistatymas 
ir tik daug'prakilnesnis ū- 
pas matomas ir pačioje Lie
tuvoje.

Į Lietuvos Misijos pa
klausimą dėl tolimesnio pa
skolos darbo, gautas, kaipo 
atsakymas, Lietuvos Val
džios reikalavimas: prisiųs
ti 400 tūkstančių dol. dėl 
Vilniaus ir visų naujai at
vaduotų žemės plotų aprū
pinimo bei apgynimo. Lie- 

. tuvop Seimas nutarė 100 mi- 
lioninės paskolos reikalą pa
čioje Lietuvoje, tuo pąčiA 
patvirtindamas reikalingu
mą paskolos Amerikoje.

Naujas Lenkų įsiveržimas 
į Lietuvos žemę, kaip pra
neša paskiausios žinios iš 
mūsų Tėvynės, tik mūsų pa
čių pastangomis tegali būt 
sulaikytas. Lietuvos žmo
nės savo Seime ir savo spau
doje jau pareiškė: “Esame 
pasiryžę ginti kiekvieną pė
dą mūsų tėvų žemės ir lieti 
kraują lašas už lašo.” Pa
saulis jau turėjorprogos pa
matyti, kad lietuviai moka 
savo laisvę branginti ir mir
ti už ją. Argi dar sykį no
rima tatai išmėginti? Lie
tuvos liaudis žodžiais nežai
džia : pasakė—padarys! Gi 
mes lietuviai, gyvendami 
čionai,' nebūtumėm lietu
viais. jeigu taip pat nepasi- 
elgtūmom. Kas nedavėme  _________________ ?
Lietuvai paskolos—duokime, tik mes1 visi Lietuvos žmo- 
dabar; kas jau davėme— nes imsimės visų prieinamų 
duokim tiek dar. Kitaip j mums būdų ir priemonių 
darbas neis. Paskolos dar- x-; 1 ~*-
bas 'čionai—yra apsigynimo 
darbas nuo užpuoliku Lietu
voje. Šio daTbo niekas, ne-Į šių tokių priemonių. .' 
gali ir neturi teisės uždraus-' T .2 ’ ‘ "

fe-

Ąžuolynas devintame K auno forte pasodintas gegu
žio 15 d. š. m. paminėti L. St. Seimo atidarymą. Ą- 
žuolėliai prigijo ir aptverti. Amerikiečiai galėtų pasižy
mėti intaisydami puikią tvo rą apie šį amžinos atminties 
ąžuolyną.

PRIEŠ KATALIKUS.skolą, tas prieš visą Lietu-* dabar patįs, ar gali-
vą. Lietuvis be bono—Pil
sudskio tarnas ir sąmonin
gas ar nesąmoningas talki
ninkas “ponų karalystės 
nuo jūrių lig jūrių.”

• Kad ilgai sau galvos ne
varginti—“ar pirkti Lietu
vos boną, ar nepirkti” rei
kia tik žinoti ir suprasti, ko 
nori Lenkai puldami ant 
Lietuvos ?

Lenkai savo notoje iš 22 
rugsėjo paskelbė mums ko
vą ir užėmė keletą miestų 
ir miestelių. Tačiau'Alian- 
tų ir Lygos spiriami jie pri
versti yra pradėti šiomis 
dienomis spalių mėn. taikos 
derybas su Lietuva. Žinoma, 
lenkai derybas pradės, bet 
savo geidulių išsižadėti ne
norės. Tik atspara iš mūsų 
pusės privers juos nusileis
ti.

Visų pirma — lenkai vis. 
dar svajoja užmesti Lietu
vai uniją,' kas mūsų įsitiki
nimu yra nustojimas nepri- 
gulmvbės ir politinė vergi
ja.

Antras dalykas — lenkų 
ponams rūpi kad dvarai su
lenkėjusių Lietuvos bajorų 
nebūtų padalinti žmonėms.

Trečias dalykas—užgrieb
ti Lietuvos Valstybines že
mes, kurių Lenkija beveik 
neturi, ir apgyvendinti jas 
mozūrais ar krakoviakais, o 
Lietuvos bežemius palikti be 
nieko ir priversti juos- sau 
bernauti.

Ketvirtas dalykas—lenkai 
paskendę skolose, kurios yra 
padarytos ne krašto atstaty
mo tikslams, bet ne sulig sa
vęs milžiniškos kariuomenės 
sutvėrimui užgrobimo tiks
lams. Be to, lenkų markė 
be vertės, tik vardas pini
go beliko. Diktoką dalį sa
vo skolų jiems norisi Lietu
vai užkarti.

Penktas dalykas—lenkams 
rūpi palaikyti ir brukti 
mums savo taip vadinamą 
“polską kultūrą,” kuri yra 
pasižymėjusi mūsų krašte 
lietuvių kalbos niekinimu ir 
persekiojimu, a taipgi ir 
žydų pagromais.

Praėjus bolševizmo pavo
jui, lenkiškos pretenzijos 
tebėra pilname savo aštru
me. Tai ir aklas turėtų ma
tyti, kokia nelaimė kristų 
ant mūsų, jei toms lenkų 
pretenzijoms būtų nors dali
nai lemta įvykti. To nieka
dos neturi būti ir nebus, jei

ma atimti Lietuvai paramos 
ranką ir su ramia sąžine 
grįžti prie kasdieninių savo 
darbelių, kada, mūs broliai 
Lietuvoje sustojo dabar akis 
į akį su mūsų Tėvynės poli
tiniais pavergėjais ir ekono
miniais išnaudotojais—len
kais? Ne, negalima! Tai 
būtų juoda neteisybė, tai 
būtų prasikaltimas iš mūsų 
pusės.

Būkime tikri savo krašto 
ūkėsai, būkime savo močiu
tę—Lietuvą mylinti vaikai. 
Atmeskime su panieka senas 
asmenines neapykantas, iš
pūstą savymeilę ir liguistą 
partijinę kovą; paduokime 
viens kitam ranką ir vedSami 
Neprigulmvbės žvaigždės, 
stokime petys į petį prie 
Lietuvos gelbėjimo darbo.

Lietuvos Misija šaukia vi
są Amerikos lietuvių visuo
menę imtis su nauja energi
ja paskolos darbo ir varyti 
jį be atodairos -iki neužsi
baigs lenkų-imperialistų gin-. 
kluoti užpuolimai ir pasikė
sinimai ant mūsų žemės ir 
laisvės, varyti iki neliks nei 
vieno lietuvio ir lietuvės be 
Lietuvos bono, varyti iki 
garbingo galo. Jauna bet 
stipri Lietuvos kariuomenė 
lenkų veržimąsi jau sulaikė. 
Skubėkime jai talkon su bo- 
nais! . -

Šalin su apgaulingomis 
unijomis, Tegyvuoja demo
kratinės Lietuvos Neprigul- 
mvbė!!

Lietuvos Misija. 
1920 m. Spalių 4 dieną.

Naujojoj Zelandijoj protes
tantai ir laisvamaniai susijun
gė kovai ries katalikus. Tos 
šalies parlamente inešta suma
nymas įstatymo, kuriuo būtą 
baudžiami tie, kurie sakys, 
kad civiliai šliūbai nepilni, o 
vaikai iš tokią tėvą nelegališ- 
ki. Gi kataliką Bažnyčia ne
pripažįsta tokią šliūbą. Įsta
tymu remiantis ' būtą galima 
lAdrausti katalikams mokini
mą apie moterystės sakramen
tą sulyg Kataliką Bažnyčios 
mokslą.

Naujosios Zelandijos arci- 
vyskupas apreiškė, "kad ne
klausys ir nepildys to įstaty
mo ir kad drąsis kunigus ir 
žmones jo neklausyti.

Kadangi katalikai taip drą- 
isai ir griežtai pasistatė, tai 
tas įstatymo sumanymai tur
būt bus atmestas.

RABINAS PAGERBĖ 
POPIEŽIŲ.

%

Karo metu žydą būrys iš Si
rijos pabėgo ir apsistojo ant 
Korsiko salos. Ten gavo para
mą kataliką kunigo, kurs pa
sakė, kad pildydamas popie
žiaus įsakymą šelpti karo nu
kentėjusius šelps ir žydus. Da
bar tie žydai grįžo į savo mies
telį, Sirijoj. Prieš išvažiuo
jant ją rabinas prakalboj pa
sakė:

“Kaipo' dvasios vadas žydą 
tikybos, aš išreiškiu dėkingu
mą prakilniam vadui krikščio
nijos, kurs karo metu savo į- 
sikišimu sumažino kančias tie
kos sužeistąją, sergančiąją, iš
tremtąją ir pasmerktąją.”

PERSEKIOJA DVA
SIŠKUĄ.'

DIDELI PALIKIMAI.

tai nedorybei prašalinti. 
Lietuvos Laisves Paskolos 
bonas ir yra viena svarbiau-

Tad broliai ir sej

IŠSIRAŠYKITE.> •

Šiomis dienomis iš Lietuvos 
atėjo šie laikraščiai: “Kariš
kių Žodis” Tugsėjo 17 dienos, 
“Tauta” rugsėjo 17 dienos, 
“Laisvė’ ’rugsėjo 16 ir 17 die
ną.

PRIGĖRĖ VAIKAS.
Lowell. Mass.----Vieni) me

tu Catnoir’o sūnus prigėrė ki
bire. Buvo' vienas kambaryje 
ir tėvai atėję rado vaiką kibire 
sralva žemyn.

TAI BENT OPERACIJA.
Lynn. Mass. — Prieš dešimt 

metą William Cosgrove’ui į- 
snyrė arkly* į nugarkaulį. Per 
visą laiką negalėjo atsitaisyti. 
Dabar buvo ansireiškęs nu- 
firarkaulvje naraližius ir dakta
rai išpjovę 14 coliu nugarkau
lio indėio karvės šonkaulį. Po 
operacijos žmogus pargaben
tas namo. Daktaras sako, kad 
po kelią savaičių ligonis galės 
su remenčiais vaikščioti.

DĖL BULIAUS AUSIES.

Madrid, spalio 4. — Nedėlioj 
per buliii kovą vos neįvyko di
delės riaušės. Ispanijoj di
džiausia pramoga yra tai bu
lių kovos. Minėtą dieną Luis 
Freg, meksikonas, nukovė bu
lių ir tam tikras perdėtinis tu
rėjo jam inteikti nukauto bu
liaus ausį. Freg kaudamas su 
antruoju balių, gavo pilvan 
žaizdą. Indūrė bulius. Bet 
nukovė bulių ir minia, kaip pa
prastai gausiai jam apijauda
vo. Kuomet perdėtinis atsisa
kė nukauto buliaus duoti au
sį, tai minia puolė į areną. Sar
gyba su plikais kardais puolė 
sulaikyti minią. Tuo tarpu 
Freg gavo buliaus ausį ir visi 
nurimo.

MIRĖ VYSKUPAS.

Springfield, Mass., spalio 5. 
— Mirė vyskupas Beaven, 71 
metų amžiaus. Per pastaruo
sius kelis mėnesius nesveika- 
vo.
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“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis. 
Metams $4jOO
Bostone ir apylinkėj, m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

. “DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay,

South Boston, Mass.

Varsa va. — Lydoj lenkai 
paėmė nelaisvėn 50.000 rusą. 
Lenkai paėmė miestelį Mir ir 
1.200 rusą nelaisvėn. Dabar 
lenkai eina ant Minsko ir Kle
vo. Lenką raiteliai artinasi 
link Žitomiro. Iki Kievo da
bar lenkams yra 75 mailią.

JĖGOS PRIEŠ BOLŠEVI
KUS STIPRĖJA.

Konstantinopolis, spąlio 5.— 
Prie gen. Wrangelio, kariau
jančio prieš bolševikus Pieti
nėj Rusijoj prisidėjo gen. Mak- 
no, ukrainiečių vadas, karia
vęs prieš bolševikus Charkovo 
gubernėj. Jų jėgos dabar su
sijungė. Gen. Makno jėgos 
paėmė Charkovą. Bolševiką 
valdžia ir jėgos sukilėlių išvy
tos iš Nįkolaevo.

Spalio 4 d. lenką ir rusą de
legacijos turėjo posėdį, kur 
lenkai turėjo paduoti savo iš
lygas. Lenką delegacija pasar- 
kė išlygos esą baigiamos ir kri
tikavo rusą pasiūlimą rube- 
žiaus klausime. ,

Washingtono politinėse sfe
rose yra nuomonė, kad Rygos 
derybos bus greit pertrauktos. 
Lenkai apsvaigę dabartiniais 
pasisekimais nesitaikys. Esan
ti padaryta sutartis tarp gen. 
Wrangelio ir Lenkijos varytis 
prieš Rusiją iki bolševiką vy
riausybė bus nuversta.

t k -

PADARĖ SUTARTĮ.

Neoficialiai skelbiama, kad 
Didžioji Britanija ir Rusija 
padarė komercijalę sutartį. 
Anglija sutinka nesiteirauti iš 
kur Rusija gavo aukso ar ki
tokią vertvbią, kuriomis bus 
'užmokamą Anglijai už prekes.’ 
Rusija iš savo pusės apsiima 
atsilyginti už_ patarnavimus, 
suteiktus senajai Rusijai. w

PERTRAUKS KARĄ. *

RySa> spalio 5. — Šiandie 
vakare Joffe ir Dombski, vir
šininkai rusą ir lenką taikos 
delegaciją pagalios priėjo prie 
sutarimo padaryti karo paliau
bas ne vėliau, kaip spalio 8 d.

VISIEMS.
-I

SIŪLOSI GEN. WRANGE- 
LIU1.

Harbin, Mandžiurija, spalio 
5.—Gen. Lochvicy, buvęs Kol- 
čako armijoj vadu, telegrafu 
pranešė gen. Wrangeliui sutin
kąs pasiduoti po jo valdžia. 
Gen. Semionov, kazoką vadas, 
tą pat padarė. •

RUSAI TRAUKIASI 
ATGAL.

Maskvos bevieliniu telegra
fu pranešama, jog rusą jėgos 
traukiasi lenką vejamos link 
Minsko. Lenkams iki Minsko 
esą apie *75 mailios.

Užrašykite saviškiams Lie
tuvoje Kaune einančią laikra
ščių. Tinkamiausi Lietuvai 
žmonėms laikraščiai yra:
“NIEKYBĖ”

metams 20 auksiną.
“DARBININKAS”

metams 20 auksiną. 
“LAISVĖ”

metams 96 auksinai.
“TAUTA”

metams 48 auksinai.
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

metams 20 auksiną.
“ŽVAIGŽDĖ”

metambs 20 auksiną.
Visi šie laikraščiai eina Kau

ne. - -
Visą minėtą laikraščiu ame- 

riikečiai gali gauti “Darbinin
ke, ’ ’ išskiriant ‘ ‘žvaigždę” 
kurios dar negauname. Išsira
šykite, susipažinkite ir tas, 
kurs geriausia patiks užrašyk 
saviškiams Lietuvoje.

Čekijoj labai persekiojama 
kataliką dvasiškija. Mieste 
Nyistra su vyskupais Batthy- 
any ir Rodriai štai kas padary
ta. Vieną rytą į vyskupo na
mus atėjo ofieieraa ir sako, 
kad jo namuose nesą užtekti
nai rakandų ir prašo ar nesm 
tiktų vyskupas dalį savo ra
kandų pasiimti. Vyskupas to1- 
kios lygybės nepripažino ir 
razbaininkiškai - grubijonišką 
oficiero prašymą atmetė. Po 
to oficieras atėjo su būriu ka
reivių ir paliepė iškirsti duris, 
nes jos buvo užrakytos. Įsi- 
briovę vidun, išplėšė visas gė
rybes, o abiem to miesto vys
kupam paliepė išvažiuoti. 
Abiem užginta sugrįžti į savo 
dieceziją.

Pereitą savaitę New Yorke 
mirė bankininkas Jacob H. 
Schiff. Jis yra žydiškos kil
mės. Gimė Vokietijoj Frank-' 
forte—ant-Maino. Paliko dide
les sumas įvairioms įstaigoms. 
Užrašė $251)00 žydų prieglau
dai savo gimimo mieste, $500.- 
000 žydą prieglaudoms Neir 
Yorke, $300.000 Montefiore na
mui, $150.000 žydų kolegijai- 
Cincinnati, $50.000 New 
Yorko universitetui, $25.000 
Harvardo universitetui, $10.- 
000 Tuskegee institutui, $25.- 
000 Metropolitan Dailės Mažė
jui, $50.000 Henry-st.-Settle- 
mentui ir padarė daug kitą pa
likimų. Iš viso išdalino $1.- 
350.000.

SUDEGĖ VAIKAI.
Merrill, — Edward

Nelsono namai sudegė, o kar
tu sudegė jo penki vaikai nuo 
penkių iki 14 metą amžiaus.

PERSERGĖJO NUO 
PRAGARO.

' GENEROLAS KUNIGU.

Italijos gen. Alfonso Fusco, 
kurs karo metu vadovavo Ita
lijos armijai Austrijos fronte 
įšventifitas į kunigus. Jis tu
ri 63 metus amžiaus. Jis dar 
prieš karą būdamas generolu 
giliai studijavo bažnytinius 

" ’ ’ ir buvo pamaldus.

DEBS PRIEŠ BOLŠE
VIZMĄ.

“Aš esu socijalistas, ne ko
munistas. Mano partija yra 
socijalistų partija ne komunis
tą. Jei trečiasis internaciona
las yra išimtinai komunistinis, 
tai aš negaliu prie jo dėtis ir 
mano partija negali,”-pasakė 
Debs, socijalistų partijos kan-1 
didatas į Suv. Valstijų prezi-

Chicago. — Republikoną 
partijos prakalbos^ Joe Can- 
non pasakė:

“Mes, Suv. Valstijų gyven
tojai dabar esame čyščiuje. Jei 
dar būsime keturis metus po 
demokratą vyriausybe, tai at
sidursime pragare. Iš čyščiaus 
dar galime išeiti, bet iš pra
garo nekuomet. Kaipo papras
tas pilietis ašNsakau, kad lap
krityje mes pasirūpintume iš
kopti iš čyščiaus.”

I ..... h I H ■■

STREIKAS.

Dviejų didžiąją Kanados 
geležinkelių liniją sustreikavo 
7.000 darbininką. Reikalauja 
25 nuoš. pakelti algas. Ottawoj 
sustreikavo 100 maliorių ir de- 
koTatorių paremti geležinkelių 
darbininkus.,

IŠSIRAŠYKITg iš “Dar
bininko” laikraščių iš Lie
tuvos.

Mes didžiuojamės patys ir tikrai 
tikime SEALECT pienu,
IŠGARADINTU IR KONDENSUOTU 

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

— Tamstos persitikrinsite. 
Ger««ni Pardavėjai parduoda SEALECT 

Brand Pieną.
Sheffield Condensed Milk Co., Ine. 

A H. MORSE A CO, Agentą 
9 India St., Boston
. Tėmvkite šį ženkląJS^3

■M r.;.
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Abidvi tos priežastys gamina vienas 
pasekmes ir yra lygiai kenksmingos 
mums-"

DARBININKAS

ii South Boston’o utąrninkais, 
toetvergais ir subatoml*. Leidžia Am. 
Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga. ,

" DARBININKAS
(THE W0RKER)

Lithuanian Tri-Weekly Paper.
Pubiished every Tuseday, Thursday, 

and Saturday by St. JosepKs LitK- 
nanian R.-C. Association of Labor.

' SUBSCRIPTION KATES: 
Yenriy ...................................................$4.00
Boston and suburbs ............ $5.00
Itoreign countries yearly .......$5-00

Toliau sakoma, kad de
mokratų. kandidatas į prezi
dentus gub. Cox laikysis to
kio pat nusistatytmo, kaip 
ir prez. Wilson. Girdi prieš 
60 metų, kada pietinėse val
stijose buvo vergija, tai 
tuomet viešpatavusi demo
kratų partija nedrįso stoti 
už vergijos panaikinimą, o 
išrinkus republikonų kandi
datą Lincolną, tapus vergi
ja panaikinta. Tas Lith
uanian of eminent ability

sako: “Kasžin kokis apja- 
kimas buvo juos (deipokra- 
tus) apėmęs. -Deja tas ap- 
jakimas atsikartoja dabar/’ 

Išvada todėl tokia, kad 
lietuviai, geisdami pripaži
nimo Lietuvos turėtų bal
suoti už republikonų kandi
datą.

Lietuviai greiti būtų bal
suoti už senatorių Hardingą, 
bet kur jo pažadas pripažin
ti Lietuvą. Ar jo nėra apė
męs toks pat “apjakjmas,” 
kokiu yra apimta demokra
tų partija/“Untered as second-class matter Sept 

22, 1915 at tbe post office at Boston, 
Mass^ under jthe Act of March 3, 1879” 
“Acceptance for mailing at spėriai rate 
■f postage provlded for ln Section 
1108, Act of Oct 8, 1917, authorized 
pa July 12, 1918.”

KOKIOS VALSTYBĖS 
GALI BŪT LIETUVAI 

*.* PAVYZDŽIU.
r. ---------

Daug sakoma apie tai, 
kad Amerikos lietuviai, gy
vendami pramoningiausioje 
pasaulyje šalyje, kokia yra 
Amerika, daug galėjo pa
simokinti čia ir savo patyri
mą sunaudoti Lietuvoje. 
Tas teisybė. Daug kam A- 
merikos lietuviai čia prisi
žiūrėjo ir daug ką gali su
naudoti Lietuvoje. Bet A- 
merika- Lietuvai vis-gi nega
li būti pavyzdžiu. Amerike 
viskas daroma ant didelės 
įkalės. Kas čia veikiama 

, pramonėse, bizniuose, fi
nansuose ir kitose srityse 
pritafkintina Rusijai. Lie
tuviams reikėtų prisižiūrėti 
gyvenimui Šveicarijos, Ho- 
landijos, Danijos, Švedijos, 
Norvegijos. Šios šalys yra 
mažos, kaikurios už Lietu
vą mažesnės. Bet visose 
minėtose šalyse žmonių ger
būvis, apšvieta stovi labai 
augštai.

Tose mažose valstybėse 
lietuviai galėtų dar ir dėlto 
daugiau pasimokinti, negu 
iš Amerikos, kad anos kaip- 
Danija ir Holandija yra 
žemdirbystės šalys, todėl y- 
ir Lietuva yra Europoje, 
pač tinka būti Lietuvai pa
vyzdžiu.

LIETUVOS KAREIVIO SAVA
NORIO DIENYNAS.

Raseiiiiai.
Vasario 3 d. Šiandie rytą, tik 

dar saulei užtekėjus’, gavome iš 
Tytavėnų miestelio arklius įkin
kytus į plačias, didelias rogias. 
Geras važiavimas, mes dainuojam, 
žmogus-vežėjas pritaria visi sma- 
gus-kągi jog Lietuvos bernužėliai 
kariuomenę tveriame, kuri apgins 
mūsti tėvų šalį nuo visokių užpuo
likų. Drebėki, prieše, lietuvys 
kovon rengias!.. Išvažiuojant 
iš Tytavėnų bobutės ir merginos 
žiurėjo pro langus arba išbėgę 
laukan ir mes nuvažiuodami tik 
girdėjome: ‘ ‘ Tai savanoriai į Kau
ną važiuoja!.,” Smagu čionai 
iš tikro kad matai kaip visi žmo- 
neliai supranta tėvynės reikalus, 
rengia savo sūnelius į karužę, 
mergužėlės juos išlydėdamos pri
žada neužmiršti savo kariautojė- 
lių ir liūdi bernužėlių__ O kad
taip tai gyvuosi, motin Lietuva, 
niekas neįstengs tavę pražudyti, 
tave gins Lietuvos sermėgiai-arto- 
jai laukų plačiųjų, nes jų širdyse 
Tu viešpatauji — Tau gyvybė, tau 
jiegos, tave iškels pasaulio tautų 
tarpe pūslėtos Lietuvos artojo 
rankos!.. Į Raseinius atvažia
vome dar gerokai prieš vakarą. 
Čia jau ir lietuviška komendan
tūra yra. Arklius toliaus važiuo
ti gausime rytoj rytą. Vaikščio
jome po Raseinius. Žmonės mu
mis lydi akimis, mat mes vėliavi
kėmis ir Vyčio ženkleliais išsipuo
šėme. :

PRITARĖ FARMER— 
‘ LABOR PARTIJAI, 
i‘p -----

Amerikos Darbo Federa
cija per savo valstijinius 
skyrius pritarė Farmer- 
Labor partijai ir ragina bal
suoti už tos partijos kandi
datą Christenseną šiose val
stijose : Colorado, Illinois, 
Indiana, No. Dakota, So. 
Dakota, Utah ir Washing- 
ton. Christensen tikisi tose 
valstijose gauti daugiau bal
sų, negu bile kuri kita par
tija.

REGISTRUOKITĖS.

Atsiminkite, kad šiemet 
prezidento rinkimai. Lap
kričio 2 d. bus balsavimai. 
Piliečiai-balsuotojai priva- 

, lo išanksto užsiregistruoti, 
kad galėtų balsuoti. Regis
tracija ne visur' esti tą pat 
dieną. Todėl visi piliečiai 
savo miestuose privalo tė- 
myti, kurioj dienoj bus re
gistracija. Nuo šiemet ir 
moterys turi teisę balsuoti. 
Ir jos tesiregistruoja. '

KURIS GERESNIS.

Iš Chicagos nuo Mid-West 
Foreign Language Press 
Bureau gavome laišką ir lie
tuvių kalboj raštelį antgal- 
viu “Republikonai, Demo
kratai ir Laisvė.” Raštelis 
esąs “written, by a Lith
uanian of eminent ability,” 
tai yra parašytas lietuvio 
žymaus gabumo.
, Raštelis prasideda'Šitaip: 
’ “Colby’o notoje išreikšta ištarmė 
’ Lietuvai liktis po Rusijos vaidila 
i tapo patvirtinta. Ui tą esame ir 

turime būti dėkingi savo klaidoms 
Ir prezidento Witoooo politikai

Užklausėme keletos piliečių to 
miesto tarp kitokios kalbos apie 
taip po Lietuvą pragarsėjusią Ra
seinių Magdę; vieni supyksta ir 
ant klausymo neatsako, matyt, 
skaito už asmens įžeidimą, o kiti 
turi atsakymą visuomet prirengta, 
— sako kad Magdė ištekėjus už 
kokio taitar tai Plerpiu ar Liur
bių, tikrai negaliu atsiminti, Ju- 
zuko. Miestelis kaip ir visi Lie
tuvos miesteliai, ypač didesnieji, 
žydų daugybė, tik pulkuoja jauni 
žydukai ir seni žydai pulkais kad 
praeiti sunku, kad mums-savano- 
riams į Lietuvos kariuomenę da
rosi net pikta truputį, kad tie jau
ni žydučiai neina į kariuomenę, 
net kartais nusijuokia, rodydami 
žydaitėms.

E, čia, vyruti, tai negerai tru- 
.putį, kogi bratait, tie žydučiai rei
kalaus lygių teisių kaipo Lietuvos 
piliečiai, o ją apginti kodėl neina 
kartu su mumis. Jei toliaus irgi 
taip bus, tai mes, Lietuvos sava
noriai liksime žydą nemėgėjai ar
ba, gali būti ir antisemitai, ko
kiais žydai visuomet skundžiasi 
Jog kiekvienam, man rodos būtą 
pikta matant kad kitas laukia kol 
tu ką padarysi, o paskui reikalaus 
tokių pąt teisių ir gyvenimui są
lygų kaip ir tas, kuris jas užsidir
bo savo kruvinu triusu; mums la
bai malonu kad skvo eilėse turė
tume visus tuos, kurie su mumis 
kartu Lietuvoj gyvena arba, jeigu 
to nenori, tegul eis kur tokius 
veltėdžius priima, Lietuvoje, mūsą 
iškovotoj neturi būti vietos to
kiems, kurie savo triūsu nenorėtų 
stiprinti bendrų tėvynės jiegų, 
kad jinai galėtą laisvai plėtotis ir 
žengti pirmyn kultūroje ir moksle.

Vasario 4d. Šiandie padarėme 
didžiausį maršrutą. * Tik spėjo
me mainyti arklius po komitetus, 
kur visuomet stovi tik dėl sava
norio vežimo į Kauną po keletą 
plačią žemaitišką rogių. ČSobiš- 
kyj ilsėjomės valandėlę žydo ar
batinėj, kur buvo atvažiavę su

tūros iš Kauno pravažiuojantieji ’ 
Lietuvos armijos karininkas ir ka- , 
reiviai. Drapanos ir ginklai dėl 
skubaus tvarkiinosi vokiški, apie 
milines, mundiro kraštus geltoni 
šniūreliai, kelnėse ir kepurėj taip- . 
gi, be to kepurėj platus geltonas ‘ 
lankas; prie kairės rankovės pri- , 
siūtas didelis trikampis iš trijų 
tautinių spalvų* geltono, žalio, 
raudono. Bendra Lietuvos arini- 
, 1 
jos forma graži, kažkaip artima i 
ietuviškai sielai; į tuos kareivius 3 
ir karininką žiūrint aš negalėjau 
savęs suvaldyti — taip man narė- 
josi kuo greičiausiai apsivilkti į 
tokius gražius Lietuvos kareivio ; 
rūbus ir turėti sau šautuvą su ku
riuo eiti į mūšį tėvynės ginti... ' 
O, Lietuva!

Nuo miestelio Vilkijos nusilai- 
dome stačiausia pakalne į nemuną i 
ir važiavome1 pačiu viduriu užša
lusio Nemunėlio to mūsų upių tė
vo kuris dainose apdainuojamas, 
pasakojimuose minimas, Lietuvos ■ 
dainių eilėse ir gražiuose aprašy
muose minimas.

Pirmą kartą Nemuną aš pama
čiau žiemą kada žiemos šaltis su
kaustęs laiko jį į stiprus pančius, 
neduoda jo krūtinėlei šilto vėjužė- 
lio-lakūnėlio nuo Baltųjų jūru- 
marelių atlėkusio būti glamonėja
mu. Gražus vardas man visą 
amžių neišnyks iš atminties: pla
tus nemunas ledų sukaustvtps 
augšti krantai iš abiejų pusių, vi
duryj vagos eina vingiuotas rogių 
kelias kurs toli, toli nyksta iš 
akių, ir gražus, lig kokią paslap
tinga dūmą dūluojantieji pušynai, 
sniego tirštai apsnigti, su nulin
kusiomis iš jo sunkumo šakomis, 
apsišarmoję baltais, tirštais šar
mais lyg pilku užklodu apsigaubę. 
Kaip graži ta paslaptingoji tyla 
ir tamsa, kuri nužengusi čionai, 
kuomet gęsta paskutinis saulutės 
spindulys už pušyno stovinčio ant 
augšto kranto. -Tokiomis valan
domis čia taip jauku ir malonu, 
nors ir šalta, o kaip puiku čionai 
gali būti vasarėlę kada gražioji 
Lietuvos gamtužėlė gyvena savo 
puikiausias jaunystės dieneles, kuo 
met atskridęs nuo Baltųjų jūrų- 
marelių šiltas vėjelis-zefiras daro 
smulkias bangeles ant Nemunėlio 
mūsų ūpių tėvelio, kurios lig pa
bertas sidabras blizga, tviska sau
lutės spinduliuose lyg kokia bran
gi marška sidabru išsiuvinėta, ku
ri senovėj dengdavo mūsų kuni- 
gaikščių-galiūnų pečius rodos bu
tų čia patiesta; ir judina tas vėje
lis tūkstančius įvairiaspalvių gė
lelių, kurios lyg kokią tylią, grau
džią, malonią ir paslaptingą daine
lę niūniuoja savo gražiomis gal
velėmis linguodamas... Įsimylė
jusios į jas baltos, pilkos margos, 
auksuotos ir visokių spalvų plaš
takėlės skraido ant šitų gėlelių 
dar labiau margindamos gražias 
lankas Nemunėlio pakrantėse, lyg 
kokiu dailius audimus.

Taip ašen sėdėdamas rogėse dū
mo ju gražumu Nemuno .krantų su
žavėtas, o graži raudona Vilkijos 
bažnyčia «nt augšto kalno pasku
tiniais saulutės spinduliais nu
šviesta nyksta tolumoj, o Nemu
no slėnyj kur ledo kelia vingiuo
jas vis labiau užviešpatauja kilni 
tyla. Šaltis ant nakties išlėto 
darosi smarkesnis, rogės girgžda, 
sniegas čypia, arkliai vienodai bė
ga, kartkartėmis pasiprunkšyda- 
mi, žmogelis-vežėjas. kojas iš- šal
čio kalinėja, mano dragas M. ty
liai niūniuoja dainelę:

“Mes Lietuvos bernužėliai, 
. * [tratata, tratata.
Susirinkę kuriuomenėn tra- 

(tata, tratata 
Kad užtrauksime sustoję.

Plyšta kiaurai žalias gojus, 
Tratatata, tratata, tratata, 

[tratata, 
Tratatrata tratataaa 
Jokim geras laiks...

Paskutinius dainos žodžius 
pagriebiu ir aš su draugu Ž, kuris 
iki šiol tylėjo ir iš tylaus niūniavi
mo virsta garsi daina, kuri nu
skamba toli tyliame žiemos vaka
ro ore, ir skęsta pušynuose, kuri 
tą dainą, rodosi, pamylėję ilgai, 
ilgai kartoja, tik aidų-aidužėliai 
ilgai plaukia oru, ir lėtai miršta 
lyg kokie’ dangiškos muzikos gar
sai. Ir mums šiandie ta daina 
išrodo taip puiki, mes jaučiame 
dvasios pakilimą "ją dainujant 
nors ir pirmiau ją daug kartų ė- 
same dainavę-tik jinai tuomet 
mums nebuvo taip suprantama, 
kaip dabartinėj valandoj, kuomet 
mes ėjome į kareivėlius-pasekėjus 
senovės kareivių, kurie į kovą jo
dami tą dainą dainavo. Aušta 
Lietuvos rytas, atgimsta prabočių 
-milžinų darbai atsiverčia, rodos, 
milžinkapiai ir narsumo, drąsaus 
pasirižymo dvasia iš jų įžengia į 
širdis Lietuvos bernužėlių-dobilė- 
lių Lietuvos plačiųjų laukelių 
artojėlių, vargelio kentėtojėlių...

Didžiuokis, Lietuva savo sūnij 
narsumu ir drąsiu pasirižymu, ku
rie jiems stiprina dvasią ir jiegas 
kad atstatyti tokią Lietuvą, kur 
niekuomet daugiau nebebūti} aša
rėlių dėl brangaus sūnelio į šaltus, 
tolimus rytus, dėl svetimų ponų- 
pavergėjų reikalų kariauti išvary
to, arba dėl bernužėlio, kurio ran
gos sukaltos į geležinius pančius, 
užtai kad jis viešai, nesidrovėda
mas pasisakė kad jis lietuvis ir jo 
tėvynė-tai Lietuva, praeitimi gar
si, vargelio slegiama, vargšų-arto- 
jėlių karštai mylima.

Tokiij ašarų daugiaus Lietuva 
nematys, tik didelio džiaugsmo, 
džiaugsmo ašaros sumirkys senos 
motinėlės arba jaunos mergužėlės 
-lelijėlės, Lietuvos puikiosios gė
lelės blakstiena, nes jų sūnus ir 
bernelis grįž sveikas ir linksmas, 
ąžuolo lapų vainiku apvainikuo
tas, tėviškės šalelei laisvę krauju 
nupirkęs, Lietuvos ribas savo kru
tinę apgynęs. Švęs Lietuva išsi
vadavimo šventė ir pasaulis pama
tys kad lietuvis moka už laisvę 
narsiai kovoti," galvelę guldyti. 
Atmins visa Lietuva tuos savo sū
nus kurie pirmieji dvasia balso ir 
širdies jausmo vedami stojo į ko
votojų eiles ir galvas paguldė prie 
laisvos Lietuvos rabežių kuri liko 
laisva tik per jų kraują, kapus ir 
pasiaukavimą. Dideli, gražus pa
minklai po Lietuvos šalį išstatyti 
liudys tautos dėkingumą ... Dai
nose bus apdainuojami pirmosios 
atgimusios Lietuvos kariuomenės 
žygiai...

“Drąsiai stosim ir kovosim
Už tėvynę Lietuvą!..” verčia

si lauk iš nerimstančios, meilės 
ugnimi degančias krutinės. Nie
kis mirtis, kapai dėl tėvynės!.. 
Pirmyn tiktai su Augščiausiojo 
pagelba! Jis valdo tautas, jis ir 
mūsų pastangas teisingas palai
mins, mūsų karštų maldavimų iš
klausys ..

Kauną atsiekėme jau visiškai 
sutemus. Žmogų paleidome at
gal, o mes išlipome į kokį tai 
augštą, įsipainiojome tarp kokių 
tai tvorų ir per daržus, sniegus 
iki kelių brisdami išėjome į ma
žą gatvelę, kur iš abiejų pusių 
stovėjo maži nameliai. Pasiklau- 
sėm kaip nueiti į miestą ir gavo
me atsakymą kad čia yra Kauno 
priemiestis “ Vilijampolio Slaba
da” ir miestas dar anoj puse Ne 
ries. Ėjome nurodytu keliu per 
kokį tai didelį “Princ Ledpold” 
tiltą, kuris niūksojo lyg kos milži
nas suspaustas. Po kojų girgždėjo 
tilto lentos, o kaip mes ėjom ke
turi iškarto, dargi “po koją” tai 
tilto dideli spyriai girgždinosi. 
Tiltas apšviestas keliomis elektros 
lemputėmis buvo, taipgi iš abiejų 
šonų buvo juoda, tamsi naktis, 
tik iš dešinės žiburėliai mirgėjo, ir 
tas tiltas pasirodė mums lyg ko
kis slaptas kelias bedugne ap- 

i suptas kuris veds į pasistatytąjį 
i tikslą.

Pasiekę didelės gatvės mes pa
matėme nepaprastą judėjimą, va
žiavo arkliniai tramvajai skam
bindami varpų, vaikai visuose 
kraštuose šaukė iš pat plaučių 
dugno lakraščių “ryt dienos” 
vardus, žmonės trotuarais ėjo lyg griauti 
kur nors į didelį balių-tik daug 
jų mums pasirodė, mat mes tokio 
judėjimo nebuvome dar matę. 
Aha! vyruti, tai čia tas Kaunas,

kurio mes siekėmė, tai čia mūsų ’ 
valdžia ir kariuomenės laikosi. 1

Matome kur tai skubančius .1 
ir žmones su kareiviškomis kepu- i 
rėmis, kokias Čiobiškyje matėme ' 
jie daugiausia buvo savo drapano- < 
mis, tik kepurė ir trispalvis-tri- ■ 
kampis ant kairės rankovės skyrė ; 
juos nuo kitų -žmonių. Pamatėme 1 
ir sargybą prie augšto, trijų gyve- i 
nimų namo, kur pasakė kareiviai 
stovi. Daugybė langų buvo nu- : 
švisti elektros šviesa, pro juos ma
tėsi kratantieji žmonės, girdėjosi 
kareiviškos dainos, ten rodos 
skruzdėlyne viskas kuždėjo, puvo 
gyvu. 0, ir mes tuojaus būsime 
tenai su kitais ir nešiosime tokias 
pat kepurias ir ženklą ant ranko
vės ir stengsimės darbais pakelti 
Lietuvos ir jos kareivių vardą.

Vasario 9 d. Jau aš Lietuvos 
kareivis, tarnauju kulkosvaidžių 
komandoj. Indomus dalykas tie 
kulkosvaidžiai, kiek visokių daly
kų jame nėra, o kaip jis puikiai 
moka giedoti-girdėjau ir net arti 
mačiau laike didžiojo karo vokie
čių su rusais. O, jis, brolyti, la
bai, labai dailiai kalba: “ta ta ta 
ta ta ta” kad net skamba ilgas 
aidas aplink.

Ir mes išmoksime greit jam į- 
tikti, tai yra su juo gerai apseiti 
ir jau užrėžšime savo muziką bol
ševikams į pasturgalį. Taipgi 
mes turime vokiškus, senos siste
mos šautuvus ir einame rikiuotes 
kasdieną mokytis, paskui apie kul
kosvaidį, apie šautuvą, apie tvar
ką ir užsilaikymą kariuomenėje- 
vis tai mums nauji, nepažįstami, 
bet kartu ir žingeidūs dalykai. 
Viskas būtų gerai, tik mano pus
bačiai visiškai išsiskėtė, taip kad 
einant į užsiėmimą kojos nuo 
sniego ėmė šlapti, o kaip ėjome 
truputį“bėgti,” tai ir visiškai su
griuvo, tik spėjau padus nuo že
mės pakėlęs į kišenę įsidėti bet 
gavau valdiškus vokiškus batus 
tik, rodos abu ant vienos kojos, tik 
pasirinkau kur didesnius ir vargs
tu, ir nieko nesakau kad blogai 
nes suprantu, kad būtų tai duotų 
kaip reikiant, o dabar iš kurgi 
duos kad kuopoj yra kokios pen
kios poros senų vokiškų batų, ge
rai apnešiotų ir be poros, vienas 
■toks, kitąs kitoks, bet ką padarysi 
gal ir Lietuvos kariuomenėje teks 
gerais batais paavėti, tik dabar, 
žinoma,reikia bloguosius nešioti

Jau ir sargyboje prie kareivių 
durų stovėjau ir vieną naktį bu
vome pasirengę — buvo gauta ži
nia kad vokiečiai mumis žada už
puolę nuginkluoti. Na ir vokie
čių pilnas miestas, girti būriais 
vaikščioja, žmonės užsikabinėja, 
sustoję ant gatvės garsiai juokia
si iš mūsų, kareivių einančių su 
dainomis į užsiėmimus. Na, pa
laukit jūs, vanagai, ar nesusilauk
site tų laikų, kad tie patys, iš ku
rių jūs dabar juokiatės ims pra
šyti jumis iš Lietuvos laukan ir 
išpers gerai kailį. Mat dabar 
vokiečiai stovi Lietuvoj “bolševi
kus neįleisti” užtaigi visur dar 
tebeturi valią ir daro taip kaip 
jiems tinka ir kliudo mūsų kariuo
menei tvertis, gal nujaučia saVo 
greitąjį galą. Ir ant fronto jie 
padeda mūsų savanoriams, tik gir
disi, kad kitur jie palieka lietu
vius vienus, kur reiktų atvykti su 
pagelbą, o kitur kur nereikia daug 
kareivių ir jie su kulkosvaidžiais 
ir anuotomis suvažiuoja.

Juokus su lietuvias jie nori da
ryti, ir norėtųsi mums juos pamo
kyti, tik dabar mes persilpni. 
Prieis savo laikas ir su jais kokį 
nors galą padaryti, dabar tik 
stiprintis reikia, o susistiprinti 
mes greit sugebėsime, nes savano
riai kasdien šimtais plusta iš vi
są Lietuvos kraštą į Kauną stotį 
kariuomenėn ir tai juk be mažiau
sios prievartos, o juk ir priversti 
nėra kam, tik savo supratimu ve
dami Kiti atjoja su savo ark
liais, atsineša visą laiką slapsty
tus šautuvus, kiti granatą turi. 
Linksmi eina į frontą ir jau daug 
ją žuvo ir žūsta dar savo akimis 
tikrai Lietuvos kareivio uniformos 
nematę, bet jie, žinoma bus ver
tesni ir už kitus, nes jie pirmieji 
mūsų kareiviai pasipuošę ne dra
panomis, bet laisvės troškimu ir 
kovoj narsumu, jie jog savo krau
ju ir mirtimi deda tėvynei Lietu
vai stiprius pamatus, kurią jau 
nieks pasaulyje nebeistengs iš- 

ant ją statosi augštas 
turtas tautos rūmas, kuris prieš 
visus priešus savo sienas statys į 
save priims visus kas tik širdies 
vedamas norės tarnauti be jokią

nusiskundimą Lietuvos labui, kas 
tik norės sutverti nors ateityj lai
mę, kurios gal jam ir netektą pa
matyti. Kraujas jau liejasi už- 
Lietuvą, taigi visi skubėkite savo 
darbu ir pasiaukavim prisidėti 
prie tėvynės išsivadavimo, nes jei
gu jūs paskui naudosities gerėsi- 
ties iškovotais vaisiais* patys nieko 
nedirbę jiems užaugti, tai kraujas 
tą auką kurios už jumis dabar 
žuvo šauks į dangą jums atkerši
jimo.

Nužengk, galingoji Vytauto dva
sia į širdis jauną Lietuvos laisvės 
kovotoją ir palaimink ją pasiau- 
kavimą ir žygius, sustiprink ją 
pajiegas, kad jie stiprioj vienybėj 
kovodami privestą tavo tėvynę 
prie Laimužės šaltinio, iš kurio 
tą gaivinantieji gyvybės lašai, 
kiekvinam kas tos gyvybės norėtų. 
Ir jūs, galingieji ir rūstūs dievai 
dievai, kurie laiminote senovės 
lietuvių žygius, dabar taipgi pa
laiminkite juos iš dausų, tu, ga
lingas Perkūne, trenk visus Lie
tuvos priešus, tegul jie žiaurumo 
apjakinti mato kad visa Lietuva 
stoja prieš juos kaip vienas žmo
gus, kad juos riša tautos dvasia, 
veda į mirtingas kovas Vytis!..

Vargo Poetą.
(Dar ne galas.)

Jo- 
Va-

sei-

dar- 
Ka- 
kul-

UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ.
Daug kraujo mus broliai praliejo ki

ti ir gyvybę savo paaukavo kad tik 
Lietuva butų laisva ir nepriklausoma. 
Mes, lietuviai amerikiečiai, irgi prisi
dėjome kiek galėdami prie Lietuvai 
laisvės išgavimo, su aukomis per T. 
Fondą ir L. R. K. R. Dr-ją. Bet ko
va už laisvę da neužbaigta.

Polenderię Hidra išskėtus puola 
Lietuvos ir taip suvargintą kūną da 
labiatf draskyti! It ta hiena ištroš
kusi žmogaus kraujo, drasko lietuvio 
nameli, atima paskutini duonos kąsni, 
žmonėms baudžiavą neša.

Argi mes lietuviai pasiliksime vien 
žiūrėtojais ištolo i musų brolių kan
čias?! Ne, šimtą kartų ne! Mes dė
sime aukas, skirsime dalį savo uždar
bio kas mėnuo, aukosime kad ir pas
kutini skatiką, bet nusususiems po- 
lenderiams, vergauti neisime. Nors T. 
Fondas netoli pusę milijono dolerių 
Lietuvos reikalams paklojo, ir nors 
šįmet T. Fondo Seimas buvo nutaręs 
daryti vajų Lietuvos kultūros reika
lams, bet išgirdė Tėvynės šaukiantį 
pagalbos balsą, viską atidėjo i šalį ir 
atmainė savo nutarimą. Vietoje rink
ti aukas kultūros reikalams, rinksime 
Tėvynės laisvės ginimui. Tai,gi bro
liai ir sesutės, darban! Tautos Fondo 
skyriai šaukite susirinkimus, darykite 
pienus, kaip būt geriausia kuodaugiau- 
siai aukų Tėvynės laisvės reikalams 
surinkti.

Kur galima, ypač mažesnėse kolio- 
nijose, būt labai naudinga pereiti per 
stabas porai rinkėjų, kad pritraukus 
kiekvieną dirbantį lietuvį bei lietuvai
tę, kad skirtų dalį savo uždarbio Lie
tuvos LAISVES reikalams, žinokime, 
kol bent vienas lenkų kareivis bus ant 
mus žemės, negalime nurimti, negali
me rankas sudėję sėdėti! Taigi dar
ban

Konferencijos vedėju išrinktas 
nas E. Karosas, raštininku A. J. 
lantiejus.

Dienotvarke.

I. Federacijos Kongreso ir kitų 
mų darbuotė.

II. Federacijos darbuotė ateityje.
III .Misija VVashingtonan.
I. Atidarius p, J. E. Karosui kon

ferencijos posėdį buvo pakviestas p. 
L šimutis, “Garso” redaktorius, refe
ruoti apie buvusį Waterburyje Seimą 
tr jo pasekmes, kuris perstatė susi
rinkusiems įspūdingą Waterbury’o mie
sto papuošimą belaukiant seimo, sei
mui vietą, seimo atidarymo iškilmes, 
visus seimo posėdžius ir kas juose bu
vo veikta. Taipogi neaplenkė ir žinias 
gautas kablegramomis iš Lietuvos. Dar 
prie p. L Šimučio raporto pridėjo ke
letą paaiškinimų konferencijosf pirmi
ninkas p. J. E. Karosas.

II. Federacijos darbuotė ateityje: 1 
J. E. Karoass paaiškino, jog negana 
laikyti Darbuotojų Konferencijas atei
tyje, bet būtinai reikia imtis ir prak
tiško darbo.

Buvo pakviestas Federacijos pirmi
ninkas gerb. kun. J. Švagždys išreikšti 
savo nuomonę paduotame klausime. 
Pirmininkui užbaigus kalbą, pakvies
tas ir Federacijos naujas sekretorius, 
p. A. J. Valantiejus pareikšti savo nuo
monę nustatymui pienų Valdybos 
bui ateityje. Galutinai p. J. E. 
rosas plačiai nupiešė Federacijos 
turinį ir politinį darbą ateityje.

Gerb. kun. J. Petraitis pareiškė pa
geidavimą, kad sudaryti apskričius tar
pe vietos ir kitų kolonijų. P. A. Stak- 
nys — kad centras turi nustatyti ir iš
duoti apskričiams tolimesnius pienus 
visuomeniškam veikimui. Prie tų su
manymų p. L. šimutis pareiškė, kad 
seimo nutarimas yra, jog Centro Val
dyba steigs apskričius. Konferencijos 
bus laikomos Brooklyn’e.

Nutarta, 1) Sutverti apskričius kaip 
greitai bus galima. 2) Kol apskričiai 
įsisteigs konferencijos turi būti laiko
mos taip kaip ir pirmiau. Tame rei
kale buvo išnešta sekančio turinio re
zoliucija :

Rezoliucija.

Katalikų Darbuotojų penkiolikta kon
ferencija nutarė įsteigti Nevv Yorko ir 
New Jersey’s valstijų apskritį laike 
dviejų mėnesių. Darouotoją konferen
cijos bus laikomos taip kaip ir pir- 
miaus iki apskritys bus įsteigtas. Su
sitvėrus apskričiui centralė valdyba iš
kels klausimus link tolimesnio bendro 
veikimo Centro su Apskričiais. įneša
ma kun. J. Petraičio, kad Centralė val
dyba atsišauktų į Lietuvius Klebonus 
ir visas lietuviškas katalikiškas orga
nizacijas ir draugijas, kad jie orga
nizuotų Federacijos skyrius ir apskri
čius.

JONAS E. KAROSAS, 
Konferencijos Pirm.

ANT. J. VALANTIEJUS, 
Konferencijos Rašt.

už Tėvynės LAISVĘ.

Kazys J. Krušinskas, 
T. Fondo Sekretorius, 

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

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Jo Eminencija 
James Cardinal Gibbons, 
Honorary President, 

Baltimore, Md.

Kun. K. Urbonavyčlus, prezidentas,
50 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

Kun. M. A. Pankus, Vice-Pirmininkas, 
443 Park Avė., Bridgeport, Ct

S. Rutkauskaitė, Vice-pirmininK, 
602 South St, Mahanoy City, Pa.

Vaišnoras, iždininkas, 
1514 Caram St, Pittsburgh, Pa.

J. Krušinskas, sekretorius, 
222 S. 9th St, Brooklyn, N.

F. Kemėšis, iždo globėjas,
381 Westminster Avė., 

Detroit Mich.
J. J. Kaulakis, iždo globėjas, 
324 Wharton St, Phila., Pa.

P-lė

B.

K.
Y.

Kun.

Kun.

MŪSŲ DARBUOTĖ._______ *
Nose YOrk'o Apielinkių Lietuvių 
Katalikų Darbuotojų Penkiolikta 

Konferencija.

A. J.

TAUTOS FONDO SKYRIŲ 
VALDYBŲ DOMEI.

Pereitam Tautos Fondo Sei
me likos užgirta užvesti vi
siem T. F. nariams bei aukoto
jams pakvitavimo knygutes, 
vietoje duodamų štampų. Tai
gi gerb. skyrių valdybos yra 
meldžiamos atsisaukt kiek ku
riam skyriui reikės minėtų 
knygelių. Knygelės jau gami
namos ir netrukus bus galima 
gauti.

Kazys J. Krušinskas,
T. F. Sekretorius.

222 S. 9-th St, 
Broeklyn, N. Y.

PADĖKA
—— i r*.

Gerbiamiems “Darbininko” leidė
jams ir rašytojams iš Lietuvos siunčiu 
širdingiausią ačių. Esat verti didžiau
sios padėkos ir garbės už tokį puikų 
darbininkišką laikraštį. Man ateina iš 
Amerikos daug kitų laikraščių bet jie 
nei iš tolo negali susilyginti su “Dar
bininku.”

Aš esu išgyvenęs Amerike 15 metų. 
Turėjau daug pažįstamų So. Bostone 
ir kitur. Visiems siunčiu daug labų 
dienų. Sveikinu Joną Vilktrakį, J. 
Liutkevičių, S. Plekavičią, K. žiurins- 
ką, Joną Jeslnavičią ir visus kitus.

Tariu jums širdingą ačių už atsiun
timą “Darbininko.” Gaunu po 2-3 nu
merius savaitėje. Nežinau, kas man 
atsiunčia. Atitrenkia taip-gi iš South 
Bostono “Perkūnas.”

“Darbininku* 'džiaugiuosi ne vien aš. 
Visi čia kas tik jį paskaito, tas Jį gi
ria ir juo džiaugiasi.

Sudievu, gerbiamieji. Mano adre
sas dabar toks:

Jonas MUis, 
Žagarės krasa 

Raktuvės gt 2 *
Šiaulių apskr.

LITHUANIAn ■■■

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę,” 
“Kariškių Žodį,” “Vieny
bę,”. “Tautą,” “Darbinin
ką” ir k.

SIŲSKITE literatūros 
kariuomenei “Ka- 

adresu.
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1916 metų Columbus dienoje tu
rėjome pašventinimą naujos baž
nyčios; 1917 m. buvo ir iškilmės 
padrutinimas Sakramento.

Worcesterietė.

BRIDGEPORT, CONN.

Atsišauikmas į L. D. S. 39 kuopos 
Narius.

Šį metą sukako mūsų organiza
cijai 5 metai. Tas sukaktuves 
mūsų priedermė apvaikščioti ko- 
iškilmingiausia. Būtų gerai, kad 
mūsų kuopa pasiskirtų vieną sek
madienį apvaikščiojimui 5 metų 
sukaktuvių Šv. Mišiomis ir su pra
kalbomis. Taigi, kad geriaus 
prisirengus, pageidaujama, kad į 
būsiantį susirinkimą 17 d. spalio 
š. m. susirinktu visi nariai. Beto, 
ateidami į susirinkimą prisiminki
te praeito susirinkimo nutarimą 
atsivesti bent po vieną naują narį 
prirašyti prie mūsų brangios orga
nizacijos L. D. S. Ligšiol mūsų 
kuopa šuoliais augo nariais ir tur
tu. Žiūrėkime, kad ir ant toliaus 
nenuleistume rankų, bet dar su di
desne energija varytume darbą 
pirmyn.

Turime savo užeigą ir puikų 
knygyną. Mes galime didžiuotis, 
kad ir mūsų klebonas kun. M. 
Pankus dirba su mūs tą taip nau
dingą darbą L. D. S., Tėvynės ir 
Bažnyčios labui. Dabar turime 
pamatą stiprų ir galime drąsiai 
statyti namą parinkdami geriau
sias plyteles. Tomis plytelėmis 
yra L. D. S. nariai. Tad rūpin
kimės, kad savo kolionijos visas 
geriausias plyteles išrinktume ir 
iš jų sudarytume didžiausį namą. 
Darbininkai turi daugiau rūpintis 
savo reikalais, kad pasiliuosavus 
iš vargo ir ašarų klonio.

Lietuvių Darbininkų Sąjunga 
yra vienintelė lietuvių darbininkų 
organizacija, kuri rūpinasi darbo 
žmonių reikalis. Ko daugiau 
turėsime rėmėjų ir narių, tuo dau
giau galėsime padaryti darbininkų 
labui.

L. D. S. 39 kuopos pirmininkas. 
V. Bilinskas

552 Broad St., 
Bridgeport, Conn.

Apart to dar bus fėrai vakarais 
ketverge ir subatoj, spalio 14 ir 
16 dienose. Šiais metais ketina 
būti gražiausi ir įvairiausi fėrai 
bei linksmumo busią ligi pat ausų.

Vienas Rengėjų.

ELIZABETH, N. J.

Spalio 1 d. čia buvo prakalbos 
taip vadinamų Pramoniečių dar
bininkų.

Lingavo, kinkavo ir nieko ne
pasakė, kas darbininkus išnaudoja 
ir. trukdo. Darbininkai turėtu su
siprasti ir neleisti veltui laiko to
kiose prakalbose. Didžiausi dar
bininkų priešai yra kaip tik pana
šus “pričieriai.”

Čia puikiai gyvuoja Lietuvos 
Darbininkų Sąjungos 16 kuopa. 
Vietos darbininkai turėtu pasirū
pinti surengti rimtas darbininkiš
kas prakalbas, kur būtų teisingai 
nušviesta darbo žmonių reikalai. 
Tokiems “pričieriams” kaip kad 
pramoniečių, neturėtu būtų vietos 
susipratusių darbininkų tarpe.

Vietinis.

EASTON, PA.
Balius.

L. D. S. 40 kp. rengia Akinių 
Balių, 9 .d. spalio Lietuvių svetai
nėje, Spring Garden St Gerbia
mieji lietuviai ir lietuvaitės,, vietos 
ir iš apylinkių kviečiami atsilan
kyti ant šio puikaus baliaus. Pa
sidabinkite įvairiausiais akiniais 
už ką bus skiriamos dovanos. Tad 
visi, o visi ant šio puikiausio ba
liaus. Eastono darbininkai visuo
met pasižymi puikiusiais baliais, 
tad ir šis. Bus pagaminta skanių 
užkandžių ir gėrimų. Bus 
lietuviška orkestrą Kazimiero Ben- 
dės, griež lietuviškus ir angliškus 
šokius, prasidės 7:30 vai. vakare 
ir tęsis iki vėlumos. įžanga ma
ža. Širdingai kviečia L. D. S. 40 
kuopos,

Komitetas.

DETROIT, MICH.

Vietiniai lietuviai nesnaudžia. 
27 d. rugsėjo buvo susirinkimas 
vietinio Tautos Fondo skyriaus, 
išrinkta nauja valdyba: pirm poni 
Permenienė, rašt. D. Gustaitė pag. 
A. Sacikas. Išrinkta keletas na
rių pereiti per stubas kad .surin
kus kuodaugiausia aukų. Susi
rinkime padarė pradžia. J. Jan
kūnas aukavo $3.00.

Toliaus nutarta surengti pra
kalbas 10 d. spalio po bažnytinėj 
svetainėj.

Rugsėjo 28 d. buvo susirinkimas 
Liet. Raud. Kryž. Rėmėjų sky
riaus. Išrinkta naują valdyba: 
pirm, poni Permenienė, rašt. A. 
Sacikas, ižd. Druskauskienė. Nu
tarta pradėti megzti švedarius, 
pirštinias Lietuvos kareiviams. 
Užsibaigus susirinkimui prisirašė 
šie nauji nariai: Juozapas Žilins
kas amžinų narių $50.00; Baikaus- 
kienė $5.00. Po $1.00: K. Ger- 
vilis, Permenienė, J. Kaisis, M. 
Nudžiuvienė, O. Laučaitienė, P. 
Barkauskas, M. Kesevilienė, T. 
Žaulys, A. Statkevičius. Iš viso 
surinkta $64. Visiems aukauto
jams tariame ačių Liet. R. Kr. 
Vardų.

1 d. spalio buvo susirinkimas 
L Vyčių choro. Pirmininkui ne 
pribuvus susirinkimui vesti išrink
tas A. Sacikas. Išdavė raportą 
apie surinktas aukas Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui per tris mė
nesius $61.71. Pinigai atiduota 
skyriaus raštininkui A. Sacikui.

Šis choras į metus laiko surin- 
ko aukų L. R. K. R. Draugijai 
$200 su virš.

MONTELLO, MASS.

N P. P. Šv. merminų ir moterų 
Dr-ja laikytame susirinkime rūgs. 
27 d. 1920 į Šv. Roko svetainėj 
apart kitų nutarimų, nutarė ap
vaikščioti 10 metų sukatuvių. Ap- 
vaikščiojimas bus Padėkonės Die
nioje (Thanksgiving Day.) Va
kare'prieš tą dieną nutarta, kad 
visos narės prieitu išpažinties, o 
ant rytojaus kada bus Šv. Mišios 
ant šios draugijos intencijos pri
imti Šv. Komuniją. Po pietų 
K of P svetainėje bus prakalbos, 
dainos ir tt. Vakare bus šokiai.

Tame susirinkime nutarta pa- 
aukaut $100 Vilniaus našlaičiams. 
Sutiko visos, kad $50 tuojaus pa
siųst gi kitus $50 vėliau. Taip
gi pereita per nares ir sukolek- 
tuota $17.50. Garsiname tik tų 
vardus, kurios aukavo nemažiau, 
kaip $1.00: Ona Seilienė, Moni
ka Voliungevičienė, Begina Ka- 
mandulienė, Marijona Kulbuskie- 
nė, Anelka Svirskienė, R. Belevi- 
čienė, J. Tamulevieienė, Marijona 
Usaitienė, Marijona Puidokiene, 
Marijona Didčkienė, Morta Baš
kauskaitė, Kat. Daukantaitė, Ur
šulė Abračinskienė, Jieva Kašė- 
tienė. Smulkiais $1.50. Viso 
$17.50.

Netik tos draugijos atjautė naš
laičių vargus, bet štai Ona Oksa- 
sienė per savo draugus bei pažįs
tamus perėjo ir surinko $18.00 — 
aukavo šie: Po $2.00 Ona Oksienė, 
Juozas Zagurskis, Teresė Budrec- 
kienė. Jonas Kerais $1.50. Smul
kių $7.50. Toliaus Ignas Kuodis 
$2.00. Po "$1.00 Danielius Gutaus
kas, Silvestras Sviokle, Juozas O- 
veris ir Stanislovos Balčiūnas. 
Smulkių $1.50. Pridėjus $36.54 
kurie buvo surinkti rūgs. 26 laike 
Blaivininkų vakaro, viso aukų su 
rinkta delei Vilniaus našlaičių 
$119.54. Šiuos pinigus kun. J. 
Švagždys ketverge rūgs. 30 d. š. 
m. kablegramų pasiuntė stačiai į 
Vilnių našlaičių prieglaudai

Būtų malonų, kad ir kitos drau
gijos arba kolionijos pasektų Mon- 
teliečius ir pagelbėtų mūsų ma
žiems broliukams ir sesutėms, ku
rie iš bado miršta Lietuvoje.

Sukruskime visi į pagelbą?
,/ Aukavusi.

VALPARAISO, IND. .

Rugsėjo 26 d. atsibuvo susirin
kimas S. L. R. K. M. 2 kuopos. 
Perskaičius protokolą, sekė pra
kalbos, kurias pasakė moksleiviai.

Įspudys buvo gana geras, o ypač 
naujiems pirmą kartą atsilankiu
siems į susirinkimą. Du mokslei
viai persikėlė iš 19 kuopos St. 
Laurento Kolegijos Montreal Ca- 
nada. Trys nauji prisirašė. Skait
lius vis didėja ir galima tikėtis 
daug ateityje naudos mūsų tautai 
Lietuvai ir darbininkams. Susi
rinkimai bus kiekvieną šventadie
nį 1:30 vai po pietų. Kalbėtojai 
bus valdybos skiriami iš eilės.

Kliavas.

DARBININKAS
Paprastai jie puolasi prie pirmojo 
stebūklo, kurį parodė Jėzus Kris1: 
tus vestuvėse Kanos Galilėjos. 
Jie sako, “Jėzus patvirtino tvar
kųjį sunaudojimą alkoholio, kurį 
blaivininkai ir prohibicijonistai 
pasmerkia!” Didis aiškintojas 
Biblijos Kornelijus a Lapide aiš
kina šitą klausimą cituodamas Za- 
clftriją pranašą kuris pranašavo 
Jėzų'kaipo kviečio grųdą išrink
tųjų ir vyną gimdantį pan&. Ar
gi tas vynas gimdo panas kurį tu 
gerdamas pasigeri! Anaip tol ne. 
Tas vynas prižadina žvėriškuosius 
kūno geidulius visai į priešingąją 
šalį, t. y. prie paleistuvystės. Su
lyg Komelijo aiškinimu, Jėzus 
patvirtino vien tik tą vyno kieky
bę, kuri yra reikalaujama sakra
mentui; jei nieks visame pasauly
je daugiau neragautų vyno tik tai 
tiek kasdiena, kiek jo reikia at- 
laikvmui vienų Mišių, tai visi žmo
nės taptų pilnais blavininkais, 
prohibieija būtų visai nereikalin
ga ir svaigalų pirkliai badų nu
mirti! tiktai tuo vienu užsėmimu 
prie kurio jie dabar taip uoliai 
kimba.

THAMPSONVILLE, CONN.

Rugsėjo 19 dieną mūsų kolioni
jos lietuviai surengė pikniką Lie
tuvos kariumienės labui. Visi 
dirbo, kad tik daugiau pelno pada
rius. Garbė mūsų tėvynainiams 
už tokį sumanymą gelbėti jaunuo
lius, kurie savo gyvastį aukoja 
Lietuvos Neprigulmybei. .

Šis piknikas davė pelno $223.00 
kurios pasiuntem Lietuvos Misijai, 
persiuntimui Lietuvos Steigiamą- 
jam Seimui, kad perduotu Lietu
vos kariuomenei. Neprošali bus 
paminėt, kad mūs kolionija visai 
maža, o aukų padarė nemariausia.

Visiems, kurie veikė ir atsilan
kė ant pikniko, varde Lietuvos 
kariuomenės tariame ačių.

, Rengėjai.

Dabar stengiuosi jums parodyti 
savo patyrimą po šiūomi žvalgiu. 
Laike tos epidemijos taip vadina
mosios Spanijos Influenza metais 
1917, mėnesiai spalių ir lapkričio 
Waterbury’je Ct. per 2 ar 3 są
vaites mano parapijos žmonių iš
mirė daugiau per 200. Patėmi- 
jau kad pilnųjų blavininkų nei 
vienas nenumirė-tiktai tie mirė, 
kurie vartojo alkoholį kaipo gy
dyklą. Vienų viena numirė neva 
iš blavininkų kuri ypata buvo tik- 
ką įstojusį į blaivininkų broliją. 
Vienas iš mano asistentų atlankęs 
kelis ligonius pats gavo influenzą 
ir labai sunkai sirgo, pašaukus 
gydytoją, kuris vos paspėjo pa
žvelgti į ligonį ūmai sušuko: “Ar 
neturite savo namuose Prancūzų 
degtinės, atneškite man.” Atsa
kiau: “Sulyg aš esmi valdovas tų 
namų, alkoholiui nėra čia vietos 
nei kvapo gydyklai, nes netikiu į 
tokias gydyklas-” Gydytojas sa
ko man: “Tėve, padaryk išėmimą 
dėl influenzos.” Tariarf jam:

Jei ligonis nori imti tokią medi
ciną, tai aš nesipriešinu jam, bet 
mano gydykla tai yra tyras van
duo tai geriausioji medicina” 
Per ištisą pestileneijos laiką, mu
du du kunigu neturėjome atilsio 
nei dieną nei naktį, ypač apie per- 
dešims dienų, ligoninėmis tapo 
veik kiekvieni namai, taip kad į- 
žengus į katruos namus apveizė
ti ligonio, randi visuose kamba
riuose ligonius ir lovas pripildy
tas. Gėriau bent po pus-stiklo 
tyro vandens eidams pas ligonį ir 
išeidams arba išėjęs nuo ligonio, 
jei ten negalima buvo gauti tyro 
vandens. Bet kur atrandi ligo
nį su ilga išpažintimi, prikvėpuoji 
labai daug mikrobų (ligos perų), 
išėjęs arba ir ten jau gauni tyro 
vandens, tas nuplauja šalin nuo 
tavo plaučių visus mikrobus. To
kių būdų išmokau geriausios pri- 
ventatyvės mdicinos (prašalinan
čios ligą iškalno gydyklos). Kad 
visi medicinos mokiniai prieitų 
prie taikos atmesti alkoholį iš savo 
patarimų, tuomet prohibicijos dės
nio įvykdymos ir’ pildymas pasi
rodytu lengvas. Sulyg kol ran
dasi gydytojų, kurie pataria var
toti alkohilį arba alkoholinius 
nuodus kaipo mediciną, negalima 
peikti žmonių, kurie bando sunau
doti alkoholį kaipo priventatyvę 
(iškalno suturinčią gydyklą) — 
kuri tikroje prasmėje žodžio yra 
priventatyvė gyvybės.

Jei-gi tikrai vanduo yra geriau
sia medicina, tai kam reikia bal
suoti už taip vadinamuosius leng
vuosius svaigalus, t. y. lengvąjįa- 
lutį ir vvnutį? O. žinomas daik
tas delko! Čia neina apie visos 
žmonijos gerovę, bet tiktai kad 
svaigalų pirkliai ieško savo gero
vės, kad jiems būtų tiktai prieky- 
bė, kad gautų progą išdirbti ir 
pardavinėti neva lengvus svaiga
lus, nes be jų jiems nemažas ga
balas žmonių ignorantų tamsumu 
pasinaudojimas išpuola iš rankų!”

Tiek tuomi sykių, kitkart bus 
paduota visų atstovų ,visų šalių, 
kurių iš viso buvo apie 500 nuo- 
monės-tai nemaža bus knyga.

DETROIT’ MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

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

Važiuojantiems l Lietuvą ižstoroja pasportus ir sąžmfškai 
siunčia i Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

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

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard '
Telefonas MARKET 2910.

Reporteris.

WESTFIELD, MASS.

Čia lietuviai katalikai rengiasi 
prie didelio savo parapijos nau
dai judėjimo, tai fėrai arba ker
mošius kaip ten jį nepavadinus. 
Fėrai prasidės subatoj; Spalio 9 d. 
vakare. Sekančiame šekmadic- 
nyje spalio 10 dieną apie 5 vai. po 
pietų bus didelis koncertas sujung
tas" su teatrų. Vėliaus vėl utar- 
ninke, Columbus Day, fėrai bus 
nuo pat pietų ligi vidurnakčio

WORCESTER, MASS.

Rengiasi prie iškilmių.

Spalio 12 d. š. m. Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje bus nepapras
tos iškilmės. Jo E. vyskupas su
teiks vaikučiams padrutinimo Sa
kramentą. Rengiama apie 300 
vaikučių. Gerb kunigas J. Čap
likas ir L. Kavaliauskas užimti vi
są laiką prirengimui.

Buvo manyta, kad ant tų iškil
mių jau bus sugrįžęs ir gerb kun. 
J. J. Jakaitis, bet iš vėliausia gau
tu žinių pasirodė, kad nebus.

Marijos Vaikelių Draugijos na 
rėš puošia bažnyčią ir altorius. 
Bus svečių kunigų.

Šių metų Columbus diena ir 
mums bus paminėtina ant visados.

BLAIVININKŲ KONGRESAS.

Mano raportas dalyvavusio Tarp- 
tautinyje Kongrese viso pasaulio 
atstovų prieš alkoholizmą, laiky
tame Washingtone, D. C. Rūgs.

21 - 26, 1920 m.

Turėjau įgaliojimą nuo Pilnųjų 
Blaivininkų Centro Valdybos Lie
tuvių Amerikos ir nuo Lawrence, 
Mass. vietinės kuopos, taip pat p. 
Vileišis įgaliojo atstovauti ir Lie
tuvos mūsų Tėvynės blaivinin
kus. '

Čia verčiu mūsų kalba visus 
žodžius, kuriais išreiškiaiu atsto
vavimą anglų kalboje ir palikau 
išvažiuodamas, nes 
turėjau išvažiuoti, 
dfiai:

“Ponios ir ponai:—
Labai džiaugiuosi gavęs įga

liojimą dalyvauti su jumis, būti 
liudininkų šito kilniausiojo susi
važiavimo klausime sausumos ir 
šlapumos viso pasaulio. Studi
juoju šitą klausimą jau per septi- 
nioliką metų ypatingu būdų, o 
juo daugiau studijuoju, juo labiau 
įsitikrinu, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia perstato puikiausią pavyz
dį viso pasaulio žmonijai sunai
kindama vaisingąją pikto šaltinį, 
kuris yra pirmaeilinė priežastis 
visą nelaimių ir pačių karų. Nes 
girtuoklystė prižadina žmogaus 
nedorus geidulius lig augščiausio 
laipsnio, ir prikelia pirma nami
nius karus šeimynose ir nuo šei
mynų prie tautų eina vaidai, pri
žadinami puikybės, užvydėjimo, ir 
godnlystės. Jei turėčiau galę sa
vo rankose, sunaikinčial alkoholį 
gėrimui sunaudojamąjį vienų kva
po pūstelėjimu!

Noriu atsakyti, arba išaiškinti 
painiausi užmetimą kurį daro 
svaigalų pirkliai ir apgynėjai.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS BANKAS
Vilniuj • • IR JO SKYRIAI

Panevėžyj 
Šiauliuos

Raseiniuos 
Liepojuj 

Klaipėdoj 
Marijampolėj 

Virbalyje 
kuogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per sa
vo AGENTŪRĄ NEwARKE. Kol žemas auk
sino kursas, dėk pinigus L. P. P. Bankan. Ten 
gausi

7 nuoš. padėjus 2 metams
5 ” ”1 ”
3 ” ” neapribotam laikui.

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas a- 
pie susidėjimą banke duoda Banko agentūros 
Vedei
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St, Newark, N. J.
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LIETUVIŲ ĮSTAIGA 

BALTIC STATĖS FINANCE CORP. 
(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE)

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

keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKORTES, 

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ. 
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ

ii

•

Pirkite laivakortes iš laiko, nes sunku 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 SAXONlA, 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, Internal 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 Bostone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
miestų nofeuami gaut informacijų kreipkitės pas:

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

Telephone S. B. 1061.

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

50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 20 
ekz. * o
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Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

Šeštadienyje 
Štai tie žo-

lt:

6%

9

Ir dar reikia išlaikyti pinigus pilnai šešius me
nesius kad gavus pilnų nuošimtį.
Ar savo banke gauti už padėtus pinigus ant pa
dėlio

Ir kur mokama už kiekvieną nainasį nuo die
nos padėjimo.

mėnesį.
Pinigus ant padėlio galima padėti ypatiškai 
arba per laiškus.

DIREKTORIAI:

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA
IŠPLAUKS

SPALIO 30 DIENA, 1920 
TIESIAI I 

HAMBURGĄ 
TREČIOS KLASOS RATA $125.00 

SU DADEUU $5.00 KARES TAKSŲ.
Kreipkitės prie artimiausio Cunard agento.

J. Trainavlčlm, 
Brishtaa. Mm

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIŲ

BANKAS
PrteiAeniaa

JUOZAPAS 
KAVALIAUSKAS

Centras:

DIREKTORIAI >

J. Sirvydas, 
L»weii,

32-34 CROSS STREET, BOSTOV, MASS.

UTH BOSTON, MASS.366 BROADWAY,



L D. S. KUOPŲ SUSI
RINKIMAI.

DAKBINrNKAS

NOBWOOD, MASS.
L. D. S: 3. kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj 10 d. spalio 
tuojau po sumai bažnytinėje sve
tainėje. Visi nariai malonėsite 
susirinkti ir naujų narių atsivesti 

Valdyba.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj 10 d. spalio 
tuojaus po sumos Bažnytinė
je salėje, 41 Capitol Avė. Kvie
čiame visus nariui ateiti. Taip
gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

TEMYKITE.

Ateidami “Darbininkan, ” nepa
mirškite pasipirkti laikraščių iš 
Lietuvos. Vietisiai galite pasi
rinkti šviežiausių ir jums patin- 
kamiausių. Patogus laikas pa
siskaityti

SVARBIOS IR INDOMIOS 
PRAKALBOS.

Jyra narys veikiančio komiteto/ 
jTarptautiškos Mašinistų Orga-! 
jnizacijos Amerikoje ir laikys) 
keletą paskaitų apie darbinin
kų reikalus. Taip-gi kalbės a<-1 
pie bėgančius darbininkų rei
kalus.

NAUJAS UNIJOS SKYRIUS.

BRIGHTON, MASS.

DIDELIS BALIUS! Istoriškas Teatras—“Rytų 
Pylis”

IR ATIDARYMAS L.D.S.
39 KUOPOS KLIUBO

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

BROOKLYNy- N. Y.
LDS 12 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks panedėlyj 11 d. spalio 
7:30 vai. vakare, Karalienės A- 
niolų parapijos svetainėj. Visi 
nariai malonėkite susirinkti ir 
naujų narių atsivesti.

Valdyba.

Tik ką iš Lietuvos sugrįžo 
p. Norkūnas. Yra aplankęs 
Vilnių ir daug apie jį patyrė. 
Jis kalbės So. Bostono šv. Pet
ro bažnytinėj salėj ketverge 
vakare, spalio 7 d. Patyrė daug 
apie Lietuvių Prekybos Bend
roves veikimus Lietuvoje. At
silankykite kuoskaitlingiausia 
į jo prakalbas, o išgirsite svar
bių ir indomių dalykų.

Jaunos merginos, kurios 
pardavinėja ^laikraščius, žur
nalus etc. prie stovyklų pože
miniuose ir viršiniuose stoty
se vedamu Hotel & Railroad 
News Co. jau užbaigė organi
zuoti unijos skyrių ir išpildė 
aplikaciją gavimui • čarterio. 
Jos bus žinomos kaipo News- 
stand Girl’s Protective Assoc- 
iation sąryšyje su Intemational 
Protection Retail Clerks, A 
D. F. Valdybos narės neišduo1- 
damos iki negaus čarterio.

ANT CUKRAUS KAINOS 
PUOLA

PHILADELPHIA, PA.

KAIP EUROPOS DARBININ
KAI APMOKAMI AUDI- 

NYČIŲ DIRBTUVĖSE.

Revere Refining kompanija 
paskelbė, kad parduos cukrų 
už 12|e., perkant karais.

--------Rengia--------

L. D. S. 39 Kuopa.
-------- Bus—------

SPALIO-OCT. 9, 1920 
ŠV. Jurgio 

PARAPIJOS SVETAINĖJ 
BRIDGEPORT, CONN. 

Pradžia 730 vaL vakare.

LDS. 13 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 12 d. spalio, 7:30 vaL 
vakare Bažnytinėje salėje. Kvie
čiame visus narius būtinai ateiti 
Taipgi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

NEWARK, N. J.
LDS 14 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj 8 spalio 8:00 
vaL vakare Šv. Jurgio svetainėje 
180 New York Avė. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi at
siveskite naujų narių.

Kviečią Valdyba.

_ f
HARRISON, N. J.

LDS. 15 kp. susirinkimai laiko
mi kas antrą panedėlį kiekvieno 
mėnesio bažnytinėje salėje ant 
5-th St

Susirinkimas bus 11 d. spalio 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti, 
rių.

Europos darbininkai palygi
namai gauna mažiau negu A- 
merikos, bet ir pragyvenimas 
kitokis.

“The Manufacturer” žurna
las savo laidoje paskelbė štai 
ką:

‘ ‘ Sulig V okietijos markių 
kurso $2.15 už šimtą, už 48 vai. 
savaitėje mokama $5.80; Bel
gijoj $6.93; Anglijoje nuo $8.- 
72 iki $9.63 ir tam panašiai.

- - J \

Spalio 4 d. prasidėjo bankie- 
rių seimas Copley Plaza vieš
butyje.

Šį metą kuras Bostonui at- 
seis arti milijono dolerių. Kai
nuos $900.000.00 arba $300,- 
000.00 daugiau negu praeitą 
metą.

PAŽTO TAUPYMO SKY
RIUS SUMUŠĖ RE

KORDUS.

Bostono Pašto taupymo sky
rius per rugsėjį mėnesį žymiai 
pakilo. Sulig Postmaster’io 
Baker skaitlinių už mėnesį, pa
rodoma, kad paaugo $734,012 
įdėliais, išėmimų sumažėjo ant 
$21,827 sulig praeitų 1919 
tų..

Visi prašomi ateiti i ši puikų 
ir linksmą balių, nežiūrint, senas 
ar jaunas. Bus skrajojanti kra
sa su laimėjimais. O prie to grieš 
Streng orkestrą ir šv. Jurgio cho
ras sudainuos keeltą dainelių, tik 
ką iš Lietuvos naujai gautų. Bus 
ir kitokių Jvairių-Jvairlausių pa- 
marginimų. 'Užtikrinam, kurie j 
šį balių atsilankys bus patekin
ti. ■ X

Taip-gi kviečiam iš artimų ko
lonijų L. D. S. kuopas dalyvau
ti, kaip tai: Ansonijos, New 
Haveno ir iš toliau. Visi juk ži
nom : VIENYBĖJ GALYBĖ. Taip
gi turėsit progą pasižiūrėti LDS. 
39 kp. Kliubo.

Užprašo visus širdingai

LDS. 89 Kp. Komitetas.

Veikalą atlos gabiausi akto
riai L. Vyčių 18 kuopos iš 
Cambridge, Mass.

Rengia A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos 41 kuopa. Rus spa
lio 9 d., Lietuvių Svetainėje, 
26 Lincoln St,

Svetainė bus atidaryta 7:30 
vai. vakare.

Visas likusis to vakaro pel
nas skiriamas Lietuvių Koope
racijos fėrų naudai.

Brangios Sesutės ir Broliai
— Brigtono ir apielinkės Lie
tuviai! Nepraleiskite tokio 
linksmaus vakaro. Veikalas 
yra vienas iš gražiausių ir di
džiausių kuris užims visą va
karą. Mes užtikrinam kad .bū
site užganėdinti. Kurie neateis
— gailėsis.

Įžanga: 50 ir 35 centai, vai
kams 10 centų.

' Visus širdingai kviečia
Rengėjos.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Atsiveskit ir naujų na-.

O. B.

CHICAGO, ILL.
S. 20 kp. mėnesinis susi-L. D.

rinkimas įvyks nedėlioj 10, spalio 
tuojaus po pamaldų, Šv. Miko- 
lo Arkaniolo parapijos svetainėj, 
1644 Wabansia Avė. Į šį susirin
kimą kviečiame visus narius ko- 
skaitlingiausia ateiti.

Valdyba.

LEWIST0N, me.
LDS 37 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj 10 d. spalio 
paprastoj vietoj. Kviečiame vi
sus narius būtinai ateiti, nes turi
me svarbių reikalų. Taip-gi at
siveskite naujų narių.

Kviečia Valdyba.

LAWRENCE, MASS.
L. D. S. 70 kp. susirinkimas į- 

vyks 10 d. spalio bažnytinėj sve-
<7 vai., vuvrj yv uiiopunį.

tų malonu, kad kiekvienas narys 
šios kuopos atsilankytu ir da nau
jų atsivestu. Vasaros laike gal 
ir nesusirinkome visi, bet esu tik
ra kad visi ateisite užsimokėti 
duoklės, ižgirsti raportą Federaci
jos ir L. D. S. seimo ir pildysim 
>»uju užmanymus ateityj.

Rašt. J. A Irivnrtš.z

mė

GRĮŽTA Į NORMALI 
STOVĮ.

“Darbininke” randasi 
kauti laiškai iš Lietuvos:

J. Grinkevičius 
T. Jankevičius
K. šapiukas 
T. Skapinski 
M. Noriem

Duobar (2) 
Skirkevičienė 
Baranauskaitė (3) 
Vundon (2 
Martusevičius 
Grigienė (2) 
Kaminskas ;
Kmitas

J. Gustas 
P. Visockis
K. Strimas (2) 
M. Petrauskas 
K. Žukauskas (2) 
K. Spanora 
I. Andrijaitis 
G. Masilionis 
M. Navickas , 
V .Jurgelevičiūtė

Varžinskas 
Januškevičius 
Karobliutė.

sė-

ANT RENDOS
5 kambariai su visais Įtaisais, ant ant
rų lubų. Renda $4.00 1 savaitę. Ga
lite kreiptis ant vietos: 291 Silver St., 
So. Boston, Mass.

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

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

Mokytojos A. GRVBIS, 
33Q Broadway, So. Boston, Mass.

Aš, Marcelė Vydunaitė, paeinu iš 
Liškavos parapijos, Gibinių kaimo, 
Leipunų vai., Seinų apskr., ieškau sa
vo brolio Jono Vydūno, kurį dar jau
ną palikau Lietuvoje Jr dar Ameriko
je nemačiau. Aš gyvenu Bostone ant 
62 Nashua St, trejais trapais į užpa
kali. Girdėjau, kad mano brolis gyve
na apielinkėje. Jei kas apie jį žino
tų lai man praneša sekančiu adresu: 

MARCELĖ VIDUNIUTĖ,
62 Nashua St, Boston, Mass.

ir

TaL So. Boatoa 2488{

DR. J. G. LANDŽIUS į
i

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas. ; į 

Gydo aštrias ir duoniškas ligas i 1 
vyrų, moterų ir valkų. • , 

Egzaminuoja kraują, spjaudalus, 1 ■ 
šlapumą ir tt. savo labo

ratorijoj.
Sutelkia patarimus laiškais kitur Į

Adresas:
866 B’vay, So. Boston, Mass.

(KAMBARIO No. I)- 
(LDS. Name. Kamp. E ir B*way) 
VALANDOS:nuo 9—11 U ryto

2— 4 po plet
7— 9 vakare.

Pritmimo vaL- 9—10 VaI vai.. g_g „

P. 
L. 
A. 
K. 
J. 
S. 
P. 
S.

*v. Jono Evangelisto Pašaipiuos

Draugijos Valdyba
So. Boston, Mass.

s
PsrcamncAB — Motiejus žloba,

539 K. 7-th St., So. Boston, Mass. 
•* k-PiajcarnvKAB — Jonas Galinta, 

. 20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Pnor. Rašt. — Jonas Glioeckls,

277 Silver St, So. Beston, Mass. 
Fnr. Rašt. M. Brikaitė.

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
KASiZBms — Andrius Naudžtanas,

18 Vinfield St. So. Boston, Mass. 
Maišaula — Step. Navickas,

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

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ.

Kam dirbti 10 vaL j 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 Broedway, So. Boston, Mass.

REIKALINGA TUOJAUS
Noriu merginos arba moteries (ve

dus ar ne) prižiūrėti vieną dvieju me- 
tų vaitą. Duosiu valgi dykai vienai 
ypatai ar su vyru. Atsišaukite greitu 
laiku: 210 West Broadway, South 
Boston.

Paieškau savo sesers duktės Mortos 
Kriučiukės, kurią palikau gyvenant 
po num 479 N. Orianna St, Philadelp- 
hia, Pa., o dabar girdėjau, kad ji kur 
išvažiavo. Tai meldžiu širdingai atsi
šaukti arba ją žinantieji pranešti. 
Labiausia prašau, kad pati dukrelė 
Marceliukė atsilieptų pas mane į Lie
tuvą. Adresas: Pranas J. Sutkaitis, 
Sutkų kaimo, PaežerSlių vai., Sakių 
apskričio, Suvalkų vedybos. LITH- 
UAMIA.

1
Po pietų pagal sutarti tiktai.
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadęlphla, Pa. I
F. J. KALINAUSKAS

TAS
TEL’Š" S.~B 44fw ^4 

Gyvenimo vieta: 
U Annapolis £įt^ Dorchftfer, Mass.

Colmnbia 9159-J.

Aš, Pijus Brazaitis, ieškau Juozo 
Jaudegio, Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Keturvalakių par., Būdviečių 
kaimo. Taip-gi ieškau Jono Brazaičio 
ir Marijonas Franskevičiutės ir Jono 
Pranskevičiaus. Visi kilę iš viršuj mi
nėtos vietos. Meldžiu jų pačių atsi
šaukti arba juos žinančių pranešti.

PIJUS BRAZAITIS,
1552 — E. 47th St, Cleveland, Ohio.

DR. F. MATULAITIS
visokias lipas PiaUriaoMsists 

Valandos: 1-3ir 7-8 P. M. 
17MillburySL»

šį metą daugiau aplikacijų 
prie visokių darbų negu 1919 
metais. Taip skelbia Kneeland 
gatvės Darbo ofisas.

Per rugp. ir rūgs, šių metų 
buvo daugiau darbų ir atsi
šaukė didesnis nuošimtis negu 
praeitą metą tuo pačiu laiku. t

Priežastis, kad šių metų rug
sėjo mėnesio skaitlinė augštes- 
nė negu praeitų gal ta, kad 
buvo didelis reikalavimas prie 
laivų statymo Fore River kie
me.

Daug daugiau jaunų vaikinų 
ir merginų ieško darbo negu 
metai atgal. Tuomi pasinau: 
doja darbdaviai. Naujokus 
prima už daug mažesnę algą. 
Tokios permainos gali prives
ti prie nesusipratimų.

AMATŲ UNIJOS KOLEGI
JA ATSIDARĖ.

Spalio 4 d. atsidarė Amatų 
Unijos Kolegija p<> priežiūra 
Bostono Centralės Darbininkų 
Unijos Ę. H. S., name ant 
Mongomery gatvės. Registra
cija bus kas vakaras iki 8 vai. 
šią savaitę.

ARMIJOS DAIKTŲ ISPAR- 
DAVIMO KRAUTUVĖ 

UŽDARYTA.

Jersey City, N J.
LDS 76 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj 10 d. spalio 
2:30 vai. po pietų, paprastoj -vie
toj. Viri nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti At
siveskite naujų narių.

' Valdyba.

p. 
p. 
A.

DIRBA PO DVI DIENI Į 
SAVAITĘ.

Lawrence, Mass. — Vietinė 
audenycia Uswoco šaka United 
Statės Worsted Co., kur dirba 
apie 1500 darbininkų spalio 4 
d. pranešė, kad dirbs tik po dvi 
dieni į savaitę. Tikimasi, kad 
po keletos savaičių pagerės.

»

Spalio 5 d. įsakymu -H. J. 
Gallagher daugiau nebua par
davinėjama armijos daiktai.

PONZI APYVARTA IŠNEŠA
$2,1&>,685.

Atsakomybė $7,500,000, taip 
kad skolintojai gal negaus nė 
30c. ant dolerio. Taip paskel
bė ekspertas rokundų vedėjas.

GREENFIELD, MASS.

LDS. 79 kp. mėnesinis susirin
kimas Įvyks nedėlioj 10 d. spalio 
antrą valandą po pietų, 12 
Washington St. Kviečiame visus 
narius ateiti. Taip-gi atsiveskite 
naujų.

“TAKI” VEŽĖJAI DAR 
TEBSTREIKUOJA.

Valdyba.

DAKTARAS NAMUOSEk
Ką tik Išėjo Iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
aprašoma visokias valstiškae žoles, 
šaknis, žiedus ir tt., nuo kekių ligų ir 
kaip vartojama. Su lotyniškais nžvar- 
dyjimals .taip kad kofnas gali jas gau
ti bile aptiskoje. Apart to, yra daugy
bė gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra kožnam rei
kalinga. Prekė tik $1.00.

M. Žnkaitis,

4B1 Hudoon Avp, Roehester, N. T.

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

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Verslackas,

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

128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT.—Juozapas Vinkevičius,

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

200 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 
KASIERIUS — Andrius Zalleckas,

140 W. 6th 9t, 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 pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

PARSIDUODA.
Puiki proga Įgyti dviejų šeimynų 

stubą arti Thomas Park. Yra karšto 
vandenio šlldytojas, 6-7 kambariai, 
karštas ir šaltas vanduo, gaso pečius, 
žemai anglių yra. Stuba neseniai nu- 
malevota. Parsiduoda pigiai — už 
$5,000.00. Atsišaukite sekančiu adre
su : 21 ATLANTIC ST., SO. BOSTON, 
MASS. 1

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.

0

Ieškau savo brolių Jurgio ir Jono 
Siekiavičių; jie paeina iš Suvalkų rėd., 
Marijampolės pav., Balbierškio vai. ir 
dvaro. Pirmiau, septyni metai atgal 
jie gyveno Malnersville, Pa., o dabar 
nežinau kur. Kas apie juos man pra
neš. gaus $5.00 auksu dovanų. Arba 
jie patys tegul atsišaukia šiuo adresu: 

SIMONAS SIAKEVICIUS, 
2804 Marvin Avė., Scranton, Pa.

AR ESI NERVUOTAS?
silpnas, paliegęs ir nevisiškai sveikas? 
Ar esi neramus, aržus, barnlngas 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 
reikia tuojaus vartoti Nuga-Tone. ši , 
didi gyduolė, kuri palengvina visus ne
veiklumus ir padaro stiprius, sveikus, 
tvirtus vyrus ir moteris. Tamstai pri
duos naują gyvybę, naują ambiciją ir ! 
naują viltį. Nuga-Tone dirba tyrą, 
raudoną kraują ir tvirtus nervus. Iš
kirpk šį paskelbimą, nunešk į 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 National Labaratory, 
537 So. Dearbom St., Chicago. 
Absolutely guaranteed. Retail 

įprice $1.00.

PIBMOS KLISOS

DANTISTAS
Danty* ištraukiami Ir pripildomi 
visai be skausmo, su geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimu.

Visą darbą gvarantilojame

PUIKUS BALIUS!

DE. W. T. BEILLY
i&S) BROADWAT, 

SOVTH BOSTON, MASS. 
(Prie Dorchester St.)

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

UHRPHmt

KURSUI NUPUOLUS

Padarymas lietuviškų doku
mentų.
Pinigus siųskite per pašto

adresuokite:
P. Mikolaims,

n, N. Y.

Tai geriausia proga daug

---------Rengia---------

ŠV. JUOZAPO DR-JA
auksinų į Lietuvą nusiųsti.
Greitume nusiuntimo pinigų
nieks su manim negal lenkty-
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra į Lie
poją, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei į Lietuvą.

Money Order. Rašydami pri-
dėkite 2 et. štampą ir visados

Bus

SUBATOJ, SPALIO 9 D.
LIETUVIŲ SALĖJ

25 CAMDEN STREET, •
West Lyn, Mass.

Prasidės 6-tą vai. vakare.
Bus visokių margumynų, todėl 

atsilankiusieji, tikimės, bus pa
tenkinti.

Tai So. Bortas 270
DR. JOfiN BfedftNNELL, M. D

Galiom mtikalkni ir Uttavimkai
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway, So. Boston.

DIDELIS

Buvo pasitarimų tarpe savi
ninkų, darbininkų ir valdžios 
atstovų, bet kol-kas neprieita 

I prie užbaigos.
I___ — _____ - - _ .

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

UNIJOS DARBININKŲ VA
DAS LAIKYS PASKAITĄ 

HARVARD’E.
Vietiniam, EH-abeth, N. J. — Tams

tos atsakymą į t lipas tą korespondenci
ją' ’Sasdarokų” organe netalpinsime. 
Gaila vietos, nes jų vistlek nepataisy
sime.

Bostonietis ‘Robert Fechner, 
narys Amerikos Darbo Fede
racijos yra pakviestas laikyti 
paskaitą Harvarde. Fechner

PIRMAS

BALIUS!
Rsagis trys ristos Uetavlų srgssbmsiją 

ksopas:
I. L. R. K. A. 200 kp., L. D. 9. n kp. 

ir A. L B. K. Mot Są-gos 89 kp.
Įvyks 

SUBATOJ
SPALIO-OCT. 16-tą, 1920

Progresą Club Svetainėje
Mitchell Avenue 

(prie Town Hali) 

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

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvės, vle- į 
tintai ir vigos apielinkės, nuoširdžiai^ 
kviečiame atsilankyti ant šio taip gra- j 
žaus ir didelio baliaus, nes tai pir-! 
matinis tokls vakarėlis šioje koliouije-1 
je bus, dėlto kad rengia suvieny tomis 
spėkomis trys kuopos. Ant šio baliaus 
tikimės kad gerb. publika bus kuoge- 
riausiai priimta, nes bus visokių gė
rimų Ir valgių, ko tik ims norės, o 
muzikantai taipgi bus pirmos kleeos, 
taigi šokėjams bus smagu šokti, o ne
šokantiems bus smagu pažiūrėti. Tai
gi visi ant baliaus, seni, jauni, vaiki
nai ir merginos.

Inžanga 35c. ypatai. 
Visus ulkviečia

I 
Komitetas.

I BANKIERIAI
Teisingai Tarnaujame 

Lietuviams.

Snnr&AMK Ponaus Ltrruvoic 
doleriais arba auksinais pagal 

dienos kursą.

i ? Parduodame Laivakortes
S Išrūpiname leidimus amerikle- 
K čiams Lietuvon ir iš IJetuvos A- 
įį merikon. Tą padarome vietiniams 
X ir kitų miestų lietuviams be at- 
j važiavimo Bostonan. ,z 
A Persiunčiame .amerikiečių dova- 
X nas giminėms Lietuvoje.

K Leidžiame mėnrašti “PRfcKYB4" X 
m Dėl platesnių paaiškinimų rady- įį 

kitę adresu: . S
Lithuaniaa Sales Corp., • |

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

aur.M.

Komiteto*.

BeD Phone Dicktano 3895 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BtoadSu PUaUpbia, Pi.

Lietuvi* Daktaras ir Chinugaa.
OfUeVahmAMt

!, T E INGI AUSI A

į APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau- 

$ sla atida, nežiūrint, -ar tie re- 
M oeptal Lietuvos ar Amerikos da- 

ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
X eptleka Bostone Ir Masrachu- 

setts valstijoj. Gyduolių galit 
$ gaut, kokios tik pasaulyj yra 
IĮ vartojamos. Galit reikalaut per 

1 laiškus, o aš prisiųsiu per sx- jb 
i

K. BIDLAUSKAS, £
į Aptiekorrof; ir Savininkas X

226 Broadvay, kanp. O 8L, > 

South Boston, Ih— . 1 

| Tel. S. Boston 21014 ir 21013 |

!

f




