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‘DARBININKAS” LIETUVON.!

VILNIŲ-
Ryga, spalio 9. — Lenkai ir 

lietuviai buvo susirėmę vakar 
dideliame mūšyje, kurs tęsėsi 
visą vakarykščią dieną į pie
tus mž 16 varstų nuo Vilniaus. 
Abiejų pusių nuostoliai dideli. 
Mūšiai eis iki paskutiniosios. 
Taip paskelbta Lietuvos vy
riausybės Vilniuje.

UTARNINKAS, SP

ŽINIOS Iš LIETUVOS

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay, 

South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4CENTAL

resni.
Dabar parašysiu apie dabartinę 

tvarką Lietuvoje. Visas valsty
bes aparatas yra rankose Steigia
mojo Seimo. Potam seka minis
terijos. Potam sudaryti apskri
čiai į kuriu valdybą į eina apskri
ties viršininkas su sayo štabu ir 
prie apskrities yra vadinamas 
Seimelis susidedantis iš tam tikrą 
atstovų, ūkininką iš kiekvieno 
valsčiaus ir jie valdo apskriti. 
Apskrityj pandos taikos teismas, 
milicijos vadas, Valstybės žemės 
ūkio ministerijos įgaliotinis, kuris 
tvarko valstybės nusavintą turtą, 
taipgi ir kiti valdininkai. Vals
čiuose panaši tvarka kaip ir pirma. 
Į valdyba įeina viršaitis, raštinin
kas, seniūnai iš sodžiaus (šaltišiai 
starostos) ir valsčiaus taryba, su
sidedanti iš tam tikrų išrinktą 
ūkininką. Na, ir da prieg tam 
randasi apie du milicijantai (žem- 
sąrgiai). Tvarka atrodo geres
ne kaip kad prie ruso. Bet mūsą 
žmonės da nepripranta prie tos 
tvarkos, o ypatingai senieji, sako 
kogi čia dabar gali klausyt, mili- 
cijantas atėjęs lietuviškai duoda 
man įsakymus, o ką. aš jo klausy
siu, juk aš jį gana gerai pažįstu. 
Tai iš Berukšeių Plučius, da kitą
syk pas mane ganė kiaules. Tai 
kaipgi jo klausyti? Prie rusų 
tai kas kita buvo. Tai kitokie 
buvo ir valdininkai.

Tai mat kokių randas Lietuvoj 
senelių, tamsunėlių. Bet jau į 
jims- mažAi -krpjpp atydns 
ji o tik daro kaip geriau tinka. 
Mokesčiai da nespaudžia ūkinin
kų. Žinoma, reikia duot duokles 
po mažai javų, mėsos, sviesto, o 
nuo mažažemių tai ir to nereika
lauja. Na, o jeigu reiktu mo
kėti pinigais nuo margo ten po 
kelis .auksinus, kągi tai reikštų, 
kadangi ūkininkas ima už pūrą 
rugių iki pusantro šimto auksinų, 
už karvę gauna tūkstančius auksi
ną, už vištą gauna 25 auksinus. 
Kas turi ką parduot, tai pinigų 
yra kaip šukių, bet kaip reikia 
pirkti ką, tai grait jie ir. išgaruo
ja, Pagelbą iš Valdžios gauna: 
tėvai liuosnorių kareivių. Pade
gėliai gauna miško ant triobėsių 
pasibudavojimo. Vargšai, kurių 
prastos triobos, taipgi gauna miš
ko arba už dyka arba nupiginto
mis kainomis. Taip kad apskri
tai imant valdžia rūpinas piliečių 
padėtimi ir prie reikalą valstybės 
senovės patarlė sako: nėra tų na
mu kad nebūtą dūmų, prisitaiko 
tokią blogą valdininką, kurie per
žengia valstybės įstatymus, pasi
elgia priešais visuomenės. Žino
ma tokie greitai lieka prašalinti 
nuo vietos. Kaip kartais girdė
ti iš laiškų arba iš laikraščių skun- 
džianties Lietuvos piliečius, tai tas 
būna dažnai kaltė blogos valios 
valdininko, arba kokis fanatikas 
partizantas, rašydamas iš musės 
išpučia jautį. O dažnai jums a- 
teina žinios iš lūpą bolševikų a- 
gentą, arba lenkbemią, kurie lau
kia poną sugrįžtant. Tokią ran
dasi net tarpe grynų lietuvių in
teligentą, kurie nemiegodami o 
tokius sapnus sapnuoja, net sarma
ta ir pasakyt kokie žmonės įtiki į 
ponus.

Dabar baigdamas savo aprašy
mą da pažymėliu apie vokiečių 
paliktus ženklus Lietuvoj. Ne
minėsiu apie karo ženklus, o tik 
apie civilio gyvenimo. Pirmiau
sia puolė man į akį, kad vokiečiai 
privertė mūsų žmones pataisyt ke
lius, tiltus, ypatingai tas vietas 
kur pavasarį arba rudenį negali
ma buvo pravažiuoti dėl vandens 
užplūdimo, o šandie jau yra gry
nai sausos vietoa , Nors mūsiš
kiams tas darbas buvo nemalonus 
priverstinas, bet šiandie patys iš 
to gėrisi Privertė kiekvieną ūki-

telio ir prie audimo, 
galėtu sunaudoji apšv: !tai ir išsi
lavinti geromis šeųnininkėmis. 
Jūs visi žinote padėlį 
eių. Kiek vargo per ieša jos pa
kol padaro stora šinr štu audek
lą. Taipgi da prašy iau visų a- 
merikiečią, kad kiekv enas iš jū
sų dėtųsi prie bendr vių ar šio
kios ar tokios žy nia suma. 
Jeigu kas mano kano int užvesti 
kokią ištaigą, tai pats sau vienas 
be bendrovių, dažnai apsirinka. 
Nors ir kaip kurie p« rsiveža pu
sėtinai pinigų, bet su t ris pinigais 
atskiras žmogelis dižnai niažai 
gali ką nuveikti. liet ir ūkį 
nupirkti su tais pinigais yra sun
ku šiuomi laiku. O ipie pramo
nę atskiras žmogus ir mąstyti ne
drįsta. Mat-prekių sunku gau
ti, viskas reikia traukti iš užsie
nio, na o tie pinigai taipgi neturi 
tikro saiko. Taip kad atskiras 
žmogų ir da neturėdamas ’ero 
patyrimo pirklyboje gali greit 
bankrūtit. Reikia atsiminti, kad 
Lietuvos pramonė liki šiam laikui 
buvo rankose žydelių da ir’šian- 
die taip yra. Didžiuma pinigų 
esti pas žydus. Prekės eina per 
jų rankas išimant kelias bendro
ves -lietuvių. Štai ' ifeip—valdo 

žydeliai mūsų šalį. Subatos die
na Kaune jie ima viršų, priever- 
čia mūsų žmones švęstie subatą. 
Tą dieną einant didžiąją gatve — 
Laisvės Alėja jautiesi esąs Jeruza
lėj. Visa pirklyba sustabdyta, 
langai ir durys uždarinėtos gele
žinėmis štangomis užbraklytos, 
tartum laukia bolševikų ateinant, 
o sekmadieni viskas kitaip atro
do. Skarmaliniai žydai apstoję 
visus šalygatvius, nepripažįsta 
šventės. Lietuviai turi taikyties 
prie žydų tvarkos.

Brolau lietuvy, pagalvok, kam 
pritiktą pirmenybė Lietuvoj, argi 
mes turėtume taikyties prie žydų 
tvarkos? Mes neisime pėdomis 
lenką. Mes nedarysime pogro
mų žydams, o tik pavartosim prieš 
juos savo protą, nors ir jie turi 
teises Lietuvos piliečio, bet turi 
nepamiršti, kad jie yra foregneriai 
(ateiviai), ir jie tokiais laikosi. 
Taigi šiandien visų Lietuvos varg
dienėlių atkreiptos yra akys į A- 
merikos lietuvius kaipo . kokius 
paliuosuotojus iš žydų vergijos. 
Jeigu kiekvienas lietuvys, gyve
nantis Amerike puse to savo turtą 
įdėtų į bendroves ir kad tos bend
rovės persikeltu Lietuvon, tai 
jau tuomet lietuviai liktų savo 
krašto šeimininkais. Bet sunku 
tikėt ar padarys tai Amerikos 
lietuviai? Prieš lenkiškus gaiva
lus, jau kiekvienas kovot įsijudi- 
nom. Dėlto nepamrškim, kad 
žydelis lenkų ponų įstatytas (su- 
debnas pristovas) atlupa nuo 
kievieno su kraujais. Argi ne
būtų verta stot į kovą pijieš visus 
tuos, kurie tyko valgyt duonutę 
iš mūsų prakaito. Šitai kovai, 
būtinai turime susiorganizuoti ne 
tik vien į dideles bendroves, gali
ma dėtis ir į mažesnes. Patyz- 
din, gali dėtis dešimt draugų po 
$2,000,00. Tai jau pasidarys 
dvidešimt tūkstančių dolerių. Na, 
o sutokia suma jau galima Lietu
vai pradėt gerą dalyką. Progų 
yra labai daug.

Čia turiu pažymėt, kad Ameri
kos lietuvių bendrovės yra pagar
sėjusios ir jos lošia svarbią rolę. 
Nors ir vietinės bendrovės nemie
ga, bet amerikoniškos ima pirme
nybe. Vietiniai lietuviai sako, 
kad amerikiečiai galingesni finan
siškai, o taipgi ir praktikoj gūdį (Pabaiga ant 3 pusi 1-moLipal-)

IŠ LIETUVOS.
• Pargrįžus man Lietuvon, pra
švito akys tik ką žengiant per sie
ną, išvydau Lietuvos trispalvę 
vėliavą, plevėsuojančią ant mui
tinės. Įėjus į pirmą Lietuvos 
įstaigą rodės jau pasisotino širdis 
tuomi, ko jau nuo senai troško. 
Čia girdis visuose kampeliuose 
taisykliška lietuvių kklba. Mat 
visas valdiškas Vėtąs užima mūsų 
broliai lietuviai Štai ir trauki
nis atūžė valdomas rankomis lie
tuvių. Tą viską pamačius, atro
do labai nustabu, tartum kad ne
tiki pats savo akimis ir rodos puo
la į mintį abejone. Argi tas vis
kas tai yra lietuvių tautos? Dar 
kartą perleidus akimis visa tai, 
pasirodo, kad taip tikrai yra. 

Pargrįžtant iš Amerikos iš tur
tingiausios šalies pasaulyje, taipgi 
pervažiavus ir kitas turtingąsias 
šalis, permačius jų ištobulinta pra
monę, jų gražius miestus jų viso
kias ištobulintas mašinas ir-viso
kius patogumus, kuriais naudojasi 
■anos turtingos šalys, o įžengus Lie
tuvon, tai to visko jau nesimato. 

Vietoj anij gražių miestų,-vie
toj, gražiu parkių Lietuvoj mato
si krūvos griuvėsių, liūdnas tyr
laukis. Važiuojant tolyn per 
Lietuvą, matosi nauji triobėsiai 
pastatyti, o kaip kur matosi gy
venančių žmonių urvuose netu
rinčių žmonišku namų, o kiti jau 
turi budinkus šiokius tokius, bet 
neįrengti. Mat sunku gauti rei
kalingos medžiagos. Taipgi ir 
meistrų trūksta. Tai dėlto rei
kia žmonėms kęsti skurdą. Bet 
sodiečiai, tų urvų ir tų nepabaigtų 
namų gyventojai, atrodo ramus, 
rodos patenkinti savo vargais, ro
dos, kad nieko jiems netrūksta. 
Taipgi pilni vilties, jog sulauks 
geresnės ateities. Sako: mes jau 
dabar gyvenam pusėtinai, bet po 
metu kitų bus ir pas mus viskas 
kitaip. Dar sako: girdim, kad 
mūsų broliai amerikiečiai žada 
atidaryt visokių pabrikų. Tiktai 
kažin delko jie nesiskubina.

Čia pažymėsiu didžiausius tru
kumus, kurių trūksta Lietuvoj. 
Visupirmiausia trūksta geležies ir 
plieno kuo būtų galima gaminti 
įrankius. Už svarą geležies mo
kama 5 auksinai. Trūksta ir ki
tų visų metalų. Ūkininkas, jei
gu nori pasismailyt noragus, tai 
pirma turi išsidegti medinių ang
lių, o tada važiuot į kalvę. Trūks
ta lokomobilių, su kurių spėka 
galima, būtų bent mažas išdirbys- 
tes pradėt. Trūksta žmonių 
patyru- ų visokiuose srityse dar
bo. O labiausia yra reikalingas 
Lietuvai būdas, kuriuo būtų gali
ma pasiekti požeminių Lietuvos 
turtų ir juos išnaudoti. Šiomis 
dienomis atrodo labai reikalingos 
audeklinės, marškonių ir vilnonių 
andimųĄr labai būtų pelninga ta 1 
įstaiga. Todelei aš menkas pi» 
lietis Lietuvos, neturiu teisės kal
bėt vardu Lietuvos arba ko pra
šyt, vien tik vardu gyvo reikalo 
ir vardu visuomenės nuomonių 
prasyčia broliu amerikiečių ir 
draug sesučių, kurie dirba audek
linėse ir turi patyrimus toje sri
tyje, tai dėkit savo centus vienon 
krūvon, sudarykit audeklinių 
bendrovę, suxi pirkit mašinas rei
kalingas ir kogreičiausia pyŠkė- 
kit Lietuvon. O čia'jūsų gyveni
mas bus daug geresnis, negu A- 
merikoj. J ils žinot kiek Lietuva 

_ ______ ________ ____________ turi linų ir vilną ir juos turi ati-
Raudonasis Kryžius paskyrė (luoti i užsienį išdirbtic arba kai
tą kraštą badaujantiems $500.- mietės mūsų sesutės per ilgas va- 
f* ■ *000 landas turi džiovinti akis prie ra-

LAIMĖJO.
Cincinnati. — Teatrą darbi

ninkams žymiai pakelta algos. 
Tas laimėta ramiomis derybo
mis.

kuojantieji darbininkai papil
do, sabotažo darbą. Sunaikinę 
daug geležinkelių medžiagos.

pondentas įs Kauno praneša, 
kad Lietuvos vyriausybė išsi
kraustė iš Vilniaus pėtnyčioj, 
nes priešininkas nuolatai arti
nosi. Alijantų atstovai paėmė 
administraciją į savo rankas. 
Pujk. Rebnel, perdėtinis fran- 
cūzą karinės misijos, paskirtas 
gubernatorium. ,

Korespondentas prideda, kad 
valdžia vargu grįš iki bus iš
spręstas klausimas kam mies-

PASIBAIGĖ-STREIKAS.
Cincinnati. — Organizuotų 

mašinistų streikos pasibaigė. 
Reikalautos algos bus moka
mos. Streikavo 10.000 maši
nistų 20 savaičių. Mašinistai 
gaus po 75c., specialistai 
60c., padėjėjai po 50c.

Hartford, Conn. — Statinių 
dirbėjai susiorganizavo, 
si prisirašė prie unijos.

Mokytojų uniją Suv. Valsti
jose jau yra 142. Narią yra 
10.000. Unijos yra susirišusios 
su Amerikos Darbo Federaci
ja.

'Varšava, spalio 10. — Lietu
vių sukilėliai, susidedantys iš 
gen. Zelguskio armijos grupes, 
paėmė Vilnių Lietuvos sostinę 
išreiškimui protesto prieš len
ką lietuvių taikos delegacijos 
nutarimą palikti Vilnių Lietu
vai. Sukilėliai laikosi to, kad 
Vilnius ir Gardinas po teisybei 
turi prigulėti Lenkijai.

PADARĖ SUTARTĮ.
Varšava, spal. 10.—Sapieha, 

"lenkų užsienio reikalų ministe- 
ris, Šiandie paskelbė, kad -lie
tuvių ir lenkų karo paliaubų 
sutartis padaryta. Lenkų de
legacija jis sakė atsisakius pri
pažinti rusų lietuvių sutartį.

New Bedford, Mass. — Au- 
diminės ir verpinės uždaryta 
vienai savaitei. Ikšiol tedirb
ta keturios dienos savaitėje.

LowelĮ Mass. — Didesnėse 
dirbtuvėse darbai sustabdyti 
vienai savaitei.

INĖJO VILNIUN PĖTNY- 
ČIOJ. ,

“Ryga, spalio 10. —■ Gen. Zel- 
guski su dviem lietuvią ir balt- 
gudžių divizijom inėjo Vilniun 
pėtnyčios vakare. Taip šian
die čia lenkų paskelbta.

Gen. Sikorski, komandavo- 
jąs armiją šiauriniame fronte, 
praneša, kad gen. Zelguski bu
vo priverstas tame fronte 
rezignuoti, idant jo kariuome
nei "būtą leista užimti Vilnių 
ir “duoti gyventojams pat-ap- 
aisprendimo teisę.”

Lenką generalio štabo ata- 
šės prie taikos delegacijos sa
ko, kad jie nežino ar lenką vy
riausybė daro žingsnius, kad 
ginklu išvyti iš Vilniaus suki
lėlius ir nežino ar darys.

Generalis štabas ir delegaci
jos nariai tikrino, kad lenkai
neketino užimti Vilniaus, nee- 

- lenkų armija turėjus eiti lin
kui Minsko.

ŠNEKĖJO APIE VILNIAUS 
PAĖMIMĄ.

London, spalio 10. — Teleg
ramoj laikraščiui London 
Tiraes, su pėtnyčios data iš 
Vilniaus, sakoma, kad lenką 
štabo ofiėierai Veronove ket
verge paskelbė, kad jie pasi
ryžę paimti'Vilnią be sutikimo 
lenką vyriausybės.

Apskritai imant yra mano
ma, sako korespondentas, kad 
lenkai seka pėdomis pulk. 
Avalovo-Bermondto Prūsijoj; 

„ išrodo, kad lenką armijos da
lis ketina atsiskirti nuo Len
kijos ir veikti savistoviai už 
Nemuno — Lietuvos žemėje. 
Yra spėjama, kad kariuomenė 
sukoncentruota Ašmenos aps
krityje paskelbs naują Lietu
vos valdžią ir užves derybas su 
Lenkija.

Manchester, N. H. — Amos- 
keog korporacija sustabdė dar
bus pusei savaitės.

— ■<
Bridgeport, Ct. — Bullard 

Machine Tool Co. uždaro dirb
tuves dviem savaitėm. Ta 
kompanija samdo 1.000 darbi
ninkų.

.NETURI VIETOS.
Italijos socijalistai rengėsi 

turėti suvažiavimą Triesto 
mieste. Vien iš Rymo turėjo 
vykti arti 150 delegatą. Bet 
kai pirmieji 20 delegatą nuvy
ko, tai rado miestą išpuoštą 
vėliavomis ir gyventojus grie
žtai nusistačiusius prieš soci- 
jalistus. Kiti gavę žinią apie 
tai, visai nevažiavo. Italijos 
socijalistą partijoj didžiausias 
susiskaldymas.

PRANCŪZAS VALDO 
VILNIŲ.

London, spalio 10. — Lon
dono laikraščio Times kores-

(Iš visą* šitą žinią matosi 
lenką ir francūzą pastangos 
pasmaugti Lietuvą. Paskalos 
apie lietuvią sukilėlią Vilniaus 
užėmimą yra tik akią muilini
mas, figos lapas ant begėdiš
ką lenką-francūzą plėšikišką 
intrigą).

SABOTAŽAS PORTUGA
LIJOJ.

Pietinėj Portugalijoj strei-
»

Suv. Valstijų švietimo komi- 
sijonierius Claston sako, ką/j. 
pradinių mokyklų mokytoją 
algos turi būt pakeltos iki $2,- 
dOO metuose. Tai reiškia da
bartines jKŪkū.
tų pakelti 150 nuoš.'

GAL PRITRUKTI ANGLIŲ.
New Yorko anglių sandėliai 

gerokai ištuštinti ir yra bai
mės, kad gal pritrukti. Anglių 
pardavėjai, nesutinka garan
tuoti užsisakytojams greitą 
pristatymą.

Anglijoj yra arti 400.000 be- 
darbią. Tarpe jų 200.000 yra 
ex-kareiviai. Be to Londone 
20.000, o Liverpolyj apie 10.- 
000 laivu darbininką tedirba 
dieną ar dvj savaitėje.

NUPIGINSIĄ.
American AVholesale Coail 

Association skelbia, kad kietą
ją anglių kainos būsią numa
žintos. Vakarinėse valstijose 
dviem doleriais ant tonos jau 
atpigę.

SUGRĮŽO PO 24 METŲ.
Muskogee, Okla. — Allex 

Bell prieš 24 metus atsisveiki
no su savo pačia ir trimis vai
kais. Sakė išvažiuojąs biznio 
reikalais ir po keletas dienų 
sugrišiąs. Bet ne tik daug die
nų, o ir daug metų praėjo*, o 
vyras negrįžo. Vaikai išaugo 
ir apsivedė. Pagalios po 24 
metų sugrįžo.

Varšava, spalio 9. — Naujas 
maištas Rusijoj kilo Nižni-Nov- 
gorodo apygardoj. Įsisteigė 
nauja neprigulminga valdžia. 
Priešakyje stovi Martov, Pet- 
rovski, Cemov ir Maria Spiri- 
donov. Jie yra social-revoliu- 
cijonieriai. Iš Kopenhageno 
pranešama būk ir Maskvoj ki
lęs maištas. ,

Paryžius. — Egiptiečių va
dai, laikantieji čia suvažiavi
mą, nutarė priimti Anglijos 
pieną Egipto neprigulmybės. 
Tik reikalauja panaikinimo 
punktą liečiančią Egiptą Ver
saliu taikos sutartyje.

. Wash’ngton, spalio 7. 
Cenzo Biuras skelbia, Suv. 
Valstijose gyventoją yra 105.- 
683.108. Tai yra ant 13.710.842 
gyventoją daugiau, negu 1910 
m. Per dešimtmetį pasididino 
14.9 nuoš. Bet taip vadinamą 
pozesiją gyventojai nesuskai
tyti. Išviso po Skiv. Valstiją 
vėliava gyventoją būsią 118.- 
,90.000.

PASIVARĖ PIRMYN.
Washington, spalio 9.—Gen. 

Vrangelio jėgos pietinėj Rusi
joj pasivarė pirmyn. Per pas
tarąsias tris savaites Vrange- 
lis paėmęs nelaisvėn 27.800 
bolševiką, 61 armotą,«700 kul
kosvaidžių ir 12 šarvuotų trau
kinių.

PUSĖ MILIJONO BA
DAUJANTIEMS.

Kaikuriose - Chinijos dalyse 
apsireiškė badas. Amerikos

v

Jūsų Giminės ir Pažįstami Ištroškę Žinių 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 

Žiniomis—Laikraščio * ‘ Darb i rinko. ’ ’

Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpinti, Kad 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turėtą Užtektinai 
Maisto Kūnui ir Dvasiai. Dvasios maistu yra 

ori, krikščioniškoj dvasioj vedami laikraščiai. 
i>kiuo yra laikraštis “DARBININKAS.” 
Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiamas. 

Užrašyk šiandiena. Taį bus geriausia Šv. Ka
lėdą dovana.

• Prenumeratos Kaina:
Į Lietuvą metams ...Z................. $5.00
” ” pusei metąx........i... .$2.75

Prenumeratą ir pinigus siąsk šiuo adresu:
“DARBININKAS’

244 W. Broadway, Boston 27, Mass.
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Raštai.

i

Buvęs.

t

L. D. S. narys.
r* - * V

KAS GIRBĖT1 LIETUVIŲ KOLONUOSE.

Ttetered as second-class matter Sept 
9^ 1915 at tbe post office at Boston, 
lfcML, under/Che Act of March 3, 1879” 
“Aeeeptance for maillng at special rate 
■f poetage provided for in Section 
INA Act of Oct 8, 1917, authorized 
mJutylŽ, 1918.”

k DARBININKAS
(THE W0RKER)

Ste mthnanian Trl-Weekly Paper. 
PabUshed every Tuseday, Thursday, 

■N Saturday by St. Josep¥« IMK- 
Matoa J2.-O. AMOOfatton of Labor.

DARBININKAS
NEŽINIA, KAIP 

TIKRAI YRA.
Iš įvairių šaltinių ateina ži

nios apie svyravimų ir greitų
griuvimų Rusijoj bolševikų 
valdžios. Didelis nusileidimas 
Lenkijai taikos derybose teri
torijos klausime lyg patvirtin
tų riestų sovietų valdžios pa
dėtį. Bet Anglija baigia pada
ryti pirklybos sutartį su Rusi
ja. Gi Anglija su griūvančia 
Rusijos valdžia negi darytų k
sutarčių. Prie Kerenskio iš 
Rusijos ėjo žinios apie rusų 
pavargimų ir neįstengimų ka
rę, tęsti ir reikalavimai kilo 
taikos ir žemės, tai bolševikai

šitus noras žadėdami'išpildy
ti* gavo minių pritarimų ir nu
vertė Kerenskio valdžių. Bol
ševikų valdžia turbūt mato, 
kad rusų minios sunkinasi ka
ru ir todėl valdžia skubiai da
ro su kaimynais taikų. O čia 
dar reikia su gen. Wrangeliu 
apsidirbti.

Tad kol kas dar nėra aiškių 
žinių apie dalykų stovį Rusi- 
j$-.

Pirklyba su Rusija eitų mai
nais. Viena Anglijos firma 
giriasi jau užvedus tokių pirk- 
lybų. Skelbia, kad už tų, kas 
Anglijoj kainuoja vienų šilin
gų, Rusijoj gaunanti ūkio pro
duktais 11 šilingų vertės.

KOLUMBO DIENA.

HYDE PARK, MASS.
Maikio spyčius.

Nedėlioj, spalio 3 d. Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugija pasi
kvietė Bostono Maikį, kuris pra
dėjo nuo draugijos ir uąbaigė ant 
bolševikų.

Maikis prispirtas prie sienos.

Pabaigus kalbėti pasipylė klau
simai į kurios mėgino atsakynėti, 
bet jau taip nevykusiai, kad ant 
galo prispirtas turėjo pasitraukti.

Žmonių buvo apie 30.

. Geliu Darželis.

MALONI ŽVAIGŽDELE.
Prabėgs lyg nebuvę dar kelios dienelės 
Ir tavęs tėvynė nebmatysiu jau; 
Užslinks debesėlis ant mano širdelės, 
Bekvėpuos krūtinė kaskartų sunkiau.

Sudiev tau tėvynė!—gal jau nebegrįšiu, 
Gal audrotos vilnys manę paskandins, 
Gal savo mergužės daugiau nebmatysiu, 
Tarp audrotų jūrių ar da kas atmins.

Nors ir audros siaustų dainuosiu dainelę, 
Iš dainų sau pinsiu margus vainikus. 
Nupintų vainikų siųsiu pas mergelę, — 
Prieš manę vėl audrų nei vienos nebus. —

Spalio 112 d. pripuola Kolum
bo Diena. Daugelyje valstijų 
p yra švenčiama. Tai diena, 
kurioje Kolumbas surado A- 
merikų. 1492 m. spalio 11 die- . 
nų vakare po ilgos ir neramios 
keliones vienas jurininkas su- ■ 
riko: “Žemė!” Tai ištikro bu
vo žemė ir ant rytojaus Ko- < 
Jambas su savo sųkeleiviais iš- 1 
Kpo ant salos Vidurinėj Ame- ! 
riko j ir pavadino jų San Salva- 
dor, t. y. Išganymo sala.

Daugeliui sunku eiti pra
mintais takais. Sunku supras
ti tas, kas kitų susekta. Tad 
kaip sunku turi būt kų nors 
naujo susekti.

Prof. Giddings aprokavo, 
kad) nuo Periklo laikų (nuo 
460 metų prieš Kristų) iki 
1870 m. gyveno ir mirė 45.000- 
000.000 žmonių. Tai mnėtas 
profesorius toliau aprokavo, 
kad iš tų žmonių tik vienas iš 
450.000 žmonių tepasižymi ant 
tiek,. kad užsipelno būti užra- 
tylaas istorijoj. Kolumbas ūži- , 
jna vienų garbingiausių vietų 
tarpe garbingųjų pasaulio 
žmonių. Dabar, kuomet net su 
Marsu bandoma susinešti, tū
lam gali nesirodyti Kolumbo 
nuopelnai taip dideli. Bet at
simenant, kad Kolumbo lai
kais tikėta, • kad žemė plokščia, 
o tik nedaugelio spėta, kad ji 
apskrita, o prirodymų nebuvo, 
tai nereikia perdaug dyvytis, 
kad Kolumbo sumanymai bu
vo išjuokiami ir kad jis nega
lėjo rasti pritarimo nei iš tų 
Mikų mokytųjų. Tėvynėje, I- 
talijoje, Kolumbas neradęs pri
tarimo savo pienams vyko į 
svetimus kraštus. Portugali- 
karalius Kolumbo prašomas, 
sutiko finansuoti jo kelionę per 
nežinomas jūres. Bet su išly
ga, kad Kolumbo sumanymui 
pritartų mokytųjų komisija. 
Toji komisija Kolumbo išklau
siusi pasakė, kad jo sumany
mas, tai pamišėlio klejonės. 
Tik vienas iš komisijos tepri
tarė. Ispanijos karalius ir-gi 
ktei'sakė Kolumbų remti.

Besibastydamas po įvairius 
kraštus Kolumbas atvyko į La 
Rabidos Pranciškonų vienuo
lynų tie uostu Palos. Ten bu
vo Kolumbo draugas kunigas 
Juan Perez ir garsus tų laikų 
kosmografas kunigas Antonio 
de Marchena. Abu juodu la
bai pritarė Kolumbo sumany
mui. Gi kun. Juan Perez. bu
vo buvęs Ispanijos karalienės 
nuodėmklausiu. Todėl turėjo 
su ja artimų pažintį. Per to 
kunigo tarpininkystę karalie
ne Izabela pritarė. To pasek
mė buvo ta, kad rugpj. 3 d. 
1492 m. iš uosto Palos trys lai
veliai išplaukė į nežinomas jū
res. Prieš išplaukiant Kolum
bo draugas kunigas Juan 
Perez palaimino laivelius. 
Kuomet Kolumbas darė antrų 
kelionę į rastų žemę, tai kartu 
vyko su juo minėtasis jo drau
gas kunigas juan Perez. Ta
sai kunigas ant salos Haiti 
gruodžio 8,1493 metais atlaikė 
pirmutines mišias Naujame 
Aviete.

Kolumbo neišpasakyta tvir
tybė, ištvermė, kantrybė gali 
būti įkvėpimu visiems. Kas 
ąutikęs nepasisekimų 
drąsos toliau

MONTELLO, MASS.
Nešvarus užsiėmimas.

TELEGRAMA./ __
Rochester, N. Y., Spalio 7 d./

— Per prakalbas surinkta $500 
Lietuvos Šauliams. Kalbėtojai 
vietiniai: kun. J. Kasakaitis ir 
J. Rickis. Varomasi iki tūks
tantinei. Rochesteriečių obal- 
sis: Duokim lenkams per gal
vų, tūkstantis dolerių L. šau
liams.

Kun. Kasakaitis.

CAMBRIDGE, MASS.

Puikus Vakars.

Spalio 3, pobožnytinėje svetai
nėje vietinės parapijos žmonės su
rengė šaunų vakarą — apvaikš- 
čiojimui savo dvasiško ganytojo 
varduvių dienos — Šv. Pranciš
kaus. Svetainė buvo puikiai iš

puošta, ypač estrada. Įeinant 
gerb. kun. Pranciškui, jo visi žmo
nes stovėjo, orkestrą gražu maršą 
griežė. Potam visi dainavo 
“Lietuva Tėvynė,” sekė ilga eilė 
eilių, pasveikinimų, linkėjimų, dai
nų, solių, kalbų. Kalbėjo gerb. 
kun. Pr. Virmauskis Lavrencio 
klebonas, Pr. Gudas “Darb.” 
redaktorius ir gerb. Jubiliatas 
kun. Pr. Juškaitis. Soluose pasi
žymėjo p-lė O. Šimbolaitė, Stasys 
’auras ir Petras Juškaitis. Pa- 
galiaus atminčiai vardo dienos 
gerb jubiliatui tapo įteikta puiki 
tinkanti dovanėlė — puikus kry
želis.

Programui pasibaigus prasidėjo 
užkandžiai ir kalbos. Cambridge 
gaspadinės surengė labai gardžia 
vakariene.
nų susėdo prie stalo. Kalbose 
vėl buvo linkėjimai išreikšta. 
Gerb. kun. Pr. J. jausmais daly
damasis dėkojo už dovanas ir atei
tyje pasižadėjo dar labiau Camb
ridge’io lietuvių labui pasidar
buoti.

sia, bet visuomenė to nemato ir 
nesiskubina savo kvotos užbaigti.

Spalio 3 d. buvo antros prakal
bos. Kalbėtojas buvo Lietuvos 
atstovas majoras P. Žadeikis. 
Gerb. kalbėtojas išaiškino plačiai 
dabartinį Lietuvos padėjimą. Ke
letas užsirašė po boną. Tarpe 
prakalbų buvo deklemacijų, kurias 
sakė p-lės Al. ir A. Butkevičiutės. 
Paskui stoties rašt. išdavė raportą 
iš viso veikimo už kiek ir .kas pir
ko bonų. Vardai pirkusiu bonus: 
Po $100.00 Pr. Kairevieius, J. 
Tvaskus, P. Mikšis, B. Sadevičius, 
Po $50.00 L. D. S. 73 kuopa, J. J. 
Liudvinaitis, T. Budrevičienė, L. 
Savickas, A. Rauba, R. Tratulis, 
J. Strazdas, P. Šilanskas, A. Bar
tusevičius, B. Ašmontienė, M. Bu- 
zunienė, ir L. D. S., N. Y. ir N. J. 
Apskritys. Iš viso už $1,050.00. 
Antru atveju kalbėjo P. Žadeikis 
apie Lietuvos kariuomenę ir jos 
šelpimą ir kvietė parinkti aukų 
sužeistiesiems kareiviams arba li
goniams. Tam tikslui surinkta 
$21.00. Aukavo šie asmenys: Pr. 
Kairevieius $5.00. Po 1.00: St. 
Karpis, V. Guzevieius, J. Saka
lauskas, M. Liutkauskienė, N. Po
lis, K. Polienė, E. Navaišinskienė,
O. Butkevičienė, A Liudvinaitie- 
nė, F. Bartusevičius, M. Tamose- 
vieius, P. Mikšis. Sos aukos |- 
duotos Lietuvos Misijai, kurį per
siųs Lietuvon, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui.

Bonus galite pirkti pas šiuos 
*f.

P. Mikšis 18-th St., Linden, N. J. 
J. J. Liudvinaitis Wood PI.

Linden, N. J.
J. Kazakevičius. Wood PI.,

Linden, N. J. 
J. K. Butkevičius, Trenton, N. J. 
J. V. Liutkauskas 11-th St, ....

Linden, N. J.
L. L. P. Bonų stoties raštiniftkas,

J. J. Liudvinaitis

Lietuvys Karolius L. Prica 
venąs 70 Vine St. buvo suareštuo
tas už išdirbimą svaigalų. Pas 
jį rado pridaryta vertės $1000.

Panedėlyje, spalio 4 d. Policijos 
nuovadoje Prica neprisipažino 
prie kaltės. Jo patarėjas F. J. 
Bagočius dėlei lietuvių -tautiško 
susivažiavimo, kaip jis sakė, pra
šė teismą nukelti iki spalio 14 d.

Kuomet policija vežė iš namų 
“moonshine” atsirado iš savinin- 
kų pusės ir grasinimų. Taip pa
duoda “Broekton Daily Enter- 
prise.”

Mūsų korespondentas praneša, 
kad Karolius L. Prica yra karš
tas bolševikas ir skaito save labai 
apsišvietusiu.

gy-

O aš kad atskirtas nors tavę minėsiu 
Brangioji!—pas tavę bus mano* širdis, 
Nors skausmų galybes vienas perkentėsiu, 
Nuo meilės atskirtų vien tiktai mirtis.

-v .
Kai dangaus maloni, tolima žvaigždelė 
Tu šviesi dėl manęs per tamsias naktis 
Nuplausi nuo kančių liūdinčių širdelę, 
Linksmiau ims žibėti rasota akis.

• •
Kaip į frontų mes važiavom 
Ratai tik dunzgėjo, 
Kaimai, medžiai ir triobelės 
Atgal slinko, ėjo.

Mes dainavom karo dainas, 
Balsas miške skendo, 
O piktieji mūsų priešai 
Mums ginklus galando. 

Mes važiuodami dainavom, 
Laikas linksmai ėjo, 
Tik nuliūdo mergužėlės 
Kur mus išlydėjo.

Jos palaimino ant kelio 
Mus jaunus bernelius, 
Mes gi šauniai išbučiavom 
Jų gražius veidelius. 

Ratai dunzga, sienos tarška, 
Garvežys tik pučia — 
Išvažiuojame į frontų 
Lauksime laiškučių.
Veik, armija. 19-2-20.

narius:

Orui atvėsus, mūsų lietuviai pra
dėjo smarkiai darbuotis. Drau
gijos suskubo rengti įvairias pra
mogos: Štai merginų draugija
MARIJOS VAIKELIŲ" rengia mil
žinišką teatrą, “Desenzano Mer
gelė.” Bus 17 d. spalio';

Įžanga tik 25 centai. Marijos 
Vaikelių draugija yra viena iš 
veikliausių draugijų mūsų kolio
nijoje. Visi geri užmanymai ran
da paramą darbu ir aukomik. To
dėl ir visuomenė turėtu atkreipti 
atyda ir paremti draugijos; veiki
mą. j, '

Hįcr®-

A A
Ar tu tikėjai, jog šiandiena 
Mirtis nuožmi tau sutiks; 
Amžin’ užversi jau blakstienų, 
Amžių’ svajonės tau pranyks... 
Nėr čia močiutės nei tėvelio, 
Nėra kam tavęs apraudot; 
Nėra ir brolių nei seselių — 
Kas tau prie karsto užgiedos?!.. 
Ar bus kas prielankų žodelį 
Dėl tavo atminties ištart, — 
Nebus kas smilčių tau žiupsnelį 
Ant karsto draugiškai užbert. 
Nebus ant kapo ir gėlelių — 
Nes kas-gi dėl tau pasodins? 
Nes nėra arti tų seselių, — 
Kas tau našlaitį beatmins?!.. 
Nėr čia sviruoklio ir berželio, 
Kurs tau ant kapo užlinguot; 
Nėra ir lauko čia gėlelių, 
Nėr ir gegužei kur kukuot...
Anda, 29.H.16.

t

Gurklianiškis.

Galėt apie 50 asme-

Buvęs.

HABTFORD, CONN.

Vakarienė.

Rugsėjo 26 d. parapijos svetai
nėje buvo L. Vyčių vakarienė, 
kurioje dalyvavo arti 100 asmenų. 
Laike vakarienės buvo daug nau
dingų prakalbėlių ir linkėjimų L. 
Vyčiams už surengimą puikios ir 
skanios vakarienės.

d
Už surengimą priklauso garbė 

šioms: p-lėms J. Kamantauskiutei, 
Julei Pajinauskiutei, Marijonai 
Labeckiutei ir Onai Matejuniutei. 
Joms prigelbėjo V. Juras, Tamo
šiūnai ir Kamantauskas.

Vakarienė atidaryta Lietuvos 
Imnu. Sudainuota keletas daine
lių ir užbaigta lietuviškais šokiais 
ir žaislais.

. NEWARK, N. J.

J. Vileišio fondo neteisėtas'vie
tinis skyrius smarkiai pradėjo 
veikti. 4 d. spalio įvyko para
pijinėj svetainėj viešas susirinki
mas, tikslu, aptarti ir pavaryti 
smarkesnę agitaciją už L. L. Pas
kolos bonus, nes šį kolionija da- 
varė tik iki trečdalio paskirtos 
kvotos. Susirinkime pasrodekun. 
Milukas, kuris gana vaizdžiai iš
dėstė dabartinius Lietuvos santi- 
kius su pasauliu ir priešais. Ra
gino visus padvigubinti energiją 
prie rėmimo Lietuvos Valstybės 
pęrkant jos čia tęsiamą paskolą 
Jo kalba visiems patiko. Rinkta 
vakaro valdyba. Nespėjus val
dybai užimti vietą, minėto fondo 
pirmininkas P. Kralikauskas rei
kalauja kad P. Korbetas (Btook- 
lyn’ietis) -ir kun. Milukas paaiš
kintu jiems “tautiečiams” ką vei
kė ir kaip veikę p. Bielskis atsi
buvusiame Washington susivažia
vime: (mat jų vienmintis V. Am- 
broževičia jiems išpasakojo nebū
tų daiktų apie Bielskį). V. Po- 
džiunas išsitarė: yra žinoma kad 
kun. J. Žilius yra pasakęs, jog p. 
Bielskis yra prolenkas ir tt. Da-

Durų Sargas.

NEW BRITAIN, CONN.

“Darbininko” No. III (741) 
tilpo neteisingas pasiteisinimas iš 
mūsų miestelio dėl kurio būčiau 
mažai domos atkreipęs, jeigu ne 
L. D. S. vardas. Dabar būdamas 
narių tos. organizacijos esu pri
verstas nurodyti neteisingus pasi
teisinimus. A. J. K. sako, kad 
“V” dr-jos narių priklauso ket
virta dalis prie L. D. S. Čia ma
tyt nori tyčia gėdą nuo savęs nu 
versti ant kitų. Kiek prie kitų 
draugysčių priklauso “V-ių” aš 
nežinau, bet L. D. S-gos nariai 
man gerai žinomi ir iš Varpo dr- 
jos vos vienas narys prie L D. S. 
priklauso. Matyt tamsta nieko 
nežinai apie virš minėta draugys
tę arba tik nori bėdų ant kitų 
nuversti. Toliaus, kas link su- ro įnegi^ą įnešti prieš Bielskį 
rengimo vakarėlio, kas jį rengė protesto rezoliuciją, 
tas bet “V” draugijos ' nariai

Tada minėti fondieeiai vėl rėkia: 
Nekišti iantį nes mes žiname jį. 
Kun. Milfrikas mėgino įtikinti tuos 
atžagareivius (mat nežinojo kas 
jie per vieni) prirodinėdamas 

. kad panarni® užsispyrimai ir 
nepasitikėjimai yra geriausias į- 
rankis Lietkivos priešams ende- 

; kams-lenkams mūsų pavergimui. 
, Toks aiškinimas nieko negelbėjo 
Kerštu persi«aė ardo šventą ir iš
ganingą tėvynei darbą. Reikia 

: pripažinti, kad tą vakarą jiems 
puikiai pavyko;. ne» nei žodelio 
nebuvo laiko tarti apie L. L. P. 
Bonus. Belieka pasakyti “valio! ” 
.“valstybinio fondo”' neriai, gana 
pieningai ir pasekmingai įžengėt 
,į gyvenimą, grihvrmni Valstybinio 
darbo. Pasidžiaugi Tėvynė Lie
tuva savo atstovų sumanymais! 
Nors tas vakaras nuvarytas nie
kais, bet tikri tėvynainei nenulei
džia rankų ir sutarė šaukti kitą 

i viešą susirinkimą tuo pačių pasko
los reikalu. Matysime ar ir kits 
pavyks tiems ponaičiams suardy
ti-

Bėja kun. Miliukas paaiškino 
sumanytus pienus, būtent: įtei
kiau milijonus .parašų šios šalies 
valdžiai surengti didelę parodą- 
demonstranciją Washingtono gat
vėmis. Susirinkimas tą sumany
mą priimė ir tai parodai prisiųsti 
bent 10 mergaičių, ir didelį būrį 
pasaulinės karės veteranų.

Visi minė
to fondo nariai remia. Pirmi-

užmanė ir vien tik Varpiečiai iš- cinkas meldžia eiti prie užbriež-

. LINDEN, N. J.

L. L. Paskolos Bonų Stoties 
veikimas.

Nors šį kolionija maža, bet vei
kimas sulyginamai su kitom ko- 
lionijomis geras. Čia gal smar
kiausia veikia L. L. Paskolos sto
tis. Virš-minėta stotis susitvėrė 
1 d. gegužės. 30 dieną gegužės 
buvo surengtos pirmos prakalbos. 
Kalbėtojas buvo gerb kun. J. Ži-

skyrus porą pašalinių dalyvavo. 
Toliaus A J. K*apgailestauja, 

kad nebuvo aprašyta kaip tas vis
kas prasidėjo. Tamista pažiūrėk 
savo organe “Dirvoje” num. 38 
kur plačiai ir aiškiai yra parašy
ta užslepiant vardą draugystės ir 
nereikės apgailestauti. Toliaus 
A J. K. neteisingai rašo, kad ei
nant lauk šaukti policistą gavo į 
veidą; o delko jūsų draugus teis
mas atrado kaltesniais ir didesnę 
bausmę užsimokėjote išskyrus vie-

tojo tikslo, būtent: apkalbėti bo- 
nų reikalą. Dienotvarkė. Pro
tokolas. Minėto fondo nariai 
visų smarkumu atidaro savo “tau
tiškas” žiotys “rezoliucija prieš 
Bielskį!’’ Tegu svečiai-Karijotas 
kun. Miliukas pasako apie jį, ki
taip nenutilsime! ir tt Vedėjas 
dėl šventos ramybės atideda šven
tąjį Lietuvos šelpimo reikalą į ša
lį Svečiai pradeda aiškinti p. 
Bielskio žinksnius padarytus mi
nėtame

KAREIVIAI! MUMS REIKIA 
f ŠVIESOS!

Išvyti jau priešai tėvynės plėšrieji, 
Sustojo skambėję mirtingi ginklai, 
Ir poilsį karžygiai gavo narsieji, 
Beliko' išvyti iš Vilniaus lenkai.

Jau rankos kovotojų ilsis po kovų 
Ir imasi plunksnos ir sklaido raštus, 
Ir vedami mokslo draugų—jų vadovų 
Jau mato slaptybių ir mokslo takus. 

Ir šviesa jau gimsta karžygitj mintyse, 
Pažįst jie pasaulį ir patys save, 
Greit laikas—tamsybę visai išvarysim, 
Mylėsime, brangi tėvynė, tave!

Tik siekime tikslo sau protų nušviesti, 
Nes ginklas be mokslo neturi vilties, 
Galėsime priešų į kovų pakviesti, 
Jei jis dar kėsintus ant mūsų būties. 

Sunkus kalavijas sargyboj tebūna 
Vienoj mūsų rankoj tvirtoj, 
Kiton imkim knygų ir liksim galiūnai— 
Ištversim sunkioj žūtbūtinėj kovoj!
Veik armija. 10.5.20.

Vargo Poetą.

I

altoriai, visi langai išbirę jo. Ve
liuoniškiai parapijiečiai, nors pa
tys suvargę, •— nes pusė parapi
jos buvo nudeginta, žmonės gyve
na rūsyse ir urvuose, -— bet sume
tė, kiek reikėjo tam sykiui aplo
pyti skylėms, Įsagams įdėti, i>et 
iki galutinam, bažnyčios remontui 
dar daug ko trūksta.
O juk Veliuonos bažnyčiai,, draug 
su Žemaičių Vyskupija, ateinan
čiais metai sueina 500 metinės su- 
kaktUvės jųjų įkūrimo. Kadan
gi Vėliuonas Bažnyčia priguli prie 
retų ir seniausiųjų paminklų 
Krikščionybės-, ir Žemaičių Vysku
pijos įkūrimo Lietuvoje, todėl Ve
liuonos Bažnyčios atnaujinimas, 
palaikant jos visas senobės lieka-

Boleslovas Vasiliauskas, Mikolas 
Vasiliauskas Domininkas Baltru
šaitis. 500 auks. — p. Romanas, 
Amerikos Lietuvos Prekybos b-vės 
vedėjas Kaune.

Išviso paimta 7,607 auksinai. 
Priėmė Veliuonos klebonas,

Kun. Vladislovas Polonskis.

KAS YRA LIETU VIŲ?
Lietuvių yra kiekvienas, kuris 

kalba lietuvių^ kalba, myli savo 
tėvynę ir dėl jos labo širdingai 
ir ištikimai darbuojasi.

Lietuvių yra tas, kuris neuž
sigina lietuvių tautos ir Lietuvos 
tėvynės. Lietuvių yra tas, kuris 
nesigaili nieko dėl Lietuvos labo 

nas, turėtu rūpėti visiems lietu- reikale suteikia tėvynei gausią
viams-katalikams. Prie Lietuvos 
ir Amerikos katalikiškos visuome
nės suomi ir drįsta kreiptis Ve
liuonos-klebonas su savo parapije- 
čiaiš, melsdamas kiek kas gali sa
vo aukomis padėti užbaigti mums 
visiems Brangios bažnyčios re
montai. Vėliuonos Bažnyčia savo 
jubiliejuje atnaujinta ir sustiprin
ta pasiliks draug puikiausiu at- 
mintuvu atginusios Lietuvos Vals- 
tyttfiR
Vfefionos Bažnyčios atnaujinimo 

jubiliejinis Komitetas.
Kun. Vladislovas Ęolonskis, 

Pranciškus Mikelkevičia, Juozapas 
Aleksa, Konstantas Liutkus. Ge-

VEUONOS BAŽNYČIOS ATSI
ŠAUKIMAS.

• I
Nemuno krante, ties Gedimino 

kapo kalbu, stovi senutė Veliuo
nos Bažnyčia, statyta ir aprūpin
ta paties Vytauto 1421 metais. 
Aplinkui riokso griuvėsiai seno
vės kryžiuočių pilies. Praslinko 
jau 500 metų nuo Vėliuonos baž
nyčios pastatymo, nuslūgo seno
vės Didžiųjų Lietuvos Kunigaikš
čių galybė, sugriuvo plėšrių kri- 
žiuočių pilys, tiktai mūsų bažny
tėlė stovi, kaip stovėjus'nepaju
dinama, sargyboje Keturių tiky
bos ir tautystės. Pastarojo karo 
audra padarė Vėliuonos bažnyčiai 
daug blėdės. Priešams per Ne- 

baž-

Žvalgas. paširdžių aukas priima “Darbinin
ko” redakcija.

VELIUONOS BAŽNYČIOS AT
NAUJINIMUI, JOS 500 METŲ 
ĮKŪRIMO SUKAKTUVĖMS PA
MINĖTI PAAUKAVO: AMERI
KOS LIETUVIAI IŠ BRIDGE- 

PORT’O.
Po $10.00: Jonas švedas, Jo

nas Ramanauskas, Domicėlė Toti- 
lytė. Po $5.00: Jonas Krama- 
nauskas, Jonas Totilas, Pranciš
kus Žilaitis, Anupras Cmelius, A- 
domas Kitilkaitis, Pranciška Li- 
nauskienė, Petronėlė Milierienė.

Po $2.00: Jonas Mačinskas, Juo
zas Milieris, Kristopas Aniulis, 
Jonas, Šimkus, Juozapas Boževi- 
če. Po $1.00: Stanislovas Po
cius, Jonas Mastauskas, Domicėlė 
Mačinskytė, Jurgis Monolga, Jo
nas Bakauskas, Juozas Martišius, 
Vincentas Norkus, Juzapas Dul-

auką. Lietuvių yra tas, kuris 
neišsižada savo tautystės, net de
lei. didžiausiųjų turtų ir gerovės, 
kuris net už didžiausius pinigus 
netapo priešu ir šnipu savo tėvy
nės Lietuvių yra tas, kuris nors 
būdamas svetimoje šalyje, toli nuo 
savo tėvynės Lietuvos, bet mąsto 
apie savo tėvynę, dėl jos labo gy
vena, gelbsti tėvynę jos reikaluo
se ir gyvena taip, kad nepažemin
ti savo tautos gero vardo. Lie- 
tuvys yra tas, kuris savo tėvynės 
Lietuvos gerovę, net augščiau sta
to už savo ypetišką labą ir savo 
geru pasielgimu ir doru gyvenimu 
kelia savo tautos vardą.

Lietuvy® yra tas, kuris net 
mirties valandoje neužmiršta savo 
tėvynės Lietuvos, kad tėvynę gel
bėtų nuo priešų ir laikytų ypa
tingoje savo globoje.

EASTON, PA
Prakalbos.

P. O.

S. L. R. K. A 93. kuopa rengia 
nepaprastas prakalbas, spalio 17 
d., š. m., 2 vai. po pietų, Šv. Mi- 
kolo Arkaniolo parapijos, salėj, 
ant antros ir trečios gatvės, 
Spring Garden St. Kalbės dar 
pirmą kartą šioje kolionijoje, 
gerb. p. J. Tumasionis, S. L. R. 
K. A. Centro raštininkas ir “Gar
so” administratorius, iš Brooklyn, 
N. Y. širdingai kviečiame vi
sus Kaštono ir apylinkės lietuvius 
bei lietuvaites, nes turėsite pui
kią progą išgirsite labai daug

'A

susivažiavime, iš kurių
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(Pradžia ant 1-mo pusL) 

ninku turėt išeinamąją vietą. 
Taipgi privertė prisodyt medeliu 
salykeliuos kaip kuriose vetose. 
Paliko įtaisytus geležinkeliukus 
vežti miškams į nemuną arba 
prie didžiųjų gelžkelių. Taipgi 
išmokino mūsų žmones padaryt 
muilą, marmaladą, cukru, kaip 
tinkamiau sunaudoti pieną ir ki
tų smulkių dalykų. Bet už tuos 
gerumus jie baisiai nulupo Lietu
vą. Ypač nugadino daug miško. 
Mačiau puikiame pušyne nuleistu 
medžių. Mat jiems buvo reika
linga šakų prie išdirbimo šovinių 
ir muilo. Sustojęs mišką apžiu
rėjau. Daugumas medelių jau 
nudžiūvę, kuriuos daugiau griebė 
saulės spindulys, o kiti dar žaliuo
ja ale iš pašaknių pradeda pūt. 
Mat apačioj kievieno išskusto dir
žo išskaptuota duobė ir į tą duobę 
įstatyta blėta, kur turėdavo su
bėgti sakai, o dabar ta blėta ap
augus jos išimti negalima. Tai 
į tą išdaubą pribėga vandens ir 
pūdo medelius. Galima sakyt, 
kad tie plotai miško yra nugadyti. 
Yra ir daugiau vokiečių palikta 
atmintinų dalykų, bet šiuomi lai
ku sunku viską sužinot, nes sto
ka laiko ir popieros. Šiuomi 
kartu gana, o vėliaus kada nulikęs 
gal ir vėl kada parašysiu žinučių 
gerbiamiems ‘‘ Darbininko’’ skai
tytojams. Žinau kad jūs laukia
te iš Lietuvos žinučių. Jeigu kas 
norėtų paklaustie ko, tai lai klau
sia per laišką sekančių antrašų:

LITHUANIA, Vilkijos Paštas, 
Žemoji Panemunė, Ant. Jakštys. 
Ant klausimų aš atsakysiu per 
* ‘Darbininką.”

Su šiuomi siunčiu geriausius 
linkėjimus visiems L. D. S. na
riams ir visiems Darbininko skai
tytojams.

Tris ar daugiau pluoštus laik- 
rašeiii esu gavęs iš Amerikos. Laik
raščius dalinu dvar. darbininkams 
Jei mano Amerikos draugai, pa
žįstami ar kas kitas atsiųstų iš 
Amerikos literatūros, tai išdalin
siu skaitymo mėgėjams. Atbus- 
kite draugai ir draugės, dvasiškai 
alkanų Lietuvoj daug.

A. B. Jakštas.

JŪŽINTAI
(Rokiškio apskr.)

Šio kampelio žmonės tam
sūs, o kur žmonės tamsūs, ten 
komunistams šiltas kampelis. 
Bolševikų (komunistų) oku
pacijos laikais, iš šio kampe
lio yra daug kilę garsiu komu
nistų; taip-pat gi ir vietos ko- 
munistų valdininkai buvo gar
sūs savo plėšimais, kurie viso
kiais būdais slėgė kiek pasitu
rinčius ūkininkus. Pravar
džiavo juos kūlokais. Slėgda- 
mi ūkninkus drauge prislėgė 
ir darbininkus. Sulig jų nu
rodymų visi darbininkai turėjo 
stot į Raudonąją armiją—to 
neatsitiko.

Lietuvių kariuomenė išvijo 
komunistų kariuomenę, bet li
kę komunistai ir dabar ne
snaudžia, varo savo agitaciją 
kiek tik gali (žinoma jie tą da
ro slaptai). Pabrangus roko- 
majai popierai ir neskaitant 
laikraščių pasidarė stoka po- 
pierio, tuomi ir naudojasi ko- 
mdnistai. Lėšų užtektinai gau
dami iš Rusijos, spauzdina 
daugybes proklamacijų ant la
bai gero ir plono popiero ir mė
to visose pakampėse, žmonės 
stygdami popieriaus noriai 
renka ir rūko tais lapeliais. A- 
merikiečiai lietuviai, nors jau 
daug laikraščių siunčiate Lie
tuvon, bet siuntinėkite dar 
daugiaus. Tuomi kelsit pačių 
lietuvių apšvietimą, dabar jie 
vis išrokuoja, kad už tuos pi
nigus gali nusipirkti tai tą, tai 
tą, o kas girdi iš tų laikraščių 
naudos. Jūs jiems siuntinėda
mi laikraščius įpratinsit juos 
skaityti laikraščius. Paga
vaus ir jie patys supras laikra

I. V.
ščių naudingumą.

VISIEMS.
——— Nors Ir Katalikę tarpe atsiranda veid-

Rudeniui atėjus, oras atvė- j 1X13 tnlę. besąžlnlę ir su nedoromis są- 
SO, smagesnis laikas skaityti. Lžinčmls žmonfę. tečiaus toklę kurie 
Norėdami šviežaus skaitymo, jau yra visai atsižadėję tikėjimo tarpe 
išsirašykite iŠ “Darbininko” I nei bandyk jleškoti asmens turinčio 
pluoštą laikraščių iŠ Lietuvos, j sąžinę, tokie nei girdčtl nei žinoti

KEISTUMAS.

Kartą Petras pasitikęs, 
Pasiklausė Bronės savo: 
Pasakyk tu, mano miela,
Kas tau veidą aptinklavo?

Buvai skaisti tu mergaitė, 
Veidas baltas, neplėmuotas.
Likai juoda cigonaitė 
Ir atrodai lyg raupuota.

Jeigu Dievas akis davė, 
Kam jas dengti nuo šviesybės 
Kam jo dovaną paminti? 
Aš tau kalbu iš teisybės.

Voro tinklu apsitraukus 
Lyg ne tas jau sutvėrimas 
Ir priplojai gelsvus plaukus 
Permainytas prigimimas.

Galva smaila pasidarė
Laiba nosis kaip cibukas, 
Tinklas atbulą suvarė 
Pasidarė galas bukas.

Ir akutės, mėlynutės
Kryžmai tinklu apkraigliuotos 
Man atrodo tik duobutės, 
Lyg būt varnų iškapotos.

Ak mergele, ak jaunoji, 
Nebeliko tavo grožės.
Kam tu veidus pakavoji
Kur žydėjo it dvi rožės.

Tinklas rodo tik tuštumą 
Nepagražina sesutės,
Nesimato mandagumo 
Tiktai raukšlės it senutės.

Jei tu tinklą dar dėvėsi,
Tbkį šposą vis varysi,
Tu po laiko apgailėsi, 
Kaip vaikinus nubaidysi.

Tu mergele gųdravoji
Aklai veidą apsitrauki
Ir vaikiną sau medžioji 
Kad pakliūt koks tiktai lauki.

Bet vaikinai tai ne musės.
Ne taip lengva privilioti.
Kurs pakliūna per nelaimę
Tas per amžius tur kyboti.

U. Gudienė.

KODĖL NEPRIPAŽĮSTA?
L

Ar galima labai stebėtis kad Amerikos 
valdžia nenori pripažinti Lietuvai

• neprigulmybe kad musų partijos 
rūpinasi vien savo gerove f

Pamatęs pastarajame “Darbininko” 
numeryje kaikurię katalikę kunigų 
prasergėjimus Katalikams kad apsi
saugotų p. Vileišio agituojamo kito 
Tautos Valdiško Fondo, pradėjau mą
styti apie priežastį musų neva vadų 
kivlrčię. Man rodos neklystu išves
damas, kad, jei nuo pat pradžios mu
sų Tėvynės atgaivinimui padėtųjų pa
stangų tarpe nebūtų atsiradusių jokių 
partijų ir visų tų kivirčię, tai neišpul
tų abejoti, kad Amerikos valdžia butų 
jau seniai pripažinusi de jure ir de 
fakto Lietuvai nepriklausomybę. Argi 
gali kas tą dalyką paslėpti nuo Ame
rikos ir kitų valdžių kad Lietuvių par
tijų tarpe nėra jokios vienybės? Visi 
žino tą išreiškimą: “Kur yra vienybė, 
ten ir galybė,” tečians ir žinodami nie
ko nepaiso. Kas to nepaiso ,tai aiškus 
dalykas kad tam rupi nevisos Lietuvos 
gerovė, tiktai jo paties asmeninė ge
rovė. Atskalūnai nuo Katalikų tikėji
mo žinoma, stengiasi suversti visą kal
tę į Katalikų pusę, tai išpuola užklaus
ti: Ko jie nori nuo Katalikų? Gal 
jie mano kad Katalikai visi atsižadė
tų taip kaip jie tikėjimo, tai jau bu
tų viskas gerai. O tikrai galima spė
ti kad butų dar daug blogiau, nes ir 
atsiskyrėlių tarpe kaskart atsiranda 
dar daugiau vaidų ir nesutikimų, o 
Katalikai vis veikiau susitaiko, jei į 
jų tarpą neįsispraudžia koks vienas 
kitas cicilikas prisidengęs Kataliko 
skraiste. Taigi iki kol Katalikų dar 
vis visur taip čia Amerikoje, taip Lie
tuvoje randasi didesnis skaičius, pri
valo susekę kokį taikos ardytoją kuo- 
velkiaus prašalinti nuo viršinykystos, 
ar jis butų iš Lietuvos atsiųstas, ar 
čia išrinktas neduoti save už nosies va
džioti. Kitų tautų Katalikai baigda
mi Universiteto mokslus dar tvlrčiaus 
sustiprėja Katalikų tikėjime, o musų 
kaip tik atvirkščiai. Neperseniai te
ko man pietauti vienoje klebonijoje su 
vienu Lietuvos atstovu, kuris visiems 
kunigams darant kryžiaus ženklą ant 
savęs stovėjo kaip stulpas, jau tuomet 
savyje galvojau, kaip, tokiems besąžl- 
niams vyrams galima užsitikėti musui 
Brangios Tėvynės pagelbą, kurie be
abejo, yra Katalikų gimdytojų val
kai, o jau taip toli nusvajojo! Tai ne 
mokslas tam kaltas, bet tik jų pačių 
pasiputimas.- Mokslas, anot šv. Augus
tino, iš gilumos semiamas visus veda 
prie Dievo, o mokslas prabėgant ra
gaujamas visus atitolina nuo Dievo. 

nenori nieko apie sąžinę. Tfci kaip 
jiems galima užsitikėti? Kad jie 
drįsta negerbti, tik niekinti Kataliką 
net didesni skaičių, tai Katalikai ži
nokite kokios yra jūsų Šventos prie
dermės i Tokiems neleiskite savo baž
nytinėse svetainėse nei prakalbę lai
kyti, nei kad tokie butę jūsų vadovais, 
jei nežinodami juos kada įsileidote, 
Šiandien žerkite juos Salin IS savo tar
po knoveikiaus.

Skroblus.

L. D. S. REIKALAI.

Į L. D. S. APSKRIČIUS.

Begalo svarbu paskelbti vi
suomenei LDS. apskričių, kuo
pų ir narių veikimą darbinin
kų ir visuomenės labui. LDS. 
apskričiai, kuopos ir nariai per 
5 metus organizacijos gyvavi
mo labai daug pasidarbavo ir 
ligšiol tas darbas niekur nebu
vo užrekorduotas ir visuomenė 
mažai žino.

LDS. nesigyrė, bet dirbo. 
Dabar apvaikščiojant 5 metų 
sukaktuves visas darbas turi 
būti sutrauktas ir užrekorduo
tas.

Kasmet leidžiame L. D. Ka
lendorių. Gal būtų tinkamiau
sia sutrauką viso veikimo Cen
tro, apskričių ir kuopų matyti 
jubilėjiniame kalendoriuje.

Apie tai jau buvo pranešta 
kuopoms ir'daugelis atsakė ir 
puikiai aprašė savo veikimą.

Būtų gerai, kad tą padary
tų ir apskričiai.

Tai-gi prašome apskričių 
valdybų pasirūpinti apskričio 
istoriją aprašyti taip ,kaip už
sipelnė. Labai norėtume, kad 
visi aprašymai būtų prieš spa
lio 20 d. š. m., už ką iš anksto 
ačiuojame.

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

NAUJA L D. S. KUOPA.
Gardner, Mass., spalio 10. — 

Surengtose prakalbose susitvė
rė nauja LDS. kuopa iš 15 nau
jų narių. Kalbėjo A. F. Knei
žys, LDS. Centro sekretorius.

500 AUDENY ČIŲ DARBI
NINKŲ PALEISTA.

Providence, R. I. — Virši
ninkai Brown & Sharpe Mfg. 
Co. spalio 11 d. .pranešė, kad 
laike šios savaitės bus paleis
ta nuo darbo 500 darbininkų.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu, kad L. P. Blai
vininkų Conn Apskričio bus suva
žiavimas 24 d spalio 1920, Wa- 
terbury, Conn., Šv. Juozapo par- 
pijos svetainėj, Congress Avė.

Taigi gerbiamos Blaivininkų kp. 
malonėkite prisiųsti delegatus su 
naudingais mūsų organizacijai įne
šimais.

P. Ivanauskas.
Apskričio pirm.

RENCH LIK
Transatlantiąue 

Compagnie Generole 
TIESIOG Į HAMBURGĄ

Specialis išvažiavimas.
Twin Screw S. S. CAROLINE, 

Subatoj, Spalio 23, 1920- 
Kambariai ir' trečios klesos pa- 
rankumai dabar gaunami kom
panijos ofise: 19 Statė St., New 
York.

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA
IŠPLAUKS

SPALIO 30 DIENĄ, 1920
TIESIAI Į

HAMBURGĄ
TREČIOS KLASOS RATA 1126.00 

SU BABELIU 15.00 KARES TAKSŲ. 
Kreipkitės prie artimiausio Cunard agento.

=

UŽ LAIKYMĄ SVAIGALŲ 
SUAREŠTUOTAS.

Lawrence, Mass., spalio 11. 
— Už laikymą svaigalų val
gykloje suareštuotas .Antanas

Statoma scenoje naujai parašyta veikalą, 5 veiksmų dramą 
i

-3

Petrauskas savininkas valgyk
los pouNr. 200 Chestnut gatvė. 
Policijai iškrėtus valgyklą, 
rasta 4 kvortos degtinės ir su
lig policijos pranešimo sako
ma, kad savininkas prisipaži
no pardavime.

Į JETUVIŲ ĮSTAIGA 

BALT1C STATĖS FINANCE CORP. 
(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE)

KAPITAL STOCK $1,000,

DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE’ 
Rengia Šv. Jurgio parap. choras—“RŪTA” Dr-ja 

SUBATOJ, SPALIO 16 D., 1920 M 
LIETUVIŲ MUZIKALIŠKOJ SVETAINĖJ, 

Allegheny Avenue ir Tilton St, Philadelphia, Pa.
Svetainė atsidarys 7 vaL vak. Prasidės 8 vaL

Įžanga 50c., vaikams 25c. Rezervuotos sėdynės 75e. 
Kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti tą vei

kalą, nes pirmu kartu yra statomas scenoje ir yra 
veikalas žingeidus, pamokinantis ir naudingas pa
matyti kiekvienam. Visas pelnas parapijos naudai. 
Pertraukose grieš puiki orkestrą. Rengėjai.

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

VINCENT A. JENKINS, INU.
Real Estate & Mortgages

Ši korporacija tapo neseniai inkorporuota ant $100- 
000.00, kurios šėrai parsįhioda po

$2^00.
Patariama lietuviams šia proga pasinaudoti pakol 
šėrą yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta suma šėrų bus parduodama publikai.

Siųsdami pinigus iškirpkite šią aplikaciją ir siųskite 
šiuo adresu:

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

Vardas ir Pavardė ............................................................................ !..

Adresas .....................................................................................................

Miestas ............................................................................................ ;....

Aš užsirašau ..................... šėrę VINCENT A. JENKINS, INC,

stovio, už kuriuos prisiunčiu $.........................kaipo pilną mokestį.
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000.00
ši korporacija likos sutverta geresniam aprūpinimui 

keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODA^ LAIVAKORTES, 

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ. 
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ

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 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 aprūpi-nam 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 bostone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
miestų norėdami 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
e®®®®®®®©®®®®®©®®®®©©®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®
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Nusa-Tone
KUR

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

\ 1

u

Ir darTeikįa išlaikyti pinigus pilnai šešius mė
nesius kad gavus pilną nuošimtį.
Ar savo banke gauti už padėtus pinigus ant pa
dėlio ' ;

* ■ į , * . * ■ **
dėlio

Gttr« ir

6%
Ir kur mokama už kiekvieną mėnesį nuo die

nos padėjimo.
Tas reiškia kad galite išimti pinigus, kada tik 
norite ir nepražudydaihi nuošimčio na. už vieną 
mėnesį.
Pinigus ant padėlio galima padėti ypatiškai 
arba per laiškus. ,

Vabtifc.

DIREKTORIAI: CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIU
BANKAS

DIREKTORIAI:

S. Kudzma, 
Nashua, N. H.

3

PresMentas

JUOZAPAS 
KAVALIAUSKAS

J. Kazlauskas, 
Haverhlll, Mass*

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

Skyrius:
366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTOV, IRAS S.



DARBININKAS,8

SUSIRINKIMAS

DETROIT MICHIGAN

LAIKRAŠČIAI Iš 
LIETUVOS.

Atstovai nuo 10 unijų iš 
Bostono ir apylinkės konferen
cijoje Tarptautiškbs Liejiką 
Unijos sudarė naują algą su
tartį, kuri bus įteikta šią sa
vaitę Bostono Liejiklių orga
nizacijai. Darbininkai dabar 
gauna 90c. į valandą.

KATALIKŲ VIENYBES PROTO 
KOLAS 14.

AR TAMSTOS ŽINOTE, KAD
Jfranklitt fUnk

of the city of Bate

DANTISTAS
Dantys Ištraukiami ir pripildomi 
visai be skausmo, su geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimu.

nešti sekančiu adresu:
KAZYS BIELSKIS 

(Perduoti Z. Nlkdla javai) 
36 Pond Court, Clinton, Mass.

L000 STTTPTt ąnT PARDAVIMO. 
VieuaUntf LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų, i j 

l Lietuvy itatoroje pasportus ir »}ilnttkuilį 
siur.čis J Lietuvy nėr geriančius laime. Su riaoktaia reikal* jį 
striftaukite pas " ' J

Ikšiol šiemet jau tiek buvo 11 
persiskyrimų, kiek pernai per H 
visu? metus. Pernai persisky-11 
rė 1.354 poros, o šienet 1320. t




