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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! SpieskitSs į vieninti- 
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje—lietuvių Dariai- 
■inkų Sąjungą.

ORGANAS AMERIKOS
LIETU VIŲ R. K. 6V. 

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.
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Neis ant Vilniaus. Gerai išsirišo

SUSITARĖ.
Ryga, spalio 2. — Lenkai ir 

lietuviai Suvalkuose padarė 
laikiną sutartį Suvalkuose ir 
kariniai veikimai sustabdyti. 
Apie tai skelbiama lenkų ofi
cialiame pranešime ir prideda
ma, kad lenkai dabar užima 
Ullos upės apygardą, į šiau
rės rytus nu0 Gardino. Vil
niaus vyriausybė sutiko nesi
leisti, kad bolševikai laužytų 
jos neutralitetą.

Sulyg lenkų karinio žemėla
pio čia rodomo, lenkai per
mainė krypsnį savo žygiavimo 
ir sustojo pasivarę linkui Vil
niaus iki Lydos, apie 50 mai
lių į pietus.

Militariuose rateliuose užsi
minta, kad Ullos upė, esanti 
pusiaukelyje tarp Gardino ir 
Vilniaus yra naturalė linija, 
kur apsistoti. Atsižadėjimas 
eiti ant Vilniaus gali būti žen- 

. klu naujo lenkų nusistatymo ir 
pagreitinti taiką.

LIETUVOS INFORMACIJŲ 
BIURAS.

Lenkų kariuomenė, įsidi- 
džiavusi savo laimėjimais 
prieš bolševikus, kurių armi
jos susmuko, norėtų vėl už
grobti ir visą Lietuvos dalį, 
kurią ir pirmiau buvo užėmę. 
Girdi, jau veikiai paimsią ir 
Lietuvos sostinę Vilnių.

Tečiau Lietuvos kariuomenė 
jau yra užstojusi jiems kelį. 
Lietuvos Atstovybė Ameriko
je yra gavusi žinių, jog visu 
plačiuoju fbontu su lenkais nuo 
rugsėjo 25 dienos prasidėjo su
stiprintas žvalgybos darbas, ir 
nuolatini susirėmimai, Lietu
vos kariuomenė rugsėjo 30 
dieną laikiusi yra šį ilgą fron
tą, pradedant nuo Prūsų sie
nos, būtent per Lieškiemis, 
Jalovo, Fornetka, pro Bakšių 
ir Laipiškių ežerus, Burbiškiu 
kaimą iki Galandos ežero, to- 
liaus per Ogorodnikus, Živul- 
ciškius, Merkinę, palei Ūlos 
upę, pro Didžiuosius Solečni- 
kus iki Slobodkos ir toliau iki 
rytų su rusais siena. Tokiu 
būdtf Vilnius yra pridengtas 
mūsų kariuomenės pajėgomis. 
Jokių bolševikų pajėgų į šiau
rę nuo tos linijos nėra, kaip 
jų nebuvo nė Druskininkuose, 
nė Rodunėj. Lenkų puolimas 
negali būti niekuo pateisintas. 
Prieš tokį lenkų puolimą Lie
tuvos Atstovybė yra surašiusi 
naujį Valstybės Departamen
tui protestą, kursai ir buvo 
Spalių 2 dieną įteiktas.

Lietuvos Inf. Biuras.

BRUSILOV RYGON.

VĖL GRIUS BOLŠEVIZMAS 
RUSIJOJ.

Paryžius, spalio 3. — Fran
cijoj auga nuomonė, kad bol
ševizmas Rusijoj grius šią žie
mą. Francijos agentai iš ry
tinės Europos, atsiuntinėja tos 
nuomonės patvirtinimą. Fran- 
cija prie nuvertimo bolševizmo 
dedasi, bet kur ir kaip tik vė
liau paaiškės. Paryžiaus laik
raštis Temps skelbia, kad iš 
derybų Rygoj tarp lenkų ir ru
sų nieko nebūsią ir derybos 
neužilgio būsią pertrauktos.

Francijos laivynas ketina 
okupuoti Odesą. Gen. Wey- 
gard, kurs išgelbėjo Varšavą, 
vyksta į pietinę Rusiją pas 
gen. Wrangelį, kurs kariauja 
prieš bolševikus. Apie šitus 
žygius eina tik gandai, bet jų 
valdžia neužginčija. O Fran- 
cija dirbo ir dirba, kad tik į- 
steigti Rusijoj tokią valdžią, 
kuri būtų drauginga Franci- 
jai. Mat Francija bijo Vokie
tijos. Todėl remia Lenkiją ir 
nori turėti draugingą Rusiją.
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Militariu patarėju, kaip spė
jama, prie Rusijos taikos dele
gacijos Rygoj būsiąs paskirtas 
gen. Brusilov vieton gen. Po- 
livanovo.

KOMISIJA LENKŲ-LIETU
VIŲ KLAUSIMUI RISTI.
Tautų Lyga nuskyrė sekan

čią komisiją lenkų-lietuvių 
klausimui rišti: pulk. Chardig- 
ny, francūzas, komisijos pir- 
mininkas; nuo Italijos pulk. 
Vergera, nuo Anglijos majo
ras Keenan, nuo Japonijos ka
pitonas Yamanaki, nuo Ispani
jos komandierius Herce.

Anglijos didieji laikraščiai 
paskelbė kainas. Garsusis Lon
dono Times parsiduoda po 8c., 
Daily Telegraph po 6c., Daily 

Į News ir Chronicle po 4c.
Brazilijos mieste Bahia ke

letą laikraščiu bankrutijo, li
kusieji padvigubino kainas. 
Buvo po pustrečio cento, dabar 
Po 5c. '

Kanadoj laikraščių bankro
tai nesiliauja.

EINA TURTINGIN. -

Francija pereitą savaitę par 
turtėjo. Išleido 500 milijonų 
popierinių frankų.
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SU. CECILIJOS CHORAS, AMSTERDAM, N. Y. ' «

Sis choras vedamas gabaus muziko S. J. Rakausko yra nemažai prisidėjęs savo darbu prie Tautos ir Bažnyčios reikalų. Dabar tas cho- į 
ras smarkiai darbuojasi įsteigime naujų vargonų, Šv. Kazivmero lietuvių, bažnyčioje , Amsterdam, N. Y.

DĖL RUSIJOS SU CHI- 
NIJA PRIETIKIŲ.

Cariškos Rusijos vyriausybė 
buvo išsireikalavusi daug pri- 
vilegijų ir teisių Chinijoj. Ba
landžio mėnesį Rusijos Sovie
tų vyriausybė pasiuntė notą 
Chinijos vyriausybei, kad at
sisako nuo visų teisių ir privi
legijų Chinijoj. Be kitų daly
kų Chinija turėjo išmokinėti 
Rusijai $3.325.000 kasmet. To
ji kontribucija buvo ikšiol iš
mokama Rusijos ambasadoriui 
Pekine buvusiam nuo Kerens
kio laikų. Iš tų pinigų laikė
si rusų nebolševikiškos atsto
vybės įvairiose šalyse. Dabar 
Chinijos vyriausybė ketina už
vesti derybas su Maskvos vy
riausybe ir panaikino rusų pri
vilegijas Chinijoj ir nemokės 
caro valdžios uždėtos kontri
bucijos. Išvaro visus konsu
lus ir diplomatus.

Amerikos vyriausybė tuo 
Chinijos žygiu nepatenkinta ir 
tariasi su kitomis valstybėmis, 
kad Chiniją priversti laikytis 
caro valdžiai duotų prižadų.

SUMAŽINO JĖGAS.
Vokietijos vyriausybė pabai

gė savo armijos sumažinimą. 
Dabar turk tik 150.000 karei
vių. Dd tiek turėjo sumažin
ti sulyg taikos sutarties.

PAS PREZIDENTĄ 
SVEČIUOSE.

PABRANGO LAIKRAŠ
ČIAI.

Vokietijos prez. Ebert priė
mė garsųjį smuikininką Fritz 
Kreisler ir jo žmoną. Vaišino 
ir dėkojo už surengtus koncer
tus Frankforte, Mueniche' ir 
Berline našlaičių - naudai. 
Kreisler netrukus atvyks A- 
merikon. -

GAISRAS BAŽNYČIOJ.
Worcester, Mass., spalio 2.— 

Šv. Onos bažnyčios skiepe išti
ko gaisras. Saldžiausios Šir
dies akademijos mokiniai patė- 
mijo ir pasakė seserims. Se
serys užkomandavojo vaikus 
nešti vandenį ir gaisras buvo 
užgesintas prieš gaisrininkų 
atvykimą.
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UŽ ĖMIMĄ NEUŽDIRBTOS | 
ALGOS.

Lawrence. — Peter Boris, 
dirbęs IVood dirbtuvėj, nedir
bo vieną savaitę. Per-knygve- 
džio neapsižiūrėjimą jam išmo
kėta alga ir jis priėmė. Klai
da pasirodė ir priėmėjas neuž
dirbtos algos* buvo parokuotas 
vagimi irjrabaustas $35.

APARATAS SUSIKALBĖTI 
SU MIRUSIAIS.

Garsusis išradėjas, naujosios 
gadynės raganius Edison, ban
do padaryti apartą susikalbėti 
su mirusiais. Chicagos univer
siteto fizikos profesorius Al- 
bert A. Michelson pasakė, kad 
tai negalimas daiktas. Sako 
tegu Edison verčiau telefoną 
tobulina, o ne bando išradinė
ti tą, ko negalima.

VOKIETIJOS ŠIMTAME
ČIAI.

Virš 90 metų amžiaus
3.600 vyrų ir 7.300 mote-

Nežiūrint į karo baisenybes 
Vokietijoj dar yra 55 vyrai ir 
4? moterys virš 100 metų am
žiaus.
yra 
rų.

BITĖS KALTĖ.

Lawrence, Mass., spalio 2.— 
Daniel Regan šoferiavo vežda
mas automobiliu tris pasažie- 
rius moteris. Šoferiui įgėlė 
bitė, neteko kontrolės ir auto
mobilius trenkė į medį. Pa- 
sažieriai išlėkė iš automobi- 
liaus ir buvo labai sužeisti.

GAISRAS VIENUOLYNE.

Quebec, spalio 2. — Vienuo
lyno buvo kilęs gaisras. Vie- Norėdami šviežaus skaitymo, 
nuolės ir vaikai laiku išbėgo išsirašykite iš “Darbininko” 
lauk. pluoštą laikraščių iš Lietuvos.

SKILIMAS RESPUBLIKO- 
' NŲ PARTIJOJ.

'V.

Respublikonų partijoj kilo 
neramumo, kuomet vienas 
stambiųjų partijos šulų atsi
sakė kalbėti už paskirtąjį kan
didatą Kaulingą. Tuo parti
jos šulu yra senatorius Borah.’ 
Jis yra didelis Tautų Lygos 
priešininkas. Respublikonų 
partija ir varosi su obalsiu kad 
nestoti į Lygą. Tuo obalsiu 
tikisi įsiteikti Suv, Valstijų pi
liečiams ir rasti pritarimo. Bet 
Harding, kandidatas į prezi
dentus, ką tai pasakė, kad 
veik iš to buvo galima supras
ti, kad jis stoja už Tautų Ly
gą. Tai Lygos priešininkas 
Borah ir paskelbė neremsiąs 
Hardingo. Dabar senatorius 
Harding bando intikinti Borah 
ir įgauti jo paramą.

PREZIDENTO ATSIŠAU
KIMAS.

Prez. Wilson išleido atsišau
kimą rinkimų reikale. Nuro
do, kad šio rudenio preziden
tiniuose rinkimuose bus tarsi 
piliečių referendumas svarbia
me klausime. Girdi svarbiau
siu dalyku esanti Tautų Lyga, 
kuriai respublikonų partija 
priešinga. Todėl piliečių bal
sai už demokratų partijos kan
didatą bus balsais už Tautų 
Lygą, o balsai už respubliko
nų partiją bus balsais prieš 
Lygą.

Ohio valstijos angliakasiai 
nubalsavo tuoj gūžti darban. 
Streikavo 5.000 angliakasių.

VISIEMS.
Rudeniui atėjus, oras atvė

so, smagesnis laikas skaityti.

pluoštą laikraščių iš Lietuvos.

,x_

FR. NANSEN KAUNE.
Garsusis visame pasaulyj 

arktiko (šiaurinio “žemga
lio,” Grenlandijos etc.) keliau
ninkas norvegas Fritjof Nan- 
sen nuo Tautų Lygos yra pa
skirtas prižiūrėti reikalus visų 
t auti] belaisvių, esančių Rusi
joj ir Sibirijoj. Nansen’o už
duotis tuos belaisvius perkrau
styti kiekvieną namon, į gim
tinę. Dabar jis atvyko į Kau
ną, pasitarimui dėl apmainy- 
mo belaisvių bei pabėgjėlių- 
tremtinių vokiečių, austro-ven
grų ir rusų.

Mat, dalis tų belaisvių-trem- 
tinių gaus juk keliauti per Lie
tuvą.

BRITANIJA IR BALTIJOS 
TAUTOS.

Mr. George Lambert, nese
niai grįžęs iš kelionės po Lie
tuvą, Latviją ir Estoniją pra- 
nešarbritų spaudoj savo lanky
mosi įspūdžius. Visur jis su
tikęs didelį vaišingumą ir vi
sur gana buvę pasisakyti bri
tu—ir visi priimdavę it mie
liausią svečią. Britanija labai 
gerbiama Baltijos tautų ir 
skaitoma tikra \nažų tautų 
laisvės apgynėja, laisvės kraš
tu, prieteliu. Sulig mr. Lam
bert, Britanija elgėsi čion la
bai gudriai ir teisingai, tas 
tautas globon paėmusi, nes jos 
sudaro tikrai gerą pravarinę 
prieš bolševizmo ligą. Sulig 
p. Lambert Baltijos tautos pri
valo būti apsaugotos ne tik 
ftuo bolševikų, bet nemažiau 
ir nuo rusų “pabėgėlių”—ea- 
ristų bei imperialistų, kurie vi
somis pajėgomis, per savo į- 
tekmingus (didžiūnus) atsto
vus stengiasi tų tautų nepri- 
gulmybę nuslopinti, nedaleisti 
susitaikinti ir nusistovėti at
skirai nuo rusų imperijos.

Mr. Lambert pranešimas 
puikų patarnavimą Lietuvai 
ir jos. kaimynams padarė.

(Išeivių Draugas”)
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REVOLIUCIJA BE 
KRAUJO.z

Italijos premieras Giolitti pa
skelbė, kad didelės pervers- 
mės santikiuose tarp darbinin
kų ir darbdavių taip lengvai 
įvyko. Sako, jog Italijoj įvy
ko revoliucija be kraujo. Nu
rodo, kad Amerike buvo sklei
džiama perišgastingos žinios 
apie įvykius Italijoj. Prieš 
prasidėjimą didžiojo darbinin
kų judėjimo, sako premieras, 
darbiiiinkai gaudavo po 16 ir 
20 lirų dienoj. Tai ameriko
niškais pinigais mažiau dole
rio. Metalo darbininkai intei- 
kė darbdaviams prašymą pa
kelti algas keturiomis liromjs 
dienoj. Darbdaviai atsisakė? 
Darbininkai bijodami lockouto 
(uždarymo dirbtuvių) sumanė 
pagrobti dirbtuves. Prasidė
ję dirbtuvių užgrobimas.
buvo' užgrobtą arti 600, o dąf- 
bininkų tame judėjime buvo 
arti 500.000. Tuomet valdžia 
nepuolėsi ginti lauk iš dirbtu
vių darbininkų, o ėmė tyrinė
ti darbininkų padėtį ir Teika- 
lavimus. Per visą tą milžiniš
ką judėjimą buvę užmušta a- 
pie 12 žmonių. Sulyg naujo 
pieno tam tikra komisija pri
žiūrės kompanijų knygas. Anot 
premiero Giolitti tai labai ge
ras dalykas, nes ikšiol visokių 
paskalų leista apie nesvietiš
kus darbdavių pelnus. Dabar 
kompanijų pelnai bus matomi 
ir visiems parodomi kaip ant 
delno.
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PRANEŠIMAS.

Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos Apskričio 10-tas su
važiavimas bus 24 d. spali# s. 
m. 1-ą vai. po pietų Cam, 
bridge, Mass. Pageidaujama, 
kad kuopos prisiųstų kuodau- 
giausia delegatų, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti kas- 
link tolimesnio veikimo.

Pirm. A. K. Ambrožaiūs.

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 atsišaukt kiek ko
riam skyriui reikės minėtą 
knygelių. Knygelės jau gami
namos ir netrukus bus galima 
gauti.

Kazys J. Krušinskas,
T. F. Sekretorius.

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

Į “MOKSLEIVIO” Skaitytoj®

Šių metų A. L. R. K. Mokslei
vių S-mo Seimas pavedė man 
tvarkyti “Moksl.” administraciją. 
Tai-gi kreipiuos į visus S-mo na
rius ir skaitytojus, kurie tik esa
te užsimokėję, o negaunat “Moks
leivio,” arba eina nereguliariai, 
tuoj kreipkytes žemiaH paduotu 
antrašų. Kreipdamies malonė
site pažymėti, kas esate, narys ar 
skaitytojas. Jei skaitytojas pa
žymėkite, kada ir kiek paskutiniu 
sykiu mokėjęs- (jus) ir kiek sykiu 
gavai “Moksleivį.” r-
.“Moksleivio” administratorius

J. J. šlikas
455 Locust St, .. * 

Valparaiso, Ind.
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LAWRENCE, MASS.

Taip mes savo 
nors šalome bet

Eina u South Bostono utarninkais, 
ketvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga.

Tad, kurie dar nesate na- 
garbingos Lietuviu Dar- 
Sąjungos prisirašykite 
Įstojimas $1.00, menesi- 

Gausite organą “Dar

DARBININKAS
(THE WORKER)

The Lithuanian Tri-Weekly Paper.
Published every Tuseday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph’s Lith
uanian R.-C..Association of Labor.

SŪBSCRIPTION RATES:
Tearly ..................................................$4.00
Boston and suburbs .................;..$5.00
Foreign countries yearly .............$5.00
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THE 
LITHUANIAN BOOSTER

RugpjuCio (August) numeris 
DIDR82H8 IR tVAIRR8KI8.

Dėk 20c. i konvertų. bet geriaus 
dolerinę, ir gauk vienlntėlj anglų 
kalboj lietuvių laikraštį. Veltui 
nertunčiame. Adresas:

The Lithuanian Booster
, Boston 27, Mara.

INDOMUS 
IŠBANDYMAS.

Rusijoj išbandytas socijaliz- 
mas. Nors ne visi socijalistai 
pripažįsta, kad Rusijoj buvo 
vykintas socijalizmas, bet ar 
neužtenka tų, kad bolševikai 
save vadina marksistais, pase
kėjais Markso, socijalizmo į- 
steigėjo. Bolševikai vykino 
tąg ką socijalizmas mokino. 
Kokios iš to pasekmės išėjo, vi
si matome. Darbininkus tei
sybė praturtino, pinigų pas 
Rusijos darbininkus, kaip šie
no, tik visa bėda, kad nėra ko 
valgyti, kuo rėdytis ir avėti.

Dabar Italijoj prasidės ne 
toks radikalus bandymas, kaip 
Rusijoj. Todėl galės turėti ir 
kitokias, negu Rusijoj pasek
mes. Italijoj po gana neramių 
judėjimų pagalios su valdžios 
legalizavimu steigiami tam 
tikri komitetai. Komitetan in- 
eina vienas darbininkas, vie
nas technikas ir vienas kuni
gas arba valdininkas. Komi
tetu pareiga ir gale bus susi
pažinti visoje pilnybėje su 
duota dirbtuve. Jis nustatys 
algas, susipažįs su kainomis 
žaliosios medžiagos, žiūrės, 
kad nebūtų plėšimo nei darbi
ninkų, nei išdirbinių pirkėjų. 
Kad kokios nors pramonės 
darbininkai nesumanytų per- 
didelių algų, tai centralė dar
bo konferencija prižiūrės, kad 
to nebūtų. Tuomi kapitalistai 
dar neprašalinami, bet jų pel
nas ir teisės labai sumažina
mos.

Prie panašių reformų eina 
visų tautų susipratę darbinin
kai.

Republikonų partija griežtai 
nusistačiusi prieš Tautą Lygą. 
Kongresas, kur didžiuma yra 
republikonai, neratifikavo (ne
patvirtino) taikos sutarties 
vien dėlto, kad joje interpta 
Tautą Lygos konstitucija ir 
ratifikavimas tos taikos sutar
ties reiškia įstojimą į Lygą. 
Visos didesnėsės pasaulio val
stybės prisidėjo prie Lygos. 
Prez. Wilson labai geidė, kad 
Suv. Valstijos būtą Lygoje.

0ž mažiau kai mėnesį Suv. 
Valstijose įvyks prezidentiniai 
rinkimai. Dabar daugelio yra 
spėjama, l<ad republikonai lai
mės rinkimus. O vienas svar
biausią skirtumą tarp republi- 
koną ir demokratą yra Tautą 
Lygos klausimo nusistatyme. 
Jei tuo tarpu Tautą Lygai pa
vyktą gražiai išrišti lietuvią- 
lenką ir švedą-finą klausimą 
dėl Alandų salą, tai Amerikos 
demokratą partija turėtą dide- laikraščių.

h argumentą už Lygą ir savo 
partiją. Be abejonės tuomi 
padidintų savo laimėjimo šan
są. Neatsižvelgiant ir į Ame
rikos politiką, dabar Tautų 
Lygos gale, išmėginama len
kų-lietuvių fronte.

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

SIŲSKITE literatūros 
Lietuvos kariuomenei “Ka
riškių Žodžio” adresu.

IŠSIRAŠYKITg iš “Dar
bininko” laikraščių iš Lie
tuvos.

UŽRAŠYKITE saviš
kiams Lietuvoje “Darbinin
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AR SUSITAIKYS?
Rygoje derisi lenkai su ru

sais. Dar nesimato, kad kas 
gero galės išeiti iš tų derybų. 
Išrodo, kad rusai nuolaidesni. 
Bet toli gražu taikos įvykini- 
mas nepriguli vien nuo Lenki
jos. Veik viskas priguli nuo to, 
ką jai pakuždės svetimi. Pade- 
revvski pereitą vasarą laike 
Spaa konferencijos vieno laik
raščio korespondentui pasakė, 
kad Lenkija jau Versaliu kon
ferencijoj turėjus taikos su 
Rusija pieną, kuris galėjęs 
būt rasti Maskvoje atbalsį. 
Bet pergalėtojai alijantai tuo
met įtūžę ant Rusijos bolševi
kų, norėjo turėti kokią nors 
šalį, kuri alsintų Maskvos val
džią karu iki ji nugrius. .Ma
nė, kad kaip caro, kaizerio 
karo nualsintos valdžios griu
vo, tai taip ir Rusijos Sovie
tų valdžia galų gale karo nual
sinta grius. Todėl alijantai 
žadėjo lenkams paramą kare 
su Rusija. Lenkams daugiau 
nieko nei nereikėjo. Bi tik 
jiems kariauti ir statyti Pols- 
ką od morza do morza. Priėmė 
alijantų pasiūlijimą ir žinome 
kas iš to išėjo.

Dabar jei lenkams kas kuž
da nesitaikinti su rusais ir ža
da paramą kare su rusų sovie
tų valdžia, tai iš Rygos konfe
rencijos nieko neišeis.

1 d. vasario. Buvau vakar die
nyną berašydams prie staliuko 
užmigęs, mat daug visokiij dienos 
įspūdžių visgi apsunkino galvą. 
Šiandie prabundu, žiuriu, dar lau
ke tamsu, lempelė žiba ant stalo, 
dienynas praskleistas, buvo po- 
galviu. Ir vėl rašau. Laikro- 
dys rodo jau trečią valandą, tai 
šiandie jau vasario mėn. 1 diena. 
Gi aš jau sapnavau save kaipo 
Lietuvos kareivį, nors nežinau nė 
kaip jie apsirengę, bet tik matau 
kad trispalvės vėliavukės visiems, 
ant krūtinių, o mūsų-kareivių 
daug-daug pristoję. O apsiren
gę, rodos, kas kaip, daugiausiai 
paprastomis kaimietiškomis dra
panomis su naginėmis, kur nekur 
stovi su jais kartu eilėj ir moki
niai, rodos, ir pažįstami kiti. Kal
basi kažkai pakeltu balsu, ką tai 
tariasi, akys, rodos, žaibus mėto. 
Smagu man stovėti tokiose eilėse 
su tiek daug paprastų lietuvių 
kaimiečių, kurie taip išmintingai 
kalbasi apie tėvynę, nori kovoti. 
Man irgi trispalvė vėliavėlė ant 
krutinės-taip smagu jausta ją, tos 
spalvos taip malonios. Vienas 
kaimietis ant augšto stiebo laiko 
rankoj lietuvišką vėliavą su dide
liu Vyčių, kurs taip smarkus at
rodo, įkvepia stiprybės dvasios 
kovai. Tik išgirstam, rodos iš 
karto iš kasžinkur galingą malo
nų balsą, kurs lyg puiki muzika 
pasiekia mūsų širdis ir sukelia bai
sų jausmų sukūrį, entuziazmą. 
Mes su spindinčiais veidais, links
mus klausomės, o galingi ir malo
nus balsai taip ramiai, įkvėpian
čiai plaukia:

“Pirmyn į .kovą už tėvynę 
Dėl laisvės mūsų Lietuvos, 
Garbė tėvams, kurie ją gynė 
Ir kas dėl ateities kovos! 
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešų žiaurumus. 
Už mūsų šalį numylėtą 
Už bočių-milžinų kapus, 
Už brangų vardą numylėtą, 
Kursai garsus pasaulyj bus.

Palaimink, Viešpatie galingas, 
LietuviiĮ pastangas teisingas.

Pirmyn gi, vyrai, už tėvynę! 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Ją bočių-bočiai amžius gynė, 
Dėl jos ir jų vaikai kovos! 
Pstiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešų žiaurumus! ...

Ir galinga gaida miršta, mirš- 
tau, palikdama mūsų sielose entu
ziazmo gaisro, iš vienos dangaus 
pusės nuo Vilniaus, nušvinta skais
čiai, skaisčiai plati padangė 
mūsų galingas:

“Lietuva tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė, 
Iš praeities tavo sūnus 
Te stiprybė semia ....

Seka paskui mirštančios paslap
tingosios gaidos. Mes giedame 
tautos giesme po vėliavomis, ant 
kurių narsus Vytis kovon joja, 
vyrus šaukia, mes jaučiamės ga
lingi, tokie galingi, kad rodos mū
sų niekas, niekas pasaulyje neį
stengtų nuveikti, jog mes lietu
viai, o mumis tautos dvasia į ga
lingus kovotojų būrius vienyje. 
Nutyla tautos giesmė, juda kruta

PARODYS, KĄ GALI.
Tautų Lyga, prez. Wilsono 

pastangomis įkurta taikos kon
ferencijoj Versali uose, dabar__ _______  _ __ _ _____

vėliavos, ginklai, o toli, toli kiek 
tik akis įmato, matosi rūksta pla
tūs gaisrai, tai kovos ženklai, pa-

įtikinti savo priešininkus į sa- 
•vo gerumą. Tautą Lygos prie
šininką Amerike yra nemažai.

čiau švinta, iš visų kraštų renkasi 
būrių-būriai lietuvių, žirgai trem
pia žemelę, pasigirsta rago balsai 
po platu lauką ir su galingu: 
“Palaimink, didys Dieve, mus, at
remti pirešo žiaurumus” lietuvių 
pulkai mirgėdami ginklais, Vyčio 
vedami traukia į kovą, į tą pusę 
kur gaisrai rūksta, kur jau girdi
si kovos gaisrai... Stipriai su
spaudęs šautuvą žengiu akis į to
lį įdūręs kur gaisro pašvaistės 
padangėse švaistosi, jaučiuos ko
vos troškimu degąs... Lietuva, 
dėl tavęs aš-..

Išbundu iš miego, o visi vaizdai 
akyse taip ir stovi. . Rašau gral
iai jau ir išeisiu, jau rocjos, ir auš
ti ima. Jau atsikėlė namiškiai, 
ruošiasi, o šalta žiemos naktis iš- 
ėto balą, žvaigždės danguj stings- ; 
ta ir nyksta...

Tytavėnų miestelis, r
Vasario 2 d. Šį vakarą jau 1 

pasiekėme Tytavėnų miestelio, kur . 
yra lietuvių nekomunistų komite
tas, kuris duoda arklius savano
riams į Kauną stoti į kariuomenę. 
Na, tai bent drąsiai galėsime pa- : 
siekti Kauno. O šiandie per 
dieną ir įspūdžių daug. Iš ryto 
aš anksti pavalgiau, tuojaus apsi
rengiau kelionėj ir įsidėjęs į mili
nės kišenę iš visos prirengtos tar
kos šmotą kieto sūrio, apsirišau 
ausys, rankas į kišenes ir kur tik 
nori gali keliaut nėkieno nepažin
tas. Tėtušis dar norėjo žmogus 
atkalbėti, tik niekaip negalėjo, 
nes aš nors jaučiaus kad neklausy
ti tėvo yra negerkaiti etaoniaoin 
ti tėvo yra negerai tik tame da
lyke negalėjau išsilaikyti ir savo 
tikslui atsiekti' jokių kliūčių ne
norėjau net išsivaizdintu Maty- 
dams kad vis taktai ir ne vien 
‘ ‘ ve javaiky stės ’ ’ mano elgimąsi 
yra jis kuogeriausiai atsisveikino, 
sakydama kad lauks kol tuos va
gis išvarysime, tegul Dievas ir pa
dės, vis geriau savo valdžią turint 
bus.

Dar nuo mamos 25 auksinus ga
vau kelionei ir atsisveikinęs su 
visais namiškiais išėjau pas drau
gą M. jis jau buvo apsivilkęs, ir 
pasirengęs eiti. Pasirodė ir jis 
tik teturi 25 auksinus, mat neno
rėjo sesutės, kuri kartu su juo gy
veno, paprašyti, nes jinai, kaip 
kartą išgirdo, kad brolis rengiasi 
į Kauną eiti kažkodėl nenorėjo 
jo leisti, o su moterišku daiktu į- 
sileisti į didelias rokundas nevi- 
suomet yra patogu ir naudinga, 
taigi mano draugas, kaip ten ne
būtų pasirengė vistiek išeiti ir da
bar tik paliko parašęs laišką stal
čiui ir išėjo. Jis draugas labai 
doras ir prieą tėvus eiti niekuo
met nenorėjo, tiktai kartu buvo 
didelis tautininkas-patriota, taigi 
sužinojęs kad Lietuvai jau yra 
proga atstatyti valstybę jis dar 
labiau ėmė garbinti Lietuvą. Aš 
su juo praleisdavau ilgas valandas 
besikalbant apie Lietuvos praeitį, 
jos gražumą, jos didvyrius, rašy
tojus. Jis mane ptačiau supa
žindino su tokiais Lietuvos vyrais 
kaip: Kudirka, Vaičaitis, Mairo
nis ir kiti, skaitė su pasigerėjimu 
ištisas citatas man iš Maironio 
poemų, atskirus aiškino kaip ge
riausius poezijos perlus. Lietu- 
va-valstybė buvo jo siekiamasai 
idealas. Ir sužinojus apie Lietu
vos kariuomenę jisai man pirmas 
IR-*.****-*-

siūdamas, su tylia tėvynės meilę 
pasirįžo keliauti į Kauną. Taigi 
dabar jis išėjo iš savo kambarėlio, 
kur vadovėliai ant stalo gulėjo ir 
Lietuvos kunigaikščių paveikslai 
kabėjo ant sienų. Nuėjome pas 
draugą Ž., kurį radome mūsų be
laukiantį. Tuojau išėjome iš 
miesto, — jis-draugas Ž. vienas 
pirma, o mes su M. du paskui. 
Užėjome pas draugą V. Aušo 
šaltas žiemos rytas kaip mes ap
leidome Šiaulius. Pas draugo V. 
tėvelius už miesto į porų varstų 
nuo miesto sustojome, jo mamutė 
ėmė mums pusryčius taisyti, o tė
tušis parengė roges, kuriomis mu
mis žadėjo pavėžėti su žmogumi, 
kuris žino kelius per miškus iki 
mieselio Pakapės, vis kelionę ap- 
lengvins, jog lig Kauno dar toli.

Greit pavalgėme padėkavome, 
atsisveikinome ir į roges ir va
žiuojame kojas padaužydami, pas
kui roges pabėgdami kad apšilti. 
Tylios eglės apsnigtos, rodosi, se
kė mumis ilgu žvilgsniu, o mes 
važiavome vingiotais keliais ir a- 
pie pietus pasiekėme Pakapės 
miestelį. Jau iš miško pamatė
me bažnyčios bokštą ir trobeles 
viena prie kitos prisiglaudusias. 
Rodosi miestelis nuo šalčio susi
traukė, tik dūmai iš mažų kaminų 
stačiais stulpais kilo augštyn. 
Gražus Lietuvos miestelio vaizdas, 
pasislėpusio už snieguotų kalnų 
su šalna apdengtais medžiais ir gi
liai prisnigtais daržais kluonais!

Žmogus sugrįžo namon, o mes 
nužingsniavome į miestelį keliu. 
Tik bijojom iš karto į miestelį eiti, 
gal ten bolševikai yra, dar suimti 
gali. Taigi ir čionai griebėmės 
sumanymo: sutikome žmogų ke
liu einantį ir rusiškai užklausėme 
ar mūsų tovarišSų yra miestelyj. 
Jų miestelyj nebuvo, tik valsčius 
komitetas buvo revoliuciniu pasi
skelbęs. Taigi mes įėjome į mies
telį su atsargumu, užėjome pas 
vietinį kunigą pasiklsusti kelio ir 
sužinoti kur patogiaus mums būtij 
eiti. Kunigas irgi buv®' atsargus, 
jis greitai galėjo paklūtž revoliu
ciniam komitetui, taigi tik sužino
ję kad Tytavėnuose yra nerevo- 
liucinis lietuvių komitetas ir ar- 
tesnį kelią per miškus išėjome.

Ėjome lauku iki miško, paskui 
mišku, vis per gilų sniegą brisda
mi. Saulė spindėjo ant sniego 
kad net akys draudėjo gerai įši
lome beeidami, ant sniego sugulę 
ilsėjomės ir vėl ėjom. Užsinorė
jome ir valgyti, tai vienoj vietoj 
išėjome iš miško į netoli bestovintį 
kaimą, pasiklausę pirmoj trioboj 
ar nėra raudonųjų, susėdome pa
ilsėti Sužinojome kad kaime 
bolševikų nėra, tik iš Pakapės bu
vo atvažiavę' agitatoriai sutaisy- 
mui revoliucinės tvarkos, tik kol- 
kas dar nieko nedarė. Užkando
me to ko turėjo draugas V. pasi
ėmęs ir pradėjome ješkoti arklių 
nuvažiuoti į Tytavėnus, nes vaka
ras buvo nebetoli o pėsti per snie
gus mes greit jų nepasiektume, o 
laiko gaišinti nenorėjome. Visi 
manė, kad mes kokie nors nepa
prasti žmonės gal kokie bolševikų 
agentai ar kas, tai vis atsisakinė
jo arklių neturi-tai į mišką išva
žiavę, tai šiaip, tai taip meluoti. 
Žinoma, žmonės jau visaip įgaudi- 
nėti yra, tai ir bijo. Tik vienoj 
troboj mes susėdome, ėmėme kal
bėtis, pasisakėm kur einam, o tie 
žmonialiai mums pritarė, tik pra
dėjus apie arklius kalbėti ėmė 
kalbą į kitą pusę kreipti. Tik 
po ilgo prarymo, už gerus pinigus 
apsiėmė mumis žmogus nuvežti į 
Tytavėnus ir kaip pamatė ant sta
lo krūvą markių, tai ir ponaičiais 
mumis vadinti ėmė ir greit ėmė 
rengtis, pakinkę porą arklių, pri
dėjo į roges šiaudų, užtiesė guneš.

Viskas puikiai atrodė kaip su
lipome į plačiasias roges, tik tai 
man su draugu M. nesmagu darė
si kad mums prisėjo pridėti po 
pusę savo piųigų, o jog Kaunas 
dar toli! ‘ Draugai Ž ir V tik gė
rėjosi geru važiavimu, džiaugėsi 
kad nereikia pėsčiam per sniegus 
bristi, mat jiems be užmokėtos di
desnės dalies už vežimą dar apie 
šimtukus liko kišenėse. Beje, 
kad kišenė linksmumą priduoda. 

' Tiesa, žmogus kaip susiderėjome 
su juo dėl mokesnio už nuvežimą, 
ir paklausėme ar pinigus geriau 
paskui paims ar dabar nori gauti, 
tai būk tai bešališkai pasakė, 

• “Tai geriau, tegul namie paliks,” 
o, ištikro, aš kaip patėmijau ant 
jo veido-jis manė kad mes vistiek 
esame kokie nors netikri žmonės, 
nors jis kalboj ir

pritarti Jis turbūt manė kad 
mes kur pavažiavę jį apvogtume 
atimdami mūsų užmokėtus pini
gus ir gal dar roges su arkliu, 
jeigu jis pinigus su savimi turė
tų, arba jeigu būtų sutikęs pini
gus po nuvažiavimo į vietą gauti 
Aš tai išskaičiaiu iš jo veido iš
raiškos, nors jis stengėsi tai mei
lumu ir kalbumu užslėpti. Kągi 
darysi, tokiuose laikuose su šir
dingumu žmogaus neįtikinsi, nes 
daug kartu apgaudinėjimai ir va
gystės ištinka.

Važiavome vėl mišku. Beva
žiuojant ir temti išlėto ėmė, o šal
tis dar padidėjo. Mes negalėda
mi kęsti rogėse bėgome paskui ro
gių kad sušilti ir sukrisdavom į 
jas tik į pakalnes leidžiantis. 
Sniegas čypė taip kad net toli 
miške aidas plaukė, o arkliams 
vertėsi garai iš uoslių kaip iš ver
dančio katilo. Mūsų vežėjas- 
žmogelis tylėdamas tai kojas ap
autas į didžiausias naginės ir da
bar į kaulą sušalusias daužė ar
ba iššokęs šalę rogių pabėgdavo, 
tai padėjęs vadžias daužė rankas, 
tik nė žodelio nepratarė, gal žmo
geliui ūsai su barzda sušalę ir ne
begali kalbėti, 
tarpe juokavom, 
smagus buvome.

Jau žvaigždės
guje mirgėdamos iš šalčio ir eglės 
sniegu apsigobusios užsnūdę tylios 
ir ramios, šalčio spaudžiamos sto
vėjo, kaip mes pamatėme jau pro 
mišką žiburėlius Tytavėnuose.

Žmogus parodęs mums komitetą 
nuvažiavo, o mes sugriuvome į 
komitetą, kur degė šviesa ir matė
si žmonės. Įėję pro duris į raš
tinę mes iškarto net persi gaudo
me, gi sėdi už stalo vyras su ru
siškomis drapanomis ir didele žie
mine kepure, kiti taip pat stovi 
toliau. “Na, dinktelėjo mintis 
galvon, būsime vyručiai tiesiog 
raudonikiams į nagus įkliuvę!” 
Tik pamatėme ant rankovių tri
spalvius aprišalus ir baimė kaip 
koks akmuo nuslinko. Tai buvo 
komiteto nariai nesenai grįžę iš 
Emisijos, kurie tuojau ėmė aiškin
ti kas tai tas skelbiamas bolševikų 
rojus ir buvo išrinkti į valdžią. 
Kagi; mes susisveikžnome kaip vy
rams; priguli ir tuoj mumis vienas 
nuvede į nakvynę, o ryt anksti, 
sakė jau bus arkliai. Kogi mums 
betrūksta!.. Dar ir karšto gė
rimo gavome, apšilome gerai su
gulėme ir ilgai apie Kauną kalbė
jomės. Anksti ■ atsikėlęs sulig 
papratimo ką nors skaityti 'ar ra
šyti rašiau į dienyną.

(Bus toliau.)

DIDELIS BALIUS!
IR ATIDARYMAS L.D.S.

39 KUOPOS KLIUBO 
-------- Rengia---------  

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

SPALIO-OCT. 9, 1920 
Šv. Jurgio 

PARAPIJOS SVETAINĖJ
BRIDGEPORT, CONN.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi* prašomi ateiti 1 šj puikų !! 
ir linksmą balių, nežiūrint, senas i) 
ar jaunas. Bus skrajojanti kra- | Į 
sa su laimėjimais. O prie to grieš J! 
Streng orkestrą ir šv. Jurgio cho- (> 
ras sudainuos keeltą dainelių, tik į> 
ką iš Lietuvos naujai gautų. Bus J [ 
ir kitokių Jvairtų-jvairiaušių pa- 1 • 
marginimų. Užtikrinam, kurie i i * 
šf balių atsilankys bus patenkin- J ' 
u. ; [

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

Užprašo visus širdingai

LDS. S9 Kp. Komitetas. Į [

Rugsėjo 11 d., 1920 m. septin
tą valandą vakare, įvyko Šv. Pet
ro ir Povilo bažnytinėje svetainė
je prakalbos. Gerb. vietinis kle
bonas ktm. L. S. Brigmanas per
statė susirinkusiam būreliui du 
apsilankančiu moksleiviu-klieriku, 
Praną M. Jurą ir Antaną M Ka- 
ružinską. Pirmasis vos atvažia
vęs nuo seimų laikytų Naujoj 
Anglijoj, — būtent, Vyčių, Moks
leivių ir Federacijos. Puikią iš
kalbą papasakojo apie įspūdžius 
seimuose apturėtus ir apie šių 
organizaėijij reikalus bei nuspren
dimus. Kalbėjo apie didį reika
lą stipraus sušivienyjimo lietuvių 
R. Kata, darbininkų tokioje orga
nizacijoje kaip LDS, apie moterų 
-merginų susivienyjimą ir apskri
tai .apie viso jaunimo susiorgani- 
zavimą — susitelkimą į kuopas 
ypač Vyčių.

Antras kalbėtojas, klierikas A. 
Karužinskas tėsę kalbą apie pri
žiūrėjimą mokinių mūsų augan
čios kartos, kad jį nepasiliktų 
tamsi ir nenaudinga visai tautai, 
o gėda savo tėvams. Ilgai, gana 
ilgai, miegojo mūsų tauta ir da 
vis ne daug mes turime mokintų 
žmonių, tikrų išminčių vyrų bei 
moterų. Šiądien gal daugiaus 
mums reikia mokytų žmonių negu 
kada seniaus. Kadangi šitoje 
laisvės šalyje yra geresnė proga 
mūsų jaunimui pasimokinti ir 
augštesnius mokslus psateiiketoin1 
augštesnius mokslus pasiekti ne
gu mūsų tėvams ir visiems iš 
Lietuvos atvažiavusiems seniaus 
buvo, mūsų tad turėtu būti šven
ta priedermė leisti jį į mokslą ne 
tik kad jis išmoktu angliškai ir 
lietuviškai rašyti ir skaityti, bet 
kad jis pasisemtu daugiau iš 
mokslo šaltinių kas yra ir bus 
naudinga visam mus visų gyve
nimui, ir duoti paramą tiems, kure 
eina, mokslus.

Iš kito atžvilgio kalbėjo apie 
Suv. Valstijų sekr. Colby notą, 
kurį aiškiai paliečia mūsų tautą. 
Ragino visus piliečius lietuvius y t 
pač- čia gimusius ir augusius pri
sidėti prie kitų kolionijų savo 
protestu prieš tokį nusprendimą- 
palikti mūsų tautą rusiškos mes-* 
kos naguose, kad ana pasielgtų su 
jaja kaip ji norės.

Vakarą užbaigė klierikas P. M. 
Juras trumpa prakalbėle vardan 
labdarybės. Tad sugriuvus lab
darybės draugijėlė likos iš naujo 
sutverta prie kurios prisirašė arti 
keturios dešimt naujų narių su 
prižadu daugiau kitų prisirašyti. 
Sekantieji nariai prisirašė prie 
labdarybės (pašelpis našlaičiams 
ir neturtėliams ligoje) draugijos:

Gerb. kleb. kun. L. S. Brigma
nas, Ona Baleikaitė, Ona Balei- 
kienė, Ant. Balserys, M. Balse- 
rienė, Agota Baltrušienė, Ona 
Bazevičienė, Jonas Genys, Anta
nina GTambienė, M. Juozaitienė, 
Simonas Jurgutis, Ona Jnrgutie- 
nė, Ona Karalaitė, R. Karalai- 
tienė, Justina Karpavičiūtė, Jur
gis Karpis, M. Karpienė, And
rius Kandis, Jieva Karužienė, 
Jurgis Krikščiūnas, Ona Lugaus- 
kienė, Rozalija Masinlienė, M. 
Mačiudienė, Joana Mičiudaitė, 
Ant. Miklovas, Simonas Norbutas, 
J. Ragaišis, M. Rakauskienė, A- 
gota Šaporiutė, Jieva Šerpetienė, 
Uršulė Šimkienė, Ant. Šlikienė, 
Juozas Stačiokas, Ona Stačiokie- 
nė, B. Urbonienė, Ona Vainauc- 
kienė, Agota Vendelskienė.

Šiuomi vakaras užsibaigė ir visi 
išsiskirstė. Anat rytojaus gerb. 
klierikas P. Juras išvažiavo į se
minariją, o utarninke klierikas A 
Karužiškis, ilgiau tęsti savo 
mokslą. Abiem linkima geriau
sios kloties mokslo mete, o atas- 
togoms atėjus kito pasimatymo.

A K. Tauragis.

Nedėlioję, 3 d. spalio Lietu
vių Ūkėsų svetainėje atsibuvo 
prakalbos kurias parengė pra
monės platinimui Vincent A. 
Jenkins’as (Jankauskas) Ine., 
Bostoniškė korporacija kuri 
užsiimdinėja su tarpininkyste 
’• ' nejudi.

namų turtų arba real estate. 
Jau kelinta savaitę praslinko 
kaip tosios bendrovės skyrius 
veikia tarp vietinių lietuvių. 
Vakaro vedėjas p. F. A. Zales- 
kas, atidarydamas susirinki
mą paaiškino apie bendrovės 
tikslą ir ką mano nuveikti mū
sų kolonijoje. Po to sekė pra
kalba p. T. Šeimio, “The Lith
uanian Booster” redaktoriaus, 
kuris aiškino reikalingumą lie
tuviams spiestis į panašias 
bendroves. Kalbėjo viens ang
las ir p. V. A. Jankauskas, į- 
steigėjas korporacijos kuris 
dar geriaus, nurodė bendrovės 
siekinius. Kalbėjo F. J. Bago- 
čius. Protarpiais puikiai pa
dainavo p-lė A. Narinkaitė ir 
p. J. Morkūnas, akompanuo
jant ant piano p. M. Karbaus- • 
kui. Svetainė buvo pilna žmo
nių. Kaip girdėjau užsirašė 
desėtkas šėrininkų.

Žinys.

BRIDGEPORT, CONN.

LDS 39 kp. sparčiai auga.
L. D. S. 39 kp. kliubas jau į- 

rengtas. Įtaisyta bolinė, saldai
nių ir minkštų gėrimų bufetas.

Taipgi, ačių gerb. mūsų kleb. 
kun. M. Pankui už auką knygo
mis ir laikraščiais, įsteigtas dide
lis knygynas, kur galima gauti 
visokių knygų ir katalikiškų laik
raščių, o ypač “Darbininką.” 
“Ačiij sandarokų” užsipuldinėji
mams mūsij LDS 39 kp. auga 
nariais.

Štai koks atsitikimas buvo rug
sėjo 26 d. prie L. D. S. Kliubo:

Vienas sandarietis praeidamas 
mėgino pajuokti ir atitraukti nuo 
to kliubo keletą stovinčių katali
kų, bet nepasisekė ir turėjo ko- 
greičiausia dumti tolyn.

Girdėjusieji “sandaroko” kal
bą tuojaus prisirašė prie L. D. S. 
39 kp. užsimokėdami po $1.00 ir 
prižadėdami atvesti daugiau drau
gų. L. D. S. 39 kp. pirmininkas 
paaiškino plačiu L. D. S. tikslą 
ir kvietė ateiti į susirinkimą spa
lio 17 d. š. m.

iu. D. S. 39 kp. kliubas yra taip 
gi ir informacijų biuras arba pa- 
tar navimo biuras. Užsiims siun
timu pinigų j Lietuvą ir j kitas 
šalis; užsiims pilietybės reikalais 
ir tt.
riais tos 
bininkų 
tuojau, 
nė 35 c.
bininką” 3 sykius į sąvaitę dykai. 
Taipgi visokių knygelių L. D. S. 
Centro valdybos nutarimu duo
dama nariams dykai. Beto prie 
L. D. S. yra streikierių fondas iš 
kurio šelpiami L. D. S. nariai lai
ke streiko.

Darbininkai, jungiatės į vieną 
didelę organizaciją Lietuvių Dar
bininkų Sąjungą, jį apsaugos nuo 
gresiančio pavojaus iš kapitalistų 
ir darbininkų išnaudotojų pusės.

Dabar laikas prisirašyti.

Geriausias ginklas prieš organi
zuotą kapitalistų kapitalą, prieš 
ištvirkusią “sandarokų” ir kito
kių agentėlių gaują, yra organi
zuota šviesių susipratusių darbi
ninkų minia. Tad dar sykį, visi 
o visi lietuviai darbininkai rašy- 
iktės prie L. D. S.

GIRARDVILLE, PA

Nors jau seniai matėsi straips
niai ne bent kokiam laikraštyje iš 
šio miestelio, rodos čion nieko ne
veikiama, it apmirę, bet tas ne yra 
taip. Nuo kada atėjo šion para- 
pijon gerb. kun. Ig. Valančiunas 
pradeda labiau ir labiau mūsų 
žmonės susiprasti ir atjausti baž
nyčios reikalus, kaip ir tautos. 
Gerb. kun. Ig. Valančiunas karš
tai darbuojasi visuose tautos ir 
bažnyčios reikaluose kiek pats į- 
stengia ir ragina kitus prie dar
bo. Jam prižiūrint, iš naujo su
sitvėrė lietuvių vaikinų kliubas.

Klebono pagelbon vasaros laiku 
vaikučiams katekizmo mokinti pri
buvo klierikas Antanas Karužiš- 
kas, Šv. Pranciškaus Seminarijos, 
St Francis, Wis. moksleivis.
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LAWRENCE, MASS.
Prakalbos.
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Matušia Mykolas.

gaudavo viską pigiau negu kitur. 
Savininkai krautuvę turėjo ap
draudę $15,000.00. Taigi savi
ninkams nuostolių gal nebus.

Apilinkčs gyventojai turės pro
gą nusipirkti aprūkusius daiktus 
daug pigiau.

DARBININKAS

•-

I

I

Rugsėjo 8 d. vardan našlaičių 
Lietuvoje esančių kalbėjo J. Šeš- 
kauskas atstovas Kūdikėlio Jė
zaus draugijos Kaune. Susirin
kusiu nebuvo didelis būrys, nes 
prakalbos tik buvo paskelbtos 
tame ryte per sumą,
kilnų darbą puikiai atjautė.

Prakalbų pertraukoje aukos bu- 
vo renkamos. Sekantieji yra 
■aukavę:

Kun. Ig. Valaneiunas $5.00.
Po $2.00: Juozapa Levulienė, 

Antanas Laugžiemis.
Po $1.00: Jieva Akromienė, 

Jonas Draugelis, Pranas Kancevi- 
čius, Razalija Kuprienė, Stasys 
Mikša, Antanas Radzevičius, Ale- 
sė Rubaitienė, Ona Sejevičienė, 
Motiejus Urbonavičius, Agnieška 
‘ouoĮuoąnp^Y ouoj;aj ‘ąuouajQ 
Uršulė Ziegoraitienė, EI. Antanas 
Karužiškis, Ona Baltuškevičienė, 
Petronė Kaminskienė, Ona Laug- 
žiemienė, Vladas Morkūnas, Jonas 
Radzevičius, Pranciška Santarie- 
nė, Petronė Sutkaitienė, Tamošius 
Utara Jurgis Užupis, Kazys Žele- 
nauskas Augustas Žitkauskas.

Po 50s.: Ona Kreivienienė, Ur
šulė Macijauskienė, Motiejus Se- 
liokas, Alzbieta Stanevičienė, Kris
tė Kugrienė, Katrė Mikšienė, Pra
nas Šimkus.

Po 25c.: Motiejus Aleknavičius, 
Pranciška Paužienė, Kazys Rimas, 
Jonas S’ukevičė, Feliksas Černaius- 
kas, Antanas Rakauskas, Adomas 
Salasevičius, Ipolitas Vidūnas.

Viktorija Jaukšienė 10c. 
Viso labo Įeigų buvo $39.60.

Rugsėjo 12 d., 9 vai. ryte buvo 
vaikelių Pirmosios Komunijos pri
ėmimas. Iš vakaro bažnytėlė 
vardan šios iškilmės buvo puikiai 
išpuošta (ačių puošime pasidarba
vusiems). Šioje dienoje susivie
nijo su savo Išganytojum Šven- 
eiausiame Sakramente pirmu kar
tu savo gyvenime 81 vaikučiai ir 
mergaitės. Niekados šioji para
pijėlė nebuvo mačius tokį skait
lių vienu kartu priimant Pirmą 
Komuniją. Diena buvo patogi, 
saulutė visa savo sviesa švirtė, 
rodos stengdama pagerbti šią vai
kučiams niekad neužmiršamą die
ną. Vaikučiai-gi buvo linksmi. 
Tėvams didis džiaugsmas. Visi 
linksminosi, gėrėjosi tokiu puikiu 
būreliu.

Už tokį pasidarbavimą pagelbė- 
ijme gerb. klebono prirengti vai
kučius, parapijonai patys nutarė 
parodyti užuojautą klierikui An
tanui Karužiškiui, kuris beveik 
visą savo atastogų laiką šiam dar
bui pašventė. Tad su patarimu 
gerb. dvasiško vadovo kun. Va- 
lančiuno likos padaryta ko- 
lekta nedėlioj 29 d. rugpiučio, 
prieš klieriko iš Girardville išva
žiavimą. Tam tikslui tapo sumes
ta $96.79. Priskaitant aukas kai- 
kurie asmeniškai moksleiviui sutei
kė, galima sakyti Girardvilliečiai 
sudėjo į $150.00.

Po sumos moksleivis, atėjęs, pa
rapijiniam susirinkime viešai susi
rinkusiems trumpa prakalbėle pa
dėkojo už tokią gilią užuojautą ir 
prašė visiems aukuotojams kurie 
susirinkime nedalyvavo, išreikšti 
vardan jo, širdingą ‘ ‘ ačių. ’ ’ Pri
žadėdama niekuomet neužmiršti, 
nes jau atostogų laikas baigėsi ir 
reikėjo neužilgo išvažiuoti.

Čia bus ne prošalį paminėti, kad 
klieriką antaną KaružiškĮ gali
ma priskaityti kaipo Girardvillės 
lietuvių kandidatą Į kunigus, nes 
jisai čionai yra augęs mūsų tarpe 
ir visiems gerai pažįstamas. Kuo
met pradėjo tvertis Šv. Vincento 
lietuvių parapija, jisai buvo pir
mutinis tarnukas prie Šv. Mišių 
tarnauti Dar kiek laiko dau- 
giaus ir turime viltį matyti jį ku
nigu, ko visi linki ir mokslo me
tams taria padėk Dieve jam pa
siekti ko jis trokšta. Negreit 
užmirš jo, vaikučiai kurios pri
rengė prie pirmos Komunijos; ne
greit užmirš jo ir Nekalto Prasi
dėjimo mergelės, kurias mokino 
lietuviškos gramatikos ir lavino 
perstatyme veikalėlio “Desenza- 
no Mergelė,” kurį trumpame lai
ke jot perstatys..

"fauro Ragas.

Vietinis Lietuvių Prekybos 
Bendrovės skyrius rengia pra
kalbas ant seredos vakaro 6 d. 
spalio ant 7:30 valandų vaka
re, U. K. svetainėje. Rengė
jai turi užkvietę svetį iš Lietu
vos kuris mums praneš vėliau
sių žinių apie Lietuvos pramo
nę ir tt.

CLEVELAND, OHIO
Parapijos reikalai.

Rugsėjo 14 d. š. m. Lietuvių R. 
K. Šv. Jurgio parapijos, pradėjo 
kasti pobažnytinį rūsį (skiepą) 
nupirktoje naujoje vietoje. Ma
noma ateinantį pavasarį įeiti į 
naują bažnyčią ir mokyklą. Baž
nyčioje galima bus sutilpti apie 
1500 žmonių. Mokykla bus aš- 
tuomi didelių kambarių; kur ga
lės mokytis daugelis vaikučių. 
Apleidus mūsų kolioniją kun. Ta- 
moliunui, šiomis dienomis sulau
kėme naujo gerb. kun. Daniūno. 
Jis bus už vikarą prie Šv. Juoza
po parapijos.

Prakalbos.

Rūgs. 25 d. š. m. C. L. K. D.' 
Sąryšis ir Paskolos stotis, suren
gė prakalbas, pardavimui daugiau 
L. L. P. Bonų, paminėjimui atga
vimui Vilniaus ir išnešimui pro
testą prieš lenkų briovimąsį į 
Lietuvą. Kalbėjo du kalbėtojų, 
Majoras P. Žadeikis Lietuvos Mi
sijos narys ir Medicinos studentas 
iš Lovolo Universiteto Chicago’je 
J. P. Poška. Pirmasis daugiau
sia darė pranešimus, kas link dar
bų Lietuvos St. Seimo. Nurodė 
Įvairius projektus vykinamus Įsta
tymuose. Pranešė apie naujus 
puolimus lenkų Lietuvoje ir ragi
no pirkti L. L. Paskolos Bonus. 
Antras irgi nurodinėjo reikalingu
mą pirkti L. L. Bonus, bei remti 
Lietuvą Įvairiais būdais. L. L. 
Bonų parduota už $1000.00.

Raudonajam Lietuvos Kryžiui 
surinkta aukų $58 su centais. Iš
nešta protestas prieš lenkus.

Pradžioje ir pabaigoje sudai
nuota “Lietuva Tėvynė mūsų.” 

Koncertas ir Teatras.
Spalio 10 d. š. m. L. Vyčių 25 

kp. rengia vakarą Germania Turn 
salėje 1610 E. 55-th'St., Cleveland, 
Ohio. Vadins veikalą 
Vainikas.” Choras turi 
kinęs daug naujų dainų,
to bus, kvartetų, duetų ir solių. 
ŠĮ vasarą buvo vėsi ir turėjo pro
gą bandymus daryti. Paskuti
niais laikais pastebėta, kad prie 
L. Vyčių stojo veikti čia augusis 
jaunimas. Didžiuma iš jų lanko 
augštas mokyklas. Jie galės pa
rodyti savo gabumus dirbdami L. 
Vyčių organizacijoj, labui tautos 
ir bažnyčios.

purvinas darbas atliktas niekad 
nepasilieka be ženklų. Taip ir 
šį žmogžudystė paliko. Viena, 
kad tą jį auka atrasta 9:30 vai. 
vakare kraujuose paplūdusį if 
dar gyveno kelias valandas ir 
kalbėjo ;tad spėjama, kad policijai 
jis pasakė apie savo žmogžudžius, 
o kitą, jei būt ir buvęs nebegyvas 
ir tai ženklai būt parodė, kad tai 
darbas nedorėlių.
* Išgirdęs apie tą nelaimę aš nu
ėjau ant salės pėtnyčios rytą ir 
paprašiau mokytojaus p. A. Dim- 
tos parodyt kur toji tragedija at
sitiko. Užėjęs viršun tuoj išvy
dau atkaklios kovos ženklus: 
Ant estrados elektros lemputė iš 
pat lubų nutraukia su virvute ir 
numesta ant kėdės sukulta. Grin
dys ilgais ruožais išbraižyta čeve
rykų korkais, mat vargšas neno
rėjo pasiduoti Uždangos virvė 
nutraukta ir pririšta prie garinio 
pečio dūdos (paipos) ; tas vaiz
das parodo, kad buvo prismaug
tas idant riksmo niekas neišgirs
tu. Ant grindij kur būta krau
jo iššluostyta, mat be baimės 
žmogžudystės darbas atliktas, nes 
žinota, kad klebonas buvo išva
žiavęs ant rekolekcijų.

Gaila, labai gaila velionio. Bu
vo doras ir labai tykus žmogus. 
Turėdamas įtekmę ir ryšius su jau
nimų, ragino ir juos užsilaikyti 
padoriai. Supratome tai nevi- 
padoriai.

Kadangi velionis visų parapijo
nų buvo mylimas, tai ir ant jo 
laidotuvių panedėlvj susirinko 
tiek daug žmonių, kad į bažnyčią 
netilpo. Penki vargonininkai dai
liai giedojo paskutinį kartą savo 
draugui. Kun. Remeika labai 
jausmingą pamokslą pasakė ir po 
visų ceremonijų nulidėjo didelė 
minia į prieglobstį motutės že
melės —

rintė, P. Milius, K. Vasiliaus
kas ir D. Antanavičius. Nuo
širdžiai prašome kuopų, kurios 
nori rengti koncertų, savų 
mieste, kogreičiausia mums 
pranešti, nes mes nesulaukę 
nuo Vyčių kuopų atsakymo,

“Rūtų 
išsamo-
Apart

Simono Sūnus.

sutiksim pildyti ir kitrj kata
likišku organizacijų kuopoms.

Dėl reikalingų informacijų, 
kreipkitės šiuo antrašu:

D. Antanavičius,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOSI
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo.
SUTALPINA savyje daug rašalo.
NEBĖGA—Siunčiame per paštų ir evpresu j visas 

Šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios. 1

• taip greit, kad su jokia kita plunksna
negalės lygintis—be kratymo pirm pradėsianL

Jų kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.56, $8.00 !r augščiaus.

Pirk dabar! Mums ir mes už kiekvienų plunksną 
garantuojame.

“DARBININKAS”
244 W. Broadway, Boston 27, Mass

DETROIT' MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. 

Vienatinis LIETU VIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų. 

Važiuojantiems i Lietuvį iSstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia j Lietuvį per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas: z

If. ČERLANIS, 
2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boujvard
Telefonas MARKET 2910. •

T JETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC STATĖS FINANCE CORP.
(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE) 

KAPITAL E?TOCK $1,000,000.00 
Ši korporacija likos sutverta geresniam aprūpinimui 

keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKORTES, 

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ. 
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ 

Pirkite laivakortes iš laiko, nes 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.
Iš New York į Antverpą be persėdimo 

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

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

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

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

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

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

Laivakortės per vandenį $100.00. Head Tas $5.00. 
Nuvažiavę į Hamburgą, Antwerpą ar Rotterdamą 
lengvai pasieksite Lietuvą. Užsakydami laivakortę^ 
prisiųskite $25. Pasportus mes parūpiname gyve
nantiems Bostone ar netoH Bostono. Iš tolimesnių 
miestų norėdami gaut informacijų kreipkitės pas:

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

Telephone S. B. 1061.

O
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DETROIT, MICH.

Ketverge 23 d. rūgs, kilo gais
ras lietuvių čeverykų ir drapaną 
krautuvėje, ponam. 1147 Michi- 
gan Avė. Padaryta daug nuoto
lių. Krautuvės savininkas, yra 
Jonas Galiūnas ir Petras Kučins
kas. Šioje krautuvėje žmonės

4

BROOKLYN, N. Y.

Baisi žmogžudystė.

Keletas metų atgal Netv 
tain’e tapo nužudyti A A. kun.1 
Juozas Žebris ir jo tarnaitė, Gil
berte per cicilikus Keulėną ir 
Montvidą, kurie prisiskaitė iš 
“Keleivio” “Laisvės” ir visokių 
šlamštų griebėsi žmogžudystės i- 
dant pasižymėjus tarpe savo vien
minčių raudonųjų. Sumanytą 
darbą išpildė. Bet nakaltai pra
lietas kraujas nenuėjo veltui, 
žmogžudžių protas susimaišė, ir 
po keletos mėnesių buvo suimti ir 
žinoma užbaigė savo gyvastį ant 
kartuvių, suteršdami bjauriausiai 
lietuvių vardą Amerikoje.

Rodosi to liūdno atsitikimo tu
rėjo užtekti... Bet štai rugsėjo 
22 d. š. m. vakare 8 vai. ant salės 
Kar Aniolų netikėtai užklupę 
žmogžudžiai visų parapijonų my
limą vargonininką Karolį Kibartą, 
prismaugė jį išmetė pro langą nuo 
trečių lubų ant kiemo užpakalyj, 
manydami, kad jo ir kaulai subi- 
r&s ant akmenų, ir . tokių būdų 
žmonės pamanys, kad jis pats pro 
langą išpuolė, o jie (žmogžudžiai) 
bus liuosi atlikę savo darbą. Bet

E, i

Bri-

WEST LYNN, MASS.

Rugsėjo 26 d. moterų Šv. Onos 
Dr-tė parengė teatrą. Lietuvių 
Ukėsų kliubo svetainėj. Statė 
scenoje 4 aktų dramą “Valkata.” 
Nors oras buvo gana šiltas, 
vienok publikos prisirinko pilna 
svetainė. Taigi ir šį kartą dra
ma buvo parinkta ir aktoriai sa
vo užduotis atliko labai gerai. 
Tarpe aktų seseris Brigita ir Kat- 
rina Borisiutės publiką linksmino 
smuiku ir pianu.

Aktoriai buvo šie: K. Prietis, 
V. Ginkiutė, A. Čebatorauskas, A 
Vengraičiutė, P. Bolys, M. Užda- 
viniutė, V. Volkeviče, S. Zaleckas.

Šv. Onos dr-tė pirma prisidėjo 
prie Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
pirmutinė nupirko Lietuvos Lais
vės Paskolos Boną. Savo kasoje 
turi arti tūkstančio dolerių.

Žinąs.

RACINE, WIS.

Vaško atsilankymas.

Rugsėjo 15 d. gerb. Vaškas ap
lankė mūsų kolioniją. Vakaro 
surengimui pasidarbavo L. L. P. 
Bonų pardavimo vietinė stotis. 
Nusamdė didelę “Strand” sveta- 
nę, išplatino apgarsinimus r tt. 
Publikos prisirinko vien lietuvių 
pilna svetainė. Gerb. kalbėtojas 
kreipė atydą į amerikečius lietu
vius, kad ir jie sektu pavyzdį sa
vo brolių tėvynėje. Ragino pirk
ti L. L. P. Bonus.

Užbaigęs prakalbą gerb. Vaškas 
rodė paveikslus, kur buvo paro
dyta iš Lietuvos valstybinio vei
kimo. Nors vakaras traukėsi iki 
vėlumai, bet publika ramiai laikė
si iki užbaigos. Bonų tą vakarą 
parduota už $300. Įeigų už į- 
žangą $70.30, išlaidų vakaro pa
rengimui $27, gryno pelno liko 
$43.30 kurie likosi įduoti gerb. 
Vaškui persiuntimui Lietuvos Mi
sijai.

J. S. Kesminas.

N. A. VYČIŲ KUOPOMS
PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešam, jog Vy
čių 17 kp. būrelis dainininkų 
yra užimti ant spalio 12 ir 23 
dd. Rengdami jiems koncer
tus, nerengkit ant minėtų die
nų. Kurios Vyčių kuopos dar 
nėra gavę pranešimo, tai pra
nešam dabar kad mes sutinka
me išpildyti koncertą bile ku
riai Vyčių kuopai Naujoje 
Anglijoje. Į šią grupę ineina 
šie: A. Nariukai te, A. Kibu-
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS BANKAS g
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Vilniuj IR JO SKYRIAI
Panevėžyj

Šiauliuos •
Raseiniuos

Liepojoj 
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 hankę duoda Banko agentūros 
vedėjas
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St., Newark, N. J

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

50c. (galima stampėmis), gausi 10 ekz., už dolerį — 20 
ekz. 0

*

KUR

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

9

Ir dar reikia išlaikyti pinigus pilnai šešius mė
nesius kad gavus pilną nuošimtį.
Ar savo banke gauti už padėtus pinigus ant pa- 
<^0

AR TAMSTOS ŽINOTE, KAD

JFranhlin f&ank
of the city of Boston

6 Park Sųuarv
Perviršis Padenų
$1,400,000. $21,000,000

yra savitarpinė Banka.
K AB YRA SAVITARPINĖ BANKAI Tai yra korporacija užtvlr- 

ota Massačhusetts valstijos invesinlmul žmonių sutaupytų pinigų ir 
vedama globėjų kurie tarnauja be mokesnio.

INVESTINIMAB SUTAUPYTŲ PINIGŲ ir padėlių tiktais gali būti 
tikrintose užstotose sulig valstijos nuožiūros.

ČIONAI8 NĖRA 6ĖRININKŲ kuriems mokama perviršio uždarbis. 
Kiekvienas doleris profito kas Šeši mėnesiai yra užrašomas padėlių 
▼ardu, tiktai išskyrus mažas nuošimtis, kuris laikomas apsaugon nuo 
nuostolio.

SUVIRS 100 METŲ minėtas banku veikia be nuostolio padėliams. 
ATNE&K ARBA SIŲSK PINIGUS PADĖJIMUI ĮMą MaotacktueiU 

Savitarpinę Taupymo Banką.

PILNAS SAUGUMAS

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA
IŠPLAUKS

SPALIO 30 DIENA, 1920
TIESIAI Į 

HAMBURGĄ 
TREČIOS KLASOS RATA *125.00 

SU DADELIU *5.00 KARES TAKSŲ. 
KreipkitSe prie artimiausio Cunard agento.

DIREKTORIAI:DIREKTORIAI:

S. Kndzma, 
Nuhua, N. H.

366 BROADWAY,^OUTH BOSTON, MASS.

6»„

*̂ ■1

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

CENTRALIS
BENDRAS 
LIETUVIU 
BANKAS

PraeiAeniat

j. Gotaotas. JUOZAPAS s’ 
Bostoa, Mass. Loveli, Mass.

KAVALIAUSKAS .

Centro#.*
32-34 CROSS * STRSET, BOSTONr MASS.



Nedėlioję, spalio 3 d. bažny
tinėj salėj Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus vietinio skyriaus bu
vo prakalbos.

Pirmiausia vedėja p. Jan- 
kienė paaiškino vakaro tikslą 
ir perstatė kalbėti vietos kle
boną kum K. Urbonavičių. 
Gerb. kalbėtojas aiškiai išdės
tė reikalingumą remti L. R. K. 
darbus nežiūrint partijinių už
sipuldinėjimų.

Svečias gerb. kum Daniūnas 
paaiškino apie lietuvių veiki
mą kitose kolonijose. Itegino 
rinkti aukas ir siųsti į Lietu
vą.

Vietos veikėjas P. Petraus
kas kalbėjo apie Lietuvos rei
kalus. Išdėstė plačiai reika
lingumą spiestis į pramonės ir 
prekybos įstaigas. Priparodė, 
kad Lietuvoje tokios įstaigos 
daugiausia žydelių rankose. 
Ragino aukoti labdaringoms į- 
staigoms užsiimančiomis šelpi
mu našlaičių, kareivių ir kito
kią reikalaujančią paramos.

Surinkta auką į L R. K. 
$160.

Žmonią buvo apie 150.

Praeitą savaitę aplankė 
“Darbininko” redakciją kun. 
Daniūnas iš Gary, Ind.

Nedėlioję, spalio 3 d. šv. 
Petro lietūvią bažnyčioje gerb. 
kun. Daniūnas laikė pamaldas.

KATALIKŲ VIENYBĖS 
SUSIRINKIMAS.

Spalio 6 d. Šv. Petro bažny
tinėj svetainėj 7:30 vai. vak. 
įvyks susirinkimas Kataliką 
Vienybės. Į šį susirinkimą 
prašome susinešti • visus tikie- 
tus arba pinigus už Lietuvos 
L. P. Boną. Taip-gi visi na
riai malonėkite ateiti, nes 
daug turime svarbią dalyką 
aptarti paliečiančią visą kata
likišką visuomenę.

Valdyba.

Nedėlioję, spalio 3 d. 2-rą 
vai. po pietų buvo prakalbos 
“Nuteriotų Draugų” persior
ganizavusių į Piliečių Sąjun
gą

Kalbėjo Venys, kuris tarp 
kito ko pasakė: “kas nori 
laimingai, be jokio ‘triubelio’ 
įvažiuoti į Lietuvą, tai turi bū
ti narys perkrikštytos Sąjun
gos.”

K. Šidlauskas aptiekininkas 
■tik ką sugrįžęs iš Lietuvos aiš
kiai ir teisingai pasakė apie 
Lietuvos piliečių darbuotę, apie 
bolševikų darbus ir bolševikų 
kariuomenę. Sako: taip su
skurdusios kariuomenės, kaip 
bolševikų nesu matęs. Tą pat 
pasakė ir apie lenkus J

Po juo kalbėjo “juriskonsul
tas” Bagočius. Nusiskundė, 
kad Lietuvoje su jo siunčia
mais pinigais daro “triubelį” 
Romanas su Kaupu. *

Apie kelionę į Washingtoną 
ir-gi turėjęs nesmagumų, nes 
ten buvo Bielskis ir Bagočiui 
nebuvę vietos Baltuose Rū
muose.

Apie “Piliečių Sąjungą” pa
sakė: “kad yra daug priešų ir 
jeigu priešų skaitlius didinsis, 
tai turėsiu savo ofisą išvalyti 
ir važiuoti po Amerikos lietu
vių kolonijas organizuoti nepi- 
liečius. Važinėdamas pakelsiu 
tokį trukšmą, kad visi ‘numi
rėliai’ prisikeltų ir susirašytų 
į Piliečių Sąjungą jeigu jau iš 
gyvąjį} nesiranda.”

Ant galo kalbėjo antru atve
ju K. Šidlauskas ir paaiškino, 
kad Bagočiaus ir kitų siunčia
mi pinigai per Berlyno bankas 
neišmokami.

Žmonią buvo pilna salė.
Buvęs.

Utaminke, spalio 5 d. š. m. 
7:30 vai. vakare LDS. Name, 
Darbininką ir Vyčią kamba
riuose įvyks svarbus susirinki
mas vakarinės mokyklos rei
kale. Į tą susirinkimą kvie
čiami koskaitlingiausi LDS. 1 
kuopos ir L. Vyčią 17 kp. na
riai. Komisija vakarinės mo
kyklos reikale išduos raportą. 
Beto ir kiti svarbūs reikalai.

LDS. 1 ir L. Vyčią 17 kp. 
Valdybos.

TAUTOS FONDO Įl ojo 
SKYRIAUS SUSIRIN

KIMAS.
Spalio 6 d., seredos vakare 

7:30 vai. šv. Petro bažnytinėj 
svetainėj įvyks susirinkimas 
Tautos Fondo 11 skyriaus. Į 
šį susirinkimą yra kviečiami 
visi nariai aukavusieji Tautos 
Fondui ir buvusieji kolekto
riai. Kuomet Lietuvą užplū
do svetimi nekviesti “svečiai,’ 
Vietinis Tautos Fondo skyrius 
vėl turi pradėti savo darbą 
Lietuvos labui. Gal turėsime 
knygučių, kurias gaus kiek
vienas narys ir kolektorius. 
Turime svarbų laišką iš Cent
ro apie naujus pienus ir vajus. 
Visi, kurie dar nesat gavę pa
liudijimą, tame susirinkime 
gausite.

Valdyba.

PARSIDUODA LUNCH 
ROOM. .

Vieta gera: lietuviais apgyventa. Sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon, todėl tu
ri būti greitai parduotas. Atsišauki
te :

Montello, Mass.

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

MARCELĖ VIDUNIUTE,
62 Nashua St., Boston, Mass.

PUIKUS BALIUS!
I

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

ŠV. JUOZAPO DR-JA
-------------- sncr--------------- '

man

Jonas Butėnas paieško Antano Nor- 
buto tėvų, kurie paeina iš Kauno rėd., 
Kvietkų parapijos, Latvigalos kaimo. 
Gyveno kokį laiką Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur. Norbutas Ameri
koje turi tėvą, motiną, du broliu—Pet
rą ir Longiną ir sesę Liudvisę. Turiu 
svarbą reikalą apie jos suną Antaną, 
kuris dabar esąs Vokietijoje ir’už sa
vaitės žada pribūti Amerikon. Jie pa
tys ar kas apie juos žino, lai praneša 
kogreičiausia man.

JONAS BUTĖNAS,
242 West Broadway, So. Boston, Mass.

Ieškau pusbrolių Juozo, Petro, Ka
zimiero ir Antano Rubšią, visi keturi 
sunąs Adomo Rubšiaus iš Kvedamią 
valščiaus, Tauragės apskr. Paskuti
niais metais gyveno Tynėną Naumies
čio valšč., Tauragės apskr. Amerike 
gyveno Chicagoj, o dabar nežinau. Tu
riu svarbą reikalą. Jeigu kas žino, ar 
anie patvs, teatsiliepia ant šio antra
šo: LITHUANIA. Kaunas, Pašto
Valdininkė Zofija Rubšytė.

L. D. S., N. A. Apskričio išva
žiavimų komisija praneša, kad do
vanos teko: Vytiutui Kazlauskui 
drukuojama mašinėlė, Kaz. Savi- 
lioniui smuiką. Atsišaukite pas 
komisijos pirm.

Joną Glinecką

A. L’. R K. Moksleivių 17 
kuopos susirinkimas bus spa
lio 5, 1920 pobažnytinėje sve
tainėje 7:30 valandą vakare. 
Visus narius širdingai, kviečia
me apsilankyti.

PRAKALBOS IR VIBSOS 
DISKUSIJOS.

f •
So. Bostono Lietuvių Ūkėsų 

Dr-ja rengia pėtnyčioj 8 d. spa
lio 7:30 vai. vakare Lietuvių 
Salėje, kamp. E. ir Silver Sts. 
viešas prakalbas ir diskusijas. 
Visi ūkėsai ir ūkėsės yra kvie
čiami atsilankyti. Bus disku- 
suojama už ką balsuoti. Bus 
priimami ir nauji bariai įdr-ją.

PIRMOS KLESOS

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

Visą darbą gvarantuojame

Nuga-Tone

Paieškau savo sesers duktės Mortos 
KriučiukSs, 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 
Marceliukč atsilieptą pas mane į Lie
tuvą. Adresas: Pranas J. Sutkaitis, 
Sutkų kaimo, Paeierčlių vai., Sakių 
apskričio, Suvalkų radybos. LITH- 
U AKI A.

Bell Phon. Dicktassu 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., PkiUdelphia, Pi.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.

LINE

S.S. AQUITANIA
IŠPLAUKS

SPALIO 12 DIENĄ, 1920
PER ANGLIJĄ

J HAMBURGĄ ir LIEPOJŲ
I HAMBURGĄ *125.00 I LIEPOJŲ *140.00 

SU DADELIU <6.00 KARES TAKSŲ.




