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O. Finkeišteistas

Amerikos lietuvį be bono 
laukia čia gėda, 

o Lietuvoje boikotas.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

■ " ~ ir su ba tomis.
Metams $4j00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams i $5.00

“DARBININKAS”
242-244 W. Broadway,

South Boston, Mase.

IAĖTĖVOS LAISVĖS 
PASKOLA.

Paskolos upelis.
Skaiteat Lietuvos Lais

vės P**k*los darbą fakti
nio pnaidėjus iš pat pra
dam išą metų, paskolos u- 

šiam laikui teka 
i ir tekėdamas su

ka aa*aą. Tėvynės Valstybi
nu stotą. Imant mėnesiais 
paėketaa <pefi* sriaunumas 
kuva tatai:

m.......^įtasm.ie
, l»2ą m...............220,818.45
m* m.................. 196,992.30
toL, 1920 m..........177,116.73
L, 1920 m...........117,202.16

BirMto Mto, 1920 m...........248,510.20
Liepto toto.. 1920 m...............172,821.79
Rugpjūčio M«n„ 1920 m..........57,653.96
Rugsėjo men.. 1920 m. ... . .27,981.'98 

Negalima nepastebėti, kad 
Laisvės paskolos upelis pa
staruoju du mėnesiu baisiai 
nuseko. Tarytum, kad koks 
Lietuvos nedraugas ėmė ir 
užtvarkė. Čia kaip nelaimė 
ir lenkai šmakšt ir prisista
tė: Lietuvos žemę kraujų 
aptaškė. Iš mūsų sesių ir 
brolių tyčiojasi ištvirkę Pil
sudskio legionistai. Vilnius 
rankose banditų.

Amerikos lietuviai! Pra- 
kaskite bonų tvenkinį, dar 
po vieną boną pirkite, nu- 
šluokite besočius begėdžius 
į. Vislos pelkes!

Lietuvos Bonai Eina 
Brangyn.

Pradžioje paskolos mokė
jome už Lietuvos Laisvės 
bonus lygiai 50, ar 100, ar 
500 dolerių grynais pinigais. 
Lygiai mainėme Amerikos 
b*»«* į lietuviškus. Ame
rikai benas, parduodant ar 
peafcaaib ant biržos, atpigo, 
— Lietuvos bonai neatpigo, 
bet brangesni dar pasidarė, 
nes jie yra laisvės bonai, nes 
per juos trokštame Nepri- 
prigalmybę Lietuvos kraštui 
užtakrinti. ir užgrūdinti. Gi 
Nepaigahaybė Lietuvos ne
tik, kad neatpigo,bet kas
dien vis brangesnė darosi 
muass. Ypač lenkų dvarpo
niams ažsigeidus ją iš mūsų 
atuntiTodel Lietuvos Ląis- 
vės bonų kursas, kaip ir mū
sų Neprigulmybės bei laisvės 
trofcunas yra tvirtas ir pa
stovus, nežiūrint į tai ar bir
žos spekuliacijai atatinka, 
ar ne. Mes Lietuvos žmo
nės savo paramą ir savo 
laisvę nespekuliuosime I

Be to dar Lietuvos bonai, 
kas jus tūri pirkęs, jau ne
ša 5 nuošimčius nuo 1 liepos 
š. m. Kas vienas mėnuo 
Lietuvos bonas už 50 dol. 
priaugina 20 centų; bonas 
už 100 dol. — priaugina 40 
centų. Dabartinis spalio 
mėnuo yra ketvirtas mėnuo,

skaitant nuo 1 liepos (lie
pos, rugpiučio, rugsėjo, spa
lio). Todėl perkant boną 
už 50 dol. dabar teisybė rei
kalauja primokėti 80 centų 
už priaugintą nuošimtį, per
kant boną už 100 dol., reikia 
primokėti $1.60. Lapkri
čio mėnesyje pirkėjas bono 
už 50 dol. primoka 1 doL; 
pirkdamas už 100 dol. —pri
moka 2 dol. Todėl visi, 
Lietuvos Laisvės branginto- 
jai, nusipirkime dar po vie
ną laisvės boną, kaipo pro
testą prieš lenkų nedorybes; 
nusipirkime tuojaus, kol 
Lietuvos bonai dar nepa
brango labai!
Gražus Paskolos Atminties 

Ženklas.
Pragyvename didžiausio 

pavojaus ir skausmo dienas. 
Svetimų valstybių išpaikin
ti lenkai, vakar dar patys 
vergai, šiandien įgavę ragus 
nori pavergti kaimynas tau
tas ir Lietuvą visupirma. 
Brutališkai išplėšė mums 
Vilnių ir nori jį pasisavinti, 
norėdami įtikinti pasauliui 
kad vogimas ir plėšimas y- 
ra legalis. Nuo Gedimino 
kalno Vilniuje nuplėšė Ne- 
prigulmingos Lietuvos sim
bolį — trispalvę lietuvių 
tautos vėliavą ir nori kam 
tai įkalbėti: kad Pilsudskio 
— Zelgowskio .įiekšystė yra 
Lietuvos gyventojų apsi
sprendimas.

Šalin purvinas rankas vi
si “prosze panai”! Sujun
gę pajėgas Lietuvos žmonės, 
Amerikos lietuvių padeda
mi, nusikratys baudžiavą — 
uniją ir vėl iškels trispalvę 
savo vėliavą ant Vilniaus 
pilekalnio!

Visi gyventojai Lietuvoje 
pasiėmė už ginklo, mes gi 
čionai imkimės už bonų. At
minčiai šio begalinės svar
bos darbo, visiems Nepri- 
gulgulmingos Lietuvos sta
tytojams, kas pirko ar pirks 
Lietuvos Laisvės boną, yra 
paruošta ir teikiama puiki 
paskolos darbo atmintis: 
Lietuvos Vėliava su parašu.

Padarykime atmintį sau 
ir džiaugsmą savo Tėvynei. 
Kas liks be bono, — tebūna 
jam gėda čionai, gi Lietuvo
je jo laukia boikotas.

Lietuvos Misijos Biuras.

Buenos Ayres, spal. 26. — 
Čia gautomis žiniomis Boli
vijoj kįla maištas.
----- L- JI ■ 1M.

Ko neskubini su pagctba 
Lietuvai 7 Ar nori, kad prie 
to paragintu lenko bijūnas 9

Sunkiai apsiginklavę, didelėmis pa
jėgomis, nežiūrint musų Valdžios tai
kingumo, puolė mus lenkai dvarinin
kai, puolė, kad amžinai mus pavergtų, 
kad savo dvarus nuo dalinimo apgin
tą.

Ar turime mes jų ginklų nusigąst, 
ar turime prieš juos nusilenkti, amži- 
non dvarininkų verguvėn eiti?

Ne. Tvirtai stokime petįs į petį, 
susijunkim į Lietuves Gynimo Komite
tus, o tada visa dvarininkų galybė su
biręs prieš musų vienybės galybę.

Kiekvienam sodžiuj, miestely, kur 
tik yra bent keli, kurie nenori dva
rininkų jungo, tegul tveria gynimo 
komitetą; tegul tie komitetai jungia
si su apskričių komitetais, • kur jų 
dar nėra tesusižino su Lietuves Gyni
mo Komitetu.

Tenebunie tie 
dėlės be darbo, 
kiekvieną kovon su lenkais.

Kas gali tęstojo kariuomenėn sava
noriu; kas gali testo ja j šaulių barius, 
i partizanus; tenelieka namie nė vie
no sveiko jaunuolio; nesirūpinkime 
dabar namais: nuveiksime lenkus, nu
galėsime juos ir, pargrįžę namo lais
vi, Šimteriopai atidirbsime praleistą 
laiką.

Jei pasigailėsime dabar savo namų 
pamesti, tai atėjęs lenkas ištuštins 
aruodus, tvartus, išnokins turtą, mus 
pačius saro kariuomenėn išvarys, tai 
neleis Steigiamajam Seimui darbo žmo
nėm dvarų žemės išdalinti, tai amži
nai dvarininkų pančiais žvangėsime.

Taigi visi už ginklo! Eikime į ar
timiausias komendantūras ir ten ra- 
šykimės savanoriais arba stačiai sto
kim į kariuomenę; arba pėsti eikime, 
raiti jokim į šaulių barius, į parti
zanus, ir ginkime kraštą nuo lenkų 
verguvės, o kur nėra Šiaulių burių, 
ten naujų tverkime arba kreipkimės į 
šaulių Sąjungą, Centro Valdybą Kau
ne (Laisvės Al. 26/Nr.) kad iš ten 
reikalingų nurodymų duotų.

Ar atmenat baudžiavos gadynę, ka
da musų tėvai dvaruos buvo kankina
mi, ant šunų mainomi? Jei neapsi
ginsime nuo lenkų, vėl pas mus bau
džiava bus, nors ir kiek kitokia.

Tėvai, raginkite savo sūnūs į gink
luotas eiles stoti, sesutės, žaliuojan
čiomis rūtelėmis lydėkite savo brolius, 
karan prieš lenkus jojančius.

Amžina gėda ir pažeminimas tebū
nie tiem namam, kur slapstytus* mu
sų kariuomenės pabėgėlis; teužsidaro 
kiekvienų padorių namų durys prieš 
jį, kad tai ir sūnūs ar brolis butų.

Tėvai, patys vežkite į valdžios ran
kas pabėgėlius dezertlrus, sesutės mer
gelės atminkite, kad pabėgėlis nėra 
Jūsų meilės vertas. Paniekinkite jį.

Bet musu žemę ginantiem reik mais
to, rūbą, reik ginklų. Tyrai, pilki
te piliavą kariaujntiem. Moters siųs
kite savo broliam tunam pirštinių, ko- 

Mėbk oi Ašį 
Vist piliečiai maukite nuo save ran
kų aukso Medus, nusiimkite nuo sa
vęs brangenybes. atiduokite visa tai 
musų kraštui ginti.

Dėkite aukas per savo Gynimo ko
mitetus. Nesigailėkite, nes kiekvie
nas šiandien pagailėtas skatikas, jei 
krašto neapgintume, nuskęstų plačioj 
lenkų kišenėj, nes kiekvienas šiandien 
pagailėtas skatikas plačiai atidaro du
ris lenkui gruobuoniui J musų turtus.

Dėkite, kas ką išgali. Tenenusime- 
nlĄ kas maža tegali. Ir tabokos sva
relis didelė kareiviui paguoda.

Drąsus musų kareiviai ir karininkai, 
narsus sakalėliai, bet be mus pagal
bos ar įstengs jie ką nors padaryti? 
Ne, neįstengsi

Bet lenkas dvarininkas yra ir mu
sų pačių tarpe įsigalėjęs. Sekime jį, 
ir dabokime kiekvieną jo žingsnį, da
bokime, nes jis visur mum duobę ka
sa. Sugrusklme jų šnipus į kalėjimus, 
ir atminkime, kad jie noulatoe susiži- 
no tarp savęs ir teikia lenkų kariuo
menei žinių, teikia pagalbos, turto, 
kuris juk musų rankomis sudarytas.

Ypač sekime, žiūrėkime tų, kurių 
sūnus į lenkų kariuomenę yra išėję. 
o žinias apie kiekvieną netikusį dva
rininkų žingsnį pranešklme komendan
tui, milicijai’, artimiausiam Šiaulių ba
riui, Gyfiimo komitetui.

Tenebunie dabar lietuvio, Uetuvai- 
Įės, kuris lenkų darbų nesektų, o su
sekęs kam. reikiant nepraneštų.

Stipriai susijungkim J Gynimo komi
tetus, imkimės' ginklo, duokime aukų, 
sekime ponus ir jų biaulius ir lško-

• •

vosime sau laisvę ir apginsime tur- 
. tą, padarysime lenkų dvarininkų ga
lybei-galą.

Tegyvuoja laįsva, pačių žmonių val
doma Lietuva, tegyvuoja mus nepri
klausomybės laimė!

■ LIETUVOS GYNIMO KOMITETAS:

VYDŽIAI
(Ežerėnų apskr.)

Lietuvos nuteriotas kraštas visur ro
do praeito karo baisenybes, bet tas 
kraštas apie Vydžius ir toliaus Lietu
vos su Rusija sienos ir Naročo ežero 
link turbut bus vienas iš baisiausiai 
nukentėjusių nuo karo. Važiuok visą 
laiką nuo Dūkštų link Vydžių ir ne
pamatysi dorai išdiltų laukų, vis ap
leista dirvonais arba apkasų grioviais 
išvingiuota. Dar arčiaus prie Dūkš
tų netiek baisus vaizdas atrddo, nes 
dar randi kaimų neperdaug sunaikin
tų ir žmonių matai, kurie šį tą dir
ba, triūsia po laukus ir taisosi išgriau
tus triobėsius, kitur net naujus imasi 
statyti, bet jau apie Vydžius ir apy
linkes tai matyt karas siautęs visu sa
vo baisumu. Kaimai sudeginti, laukai 
piktžolėmis sukeroję ir apkasų-apka- 
sais, vielų-vielomis išpinti. Kyšo lau
kuose apkasai cemento stogais deng
ti su langeliais ir stipriai apkasti— 
tai vokiečio galybės palaikai, jie čia 
turėjo tvirčiausią sieną prieš rusus.

Keliai čia kuoblogiausi, išvažinėti 
karo gurguolėmis ir sunkiaisiais au
tomobiliais, tikras prasikeikimas va
žiuojantiems. žmonės gyvena kaikur 
užsitaisę blindažus ir užsivedę šiokį 
tokį darželį arba kiek žemės praknlsę 
ties tais triobėsiais.

žiūrėk kur nors tarp žolių ir išnar
pliotų vietų ir rūksta iš žemės vos iš
sikišęs kaminėlis—tai žmonės gyvena.

Vydžių miestelis dabar’ labai išnai
kintas, nors prieš karą matytis iš už
silikusių griuvėsių mūrinių namų, bu
vo gražus miestelis, žmonės jame gy
vena urvuose po griuvėsiais, yra dar 
kelios užsilikę, bet taip pat apdau
žytos bakūžės. Labiausiai nukentėju
si Vydžių bažnyčia. Sako kad joj vi
są fronto buvo laiką buvo vokiečių 
artilerijos žvalgomasai punktas, tai be
būdama vis tarpe abiejų pusių ugnies 
ir nukentėjo. Du raudoni bokštai iš
tolo kyšo su nuplėšytomis skardimls ir 
su išgriautais šonais, vienas iš jų jau 
vos besilaiko ir gal greitai nugrius; 
stogas tik gegnės ir tai išlaužytos, pro 
langus laksto vėjas—nė vieno stiklo 
neužsiliko, viduj viskas išardyta, net 
tinkat išgriauti. Ta sunaikintoji baž
nyčia savo apgailėtinu vaizdu prime
na giltinės skeletą, baisiosios karės 
ženklą, vaikams ženklą ką jų tėvai 
matė ir patyrė gyvenime.

žmonės meldžiu vokiečių palikta
me iš lentų sukaltame barake viena
me artimame folvarke. Tenai Ir tur- 
gus'buna, nors negali nė turgumi va
dintis, nėra kam nė važiuoti į Jį.

Bet dabar užėjus į tą kraštą lietu
viams žmonės imasi viską atsistatyti 
ir galima turėti viltį, greit pakils ir 
palengva išnaikins baisaus karo žy
mes, tik, žinoma, dar ilgai dideli že
mės plotai dirvonuos, nes gyvulių ir 
įrankių žymi stoka. Dabar Jau vis 
daugiaus matytis naujus trobesius sta
tant, nes žmonės neabejoja kad lietu
viai čia pasiliks Ir nebeleis jų skriaus
ti visokiems atėjūnams bolševikams ir 
lenkams, kurie tarp savęs besipiau- 
dami dar į didesnį vargą stūmė ir taip 
jau nuo vokiečių-rnsų neatoipelkėju- 
stus gyventojus. Lenkai, matyt, ma
nė čia amžinai likti, nes visur len
kino kiek galėdami tą kraštą, taip pat 
kaip vokiečiai kad vokietino. - Kaikur 
stovi lenkiška višta papuoštas para-' < / 

♦
šas dėl miškų “dovadstvu” ir kitokių. 
Tik nabagams prisėjo bereikalo išaik- 
voti tiek maliavos dėl savo visokių 
lentelių išpuošimo, bereikalo jie girias
•ir girsis kad* nuo jų lietuviai kultū
riniai priguli, nes jie ir savo raštus 
ant lentelių ištobulinę; nabagai-len- 
kučiai jog dabar maliava taip bran
giai kainuoja. Gal ponai lenkai butų 
geriau padarę vietoj išlaidų visokiems 
lenkiškiems -parašams lietuviškame 
krašte papirkti Jrokią nors spaudų kad 
šmeižtų lietuvius.

Nuteriotas kraštas greitai atsigaus 
prie lietuvių tik bažnyčios liks gal 
ilgesniam laikui skursti, nes nuvargę 
parapijiečiai neįstengs greitu laiku jos 
atstatyti, čia reikės gal ir tautiečiams 
iš to krašto į Ameriką nuvytusiems 
padėti pastatyti Dievo namą.

Nepertoli nuo Vydžių miestelio ran
dasi nedidelis miestelis Tverečius, taip 
pat sunaikintas, apylinkėse daug apka- 
sų-griovių. Bažnyčia taip pat sunaikin
ta, tik gal mažiau reikės jai taisymo 
kaip Vydžių bažnyčiai. Laikinai baž
nyčia randasi klebonijoj. Miestelis, 
matyt, ir prieš karą buvo apsileidęs, 
nes vienintėlė gatvė ant tiek apleista 
kad reikia purvyne maudytis pilnoj to 
žodžio prasmėj, žinoma susitvarkys. 
Čia, rodos, lietuviai žymus tautiška
me susipratime. Dar nesenai po iš
vadavimo iš lenkų ėmė rengti lietuviš
ką vakarą, lavinosi choras, mes girdė
jome jautrų chorą: "Lietuva, tėvynė 
musų” apsistodami per naktį tame 
miestelyje. Į mumis — Lietuvos ka
reivius maloniai žiurėjo. Mes trokš
tame kad tikras tautinis susipratimas 
butų tame krašte, kad nebūtų tokių 
kas ardytų tautos rūmo statymo dar
bą. , -

Toliaus randasi miestelis Adutiškis 
jau Vilniaus rėdyboj, daug namų ap
leistų, bažnyčia sveika. Ir liūdnas 
nuteriotos Lietuvos vaizdas tęsiasi iki 
Naročo ežero, tik gaivina dvasią, tai 
kad visur matai darbuojantis, iš griu
vėsių į naują gyvenimą pakylant, ma
tyt, mumis—lietuvius skaito. užtary
tojais ir užsitiki mumis. Malonu ir 
saugoti sienas tokio krašto, kur po ta
vo apsauga verda kūrybos, iš numi
rusių prisikėlimo darbas.

' Vargo Poetą.

AUKOS LIETUVOS 
GYNIMO REIKA

LAMS.

Spalio 24 d. buvo mitingai 
įvairiose kolonijose.

Gautomis žiniomis New- 
arko lietuviai pasižadėjo 
pilnai savo paskolos kvotą 
išpirkti, sudėjo Lietuvos gy
nimui 3609 dol. Praėjusią 
savaitę tam pačiam reikalui 
Newarkiečiai buvo sudėję 
2521 dol. Tokiu būdu išvi
so Netvarko lietuvių auka iš
neša 6130 dol.

Hartforde parduota bonų 
už 800 dol. Surinkta aukų 
423 dol.

ThompsonviTle išpirkta bo
nų už 300 dol. Surinkta au
kų 340 dol.

Wūkes-Barre parduota 
bonų arti 1000 dol. ir aukų 
Šauliams surinkta 500 dol.

Edivardsviūe, Pa. bonų 
parduota už 600 dol. Su
rinkta aukų “Geležiniam 
Vilkui” virš 300 dol. *

Be to Brooklyne 23. X. 
McCaddins svetainėje su
rinkta aukų 1600 dol. 24. X. 
pobažnytinėje svetainėje 
parduota bonų už 2600, su
rinkta aukų už 1600 doL

.Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras.

Belgijos ministeriai atsi
statydino. Belgijos karalius 
dabar laivu grįžta iš Brazi
lijos. Bevieliniu telegrafu 
jam pranešta ant laivo apie 
mimsterią. rezignavimų.

VOKIEČIŲ AMUNICIJA 
IR KAREIVIAI 

LIETUVON.

Varšavd, spal. 25. — Tūk
stančiai šautuvų ir kulkos
vaidžių, kaip pranešama, -ta
po šiomis dienomis trans
portuota is rytinės Prūsijos 
į Lietuvą ir pilni traukiniai 
vokiečių kareivių eina ten. 
Tokios žinios atėjo Varša- 
von iš Vilniaus ir kitur.

Tarpali j antinė komisija 
tyrinėja ar Vokietija nelau
žo Versaliu sutarties šitais 
amunicijos siuntimais.

Gen. Zeligoski Vilniuje 
daro gynimosi prisirengi
mus. Susisiekimas geležin
keliais tarp Varšav*s ir Vil- 
niauš atnaujintas. Piliečių 
komitetai susiorganizav* 
Varšavoj, Poznaniuje, Kra- 
kove, Lvove ir kitur kad su
šelpti maistu Vilnių.

Paryžius, spalio 26 — Ži
nios ėjo apie karinius ju
dėjimus slaptai per Rytinę 
Prūsiją per kelias savaites. 
Žygiavo žymios vokiečių 
karinės jėgos į Lietuvą su 
anuotomis ir kulkosvai
džiais. Tos žinios pasiekė 
karinį ofisą per. tarpali j an
tinę misiją.

Rytinės Prūsijos valdžia 
aiškina, kad tie judėjimai y- 
ra normaliai ir be ypatingos 
reikšmės. Bet francūzų val
džia intaria, kad tas daro
ma su tikslu paremti Lietu
vą kovoje prieš lenkus.

Šveicarijos socijalistų su
važiavimas Lozanos mieste 
nutarė nesidėti prie Rusijos 
bolševikų.

Pereitų panedėlį mirė 
Graikijos karalius Aleksan
dra. kuriam nesenai naminė 
beždžionė buvo įkandus.

Mes didžiuojamės patys ir ''tikrai 
tikime SEALECT pienu,
IdGARADINTU IR KONDENSUOTU 

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

— Tamstos persitikrinsite. 
Geresni Pardavėjai perduoda BBALBCT

Brand Pieną.
Sheffield Condenaed Milk Oo., Ine.

A H. MORSE A OO., Ageatt t j 
"9 India St, Boston

PRITARIA PLEBIS
CITUI. - ’

Bruselis, spal. 26. — Tau
tų Lygos konferencija šian
die atnaujino išklausinėji
mą lenkų-lietuvių klausimo. 
Yra spėjama, kad Tarybos 
nariai pritaria plebiscitui, 
kad išrišti ginčą tarp abie
jų pusių.

Žydų sionistų vadas Jftiz- 
mann skelbia, kad kas mė
nuo p* 1.206 žydų atvylbta 
į Palestinų.

Spali* 27 “Ata&
kią Ž*dis” spali* 2 <L apMz- 
diaias Vilniuje, Zrnftfakio 
spaustuvėje. Išvaizda Mto- 
Iria. Turi»e platinama. Iš
sirašykite. Už 50e. gamite 
15 ekz. įvairių, laikraščią iš 
Lietuvos ir jų tarpe “Kariš
kių Žodį” Vilniuje spauz- 
dintą.

VILNIUS! VILNIUS!
Laurenciečiai 
klykidršaukia.

Didžiausias mass-mitingas toMens- 
truoti ir protestuoti prieš lenką žvė
rišką užgriebimą Vilniaus ir Lietuvos 
veržimąsi jau suruoštas miesto parke. 
Prasidės 2 vai. po pietų, spaMe 31, 
1920. Grieš benas. Kalbės garsą® kal
bėtojai.

Jei lytų, tas viskas bus ArMory 
Hali.

Airių patrijotas-MacSvviney nevalgė 
76 dienas ir saldžiai mirė už savo ša
lies laisvę. Kas begali savo artimą 
labiau bemylėti kaip už jį atiduodant 
savo gyvybę? Tai pasišventiMas. I

Lawrence’o lietuvi! bent tiek Vil
niaus atgavimui pasiaukuok—ateik 
Lietuvos labui prieš Lenkiją protes
tuoti!

Iš svetainių nei iš kur kitur jokią 
maršavimų nebus. Eikite į Miesto so
dą be jokių parodavimų. Ten benas 
pradės groti 1:45 vai. po pietą-

Buvę pasiųsta Hetuvlų Megaeija 
pas gubernatorių. Jo nerasto. ■efcre- 
toriaus paprašyta, kad lietotoą dele
gacijas vardu pakviestų 
kalbėti pratęsto Mitinge 
save reprezentantą.
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SMAGI NAUJIENA.

Šiomis dienomis padaryta 
galutina sutartis tarp Duf- 
field & Co. Publishers, New 
York City, ir P. B. Šivickio 
atspausdinti rinkinį raštų 
žymesniųjų lietuvių beles- 
tristų. Į šį veikalą ineina 
vertiniai V. Krėvė—“Sker
džius,” Ig. Šeiniaus “Mėne- 
sėnoje,” J. Biliūno “Liūdna 
Pasaką,” Lazdynų Pelėdos 
“Vienas už Visus’ ’ir k. Vi
so dešimtis ar vienuolika 
veikalukų. Beto pridėta il
ga introdukcija paties ver
tėjo parašyta. Introdukci
joje suteikiama žinių apie 
lietuvių literatūros augimą, 
jos santikius su šalies kul
tūra, jos intekmę į lietuvių 
tautišką kilimą ir tt.

Veikalas bus atspausdin
tas ateinantį pavasarį. Juo 
stengiamos suteikti Ameri
kos ir kitų šalių anglų kalbą 
pažįstantiems žmonėms me
džiagos apie lietuvių idealus 
ant kurių dabar tveriasi 
naujoji Lietuves respubli
ka.

Vertėjas P. Šivickis “Dar
bininko” skaitytojams ir 
apskritai lietuvių visuome
nei šiek tiek žinomas, nors 
nėra visuomeniniu veikėju. 
Jis kaip esame kelis kartus 
paminėję yra Chicagos uni
versiteto studentas, zoologi
jos skyriaus. Už nepaprastus 
gabumus gavo “scholarship’ 
ir tapo paskirtas instrukto
rium zoologijos laboratori
joj. Toje didžioje mokslo į- 
staigoje P. Šivickis varosi 
prie augščiausio mokslo laip
snio— Filosofijos Daktaro. 
Tai bus pirmąs lietuvis A- 
merikos univeristete įgijęs 
tokį laipsnį.

RINKIMU IŠVAKA
RĖSE.

Ateinantį utarninką lap
kričio 2 d. bus Suv. Valstijų 
prezidento rinkimai. Turi
me keturis kandidatus—re
publikonų Hardingą, demo
kratų Cox’ą, Farmerių-Dar- 
biečių Christenseną ir soci
jalistų Debsą. Dar yra koks 
ten penktas, bet jis tiek 
reiškia, kiek šuniui penkta 
koja.

Lietuviams balsuotojams 
reikia dabar daryti pasirin
kimą. Tai už kurį paduo
ti savo balsą?

Amerikos lietuviai dabar 
tiek susirūpinę Lietuvos li
kimu, kad už tą balsuotų, 
kurs labiau užtartų Lietuvą. 
Toliau, Amerikos lietuviai, 
daugumoj būdami rankpel
niai. neiš vengtinai atsižvel
gia į tai, kuris kandidatas 
daugiau žada darbininkų 
luomui.

Žiūrint platformon demo
kratų ir republikonų parti 
™ .kad der ’

partija daugiau žada darbi
ninkams, negu republikonų. 
Žiūrint į Amerikos Darbo 
Federacijos vadus, tai ma
tome, kad toji darbininkų, 
organizacija su savo prez. 
Gompersu priešakyje aiš
kiai ir tvirtai remia demo
kratų partijos kandidatą. 
Po teisybei darbininkų klau
sime Harding nuo Cox tiek 
skirias, kiek katinas nuo ka
tės.

Dabar valdančioji demo
kratų partija su savo prezi
dentu Wilsonu priešakyje 
stoja už Tautų Lygą, kuri 
be karo tvarkytų tarptauti
nius santikius. Nors per 
neratifikavimą (nepatvirti
nimą) kongrese Versaliu tai
kos sutarties Suv. Valstijos 
nėra Lygos nariu, bet prez. 
Wilson Europos tautų san- 
tikiuose ir Lygoje turi mil
žinišką intaką. Prez. Wil- 
son piršto pajudinimu galė
jo sulaikyti lenkų briovimą- 
si Lietuvon. Bet prez. Wil- 
son netik to nedarė, o tik 
ginklavo, rėdė ir penėjo len
kus, kurie dabąr ir niokoja 
Lietuvą ir taiso jai baudžia
vos pančius. Prez. Wilson 
per savo numylėtą Lygą, 
kad duoti jai gerą vardą ir 
savo partijai padidinti šan
sus laimėti rinkimuose būt 
galėjęs sulaikyti Pilsudskio 
razbaininkus nuo Lietuvos.

Harding ir Cox savo kam
panijose labiausia pabriežia 
savo skirtingą nusistatymą 
Lygos klausime. Harding 
su republikonų partija pur
tosi nuo Lygos, ketina nesi
kišti į Europos reikalus. Jei 
taip, tai ką gali Lietuva pel
nyti iš republikoniškos ad
ministracijos, kuri nesikiš
tų į Europos reikalus. Ne
bent tą, kad republikonai 
nustotų davę Lenkijai gink
lų ir amunicijos Lietuvą pa
smaugti.

Debs ir Christensen netu
ri vilties laimėti. Kas tik už 
juodu balsuos ir-gi netikės, 
kad jų remiamieji kandida
tai gali laimėti. Debs yra 
socijalistų kandidatas ir lie
tuviai jau pusėtinai yra juos 
pažinę, kad apvertinti jų 
kandidatą. Christensen ne- 
kuo tesiskiria nuo Dėbso. 
Farmer-Labor partija, ku
rios Christensen yra kandi
datu į prezidentą, yra susi
tvėrusi iš radikalų. Chris
tensen, kaipir Debs yra rau
donas. Farmer-Labor par
tijoj nerado vietos Ameri
kos liberalai, taip vadina
mieji fortyeighteriai ir kito
kie. Farmer-Labor partija 
ne reformų, o revoliucijos 
geidžia.

Balsai už Debsą ir Chris- 
tenseną būtų protesto bal
sais.

Tai dabar, turėdami o- 
menėj tą, kas viršuje pasa
kyta, patys spręskite už ku
rį balsuoti.

ANT TO PATIES PUS
LAPIO.

“Tėvynės” num. 43 ant 
antro puslapio “redakci
jos” pastabose randame štai 
ką:

“skaitančioji Amerikos lietuvių 
visuomenė žino, kokiais begėdiškai 
purvais klerikalinė spauda visą lai
kų drapstė Lietuvos Misijų ir Ats
tovybę, stengdamosi visais galimais 
budais kenkti šių Lietuvos įstaigų

“Teflaus tie nenaudėliai Ameri
kos lietuviai pasidarė toki priešgi
nos ir visiškai neklauso, kų suta
nuoti klerikalų vadai jiems diktuo
ja.”
Ant to paties puslapio ra

šoma
“daugiausia11 • " ■1 " 1

kenkia Amerikos lietuvių tamigai, 
nes jie dar turi įtakos visuomenė
je.”
Vienoj špaltoj parašyta, 

kad Amerikns lietuviai “vi
siškai neklauso ką sutanouti. 
klerikalą vadai jiems dik
tuoja,” o kitoj špaltoj tvir
tina, kad kunigai turį įta
kos visuomenėje ir todėl pa
kenkę paskolai.

“Tėvynė” ir num. 42 turi 
editorialą rodantį kąd jos 
redaktorius be šulo. Girdi 
“norisi paklausti klerikali
nės spaudos: Ar Tamstos 
nežinote, kad Lietuva da
bar kovoja su savo mirtinu 
priešu—‘katalikiškais’ len
kų. imperialistais?” Taip, 
“klerikališkoji” Spauda ži
no, kas Lietuvą smaugia. 
Tą daro socijalistas, revoliu- 
ci j orderius, Pilsudskis, so
cialistas liaudininkas Witos

ir socialdemokratas Daszyn- 
ski. Visi jie laisvų pažiūrų. 
Toliau girdi “kam varote 
savo spaudoje aplinkiniais 
keliais kampanijų prieš Lie
tuvos Laisvės Paskolą.” Tie, 
kurie yra didžiausioje inta
koje mūsų spaudos ir kuni
gų yra daugiausia išpirkę 
Lietuvos paskolos bonų. Kas 
kita yra su jūsiškiais. Štai 
So. Bostone Ivaškevičius, 
biznierius, jūsų augština- 
mos misijos akyvaizdoje už
sirašė už $1.000 bonų, o ik
šiol teįmokėjo tik $100. Gi 
Ivaškevičius nėra intakoje 
nei “klerikalinės” spaudos, 
nei kunigų, o laisviečių, 
“nuteriotų draugų” vadas, 
jūsų spaudos intakoje. Dar 
“Tėvynė” teatsimena Ne- 
prigulmybės Fondo likimą.

Lenkų darbai

ties, tik dėlto, kad jie lietu 
viai kunigai ir gali trukdyti 
jų lenkinimo darbą. Areštuo- 

• darni žiauriai elgės, nedavė 
i net apsirengti, jokių daiktų 
. pasiimti. Juos tą pačią dieną 

išvežė Suvalkuosna.
Tą pačią dieną išleido Seinų 

komendantas įsakymą, drau
džiantį išeiti Seinų kunigams 
už miesto. Taip pat įsakė ku
nigams važiuojant pas ligonį 
išsiimti komendantūroje leidi
mą ir pasiimti lenkų kareivį, 
kuris visą laiką kunigui va
žiuojant ir atgal grįžtant turi 
būti prie kunigo'. Ar gali bū
ti kas nors barbariškiau,—iš- 
tikro tokių atsitikimų mes ne
sutinkam net prie žiauriausios 
caro valdžios, net prie bolše
vikų, kurie apskritai jokios 
Bažnyčios nepripažįsta, bet 
taip žmonių valios jie niekad 
nedrįs varžyti.

Spalių 2 d. 7 vaL vakare len
kai areštavo Seinuose visus se
minarijos profesorius ir kleri- 
kus ir nakčia juos išvežę pa
leido už demarkacijos linijos. 
Ir netik juos areštavo, bet jų 
visą turtą išplėšė.

Ar reikia dar liūdnesnių fak- 
lenkas nekreipia domės į že
miausias priemones—visa, nors 
tų iš Lenkų okupacijos laikų— 
švenčiausia, trempia savo pur
vinomis koojmis, visa min- 
džioja ir aklai eina toliau, ne
žiūrėdamas ir neklausydamas, 
kas po jo kojų dejuoja. Kas 
ne jo “Polšoj,” tą jis neskai
to žmogumi, ypač “užsispyrė
lio lietuvio jis negali pakęsti.

Davainis, K. SI an tunas, V. Banalia, A. 
Malačiunas, P. Stanis, J. Siedlevičle- 
ne 11.00, J. Balčius 50. Prisirašė ke
turi nauji nariai: L. Aukštuolis, D. 
Sabelka, A Malačiunas, O. Žiliene. Vi
so suaukuota $46.50. Taip-gi skyrius 
turėjo pinigą nuo pikniko, taip kad 
Hudsono skyrius išsiuntė šimtą dole
rių sužeistiems Lietuvos kareiviams.

Sekr. V. Balni*.

Spalio 16 dieną Aušros choras 
po vadovyste L. Deltuvo turėjo 
koncertą. Žmonių buvo pusėti
nas skaitlius. Vakaras buvo su
rengtas gražiais' pamarginimais, 
dainų, solų eilių, monologų ir tt.

Pirmiausia sudainavo visas cho
ras, Saulelė raudona ir Kam šė
rei žirgelį; Geismai ir svajonė du
etas J. Likas ir F. Alekna; Naš
laitė, merginų choras; Solo ant 
smuiko F. Alekna; Monologas A 
Nalivaika; Deklemacija M. Mela- 
šiutė; Solo “Mergytėlė” sudaina
vo baritonas A Nelivaika; Dekle
macija G. Šerkšnitė; Polka ir 
maršas ant piano skambino L. Del- 
tuvas; Per giria girele, visas cho
ras; Kad aš jojau, visas choras; 
Pamylėjau vakar, solo F. Alekna; 
Piano solo, F. Alekna; “Važiavau 
dieną” visas coras; “Eina gar
sas nuo rubežiaus” vyrų choras. 
Visoms dainelėms pianų pritarė 
mūsų chorvedys vargonininkas L. 
Deltuvas. Potam prakalbėjo ke
letą žodžių M. Stakėnas apie da
bartinę Lietuvos padėtį. Ragino 
visus laikytis vienybės iki pasku
tiniai pergalia! Potam A Nali
vaika parskaitė telegramą gauta iš 
Raudonojo Kryžius. Padaryta 
kolekta ir surinkta $20.00. Se
kantieji asmenis aukavo:

. .Po $1.00 L. Kisielius, A. Pade- 
liavičia, J. Gikis, J. Dagelis, J. 
Petrauskas, J. Pranaitis, A. Gi
ras, J. Ladakevičia, M. Stakėnas, 
K. Pilkauskas, V. Sinkevieia, A. 
Čialkis, G. Čirvinskas, S. Griga- 
liauskas, J. J. Endrikis, A Na- 
kutis.

Po 50c. D. Glelavieius, G. Rei- 
žis, A. Dulkis, K. Zoliela, J. Lu- 
šeckis, K Endrikis, J. W. Endri
kis, F. Tauginas.

Surinkti pinigai bus pasiųsti 
Raudonajam Kryžiui Tuomi va
karas užsibaigė, žmones nuėjo ant 
poilsio. Publikai koncertas pati
ko, nes tas eldija gausus delnų 
plojimas. Nekuriems reikėjo at
kartoti, lies publikos delnų ploji
mas neleido tęsti toliau programo, 
kolei nebuvo atkartota.

Šv. Petro ir Povilo draugystė 
rengia didelį koncertą kuris turės 
atsibūti ant Thanksgiving Day. 
Programą išpildys Aušras choras.

Čia turiu pridurti vieną bjauru 
dalyką. Ant rytojaus 17 spalio 
man teko pereiti vieną gatvę lie
tuviais apgyventa. O Jackau- 
koks bjaurus plyšimas, aš maniau 
kad kas išgalvos išsikraustė. Rė
kia nesavais balsais, net už mar
ios girtdėtis. Klausiau, kas čia 
dd riksmas! Nugi sako: lietu
viškos krikštynos. Mat ten pa
kaušę, kad jau nežino kur tie žmo
nes esą, ar tvarte ar girioj. Tai 
yra didelis pasižeminimas mūsų 
tautos. • Liaukitės broliai tą da
rę. Gerai kad niekas nemato, kas 
tokie taip moka blauti. Na, kas 
būtų jeigu svetimtaučiai pažintu 
tuos asmenis tos puikios meliodi- 
jos. Suprantama, negalėtu gat
ve praeiti, visi pirštais badytu, 
kaip gerą solistą.

DETROIT, MICH.

Tėvynė Lietuva amžių skriaudas 
svetimųjų kentėjusi išnaujo atsidūrė 
žūtbūtinės kovos sūkuryje. Rodos lig 
saulutė buvo i štarp juodų audringų 
debesių prašvitusi kada išgirdome kad 
Vilnius musų — tas žilas musų senelis 
galiūnas Vilnius, kuris per amžius tiek 
perleido grobikų plėšėjų, kad tikrai 
gali vadintis kenčiančiosios Tautos su
žeistoji širdis. Vilniuje išnaujo sėdi 
begėdis plėšikas lenkas, žaizda tautai 
perskaudi, kad galima butų jų žo
džiais išreikšti — rodos tai amžių 
skriaudos suėjo į vienų ir užgulę su
spaudė tautos sielų iš visų pusių. Bet 
argi musums lemta nusiminti, argi jau 
nuteisime rankas... Ne! Lietuvio sie
la perdaug ir perilgai kentėjo, perdaug 
skriaudų pernešė kad nenugastuoti ta
me. Supranta jau lietuvis skriaudų, 
atjaučia jų ir čia tai kyla galingas tau
tos pasirįžimas neapleisti asve ir ko
voti ligi paskutiniosios už švenčiausias 
savo teises taip begėdiškai ir švent
vagiškai mindžiojamas. Išeivijoje ir
gi pasiryžimas auga, bręsta šuoliais ir 
greit bręsta tautos galingas apsireiški
mas. Visose kolonijose daro mass-mi- 
tingus, mitingus, susirinkimus ir ta
riasi kaip Lietuvai kovojančiai padė
jus, kaip jos žaizdas palengvinus. Dar
buojasi visi. Dirba išsijuosę, kas mie
las vakarėlis nuvargę po dienos dar
bo, bet-gi nesigaili savo nuovargio, da
ro susirinkimus, rengia prakalbas, de
batus. Tame neatsilieka nei moterų 
dr-jos. Taip viena pirmųjų draugija 
“Lietuvos Dukterų” kuri šioje koloni
joje yra viena skaitlingiausių, nutarė 
kad apart kito darbavimosi, neužmirš
ti stengtis parodyti musų abejojan
tiems broliams, kokia buvo dvasia mi
si; prabočių panašiose valandose kaip 
kad dabar pergyvename, kokis jųjų 
buvo pasiryžimas, kokia tėvynės mei
lė. Atsakantesnio rodos tam veikale 
kaip “Mirga” ir būti negali. Čia vaiz
duojama skaudžiausios tautos valan
dos, kada svetimi savųjų išgamų pa
dedami gula ant musų tautos širdies 
kad ją savo šventvagiška ranka išplė- 
šus apsityčioti. Bet nepergalimas pa
sišventimas silpnos kuru, bet milžino 
dvasia mergaitės Mirgos paliuosuoja 
kunigaikštį Vytautų ir tuom pačiu ir 
visų tautą iš plėšikų nagų.

3 spalių nedėlioję I. O. S. svetainėje 
sulošė “Mirgą.” Lošimas išėjo puikiai, 
žmonių pilnutėl ėsvetainė, tyla neap
sakoma, ■įlsų veiduose galėjai matyti 
atvaizdų Autos kančių ir skriaudų at- 

' jautimų. Nevienoje akyje blizgėjo gai-
■ Ii ašara liudydama kad tėvynės meilė
■ nėra dar užgesus išeivių širdyse ir 
į kad Amerikos “business” neužslopino

lietuvio sielos. Svarbiausių rolę “Mir,- 
gos” lošė p-ni Bandzienė, kuri tiek į tų 
įdėjo savo sielos, tiek jausmo, kad 

’ jau jautresnę artistę ir tarp profesio-
■ nalų retai sutikti. Matyt kad tų rolę 
. vaidino lietuvė su visu karštumu tė

vynę mylinčios širdies, kurios gerovei 
joki auka nėra perdidelė, jotis pasi
šventimas; nėra negalimas. Garbė Lie-

■ tavos Dukterų draugijai turint tokių 
pirmininkę, kuri sykiu yra ir taip ga-

i bi patriotizmo jausmų kūrėja artistė. 
, Po lošimo pasakė prakalbų moterų rei

kale kun. I. Bereišis.

Sekantį nedėldienį vakare 10 spa
lio pobažnytinėje svetainėje buvo ma
sinis susirinkimas Tautos Fondo rei
kalais, ak dapgalvojus ir suradus bu
dus kaip pasekmingiau nešus pagelbų 
kovojančiai Lietuvai. Kalbėtojai bu
vo vietinių draugijų pirmininkai, čia 
pirmiauisai ir prakalbėjo Lietuvos 
Dukterų Draugijos pirmininkė p-ni 
Bandizenė. Ji savo jautria, turinin
ga gražia prakalba nustebino net pri
tyrusius kalbėtojus. Jos paskutiniai 
žodžiai: “Brolau kuris lietuvis, kuris 
niekur neaukauji, atsimink liudys 
prieš tavę ir smerks tavę, tas baltas 
kryželis ant kareivio kapo kritusio 
kovoje už Lietuvos laisvę,” per visų 
vakarą girdėja* klausytojų lupose, ma
tyt kad pasiekė širdį ligi gilumos. 
Antras kalbėjo šv. Jurgio dr-jos pirm. 
Kosevlčius. Jojo kalboje galėjai paste
bėti rimto pribrendusio pasiryžimo o- 
balsį — nevergausime svetimiems, ga
na jau Toliau kalbėjo p. S. Deksnls. • 
Susivienijimo 171 R, K. A. pirm, ir tre
čias kun. A Vilimas iš Paryžiaus. Jis 
savo turiningoje kalboje nurodė vys
tymąsi Lietuvos neprigulmybės obalsio 
ir tosios idėjos priešus. Prisirašė pa- 
siaukavusiųjų mokėti 2-5 nuošimtį nuo 
uždarbio 50 žmonių, kurių vardai bus 
paskelbti. Augk ir plėtoki* lietuvių pe- 
sirįžimo dvasia, dabar laikas! >

Rudeni Dieneli.

ne taip lengvai ėjo, nes čia 
žmonės daugiau apsišvietę ir 
labai mažai kas supranta len
ką kalbą.

Lenkai laikydami Bažnyčią 
savo politinių tikslų įrankiu 
stengėsi visose jų užimtose vie
tose kuogreičiausia iš jos visą 
lietuvišką prašalinti. Įėję len
kai į bažnytkiemą tuoj prisa
kydavo klebonams visa bažny
čioj laikyti lenkiškai. Šventa
dieniais bažnyčioje užgiedojus 
lietuviškai lenkai tuoj keldavo 
triukšmą, o jei žmonės ne
klausydavo, jėga juos vaiky
davo (Toki atsitikimai pasi
kartojo Seinuose, Punske, 

‘Giedraičiuose ir kitur). Kle
bonui pasipriešinus jį areštuo
davo, arba jis buvo privers
tas kuogreičiausia iš ten prasi
šalinti.

Lenkų karinė valdžia panie
kinus Bažnyčios kanoną ir vi
sas piliečio teises areštavo lie
tuvius kunigus ir vežė į Len
kiją. Jie negalėjo pakęsti vi
sa, kas jiems trukdyti gali va
ryti jų lenkinimo darbą ir vi
sai nesiskaitė su priemonėmis, 
kad juos nereikalingus ir ne
naudingus elementus prašalin
ti. Štai pasiskaitykime faktų. 
“Lietuvos” laik. koresponden
tas Nr. 194 rašo: “Giedraičiai 
(Vilniaus gub.) Rugpjūčio 24 
dieną Giedraičių bažnyčioj bu
vo šv. Baltramiejaus atlaidai, 
laidus suėjo, suvažiavo dau- 
Žmonių, kaip visuomet, į at- 
gybė. Bažnyčia buvo išpuošta 
lietuvaičių žolynais ir choras 
buvo gerai sutvarkytas prasi
dėjo pamaldos. Kaip tik sugy- 
do “Šventas Dieve” lietuviš
kai lenkai (vietos lenkai) pra
dėjo lenkiškai. Pamaldos tu
rėjo nutrūkti. Lenkai pagie
doję ir dar nepabaigę giesmės, 
nubėgo triukšmingai į klebo
niją, išlaužė duris ir išvilko 
kleboną, neduodami jam nei 
kepurės pasiimti, į prirengtą 
jau vežimą; paskui vežė jį vi
saip išjuokdami, kaip didžia- 
sį piktadarį, į vidurį miestelio 
ir tenai sustoję pradėjo tyčio
tis taip, kaip galėdavo tyčio
tis tik pirmaisiais krikščiony
bės amžiais pagonys. Lietuviai 
širdį skaudami žiūrėjo į tokį 
lenkų žvėriškumą, bet priešin
tis negalėjo, nes nevienam 
bandžiusiam užstot už teisybę 
lenkai kumščia užkilo burną. 
Taip lenkai pasisotinę kiek 
gana žvėriškumu galų gale 
kleboną išsivežė.”

Tokiu pat būdu suareštavo 
Aukštadvario kun. (kunigą 
Kaimą ir kun. Grigonį). Tas 
pats pasikartojo daugely vie
tų (Vilniuje taip pat), bet ryš
kiausia lenkų veidą ir jų visą 
bažnytinę politiką nušviečia jų 
pasielgimai su Seinų dvasinin
kais. Vieną gražią dieną (rug
sėjo (18 d. 1919 m.) 8 vai. va- 
kare ginkluotų legjoninkų bū
rys (apie 20 vyrų) savo vyres
niųjų vedami apstojo kunigų 
namą ir suareštavo Seinų kle
boną (kun. Savicką) ir ligonį

Lenkai ir Lietuvos 
Bažnyčia.

Kokių lenkai įrankių nesi- 
griebė, kokiais keliais jie tik 
nemėgino eiti, ką jie tik neiš- 
bandė, kad Lietuvą pagrobti 
ir vėl ją amžiais čiulpti, vėl 
ant jos piliečių sprando jodi
nėti, jų prakaitą gerti. Jaus
damiesi lenkaj, kaip jų silp
nos pozicijos Lietuvos žmonė
se, permatydami, kad neleng
va bus šaltą lietuvio kraują į- 
kaitinti ginklu, suktybėmis, 
provokacija, griebės dar pas
kutinės priemonės 
čios.

Nei vienoj šaly taip nenau
dojama Bažnyčia politikos tik
slams, kaip Lenkuose. Jų vi
si didesni istorijos nuotakiai, 
atsižymėję vadai šventose gie
smėse bažnyčiose apgiedami, 
jų šventųjų beveik pilnas dan
gus, net Motiną Švenčiausią 
jie sau pasisavino. Lenkai vi
sur ant vienos pėdos stato sa
vo tautinius ir religinius-jaus
mus — šie du dalykai pas juos 
neatskiriami. Bet pavergti 
kaimyną, padaryti įtakos į sa
vo priešininką, svetimą vals
tybę pagrobti lenkai eina taip 
pat per Bažnyčią. Prieš1 500 
metų jie tuo būdu labiauisa pa
veikė į vos tik apsikrikštyju- 
sią Lietuvos liaudį, jie taip 
pat daug prisidėjo, kad Lie
tuvos bajoriją išplėšti, ir da
bar tuo pačiu keįiu lenkai no
rėjo Lietuvos žmones patrauk
ti. Vos lenkai atsidangino į 
Vilnių—tuoj pasipylė visa ku- 
nigų-lenkininkų eilė, net jėzu
itus nepaliko neatsivežę — ir 
visose bažnyčiose prasidėjo pa
mokslai, kurie vien gryniausia 
šventųjų dienos, kur “galima 
agitacija skambėjo; įvairių 
užsirašant savo pavardę dide- 
liausių atlaidų apturėti” žmo
nelės eina, užsirašo, o už ke
lių savaičių Varšuvos seimas 
džiaugias, kad vis daugiau Vil
niaus gyventojų jų globos pra
šosi; Kalvarijų lankymas, kur 
taip pat kunigai-endekai ža
dėjo dangų už Lenkijos palai
kymą. O kiek dievobaimingų 
brošiūrų išleista, kiek atsišau
kimų, lapelių, kurie Dievo pa
sveikinimais prasideda ir bai
gias agitacija — aukso kalnų 
Lenkijoj ir numirus dangaus 
žadėjimu. O išpažinties gazdi- 
nimai — “Tu eini prieš savo 
valdžią, kuri Tave gina; už 
Tave kraują lieja — negausi 
nuodėmių atleidimo! ’ ’ Žmoge
lis nusigąstą ir prisiekia dide- 
liausią paklusnybę ir nusiže
minimą. Ir ypač dideliausio 
pasisekimo lenkai turėjo Vil
niuj ir jo apylinkėse, kur žmo
nės dar taip neapsišvietę, kur 
dar niekad nebuvo valdžiusi 
Lietuvos vyriausybė, kurie dar 
nuo senovės lenkų įtakos pri
sigėrę.

Kas buvo daroma Vilniuj 
per Bažnyčią — tas pasikarto
jo visose lenkų Lietuvoj užim
tose vietose. Tuo pačiu keliu 
lenkai visur vedė agitaciją —

7.

Bažny-

PAKLAUSYKITE.

Gerbiamosios ir 
Gerbiamieji!

Vienybėje — galybė. — Ži
nodamos tą priežodį ir maty
damos, kaip daug galima nu
veikti išvieno dirbant, krei
piamės ir mes prie lietuviškų 
katalikiškų Draugijų, kad jos 
išvieno ištiestų pagelbos ran
ką ir mums, jau pažįstamoms 
sandarbininkėms, Seserims 

Kazimierietėms. Prakilnūs lie
tuviai katalikai ir Draugijos 
gelbsti įvairių įvairiausiems 
reikalams. Yra gelbėję ir ypa
tingą prielankumą daugelis 
parodę ir mums, to niekados 
neužmiršime, bet kaip kiti mū
sų tautos reikalai, taip ir mū
sų mieriu pasiskirtasis katali
kiškas jaunuomenės auklėji
mas, kas kart vis pasidaro o- 
pesniu, reikalingesnių ir bū
tinu. Dirbame, kiek galime, 
bet visuomenės labui skirtas 
darbas, be visuomenės pagel
bos, rodos, negali taip tarp
ti, kaip kad visiems norėtųsi. 
Mokinant mažąją kartą, rei
kia ir mokytojas išauklėti. 
Joms išlavinti reik tinkamų 
namų ir moksliškų pagelbų. 
Gavusios pasiskolinti, šįmet 
dabaigiame statyti prieš de
šimtį metų pradėtą Vienuoly
ną. Nors jame da truks daug 
vietos, ypatingai labai reika
lingos koplyčios, bet džiaugia
mės, kad reikalingos darbui 
ir pasilsiui vietos - turėsime 
daugiau. Tik tiek mums da
bar bėda, kad darbo ir pasil- 
sio vietos tebėra tuščios, išė
mus darbininkes.

Atjaučiame, kad ir be aiški
nimų suprasite mūsų padėjimą 
ir reikalus ir kaip kitiems vi
siems reikalams kiltaširdingai 
gelbėjote, neatsisakysite ir 
mums pagelbėti. Nereikalau
jame sakyti, kad labai api- 
brangysime Jūsų visų gailes
tingumą ir suteiktą pagelbą, ir 
visomis jiegomis stengsimės 
ją sunaudoti labai mūsų nu
vargusios tėvynės naudai, 
skleisdamos tarpe jos vaikelių 
dorą ir apšvietimą.

Pasitikėdamos Jūsų prielan
kumo esame Jums iškalno už 
jį dėkingos ir liekamės

Jums ateidavusios!,
Sv. Kazimiero Seserys. 

2601 W. Marąuette Rd.,
Chicago, III..

Reporteris.

PROVIDENCE, R. I.

Sueilaukčme naujo klebono.

šiomis dienomis susilaukime naują 
kleboną kun. A. Tamolluną iš Cleve
land, Ohio. Jis nuo pirmos dienos sto
jo i veikimą kaip dvasiškuose, taip ir 
tautiškuose reikaluose.

Kun. A. Tamoliunas užimdamas vie
tą žinojo, kad, ima sunkią naštą ant 
savo pelą, vienok su Dievo pagelba 
tikisi išnešti ir suklaldytus tėvynai
nius sugrąžinti ant tikrojo kelio. Il
giausią metą uoliam darbininkui.

Spalio 17 d. pastangomis gerb. kle
bono kun. A. Tamoliuno buvo sureng
tos prakalbos. Kalbėjo kun. K. Urbo
navičius iš So. Bostono.

Ptunknaraiyt.
*

■

gal tik skirtumas, kad Lietu-1 kun. Dv

PRANEŠIMAS.
Mot Sąjungos Mass. ir Maine Aps. 

suvažiavimas jvyks 31 d. spalio (Oct) 
bažnytinėje salšje ant Windsor St, 
Cambridge, Mass. Posėdžiai prasidės

WATERBVRY, CONN.

Prakalbo*.

✓



iraarai

Į L. D. S. NARIUS.

Gerai pavyko.

LINDEN, N, J.

KURJaunutis.

CLEVELAND, OHIO.

5-tos kp. Narė.

ANSOlflA, CONN.

Svarbios Darbininkų Prakalbos.Aukos Lietuvai.

Lietuvos Pilietis.

Richmond.

Jurgis Ruzas.

WESTVILLE, ILL.

Pirmoji Komunija.

WORCESTER, MASS.

Neįvyko.

Traiaavičius,

K. Driža. JUOZAPAS
DETROIT, MICH.

HARTFORD, CONN.

SULYG PIGIAUSIO KURSO

savo vaikelius gerai išauklėti, 
tėvynainiais Tautai ir Bažny-

NEPAP RASTAS 
SUSIVAŽIAVIMAS

Vyskupas, pagyrė lietuvius už gražų 
patikimą. Bažnyčioj buvo keli šimtai 
žmonią. Altoriai buvo gražiai išpuoš
ti gėlėmis ir šviesomis. Tėvelių prie
dermė 
gerais 
čial.

Vilniuj IR JO SKYRIAI
Panevėžyj .

Šiauliuos 
Raseiniuos

* Liepojuj
Klaipėdoj 

Marijampolėj 
- Virbalyje

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

CENTRAMS 
BENBRAS 
LIETUVIU 
BANKAS

Smulkią $14.25, viso surinkta $80.25. 
Visiems aukotojams tariu širdingą 

ačių.

Malonu buvo matyti 17 d. spalio pir
mąją komuniją musą parapijos vaike
lių. 8 vaL ryte susirinko apie 70 vai
kelių ir mergaičių į bažnytinę svetainę. 
Atėjus kleb. kun. L. Brigmanui su tar
nais, kurie nešė kryžių ir žvakes, pa
tiko vaikelius ir giedodami nuėjo į baž
nyčią. Prasidėjus šv. mišioms, kur 
vaikelių choras gražiai giedojo. Kun. 
L. Brigmanas pasakė toms iškilmėms 
pritaikintą panoksią. Malonu buvo 
žiūrėti 1 mažutėlius artinančius prie 
Dievo stalo. Po mišią vaikeliams bu
vo surengta pietus. Po pietų, apie 4 
vai. buvo suteiktas padrutinimo sak
ramentas.' Vyskupą patiko nuo klebo
nijos durių vaikeliai ir šv. Rožanca- 
vos moterų dr-ja ir atlydėjo i bažny
čią. Patiko Vyčių didelis choras malo
niais balseliais. Padrutinimo sakra
mentą priėmė apie šimtas asmenų.

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

Skyrius:
366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Beto, šiame susivažiavi
me dalyvaus A. F. Kneižys, 
L. D. S. Centro Sekretorius.

LDS. Ct. Apskr. Valdyga

Nueina greičiausiai ir tikriausiai siunčiant per ■

LIETUVOS ATSTATYMO B-VĘ 
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)

294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y
Ši Bendrovė, turėdama savo skyrių fBranch OfflceJ Kaune, 

dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų ir

A. L. R. K. Moterą Sąjungos 54 kuo
pa savo darbštumu atsižymi visur. Są
jungietės savo mandagumu ir draugiš
kumą net ir priešus užimponuoja. 
Su katalikiškomis draugijomis ir-gi su
gyvena ir joms visuomet pasiseka.

Spalio '3 d. š. m. laikė mėnesini su
sirinkimą šv. Jurgio parapijos svetai
nėj. Sąjungiečių atsilankė skaitlin
gas būrys ir visos su įdomumu svarstė 
daug svarbių reikalų. Raportai atsto
vių, kurios lanko vietos Federacijos 
skyriaus susirinkimus. Paaiškėjo, kad 
priklausančios kuopos ar draugijos 
prie Katalikų Vienybės turi mokėt $2. 
j metus. Nutarta surengti balių lpp- 
kričio 6 d. J. A. S. svetainėj, kamp. 
24 Michlgan gat su paįvairintu prog
ramų. Vaidins juokingą komedijėlę 
“Kūmutės.” Bus solo dainų ir pra
kalbą pasakys gerb. dv. vad. kun. F. 
Kemėšis. Nutarta prisidėti prie ren
giamo bazaro šv. Jurgio parapijos nau
dai. Komisija išrinkta, kuri smarkiai 
dirba kaip kuopos gerovei taip ir pa
rapijos naudai. M. Bagdonienė, A. 
Guątaitlenė, O. Kudzienė, P. D. Gus
taitė pasižadėjo darbuotis. Prie kuo
pos prisirašė 7 naujos narės. Kuopa 
puikiai gyvuoja ir kelia tarpe savęs su
sipratimą.

Mot Sn-gos 54 kp. sekantis susirin
kimas Jvyks 8 d. lapkričio panedėlio 
vairam 7:30. Malonėkite visos narės 
atsilankyt i, nes turime Daug reikalą Į L 
apsvarstyti. Nepamirškite naujų na-1 ri 
rių atsivesti. Sąjunyietė

S PREKYBOS IR PRAMONĖS BANKAS

■■



Koncertas.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

PIRMOS KLESOS

1.

CUNARD LINE

Rast.

*

■ ETlIlT' MIS MIKAM

SALES CORP

*

Gramafoną 
Savo namą 

indėjome su

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

ir 
nu- 
ku-

T

Aplankė “Darbininko" redakciją 
kun. įritavo fti* 11 Binghamtoo, N. T.

ATITAISYMAS.
Pereitos subatos numeryje aukotoją 

surašė pažymėta, kad A. Dagis auko
jo $5. Turi būt—$10.00.

Mflltag Co. kriaučią šapo j pradėjo 
atstatinėti senus darbininkus ir nau
jus priimti už mažesnę algą. Unifa 
nutarė *d pavarytus užsistoti.

• I 
i- 

_ „ -i!
negalime dąryt tokius didelius kontraktus kadangi musą dar ma- J) 
kapitalas tai negalime išdirbt tiek daug. Svetimtaučiai siūlos kad .

ATEIKITE VIŠI.
Ateinančių nedėlių spalio 

31 d. vakare bažnytinėj sa
lėj bus Tautos Fondo 11 
skyriaus prakalbos. Atei
kite kas tik paeiti galite. 
Darysime atakų prieš len- 
kus-grobikus. Ateikite pa
rodyti savo drąsų ir smarku
mą toje atakoje. Atakos ge- 
neraliu vadu bus adv. Kali
nauskas. Atakuojančius ly
dės bažnytinis choras p. M. 
Karbausko vedamas ir Ma
rijos Vaikelių orkestrą. Vi
siems apie tą ataką praneš
kite ir ateikite būrių bū
riais. Sujungtomis spėko
mis didžiu skaičiumi trenk
sime į Lietuvos neprietelius.

Tautos Fondo 11 Skyrius

SUSIRINKIMAS.

LDS. 1-mos kuopos mėnesinis susi
rinkimas bus 31 d. spalio š. m. nedė- 
liej 1-mą vaL po pietą Bažnytinėj Sve- 
tatakj. Viri nariai būtinai kviečiami 
ateiti į K susirinkimą, nes turime daug 
svutaą reikalą apkalbėti. Taip-gi pri- 
smm Manu nariams kurią užvilkta 
■ l^sstsė mokestis ateiti užsimokėti, 
sos kitaip barime priversti sulaikyti 
•teriaą “•artininką.” Nepamirškite ir 
n*W* ase** atsiverti.

Sekr. Z. Klapataatkae.

CAMBRDIGE, MASS.
ė

Pašovė.
■Nedėlioj spalio 17 d.-, 12 vai. 

diena, pas tūlą M. Norkų 208 
Washington St., tapo peršautas į 
vidurius, Steponas Činskis, 30 m. 
ąmžiuas, nevedęs, gyveno 120 
Washington St. Jie per naktį 
lošė iš pinigų ir jis daug išlošė iš 
kitų, o ypač iš Prano Dabravols-

DARBININKAS
Ikio $100. Dabravalskis prispyrė 
Činski, kad jaut pinigus atiduotų 
kuriuos išlošė Činskis griežtai at
sisakė ta padaryti. Tuomet Dad- 
ravolskis išėjo laukan ir už' pus- Į 
valandžio sugrįžęs ir vėl reikalavo j 
pinigų. činkis visai nė nemanė 
grąžinti, sako: “aš ištaimėjau tai 
ir mano.” Tuomet D. išsitraukė 
revolverį ir paleido šūvį tiesiog į

pilvą. D. pabėgo ir pasislėpė,.8*idži*asio* AMAm Viešp. Jėz_ 
bet už valandos policija sugavo iri Draugios Valdybos Adresai, 
nuvežė į belangę. Peršautasai nu
vežtas į miesto ligonbūtį. Dak
taras sakė išgis.

Tai mūsų “pirmeiviai mokslin
čiai.”

I 
HAMBURGĄ IR 

LIEPOJŲ 
PER ANGLIJĄ 

Kaoretania Spalio 28 
Aųuitania Lapkričio 2

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

Su dadėliu 
$5.00 karės faksų. 

Kreipkitės prie arti
miausio Cunard agento.

amniMKiMAS.
BfMOs M 4. iv. Petr* bažnytinėj 

sv«teta*| Įvyks SMtrliklmss Tautos 
Ftad* U. ri*rriaus 7:3* vaL vakare.

I * aotartakimą kviečiami visi na- 
iftanntamtojai ir kolektoriai ir Me ku
rie *ar Beturite paliudijimą ateiti. 
TM* ri tame susirinkime kas svarsto
ma apie prakalbas kurios įvyks Spalio 
M i. britagtinėj svetainėj ir apie ga
teriai prisirengimą prie vajaus. Va
jus tarta prasidėti Lapkričio mėnesio 
pirmą rvaaitę.

Viri garai žinome Lietuvos sunką 
padėjimą, suprantame musą brolią ka
reivių vargus kariaujančią su brudais- 
lenkais už Lietuvos laisvę., Tad turi
me viri stoti į darbą ir dirbti kaip vie
nas: patiems aukuoti, rinkti aukas iš 
kitą, riti per stubas, neapleidžiant nė 
vieno lietuvio. Surinktus pinigus ko- 
greičiausia siąsti kabeliu Lietuvos val
džiai per Tautos Fondą. Kad surin
kus didelę sumą auką, mums reikia 
kodaugiausia darbininką. Tad visi 
ateikite į susirinkimą ir atlikite savo 
priedermę ko šiandiena Lietuva nuo 
musą reikalauja.

Spalio 17 d. bažnytinėj salėj buvo 
vienuolyno rėmėją surengtas vakaras. 
Buvo, dainą, šokią, ir vaidinimas. 
Dainavo be vietinią solisčią p-lė Gry
baitė nesenai apsigyvenusi SoK Bos
tone. Ji yra iš Paterson, N. J. Pel
no padaryta $70. Pasidarbavo vaka
ro surengime seserys Alaseviflutės.

PARAFUOS FffllAI.
Parapijos fėrų rengimą Mariai 

laikė **▼• susirinkimą spalio 2S 
d. 1S2Š, po bažnytinėj svetainėj. 
Viri Moliai darbuojasi kad šių me
tų fėrai būtų pasekmingemi už 
buvusias metus. ✓ ,

VARDAN SAVO VIDURIŲ!
Pabandyk “Liepilkos”

GARSAUS VIDURIU SPECIALISTO
‘ \ Gvdąolių nuo 

KBONIŠKO VIDURIU UžKIETžJIMO 
Ir nuo to paeinančią ligą, kaip tai:—Nuo liguisto galvos skaudtjim*, į 
nuo visokią šleikštumą, nuo apetito nustojimo, nuo liežuvi* apdengta* i 
plėve, nuo atsiduodančio blogo kvapo, nu* vidnrlą nemalta* ir nu* j 
aitrumo. Stebėtinos vidurią valytojos, kurios veikia be skausta*. Tos , 
gyduolės tveria savyje puikiausias vaistus, koktus tik pinigai ir gelta 1 
mas gali pagaminti. Siunčiama by kur apteiktas vien* dolerį. Pinigai ] 
grąžinami, jei neužganėdintas. Antrašas:
Lietuviška Pilių C*., P. O. B*x 1200, W*t*rb«ry, Cm*. !

9«89eMeeeeąMM9MeM9eM99M8999NMMN9«
r 1 jl . .iii f'a-'g;1.: . .yian . ..'i.11! t ... ..na»g

$

IHOMESTEAD PHONOGRAPH & VIOLIN MFG., CO.
| KAPITALAS $20,000.00 '

FACTORY
ų 225 Sixth Avė.
HOMESTEAD, PA.

JOFISAS
■ i 505 E. Eight Avė.
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Bar* išrinkt* sekanti valdyba: 
Pinama kas ir gaspadorio* X Mo
tiejūnas, pirm., pageli. P. fara- 
kulia; rašt. K. švagždžiutė ir A 
Kękaaakintė, gaspadinės p-ni Kar- 
bauakienž ir p-lė Z. Gurkliutė.

Sekančios draugijos prisidėjo 
prie fėrų ir jau pradėjo uoliai 
darbuotis: Moksleivių 17 kp.; L. 
Vyžtų 17kp.; LDS. 1 kp.; Bažny
tini* skoraa; marijos Vaikelių; L. 
Dukterų; Mot. Są-ga 13 kp.; Šv. 
Petro ir Povilo; Šv. Jono Evang:; 
D. L. K. Keistučio; Pilu. Blaiv.; 
Apaštalystės Maldos; Saldžiau
sios širdies Viešpaties Jėzaus; ir 
S. L. R. K A. 21 kp.

K. švagždžiutė.

Šiandiena “Darbininko” 
knygynas gavo iš Lietuvos 
•vėliausia išleistų lietuviškų 
atviručių. Ateikite pasi
pirkti.

Spalio 17 d. 8 vai. bažnytinėj 
salėj įvyko puikus koncertas su 
pamarginimais. Šis koncertas su
rengtas pastangomis Šv. Vardo 
draugijos. Didesnę dalį progra
mų išpildė vietos mažų mergaičių 
choras, vedamas varg. J. Šakiečio. 
Dainos išėjo gerai. Puikiai su- 
■dainavo vietinė veikli katalikų 
dirvoje darbininkė p-lė O. Šimbo- 
laitė. Nėra to vakaro bei pramo
gos, kur ji nedalyvautu. Žavėjo 
publiką skambančiu balsu S. Pau- 
ras. Jo dainos labai patiko klau
sytojams. Buvo deklemacijų ir tt.

Sulošta komedija “Neužmokė
jęs pabėgo.” Svarbiausia ir il
giausia turėjo rolę J. Tamošaus
kas, V. Širka, J. Kalinauskas. 
Kalbėjo gerb. kun. Juškaitis. Žmo
nių buvo bent pora šimtų. Vi
siems sustojus, atgiedotas Lietuvos 
imnas ir tuomi užsibaigė.

Vargdienis.

CAMBRIDGE, MASS.
“Katriutė,” triveiksmė 

drama scenoje.
Nedėtoj, Spalio SI d., N. P. P. šrč. 

par. bažnytinėje naldįe, Wtada*r pat., 
A. L. R. K. M*L Sąj. 32 kp. rengta 
ptaką teatrą. Vridine “Katrintę,” »ri- 

T-ta vaL m-

AR ESI NERVUOTAS? 
silpnas, paliegęs ir nevisiškai sveikas? 
Ar esi neramus, aržus, baimingas ir su
si varginęs? Ar esi kudas, išblyškęs, ir 
neturi raudono kraujo? Ar Tamstos 
menkas apetitas, skaudėjimas galvos, 
užkietėjimas, atsirūgimas maistu, de
ginimas širdies ir nešvarus kvapas? 
Ar sutingęs, nerandi ambicijos, pra
puolus energija ir dirbti nenori? Jei
gu esi tokiame padėjime, Tamstoms 
reikia tuojaus vartoti Nuga-Tone. ši 
didi gyduolė, kuri palengvina visus ne
veiklumus ir padaro stiprius, sveikus, 
tvirtus vyrus ir moteris. Tamstai pri
duos naują gyvybę, naują ambiciją ir 
naują viltį. Nuga-Tone dirba tyrą, 
raudoną kraują ir tvirtus nervus. Iš
kirpk šį paskelbimą, nunešk į vaisti- 
nyčią, ir gauk butelį Nuga-Tone, var
tok keletą dieną ir jei Tamstos nebusi
te užganėdinti, grąžinkite nesunaudo
tą dalį buteliuko vaistininkui ir jisai 
Tamstoms sugrąžins pinigus.

DRUGGIST: You can get 
Nuga-Tone from your jobber 
or from National Labaratory, 
537 So. Dearborn St., Chieago. 
Absolutely guaranteed. Retail 
price $1.00.

<■ t ■

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50. *

Ieškau Pranciškaus Vidugirio, paei
nančio iš Panevėžio par., Peniavos 
vai., Naviką kaimo. Tėvas mirė ir pa
likta ūkė be priežiūros. Adresas: 
LITHUANIA. Jokūbas Vidupirit, Pi- 
niavos vai., Navikų kaimo, Panev&tio 
apskr.

Lietuviška susitvėrusi Kompanija, dėl išdirbimo 
Smuiką. zšita kompanija susitvėrė Sausio 5, 1920 m. 
pirkome, naujausios ir geriausios mados mašinerijas 
riomis išdirbama geriausi Smuikai ir Gramafonai, su naujausiais iš
radimais ir pagerinimais ir už pigesnę prekę. Musą instrumentai 
graina garsiai ir aiškiai. Agentai pamatę mus išdirbimo instrumentus 
prašo kad jiems parduotame, šimtais, net ir tūkstančiais Gramafoną, bet 
mes i 
žas kapitalas_____ _____________________ _ ____________ _ ________
parduotnmėme jiems šėrus, sako tai galėtume pripildyt ir didžiausius 1! 
kontraktus, bet mes matydami gerą pelną, neparduodame jiems šėrą. 
Jei mes būtumėm pardavę svetimtaučiams šėrus tai galėjome jau par
duoti dešimts kartą daugiau kaip musą pačią kapitalas. Kadangi 
mus tauta jau atgyja ir yra suvarginta, tai mus yra priedermė taikyte 
visiems kartu, ir todėl kreipiamės prie savąją sutrikdami pirm* pro
gą nusipirkti šėrą. šėras kainuoja $100.00. Jei kas norėtumėt nusi
pirkti. Gramafoną ar Smuiką, kreipkitės pas musb irifc-'jtarpigiaii no; 
sipirksite kaip, kitur nuo 25 iki 40 nuošimčią. Taipo-gi reikalaujame 
gerą TžPLlORIU arba (EKPERIENCED PAINTERS)., ,

Homestead Phonograph & Violin Mfg. Co.
■ r •

ANTANAS KATILIUS.

NORWOOD, MASS.
Spalio 24 d. bažnytinėj salėj mas- 

mitingas, Tautos Fondo skyriaus su
šauktas. Kalbėjo vietinis klebonas 
kun. Taškunas, vietiniai veikėjai Ku
dirka, J. Versiackas ir svečias kun. 
Jonas švagždis. Geležiniam Vilkui 
sudėta $310.

Auką butą buvę bent trigubai dau
giau, jei ne dabar kilusis nedarbas. 
Kaikurie visai nedirba, kiti dirba po 
keturias, tris ir mažiau dienas.

i'
r

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

»
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY
459 BROADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
(Prie Dorchester St.)

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

DR. JOHN MicDONNELL, M. D.

Ofiso valandos; 
Ryt us iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9 ’
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Kokią Kalėdų Dovaną I;
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? | g

CUNARD LINĘ.

S. S. SAX0NIA
IŠPLAUKS

SPALIO 30 DIENA,
TIESIAI f

HAMBURGĄ
Kambarių rata $180.00 su dadėliu $5.00 karės taksų.

TREČIOS KLASOS RATA $125.00 
SU DADĖLIU $5.00 KARES TAKSŲ.

\ EITKŪNUS PER HAMBURGĄ—$130.40 
'Su dadėliu $5.00 karės taksų

..; Kreipkitės prie artimiausio Cunard Agento.

Jiems Tai Brangiausia Havana!
Tai-gi *iek* Miaukdamas tuojau* paaųrir **vo aeaieaM tėvukam*, broli 

kams, sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti lauki* tavo pagelbo*. 
Tai tie keli doleriai niekis, o jiems didelė pagelbą ir džiaūgsmą suteiksi.

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

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

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

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

Sntaimu r*r*p<u 
:it>ta italo n, 

trintai Lietuve* nr 
ttarą T»’ vlennrĮ 
aprieta *«•*> <
settr ralurtk 
g*at «oin< 
rsrtslumn- 
la>Mrn« o

K BIDLaUMK^
ApHekorni * iy k**

22$ Broadiray fcaatp 0 8L.
Soath Barto* Mm*

Tei' 8 ”*•*“ £1014 tr 214118




