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MŪŠIS SU LENKAIS.
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10,000 
8,000

21,805.
18,520.
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Kolonijos vardas 
Amsterdam 
Albany 
Bayonne 
Binghamton 
Bronx
Elizabeth

Kolonijos vardas 
McKees Rocks 
Bentleyville 
W. Pittsburgh

Kvota
30,000
15,000

15,828.85
3341.07 

200.
11,798.63

Philadelphia ir 
Richmond

Vaivadas
Kun. Zimblys 

Steponavičius 
Miklas 

S. Bethlehem 
Chester 
Easton 
Trenton 
Reading 
Be stočių

Donorą 
Duųuesne 
Braddock 
Pittsburgh

Valkauskas
Stravinskas 

Bridgeville 
Export 
Ambzridge 
Cumbola 
Homestead 
E. Vandergrift 
Be stočių

Kolonijos vardas 
Aasonia 
Bridgeport

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.

Lenkai pagrobė Minską

Hoosick Falls
Jersey City
Kearney ir Harrison 15,000 
Long Island 10,000
Brooklyn (5 stotis) 250,000 

Kulis
Kun. Kodis
Amzraziejus
“Vien. Lietuvninkų“

Kvota
65,000

8.000
20,000
10,000
10,000
70,000 
5,000
10,000
10,000

Stovis
Spal. 1 d.

v. 625.42 
1,420. 
1,670.
5,250.46 
1,420.

550.25
594.50
704.06 

1,600. 
5,804.30 
3,125.

14,436.68
600.

$400,000 $83,933.44

5. SHENANDOAH, PA. APSKRITYS. 
Kvota $400.b00.

Stovis Spalių ipen. 1 d. $37,800.67.

Kolonijos vardas 
Fracville 
Girardville 
Hazelton 
New Philadelphia 
Minersville 
St Clair 
Tamaąua 
Freeland 
Gilberton 
Mt Carmel 
Mahanoy City 
Shenandoah 
Shamokin 
Be stočių

Amerikos lietuvių visuomenei, susi
rūpinusiai savo tėvynės Lietuvos liki
mu, arba imperialistine Lenkijos ka
riuomene viso civilizuoto pasaulio aky- 
vaizdoje išplėšė Lietuvos širdį—Vilnių 
ir nori pasisavinti, reikia atidžiai į- 
sižiurėti į žemiau paduodamas pa
skolos skaitlines ir rimtai pagalvoti: 
ar nesame išdalies ir mes patįs kalti 
toje naujoje Lietuvos nelaimėje, ar 
esame iš savo pusės viską padarę kad 
toji nelaimė nebūtų nukritusi ant mu
sų pečių? Paskolos skaitlinės daug, 
daug pasako.

Kolonijų stovit SpdUųmėn. 1 d.
L NEVY YORK IR NEW 

APSKRITYS.
Kvota

Kvota
30,000
50,000

5,000
2,000
5,000
1,000 

50,000
5,000

47,000

5,000 
15,000 
10,000 

170,000

1,050.
2,4000.
1,000.

24,670.
100.

4,295.
550.

1,335.44
1,765.

2,200.
20,292.76 

230. 
100.

1,000. 
100.

7,6000.64
3,300.63

900.
3,539.28
7,255.66

700,000 190,10937 
2. WATERBURY, CONN.

Stovis Spalių mėn. 1 d. $161,893.10.
Stovis 
Spal. ld.

9,500. 
10,921.14

Kvota
10,000
10,000 
7,000 

i 30,000
50,000
10,000
5,000
5,000

10,000
30,000
80,000

- 100,000
5,000

484)00

$400,000 » $37,800.67
6. PITTSBURGH, PA. APSKRITYS. 

Kvota $380,000.
Stovis Spalių mėn. 1 d. $50,623.97. 

Stovis 
SpaL 1 d.

400.
1,205.

/

Stovis
SpaLld.
32,350

600
6,801
2,945
7,680 

14,035
2,650
2.350
1.350

12,397.30
2,902.50

14,150.50

19,960.

29,625.42

'j

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K SV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaia 

ir subatomis. ' 
Metams $4100
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broačhvay, 

South Boston, Mass.

Tek So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI.

Lietuvių Piliečių Sąjunga 
ir bonai.

kias pat, ar dar geresnes tei
ses ? Dagi yra tokių, kurie 
šykštaudami duoti 3 dol., į- 
moka tik 50c. ir yra Sąjun- 
gon priimami. Tuo būdu 
užsimokėję 50c. Sąjungie- 
čiai pilnai pasiliuosuoja nuo 
pirkimo L. V. Bonų, vadina
si, už 50 varinių skatikų 
tampa Lietuvos Judomis.

Tai ne kokios išsvajotos 
pasakos; — tai tikri faktai, 
kuriuos patyrė kiekviens, 
kas tikjnėgino raginti pirkt 
Bonų šio vajaus metu. Čia 
reikėtų kas nors daryti, kad_____
sustabdžius tą baisią blėdį^erkimer 
kurią Sąjunga daro Lietu
vai.

Instabu, kodėl mūsų Mi
sija tyH ir ne vien tyli, bet 
dagi pridengia Sąjungos 
darbelius savo autoritetu ir 
oficijaliai siuntinėja stotims 
paraginimų organizuoti Pi
liečių Sąjungą. Ar-gi mū
sų Atstovai nežinotų, kad 
taip skaudžiai išnaudojama 
Lietuva, ypač šiam baisiam 
'krizyj? Ar gi laisvamanių 
sustiprinimas būtų jiem 
svarbesnis už Tėvynės gelbė
jimą? Baisūs tai klausymai 
į “kuriuos net baugu įsivaiz
dinti atsakymas.

Tegu atsako Misija, kuri 
Sąjungą sutvėrė ir Lietuvos

Taip vadinamoji L. Pilie
čių Sąjunga, kurią Ameri- 
kos laisvamaniai urmu su
skato organizuoti, užuot at
nešus naudos, smarkiai ken
kia L V. Bonų pardavinėji
mui. Indomus tai faktas, 
kuris mūsų visuomenti rei
kėtų gerai iųsidomėti. Da
lykai štai kaip stovi. Kuo
met katalikai aukuodavo 
Lietuvai ir pirkdavo L. V. 
Bonus, minios apsileidėlių, 
tamsūnų ir laisvamanių žiū
rėjo ištolo ir šaipėsi nieku 
neprisidėdami, kad sušel
pus Tėvynę dabartiniam 
krizyje. Štai prasidėjo or
ganizuotis Piliečių Sąjunga, 
į kurią reikia mokėti tik 
trys doleriai. Kalbėto j ai- 
organizatoriai skelbia, jog 
dabar jau taip viskas virto, 
kad Lietuvon bus įleidžiami 
vien tik L. Piliečių Sąjun
gos nariai, gi kiti, kad bū
tų aukavę ir šimtus dolierių 
Lietuvos laisvei išgauti, ne
galėsią Lietuvon įvažiuoti. 
Suprantama, koksai dabar 
džiaugsmas apsileidėlių tar
pe. Jiem kainuoja vos tik 
trys dolieriai įgyti Lietuvos 
Piliečių teises. Žinoma, a- 
pie pirkimą L. V. Bonų nė
ra nė kalbos, nes kam jam 
mokėti 50 dol. už Boną, kuo
met už tris dol. gali turėti to- krauju jos augimą šlakšto.

Molis 1,437.65
Linden 2,000 801.97
Maspeth 10,000 2,745.
New York City 20,000 2,330.
Niagara Falls 12,000 6,294.01
Netvark 75,000 30,450.21
Paterson 7,000 G,50(<
P
Rochester 45,000 14,520.
Schenectady 10,000 3,706.18
Watervliet 5,000 450.
Utica 8,000 3,150.

Be stočių 20,000

Dargia 
Kastėnas

West Side 
Krotkus 

North Side
Rugienius

Brighton Park 
Jovaišas

Roseland 
Kuizin

West Pullman, 
Kun. Paškauskas

St Charles 
Spring Valley ir 

apielinkčs 
tVaukegan
Kansas City, Kansas 8,000 
Cicero 
Chicago Hghts 
E. St Louis 
Gary, Ind. 
Indiana Harbor, Ind. 
Kenosha, Wis. 
Melrose Park 
Milwaukee, Wis 
Rockford 
Rochdale 
Rhinelander, Wis. 
Racine, Wis. 
So. Chicago 
Shėboygan 
Springfield 
Thorp, Wis. 
Westville 
Los Angeles, Cal. 
Seattle, Wash. 
Sioux City Iowa 
So. Omaha, Neb. 
Be stočių

50,000
10,000

8,000 
10,000 
20,000
30,000
15,000
10,000
20,000

8,000
2,000 

20,000 
20,000 
10,000 
10,000

5,000 
12,000 
8,000.
5,000

10,000 
5,000 

15,000

3,636.
7,105.
1,050.

20,542.43
4.450.
5,360.
7,878.26

14,050.50
20,106.55
10,323.15

5,702.50
1,200.84 

960. 
600.

15,620.65 
12,040.

??!
2,566.
1.450.
1,750.
1,250.

700.-
5,955.
1,152.

Tautų Lyga Lietuvos 
klausime.

BALSUOS KUR PRI
GULĖTI.

Bruselis, spal. 28. — Tau
tų Sąjungos Taryba nutarė 
ginčijamų tarp lenkų ir lie
tuvių žemių klausimą išrišti 
plebiscitu. (Reiškia gyven
tojams bus leista balsuoti ar 
nori po Lietuvos ar po Len
kijos valdžia. Tik nežinia 
kokias žemes paskyrė ple
biscitui. Bet vargu galima 
tikėtis, kad Vilnius ir jo -a- 
pvgarda nebūtų paskirta 
plebiscito teritorijon.)

LENKAI PABŪGO LIE
TUVIŲ AGITACIJOS. 
Varšava, spal. 28. — Len

kija sutinka užvesti diplo
matinius santikius su Lietu
vos valdžia šitokiomis išly
gomis : Paleisti lenkų politi
nius prasikaltėlius, visi nu
kentėjusieji lenkai nuo Lie
tuvos vyriausybės turi gauti 
atlyginimą, duoti užtikrini
mą rytinėj Lietuvoj lenkų 
judėjimui, oficialė spauda 
ir Seimas turi nustoti vedęs 
priešlenkiška kampaniją,

Londcrn, spal. 27. 
tuvos užsienio reikalų mi
nisteris Purickis, laikraščio 
Christian Science Monitor 
korespondentui pasakė, kad 
jis esąs čia sudrūtinti ryšių 
tarp Anglijos ir Lietuvos- 
Purickis sakė buvęs Pary
žiuje ir matęsis su Franci- 
jos užsienio reikalų ministe
rijos vedėju. Francijos val
džia dabartiniame Lietuvos 
krizyje išreiškus Lietuvai 
užuojautos.

Vilniaus klausime Franci
jos užsienio'reikalų vedėjas 
pasakęs, kad jis turįs Lie
tuvai prigulėti, visas-gi ne
sutikimų klausimas tarp 
Lenkijos ir Lietuvos turįs 
būt! išrištas ne ginklu, o tei
sybe abiem pusėm.

Purickis sakė, kad Fran
cijos ir Anglijos vyriausy
bės tikrinę, kad norį palai
kyti Tautų Lygos garbę, 
svąrstant lenkų-lietuvių gin
čą. ’

Purickis išrodė, kad gen. 
Zeligoski gauna sųstiprini- 
mų žmonėmis ir ginklais 
parėdymais iš Varsa vos, 
Kuomet jis paėmė Vilnių, 
tai turėjo tik 4 divizijas, o 
dabar turi 10 divizijų. Be tb 
turi keletą tankų, aeropla
nų ir šarvuotų traukinių. 
Purickis nurodė, kad gen. 
Zeligoskio kareiviai ne lie
tuviai, Vilniaus it Gardino 
gubernių, bet galicijonai ir 
poznaniečiai.

ŠLEŽEVIČIUS DIKTA
TORIUM.

Ryga, spal. 27. — Gauta 
žinios, kad Lietuvos vy
riausybė atsistatydino, o ke
tinama Chlezeąuirus išrink
ti > diktatorium. Chlezeąui
rus rokuojamas bolševikų 
draugu. (Chlezeąuirus ma
tyt yra Sleževičius. Nese
nai buvo žinių, kad Lietu
vos ministerių pirmininkui 
Griniui rezignavus, jo*vie- 
ton \ minimas Sleževičius. 
Gal būt, kad šituose gan
duose apie Lietuvos minis
terių permainas yra teisy
bės).

PRIEŠ UNIJAS.
Philadelphia, Pa. — Vie

tos audiminės dirbtuvės pa
leido 40.000 darbininkų. 
Dar paleisią 125.000. Kom
panijos sako, kad paleidinė- 
ja negabiuosius darbinin
kus. Be to skelbia, jog tai 
kartu veda kovą prieš radi
kales unijas. .

Philadelphijoj yra 700 
audiminių ir jos samdo 225.- 
000 darbininkų.

■ Kompanijų vardu Benton 
pasakė:

“Audiminių kompanijos 
nepriešingos unijoms. Bet 
jos priešingos radikališ- 
kiems (raudoniems) unijų 
vadams.” *

Unijų vadai skelbia, kad 
tai pradžia kompanijų ko
vos už “open shop.”

Ko neskubini su pagelba 
Lietuvai f Ar nori, kad prie 
to paragintų lenko bizūnas?

Bristol 
Hartford

5,000 
50,000

1,700.
26,653.50 $380,000 $50,623.97

Meriden 10,000 1,205. 7. WILKES BARRE, PA.
New "Britain 80,000 29,973.34 APSKRITYS.
New Haven 50,000 16,502.50 Kvota $500,000.
S. Manchester 15,000 3,800. Stovis Spalių mėn. 1 d. $58,142.25.
Stambord 3,00Q 1,275.84 Stovis
Thompsonville 20,000 10.468.94 Kolonijos vardas Kvota Spal. 1 d.
Torrington 15,000 850.84 Durye - 15,000 3,150.
UDion City 20,000 6,850. Edtvardsville
Wąterbury 130,000 42,787. (Kingston) » 45,000 7,657.
Be stočių 62,000 Plymouth 75$00 2373.21

Bcramon to iw,uw
$540,000 $161,893.10 Janušaitis 7,495.

3. BOSTON, MASS. APSKRITYS. Kun. Lopatto 1,000.21
Kvota $580,000. Mardosa 2,955.

Stovis Spalių mčn. 1 d. $270,182.67. Forest City 20,000 2,610.
Stovis Mineęs Mills 20,000 4,805.

Kolonijos vardas Kvota Spal. 1 d. Sukar Notch 25,000 2,250.
Athol 8,000 3,003.16 Pittston 85,000 8,037.
Boston (2 stotys) 140,000 Wanamie 8,000 2,650.

Kiburis 16,525.76 tvilkęs Barre 70,000 12,259.82
Valukonis 24,885. Be stočių 37,000

Rrncktnn ir Montello 45.000 11,435.50
Baldwinsville 4,000 550. $500,000 $58,14235
Brighton 15,000 5,205. 8. CLEVELAND. OHIO APSKRITYS.
Cambridge 45,000 18,619.51 Kvota $400,000.
Greenfield 4,000 1,750. Stovis Spalių inčn. 1 d. $75,672.98.
Haverhill 5,000 1,575. Stovis
Levviston, Me. 8,000 3,475.21 Kolonijos vardas Kvota Spal. 1 d.
Lincoln, N. H. 5,000 '2,100. Akron 20,000 1,915.
LotvelI 15,000 6,256.50 Columbus 5,000 300.
Manchester, N. H. 10,000 5,670. Dayton 25,000 3305.22
Northampton 5,000 2,610. Grand Rapids 60,000 6.250.
PittsfieTd 4.000 g,100. Cleveland 90.000 41,817.
Rumford, Me. 5.000 2,805. Cincinnati 5,000 300.
tVorcester 3- 100,000 112,689.45 Detroit Mich. 80,000 21,685.76
Easthampton 5,000 1,100." Voungstotvn, Ohio 10,000 200.
Gardner 8,000 3,350. Be stočių 105,000

Skusiavičius 7,824.e $400,000 $75,672.98
Sekys 4,392.80 9. CHICAGO, ILL. IR VISI VAKARAI

West Lynn 5.000 1,465. • Kvota $1,000,000.
Norwood 25.000 9,418. Stovis Spalių mčn. 1 d. $451,017.68.
Nashua, N. H. 15,000 5,456.32 Stovis
Providence, R. I. 30,000 10,742.46 Kolionijos vardas Kvota Spal. 1 d.
Westfleld 10,000 5,179. Aurora 3,000 1.325.
Be stočių 19,000 Beloit 3,000 2,350.

* visos cnicagos svotą paaa-
$580,000 $270,482.67 linta i sekančias stotis:—

4. PHILADELPHIA, PA. APSKRITYS Bridgeport
Kvota $400,000. Petjus 22,600.

Stovis Spalių mSn. 1 d. $83,938.44. Bilas 2.950.
Stovis Šatkauskas 46,180.

Kolonijos vardas Kvota Spal. ld. Lietuva • 630.
Baltimore, Md. Town of Lake

(8 stotys) ' 150,000 Viscvont 67.442.88
Karalius . 12,103. Baltutis 20,852.50
Lazdauskas 24,245. Drangas 7325. •

Liet Am. Pr. B-v« 10,400. 18th ir Unkm AviU 90(000 L

$1,000,000 $451,017.65
Pavieniai Lietuvos Misijoj

užsirašė už ..................... ...$38,030.60
Sakomės esą Lietuvos vaikai, my

linti ją ir pasiryžę už jos laisvę gal
vas guldyti ir turtą aukuoti. Bėt kad 
musų Tėvynė paprašė 5 mjl. ne dova
nos bet tik paskolos, ką gi mes jai 

-davėme?’—Skirtumas—tarp—kolonijų 
paskirtos kvotos ir paskolintos sumos 
yra tiesiog nepakenčiamas: dar nei 
pusės nepadarėme, ką padaryti turė
jome! Tas faktas, kaip karšta ug
nis, degina mums akis. Kada lenkai 
išplėšė mums Vilnių, nors ir neilgam, 
turėkime drąsos prisipažinti, kad ne- 
užtektinai rėmėme
Lietuvos ranką už savo laisvę, gerovę 
ir neprigulmybę.

Prisipažinkime
Dejuoti ir liūstanti mums netinka. Už-
grudinkim savo valią ir savo teisin
gus troškimus paremkime darbais—ir 
lenkų banditizmas Lietuvoje ir lenkų 
dvarponių baudžiava bus užgniaužta. 
Kam iš musų nemiela būti demokrati
nės Lietuvos Respublikos pilnateisiu 
piliečiu? Kamgi iš musų norėtai tap
ti dvarininko Pilsudskio giminės pa
stumdėliu? Neprigulmybė, laisvė ir 
gerovė be kovos iš pasišventimo neįgy
jamos. Kas šitoje valstiečių-lietuvių 
ir lenkų ponų kovoje galėdamas ne
remia Lietuvos, tas remia Lenkiją. 
Kiekvienas Lietuvos ir Laisvės Pasko
los priešas—Pilsudskio draugas, ša
lin iš musų tarpd: su visais savo rei
kalais tesikreipia jie į Waršavą. Į 
lenkų paskutines pastangas Lietuvą 
pavergti duokime tinkamą atsakymą: 
visi lig vieno, be jokios išimties, ar 
pirkę boną ar dar ne,—nusipirkime 
dar po vieną laisvės boną. Geras dar
bas duos ir gerus vaisius. Lenkų ge
nerolas Zelgovrskis, 'kurs dabar įsi
veržė J Vilnių netrukus turės su savo 
legionistais sprukti į Waršavą, iš ku
rios atėjo, kaip anuo laiku spruko Ava- 
lovas-Bermontas iš Žemaitijos į Ber
lyną. Kas bus, kas ne, bet lietuviai 
lenkams nevergaus. Ištvermė ir dar
bas, padarys mus laisvus.

Lietuvos Misija.

PRIEŠ GEN. VRANGELĮ 
V ar sava.

dabar atitraukinėjamos iš 
lenkų fronto ir gabenamos į 
pietinę Rusiją' kovai prieš 
gen. Vrangelį. Rusų vyriau
sybė šią žiemą nori apsidirb
ti su paskutiniu savo prieši
ninku.

Kopenhagen, spal. 27. — 
Iš Kauno pranešama, kad 
lenkų kariuomenė, priden
giama šarvuotų traukinių a-< 
takavo lietuvių pozicijas pa
lei geležinkelį ties Varėna. 
Po penkių valandų aršaus 
mūšio lietuviai pasitraukė 
tris kilometrus.■ • - ■

New York, spal. 28. — 
Dųdlev Field Malone, kan
didatas į gubernatorius nuo 
Farmer Labor partijos ir 
buvusis New Yorko muiti
ninkas, savo prakalboj pa
sakė, kad ant vokiečių nu
skandintojo laivo Lufeitania 
buvo amunicijos. Sakė, kad 
ant to laivo buvo 4.200 dėžių 
patronų Anglijos valdžiai. 
Ar buvo daugiau amunici
jos, taf jis nežinąs. Sakė, 
kad gal būt po sutorpėdavi- 
mo ant LuSitanijos eksplio- 
davo toji amunicija ir todėl 
tas laivas taip greit nusken
do. Malone sakė, kad nei ko
kia valdžia neslėpė teisybės 
nuo žmonių, kaip Wilsono 
administracija.

BESARABIJA RUMU
NIJAI.

Paryžius, spal. 28. — Ali- 
jantų ambasadorių Taryba 
nutarė pavesti Besarabiją 
Rumunijai. Sutartį pasira
šė Anglijos, Italijos, Fran
ci jos ir Rumunijos ambasa
doriai. Rusijai bus leista 
pasirašyti tada, kada jau pa
sirašiusios valstybės pripa- 
žįs Rusijos vyriausybę. - A- 
merikos ambasadorius nesi- 
rašė todėl, kad Amerika sto
vi už nedalomą Rusiją.

New York, N. Y. 
gabenama taxi-cabu brang- 
menų už $100.000 ir pamirš
ti taxi-cabe. Dabar brang- 
menų kompanija, kuriai 
priguli anie daiktai, pasiūlė 
policijai $1.500 už daiktų su
radimą.

V

PAGROBĖ MINSKĄ.
London, spal. 27. — Len

kų d®mė dabar atkreipta į 
Minską, kur padaryta tas 
pat, kas Vilniuje. Lenkų 
gen. Balachovičius su 15.- 
000 lenkų kareivių “atsisky
rė” nuo Lenkijos armijos ir 
paėmė Minską. Rusijos bol
ševikų jėgos bandė jį išmes
ti, bet nepavyko. Lenkijos 
valdžia, kaip ir Vilniaus pa- 
grobiko gen. Zeliguskio ir jo 
“maištininkų” išsižadėjo. 
Gen. Balachovičius, kaipir 
Zeligoski reikalauja Mins
ko apygardai plebiscito. 
Skelbia, kad šauksiąs Balt- 
gudijos seimą į Minską, o 
paskui prijungsiąs tą kraštą 
prie Lenkijos.

Padėtis Lietuvoje rimtė
ja. Vokiečiai Rytinėj Prū
sijoj organizuojasi ir žen
gia į Lietuvą, kad pagelbėti 
kovoti prieš Zeliguskį. Kad 
rytprūsiai gali pagelbėti 
Lietuvai, tai numanu iš 
vieno socijalistų atstove pa
sakymo, kad rytprūsiai Ry
tų Prūsijos armijos ginklai 
yra užsilikę.

Sako, kad gen. Zeligoski 
paskelbęs rinkimus į Seimą 
Vilniaus žemėje. Tikslas 
yra kad šitą Seimą sujung
ti su Lietuvos seimu ir paga
lios su Lenkija. Jei Kau
no Seimas nesutiktų, tai 
Vilniaus žemė būsianti pri
jungta prie Lenkijos.
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DARBININKAS 
(THE W0RKER) 

te Lithuanian Tri-Weekly Paper. 
PubHshed every Tuseday, Thursday, 

Saturday by St. Josepk’s IMK- 
M R.-C. Association of Labor.

RAZBAININKAUJA 
TOLIAU.

Jau seniau buvo žinia, kad 
lenkai pagrobė Minską, 
Baltgudijos sostinę. Bet 
bolševikai juos iš ten išviję. 
Dabar yra žinia, kad koks 
ten lenkų, padauža “genero
las” su šaika lenkų legioni
ninkų pagrobė Minską pa
našiai, kaip Zeligoski Vil
nių. Tą padarė tikslu Balt- 
gudiją prijungti prie Lenki
jos.

Juo labiau įsismagins len
kai į razbajus, juo greičiau 
sau sprandą nusisuks.

APIE VOKIEČIŲ TAL
KĄ. LIETUVAI.

Pereitame “Darbininko” 
numeryje skaitytojai rado 
žinią būk iš Rytinės Prūsi
jos Lietuva gauna amunici
jos, ginklą ir net kareivių, 
kovai prieš lenkus. Alijan
tą. vyriausybės jau atkreipė 
į tai domę. Mat jei ištikro 
taip būtą, jei vokiečiai žy
mią paramą Lietuvai suteik
tą, tai Lietuva netik Zeli- 
goskį į pipirą žemę tuoj iš
vytą, o ir visa Lenkija su
drebėtą.

Kaip ten yra su šita vo
kiečių talka Lietuvai tikrai 
nežinia, bet jau spalio 12 d. 
tuoj po Vilniaus užėmimo, 
buvo žinia būk Vokietija 
Lietuvai pasiūlius 100.000 
kareivių talkon prieš Lenki
ją. Apie tai minėjo laikraš
čio Public Ledger korespon
dentas S. B. Conger iš Kau
no atsiųstoj ilgoj korespon
dencijoj.

PERSKAITYKITE.
Šiame numeryje turime 

perspauzdinę iš “Draugo” 
straipsnį Lietuvių Piliečių 
Sąjunga. Perskaitykite tą 
straipsnį atydžiai ir paaiš
kinkite tiems, kurie apie tą 
Sąjungą nesupranta ir prie 
jos dedas.

8. Lenkai ir frantas.
Lenką darbuotė Lietuvos 

fronte taip pat aiškiai parodė 
ypatingus viso ją karžigišku- 
mo bruožus, kas labai aiškiai 
skiria lenką nuo kitą kultūrin
gą tautą. Lenką frontas nuo 
tikro fronto daug kuo skiriasi. 
Kiekviena civilizuota tauta 
pradėdama su kita valstybe 
karą pirma paskelbia jai apie 
tai ir tik tuomet priešingąją 
pusią kariuomenės su ginklu 
rankose atvirai, traukia kovon 
visuomet prisilaikydamos tam 
tikrą tarptautinią karo padė
ties taisyklią.

O “kultūringieji” lenkai 
primetę Lietuvai karą, visus 
jo pamatinius reikalavimus 
aplenkė. Lenkai ir pozicijose 
vadovaujasi užkulisine politi
ka, jie niekur neturi drąsos ei
ti tiesiu keliu, aiškiai-atvirai. 
Bet koki ją tikslai—toki ke
liai.

Įsibrovę lenkai į Lietuvą ir 
paėmę Vilnią pradėjo veržtis į 
jos gilumą. Du kart tarpinin
kaujant pačiai Santarvei buvo 
lenkams nustatytos net dvi de
markacijos linijos*), buvo 
taip pat raštu padarytas pasi
žadėjimas iš abieją (Lietuvos 
ir Lenką) pusią dėl ginklą su
stabdymo. Lenkai iškilmingai 
pasižadėjo nepulti lietuvią, 
nors ant demarkacinės linijos 
nei vieno kareivio nebūtą. Pa
sitraukus lenkams už demar
kacinės linijos, atpalaiduotas 
vietas užėmė susitarus su San
tarvininką Misijomis Kaime, 
kurios tą pat pranešė dar kar
tą Lenką vyriausybei į Vilnią, 
Lieauvan kariuomesė. Nors vi
sos dėl demarkacinės lįnijos 
pastatytos sąlygos Lietuviams 
labai buvo' sunkios, bet jie 
gerbdami pasaulinio karo nu
galėtoją valios pareiškimus ir 
apsisprendę taikiai gyventi su 
visais kaimynais, priėmė tas 
sąlygas, bet tos raštu iš abie
ją pusią patvirtintos paliaubos 
tvėrė visai neilgai. Siaura sa
vybės politika vadovaudamies 
po kelią dieną lenkai sulaužė 
visus savo pažadėjimus. Tuo 
laiku, kada iš abieją pusią bu
vo vedamos dėl poziciją dery
bos, lenkai koncentravo vis 
didesnes jėgas prie Lietuvos 
sieną; kada lenką vadai rodė 
savo prielankumą — lenką le
gioninkas galando peilį, kad jį 
įsmeigti į lietuvio širdį.

Lenkai nepuolė savo prieši
ninką (lietuvią) šarvuotais 
traukiniais, nei rykiuotės pul
kais, bet mažučiais būreliais, 
atskiromis kuopelėmis puldi
nėjo jie Lietuvos sargybą, žu
dė pavienius kareivius po vie
ną, du, tris; prašalinę sargy
bas įsibraudavo į atskirus kai
mus, juos apiplėšdavo, gyven
tojus išvaikydavo, sumušdavo, 
ir grįždavo vėl už nustatytos 
demarkacinės linijos. Ištikro, 
nežinia kuo paaiškinti tuos 
lenką puolimus — ar jie norė-

PASKUTINIS ATSI
ŠAUKIMAS.

Amerikos Darbo Federa
cijos nepartinis politinės 
kampanijos komitetas, susi
dedąs iš Federacijos prezi
dento Gomperso, sekreto
riaus Morisono ir iždininko 
O’Connello, savo paskuti
niame prieš prezidento rin
kimus atsišaukime karštai 
ragina balsuoti už demokra
tų partijos kandidatą. Skel
bia : “Cox for Progrese,” 
"Harding Defender of 
Reaction.”

Philadelphia, Pa.—TA vie
nos brangmenų krautuvės 
daiktų pavogta už $40.000. 
Daugiausia pavogta dei
mantų.

Chicago, Tū. — Majoras 
atėmė laisnius nuo keletas 
garsių kabaretų. Juose bu
vo pardavinėjama svaigalai.

Manchester, N. H. t 
Amoskeag kompanijos vilnų 
skyrius uždarytas s” 
botam

lenkų puolimus 
jo žmonių turto prisiplėšti, ar 
pamaži naikinti “chamus” lie
tuvius, bet greičiau yra tas ir 
kitas.

Kad būtų lengviau visų len
kų taktikų pozicijos įsivaizdin
ti 
Štai rašo
Lietuvos armijos apžvalgoj: 
“Neskaitant prisiųstų įvairių 
agitatorių ir perėdytų legio
ninką (suprask į Lietuvos po
zicijas — į kariuomenę varyti 
agitacijų) ir sušaudymo Mer
kinėje karininko Grubliausko, 
priešininkas suspėjo trijų die
nų sutarties laikotarpy pada
ryti nemažai puolimų, kurie 
išaukė kruvinų mūšių. Taip 
28-V111-19 lenkų legioninkai 
puolė mūsų sargybų palei Ne-

pasiskaitykime faktų. 
“Laisvės” Nr. '101

•) Du kart buvo pravestos tarp Len
kų ir Lietuvių demarkacijos linijos— 
pirma: Merkinė, Butrimoniai, StaHiš- 
kiai, Užugaiflai, Bendrai, Aukštieji 
Jegelioniai, Vievis, Širvintai, Pakal
niai, Tauragnai. Dukšai. Bet lenkai 
nepaisydami tos linijos užėmė naujas 
vietas ir pats Pilsudskis pareiškė San
tarvei, kad pirmoji demarkacinė lini
ja neatsakanti bendriems Lietuvos ir 
Lenkijos politiniams ir strateginiams 
reikalavimams ir taip mokėjo Antan
tes Misijai prisikalbėti, kad vėl antru 
kart nuvedė demarkacijos linijų kuri 

daugiau

no tiltą. Naktį lenką pirmuti
nės dalys puolė mūsą liniją 
Jeno kriptimi. Verbeliškią 
kaimo srity įvyko susidūrimą. 
Tą pačią naktį legioninkai su 
partizanais darė puolimą Lip- 
čiūną kaimo rajone (visos šios 
vietos Lietuvią pusėj už de
markacijos linijos).

Tuo tarpu Kalvią valščiuje 
legioninkai nuolatos užpuldi
nėjo, plėšė ir krėtė nekaltus 
gyventojus.

Leipalauke, Alun(joj, Pakal
niuose jie puolė mūsą įgulos 
kareivius” ir tt. — dar visa 
eilė faktą išskaitliuota.

Po šią puolimą lenką dele
gacija verčiama Antantes vėl 
davė naują ginklą sustabdymo 
pažadėjimą, bet po tą visą pa
sižadėjimą lenkai demonstra
tyviai iškėlė naują nieku ne
pamatuotą kovą, kurios dar 
skoidriau nušvitčia ją “bro
lystės” veidą, dar ryškiau api
budina ją siekimą pobūdį.

Nuvedus antru kart demar
kacijos liniją lenkai vėl nega
lėjo rimti ir vėl veržės toliau, 
vėl kankino žmones ir šaudė 
kareivius. Štai pasiskaityki
me faktą: “Lietuva” Nr. 254 
Armijos darbuotės apžvalgoj 
rašo: “Lapkričio 11 d. apie 11 
vai. nakties lenką būriai puolė 
mūsą sargybą Pimpiškią kai
me į pietus nuo Utenos.

Toje pat srity lenkai pakar
tojo puolimą naktį iš 14 į 15 
d. Šiuo kartu išmušė mūsą 
sargybą iš Plyšią kaimo. Be
sitraukdami lenkai išsivarė 
mūsą belaisvius pusnuogius ir 
basus.

Lapkričio 14 d. lenkai perė
ję ties Punsku demarkacijos li
niją, darė žvalgybą Kalvarijos 
link.

Vėprią kripaimi legioninkai 
nuolat įsiveržia į mūsą pusę ir 
plėšia mūsą gyventojus” ir tt 
ir tt.

Štai dar ryškūs faktai/‘Lie
tuvos” N. 250 “Frontuose” 
rašo: “15-XT-19 naktį į Pauk- 
lią sodžią į pietus nuo Vėprią 
atėjo 30 legioninką ir apiplėšė 
daug žmonią. Vieno ūkininko 
išplėšė užrakintą klėtį ir išsi
vežė ką tik galėjo.”

Ir panašią faktą pilnos tą 
dieną laikraščią skiltys. Le
gionai nakčia puolė Lietuvos 
miestelius, kaimus, gaudė val
džios paskirtą miliciją, savi- 
valdybią organus, kuriuos, jei 
pasisekdavo nugriebti, areš
tuodavo ir veždavo į Lenkiją, 
bausdavo ir persekiodavo ne
kaltus Lietuvos piliečius. Tie 
visi faktai dar labiau piešia 
lenką veidą ir ją “gerus” no
rus. Čia jau ne karas, bet pa
prastas žmogžudžią darbas— 
kurią pirmas tikslas prisiplėš
ti nesiskaitant kokiais keliais 
tai bus atsiekta.

Be pavienią legioninką už
puldinėjimą lenkai mėgino 
parsivežti Lietuvos žmonią 
turto šarvuotais t traukiniais, 
ar šiaip traukinėliais, kuriais 
privažiuodavo arčiau demar
kacijos linijos ir iš ten eidavo 
pėkšti į kaimus, bet toki atsi
tikimai rečiau pastebimi (tai 
Varėna ir Alytum 
įvyko sausio 21 d. 1919 m. ties 
“Lietuvos” Nr. 302).

Kada visas pasaulis pradėjo 
tais lenką žingsniais piktintis 
ir kada jie patys jau suprato 
kad tai gali išeiti ją nenaudai, 
tada pradėjo savo laikrščiuose 
aiškintis, kad tai darą “legio
ninkai plėšikai,” kurią lenkai 
niekaip negalį suvaldyti, o tą 
“plėšiką” eidavo pulkai su 
savo vadais ir tam tikromis 
valdžios išduotomis instrukci
jomis, bet lenkui norėdami sa
vo slapta duotus įsakymus pa
slėpti pavertė pasaulio akyse 
savo kareivius paprastais plė
šikais.

O be tą visą iš pasolą užpul
dinėjimą kiek dar įvyko su 
lenkais kruviną, karštą kovą, 
kiek jose Lietuvos sūną krau
ją praliejo, kiek basą, muša
mą, stumdomą išvesta į be
laisvę. Bet nežiūrina į visa tai 
lenkai visuomet išsijuosę tik
rino — jie neiną prieš lietu
vius, lietuvią-lenką fro:
esąs tik Lietuvią

šeštadienyje, 8 Spalio susidarė Lie
tuvių Piliečių Sųjunga. Ji yra vienos 
partijos organizacija, nors labai rūpi
nasi {kalbėti savo bepartyviškumų ne
išmanantiems. Jos partyviškumų rodo 
jos valdybos sųstata: pp. širvidas, Ba- 
gočius, Liutkauskas, Bagdžiunas ir VI- 
taitis. Ta organizacija išdygo iš posė
džių buvusių New Yorke 6-8 spalio. Į 
posėdžius buvo kviečiami ir krikščio- 
nys-demokratai, bet labai sumaningu 
budu. “Draugui” užkvietimas atėjo 6 
Spalio, kad 6 Spalio butų New Yorke. 
Kadangi greičiausi lakstytuvai nenu- 
skrieja į valandų daugiau 150 mailių, 
tai “Draugo” atstovas minėtame po
sėdyje dalyvauti negalėjo.

Piliečių Sųjunga yra keista dar .ki
tais daiktais. Jos iždas yra “Valsty
binis Amerikos Lietuvių Fondas.” šį
met tame Fonde pinigų yra ir bus ne- 
perdaugiausiai. Todėl sutarta du treč
daliu visų ineigų skirti “Lietuvos Val
stybės reikalams.” Bet tai nereiškia, 
kad visuomet taip bus. Statuto sky
rius VI n. 9 sako: “Metiniuose Lie
tuvių Piliečių Sųjungos susirinkimuose 
kasmet nutariama, kokia visų sųjun
gos ineigų dalis kitais metais privalo 
eiti Lietuvos Valstybės reikalams, ko
kia gali būti vartojama įvairiems A- 
merikoje gyvenančių Lietuvių reika
lams ir kokia Lietuvių Piliečių Sųjun
gos organizacijos reikalams.’ ’

Jeigu tat 1921 m. susirinkimas su
tars pavesti 90 nuošimčių “įvairiems 
Amerikoje gyvenančių Lietuvių reika
lams,” o 9 nuošimčius “Lietuvių Pilie
čių Sųjungos organizacijos reikalams” 
ir 1 nuošimtį “Lietuvos Valstybės rei
kalams,” tai bus viskas sulig “Statu
to.”

Organizacija su tokiais įstatais am
žinų dienų nėra Lietuvos Valstybės į- 
staiga ir tos organizacijos fondas nė
ra Lietuvos Valstybės Fondas. Tai y- 
ra tik valstybinis sliekas ant partijinės 
meškerės.

Kad pritraukus daugiau narių į “Pi
liečių Sųjungų” tarp jos veikimo pa
minėta: “prigelbėti jiems (piliečiams) 
suradime užuodarbio, šelpia darbo ne
tekusius ar dirbti negalinčius delei 
svarbių priežasčių, palengvina viso
kiais budais, kuomet jie nori grįžti sa
vo tėvynėn ir suteikia pagelbų naujai 
atvažiavusiems, priveizdi užsilikusių 
palikimų ar šiaip kokių išmokėjimų 
Lietuvos piliečiams.” (sk. III n. 4).

Trumpai sakant, Bedarbiams Sųjun
ga duos arba darbų, arba pragyveni
mų. Ne-gi gali būti gražesnio pažadė
jimo. Kaip bus su išpildymu, tai pa
matysime po kelių metų. Jeigu Sųjun
ga tų savo įstatų posmų imtų ištikrų- 
jų, tai ji negalėtų nei vieno cento 
pasiųsti į Lietuvos Valstybės iždų. Tai
gi visas didelis rašymas apie Valstybi
nį iždų yra taip kaip mes spėjome pirm 
poros savaičių—didelis ku-ku, kuriame 
valstybės yra tiek, kiek gyvos vištos 
kūne plieno. Tai yra veikiaus suma-* 
nymas labdaringos draugijos negu val
stybinio iždo.

Labdarybė yra geras daiktas, kuo
met ji yra daroma gerai. Bet tada 
jos nereikia jungti su politika. Tuom- 
tarpu politiški Sųjungos uždaviniai y- 
ra aiškiai paminėti skyriuje II n. 3, 
kur pasakyta: “Sųjunga tur savo tiks
lu rūpintis Amerikos Lietuvių, kaipo 
Lietuvos piliečių reikalais ir remti Lie
tuvos Valstybę. Kad politiškus tiks
lus geriau pasiektų visa Sųjunga yra 
pavedama Lietuvos Atstovybei Ameri
koje.” T. Fondas pats visai nevedė po
litikos ir nesikišo į jų. Jis tiktai fi
nansuodavo Lietuvos Respublikai rei
kalingus daiktus, kaip ana Informa
cijos Biurų Šveicarijoje, Lietuvos at
stovybę Paryžiuje, Boyor*o biurų A- 
merikoje, karo reikmenų siuntimų iš 
La Rochelle Į Lietuvų. Tas atsar
gus labdarybės sujungimas ištolo su 
politika užkenkė Tautos Fondui- Ęe- 
griaudama jį “Piliečių Sųjunga* šim
teriopai daugiau nori labdarybę pa
vergti po politika. Iš to negali išeiti 
gero nei trupuflo.

Sųjunga dar žada savo nariams pa
rūpinti laikraščių ir šiaip raštų, ži
nia kokius laikraščius ji siuntinės. 
P-nas Bagočius per jų praplatins savo 
“Keleivį,” o p. širvidas “Sandarų.” 
Valdybos kandidatas yra p. Strimaitis. 
Tam artymesnė yra “Tėvynė.” Valdy
bos nariai yra socijal-liaudlnlnkiškos 
arba tautininkiškal liberališkos pa
kraipos. Tokiu budu Sųjunga turi tik
rų tikslų praplatinti laikraščius, ku-

tiems galėtų sektis geriaus.
Tas Sųjungos varde pridėta 

“piliečių." Jei ji butų Lietuvių 
rikos piliečių Sųjunga, tai galėtų tu
rėti tikslų panaudoti Lietuvių šios ša
lies piliečių balsus taip, kad ir Ame
rikos renkamieji valdininkai mus gerb
tų kaipo organizuotų jiegų. Bet Sų
jungos įstatai apie tai kaip tik nekal
ba. Ji žada “rūpintis Amerikos Lie
tuvių, kaipo Lietuvos piliečių reika
lais.” Bet Amerikoje esantieji Lietu
viai negali panaudoti savo plletiškų
politiškų teisių Lietuvoje-

Todel IV skyriuje n. 5 pasakyta, kad 
“prie Sųjungos gali prigulėti ir Ame-- 
rikos Lietuviai, kurie jau yra pastoję 
Amerikos piliečiais. Kitų Valstybių 
piliečiai ir pilietės gali prigulėti prie 
L. P. S.” Tas valstybių ir piliečių su
painiojimas parodo, kad politiškieji 
Sųjungos tikslai, mažai kalbant, yra 
labai neaiškus. Jei įstatus butų rašę 
pusiau pralavinti žmonės, tai butų 
galima sakyti, kad tas politiškai, lab- 
dariškai pramoniškas šiupinys pasida
rė iš raštininkų nesųmonės. Bet yra 
aiškios žinios, kad įstatus rašė gerai 
mokslus išėję asmenys. Jiems šiupi
nys susidaryti galėjo tiktai jiems no
rint

Todėl mes priversti esame mintyti, 
kad visuose įstatuose yra svarbus tik 
trys įstatai, būtent num. 6, 7 ir 9. 
Pirmuose pasakyta, koki bus mokes
čiai, paskutiniame pažymėta, kad me
tinis suvažiavimas paskirstys kokiems 
reikalams kiek turi būti suvartota.

Advokatams yra naudinga prigulėti 
prie šios Sųjungos, nes jie paprastai 
“priveizi užsilikusių palikimų ir šiaip 
kokių išmokėjimų Lietuvos piliečiams.” 
Jeigu Sųjunga turėtų daug narių, tai 
advokatai turėtų daug progos pasidar
buoti. Įstatuose nepasakyta, kad tas 
pasidarbavimas bus dovanai. Tuos į- 
status rašė praktiški žmonės.

Trumpai suvedant mus mintis apie 
Lietuvių Piliečių Sųjungų matome, 
kad.ji yra:

1. Liberalų-tautininkų organizacija 
su priemaiša socijal-liaudininkų.
- 2. Kad joje dalis skiriama Lietuvos 
iždui yra labai nepastovi ir be laužy
mo įstatų gali būti suvesta į nieko 
nereiškiantį mažmožį.

3. Kad iš politiškų, labdariškų ir 
visuomeniškų uždavinių padarytas kra
tinys, panaikinantis visokį darbo aiš
kumų.

4. Kad Valstybinio iždo vardas duo
damas Sųjungos iždui yra be reikš
mės.

5. Kad įstatai ir valdybos ęųstata 
duoda progos platinti vienos partijos 
spauzdinius ir vienos profesijos žmo
nėms palengvina gauti klijentų.

(“Draugas”)

Brangus Brolau:—
Pranešu, kad pinigus 600 auksinų 

gavau 6 d. spalio.
Aš ėjau pėščias į Kaunu ir iš kur 

rašau šį laiškelį. Pas mus liūdnos nau
jienos. Visur kulkos švilpia ir stau
gia iš kanuolių ir šautuvų.

Užpuolė mus vėl tironai plėšrus len
kai. 3 d. spalio iš Marcinkonių atlėkė 
1 Perlo jų. Varėna ir visa apylinkė pa
plūdo kraujuose ties Merkiu.

O plėšimas! Baisu ir pamųstyti. t- 
mė ir naikino musų turtus bolševikai, 
bermontininkai, bet nesulyginsime su 
plėšimais lenkų. It įsiutę žvėrys vis- 
kų ima: gyvulius, drabužius, javus ir 
tt Užmušinėja nekaltus gyventojus. 
Užmušė Marcinkonių kunigų ir šiaip 
daug žmonių.

Mes tuojau pradėjome organizuotis 
į šaulių Sųjungų, kad apsigynus nuo 
žvėrių, plėšikų, barbarų lenkų. Val
džia davė šautuvus, bombas ir. kitus 
ginklus. Aš ir dalyvavau mūšiuose. 
Išėjus į Kaunu, palikau namus svei
kus fr tėvelius gyvus, bet nežinau kų 
rasiu sugrįžęs. Lenkai degina kaimus 
ir sugavę bent vienų iš musų kareivių 
karia. Iš musų apylinkės visi susira
šė seni ir jauni ginti savo tėvynę Lie
tuvų. Mums būtinai reikalinga pagel- 
ba. Lenkus gelbsti francuzal ir jų ka
riuomenėje randasi nemažai francuzų. 
Rašykite kas girdėt Amerikoje.

Sudisv brangus broli.
V. K. MUioniSkis. 

Milioniškių kaimo, Vilniaus rėd.

H0RW0GD, MASS.

Aukos Lietuvai per Tautos Fondą.
Spalio 24 d. š. m. Tautos Fondo 52 

skyriaus buvo susirinkimas ir parkal- 
gos. Kalbėjo vietinis klebonas kun. V. 
Taškunas ir gerb. kun. J. švagždys iš 
Montello apie Lietuvos vargus ir musų 
priedermes, šios kolonijos lietuviai ka
talikai kaip visada, taip ir dabar ne
užmiršo savo brolių kovojančių už lais
vę gimtinės Lietuvos. Aukavo šie: 
šv. Jurgio R. K. parapija...........$50.00
Kun. V. Taškunas
P. šalaviejus...................................... 15.00

Po $10.00: J. Didžbalis, P. Uždavin- 
ls, J. Šaltukas, O. Smilgienė, K. čei- 
kus, J. Pauplis, P. Kuras, A Kava
liauskas, B. Stašaitis.

M. Magianis $6.00.
Po $5.00: J. Versiackas, K. L Aksti

nas, J. Gudaitis, K. Klimavičia, A 
Repšis, K. Barauskas, J. Karalius, J. 
Bravinas, P. Gudaitis, J. Tvarkas, A 
Ečus, D. Mačls, K. Ketvirtis, S. Razu- 
liavičia.

Po $3.00: A Gliebauskas ir P. Ku
dirka.

Po $2.00: J. Smilgius, J. Uždavfnls, 
J. Didiką, A. Marcinkevičius, J. Ka- 
sauskas, J. Purickas, A. Fedas, A 
Versiackas, A Vaiciukevičius, J. Ju
zėnas, P. Adomaitis, J. Rimša, V. Ku
dirka.

Po $1.00: A šerkiaviče, K. Baraus
kas, J.. Dudutis, L. Palevičia, J. Ne- 
viera, J. šarta viekas, A Viškelis, S. 
Kadaras, J. Jankiavičia, S. Stadelnin- 
kas, J. Akuliaviče, P. Razvadauskas, 
V. čevita, B. Kvietkauskas, K. Baraus
kas, S. M. Akstinienė, U. Pazniokienė, 
J. Smilgius, G. Tvarka, A Adomaitis, 
J. Grudinskas, J. Vilkišius, G. Paznio- 
kas.

Viso $303.00, smulkių $5.00, viso la
bo $308.00.

Tautos Fondo 52 skyrius varde Lie
tuvos taria visiems aukautojams šir
dingai ačių.

T. F. 52 sk. rašt. J. Versiaekas.

Spalio 24 L. Vyčių 26 kp. surengė 
teatrų. Lošė Lawrence’o L. Vyčių kuo
pos veikėjai veikalų “Kantri Alena.” 
Publikos buvo pilna svetainė. Buvo ir 
svetimtaučių. Tarpuose griežė orkest
rą. Visi aktoriai savo roles atliko ge
rai. Susirinkusieji buvo pilnai paten
kinti. Kaikurie išreiškė pageidavimų 
tų veikalų atkartoti.

Lawrencero vyčiai užsipelno pagyri
mų už darbavimųsi dailės srityje.

Musų kuopai liks gryno pelno apie 
$500.

nymas, jo nesą ir būti negali, 
nes lenkai esą griežčiausia nu
sistatę prieš karą su lietuviais. 
Leską karininkai nesidrovėjo 
net lietuviams girdint tikrinti 
Francūzą misijai, kad ne len
kai lietuvius puolą, bet lietu
viai juose. Lenkai teisinosi į- 
siveržimą į Lietuvą strategijos 
atžvilgiai^ kariaujant prie 
bolševikus, ir kada jie taip An
tantes misijoms tikrino — ją 
laikraščiai aiškiai rašė, ko len
kai eina į Lietuvą; kada jie 
norėjo “broliškumu” lietuvius 
suvilioti—tada ją legioninkas 
galando peilį ir kasdiena 
smaugė savo “brolį,” lietuvį; 
kada jie norėjo užginčyti, kad 
jokio fronto tarp lenką ir lie
tuvią nesą — kasdien kartojo-• — - — • •• « ir nauji len-

JOSVAINIŲ KLEBONO 
LAIŠKAS.

- Tariu “Darbininkui” ačių už indė- 
jimų mano korespondencijos. Jos dėka 
gavome iš Amerikoj esančių Josvainie- 
čių 3804 auksinus bažnyčios reikalams, 

šluotai išreiškiame širdingos padė
kos žodi aukotojams iš Brony, N. Y. 
ftėkuojame visos parapijos vardu ma
loniems aukotojams.

Josvainių parapijos bažnytinis komi
tetas:

Klebonas Kun. Dz. Gudavičius, 
Iždininkas Kymantas, 
Nariai: Radimonas, imipelskis.

PrieraSas. Aukuotojų vardus iš sa
kyklos paskelbiau. Nors dar nėra tikro 
ramumo, su lenkais reikia peštis, bet 
ačių Dievui jaučiamės daug liuobiau ir 
jaukiau, negu prie ruso ar vokiečio 
kad buvo.

London. — Iš Kauno per
Helsingforsą atėjo žinia,

Illalovao.

mus rėkė aukų Lietuvos šauliams, bet 
kadangi jis Philadelphijoj yra nupuo
lęs žmonių akyse, tai mažai kas da
vė ir tų pačių nepagarsino.

šitos prakalbos buvo rengiamos, kaip 
girdėt, tai nepasiduoti katalikams. 
Mat čia visi daktarėliai labai neuž
ganėdinti kuomet rugsėjo mėnesyj už
manymu gerb. klebono Kaulakio ir 
kun. Karaliaus buvo surengtas didelis 
protesto mitingas ir labai didelė ir iš
kilminga demonstracija .apie kuri pla
čių! amerikonų laikraščiai aprašė. Tau
tininkai ten neprisidėjo, o kuomet de
monstracija puikai nusisekė tai tauti- 
ninkėliai net pirštus griaužė.

Pagal dr. Stankaus paskelbimų tai 
musų daktarai “sutvėrė” Spaudos dr- 
jų iš visų daktarų ir kliniko mene- 
džeriaus, kad rašyt žinias apie Lietu
vų ir lietuvius prieš lenkus j Ameri
konų laikraščius ir duoti visokius ap
mokamus apgarsinimus. Bet kaip ne
senai . taip neilgai. Užteko pasigarsi- 
nimo ir daugiau nieko nesigirdi ir 
nei vienos žinios apie lietuvius ameri
konų laikraščiuose nebuvo.

Spalio 25 š. m. susirinko lietuvių ga
na didelis būrelis parapijos svetainė
je ir vienbalsiai nutarė surengti paro
dų išreiškimui protesto prieš lenkų 
veržimusi i Lietuvų ir užgrobimų Vil
niaus. Nutarta užkviesti visas lietu
vių dr-jas. l aroda bus 7 d. Iapkr. Už
kviesta šios dr-jos: šv. Kazimiero, 
šv. Jurgio, šv. Liudviko, šv. Vardo Jė
zaus, Vardo Marijos, Lietuvaitės, Mo
torų Sųjungos, šv. Onos, Birutės, Vy
čiai. S. I~ R. K. A 41 ir 98 kuopos, 
Blaivininkų 25 kp., Lietuvių Uktsų 
K’iubas, Marijos Vaikelių, Lietuvos 
Sūnų. SLA 57 kp., Moksleiviai, Ani>- 
lų Sargų vaikų ir mergaičių, šv. Ka
zimiero parapijos choras, Jaunuome
nės Kiiulcis, Socijalistų 40 kp., Pilie
ti" Sąjunga, Darbininkų Sųjunga. ( L. 
D. L. D., Žiburėlio choras, Aušrelė ir 
Aido (botas. Kurių draugijų varalų 
nežinojome, užkviečiame viešai. Visos 
viršminėtos dr-jos malonėsite rengtis 
prie parodos, nes laikas trumpas. Su
sirinkimus galite sušaukti, kaip kam 
parankiau. Klebonas kun. J. Čaplikas 
visiems patarnaus užsakydamas susi
rinkimus, tik duokite jam žinių.

To vakaro sekr. J. M. Vieraitis.

Garnys aplankė jaunų šeimynų F. ir 
O. Minkevičius ir paliko jiems dukre
lę- .

Spalio 10 d. buvo krikštynos. Lai
ke pokilio J. Mečionis prisiminė apie 
tėvynės Lietuvos vargus, ragindamas 
aukoti nors dalį. Perėjusius susirin
kusius surinkta $14.50. Aukojo šie: 
J. Mečionis — $3.; po $2.00: F. Min
kevičius, O. Minkevičienė, J. žvirblis 
ir J. Žvirblis: po $1.00: A Vernec- 
kienė ir M. Minkevičiutė. Smulkių— 
$1.50.

Aukos pasiųstos į Tautos Fondų.

šliupo prakalbos.

Nedėlioj, 24 spalio įvyko šliupo pra
kalbos Port Richmonde, o panedėlyje 
South pusėj Lietuvių svetainėj, šios 
abejos prakalbos buvo surengtos šliu
po laivų kompanijos šėrų pardavimui. 
Iš šliupo jau ne tas šliupas, kuris buvo 
apie 10 metų atgal, kuomet griaudavo 
kaip perkūnas. Dabar jau visai kito- 
kis ir labai taikosi kalbėdamas. Pa- 
veizdant ant Richmondo kalbėdamas 
keikė bolševikus susiriesdamas viso
kiais budais, o South pusėje išgyrė 
Leninų, Trockį, Joffe ir kitus. Ma
tyt kas nors yra pasakęs kad čia daug 
bolševikučių susirenka, tai bijojosi, 
kad riaušių nesukeltų. Ant Richmond 
tautininkų lizdas randasi, tai ten be 
baimės drožė, žiūrint iš šalies blogų 
įspūdį daro kuomet žmogus taip veid
mainiauja. Vienur plusta kitur giria.

South pusėj Dambrauskutis pagar
sino, kad tai čia esu žydų protesto 
prieš lenkus vakaras, žmonės žiuri 
kas čia per komedija: lietuviai susi
rinkę, o pirmininkas garsina, kad žy
dų vakaras. Mat Philadelphijos tau
tininkams visuomet vieno šulo trūks
ta, tai ir šį sykį tas pats. Ant pla
katų buvo garsinta tik šliupo prakal
bos, o susirinkusiems pareiškia kad 
žydų mass-mltlngas prieš lenkų sker
dynes. Gal butų ir geras dalykas jei
gu lietuviai Phlladelphljojee susitartų 
su žydais, nes žydų čia yra apie porų 
šimtų tūkstančių ir jie lenkų baisiai 
neapkenčia. Tad iškalno aptarus, su
rengus didelę parodų sykiu. O kuomet 
čia visos miesto valdvfetės pilnos žy
dų, taip-gi daug žydų dirba prie laik- 
raščlų, galėtų būt geros pasekmės. 
Tuomet ir laikraščiai butų pilni žinių 
apie tokj protestų prieš lenkus ir visi 
augštesni amerikonai apie tai sužino
tų. .

Dabar gi musų tautininkai susitarė 
su kokiu tai lietuvišku žydeliu neva 
advokatu ir matyt negarsinta .nes bu-į™*1 Per didžiausius akinius, 
vo tik apie 20 lietuviškų žydų. Išne
šė neva rezoliucijas prieš Amerikos rai
džių, kad nepripažįsta Lietuvos ir 
prieš lenkų griovlmųsi Lietuvon ir žy
dų skerdynes. Bet angliškuose laik
raščiuose nebuvo nei vampt. Kuomet 
taip nesųmoningai daroma iš tokių su
si rinkimų nieko

NEWARK, 2f. J.

L. Laisvės pynėjams sudėjo $3.699.25.

24 d. spalio prakalbose vietinės L. 
Paskolos stoties kalbėjo kun. J. žilius. 
Išaiškinus dabartini Tėvynės Lietuvos 
vargtagų padėjimų tikrieji L. sūnus ne
laukdami didelio raginimo pradėjo ei
lėmis artintis prie stalo nešdami de
šimkes, penkdešimkes, šimtines, e ki
tas ir dvidešimtines. Tuo laiku nauji 
energingi stoties kolektoriai visuose 
svetainės kampeliuose tik triūsė ragin
dami pirkti L. L. Pi Bonus. Vienas 
vyrukas parodė laiškų ir dolerinę, pa
aiškindamas,'kad tas doleris esųs klo
jamas ant tėvynės aukuro trečias me
tas ant patalo gulinčio vargingo dar
bininko Aleksandro Cipario. Jis sa
ko negailu surasti žodžių kuriai^ ga
lėčiau išreikšti savo tikrų apgailesta
vimų, kad tokių mažų aukų tegaliu sa
vo brangiai tėvynei aukoti, bet duodu 
visa klek turiu. Ta varguolio auka 
paaksttno kitus. Per dvi ir pusę va- 
landi suklota viršminėta suma. New- 
arkiečiai pasiryžo užkimšti karštu švi
nu gobšių barbarų lenkų-endekų žiotis. 
Tokios tai minties vedami šios kolo 
nijos vargdlenėUai-darbininkal ant tė
vynės gynimo aukuro dviejose prakal
bose suklojo $5.834.28. Yra vienas ki
tas pasiturintis biznierius, gražų gy
venimų daTųs iš savo tautiečių, bet 
panašiose prakalbose jų nepastebėsi

HOMESTEAD, PA.

Spalio IT d. i. m. A L. R. K. Mot 
Sųj. 34 kp. su pageiba L. V. 11 kp. 
perstatė puikų veikalų “PalocltK Ežero 
Dugnuose.” Programo vedėju buvo 
veikalo mėgėjas Jonas Grebllunast Pir
miausia sudainuota kelios dainos, ko- 

vytė J ieva
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stovio, už kuriuos prisiunčia $Už tSvynę.

KUR

paduokite didumą. (saizą) ar juodus ar tam-

Milwaukee Avė.
4. CHICAGO, ILL., 3313 So. Halsted St.

Valdyba.
Krajavas.

CAMBRIDGE, MASS.

Visi na- 
ir naują

Petkevičius, 
Saugus, Mass.

L. D. S. APSKRIČIŲ 
SUVAŽIAVIMAMS.

CENTRALIS 
BENDRAS 
LIETUVIŲ 
BANKAS

NEPAPRASTAS 
SUSIVAŽIAVIMAS.

Prezidentas

JUOZAPAS

Kampas Lafayette ir

5. NEW HAVEN, CONN., 894 Grand Avenue.

CHICAGO, ILL.
LDS 57 kupos mėnesinis susi

rinkimas įvyks panedėlyje 1 d. 
lapkričio, 7:30 vaL vakare Nek- 
Pras. P. M. parapijos svetainėj 
ant kampo 44 ir Fairfield gatvių. 
I šį susirinkimą kviečiame visus 
narius kuoskaitlingiausia ateiti.

Kvieča valdyba.

3. CHICAGO, ILL., 763

ANSONIA, CONN.
Svarbios Darbininkų 

Prakalbos.
Spalio 31 d. š. m. įvyks

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pinigus 
ant padėlio

CHICAGO, ILL.
L. D. S. 29 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketverge, 4 d. lap
kričio paprastoj vietoj, 
riai prašomi susirinkti 
atsivesti prisirašyti.

Chicago, Hl.

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

ARTI MIRTIES DURŲ 
“Aš sunkiai sirgau ilgą

6. SOUTH BOSTON, MASS., 377 Broadway.
7. BROOKLYN, N. Y., 197 Grand Street.
8. BALTIMORE, MD., 702 W. Baltimore St.

NEPAPRASTAS
LAIKRODIS-BUDININKAS IR MUZIKA IŠVIEN

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

VINCENT A. JENKINS, INO.
Real Estate & Mortgages •,

Si korporacija tapo neseniai inkorporuota ant $100.- 
000.00, kurios Šerai parsiduoda po

* IŽ5.00.
Patariama lietuviams šia proga pasinaudoti pakol 
šėrų yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta auna šėrų bus parduodama publikai.

I šitas paveikslas parodo stovintį laik
rodi, veljausio šimtmečio išradimą, šis

* laikrodis yra žingeidžiausias ir Įstabiau
sias pasaulyje, apie kurį be abejonės ta
mista nėši girdėjęs, šis laikrodis yra tok
sai pat kaip ir kiti; bet tuom pačiu lai- 

j ku jis yra budninkas ir muzikališkas in-. 
1 strumentas. Jis yra tvirtai ir dailiai pa

darytas, labai panikelluotas; šonai pa- 
* daryti iš stiklo idant judėjimas butą aiš

kiai matomas ir priešakis papuoštas dai
lia groviura. Judėjimas esti geriausias 
šveicariško išdirbimo Ir lygiai tvarkoje 
palaikytas. Jis yra tokios kombinacijos 

• kad jo judėjimas yra sujungtas su mu
zika kurt randasi apačioje šio laikrodžio, 
ir kuomet šis laikrodis nustatytas, jis 
pradeda garsiai ir žavėjančiai šlubuoti 
vietoje skambėjimo. š| laikrodi tamista 
gali vartoti kaip ir kur j kitokį muzlka- 
lišką instrumentą su kuriuo tamista link
smai praleidi savo valandas namie su 
saldžia ir meliodlška muzika.

Turint šj laikrodi, tamlstai nėra rei
kalo išleisti pinigus dėl ekstra laikrodžiu, 
budininką, fonografo ir rekordą, nes šis 
laikrodis turi visus. Kada tavo kaimy
nai užvirs viliojančia muzika Ir pamatys 

š( pulką laikrodi, jie be abejonės trokš turėti tokj patj. šie laikrodžiai ne
gali būt nupirkti nei jokioje vietoje, išskyrus mus; šis laikrodis yra vertas 
25 dolerią mažiausiai, bet mes norime jj supažindinti su visuomene todėl 
mes padarėm spedališkal žemą kalną fll-95 tik an trumpo laiko. Pasisku
bink ir atsląsk užsakymą tuojaus pirm kainos pakėlimo.

Nesiųsk jokių piniffų i/fanksto. Iškirpk šj apgarsinimą ir atsląsk jį 
mums su 75 centą vertės paštaženkliais, čekiu arba money orderiu kad pe
rdengti siuntimo ir pakavimo išlaidas Ir $11.95 užmokėsi už laikrodį kuomet 
gausit namuose. Rašyk šiandien ir adresuok:

VARIETY SALES COMPANY
Dept 53 D.

1016 Milwaukee Avė.

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

Skyrius:
366 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

neapribctam laikui 
Apsisaugojimui nuo nelaimių kelionėje Į Lietuvę, 
pasidėk savo skatiką į Lietuvos valstybinį banką. 
Parvažiavęs, rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės: 
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St, Nerok, N. J.

ihiiuj IR JO SKYRIAI
Panevėžyj

Šiauliuos 
Raseiniuos

Liepoja j - 
Klaipėdoj 

Marijampolėj
Virbalyje 

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

7 nuoš. padėjus 2 metams
5 >» » t >> ♦
Q ,, »>
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8b visokiais

AUKOS JAU KAUNE.

Šiomis dienomis, pasių stos 
aukos Cambridge’io, South 
Bostono ir Norwoodo Tau
tos Fondo skyrių jau Lietu
vos vyriausybės rankose. 
Aukos kabeliu buvo siųstos 
per ŪietuviųJ Prekybos Ben
drovę ir jair gauta atsaky
mai apie išmokėjimą, pinigų 
Lietuvos valdžiai.

Džiaugkitės aukuotojai 
padarę savo tėvynei gera ir 
skubinki tas talkon atsiliku
sieji. Aukos bus siunčiamos 
kabeliu.

.. KALBĖS ADV. MILERIS. ..

Ateinančią nedėlią spalio 31 d. 
Šv. Petro salėje Tautos Fondo 11 
skyrius rengia prakalbas Letuvos 
rėmimo reikalams. Pakviestas 
adv. Mileris iš Worcester. Jis 
telegramų pranešė, jog atvyks 
kalbėti. Adv. Mileris jau kalbė
jo kelis kartus So. Bostone ir jis 
žinomas, kaipo puikus kalbėtojas. 
Adv. Kalinauskas bus programo 
vedėju. Dainuos bažnytinis cho
ras p. M. Karbausko vedamas ir 
griež Marijos Vaikelią orkestrą.

Ateikite į prakalbas koskait- 
lingiausia.

So. Bostoniečiai, ar atsitiksime 
auką gausumu nuo kitą kolioniją? 
Juk kitur penkdešimkią eilės klo
jasi ' K

, Raginkite vieni antrus prie gau
sesnio aukavimo.

NAUJAS VEIKALAS.
Tik ką iš spaudos išėjo knygelė 

vardu “Tautos Fondas,” Uosio 
parašytas. Tas veikalas bus iš
siuntinėtas visiems Tautos Fondo 
skyriams.

Tenelieka nei vieno lietuvio, 
kurs to veikalo neperskaitytą.

Nedėlioj, spalio 31 d. Šv. Petro 
lietūvią bažnyčioje laike Sumos 
giedos solo žymi giesmininkė p-lė 
M. Gribaitė nesenai atvykusi iš 
Paterson, N. J.

“Darbninko” Administracijoje, 
nuo spalio 27 d. pradėjo dirbti 
-žymus veikėjas L. D. S. narys p. 
S. Bugnavičius iš Leviston, Me.

L. D. S. 1 kp. šokiai
Subatoje lapkričio 13 d. įvyks 

LDS 1 kp. metiniai šokiai. Pra
džia 7:30 vai. vakare, lietūvią sve
tainėje, kampas E ir Silver gat- 
vią. Kviečiame visus vietos ir 
apielinkės darbininkus ir darbinin
kes ateiti Bus daug ko naujo. 

Rengėjai.

RINKIMŲ DIENA.
Utarninke, lapkričio 2 d., 

rinkimai. Balsavimui vieta 
atdara nuo 6 vai. ryto iki 5 
po pietą.

bus 
bus 
vai.

SUBYTINO.”
Pereitą nedėlią Lietūvią Sleke- 

rią, atsiprašau, Piliečių Sąjunga, 
turėjo prakalbas. Žmonią, tei- 
singiaiu sakant žioplią buvo daug.
Ko, ko, o kataliką dergimo buvo 
begalės. Bet tiek to. Jie nebū
tu siekeliais, jei to nedarytą. 
Slekerią vadas Bagočius šaukė, 
girdi “subvtinkim peludninkus, ” 
girdi jie surinko $602, o mes su- 
rinkim $1000. Ir “subytino,” 
ir tikrai slekeriškai subytino. Su
rinko $207 su centais. Ir tai, 
jei nebūtu aukavę nesusipratusie- 
ji katalikai arba anot Bagočiaus 
peludninkai, tai nei tiek nebūt su
rinkę — apie bonus pas juos nei 
kalbos nėra.

Lietūvią Piliečią Sąjunga kuo- 
greičiausia oficialiai tepermaino 
savo vardą ir pasivadina oficialiai 
tokią vardą, koks pagal jos nuo
pelnus ištikro jai pritinka.

Ten buvęs.

DARBAI NUSTOJO.
So. Bostono paneekinėj po dvie- 

ją sąvaičią vakaciją buvo prasidė
ję darbas, bet vėl užsidarė ilgo
kam laikui

L. Vyčią 17 kuopos šokai.
Lapkričio 10 d. Letuvią svetai

nėje 7 vaL vakare bus šokiai. 
Griež geriausi orkestrą. Tad 
kviečiame visus vietos ir apylin
kės jaunimą ateiti.

Rengėjai.

Šuo prigėręs naminės brogos su
sirgo.

Spalio 27 d., vienoje lietuviško
je grintelėje ant šeštos gatvės 
kaip sako yra bravorėlis. Prisi
darė statines buzos — nuodą, po 
sunkaus darbo šeimininkė nuėjo 
pasilsėti. Uždengė prikaltais sta
tines, kad nepridulkėtu. Tuo 
tarpu grinčioje buvo šuo, kuris 
užuodęs kvapą buzos panorėjo pa
ragauti ir nelaimingai įpuolė į 
statinę. Kankinosi šunelis nuo
duose iki neatbėgo į pagelbą.

Šuo tiek prigėrė tos brogos, kad 
vos išliko gyvas. Kaip girdėt 
šeimininkas su tą broga, kurioje 
šuo išsimaudė vaišina svečius, ku
rie net apsilaižo gerdami Gėda 
nuodyti vieni kitus.

Žinąs.

PARODUOS.
Nedėlioj, spalio 31 d. daugiau 

negu 40,000 žmonią paroduos pa
minėjimui MacSwiney laidotuvią. 
Po tuo visi susirinks ant Common 
kur kalbės senatorius David I. 
Walsh.

GAUDO MEKLERIUS.
Nuo spalio 28 d. Sveikatos in

spektoriui atnaujino savo darbą 
prieš peržengusius maisto įstaty
mus. Už peržengimą įstatymą 
sunkiai baudžia.

IEŠKO DARBO.
Kaip praneša policijos viršinin

kas, kad 140 vyrą paėmė egzami
ną už policistus. Civil Sirvice 
komisionierius, greit paskelbs kan
didatą vardus. •

ATSUKITE LAIKRODŽIUS.
Iš subatos į nedėldienį vidurnak

tyje spalio 31 d. turi būti atsukti 
visi laikrodžiai vieną valandą at
gal-

Teisybe paskęsta argumentą 
maišatyje. . •

Viskas veltui jei Dievo ap- 
veizda ne su mumis.

mo,” tuo mažiau naudos iš 
jo Lietuvai. Amerike juo 
uolesnis lietuvis katalikas 
juo didesnę auką Lietuvai 
deda. O didieji katalikybės 
priešai socijalistai opozūci- 
jon pasistatė prieš Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus ir 
daba kuomet Lietuvą smau
gia Pilsudskio, Witoso, Da- 
szynskio gaujos, mūsą soci
jalistai nei gu-gu apie pri-

Kur sandariečiai neuž- 
Vileišio, kad jis tik 
Tautos Fondo kabinė- 
o kad sandariečiai Ne-

metusią nuo katalikiškojo ti
kėjimo” stojo prieš lietu- 
vos neprigulmybę, o katali
kai, kaip mūras, stojo už 
Lietuvos visišką neprigul
mybę. Tokiu būdu Rusijos 
lietuvių Seimas skilo.
. Šventasis Tėvas Vilnių 
Lietuvai pripažino paskir
damas jin gryną lietuvį vys
kupu. O dabar Lietuvą 
smaugia ne “numylėti Ry
mo Papos katalikiškieji len- [gelbėjimą Lietuvos darbi-

IŠ “SANDAROS.
“Sandaros” num. 38 besą, 

gausybės laisvamaniškų žie
dų. Keletas jų štai ant 1-mo 
puslapio. “Proteste” rašo
ma, kad Uosis “beprotiškai, 
niekina ir smerkia Lietuvos 
Atstovybę Amerike,” “dau
gel mūsų kunigų išbėgo iš 
Lietuvos sykiu su lenkų ar
mija,” todėl ij: Uosis, kun. 
Urbonavičius ir kun. Švag- 
ždys “palinkę į tą, pusę.” 
Toliau išreiškiama užgyri-. 
mas Vileišio. Tą “protes
tą,” išnešė A. L. Sandaros 7 
kp. 
girs 
prie 
jas,
prigulmybės Fondų suliejo 
sū Sandaros kasa, Vileišis 
apie tai tyli.

Ant 4-to pusi. “Lietuvos 
Likime” randame tokių žie
dų: “didesnė dalis kultū
riškoje sluogsnio yra atsi
metę nuo katalikiškojo tikė
jimo ir ta tai lietuvių dalis 
ir šiandie didžiausių naštų 
neša prie išliuosavimo Lie
tuvos,” “Rymo Popas jau 
kelintų kartų prisakė katali
kiškam pasauliui melstis už 
lenkus ir daryti bažnyčiose 
jiems kolektas, o Lietuvai 
davė špigą. -Juk ir dabar 
Lietuvos žmonių iščiulpti vi
sų kraujų ne kas kitas nori, 
kaip tie patys Rymo Papos 
katalikiškieji lenkai.”

Po caro nuvertimo nuo 
sosto Rusioj s lietuviai Pet
rograde turėjo seimų ir Lie
tuvos neprigulmybčs klausi
me pasirodė kur stovi “kul
tūriškasis lietuvių sluogsnis, 
atsimetusis nuo katalikiško
jo tikėjimo,” o kur stovi ka
talikiškoji dalis. Sleževičius, 
Leonas ir “visas kultūriška
sis lietuvių sluogsnis, atsi-

kai,” o iš “kultūringojo lie
tuvių sluogsnio, atsimetusio 
nuo katalikiškojo tikėjimo” 
socijalistas, revoliucijonie- 
rius Pilsudskis, socijalistas 
liaudininkas Lenkijos pre
mieras Witos, social-demo- 
kratas, vice-premieras Da- 
szvnski, kurs pasakė, kad 
Vilnius turi būti arba lais
vas miestas, arba prigulėti 
Lenkijųi.

Pagalios ant 6-to “San
daros” pusL korespondenci
joj iš Porthsmouth, N. H. 
rašoma: “Mūs vietinė'A. L. 
T. Sandaros 26 kp. labai ap
snūdus, ant susirinkimų 
mažai lankos, tautiškoje dir
voje nieko neveikia gal dėl
to, kad daugumas susimaišę 
ženyboje su lenkais.”

Tai tau ir patriotai san
dariečiai. Ženyboje susimai
šę su lenkais.

Tatai matome kas ko ver
ti. Juo kas toliau nuo “su- 
pelėjusio katalikiško tikėji-

ninkams atsiginti, nuo smau
gėją lenką.
------------------ ----------------

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

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas,

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

128 Bowen Su, So. Boston, Mass. 
PROT. BAšT.—Juozapas Vinkevičius,

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

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

140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Antanas Gruodis, 

■274 C St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio* Dr-ja Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čią valandą po pietą po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

Saldžiausi ne Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Phiotimki*— A. Kmitaa,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vicb-Pixmiminxas — J. KavoHunas, 
« GMd St, So. Boston, Mass. 

PiOToxotą Raftr. — J. Andriliunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. AHkonis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Kasotus — 8. Clitus,
877 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

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

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietą 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, -Masą

iv. Jono Evangelisto Palaipinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pf-asriNKAS — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
*“ ■fc-PntMiNTNKAS — Jonas Galinis.

20 Vinfield St, So. Boston, Mass.

i DR. J. C. LANDŽIUS

PAIEŠKOJIMAI IR > 
REIKALAVIMAI.

Paieškojimą ir reikalavimą 
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.

Kas ieško namo sveikoj vietoj, tai 
atsiliepkite ant šio: naujas namas, 6 
kambariai ir maudynės, 9,000 pėdą že
mės. Parduosiu už mažesnę prekę ne
gu verta. 79 Wood Avė., Mattapan, 
Mass.

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

IEŠKOME AGENTU. |
Mes turime plačiai iš- | 

dirbtą biznį ir įkorpo- | 
ravimas šio biznio pri- | 
verčia ieškoti agentą | 
pardavinėti mūsą Šerus | 
publikai.

Agentams mokėsime f 
gerą nuošimtį, kurie no
rėtą užsimti pardavinė
jime šios korporacijos 
šėrą. Dėl platesnią in- 

g formaciją rašykite: 
I V. A JENKINS, INC 

395 Broadway, 
South Boston, Mass.
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SERGANTIEJI ŽMONES

( SEYMDUR
LIETUVIS

J Gydytojas ir Chirurgas. ;
$ Gydo aštrias ir dironiškas liesa i 

vyrą, moterų ir vaiką.
« Egzaminuoja kraują, spjaudalus, J
Sį šlapumą ir tt. savo labo

ratorijoj.
1 . Sutelkia patarimus laiškais kitur 
i i gyvenanttaBa.

J Adresas:
1; 366 B’way, So. Boston, Mass.

(KAMBARIO No. 1)
! • (LDS. Name. Kamp. E ir B’way)
< ! VALANDOS:
i I nuo 9—11 ii ryto

2— 4 po pte
i 7— f vakare

s

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4H Broadtoay, So. Boston, Mass.

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

lt Annapolis Bt., Dorchester, Mass.
Columbia 9159-J.

Lietuvys Dantistas
DR. M. V. CASPER

(Kasparavičius) 
Laikinai perkčlč ofisą po No. 

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

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
” 1:30—6 ir 6:3O—9 P. M.

AR RIZIKU0JAT SU SAVO SUTAUPYMAIS? 
DAUGELIS ŽMONIŲ SMARK LAI APSIGAVO.

Kada jąs sergate, tad jąs kreipiatės prie patyrusio daktaro. 
•Kada jums skauda dantį, jąs kreipiatės prie patyrusio dentisto. 
Kada jąs norite gaut tiesą patarimo, kreipiatės prie patyrusio 
advokato.

Kodėl tad jąs pavedate j ūsą sunkiai sutaupytus pinigus to
kiems žmonėms, kurie prižada jums augštus procentus, neat
kreipdami jokios atydos ar tie žmoaės turi užtektino patyrimo 
kad galėtą atsakančiai investinti jusą pinigus.

Per 60 metą šioji banka buvo vedama prakilnią žmonią su 
dideliu bankiniu patyrimu.

Pervirlm _ Padm^
$1,400,000. " $21,000,000

Padėliai primami nuo $1.00 iki $2.000.
PROCENTAI PRASIDEDA ANT PADĖLIŲ 

NUO 1 D. LAPKRIČIO.
Pasidėk savo pinigus į

JFraitklin įstringa įftattk 
of the city of Boston 

6 Park Sąnari

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Artistišką mūsų darbą liu
dija tūkstančiai draugijų.

M. A. Norkūnas, 
16 Pleasant St., 

Lawrence Mass.

Jei Tamsta neįstengei išgydyti savo 
skaudulio ar jei nustojai vilties, “Ne 
pasiduok.” Ateik ir busi ekzaminuo- 
tas dykai ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą. Aš esu turėjęs 18-kos metą 
pasekmingos praktikos medicinoje ir 
chirurgijoje, gydant. ilglaikines, ner
viškas ir supainiotas ligas. Tamsta 
gausite pilną naudą kaip atsilankysite 
pas mane ir matysimės ypatiškai kiek
vieną kartą.

Jei tu turi kokią chronišką, 
nervišką, kraujo, odos, inkstų, 
pūslės, diržingą arba supainio
tą ligą, teiraukis manęs, dy
kai, ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą.,

PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI 
RANDAMA

PIRMOS KLESOS

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

Visą darbą gvarantuojame

IŠĖJO! IŠĖJO!

THE 
LITHUANIAN BOOSTER

RugsSjo (September) numeris 
DIDESNIS IR ĮVAIRESNIS. 

Dėk 20c. I konveria, bet geriaus 
dolerinę, ir gauk vienintelį anglą 
kalboj lietuvių laikraštį. Veltui 
nesiunčiame. Adresas:

The Lithuanian Booster
395 Broadway, Boston 27, Mass.^'

IEŠKOK
r

Metą patyrimas gydant NERVIŠKAS, ILGLAIKINES ir SUPAI
NIOTAS LIGAS, suteikia man galybę duoti jums moksliškus, Elektro- 
Medikališkus gydymus kurie suteikia suraminimus kur kiti budai ne
įstengia atlikti ir tuomi daug vyrą tapo Išgelbėti nuo kančią ir pavojin
gą operaciją.

_ ' ATSIMINK—Atidėliojimai, nesirūpinimai ir nepritaikomi gydymai 
yra pavojingi. Ateik jei nori patyrusio patarnavimo ir puikiai apšar
vuoto Spedjalisto.
Ofiso Valandos

9 ryte iki 8
220 TREMONT ST.

DAKTARAS MORONEY 1?^Ž2
BOSTON, MASS. 

Priešais Majestic Teatrą.

DR. W. T. REILLY
469 BR0ADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS. 
(Prie Dorchester St.)

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

BR-JoBNMadlONNELL, M.D.
Gulima msUaUtti ir IG t avi t r kai

Ofiso vaiandos: 
Ryt lis iki 9 vai.

Po pistą 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

636 Broadway, So. Boston.

HAMBURGĄ IR 
LIEPOJŲ 

A PER ANGLIJĄ 
Uauretania Spalio 28 
Aąuitania Lapkričio 2

Trečios klešos rata į
Hamburgą ... .$125.00 

*5 > Liepają .............$145.00
Sū dadėliu

$5.00 karės taksų. 
Kreipkitės prie arti
miausio Cunard agento.

DETROIT MIGHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

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

Važiuojantiems į Lietuvą teetoroja pasportus ir 
siunčia į Lietuvą per
atsišaukite pa»:

Kokią Kalėdų Dovaną
Savo Mylimiems Lietuvon?

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiąsk savo seniems tėvukams, broliu

kams, sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. 
Tąu tie keli doleriai niekis, o jiems didelė pagelbą ir džiaugsmą suteiksi.

Pinigus“siąsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ, kuri greitai ir 
saugiai persiunčia Lietuvon. Turime skyrius kur galima pirkti laivakortes, siąs- 
ti daiktus Lietuvon. Taip-gi persiąsti pinigus padėjimui Lietuvos Bankose:

Pinigai padėti' ant neapribuoto laiko 100 auksinų moka 3 nuoš. 
Pinigai padėti ant vieną metą laiko 100 auksinų moki 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.

LITHUANIAN SALES CORP.
Mau Office, 414 W. BR0ADWAY,
VALANDOS: Kasdien nuo 9 vaL ryte Iki 9 vai. vakare.

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

Sj 
Ę

Ben Phone Dickin*»n 3965 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, PHadelpkia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
D6*c Valanda^

Nuo 9 rito iki 5 po pietų
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

NedeBami* iki 4 m nižtu.




