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Lenkai žudo nekaltus
žmonesLIETUVOS VYRAI!

Roman.

laisvė
J. Ogden

Geležinis Vilkas

žiauraus
paliksite

Neu York
Armour, prezidentas Arm- 
our & Co. buvo kaltinamas 
pelnagrobystėj. Jis statėsi 
nekaltu. Byla bus nagrinė
jama lapkr. 17 d.

• SUGRĮŽO DARBAN.
Anglijos angliakasių strei

kas pasibaigė. Darbininkai 
grįžta darban. Geležinke
lių ir transporto darbinin
kai nei nešneka apie strei
ką.

I LENKŲ DARBELIS. 
(Kablegrama) ' q 

Kaunas, lapkr. 3. — Ne- 
dėlioj po pietų lenkų orlai
vis bombardavo Ukmergę. 
Užmušta 14, sužeista 4D. 
Visi civiliai.

Pulk. Įeit. Žukas.
Vilnius 1920, sp. 2.

die savo grinčiom, sėskit savan 
žirgan ir jokit į Geležinį Vilką. 
Žinokit, kada jūs grįšit namon, 
lenkus iš Lietuvos išviję, jum mer
gelės gėlėmis kelią išklos.

Atsiminkite, kad jeigu jūs na
mie sėdėsite ir ramiai tūnėsite, a- 
tėję lenkai jus taip pat su Lie
tuvos draugais, atims iš jūsų žir
gus sunaikins jūsų trobas. Tik 
jūs paklausykit, ką lenkai daro 
tose vietose, į kuria jau įėjo; ten 
jie viską naikina, moteris gėdina.

Stoję su savo žirgų į Geležinio 
Vilko šimtines jūs parodysit kad 
jūs mylit savo tėvų šalį ją norite 
ginti, nesigailękit- už ją, jeigu rei
kės ir galvą padėti.

Jokit stačiai į artimiuasias ko
mendantūras ir ten sakykit, kad 
jūs atsiųstų Kaunan į štabą Gele- 
žnio Vilko. Neprivalo liktis na
mie, ypač tie, kurie tarnavo kito
se armijose kaipo kavaleristai, o 
ypač puskarininkai (unteraficie- 
rai), kurie reikalingi kitus apmo
kanti. Nėra būtina, kad jie turė
tų žirgą.

Kuriam arčiau, tie stačiai te
vyksta į Kauną į Panemunę, kur 
ir yra štabas Geležnio Vilko.

Tik, vyrai greičiau, neleskyt dy
kai laiko. Aukit batus, imkit 
žirgus ir vykit-į nurodytas vietas. 
Jūs būsite priimami, kaip ir kiti 
laisvanoriai gaudami ir algą ir ap
darą ir tik tam laikui, kol eis ko
vos su lenkais. , >

Jeigu žirgas žus,' tai jūs arba 
jūsų tėvai gausite už jįjį tinkamą 
atlyginimą. 1b“

Atsiminkite, kad įdėlio džiaugs
mo ir tėvynės dėkingumo jum, 
daugiau nieko kito neturėsite. Už
tat į žirgą!

Geležinio Vilko Stabas.

. jėgos 
Balakovičiaus veda- 
užėmė Minską, kua$ 

kaip spalio 18 d. buvo pra
nešta, bolševikai buvo atsi
ėmę nuo lenkų. Tos lenkų 
jėgos, veikusios per dvi ša
šaiti bolševikų fronto užpa
kalyje dabar rengiasi žy
giuoti į Smolenską o iš ten 
eiti ant Maskvos.

KU.V. J. AM BOTAS,
Hartford,'o lietuvių šv. Treyjbės para
pijos klebonas, uolus visuomenės vei
kėjas. Lapkričio 2 d. grįžo iš Lietu
vos su naujausiomis žiniomis.

te kelionei aprūpinti/ 
Atlikit savo pareigą—Tė

vynė Jūsų šaukias! —
Eikit galutinai įstiprinti 

laisvės pozicijų!
Krašto Apsaugos Minis- 

teris

rie prisidėjo prie lietuviij 
armijos. Čieli būriai, sako
ma, perėjo per rubežių su 
ginklais ir amunicija, kurių 
daugybė šiomis dienomis iš
nyko iš Vokietijos arsenalų. 
Sako, kad Lietuvos vyriau
sybė bijanti, kad tie prūsai 
paskui neimtus plėšimų.

Latvių vyriausybė kon
centruoja jėgas į pietus nuo 
Dvinsko, nes bijo Zeligoskio 
pabaldų.

London, lapkr. 4. — Šian
die iš Maskvos bevieliniu 
telegrafu pranešama, kad 
lietuviai atmušė gen. Zeli
goskio jėgas. Miestelius 
Pozereva ir Vitzeliški tapo 
nuo lenku atimti.

Mūsą Tėvynei gręsia nau
jas vergijos pavojus. Prie
šai, nežiūrint mūsų noro 
taikos keliu išrišti nesusi
pratimus, vėl veržiasi į 
Lietuvą, plėšia ir degina 
kaimus, lieja nekaltų mūsų 
brolių kraują, jie eina ap
ginti savo dvarų, kad vėl po 
senovei galėtų išnaudoti 
darbo žmones, kad ir to
liaus galėtų lėbauti mūsij 
sunkiai uždirbtais skati
kais.

VYRAI, BALNOKIT ŽIRGUS 
LENKŲ MUŠTI.

Šiomis dienomis susidarė rai
telių “Gelažiais Vilkas” štabas. 
Geležinis Vilkas turės atskiras 
raitelių šimtines. Mūsų karas su 
lenkais ir bolševikais parodė, kad 
kuone daugiausia tėvynei naudos 
gali duoti raiteliai. Jie dabar 
užvis Lietuvai ir reikalingi.

Vyrai paklausykit mūsų balso 
ir būrkitės Į šimtines ‘‘Geležinis 
Vilkas.” Tas bus laisvanorių, 
norinčių tėvynę ginti, didžiausia 
jėga, kuros jokis lenkas nesulauž.

Prisiminkime padavimą apie 
“Geležinį Vilką.” Padavimas sa
ko, jog senovėj kunigaikščiui Ge
diminui prisisapnavęs toksai “Ge
ležinis Vilkas,” kuriame dar buvę 
100 vilkų. Kūrėjų Kūrėjas Liz
deika išaiškino, kačTtai reiškia 
didelę galybę ir garbę ir kad toj 
vietoj, kur Gediminas matė “Ge
ležinį Vliką” turi būti įsteigtas 
miestas, kuris liko Vilnium pava- 

’dintas. Lietuva su įsteigta nau
ja sostine Vilniumi pasiekė aukš
čiausio laipsnio garbės, bet pas
kiau lenkų dėka prarado savo ne
priklausomybę.

Senai eina pas mus kova už at
gaivinimą Lietuvos nepriklauso
mybės už mūsų laisvę, už mūsų 
šeštinę Vilnių. Visi mūsų prie
šininkai nurimo, su mumis susitai
kė, vieni lenkai, kaip plėšrieji žvė
rys skverbias į mūsų žemę.

Geležinio Vilko šimtinės ir bus 
tam, kad drauge su mūsų visa ki
ta kariuomene ir šauliais apginti 
Liėtuvą nuo lenkų.

Geležinio Vilko raitelių šimtinės 
muš lenkus, kol jie neišsinešdins 
iš Lietuvos.

- Vyrai, pasakykite laikinai su-

EIS ANT MASKVOS.

Kopenhagėn, lap. Š.
Lenkų “liuosnorių" 
gen. 
mos

kai nekartą sulaužę Lietu
vos neitralitetą, okupuoda
mi Lietuvos plotus, neatsi
sakė nuo pastangų eiti į Vil
nių ir gilyn į Lietuvą.

Užkirsti kelią mūsų prie
šams reikalingos naujos pa
jėgos.

Studentai, baigusieji ir 
baigiantieji gimnazijos (8 
klas.) jaunuoliai stokit į 
Karo Mokyklą, papildykit 
mūsų laisvės kovotojų eilės, 
padėkit sustiprinti jaunas 
mūsų vadovaujančias karo 
pajėgas.

Kaip tik bus nustatyti 
taikūs santykiai su kaimy
nais, jūs vėl "galėsite grįžti 
prie knygų ir tęsti apleistą
jį mokslą.

Važiuokit visi su doku
mentais (mokslo cenzas, 
metrikai) Karo Mokyklon į 
Kauną, įsiregistravę vietos 
komendantūrose, kur būsi-

Lenkai Lietuvoje kaip 
gyvatė ant skruzdyno

KOVON UŽ TĖVYNĘ
Tautos Fondo Vajus Prasidėjo. 

Kolionjose didis sujudimas.
Nuo lapkričio 1 d. prasidėjo 

Tautos Fondo vajus Lietuvos ne
priklausomybės apgynimo reika
lams. Visos lietuvių kolonijos, 
kurioms paskirta tam tikra pinigų 
sumą sukelti, tuoj meskite viską 
į šalį ir rinkite aukas šautuvams, 
kulkosvaidžiams, kanuolėms. Ku
ri kolionija ^avo kvotos nesurinks, 
Lietuva tai žinos. Lietuvos ne
tik kaime berneliai balnoja žirge
lius ir karužėn joja, bet ir Stei
giamojo Seimo nariai, jninisteriai, 
kunigai, studentai ir moterys siū
losi, kad tik ir joms duot progą 
pasitarnauti savo močiutei Lietu
vai, stojant kariuomenės eiles.

Mes, amerikiečiai, žiūrėkyme, 
kad Lietuvos kariuomenei ginklų 
nepritruktų* Visi įsikinkykime 
darban, kad Tautos Fondo vajui 
per lapkričio ir gruodžio mėne
sius surinktume bent $100,000 ir 
kad kodaugausia Lietuvos pasko
los bonų išparduotūme.

Brooklyn, N. Y., lietuviai jau 
gerą .pradžią padarė. Savo kvo
tą greit išpildys. Apreiškimo 
P-lės Šv. par. jau ir viršaus turi; 
Karalienės Aiiiolų par. salėj, spa
lio 31 d., kalbant kun. J. Petrai
čiui, mažas būrelis suaukavo $419. 
60'. Paskolos išpirko $850. Šv. 
Jurgio par. salėj, C. Brooklyd’e 
irgi spalio 31 d., kalbant L. Šimu
čiui ir A Valantiejui, neskaitlin
gas būrelis sudėjo net $355.25 ir 
bonų kiek parduota.

Dabar Lietuvoje sujudimas iš prie
žasties lenkų antpuolio.

Situacija buk tai esanti gan rimta, 
bet Lietuviai pasiryžę kovą tęsti iki 
paskutiniąją ir ją laimėti.

Entuzijazmas didelis. Ne tik lie
tuviai, bet ir žydai būriais stoja j 
savanorius ir j “šaulius” ir į “Gele
žini Vilką.”

Vyrai, vaikinai, ir priauganti jau
nuomenė ir moksleivija jau apsigink
lavę traukia ant lenką pasiryžę žūt
būt lenkams išpert kailį ir parodyti 
kelią “do lasu.”

Moters neatsilieka. Jos organizuo
ja pafrontėje sanitarę sužeistiemsiems 
pagelbą, skalbyklas ir t. panašiai... 
Dauguma iš ją renka ant gatvią ir po 
namus vaikščiodamos aukas sustipri
nimui kariuomenės ir sanitarės pagel
bos reikalams. —

Aukoja visos tautos gyvenančios 
Lietuvoje, bet patys lietuviai ir žydai 
tai kaip išrodo sudeda daugiausiai, o 
ypač darbininkai.

šioje valandoje Lietuvos gyventoją 
tarpe tarsi burtininko lazdelės pamo
jimu išnyko partyviškumai, srovišku- 
mai ir tiems panašus dalykai. Dabar 
Lietuvos piliečią tarpe nėra nei žydo, 
nei pagono, nei vokiečio, nei ruso, 
nei bolševiko, nei menševiko, nei kle
rikalo..^ nei kito tiems panašaus se
novės galr. Dabar visi broliai Lie
tuvos piliečiai. *

Taip kaip laivui jūrėse skęstant vi
si griebiasi JI gelbėt, taip ir Lietuvoje 
šiuomi laiku darosi. Vienuose ir tuo
se pačiuose komitetuose draugiškai 
bendrai dirba griežčiausią priešingiau
sią partiją Ir pažiūrą žmonės. Dirba 
tarsi seniausi ir meiliausi draugai... 
broliai...

Kuomet neduok. Dieve, lenkai įlys
tą J Lietuvą gilyn, tai jie tuoj atsi
durtą tokiame padėjime kaip toji gy
vatė įmesta į skruzdėlyną. Galėtą 
rangytis, žiopčiot, kamuotis, o Jai ga
las vistlek butą.

Lietuviai organizuoja partizaną sky
rius, bet ruošiasi terorlzuot lenkus. 
Daug balsą girdisi ypač iš kariškią 
ir liaudies tarpo, kad griebtis ko- 
griežčianslą priemonių ir raudoniauslo 
teroro prieš lenkus ir ant savo val
duos niurna už perdaug didelį tole
rantiškumą su lenkais.

Lietuvio būdas laike šios karės su-

Bet žiūrėkite kas Jersey City, 
N. J., darosi: Spalio 31 d. kalbė
jo patsai klebonas kun. Krasnic- 
kas ir Newarkietis A. Staknvs ir 
tuoj, kaip bematant, suklota tau
tos aukūran tūkstantis dolerių, o 
ateinatį sekmadienį du syk tiek 
žada sukloti. Juk nedaug reikia 
kad ir Brooklyn’ą supliektų. Va
lio, už tai!

Westfield, Mass., tai pažiūrėki
te ką jie padaraė: vienu ypu sudė
jo $462.25 ir tuoj prisiuntė cent
ram

Apie Chicagą irgi bruzdama. 
Daroma dideli prisirengimai, kad 
kodaugiausia šautuvų Lietuvos ak- 
reiviams supirkus. Cicero; I1Į, 
lietuviai pirmutiniai savo didelę 
auką L. R. Kryžiui prisiuntė. Ki
tos, didesnės kolionijos ant ciee- 
riečių papyko, kam joms už akių 
Užlindo. Įsivaizdinkime tiktai, ci- 
ceriečiai visą tūkstantinę jau pri
siuntė! O juk dar neviskas, tik 
pradžia.

Lietuviai, mūs broliai Lietuvoje 
viską dabar tėvynei skiria: turtą 
ir net gyvybę! Mes irgi negalime 
nuo jų atsilikti, ries esame tos par- 
čios motutės vaikai; iš mūs gyvy
bės nereikalaujama tik dolerių, 
darbo. Skubėkime visi darban, 
nes gaišuoti nėra kada, kuomet 
lenkai giliau ir giliau į Lietuvą 
eina. Visi dabar žinokit, kad 
kas greičiau aukoja — šimterio
pai aukoja. Skubėkit!

K. J. Krušinskas
Tautos Fondo sekr. 

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

MOKYTINE MŪSŲ 
JAUNUOMENĖ!

Nuo tautos atgimimo lai
kų ligi paskutinių kruvinų 
kautynių su priešais Lietu
vos moksleivija parodė 
daugiausia Tėvynės meilės 
ir laisvės jausmo, pirmoji 
tiesdama mūsų nepriklauso
mybei kelią.

Šiandien Tėvynės laisvei 
gręsia naujas pavojus. Len- 

• ' V . . A-* jįt - .

Lietuvos Laisvė krauju 
perkama.

Ar ta neprisidesi penkdešimke
✓

Lietuvos leisvei pirkti?

Piliečiai! Mūsą 
mūsą laimė, mūsą laiminga 
ateitis pavojuje. .Mūsų ge
riausi sūnūs, mūsų narsi 
kariuomenė savo krūtinėmis 
gina kraštą nuo 
priešo. Ar jūs 
•juos be savo paramos toj 
sunkioj ir nelygioj kovoj ? 
Ne! Visi kaip vienas, be 
skirtumo tautos ir tikybos, 
stokite į Tėvynės gynėjų ei
les ir užkirskite priešams 
kelią. Visi į savanorią bū
rius!

Savanoriai, įstojusieji 
dabar į Lietuvos kariuome
nę, tarnaus tik iki tol, kol 
bus nukreipta nuo mūs 
krašto pavojaus šmėkla. Li
kusioms namie jūsų šeimy
noms reikale bus teikiama 
pašalpa. Sugrįžę gi iš ka
riuomenės jūs arba jūsų šei
mynos būsite aprūpinti že
me. r Kadangi šioj sunkioj 
valandoj Valstybės sandė
liuose gal pritrūkti rūbų ir 
avalinės, pasiimkite su sa
vim ką turit, o gausit atly
ginimą.

Lietuvos Vyrai. Tėvynė 
laukia Jūsą pagalbos. Tai- 
įli kuo greičiausia prie gink
lų. Eikit į Komendantūras, 
kariuomenės dalis,—visi į 
savanorių pulkus.

Į kovą už žemę ir laisvę.
Lai gyvuoja Demokratinė 

Lietuvos darbo žmonių Res
publika,

Krašto Apsaugos Minis- 
teris •

Pulkininkas Įeit. Žukas. 
Vilnius, 1920 m. sp. 2 d.

DIDŽIAUSIAS žiaurėjo ir užsispyrimas padidėjo.
TTTTITVf A Q , Dauguma sodiečių griežtai reikalau-

ČUJ urja vokigkai panašios disciplinos ir 
drausmės, sako kitaip tai lenkai am
žinai mums ant sprando jodinės.

Prie raudonojo terrorizavimo lenkų 
labiausiai žmones kalbina lietuviai ir 
žydai grįžusieji iš po Sovietą valdžios, 
mat jau jie prie to pripratę ir dau
gumai iš ją tik duok ginklą į rankas, 
o jam priešus, dvarponius ar buržu
jus skersti, tai visvien kaip muses 
mušti, žinoma, valdžia kol kas dar 
nuo to Juos sulaiko, bet gink, Dieve, 
lenkai įsiveržtų į Lietuvą gilyn, tai 
terroras ir lenkų skerdynės Lietuvo
je man ding neišvengtinos.

Lenkams užimąnt Vilnią veik visi 
žydai atbėgo į Kauną. Dabar Kauno 
gatvėmis sunku vakarais prasigrusti 
per žmonią minias. Bet vistlek Kau
re viskas tvarku, ramu ir laisva, Jo
kiu karišką varžymą niekam nėra da
roma, iki nakties dvyliktos vaikščiok 
kur sau nori, tik nuo 12 valandos eik 
gulti. Nes tuOs kuriems po 12 ma
lonėtus! dar valkiotis, tai Kauno mi
licija sutvarko o su ja ilgą šposą ne
krėsi. Kol žiopso, tai žiopso Lietu
vos milicijantas, bet kad jau kam 
griebia palei valgymą ar į pašonę, tai 
tas žino su kuomi reikalą turėjęs. Bet 
gerą ramią piliečią milicija neužka- 
binėja ir su kiekvienu , apsieina gana 
mandagiai, tik bėda, kad ne visi iš 
ją gerai lietuviškai moka. Daugelis 
dar tik tebesimokina. ..

Aš į Jokius komitetus neįeinu dėl
to, kad turiu labai daug darbo Pre
kybos Bendrovės reikalais ir specijali- 
zuojuosi buchalterijoje, kurią Ameri
koje bebūdamas buvau veik visiškai 
pamiršęs.

šiandie Romanai susilaukė sunaus. 
Apie Lietuvos likimą Lietuvoje nie

kas neabejoja ,visi įsitikinę lenkus su
lupti ir sau laisvę kad ir didžiausio
mis aukomis pasiimti. Visi sako: 
Tikėkime, vyrai, tik patys savo pa
jėgoms, o mums ir Dievas padės ir 
kaimynai reikale rasi dar prigelbėsr 
Nepraryjo mus - rusas, nesutrynė vo
kiety*, nepapjovė bolševikas, o lenkas 
juk prieš kiekvieną iš ją tėra tik vai
kas...

Tai toksai šiandiena ūpas yra Lie
tuvoje.



ą

Lenkų darbai
10 Lietuvos lenkai.

ar draugijų, o ypač prie cho-

B. Nekrašas.
• V •
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A. Visminas.

Protestavo visi be 
seni, jauni, darbinin-

po- 
dr- 
na-

x:~; n

VVESTFIELD, MASS. 

Prakalbos.

Kibartas 
Zelenius ... 
Mockevičius 
Povilaitis .. 
Miškinis ... 
Ruinskis .. 

Staponis ... 
G. Zelenienė .. 
J. Staponis __
J. Pocekonis ..
F.
G.
K.

Laisvamaniai surengė prakalbas. 
Kalbėjo “nuteriotas draugas” iš So. 
Bostono., žmonių prisirinko nemažai. 
Aukų sudėjo gerokai iš ko visi kata
likai džiaugiasi, kad nors sykį ir lais
vamaniai pakrapštė kišenes dėl Lie
tuvos. Toli gražu vietos katalikų ne
pralenkė, bet ir tuomi pagirtini jeigu 
tik aukas atiduos tiem, kam rinko.

Buvo gandas, kad dainuos naujas 
laisvamanių choras, bet nepasirodė. 
Matyt, negimęs mirs. Verkite tvoros. 

A. Dailydė.

BALTIMORE, MD.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 8-os 
kuopos buvo susirinkimas 31 d. spalio. 
Gerb. pirm. P. S. Mažeikienė atidarė 
susirinkimą ragindama sesutes sąjun- 
gietes gelbėti musų brangią tėvynę 
Lietuvą. Tuoj padaryta kolekta. 
kuopos iždo paskirta ___
M. 
M. 
V.

ST. LOUIS, MO.

Aukos “Vaikeli Jėzaus“ Prieglaudai
Kaune.

DARBININKAS 
(THE WORKEB) 

Tbe Lithuanian Tri-Weekly Paper.
Pnblished every Tuseday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph’s IMK- 
uęnian R.-C. Assodation of Labor.

New Yorko valstijoj katės kasmet 
suėda 3.500,000 paukščių, Illinois val
stijoj 2.508.530, Massachusetts valsti
joj 2.000.000.

IVORCESTER, MASS.
»

Spaudos Draugijos Susirinkimas.

Lapkričio 8 d. 7:30 vai. vakare 
bažnytinėj svetainėj bus Spaudos 
jos susirinkimas. Visi nariai ir
rėš prašomi atsilankyti, nes bus labai 
svarbių reikalų. Taip-gi kviečiami ki
tų dr-jų atstovai, nes turime pradėti 
ruoštis prie Spaudos Savaitės, kuri 
prasidės gruodžio mėnesyje.

V. Blavackas, Rašt.

A. Žilinskas, T. Jar-

Iš 
...$100.00 

Petkevičienė .............................. 20.00
.Tokubaitienė ............................ 10.00

Matukaičiutė ....................  5.00
O. Leikuvienė — $4.00, S. Mažeiike- 

nė ir B. Ceparnienė — po $2.00.
Po $1.00: P. Adomaitienė, O. Juš

kienė. M. Mandravickiutė. S. Staukso- 
nienė, O. Kuikienė, K. Tamošauskie
nė, A. Kasiavičlenė. O. Pranincikenė, 
M. Lukoševičiutė, A. čičirkintė, I*. 
Mockevičienė, M. Kvedarienė. K. Ben- 
daravičienė, J. Abromaičiutė.

Smulkių aukų —3.: viso — $160.00.
Tukos priduotos tą patį vakarą ant 

mass-mitingo. kuris buvo 31 spalio 
vaL vakare Hippodrome teatre. 

Baltimorietė.

GRIENFIELD, MASS.

Tautos Fondo 143 skyrius surengė 
prakalbas 31 dieną spalio. Kalbėjo 
kun. A. Petraitis iš Athol, Mass. Pra
kalbos gerai pavyko. Vietos lietuviai 
gana gausiai pasirodė aukomis. Tur- 
nesfalls lietuviai su vietos šiaip au
kavo : 
Jurgis 
A. 
A.
J.
J.
K. 
J.

SUBSCRIPTION RATES:
Yearly .........................  $4.00
Boaton and suburbs .....................$5.00
Foreign countries yearly .......$5.00  ̂

“Entered as second-class matter Sept 
22, 1915 at the post office at Boston, 

under the Act of March 3, 1879” 
“Acceptance for mailing at special rate 
pf postage provided for in Section 
1108, Act of Oct. 8, 1917, authorlzed 
pa July 12, 1918.”

KU0.1ET LIETUVA

NAUJAS VILEIŠIO 
RAŠTAS.

Senovės romėnai sakyda
vo: ginklams žvangant tyli 
dainius ir ginklams žvan
gant tyli įstatymai.

Šiais laikais tarpe civili
zuotų tautų yra taip, kad 
armotoms baubiant nutyla 
ginčai. Nesenas laikas, vi
si atsimena, kaip Suv. Val
stijose buvo nutilę ginčai 
karui einant.

Kuomet Lietuva kraujuo
se, kuomet ten eina žūtbūti
nė kova, tai rodos turėtų nu- • 
tilti ginčai tarpe Amerikos 
lietuvių ir turėtume tik 
dirbti, tik rengti demons
tracijas ir protestus prieš 
lenkus, garsinti Lietuvos rei
kalus amerikoniškoje spau
doje, o svarbiausia, tai pla
tinti bonus ir rinkti aukas 
Lietuvos apsigynimui.

Gal būt ir nutltų ginčai 
tarpe Amerikos lietuvių, bet 
Vileišis, Lietuvos atstovas 
Amerikoje, " nesnaudžia ir 
parūpina ginčams medžia
gos.

Pereita subatų, kada a- 
merikoniški laikraščiai pa
skelbė nemalonių žinių apie 
Kauno evakuaciją, atėjo Vi
leišio raštas antgalviu “ De
lei pagelbos Lietuvos vals
tybei. ” Raštas rašytas su 
tokia tendencija, kad stebė
tis ir biaurėtis priseina.

Iš Vileišio rašto paimsi
me tik tą dalį, kur jis liečia 
So., Bostono “Nuteriotos 
Lietuvos Draugi} Komite
tą.” Rašo:

“Kita auka, tai Nuteriotos Lie
tuvos Draugi} Komiteto iš Bostono. 
Tas Komitetas darbavosi vienus 
metus, yra surengęs Bostone tam 
tikrą lietuvių demonstraciją, suor
ganizavęs ‘Lietuvių dieną,’ padėjęs 
įvairiems darbams prie Lietuvos 
Laisvės Paskolos praplatinimo ’ir 
visas surinktąsias aukas nutaręs 
atiduoti Lietuvos Valstybei. Par 
tris kartus buvo siuntęs aukas par 
rankas buvusio Valstybės Preziden
to Ant. Smetonos,- pirmą sykį bū
tent 1102.50 dol., antrą kart 1650 
dol. ir trečią kart 1677 dol. Gali
ma pastebėti, jog šie pinigai buvo 
siunčiami Valstybės reikalams, ,o 
ne kokios nors partijos tikslams ir 
vardu Valstybės Prezidento, Ant. 
Smetonos, nors patįs šio Komiteto 
veikėjai tuokart ir nesolidarizavo 
su gerb. Ant. Smetona, kaipo tam 
tikros partijos žmogumi.

“Be to gegužės 14 dieną šiais me
tais buvo pasiųsta par Lietuvos Mi
siją, našlaičių prieglaudoms, du 
tūkstančiu dolerių, kurie Ir buvo 
pasiųsti Lietuvon Socialės Apsau
gos Departamentui išdalinimui naš
laičių prieglaudoms ir Rugsėjo 12 
dieną tapo įduoti viešame susirin
kime Bostone drauge su visų lnei- 
gų ir išlaidų apyskaitomis ir pas
kutinieji 428.23 dot, kurie liko pa
siųsti Lietuvos Valdžiai par Socia
lės Apsaugos Departamentą tam 
pačiam tikslui, būtent našlaičių 
prieglaudom*, šiame komitete dau
giausia triaso ir tat triūso Lietu
vos Valstybės rėmimui yra padėję 

’ F. J. Bagočius, A. Ivaškevičius, Va- 
lukonis ir kiti pietų Bostono lietu
viai.”
Teisybė, tasai Komite

tas buvo nutaręs visos su
rinktas aukas atiduoti Lie
tuvos Valstybei ir siųsti per 
prez. Smetonų. Bet nutari
mas ir jo pildymas dažnai 
būna , taip toli vienas nuo 

troį kaip dangus nuo že- 
js. Vileišis sako gavęs at- 
Bitą to komiteto. Tai jis

aukos buvo surinktos, ku
riomis dienomis ir kiek iš
siųsta. Pagalios kiek iš vi
sų surinktų aukų Lietuvai 
kliuvo ir kiek ant vietos iš
leista. Savo rašto pradžioj 
Vileišis užreiškė: “Smagu 
prisiminti, kas jau padary
ta ir atlikta.” Ar-gi ištik- 
ro galėtų būti smagu pama
tyti iš vienos pusės nutari
mų visas aukas siųsti Lietu
vos valstybei, o iš kitos ma
tyti, kad tų aukų nei pusės' 
Lietuvai neteko. Be to, kad 
žymi aukų dalis vis gulėjo 
ilgų laikų So. Bostone.

Toliau ypatingas Vileišio 
užre.iškimas yra, būk komi
teto veikėjai nesolidarizavo 
su gerb. A. Smetona.

Šito komiteto veikėjais 
buvo gerb. kun. K. Urbona
vičius, Pranas Gudas ir ki
ti vietos katalikų veikėjai. 
Ar tai ir jie nesolidarizavo 
su Smetona? Vileišio pa
minėtieji asmenys, kaipo 
daugiausia pasidarbavusieji 
gal ir- nesolidarizavo su 
Smetona, bet tie asmenys 
tai toli gražu ne visas komi
tetas. Bet gal Vileišis ka
talikus rokuoja už zero, nie
ko nereiškiančius. Pažiū
rėkime.

Nuteriotos Lietuvos Drau
gų Komitetas susitvėrė per
nai rugpj. mėnesio pabai
goj ir jin inėjo vietos veikė
jai įvairių pakraipų su tiks
lu bendrai pasidarbuoti vie
ną mėnesį ir visas aukas tuoj 
siųsti tiesiog į Lietuvą. Bet 
darbas vos buvo pradėtas, 
kai Įvyko garsusis policistų 
streikas ir visokį visuomeni
nį darbą suparaližavo ilgam 
laikui. Po mėnesio ar dau
giau jau buvo galima veik
ti. Pradėjo veikti ir komi
tetas. Bet nutarimas, kad 
tik menesį išvien teveikti 
pradėta ant nelaimės pa
miršti. Pamirkšta ir visas 
aukas tuoj po surinkimo 
siųsti Lietuvon. Pagalios 
laisvieji pamiršo bendro su
gyvenimo taisykles. Pra
dėjo savintis bendrai nu
veiktą darbą, žeminti kata
likų įstaigas ir apskritai į- 
žeidinėti katalikus. Todėl 
bendras darbas turėjo griū
ti ir daug maž nuo Naujų 
Metų trūko “diplomatiniai 
ryšiai” ir Nuteriotos Lietu
vos Draugi}. Komitetas vir
to Nuteriotu. Komitetu, kur 
užviešpatavo asmenys neso
lidarizavusieji su gerb. A. 
Smetona. Ką įstengia nu
veikti veikėjai, nesolidari- 
savusieji su gerb. Smetona, 
tai kas nori matyti lengvai 
gali pamatyti. Tepažvelgie 
Vileišis į atskaitas ir pama
tys, jog kol veikta išvien, tai 
pasekmės buvo pusėtinos, o 
trūkus “diplomatiniams ry
šiams” užtrūko ir aukos. Ir 
šiomis dienomis, kada Nu
teriotas Komitetas virto į 
Lietuvių Piliečių Sąjungą, 
pasekmės nepagerėjo. Ka
talikai ir nuterioti piliečiai 
turėjo dvejas prakalbas. 
Pirmose katalikų prakalbo
se Lietuvos apsigynimui su
dėta 600 dolerių su viršum, 
o antrose 700 dolerių su vir
šum. Nuterioti piliečiai, ve
dami nesolidarizavusių su 
gerb. Smetona veikėjų, au
kų surinko per pirmąsias 
prakalbas 200 dolerių su vir
šum, o per antrąsias 100 do
lerių su viršum.

Ar neaišku, katrie ką 
reiškia?

Vileišis nusileido nuo 
Lietuvos Atstovybės sosto ir 
leidosi į srovinius ginčus. O 
tuosna ginčuosna įvelia to
kių dalyki}, kurie rodo Vi
leišio arba faktų nežinoji
mų, arba teisingumo jaus
mo štokų. Ar šiaip ar taip, 
Vileišis pasirodo nekokioje 
šviesoje.

la paveikslai liaudyje, kaip jų se
nukus vietoj gegučių . medžiuose 
ponai suvažiavę dėl pasigerėjimo 
šaudydavo, kaip lietuviai vietoj 
gyvulėlio jų dvaruose buvo laido
mi; dar gyvos liaudyse pasakos 
apie kruviną, sunkią bąudžiavą. 
Dėlto sudejavo kiekvieno lietuvio 
kaimiečio širdis išgirdus, kad vėl 
“senovė” gal sugrįžti, kad vėl 
jos laisvė gali būti pajungta. 
Žmonės girdėdami įvairių pasakų 
apie lenkų pažadus vėl apleisti 
Lietuvą, girdėdami, kad jie neva 
atėję Lietuviams prieš bolševikus 
kovoti padėti, bet greit vėl išeisią 
— raminos, lyg ko laukė, tikėjos. 
Tik legijonams toliau slenkant į 
Lietuvą ir vis didesnius plotus už
imant — Lietuvos visuomenė be
galo subruzdo. Visų akyse kaž 
kokia nežinoma, neaprybuota bai
mė spindėjo, visuose kraštuose ai
manavo, o daug kas rengės prieš 
lenkus į koyą. Bet labiausia 
žmonės sujudino beveik trečią dalį 
Lietuvos žemių atimanti antroji 
demarkacijos linija. Visuose Lie
tuvos kraštuose sutiko visi, kaip 
vienase žmogus, susibūrė ir visi 
kartu išreiškė protesto žodį. Jie 
neatsižvelgė į tai, kad tada len
kuose pati darbymetė buvo, kad 
sunkiausis darbo metas, kad kiek
viena valandėlė brangi — jie par 
tris — keturias dienas suskubo 
savo pūslėtomis rankomis daugy
bę protestų prieš lenkus—plėšikus 
prirašyti.

Per tris—keturias dienas gauta 
iš 130 vietų (sodžių, kaimų, dva
rų, bakužių) protestų, po kuriais 
buvo pasirašę daugau kaip trys 
dešimtys penki tūkstančiai žmo
nių. O tie protestai nenustojo ir 
toliau plaukia — žmonės nei vie
ną šventadienį neidavo namo, nei 
vieną įvairių draugijų susirinkimą 
neapleisdavo, kad .neužprotestuoti 
prieš lenkų darbus ir jų užgruo- 
bimo tikslus, 
skirtumo — 
kai, valstiečiai ir inteligentai. 
Daugiausia gauta protestų iš Sei
nų, Punsko ir Liublino apylinkių. 
Iš Seinij net'išvaikyti legionų kle- 
rikai, Seinų mergaitės — gimna
zijos mokinės, berniukai — vyrų 
gimnazijos auklėtiniai šaukės, mal
davo pagalbos. Liūdna jų dalia, 
dar liūdnesnis jų vargo balsas, ta
čiau ūkininkai, darbininkai rūs
čiai grūmojo,—kraujo praliejimo 
mes nenorime, bet prešininkas į- 
žengs į mūsų žemę tik per mūsų 
lavonus! — vieną girdėjęs kal
bant.

Tie protestai buvo siunčiami 
prie Lietuvos valdžios, prie Lenkų 
valdžios, į Paryžių — į taikos kon
ferenciją, net pas šv. Tėvą. Bet 
lietuvia neapsėjo tik protestais ir 
demonstracijomis — jie griebėsi 
darbo. Nebuvo to kaimo — y- 
pač Žemaičiuose ir Seinų apylin
kėse, kad nebūtų buvę organizuo
jami partizanų būriai, kurie netik 
atskirai smaugė lenkų legijonus, 
bet dažnai pačiai kariuomenei pa
dėdavo juos vyti iš Lietuvos. Už
puolus legijonams Lietuvos kaimus 
žmonės taip pat bandydavo gintis 
ir labai dažnai le gi jonai priversti 
būdavo pametę visą savo grob. 
bėgti. Toks kaimų gynimas bu
vo labai silpnas, nes jie neturėda
vo nei reikalingų ginklų, nei vie
šai tai daryti galėdavo, bet vis de 
to sugebėdavo legijoninkus šiokių 
tokiu būdu prašalinti. Štai vaiz
das iš lenkų okupacijos, o tokie 
vaizdai dažnai pasikartodavo, ku
rie parodo visą lenkų nežmonišku
mą ir Lietuvos žmonių sumanumą 
ir drąsą. “Lietuvos” No. 295 

“Gruodžio 15 d., 19 m., U

DEKITE AUKAS GELEŽINIAM VIL
KUI.

AMERIKOS LIETUVIUI BE BONO 
IR BE AUKAVIMO PALIUDYMO 
NEBUS VIETOS KRAUJU ATPIRK
TOJ LIETUVOJ.

GfiDA IR PAŽEMINIMAS LAUKIA 
AMERIKOS LIETUVI BE BONO IR

A A Vk A *. I I ll.iri.JJ-L
KJE* AvKAVjmv * AA>1 L-U a AIO.

Jau iš pirmų Lietuvos valstybės 
kūrimo dienų lenkarendekai boi- : 
kotavo Lietuvos vyriausybę. Ka- 1 
da kitos Lietuvos tautinės mažu- 1 
mos — grudai ir žydai įėjo į Lie
tuvos Valstybės Tarybą ir į paskui : 
įsikūrusią Lietuvos vyriausybę — 
lenkai grižtai atsisakė. jie ne
tik atsisakė, bet nesidrovėjo pa
statyti sąlygų, kad lenkų kalbą 
pripažinti krašto kalba Lietuvos 
valstybės įstaigose ir viešame gy
venime, arba dar geriau — “įkur
dinti Lietuvoj lenkų visuomenės 
įsitikėjįmo turintį atstovą tps vi
suomenės teisėms ginti,” ir visą 
eilę mažesnių reikalavimų, kuriais 
lenkai norėjo visas juos varžan
čias pinkles prašalinti, kad turėti 
galimybės visai laisvai toliau saVo 
išdavimo darbą varyti, kai ligi 
šiol kad jie varė. Dar vokie
čiams Lietuvoje viešpataujant len
kų dvarponiai ir dvarininkėliai 
varė dideliausią liaudyje agitaciją 
(ypač Suvalkijoje), jau tada uo
liai organizavo savo valdžią, kad 
būtų visa parengta legijonų atė
jimui. Jie tada kur tik galėjo 
šnipavo ir*siuntė savo sūnus į Var- 
šavos kariuomenę, jau tada gabe
no savo turtus ir rinko nuo nieko 
neišmanančių savo pavaldinių — 
prastų žmonelių pinigus ir siuntė 
į Varšavą. Lietuvą puolant iš
badė jusiems bolševikų minioms, 
lenkai endekai ką tik sugriebę ve
žėsi kartu su savim į Varšuvą, bet 
Lietuvos kariuomenei bolševikus 
sumušus — jie vėl atgal sugrįžo 
— šiuo kart jau su legijonais, kad 
toliau varyti Lietuvai pragaištin
gą darbą. Jie visokiais nešvariau
siais būdais agitavo mažai susipra
tusią Lietuvos visuomenę, jie ma
tydami, kad tvirčiausis Lietuvos 
neprigulmybės gynėjas — Lietu
vos kariuomenė, ten varė juodžiau- 
sį savo provokacijos darbą, jie 
ragino ją dėtis su lėtokais šmeiž
dami “niekam netikusią” Kauno 
valdžią. O jų agentų, šnipių 
knibždėti knibždėjo visose Lietu
vos pakampėse.

Visos lenkų įkurtos agitacijos 
tikslams sąjungos, kaipi “Strzelcy 
Nadniemienskie,” “Straža Kreso- 
wa” ir kitos buvo Lietuvos dvar
ponių — lenkų vedamos, visi len
kų—partizanų būriai jų organi
zuojami, o kad dvarininkai-ende- 
kai Lietuvoj sukylimų padarė — 
Kaune, Seinuos (net kelis kart) 
taip pat Seinų apylinkėse, bet 
jiems kaip tai niekad perdaug ne
pasisekė, nes Lietuvos visuomenė 
jau perdaug gerai buvo lenkus pa
žinusi, kad klausyti jų įtikrinimų. 
Sukėlė būrelius sulenkėjusių mies
tiečių, ar pasamdytu lenkų žulikė- 
lių, užpuls Lietuvos įstaigas, pa- 
šaudvs pakampėms, apiplėš vieną 
kitą lietuvių šeimyną — bet pasi
rodė Lietuvos kareivis ir visi pyš
ka į kampus slėptis. Buvo kelis 
kart Kaune net ir visoje Lietuvo
je parengta sąjungos “Strzelcy 
Nadniemienskie” pavojingesnių 
sukylimų, kur tik buvo laukiama 
progos savo plianus gyveniman į- 
vykdinti, bet tie visi sukylimai jau 
prieš laiką buvo nužiūrėti ir už
smaugti.

Lenkų dvarininkams taip nepa
kenčiama buvo Lietuva, kad jie 
ją vadino “lenkų provincija.” 
net jos vardo negalėjo išgirsti ir 
O paimsi pasiskaityti lenkų laik
raščių Lietuvoje, kaip “Žiemia 
Kowienska, ” “Dzienik Kowiens- 
ky” ir kitus, tiesiog stebėtis reik
davo, kaip vietiniai lenkai ignora
vo Lietuvos reikalus. Jie sekda
vo tik lenkų valstybei kūrimosi Lrašo: 
dalykus, atrodydavo, kad tie visi VaL vakare į Džiugus (Kurkliai, 
laikraščiai būtų buvę Lenkijos 
gilumoj leidžiami. Po žemę, ku
rios jie duoną valgo, kurioje vi
sais viešos tvarkos parėdymais 
naudojasi, jiems visai nerūpėjo. 
Varšūvos, link buvo jų visuomet 
akys nukreiptos. ,

H Kaip Lietuvos žmonės atsi
nešė prie lenkų—atėjūnų.

Pasklidus klaikiam gandui 
kad lenkai užėmė Vilnių ir ver
žiasi toliaus į Lietuvos vidurį, kaž 
kaip liūdna pasidarė visuose Lie
tuvos kraštuose visuose mieste
liuose ir kaimuose ;— surūkusiose 
bakūžėse. Dar Lietuvos žmonės 
labai g^*vai atsimena, ką jų protė
viai prieš 60 meta nuo lenkų Lie-

‘Davai koma pšiakref, a nie to 
zabįję.” (Duok arklį šunkraujl, 
— atvirkščiai nukausim). 0 pa
sisakius žmogeliui arklio neturint 
egijoninkas puolė su revolveriu į 

viršaitį ir baudė arklio. Galiau
siai gavo du pakinkytus arklius. 
Tuomet vėl pasipylė po sodžių 
plėšti. Žmonėms ūpas buvo pa
tilęs. Visi vyrai, moters, vaikai 
vis šnibžda vįens kitam: “Ot, — 
sako, — kad čia juos nukepus!” 
Vyrai tarės, kas čia padaryti. 
Šautuvu nėr, o su tuščiom rankom 
ne ką padarysi, nes jie arti šaus, 
žmogaus neprisileidžia. Galvojo, 
galvojo ir sugalvojo. Paėmė 4 
patronus, įspraudė į tvorą kaimo 
gale ir kūjeliu mušė per pistoną. 
Nors tai labai pavojingas darbas, 
bet ar stovėsi ir žiūrėsi, kaip gro
bikai tavo turtą kraunas į veži
mus; šūvio jie vis gali pabūkti. 
Taip ir atsitiko. Lenkų paafice- 
ris, išgirdęs sūrius, net išbalo; 
tuojau ištraukė švilpuką sušvilpė 
ir vis rėkia: “Greičiau, greičiau, 
grįkit, arklių!” ir dūmė lenkai 
iš sodžiaus, vieni važiuoti, kiti 
pėksti palikę visą savo grobį.

Lenkams labai mažai pasisekė 
ir per agitaciją žmonių pritraukti. 
Ko jie daugiau agitavo, tuo la
biau Lietuvos visuomenė prieš 
juos kilo ir joki lenkų žadėjinąai 
nejudindavo Lietuvos liaudies — 
jį pasiliko kieta, sau ištikima ligi 
galui ir vargu jau pasiseks sve
timtaučiams, kas jie nebūtų pa
traukti kada nors Lietuvos visuo
menę — ji -jau perdaug išbandė 
svetimųjų — šeimininkų globą, 
kad vėl jos panorėtų. Venų žo
džiu, visa Lietuvos visuomenė sa
vo išgalėmis yra pasiryžusi kovoti 
ligi paskutinios, bet neleisti dau
giau lenkams užgruobti Lietuvos 
žėmių ir jos švenčiausius tauti
nius ir žmogaus jausmus vėl len
ko grobiamosios politikos įrankiu 
padaryti. 0 ko lenkai labiaus 
užsispyrę nenori atstoti nuo Lie
tuvos aneksavimo politikos, to 
žmonėse pasiryžimas auga ir len
kams pasiseks tik per Lietuvos 
liaudies lavonus savo žemųjų tiks
lų pasiekti, bet jei tai jie drįsta 
padaryti — vargiai išeitų jų nau
dai, nei kiekviena neteisybė at- 
keršyjimo j dangų šaukia....

NEW HAVEN, CONN.

Jaunime prie darbo!

Begalo gaila, kad musų jaunimas 
pasisklaidęs ir beveik nieko neveikia. 
Čia yra draugijų, kuriose darbo bu
tų tiek ir tiek, bet nėra kam veikti. 
Yra choras, bet ir čia mažai jauni
mo matome. Daugiausia čia augusis 
jaunimas nutolsta nuo lietuvių Ir ben
drauja su svetimtaučiais. Tėvai turė
tų paraginti dirbti daugiau su lietu
viais, kad apsaugoti nuo ištautėji- 
mo.

Bažnyčioje ir mažai matysi, nes sa
ko pas airius geriau. Tad dar syki ra
ginu, jaunime, rašykis prie Tdejinių 
kuopų 
ro.

VVORCESTER, MASS.

VVoreesterio Lietuvių Demonstracija 
Prieš Lenkų Veržimąsi Lietuvon.

Spalio 26 d. 1920 m. Pobažnytinėje
salėje atsibuvo susirinkimas draugijų 
atstovų ir pavienių ypatų. Susirinku
siems kun. J. Čaplikas paaiškino susi
rinkimo tikslą, būtent reikalą greito 
stojimo Lietuvai į pagelbą, "ginti nuo 
užpuolikų militaristų gruobonių lenkų, 
kurie veidmainingai užėmė musų sos
tinę Vilnių ir toliau briaujasi J mu
sų žemę liedami kraują musų brolių. 
Išrinktas Petras Milius vesti susirin
kimą. Nutarta surengti demonstraci
ja lapkričio 7 d. 1-mą vai. po pamaldų. 
Visos draugijos su savo ženklais ir .vė
liavomis susirinks prie bažnyčios, o 
ten susitvarkę eis Providence, Graf- 
ton, Froht ir Main gatvėmis kur pa
sisuks ant Elm gat “Polis” teatro 
salėje bus koncertas, prakalbos, ir bus 
išneštos rezoliucijos. Kalbėtojais bus 
žinomas musų veikėjas adv. A. Mileris, 
kun. J. žilius, Lietuvos Misijos narys. 
Tikimės jog susilauksime ant to laiko 
iš Lietuvos ir kleboną kun. J. Jakaitį, 
kuris suteiks daug žinių iš Lietuvos 
dabartinio padėjimo. •

L. Vyčių 26 kuopa ir šv. Kazimiero 
par. choras pasamdė orlaivį, kuris lai
ke maršavimo mėtis gėles ant para
duojančių. Parodai pasibaigus, or
laivis skraidys viršuj miesto ir mėtis 
atsišaukimus ir prašymus užtarti ir 
apginti Lietuvą nuo lenkų žiaurumų.

Taip-gi prie parodos prisideda ir žy
dai. s

Taigi šioumi kviečiami visi be skir
tumo dalyvauti. demonstracijoje.

Tad “petys į petį, kas gali, sustoję 
į darbą už mylimą šalį prikelkime 
Lietuvą musų.”

Prakalbose 3. šeškauskio spalio ,16 
d. aukojo

Po $5.00: P. Žulpis ir R. Subotis.
Po .$2.00: D. Kuodienė, K. škleni- 

kąs, J. šiušis ir J. Simanavičius.
Po .$1.50: J. Verškaitis, P. Mockai- 

tis ir O. Bartininkienė.

Po $1.00: A. živaitis, A. KiLškis, M. 
Surplis, K. Rimkus, A. Raškevičius, 
O. Alkevičiutė, J. Jablonskis, P. Lip- 
monienė, A. Mockaitis, A. Bartinin- 
kas, O. Mockienė, O. Vereckienė, .T. 
Baltrušaitis, J. Ražaitis, J. Kundzis, 
D. Vainauskas, L. čiapas, K. Dirsė,
J. Tvaranavičius, J. Kantautas, O. 
Gadeikaitė, A.‘Urbonas, J. Mockus, B. 
Kazukaitis, A. Kazukaitis, K. Statkus,
K. Vuosaitis, M. Gadeikienė, J. Jo- 
kubauskis, A. Berankis, B. Kudis, L. 
Lazdauskas ir P. Lipmoniutė.

Su smulkiais surinkta viso $65.00. 
Pinigai pasiųsti Tautos Fondan.

.4. ^ėraitis, T. F. 68 sk. rašt.

Ūkmergi&i • apskr.) atvažiavo 7 
lenkų kareiviai ir vienas paafice- 
ris. Pirmiausia jie ėmė ieškoti 
Džiugų sodžiaus viršaičio, bet šio. 
ponelio nebuvo sodžiuj. Tuomet 
lenkai apkumščiavę vieną ūkinin
ką, lepė ieškot viršaičio. Neradę 
viršaičio, vaikščiojo po kaimus ir 
liepė duot avižų ir šieno. Į ėję 
trobon, kratė visus kampus ir kas 
tik jiems tiko, nors menkiausį da
lykėlį ėmės sau. Vieno ūkinin
ko paėmė mėsą ir taukus, kito 
balną, o šiaip nmr'visu prisigruo- 
bė daug avižų ir šieno. Vieni 
plėšė, kiti' parėjusiam viršaičiui 
liepė duoti tris vežimus. Bet 
hiekas nenorėjo .privogtų daiktų 
vežti. Tuomet jie pasitikę ūki-

* •

AKRON, OHIO.

Spalio 31 d. gerb. kun. Janusas už
sakė susirinkti tuoj po pamaldi} į po- 
bažnytinę svetainę apkalbėjimui Lie
tuvos tėvynės gelbėjimo reikalų. Ge
ros Širdies tėvynainiai tuoj sumetė a- 
pie $150.00 Lietuvos Boną stoties vir
šininkai nutarė pereitį tose dienose 
per namus ir parinkti amunicijos iš
mušimui lenką iš Vilniaus.

Lietuvių šv. Petro parapijos baž-> 
nyčiai jau pradėjo stogą dengti ir ne
ilgai trukus galėsime jeiti nuosavon 
bažnyčion. Gerb. klebonas su parapi- 
jonais nežiūrint j visokias kliūtis ir 
nesmagumą, darbą varo pirmyn.

Oras jau atšalo, dažną! lyja.
LDS. 84 kuopos narys A. Grigaitis 

su Matuliu nusipirko arklius ir vežimą 
ir žada vežti anglis, kasti skiepus na
mam ir tt. Verti paramos.

Maudis.

TAMAQVA, PA.

Randasi trukdytojų.

Kaip tik pradedama koks nors nau
dingas darbas, o ypač Lietuvos labui, 
tai tuoj atsiranda trukdytojų. Spalio 
19 d. 4. m. savo prakalbose ir lape- 
linose Trockio bernai agitavo prie# 
Lietuvos bonus Ir viešai pasirodė juo
dinusi išgamos. Tai tokie musų va-

BRIDGEPORT, CON$.

Apsileidimas.

Nors čia katalikų didžiuma, bet ne 
visi veikia. Matosi nemažai apsileidi
mo.

Paskutiniais laikais “sandariečiai”- 
laisvamaniai pradėjo varyti nešvarią ( 
agitaciją prieš katalikus ir kleboną.

Nors jau ir 1918 metais buvo gali
ma tą pastebėti, kuomet kilo užmany
mas baigti statyti bažnyčią, bet lais
vamaniai agitavo tarpe nesusipratu
sių katalikų, kad jie į vietą bažny
čios statytų mokyklą. Butų ir tai ge
rai. Bet jeigu mes neišgalim pastaty
ti bažnyčios, tai ką kalbėti apie mo
kyklą. Beto, dabar turime didelę pa
rapijinę salę kur ir mokinami vaiku
čiai, tik leiskite.

1919 m. apie 20 asmenų sumanė 
šaukti susirinkimą ir įprašė kleboną, 
kad paskelbtų bažnyčioje, ką ir pa
darė.

Atėjus susirinkimui “sandarokai” 
sukėlė triukšmą ir katalikai 'turėjo 
skirstytis be pasekmių. Prikurstyti 
nesusipratę katalikai su “sandarokais’ 
patriukšmavę irgi išsiskirstė.

Pradžioje 1920 m. laisvamaniai į- 
sibrukę į šv. Jurgio Draugiją varė to
liau pragaištingą darbą susirinkimuo
se. Kuomet draugijos susirinkimuose 
pradėjo svarstyti parapijos reikalus ir 
neteisingai užsipuldinėti ant vietos kle
bono, draugijai klebonas pranešė atsi
sakyti nuo svarstymo parapijos rei
kalų arba apleist parapijos svetainę. 
Draugija pasirinko antrąjį.

Tuomet jie sušaukė parapijos susi
rinkimą saliunininko salėje, kur prisi
traukę “moon shlne” trukšmavo. Su
sipratę katalikai laikėsi prie draugi
jos nors ir buvo mažumoje ir nedavė 
ramybės “sandarokams.”

Liepos 21 d. š. m. laikytame susi
rinkime susipratusius katalikus nu
baudė po $6. ir $5. už tai, kad jie 
ėjo 1 bažnyčią ir V. Bylinską išbrau
kė už tai, kad Karklas aprašydavo 
jų darbelius. Jie ne Karklą išbraukė, 
bet Bylinską.

Nubaustieji ir išbrauktasis kreipėsi 
į Dėdės Šamo teismą reikalaudami pil
nų teisių draugijoje ir $2,000 atlygi
nimo.

Spalio 20 d. š. m. draugija gavo nuo 
savo advokato bilą ant $100. vedimui 
reikalo.

Maine susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo šv. Jurgio parapijos cho
ro, kviečiant prisidėti prie rengiamų
jų fėrų — Lietuvos labui. Laišką 
atmetė, kur aiškiai pasirodė, kad 
“sandariečiar-laisvamanial yra prie
šai ir Lietuvo*. Gėda* tokiems lietn- 

| ViaBMk . • ■ * V 4. ‘ . j

$30.00 
.25.00 
.10.00 
.10.00 
.10.00 
.10.00 
.20.00 
.10.00 
.15.00 
.10.00

Mickumis ...................................... 10.00
Kvedaras ................................... 10.00
Valaitis ..................................... 10.00

Po $5.00: S. Uždą vinis, .T. Merkelis,
A. Adomaitis, 
malavičius. .T. Kaakevičius, .T. Grigo- 
ravičius, V. Aguonis, A. Lopšaitis, J. 
Aukštuolis, A. Aukštuolienė, M. Tamu- 
lienė, J. J. Zabilavičius, A. Labanaus
kas, A. Balutis, j. Povilaitis, M. Dė- 
dynas.

Po $3.00: A. Balkienė.
Po $2.00: J. Vileišis, J. Cibas. J. 

Dagilius, J. Micuta.
Po $1.00: J. Gasionis, J. Dailydo- 

nis, A. Kvederis.
Viso aukų surinkta $28.00.
Lietuvos Laisvės Bonų parduota už 

$350.
Visiems aukotojams T. F. 143 sk. 

valdyba taria širdingai ačių. Nuo da
bar skyriaus valdyba eis per stubas 
rinkdami aukas. Tad neaukavusiėji 
prakalbose galite priduot kolekto
riams arba Tautos Fondo valdybai. 
Mes pasiryžome .kad nė vieno lietu
vio neliktų mus kolonijoj neaukavu
sio j Tautos Fondą.

Tautos Fondo pirmininkas
J. P. Zabilaviėius. .

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRASAI.

Jo Eminencija
James Cardinal GIbbons, 
Honorary President, ’

Baltimore, Md.
Kun. K. Urbonavyčius, prezidentas. 

60 W. 6-th 8t, So. Boston, Mass.
Kun. M. A. Pankus, Vice-Pirminlnka*. 

443 Park Ave^ Brldgeport, Ct
P-lė S. Rutkauskaitė. Vtce-plrminlnkė, . 

602 South St, Mahanoy City, Pa.
B. Vaišnoras, iždininkas,

1514 Caraon St, Pittsbnrgh, Pa. 
K. J. Krušinskas, sekretorius,

222 S. 9th St, Brooklyn, N. T. 
Kun. F. KemflHa. iždo globėja*.

881 WeatmiMter Avė., 
Detroit Midi.

Kun. J. J. Kaulakis. iždo globėju,



Populeriškiausias rinkimų kampani
jos fondas buvo 1908 m.* demokratų 
partijos, kuri statė Bryaną. Į fondą 
aukavo 100,000 žmonių. Tūli dėjo ir 
po penktuką.

1860 m. Lincolno išrinkimas repub- 
likonų partijai atsiėjo $100.000.

1916 m. republikonams kandidatas 
Hughes atsiėjo $2.012.535. 34.000 as
menys aukavo jo kampanijai, 
blausia auka buvo $30.000.
kratai Wilsono kampanijai išleido 
$1.500.000.

DARIIMIJIAS

SVARBUS PRANEŠI
MAS.

Kiekvienoje didesnioje įstaigoje yra 
paskirstytas darbas. Toks paskirsty
mas reikalingas visur. Kiekvienas už
sakymas arba reikalavimas patekęs į 
tą skyrių kur turi būti atliekamas, 
galės būti atliktas greičiau ir geriau; 
patekęs j kitą skyrių, turi pereiti per 
kelias rankas, kas sutrukdo išpildy
mą.

“Darbininke” yra 3 didesni skyriai: 
redakcija, administracija ir LDS. 
Centro raštinė.

Į redakciją eina visi rankraščiai lai
kraščiui ir knygoms, kaip tai: straip
sniai, korespondencijos, atsišaukimai 
ir t p. Siunčiant reikėtų, pažymėti 
“ ‘Darbininko’ Redakcijai.”

Į administraciją eina visi užsaky
mai ant spaudos darbų, knygų, laik
raščių, prenumeratos ir t. p.

Turint reikalą, rašykit tiesiog į 
“Darbininkas.”

Į LDS. Centro Raštinę eina kuopų 
mėnesiniai raportai, naujų narių ap
likacijos ir kas tik ’rišasi su L. D. S. 
Tad su visais LDS. reikalais reikia 
adresuoti LDS. Centrui.

Taip paskirstyti reikalavimai bus 
atlikti greit ir tvarkiai.

Ligšiol pas mus to nebuvo ir gal 
delta kildavo neužsiganėdinimų delei 
ne laiku atlikto kokio nors reikalavi
mo. •

Labai dažnai gauname laiškus 
Reikalavimus surašytus ant vieno 
pelio, redakcijai administracijai
LDS. Centro raštinei su pažymėijūm 
“Darbininkas.” Tokie laiškai pir
miausia patenka į administraciją ir 
administracija atlikus perduoda į ki
tus skyrius ir iki pereina per visus 
pžsitraukia su išpildymu. .

Adresuodami kaip nurodyta,
lengvinsite darbą ir pagreitinsite iš
pildyti Tamstų pačių reikalavimą.

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

Žinios.
■

su 
la- 
ir

pa-

LINDEK, N. J.

Susirinkimas.

TRUPINIAI. PAMYLĖJAU.
Suv. Valstijose prezidento Įstatymas 

atseina $135.000.000. Primaries at- 
seina $10.000.000, konvencijos $15.- 
000.000, visų partijų kampanijos $50.- 
000.0000, balsavimas $30.000.000, įkur- 
kurtuvės (inauguration) $30.000.000.

SUSTREIKAVO.
Belgijoj Charleroi aps

krityje sustreikavo anglia
kasiai.

PIRMAS VOKIEČIŲ 
LAIVAS.

New Yorkan atplaukė pir
mas Vokietijos pirklybinis 
laivas. Laivas vadinasi 
Sophie Rickmers. Buvo pa
statytas karo metu.
ATSILAIKĖ, BET BE

LDS. 73 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks lapkr. 9 d. š. m. pas kp. 
pirm. J. Liudvinaitį kambariuose 
tVooil Pi. 7 vai. vakare.

Gerb. LDS. kuopos nariai* malonė
site atsilankyti visi ant šio taip svar
baus susirinkimo, nes turime labai 
daug svarbią reikalą aptarti ir užsi
mokėti mėnesinius mokesčius. Taip
gi bus renkami delegatai į apskričio 
suvažiavimą. Tad visi į darbą! Rū
pinkimės ir didinkime savo brangios 
organizacijos kuopelę. Ateidami at
siveskite ir naują narių prirašymui.

P. S. Visi gausite dovaną po sienini 
kalendorią 1921 m., nes jau gatavi ir 
galėsite pasiųsti savo giminėms-į Lie
tuvą. Nuoširdžiai kviečiu visus atsi
lankyti. .

Kuopos Pirmininkas.

Kanados šių metų kviečių 
užderėi j imas yra 293.361.000 
bušelių. Pernai buvo tik 
193.260.090 bušelių.

Miehigano valstijoj buvo 
balsuojama ar uždrausti pa
rapijines mokyklas. Suma
nymas visiškai sumuštas. 
Už palikimą parapijinių 
mokylklų balsų paduota 
dvigubai, 
—i_____

SIŲSKITE literatūros 
Lietuvos kariuomenei “Ka-

%

Stam- 
Demo- 

tik

Didžiausią, tiesiog nesvietišką su
mą prezidentinei kampanijai buvo iš
leista 1896 m. Tada republikonai sa
vo kandidatui McKinley išleido $16.- 
500.000. Varėsi, kad sukirsti Bryaną. 
Ant jo išleista tik $675.000. Sekan
čiais rinkimais 1900 m. republikonai 
ir-gi vertė milijonus ir išvertė ant 
McKinley $9.500.000, o demokratai ant 
Bryano tik $425.000.

Amerikos prezidentinių rinkimų is
torija nuo -1860 m. buvo taip, kad ta 
partija laimėjo, kuri daugiau pinigų 
išleido kampanijai ir tik 1916 m. Wil- 
son laimėjo, nors jo partija mažiau 
už republikonu^ teišleido jo kampani
jai.

Suv. Valstijų prezidento metinė al
ga yra $75,000. Bet jis nemoka Van
dos, nemoka taksų, nemoka tarnams, 
sekretoriams, stenografams. Valdžia 
taip-gi suteikia automobilius, karietas 
ir puikią jachtą. Prezidentui visų 
klubų narystė yra dykai, teatrai 
jam ir jo šeimynai dykai. Prezidento 
išlaidos iš asmeniško kišeniaus tai tik 
valgiui, drabužiams ir avalui.

Suv. Valstijose 1917 m. buvo 142 mi
rimų ant tūkstančio.

1917 m. Suvienytose Valstijose iš 
100.000 mirimų nuo širdies ligos mi
rė 153.2, nuo plaučių uždegimo 149.8, 
nuo džiovos 146.4, nuo inkstų ligų 
107.4, nuo apopleksijos 82.9.

Japonijos sostinės Tokyo parke yra 
muzejus, kur yųi trys paukščiai, ku
rių uodegos 
ilgio.

yra nuo 13 iki 15 pėdų

VILTIES IŠSLAI- 
KYTI.

Sevastopolis, lapkr. 3. — 
Bolševikų jėgos atakuoja 
gen. Vrangelio frontą be pa
sekmių. Gen. Vrangelio ar
mija dabar yra už stiprių 
tranšėjų, kurios ginadnėji- 
mą į Krimo pusiausalį. 
Gen. Vrangel .sako pasi
trauksiąs kur reikia, bet ne
nusimenąs.

Paryžius, lapkr. 4.—Gau
tos valdiškos žinios rodo, 
kad gen. Vrangelis neišsilai
kys ir turės leistis* gilyn į 
K rimą. Bolševikų jėgos e- 
są sustipimtos chiniečiais. 
Jų esą apie 100.000.

PALEIDO.
Anglijos garsioji sufra- 

gietė Pankhurst buvo užda
ryta kalėjiman už susiraši
nėjimą su Leninu. Bet»ji 
pasižadėjo mesti bolševizmą 
ir raudonuosius ir tapo pa
leista iš kalėjimo.

DŽIAUGIASI.
Vokietijos laikraščiai 

džiaugiasi, kad Harding iš
rinktas Suv. Valstijų prezi
dentu. Tikisi, kad greitu 
laiku Amerika skyrium nuo 
alijantų padarys taikos su
tartį su Vokietija.

SUOKALBIS 
MASKVOJ.

Kopenhagen, lapkr. 4. — 
Laikraščio Berlingske Ti- 
dende ♦ korespondentas iš 
Kauno praneša, kad Kaune 
gautuose

susekimą didelio anti-bolše- 
vikiško suokalbio. Griebta
si atsargumo priemonių ir 
kasdien areštuojama tūks
tančiai žmonių ir generalis 
štabas sulaikęs 3.000 caro o- 
ficierių Orenburge inter
nuotų.

“Aš žinau; kad ateina pa
vojus. Aš numanau, kad 
bus sunki žiema, bet nors 
trys ketvirtadalės p^vento- 
jų mirtų badumi ir šalčiu, 
tai kiti išliks vesti pasaulio

•vlaikraščiuose iš 
pranešama apie

/

finansų ministerija pa- 
žibalo šulinių kasimo in-

Francijos 
skelbė, kad 
strumentai bus leidžiami be muito. 
Valdžia nori, kad Francijoj butų ban
doma rasti žibate versmes.

Suv. Valstijose anglių iškasama per 
metus 630.000.000 tonų, sunaudojama 
600.000.000 tonų.

Didžiojoj Britanijoj per metus an
glių iškasama 230.000.000 tonų, sunau
dojama 210.000.000.

Vokietijoj per metus anglių iškasa
ma 119.000.000 tonų, sunaudojama 112.- 
000.000. %

Suv. Valstijų metinė komercijalė a- 
pyvarta yra šeši bilijonai dolerių.

Turtas Suv. Valstiją siekia apie 250 
bilijonų dolerių, o skolos tik apie 25 
bilijonus dolerių.

Suv. Valstijų apdraudos kompanijų 
aprokavimu vidutinis vyro amžius y- 
ra 60 metų, o moters 64 metai.

New Yorko valstijoj šeškų kailių 
parduota už $1.000.000 per vienus me
tus.

S

Senai jau pajutau meilės jausmą 
prie jos, tik nesupratau jo gilybės... 
Gaudžiau jos žvilgsnius ir lyg koki 
brangiausi turtą giliai širdyje užslėpęs 
laikiau ir gėrėjaus jų malonumu; jie 
atgaivindavo sielą sunkiame nuliūdi
me, nes jų slaptingoji jėga buvo tai 
gyvybės eleksiris, kuris užpildydavo 
mane visą kaip aš juos prisimindavau 
širdyje juos užslėpęs beturjs,—tuomet 
stengiausi prisiminti tas akis, kurios 
juos išdavė ir jaučiau kad tikrai my
liu ją—tą gražiųjų akių savininkę, ma
lonią lietuvaitę, kuri man širdį su
žavėjo... Mylėjau visu jausmų karš
tumu, naktimis kartais svajodavau ir 
matydavau skaistų veidelį, kuris vy
liojo j save. Sapnuose ją kaipo ko
kią dievaitę mačiau, mylėjau ją... 
Tik nedrįsau jai to pasakyti, nes per
prastas iš išvaizdos buvau ir gal ne
būčiau jai įtikęs, nes nemokėjau dai
liai kalbėti ir pataikauti. Norėjau ty
ros, jaunos, prakilnios meilės, nors 
pats gal ne visai tyras buvau... Ne
šiojau giliai širdyje užslėpęs karštą 
ugnį dėl jos, o ji to nežinojo, buvo 
rami ir mano jausmų nejautė. O 
gal ir ji ieškojo meilės prakilnumo, 
gal ir jos jaunystė atbudo, kad ji, 
kaip aš mačiau, dažnai giliai užsi- 
mąstydavo ir stovėdavo viena akeles į 
tolį įbedus, lyg ko tai su dideliu pa
siilgimu laukdama, lyg meilės, tyros, 
jaunos meilės paeinančos iš širdies gi
lumos, kuri, gal ir jai kaip man, 
rodėsi atneštų sielai jaunystės džiaug
smo ir pastiprintų gyvenimo kovai. 
Kaip jinai viena kur užsimąsčiusi sto
vėjo, tai buvo nepaprastai graži, taip 
ir traukia, rodos, jos akelių blizgė
jimas prie savęs... Tiktai nedrįsti ir 
nežinai ar Ji supras jausmų tikreny
bę, nes išvaizda dažnai pritraukia jatl- 
nystėlės svajonei, o ne jausmo tyru
mas ir prakilnumas. Skaudu, bet taip 
pasaulyje nuo seniausių amžių dedasi. 
Mylėjau ir nedrįsau jai to pasisaky
ti... »

Kartą aš ją dar labiau pamilau, pa
jutau dar galigesnę ugnį krutinėję, 
nors ji to ir nejuto jaunoji.

Ji stovėjo tuomet prie didelio ati
daryto lango ir mąstė. Akelės buvo į- 
durtos į tolį aptrauktą melsvu rukeliu, 
spindėjo jose nepaprasta švieselė ir 
koks tai skaudus, bet kartu ir mei
lus liūdesys. Veidelis rimtas buvo, 
lengva, maloni šypsena apvainikavo 
švelnias, jaunas,* dar gyvenimui ne
naudotas lupeles. Malonus vėjelis pu
tė jai į veidą ir draikė švelnius plau
kelius, ji giliai kvėpavo. Pamatęs ją 
taip bestovinčią negalėjau slapta jos 
liemenėliu ir veideliu atsigrožėti ir jos 
maloniais plaukeliais atsibranginti, o 
akelėmis gėrėjaus ir jų švieselę sekiau 
lyg norėdamas jose ko nor stokio su
rasti kas artima sielai butų, kas ma
no slaptame skausme paguostų ir jau
čiau kad jose tas artimumas yra, nes 
maloni švieselė jose žiba ir prie savęs 
vylioja, tik nedrįsau jai prisiartinęs 
pasakyti širdužės, slaptąjį neramastėlį 
ir dvasios liudesėlj, ir bijojau kad ma
no išvaizda nenubaidytų jo nuo gra
žiųjų akelių, kaip nuvaro ir išgąsdi
na gražiąją paukštelę linksmai sau vie
ną bečiulbančią pasirodęs piktas šuo iš 
krūmų, kurios šakutėse ji meiliai su
posi.

Bijojau ir jos taip išgąsdinti, todėl 
vienas sau kentėjau ir vėl sapnuose 
ją kaipo malonią dievaitę mačiau ir 
vis jos gražumėlį svajojau.

Mylėjau ją jau nuo senai, bet nuo 
tos valandos kaip pamačiau ją prie di
delio atidaryto lango bestovinčią ir Į 
tolį žydriomis akelėmis bežiūrinčią, tai 
dar labiaus ją pamilau, dar galinges
nę meilės ugnį suliepsnojusią širdyj 
pajutau, bet prieiti arti 
sisakyti neišdrįstu, nes 
ji tai sutiks.

Myliu iš .visos širdies.

mų karštumo ir nežinau ar ilgai jau- 
nystėlės dieneles skaudžiame liūdesy/ 
vilksiu, ar galėsiu ^kuomet atvirai pa
žiūrėti j tas žydriąsias akeles, kurios 
mane sužavėjo ir semti iš jų jausmų 
saldybė ir jėgų su gyvenimo audromis 
kovoti pastiprinimą.

Myliu ir nežinau...

Veik, armija.
Varpo Poetą.

♦

DARBAI PASILIEKA 
ATMINTYJE.

BALIUS!
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Jeigu jus. patamaujat sa

vo draugams gerai, jie nie
kuomet neužmiršta jūsų pa
tarnavime. Jie visuomet re
komenduoja jumis, kuomet 
tik pasitaiko proga. Tai y- 
ra reputacijos sekretas. Tri
nerio Kartus Vynas įgja sau 
naujų draugų kiekvieną die
ną. Panelė Irma Taraso- 
wits štai ką rašo mums iš 
Astoria, N. Y., 29 d. Spa
lio: “Mano motina sirgo
ištisą pavasarį, ir mūsų 
daktaras patarė jai eiti gy
venti šalę miesto. Mažame 
Pennsylvanijos kaimely j
kas tai davė jai bonką Tri
nerio Kartaus Vyno, kurį 
ji pradėjo gerti. Vartoda
mi j į, mano motina jau pa- 
diktėjo ant šešių svarų ir 
norėtų šias puikias 
les visuomet vartot. 
jas šioj apielinkėj 
gauti?” Vadinasi, 
duolių veikmė giliai pasiliko 
tos moters atmintyje. Tas 
padidina reputaciją Trine
rio Kartaus Vyno, kaipo 
geriausios gyduolės nuo pil
vo ligų. Jis priduoda gerą 
apetitų, prašalina nevirški
nimą ir vidurius užlaiko ge
roj tvarkoj. Taip-gi apsi
moka laikyti namuose ir ki-1 
tas Trinerio gyduoles, kaip 
tai: Trinerio Linimentą nuo 
reumatimo ir neuralgijos.- 
Trinerio Sedativą nuo kosu
lio ir peršalimų ir tt. Jūsų 
vaistininkas arba šiaip gy
duolių pardavėjas jas turi. 
Joseph Triner Companv, 
1333-1345 South Ashland 
Avenue, Chicago, III.

(Apgarsinimas)

gyduo-
Kur 

galima 
šių gy-

ir jai tų pa- 
nežinau kaip

iš viso jaus-

BALIUS
D. L. K. Keistučio Dr-ja rengia balių

SUBATOJE, 6 D. LAPKRIČIO-NOV., 1920
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.
Prasidės 6:30 vaL vakare ir trauksis iki vėlumos.

Ant šito baliaus bus visoki pritaikymai dėl 
svečių: bus puiki orkestrą, vyno, alaus ir šaltos 
košytės ir norintiems prisirašyti prie dr-jos bus 
gera proga, nes tą dieną įstojimas sumažintas 
perpus.

Mūsų dr-ja šiais metais padarė didelį žings
nį pirmyn, nuimdama aksesmonus posmertinės, 
o pašalpą padidino ir mūsų dr-ja turto turi apie 
4,000 dolerių.

t
t t

Užkviečia Baliaus Rengėjai.

LIETUVIŲ VAREHOUSES
Oficialis Atidarymas

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Artistišką mūsą darbą liu
dija tūkstančiai draugiją.

M. A. Norkūnas, 
16 Pleasant St., 

Lawrence Mass.

Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?

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

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

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

•

Pinigai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinų moka 3 nuoš.
v 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.

LITHUANIAN SALES CORP.
SO. BOSTON, MASS

TeL S. B. 2334.
Malu Office, 414 W. BROADWAY,
VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai- ryte iki 9 vai. vakare.

BRANCH 0TISAS: 3249 S0. HALSTED ST. CHICAGO, ILLINOIS
VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare, Utarninkais. ketvergaia onn siumįsum n
9 vaL ryto iki 9 vaL vakare. Tel. Yards 5693
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ATLASO RŪBŲ B-VĖS WAREHOUSĖS ATIDARYMAS
-------- ĮVYKS---------

SUBATOJ, 6-tą DIENĄ LAPKRIČI0-N0VEMBER,
Pirmą valandą po pietą

B-vės ‘'■Sales room” ant antro aukšto.
343 West Broadway, South Boston, Mass.

Atlaso Rūbų Bvė išdirbinėja siūtus, overkotus, reinkoeius, 
skūrinius kailinius ir kitas šiltas drapanas. Pirmiau negu pirksi 
kur kitur savo overkotą arba kitą drabužį, ateik ir pasižiūrėk 
AtlascrRūbų B-vės išdirbinio, o mes tikimės kad čion galėsit pa
sirinkti sau tinkamą overkotį arba kitą sau reikalingą drabužį kurį 
gausite daug pigiau ir geriau negu kur kitur, ir tuom pat kart pa- 
remsite Lietuvių Rūbų Industriją,'kuri atneš naudą čia būnantiems 
Lietuviams suteikdama darbo keliolikai Lietuvių kriaučių ir da 
padėsit mums atsiekti mūsų tikslą, da padėti ir mūsų broliams 
Lietuvoje suteikiant jiems drabužių įsteigiant mūsų brančių musų 
Tėvynėje.

Overkotus ir kitokias drapanas galima arba gatavas pirkti ar
ba užsisteliuoti. Mes turime gana gražią liniją materijų iš kurių 
bus galima pasirinkti tokį drabužį kokis jums patiks.

Atlaso Rūbų B-vė taipos-gi kviečia visus gerų norų Lietuvius 
prisidėti prie išauginimo Rūbų Industrijos tampant musų šėrin in
kų, nes ši pramonė sparčiai auga ir jos rėmėjam atneš gerą nau
dą.

Su visokiais reikalais ir reikalavimais informacijų kreipkitės 
musų ofisan.:

ATLAS CLOTHING CORPORATION
343 BR0ADWAY BOSTON 27, MASS.

\

%

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

VINCENT A. JENKINS, INC.
Real Estete & Mortgages

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

$25.00.
Patariama lietuviams šia proga pasinaudoti pakol 
šėrų yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta suma šėrų bus parduodama publikai.

Siųsdami pinigus iškirpkite šią aplikaciją ir 
siųskite šiuo adresu:

VINCENT A. JENKiNS, INO.
395 Broadway, . So. Boston, Mass.

Vardas ir Pavarde

Adresas

L ■ .

At užslralau ...................... iėAj VINCENT A. JENKINS, INC,

stovio, už karinos pristanSn $ kaipo pilną mokesti.



L B. S. REIKALAI.! NAUJA KNYGA
'Vtsifg instrumentams ir dainavi

mui 8 lekcijos notų išsimokinimui be 
mokytojo. Naujos dainos ant 4 balsų 
knyga $1.50 parduodu už $1.00; viena 
daina 10 centų.

George Baronas,
6110 Utica Avė. N. Ek, Cleveland, Ohio.

AUKOS GAUTOS IR 
IŠMOKĖTOS.

So Bostono, Mass. Tautos 
Fondo 11 skyriaus 48,500 
markių išmokėta Stulgins- 
kui seredoje.

Cambridge katalikų^aukos 
17,226 markės išmokėtos 
Stulginskui utarninke.

Roman.
Prierašas. So. Bostonie

čių aukos buvo išsiųstos pa- 
ne dūlyje. *•

NEDALIOJ, lapkričio 7 
d. 7:30 vaL vaakre po smat- 
kių protestų prieš lenkus 
Bažnytinėje Salėje ant Pen
ktos gatvės įvyk§ Šv. Jono 
Ev. P, Dr-jos 10 metų su
kaktuvių prakalbos, į ku
rias visi turi ateiti ir patvir
tinti protestą šimtinėmis, 
dešimkėmis. Dabartiniu lai
ku geriausias protestas prieš 
lenkus — šautuvas ir karšta 
švininė kulka. Tad kas lie
tuvys, kas nenori lenkų bi
zūno, kas nenori grąžinti 
vergijos—ateikite į prakal
bas.

GRĄŽINKITE.
Kurie^turjte paėmę L. Vyčių 17 kp. 

šokių tikietų pardavimui, malonėkite 
grąžinti prieš 10 d. lapkričio. Vėliaus 
nepriimsime.

J. A. Motiejūnas, 
Rengimo Komisijos. Narys.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Rožytei, Sheboygan, IFU. — Vietoj 
tuščios polemikos geriau rašinėkite ži
nučių iš darbininkų gyvenimo arba a- 
pie kų kitų. •

A. Baikiui, Somerville, Mass. — Pa
našius laiškus su klausimais geriausia 
siųskite į lenkų laikraščių redakcijas

*

GREIT ATSILIEPKITE.
__ /

, Lietuvių Prekybos Bend
rovė išsiuntinėjo laiškus šė- 
rininkams prašant aukuoti 
automobiliams intaisyti Lie
tuvos gynimo organizaci
joms. Mes neabejojame, 
kad Lietuvių Prekybos Ben
drovės šėrininkai yra ir bo
nų pirkę ir aukavę, bet la
bai raginame aukuoti kaipo 
L. Pr. B-vės šėrininkai mi
nėtam tikslui.

Labai prašome pasisku
binti su savo aukomis. Kaip 
tik pirmas tūkstantis dole- 
rių įplauks, tai tuoj muši
me į Kauną kablegramą 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės skyriui pavesti automo
bilių Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui.

Antras automobilius bus 
generaliam štabui.

Skubėkite, Lietuvoj kiek
viena minufa brangi.

Dar pranešame, kad laik
raštis “Prekyba” gatava ir 
šėrininkai ją greit gaus*"

Lietuviu Prekybos B-vė.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
LDS. 1 kuopos rengiami šokiai bus 

lapkričio 13 d. 1920 m. Lietuvių Sve
tainėj, kampas E ir Silver St, South 
Boston, Mass. % ' .

ŠTAI KA MIKAS KORANAS 
TURI PASAKYTI.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Dr-stės D. L. K. Keistučio bus la
bai svarbus susirinkimas nedėlioję 7 
d. lapkričio (Nov.) 1920 po Nr. 193 
Hanover St., Boston, Mass. 2-rą vai. 
po pietų. Ant šito susirinkimo kiek
vienas narys turi ateiti, neš bus no
minacija arba rinkimas kandidatų j 
komitetų ateinantiems metams ir bus 
išduotas raportas apie balių ir kito
kius reikalus. Ateidami ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų 
dr-jas prirašyti.

Valdyba.

_ - -........................................... ------------------------------------------------------------------  «

1ABTON, PA
LDS. 40 kp. mteMiais suiria- 

kimas įvyks 7 d. lapkr.,, Šv. My
kolą parapijos svetaiaijs po ša
mai Visi nariai malonėsit susi
rinkti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.

DU BOI8, PA
LDS. 55 kp. mėnesinis susirin

kimas įvysks 7 d. lapkričio, po pa
maldų. Į šį susirinkimą kviečia
me visus narius kuoskaitlingiausia 
ateiti.

Valdyba.

VISI PROTESTUOTI.

Nedėlioj lapkričio 7 d. 2 
vai. po pietų Bostono sode 
(Boston Common) įvyks 
lietuvių protesto masmitin- 
gas. Kalbės žymūs ameri
konai kalbėtojai, lietuviai 
ir žydai. Bus išneštos pro
testo rezoliucijos prieš len
kų plėšikus ir Lietuvos 
draskytojus.

Vieša protesto demons
tracija, viešoje vietoje daug 
reiškia Lietuvos reikalams, 
o ta reikšmė padidės, jei 
kuodidžiausias lietuvių skai
čius atsilankys. Todėl mi-' 
nėtą dieną ir valandą vietos 
ir apielinkių lietuviai būrių 
būriais suplaukite ant Bos- 
toū Common.

Būtų gerai, kad turintie
ji lietuviškii ir amerikoniš
kų veliavukių nusineštų į 
sodą per entuziastiškas pra
kalbas pamojuoti.

Visus kitus reikalus ne
dėlios po pietvj atmetę žy
giuokite ant Boston 'Com
mon.
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Gferbiamieje ir Gerbiamosios!
Sveikinu visus pažįstamus ir ne

pažįstamus. - Turiu už garbę pra
nešti, kad sugrįžęs iš Letuvos vėl 
esmių So. Bostono piliečiu ir at
pirkau tą patį namą po No. 722 
Eight St., So. Boston, Mass. Taip 
gi esu pasirengęs visiems be skir
tumo . patarnauti su seniai savo 
priprastu užsiėmimu, t. y. Real 
Estate ir Insurance. Kurie tu
rite Insurance polises per manę 
darę, meldžiu vėl atsilankyti jų 
atnaujinti, taipgi naujai įšuryti.

Aš užsiimu su visokia apdrauda 
ir tai su geriausioms Mass- 
achusetts valstijos priežiūrą. Pa
darau (agreements) sutartis, ka
dangi esu (Notary Publįe) Nota- 
rijušas ir Justi-e of the Peace. -

Gerbiamieji, atleskite, kad nega
liu tuom tarpu atidaryti didelį o- 
fisą prie šviesios gatvės, kaip tai 
Broadway, viršminėtam bizniui. 
Kadangi turėjau drąsos užsiimti 
įvairių šėrą pardavinėjimu ir už
laikymu pagelbininką. Taigi rei
kia patalpinti visus tuos Departa
mentus savo rezidencijoje, ir pats 
būti valdytoju, manageris ir tt.

Taipgi sugrįžus iš Lietuvos teko 
išgirsti visoki neteisingi paskalai 
apie mane, kurie užkenkė mano 
sveikatai ir vardui. Ir tie paska
lai daromi vien mano senų konku
rentų.

Bet mano vardas ir amžius kal
ba pats už sav, kadangi gyvenu 
jau čia per 30 metą ir niekuomet 
nebuvau persekiojamas su jokiais 
areštavimais. •

Todėl, baigdamas tariu ačiū vi
siems tiems, kurie pirma man bu
vo prielankus. Tikiu, kad ir ant 
toliaus atsilankysite ir atsivesite 
savo draugus ir pažįstamus su
viršminėtais reikalais, o aš malo-jjg 
niai patarnausiu. gį
Meldžiu kreiptis šiuomi antra- 19 

šu: R
MIKE KORAN, 722 E. Eight St. B 
So. Boston, Mass. Tel. S.B. 109-M. [gį 

( Apgarsinimas.) IŠ
' IŠ

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 78 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj 7 d. lapkr., 
lio po sumai, salėj prie bažnyčios. 
Kviečiame visus narius ateiti. 
Taip-gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

KENOSHA, WIS.
LDS. 80 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj 7 d. lapkr., 
tuojaus po Sumai Švento Petro 
parapijos svetainėje. Kviečiame 
visus narius būtinai ateiti.

Valdyba.

NEW YORK CITY
LDS 9 kuopos mėnesnis susirin

kimas įvyks nedalioj 7 d. lapkr., 
tuojaus po sumai, antrą vai. po 
pietų, bažnytinei svetainei, 556 
Broom Street. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti, nes turime 
daug dalykų aptarti.

Kviečia valdyba.

• VARGONININKŲ DOMAI. 
Gerbiamieji Vargonininkai!

Su šiuomi pranešu, kad pas mane 
galima gauti aplotkelių. Aplotkelės 
geros ir gražios. Su užsakymu mel
džiu kreipties sekančiu antrašu: 

F. MIČEšKA,
3340 Ridxeway St, Pittsburgh, Pa.

✓
KURSUI NUPUOLUS

Tai geriausia proga daug 
auksinų į Lietuvų nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė- 

I jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra j Lie- 
i po jų, Hamburgu ir visur.

Pasai kelionei j Lietuvų. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

- Meney Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct. štampų ir visados 

į adresuokite:

PAPILDYMAS.
Tanias Jakavonis praleistas aukuo- 

tojų surašė pereitame numeryje, 
•aukuojo $5. taupymo stampėmis.

» SUAREŠTUOTI VAGYSTĖJE
18 VIŠTŲ.

Joseph Zaimboni ir J. J. Dunford, j 
abu gyvena ant Penktos gat So. Bos
ton suareštuoti ir nuteisti už vogimų 
vištų nuo A. Clifford & Co.

Per spalio mėnesi susiorganizavo 
189 naujos korporacijos; per rugsėjo 
mėnesį 191. Per šiuos 10 mėnesių š.. 
m. -naujų korporacijų priaugo 2,449.

D. L.'K. Keistučio Dr-jes 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.
PIRM. — Matiejus Veniackas,

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

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

M7 W. 9-th 8L, 8a Beaton, Masa. 
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 pirmų nedėldienj kiekvieno mėne
sio 3-čią valandų po pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

Tel. So.

DR. J. G. LANDŽIUS

Saldžiausios Širdies Viešp Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai

PlBMlNINKAS — A. Kmitas, 
284 5-th S t, So. Bostdn, Mass.

Vice-Pismininkas — J. Kavollunas, 
68 Gold St., So. Boston, Mass.* 

Protokolu Rašt. — J. Andriliunas. 
301% Broadway, So. Boston, Mass.

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

Kasusius — S. Gižius,
877 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

Susirinkimus laiko pirmų nedėldlenį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatves, So. Bostone, Mass.

iv. Jono Evangelisto Palaipinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pt'oninkas — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
*~~k-Pi*MiBmrKAS — Jonas Galinis,

20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Paor. Rašt. — Jonas Glineckis,

277 Silver St, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaite.

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
Kastebtub — Andrius Namdžiunas,

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Step. N svietais.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečių nedėldlenį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

LIETUVIS
• Gydytojas ir Chirurgas. ■ į 

Gydo aštrias ir chroniškas Ii- < 
w gus vyrų, moterų ir vaikų. Eg- 
It zaminuoja kraują, spjaadalus, 
y šlapumą ir tt savo laboratorijoj, 
l ; Suteikia patarimus laiškais kitur ’p 

gyvenantiems. Adresas:

366 W. Broadway, • 
South Boston, Mass. 

(Kambario No. 1).
(LDS. name, kamp. E ir B’way) 
Valandos:

nuo 9 iki 11 iš ryto 
nuo 2 iki 4 po piet ir

u 
u 
i!

DĖL GERESNIŲ 
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikonų 
garsinki tės

i
t
y$. . a

nuo 7 iki 9 v. vakare.

ii

S

SI
5

I N Q U I R E R
Ofisas 4 Gatės St.

TeL S. B. 720
Tinkamiausis laikraštis

So. Bostone

F. J. KALINAUSKAS

I |
S
I

IEŠKOME AGENTŲ.
Mes turime-plačiai iš

dirbtą biznį ir įkorpo- į 
ravimas šio biznio pri- I 
verčia ieškoti agentų 
pardavinėti mūsų serus 
publikai.

Agentams mokėsime 
gerą nuošimtį, kurie no-

PVITIP- •

s s

i

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Bboadvvay, So. Boston, Mass. 

Tel’s S. B. 441 ir 2334.
Gyvenimo vieta:

15 Annapollis St., Dorchester.
Columbia 9159—J. »

retų užsimti pardavinė
jime šios korporacijos 
šėrų. Dėl platesnių in
formacijų rašykite:
V. A JENKINS, INC.

395 Broadway, 
South Boston, Mass.

5

i

DR. F. MATULAITIS
- Gydo Visokias Ligas 

Priskiria Akinius.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M. 

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisų po No. 

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

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

'

DR. W. T. REILLY
469 Broadway, 

South Boston, Mrss.
(Prie Dorchester St.)

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

DANTISTAS
Dantys ištraukiami ir pripildo
mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju išradi
mu.

X

P. Mikolainis,
’Rnditnn Avft.. Brooklvn. N. Y.

PIRMOS KLESOS

PASKUTINIOSi
TRISDEŠIMTS 

DIENŲ

Ęj 
.Ęj 
®l 

IŠPARDAVIMUI gj 
RAKANDŲ.

Mes išparduosiihe ei 
visas prekes už di- ®Į 
džiai nužemintas kai- gį 
nas. Ateikite o persi- g 
tikrinsite. gj

M. OLIM & CO. g 
388 W. BR0ADWAY į 
SO. BOSTON, MASS. ĘJ

aamanianiflBianai

Heli Phone Dickineen 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

iki 4 oo piita. 4

iJs

DETROIT* MICNI6AN
I

Tel. So. Boston 270
DR. JOffll JhcDOfmEIl. N. D 
Galima susikalbėti ir lietuviikai. 
Otnso Valandos:

Rytais ik 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 vai.

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Broadway, S. Boston

aš prisiųsiu per ekspresų.

K. ŠIDLAUSKAS
ArriTKoeirs ra Savininkas

226 Broadwav 
(Kampas C St.) 

South Boston, Mass.
Tel S. Boston 21014 ir 21013.

uew prectks

LIETUVIŠKA APTIEKA
Sutaisau receptus su didžieu- 

| šia atida, nežiūrint, ar tie recep
tai Lietuvos ar Amerikos dakta
rų. Tai vienatinė lietuviška ap
tieka Bostone ir MMrachusetts 
valstijoj. Gyduolių ghlit gaut, 
kokios tik pasauly yra vartoja
mos. Galit reikalaut per laiškus, 
o '

AR RIZIKUOJAT SU SAVO SUTAUPYMAIS?

advokato.
Kodėl tad jus pavedate Jūsų sunkiai sutaupytus pinigus to

Pervirti*
$1,400,000. $21,000,000

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

NUO 1 D. LAPKRIČIO.
Pasidėk savo pinigus į

of the

Iš Iš
IŠ 
š

BEIEŠKODAMI “MOON-SHINE" 
RADO VOGTŲ ČEVERYKŲ.

Waltham, Mass. — Policija beieš
kodama naminių bravorėlių J. Straz- 
dis namuose ant Calvary St rado 42 
poras robinių čeverykų ir 50 mastų Į 
drabužių.

J., Strazdis buvo suareštuotas^, už 
priėmimą vogtų daiktų.

SO. BOSTONO TEISĖJAS DAY 
NUSPRENDĖ KAM PRIKLAU

SO VAIKŲ VEUMELIS.
Lapkr. 4 d. So. Bostono teisiže nu

sprendė, kad pražuvęs vaikų vežimė
lis priklauso VaTesklenei. Paulina Va- 
sael gyvenanti po No. 93 6th St liudi
ji, kad vežimėlis buvo pavogtas nuo 
jos metai atgal. Sadle Ambroski sa
kė, kad jos. nes ji pirko nuo Sadie 
Valesky 263 Bolton St. kuri atsisakė 
liudyti. Visgi teisėjas Day nuspren
dė, Valesklenės pusėje.

Vilniuj IR JO SKYRIAI
Panevėžyj

Šiauliuos
Raseiniuos 

Liepojuj
Klaipėdoj 

Marijampolėj 
Virbalyje 

kuogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per sa
vo AGENTŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auk
sino kursas, dėk pinigus L. P. P. Bankan. Ten 
gausi '
. 7 nuoš. padėjus 2 metams

5 ” ”1 ”
3 ” ” neapribotam laikui, ■

Apsisaugojimui nuo nelaimių kelionėje į Lietuvą, 
pasidėk savo skatiką į Lietuvos valstybinį banką. 
Parvažiavęs, rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės: 
M. NARJAUSKAS, 747 Breod St, Newark, JT. J.

ll

netikėta nelaime.
Ketverge, lapkričio 4 d. 4:30 vai. po 

pietų ant kampo Mėrcer Ir Devintos 
ysusimušė du troku ir užmušė 
ant vietos 3 asmenis ir 5 sunkiai šu
tei®- A

susimušė du

DAUGELIS ŽMONIŲ SMARKIAI APSIGAVO.
Kada jus sergate, tad jus kreipiatės prie patyrusio daktaro.

Kada jdms skauda dantį, jus kreipiatės prie patyrusio dentisto. 
Kada jus norite gaut tiesų patarimo, kreipiatės prie patyrusio

kiems žmonėms, kurie prižada jums augštus procentus, neat
kreipdami jokios atydos ar tie žmonės turi užtektino patyrimo
kad galėtų atsakančiai investintl Jūsų pinigus.

Per 60 metų šioji banka buvo vedama prakilnių žmonių su
dideliu bankiniu patyrimu.

JFranklin Sairinas Banh
6 Paric Sąuaią

DR. PAUL J. JAKMAUH
(Jakimavičius)

509 EAST BR0ADWAY
TELEPHONE 502.

TEISINGIAUSIA IR
GERIAUSIA

!

Parduodame Laivakortes |f 4
’ Išrūpiname leidimui amerikie- I 
. fiams Lietuvon ir H Lietuvos A- . 

Imerihon. Tų padarome vietiniams I 
ir kitų miestų lietuviams be at- I 
važiavimo Bostonan.

Persiunčiame amerikiečių dova- < 
nas giminėms Lietuvoje. a
Leidžiame mėnrašti “PREKYBA" X 
Dėl platesnių paaiškinimų rašy- ū 

kitę adresu: ,

Lithuanian Sales Corp.,
414 W. Broadvay,

So. Bocton 27,

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. 
VkmathM LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų.

Važiuojantiems j Lietuvų i šuto roja pasportus ir sųžmMkai 
siunčia | Lietuvų per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:




