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Rusų bolševikų jėgos at
sigabeno didelių armotų į 
Krimą ir privertė gen. 
Vrangelio jėgas visu frontu 
trauktis atgal.

Anglija nuo pirmų 
metų pasiuntė savo atstovą 
prie Vatikano. Dabar val
džia pasiryžo palikti atsto
vybę prie Vatikano.

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA.
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Tapo neprigulmingu

Visi ėmėsi už ginklų 
Lietuvoje,

Visi imkimės už boniį 
Amerikoje!

RAGINKITE . SAVO DRAUGUS IR 
PAŽĮSTAMUS PIRKTI BONUS IR 
AUKUOTI LIETUVAI.

DEKITE AUKAS GELEŽINIAM VIL- 
KUI.

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

GEDA IR PAŽEMINIMAS LAUKIA 
AMERIKOS LIETUVĮ BE BONO IR 
BE AUKAVIMO PALIUDYMO.
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pirkdami bonus

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAL

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS”
. eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis.
Metams $4JXJ

Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS”
242-244 W. Broadvay,

South Boston, Mass.

VOL. V, No. 131 (761).

KUN. J. JAKAITIS 
JAU NAMIE.

Worcesterio lietuvių kle
bonas gerb. kuri. J. J. Ja
kaitis, vienas žymiausių A- 
merikos lietuvių katalikų 
visuomenės veikėjų sugrįžo 
iš Lietuvos šios savaitės 
pradžioje. Pasakoja, jog 
Lietuvoje didžiausias pasi
ryžimas kovoti prieš lenkus 
grobikus. Pats gerb. veikė
jas yra pakilioje dvasioje, 
linksmas, • malonus, kaip vi
suomet kad buvo.

Lietuvoje išbuvo gerb. 
veikėjas nuo pereito pava
sario. Kelių mėnesių vaka- 
cijų pilnai buvo užsipelnęs. 
Jo galinga intaka ir pastan
gomis buvo puikiai sutvar
kytas Lietuvos Laisvės Pa
skolos platinimas ir todėl 
"Worc esteris pirmon eilėn 
tame atžvilgyje stojo — tik 
ta viena kolonija netik jai 
paskirtą kvotą išpirko, bet 
tą padarė su kaupu. Gerb. 
kun. Jakaitis buvo Paskolos 
Bonų Platinimo stoties pir
mininkas.

Širdingai sveikiname lai- 
- - -mingat sugrįžusį iš brangios 

Lietuvos uolų veikėją, gerb. 
kun. J. J. Jakaitį.

LAIKRAŠČIŲ 
LIKIMAS.

Suv. Valstijų pašto de
partamentas paskelbė, kad 
1919 metais sustojo 3.987 
laikraščių, turėjusių antros 
klesos siuntimo privilegiją. 
Baisus poperos ir kitų spau- 
dinimo reikmenų pabrangi
mas papjovė per vienus me
tus arti1'keturių tūkstančių'

e

Taikos sutarties gaminto
jai Versaliuose neteko inta- 
kos. Clemenceau, taikos 
konferencijos pirmininkas 
užmirštas. Italų Orlando 
patiko toks pat likimas, 
kalas, krito, kaip vabalas. 
Pre. Wilson lėkė, kaip sa
kalas, krito, kaip vabalas. Iš
liko vien tik Lloyd George.
Japonijoj sustabdyta trims 

mėnesiams šilko produkcija. 
Tas padaryta dėlto, kad 
reikalavimai sumažėjo.

Berlino elektrikos darbi
ninkai sugrįžo darban. Ma
joras buvo pasiuntęs strei
kuojantiems gdarbininkams 
ultimatumą, pareiškiant, 
kad jei negrįš darban, tai 
bus atstatyti. Darbininkai 
nubalsavo eiti dirbti.

Lavrence, Mass. 11. — 
Charles Daunis, gyv. 55 
Morgin st, kur vakar vaka
re buvo užatakavęs lietuvių 
bažnyčių ir išdaužė kelis 
langus pripažintas pamišė
liu. Uždarytas valstijinėj 
bepročių prieglaudoje Dau- 
vers’e.

New Yorke per pastarą
sias tris savaites neteko dar
bo 150.000 rūbsiuvių.
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Lygiai metai atgal, tai v- 
ra — 1919 metų rudenį, Lie
tuvos Respublikos padėji
mas buvo neapsakomai sun
kus ir pavojingas. Lenkų 
imperialistinė armija, pa
ties Pilsudskio vedama, pir
mą sykį užėmusi Vilnių, ren
gėsi ir visą Lietuvą paglem
žti. Lietuvos jaunutė, ne
skaitlinga ir menkai apgin
kluota kariuomenė buvo be- 
perstojo atakuojama dešim
teriopai skaitlingesnio prie
šo tai atvirame mūšyje, tai 
išpasąlų visu plačiu frontu 
nuo Prūsų rubežiaus iki 
Dauguvos upės. Susukę sau 
lizdus dvaruose ir akaįjcose 
Lietuvos bajorai ir įvairaus 
plauko Lietuvos išgamos už
pakalyje musii kariuonienės 
darė suokalbius ir sukilimus 
prieš Lietuvos Laikinąją 
Valdžią, naudodamies lie
tuvių būdo minkštumu' ir 
Valstybinio aparato netobu
lumu. Lenkiškų intrigų siū
lai traukėsi per visą Lietu
vą, net pačiame Kaune ne
jauku darėsi. Viena bėda, 
— dar ne bėda, mūsų prie
žodis sako. Tat ir su lenkų 
siaubimu buvo dar pusė bė
dos. Bet jau tikra nelaimė 
ištiko Lietuvą, kai Valsty
binis iždas Lietuvos galuti
nai išseko ir gauti kur nors 
kokios paskolos nebuvo vil
ties. Lietuvos krašto padė
tis buvo panaši į kančią 
žmogaus, netekusio kraujo. 
Mirties šmėkla žiūrėjo Lie
tuvai tiesiog į pat akis. Su
simetę gi Vilniuje lenkai- 
dvarponiai, trynė sau iš 
džiaugsmo rankas, Lietuvos 
laidotuvių belaukdami. Ta
čiau išsiilgimas liuosybės ir 
geležinė lietuvių ištvermė 
atlaikė ir rodos jau pralai
mėtą kovą laimėjo. Buvo 
išleista vidaus paskola pa
čioje Lietuvoje. Amerikos 
lietuviai pribuvo su pagel- 
ba: paskola ir aukomis, Lie
tuvos apglnėjų akys prašvi
to, ūpas pakilo: Lietuvos 
Neprigulmybė dar sykį li
ko išgelbėta. Pagaliaus, pa
sinaudojant aplinkybėmis, 
prieita net ligi to, kad len
kų okupacijos armija su
smuko, ir Lietuva buvo at
gavusi savo didmiestį Vilnių 
ir trečdalį Lietuvos žemių į 
rytus. Amžina atmintis ir 
garbė žuvusiems už Lietu
vos Neprigulmybę! Garbė 
ir broliškas ačiū visiems ne- 
pailstantiems Lietuvos ko
votojams ir darbuotojams! 
Garbė ir ačiū Jums broliai ir 
sesės, Amerikos lietuviai už 
laiku ištiestą pagelbos ran

ką. Prakilnūs ir amžiais 
minėtini faktai liko įrašyti 
į Lietuvių tautos storijos la
pus.

Lietuvos Laisvės Paskola, 
gaivina sunkiai kovojančią 
mūsų Tėvynę, kaip gyvasis 
vanduo; gi Lietuvos užpuo
likams — lenkams ta pasko
los rasa — aršesnė už “vo
kiečių gazus. ’ ’ Taip j au bu
vo, yra ir bus': kas lietuviui 
sveika, paliokui “kaput.” 
Štai, amerikiečiai, kas Jū
sų šio reikalo srityje jau pa
daryta: par 10 mėnesių, iki 
1 d. lapkričio, paskolos su
plaukė iš viso su neparduo
tais Amerikos bonais $1,- 
475,629.43. Ištos sumos pi
nigų, sulig gautų įsakymų 
iš Lietuvos Valdžios, 
pasiųsta Lietuvon:
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Paskutinis įsakymas 

Lietuvos taip skambėjo: 
“prisiųskite kiek tik turite 
surinkę!” Ir tapo pasiųsta 
20,000,000 auksinų. Laisvės 
Paskolos ižde prie Lietuvos 
Misijos buvo belikę nežymūs 
likučiai. Pagalvokite, Ame
rikiečiai,—ką darysim ir ką 
atsakysim, kada rasi ryt-po- 
nJ ateis iš Tėvynės kitas 
toks reikalavimas ?! Negi 
pasiųsim savot broliams, iš
vargintiems nelygioje kovo- 

į je su lenkais-užpuolikais, 
'vien tik šaltą “Ne!” Lietu
voje tas “ne” būtų supras
tas kaipo Lietuvos išdavi
mas Zielgowskio “malonei.” 
Žinoma to negali būt ir nie
kados nebus! Kam neaiš
ku, kad Lietuvai, dabar sto
jusiai į mirtiną kovą už sa
vo laisvę ir gerovę su Len
kijos besočiu imperializmu 
ir parsidavėle-dvarponija, 
reikalinga didelė ir greita 
finansinė parama ? Kas duos 
mums tą paramą? Rasit 
galingi Aliantai? Rasit už
stos mus Tautų Lyga? Ji 
net moralės drąsos peatrado 
savyje, kad nors tiesos žodį 
pareikšti I Prie uždarytų 
durių, kad nieks nematy
tų — negirdėtų, ji stojo ga
lingesniojo pusėn, savo “au-

-- - *

toritetą” gelbėdama. Nieko 
‘ ‘ ypatingo ’ ’ neatsitiko... 
Tik aiškus ir beto dalykas 
dar aiškesnis liko, visa vil
tis ir parama ateis ne iš sve
tur,—bet tik iš-mūs pačių, iš 
Lietuvos liaudies! Kai vi
si Lietuvos gyventojai, jau
ni ir seni, vyrai ir moterys; 
lietuviai, žydai, gudai ir 
prūsų-lietuvių būriai stvė
rėsi ginklo,— r

Jūs garbingi amerikie
čiai, imkitės už bonų ir bū
kite drauge su anais pirmo
se kovotojų eilėse.

Vėliausios telegramos iš 
Lietuvos praneša: tarp Vil
niaus ir Kauno ties Vievio 
miesteliu, įvyko baisūs mū
šiai — lietuviai atrėmė len
kų aršiausią ataką ant Kau
no. .. ir viena lenkų brigada 
liko sutraškinta tisai. Štai, 
kaip Neprigulmybė įgyja
ma, štai kame mums visiems 
reikėti], būti!Lenkiu nu
jaučia, kad be Lietuvos ji 
neištvers ir galą gaus. Tad 
naujos lenkų atakos ant 
Kauno gali atsikartoti ir at
sikartos. Skubėkite su pa- 
gelba. Skubėkite, kol dar 
nevėlu! Lietuvos kareivis 
eina į kovos ugnį vieną, ant
rą ir kelintą kartą, gyvastį 
aukaudamas. Kodėl gi ame
rikiečiui, ramiai gyvenan
čiam po dėdės Šamo pasto
ge, nenusipirkti vieną, ant
rą ar kelintą Lietuvos pa
skolos boną?

Brolau ir sesuo! Kaip 
kas nekalbėtų, dalykas aiš
kus kaip diena. Jei nori 
kad Lietuvos kraštas nuo 
Palangos iki Braslavai, nuo 
Dauguvos iki Gardinai, nuo 
Klaipėdos iki Lydai nebūtų 
padalinta, jei nori kad tas 
kraštas valdytūsi ir tvarky- 
tūsi iš Vilniaus kaipo cent
ro sulig to krašto pačių gy- 
ventojų valios ir noro per 
atstovus ir Valdžią rinktus 
visuotinu, lygiu, slaptu, be
tarpiu ir proporcionaliu bal
savimu; jei nori kad tas iš
vargintas Lietuvos kraštas 
greičiau užgydytų savo žaiz
das ir ramiai ugdytų ekono
minę gerovę ir tobulintų sa
vo originalę kultūrą prigim
toje kalboje ne kieno nevar
žomas ir neišnaudojamas; 
jei nori, kad dvarų milži
niški plotai būtų padalinti 
ir visi bežemiai ir mažaže- > 
miai būtų tinkamai žeme ap
rūpinti; jei nori kad kuo- 
greičiausia. pasibaigtų lenkų 
militarė okupacija, dvari
ninkų sauvalė ir darbo žmo
nių išnaudojimas; jei nori 
kad Lietuva taptų laisva, de- 
mokratinga, ekonominiai sa- ■ 
vy stovi ir politinei neprigul- 
minga; jei viso to non — > 
remk Lietuvos Respubliką, 
kada dabar tavo parama y- 
pač reikalinga. Pirkdamas 
Lietuvos laisvės bonus, sko- 
link Lietuvai kiek tik ifyo-|to kulka neskiria nei “kata-

Ii. Gailėtis nepriseis. Sko
link ir reikalauk iš Lietuvos 
Valdžios kad visa tas būtų 
kūoveikiausia gyvenimam, į- 
vykdyta.

Brolau ir Sesuo! Jei ne
nori lenkiį imperialistinės 
kariuomenės okupacijos, 
Lietuvos dvarininkų pasam
dytos; jei nenori kad Lietu
vą valdytų svetimi parejū- 
nai, atskiri avanturistai ar
ba atskiras duomas, jei ne
nori, kad Lietuvos sostinė
je Vilniuje, lenkų ereliai sau 
lizdus suktų ir mūsų padan
gę terštų; jei nenori kad į 
Lietuvą sugrįžtų tituluotas 
ir privilegijuotas bajorų, 
baronų ir kunigaikščių luo
mas su baudžiava ir bizū
nais; jei nenori mokėti mi- 
liardines lenkų skolas ir 
drauge su lenkais po visą pa
saulį ubagauti maisto; jei 
nenori kad Lietuvos kraštas 
būtų kplonizuotas lenkų le- 
gionistais; jei nenori kad 
Lietuvių kalba būtų išvary
ta. iš. Valstybinių įstaigų, 
mokyklų, bažnyčių ir susi
rinkimų ir visa Lietuva 
lenkinama; jei nenori bū
ti žeminamas, niekinamas, 
skriaudžiamas ir išjuokia
mas vien už tai, kad esi gy- 
męs lietuviu; jei nenori, 
kad Lietuva pragarsėtų žy
dų, skerdynėmis, kaip yra 
pragarsėjusi Lenkija; jei 
nenori kad Lietuva būtų į- 
velta į uniją su lenkais ir 
likttį jų pastumdėliu; jei vi
so to nenori pats ir artimui 
nevelyji — tad remk Lietu
vos žmonių teisėtą Valdžią 
prie kiekvienos progos. Da-. 
bargi tiktai skolink užpultai 
Tėvynei kiek sąžinė liepia. 
Skolink, nesigailėdamas ir 
reikalauk kad Lietuvos Val
džia visas tas “gerybes” 
ktloveikiausia prašalintų.

Amerikos lietuviai! Yra 
dar vienas didelios svarbos 
dalykas, kurio užmiršti ne
privalote : galas metų, kada 
metiniai krašto mokesčiai 
sumokėti ir sunaudoti yra 
sunkiausias kiekvienai Val
stybei, tat ir Lietuvos Res
publikai. O čion dar prisi
dėjo visa daugybė naujų ir 
netikėtų išlaidų Tėvynės gy
nimo srityje. Jei Lietuva 
pritruktų lėšų, tai Zelgovs- 
kis ir kompanija iš to, be 
jokios abejonės, pasinaudo
tų. Tad Jums, amerikiečiai, 
tenka šių metų pabaigoje 
didelė ir atsakominga už
duotis; neprileisti Lietuvos 
prie piniginio krizio, suteik
ti jai ganėtinai lėšų—pasko
los. Todėl šio lapkričio ir 
gruodžio menesių iki Naujų 
Metų bent, — budėkite sar
gyboje, kad mūsų Respubli
kos iždas neišsektų. Lais
vės paskola — Lietuvos viL 
tis. Tebūna paskola ir vi- 
visuotina rūpestis. Legionis-

Fiume, už kurį varžėsi I- 
talija ir Jugo-Slavija ir ku
rį buvo pagrobęs D’Annun- 
io, kuomet jį norėta pripa
žinti Jugo-Slavijai dabar 
stoja neprigulmingu miestu. 
Jugo-Slavija ir Italija ant 
to sutiko.

Maskvos bevieliniu tele
grafu pranešama, kad bol
ševikų jėgos jau prasimušė 
į Krimo pusiausalį. 
Vrangelio armijos 
perlaužta.

Austrija išreiškė norą bū
ti Tautų Lygos nariu.

*

Palei Filipinų salas buvo 
baisi viesulą. Žuvo 48 žmo
nės ant Jaivo San Brasilic, 
kurį viesulą nuskandino.

VISIEMS.

So. Bostono Tautos Fon
do ir Federacijos skyriai iš
leido vajaus reikale lape
lius. Juose raginama pirk
ti bonus ir aukas dėti Lietu
vai. Kitų kolonijų vajų va
rančios organizacijos tų la
pelių gali gauti pasižiūrėti 
ir jei patiks, tai gali užsisa
kyti išdalinimui toje kolo
nijoje. Kadangi jis jau su
statytas ir dar yra pora pa
garsinimų, tai atspauzdini- 
mas nedaug teatsieis. Kas 
norės pagarsinimų indėti 
savo kolonijos, tai atseis 

liko,” nei “tautininko,” nei 
“socialisto,” nei “komunis
to,” — visus lygiai žeidžia. 
Pavojaus akyvaizdoje nęgi 
slapstysies už artimo pe
čių?! Nusipirk vieną ir ant
rą boną ir pridengk Lietu-, 
vos karžygius nuo nelemtos 
mirties. Lietuvos laisvės 
bonas yra neįveikiamas skie- 
das ir pasitikėtina uždanga 
nuo imperialistiškos lenkų 
kulkos. Gulant ir keliant 
tebūna viena mintis: bonai, 
bonai, bonai!

Lietuvos
Misija 

Amerikoje.

PRADĖS SESIJAS 
PANEDĖLYJE.

Paryžius. — Tautų Lygos 
generalis susirinkimas pra
sidės lapkričio 15 d. Gene- 
voj, Šveicarijoj. Dalyvaus 
atstovai nuo apie 40 tautų. 
Francijos atstovas į tą Ly
gos susirinkimą ir tos Lygos 
prezidentas Leon Bourgeois 
pasakė:

“Tautų Lyga yra gyva. 
Ji dabar labiau gyva, negu 
bile kada pirma kad buvo... 
Lyga negali išdaryti stebuk
lų, bet ji yra tautų ir vals
tybių sąjunga širdingai no
rinti išvengti karų ir kuri 
turi turėti pasisekimą, jei 
norima, kad civiliacija iš
liktų.” ■ 1

Bourgeois dar sakė:
“Tarptautinė dvasia bu

di. Mes išrišome Alandų 
salų ginčą. Ir nors kilo pai
nių lenkų lietuvių klausime, 
visgi mes tą ginčą išrišime, 
nes visos besiginčijančios 
pusės priprato bėdoje kreip- 
its į mus.”

Tautų Lygos generalis 
susirinkimas bus laikomas 
salėj vadinamoj Šalie de la 
Rėformatioru.

Tautų Lygos nuolatinis 
sekretoriatas liksis Genevoj. 
Tam reikalui Lyga pirko 
hotelį vadinamą Hotel Nat
ional. Dabar tas hotelis va
dinasi Palais dės Nations — 
Tautų Palocius. .

LYGOS MISIJA 
KAUNAN.

Varšava, lapkr. .11. — 
Tautų Lygos misija vyksta 
Kaunan. Pirmu jos daly
ku bus ištirti tariamą vokie
čių stojimą į Lietuvos armi
ją-

Lenkijos laikraščiai skel
bia, būk Bermondtas, kurs 
seniau turėjo lizdą Lietuvo
je, dabar su - savo štabu e- 
sąs Kaune.

•(Tautų Lygai rūpi ištirti 
gandus apie vokiečių talką 
Lietuvai kovoje prieš lenkų 
plėšikus, bet jai nerūpi iš
tirti gabenimą amunicijos, 
šarvuotų traukinių ir len
kiškų divizijų iš Varšavos į 
Vilnių smaugti Lietuvą.)

PUIKIAUSI PAVEIKSLAI
So. Bostone Ir apielinkėse pradė

jo rodyti paveikslus iš Lietuvos M. A 
Norkūnas, kurs nesenai sugrįžo iš Lie
tuvos. Ten jis aplankė' JKaunę, Vil
nių ir kitas vietas. Pats nuėmė daug 
paveikslų ir padirbdino ant stiklų ro
dyti su elektrikine mašina ant dro
bės. Paveikslai išeina kuoaiškiausia 
kuopu i klausia, žmonės atsigerėti ne
gali. Jau rodyti tie paveklslal Cam- 
bridge’lnj, So. Bostone, o Lavrrence 
rodyta net du sykiu. Ir cambridgie- 
ėiai norėtų antru kartu pamatyti.

Norkūnas dabar lankysis įvairiose 
kolonijose su tais paveikslais iš Lie
tuvos. ' z

So. Bostone paveikslai buvo rody
ti ketverge lapkr. 11 d. Per per
traukų buvo padaryta kolekta auto
mobilių įtaisymui Lietuvos gynimo or
ganizacijoms. Sudėta dolarinėmls ir 
viršaus $40. o smulkiomis $6.72.
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“Naujienos” num. 263 e- 
ditoriale Lietuvos gynimas 
Vrangelio armijos 
ir valdžja rašo:

“Darbo žmonėms 
daugiaus, negu kam
kad Lietuva atsigintų, nuo 
Lenkijos imperialistų.” Nes 
girdi kada Žulikovskis “pa
vergs Lietuvę., tai ne buržu
jai su klerikalais daugiau
sia kentės, o darbo žmonės. 
Su buržujais ir klerikalais 
ponas Žulikovskis mokės su
sitaikyti, kaip kitąsyk mo
kėjo su jais susitaikyti caro 
biurokratai ir kaizerio ber
nai.” •

X

DABBiyiNKAS
TTV • 'vi • j !• i » • • ikantą ant visų dvarponių lenkiš-
>7QimCVKlrP llPlllVlAK kai kalbančių, bet P^Amb paVZšOll a O J Al V V llVUU V lalOa • i aiškino, kad visiems kurie užjau

čia Lietuvai ir jai nieko blogo ne
daro, ar tai lenkai ar žydai iš lie
tuvių nieko blogo nesusilauks, tik 
tie’ verti bausmės, kurie veikia 
Lietuvos nenaudai. Paskiau bu- 

,; vo pastatyti 12 kand. ir atviru 
i balsavimu išrinkti 6 komitet. na- 
i riai kiti šeši paliko kandidatais.
Komiteto pirmininku liko Ad. Ra- 

sekr. Juozas Ambra-

Drastiškas, V. Stulpiną, A. Znotinlenė. 
Viso — $20.00.

'•’ą.’p-gi nutarta surengti prakalbas, 
kur padaryti rinkliavą Lietuvos la
bui.

------------ I
teikti kreditas^pagal pasidarba
vimą.

Nariai
Kryžiaus
veiktuose

Ten buvęs.
AMERIKOS RAUDONOJO KRY
ŽIAUS NARIŲ PRIRAŠYMAS.

Praeityje, "ypač karės laikuos, 
svetimtaučiai Amerikoje netik ką 
pasižymėjo savo duosnumu aukau
dami kada tik reikalas prisiėjo, 
bet ir Laisvės Paskolos boną pir
kime užėmė žymią vietą neatsi
likdami taipgi ir kituose pašalpos 
atsitikimuose. -Linksmai ir su 
noru atlikdavo tas visas miela- 
širdystės užduotis, užganėdinimu 
vien tik kad buvo jime suteikia
mas kreditas kaipo svetimtau
čiams Amerikonams,' kaipo gyven
tojams tūlo miesto arba bent mies
tuko, arba kaipo nariams tūlos or
ganizacijos ar bent darbvietės.

Ypatingai šelpime ir remime 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus at
sižymėjo svetimtaučiai netik ką 
Amerikoje bet ir svetimuose šaly
se. Ant tiek tas šelpimas buvo 
žymus ir atjaučiamas kad šimet 
Centras Amerikos Raudonojo Krv- 
žaus nutarė prirašymą rekorduoti 
pagal įvairią tautą prisidėjimą. 
Pasekmingai atlikti tą viską Ame
rikos Raudonasis Kryžius koap- 
tuoja Foreign Languąge Inform- 
ation Service idant per įvairius 
skyrius ten esančią svetimtaučiu 
■dalyką geriaus sutvarkius, ir idant 
tinkamai ir prigulingai garbė bū
ti) suteikiama visoms svetimtau- 
tautoms.

Savo keliu Foreign Language 
In/ormation Service pramatvdami 
darbo painumą ir idant geriausios 
pasekmės būtą išgaunamos kvie
čia, ragina ir kouaptuoja nors pe» . 
ten repreentuozjamą įvairią tau
tą susiorganizavimo būdus surašą 
vesti. x Idant pasekmingai būtą 
rekordai sutvarkyti būtinai reika
linga prisidėjimas ir koaptavimas 
raštininką tūlą organizaciją.

Išgavimui geresnią pasekmią ir 
išvengimui daug nesusipratimą ir 
klaidą. Foreign Language Infof- 
mation Service pasiuntė per savo 
įvairius skyrius kožnai aprapijai 
kaipo koliohijos organizacijai ir 
tada kožnam tūlos organizacijos 
įkyriaus raštininkui kiekvienam 
mieste ar miestelyje kur randasi 
randasi Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyrius blankas, su kurioms 
galės išgauti nuo to Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Skyriaus 
reikalingą medžiagą darbo vedi
mui k. t. guzikučius, plakatus Tą
sytes (išduodamas nariams užsi
mokėjus) ir tinkamus paliudiji
mus autorizuojant nurodyta ypa- 
aą darbuotis Raudonojo Kryžiaus 
labui. Jeigu kuriai organizaci
jai ar tos organizacijos skyriams 
per neapsižiūrėjimą tapo nepasiąs- 
ta minėta blanka, šiuomi prane
šame kad kreiptųsi Forėign Lan
guage Information Service ofisan, 
o tuoj bus aprūpinti.

Šimet Amerikos Raudonasis 
Kryžius nesikreips tiesiog į svė- 
timtaueius, nes jaučia kad tą leng
viau ir pasekmngiau atliks tarpe 
savą tautą ją veikėjai,, todėl ir 
kviečia svetimtaučius veikėjus 
darban. Vietiniai skyriai Ameri
kos Raudonojo Kryžaus netik ką 
parūpins suteikti tinkamą kreditą, 
bet ir reikalui prisiėjus pagelbos 
suteiks jau kaipo nužiūrėtiems 
kur kas prielankesni.

Vajus Ketvirto Amerikos Rau
donojo Kryžiaus narių prirašinė
jimas prasidės Armisticįjos Die
noj lapkr. 11 ir trauksis iki Dėka- 
▼onės Dienos lapkr. 25 d.

Vajui-užsibaigus, kožnas darbi
ninkas turi sugrąžįti vietinėms 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Skyriams surinktus pinigus ir vi
są atliekamą medžiagą. Vietinis 
skyrius tokiu būdų kredituos į- 
vairioms tautoms pagal priduotas 
■pasekmes/ Bus taipgi įduotos

<

Tame pat numeryje “Nau- 
' jienos” skelbia “Chicagos 

Lietuvių Darbininkų Tary
bos” pranešimą, apie šau
kiamą konferenciją lapkr. 
21 d. apsvarstyti, “kaip pa
dėti Lietuvai, kokiais bū
dais paremti jos liaudies ko
vą, dėl laisvės ir geresnės 
ateities.”
.41N au j ienų ’ ’ skaitytoj ams 

šitokie užreiškimai turės 
būti keisti ir. jie matys, jei 
turi akis, jų'nenuoseklumą. 
Jei,. kaip “Naujienos” ra
šo, darbo žmonėms Lietuvos 
apgynimas nuo Žulikovskių 
turi labiau rūpėti, negu bur- 

' žujams su klerikalais, tai 
kodėl ikšiol tik buržujai su 
klerikalais tesirūpino Lietu
vos apgynimu nuo Žulikovs
kių1? Lietuvos bonų išpirk
ta už pusantro milijono do
lerių, aukų Aukos Lietuvos 
gynimui plaukia. Ir bonus 
perka ir aukas deda ne 
/‘Naujienų” darbo žmonės, 
o klerikalai ir buržujai. 
“Naujienų” darbo žmonės 
dar tik lapkr. 21 d. tesvars- 
tys, “kaip padėti Lietuvai, 
kokiais būdais paremti liau
dies kovą dėl laisvės ir ge
resnės ateities.”
1'5*— -------------------------------------

ŽENGIMAS ATGAL.

' Senatorius Harding, da
bar jau išrinktas preidentu, 
per savo kampaniją pabriež- 
davo savo obalsį: “Back to 
normalcy,” tai yra atgal į 
normališkumą, atgal į pa
dėtį, kokia buvo prieš karą. 
Tuomi obalsiu padengiama 
numušinėjimas darbinin
kams algą. Tiesiog paskelb
ti darbininkams algų, sumu
šimą būtų perdideliu skan
dalų. Todėl atleidinėjama 
darbyiinkai, o paskui vėl 
priiminėjama už mažesnes 
algas. Nors paprastai žie
mos metu darbai sumažėja,
bet dabartinis nedarbas yra 
daugiausia keliama tikslu 
numušti '. darbininkams al
gas.

Amerikos Raudonojo 
netik ką prisideda nu- 
vietiniuose, valstybi-

niuose milžiniškuose mielaširdys- 
tės. darbuose, bet taipgi ir Euro-
poje šelpia tūkstančius badaujan- simąyičius, _
čią, sužeistąją prieglaudose, ir zas» iždin. A. Jononis, nariai p-lė 
ligoninėse; i 
gas tūkstantinėms minioms pavar- 
gelią Europoje.

Beabejonės įvairios svetimtaū- 
tos varys kompetieiją, todėl tiki
mės kad ir lietuviai ne snaus, ir 
kąip visada-taip ir šiame atsitiki1 
me pasirodys pirmesnėse eilėse pa- 
lakymui Visadidžiausios Moti
nos Pasaulyje.”

suteiks mokslo apei- duzė Gattzeitaitė, Juozaitis įr Vit- 
įkus. Nutarta energingai pradėti 
auką rinkimą ir laukti iš apskri
ties instrukciją veikti. Su pakel
tu ūpu susirinkimas išsiskirstė. 
Panašus susirinkimai dabar daro
mi daugely vietą. Dieve padėk 
jau? išpildyti gerus norus.

Garbės Milicijantas.

IŠ KAUNO GYVENIMO.

Keista vagystė valdišku pinigą. 
Spalio 4 d. Kaune iš Žemės Ūkio 
ir Valstybės Turtų Ministerijos 
nesudegamos kasos parinktu raktu 
pavogta valdiškų pinigų 137 tūkst. 
ir 270 auks. Apie šį vogimą pra
nešė Kriminaliam Milicijos Sky
riui tos Ministerijos Bendro De
partamento , Direktoris Vladas 
Kriaučiūnas. Pradėta ieškoti pik
tadarių.

Joniškėlis. Pagalios atgaivina
ma Joniškėlio ūkės mokykla ir 
mokslas norima pradėti jau spalio 
mėnesyje.

Mokslas dykai, pašaliečiams mo- 
kiniaims duodama būtas, kūras ir

"—y 7

šviesa. . Yra bendrabutis; išlaiky
mas produktais arba jų kaina, pi
nigais Į mokyklą priimami ne 
jaunesni 14 metų išėję pradžios 
mokyklos mokslą. Dieve padėk.

Žeimelo Valsčiaus taryba dar 
pavasaryje buvo nutarus prašyti 
Pasvalo apskrities valdybos praša
linti visus Žeimelio milicininkus ir 
duoti kitus, vienok lig šiol tas pra
šymas lieka neišklausytas. Ne
jaugi Lietuvoje jau neatsirastą 
padoriu žmonią, kurie tinkamai 
galėtu milicininką priedermes pil
dyti, negu ligšiolihiai?..

, Vietinis.

Latviams neužtenka savo duo
nos ir valdžia jau yra pirkus 62 
tūkst. pūdij rugiu užrubežiuose ir 
dar tebeieško pirkti.

Čia šįmet įsisteigė Vi- 
mokykla (progimnazi- 
kas veikia dvi klesi su 
Būtas prog. atsakantis: 

Mokyt. P. P.

. PROVIDENCE, R. I.

Lietuviai protestuos prieš lenkus.
Lapkr. 7 d. visą vietinių draugysčių 

valdybos susirinko Butler’s svetainėn, 
kokiu budu geriau butą prisirengti 
prie protesto prieš lenkus. Po {vai
rių pasikalbėjimų tapo nutarta pa
skirti spal. 14 dieną protestui prieš 
lenkų imperialisjinius siekius. Tam 
dalykui tapo išrinkta komisija iš se
kančių asmenų: Dr. B. Chapas, kun. 
A. Tamoliunas, Jonas Petrauskas, Juo
zas Karpavičius, B. Stražnickas, Jo
nas Dvareckas, Vincas Bankauskas ir 
Cįna Zeleniutė, kurj tai komisija tu
rės sau už priedermę prirengti viską 
tai protesto dienai, kuri puikiausia 
nusisektų ir pasekmės to, kad butų, 
idant “paliokai” g&lvatrukčiais išsi
nešdintų iš Lietuvos. *

Visi lietuviai yra kviečiami susirink
ti 2 vai. po pietų j Palace Casfno sve
tainę lapkr. 14 d. 1920.

000.00 ir kad sutikti augančio biznio 
reikalavimus neužilgo turėsime persi
kelti į tinkamesnę vietą.

Nariai šios bendrovės 
buojasi Ir tėvynės labui; 
tinęs draugijas, kuopas, 

pasitaiko proga. Taip-gi žymi dą- 
įeina j vietinį Politikos Komite-

uoliai dar- 
agituoja vie- 
žodžlu, kur

tik 
lis 
tą.

B-vės rašt. F. P. Miškinis.

VORCESTEįt, MASS.

LINDĖK, N. J.-

Kers ši kolionija maža, bet visi dar
buojasi visomis pajėgomis lietuvių tau
tos reikaluose ir nenori atsilikti nuo 
kitų kolionijų. Rengiami vakarai su 
prakalbomis ir kitokiais margumy
nais, kad padarius keletą centų Lie
tuvos labui.
pas 
tys. 
vių 
mui
kuomet Lietuva kraujuose paplūdusį 
ir šaukiasi pagelbos. "Yra ir moterė
lių, kurios prisitraukę baltakės 
miršta ir moterystę.

Tik labai gaila, kad ir 
mus yra užsilikęs negeras papra
stai ant Ceinton, 19 ir Morris gat- 

randasi net ir bravorėlią vary
tų nuodų. Ar ne gėda taip daryti,

Šilava. 
dūrinio ji 
ja.) Kol 
50 mok.
erdvus ir šviesus. 
Č. Markšaitis ved. ir J. Ambrozas. 
Žada veikti Vakariniai suaugu
siems kursai. Ir tikrai reikėtų, 
nes jaunimas neturėdamas darbo 
“vėją vaika” (jei taip galima pa
sakyti). Norinčių lavintis atsi
ras ir kursai bus skaitlingi, nes 
Šilavos jaunimas mėgsta mokslą. 
Tad, vyrai, į mokslą!

Kelminių Stasys.

GĘRA PRADŽIA

Nesustokime puškelyje. Lie-

Kėdainiuose šjomtis dienomis 
lenkai primušė vietos rabiną už 
tat, kad jis nesiskubino išsikraus
tyti iš namų, kuriose turi persi
kelti koperatyvas. Rabinui gy
dytojas rado 3. skyles galvoje. 
Pradėta tardymas.

Josvainyse (Ked. ap.) vetos 
valščiaus viršaitis atidengė kar- 
čiamą.

Pas mus Karūnavos kaime spa
lio 7 d. žuvo venas kareivis Adol
fas Rajanauskas, 20 m., bet žuvo 
ne už tėvynės labą,bet pasigėręs 
per vakaruškas laike muštynią. 
Tebūna pamokinimas kitiems,

J. B.
______

Joniškėlis. Veitos gydytojas p. 
Jon. Ruds rūgs. 6 d. susijungė su 
mokytoja p-le Leimontaite. Jung
tuvės buvo Kaune. Meilės ir laj
inės per ilgiausius metus.

J. B.

Pažaisly (netol Kauno) 9 sp. 
vietos gyventojas Mackevičius nu
sigėręs užkapojo su kirviu savo 
žmoną, paskui nuėjęs bažnyčon ir 
užlipęs ant stogo pro larigelį kri
to žemyn ir užsimušė ant vietos. 
Klebonas kun. šova gavo per nau
ją šventinti Pažaislio (Kamendu- 
lių) bažnyčią.

Lietuvos kariuomenė sulaikė lenkų 
veržimąsi į Kauną. Lenkai plėšikai 
visu ,1'rontu -turėjo trauktis atgal. 
Pakilo visos Lietuvos ūpas; jos visi 
gyventojai, be skirttimo tautos, tikė
jimo ir luomo įriasi mirtinoj kovoj 
su lenkais, daro pasiryžimus visus len
kus iš Lietuvos išvyti. Ir išvys juos. 
Tik, susimildami, nestokime savo pa
galbos Lietuvos kariuomenei, valdžiai 
teikę!
tuvos kariuomenė eina pirmyn karo 
lauke — eikime pirmyn ir mes, 
riems netenka ginklu rankoje susidur
ti su mirtina priešininku. Kalkime 
plieno ginklus ir siųskime juos savo 
brangios tėvynės* gynimui! žiūrėki
me, kad neliktų nė vieno lietuvio ne- 
nusipirkusio Liet. Paskolos, neauko- 
jusio ^Tautos Fondui. Kuomet musų 
brolužiai kraują lieja už savo tautos 
gyvybę, ir mes jei ne visą, tai bent 
žymę dalį savo turto aukokime, kad 
musų kariuomenė atsiektų tikslą — 
apgint Lietuvą nuo grobuonių lenkų.

Nekuriu Amerikos liet, kolonijų lie
tuviai stebėtinai nuoširdžiai imasi tė
vynės gynimo darbo. Battimore, Md., 
lietuviai, kurių yra nelabai daug, duo- 
snume tautos reikalams ar tik ne pir
moj vietoj atsistojo. Per misijos na
rių prakalbas tūkstančius šauliams su
dėjo. Gi sekmadieny, lapkričio 7 <L, 
Tautos Fondo skyriaus parengtose 
prakalbose, mažas žmonių būrelis, a- 
pie 200 asmenų, sudėjo virš $1.500 au
kų, nupirko bonų apie už $500.00. Ir 
tai dar negalas; žada ir daugiau.

Neto Yorke, Aušros Vartų par. lie
tuvių mažas būrelis pereitam sekma
dieny per T. F. prakalbas suaukojo 
$597.70; bonų išpirko už $500.00. Jer- 
sey City, N. J., jau virš dviejų tūks
tančių padarė. Greenfield, Mass., ma
ža kolionija jau iki $282.00 prasirita 
SLRKA. kuopa MoundsviHe, W. Va. 
net $105 sudėjo. Pittsburgh, Pa., šy. 
Vincento par. lietuviai jau turi pra
džiai $270.80. Hazleton, ■ Pa., $207.00 
prisiuntė ir daugiau žadėjo. Studen- 

, tas S. J. Norbutas iš Overbrook, Pa..
10 dol. prisiuntė, nors tų dešimkių, 
kaipo pas stud., nedaug tesiranda, sa- 
kė paskutinę prisiuntęs. Taigi mat 
ir pavieniai neatsilieka. A. Grauželis 
ir M. Grauželienė be jokių raginimų.

■ $30-00 šautuvams iš Cranford, N. J. 
prisiuntė. Iš Sebaestopol, Pa.. Kon
stantas Žemaitis šautuvą nupirko, 
Taylorvflle, IIL, lietuviai 
dėjo tautos aukuram

Chicagoje ir apylinkėje 
besirengiama prie didelio

ku-

$115.75

vis dar 
darbo.

-—-
Šilava, 10 spalio čia snsitvčvč 

blankos ant kurią bus surašomi d. Gynimo Komitetas. Po visam 
liaudie namuose susirinko daug 
žmonią vyrą ir moterų. Pradė
jus kalbėti A. J. apie dabartinį 
Lietuvos padėtį, pasirodė, kad 
žmones labai yra nusistatę prieš 
vietinius lenkus dvarponius. P. 
Ąmb. energiškaį-^areiSkė kokiame 
esame pavojuje ir kad reikia vi
siems stvertis gynimo darbo. Ra
dosi vienas, kurs (tiesa buvo gir
tas) protestavo prieš kunigus ir 
mokytojus, kam kišasi ne į savo 
dalyką. Jam prieš daugumą ne
norėjus nutilti, buvo pašaukia jį 
prašalinti milicija. Kiti pasipik
tinę šaukė, kad tėvynę ginti priva-

visi, kurie taps nariais. Patikri
nimui ir idant išvengti klaidas, 
jeigu kokios galėtu atsitikti, yra 
pageidaujama kad gerbiami rašti
ninkai kurie apsiima pasidarbuoti 
surašytu, vardus visų tų kuriuos 
prirašė ir pasiųstų; Foreign Lan
guage Information Service, 1107 
Broadvay, NewYork City, dėl 
peržiūrėjimo ir pataisymo klaidų 
kokios jeigu įvyktų. Meldžiame 
gerbiamų raštininkų darbą neatf- 
delioti ir pasirūpinti kad prisiųsti 
čion nevėliaus kaip gruodžio l d. 
Tik tokiu būdu pasiseks tinkamai 
šį dalyką sutvarkyti ir įvairioms

J■ ■

CLEVELAND, OHIO.

Skrajojanti pagelba Lietuvai.
K Vyčių 25 kp. susirinkime broliai 

Kanaverskiai pranešė, kad turi prisi
rengę -su milžiniška programa — vei
kalų ir pašvenčia Lietuvos labui. Jie 
patįs apsiėmė liuosai surasti aktorius 
ir veikti tiek, kad Lietuvai padarius 
kod idžiausią naudą.

Viršminėtą kuopa tą sumanymą už- 
gyrė ir nutarė surengti vakarą ad
vente, kaipo pradžią to milžiniško 
darbo.

šis darbas prasidės 4 d. gruodžio ir 
tęsis per 9 dienas visose vakarinių val
stijų kolonijose.

Tad visuomenė turėtų tokiam dar
bui prijausti ir kviesti tą grupę su 
perstatymais. Visas pelnas eis Lietu
vos ginimo reikalams.

Vėliau paskelbsime maršrutą ir 
kreipsimės laiškais į kuopas ir drau
gijas. Ypač tą sumanymą turi rem
ti L. Vyčių kuopos.

Apie suteikimą pagelbos Lietuvai ir 
geresniam šio sumanymo išplėtojimui 
pasitarsime su Tautos Fondo ir A. L. 
R. K. Federacijos valdybomis.

A. j'. Kanaverskis,
finansų vedėjas.

1221 E. 172 St. 
Cleveland, Ohio.

MONTELLO, MASS.

Teatras ir Koncertas.
šv. Roko parapijos choras nedėlioję 

28 d. lapkričio rengia dramatiškai-mu- 
zikališką vakarą. . •

Manome kad šį vakarą surengsime 
kuogeriausia, nes musų choras padi
dėjo net iki šešių dešimtų giedorių.

Dramą statysime scenoii dabartinio 
musų rašytojo, kuris gražiai nupiešia 
musų tautos nubudimą;- taip pat ir 
muziką, vėliausių dienų kompozicijas. 
^Esame tikri kad atsilankiusius pa
tenkinsime.

Cltoras.

su-

te- 
A.

L. R. K. Federacijos apskritys, lt koks 
milžinas,' žada jau tuoj i darbą įkib
ti. Štai, L. Vyčių 4 kp. (Dievo Ap- 
veizdos par.) Lietuvai kanuolę nupir
ko, aukodama $500.00. Nėra abejo
nės, kitos kuopos ir draugijos jos pa
vyzdį paseks, Tad, skubėkit su au
komis! Visi bendrai vykime lenkus 
lauk Iš tėvynės!

K. J. Krušinskas, T. F. Sekr. 
222 So. 9th St, 
Brooklyn, N. Y.

DRAUGUŽEI.

Lietuvių Demonstracija.

Lapkr. 7 d. š. m. įvyko milžiniška 
lietuvių demonstracija protestui prieš 
plėšikus lenkus. Parodoje dalyvavo 
apie 20 lietuviškų Draugijų ir kuopų 
skaitliuje apie 7,000 asmenų. Skait
linga minia pasipuošė įvairiais ženk
lais. Ant didžiųjų iškabų daug gerų 
komplimentų teikė plėšikams lenkams.

Vietos lenkai dėjo visas pastangas, 
kad sulaikius paraduojančius. Pradė
jus demonstraciją nuo lietuvių bažny
čios, pribuvus policija atėmė kai ku
rias iškabas prisibijodami, kad nekil
tų riaušės; bet musų narsus ex-karei- 
viai daug iškabų atėmė nuo policijos 
ir nežiūrėdami a® kam patinka ar ne, 
maršavo toliau į didžiulę Polis Teatro 
svetainę, kur telpa virš 3,000 žmonių. 
Kadangi išanksto matėsi, kad netilps, 
paimta kita svetainė A. O. H., kur tel
pa 1,500 žmonių.

Kalbėtojais buvo advokatas A. Mile
ris, vietos veikėjas, adv. C. Mahoney, 
kun. J. žilius ir kun. L. Kavaliaus
kas. Aukų surinkta didžiulėje salėje 
$3,000, antroje salėje $500 ir dar va
kare Lietuvių Salėje $200.
- Galima pasidžiaugti tokiu milžiniš
ku darbu Lietuvai. Negalime apleis
ti nepažymėjus, kąd prie surengimo 
milžiniškos demonstracijos ir prie su
rinkimo aukų daugiausia pridėjo dar
bo vietos advokatas Mileris.

Biskutį apie lenkus. Kalba, kad 
jų kuningas su išgama aptiekoriu B. 
nuėjo į policijos nuęvadą ir norėjo, 
kad sustabdyti parodą, bet nepasise
kė. Tada jie sumanė padaryti de
monstraciją prieš lietuvius, bet mies
to valdžia jiems neleido'išeiti didžio
siomis gatvėmis, o tik siauromis gat
velėmis, lenkų apgyventose vietose. 
Tai matote ko verti lenkai ir jų ber
nai.

Jonelis.
Prierašas: “Keleivis” kitų nuopel

nais vainikuoja mučelninką Bagočių* ir 
už surinktas $3,000.00 aukomis Lietu
vai atiduoda kreditą Bagočiui, kur jis 
visai nė nebuvo.

BRIDGEPORT, conn.
Sandariečių “apšvieta.”

\ Neseniai rašiau apie sandarie
čių darbelius parapijos reikaluo
se, o dabar prisiminsiu apie jų “ap- 
švietą.”

Jų bažnyčia ir mokykla, tai kar- 
čiama.

Karčiaminių “parapijonų” apšvieta 
iškilo viešumon ir net plačiai praskam
bėjo anglų spaudoje.

Lapkričio 7 d. š. m. Juozas Kuk- 
liauskis nuėjo į svečius pas Mykolą 
Lukoševičių 337 Railroad Avė. ir susi
pyko. Tuomet M. L pasigriebė J. K. 
ir paleido nuo antrų lubų laiptais že
myn.

J. K. puldamas smarkiai susimušė 
ir nuvežtas į ligonbutį be žado.

M. Lukoševičių -nuvežė J šaltąją. 
Dabar po kaucija $1000.00.

Tas pats Lukoševičius, kuris sakė: 
mums nereikia 'bažnyčios, nė kunigo 
ir kaip pasakoja, kad du mėnesiai at
gal buvo sukulęs galvą kitam. Jis y- 
ra vedęs ir turi šeimyną.
' Karklas.

* (Skiriu S.) < 
Ko nerimsta širdužėlė, 
Kam tie kila debesėliai — 
Man, draugužė, pasaky; 
Ar jie lemia audrą didžią, 
Ar tai tik klaiki svajonė, 
Ar jaunystės abejonė — 
Man širdužę nuramink...

Vargo Poetą.

LOVELE, MASS.
lapkričio nedėlios vakare čia

Ariuolas.
\

/ ‘
CAMBRIDGE, MASS.

Svarbios prakalbos.
Nedėlios Dakare, lapkr. 7 d. įvyko 

svarbios prakalbos Katalikų Vienybės. 
Žmonių suėjo gana daug. Prakalbos 
atidarytos Lietuvos imnu, ką atgiedo
jo vietinis bažnytinis choras, vedamas 
naujo varg. V. Sereikos ir dar porą 
dainų:’ “Kam šėrei žirgelį” ir “Per gi
rią, girelę.” Dainos išėjo pusėtinai. 
Kalbėjo T. Šeimis apie dabartinį Lie
tuvos padėjimą ir jos sunkią kovą su 
priešais lenkais. Po jo kalbėjo adv. 
PfC'Kalinauskas. Trumpą, bet karštą 
prakalbėlę jis pasakė, ragindamas gel
bėti Lietuvą. Pabaigęs kalbėti, stojo 
rinkti aukas. Surinko bukų tą vaka
rą $SO.OO suvirš. Aukotojų vardai 
bus paskelbti “Darbininke” vėliau. Ant 
galo dar kalbėjo gerb. kun. Pr. Juš
kaitis.

Tarpais dainavo solo V. Sereika, 
akompaniuojant p-lei Kasparavičiūtei.

Vargdienis.

7 d.
vyko nepaprastas vakaras. Buvo vai

dintas veikalas “Kantri Alena.” Prog
ramą išpildė Vyčių kuopos nariai iš 
Lawrence, Mass. Gaila, kad publi
kos neperdaugiausia prisirinko, gal iš 
priežasties bedarbės) /

Programoje atsižymėjo P. Raznaus- 
kas. Enrijos—Anglijos valdono rolėje, 
E. Tukaltė — Alenos, V. Sakevičius 
—' kunigaikščio ; rolėje, Alenos vaikai 
— Jonas Puišis ir B. Jaškelevičiutė 
Marijos — O. Sideravičiutė. Taip-gi 
ir kiti atliko geraL

Pertraukose sudainavo duetą “My- 
tis“ p-lės J. Narinkevičiutė ir Sr Ka- 
šėčiutė.

§io vakaro įspūdžiai pasiliks ilgoje 
atmintyje ir už tai priklauso garbė 
Lawrence’o jaunimui.

AMSTERDAM, N. Y. . ,
1

Už Lietuvos laisvą.
Lapkričio 7 d. šių m. Lithuanian 

Commercial Co. Ine. 13, Morris St. di
rektoriai turėjo susirinkimą. Besvar
stydami bendrovės reikalus, prisimi
nė ir apie tėvynės Lietuvos padėjimą. 
Nesenai iš bendrovės nedidelio iždo 
paskolino tėvynės reikalams $200.00, 
nupirkdami Lietuvos Laisvės Boną, o 
dabar vlršminėtam susirinkime vien
balsiai nutarė pasukant apskritą $10(f 
“Lietuvos Gynimo Komitetui,” kurią 
pasiuntė per vietinį “Politikos Komi
tetą’ 'Lietuvos Misijai. - - -r— _

Tad manau, kad neprašai į bus pa
minėti šis bei tas apie viršminėtą 
bendrovę. Pora met atgal tarp vieti
nių lietuvių suorganizuota valgomų 
produktų krautuvė. Organizuojant 
šią bendrovę, buvo musų draugų ir ne
draugų. Direktorių darbštumu nau- 

aklntM ir 
narių ir 
ap:ę ?<;».■

■ ■

LotceUietis.

PROVIDENCE, R. I.

Iš Lietuvos.
ATSIŠAUKIMAS
pil. Leonas Žukauskas turiu pas 

naminį knygynėlį, kur yra dau- 
kaip 50 knygų ir išrašau kele- 

Tas knygas

Aš, 
save 
giau, 
tą lietuviškų laikraščių,
ir laikraščius aš gavęs pasidalinu su 
sąvo kaimynais-lietuviais, kurie šiek- 
tiek gali skaityti lietuviškai. Perskai
tę, jie, žinoma, grąžina atgal. Mėgs
tu jie skaityti laikraščius, o daugiau- 
,sia literatūros knygas. Bet literatū
ros laikraščių Lietuvoje visai maža, o 
Amerikoje kaip girdėtis yra, k. a. “Vy
tis,” “Darbininkas,” “Draugas,” “Gar
sas,” “Moksleivis” Ir tt. Mes galėtu
me bent kokį išsirašyti—bet kaip, ko
kiais pinigais?!.. Dabar gi atsiran
da tokių geradėjų kurie suteikia ne tik 
laikraščius, bet ir knygas dykai. Ir 
pirmasis atsirado — tai “Darbininko” 
reti. Aš paprašyčiau, gal ir dėl ma
nęs atsiųstų nors keletą laikraščių ber 
knygelių musų parapijos lietuviai, at- 
sidurusieji Amerikoje. Ne aš vienas 
naudosiuos, o visi, kas tik skaityti 
norės. Mano adresas: LITHUANIA. 
E-žerėnai, Ukmergės gatvė Nr. 3. Leo
nui žurauskui.

Prašau Amerikos lietuvaičių ir lie
tuvių tikrų tėvynainių susirašinėti su 
manimi, Lietuvos armijos raštininku. 
Kariškiu gyvenimas gan vienodas, tai 
laiškai iš Amerikos butų tikra gėry
bė. Rašinėkite broliai ir sesers šiuo 
antrašu: LITHUANIA, 5 p. D. L. K. 
Keistučio pulkas, 3-čio bataliono, 7-ta 
kuopa. Mano tėviškės antrašas: 
LITHUANIA. Biržų apskrBiržų vai,. 
Bartasiškių vienkiemio, Juozas Butai- 
tis.-

Sekmadieny spal. 7 d. atsibuvo ne
paprastos 25 metų sukaktuvės vienos 
draugijos, kurios vardas yra “Syno- 
wie Polskl 1 Litwy.” Po parodavimui 
lenkų klebonas Swttala ir kiti du sve
timi kunigai kalbėjo prieš Lietuvos 
reikalus. Tarp ko kito kun. Switala 
meldė visų melstis, kad Vilnius liktą 
lenkams, nes Šitaip tai^bus “biada.” 
Matyti, kad iš “Switala” patapo 
“sciemnialo.” Tiek to, "bet kas peik- 
tlnlausla yra tai, kad “polskieji” lie
tuviai daugumoje ėmė dalyvumą. Vie
tiniams lietuviams reikštą prieš tokius 
išgamas'užprotestuoti 4r nieko bendro 
neturėti su tokiais lenkbernlals.

Sabas.

Ieškau brolio Motiejaus ir seselės 
Alzbutės Čiuroriukų, kurių tėviškė — 
Kauno rėd.. Biržų apskr., Pabiržės 
vai. Užubalių kaimo. Karo laiku ir 
dabar negaunu nei jokios žinios. Aš 
csmu sveikas, tarnauju Lietuvos ka
riuomenėj. Tai prašau jei kas žinot 
ar Tamstos brolelis ir seselė duokit 
žinią man, kaip gyvenat ir kur, nes 
aš esu labai pasiilgęs ir“norėčiau susi
rašinėti. šiuomi kartu sveikinu visus 
pažįstamus ir gimines. Antrašas: 
LITHUANIA. 5 p. D. L K. Keistu-' 
čio pulko 3-čio bataliono1 7-tos kuo
pos kareivis Zuozas Aidukas.

CAMBRIDGE, MASS.

Prakalbose L. L. P.' Bonų Komiteto 
spalio 24 d. tarpe aukavusią apleis
ta 3. Tamullnas $10.00. Talp-gi pra- 
knibas ne Tautos Fondas rengė, 
L I P. Boną Stotis.

Tilpo ketverge.

bet

PraSau Amerikos lietuvaičių ir lie
tuvių, tikrų C 
manimi. Lietuvi 
laiškai iš Amerikos butų tikra gCrybė. 
Rašinėkite broliai ir sesers šiuo ma
no antrašu: LITHUANIA. 5 p. D. L. 
K. Keistučio pulko. 3-čio bataliono, 
7-ta kuopa, Pinas Juozas. •»

Mano tėviškės antrašas: Kauno 
rėd., Biržų apskr., Biržų krasos, Lle- 
slškio kaimo, Juozas Pinas.

Rašykite mane paistantieji ir ne
pažįstantieji.

tėvyaainlų susirašinėti su 
etuvos armijos kareiviu;

-

X

Prašau Amerikos lietuvaičių ir be
raviu tikrų tėvynainių susirašinėti iu 
manimi. Lietuvos armijos kareiviu. 
Knreivliu laiškai iš Amerikos butų tik
ra gėrybė. Rašykite broliai ir sesers 
šiuo antrašu: Li'l'HUANIA. 5 p. D.

» K. Keistučio pulko, 3-čio oaulio-
* ivas Metamkat. 

$vtšk& antrašas: Biržų apskr. Pa
biržės ral., a s.
Piršau dtstuepti semj pažįstamų, MM 

K tejroą ir

MIDDLEBOR/O, M AB8.

Veikia.
LDS. 52 kp. pradėjo smarkiai veik

ti Lietuvos labui. s
Susi imkime lapkričio 8 d. prisira

šė vienas naujas narys K. Kunča. Nu-1L
tarta įtaisyti Lietuvos valdžiai auto- Į no 7-fa kuopa, Boiesl*1 
moi-iltų. Aukavo Ite: P. Pleška $5.00,

i



12 Kp.

PHILADELPHIA, PA.13 Kp.

14

NAUJA KUOPA
85 Kp.

X <.

------------- X
8 Kp. CAMBRIDGE, MASS.BROLAU IR SESUO 

DARBININKE!
Nors sunkūs laikai spau

džia, vienok mūsų organiza
cijos šeimynėlė kad ir ne
sparčiai, žengia pirmyn.

Kova už darbininkų teises 
eina visur.

Lenkai ir sulenkėję dva
rininkai puola ant Lietuvos 
ne už ką kitą, kaip tik už iš
kovotas darbininkų teises.

Lietuvos darbininkai at
gavo teises būdami organi
zuoti.

Kur darbininkai geriau 
susiorganizavę, ten ir sąly
gos geresnės.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai kol kas nevisi tą per
mato, nes iš pusės milijono 
ar daugiau lietuvių darbi
ninkų LDS. organizacijoje 
pilnų narią skaitome 3,000 
su kaupu.

Begalo smagu peržvelgti į 
nekurni kuopų veikėjų pasi
darbavimą prirašyme naujų 
narių. Tą galėtų padaryti 
visos kuopos, o tik daugiau 
drąsos ir pasišventimo.

Tiesa, dabar mūsų orga
nizacijos veikėjai deda vi
sas pastangas, kad padėjus 
Lietuvos darbininkams ap
siginti nuo plėšikų lenkų ir 
sulenkėjusių dvarininkų ir 
gal nėra kada rūpintis savo 
orgairizacij os reikalais; bet 
gyvenimas parodė, kad Lie
tuvai pagelbą teikia tik or
ganizuoti susipratę darbi
ninkai..

Iš pusės ar daugiau mili
jono lietuvių darbininkų 
teikia .Lietuvai pagelbą ma
ža dalelė organizuotų^darbi- 
ninkų. Kiti švaistosi ir kar
tais net kenkia ir padeda ar
šiausiam Lietuvos priešui 
stiprėti.

Tad dirbant Lietuvos la
bui, neužmirškime ir savo 
organizacijų per kurias dau
giausia pagelbėjome savo 
brangiai tėvynei Lietuvai.

A. F. Kneižys,
LDS. Centro Sekretorius.

Kazys Pieredinis
9 Kp. NĘW YORK CITY, N. Y.

Adomas Romeika 
Adomas Nadzeika 
Petras Puodžiūnas 
Juozas Babravičius 
Juozas Naujalis ' 

BROOKLYN, N. Y. - 
Veronika Ab raitė 
Z. Ručinskas

72 Kp. DETROIT. MICH.

Kun. j. F. Bareišis 
Juozas Permėnas 
Juoas Grigas 
Kazys Lenkus 
A. Aleksis
Antanas A. Buknls '

73 Kp. LINDEN, N. J.
Boleslavas Sadzevičius

74 Kp. MANCHESTER,ZN. H.
Antanas Kllmaltis 
Julijonas Razumas

• Zigmas Tvarijonas
75 Kp. VESTVILLE, ILL.

■Mataušas Navickas 
Antanas Stančauskas 
Pranas Vargonas

79 Kp. GREENFIELD, MA§8. 
Antanas Kapfttis

. Povilas
Juozas

■> -a
•5 ■ .*•" I ■

%
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DARBININKAS

ŠLIFUOTI 
IR NEŠLIFUOTI 

DEIMANTAI.
Viename “Draugo” numeryj ponia 

Satyre savo straipsnyje “Storžieviš
kumo- Pradai” dėl tilpusio “Darbinin
ke” -straipsnio “Koncertas” ir “Drau
ge” “Poniškumas ir baliai hoteliuose,” 
paabejojus apie Amerikos Lietuvių 
(kurie jau suaugę čia atvyko) civili
zaciją sako, kad Lietuviai yra dei
mantas, tik reikia juos šlifuoti. Tat 
pataria lankyti parengtas pramogas 
kaurais išklotose svetainėse, kad vaik
ščiodami jais galėtų priprasti prie ci
vilizacijos ir nusišveisti, reiškia, dei- 
man tuS"nuš veisti.

4 i % 3

Jieva Pulokienė 
Stanislovas Olbickas 
Juozas Krasauskas 
Julė Uždavinienė 

■ Juozas Mastaitis 
/ Kun. J. Karalius 

Kun. J. J. čepukaitis 
Kp. NE1VARK, N. J.

Juozas Grimalauskas 
Petras česnulis

16 Kp. ELIZABETH, N. J.
.< Antanas Stankevičius 

Mikoias Dobrickas 
Domininkas Kazlauskas 
D. Anilionis , , 
Marcele Balčiūnienė 
B. Kazilevičiutė 
B. Miškinis 
Antanina Raugaliutė 
Kazys Vagonis

— Adomas Cįpuras > 
Andriejus Davidonis 
Stasys Morkevičius

Kp. PATERSON, N. J. 
Kun. Juozas Petraitis 
Zofija Bulvičiutė '

Kp. CHICAGO, ILL. 
Antanas Kumšlytis 

Kp. BRIGHTON, MASS. 
Stasys Petrikėnas 
Jonas Bartašius 

Kp. W. LYNN, MASS. 
Silvestras Keršis 
Antanas Balkus 

Kp. CHICAGO, ILL. 
L. VilbiclfflS

Kp. NEW HAVEN, CONN. 
Mateušas Juoziunas 
Jonas Mišeikis

Kp. NEW BRITAIN, CONN. 
Boleslavas* Jonavičius 
Mikoias Grimaila 
Ona Janulevičienė , X. 
Agota Nevulienė

Kp. BRIDGEPORT, CONN. 
Mikoląs Černiauskas 
Kazimieras -Pilutis 

, Pranciškus Kukeckis 
Jurgis Miniolga 
Juozas Melsbakaą 
Jonas Šatkus 
Viktoras Gudavičius 
Petras Kabašius 
Vincas Urbonavičius, 
Jonas Bukauskas 
Juozas Vaičiulis 
Marijona Veleškiutė 
Barbora žllvienė 
Barbora Bukauskienė 
Jonas 
Jonas 
Jonas
K. Kanapka 
Jonas Balčius 

Baranavičius
J. teliškienė 

Bilinskienė
K. Kauneckienė 
J. Mileris 
Stasys Seniūnas \ 
Povilas Mikučionis 
Stasys Pilėnis 
Kaz. Gedminas 
Pranas šerkšnis 
Ona Jakštienė 
Kazys Kavaliauskas
L. Marčiulevičienė 
Juozas Kavaliauskas

Džlkas 
VeHčkis 
Kelpšytė 
Stanislauskas 
Kubilius 
Liudvinaviče

M. Liudvinavičienė 
Kazys Pocius

EASTOS’, PA. > 
Petras Balsis 

ANSONIA, CONN.
J. Baniulaitis 
St. Skridulis 

POQUONOCK, CONN. 
Joųas P. Kranauska^ 

CICERO, ILL.
Lukošius KrikšOnnas 
Stasys Bukauskas 

CLEVELAND, OHIO. 
Jonas Sabaliauskas 
Kun. A. Tamollunas 
Kun. V. J. .Vllkutaftis 
Jonas Pužas 

DuBOIS, PA.
Martynas Stepulevičius 

HUDSON, MASS.
Kazys šimanskas 
Veronika Botralis 
Veronika Balnis ' 

CHICAGO, ILL. 

RACINfi. WIB.

YOUNGSTO

18

20

22

24

25

28

36

39

t

s Mikallunas 
; Kvederas

80 Kp. KENOSHA, WIS.
_ Vincas Varanauskas 

Pranas^ Venskus
81 Kp. AMSTERDAM, N. Y.

_ Jonas Pakuckis▼.
» M.

D.
A.
B. 
K.

' A.
82 Kp; TRENTON, N. J.

P. Lapiniauskas
84 Kp. So. BETHLEHEM, PA.

Antanas Kasčiūnas

.Kadangi ir aš esu vienas iš tų at
vykėlių, tat ir noriu čia palyginti dei
mantus: Lietuvos nešlifuotus su Ame- w r—
rikos šlifuotais (čia kalbu tik apie 
jaunimą).

/•

Bįiiuviutė 
Žukauskaitė 
Račkauskas 
Kasevičius 
Stankuniutė 
Krumėnas 
Aliukonis

Gelčius 
Andrikis 
Armanaviče 
čivas 
Masių! ionis

GARDNER, MASS.
A.
K.
V.
A.
M.
L. Kisielius
J. Petrauskas
P. čirvinskas
I. Andrikis
A. Nakutis
J. Gikis
M. Petrauskas
M. Andriukiutė' 
V. Aukštikalnis.

WATERBURY, COXX.

Vakarinė mokykla.
LDS. 5-ta kp. padarė didelį žings

nį pirmyn prie apšvietos ir mokslo. 2 
d. lapkričio vakare buvo atidarymas 
vakarinių kursų šv. Juozapo parapijos 
mokyklos kambariuose. Nors buvo 
mažai garsyta, bet susirinko gana 
skaitlingas būrelis norinčių išmokti to, 
kas yra reikalinga kiekvienam darbi
ninkui. Tą vakarą atsilankė vietinis 
gerb. kleb. kun.-J. Valantiejus ir kun. 
J. Bakšys, kurie daug pasidarbavo tų 
kursų atidaryme. Ragino koskaitlin- 
giausia lankyti šiuos kursus. Lajkome 
už garbę pranešti visuomentl kad tu
rime gabų mokytoją LDS. 5 kp. narį, 
kuris stengiasi mokyti kogeriausia. 
Tai-gi visi vietiniai lietuviai norintie
ji mokytis, gali ateiti seredos ir su- 
batos vakarais. Naudokitės ta proga, 
kuri nevisada būna* Patartina ir ki
tų kolonijų LDS. kuopoms rengti pa
našius kursus.
bus prasilavinę, tuomet ir jų būvis 
pagerės. Taip-gi negaliu praleisti ir 
kitų draugijų bei kuopų nepaminėjęs 
jų veikimo. Teatrališka dr-ja “Ai
das yra viena iš seniausių dailės dr- 
ja, kuri dabar rengiasi perstatyti dra
mą keturiuose veiksmuose “Išgriovi- 
mas Kauno Pilies.” šis veikalas bus 
perstatytas 26 d. gruodžio, 1920 m. 
šv. Juozapo parapijos naudai. Dra
matiška dr-ja “Varpas” irgi 'greitu lai
ku perstatys užimantį veikalą “Min- 
daugis.” L. Vyčių 7 kp. rengiasi prie 
perstatymo keletos • svarbių veikalų.

Tų dr-jų nariai daugiausia darbuo
jasi Lietuvos labui.

13 d. lapkričio 1920 m. prasidės šv. 
Juozapo parapijos metinis bazaras ir 
tęsis iki 25 d. lapkričio.

Mokinis P. P. G!

viršium. Prisipažinsiu,' kad esu frakai, prince Albert ir prie jų
balda. Netaip senai gyvenau Lietu
voj; buvau Lenkijoj, Prūsijoj? o da
bar Amerikoj “ramiai sau sėdžiu ir 
renku dolierius,” kaip Satyre įspėjo. 
Gyvendamas Lietuvoje buvau dides- 
niose jos miestuose, susipažinau su 
•jų gyvenimu; dalyvavau Lietuvių va
karuose.^ Ir štai ką pasakysiu, kad 
Lietuvos miestuose vidutinis ir že
mesnis luomas, su kokiu susiduriam 
mes ir čia, Amerikoj, nei kiek nėra 
mažiau civilizuotas, kaikame da n^t ir 
labjau. Pav., Lietuvoje už d|džiausį 
pažeminimą, nemandagumą, neišauk- 
lėjimą laikytų jeigu vyriškis sutikęs 
moteriškę mandagiai nepakeltų kepu
rės ir nepasakytų “Labą dieną” arba 
“Labą vakarą.” O čia v‘Alo” tik ir 
galas. Vakaruose, šokiuose, ’ lauke ar 
pastogėje niekas nešoka su kepure ar
ba su cigarkočiu dantyse. Sakysit, 
kad tai nešlifuoti Lietuviai taip -el
giasi. Nesiginčysiu. Bet jei taip, tai 
jie pavyzdį paėmė nuo “grynų ameri
konų,” nes atvykusiam iš Lietuvos 
miesto ar kaimo žmogui pirmiausia 
kyšami Amerikos papročiai, žmogus 
ir gražesnių daiktų matęs ir gražes
nei draugijoj buvęs turi mėgdžioti 
tuos papročius, nes kitaip juoksis iš 
tavęs kaipo “gronorio.” Taip buvo su 
manim, taip buvo ir su mumis visais.
Taigi, kaip matote, parvažiavę Lietu
von ar kaiman ar miestan visi mes 
kaikame turėsim persicivilizuotl.

Kalbant ir abejojant. apie Lietuvių 
civilizaciją, aš pasakysiu dar štai ką. 
Lietuviai aklai turėtų uždaryti savo 
rubežius- sekančiai amerikiečių civili
zacijai :

tam tikri kamašėliai, kas gali samdy- 
ties automobilius, kad nuvežtų hote- 
lin ir tt. Bet mums dirbantiems dirb
tuvėje aštuonias valandas už 4 ar 5 
dollierius, neturintiems gražių, balti} 
rankų su ilgais piršteliais ir blizgan
čiais nageliais, tai tinkamiausias pa
silinksminimui yra paprastos svetai
nės. Ką čia beeisi hotelin, kad nu
traukęs centą,, kitą nuo gyvenimo turi 
duoti Tautos Fondan arba L. R. kry
žiui. Bepig tam, kas mažai arba vi
sai to reikalo nejaučia.

pališuotas, tik nevisi tą pališą pažįs
ta, nes jis neblizga—lietuviškas, kaip 
viršui minėjau.

LIŪNAS.

Vengruos sostinėje įvyko 
priešžydiškos demonstraci
jos. Daug žydą sužeista.

Bulgarijos vyriausybė pa
davė prašymą priimti į Tau
tą Lygą.Baigdamas pridursiu, kad lietuviš

ka patarlė sako: “Kaš kaltas už ke
purės čiupt.” Mano raštelyj nebuvo 
pažymėta nei diena, nei vieta, nei kas 
rą balių rengia. Satyre pasakė. Ar 
įspėjo? Nesiginčisiu. Baigdama ji ir 
man patarė tankiau lankyti tokisfe 
pramogas ir ten mokinties mandagu
mo bei pališuoties. Man tie receptai 
irgi netinka, j/š, kaipo Lietuvos pi
lietis, mandagumo žvilgsniu jau esu.

Amerikos armėnai suju
do, kad prigelbėti Armėni
jai atsilaikyti prieš užplūs
tančius ją šalį turkus ir ru
są bolševikus. Armėnai 
kreipiasi įprezidentą Wilso- 
ną užtarymo.

Pirmiausia- prisipažinsiu, kad nesu 
deimantų žinovas, bet įsižiūrėjęs ma
tau, kad Amerikoje Lietuvių tarpe 
deimantų esama^dvejopos rūšies: šli
fuoti ir nešlifuoti. Nušlifuoti deiman
tai yra tie, kurie niekad nesimaino 
arba mainosi sulig savo amžio. Tie 
panėši į lietuviškus, šlifuoti-gi dei
mantai mainosi: namuose mažiau ži
ba, gatvėse, sueigose labai, o einant 
pasilsin, numazgojus, palieka kaip pa
prastas stiklas: baltai gelsvas arba 
kitokios spalvos. Taigi dabar pažiū
rėkime, 
cepto Lietuvoje tuos deimantus 
fuoti.

Lietuva yra labai graži šalis.
sas jos gyvenimas reiškiasi kaimuose, 
vienkiemiuose, kurie išmėtyti plačiuo
se, lygiuose jos laukuose, tarpe miš- 
kų-girių, upių ir upelių. Tai-gi, pir
miausia, amerikiečių šlifas, pargaben
tas iš Paryžiaus, kuriuo mėgdžiojasi 
ir mūsiškės šlifuotuosios netinka Lie
tuvos dukterims. Lietuvos gražutės y- 
ra taip viskuom gamtos apdovanotos, 
kad nereikia joms visokių moderniš
kų įrankių, kuriais šlifuotosios ameri
kietės savo išsekusius kunus daro pil
nais arba, kaip sakoma, figurnais. 
Miltų, pento Lietuvos sesčms-skaistu- 
tėms taip-gi nereikia, nes {yra Lietu
vos gamta visų veidus padaro skais
čiai raudonus. Kvepalų joms ir-gi ne
reikia, nes eidamos bažnyčion arba 
vieijpn sueigon kaip prisiskina iš savo 
numylėto darželio saują visokių gė
lių, tai nei Prancūzijoj nėra—tokio 
vandens, kuris galėtų tą kvapsni at
stoti. Apsirėdžius Lietuvaitė tauti- 
niai-lietuviškais rūbais, kuriuos ji 
taip brangina, supynusi savo kasas ir 
užsidėjus ant galvos rūtų vainikėlį, su 
pasibjaurėjimu žiūrės į visokias 
decallete’s. Nei aš, nei kitas koks gri- 
norius, turbut, nėra matęs, kad do
ra Lietuvaitė Lietuvoje statytų visų 
parodai savo nuogą krutinę ir nuga
rą. Ne, nes perdaug ji myli darželį, 
vainikėlį, rūtas supintas dainoje su 
nekaltybe. Tai stambi žymė, kurios 
nei jokis, turbut, iš kitur pargaben
tas Amerikon pališas negalėtų nušli
fuoti. Moki kunigo Vienužio dainą 
“Kaip-gi gražus, gražus rūtelių dar
želis,” perniuniuok, tai suprasi, pa
matysi Lietuvaitės turtą; jos brangiau
si pališą. Taigi toje srityje visi šli
fuoti Amerikos deimantai nei prikišt 
prie Lietuvos nešlifuotų.

Dabar kaslink abejojimo apie Lietu
vių ateivių civilizaciją, čia plati te
ma, bet prašllaušiu tik viena puse pa- šėlius su visokiais blizgučiais; kam pi-

ar- reikia amerikietiško

!
i

re- 
šli-

Vi-
1) Divorsams, kurie čia taip mado

je visuose luomuose, taipgi jo broliui 
pabėgimams vyrų nuo pačių ir pačių 
nuo vyrų. Lietuvoje, tos “civilizaci
jos” nebuvo, nėra ir kad nebūtų.

2) Mainymui pavardžių. Iš gražių 
lietuviškų pavardžių padaryti Smitus, 
Kuhzus, Bell’us, Glyn'ug, Cherr’us, 
Lawrencus ir kitus galus.

3) . 
dais*. 
nis.

Gyvulių vadinimą žmonių var- 
Tai labai žemas kultūros laips-

NEPAPRASTOS DVI PRAMOGAS!
Rengia “Nemuno” Choras

SUKATOJE IR NEDĖLIOJĘ

•K ‘ .

Gumos kramtymą ir tabokos žj- 
Nes su pirmu mes pamė^džio- 

Lietuvos karves ir avis, o a>t- 
necivilizuotus žmones.

4). 
jimą. 
tume 
ruoju

Ypatingai turėtų būti uždaryti Lie
tuvos rubežiai visokiems šlmi-šimi, 
fax tratams. one stepsams,. kuriuos 
čia visi taip myli: pradedant gatviniu, 
baigiant “inteligentu.” šitie impor
tuoti Amerikon iš puscivilizuotų salų 
tupčiojimai, lingavimai? kratymasis 
kaip kokiu purvu apdrėbtų gražiąją 
Lietuvą (Reikia pažymėti, kad ir A- 
merikoj švaresniuose miestuose drau
džiama yra šokti viršui išvardinti šo
kiai). Jei ir įsiverž jie Lietuvon, tai 
neprigis, nes doras jaunimas šalinasi 
nuo jų kaipo kokio pikto.

L. U. G. KLIUB0 SVETAINĖJE
324 River St., Haverhill, Mass.

SUBATOJ, Lapkričio 13 d. vakare nepa
prastas balius-šokiai. Bus “prize dance.” Šo
kiai prasidės 8 vai. vakare.

NEDŪLIOJ, Lapkričio 14 d. vakare bus 
didelis koncertas, prie kurio “Nemuno” choras 
po vadovyste gerb. A. Grigoraičio, gerai prisi
rengęs. Šiame koncerte dainuos “Nemuno“ 
choro duetai, soliu. merginų ir vyrų chorai nau
jausias dainas. Be to šiame koncerte dainuos 
pirmą kart šioje kolionijoje P-LĖ A. NARIN- 
KAITĖ iš South Boston, Mass.. kuri savo švel
niu, limpančiu prie širdies balseliu užžavės pub
liką.

Svetainės durys atsidarys 6 vai. vakare. 
Programas prasidės 7 vai. vaakre.

ĮŽANGA: baliun 40 centą, koncertan 50 centų; 
vaikams 25 centai.
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Visus širdingai kviečia,
“NEMUNO” CHORAS

Haverhill, Mass.Netinka Ųetuvai nei Jazz band’ai, 
kurie čia taip madoje. Perdaug sa
votiškai prozaiški.

Matote, kiek civilizacijos žiedų ne
šlifuoti /Lietuviai turėtų krafyties.

Receptai Satyrės, kad mes turėtume 
eiti hoteliuosna ir ten kaurais išklo
tose svetainėse “civilizuoties” mums 
yra peraugšti. Jie geri tik tam, kas 
nejaučia high cost of living, kas gali ir 
turk laiko ne tik savo veidą, bet ir 
rankų nagus nušlifuoti, kas gali pa
sidaryti special dreses po 100 dol., pan- 
čiakas nešioti po 12 dol. porą, karna-

i
i

Kuomet darbininkai
X-

J.

E.

1 Kp.

X.

Kp.2

3 Kp.

Kp.4

5 Kp.

t
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Dumbliauskas 
švedas 
Jakštis

N. T.
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Kp.

J. Venlckn 
G. J. SulUvan 
V. A.

« < <

NAUJI LDS. NARIAI 
Prisirašę nuo Gegužio 1 d. 
1920 iki Lapkričio 1 d. 1920. 
I centrą

Vincas Rukštalis 
SO. BOSTON,-MASS.
Povilas Vitkus

-Agnieška Survilienė 
Kazimieras Kiškis 
Tarnas šeimis 
Dr. J. C. Landžius-Seymour 
Adv. F. J. Kalinauskas 
Antanas Mėšlis 
Marijona Šileliutė 
Vincas Grudzinskas 
Alena Narlnkaltė 
Kazimieras Rusteika 
Vytautas šarkus 
Jonas Urbonas 

MONTELLO, MASS.
Anelė Klimaučienė 
Juozas Janulionis 

NORWOOD, MASS.
Jonas Avižinis 
Jonas Bravinas 
Aleksandra Kaltūnas 
Karolis Ketvirtis 

ATHOL, MASS.
Jaozjs Ringis 
Jonas Valiackas 

WATERBURY. CONN.
Bronis' Bivalnis 
Zofija Venskutonaitė 
Frances Gedman 
Veronika Jankaitienė 
Martynas Jankaitis 
M. Kalauskas 
Ona Valantlėjiutė 
A. Aleškiavičia 
Jonas Aleksandravičla 
Antanas Bražinskas 
Antanas Oriška 
M. Dambliauskas 
Stasys Jočius 
Vladas Labmonas 
Juozas Liutkevičius 

6 Kp. HARTFORD, CONN.
Pranas žemaitis 
Juozas Kllmonis 
Antanas Baronaiti*
Kuisys smpsa 
JjK»as Vaznonis 
Julijonas Litvinas 

MASS.

AUTOMOBILIAI

LIETUVOS GYNIMAS

Kp.

Kp.

Kp.

55 Kp.

56 Kp

Kp

Kp

Kp

AČIŪ, AČIŪ.
Sveikinu “Darbininko” darbininkus, 

Ačių Tamstoms už laikraščius. Kol 
buvau namie, tai gavome du pluoštu. 
Dabar jau aš Lietuvos kareivis. Na
melius apleidau rugsėjo 1 d. Mums iš
davė šautuvus ir skubiai muštruoja. 
Neužilgio reiks eiti prieš Lietuvos ne- 
prigulmybės priešus. Aš eilinis karei
vėlis atsišaukiu į visus Amerikos lie
tuvius paremti Lietuvos kovą su ne
prieteliais savo galingais doleriais.

Jurgis Graičiunas, 
O-to p. pulko Atsargos kp.

LITHUANIA. '

Rygon buvo suvažiavę 
Lenkijos ir Rusijos atsto
vai baigti taikos derybas. 
Rusijos delegacijos pirmi
ninkas Joffe neapribuotam 
laikui išvažiavo Maskvon.

Belgijoj Charleroi kasyk
lose kilusis streikas platina-

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gyni
mą. Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti 
su įvairiais centrais. Geresnieji arkliai paimti 
“Geležiniam Vilkui.” Kaip žuviai vandens, 
taip Lietuvai reikia automobilių.
' Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vil

ką,” pirkdami šautuvu, prisidėdami prie steigi
mo Perkūno artilerijos ir Erelio oro laivyno, į- 
taisykite Lietuvos gynėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius , kainuoja 
$1.000. Amerikiečiai; sudarinėkite tūkstanti
nes, kablęgramu atsiųskite į Lietuvių Prekybos 
Bendrovę Kiaune ir tą pat .dieną automobįlius 
bus ihteiktas nurodytai organizacijai.

Intaisykite automobilių Lietuvos. Gynimo 
Komitetui, Šauliams, Krašto Apsaugos minis
terijai, generaliam štabui, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui ir tt ir tt

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automo
bilių Lietuvos gynimo organizacijai!

Tame reikale susižinokite su

FARMA PARSIDUODA 
IValpole, Mass., 34 akrai žemės,, 
daug miško, didelis sodas su vi
sais įtaisais, 8 kambarių stuba, 
labai tinkamoj vietoj. «

Prekė ......................$3,000

FARMA PARSIDUODA 
Randolph, Mass. 50 akerių, di
desnė pusė dirbamos žemės, že
mė labai lygi, netoli vieškelio, 
arti bažnyčios, mokyklų ir Sto
rą; vienas arklys, 2 karvės, -a- 
pie 25 vištos.

Prekė ...................... $6,600HtDE PARK 1

3-jų šeim. stuba ant pardavimo 
Hyde Parke.^su improvmentais 
ir ant plačios gatvės.

, Prekė .........  $5,000

NORWOOD
3-jų šeimyną stubą pąrsidųoda 
su visais naujos mados įtaisais, 
elektros šviesa .karšto vandenio 
šiluma.

Prekė ...................... $8,500
LAtVRENCE

2-jų šeimynų stuba parsiduoda 
su visais įtaisais, garage dėl 2 
automobilių; yra 13 kambarių, 
taip pat vl?š 10,000 pėdų žemės.

Prekė ...................... $6,300

SO. BOSTON’E
3-jų šeimyną namas ant Mercer 
Street, yra 14 kambarių, su vi
sais įtaisais; netoli pat pamario.

Prekė ........................ $.500
įnešti .......... $1,500

DORCHESTER, MASS.'* 
3-jų šeimyną puiki stuba parsi
duoda, 18 kambarių ant pat 
IVashington St, vist įtaisai, šu
tyta “Colonial” mados.

Prekė ......................$9,200
įnešti ....'. .$2,000

DORCHESTER
3-jų šeimynų stuba parsiduoda 
ant Hancock Street, 18 kamba
rių, karšto vandenio šiluma, e- 
lektros šviesa, neseniai statyta.

Prekė ...................... $8,800

NORĖDAMI
Pirkti arba parduoti stubą arbafarmą kreipkitės j šią agentūrą, 
nes ji yra didžiausia agentūra Amerike dėl pardavimo namų.
ši agentūra turi keturis ofisus sekančiuose miestuose: South 
Boston’e, Dorcester’yje, Lawrence ir Norvood’e, per kuriuos biznis 
yra vąromas. Todėl kreipkitės Į artimiausi ofisą su visokiais rei
kalais ar informacijų delei kas-link “Nejudinamo Turto.”

MORTGIČIAI
Mes taip-pat tarpininkaujame paskoloj pinigų ant namų '"LIETU

VIAMS Už DYKA.” Todėl rel kale prisiėjus nesigėdlnkite atsilan
kyti į musų artimiausį ofisą.

LITHUANIAN
(Lietuvių Prekybos B-vę)

414 W. Bro»dw»y, So. Borto*, Mass’
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai j- 

pač privalėtų visose kolonijose šitame

MŪSŲ OFISAI 
573 Washlngton St, 
Dorchester, Mass. 
17 School Alley, 
Lavvrence, Mass.

1180 Wa«hington 
Norvood, Man.

Ajenkdcg DiC. . estateD
MŪSŲ AOMtiTiAI

P. Ž. Rūta
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Room 620.

PIRMOS KLESOSLYGIOS TIESOS

GREENFIELD, MASS.

SUBATOS VAKARE:

K ŠIDLAUSKAS Arnzroorva nt Savininkas

ERZINA DARBININKUS.
So. Bostono pančekinėj jau kelintu 

kartu suvilioja darbininkus.- Pereitu 
panedėlį po poros savaičių vakadjų 
prasidėjo darbas ir vienų dienų te
leido padirbti. Paleido ant ilgo laiko. 
Joje dirbo daug lietuvaičių.

BUCERIS paieško darbo už gaspa- 
dorių ar darbininkų. Gal kas žinote 
kur galėčiau užsidėti savo bučernę pa
togioj vietoj'ar kam butų reikalingas 
bučierys malonėkite rašyti. Turiu ge
rų patyrimų ir teisingų per 9 metus. 
Galiu paliudymų duoti. Kalbu 4 kal
bom.

IEŠKOME AGENTU.
Mes turime plačiai iš

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

Agentams mokėsime 
gerą nuošimtį, kurie no
rėtų užsimti pardavinė
jime šios korporacijos j 
šėrų. Dėl platesnių in- i 
formacijų rašykite: 
V. A JENKINS, INO. i

395 Broadway, 
South Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA IR 
GERIAUSIA

469 Broadutay, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St.)

Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v.

VARAITIS l PROVIDENCE, R. I.
Žinomas So. Bostonietis Jokūbas Va- 

raitis, mėgiamas solistas, išvažiavo 
vargonininkauti i Providence, R. I., 

kur klebonauja egrb. kun. Tamoliunas.

PATAISYMAS.
Tarp aukotojų šv. Jono Ev. dr-jos 

po $5.00 randasi R. Misgirdienė, turėjo 
būti: Rozalija Migevičienė.

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Kampas E ir Silver Sts. 

South Boston’e.

Ateikite visi. Puikiausi 
orkestrą, skaniausi saldūs 
gėrimai ir šalta košė. Te
kio pasilinksminimo vakaro 
dar nebuvo ir negreit bus.

Įžanga prieinama.

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

REIKALINGA 
pardavėjų:

Turime labai gerų propozicijų už
dirbimui ekstra pinigų savo apielin- 
kėje. Atrašyk ar kreipkis ypatiška!.

120 Boylston St., 
Boston, Mass.

KALĖDINĖS KELIONĖS
S. S. Caronia, 20,000 tonų, išplauks lap. 27 d.

2 ros klesoa .kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 karU 
taksų. 3-čios klesės kaina 125.00.
S. S. SAA0NIA 14.300 tonų, išplauks gruodžio 9 d. 
Kambarių kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 karės

n*. NAUJAS VEIKĖJAS,

V. Sereika, buvusis vargonininku 
Harrisone, N. J. dabar persikėlė į 
Cambridge, Mass. Sereika yra uolus 
veikėjas, L. D. S. daug darbuojasi. Ge
ros kloties naujoj vietoj.

Praeitų nedėldienį 7 d. lapkričio bu
vo šv. Jono Ev. BĮ. Draugystės 10-metų 
šukaktuvių šv. Mišios ir prakalbos. 9 
vai .ryte buvo šv. Mišios. Apart šv. 

dalyvavo iškilmė- 
L. R. K. Moterų 
Lietuvos Dukterų 

švč., Saldžiausios

L. D. S. 1 kuopos

SMAGŪS ŠOKIAI

Jono Ev. P. dr-jos, 
se dar ir šios: A. 
Sąjungos 13 kuopa, 
po Globa Motinos 
širdies V. Jėzaus ir šv. Kazimiero R. 
K Dr-ja.

Tų patį vakarų buvo prakalbos. Kal
bėjo gerb. kun. Urbonavičius, P. Gu
das. Dainavo bažnytinis choras, ve
damas M. Karbausko ir solistė A .Na- 
rinkaitė. Aukų surinkta su šv. Jono 
Ev, P. Dr-jos $100.00 išviso $275.85. 
Naujų narių prisirašė 26.

Draugystė savo pirm. Motiejui Žio
bsi už darbavimųsi draugijos labui ir 
pirmininkavimų per 8 metus įteikė do
vanų auksinę plunksnų ir pakėlė į 
garbės narius. Dovanų viešai įteikė 
M. Karčiauskienė.

Draugi jot Jonukas.

Lygios tiesos mokina mus, 
kad jeigu produktas gelbsti 
vienam, tai jisai taip lygiai 
gelbsti daugeliui kitų, tokia
me pat stovyje esančių- Tri- 
nerio Kartus Vynas pagel
bėjo tūkstančiams tų, kurie 
kentėjo nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skau
dėjimo, užkietėjimo, ner
viškumo ir dar pagelbės tūk
stančiams nuo tų ligų atei
tyj. Jis padarytas iš vais-

KOŽNAM
kuris moka rašyti, vyriškos ar moteriš
kos lyties, labui gera proga prie gero 
amato savo namuose. Galima padary
ti didelius pinigus. Prisiųskite savo 
antrašų ir už 2c. stempę klausdami in
formacijų.

Wm. S. GARSINSKAS,
P. O. Bos 104, Plainsville, Pa.

“Darbininko” Nr. 128 įvyko klaida. 
Paskelbta, kad aukų sudėta į Tautos 
Fondų $2800; turėjo būti $282.00. 
Taip-gi J. Kvedaras, o ne J. Kwedera. 

J. P. Zabilavičius.

TĖVAS ALFONSAS—MARIA PASIONISTAS
Laikys it. misijas So. Bostono šp. Petro bainyč-iojc per 
ateinančių savaitę pradedant nuo nedėlios lapkričio Ij d.

LEWIST0N, ME.
Parsiduoda pijamis už žemų kainų, 

tiktai $150.00. Priežastis, nes savi
ninkas išvažiavo į kitų miestų. Kas 
norite matyti, nueikite pas P. Petro
šių 434 Sabalus St. Dėl platesnių ži
nių kreipkitės pas

S. BŪGNĄ VIČIUS,
244 W. Broaihvay, So. Boston, Mass.

Beit Phone Dickizuan 3995 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

DETR0IT* MICII6AN
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