
t rr.
Tel. So. Boston 620.

iČAINA 4 CENTAI

i

Lietuvai

Mi-

v*

Uosis.

v®

I

1

r

11*I H rr

Z

VILNIUS Į NAUJAS 
RANKAS.

Bolševikai eina ant Vilniaus.

Kaip užtikrinsime laisvę

“VAŠKAI”

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Labai gaila, kad misija ar 
nenorėjo, ar neišgalėjo grei
tu laiku pasekmingai sukel-

j Skersai gatvės kur buvo 
('gubernatorius, tai dabar 
prezidento namai. 'Bėt juo
se prezidentas negyvena tik
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Popiežius gavo nuo Airi-I 
jos episkopato protestą 
prieš Anglijos žiaurumus 
Airijoj. * ■ -

Airijos prezidentas. de 
Valeta inteikė Suv. Valsti
jų valdžiai prašymą pripa
žinti Airijos respubliką. •

SIŲSKITE KNYGŲ.
Prašau per “Darbininką” paleisti 4 

balsą i Amerikos lietuvius. Praneta 
visiems geriems Amerikos lietuviams, 
kad Lietuvoje yra knygų badas. Siųs
kite J Lietuvą knygų ir laikraščių. T- 
ra daug vargdienių, kurie Ištroškę

.švlesoš. NepavydAklte to jiems. Pa- 
darykite tokią malone dėl suvargusią 

i savo tautiečių. Ben-Hur yra Lietuvoj 
(labai mėgiama. Atsiųskite jos. Siųa- 
I kitę savo giminėms ir skaitymo mog* 
jams. /

Jei kas man siuntinėtų atliekamų 
raštų—knygų ir laikraSčių. tai ai m 
Mmltyno mylėtoju ls dftllDRlnoR. Adr®* 
ros: Jsrpių Kupiškio

No aptkr. LITHUJ^IA.

i 1pi įsi 1K ; ,4|

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spie6kitės į vieninte
lę darbo žmonią organizaciją 
Amerikoje — Lietųjų Darbi* 
rinką Sąjunga.

ORGANAS AMERIKOS
LIETUVIŲ R. K. ŠV.

x JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaii 

ir subatomis. 
Metams uoo
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay,

South Boston,- Mase.

VOL. V, No. 137 (767).

Lietuviai vėl labai sukirto

GAVO Į KAILĮ.
Kopenhagen, lapkr. 23,— 

Laikraščio “Berlingske Ti- 
dende” korespondentas pra
nešė iš Kauno, kad lietuviai 
padarę kontrofensyvą prieš 
gen. Žulikauskio jėgas, pil
nai įsigalėjo pirma lai
kytose pozicijose. Atsiėmė 
Postavą, Širvintą ir Gied
raičius.

K lenkų raitelių būriu, 
kurie norėjo briautis link 
Panevėžio, buvo lietuvių 
atkirsti ir pagauti į nelais
vę. Lietuviai kontratakoj 
paėmė daug nelaisvių ir 
daug karinės . medžiagos. 
Širvintoj * paimtas lenkų 
brigados štabas ir pats gen. 
Žulikauskis vos paspėjo pa
sprukti nuo lietuvių. Gen. 
Žūlikauskis paspruko auto
mobiliu. ■

Kaunas, lapkr. 23. — Ru
sijos Sovietų atstovas Alek- 
vvriausybei, kad bolševikų 
sandrovsk -pranešė Lietuvos 
jėgos būsiančios- priverstos 
išnaujo paimti Vilnių.

New Haven, Ct.—Čia pa
imtas truckas, kurs gabeno 
7 bačkas, ant kurių buvo už
rašyta “vaškas.” Po išty
rimo pasirodė bačkose besą 
svaigalai. Jų vertė buvo 
$12.000. Svaigalai gabenta 
iš Bostono į New Yorką.

* / -

DOVANOS DARBININ
KAMS.

Detroit, Mich. — Ford 
Motor Co. savo darbinin
kams sausio 1 d. išdalys $7.- 
000.000.

PRAŠO JĖGŲ ARMĖNI
JAI IR LIETUVAI.

Geneva, lapkr. 2Ą — Tau
tų Lygos suvažiavimas jpri- 
eme rezoliucijų? pritariančią 
karinės jėgos siuntimui į 
Armėniją apginti ją nuo 
turkų. Lygos sekretorius 
išsiuntinės telegramas įvai
rioms valdžioms prašant 
siųsti jėgų į Armėniją. Spė* 
jama, kad' ir Suvienytos 
Valstijos bus prašytos pri
sidėti.

Toliau Taryba kreipėsi į 
Švediją, Norvegiją ir Dani
ją pasiųsti po 100 savo ka
reivių į Vilnių.

PRITARIA PLAČIAI 
AUTONOMIJAI..

London. — Lordų rūme 
buvo svarstomas Airijos 
klausimas. Buvusis užsie
nio reikalų sekretorius ba
ronas Grey stovėjo už sutei
kimą Airijai, kuri nori vi- 

. sĮškos neprigulmybės, pla
čios autonomijos. Dar sakė, 
kad jei valdžia negali su
rasti būdų pilnai kontro
liuoti Airiją, tai verčiau te- 
atšaukia savo jėgas ir tepa
lieka Airiją ramybėj.

ATPIGO.
St. Louis. — Vietos sker

dyklose kiauliena žymiai pa
piginta. Parsiduoda už to
kias kainas, kokios buvo 
rudenį 1916 m.

ŽADA UŽDARYTI.
Washington. — Prohibi- 

cijos komisijonierius skel
bia, jog tris bravorus Cin- 
cinnatf mieste ketina užda
ryti. Tie bravorai žadėję 
nedirbti svaigalų, bet paža
do neišlaikę.

MOTERYS LEGISLA- 
: TUROSE.

H artį ord, Ct. — Sufra- 
giečių Sąjunga skelbia, kad 
į Connecticut valstijos legis- 
ląturą išrinkta 5 moterys, 
Kansas valstijoj išrinkta 4 
moterys ir California — 3.

Rusijos' vyriausybė pa
skelbė taisykles, kuriomis 
svetimų šalių kapitalistai 
galės investyti savo kapita
lus Rusijoj. Skelbia, kad 
kapitalistų turtai rfebus nei' 
rekvizuoti nei konfiskuoti, o 
darbininkus galės samdyti 
pagal esančius įstatymus.

F. V IR AKS RAŠO: 
' < KAS TAI TOKS

MIKUCKIS.
Kauno komendantas 

kuckis, kurs užmušė pramo
nininką Dirsę yra kilęs iš 
Vilkijos mažo bajorgalio sū
nus. Žmogus dar jaunas, 
Lietuvių orjentacijos kari
ninkas. Gražus pažiūrėt, 
malonus pakalbėt. Smar
kus kaip vilkas tik tuomet 
kuomet ant priešo užpuola. 
Kauno liaudyje turėjo var
dą “Diadia Kostia.” Stip
rumu atsižymėjo, taip-pat 
greito orientavimosi pavo
jaus valandoje dovana buvo 
pasižymėjęs pradžioje tvė- 
rimosi Lietuvos valstybės.

Kauniškiai sako, kad ne 
Mikuckis, tai Lietuvos val
džios nebūtų buvę—žinoma 
jie čia daug perdeda, bet 
po teisybei jis turi ir-savo 
nuopelnus. Jis Kauną ap
valė nuo plėšikų, nuo tero
ristų, nuo karštųjų revoliu- 
ci j omenių. Jis’ dvarininkų 
sukamus revoliuci j orderių 
lenkų lizdus taip energingai 
išardvdavo, kad jo darbai 
kaip kurie įeis į pasakų pa
davimus- Lietuvoje._

Ilgainiui perdėjo. Juo 
tolyn, juo ėjo žiauryn, pra
dėjo išsigerti, būk tai susi
nešė su kokia tai gyvanašle 
na ir užmušė savo konku
rentą Dirsę... Dabar^jisai 
iki teismo kaipo savanoris ir 
gabus karininkas yra iš ka
lėjimo paleistas ir darbuoja
si “Geležinio Vilko” būriuo
se. Kauno liaudis tiki, kad 
jisai dar lenkams parodys 
ką tai reiškia .“Geležinis 
Vilkas” ir gali būt, kad nu
plaus savo klaidų ir blogų 
įpročių dėmes, jei ne savo, 
tai bent lenkų krauju.

Dabar šis tas iš Lietuvos 
gyvenimo.
Apie Kauną:

Kaunas po karo jau atsi
taisęs. Gyvenimas virte ver
da, kunkuliuoja, ūžia... 
Yra Ir žmonių, ir prekių, ir 1 
pinigų — ko tik reikia.

Viskas lietuviška, viskas
sava.

Teatrai, koncertai, miesto 
teatre ir liaudies namuose 
daugiausia lietuviški. Mu
zikalių pajėgų yra neblo
giausių, nors vis-gi tiek ir 
tokių nesimato kaip kad va
žiuodamas tikėjausi rasti. 
Išskyrus Kiprą Petrauską, 
kiti visi kiek teko girdėt, 
tai -taip sau vidutiniški. A- 
merikos Čižauskai, Pociai, 
Saboniai, "Janušauskai ir 
tt lenkvai galėtų stoti į tas 
pačias kurpes... ir savo bal
sais kaipo -solistai stovėtų 
aukščiau kauniškių. O apie______ __ ___
chorus tai taip pat galima* ir mišios" laikomos, 
pasakyt, kad ir BaltimorėS • - - -

pataisyti, taip kad karo žy
miu taip kaip ir nesimato, 
tiktai pora menkų plyšių 
lubose ant prezbiterijos nuo 
Nemuno toje pusėje.

Vargonuose cininės dūdos 
išimtos* likusios • tik kelios, 
tai vargonai išrodo visiškai 
ųe tie kaip kad seniaus bu
vo, nors ir J. Naujalio čiu- 
pinėjami.

Choras per mišias gieda 
iš klierikų; sugieda neper
geriausia, matomai dar ne 
visi susigiedoję, nors balse
lių yra ir neblogų.

Šiaip viduryje bažnyčios 
viskas po senovei kaip kad 
ir prieš karą kad buvo.

Katedros pamaldose biskį 
sumažinta lenkiškumo. Pro
cesijose giedama vien tik 
-lotyniškai. Pb pirmųjų mi
šių sakomi lietuviški kate- 
chetiški pamokslai. Laike 
sumos lietuviški pamokslai, 
po sumos lenkiškai skaitoma 
evangelija ir pamokslai.

Manei vienas dalykas la
bai nepatinka ir mano nuo
mone jis yra nekatalikiškas.

Kuomet pradeda skaityt 
lenkiškai evangeliją, ~ tai 
bažnyčioje visi urmu meta
si riti lauk ir darosi toksai 
trukšmas, kad evangelijos 
skaitymo jokiuo būdu nėra 
galima girdėti. Net klieri
kai prezbiterijoje pusėj e- 
vangelijos jau eina lauk. 
Gal tai yra pasekmė lenkų 
karo, bet vis-gi evangelijos 
pagerbimui taip daryti ne
reikėtų.

Klierikų yra gana daug, 
turbūt nemažiau negu kad 
prieš karą kad būdavo?

Žmonių bažnyčioje, taip 
man atrodo; kad dąbar lan
kosi mažiau negu kad prieš 
karų būdavo. z’

Katedroje varpas telikęs : 
tik vienas, šviesos elektros. :

--------------— . \
Kopenhagen. — Iš Kau

no pranešama, kad gen. Pet- 
luros, ukrainiečių vado jė
gos bolševikų visiškai su
muštos.

Ant lenkų bolševikų fron
to prie Zbuczo upės bolševi
kai jau buvo pradėję šaudy
ti į lenkus. Bet nepoilgam 
apsistojo.

London. — Tarptautinis 
unijų kongresas perleido re
zoliuciją, reikalaujančią į- 
vesti visose šalyse 8 valandų 
darbo dieną.

Atlantic City, N. J. — Fe- 
deralio švietimo biuro ve
dėjas Dr. P. P. Claxton pa
sakė, kad ■metinė pradinės 
mokyklos mokytojo viduti
nė alga esanti $750. Sakė, 
kad reikėtų mokėti po $2.- 
000.

JONAS J. ROMANAS, 
L. Prekybot B-vi prcsUmtat, knrt mu> 
įniro radioffrainavo, kad tvbatoj lapkt. 
i7 *. jau buatąt New Yorke.

Parapijos bažnyčia.

Parapijos bažnyčioje jo
kių permainų nepastebėjau 
tik ką įvesta elektros švie
sos.

* Benediktinkų bažnyčioje 
per gaisrą praeitą vasarą su
degė klebonija, o šiaip vis
kas po senovei
'Seminarijos bažnyčia ap

daužyta dėlto langai apkalu 
ti su lentomis, bet pati se-~ 
minarija jau ištaisyta ir 
mokslas klierikų eina po se
novei. z >

Karmelitų bažnyčią po se- 
novei.

Kur buvo senovėje Domi
nikonų bažnyčia prie rusų 
buvo perdirbta į gimnazijos 
cerkvę, tai dabar vėl per
dirbta į bažnyčią, bet dar 
neištaisyta kaip reik, tik 
laikinai pastatytas altoriu»

ir Worcestorio ir Clevehm-I .šale Aos> buvusios vynj 
do ir Chicagos chorai daug'f®"“*^ . namal. 
geriau, išlakti už 'Kauno lLletuvosSeimas užima juos 
chorus. Abelnai pastebima1 “ te"a! la*®. ®vo po-,
Kauno choruose stoka balsų.I*ldu78 
Nors St. Šimkaus vedamas da*al " * į1*0 nupieštas 
chbras žvmiai progresuoja,,^. Plevesuo-
jau liaudies dainas sukerta 5* Valstybes raudona su bal- I neblogai, bet visgi dar toli j‘"^uvehava. -
gražu iki to kaip kad galėtų j ’ ’ ■ - •

Ibūt. ’
\Kauno bažnyčios.

Katedros stogas jau 
įtaisytas, takai aplinkui

IŠTVERKIME.
Lak nedžiugina mus per

daug simptomai bolševikų 
stiprėjimo, viltis, kad gal 
jie dar atsisuks prieš lenkus 
ir atsidurs vėl prie Varšu
vos sienų. Žinoma tai labai 
lengvai galėtų įvykti. Bol
ševikai, sutrynę Petlurą ir 
Balachovičių, galės prisi
minti Rygoje sudarytą kori
dorių ir tuos milijonus ru
sų žmonių, kuriuos atidavė 
lenkams. Antrą karą su 
lenkais jie tikriau laimėtų, 
nes geriau’prisirengtų. Bet 
kokia mums iš to nauda, jei
gu mes vieną priešininką tik 
gal pamainyti turėsime ki
tu. Kur bus mums garan
tija, kad rusų bolševikai 
laikysis padarytos su mu
mis sutarties? Juk vieną 
sykį jie mus jau išdavė len
kams,. pasižadėdami Rygo
je nesikišti į mūsų, reikalus 
sų lenkais; sutikdami ant 
ano garsiojo koridoriaus. 
Ta pati Joffe’s ranka, kuri 
Maskvoje pasirašė taiką su 
lietuviais — po poros savai
čių Rygoje pasirašė po aktu 
išduodančiu Lietuvą lenkų 
malonei. Rusijos bolševikų 
valdžia nepersenai buvo pri
pažinusi gruzinų (Georgia) 
nepriklausomybę; o kada 
jiems prisireikė .tos Gruzi
jos kaipo bazės ekspedicijai 
į Armėniją — jie juk nepa- 
sidrovėjo nusmaugti tą gru
zinų nepriklausomybę. Jei
gu jie šią žiemą ir ateinantį 
pavasarį imtų vėl stumti len
kus atgal į Varšuvą — mes 
galime laukti jų naujų pas
tangų įsiviešpatauti Vilniu
je ir gal visoj e Lietuvoje.

Nelaukime nei vokiečių 
kariuomenės į Lietuvą tal
kon prieš lenkus. Turime 
žinių, kad vokiečiai ištik
tųjų siūlė Lietuvai savo pa- 
gelbą, tik statė pirmutinę 
sąlygą, kad Lietuva garan
tuotų kiekvienam vokiečiui 
kareiviui žemės. -Ir tie pil
do savo Fatherlando prog
ramą, stengdamies užvieš
patauti visą Pabalti ją. -Bet 
mūsų tie kolonizatorių pro
gramai nedžiugina.

Mūsų tauta ir savo pajė
gomis atsilaikys prieš len
kus su visais jų sėbrais iš 
Paryžiaus ir Morgdn & Co. 
(anot p. Brydvaišio) jeigu 
tik ji visas savo pajėgas su
kels, suvienys ir intemps, 
ir jeigu savo pasiryžime iš
tveri '

Turime visi užsigrūdinti 
ilgai ir neatlaidžiai kovai už 
mūsų tautos laisvę, už Vil
nių, už savo teisėtus rube
žius. Atsidūsti lengviau ga- 
lėsime tik tuomet, kada 1) 
nebebus Lietuvoje svetimų
jų kareivių, 2) kada su vi
sais kaimynais bus padary
ta ir patvirtinta teisinga tai
kos sutartis, 3) kada Lietu
va Tautų Sąjungoje bus pil
nateise ir lygiateise nare su- 
visomis kitomis ‘joje daly
vaujančiomis tautomis.

Tauta ištvers, jeigu mes, 
išeiviai,' padėsime jai savo 
ištekliumi.*

Paskola.

ti paskolą. Nebuvo pasi
naudota patyrimu kitų tau
tų, darančių panašius žy
gius, — štai kad ir Ameri
kos. Amerikonai moka 
■drive’us varyti. Mes gerai 
.prisižiūrėjom jų metodoms, 
o savo tautai kažkodėl nepa; 
norėjome savo patyrimu pa
sinaudoti. Svarbiausias pra
lošimas buvo tame, kad 
1) nesudaryta tam tikslui iš 
pat pradžių stiprios opini
jos, kuri būtų išjudinusi 
kiekvieną nesugadintą širdį 
ir kuri būtų prislėgusi, į už
kampius suvariusi mūsų 
tautos išgamas; 2) nesumo
bilizuota ir nepanaudota vi
-sos išeivijos pajėgos — or
ganizacijų, įstaigų ir pavie
nių asmenų. Jeigu prie to 
žygio būtų ruoštasi sistema- 
čiai bent 2-3 mėnesius, ir jei
gu po to tik per porą mėne
sių būtų buvę energiškai 
paspausta — paskola visa 
jau keli mėnesiai atgal būtų 
buvusi realizuota. Dabar iš 
pat pradžių lyg darė įspūdį, 
kad misijai bus geriau per 
ilgesnį laiką tuo reikalu dar- 
buoties. Misija nepanorėjo 
pagelbinio komiteto darbų, 
misija ką tik nepataikavo 
išgamoms, misija erzino 
duosniausiąją dalį mūsų iš
eivijos. Rezultatas toks, 
kad nei trečdalio paskolos 
nesukėlė. Bus gera, jeigu 
lig Naujų metų privarys iki 
2 milijonų. Gal ir gerai mi
sija padarys, jei su Naujais 
Metais pertrauks bonų par
davinėjimą ir kitą dalį pa
skolos ims vykinti tik kitą 
rudenį. Tuo tarpu dar visi 
turime stipriai pasivaryti 
laike šio rudeninio vajaus.

Nošimčiai Nito Pelno.
Ar perdrąsus būtų pasi

ryžimas sutelkti prie Tau
tos Fondo 50.000 narių, ku
rie, kol Lietuva kariaus su 
užpuolikais, apsiimtų dale
lę savo uždarbio aukoti Lie
tuvos laisvei? Kolonijoje, 
kur rašantis 'šiuos žodžius 
gyvena, nors ir ėmė siausti 
bedarbė, tečiau ‘aiškiai pa
stebimas žmonių ūpas—dėti 
iš paskutiniosios, kad tik ne
labąjį lenką iš Lietuvos iš
vijus. IŠ tų būrelio (apie 
70) pirmųjų, kurie jau‘mo
ka nuošimčius nuo pelno — 
nėra nei vieno, kurs mokėtų' 
mažiau, kaip po’ $1.00 į mė
nesį. Yra 2 darbininku, ku
rie deda po $5.00 kas mėnuo. 
Yra visas būrelis dedančių 
po $2.00, vienas biznierius 
deda po $8.00 į mėnesį, vie
nas po $3.00 į mėnesį Vie
nas profesijonalas deda po 
$5.00, vienas po $15.00. Drą
siai galima sakyti, kad mo
kesnių tų visų aukotojų bus 
nemažiau, kaip $2.000 į mė
nesį. Jeigu tad mūsų kata
likiškoji išeivija įstengtų 
pririnkti tokių aukotoji} į 
50.000, tai tik iš jų mėnesi
nių aukų kas mėnuo su
plauktų apie $100.000.00, ar- j 
ba, pagal dabartinio kurso j 
pinigų — apie septynis rti-1 
lijonus auksinų. Jeigu tiek 
pinigų mes įstengtume su
teikti Lietuvos valdžiai kas 
mėnuo — kaip palengvėtų 
kova sųlenkais! Kovą lai
mėjus, nuo priešininkų ap
sivalius, nebereikėtų tada Į 
ir mums tokių didelių aukų L^. 
dėti. Tada tik dalį to aU- J

kotume Lietuvos kovai s’u 
tamsybe ir ištvirkimu, jos 
kultūros, apšvietos reika
lams.

Visa tai gali atrodyti tik 
svajonė. Bet tą svajonę ga
lėtume įvykinti, jeigu tik 
visi mūsų veikėjai nukreip
tų į tą pusę savo pajėgas. 
Kad pririnkti 50.000 auko
tojų, ręikia 5,000 kolekto
rių, is kurių kiekvienas iš
rinkti} kas mėnuo aukas tik 
iš 10 žmonių, -ir savę tan 
skaičiun priskaitant. Vie
ni mūsų vyčiai turi arti to 
narių. O kur-gi mūsų kitos 
idėjinės organizacijos, kur 
L. D. S. nariai, kur šaunios 
sąjungietės, moksleiviai ir 
kiti? Jeigu visi mūsų idėji- 
ninkai susiburtų tan darban 
— lengvai tą tikslą atsiek
tų. Ūpas žmonėse geras, pa
kilus. Daugelis tik laukia, 
kad kas juos pakalbintų, au
kas surinktų, *

Tokio pieno niekas kitas 
negalėtų įvykinti, tik vie
nas mūsų Tautos Fondas. 
Jeigu tam tikslui ir turėtų 
pasodinti } Centro raštinę 
dar daugiau darbininkų — 
argi gaila- būtų tų iškaščių. 
Aišku, kad tokios mašineri
jos užvesti, tokios milžiniš
kos organizacijos vesti ir 
palaikyti — vienas žmogus 
neįstengs. Ar nereikėtų a-
Centro Valdybai. Berods 
darbas jau pradėtas. Tik 
daugiau drąsos, platesnių 
apėmių ir aprėgių ir stipres
nio vadovavimo iš Centro 
laukiame.

PROGA MOTERIMS.
Bostono policijos depar-« 

tamentas priims policijos 
tamyston ir moteris. Apie 
gruodžio m. vidurį bus kvo
timai. Bostono kolegijos 
high Schoojėj įsteigtos pa
mokos kandidatėms į poli- 
eistes.

Washington. — Suv. Val
stijų valdžia parodė didelio 
nepasitenkinimo iš Italijos 
laikraščių, kurie labai užsi
puolė ant Suv. Valstijų. Tie 
laikraščiai prikaišioja Ame
rikai, būk Amerika rėmus 
Anglijos angliakasių strei
ką, kad pasunkinti Italijai 
anglių gavimą. •

KALBĖS ATSTOVAS . 
IŠ LIETUVOS.

Brigbtono Tautos FonUo 
skyrius rengia prakalbas ne- 
dėlioj gruodžio 5 d. Lietuvių 
didžiojoj salėj. Prasidės 3 
vai. po pietų. Kalbės Jonas 
šeškauskas, atstoyas “ Vai
kelio Jėzaus” dr-jos. Toji 
dr-ja veikia Kaune globoda
ma Lietuvos našlaičius. Vi
siems bus svarbu ir indomu 
pasiklausyti. Ateikite visi
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kui kilus L. D. S. kuopa i- 
ma globon streikuojančius 
katalikus, o laisvieji savai
siais lai pasirūpina.

j , Tik tokiu būdu užkirsime 
pasipinigavimo kelią raudo
niesiems ir laisviečiąms.

PERS KAITYK f TE.

■Rntered as second-class matter Sept 
*2, 1915 at the post office at Boston, 
Mik, underthe Act of March 3, 1879” 
•Aeceptance for mailing at spedal rate 
af postage provided for in Section 
1M8, Act of Oct 8, 1917, authorized 
en July 12, 1918.“

Skaitytojų domę atkrei
piame į iš “Trimito” per- 
spauzdintą straipsnį “Ple
biscitas ir Taika. ” Lietuva 
purtosi, neprisiima plebis
cito ginčijamose žemėse, kur 
ineitų ' Vilnius, Seinai ir 
kitos grynai lietuviškos že
mės. Jei Lietuvai ir bus 
primestas plebiscitas, ir jei 
jis išeitų Lenkijos naudai, 
tai jo Lietuva nepripažįs.

LENKAI SUDEJAVO
Pereitame “Darbininko” 

numeryje buvo žinia iš Var- 
šavos, būk lietuviai laužą 
karo paliaubų padarytą su
tartį. Pastebėjome nuo sa
vęs, kad tame lenkų prie
kaište lietuviams tiek gali 
būti teisybės, kiek jų gande 
apie vokiečių talką. Nau- 
jesnėsės f 
priežastį lenkų priekaišto. 
Nabagus lietuviai v gerai iš
vanojo. Sarmata prisipa
žinti pasauliui, kad ponai 
gavo į kailį nuo lietuvių. 
Todėl skelbia, kad buvę pa
daryta karo paliaubos, o lie
tuviai jų nesilaikę, užpuo
lę lenkus ir laimėję žemės.

Jau nuo senai taip yra, 
kad kaip tik lietuviai lenkus 
išvanoja, tai lenkai palei
džia šmeižtų apie lietuvius. 
.Šaukė, kad lietuviai suside
du su bolševikais, kad jiems 
vokiečiai einą į talką, dabar 
kad karo paliaubų sutartį 
kiužą. Bet juk buvo žinių, 
būk Kaunan vykusi Tautų 
Lygos misija ištirti vokiečių 
talką Lietuvai. Bet ką to
ji misija ištvrė, tai nesigir
di.

žinios paaiškino

“ATSKAITOS”
Šiomis dienomis gavome 

iš Waterburv’o iškarpą iš 
Brooklyno “Laisvės” “De
lei Waterbury’o streiko ats
kaitų.” Prašo indėti “Dar
bininkan.” Straipsnio pra
džioj pasakyta:

“Po kelių bandymų, 4N. 
»E. W. Ass’on Lietuvių Sky
rius persitikrino^ kad iš po 
ranka esančių šaltinių aiš
kios atskaitos padaryti ne
bus galima, nes streikierių 
šelpimo komisijos knygose 
pasirodė didelė betvarkė.”

Toliau paduota surašąs 
aukuotojų ir 
kurių aukos 
atsišaukti ir 
savo aukas.

Dalykams 
neaukavusieji dabar gali at
siliepti ir sakyti tiek ir tiek 
aukavę. Bet ne tame bėda.

Kad atskaita būtų ko nors 
verta, tai reikia ne vien vi
sos ‘įplaukos sutraukti į 
knygas, o taip-gi aiškiai pa
rodyti kada ir kam aukos iš
leistos. Gi Waterbury’io 
streiko komitetas nesutrau- 
ke visų aukų į knygas, o a- 
pie'paskelbimą kada ir kam 
jas sunaudojo, tai visai nei 
nemano.

Šitokias atskaitas galėjo 
išduoti ne tik visokie carai, 
o ir visokie žulikai ir vagys.

Nekartą yra. buvę didelių 
streikų, kur didelis lietuvių 
skaičius būt dalyvavęs ir 
kur aukos tūkstančiais plau
kė. Į streikierių' šelpimo 
komitetus vis įsibrukdavo 
raudonieji ir laisvieji. To
dėl nei kartą visuomenė nė
ra mačiusi ’ streikininkams 
sudėtų aukų atskaitų. To
dėl “Darbininke” nekartą 
jau esame pažymėję, kad 
streikui kilus ir užsitęsus, 
tai aukas streikininkų šelpi
mui katalikai turi rinkti 
skyrium. Taip-gi šelpiant 
streikininkus katalikai šelp
tų savuosius, o laisvieji sa-

PLEBISCITAS IR 
\TAIKA.

Pavojų, koksu gręsia iš į- 
sišėlusių ponelių gobšumo 
pamatė ir pati Santarvė: 
ėmė posėdžiaut, galvot, skirt 
komisijas, pakomisijas ir 
dar ką. Ypač čia uoliai 
griebės Tautų Sąjunga, ku
rios rodos ir pareiga buvo 
sudraust įsikaprisijusį savo 
kūdikį. Ir pasirodė papras
tasis prigymties įstatymas, 
kurs tinka ištisoms šių die
nų tautoms — kad vaikas, 
nors kažkaip jis būtų lupti- 
nas, motvnai vis tik yra ge
ras. Tautų Sąjunga galvo
jo, galvojo ir... išgalvojo tą 
patį, ko lenką poneliai se
nai troško — plebiscitą, 
tai yra ginčijamuose kraš
tuose pravest pačių gyven
tojų apsisprendimą, kur jie 
nori prisidėti — prie Lietu
vos ar Lenkijos. Principas, 
beabejo, puikus ir demokra- 
tingesnio nė nebereikia. Bet 
ar šiuo atrėžimu nužengtų 
taika ir palaima tiems ne
laimingiems kraštams, ku
rie per dvejus lenkų okupa
cijos metus yra tiek įbaugin
ti, įkvailinti, sufanatizuoti, 
kad savo vardo nebežino, 
kur lenkai išanksto privarė 
įvairiausio plauko agitato
rių, provokatorių, permirk
tu parsidavėlių, šovinistų, 
endekų ir dar kitokių tam
sių pajėgii?.. Jei kitasis 
pilietis ir nusimanytų, ar 
beišdrįstų elgtis savo noru, 

į bijodamas naujų lenkų per
sekiojimų ir šunybių. Sa
kysim, balsavimo metu tas 
sritis paimti} neitralingos 
valstybės (belgų, kaip spė
jama) kariuomenė. Bet juk 
lenkų įsteigtieji agitatorių

kalams ginti, o su ta pajėga 
jau mokėtų, nulaužti kažku
riam laikui pakeltą valstie
čio galvą, bandžiusio nu
mesti atėjūnų uždėtus rete- v* *
Z1US.

Bet'tik gal kaikuriam lai
kui. .Kada liaudis nubunda 
kovai dėl žemės ir laisvės, 
jos , nebenumigdys jokios 
tradicijos, federacijos bei 
unijos. Ji pati pasieško sa
vo draugų. Tuo ilgėsiu len
kų pavergtųjų sričių gyven
tojams ir būtų vakarinė de
mokratinė Lietuva, kur 
Steigiamojo Seimo praves-* 
toji žemės reforma darbo 
žmonėms laiduos ramų kul
tūringą gyvenimą.

Tatai nujaučia ir lenkų 
dvarininkai ir dėlto velytų 
visiškai užčiaupti Lietuvą 
su jos reformomis, kad ji 
savo pavyzdinga tvarka ne- 
bedrumstų jų karaliayimo 
ramybės. x

Ne šiuo keliu į taiką!
Kas link mūsų tautos šir

dies Vilniaus, grynai lietu
viškų sričių Seinų, Punsko, 
Vyžainio ir kt. ir kalbos bū
ti negali, kad į tuos miestus 
apgavikingai įsiveržęs prie
šas galėtų reikalauti kokio 
nors plebiscito. Tai yra ta 
pati nesąmonė, kaip daryt 
plebiscitąTenkų Varšuvoj ir 
kokiam nors KaHšiui, pran
cūzų Paryžiui ir Elzas La- 
toringijoj ir tt.

Męs niekuomet nesutik
sim su tokia neteisybe, kad 
lenkai būdami visų šių ne
laimių kaltininkai, tokiais 
viso pasaulio pripažinti, pa
tys šiandien Tautų Sąjun
gos posėdy atsisėdę spren
džiamuoju balsu, lemtų mū
sų gyvybės klausimą. Dar 
kaip svietas svietu, negirdė
ta, kad kriminalis nusikal
tėlis, kuriam vieta už gele
žinių krotų, pats atsisėdęs 
už teismo stalo drauge su 
teisėjais sau sprendimą da
rytų.

Tokiais šiandien pasirodė 
Tautų Sąjungos teisėjai.

Lietuva negalės imtis ra
maus darbo, kol tik matys 
savo brolius, kentančius 
uzurpatorių sauvalę, kol vi
sas Lietuvos z sudraskytas 
kūnas nesugys į vieną svei
ką, laisvą ir laimingą vie
netą. Visi kiti eksperimen
tai neduos nuvargintai Lie
tuvai ramybes. O kol tokios 
ramybės laido nematom, tu
rime visas pajėgas įtempę

CLEVELAND, OHIO 
Pradeda J udėt.

Lapkričio 13 d. Tautos^Fondo ir R. j 
K. R7 Dr-jos skyriai surengė raass-mi- , 
tingų Lietuvių svetainėj. Buvo kvies- j 
tas kalbėtojas iš svetur, bet dėl neku- ; 
rių priežasčių pribūti negalėjo. Ture- j 
jome pasitenkinti vietiniais. Kalbėjo • 
A. Banis. Po prakalbai buvo triukš
mingai priimta rezoliucija prieš len
kų veržimosi Lietuvon. Toliaus gerb. 
St. Stepulionls sudainavo keletu 'dai
nelių (solo). Deklemavo p-lė M. Ma- 
čiutukė. Prie to buvo renkamos au
kos Lietuvos šauliams. L. L. P. Bo
nų parduota už $300. Aukų surink
ta $228.62. Aukavo sekanti asmenys: 
J. Juškevičius ............................... $20.00
O. Salickienė ....................... f6.00
J. Jucis ............................................10.00
J. Vy džius ........................................10.001

Vaižmužis ...............  ..10.00
Žitkus ..........................................10.00
Dubickas- ........................... 10.00
Valdžius ........................... 8.00

Po $5.00: J. Kuzas, M. Matulaitis, 
J. Gaidis, J. Graidinskas, M. Totorai- 
tė, J. šūkis, T. Žukas, P. Draugelis, 
A Gudonis, 
revlčius, V. 
Leskauckas.

Po $2.00: 
kauskas, M. 
J. Smičius, T. Jucis, J. Gudas, J. Re- 
čiokas, B. Jokubėnas.

Po $l.(t): K. Kuzas, A. Vailionis, K. 
Stankeviče, J. Brazauskas, F. Kaz
lauskas, T. Lazickas, St. Janušis, P. 
Daškeviče, V. Janušis, A Janušis, K. 
Masiulionis, J. Tenkaitis, J. Jankevi
čius, J. Damukaitis, J. Ivanavičius, A 
Dikša, T. Cirkelis, J. Žaleduonis, J. 
Veneravičius, J. Klitela, V. žuvelis, T. 
Gegužis, J. Januška, J. Morkūnas, S. 
Stepulionis, P. Lučka, Neverauskienė, 
J. Matulaitis, J. Žitkus, J. Standža, 
J. Vaitkus, J. Stasiulionis, A Kuzas, 
J. Blezgis, V. Žukas, J. Vasiliauskas, 
V." Jurkšaitė, Q. Krunkaičiutė, J. Sa- 

’dauskas, J. Diraitis, J. Dapkunas, K. 
Sučila, J. Žaliagiris. M. Šimonis, V. 
Janušis, A Mockaitis.

Viso — $228.61.
Visiems aukautojams širdingai ačių.

V. Kiveris, 
Veikiančios Komisijos Rašt.

J. 
R.
J. 
J.

J. Baltrušaitis, J-. Kup- 
Kiveris, A. B&nis $4, K.

'F. Saukevičius, K. Teš- 
Dulaitis, M. Arzijauskas,

CLEVELAND, OHIO.
Lapkričio 10 d. CL Diet. Teatrališ- į 

ko choro dr-ja laike savo mėnesinį su-1 
slrinkimų. Aptarus dr-jos reikalus, 
prisiminta ir apie pagelbų Lietuvai 
šioje kritiškoje valandoje. Dr-ja no
rint neturtinga, bet visvien nutarė pa
aukauti tuojaus Iš kasos $25.00 Lietu
vos Gynimo reikalams, o priegtam ir 
nariai aukavo:

V. Kiveris $10, A Kranauskas $5.
Po $2.00: J. Raponka, J. Butkus, P. 

Kazlauskas.
Po $1.00: J. Vaižmužis, P. Mušins- 

kas, P. Murauskas,. K. Sueita, Pr. Sa
kalauskas, V. Pūkas, S. Baranauskas, 
V. Demčiukas, J. Klimavičius, J. Kuš- 
lis. Smulkiais 2c. Surinkta $31.02. 
Pridėjus-dr-jos $25, viso — $56.02.

Vlisem aukautojams širdingai ačių. 
V. Kiveris.

WORCESTER, MASS 
Pranešimas Visiems. -.

Ateinančią nedėlią lapkr. 28 d. bus
dvi pramogos. Abi bus bažnytinėj sa
lėj. 2 vaL po pietų bus apvaikščioji- 
mas šv. Liudviko palaipinės dr-jos 
dvidešimtmetinių sukaktuvių.

Tų pat dienų vakare bus pradžia 
spaudos platinimo. Bus įvairus prog
ramas.

Abejose pramogose, kalbės vietiniai, 
gerb. kunigai ir svietiški veikėjai ir 
Pranas Gudas, “Darbininko” redakto
rius. •

Į abi pramogas visi kviečiami atsi
lankyti. - *

Reporteris.

lizdai pasiliks neišardyti. budeti_ Lietuvos nepriklau- 
Kas užgins jiems ir tuo me- 
tu agituoti ir gazdinti žmo
nes.

Plebiscito vaisiai galėtų 
būti va kokie: įbaugintieji 
žmonės visai susilaikys nuo 
balsavimo. Balsuos vieni 
lenkų perpirktieji, trba su
kvailintieji gaivalai. Ir nors 
iš kiekviefio tūkstančio bal
suoja po dvidešimtį — fak
tas jau liktų faktu. -

Koks būtų gyvenimas pa
našų plebiscitą pravedus? prieš Kalėdas ^nueiti. 
Tuos kraštus lenkai jau kai
po nuosavybę pasiglemžti}.

Ramybės tada nebus. Pa
vergtosios • Lietuvos dalys, 
prislėgtos lenkų skolų, skur
do ir bado, praregės savo 
nelaimę, ir pradės ilgėtis 
prie savo tikrosios motynos 
Lietuvos. Bet tuomet be
grįžti bus kur kas sunkiau. 
Taip ilgis motynos dukrelė 
visam amželiui už žiauraus 
nemylimo vyro išleista.

Kils nerimas, sukilimai, 
lenkų persekiojimai ir tik 
nauja kruvina audra tegalė
tų atvaduoti klastingu ple
biscitu lenkams parduotas 
Lietuvos dalis. Šiuo keliu 
klausimo rišimas patenkin
tų kaikuriam laikui leninis 
dvarininkus, ko jie ir teno
ri.

Jei, sakysim, plebiscitas 
įvyktų jų naudai, beabejo, 
magnatai galėtų ramiai įsi- 
galėt savo “nuosavybėse” 
(dvaruose), ištremę labiau 
susipratusius lietuvius gy
ventojas, jų ūkiuose koloni
zuotų savo atvestus varšu- 

t mažesnėse kolonijose y- vekus, kurie sudarytų nuo- 7 Tk C ------ - ‘ ------

somybės sargyboj.
(“Trimitas”)

ne

prašoma tų, 
nepažymėtos 

pranešti apie

taip esant ir

sose didesnėse ir
p y * 
ra T,. D. >.

KALĖDŲ DOVANOS

Dabar _ pats geriausias 
laikas siųsti Kalėdų dova
nas į Lietuvą. Kogi siųsti? 
Vienas tinkamiausių daiktų 
yra knygos. _Be to kitus 
daiktus siunčiant Kalėdų 
dovanoms gal nesuspėtų ...------- ... Q.
knygos ir laikraščiai nueina 
per 18 ar 20 dienų.

Atsiųskite “Darbininkan” 
keletą dolerių, o mes nuro
dytu adresu pasiųsime ge
rų įvairių knygų.

“Ben-Hur” yra viena tin
kamiausių. knygų Kalėdų 
dovanoms, nes tai yra apy
saka iš Kristaus gyvenimo. 
Apdaryta kainuoja $1.50.

DETROIT, MICH. 
“Gerumas darbininkams.”
Per keletu metų Detroitaas pagar

sėjo darbais. Būdavo kur tik pasi
suksi, ten darbų gausi ir su gera už- 
mokesčia. Tais laikais taupus šiek 
susitaupė. Taip-gi buvo tokių įsimy
lėjusių į Fordo dirbtuvę* ir skelbė 
laikraščiuose kad fordukai dirba aš- 
tuonias valandas ir gauna mokėt $6.00 
į dienų. Už tuos šešias dolerius dar
bininkas turėdavo prakaituoti neatsi
traukdamas nė mlnutos, taip kad dau
gelis bėišlaikydavo ir turėdavo mest 
darbų, šiuo laiku Fordas ir keletas 
kitų dirbtuvių sumažino darbus^ o ki
tos visai užsidarė. Tai-gi dabar ne
važiuokite į Detroitu ieškoti darbo, 
nes čia didžiausia bedarbė ir net amat- 
ninkai, kurie turėjo gerus darbus da
bar plauja indus valgyklose. Tūkstan
čiai vaikščioja be darbo.

Dabar šv. Jurgio pobažnytinėj sve
tainėj yra parapijos bazaras. Smar
kiai darbuojasi geros valios žmonės, 
kad padarius daugiau naudos parapi
jai. Yra ir tokių kurie norėtų pa
kenkti, bet veltui jie darbuojasi, nes 
ir priežodis sako: “Prieš vėjų nepapū
si.”

NASHUAj'N. S.
Praėjo du mėnesiai kaip musų gerb. 

klebonas a. a. kun. L. Tyla mirė, o 
kito lietuvio kunigo jokiu budu nega
lėjome sulaukti. Per tą laiką dvasiš
kais reikalais turėjome kreiptis prie 
prancūzų kunigo. Daugumas parapi- 
jonų ėmė abejoti ar begausime lietu
vį kunigą, 
žiuoti pas 
Išrinkome 
žiavo pas 
lietuvį kunigą. Vyskupas pasakė kad 
dabar lietuvio kunigo neturįs ir ne
gali duoti. Tuomet pradėjome klau
sinėti patys. Iš laikraščių sužinojome, 
kad Bostone yra naujas kunigas. Nu
važiavome prašyt, kad sutiktų eiti pas 
mus į Nashuą. Kreipėmės į gerb. kun. 
K. Urbonavičių šv. Petro lietuvių pa
rapijos kleboną, Jkad sutiktų leisti 
gerb. kun. P. Daniuną, kuris ką tik 
buvo atvažiavęs Iš vakarinių valstijų. 
Kun. Urbonavičius pasigailėjo musų 
ir nors So. Bostone reikalingas buvo 
vikaras—leido. Tuomet kreipėmės prie 
kun. P. Daniuno, kuris ir-gi sutiko. 
Mums pranešus, vyskupas irgi suti
ko. Praėjus keliom savaitėm sulau
kėme naują kunigą gerb. P. Daniuną. 
Musų parapija gana didelė, čia yra 
apie 600 šeimynų. Dahar kiėk' su
mažėjo dėlto, kad kiti nertinė sulauk
ti lietuvio kunigo. Bet kaip tik iš
girdo, kad jau atvažiavo lietuvis kle
bonas priėjo pilna bažnyčia žmonių; 
vieni gal -norėjo pamatyti, o kiti pa
klausyti kaip gieda, ar geras pamoks
lininkas ir tt.

Dabar visi džiaugiamės kad jau tu
rime kleboną ir dar tokį jauną. 
Taip-gi mes tikimės kad musų jaunas 
klebonas bus prielankesnis žmonėms 

patrauks visus lietuvius vienybėm 
A. švilpa.

Susirinkę sykį nutarė va- 
vyskupą ir prašyt kunigo. 
4 asmenis, kurie ir nuva- 
vyskupą su prašymu duoti

LAWRENCE, MASS.
Lapkričio 21 d. nedėlios vakare į- 

vyko Pilnųjų Blaivininkų kuopos pra
kalbos. žmonių prisirinko nemažai. 
Vakaro vedėja buvo J. A Kriviutė, vie
tinės kuopos vice-pirm. Kalbėtojais 
buvo gerb. kun. Pranas Juškaitis, Cam
bridge lietuvių klebonas ir J. Svirskis, 
Piln. BL Centro raštininkas. Kalbė
tojai paaiškino gana plačiai apie blai
vybę; priparodė alkolio kenksmingu
mų sveikatai. Po prakalbų Svirskis 
su p-le E. Tukaite prirašė apie 10 na
rių. Valdyba turi viltį kad kuopa iš
augs daug didesnė, nes žmonės musų 
kolonijos pradeda suprasti blaivybės 
naudingumų.

Lapkričio 14 d. LDS. 7 kuopos buvo 
susirinkimas. Nutarta rengti kodi- 
džiausias prakalbas, kad butų galima 
prirašyt daug naujų narių, šiame su
sirinkime prisirašė p-lė Bornė Gerbu- 
tavičiutė ir Jonas Jarackas. Taip-gi 
nutarė mokintis veikalų. Teatrališko 
skyriaus vedėju apsiėmė kp. pirm. A 
Stravinskas. Kurie tik prisirašė prie 
LDS. nesigaili — rašykitės visi dar
bininkai.

iLetuvaitė.

MILWAUKEE, VVJLS. 
Aukavo Lietuvos Gynimo 

Reikalams.
R. K. Dailės Ratelis savo metinia

me susirinkime 14 d. lapkričio išrin
kus naują valdybą, prisiminta ir apie 
Lietuvos reikalus ir padaryta rinklia
va. Aukavo šie: J. Viktonaras $5., 
kun. A Daugis $2.00, V. Balkus $1.50. 
Po $1.00: J. Raraišis, S. Milančius, 
J. Stankevičius, J. Pilipavičius, P. Mik- 
šis, J. Radvila, J. Stankevičius, J. 
Naruškeričius, O. Nevuliutė. Viso 
$20.05. Visiems aukautojams ačių.

Vietos lietuviai katalikai darbuojasi 
Lietuvos labui smarkiai. Perka L. L.

Bonus ir renka aukas.
L. Nemunas.

P.

*

Bedarbis.

CAMBRIDGE, MASS.
Pranešimas. -

Ateinančio j nedėlioj, lapkričio 28 d. 
tuoj po sumai* bus susirinkimas Tau
tos Fondo 35 skyriaus Lietuvių Po- 
bažnytinėje Svetainėje Vindsor Str. 
Visi nariai kviečiami susirinkti skait
lingiausia. Taip-gi atsiveskite ir nau
jų prisirašyti.

T. F. 35 sk. sekr. J. SmUgys.

ir dar-

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Kun.

Kun.

Jo Eminencija 
James Cardinai Gibbons. 
Honorary President, 

Baltlmore, Md.

K. Urboną vyčius, prezidentas,
50 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

M. A Pankas, Viče-Pirmininkas, 
443 Park Avė., Bridgeport. Ct

P-lė S. Rutkauskaitė. Vtce-ptrminlnkė, 
602 Soutli St, Mahanoy City, Pa 

Vaišnoras, iždininkas,
1514 Carson St, Pittsburgh, Pa. 

J. Kruštnakas, sekretorius,
222 S. Oth St. Brooklyn, N.
F. Kemėšis,-iždo globėjas.
381 Westminster Avė., 

Detroit
J. J. Kanlakis. Iždo globėjas,

324 ’Vhnrton S:.. ?;J.

a
K.

Y.
Kun.

Kun.

BRIGHTON, MASS.
20 d. lapkričio Tautos Fondo sky

rius turėjo ssulrinkimą ir nutarta su
rengti iškilmingas prakalbas 5 d. gruo
džio š. m., nedėlioj 3 vaL po pietų 
Lietuvių Svetainėje. šiame -susirin
kime užsimokėjo draugai į Tautos 
Fondo skyrių šie po $1.00: Mikolas 
Buslevičius, V. .Valeika, K. Bingelis, 
J.- Bucevlčla, M. Zablaekas, L. Jan
kauskas, J. Mikulis, J. Ballukevičia. 
S. Uždarinis, J. Petrauskas. A Kad- 
zta, S. Vaiflulls. Viso $12.00.

Raštininkas B. Ajauskas.

NEWARK, N. J. 
Juodvarniai Balsu 

Kranktelėjo.
Pas Newarkiečius šiuo laiku veiki

mas dėl Lietuvos ėjo ir tebeina rim
tai ir sutartinai. Bet sutarimas ma
tyt nepatiko “tautiškoms pelėdoms” ir 
jos nežinia kur pasislėpusios krank
telėjo juodvarnių balsu.

■Pereitą nedėldienį, t y. lapkričio 21 
d. nežinia iš kur atsirado Newarko 
“tautininkų” “tautiškuose” ofisuose 
biauriai katalikus ir Tautos Fondą 
šmeižianti lapeliai. Lapeliuose visaip 
išniekinami Amerikos lietuviai katali
kai ir paskum agituojama, kad nie
kas neduotų aukų T. F. Po’lapeliais, 
pasirašo “Lietuvos Draugai.” Spren
džiant iš spaudos, atrodo, kad “tau
tiškų pelėdų” pagaminti lapeliai yra 
spauzdinti “Vienybės Lietuvninkų” 
redakcijoj. Kas tuos purvinus lape
lius pagamino aišku visiems ir nėra 
reikalo spėlioti. “Tautiečiai” iš vardo, 
o darbu tikri išgamos. Lapeliuose sa
koma, kad šiandieniniai Lietuvos prie
šai esą lenkai ir lietuviai katalikai. 
Kai kas spėlioja, kad prie tų lapelių 
pagaminimo prisidėjo ir Lietuvos Mi
sija; nes daugelis žodžių atitinka Vi
leišio žodžiams. Jei tie patys lapeliai 
pasirodytų ir kitur, tolimesnėse lietu
vių kolonijose su užvardijlmn: “šalyn 
Lietuvos Priešai,” tada galėtume pa
manyti apie Misijos darbus; bet da
bar gal bus vietinių “tautiškų” klap
čiukų darbas. Pažiūrėsime, kų rim
tesnieji Newarko “tautininkai” apie 
tai pasakys. Jei jie užprotestuos vie
šai prieš juos ir išvalys juos Iš savo 
“tautiškų” ofisų, tada matysime, kad 
ir jiems Lietuvos likimas rupi; jei ne, 
tada rimtai musų tautininkus galėsi
me pavadinti lietuvių tautos judomis, 
nes tie lapeliai šiandiena pasitarnau
ja Lietuvai taip kaip pasitarnavo Ju
das Iskarijotas.

Palauksime—pamatysime.
V—te.

EASTON, PA. 
Darbai Sumažėjo.

Artinantis žiemai, sumažėjo
bai. šilki} audenyčiose dirbama po 3 
dienas savaitėje ir tai tik pusė dar
bininku, kiek pirmiau buvo.

Taip-gi atleidžiama daug darbinin- 
kij ir iš kitų išdirbysčių.

Tad darbininkai turėtų budėti ir or
ganizuotis, kad atėjus sunkesniam 
laikui turėtų kur glaustis ir vienas ki
tų gelbėti. Lietuviai turėtų spiestis 
į Lietuvių Darbininkų Sąjungų, ku
rios kuopa yra ir musų koiionijoje.

M. S.

UTICA, N. Y.
Aukavo $100 ir Pirko Boną 

už $500.
šv. Antano draugija savo mėnesi

niame susirinkime inešus pirm. A K., 
kad reikalas prisidėti prie gelbėjimo 
Lietuvos vienbalsiai nutarta aukoti iš 
iždo $100. Ta pati draugija yra jau 
pirkusi L. L. P. Bonų už $500. Geras 
pavyzdis kitom draugijom.

Lietuvos Sūnūs.

Hartford, Conn. LDS. 6 
kp. Lapkričio 29 d. panedė- 
lyje, 7:30 vai. vak. Bažnyti
nėje Salėje 41 Capitol Avė.

New Haven, Conn. LDS. 
28 kp. Lapkričio 30 d. utar- 
ninke 7:30 vai. vakare Baž
nytinėje Salėje 295 St. John 
St.

Bridgeport, Conn. LDS. 
39 kp. Gruodžio 1 d. seredoj, 
7:30 vai. vakare Bažnytinėj 
Salėj.

New Britain, Conn. L. D. 
S. 43 kp. Gruodžio 4 d. su- 
batoj 7:30 vai. vakare. Baž
nytinėje Salėje.

Waterl>ury, Conn. L. D. S. 
5 kp. Gruodžio 5 d. nedėlioj 
7:30 vai. vakare Naugatuck, 
Conn. LDS. 68 kp. atsisakė 
jai skiriamu laiku rengti.

Gal praneš vėliau?
Kalbės gerb. kun. J. Bak

šys, LDS. Centro kasos glo
bėjas iš Waterbury, Conn. 
ir A. F. Kneižys, L. D. S. 
Centro Sekretorius iš So. 
Boston, Mass. Jie daug ką 
naujo pasakys iš darbininkų 
gyvenimo. Taip-gi kalbės 
ir apie Lietuvos reikalus. 
Kuomet darbininkų padėji
mas blogėja, siaučia bedar
bė, kįla streikai ir net krau
jo praliejimas, darbininkai 
turi ieškoti priemonių, kad 
bent ateityje išvengus be
darbių, skurdo ir kruvinos 
kovos už būvį. Kaip prie to 
prieiti aiškins virš minėti 
kalbėtojai.
» Kuomet Lietuva atsidūrė 
kritiškame padėjime mūsų 
visų priedermė rūpintis ją 
išgelbėti. Kaip tą atsiekti, 
išgirsite prakalbose.

Tad begalo svarbu, kad į 
rengiamas prakalbas sueitų 
skaitlingai darbininkai ir 
darbininkės.

L. D. S. Conn. Apskritys 
rengdamas šį maršrutą' at
lieka didelį darbą visuome
nei; tad visuomenė turėtų 
pasinaudoti.

L. D. S. Conn. apskričio 
kuopos ir šiaip jau kolioni- 
jų veikėjai, kurie norėtų 
surengti prakalbas suorga
nizavimui L. D. S. kuopos, 
kreipkitės prie apskričio 
valdybos:

P. Tutoraitis, pirm.
797 Bank St., 

Waterbury, Ct.
B. Mičiunienč, rašt.,

15 Rhode Street, 
New Britain, Ct.

CAMBRIDGE, MASS. 
Sueikite Visi.

Ateinančių nedėlią lapkr. 28 d. tuoj 
po sumos bažnytinėj salėj bus svarbios 
ir indomios prakalbos. Kalbės atsto
vas iš Lietuvos Jonas šeškauskas. Jis 
yra atsiųstas iš Kauno Valkelio Jė
zaus dr-jos Lietuvos našlaičių prieg
laudos reikale. Sueikite visi išgirsti 
negirdėtų ir jums nežinomų dalykų.

Reporteris.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Rašo J.“ Skinkis iš Žemosios Pane

munės šakių 
Mielasis:—

Lukšiuose 
gas kun. V. 
kūpąs laikinai gyvena Marijampolėje, 
nes lenkai jį iš Seinų išvarė. Lenkai 
mums begalo įkiro, nes ir vėl Vilnių 
užėmę laiko. Mes visi ruošiamės į 
kovų: ar žūt ar būt Jus irgi pri
valote mus remti, ypač pinigais. Be
to reikia jums mitingus šaukti ir pro
testuoti prieš Lenkų grobimus... O 
jus p. Wilsonas daro? Kur jo gar
sus apsisprendimo tautų obalsiai?

Mus nori prie Lenkų prikergti,—ki
ti prie Rusų. Bet mes nė vienų, nė 
kitų nenorime... Stosime į kovų žūt
būtinę. Gal ir žūsime, bet garbingai... 
te pasaulis musų pasiryžimų žino... 
vergais nenorime būti... gana mums 
to!..

Dabar pas mus viskas brangu. Bet 
visko turime. Javai užderėjo, tik 
vasarojų ir šienų mažiau, kai pernai.

Gyvulių jau žmonės prisiaugino, jo- 
markai gyvulių pilni. Arkliai gana 
brangus. Kumelys šiometis nuo 500 
rub. oštų iki 1000 rub. šiaip arkliai 
darbiniai nuo 1,500 rub. oštų iki 5,000 
rub. Karvės atpigo. Dabar jų kai
na nuo tOO rub. oštų iki 1,100 rub. 
Kiti mažesni gyvuliai pigesni ir jų y- 
ra iki valiaL
•Mums tik stoka ūkės įrankių. Ne 

dėlto, kad jų krautuvėse (sandeliuo
se) nebūtų, bet jie labai brangus. Jų 
kainos nuo 10 iki-20 kartų pakilo.

Ūkininkai gyvena neblogai tie, ku
rie turi užtektinai gyvulių, javų, J- 
rankių ir savos šeimynos. Darbinin
kų stoka ir tie patys savotiškai dirba. 
Algos vyrams nuo 000 rub. oštų iki 1,- 
200 rub. metams. Merginoms kiek ma
žiau. žinoma reikia duoti valgis tr 
drabužis, kurio jie veik neskaito. Dar
bo dienos tik pusė teliko, kai kita
dos. Taip yra Suvalkijoje. Kauno 
gub. gyvenimo sąlygos kitokios, vieto
mis uždarbiai menkesni, bet vargo ne
simato. Čia nekalbu apie okupuotus 
kraštus, nes ten visokių blogybių Iki 
sočiai visiems. Tuomi ir baigiu. Su
diev.

apskričio, Suvalkų.

klebonauja mano drau- 
Markevyčia. Mhsu vys-

Kalbėtoja^
KUN. J. BAKŠYS, 

LDS. Centro kasos 
A F. KNEtŽYS, - 

L. D. S. Centro 
Sekretorius, 
globėjas ir

TĖMYKITE.
L. D. S. Conn. Apskričio 

Maršruto Tvarka.
Apskričio raštininkė B.

CAMBRIDGE, MASS. 
Patiko nelaimę.

Lapkričio 15 dieną patiko nelaimę 
dirbtuvėje p-lė £ šllužiutė. Elevato- 
ris netikėtai bėgdamas žemyn paga
vo jos galvų ir nurovė beveik visus 
plaukus, atpigdamas su oda. Pavo
jingai sužeista, nuvežta J llgonbutį. 
Daktarai susiuvo jos galvą. Reikalin
ga buvo 27 siūlės' sudėti. Ji yra 17 
metų amžiaus. Gerai žinoma tarpe ■ 
ristos ir apielinkės lietuvių, o ypač dirbtuvę suvirinimui visokių me- į AT1S praneša. kftd
jaunimo, kaipo gera dainininke ir af-' t*10 <*e!*tų. Kaip girdėt gan gerai se- j
rižymėjnsi lošėja. Ji yra Vyčių 181Taip-gi žada atidaryt mokyklą,!S10Je T H 
kuopos raštininkė tr bažnytinio choro mokinimui kaip Mrirint visokie msta-|K^e:

P®“ TfttAplftnkiTis t&lsy t. InstroktG*, a OCJHk k
sveiku. irtn* t»ns lietuvis. jkp. Lapkričio 28 d. nedėlioj

Varpel is. I 2 vai. po pietą Tovm Hali.

AKRON, OHIO. 
Darbai Sumažėjo. •

Paskutiniais laikais darbai sumažė
jo ir daug važiuoja į Lietuvų.

15 d. šio mėnesio vienas lietuvis atl-

J. 8kinkis.

RAGTNKTHC SAVO DRAUGUS TR 
PAfJSTAMUS PIRKTI BONUS IR 
AUKUOTI LIETUVAI 'isį '



LAIKRAŠČIAI Iš

PAREIŠKIMAS

ANT PARDAVIMO

DETROIT' MICHIGAN

Kaina 35 centai.

VS A

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIAMS.

MAINYTI ARBA 
•PARDUOTI

3 šeimyną 11 kambarių su 
gazais, toiletais', skalbynėmis 
ir pijaza žėdnai Šeimynai; at
skirai budavotas namas; pre
ke $3,000. ir $500. įmokėti ar
ba bus mainoma ant didesnio 
namo Dorcesteryje ir priduos 
$1,500 grynais pinigais.

Rymas. — Kolizeume griu
vėsiuose rasta du biauriai 
apdraskytu lavonu jaunų 
vyrų. Matyt jie dirbo bom
bą, kuri ekspliodavo.

“DARBININKAS” <
244 W. Broadvay, South Boston, Mass.

MŪRINIS NAMAS
16 šeimynų, arti Centrai 

Sąuare, Cambridge, su visais 
naujausios mados įtaisais; tu
ri būti greitai parduotas. Pre
kė ir išlygos bus galima leng
vai susitaikyti.

Supraskite broliai ir 
kur mūsų galybė, 

į visus ' lietuvis: 
po 

visi ir už 
Lietuvoje 

kuria Lie- 
svetimtau-

Jau nuo vidur vasario vei
kiu tarpe brolių lietuvių, kaipo 
atstovas “Vaikelio Jėzaus” 
Dr-jos. Toji dr-ja gavo iš 
Lietuvos vyriausybės buvusį 
Jėzuitų vienui yną. tuo tikslu, 
kad jį atstatytų ir jame įtaisy
tu sašlaičių prieglaudų. Tos į 
staigos stogas nudraskytas, 
mūras sušaudytas, vasarų li- 
jant, o. žiemų sningant viskas 
kiaurai eina. Todėl mūras 
dar labiau griūna, o lubos, 
grindis ir visokie medžio pa
darai pūva ir eina niekais.

Kad išstatyti tokius mūrus 
dabar, tai gal neužtektu nei 
milojono dolerių, o kad juos 
dabar gerai atstatyti, tai užtek
tų kelių tūkstančių dolerių. 
Vaikelio Jėzaus dr-ja matė, 
koks begalinis nuostolis darosi, 
kuomet brangus mūrai, neat
statomi ir nesunaudojami. To
dėl sumanė atsikreipti į Ame
rikos lietuvius, parodyti reika
lų ir paprašyti talkos. Tam 
reikalui aš ir esu tarpe jūsų ir 
veikiu.

Dabar aš lankysiu Naujosios 
Artglijos- -Lietuvių kolionijas. 
Iš anksto paskelbiu savo tikslų 
ir prašysiu aukų.

Aš esu paprastas darbinin
kas, esu gvenęs Amerikoje ir 

Gerai žinau, jog 
darbininkų pinigai sunkiai pel- 
nijami ir jų. pas juos neper- 
daug tėra. Dar sunkiau au
koti, kad dabar aukų prašoma 
Lietuvos gynimui ir kitokiems 
tautus reikalams. Aš tų vis- 
kų žinau. Bet vis-gi drįstu į 
jus atsikreipti ir vardan mei
lės našlaičių reikalui prašau 
aukuoti. Jūs kad ir gausiai 
aukavote, bet vis-gi esate ge
resniame padėjime, negu Lie
tuvos lietuviai.

Aš neraginu jus po daug au
kuoti. Bet raginu visus po 
truputį dėti. Be abejonės 
Naujojoj Anglijoj yra 50,000 
mielaširdingų lietuvių. Jei 
kiekvienas dėtų tik po 10c —, 
tai viso sudėtų $5,000. Su 
tokia suma bū^ galima atsta
tyti tie mūrai ir butų padary
ta viena geriausių ir pavyzdin
giausių prieglaudų visoje Eu
ropoje, 
seserys. 
Tad šaukiu 
dėkite našlaičių reikalui 
truputį, bet dėkite 
tuos jūsų trupinius 
stosis tokia įstaiga, 
tuvos didžiuosis ir 
čiai stebėsis.

Man Lietuvą apleidžiant bu
vo aprokuota, kad ten buvo a- 
pie 10.000 našlaičių. Gi Vai
kelio Jėzaus dr- ja begalėjo 
priglausti 30. Prieš pat perei
tas Velykas Kaune buvo kolek- 
ta Kauno Našlaičiams. Už 
surinktas aukas tie našlaičiai 
gavo po 2 silkes, 2 kiaušiniu, 
i svaro lašinių, ir 5 svarus ru
ginių miltų. Na, ar tai links
mos galėjo būt Velykos?

Nesant prieglaudos, Kauno 
našlaičiai priglausti privatinė- 
scTšeim ynose. Priglaudusieji 
yra patys skurdžiai, negali jų 
nei maitinti, nei aprėdyti, 
nei mokinti. Našlaičiai bėgi
nėja po gatves be priežiūros. 
Šiek tiek pavalgyti jie gauna 
iš maitinimo punktų. Bet bėd- 
žiausia, kad tie našlaičiai be 
priežiūros, nemokinami ir 
t virkšta. Prieglauda jiems

Ieškau dėdės Motiejaus Seiliaus. 
Prieš karą gyveno Pittstone. Taip-gi 
ieškau dar šią giminią.: Petro Abra- 
mavičiaus, Tarno Raškausko, Antano 
Kuzmicko ir Onos Ambražaitės (Kuz- 
mickienės). Turiu daug svarbią rei
kalą. Meldžiu atsiliepti laišku ant šio 
antrašo: IATHUANIA. Prienai, “ži
burio” progimnazijos IV klasSs moki
nys Kazimieras Seilius.

-

Kiekviena Amerikos lie
tuvio paaukuota šimtinė, 
penkdešimke, dešimkė mū
sų priešininkui lenkui di- 
džiausį smūgį sudrožia. Ku
rie pirmutiniai paskubėjo 
su aukomis, iš dalies tų 
aukų dėka pakilo'- Lietuvos 
kareivių dvasia, visu smar
kumu jie puolė ant priešo ir 
jį atstūmė atgal. Savo au
kų teikdami Lietuvos gyni
mui, netik medžiaginiai 
gelbstime savo tėvynei, bet 
ir moraliai. Mūsų broleliai- 
kareiveliai mato, jog jie ne 
vieni likimo skirti mirti ko
voj už tėvynę, bet kad jų 
Užpakalyje stovi netik Lie
tuvos visi žmonės, bet ir iš
eivija Amerikoje. Užtat, 
kas aukoja ir greit aukoja, 
tas neapkamuojamų patar
navimą savo tautai teikia.

Kaip Lietuvos žmonės pa
budo, įsisiūbavo it banga, 
bloškia savo priešus lauk iš 
savo žemelės, taip ir mes 
nors sykį supraskime savo 
švenčiausią pareigų nuolat 
teikt Lietuvai pagalbų. Tą 
nuolatinę pagalbą, bent kol 
juodašimčius - lenkus su
triuškinsime, turime gra
žios progos teikti per viena
tinę, Lietuvai tiek daug 
pasitarnavusią įstaigą, Tau
tos Fondą. Tad be jokio iš- 
sikalbinėjimo mokėkime į 
Tautos Fondą nuolatinius/ uždarbiavęs, 
mokesčius, mokėkime bent 
jau mažiausia du nuošimčiu 
nuo viso savo uždarbio. _
' Pereitos savaitės Tautos 

Fondo prietelių darbuotės 
vaisiai žymūs. Nedidelė 
DuBois, Pa., lietuvių kolio- 
nija pralenkė nekurįas di
džiules, prisiųsdama Lietu
vos “Geležiniam Vilkui” 
per T. F. net $1,000. Ckica- 
go, III. (No. Side kolionija) 
pirma buvo prisiuntusi ke
letu šimtų, dabar vėl pri
siuntė $868.00. Mažas Rock
ford, III., lietuvių būrelis 
suaukojo $549.79. Athol, 
Mass., antru sykiu čekį pri
siuntė už $365.80. iKtų ko
lionijų šiuo tarpu nei nemi
nėsime. Tik pažymėsime 
tai, kad beveik nėra tos 
lietuvių kolionijos, kuri 
šiuomi kirtingu Lietuvos 
momentu, nedirbtų, berink
tų aukų. Viena kolionija 
didesnę, kita mažesnę pini
gų sumą prisiunčia. , 
Duosime Pilną, 
Raportą.

Kitos-savaitės pranešime 
paskelbsime, kiek kuri ko
lonija Lietuvos gynimo rei
kalams per T. F. sudėjo, ku
rios jau savo kvotas išpildė 
ir kuri kolionija stovi visų 
priešakyje. — Skelbsime tik 
tas, kurios pinigus į Centrą* 
prisiuntė. Todėl prašome 
T. F. skyrių ir šiaip jau ko
lionijų ir draugijų prisiųs
ti surinktus pinigus, kad iki 
ateinančios savaitės galėtu
me pilną raportų apie Tau
tos Fondą visuomenei pa
tiekti ir kad pinigus tuoj 
būt galima išsiųst į Lietu
vą.
T. F. Skyrių Domei.

T. F. skyrių valdybos 
prašomos, kad dalintų T. F. 
nariams prisiųstas narių 
knygutes. Netik, nuolatines 
mokestis knvgutėn reikia į- 
rašyti, bet ir duotąsias au
kas. Aukojusiems nemažiau 
10 dol. duodama gražūs pa-

DORCHESTER, MASS.
3-ją šeimyną pulki stuba parsi
duoda, 18 kambarią ant pat 
Washlngton St, visi įtaisai, sta
tyta “Colonlal” mados.

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

Jus galite ramiai miegot naktimis
JEIGU JŪSŲ PINIGAI YRA SUDĖTI TAU
PYMUI SAUGIOJE GERAI APSAUGOTOJ

Nė kokios baimės—jus žino-
f. " te kad saugiai, nes per 60

- metų yra saugūs ir užtik- 
rinti bankieriai. —

Jfiraitkliit J^airingĮs 
of the city of Boston 

6 Park Sąuare
Jeigu jąs investinate į staką, bondus, etc., tikėdamiesi didelią 

nuošimčių, jus žinote kad rizikuojate.
Tada jąs nerimaujate, bijote ir nakti nepasilsite. Loškit sau

giai, tuomet jąs ilgiau gyvensite ir turėsite daugiau pinigą ir sma
gumo.
UŽTIKRINTAS SAUGUMAS. PAŽANGUS GASPADORIAVIMAS. 

DEPOZITŲ  ............ $21,000,000
PERVIRŠIS ................... $ 1,400,000 ,
PADĖLIAI PRIIMAMI NUO $1.00 IKI $2,000.00 
PROCENTAI PRASIDEDA NUO 1 D. LAPKRIČIO.

Šiomis dienomis pa- g 
ilginome savo lease’ą. s 
Visus kostumerius ir g 
rėmėjus prašome ne- g 
pamiršti ir užeiti pa- E 
matyti naujausių pre- g 
kių, nes parduosime § 
už prieinamais, kainas. E 

E 
M. OLIM & CO.

388W.BR0ADWAY g 
SO. BOSTON, MASS. ę

FARMA PARSIDUODA 
Randolph, Mass. 50 akerią, di
desne puse dirbamos žemes, že
me labai lygi, netoli vieškelio, 
arti bažnyčios, mokyklą ir Sto
rą; vienas arklys, 2 karvės, a- 
pie 25 vištos.

PrekS .......................$6,600
NORWOOD

3-ją šeimyną stuba parsiduoda 
su visais naujos mados įtaisais, 
elektros šviesa .karšto vandenio 
šiluma.

Prekė ................... $8,500
SO. BOSTON’E

3-ją šeimyną namas ant Mercer 
Street, yra 14 kambarią, su vi
sais įtaisais; netoli pat pamario.

PrekS.................. $5,000
įnešti .......... $1,500

KOVON Už VILNIŲ!
'Tautos Fondo Pasiųstieji 

Pusė Milijono Auksinų 
Jau Lietuvoj.

Kitos Visos Aukos, Suplau
kusios į Totuos Fondo 
Centrą iki Lapkr. 20 d. 

Jau Vėl Lietuvon 
Pasiųstos.

■Šiuo Sykiu Pasiųsta 
$8,000.

Nelaikykite Pas Save Su
rinktų Aukų—Siųskit į 
Centrą, gi Centras Jas 

Tuoj Lietuvon 
Pasiunčia.

CUNARD LINE

MŪSŲ AGENTAI
J. A. Žardeckas P. J. Rūta .
L. May * J. J. Morkūnas
J. F. Murray į. Norkūnas



VIETINĖS ŽINIOS,
Z

t

»

GERESNI ČEVĘRYKAI VERTESNI VISADOS

«

DR. PAUL J. JAKMAUH

4

Kiekviena Pora garantuota, Prekė Grąžinama.

79c.

Sutaisau receptus su didžiau
sia atida, nežiūrint, ar tie recep
tai Lietuvos ar Amerikos dakta
rų. Tai vienatinė lietu vi Aka ap
tieka Bostone* ir Massachusetts 
valstijoj. Gyduolių galit gaut, 
kokios tik pasauly yra vartoja
mos. Galit reikalaut per laiškus, 
o aš prisiųsiu per ekspresą.

TeL So. Boston 270

DR. JOBU MkMNNELL, N. B 
Galima ir lietvviikei.
Ornso Valakuos:

Rytais ik 9 vaL
Po pietų 1 iki 8 vai.

Vakarais nuo 8 iki •
536 Broadway, S. Boston

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po Na. 

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

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
" 1:30—6 Ir 8:30-0 P. M.

PAVYZDIS MUSŲ KAINŲ:

BelTPhOM bickinMo M6 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.&HJSuPHa44fa,Pa.

Lietuvis Daktaru ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po įieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M

DAMASK STALTIESĖS
Vertės $1.25 už mastą 

89c. masts

ANGLIŠKA MATERIJA 
geros rūšies 
vertės 39c. 
25c mastas

STALAMS KLUONKĖS 
vertės 65c. 
49c. mastas

BATH KOBE FLANELES 
drūtas 

69c. mastas

BALTAS DOMET PLA
NELIS -

27 colių-drūtas-vertės 39c. 
19c. mastas

VISOKIŲ IŠŽIŪRU - JUODŲ IR RUSVOJ - VISOKIŲ APSIUVIMŲ.

PUSDROBIS
Didelis rankinis, 

vertės 49e.
29c. mastas

INDUONO GALVOS 
AUDIMAS 
(Nebaltįtas) ,

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

Phone—Kensington 5316 
Po pietų tiktai pagal sutartį 

2538 E. Allegheny Avė. 
PHIJLADELPHIA, PA

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo Valandos:
9-10 vai. ryte ir 6-8 vai, vakare.

HŪCK ABRŪSAI 
didelės mieros, vertės 29e 

21įc. už vieną
■ RiANkEf A!--------

Balti ir pilki, vertės $2.79

BEACON DRY GOODS CO.,
VIETA KURIOJE DOLERIS PERKA DAUGIAUSIA

427A W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

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

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

~DR. W. T. REILLY ‘
469 Broadnay, 

South Boston, Mass.
(Prie Dorchester St.)

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

NedKuomi : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

LENTYNOMS KLI- 
JONKĖS. 

vertės 19c. 
12įc. mastas

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Bboadway, So. BoąyoN, Mass. 

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

15 Annapollis St., Dobchesteb.
Columbia 9159—J.

K. ŠIDLAUSKAS
ArnntoBrus n Savininkai

226 Broadway 
(Kampas C 8t) 

South Boston, Mass. 
Tel 8. Boston 21014 ir 21013.

1.45

nė j tuoj- po pamaldų. Tad vi
si nariai malonėkit ateit.

INDOMIOS 
PRAKALBOS. 

Nepaprastos prakalbos So. 
Bostone įvyks utarninke 
lapkr. 30 d. vakare šv. Pet
ro bažnvtinėj salėj. Kalbės 
Jonas Seškauskas; atstovas 
Vaikelio Jėzaus dr-jos iš 
Kauno. Atstovas jau nuo 
vasaros veikia tarpe Ameri- 
kos lietuvių, ir pirmu kartu 
dabar atvyko į Naująją 
Angliją. Jis yra buvęs Lie
tuvoje visą karo ir pokari
nį laiką. Du kartu buvo, po 
bolševikų valdžia. Yra pa
prastas darbininkas ir su 
Lietuvos liaudžia gyveno ir 
veikė. Patyrimų turi bega
les ir moka apipasakoti. Vi
si ateikite jo paklausyti.

CAMBRIDGE, MASS ~
• Bavaras.

Lapkr. 28, 29, pahedSIyje, "Ketverge 
gruodžiu 2, nedėlioj gruodžio 5, vaka
rais. Daugel naujų gfažių daiktų, visi 
atėję pamatysite. Todėl nepraleiskite 
progos. Patys ateikite ir draugus at
siveskite. ATIDARYMAS

Aukos Lietuvos gynimo 
reikalams per Tautos Fondą 
laike kun. J. J. Jakaičio 
prakalbos šv. Petro lietuvių 
bažnytinėje salėje lapkričio 
17 d. 1920.

Aukavo šie:
J. Gudaitė ..............,..................... $10.00
A. Beleckis ................. 10.00
A. J. Jagis iš Canados ................ 10.00
V. Grudzinskas ...................... 6.00

Po. $5.00: Antanas žintelis, 'A, Ma- 
žalyte, G. Mažulyte, J. Riškus, M. 
Norbutas, M. Kilmoniute, V. Dzedu- 
lionis, Antanas šaparnis, K. Gumaus- 
kienč..

Po $2.00: A. Zaleckas, A. F. Knei- 
žys, Juozas Vojega, J. Venis, J. Ma- 

biinskas, J, Dilis, Ignas Tutka, A, Ži
butis, J. Tuzinas, B. Petrošiunas, A, 
Andriušiunlenė. D. Gricius, M. Lesau- 
eklenS ir M. Gobsite.

Po $1.00: V. Pilgnas, D. Pavirunas, 
J. červąkas, O. Paršalte, A, Vilkišie- 
B#, J. Grauskis, N. Puodeliene, A. 
Tupikas, J. Strazdas, A. Adomaitč, J. 
Aveistys, J. Tabaras, J. Urbonas, J. 
Matulevičius, Z. Klapatauskas, J. Ja
kimavičius, P. Bernotas, J. Rožele, J. 
Vaičiūnas, J. Ligmalis* V. Beleckas, J. 
Kudriaučius, O. Armokavičius, S. Da
nelis, M. Žukauskaite, M. Trečiokas, 
A. Andrulis, F. Žukauskas, J. Povi
laitis, P. Bušmanas, V. Navikiene, J. 
Jarušas, K. Baranauskr <• •<'!u-
laitiene, K. Vest vilas, J. Stida, A. Ster- 
llngis, S. Janulevičius, B. KallšienC, 
M. Veniute, M. Kumenaitienč, A. Lu
koševičiene, M. Kudravlčienč, V. 
šveistys,'P. Giedraite, P. Varakulis, 
V. Savickas, K. Poverienč, T. Poškie
ne, K. Dirsienė, O. Bučaite, P. Daug- 
veckis ir P. Geležinis.

TeL So. Boston 2488

DR. J. G. LANDŽIUS 
SEYMOUR
LIETUVIS

Gydytojas ir Chirurgas.
Gydo aštrias ir chroniškas li

gas vyrų, moterų ir'vaikų. Eg
zaminuoja kraujų, spjaudalus, 
šlapumų Ir tt. savo laboratorijoj. 
Suteikia patarimus Etiškais kitur 
gyvenantiems. Adresas:

366 W. Broadway, 
South Boston, Maąs. 

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

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

nuo 7 iki 9 v. vakare.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Nuo Motiejaus Mockaus iš 

Saleninkų kaimo, Kauno apskr.. 
Jonui Červokui.

Lapkričio 3, 1920. 
Gerb. švoger Jonai: —

Sveikinu jus iš numylėtos‘tė
vynėj Lietuvos. Mes esame svei
ki, tik nelinksma, kad šiandiena 
Lietuvoje siaučia karas su brudąis 
lenkais.

'Jie/muš nori pavergti ir į dva
rininkų “ponų’’ rankas atiduoti. 

< Žulikovskis sų visą armiją taip 
pienuoja. Jie mus nori praryti, 
bet mes jiems gerkles užlibdysim 
kulkomis. Dabar pas mus visa 
Lietuva sujudo organizuotis j 

-“Geležinį Vilką” ir į Šiaulių są
jungą iš kur eisime lenkų pliekti.

Kada mūsų narsioji kariuomenė 
susirėmė su Lenkais' palei Vilnių, 
tai sulenkėjusieji ir dvarininkai 
šaudė iš kitos pusės ir mūsų ka
riuomenė matydama pavojų ture-, 
jo trauktis.

Dabar visur viešai mūsų vai-’ 
džia paskelbė mobilizaciją ir taip
gi smarkiai pradėjo gaudyti ir 
bausti šnipus \ponus.” Aš irgi 
prisirašiau prie Šaulių ir eisiu 
šerti lenkams į kailį.

Lietuvos valdžia gera, o tik 
patys žmones daugelvj vietų tam
sus ir suklaidinti “ponų.”

Jonavos voščiuje tai daugiau
sia sulenkėjusiu ir į “ponų” dū
dą bevei visas valščius pučia.

Skarulių -Bažnyčioje gieda ir 
meldžiasi “poniškai” Yra į- 
steigta ir mokyklą kur mokina
ma lenkiškai Nors aš esu labai 
priešingas, bet ką padarysi.

Spalo 24 d. Jonavos mieste bu
vo surengtos prakalbos. Kalbė
jo aptiekininkas ir iš Kauno at
stovas. Miestas buvo apstatytas 
milicija palaikymui tvarkos, mat 
“ponai” galėjo sukilti Šiose 
prakalbose žmones užgirdo, to ką 
nekados nebuvo girdėję. Čia rei
kia dažnai tokių' prakalbų. įmo
nes neskaito nė laikraščių ir apie 
valdžios veikimą mažai žino. 
Trūksta susipratusių lietuvių, kū- 
rie užimtu valdiškas vietas. Da
bar, kad ir milicijoje, daugaiusia 
lenkai arba sulenkėjusie. Tą 
pačią dieną buvo suorganizuotas 
Lietuvos Gynimo Komitetas ir iš
nešta protesto rezoliucija prieš 
lenkus.

Lietuvoje didelis šaltis ir daug 
sniego. Vėliau parašysiu dau
giau žinių. Sudiev.

M. Mockus.

ATSIDARYS SUBATOS 
Ryte ant-9-nių

BEACON DRY GOODS CO
427A W.BROADWAY, SO. BOSTON,

Lapkričio 27 d., 1920
PROGA, kuri užinteresuos kiekiveną moterį pirkėją South Bostone ir apielinkėj.
THE BEACON^ nurodys Tamstoms kelią į žemesnes kainas ir pačėdumą. Atidarymas mūsų krautuvės šiame lai

ke reiškia dvigubą progą. Tamstos galite atlikti savo Kalėdinius pirkinius nužemintomis kainomis, parsidavimas bus pilnai 
užganėdinantis arba mes gTąžisime pinigus su mielu noru. Su tamstos rėmimu, mes manome padaryti, kad THE BEA- 
CONvDRY GOODS CO. bus centras pirkėjų South Bostone.- v»

- Dailus 
PERKELIS

Figūruotas ir brūkiai 
delei naminių dresių įr 
šiurkštų. 1 mastas plo
čio — vertės 45 centų 

18 c. mastas.
36 colių

NAINS00K
geros rūšies—vertės 39c. 

_______ 15c. mastas_____  
KIMONA KREPO

Puikus rankius —'ver-'- 
tė 49c

_______29c. mastas
GINGHAMAS 

geros rūšies 
32 colių pločio — vėtės 

49c. 
_______29c mastas______

ABRUSAMS
Pusė lininio krašo 

vertės 39c. <
15c mastas

V

1 masto pločio — vertės 
39e

15c. mastas.

BALTAS PLANELIS 
1 masto pločio, drūtas 
delei naktinių drabužių 

vertės 49. 
29c. mastas

SPALVUOTAS FLA- 
NELIS ' 

puikių stylių, 1 masto 
pločio • 

Drūtas — delei naktinių 
drabužių — vertės 39c. 

25c mastas

NEBALTĮTAS AUDEK-I 
LAS . '

Puikios Tušies - vertės 29c 
15c. mastąs 

BALTĮTAjJ AuBERlAS'
Puikios rūšies, 1 masto 

pločio — vertės 39c. 
19c. mastas

Staklių Medvilnių 
1 mastSs pločio; vertės 39c 

25c. mastas

PADUŠKOMS APVAL
KALAI

Padirbta iš geros bovel- 
nos — vertės 49c. 

29c. už viena
UŽDANGOS

vertės 29c.
12j už mastą

RIPPLETAS 
vertės 49c.

29 už mastą _
SCRIM UŽDANGOS

Su mezginiais, Dutch 
styliaus — vertės $1.98 

$1.39 už porą

i

1

REGAL PAKLODĖS
81 x 90, vertės $2.98 .. 

$1.98 už vieną.

$1.98 už porą
1 STAU

ŽIURKŠTAMS GING- 
HAMAS 
vertės 39c.

29c. mastas

PIRMOS KLESOS

AUKOS LIETUVAI.
S<5. Bostoniečiai Pasižymi 

Duosnumu.
- Vestuvėse Vinco ir Petronės Bukaus
kų po No. 18 National gat prisimin
ta apie Lietuvos dabartinė padėjimą ir 
sumesta keletą centų “Gynimo reika
lams.” Aukavo šie: Vincas ir Petro
nė Bukauskai $20., Antanas, Ona ir 
Magdė Naujokaičiai $20.00, Jurgis ir 
Marijona Ventai $10., K? Naujokaitis 
$10., P. Astramskas $5.00, J ieva Va- 
lentukonlutė $5.00, J. ir A. Stanislo- 
valčial $5.00, Jonas ir Uršulė Sabai 
$2.00. Po $1.00: Vincas Sabas, M. 3a- 
biutė, A. Sabienė.

Išviso surinkta $80.00.

' Šv. Petro parapijos ferai 
atsibus nedėlioj, , lapkričio 
28, 1920 pobažnytinėje sve
tainėje. Visus širdingai 
kviečiame atsilankytu

Rašt.
’ SUSIRINKIMAS.
LDS. 1 kuopos susirinka

mas bus nedėlioj, 28 d. lap
kričio pobažnytinčj svetai-

didelės mieros, drūti 
vertės 39c.

25cTuž vieną
TORdRI 1ALARWA1

Vertės $4.98 
$3.49 už vieną

LOVOMS PAKLODĖS 
vertės $2.79 

$2.39 už vieną

VYGIŲ BLANKETAI 
vertės $1.39 

39c. už vieną

KLETKIU0TI -BLAN
KETAI

Didelės mieros, vertės 
$4.98 

$3.49 už vieną

RETAS AUDEKLAS 
Puikiausis 
9c. "mastas

TIMOTHY F. KELLEHER, INC.,
| 427 Broadvvay, So. Boston, Priešais Paštą,
X - ■ • --------------------------------------- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYRŲ FELTO SLIPERIAI MOTERĮJ VILNONIAI SPATS MERGAIČIŲ “Hl CUT” ČEVERYKAIZĮj fe,,.--. ■ 2.95

(Jakimavičius)
509 RAST BR0ADWAY

TELEPHONE 502.

TEISINGIAUSIA IR 
GERIAUSIA

LIETUVIŠKA APTEKA




