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Preziden-

lo. Visos bendrovės turi

darbininkais

r

Bridgeport, Ct. — Colum- 
bia Graphophone Co. pa
skelbė numušanti 10 nuoš. 
savo 6.000 darbininkų algos.

Albany, N. Y. — 10.000 
darbininkų Cluett Peabody 
Co. tedirba tris dienas sa
vaitėje nuo lapkr. 26.

Paryžius. — Graikijos 
sostinė Atėnai laukia atvyk
stant alijantų išvytojo ka
raliaus Konstantino, kurs 
gyvena Šveicarijoj.

JONAS J. ROMANAS,
Lietuvių Prekybos B-vės prezidentas, kurs ii Lietuvos su
grįžo Amerikon; subatoj išsėdo Neto Yorke, nedėlioj atva
žiavo Bostonan.

“Birutei,” o

___ i

Suvienv-

PRIEŠINAMI.
Madrid. — Laikraštis EI 

Debate priešinasi siuntimui 
Ispanijos jėgų į Vainių.

drovės” 
je nuolat verči 
šiek tiek ir j
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Alijantų jėgos jau vyksta
Vilniun.

ĮSAKĖ VYKTI VILNIUN
Geneva, lapkr. 27.—Šian

die pirmu sykiu Tautų Ly
gos jėgos gavo maršavimo 
įsakymą. Anglijos jėgų da
lis vyks Vilniun iš Dancigo, 
o francūzų gruodžio 1 d. Ki
tos jėgos, kurios sudarys 1.- 
800 vyrų, atvyks vėliau. Vi
soms toms jėgoms vadovaus 

' francūzas pulk. Chardigny, 
kurs dabar nuo Tautų Lygos 
veikia Vilniuje.

Alijantų jėgos Vilniuje 
bus: nuo Anglijos 2 būriu su 
kulkosvaidininkų kuopa, 2 
būriu francūzų su kulkos
vaidininkų kuopa, du būriu 
ispanų su kulkosvaidininkų 
kuopa, 1 būrys belgų su kul
kosvaidininkų kuopa. Bū
riai nuo Švedijos, Norvegi
jos ir kitų šalių, kurios su
tiks savo jėgas siųsti, vyks 
vėliau.

Šita Lygos armija siun
čiama į Vilniaus žemę dabo
ti tvarką laike plebiscito, 
kuriuo jie išreikš ar nori 

• prigulėti prie Lenkijos ar 
prie Lietuvos. Ta valsty
be turės išlaidas tų kariuo
menių padengti, kuri plebis
citą laimės.

EXTRA! EXTRA!
Poąuonock, Conn., Lap

kričio 28. — LDS. prakal
bose surinkta Tautos Fon
dui $1,100.00 ir varduota L. 
L. Bomj už $100.00 Atsi
lankė apie 40 žmonių.

New Britain, Conn. Lap
kričio 28. — Kun. Amboto 
prakalbose surinkta $700.00 
Šiauliams per Tautos Fon
dą.

New York. 
tas Printing Press & Fee- 
ders’ unijos aprokavo, kad 
New Yorko šeimynai iš pen
kių žmoniškam pragyveni
mui metuose reikia $2.632.- 
68.

LIETUVIAI LAIMĖJO.
Worcester, Mass. Lapkr. 

27. — Ties Coal Yards susi
ginčijo lietuviai su lenkais 
dėl Vilniaus. Lietuvių bu
vo trvs, o lenkų du. Besi
ginčijant lenkas lietuviui 
skėlė žandan. Tai tuomet 
lietuviai šoko ant to lenko. 
Antrasis lenldfe šaukė poli
ciją ir norėjo gelbėti savo 
draugą. Mūšis tęsėsi tik 
pusę minutos ir' lenkai gavo 
kiek jiems netelpa. Lietu
viai tuoj dingo, o mūšio lau
kas prisipjldė miniomis. At- 
pvškėjo ligonvežimis karo 
laukan ir nukentėjusius len
kus suvalė. Vienas lenkas 
gal jau pas Abraomą, kitas 
gal pagys.

| Kalšdg Atvirutes. ■
“Darbininke” galima gauti 

dailių atviručių su lletuvižku

“Sveiki Sulaukę
Šventų Kalėdų.” **

Atvirutes tinka siųsti savo 
draugams, prieteliams ir tt 
ir parsiduoda pigiai: 2 už 5c.; 
4 už 10 centų 6 ui 15c.; tu
rime trijų ruRių. Siųsdami už
sakymų, pažymėkite ar nori- 
te vienodų ar visų rožių ku- 

J, rias mes turime. Siųskite už-
J sakymus Šiandien. Adresuokl-

® “Darbininkas" 
«« 244 West Broadwav,

South Boston, Mass.

daugelio toje srityje dar
buotojų tarpe.

Iš senovės mūsų prekėjų 
visi tebesidarbuoja ir Vailo
kaičiai, ir Banaitis, ir “Bi
rutė,” “Švvturis,” “Žagrė”
ir kitos. . .bendrovės ir ben
drovėms, bet kaip girdėt tai 
geriausiai būk sekasi “Vai- 
lokaičiams” ir 
kitiems einasi silpniau... 
bet taip tik šnekama o kaip 
ištikrųjų yra tai aš.nežinau.

Paryžius.—^Amerikos ka
reiviai, kurie okupuoja 
Vokietijos provinciją, per 
Padėkonės dieną turėjo 29 
tonas kurkiu.

Waskington. '■ 
tų Valstijų vyriausybe ne
sipriešins karo metu alijan
tų išvytam Graikijos kara
liui grįžti ant sosto.

i

Atėnai, Graikija. — ‘Šne
kama, kad Anglija ir Fran- 
cija nesipriešins jų išvy tam 
karo metu karaliui Kon
stantinui grįžti ant sesto. 
Bet šalys ne-
veiksią su Graikija.

Atėnai, Graikija,. — Gen. 
Vrangelio armijos likučiai 
sugabenti ant Lemnoso sa
los. Pavasariop ketinama 
ją panaudoti kovai prieš 
turkus.

Cambridge, Mass. -v HaT- 
vard universitetas, kurs per 
vasarą ir rudenį varė vajų 
kad surinkti $15.250.000, 
dar visos sumos nesurinko. 
Trūksta $2.800.000. Renka 
nuo profesionalų, baigusių 
tą universitetą.

lauda randasi ant Viešosios 
Aikštės. Joje vaikai auklė
jama katalikų dvasioje. Ten 
pat yra ir katechiečių kur- 

>eaLTai'prieglaudai reikė
tų daug pinigų. Tai galima 
būtų padaryti pavyzdingą 
vaikų prieglaudą ant dide
lės skalės, o dabar užimtos 
vienuolyno tik ta vakarų šo
no flygelis ir pataisytas taip 
kad galima juomi naudotis, 
o visas vienuolynas riogso 
be stogo, taip pat ir bažny
čia tuščia su apgriautu vie
nu bokštu.

Tai yra griekas laikyt 
taip be naudos tokius mūrus 
ir tokioje geroje vietoje. O 
visam tam pataisymui reik
tų vos kelių tūkstančių do
lerių. Amerikoje daugelis 
yra tokių panelių, kurios 
pati viena be keno nors pa
gelbos įstengtų tą visą klioš- 
torių savo kaštais įtaisyti.

Nekurios iš jų eina į sve
timtaučių vienuolijas ir ine- 
ša savo turtą. Aš sakyčiau, 
kad taip darydamos jos pra
sižengia prieš Dievą ir prieš 
tautą. Joms reiktų patarti 
važiuot į Lietuvą ir . pasi
švęsti Dievo tarnystei Lie
tuvoje, o savo sutaupytais 
centais prisidėti prie atsta
tymo šio vienuolyno, kad ji- 

ne tik katalikai, bet net irisai būtų tinkamas auklėti A •• vi «Va JG* • v*

F. VIRAKS RAŠO:
Pats prezidentas Stulgin

skis gyvena ant 16 Vasario 
gatvės, samdytuose kąmba- 
riuose, tame pačisane name, 
kur yra Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrovės prekių 
sandėlis.

Įgulos bažnyčia, kareivių 
bažnyčia, soboras... taip 
vadina Kauno buvusią rusų 
cerkvę. Jinai stovi ant 
Laisvės Alėjos. Tai yra 
puiki bizantiko styliuje trio- 
ba, viduje su puikiais pa
veikslais įvairių šventųjų 
maliavotų rusų maliorių.

Joje yra trys altoriai ir 
vargonėliai, o šiaip viskas 
tebėra kaip kad prie rusų y- 
ra buvę, tik užpakalinis už 
altoriaus ant sienos pieštas 
Suveiksiąs pagedęs yra nuo 

apumo.
Dar yra viena bažnyčia 

Šancuose padaryta iš kazar- 
mės. ’

Vokiečių kirche ant Ne
muno kranto gatvės likusi 
laike karo sveika.

Vytauto bažnyčia perdirb
ta iš raudonosios cerkvės 
jau aptaisyta, bet daug dar 
ko trūksta kol bus taip į- 
rengta kaip kad reikėtų. 
Prie jos klebonauja kun. 
Tumas ir į ją eina melstis;

Amerikiečių bendrovės.
Iš amerikiečių lietuvių 

bendrovių kiek man yra ži
noma iki šiol inregistruotos 
Lietuvoje yra tiktai dvi: 
“Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovė” ir “ Atsta- 
tymo Bendrovė,” o kitos vi
sos bendrovės dar neinregis- 
truotos; jų . atstovai sako, 
kad Lietuvos valdžia jų ne- 
apsiimanti registruot. O kol 
bendrovė neinregistruota, 
tai žinoma ir veikti labai 
mažai ką tegali arba visiš
kai nieko neveikia.

“Atstatymo Bendrovė” 
laikosi taktikos tvėrimo į- 
vairių bendrovėlių Lietuvo
je taip kaip kad darė Ame
rikoje su šiušape ir resorsi- 
nu, taip daro ir Lietuvoje.

Vieni juos už tai peikia, 
kritikuoja, intarinėja,' kiti 
giria, bet kaip ten ištikrųjų

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAL

SUSTABDYS 
ATEIVYSTĘ.

Amerikos Darbo Federa
cijos valdyba pradėjo rūpin
tis, kad ateivystė Amerikon 
būti], sustabdyta dviem me
tam. Sako, kad dabar jau 
daug bedarbių yra, o atei- 
vystei didinantis nedarbas 
didės. Yra spėjama, kad 
kongresas išleis įstatymą 
draudžiantį ateivystę.

Fdll River, Mass. — Trys 
didžiausios dirbtuvės netru
kus užsidarys neapribotam 
laikui. Tūkstančiai darbi
ninkų neteks darbo. Ir ik
šiol tedirbo pusę laiko.

Paryžius. — Apie Cher- 
bourgą žmonės didžiausiame 
išgąstyje. Nuo laivo pabė
go keturi dideli prasikaltė
liai kareiviai, kurie buvo 
grąžinami į Ameriką. Jie 
buvo okupuoto j Vokietijos 
provincijoj. Dabar jie tero
rizuoja žmones.

DARBAS LIETUVOJE.
Pagelba Lietuvai yra pri

statoma iš Rygos per Ame
rikos Raudonąjį Kryžių. 
Ten randasi net 65 nariai A-, 
merikos ’ Raudonojo Kry-Je: 
žiaus darbuotėj. Penki išlbe pagražinimų. Sienos tau- 
Šių darbininkų darbuojasi Į tiško styliaus piešiniais nu- 
Šiaulių apielinkeje kur lai-į pieštos ir žilas klebonas mo
kinai tapo sąkrovis paskir-|kina vien tik kaip Dievą 
tas. *

Kitas sąkrovis ir darbi-] 
ninku pulkas randasi Var- 
šavoj, nes iš ten daug leng
viau ir greičiau Lietuvon 
privažiuoti nė kaip iš Ry
gos. - . J

Kadangi Amerikos Rau
donasis Kryžius yra visuo
meniška organizacija, jos 
veikimas visai bepartinis, ir 
pagal nurodymų pagelba su
teikiama.

Laikinai negalime praneš
ti raporto kas nuveikta šioj 
darbuotėj, bet trumpoj atei
tyje bus pranešta visos pa-

lietuviai • puslaisvamaniai. 
Girdėjau nuo vieno karsto 
socijalisto, kad Vytauto 
bažnyčia esanti tas idealas 
kokiomis turėtų būt visos 
katalikų bažnyčios Lietuvo- 

altorius vienas kryžius

garbint ir artvmą mylėt. 
Žinoma prieš tai nebuvo ką 
protestuof, bet aš tikiu, kad 
su laiku toji bažnytėlė bus 
išpuošta taip kaip reik, ir 
nei vienas iš tų pačių pus- 
laisvamaniij nesigailės į ją 
ėjęs. ■ ?

Buvusiame karmelitų vie
nuolyne yra karo ligoninė.

Buvusiame jėzuitų vie
nuolyne yra vaikų prieglau
da. Patarčiau kiekvienam 
Amerikos Įietuviui atvažia
vus į Kauną būtinai tą prie
glaudą atlankyti ir paveizė
ti tų našlaičių, o nepasigai- 
lės savo įygio. Toji prieg-

■ ii

našlaičius. Čia jos pačios 
galėtų savo amžį pašvęsti 
meilei artymo ir Dievo.tar
nystei. Ir būtų ir tautai ir 
Dievui ir našlaičiams nau
dingomis veikėjomis, dar
buotojomis. Čia veikimui 
dirva plati, bet darbininkių 
trūksta o dar labiaus trūks
ta, jtai gatavo kapitalo.

Šiaip abelnai imant Kau
no miestas yra gana švarus, 
sveikas ir gyventi linksmas. 
Yra muzėjus/knygynai, te
atrai, įvairūs kursai, spor
to draugijos, kliubai, susi
vienijimai. .. Pragyvenimas 
neperbrangiausias.
Prekyba.

Prekyba Kaune daugiau
sia yra žydų rankose. Da
bar stengiasi savo veikimą 
išfystyt Lietuvių Koopera
tyvai, bet einasi sunkokai 
dėlto, kad stoka tinkamų 
žmonių, stoka suorganizuo
to kapitalo, stoka technis- uicmvvjc zluuiui^,
kosios pusės išsilavinimo bet dar labiau stoka kapita-

nau.
“Amerikos Lietuvių Pre

kybos Bendrovė” daugiau
siai darbuojasi išvystymu 
prekybos ir pasekmes turi 
neblogas nors iškarto ir la
bai sunkiai galima buvo 
veikti iš priežasties įvai
riausių rūšių kliūčių stato
mų ir iš valdžios, ir iš kon
kurentų pusės, bet šiandien 
jau didžiuma tų kliūčių per
galėta arba apeita.

Jau dirba bendrovėje 40 
suviršum prekėjų įvairios 
rūšies specijalistų pirklių ir 
pirklyboje daugiau ar ma
žiau įgudusių darbininkų. 
Jau turima tam tikras pri
tyrimas, ir prisitaikinti 
prie vietinių reikalavimų 
mokėjimas taip kad “Lietu
vių Prekybos Bendrovei” 
Lietuvoje yra permatoma 
gana puiki ateitis ir Lietu
vos lietuviai iš jos džiaugia
si. Net tie iš amerikečių lie
tuvių, kurie Amerikoje bū
dami šios bendrovės buvo 
griežtais priešais parvažia
vę į Lietuvą ir arčiau paty
rinėję bendrovės .Veikimą 
nekartą atėję atsiprašo ir 
sako, kad jų turėta klaida. 
Sako kad “Lietuvių Preky
bos Bendrovė” ištiesų buvu
si labai reikalinga ir dabar 
esanti naudingiausia Lietu
voje už visas kitas amerikie
čių sutvertas organizacijas.

Bet su žydais konkuren
cijos vedimas nėra taip leng
vas kaip Amerikos lietuviai 
mano. O dar yra ir kitokių 
konkurentų iš kurių vieni 
iš pavydo, kiti iš nesuprati
mo Amerikos bendrovių tik
slų joms kenkia prie kiek
vienos pasitaikiusios progos.

Gerai kad tų bendrovių 
vedėjai ir atstovai tai vis ne 
šiaudadūšiai žmonės, kad 
jie pirmą kliūtį sutikę nenu
stoja vilties ir energijos, 
bet truks luž varosi pirmyn 
ir pirmyn prie bendrovių už- 
ąibriežtojo tikslo. Q kas 
dirba, tai ir vaisiai darbo 
matosi.

Lietuvoje stoka žmonių,

Vargstantis darbininkas 
visuomet labiau atjaučia ki
tą bėdoje, negu koks turti- 
ninkas. Ir Lietuvos darbi
ninkai patys baisiai nuo ka
ro ir visokių okupantų pri- 
kentėję žino, kas tai yra bū
ti varge ir skurde. Gi la
biausia skursta Lietuvoje 
našlaičiai. Todėl Kauno dar
bininkai matydami tų na
šlaičių skurdą, patys bied- 
ni būdami, vis-gi sumanė 
pradėti darbuotis našlaičių 
reikale. Atsirado 100 dar
bininkų, kurie sutiko mokė
ti po 1 rublį metuose našlai
čių reikalui. Toliau jie ma
tė, kad buvusis jėzuitų vie
nuolynas su išdaužytais lan- 
Siis ir apgriautas būtų pui- 

ausia našlaičiams prieg
lauda. Tie darbininkai ra
do savo sumanymui užuo
jautos iš tūlų veikėjų ir prie 
jų prisidėjo gerb. kun. pra
lotas Januševičius, kun. Ba- 
jorinas ir kiti. Sutvėrėme 
Vaikelio Jėzaus dr-ją ir Lie
tuvos vyriausybė mums pa
vedė minėtąjį jėzuitų vie
nuolyną, kurį seniau rusai 
valdė. Aš esu tos dr-jos at
siųstas atstovas pas jus A- 
merikos lietuvius darbinin
kus papasakoti apie tą rei
kalą ir prašyti paramos tam 
Kauno darbininkų sumany
mui ir jų pradėtam darbui.

Dabar aš apsakinėsiu a- 
pie tą reikalą Naujosios 
Anglijos lietuvių koloni
joms. Noriu aplankyti kiek
vieną koloniją. Rašykite, 
kada jums patogiausia su
rengti prakalbas. Rašykite 
“Darbininko” adresu.

Jonas Meškauskas 
Vaikelio Jėzaus 
Dr-jos Atstovas.

■ ■ ■ ■■! ■ I ■

Kalbėtojai:
KUN. J. BAKŠYS, 

LDS. Centro kasos 
globėjas ir

A. F. KNEIŽYS, ) 
L. D. S. Centro 

.. Sekretorius.
TĖMYKITE. " 

D. S. Conn. Apskričio 
Maršruto Tvarka.

Apskričio raštininkė B. 
Mičiunienė praneša, kad 
maršrutas įvyks šioje tvar
koje:

New Britain, Conn. LDS. 
43 kp. Gruodžio 1 d. seredoj^ 
7:30 vai. vakare Bažnytinėj 
Salėj.

Bridgeport, Conn. L. D. 
S. 39 kp. Gruodžio 2 d. ket
verge 7:30 vai. vakare Baž
nytinėje Salėje.

Waterbury, Conn. L. D. S. 
5 kp. Gruodžio 3 d. pėtny- 
čioj 7:30 vai. vakare.

Ansonia, Conn. LDS. 43 
kp. Gruodžio 4 d. subatoj 
7:30 vaL vakare.

Torrington, Conn., LDS. 
kp. Gruodžio 5 d. nedėlioj.

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 • v* • * _ 1___ _________ •

jų veikėjai, kurie norėtų... - ...
• kuopos ir šiaip jau kolioni-

•__ _ *1 * - ««

surengti prakalbas suorga
nizavimui L. D. S. kuopos, 
kreipkitės prie apskričio 
valdybos:

P. Tutoraitis, pirm. 
797 Bank St, 

Waterbury,
B. Mičiunienė, rašt, 

15 Rhode Street, 
New Britain, Ct

DARBAI GAL PRA
SIDĖS.

"V

’t-'įiy

Ben-



LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.
PASKOLOS APSKRIČIŲ 

DARBUOTA

DARBININKAS
puse Suvienytų Valstybių, todėl_ paėjimo iš Lietuvos. Reikalaujame
ir milijono dolerią kvota likosi į dėlto, kad galėtume matyti visus tik-

DARBININKAS
(THE W0RKER)-1 -s

Yte Lithuanian Tri-Weekly Paper. 
PubUahed everv Tuseday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph’s IMK- 
■—<g» R.-C. Assoeiation of Labor.

KAS TENKA DARBI
NINKAMS.

Suvienytų Valstijų gy
ventojų paganjįntas per me
tus turtas išneša $60.000.- 
000.000. Kam tasai turtas 
tenka? Kokia jo dalis ten
ka darbininkams? Yra ap- 
rokuota, kad trys dešimta- 
dalės Amerikos gyventojų 
gauna pusę to turto, septy
nioms dešimtadalėms Ame
rikos gyventojų tenka antro
ji turto pusė.

Negalima norėti,. negali
ma nei reikalauti, kad pa
gamintas šalies turtas būtų 
lygiai padalintas. Negali
mas daiktas, kad paprastas 
darbininkas gautų tiek kiek 
amatninkas arba kad amat- 
ninkas gautų tiek kiek* augš- 
tus mokslus išėjęs inžinie- 
rius. Bet yra baisi neteisy
be, kad iš šalyje pagaminto 
turto darbininkams tektų 
tik trupiniai, iš kurių jie 
negali žmoniškai pragyven
ti, o saujalei tenka tiek gė
rybių, kad gali voliotis jose. 

. 'Pusė Amerikos darbininkų 
negauna gyvenamosios al
gos. Nedarbui kilus,' to
kiems reikia atsidurti tikra
me skurde.

Amerikna lietuviai yra žinomi 
kaipo ištikimiausi ir geriausi 
Lietuvos draugai. Taip yra kal
bama čia, taip ir pačioje Lietu
voje. Bet sena išmintis sako: 
draugus tik nelaimėje pažinsi! 
Didesnių vargų—pavojų, kaip kad 
dabar Lietuvoje, jau. nereikia. 
Tad, amerikiečių galei ir drau
gingumui ištirti, rimtesnios pro
gos, kaip kad Laisvės paskola, 
ieškoti nebepriseina. Tegūl tat 
kiekviena kolionija įsižiūri į. sa
vo kvotą, tegul kiekviena pasko
los stotis apsvarsto savo darbuo
tę, tegul paskolos apskričių val
dybos nemerkia akies į apskrities 
kolionijų veikimą. Jei pasigir
ti negalima, nusiminti dar nėra ko. 
; Spalių mėnesio darbas žada ge
rų vaisių, lapkrityje ir gruodžio 
mėnesyje. Dirbkime, paskui pa
sidžiaugsime.

NEW YORK ir NEW JERSEY 
APSKRITYS. ’

Atsižvelgiant į šio apskričio di
dumą ir jo kolionijų darbštumą 
jam teko ir kvota nemenka — 
$700,000. Šiame apskrityj dar
buojasi 27 stotis, bet čia yra daug 
kolionijų, kur stočių vis dar nėra. 
Arčiausios stotis turėtu savo kai
mynus paakstinti, nes kas gurinks 
tuos $20,0007 ką išpuola kolioni- 
joms be stočių? Taip gi randasi 
kolionijų, kurios nedaug gyvumo 
teparodė, kaip štai Brooklyn su 
savo penkiomis stotimis, bet rei
kia tikėtis kad ir šios kolionijos 
savo dalį pasistengs atlikti. Juk 
tur būt aišku visiems, kad lenkus 
kepurėms neišbaidysim.

Galima manyti, kad tokios darb
ščios kolinijos kaip Amsterdam, 
Harrison, Newark, Bronx ir ke
lios kitos, pagelbės savo apskri
čiui kvotą užbaigti.

Laike spalių
skritys padarė $10,100.36. 
lapkričio 1 d., $200,209.73; 
jų stočių nesutverta.
, WATERBUįY APSKRITYS.

Šiame apskrityj vos 14 stočių 
tesiranda ir atrodo kad jo kvota 
$540,000 lig perdidelė. Perdaug 
vilties dedama į kolionjas be sto
čių. Kad tik jos neapviltu! Ap
skrities valdyba turėtu apie tai 
pasirūpinti. Čia buvo įvykęs va
sara paskolos darbuotojų suva
žiavimams. Davė gerus vaisius. 
Dabar nežinia kas atsitiko su 
Bridgeport, Ansonia ir S. Man- 
chester stotimis, jau rodos du ar 
trys mėnesiai kai iš jų nieko ne
girdėt Waterburis buvo toli at
silikęs, iš prežasties streikų, bet 
dabar pusėtinai subruzdo ir rei
kia tikėtis kad savo dalį atliks.

Šis apskritys laike spalių mėne
sio padarė $7,979.45, lapkričio d., 
stovis $169,872.55. Naujų stočių į 
nesutverta.

i mis ir Baltimoris su -savo trimis 
stotimis lenktiuiuojasi ir viena ki
tai nepasiduosianti. Iki. šiol

1 Baltimoris su $16,000 yra prieš
akyj.

Šis apskritys laike spalią mėne
sio padarė $3,414.06; lapkričio d. 
•stovis $87,347.50. Naują stočią 
nesutverta.

WILKES BARBE APSKRITYS.
Šiam apskričiui teko pusės mi- 

ijono dolerių kvota. Bet kaž
kaip bus jei paskolos reikalai čia 
tik tokiu greitumu eis kaip kad 
ikišiol ėjo? Čia, kaip ir visoj 
’eunsilvanijoje - viešpatauja mie

go epidemija. Duryea, Kinga- 
ton, Miners Mills ir daugelis kitų 
. atsiliepkite! Net Pittstonas, 
turis visuomet Lietuvos reikaluo
se buvo priešakyj, dabar toli at
silikęs. Jei taip ir toliau bus, 
tai tokio mažutėlės kolionijos 
taip Wanamie ir Suger Noteh 
engvai Pittstoną pasivys, nes tos 
tolionijos dirba. Nejaugi nesi- 
ras Pittstone bent nedidelis būre
lis darbuotojų, kurie savo kolio- 
niją vėl jai prideramon vieton pa
statytu? Nejaugi per aštuonius 
tūkstančius daugiaus Pittstonas 
padaryti negali? Pabandykite! 
Scrantonas turi dvi stotis ir ant 
nelaimės viena ant kitos pasitiki. 
Darbas stovi.

jam nuskirta. Sulig Jurgio ir 
kepurė. Ant kiek patirta, nie
kas neabejoja apie kvotos sudary
mą. Šiame apskrityj ra.nda.si la
jai daug kolionijų, didesnių ir 
mažesnių, kūriose stočių dar nėra, 
>et žinoma kad apskričio valdyba 
rimtai apie tai galvoja. Chica- 
gos apskričio darbuotė, kitiems 
apskričiams pavyzdis. Nauja su
sidariusios stotys yra: Cliriton, 
nd., ir Sheboygan, Wis., tikimės 

ir iš kitų greitai išgirsti. West- 
ville, UI., net antra stotis susida
rė ir jau už antrą tūkstantį bonų 
parduota.

mėnesio šis ap-
Stovis

Nau-

KIEK YRA BEDARBIŲ
» ■ . .... I

Suvienytose Valstijose da
bar bedarbių yra 3.000.000 
su viršum. Nedarbas vis di
dinasi ir vargu darbai bepa- 
gerės be pavasario. Di
džiausias nedarbas be ne tik 
bus avalo ir drabužių išdir
by stė j e. Ant laimės, tai bu
vo geriausia apmokami dar
bininkai ir tie, kurie buvo 
taupūs, bėdos nematys. Bė
da tiems, kurie netaupė ir 
bėda tiems, kurie kitose 
pramonėse dirbdami ir už
dirbo tiek, kad nebuvo ko 
sutaupyti, o dabar liko be 
darbo.
• Politinis Amerikos stovis 
prisideda prie darbų nepa
stovumo. Demokratų admi
nistracija baigiasi. Kovo m. 
pradžioj paims valdžią re
publikonai su savo naujai 
išrinktu prezidentu Hardin- 
gu. Republikonai šiokių to
kių atmainų darys. Republi; 
konų partija yra didžiojo 
kapitalo partija. Ji linkus 
prie smaugimo darbininkų 
unijų.

pa
kai!

KOVA PRIEŠ UNIJAS.
Susipratusieji darbinin

kai stoja už, kaip angliškai 
sakoma, elosed shop, 0 ka
pitalistai stoja už open 
shop. Nuo šio rudenio ka
pitalistai ypač pradėjo ko
vą už open shop. Tas, už ką 
kapitalistai varosi, yra 
nenaudinga darbininkams. 
Open shop reiškia- tą, kad 
darbininkai būtų priimami 
neatsižvelgiant į jų. unijų 
prigulėjimą. Gi organizuo
ti darbininkai stovi už elosed 
shop, t y. kad darban būtų 
priimami tik unijų nariai.

VILNIUS IR BOLŠE
VIKAI.

Buvo žinių, būk Rusijos 
bolševikų valdžia pranešus 
Lietuvos valdžiai, k&d bol
ševikai turėsią užimti Vil
nių. Tuoj po to buvo gan- 
4as, kad bolševikai jau užė- 
r Vilnių. Bet tai turbūt 
tik _ i

BOSTONO APSKRITYS.
Šiame apskrityj randasi 

girtinai darbščią kolioniją, 
Worcester, Cambridge ir keletas
kitą. Susitvėrė nauja stotis Ho- 
lyoke.. Girdėjome kad Spring- 
fielde jau tveriasi. Dabar Čia 
randasi 27 stotis. Būtą galima 
dar bent kelias čia sudaryti, jei 
apie tai apskrieią centras ir kai
mynės stotis pasirūpintu.

Jau gana senei esame girdėją 
žinią iš Brighton, Baldwinsville, 
Brockton, Montello, Westfield, 
Nashua ir Loveli, tur būt jos ty
lomis darbuojasi ir nori surpriają 
padaryti. Pagyvensim — pama
tysim. Taip gi pačiam Bostonui 
lig energijos pristigo. O pra
džioje buvo gera. Massaehu- 
setts valstija pripažino Lietuvos 
Neprigulmybę.' Malonus tai fak
tas. Dar malonesnis būtą daly
kas jei visa $580,000 kvota būtu 
nugalėta.

Laike spalią mėnesio šio apskri
čio padaryta $4,220.61. Stovis 
lapkričio 1 d., $274,403.28.

PHILADELPHIA APSKRITYS.
Šis apskritys turi tik 12 stočią. 

Kitos kolionijos tai saldžiai mie
ga, kad net Žulikovskio anuotą 
negirdi Turėtu apie tai pasirū
pinti esančią stočią veikėjai, tas 
pagelbėtu paskolos apskričiui sa
vo kvotą 400,000 išpildyti. Chest- 
er, Easton ir S. Bethlehem rodos 
gali daugiaus parodyti negu kad 
iki šiol yra padariusios. Phila
delphia su savo keturiomis stoti-

Laike spalių mėnesio šis apskri
tys padarė $1,108.43. Lapkričio 
1 d., stovis $59, 250.68. Naujų . 
stočių nesutverta, bet ir seno
sioms darbas eina blagai.

SHENANDOAH APSKRITYS 
Šis apskritys turi garbes susi

dėti iš seniausių lietuviškų kolio- : 
nijų. Čia mainerių sostinė. Su
sirūpinę kas randasi žemes vidų- ■ 
riuose, maineriai tarytum per 
maž domės kreipia kas ant žemės 
dedasi. Tik $400,000, kvota te- • 
paskirta, o tik maja dalis tepada
ryta. Kodėl? Ypač turėtume, 
taukiaus išgirsti nuo Mahanoy Ci
ty, Hazleton, Girardville, Miners- , 
ville, St. Clair, Freeland ir keletą 
kitų, juk šios kolionijos būdavo 
tarp darbščiausių! Nejaugi da
bar kitaip su jomis bus? .

Laike spalių mėnesio padarė 
$898.80; stovis lapkričio ld., $38, 
699.47. Naujų stočių nesutverta.

PITTSBURGH APSKRITYS,
Šis apskritys vos iš trylikos ko

lionijų susideda, bet jų tarpe yra 
tokių kaip Homestead, MeKees 
Roeks, kurios visuose vajuose bū
davo pirmoje eilėje, tik nežine ko
dėl jos Lietuvos Laisvės Paskolos 
reikale visų užpakalyj atsiliko. 
Dar labai mažą dalelę savo kvo
tos jos tėra padariusios, nors su
lyginamai kvotos nedidelos joms 
liko nuskirtos. Pačiam Pitts- 
burghui teko ketvirta dalis visos 
apskričio kvotos, bet jisai su sa
vo trimi^ stotimis ikišiol dar tik 
ketvirtą dalį savo kvotos tėra par 
darės. Už ko užkliuvo? Būtų 
nedaug garbės jei Pittsburgh’ie- 
čiaims tektų šykštuolių vardas.

Nors laiko jau nedaug teliko, 
bet manoma kad Pittsburg’as iš
sijudins, ypač kada “sautsaidė” 
parodys ką’jinai gali padaryti.

Laike spalių m., padarė $1,759. 
30; stovis lapkričio 1 d., $52,383. 
36. Palmertone stotis susitvėrė. 
Rodos galėtu ir daugiau naujų 
stočių- susitverti.

CLEVELAND APSKRITYS.
Šis apskritys kolionijų skaičiu

mi yra nedidelis, vos tik aštuonios 
kolionijos, bet jos visos, išėmus 
Columbus ir Cincinati, yra dide- 
Iios ir turtingos. Kvota šiam ap
skričiui, $400,000, buvo skiriama 
rementis tų kolionijų darbštumų 
praeityj, bet ikišiol vos ketvjrtą 
dalį savd apskričio kvotos tesuda
rė. Nejaugi bus apsivūta tokių 
kolionijų kaip Cleveland, Detroit, 
Dayton, Grand Rapids ir Akron 
darbštumu rementis? Ypač Ak
ron, Dayton, Grand Rapids ir 
YouHgstown paskolos reikale‘iki
šiol pastebėtina mažai tėra pada
rę. Nejaugi tose kolionijose ne
siranda smarkesnių yeikėjų, kurie 
paskolos' reikale savo kolioniją 
prideramoje . vietoje pastatytu ? 
Pabandykite!.? Niekuomet nėra 
per vėlu bandyti.

Spalių mėn. padarė $4.127.60; 
stovis lapkričio 1 d, $79,80. Nau
jų stočių nesudarė. '

CHICAGO
Šis apskritys

■

S.

Į______ _ . Į,, .Į ,, 1 
rus Lietuvos neprigulmybės rėmėjų ir 
Lietuvos priešus.

5) Mes pasižadame' ir stengsimės 
niekada neužmiršti savo blznleyių tų 
kurie šiandiena musų mylimai Tėvy
nei Lietuvai iš visur priešų užpultai, 
tiesia jai pagelbos rankų gausių para
mų telkdami ir, taipos-gi mes niekada 
neužmiršime prasilenkti, neturėti rei
kalų su tais biznieriais, kurie Lie
tuvos nelaimių neužjaučia ir nusigrę
žė nuo jos nieko neaukuodami nei 
Lietuvos bonų nepirkdami.

6) Mes pirkusieji Lietuvos 
bės Bonus nesilankysime į tų 
jų parengtus vakarus kurios 
bet nepirko Lietuvos Valstybės Bonų.

7) Mes prašome visų kalbėtojų, ku
rie yra pirkę Lietuvos Bonus, kad ne
važiuotų sakyti prakalbų draugijoms 
nepirkusioms Lietuvos Valstybės Bo
nų.

8) Mes prašome visų draugijų bei 
kuopų kurios pirkote Lietuvos Valsty
bės Bonus, nerinkti į savo draugijų 
valdybas nei į jokius komitetus narių 
kurie galėjo, ‘bet nepirko Lietuvos Bo
no nei jokios kitokios žymesnės pa
ramos Lietuvai nesuteikė. Taipos-gi 
nepriimti į savo dr-jas nepirkusių L. 
Bonų.

9) Mes visada protestuosime prieš 
tai, jei Newarko viešuose-visuomeniš- 
kuose susirinkimuose kur yra apkal
bami Lietuvos bei lietuvių reikalai, no.- 
dovantų žmonės nepirkę Lietuvos VaL 
stybės Bonų jei jie nuo pirkimo nebu
vo liuosi.

10) Mes prašome tų visų lietuvių ku
rie niekuom nenori prisidėti prie Lie
tuvos rėmimo, kaip tai, Lietuvos Bo
nų pirkime ar aukavime, kad jie ne- 
simaišytų lietuvių tarpe kur yra ap
kalbami Lietuvos reikalai, neimtų bal
so apkalbame dalyke ir netrukdytų ki
tiems dirbantiems šventą Lietuvos dar
bą.

11) Prie šių savo pareiškimų pildy
mo, kviečiame visus tuos kurie nori ir 
labai norėjo prisidėti prie Lietuvos pa
rėmimo, bet dėl kokių svarbių kliū
čių negalėjo.

12) Po šiais savo pareiškimais, pil
nai įgalioj ame pasirašyti Newarko 
Lietuvos Valstybė Bonų Pardavinėji
mo Stoties Valdybą.

Newark, N. J. Stoties Valdyba: 
Kazyt 'Vaikas, pirm., 

220 Van Buren St 
Jonas Budinąs, vice-plrm.

91 Warwick Street 
Mykolas Akelis, ižd.,

291 Lafayette St 
Antantes Staknys, sekr.,

• 85 Bay Avė., Bloom.
Jurgis Brazas^ sekr. ,

■ 202 Jefferson St
Prierašas, šis nevvarkiečių Pareiški

mas tinka visoms kolonijoms. Lai vi
sose lietuvių kolonijose panašiai bus 
elgiamasi.

Valsty- 
draugi- 
galėjo,

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE

Nekantriai yra laukiama pasi
darbavimo iš S. Omaha, Neb„ 
Seattle, Wash., Los Angeles, Cal., 
ir iš kitų vakarinių kolionijų. 
Girdėjome kad tų kolionijų veikė
jai šaukia susirinkimus ir tariasi 
taip būtų geriausia daugiaus Lie
tuvos Laisvės. Paskolos Bonų iš
platintu

Šis apskritys laike spalių mėn. 
padarė $22,939.82; stovis lapkri
čio ld., $473,957.50. '

Tokios tai paskolos tokelės. Vi
suose paskolos apskrityse nuo tos 
vietos kaip dabar stovima, ligi 
kvotos galui, tebėra didelė spra
ga. Kaip ožys į kapūstų daržą, 
taip ir Žulikovskis per tą spragą 
šoko į Lietuvos daržus ir min
džioja ir dūksta. Lenkų šuny- 
)ės netik mus gyvuosius, bet ir 

numirėlius gali prikelti!.. Tad 
to dar mums, amerikiečiams lauk

ti? Nelaukime priešo viduje, bet 
prie durių jį sutikime. Tegul 
kiekviena kolionija, kiekvienas 
paskolos apskritys greičiau užtve
ria savo kvotos spragą, Gana 
Žulikovskiui po Vilnių “spaciera- 
voti,” — parodikime su bonais 
jam kelį į Varsavą.

Laikas bėga, o priešas nemiega. 
Vyrai ir moteris prie darbo prie 
jonų! Paskolos stotis ir apskri

čių valdybos, — atakuokite savo 
kvotas visomis keturiomis, nes jau 
greit prisieis darbo atskaitą iš
duoti, kiekviena stotis ir apskri
čių valdybos viešai turės savo ra
portą visuomenės teismui prista
tyti. Nugalėkime savo nerangu
mą ir tarpsriovinius nesusiprati- 
mus^-o su Žulikovskiu, kaip su 
šešku, švilpaudami apsidirbsime.

L. M. Infomacijos Biuras.

T6-

NEWARK, N. J.
Newarko 500 Lietuvių Pir

kusių. Lietuvos Valstybės 
Paskolos Bonus 

Pareiškimas.
Atsižvelgiant į tai, kad musų

vynės Lietuvos padėjimas šiandien y- 
ra kritiškas, kad Lietuvos gyvento
jai kovoja su Lietuvos priešais aukuo
dami savo gyvastį ir turtą už Lietu
vos neprigulmybę ir atsižvelgiant į tai, 
kad Newarko Lietuvos Bonų pardavi
nėjimo Stotis savo pardavinėjimo dar
bą varo jau arti metai ir, kad Lie
tuvos Bonų pardavinėjimas, pirkėjams 
buvo leidžiamas pirkti komažiausiais 
išmokesčiais ir kadangi lig šiai die
nai iš skaitliaus apie 5000 Newarkie- 
čių lietuvių Lietuvos Valstybės Pasko
los Bonų pirko tik nepilnai 500 ypa
tų, o apie 4500 iš kurių daugelis pil
nai galėjo pirkti L. V. P. Bonus bet 
nepirko vien tik išsisukinėjimo budus 
vartodami, tad mes Newarko lietu
viai pirkusieji Lietuvos Valstybės Pa
skolos Bonus skaičiuje 500 vyrų, mo
terių ir merginų, drauge su Newarko 
draugijų ir kuopų pirkusių Lietuvos 
Valstybės Bonus atstovais ir Newarko 
L V .P. B. pardavinėjimo Stotimi, lai
kytame Lietuvos Bonus pirkusių Lie
tuvių visuotiname susirinkime, Lap
kričio 18 dieną 1920 metų Lietuvių 
Svetainėje 180-2 New York Avei, New- 
ark, N. J. pareiškiame:

1) Visi lietuviai bei lietuvės, kurie 
tik prisipažysta save esą lietuviais, 
dirbantieji ir Gurintieji virš 18 metų, 
be jokio lšsikalbinėjimo ir atidėlioji
mo turi pirkti Lietuvos Valstybės bo
nus.

2) Visus galinčius pirkti Lietuvos
V. Bonus, bet nąpirkusius, neteinlan- 
člus Lietuvos Valstybės nelaimių va
landose — mirtinoje kovoje prieš len
kų imperialistus norinčius Lietuvą pa
vergti, skaitome Lietuvos priešais 
kaip pavieniai ypatas taip lygiai ir 
draugijas. . *

8) Mes stengsimės padėti, kad New- 
arko Lietuvos Bonų Pardavinėjimo 
Stotis Savo darbą, tai yra $75,000.00 
finktl užbaigtų iki 1 dienai sausio 1921 
metų, kad kiekvienas atsilikėlis nusi
pirktų Lietuvos Valstybės Boną, o ne- 
plrkusius žinotume prie kokius rū
šies lietuvių jut» prlskaltyti.

4) Mes reikalaujame, kad Neararko 
Lietuvos Bonų pardavinėjime Stotis, 
pabaigus savo pardavinėjimo darbą 
nevilkindama Išleistų tam tikrą knygą 
kurioje butų, surašyti visų Lietuvos 
Bonus pirkusių ir aukavusių Lietu- 
vos laisvės išgavimui vardai su pil-

iš beveiknai, jų antrašais, ir pažymėjimu jų

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

CHICAGO, LLL. 
Bonų Nepirks.

Nedėlioj lapkr. 21 d. “Naujienų” 
štabo sutvertoji ir vedamoji Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Taryba turėjo 
konferencijų pasvarstyti “kaip padėti 
Lietuvai, kokiais budais paremti jos 
liaudies kovų dėl laisvės ir geresnės 
ateities.” Kaip konferencijos protoko
le skelbiama, tai dalyvavę-“98 delega
tai, atstovaujantys 55 organizacijas 
su daugiau, kaip 9.000 narių.” Vė
liau dar du delegatu atvykę.

Konferencija įsteigė Lietuvos Gyni
mo Komitetų Chicagai ir apielinkėms. 
Aukų rinkime priimta rezoliucija, ra
ginanti “visus lietuvius ir kitus Lietu
vos piliečius (žydus) dėti savo pini
gus ir turtų Lietuvos gynimui iki tiek, 
kad. kiekvienas pajaustų, jog yra dė
jęs ir kad mes galėtume pasakyti, jog 
daugiau ištikrųjų nebegalima buvo dė
ti.” ' Ir čia pat 100 rinktinių delegatų 
sudėjo net $50.52.

Apie platinimų bonų, kurie yra tik
rai rimta Lietuvai parama, nei gu-gu.

Utaminke lapkr. 23 d. buvo bend
ras ‘visų srovių susirinkimas įsteigi
mo “Bendro Lietuvos Gynimo Komite
to” reikale. Nuo Chicagos Liet. Ry- 
mo-Katalikų Federacijos buvę Karo
sas, žaldokas ir Mažeika, šie dele
gatai pasirodė nemandagus, nes užsi
minė apie naujieniečiams nepakenčia
mų* bonų platinimų. Katalikų atsto
vai sakė bonus platinkime bendrai iš 
visų išgalių ir tai bus didžiausia ir ge-' 
riausia Lietuvai -parama. tik
Amerikos lietuviai gali suteikti, o au
kas katalikai rinks į Tautos Fondų. 
, Jei Chicagos katalikai ineis į “Ben
drų Lietuvos Gynimo Komitetų,” tai 
nebus dyvų, jei tas komitetas virs į 
“Nuteriotų Komitetų,” kurs Bostone 
pagarsėjo.

Nedėlinėj naujieniečių konferencijoj 
dar duota sumanymas reikalauti “iš 
Tautos Fondo apyskaitos iš jo geleži
nio kapitalo.” Apie atskaitas Šelpimo 
Fondo ir Neprigulmybės Fondo, kurs 
sujungtas su “Sandaros” kasa žinoma 
neužsiminta.

10.00

MERIDEN, CONN.
D. 11 K. Gedimino dr-jos laikytame 

susirinkime lapkričio 14 d. 1920 m. au
kavo Lietuvos šauliams: 
D. L. K. Gedimino dr-ja

K. Danauskas $2.00.
Po $1.00: E. Brožis, M. Januševi- 

čius, A Miliauskas, V. Milsbakas, E. 
Čeponis, I. Šatas, P. Kavaliauskas, P. 
Klasauskas.

Išrinko 2 kolektorius rinkti aukas 
po stubas Lietuvos šauliams K. Du- 
uauka ir S. Tamkus.

Surinktos aukos po stubas:
Po $5.00: V. Lupeikis, Tį žalionis.
Po $2.00: J. Liaudanskas, A Pinke- 

vičius, E. Audzevičius, B. Raišelis.
Po $1.50: J. Laurinaitis, K. Pinke- 

vičius.

Po $1.00: Iz. Veronėlis, V. Lupeikis, 
P. Kumetis, J. Vaiskunas, K Raiše
lis, E. Raišelienė, A Stepulevičius, J. 
Lukmonas, A Rinkevičius, R. Kla- 
sauskienė, P. Mociejunas, D. Saras, P. 
Rapaliutė, P. Burkauskas, J. Vila, E. 
Jokubauskienė, Ig. Subačius, J. Čer
niauskas, O. Palučionienė, M. Palučio- 
nis, J. Bogušis, U. Kuliešienė, E. Ve
ronėlis, P. Veronėlis, A Stepulevičius, 
A K. 50c.

Viso $66.50. Atėmus už persianti-, 
mą, prisiųsta $66.20.

J. D. Daugveckas.

Ten ^uvęs.

Jo Eminencija
James gardinai Gibbons, 
Honorary President,

Baltimore, Md.

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

Kun. M. A. Pankus, Vice-Pirmlninkas,
443 Park Avė., Bridgeport, Ct

ST. LOUIS, MO.
Lapkr. 21 d. L. Vyčių 80-ta kp. su

rengė vakarėlį savo Tautos labui. Vai
dinta du veikalėliai, “Nieko be prie
žasties” ir “Tarnas Įpainiojo.” Veika
lėliai nors nekokie, bet artistai gerai 
sulošė. Po vaidinimų' kuopos choras 
padainavo “Nesigraudink mergužėle” 
ir “Du broliukai kunigai,” padainavo 
labai gražiai ir gyvai. Solo dainavo 
“Strazdelį” E. Živaičiutė, pati pianu 
pritardama.” Bet Lipmoniutė padai
navo “Vai varge varge.” Ši gabi dai
nininkė norėta delnų plojimu iššaukti 
antru kartu dainuoti Jai pianu akom
panavo E. Živaičiutė 9 metų mergaitė, 
kuri yra auklėjama vienoj iš didžiau
sių “Strassberger” konservatorijoj. 
Paskambino gyvai.

Labai naudinga ir gražu, kad Liet. 
Vyčiai darbuojasi ir surengia ką nors 
gražaus, už tai reikia jiems tarti pa
garbos žodį. Bet kartu reikia paste
bėti ~kad rengiant tokius vakarėlius 
dabotų tvarką svetainėje, nes į minė-

P-lė S. Rutkauskaitė, Vlce-pirmininkS^ <tą vakarėlį atsilankė tūlas žulikėlis pa
sižymėjęs girtuoklyste ir muštynėmis, 
su savo kitais sėbrais kėlė betvarkę, 
mėgdžiojo artistus, darė gėdą ir ne
davė žmonėms klausytis ir gėrėtis vai
dinimu ir jų nebuvo kam numalšinti. 
Prasidėjus šokiams minėtas mušeika 
vėl norėjo kelti betvarkę, bet jau ta
po sučiuptas už apykaklės ir išmestas 
per duris iš svetainės ir vakaras labai 
gražiai užsibaigė Reikia priminti kad 
tie nenaudėliai jau daug nesmagumo 
pridirbo vietos lietuviams ir .tai kaltė 
pačių lietuvių, kurie slaptai užlaiko 
svaigalus ir duoda tokiems prisigerti 
Neseniai buvo teismo nubausti už muš
tynes; paskui kitas vidurnaktyj atė
jęs į savo draugo, namus pradėjo šau
dyti, išgązdino kaimynus ir išbėgo. 
Ar-gi ne gėda jums peštukai ir kurie 
užlaikote svaigalus, jus darote gėdą 
žmonėms. Jums prišels kada nors už
tai

B.

K.

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

1514 Carson St, Pittsburgh, Pa. 
J. Krušinskas, sekretorius,

222 S. 9th St, Brooklyn, N. Y.
Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas,

381 WestminSter Avė.,
Detroit Midi.

Kun. J. J. Kaulakis, iždo globėjas, 
324 Wharton St, Phila., Pa.

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 
prieš Kalėdas nueiti. Gi 
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.

skaudžiai atsakyti.
, Balta Roti.

London. — Amerikos fi- 
nansistas Vanderlip, kurs 
su Rusijos bolševikų val
džia padare kontraktą gruo
džio 4 d. grįžta į.Ameriką. 
Finansistas žadėjo pristaty
ti Rusijai visokių reikmenų 
už $3.000.000.000.

Tokio, Japonija.*— Gruo
džio pradžipje bus pradėta 
statyti du milžinišku karo 
laivu.

NORWOOD, MASS. 
Darbininkai Veikia.

Lapkričio 21 d. 1920 m. LDS. 8-čia 
kuopa surengė vakarėlį su perstaty
mais ‘'Mirga’ ’lr “Užkeikta Mergelė.” 
Pirmiausia vietinis klebonas kun. V. 
Taškunas pasakė kų reiškia veikalas 
“Mirga” ir po to vietinis šv. Clcllljos 
Choras po vadovyste P. Kaltūno sudai
navo Lietuvos lmnų. Sekė veikalai. 
Visų programų išpildė L. Vyčių 17-toa 
kuopos Teatrališkas Ratelis iš South 
Boston, Mass., J kuri įeina: z. Gur- 
kllutė, M. Sakalauskaitė, O. Jankienė, 
J. Bendoraitls, J. Glineckis, D. Anta
navičius, K. Kiškis, V. Savickas, Z. 
Klapatauskas. Visi aktoriai savo už
duotis atliko gerai. Susirinkusi publi
ka likosi užganėdinta.

Varde LDS. 3-člos kuopos ačluoju 
lošėjams už atsilankymų Ir pasidarba
vimų musų brangios organizacijos L. 
D. S. ir visuomenės labui.

Patinas.

NEW HAVEN. CONN.
Lapkričio 14 d. čia buvo prakalbos 

surengtus L. L. P. Bonų Komiteto. 
Gerb. Misijos narys tam. J. žilius kal
bėjo gana plačiai apie Lietuvos padė
jimų ir amerikiečių lietuvių prieder
mę. Antru kalbėtojam buvo F. Bago- 
čius. Sudėjo aukų $1,237.49. Bonų 
parduota už $800. Aukotojų sąrašas 
sekantis:

Jonas Vikšris L. L. P. Bonų $100.00 
ir cash $20., Jonas Dagaitis $50., Juo
zas ’Į'iškus $30, Pranas Cibulskis $34, 
Jonas Račila $25, Juozas Radzevičius

Po $20.00: Jonas Masei iunas, Ado
mas Mickevičius, Antanas šukevičius. 
$25.

Po $10.00: Jonas Ūsorius, Jonas Cen
tais, Antanas žiogelis, Kazys Ralis (iš 
Branford), Agota Vokietaitienė, Jonas 
Maura, Augustinas Bagaitis, Jonas 
Mačinskas, Petras šligauskas, Pranas 
Zenzaleta. -Jonas Kelpšas, Feliksas 
Rumskis, Pijus Jonuška, Jonas Mik
ais, Juozas Jasulaitis; Kazys Beržins- 
kas, Juozas Ben džius, K. Ramanaus
kas, Mikolas Medalis, Pranas Luža, 
Jonas Makarevičius, Pranas Švarcas, 
Antanas &imkus, M. Bekšienė, Kazys 
Bakšis, Ad. Mickeviėlus, Petronė Gri
gienė, Mateušas Juozunas, Mateušas 
Makarevičius, Kazys Bitvinskas, Elz
bieta Vikšrienė, Marijona Daujotienė, 
Simonas Luonikas, Jonas Šilanskas, 
Pranas Šidlauskas, Leonas Jasinskas, 
Juozas Kazokas, Izidorius Dambraus
kas, Jonas Augustinavičius, Kastan
tas Motuzas, Elzbieta Gilon, Mikolas 
Lickus, Antanas Zokis, Antanas Eimu
tis, Vincas Alksninis, Pranas Rukš- 
naitis, Pranas Zaica, Petras Zaluls- 
kis, Juozas Vytu ris, Kazys A Maka
revičius, J. T. Kazlauskas, S. Zigmont, 
Katrina Zizmont (abu Iš Bristo!, Ct), 
Jonas Cernis, Feliksas Laugalis, Juo
zas švilpa, - Zofija Trečiokas, Ignas 
Kvaratiejus, Antanas Dičkus, Jero
nimas Žukauskas.

Po $5.00: Jonas Morkevičius, Elzbie
ta Januševlčienė, A Pa viekas, S. Va
nagas, K. Tirlikas, St Zaromskas, 
Jonas Kasiulis, Juozas Dauderis, Pet
ras Baura, Petronė Slliženė, A -Ra
monas, V. Kumža, J. Petrulis, Kazys. 
Balčiūnas, Jonas Cirvinskas, B. Rai
la, F. Sadauskas, Juozas Makarevi
čius, Juk Tiškus, Karol. Beshel, V. 
šimollunas, K. šaitanas, Juozas Jako- 
veckas, J. Sllinskas, Ona Kazlauskas, 
Kazys Bakųnas (Waiingford), V. Krl- 
paltis, Vytautas Gulbertas, Antanas 
Petrušauskas, Petras Likšis, M. Kva
ratiejus, Petras Zaromskas, K. A Sai
kus, A Gudonis, S. Maseliunlenė, J. 
Gvildis, Jonas šllteris, Petras Bart- 
nikas, V. Vitkauskas, K. Ruseckas. 
Onutė Donušiutė $3.

Po $2.00: A Zdažinskas, Agnieška 
Rlmavlčlenė, M. Riškienė, K. šveiberie- 
nė.

Po $100 : J. Šidlauskas, Albina Pil- 
vellutė, Eleonora Makarevlčiutė, Rut- 
vilė Mafcarevlčtutė, P. Zimbliauklenė, 
Alekas Gedrimas, Stepopas Gedrimas, 
Ida Pecbel, K. Ramanausklutė, J. ži
lins kas, P. Graičiunas, Ona Antana
vičienė, S. Papelka, V. Norkūnas, M. 
Masiulienė, A Masiullene, A Petrai
tis, S. Robinas, M. Jokubausklutė, P. 
Jarsnokas, J. Stadalninkas, K. Dosi- 
nas, V. Dobravolskas, M. Radaviflenė.
, Po 50c.: A Gašlūnas, K. . Motuzas, 

M. Augnstinavičlenė, M. Gražienė, M. 
Zukšas, B. šukevičlenė. ,

/ K. A SaOa», 
L. L. P. Bonų Stoties Rašt

DETRČIT, MICH.
Pranešu visiems Detroito lietuviams 

kad Lietuvos Paskolos boną Iždininkas 
gyvens po nauju antrašu. Norint pirk
ti arba atsiimti" b^ną, kreipkitės že
miau nurodytu anarata:

K. J.GERVILIS, 
9690 Rnssell St,

. Detroit Mich.

RAGINKITE SAVO DRAUGUS IR 
PAŽĮSTAMUS PIRKTI BONUS IR

Toronto, Ca. — Ištiko ne
laimė ant geležinkelio 3 
žmonės užmušti.



Kviečia Valdyba.

Buvęs.

P. Daniu-

ANT PARDAVIMO
Darbininkas.

Tikras Lietuvis.

MONTELLO, MASS
Koncertas Atidėtas.

B. IvatkMt. B. S. Ižd.

100.00
50.00
50.00
50.D0
50.00

O. Nadzei- 
J. Stulpi-

HAMBURGĄ IR 
LIEPUOJŲ 

PER ANGLIJĄ.
Aąuitania Gruodžio 14

Trečios klesos rata j
Hamburgą $125.00
Liepuoją 145.00

Su dadėliu
$5.00 karės taksij.

Randasi vietinis agen
tas tamstos mieste. 
Nueikite pas jį.

MŪSŲ AGENTAI 
J. A. žardeckas • Į P. J. Rūta 
L. May * J. J. Mortai
J.T. Mumy J. Hortasnu

FARMA PARSIDUODA 
Walpole, 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
rų; vienas arklys, 2 karvės, a- 
pie 25 vištos.

Prekė ....................... $6,600HYDE PARK
3-jų šeim. stuba ant pardavimo
Hyde Parke, su improvmentais 
ir ant plačios gatvės.

Prekė ..................... .£5,000

NORWOOD
3-jų šeimynų stuba parsiduoda 
su visais naujos mados Įtaisais, 
elektros šviesa .karšto vandenio 
šiluma.

Prekė ....................... $8,500
LAWRENCE

2-jų šeimynų stuba parsiduoda SO. BOSTON’E
3-jų šeimynų namas ant Mercer 
Street, yra 14 kambarių, su vi
sais Įtaisais; netoli pat pamario.

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

su visais Įtaisais, garage dėl 2 
automobilių; yra 13 kambarių, 
taip pat virš 10,000 pėdų žemės.

Prekė .......................$6300

DORCHESTER, MASS.
3-jų šeimynų puiki stuba parsi
duoda, 18 kambarių ant pat 
VTashington St, visi Įtaisai, sta
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



VIETINIS

DETROIT MICHIGAN

M. CURLANIS

PIRMOS KLESOS

KOKS IŠAIŠKINIMAS*

LIETUVIŠKA APTEKA
DAKTARAS NAMUOSE.

DELEI LIETUVOS P RE 
- KYBOS LAIVYNO 

ĮSTEIGIMO.
LAIKRAŠČIAI Iš 

LIETUVOS.

Ieškau dėdės Motiejaus Seiliaus. 
Prieš karą gyveno Pittstone. Taip-gi 
ieškau dar šių giminių: Petro Abro
mavičiaus, Tarno Raškausko, Antano 
Kuzmicko ir Onos Ambražaitės (Kuz- 
mlckienės). Turiu daug svarbių rei
kalų. Meldžiu atsiliepti laišku ant šio 
antrašo: UTJTŪANIA. Prienai, “ži
burio” progimnazijos IV klosis moki
nys Kazimieras Seilius.

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

Paieškau Jono ir Juozo Kaselių iš 
Varžgalių Taujėnų valšč., Ukmergės 
pa v. 15 metų gyvenančiojo Ameriko
je. Meldžiu atsiliepti šiuomi antra
šu : Antanas Kaselis Khabarbvsk 
potchto do vostrebovanija via pacific 
RVSSIA-Siberio.

“DARBININKAS” 
way, South Boston, Mass.

Paieškau savo brolio Povilo Myko- 
los Markevičiaus iš Aiminiškių, Vabal
ninku parapijos 2p m. gyvenusiojo nuo 
1914 m. Bostone, Mass. Meldžiu atsi
šaukti šiuomi antrašu: Sasimir Mar- 
kevich Habarovsk ugol Tckerdymovki 
i BarabasKevskoi Nr. 32.

PARSIDUODA
PooL rulmis, 4 stalai, geras biznis, po 
numeriu: 343 D Street, South Boston, 
Mass.

CHORO SUSIRINKI
MAS.

Priėšmetinis susirinkimas 
Bažnytinio Choro įvyks 
gruodžio 1 d. seredoj 7 vaL 
vakare Bažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame visus narius 
atsilankyti. Bus renkama 
valdyba ateinantiems 1921 
metams ir šiaip turim daug 
svarbių, dalykų.

Sodininkė Z. G.

KALBĖS ATSTOVAS 
IŠ LIETUVOS.

Brightono Tautos Fondo 
skyrius rengia prakalbas ne- 
dėlioj gruodžio 5 d. Lietuvių 
didžiojoj salėj. Prasidės 3 
vai. po pietų. Kalbės Jonas 
Šeškauskas. atstovas “Vai
kelio Jėzaus” dr-jos. Toji 
dr-ja veikia Kaune globoda
ma Lietuvos našlaičius. Vi
siems bus svarbu ir indomu 
pasiklausyti. Ateikite visi.

Aš, Feodoras šeikus ieškau savo 
brolio Grigoriaus šeikau, paeina iš 
Gardino gub^ Brest Litovsko pav., ži- 
tevskos valsč., Strilių sodžiaus. Ma
no adresas: LITHUANIA. Pandėlio 
paSta, RoJciSkio apskr., Kauno rid., 
Feoder šeikus.

NETIKĖTA NELAIMĖ.
* Išvažiavusieji į miškus 
Northem Co, daugiausia iš 
Lowell, Woreester, Lynu, 
Chelsėa ir Boston per 
Northem Labor agentūrą 43 
Portland St, Boston važiuo
dami laivu patiko nelaimę. 
Ant laivo užsidegė benzinas 
ir ekspliodavus nuskendo 23 
žmonės. Lapkričio 24 d. 
man atvažiavus į Grainville, 
Me. radau nekuriu kūnus 
pas graborių, o kitų dar ne
surado. Tad, kurie išlei
dote į tas vietas savo vyrus, 
galite ieškoti per Northem 
Labor Agentūrą iki dar ne
palaidoti ir gausite gal ko
kį atlyginimą.

J. Mikail,
161 W. 6th St,

So. Boston, Mass.

Utarninke Lapkr. 30' d. 
vakare šv. Petro bažnytinėj 
salėj kalbės Jonas šeškaus
kas, atstovas Kauno Vaike
lio Jėzaus dr-jos. Sueikite 
pasiklausyti visi.

KNYGUTE TALPINA SAVYJE DVI LINKSMAS 
JUOKINGAS KOMEDIJžLES

1. UBAGŲ AKADEMIJA
---------IR----------

UBAGŲ BALIUS BEI ELGETŲ PUOTA
Vienaveiksmės komedijos.

Parašė SEIRIJŲ JUOZUKAS

< Lietuvių Garlaivių Ben
drovės direktorius ir įgalio
tinis d-ras J. Šliupas, Lap
kričio 24 dieną yra gavęs iš 
Londono nuo Martyno Yčo 
ir Kapitono Stulpino tokį 
kablegramą:

‘‘ Lietuvos Prekybos Lai
vynas jau yra, vėliava ant 
jūrių plevėsuoja. Ačiū A- 
merikos .Lietuvių paramai 
ir Žemės Banko direkto
riams, Žiliui, Petkui suti
kus finansuoti Lietuvos 

’ Garlaivių Bendrovė nupir
ko šešius prekių garlaivius 
visai naujus, kurie plaukios 
tarp Klaipėdos, Anglijos, 
Skandinavijos, Vokietijos, 
Holandijos, Franci jos; pri
reikus bus galima taip-gi 
Amerika pasiekti su pre
kėm. Vakar pirmas laivas 
išplaukė per Stockholmą 
Klaipėdon. Kiti baigiami 
statyti bilfe mums perduoti 
15 Gruodžio, 5 Sausio, 15 
Vasario, Pirmą Kovo, 15 
Balandžio. Tokiom ratom 
reikia pinigai mokėti. Dar- 
buokitės, kad pavasarį ga-r 
lėtume dar du laivu pasažie- 
rių pirkti Amerikos linijai, 
yra nužiūrėti statyme. Lai
vyną įtaisius, Klaipėdos 
klausimas savaime išsiris. 
Mūsų reikalai fronte geri. 
Lenkai smarkiai sumušti. 
Vilnius be balsavimo turi 
mūsų būti.
(Parašas) Hotel Ritz, 

Martynas Yčas, 
Kapitonas Stulpinas.”

pRENCH LINE
A Compagnie Generole“" 

Tronsatlantiąue
Iš New Yorko tiesiog į * 

Hamburgą .
SPECIALT8 IŠPLAUKIMAS

Twin Screw 8.S. NIAGARA
Seredoj, Sausio 5,1921 

Kambarių ir trečios klesos 
užsakymai priimami 

Delei tl kietų ir kitų infor
macijų kreipkitės prie vietinio 
French Line agento.




