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KAINA 5 CENTAI.

L. D. S. Centro Valdyba,

Kun. P. J. Juškaitis.

Kanadoj rengiamasi įsteig
ti $5.000.000 degtukų dirb
tuvę.

Nebuvo Jiems Vietos. .!•

Suvienytose Valstijose y- 
ra daugiau, kaip 82.000 
merginų skautų.

Redakcija, 
Administracija ir 
Darbininkai.

Suv. Valstijų senatas per
leido taip vadinamų “bilių, 
draudžiantį trukdyti komer
cijų (pirklvbų).” Kas kurs
tys, patars žodžiu arba raš
tu streikuoti arba darbų 
mesti darbininkus, dirban
čius prie pirklybos su užsie
niu arba tarpe valstijų bus 
baustas nedaugiau, kaip 
$100 arba nedaugiau, kaip' 
10 metų kalėjimo. O kas 
gadys vagonus, tiltus, lai
vus, geležinkelius arba pa
tars gyvu žodžiu arba raštu 
tų daryti, tai bus uždarytas 
10 metų kalėj iman, arba 
baustas $10.000 arba abi 
bausmi bus uždėtos.

sibijokite, nes štai apsakau 
jums didį džiaugsmų, kurs 
bus visiems žmonėms, jog 
užgimė jums šiandien Išga
nytojas, kurs yra Kristus 
Viešpats Dovydo mieste.”

Nebuvo jiems vietos užei
goje,'du tūkstančiu metų at
gal. Bet jei mūs laikais taip 
stotųsi, ar Šventoji Šeimy
na rastų greitai prieglaudų? 
Ne. Šiandien žmonės, kaip 
ir tuomet, gal tartų, keliau
kite toliaus, jums nėra vie
tos mūsų užeigoje. Dirste
lėjus žmonių gyveniman, 
tuojau pastebi, kad jie sa
vo darbais, žodžiais, veja Iš
ganytoją iš savo sielos, 
prieglaudos. Kaip graudu 
darosi pamisimus apie Šv. 
Šeimynos vargingų kelionę, 
ypatingai atstūmimų, nepri
ėmimų gaspadon, dar griau
džiau pažvelgus dabartinėn 
žmonijon, kuri iš vardo ne
va yra krikščioniška, bet 
kaip gyvena?!.. Nebuvo 
jiems vietos užeigoje.”

Per šias Šventas Kalėdas 
kiekvienas atverkime savo 
sielos duris, kad Jėzus, Iš
ganytojas, eidamas pro šalį 
galėtų ir pas mus užeiti, mus 
suraminti varge, bėdoje, ne
laimėje, ligoje ir suteiktų tų 
ramybę, džiaugsmų, kurį 
suteikė piemenims. “Eiki
me iki Betlejui ir pamaty
kime tų žodį kurs įvyko, ku
rį mums Viešpats apreiš
kė.”
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KŪČIOS N AKTIES-PIEMENĖUŲ MIŠIOS.
(Kalėdų Skaiiymelis)

HARTFORD, CONN,

matyt, pakeliui,

Marė Puodžiuniutė

SENIAUSIS LIETUVIŲ BANKAS BOSTONE

JULIUS ROTTENBERG
PALAUKITE! PALAUKITE!INCORPORATED

ATEIKITE PAMATYTI MANE

200 Hanover St

SKYRIAI
1176 Celumbus KRAUTUVĖ BUS ATIDARDA KIEKVIENĄ VAKARĄ

Roxbury, Boston,

juk tęs ju 
nuo ja vos 
tingai —

Aš eičiau taipos-gi, 
d. “Ho! — samide-

gą — ji nesugaus ir neprivers įspnayri su
tarties kontrakto. Ir tas, kaip matome, iš
sipildė—pabėgo nuo garlaivio ir dabar nar
siai kovoja už laisvę mūs brangios tėvynės 
Lietuvos.

Čeverykų Krautuve, Ine.
WILLIAM B. GREENE, VEDĖJAS.

427 BROADWAY, (PRIEŠAIS PAŠĘ) SOUTH BOSTON, MASS

vadyti Jumis: ‘Tu 
’ Ir atsiųskite laik-

Siunčia pinigus į Lietuvę ir į visas kitas svieto dalis pagal pigiausio 
kasdieninio kurso.
Parduoda laivakortes ant geriausių pasažierinių laivų, partraukia gi
mines iš Lietuvos.
Išrūpina pasus, padaro Pareiškimus, Įgaliojimus, Kontraktus ir ki
tus legališkus dokumentus.
Priima pinigus, ant sutaupymo.
Išduoda ant rendos dėžutes (safe deposit boxes) savo saugioj nuo ug
nies ir vagių Šėpoje.
Bankas yra po kaucija ir kontrole Massachusetts Valstijos.

merginę į tėvo prieglobstį stvėrė kilpą ir Tave 
užmetę užpuolikui ant kaklą Ir... už ke
letas minučių, prismaugtas tigras vėl gulė
jo klėtkoj. Visi jurininkai griausmingai 
sušuko: “Hurah!” Ir spausdami jam de
šinę, kartojo: “Hero! hero!” — didvyris! 
didvyris! Tada ir priekabių pilvūzas pra
tiesė jam dešinę, melsdamas dovanojimo už 
vakarykštį nemalonumę ir širdingai dėko
jo už išgelbėjimą dukters. Tada tai išgir
dau, kaip jie sakė kits kitam savo vardus, 
kad jurininkas vadinasi Liudas Šilminas. 
Tai atėjo man mintis, kad jis turbūt yra 
mano viengentis — lietuvis. Prie to, kaip 
visiems yra žinoma, Jievos dukters — mer
ginos, kaip bematai įsižiūri... į drąsuolius. 
Bet ką besakyti — ne tik baltgalvės, ale ir 
vištos ir tos myli drąsų gaidį, bailus, ar višt- 
gaidis, joms ir nepasirodyk — kaip bema
tai užlestų. Todėl ir aš į jį įsižiūrėjus... 
paklausiau, ar jis lietuvis. “Taip,” atsakė, 
“ir jei pavelinist,” tęsė toliau, “už valau-' 
dos laiko ateisiu į jūs kambarėlį pasišnekė
ti.” Sutikau. Atėjo., Ir štai, tarp kit-ko 
jis tą papasakojo: “...Dalyvavau Rusijos 
revoliucijoj 1905-se metuose. Bet man pri
sėjo striuka... Vienok, pasisekė išsprūsti 
užrubežin. Išsprukęs, atsiradau žiemę, be 
draugų, be pažįstami} ir vos tik su keletą 
skatikų kišeniuje Paryžiaus gatvėse. To
dėl, praslinkus keletai dienų, jau kentėjau 
alkį. Buvo tai Kūčių vakaras, kaip aš bu
vau jau penkias dienas nevalgęs. Nuliūdęs 
slankiojau prie upės Sekvanos, mintydamas 
pasiskandvti joje. Buvo jau arti dvylikta 
valanda nakties. Stovėjau ant tilto ir jau 

. iš tos vietos maniau skristi į anapus grabo...
Bet, vienok, kitaip atsitiko. Staiga pradė
jo bažnyčių varpais skambinti. Prisiminė 
man Kūčios ir Piemenėlių Mišios. Nors se
nai jau buvau netikėliu, bet prisiminus tą 
džiaugsmingą laiką, kada tai, kaip vaiku 
dar būdamas po Kūčiai eidavau su tėveliais 
ant Piemenėlių Mišių, pasukau nuo tilto ir 
įėjau į artimiausią bažnyčią. Bažnyčia jau 
buvo pilnutė žmonių; už valandėlės, prasi
dėjo šv. Mišios. Po Mišių ir trumpo pa- 

’ mokslėlio. žmonės pradėjo eiti į vieną ker- 
’ tę bažnyčios. Nuėjau ir aš — u-gi — Betlė- 
' jaus Prakartėlė; ir žmonės, kaip nekalti 

kūdikiai, sudėję rankas meldžiasi prie nau-

Anadien iš Lietuvos gavau laiškelį to
kio turinio: “Gerbiamiausioji! Jūs mano 
omenyje neišnykstate niekados; dieną ir 
m&tį aš dvasioje regiu Jumis. Ir; it juri
ninkas paklydęs ant jūrių, žiūri kur Šiau
rės žvaigždė — jurininkų kelrodė, aš daž
nai ekstazos pagautas, skrieju į anapus At- 
hntiko —- į Ameriką, kad nors dvasios sri
tyje pabuvoti prie Jūsų... Šitai jau aš*ir 
Lietuvoj! Tarnauju jos narsioj kariuome
nėj. Ir kaujuos už jos garbę, jos čielybę, 
ir... pilningę heprigulmybę; kaip politikai 
kalba: suverenitetą. Tarnauju Kunigaikš
čio Vytenio pulke; skyriuje kur būna vir
šila Leonas Vitkauskas. Tas, kaip ir dau
gelis sūnų Lietuvos, drąsus karžygis plunks
nos ir kardo. Nes pliekia priešus, kę Lie
tuvę ardo. Ir dvasia gaivina mūsų tautą!.. 
Ir ne veltui jo vardas yra Leonas, kas reiš
kia — “levas”-liutas. Jis ištikrųjų, kaip 
tas liūtas yra drąsus ir vienkart pakilios 
širdies asmuo. Mūšiuose su priešais mūs 
brangios tėvynės, kad ne ta stamantri ka
reiviška disciplina, ne tas paklusnumas va
dų komandai, jis apleidęs kulkosvaidžius, 
šoktų su. savaisiais stačiai į nasrus gilti
nės. Žiūri žmogus ir stebies, kaip laik’s 
nuo laiko jo dešinė“puola ant rankenos kar
do ir burna žiojas, kad sušukus: “Pirmyn!’ 
Su kareiviais reikalaujančiais pagelbos, 
nors pats nęperdaug turi, jis noriai dalinsis 
visuomet. O ypatingai apšvietę, pažinimą, 
mokslą, tai jau kareiviam brukte įbrukti 
nori. Dabar mes kaujamės su bandito Žu- 
Kkauskio gaujomis. Todelei bevelydamas 
Jums linksmų šv. Kalėdų, aš pasidrąsinu 
melsti Jumis šių tai dovanėlių: Man at
siųskite pavelijimą - 
mano brangiausioji!
raščių ir knygučių Esperanto kalboj pasi
skaityti; aš jų suteiksiu taipos-gL ir mūs 
viršilai Vitkauskui, nes ir jis yra šalininku 
tarptautinės kalbos. (Žinia, už lietuvišką 
literatūrą aš būsiu Jums ir-gi dėkingu jei 
jos gausiu). Toliau: varde visų kovojančių 
Lietuvoj už jos laisvę, meldžiu Jumis ir vi
sų lietuvių Amerikoj dovanėlių pavvdale 
kardų ir šautuvų. Tai yra: aukokite Gele
žiniam Vilkui! pirkite šautuvus Šauliams;

Moterų Tikros Vilnonės 
Spats. Įvairių Spalvų. 
Vertės $2.50 JI-M

Parsiduos ui At

3 d. gruodžio, 1920 laikytame susi
rinkime šv. Cecilijos choro, nutarta 
daug ką svarbaus, šis choras yra ži
nomas plačiai, nes dalyvavo didesnių
jų organizacijų išavžiavimuose. Ant 8 
d. sausio 1921 m. rengia balių ir kon
certą ant Kenedy svetainės. Ant su
sirinkimo atsilankė ir gerb. klebonas 
kun. J. Ambotas, nesenai sugrįžęs iš 
Lietuvos. Jis yra didis choro mėgė
jas ir rėmėjas ir šiame susirinkime 
paaukavo chorui $25.00. • Į valdybą 
ateinantiems 1921 m. išrinkti: pirm. 
Pr. Karalius, vice-pirm. Petras Stan
kevičius, rašt. Ona Jankauskiedė, ka
sos globėjai: Teresė Buivydžiutė ir S. 
Rinkevičius. Pasekmingo darbavimo
si naujai valdybai ir chorvedžiui. ’

P. Jankus.

I TIMOTHYF.KELLEHER



Nevykusi žulikystė
VYRŲ SIUTAI

LABAI

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

$125.00
$145.00

LAIMINGŲ 
NAUJŲ 

METŲ.

Hamburgą 
Liepojų ..

3a dadėllu

50 IK1100! SAVAITĘ 
žėdnas vienas gali uždirbti. Paty
rimo nei mokslo nereikia. Kreip
kis prie mus o pastosi biznierium. 

STRUPAS CO.
90-92 Ferry St., 

Nevark, N. J.

M ARK ET A S
399 Broadway 

SO. BOSTON
Linnki visiems

LINKSMŲ 
KALĖDŲ 

IR

sąžinės Tautos Fondą šmeiž
ti ir da gi taip kvailai 1 Ne, 
tie bevardžiai šmeižtai nega
li būt Misijos darbas. Kie
no gi ? Mums tai nesvarbu, 
kaip tikrai vadinasi toji 
“Lietuvos Saugotojų. Slap
ta Sąjunga.” Mums rūpi 
pabriežti štai kas: kad ji 
turėtų pasivadinti: '“Lietu
vos Išdavikų Slapta Sąjun
ga,” nes jie yra tikri išda
vikai, finansuojami mūsų 
mirtinų priešų pinigais.

Jeigu neteisybę sakau, te
gu drįsta parodyt tikrą sa
vo veidą ir užginčyt, kad jie 
Lietuvos neprieteliai. Jau 
jie savę pasmerkė, nes boi
kotuodami Lietuvai renka
mas aukas, pasirodė Judo- 
mis-išdavikais. Šalin Lie
tuvos išgamos!

Kn. K. Urbonavyčius, 
T. Fondo Pirm.

SVARBUS PRANEŠIMAS!
Laikau sau už garbę pranešti Worcesterio lietuvių visuo

menei kad esu'įgaliotas Lietuvių Prekybos Bendrovės kaipo 
agentas siuntime pinigų į Lietuvę ir persiuntime pinigų dėl 
padėjimo į Lietuvos bankas Kaime esančias; taip-gi ir parda
vinėjime Lietuvių Prekybas Bendrovės šėrus. O kas-link siun
timo pinigų į Lietuvę, tai čekius (draftus) išrašom pagal L P. 
B-vės nustatytų tos dienos kuršę. Aš nuo savęs patariu Wor- 
cesterio lietuviams kurie da neturi paslplrkę L. P. B-vės šėrų, 
paslpirkite nors po dešimts šėrų, nes jau mes matome kokius 
darbus L. P. B. nuveikė Lietuvai ir da tebeveikia, nešdama di
džiausių naudų Lietuvai, o šėrininkams gerų pelnų. Tal-gi vi
suose reikaluose, kurie tiktai rišasi su L P. B-ve, meldžiu 
kreiptis šiuo antrašu:

Agent For
LITHVANIAN SALES CORPOBATION

Jus galite ramiai miegat naktimis
JEIOT JUSU PINIGAI YRA SUDĖTI TAU
PYMUI SAUGIOJE GERAI APSAUGOTOJ

1 Nė kokios baimes---- iii a ¥inn_

Jūsų Silpni Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

Nona-Tone
k puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują, 

Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.
N«r* kitą gyduolą lygia Nuga-Tone, neivienoa "n8ra taip gero**’ neivienos neduoda

■ tokiu rezultatu kaip žios. Tas yra labai lengvai ižaiikinams todėl, kad Nuga-Tone yra 
sudėta it sudėtinių ažtuonių brangių gyduolių, kurios yra varduojamos ir rekomenduojamo* 
geriausių pasaulyj gydytoju. Taip, jų* gaunate aituone* gydule* ui vieną kainą.

Nuga-Tone tari savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stipria 
imnlatintu nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenami. 
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų stiprybe jo gyvenime ir veikime. 
Pradek Šiandien grąžinti savo nervų sistemą i stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone. 
lųs greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą, ir energiją sugristam. Jus pajausite 
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimą etanu jo.

Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—žirdi. skilvi, grobsra, 
kepenis, mkžtostr tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virildnima. duoda gerą miegą, regriboja 
tustmimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, pražulnia gleives tuo liežuvio, pražalma nemalonų 
kvapą, pagalina tilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, itputima. koktumą, ganus ir 

panelius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Toste 
'“’mČSŲ ABSOLIUTE GVARANCTJA. Kaina už Nuga-Tone yra r.00 
už buteli pasų, visam menesiui gyRyties, arba želi buteliai ui SS.OO. Imk 

\ Nuga-Tone'dvidritants (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa>
■ • 1 sėkmėmis, sngražinkit likusias gyduoles-ten kur pirkote ir atsiimkit savo
MUt J pinigus tuojau. Jus matote, kad jųa nežudote nei cento. Mes už tai at-
Į^VdijyąVVN-.A sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geniose apuokuose tomis pa&o-

mis sąlygomis ir gvarantija. '. . p’ .

—-Prisųsk Sj Kuponą Šiandien—— 
\ NATIONAL LABORATORY, L8M «7 So. Dearborn St., Chiesgo.

CLINARD LINE
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Kad pareiškimas nebūtą i turime teises Lietuvos val
džiai daryti pareiškimus. 
Bet kad atkreipti Lietuvos 
valdžios atydą į tuos pareiš
kimus, tai juos turi daryti 
Federacija. *

Federacijos pagamintas 
pareiškimas bus nuodugniai 
parinktą veikėją sustatytas, 
bus rimtu dokumentu.

f

K ALĖ D OS.

balsu tyruose, tai kitaip 
juos reikia reikšti. Juk A- 
merikos lietuviai yra susior
ganizavę. Kataliką vyriau
sioji organizaeija, visus vie
nijanti, yra A? L. R. K. Fe
deracija. Federacijos val
dyba daro posėdžius ne vie
ną kartą metuose. Dabar 
švenčią metu bene tik bus 
jusmetinis Federacijos val

dybos suvažiavimas. Tad 
Federacijos reikalu ir rū
pesniu turi būti daryti Pa
reiškimai, prašymai arba 
reikalavimai Lietuvos Val
džiai.

Mes Amerikos lietuviai 
uoliai dirbame Lietuvai,* 
daugelis iš Amerikos lietu- . - - 
vią tebsiskaito save Lietu- mo reikalą pripažinsime, 
vos piliečiais. Tai mes ir’ Žemaitis.

‘ ‘ Darbininke ’ ’ buvusia pa
reiškimas, mano manymu, 
galėtų būti projektu,, o ne 
gatavu dokumentu. Tų. pro
jektų galėtų būti ir daugiau. 
Tai Federacijos valdybai 
būtų medžiagos sustatyti 
Amerikos lietuvių, katalikų 
vardu Lietuvos valdžiai pa
reiškimų, jei tokio pareiški-

norėjo įdėti teisingą, pastabą | savo ra
šinį, kad čia kas Jcą praneša iš Tau
tos Fondo ar L. R. K. rėmėjų arba 
prisiunčia atsišaukimą, kograičiausia 
siunčia į gurbą. Pasirodo, kad mi
nėtos organizacijos kaip ir ne musų 
— nereikalingos.

Beje, buvo renkamos aukos Lietu
vos reikalams, bet dar nepaskelbtos. 
Siunčiamos savavališkai, ne pagal ka
talikiškos visuomenės veikėjų patari
mą, kaip laikraštyje kad skelbta: “jei 
nenorime siųsti j Tautos Fondą, tai 
tiesiog i Lietuvą L. Steigiamojo Seimo 
pirmininko vardu gerb. Stulginskiui.” 

Gerai iinųs.

NORWOOD, MASS

Kalėdos — Kristaus gi
nimo diena yra kartu bro
lybės. lygybės, laisvės ir 
demokratybės girnimo die-

Kristus atėjo šin pasaulin 
tada, kada vergijos gadynė 
bavo. Buvo prieš Kristą ir 
respubliką, bet jose vergija 
viešpatavo.

Kristus savo mokslu ir 
gyvenimu parodė, kad žmo
nės yra lygūs pamate. Vi
są prigimtis ta pati ir tiks- 
fee tas pats. Jisai mokė, 
kad pasaulio galingieji ga
lybę- turi ne kad spausti 
žmones, bet kad jiems tar
nauti.

ANSONIA, CONNBRIDGEPORT,CONN

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE

Iš LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
STOTIES VEIKIMO.

Prieš Kristų žmonės ma
lė, kad vergija yra natūra
li ir neišvengtina įstaiga. 
Kristaus mokslui plėtojan
tis, vergija nyko, laisvė ir 
lygybė augo.

Šiandie, kur Kristaus 
mokslas atmetamas, ten 
viešpatauja priespauda, ne
teisybė, skriaudos.

1 gruodžio surengtos prakalbos, ku
rias atliko V. Vaškas. Pasakė trum
pą patrijotišką prakalbėlę su iliustruo
tais paveikslais, agituodamas už Pa
skolos bonų pirkimą.

Priežastis menko pasisekimo, tai 
šitame mieste užtiko visuotina bėdai 
bė. Galima sakyti didžioji dalis dar
bininkų likosi be darbo ir nematyti pa
gerėjimo.

Bet reikia gėrėtis, kad tokiais lai
kais randasi lietuvių kurie atjaučia 
Lietuvos padėjimą ir prisideda su gau
siomis aukomis Tėvynės gelbėjimo va
landoj.

Sušukuota Lietuvos šaulių Fondan 
$36.50. Iš stoties iždo dadėta $13^0, 
kas sudaryta $50.08.

Paskutiniame Stoties susirinkime 
nutarta parengti balių. Pelnas paskir
tas Lietuvos šaulių Fondan.

Sekantis Stoties susirinkimas 
pirmą seredą po Naujų Metų.

Aukavusių vardai per minėtas 
kalbas šaulių Fondan:

Eidukevlčia .........  $20.00
Baltušnikas ..........:.................... 5.00

. Stasiunaitis ..t................ ,....2.00
Po $1.00: A. Sapiega, J. Ragickas, 

Radzvilas, J. Dulbis, J. Dulbls, p-ni 
Dubienė, p-ni Sagevičienė, S. Pitkunas, 
V. Vaitkunas, A. Kulkaitis 50c.

Iš Stoties iždo dadėta $13.00; 
pasidaro $50.00.

Presos Komisijos Narys
. A .Sapiega.

bus

pra-

“Darbinin-

J. 
J. 
D.

*

viso

KATRIE GUDRESNI.
* * —
‘ /jJatbjieiJOs”. num. 295 
luri pastabą antgalviu “No
riReliginės prievartos.” Tos 
prievartos norį Lietuvos 
“klerikalai” ir Amerike ją 
vienminčiai ir
kas.” Nesenai esame nuro
dę- Lietuvos socijaldemo- 
kratą nenuoseklumą klausi
me sąžinės laisvės. “Nau
jienos” pasakė, kad “Dar
bininkas” gudriai iškreipęs laikys savo metinį susirinkimą gruo- 
dalyką. - Girdi klausimas 3210 26 4 4 vaL 1)0 pietŲ iv" Alfon’- * . . ,. so svetainėj. Visos narės būtinai- tu-3inąs nę apie privatines, O Į rIte pribūti, nes bus renkama valdy- 
apie valstybines mokyklas.! ba ant kitų metų ir bus išduota ats- 
Girdi valstybinės mokyklos kaita. Tai-gl visos narės privalote at- 
2. - v- Z-.i.: __šliaukyti ant susirinkimo ir žinoti kastiirmcios būti be tikybos. I veikIama.
Girdi visi lygiai mokės mo- Į Korespondentė M. KvederienS
kesčius 
laisvamaniai ir žydai ir gir-1 
di jei kokia nors religija bū- 
hą išdėstoma tose -mokyklo
se^ tai būtą skriauda tos ti
kybos nepripažįstantiems. 
Čia “Naujienos” gudriai 
užsimerkia. Juk jos negali] 
nematyti, kad katalikai, žy
dai, liuteronai nori tikybi- 
mą mokyklą, o jei valdžia 
ją nesuteiks, tai tą išpažini
mą žmonės savo lėšomis tu
rės steigtis, o mokesčius vis- 
vien turėtą mokėti palaiky
mui valstybiniu mokyklą, Idau?lan dartraotls, jeigu norime at- 

. . j siekti ką nors geresnio dėl musų pa- kunomis jie nesinaudos. į čių. Ir organizacijos. Tad kviečiame 
Tai-gl 80cijaldemokratai ir ateiti ant susirinkimo kuris bus gruo 
“Naujienos” stovi UŽ amži- džio 26 d. A m. šis susirinkimas bus 
na nuskriaudimą milžniš- metlnto- *d bgttoal7* j/TyT , . ateiti. Bus renkafna nauja valdyba
kos didžiumos Lietuvos pi“ Į ateinančių 1921 m. Susi rinkimas 
fiefią. prasidės 2 vaL po pietų šv. Kryžiaus

■ , , Į lietuvių parapijos svetainėje.

Linkiu LDS. nariams sveikiems su
laukti šv. Kalėdų Ir Naujų Metų.

J. A. Tulauskas.

BALTIMORE, MD.
Amerikos L. R. K. M. S. 8-ta kuopa

Aukų ofensyvas nesustos, kol žuli- 
kovskls iš Vilniaus neišsikraustys, taip 
sako, ansodiečiai. Nuo 7-28 lapkri
čio kplektoriai per stubas surinko ant 
šautuvų $213.

Aukavo sekanti po $10.00: A. Gri
cius, V. Kundrotą.

Po $5.00: J. Miglinas, M. Miglinie- 
nė, S. Petrauskas, J. Tamulis, J. 
Bielskis, J. česnulis (iš Derby), J. Ku- 
čis, J. Grinius, S. Olbikas, A. Ber
tulis, M. Jankus, P. Sabutis.

Po $2.00: J. Stoparas, F. Salaviejus,
S. Pusvaškis, K. Naujus, S. Kosis, D. 
Daunis, M. Daugilevičia, M. Matule- 
vičia, A. Siausta, A. Doveikienė, A. 
Stašaitis, V. Matas, J. Mickus, V. Ar- 
bašauskas, K. Akelaitis, F. Bieliaus
kas, J. Baldauskas, V.į Kralikauskas, 
J. Pecaitis, A. Skripstunas, J. Ročas.

Po $1.00: K. Radzevičia, J .Vence- 
rauskas, A. Balkunas, H. Bessak (žy
das), A. Dovydonis, J. Dovydonis, V. 
Gutauskas, J. Jakubauskas, T. Mar- 
čiulaitis, O. Kazakevičia, S. Surevičia,
T. Savickas, M. Klimas, A. žaln lėlai
tis, A. Balčiūnas, K. Teminskas, J. 
Kazakevičia, A. Urbonas, B. Ivanaus
kas, K. Drulė, K. Stonis, K. Maknis, 
J. žemaitis, P. Pikturna, A?. Stonevl- 
čia, K. Lodą, M. Driznius, J. Joųyla, 
L Dilinienė, * S. Valeika, A. Dubins- 
kas, A. Berzinienė, P. Pajakala, S. 
Veršilga.

Po 50c.: D. Stoporas, D. Tverijonas. 
Kolektorius K. Uznisą, priduoda 

Seymour’o lietuvių aukas sekančiai: 
A. Beliunas ............... 15.00

Po $5.00: A. Belevičius ir A. Pestik; 
L. Bogaila $3.00.

Po $2.00: A. Pauža, J. Bendleris, F. Į 
Malowski (lenkas), F. Wimer, J. Ta
mošiūnas.

Po $1.00: K. Zenius, M.xRader, K. 
Zenius, Ona žiedaitė, A. Kafpin, J. 
Skerpstunas, Sefalt Kalpin.

Po 50c.: M. Griušniauskas, J. Hes- 
ler.

Tautos Fondo 52 skyrius surengė 
milžiniškas prakalbas 5 d. gruodžio š. 
m. pobažnytinėje salėje, žmonių pri
sirinko pilna salė, tik gaila, kad ne 
visi atjaučia Lietuvos vargus.

Prakalbų vedėjas, V. Kudirka, pla
čiai paaiškino Tautos Fondo vertę ir 
jo atliktus darbus ir kvietė rašytis 
prie skyriaus. Kalbėjo vietinis klebo
nas kun. V. Taškunas apie-sriovių skir
tingumą ir jų nuveiktus darbus. Po 
tam sekė kalbos atvažiavusių svečių- 
kalbėtojų: gerb. kun. Urbonavičiaus, 
Tautos Fondo centro pirmininko, gerb. 
kun. švagždžio, Montello, Mass. kle
bono ,S. Bugnavičiaus iš So. Bostono 
ir Leonardo šimučio, “Garso” redakto
riaus iš Brooklyn, N. Y.

Visų kalbėtojų buvo kalbama apie 
Lietuvą ir jos vargus. Aukavo sekan
čiai:
Juozas Vansas  ......................$10,00
Parapijos auka .................... 6.75

Po $5.00: V. Navikas, A. Banuškevi- 
čius, F. Salaviejus, J. Gudaitis, M. Ma- 
žulienė. “

Po $2.00: K. Ketvirtis, P. Gudaitis, 

F. Kudirka, M. Mogianis $1.50.
Po $1.00: J. Baubi is, K. Klimavičius, 

K. Stašaitienė, M. Didžbalienė, R. Ja- 
čius, J. Baltraitis, J. Kašėta, A. Sta- 
šaičiutė, J. Baltraitis, F. Ramonas, S. 
Razulevičius, K. Akstinas, J. Vilkišis, 
S. Akstinienė, B. Stašaitis, A. Keršis, 
A. Šeškevičius, A .Kaliunas, M. Bulk- 
šas, A. Versiackas, B. Jankauskas, J. 
Karolius, V.. Pigaga, K. Viesulą, A. 
Sau lėnas, J. Uždavlnis, P. šašis, J. 
Uždavinis, S. Kadaras, J. Bravinas, 
J. Savickas, M. Verseckienė, J. Didi
ką, J. Lukoševičius, A. Ečius, J. Ka- 
sauskas, J. Avižonis, J. šaštavi’ckas, 
M. Vaičiūnienė, M. Lukoševičienė, M. 
Verseckienė, J. Ivaška, A. Blažonis, V. 
Balutis, A. Kavaliauskas ir V. Kudir
ka.

Smulkių aukų $3.75; viso — $101.00. 
A. F., T. F. 52 sk. rašt

WATERBURY, CONN.

ir katalikai ir
DAYTON, OHIO.

Kaip kam gal išrodo, kad musų mies- 
tukyj lietuviai snaudžia arba nieko 
prakilnaus neveikia. Apsirinka taip1 
manydami. Daytono lietuviai dirba su 
pasišventimu dėdami aukas dėl tėvy
nės, pirkdami L. L. Paskalos bonus. 
Vasaros laike rengė piknikus, atšalus 
orui, daro visokias pramogėles, kaip 
tai: teatrėlius, .balius ir t p.I 1 .

Lapkričio 18 d. š. m. buvo LDS. 69 
kuopos balius. Iš 38 narių atsilankė 
ant baliaus tik devyni nariai, o taga 

I užmanymui visi pritarė ir sutiko visi 
ateiti ir dirbti. Kodėl taip yra — ne- 

Į suprantama. Reikėtų darbininkams

9 M. lapkričio buvo pasiųsta tiesiog 
Lietuvon $300, Lietuvos Laisvės Gyni
mo Komiteto Ansonijoj. Bėgyj dviejų 
mėnesių pasiųsta Lietuvos laisvės gy
nimui $515.05.

14 d. lapkričio lankėsi su prakalba 
kun. žilius ir tuomet surinkta $415.00 
dėl šautuvų. Tai-gi vargiai rastųsi ko
ki kita kolonija kuri sukirstų anso- 
niečiua

Gruodžio 12 d. 1920 buvo šurėngtos 
prakalbos. Kalbėjo J. J. Romanas, Lie
tuvių Prekybos B-vės prezidęntas. La
bai daug gerų ir įdomių naujienų pa
pasakojo apie Lietuvą ir jos dabarti
nį padėjimą. Taip-gi ragino sumesti 
aukų klek kas«išgall automobilių nu- 
pirkimuL Žmonių buvo virš 200. Au
kų surinkta $22.85. Aukavo po $1.00: 
E. Tatulas. M. Jankus, S. Povilaitis, 
K. Strikutts, Z. Karolius, S. Krilavi- 
čius, A. Saleskevlčius, P. Kevinas, V.

’ l Urbonas. $5.00. Išviso surinkta $22.85. 
[.Garbės žodis geros valios vvaterburie- 
čiams.

%

Toliaus kalbėjo Povilas Petrauskas; 
taipgi labai daug įdomių ir gerų da
lykų pasakė. Ragino pirkti L. P. B- 
vės šėrus; žodžiu sakant, buvo labai 
puikios prakalbos. Patartina ir ki
toms kolonijoms pasikviesti viršminė- 
tus kalbėtojus, nes tai yra geriausi ir 
teisingiausi kalbėtojai.

J. Tverijonas.

HARTFORD, CONN.
Nauja Valdyba.

Liet. L. G. Kgm. Narys.

DAYTON, OHIO.
“Darbininko” No. 139 tilpusioj ko

respondencijoj “Mikas Dumys” iš 
Dayton, O. daug kų perdėjo. Apie ne
atsilankymų Misijos. “Mikas Dumys” 
matyt nieko nežino ir-, berelkalo lei
džia laikų rašinėjimui tokių žinių. To
liau minima apie statymų "naujos kle
bonijos Ir Sakoma, kad geras užma
nymas.- Taip, bet reikia atsiminti kad 
maldnamio neturime. Mano nuomonė 
butų daug geresnis užmanymas pirma 
statyti maldnamį-bažnyčių Dabarti
nė bažnyčia statyta dėl mokyklos ir 
visai netinka bažnyčiai. Stftant kle
bonijų reikės užtraukti nemažų pas
kolų, kaspa kenks statymui maldna- 
mio.

APIE PAREIŠKIMUS.

Nesenai “Darbininkas” 
mdėjo Pareiškimą Lietuvos 
Valdžiai. Pareiškime ižde- j 
darni Lietuvos valdžiai pra
šymai — kad pakeistų tin- 
kamesniais asmenimis Lie
tuvos Misiją, kadneperkan- 
£ros bonų ir neaukaujančius 
Lietuvos reikalams Ameri- 
ften lietuvius apdėtų specia- 
Irnris mokestimis jiems grįž
tant T.- tiivon ir tt

HARRISON IR
KEARNY, N. J.

-Gruodžio' 5 dienų Lietuvos Vyflų 90 
kuopa turėjo surengus prakalbas. 
Kalbėjo vytė Marijona Jakubaitė ii 
New Haven, Conn. Reikia pastebėti, 
kad mes labai retai girdime kalbant 
ii moterų. Kalbėtoja labai paikiai 
kalbėjo apie jaunimų ir L. Vyčių orga- 
nisaciją. Ragino jaunimų spiestis j 
šių organizacijų. Prakalbose prisira
šė keletas naujų narių z

Toliaus minima, kad vienas kler
kas pradėjęs pusti laisvamanių minkš- 
tojon. Cla skelbiama vieša neteisybė. 
Klek man žinoma (nes nuo senai tū
riu pažintį su minėtu klerku) kad mi
nėtas klerkas nieko bendro neturi su 
laisvamaniais Ir pildo gerai savo prie- "ijet 
dermes. Yra duosnus parapljonas Ir T p 
nesigaili aukų Lietuvos reikalams; jei po $2 
jau nepralenkia kitų, tai tr neatsille- Po 
ka. O jeigu reikėtų darodytl kur ml- 18na« 
Dėtas klerkas su laisvamaniais darba- 1
rosi, tai “Mikas Dumys” turėtų nosį 
nusukti | šalį. Dar nereiškia laisva- Ir šv 
maniu jeigu kur prasitaria arba Iš- susirink 
reiškia savo nuomonę vienaip ar kitaip kavo L 
prieš kitą nuomonę. 1 mus lšl

Toliau “Mikas Dumys” turbut nepa- | so $39.1
Rsvęt.

Gruodžio 12 d. laikytas priešmeti- 
nis susirinkimas LDE. 6-to 
Prisirašė keletas naujų narių kurie bu
vo padavę aplikacijas laike prakalbų 
laikytų 29 d. lapkričio, kur kalbėjo 
kun. Bakšys iš Waterbury, Con. ir 
A. F. Kneižys iš So. Boston, Mass.

Tapo išrinkta valdyba ateinantiems 
metams: pirm. Juozas Ivanauskas, vi- 
ce-pirm. Petras Elijošiuus,( nutarimų 
rašt. Povilas Ivanauskas, fin. rašt 
Paulina Geležtutė (ta pati ant penktų 
metų), ižd. Juokas Pavllonis (ant ant
rų metų), iždo globėjai: Petras Stan
kevičius Ir Teklė Blažienė, maršalka 
Antanas Baronaitis; revizijos komisi
ja: Veronika Petrukevldfenė ir Vincas 
Dzikas; teatralio skyriaus komisija: 
Konstantas Kručkas ir Stasys Trup- 
ša, koresp. A. Patackas.

Po Kalėdų yra rengiamas vakarėlis 
— teatras su •prakalbomis

Reporteris.

MERIDEN, CONN.

aledos (Ajtejo0
Vai sesutės, vai broliukai, 
Štai atėjo jau Kalėdos. -x
Draug su jomis nupyškėjo 
Ir advento visos bėdos.

Valia žaisti ir dainuoti, 
Valia linksmai šokinėti, 
Ir suspausti baltą ranką ' 
Draugui laimės palinkėti!

Ir prasideda lenktynės 
Ima skrysti atvirutės: 
Rašo sesė dėl broliuko , 
O broliukas dėl sesutės.

Mąsto mąsto pasirėmę 
Kaip čion reikia parašyti — 
Ar tai turtų, ar sveikatos 
Nuo Dievulio paprašyti.

Nei tai turtų, nei sveikatos, 
Kitkuo reikia pašposauti, 
Laimės, laimės .aiškiai matos 
Gerą draugą pasigauti.

Nėra žodžio prakilnesnio, 
Kaip šio gero palinkėti 
Nėra daikto mylimesnio, 
Kaip kad draugą paminėti. -

Mini vienas, mini kitas 
Ir abu tą patį mena.
Šiemet trumpas mėsaėdas 
Susituokti rvščia gena.

Kodėl-skaitant atvirutę 
Linksmai lūpos suvirpėjo 
Mat rašytoja pataikė, 
Turbūt mintį jo atspėjo.

Akla meilė paskaityta, 
Myliu, myliu kolabiausia.
Regis viskas pasakyta,
Bet užmiršta kaš' svarbiausia.

Jiems reikėtų atsiminti 
Mainant luomą pas kleboną 
Draugei draugui prisiminti 

' .Ar pirkai Valstybės boną.
Jei neturi margo bono, 
Duok keliu ir stumk į šalį,
Nes tai sėbras lenkų pono, 
Tokis vest tavęs negali.

. Kas tėvynės neatjaučia, 
Tas neturi žmoniškumo. 
Ir su vėjais švilpia, siaučia, 
Nesimato prielankumo.

Tai-gi broli ir sesute 
Nusipirkit tuoj po boną: 
Jone ragykie Katriutę, 
O Katriutė, ragyk Joną.

♦

HARTFORD, CONN.
Bedarbė.

Tuomi, tarpu čia sumažėjo darbai. 
Visos dirbtuvės atleidinėjo darbinin
kus šimtais neaprubežiuotam laikui. 
Kurie dar dirba, tai algas numušinė- 
ja. Dabar susitikus pažįstamą, pir
mas klausimas ar dirbi? Nors kaip 
kas ir pradeda atpigti, bet mažai ką 
reiškia darbo netekus, o ypač su šei
mynomis. Bet yra vilties kad po Nau
jų Metų vėl darbai pagerės, nors jau 
ir su mažesniu uždarbiu.

Užstojus bedarbei, atsirado visokių 
vag'.'ių, dėl kurių piriniaus čia būdavo 
ramu. Bet dabar ne tik stubas ir ki
lus vietas apvagia, bet Ir stot gatvių 
užpuldinėja ir atima pinigus, laikro
dėlius ir kitus brangesnius daiktus.

Patai-ina būt atsargiems ir nevaik
ščioti ’ akarais bereikalingai. Geriau 
stuboje skaityti gerus laikra’čius ir 
knygas.

Reporteris.

DAYTON, OHIO.

1

U. Gudienė.

ŠV. KALĖDOS 1918 METŲ
LIETUVOJ.

Atėjo šventosios Kalėdos — 
Negal linksmomis jų vadint. 
Nes ašarų daug yr’ pasaulyj, 
Kurių negal niek’s nuramint;

Daug yra laimės suardyta, 
Kuri daugiau jau nebegrįš, 
Užslėpta amžinai kapuose 
Daugiaus pasaulio nebmatys.

Daug yra vargstančių kareivių 
Žiauriame vėjyj ant laukų, 
Daug motinų yra vargstančių 
Nebtekusių savo sūnų...

Maldos! Maldos daugiau prie Dievo! 
Jisai ant mūsų susimils, \
Ir dovanas savo gausingas
Galinga ranka mums išpils — 
Išnaikins svieto paklydimus, 
Uždegs švieselę tarp tamsos — 
Negali jo mielaširdystė 
Užmiršti žemiškos tautos...

Vargo Poetą.
Šiauliai, 1918 m.

LYDĖJO.
Lydėjo leido jauną bernelį
Į ’didę kelionėlę 
Būrys jaunų bernelių, 
Jaunųjų brolužėlių.

Tik nelydėjo jauna mergelė, 
Bernelio mergužėlė: 
Viena aukštam svirnely 
Sukniubus gailiai verkė.

— Ko tu keliautum, mano berneli, 
Į baisų karužėlį?
Ten kalavijai skamba,
Brolelių kraujas liejas.

Kam tu guldysi savo galvelę, 
Aukosi gyvastėlį?
Vienai viena liekuosi
Didžiame sielvartėly.

Oi eičiau eičiau senai močiutei
Vargeliais pasiskųsti, 
Prie jos brangios krūtinės 
Galvelę savo glausčiau.

Bet nėr močiutės, nėra tėvelio 
Vatgeliuos suraminti,
Nei brolių, nei seselių, 
Tebuvo man bernelis.

Berneli mano, tu dobilėli, 
Sakyk man, ar sugrvši?
O gal nebesugryši,
Manęs nebelankvsi.

— Tik nesisielok, širdies mergyte, 
'Tau laiškužėlį siųsiu, 
Tau margą laiškužėlį, 
Aukselio rašmenėliais.

J. Sakalas.

kiai vedama ir kuopa sustiprėjo fi
nansiškai. Nutarta surengti prakal
bas sausio mėnesyje ir pakviesti kal
bėtoją gerb. kun.- K. Urbonavičių iš 
So. Bostono. Sekantiems metams iš
rinkta valdyba: pirm. Ona Z. Bugai- 
liutė, pirm, pagelb. J. Steponavičius, 
fin. rašt. K. Nadzeika, prot rašt. A. 
Sėmenaitė, ižd. C. Urbonas, iždo glo
bėjai— O. Utkienė ir D. Jokelis, mar
šalka A. Talulevičlus. Išrinkus val
dybą galima drąsiai sakyti, kad 
kuopa dar geriau sustiprės nariais ir 
finansiškai. Sulaukus darbštaus kle
bono kun. P. Daniuno Ir gabaus jau
no vargonininko Petro Vyčio, visas 
veikimas atsinaujino. Daug kenkia 
bedarbė. Kuriose dirbtuvėse dar dir
ba,

Nors miestelis mažas, bet labai tin
kamas gyvenimui. Kalnuotas ir per 
vidurį bėga upelis.

Ant 
gunai

ūkių daugiausia auginama svo- 
ir taboka.

tai po 3-4 dienas savaitėje.
Raseinių Magde.

AKRON, OHIO
f -------

Įsigalėjo.

Buvo net dvi karčiamos, kuriose ir 
lietuviai nemažai prakaito praliedavo, 
bet įvedus probibiciją šiek tiek pasl- 
liuosnvo nuo karčiamų, bet dar blo
giau. atsirado naminių bravorėlių

Lietuviai sugyvena gerai ir yra su
sispietę į draugiją šv. Kazimiero.

ši draugija pirko L. L. P. boną už 
šimtą dolerių ir šiaip aukavo Lietu
vos reikalams. Turi keletą šimtinių 
bankoje. Padėkavonės dienoje buvo 
surengę vakarą. Rengiantis prie jo, 
kai-kurie buvo nusigandę, kad nepa
sidarius nuostolių ir gal dėlto žmonių 
neperdaugiausia atėjo.

pa-

SLRKA. 191 kp. laikytas metinis su
sirinkimas gruodžio 5 d. Š. m. 2 vaL 
po pietų. Susirinkimų atidarė kuopos 
pirm. X Ambrozaitls su malda. Per
skaičius protokolų, sekė raportai ko
misijų Nutarta surengti vakarėlį 
dėl kuopos labo kaip .greičiau galima. 
Išrinkta nauja valdyba ant ateinančių 
metų : pirm. S. Mašanauskas, pagelb. 
J. Ambrozaitls, nut rašt. J. A. Tu- 
lanskas, pagelb. V. Birbilas, rokundų 
rašt A. Aržuolaltls, pagelb. A Kar- 
kauakas, kasteriąs S. Reipą, pagalbi
ninkas K. Tamošauskas, Kasos globė
jai— J. Sinkevičius, S. Grlnsevlčlus, 
maržalka B. Jlakarevičius, pagelb. J. 
Drulis.

Dieve padėk naujai valdybai darbuo
tis sutikime Bažnyčios ir organizacijos 
labuL

Mažai randame žinučių Iš musų 
dangės, nors kuopos ir draugijos smar
kiai veikia nepaisant leidžiamų šmeiž
tų. L Vyčiai kruta kaip bitutės ir 
dirba Tautai ir Bažnyčiai.

Lietuvių Darbininkų Sąjunga ir-gi 
veikia smarkiai darbo žmonių labuL

Visą veikimą trukdo atskridę pauk
ščiai — vanagai ir jiems panašus.

Jie, kaip tas žullkauskls knisasi ir 
ardo naudingą darbą.

L. Vyčių kuopa buvo surengus 
koncertu, kurie gerai nusisekė.

J. Šeštokas choro 
smarkiai darbuojasi.

Darbai silpnai eina, 
dirbtuvės jau paskelbė,
jų Metų pradės eiti pilną laiką.

Čia -daugiausia robų dirbtuvės ir 
darbininkai gerai uždirbdavo.
/ Pragyvenimas vidutinis, tik stuboa 
labai brangios.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos kuo
pa, girdėjau, ranga prakalbas sustip
rinimui jos, nes dabar spaudžiant 11 
viršaus Ivariems vanagams, silpnai 
gyvuoja.

vedėjas

du

čia

bet didžiosios 
kad po Nau-

191 kp. Balt J. JL Tslauskas.

KASOMA, N. H.

SLRKA. 228 kuopa 12 d. gruodžio 
laite metinį susirinkimą. J sostrin- 
<imą beveik visi nariai atsilankė ir 
rana rimtai viską svarstė. Seka pe- 

iM*ų vaMjrbos raportai H -aa- 
pp.n’.ška'n, - ’• .

Buvo kviesti kalbėtojai iš, Hart
fordo, So. Bostono, Worcesterio ir ki
tur; iš visų vlttų atsisakė, žmonės 
labai norėjo turėti bent vieną kalbėto
ją, bet negalėjo prisišaukti.

Tuomet draugijos pirmininkas P. 
Astrauskas atidarydamas vakarą pra
nešė, kad kalbėtojų nėra ir perstatė 
kalbėti vietini J. Vaičiulį. Kalbėjo a- 
pie Lietuvos padėjimą. Buvo renka
mos ir aukos. Surinkta neperdau
giausia.

šio vakaro pelnas buvo skiriamas 
prieptaudos namui Vilniuje. M. Vai
čiulienė aukavo didelį kepalą, kuria 
davė gryno pelno $5.00. A. Kazlaus
kas aukojo dėtimis dolerių auksu, Jur
gis Krajauskas aukojo gaidį ir Ad. Ka- 
ščionls gaidį, Bisiglrskas 2 gaidžiu. 
Buvo ir daugiau aukų — negi visas 
sužymėsi.

Ant lokių prisirinko daugiau žmo
nių ir viskas puikiai nusisekė. Gryno 
pelno liko virš šimtinės, korte bus pa
siųsti per Tautos Fondą.

Yra ir čia žullkovskio bernų, kurie 
klaidina žmones ir atstumia nuo šu
kavimo.

Pageidaujama daugiau tokių vaka
rų ir talp-gi gerų kalbėtojų.

. “Strielčte*.”

SO. DERFIELD, MASS.
Labai mala! randame žinučių ii Stos 

kolionijos, norą ją galima priskaltyti 
prie istoriškų vietų.
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ŽINIOS(Port Riehmond)

Valdyba.

NEW HAVEN, CONN.

Valdyba.

TRENTON, N. J.

Valdyba.(Riehmond)
iwnrteakLAIŠKAS IŠ LIETUVOS.Prakalbos Labui Tėvynes.

South Boston, Mass.

NEREIKALAUS NUO 
A. RAUD. KRYŽIAUS.

TAIKA VISUOSE 
FRONTUOSE.

JAPONIJOS GYVEN 
TOJŲ SKAIČIUS.

išrišti. Vilniaus plebis- 
tai yra didžiausiu mūsų 
eidim.u. Lietuvos žmonės

London. — Airijos miesto 
Cork majoras atsišaukė į A- 
merikos Raudonąjį Kryžių 
nagelbos. Tas miestas perei
tą nedėlių baisiai nukentėjo 
nuo gaisro.

NORĖJO NUGALABIN 
' TI NAŠLĘ.

DIDŽIAUSIAS ENTU
ZIAZMAS.

Tokio. — Nesenai buvusis 
cenzas parodė, jog Japoni
jos gyventojų skaičius yra 
77.005.000.

Dr-jos bei kuopos, kurios norėtų surengt smagų vakarą ir sve
čiai prijuokinti publiką, teužsisako ši veikalėli, nes jis pilnai at
sako šiam tikslai. Pirmą dalj lošia 5 ypatos. Antrą 7 ypatos. 
Pinigus siųskite iškalno.

Ieškau gerų žmonių, ypač kilusių iš 
musų parapijos. Esu jaunutė lietuvai
tė, 15 metų amžiaus. Didelio vargo 
turėjau kol paaugau. Maloniai mel
džiu gerų Amerikos lietuvių siųsti man 
laikraščių ir knygų. Mano adresas: 
Agnieika Petrauskaite, Triakių paita. 
Badaukių k., Telšių apskr. LITH- 
UANIA.

Ar šiaip, ar taip, Vilnių nuo 
plėšikų kardu tik teatvaduosime. 
Plebiscitas jo klausimą neišriš, 
vien tik lietuvio stipri kumštis ir 
aštrusis kardas Vilnių teatva- 
duos. Lietuvos žmonių kumštis 
tvirtas, tik-duokime jai kardą, o 
Vilnius ar ankščiau, ar vėliau bus 
mūsų rankose.

Atėnai. — Karalius Kon
stantinas, 1917 m. alijantų 
nuvytasis nuo Graikjos sos
to, sugrįžo į sostinę nedė
lioj. Žmonių entuziazmas 
buvo nesvietiškas. Kara
liaus * karietų traukė šeši 
arkliai. Kartais žmonės 
prasimušdavo per sargybų ir 
bėgo bučiuoti karaliaus arkį 
lių palankius.

Dabar laikas užsisakyti 
laikraštį “Darbininkę.” sau ir

London. — Laikraštis 
Daily Herald skelbia teleg
ramų iš Maskvos, kad So
vietų valdžia perstojusi iš
davinėti kasdieninius prane
šimus. Tai pirmu sykiu tas 
padaryta nuo pat Sovietų 
valdžios įsteigimo. Leon 
Trockį pasakęs, kad nors 
jau visuose frontuose pasi
baigęs karas, liet Rusija dar 
negalinti nusiginkluoti.

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dykų, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

GERAS ŽMOGUS > 
ATSILIEPĖ.

Jonas Remeika iš Cleve
land, Ohio atsiuntė $5.00 pa
remti talentingų rašytojų, 
Lietuvos armijos viršilų L. 
Vitkauskų — Vargo Poetų, 
nuolatinį -“Darb.” bendra
darbį. Nesenai esame jam 
pasiuntę $10, dabar dėl jo 
turime $7.

“DARBININKAS” LIETUVON

Eliteood City, Pa. — Naš
lę Augustino Cattorio, 75 
metų amžiaus kaimynai in- 
tarė raganystėje. Būk ji 
užtraukianti ligas ir mirtį. 
Jau norėjo jį sudeginti.’ 
Tuomet našlė kreipėsi į val
džių, kad apgintų. Policis- 
tai saugoja jos namų.

«



LIETUVIŲ

PRAMONĖS ĮSTAIGOS REIKALIN
GOS LIETUVAI.

32.174.000 markių

Viso 11.420.000 markių

Išviso kaina trobėsių 9.473.900 markių

Kaina įrengimo dirbtuves išdirbimui 
16.000 tonų celiuliozos.

PROF. JONAS ŠIMKUS, 
Lietuvių Prekybos Bendrovės techniškasis 

patarėjas Kaune

kaina eksploatacijos į metus:
kuras...................  258.000 markių
kalkės...................... .. ... .375.000 , ”
teknikas..............  .. . ...........12.000 ” .
buhalteris.............................. 18.000
50 darbininkų...................... 360.00
užveizda................................ 24.000
tepalas...................................48.000
amortizacija........................616.000

Išviso 6.241.716 ”
................75.000 markių 
....*....300.000 ”

Kaina įrengimo:
mašininis ir garinis įtai

symas ........................ 998.600 markių

kuras......................... «...
dešimts darbininkų .....
atnaujinimas (remontas) 44.000
amortizacija.......................  88.000

Išviso kaina 
įrengimų mašinų

kaina eksploatacijos į metus
(300 darbo dienų):
21.000 tonų kalkių žalių 420.000 markių, 

460.000 ”
72.000 ‘ ”

1) BENDROVE GAMINIMUI
STATOMOSIOS MEDŽIAGOS.

C) Cemento dirbykla.
Vieta statymui dirbyklos Kaune. Tu

rėjimas savo kalkių labai palengvina dar
bų.

Išdirbimas — 250.000 statinių po 150 
kilogramų.
Kaina įrengimo: ,
mašinos su nustatymu 10.320.000 markių 
baras žemės........................ 100.000
t r obė sis  .............L100.000 ”

Pasaulinis karas sunaikino didelę kie
kybę celiuliozos dirbtuvių, labiausia Pa- 
baltjūrės krašte ir Lenkijoje.

Delei transporto suirimo ir trūkumo 
žaliosios medžiagos, dirbtuvių gaminimas 
neitralinėse šalyse ir Entantos Valstybėse 
yra sumažėjęs iki minimumo.

Dabartinė kaina sausos celiuliozos be bal- 
tinimo siekia 8.000 markių tonai dideliems 
užsakymams. Lietuvoje nebuvo nei vienos 
celiuliozos dirbtuvės. Iki karo popieris bu
vo įvežamas iš Rosi jos arba iš užsienio. 
Dabar išsivysčius Valstybiniam ir Visuo
meniniam gyvenimui, organizuojant visų 
tinklų mokyklų, leidžiant dešimtį laikraš
čių, žurnalų ir sųryšyje su spauzdinimu 
knygų, brošiūrų, popieros reikalavimas žy
miai padidėjo. Iš Vokietijos popieris sun
kiai gaunamas su sąlygom kompensacijų, iš
vežant Vokietijon savo žaliųjų medžiagų. 
Tuo tarpu Lietuvoje yra labai patogios ap
linkybės įrengimui celiuliozos-popieros dir
btuvės. Mūsų eglinis miškas nuo seniai 
plaukia į vokiečių celiuliozos-popieros dirb
tuves. Dabartinis momentas labai atatin- 
ka organizavimui panašios dirbtuvės.

Amerikos Lietuvių Prekybos Bendro
vė davė valdžiai konkrečius pasiūlymus, 
kad valdžia 25-30.000 dešimtinių miško pa
vestų Bendrovės žiniai organizavimui auk
ščiau pasakytos dirbtuvės. Miškas turi pri
gulėti prie dirbtuvės. Už kertamųjį miškų 
yra mokama prekyviečių kaina.

i Valdžia naudojasi teise dalyvauti ak- 
cionieriu pilnoje sumoj pinigų arba jos da
lyje, kuri priklauso už kertamųjį miškų. 
Valdžiai duodama teisė rinkti Valdybon 
Akcinės Bendrovės vienų direktorių su to
mis pačiomis teisėmis, kaip ir kiti direkto
riai tos Bendrovės.

ENDROVE SVEIKINA SU KALĖDOMIS SAVO ŠERININKUS, 
PRIETELIUS IR RĖMĖJUS

Laike pasaulinio karo Lietuva ne tik 
nenoromis buvo priversta dalyvauti, bet ir 
buvo vieta karo įvykių Daugelis miestų ir 
miestelių visiškai tapo karo audra sunaikin
ti, būtent: Tauragė, Mažeikiai, Panevėžys, 
Šiauliai, Naumiestis, Smorgoniai ir kiti. 
Nėra nei vieno miesto, kuris nebūtų nuken
tėjęs nuo karo audros. Atstatymui miestų 
ir miestelių pirmoj eilėj yra statomoji me
džiaga: plytos,. kalkės, cementas ir čerpės. 
Dabartiniu laiku visoj Lietuvoj nėra nei 
cemento, nei krosnies degimui kalkių nei 
smiltinių plytų nei čerpių dirbyklų Vie
tinio išdirbimo molinės-raudonos plytos la
bai brangios — kartais 1.000 plytų kainuo
ja ligi 1.000 markių ir be to labai blogos ko
kybės, kadangi vietinis molis turi savyje 
kalkių akmenėlių

Iš panašaus molio dirbtoms plytoms la
bai kenkia vanduo. Lietuvoj ruošiamasis 
geologinis tyrinėjimas parodė didelę kalkių 
kiekybę. Kalkių sluogsniai Juros formaci
jų tęsiasi šiaurės Lietuvoj. Tų stiprumų 
sluogsniai ėjo nekuriu upių krantais ir pa
sirodė, jog lengvai juos galima pasiekti, 
pav. apie upę Dobikienę, Ventos prieupį, 
Krojos ir Mūšos prieupius, Kuršo Aa upės, 
ir taip pat ruožte Kauno ir Gterdino apie 
Nemuno krantus. Kalkės — yra pirmoji 
išeinamoji medžiaga, ne tik dėl gavimo deg
tų kalkių bet taip pat išdirbimui smiltinių 
plytų čerpių ir cemento. Cementui yra 
reikalinga tam tikros rūšies gidravlikinis 
molis. Ruošiamieji daviniai ganėtihai ge
ri organizavimui Kauno ruožte: krosnių iš
degimui kalkių smiltinių plytų cemento 
ir čerpių dirbyklų Pakankamai yra pa
grindo manyti, kad tame ruožte atsirastų 
ir cementinio molio.

Dirbtuvių tnobėsių 
įrengimas: 
medžio prirengiamasis

triobėsis .......................645.000 markių
dėl rukščių skyrius............BOO.IOO ”
dėl virimo .. . . . ................1.503.700 ”
dėl vėdinimo skyrius .....316.300 ”
celiuliozos prirengimo 1.243.640 ”
džiovinimo.......................... 592.800 ’*
pamatai .mašinoms .......306.600 ”
katilų skyriaus............. .  1.136.400 ”
vandens variklio (turbino) 686.600 ”
vandens pristatymo ir van

deniui valymo ............ 792.540 ”
sankrovos.........  ...............300.000 ”
klėtis celiuliozai................ .697.720 ”
klėtis sierai......................... 118.720 ”



ONZI
Bostone

2.000.00 markių.

Išviso įplaukai metus 132.000.000 markių

17.500.000 markių

Lietuvių Prekybos B-v&e ofisas Kaune, Laisvės Alėja 70

Lithuanian
Corporation

Įplaukos 132.000.000 markių
Išlaidžiai-, 59.100.000 ”

6,2o
17,70. Žiema Lietuvoje

Profes. D-ras Jonas Šimkus.
3 spalio, 1920 m. '

Kaunas

JONAS J. ROMANAS, 
Lietuvių Prekybos B-vės 
Prezidentas, baigęs Bostono 
Kolegiją,. tarnavęs Ameri
kos armijoj karininku, ėjęs 
ąugštus biznio mokslus Har
vardo universitete, Cam
bridge, Mass.

14.200.000 markių 
iai 800.000 ”

o nnn ”

Darbininkų reikalinga 12 žmonių.
Deliai negavimo atsakymo nuo užsienio 

firmų ant fosforitų kalkuliacija savo kai
nos išdirbto produkto dar neapskaityta.

Prie pilnos produkcijos dirbykla gali 
prieiti tiktai per 3 metus.

4) SUPERFOSFATO DIRBTUVĖ.
Svarbiausias užsiėmimas Lietuvos gy

ventojų — žemdirbystė. Ūkės gyventojų 
87 nuoš. bendro skaičiaus Lietuvos gyven
tojų. Toks skaičius ūkės gyventojų atatin- 
ka, delei ganėtino švelnaus oro.

Vidutinė' metų temperatūra Kaimo 
gubernijoje/— 6,6oC, Sausio mėnesyj —

- 6,5o: 
18,6a
- 5,10,
- ne- 

nekarštav 'Tuo žvilgsniu

Kaina trobesių ir mašinų 41.647900 markių 
Išlaidos ekspoatacijos, gaminant 16.000 
tonų celiuliozos į metus.
medis celiuliozai .. .. 14.000.000 markių
kuras........................11.200.000 ”
kalkės.........................1.200.000 ”
siera.........................16.000.000
tepalas ...................... 250.000
sietas, sietukas, diržai ... .750.000 
pakavimo medžiaga .. ..2,500.000 ”
remontui medžiaga ....1.2000.000 ”
mokestis 300 darbininkams

ir 80 darbininkams 4.150.000 ”
valdymas *..,............... f.700.000
nepermatomos išlaidos 3.150.000 ”
amortizacija^................... 4.000.000 ”

DIRBYKLA VERPIMUI IR 
AUDIMUI LINŲ.

Lietuva gaminant metų apie 18-20.000 
tonų mintų ir brauktų linų, kurių dalis a- 
pie 6-8000 tonų yra naudojama vietos reika
lams, o kiti likusieji parduodami į užsienį. 
Verpimas ir audimas linų yra labai primi- 
tiviai pastatytas* Krašte nėra lig šiol nei 
vienos pramonės dirbyklos fdm tikslui Šį 
metų Bendrovė renka reikalingas žinias su
statymui projekto dirbyklos išnaudojimui 
2000 tonų linų išdirbiniams sekančiu būdu:

20 nuoš. maišų audeklams,
40 nuoš. storesnių audeklų reikalams 

ūkininkų,
40 nuoš. audeklų reikalams miesto gy

ventojų.
■Reikalingas kainas mašinų ir kitų įran

kių pakol dar nėra gautas.

Išviso išlaidų į metus 59.100.000 markių
Įplaukos:
4,000 tonų minkštos celiuliozos 

a 9.000 .................. 36.000.000 markių
2000 tonų geltonos ceHu- •’ 

liozos a 8.000 .........  96.000.000 ”

Lieka 72.900.000 markių
Grynas pelnas atimant pama

tinį kapitalų ......... 31.252.100 markių
Turime pilna projektų celiuliozos dirb

tuvės su smulkiomis kainomis 1920 metų 
Birželio mėnesio.

5,4o, ŲiPO^mėn. —18,5o. Vilniuj e 
Sausi6<sRwų — 5.6o, liepos mėn. - 
Suvalkų gubernėje — 6,2o; Sausio 
Liepos 
žiauri o vasara.
klimatas Lietuvos yra labiau Europos vaka7 
rų, negu Rosi jos, kur žiema yra žiauri, o 
vasara karšta. Drėgmė (lytingumas) — la
bai didelis, bendras skaičius vandens nuo- 
sėdii i metus Kaune siekia 670 m. maksimu- 
rugpjūčio 97 m. m., sausio 48 m. m.; Vil- 
mas: Birželio m. 87 mm., liepos 77 mm., 
niuje 605 m. m.! birželio 65 m. m.; liepos 
77 m. m., rugpjūčio 86 m. m., sausio 32 m, 
m. Todelei klimatas Vilniaus truputį sau
sesnis, negu Kauno. -

Lietuvoje dirvožemis’visiškai atatinka 
žemdirbystei. Vakarų dalyje yra drėgni- 
nis-molinis dirvožemis, kur į rytų dalį į- 
siskverbia smėlių plotas, šiaurės dalyje pa
sitaiko mergelis. Nežiūrint į gerus dirvo
žemius, oro sąlygas, gyventojai veda žemės 
ūkį tik ekstensiviu būdu. Priežastimi viso 
to: Į) trūkumas žinių iš žemės — ūkio da
lyki]., 2) žemėsūkio kooperatyvinių organi
zacijų 3) dirbtinų žeiųės tręšimui daiktų 
ir 4) blogo susisiekimo. Lietuvoje nėra nei 
fosforitų, tos reikalingiausios medžiagos iš- 
dirbimui superfosfato, kalinių druskų, nei 
azotinių-mineralinių suvienijimfį. Toks 
padėjimas žemės tręšimui dalykų yra ir ki
tose valstybėse, ir toks trūkumas netrukdė 
tose valstybėse išvystyti aukštų, intensyviu 
būdu vedamų, žemės ūkį.

Lietuvos dirvožemis labai neturtingas 
fosforo-rūkščių suvienijimais. Todėl pir
moje eilėje yra reikalas aprūpinti gyvento
jus superfosfatu. Reikalingiausia medžia
ga dirbimui superfosfato yra fosforitai ir 
sierinė rūgštis. Šiaurės Amerikoje, Tuni
sas, Alžyras, Ispanija, Franci j a, Anglija 
ir kitos valstybės turi dideles versmes fos
foritų. Vokietija ir Anglija gamina dide
lį skaičių sietinės rūgšties. Gaminimui su
perfosfato atatinka sierinė rūgštis, gauna
ma pavidale pridedamojo produkto prie me
talurgijos cinko ir taip pat rūgštis, kilti y- 
ra gaunama, išdirbant sprogstančius azoti
nius suvienijimus.

I Pramonės Skyrius Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrovės jau susižinojo su dide
lėmis užsienio firmomis kaip fosforitų taip 
ir sietinės rūgšties.
Sąmata įtaisymo superfosfato dirbtuvės su 

gaminimu į dieną 10 tonų apie 
7000.000 markių.

' 3. CUKRAUS DIRBYKLA.
Pasaulinis cukraus gaminimas laike 

karo sumažėjo iki 28 nuoš. negu buvo iki 
karo. Sulig nuomonės Ekonominės Komi
sijos, prie Aukščiausios Tarybos Entantos, 
laipsnis cukraus gaminimo, koks buvo iki 
karo, pasieks ne ankščiau 20 metų Dėlei 
cukraus trūkumo prekyvietėje, jo kainos 
neturi jokio sąryšio su kaina gaminimo.

Prieš karą Lietuvoje svaras cukraus 
kainavo 12-14 kapeikų o dabar — 6-7 rub
liai, t. y. kaina padidėjo į 50 kartų. Be to 
reikia turėti omenyje, kad iki karo buvo 
mokama akčvzas mokesnio 4 kap., svarui, 
dabar gi cukrus nuo jo atleistas. Gamini
mo kaina pabrango apie 15 kartų.

Lietuva iki karo cukrų gaudavo iš Ro
si jos, kur jo gaminimas dabartiniu laiku 
visiškai suardytas.

Rusų statistikos žiniomis kiekvieno 
žmogaus naudojimas cukraus buvo 28 sva
rai metams. Daleiskime, kad naudojimas 
cukraus sumažėjo keturis kartus, tai ir da
bar trim milijonam gyventojų reiktų 21,- 
000.000 svarų, arba 600 tonų, t. y. už 168.- 
000.000 markių skaitant 8 markių svaras. 
Ir visa šita suma pinigų sumokama užsie
nio pirkliams. Savaimi aišku, kad toks 
plaukimas pinigų į užsienį žymiai atsiliepia 
į Lietuvos biednuomenę.

Tyrinėjimai kokiom sąlygom cukrus 
gali būti gaminamas Lietuvoje, parodė, 
kad ir nebuvo nei vienos cukraus dirbyk
los, bet kultūra cukraus burokų buvo ve
dama nekuriuose dvaruose Suvalkų gub. 
Tų dvarų cukraus burokai buvo išvežami į 
Lomžą, cukraus dirbyklų. Burokuose cuk
raus buvo 12-14 nuoš., derlius apie 300 cent
nerių nuo hektaro, t. y. 12 nuoš. cukraus, 
hektaras jo duodavo apie 18.000 kilogramų 
arba 1,8 tonos. Žemė burokų auginimui tu
ri būti išdirbama trilaipsnine sistema ir 
tuomet gausime nuo dešimtinės ariamosios 
žemės apie 0,6 tonų cukraus.

Pramonės Skyrius Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrovės paruošė projektų cuk
raus dirbyklos su gaminimu apie 3.000 to
nų baltojo smėlio cukraus, manydamas, jog 
praslinkus keletui metų galima bus padidin
ti cukraus gaminimų iki maksimumo.

Pramonės Skyrius susitarė su Valdžia 
išnuomavimui 5 dvarų Vilkaviškio apskri
tyje, bendru plotu žemės 2.900 margų se
kančiomis sąlygomis:

1) Valdžia duoda dvarus Bendrovei 
nuomos laikui 36 metams,

2) nuomos mokesnis nuo kožno margo 
bendro ploto po 1 pūdą rugių arba

• kviečių ir vieną pūdą miežių arba 
avižų

3) pastatytieji Bendrovės lėšomis, trio- 
bėsiai ant nuomotosios žemės pasi
baigus sutarties laikui, lieka val
džios nuosavybėj




