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Gruodžio 5, 1920.• _ z
Tautų Lygos Kongresą su

šaukė Suv. Valstijų Preziden
tas W. AVilson 15 d. lapkričio 
11 valandą ryte. Kongresą 
atidarė p. Hymans, provizori
nis Lygos prezidentas nuskir
tas jau konferencijoj Bruselvj, 
tą pačią dieną p. Hymans tapo 
išrinktas ir faktiniu Kongreso 
prezidentu. Kongrese viso da
lyvavo 41 tauta. Balsavimuo
se kiekviena tada teturi po 
vieną balsą, nors atstovų gali 
turėti ir keletą, sulyg tautos 
didumo ir įtekmės. Šiaip jau 
asmenų darbui dirbti ir propa
gandai vesti kiekviena tauta 
turi po kelias dešimtis ar-dau
giau, pavyzdžiui Anglija 130, 
Japonija 60 ir tt. Lietuvos de
legacijoj esama šešių asmenų, 
būtent: Prof. Valdemaras, bu
vęs lietuvių delegacijos pirmi
ninkas prie Taikos konferenci
jos Paryžiuj; p. Naruševičius, 
buvęs lietuvių delegacijos pir
mininkas derybų Maskvoj; p. 
Liubič—Milašius, Lietuvos pa
siuntinys Paryžiuj; p. Klimas 
užsienių reikalų vice-ministe- 
ris; p. Čamckis, buvęs susisie
kimo ministeris; ir p. Lidzi- 
kauskas, Lietuvos reikalų ve
dėjas Berne. “ '

Kadangi Lietuva juridiniai 
nepripažinta, tai ir savo atsto
vo pilnoms teisėms Kongrese 
nturi. Visuose klausimuose, 
liečiančiuose Lietuvos reikalus, 
lietuvių delegacijos pirminin
kas prof. Valdemaras turi tei
ses lygias kitiems Kongreso 
atstovams. — Vienu iš svar
biausių Kongreso klausimų yra 
Lietuvos, santykiai su Lenkija 
ir tiesa, pastarasai labai komp
likuotas. Nespėjo Lietuva pa
sirašyti po taika su Lenkija 
kaip lenkų generolas Želigovs
ki tvirta jėga įsiveržė Lietu
von, užėmė Vilnių, kitus mies
telius ir žengia jos gjlumon. 
Varšuvos valdžia tuojau pasi
skubino pareikšti, kad jinai ne
turi nieko bendro su minėtu 
* ‘ sukilėliu ’ ’ generolu. Kaip 
ten nebūtų, visiems buvo aišku, 
kad Varšuvos valdžia visokiais 
būdais slapta remia Želigovskį, 
siųsdama savo kariuomenę ir 
amuniciją. Lietuvai, pasiju
tus tokiose aplinkybėse, nebu
vo kas darą vien imtis ginklo 
ir visomis spėkomis gintis nuo 
žiauraus ir apmaudingo priešo. 
Ir neveltui, laimei pasekmingai 
lemiant Želigovskis bent tris 
kartus tapo smarkiai apkultas, 
nustodamas daug kareivių ir 
amunicijos. Ties Giedraičiais 
patsai vos paspruko svetimam 
automobilyj, savąjį palikdamas 
lietuviams. Grobikai matyda
mi, kad nesiseka, pradėjo įvai
riais būdais ieškoti priemonių 
deryboms užvesti. Tautų Ly
gos Kongreso tikslu ir yra grą
žinti ramybę pasauliui. Bet 
kaip čia tartis, kad Želigovskis 
kaip toksai nėra moralis asmuo 
ir su juo jokia valstybė pana
šių derybų negali vesti. Var
gais negalais Lenkijai prisiėjo 
atsiimti Želigovskis ir tokiu 
būdu biauriai susikompromi
tuoti pasaulio akyse. Gruo
džio pirmą dieną tarp Lietuvos 
ar Lenkijos įvyko armisticija. 
Lietuvos delegacija Genevoj
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prieš du mėnesiu padarytą su
tartį su Lietuva, pasiųsdama į 
savo generolą Želigovskį į Lie
tuvos teritoriją. Jinai yra j 
kalta ir turi atsakyti netiktai 

i už taikos sutarties sulažymą, 
bet ir visus karo nuostolius-; 
tuo pačiu suprantama, kad 
Lenkija privalo tuojaus iš-1 
traukti iš Lietuvos Želigovskį 
su savo kariuomene. Ar jinai 
taip padarys? — Lenkija ne-' 
būtu Lenkija, kad jinai teisėtu 
ir tinkamu būdu elgtųsi politi
kos reikaluose. Ir štai dabar 

. toji Lenkija, nekreipdama do
mos į atidos su Lietuvą sutar
tį, į savo kriminali prasižengi
mą kruvino Lietuvos šmeižimo, 
reikalauja, kad Vilniuje ir len- ( 
kų savinamuose Lietuvos daly
se įvyktų plebiscitas ir tai ne
bent koks, tiktai greitu paklau
simo keliu.

Į Tautų Lygos .Kongreso už- 
. klausimą — ką Lietuva mano 

apie plebiscitą, prof. Valdema
ras pareiškė, kad jisai princi- 
palei sutinka -Lietuvoj įvyk- 

1 dinti plebiscitą, tiktai žinoma 
tam tikromis sąlygomis. Len
kams šio pareiškimo užteko — 
jie nesnaudė — tuojaus suagi
tavo įvairių tautų atstovus, 
įgydami pastarųjų pasižadėji
mą kuogreičiausia lenais pa
siųsti savo kariuomenę ir minė- 

, tą plebiscitą įvykdinti kad ir į 
mėnesį laiko. Panašią nuo
monę pareiškė ir Tarptautnės 
Komisijos pirm. Chardigny. 
remdamosi tuomi, kad fenais 
prasidės dabar begalinė ir ne
pageidaujama agitacija.

Lietuvos Agitacija Genevoj 
šiuo nepaprastu skubėjimu la
bai susirūpino, gerai žinodama 
būsimas pasekmes. Čia reikia 
neužmiršti ir rusų—bolševikų 
nusistatymą šiame klausime. 
Visu pirma reikia atminti, kad 
jokia rusų partija nesutiks su 
ta mintimi, kad Vilnius nors 
kuomet tektų Lenkijai. Jei
gu pastarasis neteks Lietuvai, 
tai Lenkija ir nesidžiaugs jo 
įsigyjimu.

Rusų delegacijos vice-pirm. 
Obolevskis pareškė lenkų dele
gacijai Rygoj, kad Želigovskio 
buvimą Lietuvoje rusai skaito 
sau pavojingu ir kaipo faktą 
taikos sutarties sulaužymo 
Lenkijos su Rusija. Mažiau
sia priežastis pagidys karą tarp 
Lenkijos ir Rusijos, nes bolše
vikai jau senai ieško priekabių 
pradėti karui. Želigovskis 
kaip tik ir yra gera priežastis 
bolševikams užimti Gardiną, 
Vilnių visą rytinę Lietuvos da
lį. Ar jie tą Lietuvos dalį 
pavergę kuomet nors mums 
grąžins - 
mas.
be brangių iš Lietuvos Valsty
bės aukų.

Vienas Lietuvių — Rusų tai
kos sutarties paragrafas reika
lauja, kad abi valstybi neturi 
teisės leisti pas save kokiai 
bent svetimai kariomenei ar 
gyventi kokioms bent organi
zacijoms, priešingos vienai ar 

I kitai šių valstybių. Santar
vės, ypatingai prancūzų karuo- 
menės. kurią bolševikai skaito 
savo didžiąusiu priešu, atvyki-^ 
mas Lietuvon kaip tiktai bus 
šio paragrafo sulaužymu. So-

tai jau kitas klausi- 
Jeigu ir grąžintų, tai ne

Kristus užgimė, džiaugsmo gadynė!

siją. Panašij pareiškimą pa
siuntė nesenai ir Maskvos ra- 
dio pasaulio spaudai.

Atsižvelgiant į šį dalykų 
stovį Lietuvos delegacija Gene- 
voj reikalauja:

1) Kad Lenkų valdžia tuojau 
ištrauktų iš Lietuvos savo ka
riuomenę, Želigovskį ir įvykin
tų šalies stovį, kokis buvo prieš 
Želigovskio įsiveržimą.

2) Kad atlygintu Lietuvai 
visus karo nuostolius ir kad 
atsakytu už taikos sutarties 
sulažymą.

Plebiscito klasime delegacija 
pareiškė:

1) Kad plebiscitas Lietuvoje 
padaryti yra galimas, tiktai ne 
Vilniuje. Pastarasis yra Lie
tuvos Sostinė, nuo amžių, mūsų 
politinės, tikybos ir kultūros 
gyvavimo centras; įkurtas ir 
pastatytas mūsų bočių ir tėvų 
kruvinu prakaitu — niekuomet 
negali nė minties kilti, kad 
Vilniaus likimą lemtų kokis 
nors plebiscitas. .

2) Jeigu jau vykinti plebisci
tą rytinėje Lietuvos dalyje/ 
išskyrus žinoma Vilnių, tai 
Santarvės karuomenė tegali at
vykti Lietuvon tiktai tuomet ir 
į tas vietas, kuomet ir kuriose 
plebiscitas bus daromas, ir tai 
visu pirma Lietuvos Valdžia 
gavusi sutikimą iš Rusų, kad 
jie Santarvės kariuomenės bu
vimą Lietuvoje neskaito taikos 
sutarties laužymu su Rusija.

Kaip Tautų Lygos Kongre
sas priims Lietuvos Valstybės 
teisėtus reikalavimus — ateitis 
parodys.

Lenkai, neišskyrus nė jų ofi
cialių atstovų, skleidžia klai
dingas žinias, net drįsta meluo
ti ir tuose pačiuose Tautų Ly- : 
gos posėdžiuose. Štai lenkų

tai sužinojęs rusij atstovas 
Lietuvoje p. Akselrodas 26 d. 
lapkričio oficialiai užreiškė 
Lietuvos Valdžiai, kad Rusai 
nieko panašaus nė nemanė ir 
kad jie skaito minėtą sutartį 
pilnoje savo galėję. Žymėti
nas visgi faktas, kad p. Aske- 
nažy yra žydas, kurį lenkų val
džia ir visuomenė senai norėjo 
išgraužti iš Varšavos universi
teto profesorių. Minėtoji is
torija sukelia daug nemalonių 
incidentų — ir štai dabar tasai 
pats asmuo yra viršiausiu len
kų Valstybės tautos reikalų gi
nėjų Tautų Lygos Kongrese.• • •

Gražus ir turtingas Genevos 
miestas, poetingos jo apielin- 
kės. Pastarasis pilnai tinka 
būti pasaulio tautų Ramybės 
sostinė. Keletą tūkstančių 
žmonių iš įvairių delegacijų, ir 
tai žmonių rinktinių ir kiekvie
nos šalies žymiai pakelia mies
to turtą, įtekmę ir grožę. Ši 
pastaroji žymė reiškiasi svar
besnėse miešto gatvėse, ypa
tingai upės pakrantėse, kame 
didžiausius viešbučius puošia 
desėtkai puikiausių ir įvairiau
sių viso pasaulio surinktų vė
liavų. Gera ir toms tautoms, 
tiems atstovams kurių sveti
mas jungas neslegia ir kuriems 
nerūpi ką lemia nuosavai tėvy
nei ateinąs rytojus.

31 IIIKLAIPĖDOS KRAŠTAS.
Klaipėdos kraštas susideda 

iš miesto ir 3 apskričių, būtent: 
1. Pagėgių (kurs susideda iš 
buvusių Tilžės ir Raganių ap
skričių dalių gulinčių į žiemius 
nuo Nemuno). 2 . Šilutės, ir 
3. Klaipėdos. Kraštą valdo 
senieji vokiečių užsilikę valdi- 
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valdininkų, paduoda 69,000 lie
tuvių liuterių ir keletą tūkstan
čių katalikų. Tokiu būdu vi
same krašte du trečdaliai gy
ventojų yra lietuviai. Reikia 
atminti, kad statistikos buvo 
renkamos pačiu “vokiečių” 
kurie visokiais būdais stengėsi 
įgauti žymesnį vokiečių gyven
tojų skaičių.

Savo tautiniu susipratimu 
Klaipėdos krašto gyventojus 
galima padalinti į tris dalis, 
būtent: 1) Tikrieji vokiečiai 
prie kurių priklauso nežymus 
skaitlius ir lietuvių. Jie turi 
nuosavą vokišką organizaciją. 
“Deutsch Litauiseįen Heimat- 
bund.” 2) Susipratę lietuviai, 
susiorganizavę į “Prūsų Lie
tuvių Susivienijimą,” kurie tu
ri ir savo Tautos Tarybą. 
3) Daugelis lietuvių ir šiek tiek 
vokiečių kuriems krašto politi
nis stovis mažai terūpi. — -Vo
kiečiai, giriasi — juos remia 
valdžia, prancūzai okupantai; 
patys vokiečiai valdininkai 
prievarta įrašinėja į savo orga
nizaciją ir lietuvius, kurie ne
žino kodėl ir keno naudai. Ne
atsižvelgiant į visas kliūtis, da
romas iš valdžios ir iš prancū
zų pusės P. L. Sus-mas turi 15, 
000 narių.

Vietinė valdžia ir visi vokie
čiai reikalauja Klaipėdos kraš
tui pilnos laisvės žinoma gai
vindami savo širdyj viltį, kad 
ateis laikas kuomet šitas kraš
tas ir vėl bus prijungtas prie 
Vokietijos. Klaipėdos kraštas, 
kaip jisai dabar randasi, jokiu 
būdu negali tapti liuosa valsty
bėlė, nes nėFa ganėtinai turtin
gas ir per mažas. Krašto gy- 
vetojai neturi užtektinai duo
nos, kurią perkant iš svetimų 
kraštų, reikia brangiai užmokė
ti. Patsai kraštas neturi jo
kių turtų, kad galėtų vesti pre
kybą su kitomis valstybėmis. 
Įvairios pasienio muitinės ir 
jų valdininkai neatneš kraštui 
jokios naudos; tiktai didelį 
nuostolį. Klaipėdos uostas, 
prekybai sunykus nueis per
niek. Darbininkai jau ir da
bar neturi darbo, žinoma ir už
darbio — jų šeimynų stovis žy
miai blogėja. Krašto gelžke- 
liai jokiu būdu neapsimokės. 
Užlaikymas pilnos valstybės 
valdžios, įvairių valdininkų, 
mokslo, labdaringų ir šiap kul
tūringų įstaigų Klaipėdos kraš
tą varys skolosna. Pati vals
tybė nesugebės išlaikyti užsie
niuose savų diplomatų ir kon- 
sulių. Todėl pilnoji laisvė 
Klaipėdos kraštui reiškia gy
ventojų pražūtį visais atžvil
giais. -

Priskyrimas Klaipėdos kraš
to prie Vokietijos būtų žiaurus 
smūgis didesniai daliai vietos 
gyventojų. Jau tas jaučiama 
ir Šiandie. Vokiečiai, nors ir 
mažumoj bet turėdami savo 
---- .i---------ux:_ visokiais bū- 

lietuvius. Jie 
mūs susirinkimus, 

vėliavas ir ap- 
Valdi- 

turi
žiauriai nukęsti. Valstybinė 
kalba — vokiška, kuri vartoja
ma visose mokyklose ir valsty
binėse įstaigose. Įsakymas 
vaikus mokyti prigimtoje kal
boje ir nevisur pildoma Vai
kams draudžiama lietuviškai 

laiku. Žmo-

BARBININKy REIKALAI.
'♦ ii# Į:* i]

Lgnn, Mass. — Odos dirb
tuvėj buvo ištikęs gaisras. 
Dirbo 60 vyrų ir 25 mergi
nos. Nuostolių už $100.000.

Philadelphia, Pa. — Au- 
diminių kompanijos paskel
bė numušančios algas nuo 10 
iki 30 nuoš. Numuštos al
gos ineis galėn sausio m.

San Francisco, C ai. — 
Valstijos nelaimingų atsiti
kimų komisija skelbia, jog 
1918 m. nelaimingų atsitiki
mų buvo 706, 1919 buvo 586. 
Pasimažino ant 120,

Washingtoft. — Paštas 
šiemet turėjo deficito $30.- 
000.000.

Milan, Italija. — Pragv- 
venimas. palvginus 1914 su 
1920 m., pakilo 270.5 nuoš.

pastarųjų į vokiečių kalbų. 
Todėl tautinėje kovoje Klaipė
dos krašte didesnė gyventojų 
dalis bfftų^briversti vėl vilkti 
svetimų vokiečių jungų. — Žy
mėtinas faktas; kad įvairiuose 
skriaudose įvykusiose prancū
zai okupantai į lietuvių guodi
mus nekreipia domos. Gal jie 
Klaipėdos kraštų ruošiasi pa
vesti savo draugams lenkams!

Vienintelis Klaipėdos krašto 
ateities laimingas išrišimas — 
tai jo priskyrimas prie Lietu
vos. Šitų mintį Santarvė ne
kartų pareiškė. Todėl kiek
vienas lietuvis teskaito savo 
priederme prisidėti prie šito 
pareiškimo įkūnijimo.

Friburgas, Šveicarija 
Gruodžio 5, 1920.

KAINOS LIETUVOJ
(auksinų frizui)

(Utena)
Rugiai 25-35," kviečiai 55-05, miežiai 
25-35, avižos 2O-Ž8, žirniai 35-45, vi
kiai 30-40, sėmenys 30-40, raudonųjų 
dobilų sėklos 500-000, motiejukų sėklos 
180-225, ruginiai miltai 30-40, kvieti
niai miltai pikliavoti 130-180, miežių 
kruopos 52-64, bulvės 7-9, šiaudai 
2%-3%, šienas 5-9, dobilų ir motieju
kų 8-15, sviestas sūdytas 520-720, alie
jus sėmenų 320-480, galvijiena 65-90, 
aviena 45-60, veršiena 35-45, lašiniai 
400-500, medus svarui 18-20, kiauši
nių dešimčiai 5-4, višta 25-35, žųsls 
4048, antis 20-30, darbo arklys 7,000- 
8,500, karvė melžiama 1,200-2.00, bu
lius veislinis 1,800-2,000, suaugusi avis 
80-120, darbininkui dienai duodant 
maistu 20-26, be maisto 40-50, darbi
ninkei dienai duodant maistu 8-12, be 
maisto 15-20. f /. r.
25-XI-20.

PADĖKA.

nuplėšo 
daužo

Gerto. “Darb.” Redakcija!
Bokite Tamstos mdlontjs patalpinti 

savo laikraščio skiltyse padėkos žo
džius. Ankos 10 doleriu, siųstos per 
p. M. KerbelJ LDS. Apskr. pirminin
ku prieglaudos užlaikymui gavau. Au
kotojai : Po $2.00 M. V. Ardzijauskas, 
S. Valingus; po $1.00: M. Kerbeiis. J. 
šeStokas. V. Sulinis, M. Razonis. K. 
Stupinkevlčfa, J. Apšlega.

Vž jų geras Širdis, atjaunančias na
šlaičių vargus, vardan vargšų-vaiku- 
čiij tariu širdingą ačių. Valkūnai sa-

Teatlygina Tamstom Dievas! 
Lieku M dėkingumo jausmai

W ashington. — Darbo 
sekretorius Wilson skelbia, 
jog netrukus prasidės tyri
nėjimai didžiuosiuose pra
monės centruose priežastys 
darbų sumažinimo .

London. — Darbo minis
terija skelbia, kad pragyve
nimo ' brangumas 1914 m. 
176 nuoš. buvo pigesnis ne
gu dabar.

Springįield, UI. — Suor
ganizuotieji mainicriai pa
skyrė $125.000 įsteigimui 
kooperatyvio wholesale, f

W ashington. — Dėl mo
kytojų stokos šiemet negali 
į mokyklas eiti nuo 300.000 
iki 400.000 vaikų. i

__________________________ ' •*

Washington. — Suv. Val
stijų paštas kas valanda iš-' 
dalina 1.200.000 laiškų. Vi
dutiniai imant kiekvienas 
laiškas pačiupinėjamas as
tuonių paštininkų. 4

New York. — Intema- 
tional Ladies’ Garment 
Workers’ unija įsitaisė ke
turių augščių namus už $55.- 
000. Antra tiek bus išleista 
namui pritaikinti organiza
cijos reikalams.

Cambridge, Mass. — Pu
sė Harvardo universiteto 
studentų uždarbiauja. Išvi
so studentų yra apie 6.000.

* A. L. Pilnųjų Blavininkų 49 
kp. susirinkimas buvo gruo-

• džio 19, 1920.
Nors į susirinkimų nariai bu

vo kviečiami atvirutėms, vie
nok neperdaugiausia atsilankė.

Susirinkusiems trukdė kitų 
draugijų susirinkimai. Komi
sija išdavė raportų iš parapi
jos fėrų. Pasirodė, kad garei 
sekasi ir parapijai liks nema- 
gai pelno.

Nutarta, kaip kasmet buvo 
daroma, turėti mišas šv. 2 d. 
vasario, kaipo metinę šventę, 
švęsti iškilmingai. Vakare su
rengti prakalbas arba šiaip 
programų. Taipgi nutarta 
rengti blavininkų sųvatę ir su
rengti bent pora vakarų su 
programų. Laike sųvaitės pla
tinti leteratūrų ir prirašinėti 
narius.

Sausio 9 d. 1920 bus teatras 
su pamarginimais. Darbuotis 
apsiėmė šie nariai: D. Antana
vičius, A. Varžinskaitė, V. 
Grudžinskas, K. Petraičiutė, 
A Majauskaitė ir P. Grinkaitis 
• Valdyba 1921 metams išrink
ta iš šių asmenų: V. Grudžins
kas pirmininkas, St. Navickas 
vice-pirm., V. Grinevičienė fin. 
rašt, P. Grinkaitis prot rašt, 
K. Petraičiutė ižd.

Teatrališkoji komisija toji 
pati. Kai kurie nariai nusi
skundė negauna organo “Tau
tos Ryto.” Palikta ištirimui.

Rašt. P. Grinkaitis.

Prenumeratos kaina:
Amerikoje metams .. $4.00

Pusei metų .... . .$2.25
Į Lietuvę metams .. ... $5.06

“Darbininkas”
244 W. Broadvay, Boston 27,
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a vakarienę tuoj po Kalėdų. Išrinkta 
komitetas dėl vakarienės prirenglmo: 
P. P. Kantakevičius, B. Benevičius, 
J.* Galinis, V. KrutuLiutė, O. Jodau- 
giutė, E. Pajanjutė, Julijona S.

* Vakarienes Komitetas.

kienė, iždo golb sena A.
doraltienė ir nauja A. Mačiuliukė, ko-1 tainėj, 
respondentas V. Blavackaa Linkėti- " 
nai gerų pasekmių minėjai valdybai.

Koresp.

rioe buvo Lietuvių Muzikališkoj sve- 
Kalbėjo “Garso” redaktorius 

šimutis. Buvo renkamos aukos. Au- 
I kojo: -
Kun. L Zimblys.............................. 50.00
S.

PARSIDUODA

Kana iš South Boston’o utarninkais, 
ketvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Lietuviu Rymo Kataliku šv. Juozapo 
Damkninku Sąjunga.______'________
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Subscbiption Kates t 
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Foreign countries yearly ........
“Entered as second-class matter Septv 
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$4.00
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VIS LABIAU SPAUDŽIA

Kapitalistų agitacija ir ju
dėjimas prieš unijas jau eina 
nuo pereitos vasaros. Jiems 
atėjo talkon dabar žiema su 
nedarbu ir biznio sumažėjimu.

Karo metu daugelyje vietą 
darbininkai buvo laimėję žymių 
pagerinimų. Tie laimėjimai 
dabar netik naikinami, o dar 
labiau darbininkai varžomi ir 
dar didesnėn kapitalistų pri- 
gulmybėn patenka.

Kapitalistų rūpesniu buvo 
uždrausti streikus ir išdrasky
ti, susilpninti unijas. Geležin
kelių darbininkai jau negali 
streikuoti. Įstatymu jiems už
drausta. Dabar jau Senatas 
perleido bilių, kuriuo būtų už
drausta streikuoti darbinin
kams, dirbantiems prie pirkly- 
bos tarp valstijų ir su užsieųiu. 
šis bilius gal netaps įstatymu, 
o gal ir taps.

Antru kapitalistų dalyku yra 
tai susilpninti unijas, arba jas 
visai iškrikdyti. Nuo krašto 
iki krašto girdisi obalsis už 
open shop. 0 tas reiškia, kad 
darbdaviai turėtų teisę darban 
priimti lygiai unijistus ir neu- 
nijistus. Plieno trustas, pa
smaugęs pereitą žiemą savo 
darbininkų streiką, kurs ypač 
tam buvo suorganizuotas, kad 
iškovoti unijos pripažinimą, 
dabar stengiasi kitose srityse 
darbininkų unijas išardyti. Ta
sai trustas buvo atsisakęs savo 
plieną duoti tiems namų staty
tojams, kurie tą darbą ves su 
unijiniais darbininkais.

Darbininkų kova sunkėja.

UŽ PAGARSINIMUS 
NEATSAKOME.

Visai mažai tėra laikraščių 
be apgarsinimų. Garsinasi 
teisingi biznieriai,‘ bet pasitai
ko ir neteisingų. Ne be klai
dų ir ne be pasisekimų yra ir 
teisingieji biznieriai. Jei žmo
gus kreipiasi į biznierį pasigar
sinusį “Darbininke” ir ne
gauna gero patarnavimo arba 
jei dar kas blogiau atsitinka, 
tai jie neprivalo kaltinti “Dar
bininko.” c

PROVIDENCE, R. L TORRINGTON, CONN,
GIRARDVZLLE, PA AMSTERDAM, N. Y.

Laisvamanių, ir Social-Liau- 
dininkų Piliečių. Są- ' 

jungos Veikimas.
Gruodžio 12 d. įvyko čia laisvama

nių ir social-liaudininkų piliečių'sų
jungos susirinkimas. Ir, jeigu ne ke
letas žingeidžių nuotikių įvykimas, tai 
neapsimokėtų į laikraštį rašytil Gi tie 
įvykiai, tikiu, bus įdomus ir kitų ko
lonijų lietuviams, kad apsisergėtų.

Ypatus atsitikimas įvyko, * kuomet 
vienas pilietis, Išstodamas iš laisva
manių ir social-liaudininkų sųjungos 
(mat, per nežinojimų buvo įsirašęs), 
viešai pareikalavo, kad minimoji Ba- 
gočiaus sųjunga sugrąžintų 10 doL, ku
riuos įmokėjo už save ir savo šeimy
nų, mintydamas,, kad tai eina Tėvy
nės pašalpai. Vieni užstojo už jį, o 
v® kiti stojo prieš. Na ir "kilo triukš
mas. Nabagą žmogų, kurs yra pir
kęs Lietuvos Bonų už 200 doL ir au
kavęs Lietuvai suvirš 100 doL, sąjun- 
giečiai užrėkė, kaukdami: tu Pilsuds
kio bernas, išgama ir tt. ir tt. Sve
timtaučiai,. manydami, kad įvyko 
riaušės, pašaukė sargybinį, kurs pa
sirodęs su buože nutildė įsikarščiavu
sius. .

Reikia žinoti, kad tokie negirtini 
lermai, žinoma, nesuteikia lietuviams 
garbės, bet paniekų. Ir kada-gi lietu
viai susipras ir savo susirinkimuose 
kultūriškai tarsis ir darbuosis?

Reikia nepamiršti, kad baimė turi 
dideles akis. Dėl to tai po nusimal- 
šinimui, laisvamanio ir bedievio Ba- 
gočiaus sąjungos “klapčius” M. Pet
rauskas, prisibijodamas, viešai atsi
liepė, melsdamas, kad. apie tų atsiti
kimą niekas nerašytų į laikraščius.

Bet-gi aklas “katalikas” L. Lekavi
čius, nes priklauso prie lietuvių kata
likų parapijos ir jų remia, tiesiog at
siliepė, pareikšdamas: jeigu jie (ka
talikai) parašys į savo (katalikų) 
laikraščius, tai galėsime atsakyti per 
tautiškus (laisvamanių) laikraščius. 
Kad ir ne vietoje, bet turime už tai 
viešai pagirti dr-gų Lekavičių, kad jis 
viešai pasisakė, kuomi jis ištikrųjų y- 
ra.

Daug buvo rašyta apie tų sųjungų, 
bet niekuomet man neteko išgirsti se
kančios šviežienos. Mat,’ kuomet tū
las paaiškino, kad tik bolševikai gali 
priklausyti, .nes 'jie neperka bonų ir 
neaukauja. Tai vietos pirmininkas 
viešai pareiškė, kad dėl tokio, kurs 
nėra pirkęs bono ir, jeigu norės va
žiuoti'į Lietuvą, tai sąjungos piliečiai 
nupirks boną, kad butų įleistas. Va
dinasi, toji laisvamanių ir social-liau
dininkų sąjunga pasitarnautų ir anar
chistui, jeigu jis norėtų važiuoti į 
Lietuvų. Puiku, bravo! sąjungiečiai. 
Tėvynė žinos apie jūsų veidmainystę. 
Tik vien gaila, kad randasi tokių 
kvailų katalikų, kurie nesuprasdami 
dalyko, įsirašo ir ant tiek nesusipran
ta, kad vėliau esti iškoneveikiami ir 
pašiepiami.

Gruodžio £ d. š. m. buvo LDS. Conn. 
Apskričio prakalbos. Vietos šv. Vin
cento draugijos pirmininkas atidarė 
prakalbas ir paaiškina tikslų. Pir
miausia perstatė kalbėti gerb. kun. J. 
Bakšį iš Waterbury, Conn., kuris pla
čiai aiškino dabartinį Lietuvos padė
jimų pasiremdamas arsi tikimais iš Lie
tuvos istorijos ir iš šventraščio. Po jo 
kalbos buvo rinkimas aukų Lietuvos 
gynimo reikalams. Surinkta $117.90. 
Aukavo šie: 
Ant Kemėšis 
M. 
B.
S. 
J. 
J. 
J.

........ $10.00 

........ $10.00 

...........10.00 

...........10.00 

...........10.00 
........... io.oo 
...........10.00 
M. Igliškis

A. Bieliaus- 
Jan kaus kas,

nesitikėta tiek 
nesitikėjo, kad 
ši auka Lietu-

Karosas ........................
Kriaučelis ...............
Prauga ......................
Grinkevičius.................
šivinskas............. ..
Baltuškonis....................
Po $2.00: J. Smalskas, 

ir A. Kazlauskas.
Po $1.00: J. Ališauskas, 

kas, J. Baltuškonis, A.
J. Bužinskas, I. Ramontas, J. Jara
šius, S. Lazarevičius, M. Cesna, A. 
Bendoraitis, V. Marčiulynas, P. Kaz
lauskas, A. Aimantavičius, P. Povi
lionis, A. Jarašius, A. Grigaliūnas, V. 
Bėkerienė, A. Mastukiėhė, A Navic
kienė, V. Seiliuvienė, J. Smalskienė, 
J. Baltuškonienė, A Čivinskienė, E. 
Truskauskienė, A Stanaitis, J. Seilius 
ir J. Jurčiunas.

Iš šio susirinkimo 
surinkti, nes žmonės 
bus renkamos aukos,
vai parodo vietos lietuvių atjautimų 
ir reikalų gelbėti savo tėvynę.

Antras kalbėjo A F. Kneižys, LDS. 
Centro sekretorius iš So. Bostono a- 
pie darbo žmonių reikalus. Jis aiški
no krikščionių darbininkų programų 
ir ragino sudaryti Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos kuopų. Jam užbaigus, 
gerb. kun. J. Bakšys perėjo užrašinė
damas narius, o tuo laiku A F. Knei
žys atsakinėjo j klausimus. Užbaigus, 
pasirodė gana geros pasekmės. Prisi
rašė apie 20 narių. Visi buvo pilnai 
užganėdinti prakalbomis, net ir tie, 
kurie davė klausimus noroms-nenoroms 
užgyrė Krikščionių Demokratų prog
ramų ir ramiai skirstėsi.

Laike 
laikė ir 
di-

Iš to
gana aukštai stovi susipratime ir kad 
jiems rupi Lietuvos ir krikščionių dar
bininkų judėjimas. Lietuvių Darbi
ninkų Sųjungos kuopelė ras pilnų pri
tarimų iš visų ir į trumpų laikų turė
sime skaitlingų kuopų.

prakalbų labai tvarkiai užsi- 
gaudė kalbėtojų kiekvienų žo-

matome, kad vietos lietuviai

Buvęs.

NEW HAVEN, CONN.

Buvo visi linksmi matyti S. A. Dau
norų sugrįžtant 1 musų miesteli užimt 
savo vietų vargonininkaut, nes visi 
jo labai apgailestavo kai jisai apleido 
savo vietų. Dabartės bus koki 8 mėne
siai kai buvo išvažiavęs ir choras vi
sai sumenko, kad negalėjo pasirodyti 
ant pereitos Lietuvių dienos 15 d. rug
pjūčio. Kai buvo varg. S. A. Dauno
ras, tai iš musų mažo miestelio galė
jom pasirodyti didesnėse lietuvių kolo
nijose su savo teatrais ir Glrardvillės 
šv. Vincento parapijos choras pradėjo 
skambėt po lietuviškus laikraščius. Po 
tūlam laikui jo nebuvimo, vėl mes ga
lėsime atsilankyti kolonijose trumpoj 
ateityj.

Lietuvos Sūnų' ir Duktė, ų katalikiš
ka dr-ja, kuri bėgyje 6 metų smarkiai 
darbavosi naudai nukentėjusių nuo ka
rės, dabar talp-gi kosmarklausiai dar
buojasi apsigynimui nuo lenkų. Pir
mų sausio Naujuose Metuose statys 
scenoj milžiniškų veikalų “Veidmai
nystė ir Meilė.” Todėl kviečia 
pielinkių lietuvius nepraleist 
pamatyt gražaus veikalo ir 
gerų tikslų.

S. 
J. 
M.
E. 
E. 
P.
V.

visų a? 
progos 

paremti

Rep.

Dailės Mylėtojas.

HOLYOKE, MASS.

\

—K
NEWARK, N. J.

Protestas.

12 d. gruodžio buvo čionai prakalbos 
Amer. Lietuvių Audimo B-vės iš Bos
tono. Kalbėjo D. Klinga ir Jarušas. 
Pertraukoje buvo renkamos aukos Lie
tuvos šauliams ir užrašinėjami Lietu
vos Laisvės Paskolos bonai. šauliams 
surinkta $16.65, bonų užrašyta už ke
lis šimtus dolerių. Aukavo B. Stepo
navičius $5.00, S. Triukevičius $3, L. 
Dubinienė $2.; po L00: V. Stepona
vičius, V. Pranąšauskas, V. Kmielius, 
A. Milkevičius, M. Sabaliauskas; 
smulkių surinkta 65c. Kartu $16.65.

A. R.

HARTFORD, CONN.

aukas ir, 
renkamos 
dvarinin- 
šnipams,

•/

Kai Kovalo So. Bostone ir 
kitur kromeliai tapo uždaryti, 
tai pasirodė, kad ne vienas lie
tuvis buvo pas jį depozitavęs 
pinigų. Todėl kai kurie mums 
parugoja, kam “Darbininkas” 
skelbė jo biznį. Skelbėme ne 
dykai, o*už pinigus, kaip ir vi
sų biznierių, o kad jo biznis dėl 
kokios ten priežasties nuėjo 
ant šono, tai ne mūsų kaltė.

Biznierius garsindamasis re
komenduoja save, o ne laikraš
tis, kur jis garsinasi, jį reko
menduoja.

Pinigus geriausia depozituo- 
ti didžiosiose bankose, arba 
pašte. Paštas yra saugesnė 
vieta negu koks bankas, bet 
paštas labai mažą, nuošimtį te
moka. Geras išrokavimas da
lį pinigų depozituoti pašte, o 
kitą gerame dideliame banke.

Dabar lietuviai turi daug 
reikalą ąp Lietuva. Svar
biausias reikalas yra tai siun
timas, pinigų. Šitame reika
le reikia kreiptis į pasižynėjū-1 
sias lietuvių bendroves.

Dar Vienas Įvykis.
Lapkr. 14 d. buvo įvykęs čia visuo

meniškas protestas su prakalbomis 
prieš" lenkus grobikus. Viskas buvo 
veikta visų vietos lietuvių varde. Ir 
pasekmės buvo kuopuikiausios’. Bet gi 
atsirado laisvamanių ir social-liaudi
ninkų sųjungiečių, kurie savuose laik
raščiuose pasigarsino, buk Jie sųjun- 
giečiai tai sudarė. Bet-gi vietos lie
tuviams yra. žinoma, kad visos vie
tos draugijų^ph^lybos buvo sušauktos 
ir iš jų buvo galiota'komisija, kuri 
veikė visuomenės varde. Apart to ra
dosi vienas šmeižikas sąjungietis, kurs 
viename bolševikiškame laikrašty sų
jungos varde apšmeižė visus komisijos 
pakviestuosius katalikų kalbėtojus, iš
vadindamas juos “Bostono bažnytinio 
skiepo federacijos Šulais” ir, kad jie 
“atkeršydami išlupo po 15 doL” už ke
lionę ir triūsų. Bet gi, kuomet be
dievis Bagočius atvažiuoja ir išplėšia 
40 doL. už bedieviškos prakalbos pa
sakymų, tai nesiranda nei vieno lie
tuvio kataliko, kurs tam žmonių pini
gų išnaudojimui pasipriešintų.

Tai tokios tokelės. Bet gi kada vie
tos lietuviai katalikai susiprasite ir, 
kada nebeduosite save šmeižti už su
aukotas jūsų aukas,y kurios eina ant 
Tėvynės aukuro? Kafia gi nusikraty- 
site laisvamanių_ir socialistų jungo? 
Laikas gi atbusti, laikas jau susipras
ti,' o jau laikas*..

DARBININKAI NESNAUDŽIA.
21 d. lapkričio LDS. 28 kuopa suren

gė “Margumynų Vakarų,” kuris susi
dėjo iš lošimo, dainų ir deklamacijų. 
Vakarų atidarė V. Zavorskas. Vieti
nis choras, po vadovyste vargoninin
ko B. Nekrašo sudainavo Lietuvos im- 
ną ir kelias puikias daineles.

Sulošta “Grafas Kaimiečio Bernu.” 
Puikiai pasisekė.

Pasakė eiles maža mergaitė Z. Zai- 
čiutė. Publikos buvo daug.

Darbininkai ir ant toliaus jau turi 
užsibriežę daug darbo, 
nutarė surengti vakarų 
to vakaro skirti LDS 
Kiekvienam susirinkime
ninkai gyvai svarsto reikalus, 
pereito susirinkimo prisirašė E. Tamu
levičius. Kiekvienas lietuvis katali
kas privalo prigulėti prie LDS. Ypa
tingai šiame sunkiame laike, kada vi
si stengiasi išnaudoti darbininkus.

Korespondente.

Gruodžio 12 d. 1920 m. Newarko 
“Laisvės Draugija” buvo surengusi 
prakalbas. Kalbėtojų parsikvietė tūlų 
Karkauskų, turbut iš Elizabeth, N. J. 
Apie to žmogelio pliauškalus nieko ne
sakytum, nes paprastas Lietuvos kai
mietis daug gražinus lietuvių' kalbą 
vartoja.

Ale tiek to, apie tų žmogelį mums 
nesvarbu. Svarbu mums yrai tai, kad 
minėtas prakalbas surengė “Laisvės 
Draugija,” kad tos prakalbos atsibu
vo taip dideliai garbingos šv. Jurgio 
dr-jos name-svetainėj, kad per tas 
prakalbas buvo varoma koplačiausia 
agitacija prieš Lietuvos ir net Ameri
kos valdžių ir, kad kodaugiausia buvo 
išniekinami žmonės pirkusieji Lietu
vos Paskolos Bonus ir aukojusieji Lie
tuvos Apsigynimo Komitetui 
kad tose prakalbose buvo 
aukos Lenkijos ir Lietuvos 
kų Lietuvoje palaikantiems
jų liuosavimui iš kalėjimų po priedan
ga “politiškų prasikaltėlių.”

Kadangi “Laisvės Draugijos” minė
tų dienų parengtose prakalbose buvo 
agituojama prieš Lietuvos darbinin- 
kūs, prieš Lietuvos valdžią, prieš Lie
tuvos kariuomenę po draug užtarau- 
jant Lietuvos dvarininkus ir Lenkijos 
imperialistus.

Tad mes buvusieji tose prakalbose ir 
girdėjusieji tuos visus šmeižtus, tų 
pačių dienų ir toje pačioje svetainėje 
susirinkę nutarėme užprotestuoti prieš 
tokį “Laisvės Dr-jos” elgimąsi ir drau
ge pranešti lietuvių visuomenei, kad 
visi žinotų kas do-viena yra ta “Lais
vės Dr-ja.” Taipos-gi išreiškiame di
delį nusistebėjimą, kad taip garbinga 
šv. Jurgio Draugija, kuri daugiausia 
prisideda prie Lietuvos parėmimo, lei
džia savo ruime taip biauriai dergti 
Lietuvos valdžią ir visus Lietuvos rė
mėjus.

Po šiuo protestu įgaliota pasirašy
ti protesto rezoliucijos ■pagaminimo ko
misija.

Protesto komisija:
J. Brazas,
M. Dvareckas, 
D. Rupainis.

Lietuvos Vyčių 6-ta kuopa laikyta
me susirinkime 19 d. gruodžio daug 
svarstyta ir tartasi apie didesnį veiki
mą. Po Naujų Metų manoma sutrauk
ti visų ‘jaunimų prie -L. Vyčių kaip 
kad buvo keletas metų atgal, nors ir 
tuom tarpu vyčiai nesnaudė, bet mat 
daugiausia darbavosi tėvynės reika
luose, o organizacijai permažai. Prieš 
adventą buvo sulošta “Laisvėn Bežen
giant” Dabar nutarta po Naujų Me
tų atnaujinti ir prie to kviesti p-lę Ja- 
kubaitę su prakalba iš New Haven, 
Conn. Taip-gi išrinkta nauja valdyba: 
pirm. A. J. Pateckaš, vice-pirm. Pau
lina Geležiutė, nutarimų rašt. Jieva A- 
linskiutė, fin. rašt. Ant Kučas, ižd. 
Juozas Ivanauskas, iždo globėjai: Ci
ną Jankauskienė ir Petras Stankevi
čius, maršalka Stasys Rinkevičius, 
knygės Marcelė Pateckaitė ir Marcelė 
Korantienė. Kitokių komisijų dapil- 
dymas palikta sekančiam susirinkimui. 
Tas padaryta dėl stokos laiko.

Reporteris.

PHILADELPHIA, PA.

(Richmond)
Gruodžio 12 d. Lietuvių Katalikų 

Dr-jų Sųryšis surengė prakalbas, ku-

Dzūkas.

KLAIDOS ATITAISY
MAS.

pataisyti keletu įsibrio- 
T. F. atskaitoje tllpu- 

' Atspausta lapt mėn. 
84.00;

Malonėkite 
vusių klaidų 
šioje 145 no. 
pajamose, Chicago, I1L 32 sk.
rugp. mėn. išlafdbse, sekretoriaus al
ga už rugsėjį ir seimo išlaidos —176.- 
98. Turi būt taip: Chicago, Hl. 82 sk. 
— '$24.00, sekretoriaus alga už rugpjū
tį — $150.00.

Su pagarba,
K. /. KruHnskas,

T. F. Sekretorius

ai jiems nežinomų į Ik
uviskų laiškų su pasiū
siųsti per juos pinIC7US 1 Jetn
ron. Nepirkite kaitcs inaįso—
jesikreipti į tokias j IS.

CHICAGO, ILL.
(Bridgeport)

Susirinkime 
ir visų- pelnų 
namo fondui, 
matyti darbi- 

Ant

PERTH AMBOY, N. J.
šv. Kazimiero dr-ja surengė prakal

bas reikale L. L. P. Bonų. Įvyko 12 
d. gruodžio 1920 m. Kalbėjo gerb. kun. 
J. Petraitis. Puikiai nurodė Lietuvos 
padėjimų ir Paderewskio ir Zeligaus- 
kio nedorus darbus. Taipo-gl meldė 
visus Lietuvos sūnūs prie pirkimo L. 
L P. Bonų. Užsirašė bonų už apie 
$1000.00. Publikos buvo neperdaug, 
bet visi buvo užganėdinti.

StUviiis.

Gruodžio 2 d. LDS. 29-ta kuopa lai
kė priešmetinį susirinkimų šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Apsvarsčius kuo
pos bėgančius reikalus, pirmininkas 
prisiminė apie Lietuvos padėtį. Pada
vė sumanymų, kad iš kasos paaukuo
ti dėl Lietuvos reikalų. Visi ant to 
sutiko ir paskyrė iš kasos 25 dolerius. 
Pinigai likosi priduoti Tautos Fondo 
32 sk. valdybai. Tolesnlai prieita prie 
rinkimo naujos valdybos dėl sekančių 
ateinančių metų. Į valdybų išrinkti 
sekantieji nariai: Al. Budris pirm., J. 
Mlkšis pirm, pagelb., V. Petrauskas 
fin. rašt., J. Andrlšiuna< nut rašt., 
P. Globis kasininkas, J. Pabijonas ka
sos globėjas, P. Gritėnas koresponden
tas. Nauja valdyba pasižadėjo dar
buotis organizacijos i rtėvynės labui.

Lietuvoc Jonukas.

WORCESTER, MASS

WATERBURY, CONN.
Gruodžio 12 d. L. Vyčių 7 kuopa lai

kė mėnesinį susirinkimų ir tapo ant 
ateinančių metų visa nauja valdyba 
išrinkta. Nutarė rengti vakarienę. 
Gaila, kad vyčiai nerūpestingai telan
ko susirinkimus. Nedaug tesueina. 
Mes turime stoti j pirmas eiles vi
suomeninio velklnąo. „ Tėmykite, kat
ras iš musų kuopos pa pirks Lietuvos 
bonų už $400,'lai aš nupirksiu dova
nų iš “Darbininko” — auksinę plunks
nų, o katra iš merginų numegs pan- 
čekų penkias poras dėl Lietuvos 
ręivių, tai taip-gi gaus dovanų nuo 

Subruskite tad.
P. P. Šilką u* kas.

820 Bank St., Bot

SCRANTON, PA.

ka-
m»-

118.

ytas mėnesinis ssuirlnkimas 
toro. Kalbėta apie įvai- 

isų vargonininkas y- 
vyras ir atlieka 

rė reng-

šv. V. Jėzaus dr-ja laikė mėnesinį 
susirinkimų gruodžio 11 d. Susirinko 
skaitlingai narių. Aptarta daug svar
bių dalykų dr-jos naudai Ir ateinan
ti metų prigulėti prie Tautos Fondo. 
Nutarta suteikti Kalėdų dovanų našlai
čiams mirusių dr-jos narių. Komisija 
išdavė raportų kas-link organo “Dar
bininko.” Pasirodė nemažas skaitlius, 
bet negalima z buvo galutinai aptart. 
Palikta ant metinio susirinkimo, kuris 
bus 8 d. sausio, 1921. Galutinai ap
kalbėta apie iškilmingai apvaikščiotų 
metinę šventę. Tai y^a šv. Vardo Jė
zaus diena 2 d. sansid 1921 m. auko
dami ant šv. Mišių. Tada bus didelės 
prakalbos su įvairiais pemarginlmais. 
Kalbės gerbiami kunigai, advokatai ir 
moksleiviai—svečiai ir vietiniai. 'Taip
gi žymiausios solistės ir solistai išpil
dys vakarų.

Koresp.

WORCESTER, MASS.
Pilnųjų Blaivininkų metinis suslrin- 

Į kimas |vyko 16 d. gruodžio. J valdy
bų išrinkta sekančios ypatos: dv. vad. 

I gerb. kun. J. J. Jakaitis.
Landžius, vice-p 
šų rfišt. tas pat 
V. Bhtvacka

M. V>nink£

2-jų šeimynų namas, gražioj vietoj 
arti Dorchester ir East Fourth St. 
South Boston. Visi ūnprovements. At
sišaukite pas MIKALAUSKU, “Darbi
ninko” administracijoje.

50.00
15.00
10.00
10.00
.5.00
.5.00
10.00
.5.00
.5.00

*

Zubaltis ............ ..
Dauknis ..................
Gricienė ..................
Jakubonis .
Fridmonas (žydas) 
Saunora
Petraitis
Januškevičia 
Belninas ...
Bairiunaitė ..................................5.00

M. Muziejus ......................................5.00
A. Vaikšnora ....................................5.00

Jurkuniutė ...................................5-00
Aušriutė ........................................5.00
Kalpokas ............«....................5.00
Čiurlionis .................................... ;5.00
Stankus ..........................................2.00

Po $1.00: A. Sorockis, S. Bajieriu- 
nas, V. Bezulis, A. Kukis, J. Streleckis, 
O. Supietnė, S. Kuzmlenė, V. Kalėdžiu- 
tė, J. Jokūbaitis, B. Zubavičia, A. Ba- 
nis, V. Ramanauskas, A. Januševičie- 
nė, O. Vienolovienė, K. Sabalis, A. 
Madžiuras, J. Blarkinas, M. Mikšta, 
M. Bara, S. Sabas, P. Ramanas, M. 
Samočius, T. Bartušienė, A. Andriušis, 
S. Gudašis, N. Koklaičia, A. Čiurlionis, 
V. Kelba, V. Ribikauskas, B. Bąsali- 
kas, A. Saborkis, K. Dauknis.

Lietuvos Paskolos Bonų nupirko J. 
Gudavičia ir V. Skrupskis po $50.00.

Viso aukų surinkta $244.75.
Lietuvos Paskolos Bonų nupirkta už 

$100.00.
Iškaščių buvo $35.00.

P. Janeliunas, T. F. 106 sk. rašt.

J.
A. 
P. 
J. 
J.

«

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

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

Aš, Ipolitas Jurgelevičius paieškau 
savo dėdės Andriaus Vlnkevičiaus Vil
niaus rėd., Nedzingės parapijos, Lau- 
kininkėlių kaimo. Jis gyveno ilgų lai
kų New Haven, Conn. Jei kas žinot 
arba jis pats prašau atsišaukt ant ši
to adreso:

HIPOLITAS JAGF.LEVICIUS
4 Phelps Avė., Westfield, Mass.

Ieškau savo dėdžių arba krikšto tė
vo Mikolo Mikolonio ir jo brolių Ta
mošiaus ir Konstanto, paeina iš Vil
niaus rėd., Alytaus apskr., Alovės pa
rapijos, Laukėnų viensėdžio. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

ONA JAGĖLEVICIENŽ,
4 Phelps Avė., Westfield, Mass.

Ieškau Juozo Montiko, 2 metai at
gal išvažiavo iš Chicago, 111. ir negir
dėt ar gyvas ar miręs. Taip-gi švoge- 
rio Juozo Danieliaus, Suvalkų gub., 
Prienų parapijos; 10 m. atgal palikau 
New York, N. Y., dabar nežinau kur. 
Malonėkit atsišaukt šiuo adresu: 

ANDRIUS RIMKUS, 
Emerald Avė., Chicago, Iii.

Paieškau Vinco Žilėno Kauno guD., 
Kazitiškio par., Vaišniauskia sod. 
6 metai atgal gyveno Racine, Wis. ir 
nuo to laiko nieko nežinau. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino apie jį pra
nešti už kų busiu labai dėkingas.

BERNARDAS VAITKUS, 
1941 Case Avė., Racine, Wis.

IEŠKAU PARTNERIO 
į vyriškų drabužių krautuvę. Biznis 
išdirbtas per penkis metus. Lietuvių 
apgyventoj vietoj. Lietuviška bažny
čia skersai gatvės. Geros sąlygos. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės sekančiu ad-

. resu: 
Paieškau Jono Laurinavičiaus, seno- J PIJUS BRAZAITIS,

vės buvusio gero draugo, Užalksninės ■ 1552 E. 47th St., Cleveland, Ohio. 
kųimo, Užvintės parapijos, Šiaulių ap
skričio. Jis pirmiau gyveno Chicago’je. 
Malonėkite atsišaukti.

PRANAS JAZDAUSKAS,
1613 S. 2nd St, Philadelphia, Pa.

Paieškau Leono Mileišio, Povilo Ba
joro ir Antano Kaupšo, paeina iš Lie
tuvos Kauno gub., Raseinių apskr. Jie 
gyveno Pittsburgh, Pa. Jei kas apie 
juos žinote, ar jie patys meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

EDVARDAS NORKEVICIA,
447 Krosby St., Grand Rapids, Mich.

IŠBANDYK MUSŲ

KALĖDŲ PIETŪS
40 centų.

114 BROADWĄY, 
SOUTH BOSTON.

$2,110,500.00 DOLERIŲ VERTES MŪRINIŲ IR
MEDINIŲ NAMŲ TŪRI BŪTI IŠPARDUOTI 

I 60 DIENŲ.
savo namus Dorchesteryje, Back 
ir apielinkėj.

Milijonierius iš New Yorko atvažiavo į Bostonų išparduoti visus 
Bay, Brookline, Nevvton’e, Brightone, Rosburyje, Bostino mieste
Savininkas atvažiavo į Bostonų ant 2 mėnesių laiko idant išparduoti apie 250 puikių medinių ir pir
mos klesos mūrinių namų, o mes, Lithuanian Agency, prižadėjome jam išparduoti visus namus jei
gu jis duos mums tikras prekes ant žėdno namo.
Savininkas pasakė taip: “Jeigu kas norės pirkti namus Bostone, tai negalės gauti niekur pigiau 
kaip nuo manęs, užtai kad aš atvykau į Bostonų ne dėl ko kito kaip tik išparduoti mano namus. 
Jeigu pirkikaš pasiūlys nors kiek daugiau negu Banka turi skolos, tai aš ir parduosiu.”

PREKĖS NAMŲ NUO $8000 IKI $155,000;
INMOKĖTI REIKALINGA PO $1000. IKI $10.000.;
LIKUSIOS SUMOS BUS ANT LENGVŲ IŠLYGŲ?--
Todėl, kas turite mažiukus namus ir kie knors pinigų, galite įgyti puikų mūrinį 
vietoj ir kur geriau patiks. Mes aprodysime jum visus namus.
Mums būnant šitame biznyjeper 10 metų dar tokia proga nebuvo pasitaikiusi, 
ant tokių lengvų išlygų butų galima pirkti tiek daug ir tokių puikių namų kaip 
ant pardavimo.
Lietuviai su pinigais iš toliaus, važiuokite į Bostonų tuojaus be atidėliojimo ir paamtykite mus kuo- 
greičiausiai. Pirkimas namo Bostone dabar reiškia dvigubų pelnų:

namą bile kokioj

kad taip pigiai ir 
kad dabar gavome

Viena, Kad Pirksite Pigiai—Antra, Kad Bostono Miestas Auga Didyn.
Bostono portas yra naujai Ištaisytas ir patogesnis negu New Yorko, todėl atvežimas tavoro ir pa- 
sažierių auga su kiekviena diena ir už 5 metų Bostone namai bus dvigubai brangesni, negu dabar. 
Lietuviai, pirkite namus nuo tokio žmogaus kuriam $100.000 yra verta tiek kiek jums ar mums yra 
$1.00 vertas.
Kas pirks namus nuo šio savininko, tam mes gvarantuojame uždarbio po $10,000. gryno pelno ant 
žėdno namo. >
Pirkite namus tuojaus, ne dėl gyvenimo bet dėl biznio. Pirkite dabar pigiai, nes už kelių mėnesių 
mes parduosime su geru pelnu.

EXTRA!
Jau papirko, Ben Gilman, per musų agentūrų 1056-1066 Commonwealth Avenue, Brightone, 40 šei
mynų naujus namus vertės $261,200.00.
Jeigu žydelis, būdamas pats agentas ir dealeris (perkupčius) pirko per musų agentūrų tokius bran
gius namus, tai reiškia kad musų agentūra yra atsakanti ir pirkimai kuriuos mes rekomenduoja
me žmonėms, yra tikrai geri pirkimai. ■
Kas turite $1000. ar daugiau, skubinkite užeiti ir apžiūrėti tuos visus namus. Kas pirmesnis, tas 
gaus geresni pirkimų ir parduodant gaus ddesnį pelnų.
1O.0O0 kalendorių su šventėmis, dykai, visiems kurie tik užeis i musų agentūrų pasiimti.
Vist lietuviai agentai, kurie norėtumėt pagelbėti mums išparduoti tuos namus, gausite užganėdi
nančias išlygas iš musų agentūros. Kreipkitės be atidėliojimo pas A. IVAS.

LITHUANIAN AGENCY
ANTANO IVAŠKEVIČIAUS OFISAS

361 W. Broadway, So. Boston; Mass
TeL So. Boston 605



atsikėlęs 
susivėlęs

Šįmet linksimos mums Kalėdos 
Turi m skrynią dovanų, 
Jau pamirštos visos bėdos, 
Kiek mums džiaugsmo iš anų.
Iš Amerikos dar rašė, 
Sūnus siuntęs pinigų,
Tad atvykom pasiimti jų 
Iš Bendrovės lietuvių.

gfRENCH LINF
[£8 “ Compagnie Generale 

Transatlantiąue
Iš New Yorko tiesiog į 

O Hamburgą

Bspecialis išplaukimas

(gTwin Screw S.S. NIAGARA
H Seredoj, Sausio 5,1921 
a Kambarių ir trečios klesos 

užsakymai priimami
Delei tikietrj ir kitų infor- 

macijų kreipkitės prie vietinio 
-žį French Line agento.
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SUSIRINKIMAS

Kapitalas $200,000Street, South

(Surplus) $50,000.00

Rengimo Komisija.

(APGARSINIMAS)

VISIEMS AMALGAMAT Ų DARBININKAMS

PINIGAI! LIETUVĄ

SUYLG PIGIAUSIO KURSO

To the J oint Board,
Amalgamated Clothing Workers of America, 
885 Washington Street,
Boston, Mass.

•-j L .

\ Veikiant sulig instrukcijų Aprėdalų Išdirbę jų Sąjungos iš Bostono, rašau 
Tamstoms duodamas formalį pranešimų, kad jie liečia visas sutartis kaip minėta 
ir jos nepadarė jokio įspūdžio ant Tamstos žygių; ir pranešame Tamstoms, kad to
limesnius sutartys nebus daromos su Tamstos atstovais, įnimant Aprėdalų Išdirbė- 
jų Sąjungos iš Bostono.

Gruodžio 6, 1920.

PRANEŠIMAS.
Ne visus So. Bostono ir apie

linkės lietuvius galėjau apeiti 
ir apdalinti plotkelėmis. Daug 
buvo kliūčių. Nebūtu smagu, 
jeigu bent viena lietuvių šeimy
na liktu be plotkelių, tad pra
nešu, kad plotkelių bus galima 
gauti bažnyčioje arba namuose 
po num. 52 G 
Boston, Mass.

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

Gruodžio 3 d., 1920 m. Baltic Statės Bankas užbaigta organizuoti. Vie
šas Banko atidarymas bus 4 d. Sausio, 1921 metų.
Priimame pinigus nuošimčianls, mokame 4 nuoš. Už padėlius ant čekių 
sąskaitos mokame 2 nuošimtį. Padėlius priimame ir per paštą.
Persiuntinėjimui pingų į visas pasaulio dalis turime geriausius patogu
mus Amerikoje ir Europoje, — ypatingai gerai sutvarkytas yra išmo
kėjimas pinigų Lietuvoje.
Parduodame laivakortes. Prigelbstime išsirūpinti visokius legalius raš
tus. Atliekame visokius bankinius reikalus čia ir Lietuvoje.
Baltic Statės Banko Direktoriai yra: Advokatas J. S. LOPATTO, M. 
W. BUSH, Wm. NASH, A. I. COLE ir A. B. STRIMAITIS.
Banko valandos: nuo 9 iš ryto iki 8 vai. vak. kasdien, išskyrus šventa 
dienius.
Asmeniškai ar per laiškus kreipkitės šiuo adresu:

LAIVAS AQUITANIA 
46,000 tonų 

Išplauks Vasario 3 d.
Į CHERB0URG IR 

SOUTHAMPTON
Trečios klesos rata J:

HAMBURG per Angliją $125.00 
UEP0JŲ per Angliją $145.00 

Su dadėliu $5.00 karės taksi}.

Randasi vietinis agentas Tamstos 
mieste. Nueikite pas jį.

Čia tai laiško kopija kurią Išdirbėjų Sąjunga pasiuntė Joint Board’ui. Per
skaityk atydžiai. Mes nemanome grįžti į “sweat shop metodą.”

Aprėdalų Išdirbęjų Sąjunga iš. Bostono

Metas delei kurio priedinė sutartis buvo padaryta, pasibaigė ant Gruodžio 
1-mos.- Ji ir pamatinė sutartis buvo dažnai nepaisoma Tamstos organizacijos, tasai 
parodė sutrukdymą aprėdalų išdirbvstės pardavime ir taip-pat pakėlė kainas iš- 
dirbimo, kad šiandien nariai mūsų Sąjungos negali dirbti aprėdalų prieinamomis 
kainomis pardavėjams arba pirkėjams, visa tai rezultavo uždaryme veik visų jųjų 
shop’ų.

Tamstos sulaužėt abi sutartis, tokiame laike kuris buvo Tamstoms patinka
mas tai daryti. Tamstos nepaisėt, nenorėjot priverst ir kaip Tamstos galėjot, pa- 
naikinot nusprendimus Board of Arbitration; nekurie Tamstos biznio agentai bu
vo netinkami, nepaisė, ir neužtikrinanti; Tamstos leidot ir paraginot pavienius 
reikalavimus delei padidinimo algų Tamstos nary}; Tamstos leidot ir paraginot 
sulaikymų išdirbimą Tamstos narių kuris siekė arti 50 nuošimčių; Tamstos šaukėt 
streikus ir sutrukdėt. ir buvot priežastimi didžio nuostolio išdirbėjams nedirbant 
“finish out” darbą ir sulig pamatinės sutarties ant kurios Tamstos pasirašėt už- 
draudžią tokius žygius daryti.

Nueina greičiausiai ir tikriausiai siunčiant per

LIETUVOS ATSTATYMO B-VĘ 
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION) 

294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y
Ši Bendrovė, turėdama sava skyrių fBranch Office> Kaune, 

dastate pinigus tiesiofiniu keliu, be jekių trukdymų ir

. Gruodžio 13 d. 1919 m. Aprėdalų Išdirbėjų Sąjunga iš Bostono pasirašė 
ant sutarties su Tamstos organizacija priedinę formalę sutartį Rugsėjo 20, 1917.DrOŽIAŪSIAS KALĖDŲ BALIUS!

Z 7 RENGIA LIETUVIŲ BALSO DRAUGIJA
25 DIENĄ GRUODŽIO-DECEMBER, 1920 

(KALĖDŲ DIENOJE)
Prasidės 2 vaL po piet Ir trauksis iki vėlumai nakties. 

LIETUVIŲ SVTAINĖJE, 
Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Nepraleiskite šio puikaus baliaus. Turėsime skanių valgių ir gar
džių gėrimų. Bus daug svečių ir viešnių-merginų iš kitų miestų. Tai 
bus gera proga vaikinams susipažinti. Taigi visi ura ant baliaus! Grajis 
geriausi muzikantai. aVisus širdingai užprašo Lietuviu Balso Dr-ja.

Bell Phone Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad SL, Pluladdphh, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofisą Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų
Vakarais, Ketverge nuo6tki9P.M,

Nedaliomis iki 4 no pižta. «

PIRMOS KLESOS j

BANK
• . '' "i

as Lietuvių Valstybinis Bankas | 
= New Yorke — |
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