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MŪŠIAI SU ŽULIKAUS- 
KIU.

Lietuvą valdo neva kelių 
rūšių “demokratai” ir visi 
su mielu noru virstų dikta-

k- Jfew York. — F. W. Wool- 
worth kompanijos 5c. ir 10 
e. krautvėse per spalį par
duota už $13.243.233. Per
nai per tą pat mėnesį tepar-

kiek pranešimuose iš 
šavos apie vokiečių 
Lietuvai).

a. . t -• vystoma 
rios šiuo- 
s... “ko-
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MŪŠIAI EINA. ' 1

gia žmonių suėdė šios ligos: viai nėra pripratę PUe tokių 
džiova ir influenza. šalčių, kokie yra Vilmoje.

LDS. Centro Valdybos su-

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitėa į vienintš- 
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuviu Darbi- 
smku Sąjungą.
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Lenkai gali džiaugties, Daugelis iš mūsų yra lin- 
kad gudriai sumanytoji Že- kę laukti pagelbų ir malo- 
ligovskio avantiūra — pa- nių iš svetimų. Kada mus 
sisekė. (Mes, lietuviai pri- užplūdo Rusijos bolševikai, 

mūsiškiai svetimžiūriai dai
rėsi pagelbos iš vokiečių. 
Užklupus mus bermontinin
kams, sužiuro jie tada į a- 
lijantus: ar neišgelbės, gir
di. Džiaugėsi jie vėliau at
gavę Vilnių iš rusų neva 
malonės; o kada dabar Že
ligovskis su lenkiškomis di
vizijomis atėjo į Lietuvą, jie 
vėl dairosi į visas puses, kas 
čia jiems tą nelabąjį Žuli- 
kovskį iš Vilniaus išvaryk. 
Latviai — ne. Rusai 
Tai gal, girdi, vokiečiai. Ir 
aimanuoja jie, nukreipę 
žvilgsnius į Vokietiją; gir
di, jei padės vokiečiai — tai 
gal dar išliksime gyvi. Gi 
jeigu ne — tai jau ieškoki
me sau grabų, ir dirbdinki- 
me sau kryžius ant mūsų ka
po.

Bet žvilgterėję į netolimą 
kebų metų praeitį, mes pa- 
stebiame indomų dalyką, 
kad ligšiol buvusiose mūsų 
kovose už laisvę, mums dar 
niekas nuoširdžiai nėra pa
dėjęs. Savo valdžią sukūrė -S - »• JAl _J_• TTk . iv _
išmušė patys lietuviai. Ge
ležinę vokiečių diviziją su
daužė patys lietuviai ; taip- 
pat patys lietuviai atsiims 
sau galutinai ir Vilnių.

Kaimynų pagelbos jei ir 
būdavo kiek, tai toje pagel- 
boje per daug didelė doza 
buvo savų išrokavimų, pel
nų, biznių, kurie mums ne- 
perdaug juk buvo naudingi. 
Tautos vadai daugiausia pa
sitikėjo ir dabar pasitiki 
Anglijos parama. Bet po 
teisybei, ką gi mes ligšiol 
nuo Angių esame gavę gero, 
apart jų apetitų, su kuriais 
kartais bent šiek tiek turėjo 
skaityties kiti grobonys. Nei 
paskolos, neįginklų, nei a- 
municijos, tik aplikacijas 
ant mūsų miškų ir linų. A- 
pie kitų pagelbą nėra ko ir 
kalbėti. Mes galėjome ir tu
rėjome tik laukti pagelbos 
iš tų Pabalti jos valstijų, 
kurias riša su mumis bendri 
ekonominiai ir politiniai 
reikalai (latviai, estai, suo
miai). Jei su tomis valsti
jomis mes ligšiol nesudarė
me tvirtesnių sutarčių, tai, 
atvirai kalbant, mūsų jau
nutės diplomatijos žioplu
mas, ir begalo hūdnos klai
dos tų mūsų politikos vadų, 
kurie nesugebėjo savo veiki
mui nusitverti sveikų ir tei
singų dėsnių, o bevelijo ieš
koti sau garbės kaipo pijo- 
nierių lietuvių imperijalis- 
tinės politikos (svajonės a- 
pie Liepojų, padalinimą 
Latvijos ir tt). Laikui bė
gant, tikime, f 
btfe atitaisytos. Gi kol kas 
nieko nelieka mums, . kaip 
pasitikėti tik Dievu ir savo 
pajėgomis. Jev Dievas mū
sų nelaimins, žinoma, vis-

dėsime: žinoma, tik laiki
nai.) Iš pagrūmojimų ang
lų, ir francūzų lenkai tik nu
sijuokė. Juk drauge su o- 
ficijaliais grūmojimais gal 
gauta privačiu būdu francū
zų padrąsinimas veržties į 
Klaipėdą ir Liepojų, — ži
noma, ne per kieno kito,- tik 
per lietuvių galvas.

Tautų Sąjunga neišdrįso 
liepti Lenkijai iškrapštyti 
Želigovskį iš Vilniaus. Pa
tardama nedorai lenkų ko
medijai, Tautų Sąjunga pa
ti toliau žada padėti tą ko
mediją lošti. Ji ruošia ple
biscitą,- tai yra — visuotinąbiscitą,- tai yra 
Vilniaus ir Gardino gub. 
gyventojų balsavimą, kam 
turi prigulėti Lietuvos sos
tinė. Paryžiuje, ar Varšu
voj sudarytas programas 
bus vykinamas sistemačiai. 
Vienas iš tų programų 
punktų, beabejo buvo tas, 
kad užėmus lenkų armijai 
Vilniaus gub. — terorizuo
ti ir išvy ti lietuvius kunigus 
iŠ lietuviškų parapijų. Tas 

u, išpildyta- Kun. Karve- patys lietuviai. Bolševikus 
lis pakartas, kun. Čialgys 
sušaudytas, kun. Raštutis, 
sunkiai sumuštas, numirė. 
Kun. Žemaitis, kun. Kuz- 
minskis ir kiti skaudžiai su
mušti. Kiti vos suskubo pa
bėgti. Lietuviškos parapi

jos liko be kunigų, be vadų.
Ką tai reiškia galime su
prasti. Vilnijoje pasaulinės 
inteligentijos kaip ir nėra. 
Kunigija buvo vienatinė 
dvasios kėlėja, švietėja ir 
organizuoto j a. Minios li
kusios be vadų, dabar pra
dės būti bauginamos, klai
dinamos ir kvailinamos. 
Laikraščiai pranešė žinių iš 
Genevos, kad Tautų Sąjun
ga nutarė į Vilnių pasiųsti 
francūzų, belgų, anglų ir is
panų kariuomenes į Vilnių, 
kad pridabotų plebiscito 
tvarkos. Tų šalių kariuo
menių ir misijų veikimas 
Vilniuje vargiai bus Lietu-' 
vai naudingas. Francūzai 
uoliai rems lenkų apetitus, 
belgai greičiausiai seks 
francūzus, su kuriais šim
tais ryšių yra susirišę. Is
panų taktą sunku permaty
ti. Anglai gal ir paremtų 
mus, tik kas žin ar neužrėks 
jų lenkų-francūzų sutartinė. 
Šiaip ar taip galime laukti 
blogiausio išėjimo, tai yra 
kad piktoji komedija bus iš
vesta iki pat galo, kad Vif- 
nius ir Gardinas su,savo a- 
pielinkėmis “nubalsuos” dė
ties prie Lenkijos, arba,"ge- 
riausiame atveju j e, steigs 
naujos valstijos parodiją, 
kokią nors “Centralę Lietu
vą;.”

Žinoma, tuo juk nebus 
išrištas Lietuvos klapsimas. 
Vilnius nenustos būti Lietu
vos sostinė, širdimi, jos 
kultūros centru. Tauta jo 
neatsižadės. Bet reikia ruoš- 
ties į sunkią ir ilgą kovą.

Šiuo laiku mes, lietuviai, 
titrime ant žūt ir būt išvys
tyti sayyje dvi doyybi, be 
kurių nei pavieniai žmonės, 
nei tautos negali savo pra
kilnių tikslų atsiekti: tai 1)

lenkų ir nuo rusų. Atsigin- . 
sime ir dabar patys, jeigu- 
tik pakeisime elgetų ir silp
nuolių akis į aro ir milžino 
žvilgsnį. Visų einančių krei
vais^ keliais, laimikis ir 
viešpatavimas neilgas. Tei
sybė ima ilgainiui viršų. 
Nors ir nedidukė tauta, už 
savo šventas teises kovoda
ma turi laimėti. Tik vieny
bės, tik pasitikėjimo savi
mi, tik daugiau lietuviško 
užsispyrimo. Žinoma, ne 
mes vieni priešą klupdysi
me. Prieš jį bursis dauge
lis įvairių jam priešingų są
lygų ir aplinkybių. Jei Die
vo malonėje būsime, Jisai 
tas Sąlygas mūsų naudai 
kreips (bolševikų galimas 
atkiutimas, sumenkėjimas 
Lenkijos rėmėjų, pačios 
Lenkijos vidujis susmuki
mas ir tt.). Bet ne tiek tų 
aplinkybių pagelbos lauki
me. kiek savo pajėgas man
kštinkime ir organizuokime.
. Tauta krauju gins savo 

žemę — jos ai išeivija — do
leriais. Mums lengvesnė 
našta teko. Ir dėdami dole
rius, mes liksime netik gy
vi, bet ir sveiki, ir sotūs. 
Bet pajėgas turėsime šiek 
tiek ir-mes mtempti.—Što- 
to reikės atsižadėti. Mažiau 
teatrų, radzinkinių, mažiau 
į bankus beminėsime; gal

F. V7 RAŠO:
Visiems siunčiu labų die- 

nų visą glėbį.
Aš tamstoms visiems ra

šiau daug laiškų, bet iš A- 
meri^ps iki šiol gavau tiktai : 
vienui vieną laiškutį nuo J. 
Čižausko iš Baltimorės. Kas • 
gi tai galėtų būt. Ar jau taip 
mane pamiršote, o gal taip 
apsikrovę visi darbais kad 
neturite laiko.

Senai rengiuosi parašyti 
plačiau šį tą iš Lietuvos ir 
vis niekaip negalėjau prisi
ruošti.

Lietuvoj perdaug “demo
kratijos.” Valdvietėse kal
bų įvairumas kaip Babelio 
bokšte ir nors oficijalė kal
ba yra lietuviška, bet dau
giau valdininkai tarp savęs 
“iš pripratimo” vartoja ru
su kalbą, menkesnieji rašti
ninkėliai “lenkišką,” o “pa
naitės” lietuvišką.

Bet angliškai ir vokiškai 
taip-pat visose įstaigose su
sikalbama.

! Panaitės kad ir ne visos, 
bet žymi dalis vartoja lietu
vių kalboje lenkų akcentą 
tai kaip kurie žodžiai išeina 
net.-. taip... sau... juokin- 

>|gai...—---- ——na

tūros kaip kurie įsakymai 
kas link kaip kurių ar tai 
tikiu Šaulių ar tai jų firma 
prisidengusių veikėjų -už 
tam tikrus darbus grasina 
karo meto teismais... Kas 
ten kaltas aš nežinau, juk 
aš nei teisėjas, nei liudinin
kas — man nei žinot nerei
kia. Yra sakoma, kad pa
saulį valdo moterys, ir jei 
tas yra teisybė, tai Lietu
voje yra kam ir yra ką val
dyti. Moterų, merginų pri
augę kaip lendrių, kaip lie
pų, vienos gražios kitos, 
dar gražesnės, o jau tie pa
sirėdymai, išsipuošimai, pa- 
sidabinimai -• tik stebėkis, 
džiaugkis, gerėkis.

Pradėkime nuo kojukių. 
Čeverykai madoje bukais, 
plačiais galais' kaip prieš 
karą Amerikoje kad būda
vo, tiktai užkulniai aukšti 
smaili taip kad stiprios lie
tuvaitės vaikščioja tarsi 
vien ant plačių pirštų, o už
kulniais rodosi pridėta sto
ra vinis vien dėl mados.

Ceverykų spalvos įvairių 
įvairiausios: juodos, gelto
nos, gelsvos, raudonos, ru
dos, baltos, mėlynos, pilkSs 
ir dar kitokios..'. Panče-

mums teiksis r- tada mūsų 
pajėgos — bus milžinų jė
gomis. Milžinais buvo švei
carai, kurie neskaitlingi bū
dami sugebėjo bet-gi iškovo
ti ir apginti nuo stiprių ir 
skaitlingų priešu savo ma- 

l^Patižutės

rios ir nuo drabužio nu
traukti; nenorėkime už dy
ką brangių dalykų ingyti. 
Tautos laisvę tik pasišven
timu galime laimėti.

Neužteks ir greitai suki- 
lančių ir lengvai praeinan
čių karštų jausmų, kuriais 
persiėmę numetime prakal
bose vieną-kitą dolerį, ar gal 
net šautuvą Lietuvos Šau
liams pasiunčiame. Čia rei
kės nuolatinės ir ištvermin
gos pagelbos. Reikės kiek
vienam gyvam lietuviui kas 
mėnuo atskirti dalelę savo 
inbigų tautos kovai. Apie tą 
nuolatinį, ištvermingą tau
tos rėmimą plačiau pakalbė
sime kitą sykį.

o suknelės daugelio ypač 
šmadarokių tai padalkomis 
dar per pusantros plaštakos 
augščiau keliukų užsibaigia 
ir laimė dar kurios blauzde
lės įmanomai nulipdytos o 
kurios kreivos arba šeiva- 
blauzdės, tai visai nelaimin
gos nors verk ožkos balseliu 
ir tas nieko negelbės. Bet 
prieš madų eiti jos neturi 
tiek drąsos, ir kenčia “že
miškojo čyščiaus” kančias.

Suknelių, jekučių, nažut- 
kų mados tai jau nei pats 
Amerikos “Žvirblis” nesū

Varšava, lapkr. 23.—Vei
kimai tarp lietuvių ir Žiili- 
kauskio jėgų tebsitęsia. 
Naujausi pranešimai skel
bia, kad lietuviai nepaisą 
Lygos kontrolės komisijos, 
kuri surengus karo "paliau
bas, kurios turėjo ineiti ga- 
len pereita nedėlią. Prane
šama, kad prieš dvi valan- 
di. kada karo paliaubos'tu
rėjo prasidėti lietuviai pra

retėjo šaudyti į Žulikauskio 
tos klaidos kareivius. Mūšyje lietuviai 

pastūmė lenkus atgal.
Lietuviai, kaip praneša

ma, sutikę ant karo paliau
bų, tyčia pradėjo ofensvvą.

(Čiū matvt tiek teisybės, 
Var- 
talką

siduotų. Iš tos priežasties 
tai ir seimas vietoje pama
tinių konstitucijos dėsnių 
svarsto po kelias valandas 
“apie karklynus” (taip Lie
tuvoje pašiepiama kaip ku
rie seimo darbai). Nora iš- 
tiesų tame karklynų klausy
me nieko juokingo ir nebu
vo nors jo iškėlimas ir nebu- 
vb laiku padarytas, taip sa
kant šioje valandoje kaip ir 
nevietoje.

Dėlto sumanyta darbais 
pasidalyti ir didžiuma seimo 
atstovų išvažinėjo po plačią
ją Lietuvą ir po Europą, o 
paliko seime “mažąjį” sei
mo parlamentą. Dabar ro
dosi, kad darbas einasi ne
blogai.

Kaip kurie juokdariai 
pašiepdavo, kad seime te
dirbdavę tik 12 atstovų, o 
kiti tik klausydavę ir bal- 
suodavę, tas nevisiškai 
teisybe.

Kaip reik prieš lenkus, 
tai visos frakcijos eina vie
nu frontu, bet apie tikslų 
vienodumą yra labai didelės 
abejonės.

Socijalistai siekia prie na- 
cijonalizavimo visko ir prie 
tarybų sistemos ir tvarkos 
pravedimo Lietuvoje ir tos 
tvarkos Sustiprinimo dikta
tūros būdais. Tame dalyke 
jų frakcijos viena nuo kitos 
nedaug kuomi tesiskiria. .

1 ' Socijalistai įvairiomis są- dūk tai tikrai lietu’ 
jungomis, bendruomenėmis siriša duokim Sau vilnonę 
irtam panašiais dalykais ’.rudmargę skepetą apiegal- 
mano užkariauti Lietuvos 
liaudį, o tinkamai progai 
pasitaikius sukelti revoliu
ciją ir paimti šalies valdy
mo vadeles, į savo rankas. 
Šalę kareivijos 

I Šaulių pajėga, 1 
mi kartu yra tikę 

’ voti prieš lenkus.,.. ir duos 
I Dieve, kad tai būtų ir galu
tinu tikslu. Bet apie., tai 

i Lietuvoje girdėt - įvairių

•c spėtų ir nesugebėtų aprašy
ti taip yra įvairios, bet dau
giausiai dabar pradedama 
taikytis prie Amerikoje e- 
sančių madų. Tam daug 
prisideda parvažiuojanti iš 
Amerikos lietuviai ameri
kiečiai, taip pat prisiųstos 
iš Amerikos į Lietuvą dova
nos.

Važiuodami iš Amerikos 
galite vežtis visus drabu
žius taip vyrai taip moterys. 
Viskas Lietuvoje tiks ir bus 
madoje, išskyrus apsiavi- 
mus. Apsiavimai Lietuvoje 
kaip jau. minėjau madoje 
yra bukais galais.

Jaunuomenės Lietuvoje 
daugybės. Rodos, kad se- 

tik žaliukai raudonikiai vy
rai ir kaip rožės moters-ir 
merginos.

Vienas dalykas Lietuvoje 
man netinką, tai moterų 

'galvų užrišalai, 'kurm esą 
būk tai tikrai lietuvišE: už-

sportaut moka neblogiausiai 
— turbūt turi ir iš ko.

Sakoma yra, Tad nekurį 
laiką net Lietuvos kaip ku
rių valdininkų moterys be- 
kovodamos už ministerijų 
minkštesniasias kedęs < savo 
vyrams, ką tik Lietuvoje 
karštos košes nepriviru
sios. .. Bet tai buvę pernai 
ar užpernai tikrai nežinau 
dėlto kad leistrai dingę 
Aukštojoj Panemunėj.

Vienu žodžiu, Lietuvoje 
visko pilna: yra lietuviškas 
kunigaikštis, kurs gyvena 
kaip mužikas, yra pusėti
nas būrys proletarų gyve
nančių kaip geri ponai, yra 
daug demokratų prie kurių 

eilę tarnų... yra davatkų su 
davatkiukais (vokiečių pri
mestais), yra žydų, vokie
čių, rusų ir net lenkų tokių, 
kurie savę skelbia lietuviais 
esą, yra kunigų plikų, su il
gais ir su trumpais rūbais, 
yra net su gražia barzda ir 
puikiais ūsais... Yra minyš- 
kų-vienuolių, o gal dar yra 
ir šiokių-tokių-anokių užsi
likusių, nuo karo laikų, bet 
viešai apie tai neskelbiama 
ir dėl to atrodo, kad Lietu
voje moralė .žmonijos pusė 
esanti gana gerame stovyje.

Opatrijotų Lietuvoje—be 
skaičiaus. Žydai šaukia ge- 
volt muškim leninis, kam 
mūsų barzdas rauja, žydel- 
nių teršia... Lietuviai spie
čiasi į “Geležinį Vilką” ir į 
kitką. Net smarkuolį Mi
kučių padarė “Geležinio 
Vilko” vadų, kad visiems 
1 Pinkams parodytų Dirsės 
duonos skonį.

Katalikai su bedieviais, 
socijalistai su klerikalais su
sikibę į grandinę ant lenkų 
ablavas daro ir kam reikiant 
jei ne durtuvą tai bent špy
gą, parodo ir tai jau ne per 
kišenių, bet stačiai į pat pa
nosę. ..
* Vieni nabagėliai lenkai, 
net man jų pagailo, Lietu
vos valdvietėse sėdėdami di
deles algas ir prie algų lu
pa ir vaitoja: “To przek- 
liente litvini j ak šaranča, 
jednego zabiją sto na jego 
meisce stoję, ponovie bend- 
zie kiepsko (tai prakeikti 
lietuviai kaip šarančiai, vie
ną užmuša, šimtas jo vieton 
stoja, ponutėliai bus blo
gai). y

Kitą kart parašysiu dau
giau:

Konstantinopolis. — Ru
sijos pabėgėliai atplauku
sieji ant 90 ar daugiau lai
vų tebėra laivuose. Jei grei
ta pašalinė pagelba jiems 
neateis, tai jų laukia baisus 
likimas. Nuo laivų paimti 
tik sergantieji, ligoti ir pa
mišėliai. O pamišėlių tai la
bai daug yra. Iš proto tie 
žmonės greit kraustosi. Kas
dien po keletą pablusta. Ant 
laivų sukrušti vyrai, mote
rys ir vaikai be jokio atsky- 

' , Ne tik maisto o ir
vandens trūksta. Daugelis 
žudosi visokiais būdais, šo
ka į jurę skandintis. Ant 
iaivu aimanaYimai ir dcijt-. 
vimai alkstančių ir trokš
tančių žmonių nesiliauja 
nei dieną, nei naktį. Laivus 
lankė slaugės, tarnavusios 
karo laukuose. Jos buvd 
močiutės baisiausių baise
nybių, bet šitos baisenybės 
buvo baisesnės už visas pa
tirtas baisenybes ir slaugės 
apsiliejo ašaromis. Ameri- 
kos Raudonasis Kryžius 
kasdien teikia 36.000 porci
jų. Laivų perdėtiniai šau
kia greičiausios pagelbos, 
kad perbadėjusieji ir blus- 
tantie ji žmonės neužsimany
tų žmogienos. Sakė, kad. 
jau turėjo ginti nuo peral- 
kusių blustančių vyrų vai
kus, kuriuos norėjo pasi
pjauti maistui.

Varšava, lapkr. 22. — Di
delės bolševikų jėgos yra 
sutrauktos kad supliekti 
lenkų gen. Balakavočių, 
kurs razbaininkauja rusų 
žemėse ir yra paėmęs Mins- 
ką. Kitos bolševikų jėgos 
veikia prieš ukrainiečius. Į 
Lenkiją vėl plusta minios 
pabėgėlių. Lenkų valdžia 
susirūpinus. Iš' Rytinės 
Galicijos atėjo žinia, kad 
ukrainiečių vado Petluros 
10.000 kareivių perbėgo į 
Lenkijos pusę. Ir kitose 
vietose bolševikų jėgų spau
džiami ukrainiečiai metasi į 
lenkų pusę.

Veikti prieš Balakovičių 
bolševikai sukoncentravo 
devynias divizijas Borisovo 
ir Bobruisko apylinkėse. 
Tai vis didelės bolševikų jė
gos artinasi prie-lenkų ru
bežiaus. ?

25 d. (Padėkavonės dieno
je) 2 vai. po pietų “Darbi
ninko” redakcijos kamba- 
riouse 244 W. Broadway, S. 
Boston. Visi valdybos na
riai kviečiami būtinai pri
būti.

A. F. Kneižys, Sekr.

Ivą kaip čigonė ir galai ka
rdomo j a užpakalyje — taip 
{nešiojama dėl mados...
I Dauguma turtingesnių 
merginų nešioja po keletą 
eilių tikrų gintarų už ku
riuose Amerikoje būtų gali
mą gaut keletą šimtų dole
rių. Aukso papuošalai ir 

'net deimantai ant lietuvai
čių rankų ir kaklo nėra re
tenybė/ Vienu žodžiu sa- 

'kant, Lietuvos lietuvaitės

W ashington..— Cenzo biu
ras paskelbė, kad 1919 m. 
Suvienytose Valstijose mi
rimų ant kas 1.000 ~^vento- 
jų atsiėjo tik 12.9. Tai ne- 
kuoiftet nebuvo taip mažai 
mirimų, kaip pereitais me
tais nuo pat įsteicimo miri
mų registracijos. Daugiau- v ----±•

MŪŠIAI APIE 
VILNIŲ.

Iš Vilniaus pranešama, 
kad lietuviai pradėjo ofen- 
syvą prieš gen. Žulikauskio 
armiją.

.Ryga, lapkr. 22. — Šian
die atsinaujino rusų-lenkų 
taikos derybos# Lenkai pa
sitraukė nuo rubežiaus, kaip 
žadėjo karo paliaubų sutar
tyje.
SIŲS LIŪOSNORIUS.
Madrid, lapkr. 23. —* Pa

skelbta kad būrys Ispanijos 
jurininkų, kurie bus siun
čiami Lietuvon, kaipo dalis 
alijantų jėgų tvarkai palai
kyti plebiscito metu, susi
dės iš liuosnorių Jiems bus 
suteikta ypatingas aprody
mas, nes Ispanijos karei-
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KAM SIŲSTI AUKAS.
Tautos Fondas aukas 

siunčia St. Seimo, pirminin- 
kuj, A. Stulginskiui, kurs 
taip-gi eina prezidento pa
reigas. Niekas neprivalo 
abejoti, kad tos aukos pri
deramai bus sunaudotos 
Lietuvos gynimo reikalams.

Kadangi pasitaiko, kad 
kolonijose kartais dėl tūlų 
priežasčių norima aukas pa
siųsti be Tautos Fondo Cen
tro, tai aukas siunčia tie
siog į Lietuvą per įvairius 
asmenis Šauliams, Gynimo 
Komitetui, Geležiniam Vil
kui ir tt. Mes sakome, kad 
jei jau kur užsimanoma 
siųsti aukaš tiesiog Lietu
von. tai patariame aukas 
siųsti prez. A. Stulginsko 
vardu pažymint: “Lietuvos 
Gynimui.” Tuomet val
džia tas aukas prideramai 
suvartos.

SUSISKALDYMAS 
JĖGŲ.

CARO IR KAIZERIO 
ĮPĖDINIAI.

Pereitame “Darbininko^ 
Įiumeryje mes nurodėme, 
kai riBnj “darbininkiška” 
valdžia ir vokiečių socijaiis- 
tiška ^valdžia, įsisteigusios 
vietoj caro ir kaizerio, vie
ni po kitam band^ pavergti 
Lietuvą. Ir Žulikauskis 
paskutinis Lietuvos nepri
gulmybės neprietelius yra 
atsiųstas lenkų socijalistų, 
kurie yra lenkų valdžios 
priešakyje, pavergti Lietu
vą. Tas parodo, kad soci- 
jalistai yra nemažesni im
perialistai, mažųjų tautų 
smaugėjai, negu jų pirmta- 
kūnai kaitris, caras ir len
kų ponai.

Dabar apie vidurinius rei
kalus. Socijalistai girdavo
si suteiksią visokias laisves. 
Gyrėsi turi tikriausių ir pla
čiausią laisvę. Pažiūrėkime, 
kaip dabar jie- kalba ir ko
kia jų laisvė. Štai turime 
(<Lietuvos SocijaUdemokrot- 
tu Partijos veikimo Progra
mą.” Tai esąs projektas. 
Čia štai pacituosime: 
, “Lig pilnai įgyvendins 
socipalistinę tvarką, mūsų 
krašte, Lietuvos darbinin
kai gaus pereit tris istorijos 
tarpus: <

1. bebręstant visam mūsų 
gyvenimui naujai visuome
nės tvarkai, jie patys turės 
pasiruošti ir tapti naujo gy
venimo kūrėjais ir šeiminin
kais;

2. pakėlę Lietuvoje prole
tarų revoliuciją, jie turės 
paimti į savo rankas visą, po
litinę krašto valdžią, ir vy
kinti proletarų diktatūrą 
visose gyvenimo srityse ir

3. remiMitis proletarų dik
tatūra, 'įvesti Lietuvoje so- 
cijalistinę tvarką ir ją įgy
vendinti.

• Proletarų diktatūrą reiš
kia daugumos viešpa
tavimą ant mažumos.’’

Tai va ką žada Lietuvai 
socijaldemokratai — dikta
tūra “didžiumos viešpatavi
mą ant mažumos.” Nei ca
ro ir kaizerio sekėjai ir ša
lininkai drąsiau nešneka a- 
pie diktatūrą, kaip socija
listai. Bet diktatūra yra 
priklesnis daiktas, negu ca
rizmas ar kaizerizmas.

Kas-gį būtų, jei kitos par
tijos savo veikimo progra- 
mon indėtų diktatūrą, ir dar 
svarbiau kas atsitiktų, jei 
kun partijų viršų gavus vy
kintų diktatūrą. Rinkimuo
se į Steigiamąjį Seimą, di
džiumą balsų gavo krikščio- 
nys-demokęatai. Kas būtų 
įvykę, jei jie būtų pasielgę, 
kaip kad socijaldemokratai 
žada pasielgti, tąi yra pasi
jutę didžiumoj skelbti dik
tatūrą. Juk būtų kilęs na
minis karas ir Lietuva būtų 
tekus Žulikauskiams. Bet 
socijaldemokratai, matyt, 
turi didelį apetitą, ant,žmo
gienos ir žmonių kraujo, 
kad taip drąsiai kalba apie 
viešpatavimą ant mažumos 
ir diktatūrų.

•^Socijaldemokratai pasiro
do esu caro ir kaizerio įpė
diniai Lietuvoje.

Iš įvairių šaltinių gauna-J 
me žinių, kad dabar Lietu
voje visas veikimas visų 
partijų ir visų veikėjų su
kasi apie vienų "reikalų — 
Lietuvos gynimų. Svarbiau
siųjų Lietuvos gynimo naštą 
neša be abejonės Lietuvos 
armija. Toliau žinome, kad 
Lietuvoje reikia šauliai,« 
partizanai, geležinis vilkas, 
gynimo komitetas ir gal dar 
kitokios organizacijos ar kc/ 
mitetai. Apie šaulius ir ge
ležinį vilką dabar mums ten
ka girdėti daugiausia.

Reikia tikėtis, kad Šau
liai, partizanai, geležinis 
vilkas tikrai gerai pasitari 
nauja. Kitaip negi leistų 
Lietuvos z vyriausybė toms 
organizacijoms gyvuoti ir 
veikti. Šauliai turi savo 
laikraštį “Trimitų,” kurį 
redaguoja visiems’gerai ži
nomas ir* visų giliai gerbia
mas kun. Tumas. Todėl 
“Trimitas” dabar yrą yie- 
nas geriausių Lietuvos laik
raščių. Tečiau toks Lietu
vos gynimo jėgų susiskaldy
mas yra netikę. Šauliai, 
partizanai, o gal ir geležinis 
vilkas nėra Lietuvos k^ro 
vadovybės žinyboje. Tos or
ganizacijos veikia savisto- 

’ viai. Karo vadovybė negali 
duoti toms organizacijoms 
privalomų. įsakymų. Kari
nė disciplina jų nesiekia. 
Toks gynimo jėgų organi
zavimas nėra rimtas. Ko
dėl visas tas Lietuvos gyni
mo jėgas nekoncentruoti 
Lietuvos armijoj ? Jei na
mie reikia sekti lenkų, ar ki
tokių išdavikų žingsnius, tai 
kodėl nestiprinti milicijos, 
žvalgybos, kurios tą darbą 
atlikinėtų. Visose civilizuo

to metu kari- 
valdžios orga

nizuojamos, vedamos ir su
naudojamos, kur reikia. 
Taip turėjo būti ir Lietuvo
je.

Tokio įsitikinimo būdami,
»es patariame aukas Lietu- 7;.?° vai vakare Y-
vos gynimo reikalams skirti ™ « svarbiausių dar-
ir siustjjie Šauliams, parti- KS1®1 “E?!™1“?-.
sanams ar kam kitam, o tik n atIlktV ,S'°3e' ,konJ«- 
Lietuvos valdžiai'per prez. 
Ktulginską.

NEW YORKO APIELIN- 
KIŲ KATALIKŲ 

DOMEI.
Federacijos sekretorija- 

tas šiuomi kviečia visus 
New Yorko apielinkių vei
kėjus, New Yorko, Brook- 
lyno, Long Islando ir Mas- 
petho draugijų bei organi
zacijų kuopų valdybas atsi
lankyti 18ton Veikėjų kon- 
ferencijon, kurt įvyks Imą 
dieną gruodžio mėmesio š. 
m. • Fedefacijos raštinėje, 
222 South Ninth Street, 
Brooklyn, N. Y. Posėdis at-

. renčijoje jr dėlto malonėsi
te visi virš minėti pribūti 
konferencijon paskirtame

" laike. . w
Vienybė J^rilpnųjų ga-| A. J. VcAantiejus, 

Federacijos Sekretorius.

KAS GIRDĖTI UETVVPOLONUOSE. d

NASHŪA, N. H<
Vietinė L. Raud. Kryž. Rėmėjų Dr- 

jos kuopa surengė prakalbas Lapkri
čio 21 d., pobažnytinėje svetainėje. 
P-lė O. Z. Bugailaitė atidarydama va
karėlį paaiškino tikslą susirinkimo ir 
pirm prakalbų perstatė dialogą, kurį 
puikiai atliko lošėjos. Pb to sekė 
prakalba p. T. šelmio, “The Lithu
anian Booster” redaktoriaus, kuris 
kalbėjo apie Lietuvos Respublikos kū
rimosi darb^ ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus naudingumą, ragindamas vi
sus prigulėti prie vietinės kuoix>s. 
Ant užbaigos prabilo nesenai atvykęs 
vietinis klebonas gerb. kun.
nas.

Publikos neperdaugiausla susirinko, 
nes buvo nepatogus laikas, 
atsilankė, atydžiai klausėsi 
ramiai užsilaikydami. Girdėjau, ^kad 
virš trijų desėtkų narių prisirašė ir 
keletą stambių aukų surinko.

Atsilankęs.

LEWISTON, ME
Lapkr. 20 d. vakare įvyko prakal

bos parengus vietinės L. L. P. Bonų 
platinimo stoties. Kalbėjo F. J. Ba- 
gočius. Pirmu atvėju apie Lietuvos 
laisvės reikalus — antru — apie Lie
tuvos ekonominį atgimimą. Po pir
mos kalbos lewistoniečiai pakviesti 
stojo pirkti šauliams karabinų, brau
ningų ir amunicijos. Tų “instrumen
tų” (kurie^ dabar Lietuvai dęgtinai 

T.išfyti lau- 
$277.92. Be to dar 
užrašytas, žmonių 
Neblogai pasirodė, 
kas brauningus pir-

(kurie'" dabar Lietuvai 
reikalingi proše panams krapši 
kan) nupirkta už 
ir bonas už $100 
buvo apie 200. 
Kas karabinus, o 
ko, gal kas iš stoties komiteto dau
giau parašys. Turiu tik primffiti, kad 
tai nepaskutinė ataka ant “ponų.” 
Dar T. F. 99 sk. yra nutaręs padaryti 
(ir padarys) gal nemenkesnę ataką.

- Toj pačioj dienoj, tapo palaidotas 
J. šaltis, miręs nuo džiovos,-apie 29 
m. amžiaus. Paliko moterį su 4 vai
kučiais. Laike pamaldų, sakoma, baž
nyčioje vienas nešėjas, “Laisvės” skai
tytojas, įsikaušęs neramiai užsilaikęs 
ir ant kapų nuvažiavus, mėgino sa
kyti “pamokslą.” Sarmata nuo tokių 
“šviesunų” Visiems lietuviams.

Taip-gi tą pačią dieną bažnyčioje ta
po sujungti moterystės ryšius Iz. Dau- 
nis ir Uršulė Ukanaitė. Abu yra karš
ti tėvynainiai. Ji priguli beveik- prie 
visų idėjinių kuopų. Yra L. R. K. 
I^m. sk. vice-pinnininkė. Daug dar
bavosi ir gausiai aukavo T. Fondui. 
Vestuvės buvo pas A Daunį. Svečių 
būrelis susirinkęs smagiai linksmino
si, dainuodami ir žaizdami lietuviškus 
žaislus.* Visi buvo linksmus ir blai
vus. Neužmiršta ir Lietuvos varguo
lių. M. Dailydaitė jautriai perstatė 
musų Lietuvos padėjimą. Pakvietė 
nors keliais centais parodyti, kad mes 
jų niekad neužmirštam. Jaunasis pa
leido torielę apie stalą ant kurios pra- 

ldėjo birti, daugiausia dolerinės. Iš
viso sumesta $15.30. Tai rodos pirmą 
sykį čionais ant pasilinksminimo taip 
padary ta. Pinigai paskirti L. HrKr. 
R. sk. Gal vėliaus tą ir kiti paseks.

Ilgiausių metų jaunavedžiams!
—- Vestuvėse buvęs.

HARTFORD, CONN.
Hartfordo lietuvių parapijoj buvo 

pavyzdingos vestuvs Povilo Raučkaus 
ir Kotrinos Černiauskaitės 8 dieną 
spalio, 1920. Besilinksminaht sve
čiams, vienas jų, K. Ambotas primi
nė susirinkusiems atsiminti apie Lie
tuvos reikalus paaukojant kiek jos ap- 
gynimui. Visi tam pritarė. Aukavo 
šie po $.00: B. Bajoras, J. Bajoras, K. 
Ambotas, P. Rauckss $3, A Gečas $2, 
J. fiajolytė $1.50, Z. Kavaliauskas $1, 
S. Pllipauskas $1, A Masilionis 50c.

Buvęs.

' CLEVELAND, OHIO. 
Tautos Fondo 22 skyrius ir 
L. R. K. R. Dr-jos skyrius 

veikia bendrai.
Susidarius bendram komitetui pra

sidėjo smarkesnis veikimas Lietuvos 
labui. Buvo šaukiamas masinis su
sirinkimas, bet neįvyko delei neišven
giamų Ir gana svarbių priežasčių. Tu
rėta susirinkimėlis kur suaukota Lie
tuvos apsigynimo reikalams $228.60 ir 
už keletą šimtų parduota bonų. Tiki
mės, kad komisija pasirūpins greitu 
laiku didelį masinį susirinkimą su pra
kalbomis. --

Išneši protestas prieš “ponus” plė
šikus lenkus ir pasiųsta valdžiom. Ant 
vietos po draugijas ir šiaip po sta
bas renka sakas išrinkti kolektoriai. .

Kolektoriai išsidalino po ftistriktus 
Ir pasekmingai yaro darbą pirmyn.

Kiekvienas kolektorius turės įgalio
jimą nuo Ta Fondo 22 skyriaus 
ir L. R. K. R. os., v

Tad lietuviai atėjus kolektoriui tu
rinčiam įgaliojimą priimkite ir Jduo- 
ktte auką Lietuvai tokią, kokią di
džiausią išgalite. ;

NEW HAVEN, CONN.
Darbuojasi.^

Musą kolionljoje dabartiniu 
veikimas pasididino. Kuomet 
“ponai” užpuolė Lietuvą, -visi kaip 
vienas stojo ginti Lietuvos neprigul- 
mybę.

Lapkričio 2d d. buvo surengtas ba
lius, kuris davė gražaus pelno.

L. R. K. R. Draugiją ant lapkričio 
Ž8 <£ vakaro po Nr. 295 St John gat
vės rengia puikią vakarienę. Tad kvie
čiami visi vietos Ir apielinkės lietuviai 
skaitlingai ateiti.

Padėkime apsiginti nuo priešų len
ką, o Lietuva bus mums dėkinga.

Korespondentas.

MANCHESTER, N. H.
Pastangomis L. N. š. Sąjungos 12 

buęio ir L. L. P. Bonų stoties buvo 
sušauktas masinis susirinkimas lapk. 
14 d. 1920, kad išnešti protestą prieš 

-lenkų veržimąsi Lietuvon ir žudymą 
ramių gyventojų. Kalbėtojas buvo iš 
So. Bostono, šioje kolonijoje lietu
viai atjaučia Lietuvos padėjimą ir su
lig gyventojų skaitliaus aukoja ne
mažai. Publikai buvo apie septynetą 
desėtkų. Aukų suplaukė $476.26. Bo
nų parduota už $150.00.

Kaip visur taip ir čionai yra sleke- 
rių, nepirkusių bonų. Pas mus yra 
pora lietuvių biznierių: bučejis J. G. 
ir barzdaskutis M. K. kurie nė supu
vusio cento Lietuvai iki šiol neauka
vo ir kaip girdėt dar kitus atkalbinėjo. 
Remkime tuos lietuvius biznierius, ku
rie Lietuvą remia.

Aukavo sekančiai:
L. N. š. Są-gos 12 būrys iš iždo $50.00
A-- Stangas ....................... 30.00
S. čepunaitis ........................... ....14.46
P. JBernotas......................... 20.00
V. Olkovikas .........,........... 11.00

Po $10.00: V. Kaškonas, M. Bučis,
M. Zarembenls, 'A. Dieninis, P. And-
riejunas, K. Bernotas, K. Bučis, L. 
Jakaitis, P. česnakas, A. Baniulis, A 
Kemėšis, K Tvaripjonienė, P. Zuky- 
tė, V. Malašienė, O. šaremenla, V. ša- 
rėnas, J- Razomas, K. Brazauskas, A 
Kaškonas, J. Vizynis/V. DirmeČiutė, 
Ig. Gobis. s

Po $5.00: A Milašius, L. Kendorlu- 
kas, A Masavičiutė, A. Žukauskas, A. 
Klemartėnis, 'A Miškinis, K. Žilėnas,
L. Povilauskas, P. Savičia, M. Zubai- 
tienė, S. Kemėšiukė, F. čekutis, J. 
Nakutis, J. Trakimas, J. Lazauskas, V. 
Valentinas.

Po $3.00: Z. Tvari jonas.
Po $2.00: K. Šimkūnas, J. Svistikas,

M. Kemėšienė, P. Razomienė, V. Kar
delis, J. Slavinskas, D. Volinskas, E.. 
Lukoševičienė.

Po $1.10: A Zarembiutė, O. Zarem- 
biutė.

Po $1.00: V. Kiemaitis, M. Vaišvi
las, O. Tvarijoniutė, J. Jakaičiukė, 
K. Savičia, P. Valinskas, V. Berno- 
čiukė, J. Bernočiukė,^. .Zdanaitis, D. 
Taparauskąs, J. Brazauskas, A Kiku
tis, —P. Kaškoniukas.

Po 50c.: V. Znaidausgienė.
Po 25c.: J. Jakaičiukas, A česna- 

kiukas.
Po 10c.: L. Goblutė, S. Gabiutė.
Kalbėtojui kelionės lėšoms sumes

ta $4.41. ' '. .
Raštininkas P. A. Andriejunas.

WESTFIELD, MASS.
Padėkavonės dienoje, ketverge, lap

kričio 25 d. 1920 metais vietos lietu
viai rengia dideli maskaradą. Mas
karadas su šokiais prasidės 5:00 va
landą vakare šv. Kazimiero dr. salėje 
22 Williams St Geriausiai paslrė- 
džiusiems bus suteiktos dovanos, šiais 
metais visi smarkiai rengiasi prie 
maskarado, turbut bus puikiausias, 
negu kas kada matė.

X. 
-------------------- (

CAMBRIDGEeMASS. 
Apsivedė.

Lapkričio 21 dieną š. m. prieš sumą 
N. P. P. M. bažnyčioje, kun. Pr. Juš
kaitisx surišo moterystės ryšiu Petrą 
Plerbį iš Nonrood, Mass. su p-le Ma-. 
rijona Nebraite. M. Nebraitė yra ge
ra katalikė, mylinti tautą ir dora ir 
yra narė bažnytinio choro, Vyčių 18 
kuopos. Moterų Sąjungos Ir kitų or
ganizacijų. Linkėtina geros'kloties jų 
šeimyniškame gyvenime.

> Vargdienis.

PHILADELPHIA, PA.
• Lenkiškai elgiasi. • .<

Sandariečiai pas mus elgiasi lenkiš
kai. Kaip lenkai su savo Žulikausklu 
įsibriovė į Vilnių ir { lietuviškas že
mes,. kaip ilgaveidė į bulves, tai pana
šiai elgiasi ir sandariečiai. Jie at
spausdino plakatus rengia balių. Tai 
su savo plakatais atskeveldriojo nedė
lioj prie šv. Jurgio bažnyčios dalyti 
tų plakatų. Ant mišparų" atėjęs radau 
pluoštus tų plakatų “bobinčiuje” ir 
suoluose bažnyčioj.

Na, ar nelenkiškas sandariečių pa
sielgimas. Tautlninkai-sandariečiai Tint 
tiek sulenkėjo, kad Muzikališką salę 
davė lenkų socijalistams biąurų vel- 
kalą-vėidinfi žftllkauskio naudai,x

MANCHESTER, N. H. [TARPTAUTINĖ SĄJUN- 
Ant susirinkimo Lietuvią Raudoną, Į 

jo Kryžiaus Rėmėją draugijos buvot* 
nutarta pereiti per stabas ir parinkti

-j-auką Lietuvos Raudonajam KryžiuL 
Išrinkta kolektoriai P. Valinskas, P. 
Zukytė, -P. Tvarijonas ir A. Steckis. 
Surinkta auką $133.56. Aukavo šie: 
L Gobta ................,........................$1Q.OO

Po $5.00: J. čekutis, V. Dirmičė, A
Staugis.

Po $3.00: A Baniulis, K. Bučius.
1 Po $2.00: M. Bučius, B. Matijošlus,

V. Kaškonas, P. Andriejunas, K. LU- 
koševičičius, P. Zukytė, J. Razumas, 
K. šimutis, L. Povilauskas, Z. Tvari
jonas.

Po $1.00: K. Bernotas, A\ Mistinis,
J. Slavinskas, J. Lazauskas, V. Ol- 

’ kovikas? K. ZalėnaS, J. Zubaitis, V.
Simanavičius, P. česnakas, O. Žukaus
kas, K. Šinkūnas, V_ Brazauskas, J. 
Braazuskas, J. Piščikas, V. Klimaitis,
K. Tvarijonienė, S. Stapunaitė, P. 
Valinskis, V. Milašienė, O. Milašius, 
S. Ragdanavičius, D. Tareška, A 
Green, J. Gobis, A Steponaitis, M. Ža- 
rambienė, J. Vaičiūnas, K. Laučius, A 
Kemėšis, L. Jakaitis, J. Bernotas, K. 
Ramaskaučius, P. Jakaitis, J. Brazau-

’ skas, K. žynis, V. Sungaila, D. Ta- 
parauskas, V. Zvikaučius, A Anta
naitis, J. Svletykas, P. Šančius, A 
Steckis, P. Tvarijonas, W. Kardelis 
$1.25.

Po 50c.: J. Zdanaitis, O. Kikutis, J. 
čeplinskas, K. čekauskas, M. Kušlei- 

. .ka, L Lubin.
Po'25c.: P. Jakaitis, W. Zaremba.
P. Vižančius aukavo gaidį ir J. Vi- 

žynis aukavo paršelį. Už gaidį su
rinkta $1450, už paršelį surinkta $13.^ 
Gaidį gavo M. Slavinskienė ir vėl au
kavo Raudonajam Kryžiui. Antru 
kartu už gaidį gauta $7.25. Tad pri
dėjus aukas pasidaro išviso $133.50. 
Aukos pasiųstos Raudonojo Kryžiaus 
centran. •

Varde Lietuvos tariu širdingai ačių.
K. Simuntis.

GA — “BALTASIS 
KRYŽIUS.”

^PHILADELPHIA, PA.
Remia Žulikauskį.

13 d. lapkr. vakare ant Lietuvių Mu- 
zikališkos svetainės tapo ^sulošta len
kų socijalistų labai bjaurus lošimas: 
“Djabel A vakrystyi” — Velnias Zo- 
kristijoj. Gi pelnas iš jo yra skiria
mas banditui Žulikaūekiui. Patartina; 
kad “gaspadoriai” svetainės apsižiūrė
tų. čia dažnai lenkai vartoja lietu
vių “tautišką” svetainę kalimui rete
žių dėl mus tėvynės Lietuvos.

Richmondietis.
H - _

Rąs didelės prakalbos, kurias ren
gia Moterų Sąjungos kp. nedėlioj, 28 
d. lapkr. 7:30 vai. vakare bažnytinėje 
salėje 568 Broome S t Kalbėtojos bus 
merginos ir moterys. Tai-gi prašome 
visus New Yorkiečius o labiausia mer
ginas ir moteris ateiti pasiklausyti 
naudingų prakalbų.

PHILADELBHIA, PA. 
Philadelphiečiai sukruto.
Sekmadienyj, lapkričio T4 d. Tau

tos Fondo 21 skyrius surengė prakal
bas vajaus reikale. ^Kalbėjo L. šimu
tis “Garso” redaktorius ir kun. J. Ka
ralius. Aukų* surinkta suviršum 1,- 
200. Bonų parduota už $550. Dar pe 
viskas. Varysimės prie kvotos su kau
pu.

Laisvieji deda pastangas kad T. F. 
darbą trukdžius, žinoma, tuomi jie 
pasitarnauja ne kam kaip tik Pilsud
skiui ir žulikovskiui, didžiausiems 
Lietuvos priešams.

Nedėldienyje 14 d. lapkr." T. Foh- 
dui surengus prakalbas šv. Kazimiero 
mokyklos svetainėej laisvieji kad 'pa
kenkti T. F. Ir-gl prakalbas surengė 
Lietuviškoj svetainėj, kuri randasi vos 
tik skersai kelią nuo mokyklos.

Katalikai per vienas prakalbas su
dėjo Lietuvos reikalams aukų du kar
tu daugiau ir dar bonų pardavė, negu 
liberalai su pagelba misijos narių dvie
jose prakalbose.

Neperseniai liberalai surengė •dvie
jose dalyse miesto, t y. Richmond ir 
South pusėje prakalbas. Kalbėjo kun. 
J. žilius, misijos narys ir daktarų 
kompanija su klinikos vedėju Grinium, 
žmonių į prakalbas sutraukė daug, 
mat plakatuose skelbė kad kalbės kun. 
J. žilius ir kun, J. Karalius. Kun. 
J. Karaliaus vardą skelbė be jo suti
kimo. Aukų surinko šauliams sudė
jus abiejų prakalbų kartu apie $700. 
Bonų rodos nepardavė nelSrteno.z Ka
talikai gi vien tik South pusėje per 
vienas prakalbas sudėjo apie 
aukų ir už $550 bonų pardavė, 
mondo katalikai rengiasi Ir-gl 
giliu už South pusę pasirodyti 
vynės meilę parodyti.

Lietuviai čion sutvėrė' Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus skyrių. Libera
lai ,r U darbą trukdė. Jie platino ži
nias kad R. K. Lietuvai jokios pašal
pos nėra suteikęs o ir dabar Ils vien 
tik Lenkus, musų priešus Še^n- Jie 
tas žinias platino remdamiesi musų 
misija, buk misija yra kam iš jų sa
kiusi kad R. K. LietuvaĮ jokios pa-

Jersey City, N. J. — Ap- 
rokuota, k adšioje valstijo
je per metus nelaimingų 

I atsitikimų darbuose esą 50

pagalbą, geriančius 
I nuo jo atitraukti, suteikti jis.

tx> ir <ą darbą jiems maloniu padary- , 
ti. Jei tas nepadeda — sąjunga turi 
tam tikrą namą, kuriuose duodama 
žmogui progos nuo gėrimo atsipratin- 
ti. Per paskaitas organizacijos nariai 
stengiasi supažindinti žmones su al
koholizmo kenksmingumu, taip pat 
įteigiamos arbatinės, valgyklos be gš- 
rymą, kur blaivąs žmonės sau užeigos 
gali rasti.

Bet labai įdomi “Baltojo Kryžiaus’’ 
narių darbuotė. Jie neveikia per ml>* 
nią, bet atskirus asmenis, per vis- < 
nutes. Tikrieji sąjungos nariai (bro
liais, arba misionieriais vadinami) tu
ri dar tūkstančius padėjėją. Tikrai
siais broliais gali būti įvairaus luomo 
ir abiejų lyčių asmens, bet jie turi 
tik misijos darbams pasišvęsti, — pa
šalinį darbą gali dirbti tik tiek, kiek 
jiems pramisti reikalinga-; o broliu 
(sesere) gali būti-kiekvienas, bi tik 

"tą darbą mylėtą ir jį dirbti sugebė
tą. Pats darbas gi — eiti per pa*-~| 
šaulį, per įvairias tautas ir valstybes, 
žmones Kristuje gaivinti, visa, kas 
nedora, prašalinti ir mažinti, kur ir 
kuo galima, materfalį skurdą.

Be tikrą .brolią dirba jų padėjėją 
pulkai. Padėjėjų-misionierių tas pats ■ 
darbas, bet jie yra laisvi, ir tik tiek 
dirba misijos darbą, kiek Jų kasdie
ninės pareigos leidžia. Kaip tikrie
ji broliai, taip padėjėjai eina per kiek
vieną šeimyną, prie kiekvieno žmo
gaus ir stengiasi jam visame, kas tik" 
reikalinga, padėti, jį dvasiniai sustip
rinti ię, jei reikalinga, materialiai su
šelpti.

“Baltojo Kryžiaus” sąjunga savo 
Austrijos ji jau veikia Holandijoj, Vo
kietijoj ir Šveicarijoj (Curiche, St 
Gallen ypač).

Kasmet sąjunga šaukia visuotinus 
suvažiavimus — dažniausia tos sąjun
gos tėvynėj — Austrijoj. Be to šau
kiami suvažiavimai kiekvienoje vals
tybėje, kurioje "jau “Balt. Kryžiaus” 
misionieriai darbuojasi, ir misijos ap
skričių ir atskirą miestų susirinkimai. 
Juose duodamos sąjungos darbuotės 
atskaitos ir nustatomas ateities dar
bas. Taip pat tariamasi įvairiais ją 
šelpiamųjų ir globojamą asmenų rei
kalais.

Jeigu “Balt Kryžius” daugiausia tu
ri iš misijų, taupiamųjų kasų. Be to 
kasmet rengiama “auką savaitė.” Taip 
pat jis naudojasi privačiomis aukomis, 
dovanomis ir jo narių uždarbio dali
mi.

Sąjungos nariu gali būti kiekvienas 
asmuo,- kuriam tik rupi Kristaus 
mokslas ant žemės įgyvendinti, savo 
kenčiančiam artimui vardan to Kris
taus padėti, jei ne materialiai, tai * 
bent dvasiniai, savo užuojauta, savo 
meile nelaimingą sušildyti.

“Balt Kryžiaus” misionieriai sten
giasi taip pat kitų tikėjimų žmones 
katalikais padaryti. Ir kiek gali žmo
gus tikrai ■norėdamas nuveikti — pa
rodo mums pavyzdžiai. Munchene 
(Vokietijoje) viena paprasta tarnai- 
tė-misionierė- atvertė 20 asmeną-pro 
testantų ir žydų į katalikų tikėjimą. 
Tokių pavyzdžių galima “Balt Kry
žiaus’” darbuotėje dažnai sutikti Ir 
apskritai visas sąjungos darbo sėk
mingumas, galima sakyti, gludi jos 
narią-misionierią begaliniam pasišven- 
time ir atsidavime savo artymo labui.^^ 

“Baltasis Kryžius” vis daugiau ben
dradarbių atranda, jo idėjos vis pla
tesnę darbui dirvą apima, o gal at
siras ir Lietuvoje jo pasekėjų, nes 
niekur taip gailestingo brolio pagalba 
nereikalinga, kaip įvairią audrų dras
komo}, karo nuvargintoj Lietuvos ša
lyje! Lauksime...

Daug vargo ir įvairią nelaimią 
šaulyje, bet niekad taip sunkiąi ir bai
siai žmonės nevargsta, kaip karams 
siaučiant. Dvidešimtam amžy dau
giausia vargo ir nepakeliamo skurdo 
atnešė pasaulinis karas. Jo baiseny
bių vaisiai jaučiami visam pasauly,— 
nerasime tos tautos, tos valstybės, ku
rios baisusis keturių .metą karas nebū
tą palietęs. Gal .niekad tiek vargo, 
tiek bado ligą, mirties- pasaulis ne
matė, kiek šios baisiosios žmonią 
skerdynės metu, gal niekad tiek kū
no, dvasios, moralio skurdo neišken
tė žmonija, kaip šią kruviną istorinių 
nuotikią laikotarpy. Bet vargas taip 
pat dvasinis galiūnus gimdo. Atsiran- , 
da širdžių, kurios nesugeba ramiai 
pro šalį skurdo praeiti, kurios sujau
dintos žmonijos nelaimėmis pasišven
čia tas' nelaimes mažinti. Ir ko var
gas slidesnis, to daugiau gimsta žmo
nią širdyse^gailestingumo, pasaulinės 
gi bendros nelaimės gimdo taip pat 
pasaulinį, tarptautinį gailestingumą. 
Tas kartojasi visą istorinių žmonijos 
nelaimią metu.

Pasaulinis karas taip pat nepraėjo 
nepalietęs gailestingumo, — jis savo 
begalinėmis nelaimėmis giliai sujudi
no žmogaus širdį, jis pagimdė milio- 
nus gailestingų.

Be Raudonojo Kryžiaus, kuris be
veik tarptautiniai veikia, be įvairią 
atskirą valstybių ir tautą šelpimo 
draugiją ir visokios rūšies globos ko- ' 
mitetą, kurie šio pasaulinio karo me^ 
tu gimė, įsikūrė ir labai sėkmingai, 
veikia kataliką sąjunga—“Baltasis
Kryžius.” Kadangi ši 'organizacija 
pirmon vieton stato darbininką reika
lus, taigi bus neprošalį jos istoriją ar
čiau pažinti.
♦“Baltasis Kryžius” įsikūrė sukury 

karo audrą — 1917 m. Austrijoj. Jos 
dabartinis centras Austrijos miestely 
Grace. Kaip platus ir ^isuotinas var
gas, taip plati ir visa apimanti dar
buotė “Baltojo Kryžiaus.” “Baltasis 
Kryžius” yra krikščioniška sąjunga, 
kuri kryžiaus vardan susijungė, kad 
vishme remti nelaimingus ir nuken
tėjusius, o ypač* darbininką būvį ir 
ją sunkią karu išauktą padėtį pa
lengvinti ; kad kuogreičiausia praša
linti karą, jo vaisius ir įkurti pastovę 
taiką. Prie šio tikslo “Balt Kryžius” 
eina ne materialiais keliais, bet žmo
gaus dvasios atnaujinimo, pakėlimo i- 
dejomis jis remias. Jo pirmas tikslas 
žmogaus vidurinį gyvenimą tobulinti 
ir socialį žmonijos stovi pagerinti, jo 
galutinas uždavinys—religiniai-visuo- 
meninė darbuotė. O žmonija gali pa
siekti aukštesnio kultūros ir visuome
nės gerovės laipsnio tik tada, kada ją 
sudedą nariai yra 'apsišvietę^ kada jie 
vidujiniai kilnus. Karas ir jo baise
nybių vaisiai tik tada gali būti pra
šalinti, kada žmonija visame Kristaus 
mokslu ir artymo meile vadovausis. 
Dėlto “Baltasis Kryžius” pirmon eilėn 
nori žmoniją pakelti, ją išauklėti 
Kristaus mokslo dėsniais, ją viduri
niai atnaujinti.

Tuo tikslusis kuria darbininką vai
kams mokyklas, darbininką skaityk
las, vakarinius kursas; rengia jiems 
paskaitas ir rūpinasi įvairiais dvasios 
reikalais. Jis eina pirmiausia prie 
žmogaus dvasia, kad ją laisva, kitus 
mylinčia išauklėti, kad jos jokia prie
varta negalėtą pritraukti eiti savo bro
lio žudyti, nekalto kraujo lieti. Tik 
tada gali įvykti amžina taika ant že
mės, kada išnyks kerštas, neapykan
ta, kada žmonija visame remsis mei
lės dėsniais. Dėlto “Baltasis Kryžius” 
rūpinasi ypač jaunosios kartos auklė
jimu. Jau dabar yra Austrijoj Groce’e, 
Vienoj ir kituos miestuos įsteigtą na
mą, kur vaikai auklėjami visai kita 
sistema, negu ligi šiol buyo daroma. 
Mažas valkelis Jau iš mažens pratina: 
mas savo broliuką mylėti. Vietoj lė
lės duodama jam už jį mažesnis ap^ 
rūpinti, aprengti,-su juo pažaisti. Iš* Kun. K. Urbonavyčius, prezidentas, 
pat mažens vaikai pratinami prie dar
bo ir tai ne prievartos keliu — vai
keliui stengiasi pavyzdžit/ įdiegti vie
no ar kito darbo pamėgimą. Tikėji
mo klausimuose taip pat stengiamasi 
prieinamai gyvu žodžiu, lengvais pa
sakojimais (ne "per pamokslus) apie 
Dievą, Kristaus gilhimą, jo meilę 
prie žmonijos atpasakoti, kad vaikai 
sugebėtą taf'suprasti ir tą gerąjį Kris
tą tikrai pamylėtą (ne iš paprątlmo 
tikėti ar melstis >. Toki namai jau 
dabar šią laiką sunkiose aplinkybėse 
auklėja su viršum 6,000 vaiką.

ši sąjunga stengiasi taip pat, kiek 
galint, visiems nuo karo npkentėju- 
slems padėti, ypač rupi ja! darbinin
ką padėtis. Dėlto ji turi jau Įsteigu
si daug darbininką namą, bedarbiam 
dlrbtuvią, gailestingumo Ir sušelpimo 
įstaigą, atsilsio namą darbininkams, 
prieglaudą. • nukentėjusiems nuo dar
bo namą, ihottnoms, pamestiems vai
kams namą, valgyklą, pagalbos •ka
są ir tt ir tt Jis leidžia jau 5 laik- 
raščius,ydaug įvairią brošiūrą ir įvai
riais gyvenimo klausimais knygą.

“Baltasis Kryžius” kovoja taip pat 
griežtai prieš nedorybę.—jo nariai ei
na per miestus, kaimus, tiria žmo-

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

50 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
Kun. M. A Pankus, Vlce-Plrminlnkas,

443 Park Avė, Bridgeport, Ct 
P-lė S. Rutkauskaitė, Vice-pirmininkš,

602 South St, Mahanoy Clty, Pa. 
Vaišnoras, Iždininkas.

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

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

381 Westmlnster Avė, 
Detroit Mich. 

Kun. J. J. Kaulakls, iždo globėjas, 
- 824 Wharton St. Phlla.. Pa.

SIŲSKITE KNYGŲ.
Prašau per “Darbininką" paleisti 

balsą į Amerikos lietuvius. Pranešu 
visiems geriems Amerikos lietuviams, 
kad Lietuvoje yra knygų badas. Siųs
kite. I Lietuvą knygų ir laikraščių. Y- 
ra daug vargdienių, kurie Ištroškę 
šviesos. Nepavydėkite to jiems. pa
darykite tokią malonę dėl suvargusių 
savo tautiečių. Ben-Hur yra Lietuvoj 
labai mėgiama. Atsiųskite j<k 
kitę savo giminėms ir skaitymo mėgė
jams. *

nitj morali stovį, puolimu priežastis Jel man g|UOtlnėtij atliekamą 
ir stengtasi Jas Poogrelčtausta prašą- Įnotų-taiya ir laikraščiu, tai iš su 
llntle Jis griežtai kovoja prieš proa-1 Rlaltymo mylėtojai* dalinsimi. Adre- 
titucUs įr visa tai. kas gali kelti ne- L*,. jW9is Rtakus, Kupiikin.paM., 
dorybę ir žmonių papiktinimą. ' PonerMio apskr. LITHDANIA. ' 

Kadkngi alkoholizmas yra viso blo
go pradžia, kadangi Jame glu<‘ 
riu dvasios ir kūno Ilgu šak 
“Balt. Kryžius” vfsrar stengiasi

11 įvai- —------------ ---------------------------- ------
lyg 1 £
JI p™- Tas, kurs negali padary- 

jt» tetifta nuo alkoholizmo | ti to, ko nori, turi daryti kų 
moterims, valkams oreli.



VISIEMS

Graikijoj -ture

ANT PARDAVIMO

Valdyba.

KALĖDŲ DOVANOS

P. J. Rūta
Į. L Morkūnas 
J. 'Norkūnas

F. A Žales kas 
V. J. Stanevičius
V. Stankus

INCENT 
REAL

TRENTON, N. J.
LDS 82 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj 28 d. 
lapkr., Lietuvių Politikos Kliubo 
salėj 32 Dickinson Street. Visi 
nariai .malonėkite atsilankyti ir 
.gerų naujų narių atsivesti.

CHESTER, PA.
L. D. S. 19 kp. mėnesnis susi

rinkimas įvyks nedėlioj 28 d. lap
kričio, paprastoj vietoj 622 Mor
ton Avė., 2:30 valandą po pietų 
Visi nariaimalonėkite pribūti pas
kirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti Atsiveskite 
naujų narių.

4-tas metinis Liet. Ko-op. Namo Bendrovės
A P V A I K Š Č I O J I M A S
. Atsibus Ketverge,

25 LAPKRIČIO-NOVEMBER, 1920. 
“Thanksgiving Day” Padėkavonės Dieonj. z 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE.
26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS.

Programas prasidės lygiai kaip 2 vai. po pietų 
ir trauksis iki 8 vakare; nuo 8 iki vėlai nakties bus 
linksmus šokiai.

Bus sulošta labai juoikngi keturių aktų kome
dija “VAGIS.” minėtą veikalą sulos susivieniję 
gabiausi vietiniai aktoriai. Taipgi bus visokių 
pamarginimų, kaip lai: magikos, dainų ir tam 
panašei.

' 12. 9. 20.
Veikiančioji Armija.

MŪRINIS NAMAS
16 šeimynų, arti Centrai 

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

LAIŽUVA.
Valsčiaus taryba išrinko 4 

žmones vargšus aprūpinti. Tik 
darbas dar nevisai į vagą įė
jęs. Ręikėtų visoms vals. net 
apskr tarybom ir valdybom 
susirūpinti varguomenės reika
lų aprūpinimo klausimu.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksiną j Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigą 
nieks su manim negal lenkty
niuoti ; visiems pinigą siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra į Lie
poj ų, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei Į Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų—doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 ct. štampą ir visados 
adresuokite:

P. Mikolainis,
53 Hudson Av^. Brooklyn, N. Y.

GUNARO LINE
• Tiktai 9 dienos

I 
HAMBURGĄ IR 

LIEPUOJŲ 
PER ANGLIJĄ.

Aąuitania Gruodžio 14
Trečios klesos rata į

Hamburgą $125.00 
Liepuojų 145.00

Su dadėliu 
$5.00 karės taksų.

Randasi vietinis agen
tas tamstos mieste. 
Nueikite pas jį. -

LENKŲ ŽIAURUMAS PAIM-I č 
TOSE VIETOSE. .

K a u n a s , X. 25. atvyko 
į Kauną pasprukęs iš len^ų 
nelaisvės Rudziškių klebonas 
kun. Žemaitis su lietuvių infe- 

• ligentais ir su lietuviškai kal
bančiais žmonėmis. Kunigas 
Žemaitis sdimapt buvęs labai 
muštas, apiplėštas ir pasmerk
tas sušaudyti. Lenkų paim
tose vietose esą labai daug nu
kentėjusių lietuvių kunigų, in- 
inteligentų ir nemokančių len
kiškai kalbėt ūkininkų. Mar
cinkonių kleb. kun. Raštutis, 
legioninkų primuštas, miręs. 
Kobelių kleb. Čeglys- sušaudy
tas.

Valkininkų kleb. Karvelis 
miške pakartas. Valkininkų 
žydų rabinas nuvestas tardyti 
mebegrįžęs. Labai primušti 
Kočios kleb. Kurminskas, Rud- 
nės kleb. Micevičius ir kun. 
Cibulskis.-' Kiti kunigai su
skubę pabėgti. Keršijant daug 
•esą sudeginta lietuvių sodžių 
ir skyrium triobų. Tokio tė- 
Toro, tokių žiaurumų ir plėši
mų prie jokių okupaotų ne
buvę.

DAINA.
{Skiriu ^lainininkams-ėms lietuviams) 
Dainos jėga sužadin sielas,

x Pradžiu^in širdis liūdnume,
Ir darosi gyveninis mielas, 
Dvasia nurimsta kilnume.

Dainos jėga varguos paguodžia, 
Išblaško tamsiąsias mintis, 
Širdies nuvalo purvus, suodžius,

- Skaistveidė seka jų Viltis.
Daina sustiprina kovoje, - ! '
Priduoda ištvermės, jėgų 
Ir valandoj liūdnoj, sunkioje 
Meiliai liep juoktis tarp verksmų.

Dainas suprasti visi gali , 
Pasiekia širdis jos lengvai, 
Jos įkvepia kovot už šalį, 
Nebaisūs girdint jas kapai.

Daina—tai Dievo įkvėpimas, • 
Jis siunčia jų paguost žmonėms 
Ji lyg gražių gėlių dvelkimas, 
Pradžia visoms giesmių-giesmėms.

Dainos meilingos užžavėtas 
Vargus užmiršti, taip ramu, 
Klausai ir dvasios užkerėtos 
Jos klausos su tavim kartu.

"Kas rytų mažas vyturėlis 
G-amtužę sveikina daina, 
Daina jis meldžias Dievulėliui, 
Artoją sveikina daina.

Daina meili lakštingalėlės 
Ramina jausmus vakarais; 
Dainelės miško paukštužėlių 
Jausmus sužadina garsais. •

Daina—tai dvasios eleksyras,
Daina—dangaus giesmių garsai,
Daina—upelių srovės tyros,
Daina—poezijos krislai.

Daina varguoliui Viltį duoda, 
Išblaško jojo liūdnumus, 
Daina palinksmin dalį juodą, 
Dainoj širdis visiems atbus.

Skambėkit dainos, skleiskit aidą,
Alažas pasiekit ’bakūžes,
X) ten išgirdę jūsų gaidą
Turės linksmesnes dieneles.

Dainos mylėtojai, dainuokit, 7 
Tegul atbunda Lietuva, 
Širdims gyvumo, meilės duokit, 
Tegul atgimsta tautos dvasia!

Tegul artojas gauna viltį
Nuo Dievo laimės apturėt,
Tegul ji padeda pakilti
Tautos didvyriams ir stiprėt. 

Nuskriskit aidai pasikėlę 
Į neapribotus augštjimus, 
Širdys’ auklėtos, sielos’ gėlę 
Praskleiskit dvasiai "kilnumus!

- Tegul dainų visi klausytų
Suprast norėtų jų garsus,
Vaizdus gražius vėl pamatytų, . ~
Užmiršt visus nesmagumus.

Dainų, dainų daugiaus dainuokim, 
Tebund senovės Lietuva,

- Dainų svarbumą apkainuokim, 
Dainomis garsi mūs’ tauta!

O jūs, kurie dainas pamėgot,
Į jas įdėkite širdies
Težadin jos, kur’ tebemiega <
Netekę džiaugsmo ir vilties.

Vargo Poetą.

WATERBURY, CONN.
LDS 5 kuopos mėnesinis susirinZ 
kimas įvyks nedėlioj 28 d. lap
kričio, tuojaus po pamaldų, 'pap
rastoj svetainėj. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atves
kite ir naujų narių.

t Valdyba.

- MŪSŲ AGENTAI 
| J. A, žardeckas 
Į L. May
| J. F.Murray

BARTININKAI
(Vilkaviškio aps.)

Dirvonų dvaro savininkas 
Šimkevičius visai neteisėtai-iš- 
metė iš įvaro kumetį Sinkevi-

NORĖDAMI
Pirkti arba parduoti stubą arbafarmą kreipėtės J šią agentūrą, 
nes ji -yra didžiausia agentūra Amerike dėl pardavimo namą.
ši agentūra turi keturis ofisus sekančiuose miestuose: South 
Boston’e, Dorcester’yje, Lawrence ir Norwood’e, per kuriuos biznis 
yra varomas. v Todėl kreipkitės į artimiausi ofisą su visokiais rei
kalais ar informaciją delei kas-Hnk “Nejudinamo Turto.”

FARMA PARSIDUODA 
Walpole, Mass., 34 akrai žemes, 
daug miško, didelis sodas su Ti
sais įtaisais, 8 kambarių stuba, 
labai tinkamoj vietoj.

Pfekė ......................$3,000

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

Prekė ...................... $0,600HYDE PARK
3-ją šeim. stuj>a ant pardavimo 
Hyde Parke, su improvmentais’ 
ir ant plačios gatvės.

Prekė ......................$5,000

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

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

2-ją šeimyną stuba parsiduoda 
su visais įtaisais, garage dėl 2 
automobilių; yra 13 kambarių, 
taip pat virš 10,000 pėdų žemės.

Prekė ......................$6,300

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

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

DORCHESTER, MASS.
3-ją šeimyną puiki stuba parsi
duoda, 18 kambarių ant pat 
Washlngton St, visi įtaisai, sta
tyta “Colontal” mados.

Prekė .......................$9.200
įnešti ...........$2,000

DORCHESTER
3-ją šeimyną stuba parsiduoda 
ant Hancock Street, 18 kamba
rių, karšto vandenio šiluma, e- 
lektręs šviesa, neseniai statyta.

Prekė ..................... $8,800



15-TAS METINIS BALIUS!

NAUJAS L D.

BETROIT- IICNtGAN Dr. Ignotas Stankus 
ma&BrM*SuPHiUplM,h.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.

Grand Bapids, Mich. — 
Elektros darbininkų strei
kas pasibaigė abiejų pusių 
nusileidimu.

TEATRININKŲ SEREI
KAS PASIBAIGĖ.
Seatle, Wash. *į- Teatrų 

muzikai ir judomųjų pa
veikslų operatoriai laimėjo 
streikų. Išsireikalavo šešių 
valandų darbo dienų ir še
šias darbo dienas savaitėje. 
Visi darbininkai priimti at
gal ir teatrų darbininkų u- 
nijos pripažintos.

Toks pat streikas ėjo ii 
laimėtas ir kituose dides
niuose šiaurės vakarų mies
tuose.

TIKRAS BEKAMPIS. Į < 
Pėtnyčioj, lapkr. 19 d. š. 

m. Lietuvių Kriaučių Uni
jos 149 skyrių ssurengė pra
kalbas dėl streikuojančių 
Talbot kompanijos darbi- ; 
ninku, kad ssutiprinus jų ' 
nupuolusių dvasių.

Kadangi unijos skyriaus 
valdyboje bolševikėliai, ku
riems nerūpi darbininkų 
reikalai, tai ir šias prakal
bas surengė, kad išardyti 
vienybę ir streikų, kuris jau 
tęsiasi per 10 savaičių.

Kalbėti užkvietė Bekam
pį, kurį Brooklyno kriau
čių unijos darbininkai buvo 
išmetę iš unijos ir kuris tiek 
daug skandalo pridarė.

Kas skaitė apie Bekampį 
ir kas jį pažįsta, tai stebisi, 
kaip tokį skandalistų darbi
ninkai prisileidiža. Jam ne
rūpi darbininkų vienybė ir 
laimėjimas, bet jų pakrik- 
dymas ir išnaudojimas.

Jis vietoj kalbėti apie 
darbininkų reikalus ir strei
ko padėtį, pradėjo anie bol
ševizmų, niekinti Lietuvos 
valdžių ir katalikus.

Matyt Bekampiui buvo iš- 
anksto informuota, kad 
streikuojanti darbininkai 
yra didžiumoje katalikai ir 
kad suardyti vienybę tarpe 
darbininkų, tai reikia iško- 
lioti katalikus, dvasiškijų ir 
Lietuvos valdžių. Tai taip 
socijalistai ir bolševikai rū
pinasi darbininkų reikalais, 
vieni iš ju streiklaužiauja. 
o kiti prisidengę darbinin
kiška skraiste ardo vieny
bę. Ar nelaikąs susipratu- 
siems darbininkams pradėti 
kovų pneš vidujinius darbi-

PARSIDIJODA
Poo! ruimis, 4 stalai, geras biznis, po 
numeriu: 343 D Street, South Boston, 
Mass.

(LITHUANIAN DEVELOPHENT CORPORATION)
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y

Ši Bendrove, turėdama savo skyrių fBranch OHice) Kauno, 

daatato pinigus tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų fr




