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Bolševikai
Lenkijos

bus užrekorduotos

Iš Lietuvos

Francijos [

KEISTA ŽINIA

Ispanijoj pra

metams 48 auksinai

NEDARBAS.

KIEK KAS GAVO.
Paryžius. — Per spalio 

mėnesį Vokietija išgabeno 
alijantams 2.186.968 tonų 
anglių, kaipo kontribucijos 
dalį. Iš to grobio Franci j a 
pasigrobė 1.520.334 tonų, I- 
talija 272.864 tonų, Belgija 
265.770 tonų, Lusemburg 
128.000 tonų.

“TAUTA

KETVERGAS, GRUZDŽIO 2 D., 1920.

BENE PERDAUG 
GYNIMO ĮSTAIGŲ?

Paryžius. — Operų daini
ninkų ir muzikų streikas 
pasibaigė. Streikas buvo 
prasidėjęs spalio viduryje. 
Samdininkai padavė tokias 
išlygas, kokias artistai ga- 
ėjo priimti.

AMBASADA PRIE 
VATIKANO.

STREIKAS PASI 
BAIGS.

GRAIKIJOS REIKALAI} ANTRAS AUTOMOBI
-------  1 LIŪS LIETUVOS 

VALDŽIAI.

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.
KAS MUMS ČIONAI 

DARYTI?

Užrašykite saviškiams Lie
tuvoje Kaune einančių laikra
ščių. Tinkamiausi Lietuvos 
žmonėms laikraščiai yra:

■uvos g

Paryžius, lapkr. 30. — 
Francijos parlamentas po 
karštų debatų nubalsavo už 
atnaujinimų ryšių su Apaš
tališkuoju Sostu ir įsteigi
mų prie Vatikano ambasa
dos. Už balsavo 397, prieš 
209.

TURĖK AUKAVIMO 
KNYGELĘ.

katra gi 
iš tų visų gynimo ir n'vnimo- 
si įstaigų yra vyresnė ir kat
rai priguli vadovybė?

“Socialdemokratas” pa
tarė saviesiems steigti “Šau
lių kuopas,” bet veikti sa- 
vystoviai, vadinas neklau
syt nei Šaulių sąjungos šta
bo, nei kariškosios Vadovy
bės. Ir kai kur jau apsireiš
kė tos “savystovvbės” sėk
mės. Kažin kokie apsigin
klavę peštukai, vadindami 
sąve šauliais, ima vietomis 
daryti kratas. suiminėti 
jiems netinkamus asmenis, 
be vyriausybės orderių. Tik
rieji šauliai per tatai gali 
nustoti gero vardo, o vieto
mis gali išvirst stačiai į chu-

Broliai ir sesutės! Tik 
pagalvokite, kas tais žo
džiais pasakyta. Lietuvoje

Madrid. — Ispanijoj pra
dėjo mažėti variniai pinigai. 
Per 3 metus jų sumažėjo 
ant 50 nuoš. Atsirado koks 
nors išrokavimas rinkti va
rinius pinigus.

Aukų rinkimas nei vieno
je tautoje nepasibaigia. Au
kos renkamos ir turtingiau
siose tautose. Negali būti 
nei kalbos, kad lietuvių tau
toj kada nors sustos aukų 
rinkimas.

Per visą karo metą buvo 
ūoliij aukuoto jų tautos rei
kalams. Jau dabar aišku, 
kad veik kiekvienam auko
tojui būt indomu turėti re
kordą visų aukų. Ikšiol, tei
sybė, Tautos Fondas už 
stambesnes aukas davinėjo 
liūdymus, stambesnėsės au
kos užrekorduotos laikraš
čiuose. Bet šių metų Tau
tos Fondo seimas priėmė 
auksinį sumanymą įvesti 
mokesčių knygeles. Nuo 
dabar Tautos Fondo narių 
ir aukuotojų mokesčiai bus 
sutraukiami į tas mokesčių 
knygutes. Dabar Tautos 
Fondas yra taip, kainir kita 
dr-ja, sąjunga ar susivieni
jimas, kur yra mokesčiai.

Bus laikas kada aukavimo 
liūdymas bus svarbu turėti.

Paryžius. — ~ 
laivyno eskadra renkasi į 
Graikijos sostinės uostą. 
Ateinančią nedėlią gruodžio 
5 d. Graikijoj bus balsavi
mai ar grąžinti alijantų iš
vytąjį karalių Konstantiną 
ant sosto.

Atėnai. — Venizeloso par
tija, kuri pritarė alijantams 
ir kuri valdė šalį po išvijimo 
karaliaus, ragina savo sekė
jus nebalsuoti ateinančią ne
dėlią klausime ar grąžinti 
karalių ant sosto ar ne.

Mūsų šaliai ginti yra Ap
saugos Ministerija, dabar 
vėl įsteigta Gynimo Komi
tetas su skyriais, pirmiaus 
jau veikė Šaulių sąjunga, ir 
nūnai atsirado dar “Geleži
niai vilkai.” Turime dar 
Mažąjį Seimą, kurs tikrai 
sakant turėtų užsiimt visu 
pirma šalies pvnimo reikalu 
ir leisti visupirma tam tiks
lui taikomus įstatus. J ei 
dar atsiminsime vyriausįjį 
karo vadą, tai pasidaro pa- 
galiaus neaišku

W ashinaton, lapkr. 29. — 
Dvi Amerikos šelpimo vei
kėjos Lenkijoj Martha Gra- 
czyk ir jos padėjėja Wasil- 
czyk sako esančios suareš
tuotos Kaune už šnipinėji
mą. Taip skelbiama iš Val
stybės Departamento. Jos 
buvo narės Grey Amerikos 
korpuso, kaipo prižiūrėto
jos vaikų maitinimo Euro
poj. Lietuvių valdžia su
areštavo Vilniuje ir atgabe
no Kaiman.

(Žinios keistumas aiškus. 
Lietuvos valdžia Vilniuje 
jų negalėjo suareštuoti, nes 
Vilniuje rązbaininkauja ali
jantų globojamas Žulikaus- 
kis. Jei lietuviai tas mer
gas būtų suareštavę dar teb- 
laikant Vilnių, ir atvežę 
Kaunan, tai apie tai Roma
nas būt žinojęs. Dabar Ro
manas sako, kad nieko pa
našaus negirdėjęs).

žiema, speigas, sniegas... 
Lenkų atakos nesiliauna. 0 
mūsų kareiviams trūksta 
ginklų ir neturi jie šiltų dra
bužių nuo šalčio prisidengti. 
Šiurpu!.. Bet nežiūrint į tą 
visą, lenkai sustabdyti ir 
dargi sumušti!

Naujausios žinios iš Lie
tuvos sako: lietuviai sumušė 
Zeligowskį šiąprėje nuo Vil
niaus; Švenčionys ir Gied
raičiai atvaduota, daug rai
tų legionistų pagauta. Taip 
jiems ir reikia!

ir p^unmosi 
sparčiaus.

(“Vienybė”)

NEŽINO, KĄ. DARYTI.
Paryžius. — Iš vokiškų 

šaltinių sužinota, kad Rusi
jos valdžia svyruoja ar siųs
ti savo jėgas prieš Lenkiją 
ar į Indiją. Zinoviev stoja 
už Indijos kampaniją, o 
Trocki stoja už karšimą len
kų kailio.

Lietuvių Prekybos Ben
drovė per duosnumą jos šė- 
rininkų ir gero sumanymo 
rėmėjus jau antrą tūkstan
tį dolerių surinko automobi
liams ir utarninke lapkr. 30 
d. kablegramuota Kaunan 
Lietuvių Prekybos B-vės 
skyriui inteikti Lietuvos 
valdžiai antrą automobilių.

Tą pat dieną iš Kauno 
atėjo kablegrama, kad Lie
tuvos valdžia nuo Lietuvių 
Prekybos B-vės perka 4 au
tomobilius. Amerikos lietu
viai padarykime, kad Lietu
vos valdžiai nereikėtų pirk
ti automobilių, intaisvkime 
mes automobilius jai.

Trečiam automobiliui au
kų jau* įplaukė. Darbuoki- 
tės visose kolonijose dėl ši
to reikalo.

Liet. P-bos B-ve.

Todėl dabar tapkite aukuo- 
tojais Tautos Fondui ir jū
sų kiekviena ir mažiausia 
auka bus užrašvta į mokės- 
čių knygelę. Teko girdėti, 
kad kurie matė Tautos 
Fondo mokesčių knvo-elę, la
bai džiaugiasi jomis ir pri
pažįsta, kad tai puikus da
lykas. Tautos Fondo nariai 
privalo tą dalyką išaiškinti 
tiems, kurie to nežino.

Toliau Tautos Fondo na
riai turi rūpintis išplatini
mu knygelės “Tautos Fon
das.” Ji yra Uosio para
šyta. Dabar, kada Tautos 
Fondan gausiai plaukia au
kos, tai socijalistai ir lais
vamaniai suskato Tautos 
Fondą teršti, kad sulaikyti 
aukų plaukimą Lietuvos 
reikalams. Prikaišioja, būk 
Tautos Fondas atskaitų ne
išduoda ir tt. Minėtoje Uo
sio knygelėje parodyta kiek 
ir kokiems tautos reikalams 
išleista iš Tautos Fondo.

Visi lietuviai katalikai 
aukuokite į Tautos Fondą ir 
teestie jūsų aukos įtrauktos 
į tam tikrą mokesčių knyge
lę-

gos galėtų tiksliaus veikti ir 
viena kitai nekliūtų, reikia 
jas labjaus centralizuoti bū
tent: visi šauliai ir “vilkai” 
turi būt karo metu žinioje 
ir valdžioje vyriausiojo va
do ir priklausyti prie tam 
tikrų pulkų, kaipo jo kariš
kosios dalys arba žvalgai. 
Gynimo Komitetas turi at
sakyti už savo visus skyrius 
prieš Seimą, kuriam turi 
teikti atskaitą iš savo veiki
mo ir įplaukų bei aukų aik- 
vojimo. Mažasai Seimas tu
ri pasiuntęs savo atstovus 
Apsaugos Ministerijom Jo
kios kratos bei suėmimai 
niekam negali būti leidžia
mi ar tai būtų Šauliai ar vil
kai ar kiti kokie “žvėrys” 
be teismo ar apsaugos vy
riausybių orderių. Tokiuo 
būdu mums matos apsaugos 

darbas eitų

- (Lietuvos Misijos Atsišaukimas)

Lietuva užpulta priešo. 
Lietuvos žemė vėl šlakstoma 
jos apgynė j ii krauju. Vien 
už tai, kad nepavydėdami 
kitiems lietuviai ir sau lais
vės pareikalavo ir nori am
žiais slėgusį skurdą ir sve
timųjų vergiją nusikratyti,
— yra atakuojami dabar į- 
nirtusių lenkų imperialistų. 
Nežiūrint į Tautų Lygos 
taruininkystę, nežiūrint į 
paskelbtą plebiscitą, lenkų 
generolas Želigovski tebe- 
švaistosi po Vilnių ir vieto
je dviejij divizijų turi jau 
Denkioliką. Vietoje išsinė
šinti iš Lietuvos į jo numy
lėtą Varšuvą — jis despera
tiškai vis dar bando smerk- 
tis Lietuvos gilumom At
kaklūs mūšiai eina plačiu

. frontu dieną ir naktį. Vi- 
liugingo priešo užpulta, Lie
tuva ginasi visomis pastan
gomis. Visi Lietuvos gy
ventojai kokių tautų, tiky
bų ar politinių pažiūrų ne
būtų, kaip vienas sukilo 
prieš lenkų ginkluotą bail- 
ditizmą. “Mirsim, bet len
kams nevergausim” — toks 
Lietuvos žemės balsas. Ir 
Želigovskio įtakos atrem
tos, nežiūrint į jo divizijų 
skaitlių. “Laisvą Lietuvos 
artojų šalį ne taip lengva 
pavergti.” Pertrumpos jū
sų rankos “prosze panai!”

Vilniaus klausimas liko 
pasaulio politikos klausimu. 
Jei pasaulį valdytų teisė, o 
ne kardas, teisybė — o ne 
“biznis,” tai Vilnius jau būt 
mūsų. Tačiau dalykai aiš
kėja ir rodosi, kad Rytų 
Lietuvos su Vilniumi liki
mą neišriš nei Tautų Lyga 
Genevoje, nei pasaulio poli
tikos centrai Paryžius ir 
Londonas. Kada anuotos 
šneka — diplomatai tyli. 
Vilniaus klausimą priseina 
rišti ne kam kitam, kaip 
Lietuvos kariuomenei, ko
vos lauke Lietuvos dirvo
nuose. Su Vilniumi surišta 
Lietuvos neprigulmybė ir 
visa Lietuvos ateitis. Todėl 
Lietuvos žmonės, nelaukda
mi, ar ateis kolda pagelba 
iš svetur ar neateis, ėmėsi 
už ginklo ir gyna nuo užpuo
likų savo šeimynas, savo 
namus, savo žemę, savo tur
tą, savo garbę, savo laisvę 
ir savo gyvybę.

Kada ' tenai skausmuose 
gimdoma Lietuvos laisvę, 
kas mums čionai daryti ? 
Šaltų diplomatų rolė mums 
netinka. Darykime tą patį 
kas daroma Lietuvoje. Te
nai visomis pajėgomis ski
namas kelias prie naujo lai
mingesnio gyvenimo. Te-’ 4 M ,, 
nai su ginklu rankoje sten-! Amerikiečiai. Mums ra- 
giamasi nusikratyti lenkų Į mu ir šūta čionai... Bet ne- 
imperialistinę okupaciją. ’ pamirškim Lietuvos apgynė- 
Mes čia darykime tą patį s^\jus-kareivius, mūsą laimės 
doleriais, _ tai skolindami,.sargyboje stovinčius. Ne- 
tai aukaudami. I, , . , / 7 , ••Lietuvoje karas, - ^.^ai^kime kad jg Metų 
riaukime ir mes. inuo šalčio. Nupirkime jiems

Lietuva gynasi, — gynki- naują ginklą ir šiltą drabu- 
mės ir mes. - žį. Vienas šautuvas — 10

Dirbkime drauge,—drau- dolerių; vienas'šiltų drdbu- 
ge ir pasidžiaugsime. kompietas (šilti marski-
' Lietuvos — gymtoio kraš- • • i.^Sa

I doleriais bombarduoti Zeli- 
jgovvskio bandas galime tie
siog iš savo stubų. Negalė
dami patįs asmeniškai ko
vose dalyvauti, — apgin
kluokime kiekvienas už sa- 
vę bent po vieną Lietuvos 
kareivį ar šaulį. O jie, ne
abejokime, mokės pastovėti 
už save, už mus, už mūsų že
mę ir laisvę. Bet jeigu mes 
kareiviui įduotume tik gink
lą ir daugiau nieko, tai dar 
savo krašto gynimo pareigų 
neatliktūme. Lietuvos gy
nėjams, kareiviams ir šau
liams apart ginklo reikia ba
tų, drabužių, maisto. Tą 
visą turi Lietuvos Valdžia 
parūpinti, o tas kainuoja 
nemaž pinigų. Tad mes, 
amerikiečiai, nupirkdami 
Lietuvos kovotojams naujus 
ginklus, aprūpinkime juos 
maistu, drabužiais ir ava
lais. Tam tikslui ir' skolin- 
kim Lietuvai, pirkdami bo
nus, kad Iš tų pinigų būt ga
lima visą tai parūpinti. Lie
tuvos Laisvės Paskola yra 
pamatas Lietuvos gynimui. 
Aukaukime dešimtines pro
testo karštyje, bet pirkime 
bonus šaltu protu. Tikslas 
vienas — Lietuvos laisvė.

Sena lotynų išmintis sa
ko: “Valgome kad gyventi, 
bet negyvename, kad valgy
ti.” Prie to dar galima pri
durti: “Uždarbiauname ne 
tam, kad pinigų turėti, bet 
tam kad žmoniškai gyventi. 
Pats pinigas džiaugsmo ne
daro, bet džiaugiamės iš to, 
jei su pinigu ką gero suge
bame atsiekti. Tad negai- 
lėkimės dolerio Lietuvos ap
gynimui nes ar mažas džiau
gsmas bus lenkų bei dvarpo
nių jungą nustūmus!

Lietuvos Gynimo Komi
tetas štai vėl telegrafuoja:

“Želigowskio armija sy
kį jau sumušta. Reikia 
su ja pabaigti ir išvyti, 
mums trūksta ginklų ir 
šilty drabužių. Ameri
kiečiai padėkite!”

gerai žinomas amerikietis. buvęs “Tau
tas Ryto’' redaktorius. Pereitą vasa
rą Friburge, Šveicarijoj, buvo įšven
tintas į kunigus ir gimtinėj parapijoj 
Virbalyje buvo iškilmingos' primicijos, 
kur dalyvavo daug katalikiškos ap- 
šviestunijos ir geri t. kun. J.Jakaitis, 
VVorccsicrio lietuvių klebonas. Kun. 
Narickas dabar sugrįžo Friburgan tęs
ti angštns mokslus. Jis yra uolus 
“Darbininko” ir L. D. S. prietelius ir
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Isarly ......................................... ....$41)0
Boston and suburbs .......................$5.00
Voreign countries yearly .......$5.00

kstvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Lietart* Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Darbissinkų Sąjunga.

PHILADELPHIA, PA.
Kalbės Romanas.

T. F. 21

LAWRENCE, MASS. •DARBININKAS 
(THE WORKER) v' 

Bm Lithuanian Trl-Weekly Paper.
PubUshed every Tuseday, Thursday, 

and Satnrday by St. JosepKs LitK- 
Metai* 22.-0. Assocšaiion of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:

"Entėred as second-class matter SepL 
B3, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under .the Act of March 3,1879” 
“Acceptance for malling at spėriai rate 
St postage provided for in Section 
1108, Act of Oct 8, 1917, authorized 
M July 12, 1918.”

Kį LIETUVAI DARO
Iš naujausių žinių mato

si, kad Tautų Lygos nu
sprendimas siųsti savo jė
gas Vilniun ir ten rengti 
žmonių balsavimą, kur jie 
nori prigulėti — prie Lietu
vos ar Lenkijos stojasi kū
nu. Nuo gruodžio 1 d. Ang
lijos jėgos iš Dancigo, o 
francūzų iš Klaipėdos jau 
turėję būti Vilniuje. Reiš
kia karas tarp Lietuvos ir 
Žulikausko automatiškai su
stoja.

Plebiscitas (žmonių bal
savimas) įvyks kiek vėliau.

Kada Rusijoj viršų ėmė 
bolševikai, tai skaitydavo
me šitokių žinių apie jų pa
sielgimus. Prieina bolševi
kas prie gerai apsirėdžiusio 
žmogaus ir sako: “Kiek 
duosi už savo drabužius.” 
Dyvydavomės iš tokio keis
to žmonių rubavojimo. Bet 
koks yra skirtumas tarp mi
nėto bolševikų pasielgimo ir 
Tautų Lygos pasielgimo su 
Lietuvos sostinės klausimu.

________

• v

NESIRENGĖ KELTIS.
Prieš tūlą laiką buvo ži

nia, būk Lietuvos valdžia 
buvus paąirengus keltis į 
Šiaulius dėl Žulikauskio žy
gių prieš Kauną. Toji žinia 
buvo kilus iš Rygos. Latvi
jos oficialė žinių agentūra 
buvo paleidus žinią apie 
Lietuvos valdžios neva kėli- 
mąsi.

Tik ką sugrįžęs iš Lietu
vos Jonas J. Romanas pasa
kė, jog Lietuvos valdžia vi
sai nemanė keltis iš Kauno 
ir latvių paskleistas apie tai 
gandas neturėjo jokio pama
to.

STEBĖTINA
KOLONIJA.

DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONUOSE

Pėtnyčioje gruodžio 3 d. 
miesto salėj vakare kalbės 
Jonas J. Romanas, Lietu
vių Prekybos B-vės prezi
dentas, tik ką sugrįžęs iš 
Lietuvos. Bus ir daugiau 
kalbėtojų. Apie šitą nepa
prastą • naujieną kuopla- 
eiausia praneškite savo 
draugams ir pažįstamiems. 
Tesueina visi vietos lietu
viai ir iš aplinkinių mieste
lių. Išgirsite indomiausių 
žinių.

Lietuvai pagelba—Lenkam 
Smūgis.

Rengėjai
■“ f

ANSONIA, CONN.
LDS. 43 kuopa rengia 

toj 7 vaL vakare. Kalbės 
gerb. kun. J. Bakšys iš Wa- 
So. Bostono. Tai-gi bran- 
terbury ir A. F. Kneižys iš 
prakalbas 4 gruodžio, suba- 
gūs broliai ir sesutės Anso- 
niečiai nepraleiskit šios pro
gos, nes bus daug kalbama 
ir apie mūsų brangią tėvy
nę Lietuvą. Tad visi ant 
viršminėtų prakalbų.

Valdyba.

PITTSBURGH, S.' S., PA.
Tautos Fondo 2 skyriaus suruoštos 

prakalbos įvyko Lapkr. 20, 1920, šv. 
Kazimiero Mokyklos Svetainėje. Kal
bėjo p. K. J. Krušinskas. Lietuvos 
gelbėjimui stambesnes aukas sudėjo 
sekantiej i: 
Ignotas Balčius........
Mateušas Grigaliūnas 
Jonas 
Jonas 
Jonas 
Jonas 
Jonas Aleksoms ....... 
Frank Wenslovas ........
Marcelė Stankevičienė . 
Kun. M. J. Kazėnas ... 
Jonas Valaitis .......... ..
J. G. Milius ....................
A. M. Sutkaitis ............
Juozas Dailydė ............
Marė Krivickienė ........
Kazimieras Pociūnas ..

Po $5.00: Petronėlė Blažaitienė, Ta
rnas Babarskas, Andrius Bubelis, Jur
gis Blaževičius, Katrina Gricienė, Vla
das Benevičius, Aleks. Radziukynas, 
Ona Laniauskienė.

Po $3.00: Simonas Bacvinskas, N. N.
Po $1.00: M. Takažauskienė, Jonas 

Stankevičius.
Smulkiais $20.90.

Labu .........................   $236.25
Lietuvos Laisvės Bonų parduota 250.00

Janulis ..........
L. Bartininkas 
P. Petraitis .. 
Bartininkas ..

.15.00 

.11.35 

.11.00 

.10.00 

.10.00 

.10.00 

.10.00 

.IOjOO 

.10.00 

.10.00

.10.00 

.10.00 

.10.00 

.10.00 

.10.00 

.10.00

Išviso ................................ $486.25
A. M. SutkaitS, 

Raštininkė Tautos Fondo 2 Skyr.

HARRISON IR KEARNY 
N. J.

KL’
Worcesterio lietuvių kolo

nija šauniai pasižymėjo per
viršydama jai paskirtą kvo
tą Lietuvos Laisvės Pasko
los bonų parduoti. Jai bu
vo paskirta parduoti už 
$80.000, o ji jau pardavė 
už $116.0000. Ir TOrceste- 
riečiai dar tebvaro paskolos 
darbą.

Aukų rinkime worceste- 
ėiai ir-gi priešakyje kitų 
kolonijų stovi. Štai ką wor- 
cesteriečiai padarė per lap
kritį : 7 d. surinko aukų $3.- 
977.21. Tos aukos pasiųsta 
tiesiog į Lietuvą A. Stul
ginsko vardu. 21 d. Tautos 
Fondui surinko $600, 25 d. 
Tautos Fondui sudėjo 403.- 
10, 28 d. Merkinės gimnazi
jai sudėjo $107.73.

Worcesteriečiai nėra ko
kie ypatingi žmonės. Jie y- 
ra tokie pat lietuviai darbi
ninkai, kaipir kitų kolonijų 
lietuviai. Buvo laikas, kuo
met worcesterieėiai žemai 
stovėjo, buvo paskendę svai
galuose. Bet prieš 10 ar 
daug maž tiek metų worces- 
teriečiai susilaukė gerb. 
kun. J. J.- Jakaičio, kurs y- 
ra labai uolus blaivininkas 
ir darbštus veikėjas Bažny
čios ir Tautos reikaluose.

- Gerb. veikėjas nelyginant 
M«eė išvedė Woreesterio 
lietuvius iš karaliaus Alko- 
lio vergijos. Tuomet Wor- 
eesterio lietuviams liko ska- 
*: •’ ■ ; r T 5 ;
r k n lai i >. n

Tokios puikios tabokos lenkams su
malė atkeliavęs p. L. šimutis musų ko
lonijoj, kad jau bus“bracia do lasu, 
to za mocna!” T. F. 21 sk. surengė 
prakalbas lapkr. 14 d. 1920 šv. Kazi
miero mokslainės svetainėj 1 vaL po 
pietų. Kalbėtojas panaudojo visas spė
kas, išdėstė koplačiausia Tėvynės Lie
tuvos reikalus. Kalbėtojas visus ragi
no nesustoti ant puškelio kovojus už 
Lietuvos laisvę, bet varytis tol, kol 
Lietuyos vėliava neužplevesuos ant Ge
dimino kalno. O tam dasiekimui mu
sų narsiai kariuomenei trūksta gink
lų. šaukė kas atsiras kad duoti gink
lų, ne gyvastį. Išgirdę Lietuvos sū
nus, tuojaus pradėjo krauti šimtines 
Geležiniam Vilkui, anuotoms, kulkos
vaidžiams ir da prie to ir smulkių au
kų visuomenė už Lietuvos laisvę.
jai, kurių vardai skamba kaip katali
ku dėl patronų, šitai Lietuvos gynė- 
K. Valančiunas (biznierius) $200.00 
Kleb. kun. J. J. Kaulakis.......... 100.00
B. Tribulas (biznierius) ............... 50.00
Agota Pranckunienė............ .'....50.00

(L. Bonų)
Jonas Grigaitis (L. Bonų) ....50.00 
Vincas Žalnieraitis ........'............. 50.00
Lietuvos Liuosybės Saigų 7 kp. 35.83 
Ignas Čižas ..................................... 20.00
Ona Palionienė ........
Vincas Varvuolis ... 
Kun. J. Karalius ...
Jonas Tiabera ..........
Kun. J. Cepukaitis ... 
KosL švagždys ..... 
Kaz. Balčiūnas ........
Ant Balčiūnas ........
Juozas Jablonskas ... 
Jieva Navardaųskienė 
Juoz. Adomaitis .... 
Vinc. Navardauskas . 
B. Randokeviče ........
Ad. Varionis ............
Jon.
Jon. Pilipaviče 
Mar.
Juozas Bekeris .. 
P. VasiliHSkienė ..

Petrušiunas
Mekis .....
Serbentas .. 
Klemas ....

Tik viena labai apgailėti, kad musų 
didis nesusipratimas šitai kame. Kad 
mes Philadelphijos lietuviai turim net 
tris locnas svetaines, bet ne visos dėl 
LietAros labo tarnauja. “Tautininku” 
puiki svetainė butų parankesnė laiky
ti prakalbom, daugiau sueitų- žmonių 
pasitarimui dėl Lietuvos reikalų. Bet 
jei nori kojų įkelti, tuojaus ir mokėk, 
šitai faktas. Kaip rengėm demons
tracijų prieš lenkus rugsėjo 9 d., šau
kia masmitlngų mokėjom $10.00. Rug
sėjo 12 d. parodavimo dienoj ir vėl- 
reikėjo mokėti $10.00. šitai jau ir nė
ra $20.00 suaukuotų pinigų dėl Lietu- 
vos. Kodel-gi nei vieno skatiko neima 
už svetainę šv. Kazimiero parapija? 
Lietuvos reikalais susirinkimai arba 
prakalbos per metus net apie 10 sy
kių rengiama ir nei cento nereikia mo
kėti. Ir pasirodo, 
tuvos reikalus ar 
nintrai?

DAYT0N, OHIO. EASTON, PA.

kurie atjaučia Lle- 
katalikai ar tauti-

sk. rašt K.. Driia.

W. LYNN, MASS.
Kalbėjo Gerb. Kunigas 

K. Urbonavičius.

nūs bedarby streikus ir kitokius ne
susipratimus darbininkų su darbda
viais. Ragino rašytis prie Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos.

Prisirašė keletas narių.
Žmonių buvo apie 50. Vedėju pra

kalbų buvo A Naiva.

Daytono lietuviai, kurių labai ma
žas būrelis čionai gyvena, gerai dar
buojasi. Vienas dalykas iš jų pusės 
blbgas, tai nenori garsinties taip, kaip 
kitų kolionijų lietuviaL Nesuprantu 
kodėl jie taip daro: ųr tai sarmati- 
nas pasirodyti prieš kitas kolonijas, 
kad neturi nei nuosavos svetainės kur 
galėtų turėti šokius, vakarus ir viso
kias prakalbas; ar tai, kad jie buvo 
užmigę pirm kelerių metų; ar tai, kad 
juos neteisingai kontraktorial nu
skriaudė bestatydami jų vaikams mo
kyklų; ar kad jie neturi dar savo ge- 
ro maldnamio; ar kad neturi dar nuo
savos klebonijos; ar tai kad uždarė 
saliunus; ar kad dauguma patys iš
moko daryti ir degtinę ir alų; ar tai, 
kad nekurie turėjo papulti valdžios 
rankosna už 'savo mokslų’ir pasišven
timų; ar kad Daytono cicilikų kelnės 
nusmuko; ar tai, kad parapija per 
porų metų išmokėjo apie dvylikų tūk
stančių skolos; ar tai, kad pasiuntė 
per Lietuvos Raud. Kryžių penkes dė
žes drabužių ir dar nuo pavasario ne
gavo iš New Yorko jokios žinios; ar 
tai, kad ne Visi pirko L. L. Bonus; ar 
tai, kad vietinis klebonai cicilikus su
varė ožio ragan ir už tad nori klebo
nų užmušti; ar tai, kad Lietuvos Mi
sija, žadėjo du sykiu ir nei vienų syk 
nepribuvo; ar tai, kad pora laisva
manių, laisvai be šliubo su svetimom 
moterim begyvenant, laisvai patys 
nusižudė atvažiavusieji iš Detroit 
Daytonan; ar tai, kad vienas kler
kas pradėjo pusti laisvamanės minkš- 
tojon; ar kad, nors po visų vargų, 
Daytoniškiai turi puikiausi benų visa
me mieste su savo instrumentais ir 
svetimtaučius stebina savo gražia mu
zika; ar kad visi piknikai išnyko; 
ar kad dabar sunkus užėjo laikai, nes 
daug bg darbo, o reikia iš pinigų ko- 
ziriauti; o gal ir dėl to kad rengiasi 
prie statymo klebonijos.

Manau, kad nevisos drauge, tai 
nors po viena priežasčia tas įvyko, 
kad nebuvo matyt korespondencijų iš 
šito miesto.

Bet užtenka tylėti; pasirodyti, kad 
mes nemiegam ir veikiam gal daugiau, 
negu kitos kolionijos, kurios gal dau
giaus šauksmu negu su darbais rė
kia.

Musų darbai, tiesa nedideli, bet 
kaipo mažai kolionijai užtektinai ge
ri. Tuom sykiu galima paminėti 
nors paskutinius apsireiškimus musų 
kolionijos artistų-lošikų gabumus.

Nedėldienio 21 lapkr. vakare buvo 
perstatymas: “Dėdė Atvažiavo,” kurį 
sulošė nemenkai. Buvo silpnumo iš 
paties Dėdės, bet kadangi jam reikėjo 
paimti rolę tik tada, kada jau visi ki
ti mokėjo, nes Dėdės rolę pametė vie
nas artistas, tad neturėjo progos ge
rai išmoktu Kiti artistai gerai lošė. 
Geriausiai lošė StulgalSukės savo ro
les.

Subatoj, 13 d. lapkričio vietos LDS. 
40 |p. buvo surengusi prakalbas Ir 
koncertų naudai musų brolių Lietuvos 
kareivių. Buvo susirinkę nemažas bū
relis. Kalbėtojas buvo užkviestas vi
siems gerai žinomas veikėjas gerb. A. 
F. Kneižys, LDS. Centro sekretorius 
iš South Bostono. Ji saiškiai savo.kal
boj nupiešė apie Lietuvos sunkių da
bartinę kovų prieš lenkus. Koncerti
nę programo dalį išpildė vietos var
gonininkė p-lė M. Mitruliutė su ge
rai išlavintais didžiųjų ir mažųjų cho
rais. Mažų mergaičių choras sudai
navo tris daineles: “Tra-la-la plauk 
dainelė,” “Lietuvos vėliava” ir “Ciu- 
čiu liu-liu.” Deklemavo mažos mer
gaitės: B. Gedviliutė deklemavo “Su
diev motinėle, Albina Bertašiutė “My
liu tėvynę,” Juozafina Dromačiutė — 
“Aš Lietuvaitė,” Ona Dromančiutė — 
“Sesytėms Lietuvaitėms,” Bronė Gus- 
čiutė — “Tėvynės Liuosybė.” Visos 
mergaites savo užduotis pasekmngai 
atliko. Didžiųjų maišytas choras su
dainavo tris daineles; “Miškas ūžia,” 
“Kad aš jojau” ir Lietuvos imnų. Pub
lika buvo pilnai užganėdinta. Aukų 
surinkta Lietuvos gynimo reikalams 
$211.06. Aukotojų vardai:
P. Pečluras ......................................H.00

Po $10.00: Kun. V. Matulaitis, S. 
žemgulis, J. Kubilius, J. M. Dumčius, 
V. Gedvilas.

Po $5.00: K. S. Balsis, J. Eidukas, 
J. žųsytis, A. Kazlauskas, J. Leliuga, 
D. Vaišvilas, J. Stankus, V. Lengvi
nas,

Po 
Po 

kas,
Puplesis.

Po $1.00: A. Masis, K. Mažrimas, F. 
Kateiva, J. Bružinskas, J. Lignugaris, 
S. Audinis, J. šlepetis, J. Vaištars, J. 
Stančius, S. Ruigis, A. Aleksandravi- 
če, P. Gedvilas, A. Tamošauskas, P. 
Pareigis, B. Gedvilas, M. Mitruliutė, 
J. Skirmantas, A. Genbučiutė, A. Ber- 
tašius, K. Jurgilevičius, V. Armalevi- 
čienė, B. Krisiukas, J. Vaišvilas, J. 
šainauskas. Viso surinkta su smulkio
mis aukomis $211.06.

Nedėlioj 14 d. lapkričio š. m. pobaž- 
nytinėj svetainėj buvo prakalbos vie
tos LDS. 40 kp. Kalbėjo tas pats kal
bėtojas A. F. Kneižys. Publikos buvo 
prisirinkę pilna svetainė. Gerb. kal
bėtojas plačiai ir turiningai savo kal
boj gvildeno apie darbininkų reikalus 
ir naudingumų kaip reikia pasiliuosuo- 
ti iš po kapitalizmo. Nurodinėjo rei
kalų rašyties visiems į darbininkiškas 
sąjungas ar unijas. Nuoširdžiai kvie
tė visus darbininkus ir darbininkes 
stoti į LDS. Toliaus kalbėjo apie Lie
tuvos krikščionių demokratų darbinin
kų judėjimų dėl pagerinimo ekonomi
nio gyvenimo. Naujų narių prisirašė 
prie LDS. 40 kp. M. Mitruliutė, Jo
nas M. Dumčius, M. Sungaila, V. Leng
vinas.

Buvęs.

WORCESTER, MASS.
K Sukaktuvės.

Lapkričio 28 d. L. Ukėsų Kliubo sa
lėje buvo prakalbos T. Fondo 11 sky
riaus So. Bostono. Pagal didumo ko
lionijos, žmonių atsilankė pusėtinaL 
Nors ir bedarbė, bet kai-kurie pasiro
dė su aukomis labai gražiat

Gerb. klebonas pirmiausia kalbėjo 
apie Lietuvos istorijų ir dabartinį 
karų su lenkais, o antru atvėju, apie 
LDS. organizacijų.

Prakalbų vedėju buvo M. Adlys. Au
kas rinko Ona Vengraičiutė, Marijona 
Užaresiutė ir K. Stočkus. Aukojo šie: 
X Saulėnas .................................. $10.00

Po $5.00: J. Tėvelis, J. Majauskas, 
J. Gužauskas, P. Jačius.

Po $2.00: J. Krugelis, M. Majauskie- 
nė.

Po $1.00: Vi. Špokauskas, Ona Nor- 
kunienė, J. žedeckas, S. Budrevičius, 
A. Kazlauskas,' L. Kaziukonis, M. Ben- 
guvienė, L. Žekonis, A. Virbickas, A. 
Giedraitis, J. Daugirdas, Vincas Ven- 
graitis, Alena Tėvelienė, Daminka 
Jarmalavičienė, Klimas Bleškis, Alena 
Petkevičh, Petras Matėnas, Adolf Bin- 
lė, W. Uždavinis, Joe Zaianskas, Pet
ras Bintas.

Viso $59.65. Pinigai jau pasiųsti. 
Visiems aukuotojams tariu ačių var
dan Lietuvos kareivių.

aukavusi $100, Tau- 
Saulės Namams $50, 

kokiame 
prisidė-

$25. Bile 
reikale yra

J. Telvikas. 
$3.00: P. Balsis. 
$2.00: P. Klona, A 
D. Kučinskas, P.

Nedėlioj lapkr. 28 d. šv. Liudviko 
dr-ja minėjo 20-metines gyvavimo su
kaktuves. Iš ryto buvo dr-jos šv. Mi
šios, kurias atlaikė gerb. kun. J. Čap
likas. Po pietų A. O. H. salėj buvo 
prakalbos. Kalbėjo gerb. kun. J. Čap
likas, adv. Kalinauskas ir Pranas Gu
das. žmonių buvo pusėtinai susirinkę. 
Ant estrados buvo įvairių Worcesterio 
pašelpinių dr-jų pakviesti pirmininkaL

Kad dr-jos sukaktuvių gerų atmin
tį padaryti, tai atlikta gražus darbas. 
Surinkta $107.73 Merkinės gimnazijaL 
Kolektų gabiai varė adv. Kalinaus
kas ir ypač jo dėka tiek surinkta.

šv. Liudviko dr-ja dabar turi arti 
200 narių ir jos turtas siekia $6.700. 
Ji yra viena prakilniausių dr-jų ne
tik Worcesteryje, bet ir visoj Ameri
koj. Uoliai dedasi prie Tautos ir 
Bažnyčios reikalų. L. Laisvės Pasko
los bonų pirko už $1.000, šv. Kazimie
ro bažnyčiai yra 
tos Fondui $100, 
Tautos Namams 
kitame viešame
jusi gausiomis aukomis.

Jos dabartinė valdyba yra 
Dailydė pirm., Pranas Bartkus rašt., 
Aleksandra šablinskas ižd.

Geriausios kloties naudingai ir pra
kilniai dr-jai.

Per minėtas prakalbas aukojo:
Po $5.00: J. Kasiulis, J. Povilaitis,

I. Kuliešius, kun. Čaplikas, adv. Kali
nauskas, Juozas Glavickas.

Po $2.00: G. Raudelius, J. Leleikis, 
L. Sviklas, J. Zelanskas.

Po $1.50: A. Šukys, A. Stapčinskas.
Po $1.00: O. šilelienė, F. Baravy

kas, A. Nevulienė, J. Leikauskas, P. 
Pūras, J.-Volonge vičius, N. N., A. Be- 
nukas, J. Levišiutė, P. Mortunas, J. 
Kaminskas, St Purvinskas, J. Piga- 
ga, A. Simanonis, J. Kuncevičia, Ig. 
Kukauskas, J. Tamulionis, L. Valun- 
gevičia, A. Galčius, S. Bundza, A. Vai
čiulis, V. Krukonienė, J. Paltanavičia, 
K. Yeškeviče, A. Bruksiejus, R. Gla
vickas, J. Milius, J. Bruožys, Julius 
Milius, J. Balkunas, Jonas Kvaracie- 
jus, Petras Kartonas, Mikolas Bilins- 
kas, And. Baravykas, Petras Šilans
kas, J. Baravykas, Vladas Mazaliaus- 
kas, Petras Grigas, Martynas šarkus,
J. žjgaras, M. Civinskas, M. Račkaus
kaitė, V. Giedraitis, J. Baravykas, A. 
Cesna, P. Tutkus, N. N., Ed. Styga, 
Elz. Kupstienė, E. Dominaitė, J. Šu
kys, J. Didvienas. B. Štaraitis, Julė 
Stoškienė, J. Bučinskas, J. Ulida.

Ten Buvęs.
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N. N. .................................................10.00
Po $5.00: Pet. Valiukas, Jok. Ur- 

bonaviče, Dom. Povilaitė, Pet. Stepo- 
nienė, P. Mikalajūnas, J. Kičas, J. 
Valakas, R. Petrauskas, M. Arlaus
kienė, J. Poškienė, K. Pauplis.

Po $2.00: M. Navickaitė, J. Petraus
kis, B- Petrauskis.

Po $1.00: J. Jakštis, J. Bravinskas, 
P. Jazdauskas, T. Matulis, J. Spilgie- 
nė, V. Balkienė, V. Stravinskiutė, K. 
Valaičiutė, E. Valantiejutė, V. šve
das, J. Lakštukas, A. Žvigaitienė, Ig. 
Merkelis, A. Giraitis, A. Rupšienė, V. 
Bučniutė, P. Laščiauskas, B. žonas, J. 
Morkūnas, V. Čepulis, D. Baublaitė, K. 
Sereika, S. Pleinis, O. Žukauskienė, O. 
Palionienė, J. Kateivienė, J. Janušaus
kas, J. Ambrazas, A. Bračienė, J. Kle
vas. V. Dvarauskiutė, M. Valašinlukė, 
T. Misiuniutė, P. Sadauskas, J. Vala
vičius.

Toliaus seka vardai, kurie aukavo 
bažnyčioj laike sumos 14 d. spalio dėl 
Lietuvos ir josios reikalams į T. F. 
dėl Vilniaus Išliuosavimo iš po oku
pantų lenkų.

Dom. Baublaitė $8.00.
Po $5.00: A. Užumeckis (graborius), 

A- Raziulis, J. Žitkus, S. šiuša, J. Mei
lutis, A. Agentas.

Zig. Parapinas $3.00.
Po $2.00: P. Rupšaitė, S. Petrušiu

nas, J. Turauskas, J. Bakševiče, U. 
Stravinskiutė, A. Naujokas.

Po $1.00: V. žalnieraitis, A. Pranc- 
kunas, V. Jozukevičius, D. Buitienė, L. 
Valinskienė, O. Laukonas, O. Krauk- 
lienė, O. Vasiliauskienė, M. Teškevi- 
če, M. Sareikienė, O. Lupeilkenė, E. 
Brazienė, M. Poškevlčienė, K. Juk
naitė, J. Kateivienė, U. Stasiūnienė,
O. Garbudlenė, B. Bigienė, A. Kazu- 
kaitlenė, Čiurlionienė, J. Pikunavlčius, 
E. Saudorgienė, E. Mironlenė, A. Va
latkienė, J. Saulis, P. Gintas, A. Ka- 
zaakltls, L. Kundrotas, X Sakitutls,
P. Žukauskas, M. Uždavinienė, J. Bek- 
šis, A. Janušauskas, M. Kumickiutė, A. 
Miliauskas, K. Sirišas, J. Tiabera, Bį 
Puidokienė, M. Trakimas, E. Budrins- 
kas, T. Dargužienė, S. Šiltutis, J. Bra
zis, J. Snuklškls, M. žutausklutė.

Po 50c.: E. Balčiunė, Navickienė, P. 
Petkus, J. Petkus, Mortusevlčlus, E. 
Eimutienė, O.. Domeikienė, O. Mas- 
taltitnė, O. Balčiūnienė, J. Jakštis, K. 
Tribulas, S. Petaiks, P. Dubauskis, J. 
Norta*.

Iš kasos pridėta $150-00 tari dar bu
vo surankiota į T. F. Tai-gi visos šu
nta* pasidarė dėl Lietuvos gynimo ir 
išliuosavimo sostinės Vilnius $1,423.- ku per pasidarbavimų vietinio skyriaus 
52, tari tuojaus likos čekiu pasiųsta Lietuvių 
į centrų.

J. Vasiliaus- 
žadeikis, V.

Kilkeviče

Rimkienė

Antanas

Sim. 
Juoz. 
Vinc. 
Alek.
Ant Juodeikis .. 
Kaz. Driža ........
Roz. .Čiurlionienė 
Ona Raugelienė . 
Jonas Zikaras ... 
Mik. Žemaitis ... 
Pet Bekmon ... 
Jonas Bakševiče 
Kaz. Mačiūnas . 
J. Kerdokas __
Tam 
Kaz. 
Kaz.
J. Garvižas . 
J. Mozūras . 
Mik. Juška . 
Juozas Bėkša

Vėlis...........
Baublaitė . 
Daškauskas

Dideles prakalbas rengia L. Vyčių 
90 kuopa Nedėlioję, Gruodžio 5 d., 1920 
S. Hantmano Svetainėje 2 vai. po pie
tų. Kalbės p-lė M. Jokubaitė, iš New' 
Haven, Conn., garsi kalbėtoja ir pasi
žymėjus savo veikimu tarp Amerikos 
lietuvių, o ypač L. Vyčių organizaci
jos.

Tai-gi, gerbiamieji, visus maloniai 
kviečiam ant šių prakalbų, nes bus 
vienos iš svarbiausių, kur turėsite 
progų išgirsti apie L. Vyčių organiza
cijos svarbų ir bus išaiškinta kas tie 
L. Vyčiai ir kokiu tikslu jie darbuo
jasi.

Kalbės lietuviškai ir angliškai.
Kviečia visus Komitetas.

BRIGHTON, MASS
Mėnesiniam susirinkime šv. Jurgio 

dr-jos 26 lapkričio buvo pakeltas klau
simas kas-link sušelpimo Lietuvos. Vi
si draugai vienbalsiai nutarė užsidėt 
ekstra mokestį po $1.00. Tai pasida
rys apie 350 dol. Nors Brightonas nė
ra didelė kolonija, bet veikia nuo pat 
pradžios karo, šios kolonijos lietu
viai yra daug jau prisidėję prie išga
vimo laisvės Lietuvai. Viso apie 5,- 
000 dolerių. Brightone yra dar ir dau
giau dr-jų ir kuopų. Visos dr-jos ku
rios nešioja šventųjų vardus, tai yra 
R.-Katallkų krikščionių deda aukas iš 
paskutinio, bet paklausklm Vienybės 
Dr-jos kiek ji yra sušelpus brangių 
Lietuvų. Katalikai, kurie priklausote 
prie laisvų dr-jų kodėl jus miegat, ar 
jus negalit pareikalauti kodėl dr-ja ne
remia Lietuvos.

Broliai komunistai ir socialistai, 
taip-pat ir progresyvės stokit sykiu j 
eilę, bukit tautos gynėjais nuo lenkų 
ponų plėšikų. ' •

Brightonietis.
—■ ■ ■ ............... h

RAGINKITE SAVO DRAUGUS IR 
PAŽĮSTAMUS PIRKTI BONUS IR 
AUKUOTI LIETUVAI.

tarpe uolų veikėją .gerb. 
kun. Jakaičio asmenyje 
worcesterieČiai nešykštėjo ir

Rašt D. A.

LAWRENCE, MASS
28 d. lapkr. šv. Marijos parapijos•

svetainėje atsibuvo Lietuvos gynimui 
prakalbos. Jos prasidėjo 7:15 vai. va
kare. Kalbėjo gerbiamas kun. Jonas 
J. Jakaitis, Worcesterio lietuvių kle
bonas, ką tik grįžęs iš Lietuvos. Kal
bėjo iš dviejų atvejų ir labai žmones 
užinteresavo. Tik vienas pradėjo rė
kauti. O jo draugas užstoti už trukš- 
madarį. Tai juodu viena moterė ap
mušė ir savo vyrų pasikvietusi išme
tė laukan. Labai gaila kad šiuo—Lie
tuvos gynimo laiku atsiranda vienas iš 
tūkstančio kuris savo pasielgimais 
tampa Lietuvos neprieteliu. Aukų su
rinkta $400.00, buriuos pasiųsta per 
Tautos Fondų Stulginsko vardu Lie
tuvos gynimo reikalams. Aukotojų 
vardai vėliau bus pagarsinti.

Reporteris.

WATERBURY, CONN.
Dr-jų Sųryšis raginamas jau kelin

tu kartu pęr dr-jas priklausančias Są
ryšyje reikalauti viešos apyskaitos iš 
“New England Workers' Assn” lietu
vių skyriaus, iš aukų prisiųstų Water- 
bury’o streikuojantiems darbininkams 
pilnos apyskaitos ineigų ir išeigų.

Tai-gi Progresivių Dr-jų Sųryšis lai
kytame mėnesiniame susirinkime lap
kričio 26, 1920 tų dr-jų reikalavimų 
užgyrė Ir nutarė tų paskelbti viešai 
per laikraščius.

Reikalaujame taip-gi varde plačios 
lietuvių visuomenės Amerikoje, kuri 
taip-gi gausiai rėmė tVaterburio strei
kuojančius darbininkus. Reikalauja
me išpildyti viršminėtų reikalavimų, 
pilnai išduodant viešų apyskaitų visų 
aukų, ineigų bei išeigų laike streiko. 

Stasys Šimkus.
P. S. šį atsišaukimų meldžiame vi

sų be skirtumo pakraipų laikraščių 
perspauzdinti. nes Ir aukos nuo visų Ir 
per visus buvo renkamos. S. fi.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Piliečių Kliubo po vardu 

D. L. K. Gedimino susirinkimai laiko
mi ant 23-čios ir Ask gatvių pirmą ket- 
vergų kiekvieno mėnesio. ■ šitas Kllu- 
bas yra politinis ir pašalpinis; tai-gi 
šį metų ant savo metinio susirinkimo 
nutarė mokėti pašalpos sergantiems 
nariams po 7 dol. į savaitę. Tai pir
ma dr-ja Detroite, kuri mokės tokia 
pašalpų ligoje. Norintieji prigulėti 
prie geros dr-jos ateikite viršminėtų 
laiku į musų Kliubo susirinkimus ir 
prisirašykite. Prigulėti prie Jo gali 
tik S. Valst piliečiai ir kurie turi nors 
pirmas popieras. Kliubas prigelbsti 
norintiems likti piliečiais.

Varys.

MAHANOY “CITY, PA

Po šio perstatymo buvo iššauktas vi
sas lošikų ratelis ant scenos ir po pri- 
tankintos prakalbos, kurių surėžė p. 
Fr. Butkus, įteikta per jį kiekvienam 
po gėlę gyvų kvietkų. Nebuvo aplenk
tas ir vietinis klebonas kun. M. Cibuls
kis, kuriam taip pat buvo įteikta'gy
vų gėlių širdis iš trijų tautiškų spal
vų: geltonos, žalios ir raudonos. Taip- 
pat buvo įteikta to paties ratelio ir 
lempa klebonui. Įteikdamas gėlių šir
dį p. Butkus išreiškė nuoširdžius lin
kėjimus už klebono pasidarbavimų per 
trejus metus ne tik parapijai, bet ir 
pačiam rateliui, kurį suorganizavo at
važiavęs. Įteikdamas brangiųjų lem
pų Butkus išreiškė Ratelio norų kad 
klebono darbai ir toliau šviestų lietu
viams kelių, kaip iki šiol švietė. Po 
įteikimui šių dovanų pats klebonas pa
sakė kelis žodžius ir išreiškė nuoširdų 
ačių ir kad jam miela yra darbuoties 
tarp tų, kurie su pasišventimu dirba 
kaip bažnyčios, tai ir tėvynės labuL 
Po klebono kalbos buvo pasikalbėjimas 
“Tėvo su Sunum.” Tiesa, jų pasikal
bėjimai būna kelis syk per metus. Bet 
kad jie butų ir kasdiena, visi lietuviai 
eitų su mielu noru pasiklausyti jų kal
bos, nes jie visus prijuokina. Tėvas 
yra apysenis žmogus ir senovis, bet 
sveikų pažiūrų, sūnūs gi perstata da
bartinės mados ir cicilikų ir laisvama
nį Ir visa kas tik naujo. .Ir kiekvie
nų syk tėvas sumuša kalboje savo ne- 
dakepusį sūnų. Tėvo rolę visados turi 
p. Fr .Butkus, kurs lygus ir geram 
artistui. Sunaus rolę turi S. Ražans- 
kas, kurs savo rolę atlieka menkiau, 
bet pagal išgalės labai gerai.

Ant galo buvo Daytono Lietuvių 
Driskių muzykė arba benas! Suside
da iš penkių ypatų. Pačių muzikan
tų drabužiai buvo verti pamatyt, nors 
priseitų mokėti už įžangų ir po kelis 
dolerius, nes, Ištikro, ir geriausiuo
se teatruose negalima ko panašaus 
matyti. Įstrumental taip-pat buvo ne
menkesnės vertės kaip drabužiai, šei- 
ma-katarinka, kurios išradėjas p. T. 
Murauskas, turėjo šešias skirtingas 
muzykes, kurios groja sykiu. Kiti na
riai to beno: F. Butkus vadas, su 
kliarnetu iš dviejų lazdų, F. Ambra
zaitis su trombonu, J. Petrokas su ar
monikų, - S. Rožanskas su banjo. S. 
Reipą su bubinu. Užteko Jų pasiro
dymo ant scenos, kad visi juoktųs per 
tris dienas ir be muzykės.

LDS. narys B.
________ f

NEW YORK CITY, N. Y.
L. D. S. 9 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 5 d. gruod. tuo
jaus PO sumai, antrų vaL po pietų, 
bažnytinėj svetainėj, 556 Broome St. 
Visi nariai yra kviečiami atsilankyti. 
Bus renkama nauja valdyba ir kurie 
neatsilyginę už laikraštį, malonės pri- 
but ir užsimokėt 'ęaip-gi “Darbinin
ko” New Yorko skaitytojai kurie no
ri atnaujinti “Darbininkų” kitiems me
tams galės užsimokėti ant L. D. S. su
sirinkimo.

D. Kaista.

NEW BRITAIN, CONN.
Žulikovskiui į Sprandą*

Lapkričio 28 d. pasidarbavimu vie
tos klebono kun. E. Grikio Ir lietuvių 
katalikų įvyko svarbios ir naudingos 
prakalbos. Nors įžanga į prakalbas 
buvo 15 centų, žmonių prisirinko pil
na didžiulė lietuvių svetainė.

Kalbėjo kun. J. Ambotas, Hartfordo 
lietuvių klebonas, nesenai grįžęs iš 
Lietuvos. Kun. J. Ambotas begalo gy
vai Ir aiškiai pasakojo apie Lietuvos 
kaimiečių ir miesto darbininkų gyve
nimų; apie Lietuvos politiškų padėji
mų ir abelnal apie tų kas Amerikos 
lietuviams darbininkams daugiausia 
apeina ir svarbu.

Nors kalbėjo apie porų valandų, bet 
iš susirinkusių nė vienas neišėjo lauk 
iš svetainės, klausėsi atydžlai Ir gau
dė kiekvienų žodį.

Lietuvos šauliams surinkta $700 su 
kaupu. Parduota nemažai L. L. P.

P. 
L. 
A.

Mikas Dumys.

KEN0SHA, WIS
Mahanojaus lietuviai sukruto išnau

jo prie gelbėjimo Lietuvos, šluota lal-

Kryžiaus parduo- 
$ 14250.00 Ir su-

LDS. 80 kp. laikė mėnesinį susirin
kimų Ir nutarė, kad kurie nariai yra 
užsilikę su mokesčiais, tai iškoiektuo- 
tl. Taip-gi iš nekuriu likos iškolek- 
tuota ir pasiųsta J centrų.

Bonų.
žmonių buvo apie 500.
Vakaro vedėju buvo vietos klebonas 

kun. E. Grikis.
Ant užbaigos sugiedotas Lietuvos 

lmnas skambinant ir vedant p-lel M. 
A. Blažausklutel.

Buvęs.

POQUONOCK, CONN. 
L. D. Š. 44 Kp. Prakalbos.

Lapkričio 28 d. 2 vaL po pietų įvyko 
L D. S. 44 kp. prakalbos. Kalbėjo 
kun. J. Bakšys, LDS. Centro iždo glo
bėjas iš Waterbury, Conn. apie Lietu
vos praeitį Iš Istorijos ir dabartinį kri
tiškų padėjimų. Kalbėjo karštai ir ne 
vlenam(al) išspaudė ašarų. Tuojau 
padaryta rinkliava Lietuvos Gynimo 
reikalams. Surinkta $110. su centais 
ir parduota du L L P. Bonai.

A. F. Kneižys kalbėjo apie darbinin
kų reikalus. Plačiai ir aiškiai nuro
dė priežastį dabartinės bedarbės ir kų

AMSTERDAM, N. Y.
' Prakalbos.

Nedėlioj, 21 d. lapkričio Tautos Fon
do 65 skyrius surengė prakalbas. Kal
bėjo gerb. J. B. Šaliunas. Gerb. kal
bėtojo kalba buvo rimta, dalykus pa
sakojo vaizdžiai ir įspūdingai. Pirmo
je savo kalbos dalyje nupasakojo a- 
pie Tautos Fondo užsimezgimų, gyva
vimų ir jojo darbuotę dėl musų bran
gios tėvynės. Sakė, jeigu šiandie sve
timtaučiai atskiria lietuvius nuo po- 
landerių, tai dėka Tautos Fondo, sakė 
kalbėtojas, nes Lietuvos publikacijai 
išleista apie $40.000.

Tveriantis Lietuvos Brigadai ir-gi iš
leido virš 10,000 dolerių. Taip-gi iš
siųsta desėtkai tūkstančių dolerių į už
sienį Lietuvos atstovams Francijon, 
Šveicarijon ir kitur. Kalbėtojas antru 
atvėju kalbėdaam3 ragino visus lietu
vius remti Lietuvos Laisvės Paskolų: 
pirkti bonų po kiek tik kas išgali.

Buvo aukų rinkimas ir bonų^parda
vinėjimas. Aukų surinkta $177.25. Bo
nų parduota už 450 dolerių.

Turiu pažymėti kad Amsterdam ie
čiai jau išsiuntė Lietuvon virš 1.200 do
lerių.

Čia žemiau surašąs asmenų kurie 
aukavo per Tautos Fondo prakalbas: 

šlaveikis ....................................$25.00
D. S. 81 kp.............................. 15.00
Kibartlenė ..................................10.00
Saldžiukė ....................................10.00

Po $5.00: J. Strikulis, O. Karpaitle- 
nė, M. Strikulis, A. Stakna $3.00.

Po $2.00: P. Sargelis, J. S. Kazlaus
kas, P. Dubickas, M. Kazlauskas, S. 
Sargelis, A. Šileika, P. Kanaporius.

Po $1.00: J. Ciurlis, S. Strikulis, J. 
Mlkolaitis, Jačlnsklenė, S. Povilaitis, 
A. Valangleris, A. Vainauskas, A. Pa- 
kėnas, A. Varnas, M. Pučiunas, P. Ori
nis, K. Visecckas, V. Pakučlunas, V. 
Rusilas, P. Velička, J. Mačiulis, V. 
Valatka, A. Urbelienė, J. Kraujalis, 
A. Kutlnskienė, D. Jurkūnas, J. Rai
la, V. Pireckas, J. Jankūnas, D. Rač
kauskas, B. Balžiakas, P. Valia, J. 
Pakuckls, D. Bacvinkas, P. Raila, M. 
Sargelienė, M. Alluškeviičenė, A. Ra- 
zlmbergytė, J. Kibartas.2 U. Jurku- 
nienė, A. Guščiutė, O. Jaspaičlutė, V. 
Kisieliūtė, F. Tabuleviaus, A. Kaz
lauskas, J. Tfešls, M. Kiuberis, A. 
Sliževlčienė. A. šainauskas, R. Pu- 
ciunienė, A. Valaraicas. P. Jakaitis, 
A. Stakniutė, M. Staknienė. Ig. Dir
sė, A. Gačau8kytė,Ig. Valikonte, Jur- 
gis Tamašauskas, J. Grincas. - Smul
kių aukų surinkta $4.25. Viso $177.25. 
Tautos Fondo 65 skyrius 23 d. lapkr. 
išsiuntė pinigus į centrų $294.50. Vi
nims aukuotojams Tautos Fondo 65 
skyrius taria širdingų ačių.

y. frfrgf
T. F. 65 sk. SekretortBS.
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t iršUa Leonas "Vitkausko* ir eilinis Antanas Vaičekauskas, 
9-to p. L. K. Vytenio pulko kulkosvaidininkai. Vitkauskas yra 
talentingas rašytojas, Lietuvos Gynėjo redaktoris. Nuolatai 
rašo “Darbininkui” ir pasirašo Vargo Poetą.

LAIŠKAS “DARBININKUI” 

•Gerbiamieji!
Tamstų čekį ant 236 auksinų 

gavau. Labai ačiū. Galėsiu su
šelpti motinėlę. Nebūtų manda
gu, bet norėčiau vėl prašyti, jei
gu išeina, kiek gauti, nes nemie 
reikia tik “gins su galais suves
ti,” nes nėra kas uždirba, o du 
broliai eina gimnazijon ir du ne
gali uždirbti, o aš tarnauju ka
riuomenėj.

Tamstoms buvau siuntęs eiles 
““Lietuvos šauliams,” bet, turbūt 
negavote, nes toj pastoj, kur įdė
jau jau buvo lenkai, tą miestelį 
mes po mūšio apleidome ir pasta, 
"turbūt liko. Esu nuo 9 spalio 
“karo lauke. Kovojame su len- 
"kais. Dabar kiek gavome atsi
kvėpti, tai turiu progos ir para
dyti. Toliau parašysiu apie ko
vas, kuriose pats daug kart da
lyvavau, tik kaip bus kiek ramiau.

Tomstų trys (du laišku ir at
virutę) gavau. Prašyčiau dau
giaus popieros atsiijsti, nes tokia, 
kokios biskį atsiuntėt, Lietuvoj 
brangi. Labai dėkuoju, kad ma
no raštus talpinate “Darbininke” 
Man labai malonu būti darbiniu 
kij šeimynoje, nes aš tokis pats.

Su pagarba
Viršila Leonas Vitkauskas

9-tas pėst. Liet. Kun. Vytenio 
pulkas, 2-ra kulkosvdžiu kp.

Veik, armija
4 11 20.

RecL prierašas. Leonas Vitkaus
kas tarnauja Lietuvos armijoj 
nuo jos įsisteigimo. Apleidęs 
Šiaulių gimnaziją savanoriu stojo 
į besitveriančią Lietuvos armiją. 
Jis yra žymių literatiškų išgalių 
ir dabar yra nuolatiniu “Darbi
ninko” bendradarbiu. Iš jo laiš- 
ktj matote su kokiu dėkingumu 
jis priima užuojautos ir atsiteisi
mo ženklus. “Darbininkas” ne
įstengia iš savo kasos daug mo
kėti brangiam prieteliui. Todėl 
atsišaukiame į “Darbininko” 
skaitytojus. Atsiųskite, kiek iš
galite ,mes nuo savęs pridėję pa- 

" siusime brangiam tėvynainiui!
Jūsų užuojauta bus labai, labai 

branginta.
Viršila L. Vitkauskas .... 

pasirašo po savo raštais,
Vargu Poeat.

ATSIŠAUKIMAS.
Brangus tautiečiai — lietuviai 

Amerikoje! Kreipiuos su pra
šymu iš Lietuvos kariuomenės.

Mūsų 9-tas pulkas leidžia laik
raštėlį “Tėvynės Gynėją.” Jis 
labai reikalingas pagelbos, o jos 
kaip tik tikimės rasti pas jumis, 
tautiečiai. Taipgi pulko švieti
mo reikalams lėšų. Jei kas iš
galite, meskite pinigą—kitą, kai 
dabartiniu metu visokiems Lietu
vos reikalams metate ir už tai at
silyginsime darbais tėvynei Lietu
vai.

Būtų gerai kad kikis knygy
nas paaukuotu tiesiog, švaraus po- 
pierio “Tėvynės Gynėjo” leidi
mui ir kareiviams mokytis. Gal 
jum tautiečiai ir nusibodo klau
syti atsišaukimų pagelbos reika
lu, bet nors išklausykite dar šį 

• manąjį.
Viršila Leonas Vitkauskas

9-ta pėst. Liet. K Vytenio pul
ko švietimo komisijos narys ir 
“Tėvynės Gynėjo” redaktoris. 
2-ra kulkosvaidžių kuopa.

DEDELEJVIEŠA PADĖKA. 
Mes 9-to pėst. Lietuvos Kun. 
rtėnio pulko 2-ros kulkosvaidžių 

kareiviai susilaukę širdin- 
8 užuojautos iš pusės gerbiamo 
itiečio iš So. Bostono Ameriko- 
Antano Lengvino -— tai yra 

sakytą mums “Dar

JOS

niaukę

bininką” tariame tvirtą, karei
višką, širdingą ačiū ir linkime 
jam pasisekimo tėvynes darbuose, 
o mes tai jau kiek galėdami pasi- 
stengsimes ištverti kovoje už Lie
tuvos laisvę.

Vyručiai kulkosvaidininkai! gy
vuojame “kaip dideli” —gi ger
biamas tautiesti lietuvis užsa
kė mums “Darbininką” visiems 
metams! Valio Lietuva! Visi 
stiprioj vienybėj ir širdingai susi
šelpdami į tėvynės gynimo ir at
statymo darbą!

Dar kartą širdingiausį kareivė
lių — kulkosvaidininkų vardu 
ačiū.

Viršila Leonas Vitkauskas
9-to pėst. Liet. Kun. Vytenio 
pulko, 2-ros kulkosvaidžių kuo
pos, švietimo komisijėlės pirmi
ninkas ir kareivių knygynėlio 
vedėjas.

Veikiančioji armija, 
LITHUANIA.

LAIŠKAI IŠ SIBIRO.

Brangieji:—
Jau persikėliau Vladivosto- 

Gyvenimas čia labai sun- 
Didelė brangenybė. Kol

kan. 
kus.
kas negavau pasamdyti būto de
lei būtų krizio. Kaip susitvar
kysiu — daugiau parašysiu.

Jūsų viso gero velijantis,
Teofilis Kalalis.

Vladivostokas,
29 X 1920 m.
P. S. Japonams pastraukus, 

Khabarovską užėmė partizanai 
21 spūlio š. m.

28 rugsėjo 1920 m. 
Gerbiamieji!

Suraminote manę laiškais, už 
ką tariu kuonuoširdingiausiajį a- 
čiu. Teipgi ir už laikraštį, kurį 
labai žingeidžiai skaitau ir duodu 
kitiems.

Nesenai aplaikiau nuo tamistų 
visą pundą laikraščių iš Lietuvos. 
Jau atsibos tamstoms man bedė- 
kuojant. Rengiuos parašyti pla
tesnį laišką.

Jūsų.
Teofilis Kalalis.

Vladivostoko Liėtuvią 
Apšvįętos Dr-ja “Arklas” 

Spalio 13,1920 m.
No. 15

“Darbininko” Red.,

Gerbiamieji Tamstos!
Jūsų laiškas su užklasiniu 

—ar mes gauname “Darbininką” 
liko perskaitytas ant visotino dr- 
jos narių susirinkimo įvykusio 19 
d. rugsėjo mėn. š. m.

Visotinas susirinkimas išklau
sęs skaitymą šito laiško išnešę 
(protokolas ..No. 22 nuo 19 IX 
20 m. § 9) šiokį nutarimą: “Į 
užklausimą “Darbininko” redak
cijos — ar gauname laikraštį — 
pavesti valdybai pasiųsti Ameri
kon laišką su pranešimu, jog gau
name ir tariame už tai mūsų nuo
širdų ačiū, o taip-gi ir už laikraš
čius iš Lietuvos.”

Mes iš savo pusės dar tardami 
šrdingą ačiū, nes mūsų draugija, 
bent kol kas labai neturtinga ir 
nemaž reikalų neatidėliotinų turi. 

Pirm. A. Pališaitis 
Sekr. P. Jacevičius 

I

Gerbiamieji:—
Kelios dienos atgal, gavome 

nuo jūsų laišką nuo 17 rugsėjo. 
Labai ačiū, kad neužmirštate ret
karčiais n ams rašyti. Aš ma- j 
nau, kad ir toliaus tarp mūsų bus 
artimai surišti sątikiai, vedančių 
vienos idėjos.

■ Labai skaudu šiandien; ant Lie
tuvos vėl tamsus debesys

niauks. Lenkai žvėriškieji be
sočiai — vėl kėsinasi draskyti 
Lietuvos kūną, o mūsų širdį — 
Vilnių — jau sugniaužė savo pur
vinai — kraujuotais nagais. A- 
teina telegrafu neramios žinios a- 
pie kruvinus susirėmimus ir tt. 
Nors sąjungininkai ir “žada” 
mus “palaikyti moraliai,” bet 
tur būt dar didelių bandymų lau
kia musų tėvynė.

O mes vis dar negalime par
vykti Lietuvon. Per Rusiją vėl 
kelias užsidarė, nes pas Čitą iš-, 
naujo prasideda pilietinė karė- 
Pąbaigoje rugsėjo, Vladivostoko 
liet, veikėjas Juozas Vaitiekaitis, 
gavo per Joną Vileišį, iš Lietuvos 
vyriausybės įgaliavimą: — atsto
vauti Rytų Sibiro lietuvius, ginti 
jų reikalus ir organizuoti grąžini
mą Lietuvos piliečių tėvynėn. 
Kaip girdėtų jis jau pradėjo ne- 
kuriuos žingsnius, ir mano visgi 
tremtinius gabenti jūrėmis, o ne 
sausžemiu. Bet grįžti reikėtų 
kuogreičiausi; nes mums taip pat 
pridera skubėti į pagelbą, atsidū
rusiai tarp puslaukinių kaimynų, 
tėvynėn

Kęl kas laikai labai nejaukus. 
Duok Dieve, kad kol nuvyks lig 
jus .šis laiškas — būt vėl giedriau 
ant mūsų tėvyškės dangaus.

20 šio mėn. ant Kinų Rytų 
gelžkelio ištiko baisiusi katastro- 
pa. Žuvo arti 500 žmonių.

Lieku, viso gero bevelijąs,
Jūsų J. Mažeikis.

Charbinas, Mandžiurija.

MERGUŽĖLEI.
Atmink,'mergužė, *
Tą valandėlę,
Kad prieš aušružę 
Kaip paukščiai kėlė, 
Mudu kalbėjom...

Kaip bangą tylą 
Ant ežerėlio, 
Kurią jis myli, 
Vėjelis sukėlė, 
Mudu girdėjom...

O veversėlis 
Kad užčiureno, 
Saulė kad kėlės *
Už okeano, 
Ar pastebėjai?..

Kad bueis tylus 
Suliejo lūpas, 
Jausmas pakilęs 
Išreikšt negalėjo 
Širdies paslaptybių, 
Meilės ugningos, 

Ar pastebėjai ?.. 
Ar ir mylėjai?..

Jeigu mylėjai,
Širdį žadėjai 

'Amžiui sujungti, 
'Ar neliūdėjai?.. 
Jaunystės dienelių 
Mergystės rūtelių, 
Ar negailėjai?...
Ar iš širdužės 
Tu prieš aušružę

' Mane pamylėjai?.. 
Vargo Poetą.

Veik, armija.
22 8 20.

PRAKALBI) MARŠRUTAS
L. D. S. CONN. 

APSKRIČIO.
Kalbėtojai:

KUN. J. BAKŠYS, 
LDS. Centro kasos 
globėjas ir

A. F. KNEIŽYS, 
/ L. D. S. Centro 

Sekretorius.

į

TĖMYKITE.
L.^Į). S. Conn. Apskričio. 

Maršruto Tvarka.
Apskričio raštininkė, B. 

Mičūmienė praneša, kad 
maršrutas įvyks šioje tvar
koje :

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

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

Waterl)ury, Conn. L. D. S. 
5 kp. Gruodžio 3 d^ pėtny
čioj 7:30 vai. vakare.

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

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

Kalbės gerb. kun. J. Bak
šys, LDS. Centro kasos glo-

iš Waterbury, Conn. šauktų j pasaulio visų untų

DARBININKAS
ir A. F. Kneižys, L. D. S. 
Centro Sekretorius iš Šo. 
Boston, Mass. Jie daug ką 
naujo pasakys iš darbininkų 
gyvenimo. Taip-gi kalbės 
ir apie Lietuvos reikalus. 
Kuomet darbininkų padėji
mas blogėja, siaučia bedar
be, kįla streikai ir net krau
jo praliejimas, darbininkai 
turi ieškoti priemonių, kad 
bent ateityje išvengus be
darbių, skurdo ir kruvinos 
kovos už būvį. Kaip prie to 
prieiti aiškins virš minėti 
kalbėtojai.

Kuomet Lietuva atsidūrė 
kritiškame padėjime mūsų 
visų priedermė rūpintis ją 
išgelbėti. Kaip tą atsiekti, 
išgirsite prakalbose.

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

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

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

-P. Tutoraitis, pirm.
797 Bank St., • 

Waterbury, Ct.
B. Mičiunienė, rašt.,

15 Rhode Street, 
New Britain, Ct.

PROTOKOLAS
L. D. S. Conn. Apskričio 

9-tojo* Suvažiavimo.
LDS. CL Apskr. 9-tas suvažiavimas 

buvo 31 d. spalio, 1920 šv. Antano pa
rapijos salėj, Ansonia, Conn. Kun. A. 
Bukaveckas, vietos klebonas, pradėjo 
posėdį su malda. Po to sveikino vi
sus deelg^tes ir delegatus, linkėda
mas pasekmingai paadryti visus nuta
rimus naudi! Bažnyčios ir Tėvynės. 
LDS. 43 kp. pirm. P. Kanapeckas svei
kino delegatus ir pakvietė LDS. CL 
Apskr. pirm. p. J. Tutoraitį užimti vie
tą ir pradėt darbą.

Rinkta valdyba sesijų vedimui. Pir- 
m. P. J. Tutoraitis, vice-pirm. M. Ja- 
kubaitė, rašt. B. Mičiunienė, antras 
rašt J. B. Fr^eris, maršalka S. Pus- 
kinėlis, reporteris M. Labeckaitė.

Rinkta komisija peržiūrėt manda
tus, padarius pastabą, palikta manda
tų peržiūrėjimą suvažiavimo raštinin
kam. Praneša, kad mandatai legališ- 
ki, delegatų išviso 19.

Delegatų pribuvo iš sekančių kuo
pų:

IVaterbury, Ct, 5 kp., -< P. J. Tu
toraitis, J. Tautila, P. Būdžius, P. Gu
diškis, B. šilkauskas.

Hartford, 6ta kp.: M. Labeckiutė, P. 
Geležiutė ir E. Valavičiūtė.

New Haven, Ct, 28-ta kp.: M. Be- 
nevičius, M. Jakubaitė.

New Britain, Conn., 36-ta kp.: B. 
Mičiunienė, A. Mičiunas.

Ansonia, Ct, 43 kp,: P. Kanapeckas, 
P. Lodą, J. B. Frajeris, S. Puskinėlis.

Naugatuck, Ct, 68-ta kp.: J. Darnu
sis.

Seka protokolo skaitymas iš praeito 
suvažiavimo. , Vienbalsiai priimtas.

Valdybos ir veikiančių komisijų
• Raportai.

Organizatorius nepribuvo ir raporto 
ngprisiuntė. Kitų valdybos narių ra
portai priimti.

Ištrauka iš iždininkės raporto: 
Ant peerito suvažiavimo balansas 

vo................................ . ...............
Liepos 18, 1920 pribuvo nuo ge

gužinės .........................................208.62
Už tikėtus ........................................35.50
Rugpj. mėn. 1920 prirašyta ban

ke procentas .................................. 1.38

bu- 
$85.10

Viso ............

Išlaidos:
Apskričio raštininkei išmoksta. ^2.25
LDS. Namo bonų ................ 100.00

$330.60

Viso..................
Ižde randasi ......................
šėrų Liet. Prekybos B-vės 
Lietuvos bonų ..................
LDS. Namo bonų ............

. .102.25

..228.35

..200.00

..100.00

..100.00

Visas LDS. CL Apskr. turtas $628.35 
Raportas priimta su užgyrimu.
Seka raportas buvusių atstovų LDS. 

Seime. Raportai vienbalsiai priimti.

Kuopų Raportai:
New Haven, CL 28 kp.: Narių 40; 

vyrų 38, moterų 2; artistų 10, delni
ni ųkų 3, amatninkų 4, prakalblninkų 
3. Pramogų per šį bertainį buvo su
rengta vienas balius. Prisirašė nau
jų narių 4, Išbraukta 8, suspenduota 
6.

Naugatuck, CL 68 kp.: kuopoj narių 
7, vyrų 4, moterų 8, amatninkų vie
nas, prakalbas sakyt galinčių 1.

Kitos kuopos nesiuntė raportų dėl
to, kad buvo tik ekstra suvažiavimas.

Toliau seka kuopų įnešimai:
28 kp. Įnešimai: 1) Kad LDS. atsl- 

darbinio- 

/

3

kų organizacijas ir į visus darbinin
kus, kad pagelbėtų apsiginti nuo im
perialistų lenkų ir kad sulaikius juos 
nuo berenkalingo kraujo liejimo. Nn- 
tar^a kreiptis per svetimtaučių spau
dą. Tą darbą atlikt išrinkta komisi
ja iš šių asmenų: M. Jakubaitė, J. 
Tautila ir P. J. Tutoraitis Padengi
mui lėšų garbus narys S. Puskinėlis 
aukavo $30.00. Atstovai pagerbė atsi
stojimu.

2) Kad apskritis kreiptųsi > centrą 
kad išleistų agitatyviškus lapelius ga
vimui naujų narių ir kad tuose lape
liuose butų daugiau atydos atkreipta 
į Amerikos lietuvaites merginas kad 
rašytus! prie LDS. Priimta ir palik
ta apskričio valdybai kad apie šį nu
tarimą praneštų Centrui.

3) Kad LDS. CL Apskr. kuopos su
rengtų nors po vieną vakarą ir visą 
pelną skirtų LDS. Namo Fondui. L. 
D. S. 28 kp. prie Įnešimo įdavė per 
apskritį 10 doL perduoti į Namo Fon
dą. Nutarta kad delegatai sugrįžę į 
namus, savo kuopų susirinkimuose a- 
jfte tai praneštų, kad apskritis pagei
dauja jog tas nutarimas butų išpildy
tas. Toms kuopoms, kurios nedaly- 
vau, praneš apskričio raštininkė.

4) Kad LDS. pasiųstų Lietuvos Stei
giamajam Seimui pranešimą, kad Lie
tuvos Valdžia grįžtančius ir sugrįžu
sius į Lietuvą iš Amerikos, kurie ėjo 
prieš Lietuvos valdžią, nepirko ir ne
rėmė L. L. Paskolos ir neaukavo nė 
cento Lietuvos reikalams prižiūrėtų, 
nes jie ir Lietuvoje gali būti panašus, 
o kas svarbiausia tokių neįsileisti į 
valdiškas vietas.

5) Kad LDS. Conn. apskričio kuopų 
narės merginos pasistengtų kodaugiau- 
sia prirašinėti naujų narių prie LDS. 
Kuri iš jų daugiausia prirašys iki 
Naujų Metų gaus 5 dol. dovanų ar
ba knygų tiek vertės, kurias aukuoja 
28 kp. narys J. Mickevičius. Užgirta 
Ir padėkota nariui už dovaną apskri
čiui ir pageidauta, kad praneštų atsto
vai apie tai kuopų susirinkimuose.

Svarstyta centro inešimaL
1) LDS. Agitacijos Savaitę sujungti 

su maršrutu.
2) Teikimas Lietuvai pagelbos palik

ta kuopoms, o iš apskričio iždo nu
tarta aukaut Lietuvos šauliam 30 dol., 
kuriuos nutarta pasiųst per Tautos 
Fondą.

Besvarstant pribuvo ir A. F. Knei
žys, LDS. Centro Sekretorius. Atsto
vai pasveikino su aplodismentais ir 
pagerbė su atsistojimu. A. F. Knei
žys sveikino delegatus bei delegates, 
varde Centro Valdybos ir “Darbinin
ko” štabo.

Maršruto reikale. Nutarta maršru
tą pradėt pradžioje gruodžio mėnesio 
ir laiką nuskirt palikti Apskričio Val
dybai. / x

Buvęs apskr. pirm. A. P. Alekna 
pridavė bilą. Nutarta pareikalaut iš 
P. Aleknos smulkmeniška atskaita. 
Palikta valdybos nuožiūrai.

A. F. Kneižys praneša, kad P. Gu
das, “Darbininko” redaktorius auka
vo Lietuvos boną vertės 100 dol. Eu
ropos moksleiviams “Darbininko” 
bendradarbiams ir kad tas bonas at
neštų daugiau naudos negu jo vertė, 
leisti ant tikietų. P. Gudas paveda 
Conn. apskričiui pusę arba už $50. ir 
kitam apskričiui už tiek paL Nutar
ta už $50 boną pirkti ir pinigus pa
siųs iždininkė taip greiL kaip greit 
gaus boną. Ką žu juo padaryti, kad 
sudarius didesnę sumą, nutarta pa
likt ant metinio suvažiavimo.

Sekantis metinis suvažiavimas nu
tarta laikyti Waterbury, Conn.

Posėdį kun. Bukaveckas užbaigė su 
malda 6-tą vai. vakare.

Pirm. P. J. Tutoraitis, 
RašL B. Mičiunienė.

KURKIM!..
Visi mes privalome būtį kūrėjais,
Kad norim laisvos ir skaisčios ateities —i 
Tėvyniškam darbe galingais tvėrėjais, 
Kitaip niekuomet mums saulutė nešvies.
Jei norime jėgą mes tokią sukurti, 
Kur Lietuvai būt apgynėja tvirta, 
Tai visi lig vieno privalome kurti, 
Kitaip nesulauks laimės mūs’ Lietuva.
O kurti mes turime kas valandėlę: 
Žemdirbiai, mokslinčiai, dvasiškiai—visi,

. Kad Lietuva būtų laiminga ir vėlei
Kaip buvo ji prabočiams brangi, meili;
Kad sūnų nuvargusį meiliai priglaustų, 
Neduotų jo vargui sunkiam apgalėt,
Ir skausmus ir trūkumus meiliai išklaustų 
Ir jėgos įkvėptų jam vėlei triūsėt.
Dabar, kad tėvynė skubotai atgimsta 
Ir žada mums ateitį šviesią tikrai, 
Lietuvio širdis lai iš džiaugsmo nerimsta, 
Lai griebiasi darbo tėvynės karštai.
Jis jausis galingu ir laimės tvėrėju,— 
Tėvynės kilimas—jo darbas rankų, 
Kasdieniam darbe jis bus kartu kūrėjas.' 
Skirs dalį tėvynei didžiausių jėgų.
Jei norime ateitį gražią turėti,
Jei norim laisvos, laimingos Lietuvos — 
Visi turim dirbti, kovoti, budėti, 
Pasišventimas mums ją iškovos.
Prie darbo kasdienio pridėkime noro, 
Uždegkime širdis tuo noru karščiau, 
Nesvajokime rūmų puikiausiij ant oro, 
Iškovosime laisvę tėvynei greičiau!..
Visi mes įgvkime vardą kūrėjo, 
Statytojo namo puikiausio tautos;;
Nuo prezidento lig vyžų pinėjo 
Aukokime jėgas dėl mūs’ Lietuvos!..
Kaip akmenį vanduo bekrisdams pagriaužia, 
Taip mes nugalėsime kliūtis visas,

. Ir tik dainele praeities mūsų griaudžia 
Minėsim tėvynės mūs’ vargo dienas...

Vargo Poetą. 
24. 8. 20.

Veikiančioji armija.

NEPAPRASTA NAUJIENA PENSYLVANIJOS 
LIETUVIAMS!

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 
(LITHUANIAN SALES CORPORATION)

414 W. Broadway, Boston 27, Mass.
Atidarė savo Centralį SkyriųlVilkes-Barre, Pa. — po numeriu 300 

Savoy Theatrė Building ant trečių lubų. Taigi kas tik nori dabar 
pasinaudoti iš nupiginimo Lietuvos pinigų, tai konogreičiausia siųs
kit savo giminėms kurie gaus dar prieš Kalėdas, jeigu pasiskubinsit. 
Bendrovė rekomendacijos nereikalauja, nes jus patys tėveliai ar se
sutės gal jau nekartą rašė kad siųstumėt jiems pagelbą pinigais ar 
drapanomis per Lietuvių Prekybos Bendrovę Bostone. Todėl dabar 
galima siųsti ne tik Bostone, bet ir čia, Pennsylvanijoj, per skyrių 
Wilkes-Barre, Pa.
Važiuojantiems į Lietuvą

Parupinam pasportus ir laivakortes, taip-gi palydim net ant laivo. 
Taip-gi kurie nori atvažiuoti iš Lietuvos, pagelbstim gaut reikalin
gus dokumentus kad galėtų atvažiuot į Ameriką.

BRAN’CH OFISAS:
300 Savoy Theatre Building, Wilkes-Barre, Pa.

(Galima imt elevatorį arba trepais) 
OFISO VALANDOS: Nuo 6 ryto iki 6 vakare — Panedėliais, Sere- 

domis; ir Subatomis iki 9 vakare.

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

»

Jo Eminencija
James Cardinal Gibbons, 
Honorary PresidenL

Baltimore, Md.

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

Kun. M. A. Pankus, Vice-Pirmininkas, 
443 Park Avė., Bridgeport, CL

P-lė S. Rutkauskaitė, Vice-pirminlnkė, 
602 South SL, Mahanoy City, Pa

B. Vaišnoras, iždininkas,
1514 Carson SL, Pittsburgh, Pa

K. J. Kru^inskas, sekretorius,
222 S. 9th SL, Brooklyn, N. T. 

Kun. F. KemėSis, iždo globėjas,
881 Westminster Avė., 

Detroit, Mich.

• .Ofiso Vedėjas PETRAS J. BALTUŠKA.

KALĖDINĖS KELIONĖS.
*

S. S. SAX0NIA 14.300 toną, išplauks gruodžio 9 d.
Kambarių kaina $180.00

3-čios klesos kaina $125.00.
su pridėjimu $5.00 karės taksų. 

TIESIOG Į HAMBURGĄ.
3-čios klesos kaina į Eitkūnus per Hamburgą 

130.00 su pridėjimu $5.00 karės taksų. .
- Randasi agentas tamstos mieste, nueik pas jį.

Kun. J. J. Kaulakis, iždo globėjas,
824 Whartorf SL, Phila, Pa
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Dr-jos bei kuopos, kurios norėto surengt smagų vakarą ir sve
čiai prijuokinti publiką, teužsisako šį veikalėlį nes jis pilnai at
sako šiam tikslui. Pirmą dalį lošia 5 ypatos. Antrą 7 ypatos. 
Pinigus siųskite iškalno.

!- ___ _ ...
i zaminuoja kraują, 
• ftlannmfl ir tt savo

KNYGUTE TALPINA SAVYJE DVI LINKSMAS 
JUOKINGAS KOMEDIJĖLES

PARSIDUODA STUBA 
Ant dviejų šeimynų po Nr. 220 Gold St 
su visai įtaisai: maudynėmis, geso 
šviesa. Kreipkitės pas A. žadikas.

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St.)

Valandos : Nuo 9 v. r. iki 8 v. v.
Nedėliomi: Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

n

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

M. ZIZAS,
138 Millbury St, Worcester, Mass.

PARSIDUODA
I’ool ruimis, 4 stalai, geras biznis, po 
numeriu: 343 D Street, South Boston, 
Mass.

PINIGAI Į LIETU VĄ

SULYG PIGIAUSIO KURSO.

VIETINĖS ŽIHIOS.

KALBĖS ROMANAS.
Tik ką sugrįžusis iš- Lie

tuvos Jonas Romanas, Lie
tuvių Prekybos B-vės pre
zidentas, So. Bostone kalbės 
pradžioj ateinančios savai
tės. Diena ir vieta bus pa
skelbta vėliau.

NETEISTAS PEN
KIEMS METAMS.

Garsusis finansinis raga
nius Ponzi pereitą utarnin- 
kų nuteistas penkiems me
tams kalėjimam

NETURTINGIEJI GALI 
PASINAUDOTI.

Laikraštis Boston American veda 
Christmas Basket fondą. Miesto tur- 
tininkai sudėjo į tą fondą daugiau, 
kaip $15.000. Tie pinigai bus sunau
doti pašelpimui Bostono biednųjų Ka
lėdose. šeimyna galės gauti Kalėdoms 
visokių valgomų gerų daiktų už $7. 
Žinoma viskas bus dykai, net dykai 
pristatys į namus. Norintieji tą pa
ramą gauti turi tik pranešti apie tą 
norą laikraščiui Boston American. 
Reikia paminėti, kiek šeimynoje na
rių ir nurodyti savo biednystę. Laiš
ką gali parašyti bile vaikas ar mer
gaitė, kurie lanko mokyklą.

Tame reikale tarp lietuvių veikia P. 
J. Akunevičius, So. Bostono lietuvių 
grabininkas. Jisai susekė, kad dabar 
svetimtaučiai jau padavinėja vardus. 
Todėl lietuviai turi sujusti. Akunevi
čius prieš Kalėdas išvežinės tas do
vanas tiems, kurie jų bus prašę.

Biednieji lietuviai pasinaudokite 
proga. Skaitantieji šiuos žodžius ir 
žinantieji šeimynų ar atskirų asmenų 
bėdoje, apie tai praneškite jiems.

Prieš keletą savaičių Šidlauskas šel
pimo fondo iždininkas per “Keleivį” 
paskelbė, kad sekančiame “Keleivio” 
numeryje paskelbsiąs pilną šelpimo 
Fondo atskaitą. Jau po to sekė ke
li “Keleivio” numeriai, o atskaitų, 
kaip nėr, taip nėr. Socijalistal y- 
ra greiti kitiems prikaišioti neišdavi
mą atskaitų, o patys tai neparodė ir 
neparodo savo globoto fondo atskaitų. 
Tautos Fondas nuolatal skelbia atskai
tas ir jo rėmėjai turi seimus, jų dele
gatai peržiūri knygas ir vis-gi sočij a- 
listai šaukia Tautos Fondas neišduo- 
dąs atskaitų. Jų šauksmas yra 
gies šauksmas: “Laikykite vagį!”

šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
susirinkimas bus pėtnyčioj 3 d. gruo
džio vakare tuojaus po pamaldų. 
Kviečiame nares koskaitlingiausia su
eiti, nes turim daug svarbių reikalų 
iš centro. Taip-gi bus rinkimas naujos 
valdybos ateinantiem metam. Nepa
mirškite atsivesti naujų narių.

Valdyba.

TEBSITŲSIA.
Talbot Co. kriaučių streikas 

tęsia. Buvo gandų buk susitaikinta, 
bet tai neteisybė.

Gruodžio 2 d. ketverge bus repeti
cija Piln. Blaivininkų 49 kp. teatro, 
“Pirmi Žingsniai.” Tai-gi kviečiami vi
si aktoriai ir aktorkos, kas tik imate 
dalyvumą minėtame veikale ateiti pa
skirtame laike, t y. 7 :30 vaL vakare 
bažnytinėn lietuvių salėn. Primenu, 
jog laiko nedaug, o darbo iki ausų.

Režisierius.

SOCIJALISTŲ DUOS- 
NUMAS.

Pereitų nedelių lapkr. 28 
d. socijalistų kuopa buvo pa
rengusi prakalbas Lietuvos 
gynimo reikalais. Kalbėjo 
Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius. Prakalbos buvo 
Lietuvių salėj. Lietuvos ap
gynimui nuo Žulikauskio to
se prakalbose sudėta net $40 
su centais. Žmonių buvo 
pilna salė. Michelsonas ra
gino dėti aukų dešimtukais, 
penktukais, • kvoteriais.

Lėšas padengus, gal ir li
ko Lietuvai kokia dešimkė.

Tai matote, kaip socija- 
listai darbininkų prieteliai, 
remia Lietuvos darbininkų 
kovų, prieš Žulikauskius.

Rep.

CAMBRIDGE, MASS. 
Baisi Žudynė Šeimynoje.

save nušovė paleisdamas 2 savin j kru
tinę. Moteris ligonbutin nuvežta. Dak
taras sakė gal išgys. Dar jauni jis 30 
m. o ji 28; turi 2 dukteris: 4 ir 0 
meto.

Prakalbos.
- Lapkričio 28 dieną įvyko svarbios 
prakalbos bažnytinėje salėje, žmonių 
suėjo gana daug. Visi norėjo išgirs
ti kalbą Jono šeškausko, kuris nese
nai yra atvažiavęs Iš Lietuvos. Au
kų Lietuvos našlaičiams surinkta $157 
su centais.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

 

Vargdienis.

Detroit, Mielu. — Pieno 
kaina puolė. Buvo po 16c. 
kvorta, dabar bus po* 14c., 
puskvortė po 8c.

Lapkričio 27 d. po pietų atsitiko bal
ai tragedija po n«a. 87 Jefterson St, 
E. Cambridge. Juozas Zulanaa susi-

DVIDEŠIMTO AMŽIAUS 
PUSTELNINKAS.

W i 1 k e s B a r r e , Pa. 
Šioje kolionijoje yra žmogus 
vardu Juozas, 50 jnetų am
žiaus. Jis šioje apylinkėje 
gyvena jau apie 20 metų. Mai
tinasi tuomi, ką kiti numeta ir 
tik šventėse. Apie šešius me
tus išgyveno vietos lietuviu 
bažnyčios bokšte prie varpo. 
Vaikai, kurie tarnauja prie mi
šių rado jį ten.

Sužinojęs klebonas liepė .iš- 
ten išeiti. Tuomet jis nuėjo1 
į artimų giraitę ir išsikasė gi
liai į žtemes ir gyveno iki vai
kai užtikę pradėjo persekioti. 
Negalėdamas ilgiau būti toje 
vietoje įsikasė kitoje ir taip a- 
pie 20 sykių kilnojosi iš vietos 
į vietų.

Jo visų laikų darbas buvo 
toks: prisirenka visokių išmes
tų daiktų ir išrinkęs parduoda
vo ir tuos pinigus taupė vargo, 
senatvės laikams. Negalėda
mas ilgiau pakęsti persekioji
mų sumanė nusipirkti grintelę 
ir joje sau rabiai apsigyventi.

Pirkdamas neužmokėjo visų 
pinigų, nors grintelė kainavo 
tik $800.; įmokėjo $500, o $300 
liko skolingu. Žmonės lyg 
pavydėdami, sumanė ištirti ar 
daug Juozas turi pinigų.

Vienų nedėldienį einant iš 
bažnyčios kaimynai užsikvietė 
Juozų pas ^avę ir pažadėjo duo
ti apsiprausti, duoti gerus dra
bužius ir eeverykus. Juozas 
nieko nemanydamas užėjo. Jam 
tuojau prirengė maudynę ir 
liepė eiti nusimaudyti. Kuo
met Juozas nusirengė, staiga 
įbėgo jo geradariai pagrobė 
drabužius ir įsinešė į kambarį 
užsirakino duris, kad negalėtu 
Juozas įeiti. Juozas manė, 
kad jau dingo jo visas turtas 
ir negalėdamas įeiti atsiimti 
drabužių, išbėgo nuogas ant 
gatvės ieškoti policijos ir kad 
su jos pagelba galėtu atsiimti 
savo turtų ir drabužius. Nu
bėgo į miestelį vadinamų 
Georgetovrn, Pa Policija pa
mačius ant gatvės pusnuogį 
žmogų palaikė už kvailų — su
areštavo ir nuvežė į bepročių 
namų. Negelbėjo nė Juozo 
aiškinimas.

Tuose namuose Juozas išbu
vo du metu. Gydytojai pri
pažino, kad Juozas nėra kvai
las ir nėra reikalo laikyti tuose 
namuose. Juozas nė kiek ne
pyko už pralaikymų bepročių 

i namuose ir pargrįžęs rūpinosi 
pirmiausia savo turtu. Jis 
rado savo grintelę parduota; 
nes advokatas nerasdamas sa
vininko negalėjo laikyti, kad 
kas apmokėtu likusius $300. 
Tokiu būdu Juozo dingo $500.

Nors Juozas pirkdamas turė
jo pinigų ir galėjo užmokėti 
visus, bet nenorėjo pasirodyti 
žmonėms turtingu, 
ku kada jo drabužius 
rado įsiūta apie $1400.

Atlikusį laikų, nuo darbo 
Juozas sunaudodavo 1 
Melsdavosi ir skaitydavo kny
gas, kurių jis turėjo nemažai 
ir nevisos jam buvo supranta
mos.

Sugrįžęs iš bepročių namo 
Juozas negalėjo pasilikti ir gy
venti su žmonėmis, nes jautėsi 
nuskriaustu ant $500. Prie 
tos skriaudos gal prisidėjo ir 
tie, kurie darė kratų nors vi
siškai nemanė pasilaikyti it 
nepasilaikė Juozo pinigų. Da
bar jis gyvena miške ir tik 
kaip kada pasirodo mieste.

4 Jis yra 5 pėdų aukščio, viena

Matui, Cleveland, Ohio. — Pavėlavo
te. Dedame apie tą patį kito musų ko
respondento.

L. Nemunui, Milwaukee, Wis. — Ki
tą syki rašykite juodyta. Paišeliu ra
šytas korespondencijas vargas įskaity
ti.

Buvusiam, Wilkes-Barre, Pa. — 
Talpiname. Rašinėkite dažniau.

.4. Stakniui, Amsterdam, N. Y. — 
Atsišaukimo, delei stokos vietos ne
talpinsime. Tokių atsišaukimų telpa 
kiekviename “Darbininko’ 'numeryje.

Jonui Zdanevičiui, Manchester, N. 
H. — Tamsta praneši, kad “Darbinin
kas” nesigirtų. Girdi “kaip katram 
numeryje ‘Darbininkas’ nieko kito ne
paduoda, kaip tik giria pats save.” 
Gaila, kad Tamsta nei vieno pasigy
rimo pavyzdžio neparodei. Bet ar 
Tamsta nežinai, kad “prastas tas 
paukštis, kurs savo lizdą teršia,” “Kas 
savo tavorą peikia, tą iš turgaus va
ro lauk” ir tt Iš antros pusės perdi- 
delis gyrimasis netinka. Todėl reikė
jo faktais nurodyti mus perdidelį sa
vęs gyrimą.

TĖMYKITE!
Moterų ir vyrų pirmos klesos Lie

tuviškoje krautuvėje didelis pasirin
kimas moterų ir vyrų drapanų.

, MR. J. SAYD,
155 Rlverdale Avė., Yonkers, N. Y.

>PoicnnirxAa — Jonas Galinis,
20 Vlnfleld St, So. Boston, Mase 

Paor. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St, So. Boetou. Masą 

Fut. Rašt. M. Brikaitė,
47 Vale St, So. Boston, Mass. 

KABUEsrus — Andrius Naudžiūnas,
16 Vlnfleld St, So. Boston, M*—, 

MasAatma — Step. Navickas,
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldien] kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėją So. 
Boston. Mass.

MARŠALKA — Gruodis.
159 Bowen St, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston. 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimui 
kas pirmą nedėldien) kiekvieno mėne
sio 6-tą vai. vakare po Nr. 694 Wash- 
ington St, Boston, Mass.

TeL So Bos

DR. J. G. LANDŽIUS

SILPNI VYRAI IR 
MOTERYS

Kurie esą nesveiki, nupuolę, 
vuoti, nusilpę, negalį miegoti, be am
bicijos, negalį dirbti ar nepatenkinti 
gyvenimu, privalėtų vartoti stebuklin
gą gyduolę užvardintą: Nuga-Tone. 
Nuga-Tone padarys Tamstą stipriu, 
sveiku ir drutu. Išvalys visus nuodus 
iš systemos ir jausitės kaip jaunas vy
ras arba moterė. Nuga-Tone pageri
na apetitą, yra geras delei skilvio ne
veiklumo, užkietėjimo, gaso skilvyje ir 
viduriuose, atsirūgimas, skilvio nesvei
kumas, rūgštūs skilvis, degantis jaus
mas, išmetimas Bilos, nešvarus skonis 
burnoje, apsidengęs liežuvis, nupuoli
mas energijos ir ambicijos ir panašių 
neramumų. Iškirpk šį paskelbimą, nu
nešk į vaistinyčią ir gauk butelį Nuga- 
Tone. vartok keletą dienų ir jei Tam
stos nebusite užganėdinti, grąžinkite 
nesunaudotą dalį buteliuko vaistinin
kui ir jisai Tamstoms sugrąžins pini
gus.

DRUGGIST:. Yon can get 
Nuga-Tone from your jobber 
or from Nailonai Labaratory, 
537 So. Dearborn St., Chicago. 
Absolutely goaranteed. Retail 
price$1.00.

šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 
kad aš turiu geriausios išdlrbystės vo
kišku britvą, pilnai gvŠrantuotos. Tai
gi, kas norite turėti gerą britvą sau 
ar parvežti giminėm I Lietuva, tai pa- 
sipirkite. Britvos trijo kaino: $5.50, 
$6.00 ir $8.00. Aš atjausdamas Lietu
vos šaulio vargus, tai kas pirks pas 
mane britvą, nuo dolerio skiriu 20c. 
dėl Lietuvos šaulio aušelpimo ir jei 
kurie norėtumėte kad jusą vardas kai
po rėmėjo buto žinomas, tai aš apsi
imu patalpinti { laikraštį koki tik Jos 
norėsit

PRENCH LINF
“ Compagnie Generale

Transatlantiąue
Iš New Yorko tiesiog į 

Hamburgu 
SPECIALIS IŠPLAUKIMAS 

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

Kambarių ir trečios klesos 
užsakymai priimami.

Delei tlkietą ir kitą infor
maciją kreipkitės prie vietinio 
French Line agento.

Tuo lai- 
kratė,

KNTBSin NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksiną J Lietuvą nusiąstL 
Greitume nusiuntimo pinigą 
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigą siuntė
jams pristatau kvitas su para
dais priėmėją pinigą. *

Laivakorčių agentūra į Lie
poją, Hamburgą Ir visur. 
Pasai kelionei J Lietuvą. 
Padarymas lietuvttką dokn-

Pinigus siąsklte per pašto 
Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 et štampą ir visados 
adresuokite:

. P. Mikolaini*,
53 ~ ‘

Paieškau Stepono. Janulevičiaus, pa
eina Lietuvoje iš Suvalkų rėd., Mete
lių par., Buckuną kaimo. Girdėjau 
kad gyvena apie Cleveland, Ohio. Ga
vau svarbų laišką iš Lietuvos nuo Pra
no Janulevičiaus, kuris tarnauja Lie
tuvos kariuomenėje.

Taip-gi paieškau savo draugės, po 
pirmu vyru Viktorija To«auskienė, po 
antru, nežinau. Iš Liecuvos paeina: 
Suvalkų gub., Metelių par., Buckunų 
kaimo. Turiu daug svarbių reikalų.

Jie patys, ar kas juos pažįstate, ma
lonėkite pranešti šiuo antrašu:

J1EVA STANKEVIČIENE,
13 Knox St, Levviston, Me.

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas,

41 Gatės St, So. Boston; Mass. 
VICE-PIRM. — M. Zarkauskas,

128 Bowen St, So. Boston. Mass. 
PROT. RAST.—Juozapas Vinkevičtus,

147 W 8L, 8<* Boston. Masą. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St. Dorchester, Mass. 
KASIERIUS — Andrius Zalieckas,

140 W. 6th St, So. Boston, Mass.

Saldžiausios Širdies Vieėp Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

. \ ■ • 
PlBMININKAB — A. Kmitas.

284 5-th St, So. Boston, Mass. 
Vicz-PiBMiaiNKAB — J. KavoHunas,

• Gold St, So. Boston, Mase. 
PaoroKotų Rašt. — J. Andriliunas,

301% Broedway, So. Boston, Mass. 
Fra. Raštininkas — Slm. Altkonis. '

140 Bowen St, So. Boston, Mass. 
KAsmrus — 8. Gižius,

877 Broadway, So. Boston, Mass. 
Mabšalka — F. Lukoševičius,

405 7-th St, So. Boston, Mass. 
Susirinkimus laiko pirmą nedėldien) 

kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, 8a Bostone, Maso.

SEYMOUR
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas.
Gydo aštrias ir chroniškas Il

gas vyrą, moterą ir valką. Eg- 
spjaudalus, 

šlapumą ir tt. savo laboratorijoj. 
Suteikia patarimus laiškais kitur 

I gyvenantiems. Adresas: 1 366 W. Broadway,
South Boston, Mass.

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

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

nuo 7 iki 9 v. vakare.

i!

Ieškau savo brolio Antano Pečkaus- 
ko; girdėjau gyvena Cleveland, Ohio. 
o metai kaip nieko apie jį^ nežinau. 
Jęi kas žinote ar jis pats, malonėkite 
pranešti šiou adresu:

J. JURKšAITIS,
1241 Deives Avė., Grand Rapids, Mičn.

Ieškau Simo šimkevičiaus (Šim
kaus) Motiškią kaimo, Seredžiaus pa
rapijos, Kauno apskr. Ar jisai pats 
ar kas kiti prašau pranešti man šiuom 
antrašu: LITHVANIA. Kaunas, Lais
ves Alėja Nr. 70, Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrove, Jurgis Šimkus.

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

Aš, Feodoras šeikus* ieškau savo 
brolio Grigoriaus šeikau, paeina iš 
Gardino gub., Brest Litovsko pav., ži- 
tevskos valsč., Strilių sodžiaus. Ma
no adresas: LITHVANIA. Pandėlio 
pažta, Rokiškio apskr., Kauno r€d., 
Feoder šeikus.

Ieškau savo krikšto tėvelio Gelžans- 
kio, kuris dar gerokai prieš karą iš
važiavo Amerikon ir, rodos, gyveno 
Pittsburge. Senai jau kaip beatrašė 
laišką. Vardo jo tikrai nežinau, tik 
jis gyveno prieš išvažiuosiant iš Lie
tuvos Šiaulių mieste. Gal kas žino 
prašau pranešti arba, geriausia, jo pa
ties atsiliepti. LITHVANIA. Viršila 
Vitkauskas Leonas, 9-tas pešt. Lietu
vos Kun. Vytenio pulkas, ira kulkos
vaidžių kuopa, Veikiančioji armija.

Paieškau savo brolio Povilo Myko- 
los Markevičiaus iš Aiminiškio, Vabal
ninko parapijos 29 m. gyvenusiojo nuo 
1914 m. Bostone, Mass. Meldžiu atsi
šaukti šiuomi antrašu: Casimir Mor- 
kevich Habarovsk ugol Tcherdymovki 
i Barabashevskoi Nr. 32.

Ieškau dėdės Motiejaus Seiliaus. 
Prieš karą gyveno Pittstone. Taip-gi 
ieškau dar šių giminių: Petro Abra- 
mavlčiaus. Tarno Raškausko, Antano 
Kuzmicko ir Onos Ambražaitės (Kuz- 
mickienės). Turiu daug svarbių rei
kalų. Meldžiu atsiliepti laišku ant šio 
antrašo: LITHVANIA. Prienai, “21 
būrio" progimnazijos IV klases moki
nys Kazimieras Seilius.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką tik išėjo Iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
aprašoma visokias vaistiškas žoles, šak
nis, žiedus Ir tt, nuo kokių ligų ir kaip 
vartojama. Su lotyniškais užvardyji- 
mais, taip kad kožnas gali jas gauti bi
le aptlekoje. Apart to, yra daugybė ge
rų pamokinimų, slaptybių Ir receptų. 
Tokia knygutė yra kožnam reikalinga. 
Prekė tik $1.00. ,

M. ŽUKAITIS,
451 Hudson Avė., Rochester, N. T.

Paieškojimą ir reikalavimą 
karnos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, ffi 3 sy
kius. $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Ieškau Klemenso Navicko, girdėjau 
gyvena Bostone, bet apt kokios gatvės 
nežinau. Norėčiau kogreičiauslal su
žinoti kur jis randasL Kas apie jį

DETROIT MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatini* LIETU VIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotą. 

Važiuojantiems į Lietuvą lšstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

* M. ČURLANIS,
2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

Gyvenimą vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKBT 2910.

„ Pilone—Kensington 5316 
Po pietų tiktai pagal sutartį. 

2538 E. Allegheny Avė. 
PHIRYDELPHIA, PA.

DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

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

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Bboadway, So. Boston. Mass. 

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

15 Annapollis St., Dokchesteb. 
Columbia 9159—J.
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DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 
Priskiria Akinius.

Valandos: 1—3 Ir 7—8 P. M. 
17 Millbury Street, 

WORCESTER, MASS.
1. UBAGŲ AKADEMIJA

--------IR------ —

2. UBAGŲ BALIUS BEI ELGETŲ PUOTA
Vienaveiksmės komedijos.

Nueina greičiausiai ir tikriausiai siunčiant per

LIETUVOS ATSTATYMO B-VĘ 
(UTHUANJAN DEVELOPMENT CORPORATION) 

294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y
Ši Bendrovė, turėdama save skyrių (Branch Office) Kaune, 

dastato pinigu* tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų ir

Tet So. Boston 823.
Liet u vys Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425Bboadway, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12:80 ryte ir 

" 1 :30—6 Ir 6:86—0 P. M.

Bell PbotM Dickin»«n 39% M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad Sl, PHadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgą*.
Į O6*o Valanda**

Nua 9 rito ilri S popiete 
Vakarai*, Ketverge nuo8tiri*P.M.

N iš. Barni, iki 4 penatu. •

(Jakimavičius)
509 KAST BR0ADWAY

TELEPHONE 502.

TeL So. Boston 270

DR. JOTO NacDONNELL, N. D 
Galima susikalbėti ir lietuvUkai. 
Omso Valandos:

Rytais ik 9 vaL 
Po pietų 1 iki 3 vai

Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, S. Boston

LIETUVIŠKA APTIEK*
Sutaisau receptu* su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie recep
tai Lietuvos ar Amerikos dakta
rų. Tai vienatinė lietuviška ap
tieks Bostone ir Massadiusetts 
valstijoj. Gyduolių galit gaut, 
kokios tik pasauly yra vartoja
mos. Galit reikalaut per laiškus, 
o aš prisiųsiu per ekspresą.

______




