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Lietuvos žmones ir vai
džia prieš plebiscitą 

Vilniuje.
VILNIUJE PLEBISCITO 

NEBUS.
Zeligou-skiui Duotas Laikas 

Išsinešti iš Vilniaus.

Gruodžio 4 dieną vakare 
Lietuvos Atstovybė Ameri- 
koje yra gavusi iš Kauno 
nuo Balučio tokį kablegra- 
mą, pasiųstą Gruodžio 3 
dieną:

“Plebiscito mūsų sosti
nėje Vilniuje prie jokių 
aplinkybių nebus. Toksai 
yra visų Lietuvos gyven
tojų šauksmas. Tokios 
nuomonės prisilaiko ir 
mūsų Valdžia.

“Kad pagreitinus Zeli- 
gowskio likvidavimą,Lietu- 
vos Valdžia yra padariu
si paliaubų sutartį su Len-

liau ant Širvintų ir Gied
raičių, paliekant šiuodu 

miesteliu neutralėj zo
noj, ir toliau Dubinkų ir 
Joniškiu link.

“Zeligowskio linija pra
sidėtų nuo Deksnių (apie 
Varėną, į vakarus nuo 
geležinkelio Varšuva-Vil- 
nius) ir eitų ruožtu par 6 
iki 10 kilometrų į rytus 
nuo mūsų linijos, pasi
baigdama apie Varnėnus 

' (Womianv).
“Kontrolė Komisijos 

nariai išvažiavo šių nakt į 
Vilnių ir Varšuvą.

“Gene vos Konferenci
joj Lietuvos Valdžia yra 
atstovaujama A. Volde
maro ir jo pagelbininkų 
P. Klimo ir T. Noraus.

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA. % Kalėdų Aivirutes. jį 
“Darbininke” galima gauti J 

dailių atviručių su lietuvišku j W parašu: ?
“Sveiki Sulaukę j 
Šventų Kalėdų.”

x Atvirutės tinka siųsti savo j 
fĮL draugams, prieteliams ir tt ’ 

ir parsiduoda pigiai: 2 už 5c.; f 
Ag 4 už 10 centų 6 už 15c.; tu- I 
fį rime trijų rūšių. Siųsdami už- J 
Jg sakymų, pažymėkite ar nori- į 
W te vienodų ar visų rūšių ku- : 

rias mes turime. Siųskite už- ! 
sakymus šiandien. Adresuoki- | 

O te: !

įSL “Darbininkas” 
S 244 West Broadway, į

South Boston, Mass. ;

ties išlygas, paėmusi yra 
ant savęs Lenkijos Val
džia. Tautų Sąjungos 
kontrolės komisija yra pa- 
siūlinusi sudaryti neutra- 
lę zoną tarp mūsų ir Zeli- 
govvskio kariuomenės. Mū
sų linija eitų nuo Jakaičių 
ties Varėna Vievio link į 
rytus nuo to miesto, to-

Sąjunga būtų atsisakiusi 
priimti Lietuvą ir kitas Bal
tijos valstybes Tautų Sąjun
gos nariais. Apie tai dar 
nebuvo galutino nutarimo.

Lietuvos 
Informacijų 

Biuras.
6-XH-1920 m.

I DARBININKŲ REIKALAI.
SUTRUMPINO DARBO 

DIENĄ.

Somerse, Kg. — Motor- 
monai ir konduktoriai su
trumpino darbo dienų. Dir
bo 12 valandų, išsireikalavo 
8 vaL

mėnesyje bedarbių buvo 45.- 
560 iš 248.067 organizuotų 
darbininkų. Tai yra 14.2 
nuoš. darbininkų bedarbiaų- 
ja. Per didelį nedarbą 1908 
m. kovo m. bedarbiavo 16.2 
nuoš.

PAKĖLĖ ALGAS.
Rockland, Me. — Susior

ganizavusieji dailydės išsi
reikalavo pakelti algas 10c. 
valandoj.

Teague, Įjexas. — Per de
rybas su darbdaviais daily- 
dėms pakelta algos iki $1.00 
valandoj. Pirma gaudavo 
po 87%c. valandoj.

UŽSIDARĖ 12 MO
KYKLŲ.

Pittsburg, Pa. — Alleghe- 
ny apskrityje užsidarė 12 
mokyklų dėl stokos moky
tojų. Kitose mokyklose ku
rios veikia mokytojauja 400 
mokytojų be valstijos reika
laujamo prisirengimo.

PALYGINIMAS.

Massachusetts valstijos 
darbo ir pramonių komisija 
padarė indomų palyginimą. 
Parodė, kad toje valstijoje 
pragyvenimas birželio m. 
1920 metais buvo 99.7 nuoš. 
didesnis, negu buvo tame 
pat mėnesyje 1913 m. Tuo 
tarpu algos nuo minėto lai
ko tepakilo 83.5 nuoš.

ĮVES 8 VAL. DARBO 
DIENĄ.

Birmingham, Ala.—Mies
to komisijonieriai pienuoja 
įvesti 8 valandų darbo dienų 
visuose miesto darbuose .

SUSTREIKAVO.

Miesto darbi-

Paskolos Talka Lietuvai — 
Kovoje su Zeligouskiu.
Pažvelgus į paskolos stovį 

iki gruodžio 1-mos dienos 
galima pastebėti štai kas:

1. Kolonijų; paskirtas kvo
tas baigusių yra tik 2: tai 
Wcorester, Mass. (kvota 
$100,000., — padarė $113,- 
556.59) ir Paterson, N. J. 
(kvota $7,000.,—padarė $7,- 
429.)

2. Kolionijų, kurios smar
kiai darbuojasi ir netoli kvo
tos galo stovi, esama 25-ios.

Štai jos: Bronx, N. Y., 
Keamy-Harrison, N. J., 
Amsterdam, N. Y., Newark, 
N. J., Thompsonville, Conn. 
Providence, R. I., Cam
bridge, Mass., Trenton, N. 
J., Reading, Ph., Donorą, 
Pa, Braddock, Pa., Cleve- 
land, C., Chicago—Brid
geport, Town of Lake, No. 
Side, Brighton Park, Rose- 
land, E. St. Louis, ILL, 
Gaiy, Ind., Indiana Har- 
bor, Ind., Kenosha, Wis., 
Melrose Park, UI., Raeine, 
Wis., So. Chicago, St. Louis, 
Mo. .

Linkime toms visoms ko-
lionijoms pasinaudoti dar 
gruodžio mėnesiu ir Nau
jiems Metams įrašyti savo 
vardus į baigusiųjų kolioni
jų sąrašą. Laiko nebedaug. 
O atskaitą reikės sausio 1 
dieną pristatyti.

3. Kolionijų, kurios nors 
nuolat veikia, bet iki kvotos 
galo tolokai tebeesančių, pri- 
skaitoma 95. Šiuo žygiu jų 
vardų neminėsime. Jų tar
pe esama kolionijų labai 
darbščių, bet esama ir silp
nokų, kurių veikimą vos 
vos matomas. Gyvumas vis
gi yra. Laukiama dar di
desnio. Kartais esti ir blo
giau, štai kad ir su koloni
jomis kurios seka žemiau.

4. Kolionijos, kurios per 
du mėnesiu (spalių ir lap
kričio ) neatsiliepė, nė vieno 
Laisvės bono nepristatė, ku
rios tarytum negirdėjo Zeli- 
gowskio atakų ant Kauno, 
kurios tarytum nematė kad 
visa Lietuva ir Amerika dėl 
to sujudo. Jos atrodo lyg 
pavargusios ilga paskolos 
darbuote. Štai tų kolionijų 
vardai:

Bayonne, N. J., Hoosick 
Falls, Jersey City, Long 
Island, Rochester, Schenec- 
tady, Watervliet, Maspeth, 
New York City, Passaic, 
Bristol, Hartford, Conn., 
S. Manchester, Brockton 
(Montello), Bąldvrinsville, • 
Mass., Nashųa, N. H.,• 
Northampton, Lincoln, N. Į 
H., So. Bethlehem, Pa., ’ 
Chester, Pa., Frackville, | 
Hazleton, Minersville, Stj • 
Clair, Freeland, McKees • 
Rocks, Bentleyville, Pitts
burg, Pa. (2 stotys — 1 bo
ną priisunte), Durye, Ed- 
wardsville (neprisiuUtė)

Angeles, So. Omaha. Thorp. i 
Wis.

Iš viso tokiii kolionijų' 
randame 50. Tarpe šių į-Į 
vardytų kolionijų esama! 
daug tokių, kurios savo lai
ku gražiai pasidarbavo, kaip 
va: Rochester, N. Y., 
Hartford, Conn., Brockton, 
Mas., Northampton, Mass., 
Beloit, Wis., ir kelios dar 
kitos. Nuostabu tik, kad 
tais pavojingiausiais dėl 
Lietuvos mėnesiais, — nebe
teko energijos kovoti drau
ge su viso Lietuva, drauge 
su visa Amerikos lietuvių vi
suomene. Jeigu priežastis 
to neveiklumo yra pavargi
mas, tad reikėtų perleisti 
darbą kitiems kas nori ir ga
li darbuotis toliau. Jeigu 
per du mėnesiu nepajudinta 
piršto dėl sukėlimo nors ma
žos dalelės paskolos, — tai 
tuo daroma didelė skriauda 
Lietuvos Laisvės ir Lietu
vos gynimo reikalams. To
kios atsakomybės minėtų ko
lionijų paskolos komitetai 
negali apt savęs imti. Pati 
visuomenė privalo daboti, 
kad į svarbiausias Lietuvos 
Respublikoj reikalus bebū
tų žiūrima šaltai ir per pirš
tus. Tad šiuomi kreipiame 
domę visų šių paskolos sto
čių komitetų ir kolionijos 
veikėjų abelnai, kad per šį 
gruodį mėnesį panaudotų vi
sas pastangas laisvės pa
skolos dalyke. Tenelieka nei 
vienos kolionijos, kuri ra
miai ilsėtųsi, kada visa Lie
tuva kruviną prakaitą brau
kdama kovoja su tamsiomis 
lenkų imperiolizmo jėgomis.

Ne iš prievartos, bet liuo- 
sa valia dedame ant Lietu
vos laisvės aukuro savo cen
tus ir savo darbą. Jei no
rime būti savo gymtojo kra
što pilnateisiais piliečiais, 
jei norime Vilnių pasi
džiaugti ir visą Lietuvą pa- 
liuosuoti iš lenkų okupaci
jos, — darbuokimės!

Lietuvos Misija.
1920 m. Gruodžio 4 d.

PABAIGĖ SAVO 
DARBĄ.

Varšava, gruod. 7.—Tau
tų Lygos kontrolės komisija 
čion pribuvusi pasakė, jog 
savo darbą kaipo tarptauti
nė tarp Žulikauskio ir Lie
tuvos vyriausybės, vei kpa- 
baigusi.

Karo paliaubų sutartis 
abiejų pusių pasirašytoji 
inėjo galion ir jau prasidėjo 
atsimainymas nelaisviais. 
Mobilizacija, apsistojo.

Komisija davė savo pata
rimus Tautų Lygai Genevoj 
apie plebiscito pieną. Ko
misija čia lauks nurodymų 
iš Lygos. Tarptautinė Ly
gos armija, kuri jau pradė
jo suvažiuoti, bet kada ji pa
siųsta į Vilnių, tai dar ne
nutarta.

ATSAKĖ PILIETYSTŲ
New York. — Daugiau kai 

20 vyrų norėjo gauti pasku
tines pilietybės popieras. 
Bet jie turėdami pirmąsias 
popieras karo metu reikala
vo paliuosavimo nuo karei
viavimo. Tai ir nebuvo duo
tos jiems paskutiniosios po
pieros.

PABĖGĖLIAI.

KIEK BEDARBIŲ.

Massachusetts. valstijoj 
tiek bedarbių yra, k»ek ne- 
M o nou 1908 m. Birželio

Romano prakalba

Paryžius. — Francijos už
sienio reikalų ministerija 
gavo surašą pabėgėlių aplei
dusių Krimą po sumušimo 
gen. Vrangelio. Konstan
tinopolyje lageriuose 36.000, 
ant laivų Bosfore 40.000, 
Galipolyje 18.000, ant Lem- 
nos salos 16.000, Bulgari
joj 2.000, Rumunijoj 2.000, 
Catfaroj 9.000, dar keliauja 
į Konstantinopolį 13.000, 
Konstantinopolio hospita- 
liuose 4L5OO. Išviso 140.- 
500. Tarpe tų Vrangelio

DOVANA WILSONUI.
Kopenhagen. — Paskelb

ta, kad Nobelio taikos dova
na paskirta prez. Wilsonui. 
Bus inteikta gruodžio 10 d. 
Dovana išneša $40.000. (No
belis buvo švedų mokslo vy
ras, dinamito išradėjas, mi
ręs 1896 m. Savo didžius 
turtus paliko išdalinimui la
biausia pasidarbuojantiems j kareivių yra 130.000 su jų 
taikos vykinime pasaulyje). | šeimynomis.

Knygos iš Lietuvos
JAU GAUTOS.

Knygos atėjusios iš Lie
tuvos per Lietuvių Preky
bos Bendrovę jau gautos iš 
Bostono muitinės. TeisybėVienna.

ninkai sustreikavo, kuomet 
neišpildyta reikalavimas al
gas pakelti. Policijos virši
ninkas pareiškė, kad tie po-_  ____ __ ____
licistai, kurie apleis «•*<>[ JJeiriitu Rhinelander, Ht. knygą tokia didelė įvairybė, 
darbą ir streikuos, * - — - *---- n--------------------------

» vietų.

Plymouth, Miners * Mills, muitinėj valdininkai pasili- 
Wanamie, Plains, Pa.
Youngstovn, O., Aurora,
UI., Beloit, Wis., Chicago

ko peržiūrėjimui 10 dėžių, 
b£t didesnė dalis gauta ir 
jau išpakuotos. Tečiau tų

daryti. Paskelbiame sekan
čiame numeryje.

Artinasi laikas, kada 
“Darbininkas” kraustysis į 
savo namą. Tai sąryšyje su 
knygomis iŠ Lietuvos u žžy- , 
miai nupigintą kainą par
duosime seniau turėtas kny
gas. Dabar bus geriausia 
proga įsitaisyti geriausių 
knygų, koHos tik yra lietu-

PA PAŠA KO JO LABAI .voje bandymai jau padary- 
INDOMIŲ IR SVAR- j ti ir gerai aria ir kiečiausią 

BIŲ DALYKŲ.

Pereitą panedėlį So. Bos
tone parapijos salėj kalbėjo 
Jonas J. Romanas, Lietuvių 
Prekybos Bendrovės prezi
dentas, nesenai sugrįžęs iš 
Lietuvos. Žmonių buvo 
gan daug nors įžanga buvo 
25c. ir garsinta tik “Darbi
ninke” ir nedėlioj bažnyčio
je.

Nepaprastai daug šviežių 
ir nežinomų dalykų papasa
kojo iš Lietuvos ir iš veiki
mo Lietuvių Prekybos B-v 
ės. Pabriežė tą, kad Lietu
va yra vienintėlė Europoj 
šalis, kur maisto netik už
tektinai yra, o ir išgabenti 
yra ko. Vien žąsų šį rudenį 
išgabenta Vokietijon 200.- 
000. ■

Lietuva, sakė Romanas 
jau yra neprigulminga ir a- 
pie jos nepriguhnybę nieks 
neabejoja, bet lietuviai jau 
yra vergijoje, ekonominėje, 
žydų vergijoje. Žydai per 
savo- hagnišką gudrumą ap
sukrumą, darbštumą ir su
tarimą išnaudoja Lietuvos 
sodiečius. Lietuva žydų iš
dalinta yra į rajonus ir kiek
viename rajone veikia žydas 
su savo pagelbininkais, su
pirkinėja visus ūkio pro
duktus nesant konkurentų 
moka tiek, kiek žydo malo
nė. Iš antros pusės įgabe- 
tos išdirbystės nesvietiškai 
brangios. Todėl nuo sodie
čių du kailiu nulupami — už 
jų produktus pigiai temoka, 
o už išdirbystės baisiai bran
giai nulupama. Jei lietu
viai nesujus, nenubus, tai 
liks žydų vergijoj. Lietuvių 
Prekybos Bendrovė jau 
daug atliko nupiginime į- 
gabentų daiktų. Kada iš 
Danijos Liet. Prekybos 
B-vės užsakyti manufaktū
ros daiktai jau buvo Mažei
kiuose, tai Kaune ant tų 
daiktų kainos susyk puolė. 
Per Lietuvių Prekybos Ben
drovės konkurenciją Lietu
voj atpigo drabužiai ir ava
las.

Milžiniška Lietuvai pa
gelba yra iš įgabentų Lietu
vių Prekybos B-vės Fordo 
automobilių ir ypač trakto
rių. Automobiliais Lietu
voje susisiekimas šešis sy
kius pagreitintas.

Traktorių tuo tarpu įga
benta Lietuvon 24. Tie trak
toriai yra žemei arti. Lietu
voje su dviem arkliais vie
nas žmogus desetiną aria 
daug maž 10 valandų, o 
traktorium išariama per 1 
valandą. Traktoriai varo
mi benzinu. Pirmas trakto
rius buvo atgabentas Kau
nan per Visus Šventus. Ka
da žmonės ėjo iš bažnyčių, 
tai traktorius nuo stoties su 
didžiausiu bildesiu gabena
mas buvo į garadžių. Žmo
nėms tai buvo dyvų dyvai ir 

• tūkstantinės minios subėgo 
žiūrėti ir šaukė, kad tai tan
kai atėjo Lietuvos armijai.

Su traktoriais

žemę.
Traktorius norėjo nu

pirkti dvarininkai, bet Lie
tuvių Prekybos B-vė, 
rėdama pagelbėti 
niesiems ūkininkan 
davė traktorių < 
kams. Lietuva bus padalin
ta į 24 rajonus ir kiekvie
nam rajonui bus po trakto
rių. Pavasariui auštant, 
gabūs traktorininkai stos ū- 
kininkų žemes arti. Darbas 
eis dieną ir naktį, nes yra 
būdas nušviesti ariamo lau
ko dalį. Tai bus neapss&o- 
ma Lietuvos ūkaninkamE 
pagelba, ypač dėlto, kad ne
mažai artojų bus Lietuvos 
armijoj, arklių trūko ir ik
šiol, o dabar karui einant ir 
steigiant raitelių pulkus 
arklių skaičius Lietuvoje 
dar labiau susimažino. t

Baisių ir indomių dalykų 
Romanas papasakojo iš 
fronto: Kartu su kun. Kru
pavičium, Kaupu ir kitais 
buvo nuvažiavęs Ukmergėn 
po to, kai lenkų orlaivis jin - 
buvo metęs bombų ir daug 
žmonių sužeidęs ir užmušęs. 
Matė baisią stoką medikalės 
pagelbos sužeistiems Lietu
vos kareiviams, kurių Uk
mergėj daug sugabenama iš 
fronto. Mat ten ėjo dideli 
mūšiai. Lenkai buvo pa
ėmę Giedraičius, varėsi ant 
Ukmergės, o iš ten manė va
rytis ant Kauno. Bet iš 
Kauno suspėjo ateiti susti
prinimų ir lenkai buvo nu
blokšti. Teko matyti,* sa
kė Romanas, kaip daktarai 
be jokių vaistų, be raikščių, 
be lovų turėjo aprūpinėti 
sužeistuosius. Matė vieną 
lietuvį kareivį baisiai suti
nusį. Jis buvo patekęs į 
lenkų nelaisvę ir tie barba
rai adatomis jį visą badė, 
kad išklausti karinių pa
slapčių. Kun. Krupavičius, 
pamatęs neapsakomas ka
reivių kančias ir baisenybei 
apalpo ir labai susirgo. Tuo 
tarpu į Kaupą kitaip atsi
liepė tos baisenybės. Jis 
pradėjo bučiuoti Lietuvos 
kareivius ir dalinti jiems 
dešimkes iš gautos algos, 
kaipo St. Seimo nario.

Tuo tarpu į Ukmergę pa
siskubino talkon Amerikos 
Raudonasis Kryžius. Iš Ry
gos buvo pareikalauta vais
tų ir visokių sanitariniu 
reikmenų
Amerikos Raudonasis Kry

žius, sakė Romanas labai 
daug gelbsti Lietuvai. Ir 
tai nežiūrint, kad Lietuvos 
valdžia nekaip teatsinešė į 
jį. Kaune Amerikos Rau
donasis Kryžius turėjo mo
kėti už butą ir turėjo taip
gi mokėti už geležinkeliu 
pergabenamą paramą Lietu
vai. Panašiai niekur pa
saulyje nepasielgta su R. 
Kryžiumi. Prie gadinimo 
santikių su A. Raudonuoju 
Kryžiumi prisidėjo ŠUupiu- 
tė. Bet dabar tos klaidos y-

l ra a i so _

no- 
mažes- 

ns nepar- 
dvarinin-
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KAINŲ PUOLIMAS.
Laikraštis Industry skel

bia apie ūkio produktų, atpi
gimą Amerikoje.

Komai, kurių šiemet už
derėjo trys bilijonai bušelių, 
buvo birželyje po $1.8% už 

- bušelį, rudenį buvo jau po

Kviečiai, kurių šiemet už
derėjo astuoni šimtai milijo
nų bušelių nuo $2.80 puolė 
nuo $2.80 iki $1.90.

Bulvės, kurių šiemet už
derėjo keturi šimtai milijo
nų bušelių, puolė nuo $3 iki 
$!1.50.
’ Apskritai imant ūkių pro
duktai puolė apie 40 nuoš. 
Tik kiaušinių^ pieno ir pieno 
produktų kainos nepuolė 
i Bet iš valgomųjų daiktų 
cukraus kainų puolimas bu
vo ypatingiausias. Visai ne
seni laikai, kuomet cukraus 
sunku buvo gauti ir reikėjo 
mokėti iki 25c. už svarą. 
Dabar štai jau parduodama 
cukrus po 7%c. už svarą 
i Ūkio produktų kainų puo
limas gal būt yra naturališ- 
kas. Bet su cukrum, tai ki
taip turėjo būti. Čia aiškiai 
veikė besąžiningų pelnagro- 
bių ranka. Čia turėjo būti 
sutarimas parubavoti visuo
menę, bet sutartyje pasida
vė didžiulis plyšys ir. cukrus 
nesulaikomai pradėjo birti.

vis.gerai žino, kad aukų per 
Tautos Fondą siųsti negali
ma... Tikri lietuviai žino 
jūsų klastas'.. ”

Caro laikais buvo Rusijoj 
“istinno russkije,” tikrieji 
rusai Kaip “ištino russki
je” stovėjo už carą, taip 
mūsą tautininkai-laisvama- 
niai stovi už L. Misiją. 
“Istinno russkije,” tikrieji 
rusai kitų žmonių buvo va
dinami chuliganais, juoda
šimčiais, pogromščikais, nes 
jie žydų pogromus rengė.

Dabar reiškia susilaukė
me “tikrųjų lietuvių,” kurie 
eina pėdomis anų, caro lai- 
kif “tikrųjų rusų.”

Lietuvos Misija gali di
džiuotis susilaukus' tokių gy
nėją. Lietuvos Misijos gy
nėjai, “tikrieji lietuviai” 
juodarankišku būdu skel
bia pogromą Tautos Fondui 
ir “klerikališkiems parti- 
zantams.” * . •

Ar galima stebėtis, kad L 
Misija juodarankišku gynė
jų susilaukė? Vileišis, L. 
Misijos pirmininkas, sėdė
damas “klerikališkų parti- 
zantą” įsteigtame ofise 
Washingtone ir Tautos Fon
do lėšomis išrengtame, ra
šinėja atakas prieš' Tautos 
Fondą ir jo rėmėjus. Pri
lygo sutvėrimui po ąžuolu

Šitokiais savo pasielgi
mais Vileišis užsipelnė mi
nėtos rūšies gynėjų.

NE ŽODŽIUOS MEILĖ.
Myliu aš tėvynę, 
Jos lygius laukus.
Myliu žalias pievas 
Ir tankius miškus.
Myliu jos sodybas, 
Sodnus, darželius, 
Senuolius, jaunimą, 
Miškų, paukštelius.
Myku, bakūžėles 
Šiaudiniais stogais,
Myliu kapinynus
Su kryžiais aukštais.
Ką rankoms apčiuopiam 
Mes mylim pilnai,
Bet laisvę tėvynės 
Neužtektinai.

t

LAvvRENCE, MASS

PAREIŠKIMAS LIETUVOS VALDŽIAI.kalbos. Surinkta $286.68. Sykiu su
ėmus pasidaro $156833. $1.281.65 pa-, 
siųsta Lietuvos 'šauliams, gi $286.68 
Lietuvos .Gynimo Komitetui.

Dr. Jono šliupo prakalbos atsibuvo 
ketverge vakare Kliubo salėje, žmo
nių buvo labai daug. Dr. Šliupas pa
geidavo visų lietuvių vienybės. Sako, 
klerikalai (taip vadino katalikus) vei
kia sau, socijalistai sau o šliupiniai 
(kuriuos jis vadino tautininkais) vi
siems. Pasakė, kad Lietuvoje niekuo
met nebus bolševikų. Pasakė, kad 
Lietuvoje prie kaimiečių yra daugiau 
proto, nei čia prie -mokytų daktarų. 
Ragino visus rašytis prie laivų kom
panijos. Nieks neprisirašė susirinki
me. Aukų surinkta šeši doleriai. Pen
kis dolerius sudėjo šiaudiniai katali
kaL šliupiniams puolė vos pakeliamą 
naštą sukrauti vieną dolerį savo die
vaičio akyvaizdoje.

Daugiau juokų pasidarė iš vieno so- 
cijalisto, kuris šliupo barzdos naudai 
atsinešė kišeniuje kiaušinį. Bet val
kas besispardydamas šalę to socijalis- 
to sugurino jo kišeniuje tą kiaušinį. 
Kuomet socialistas užpyko ant dakta
ro šliupo ir griebė -kišenėn su tikslu 
nusveikti kiaušinį barzdon, rado jį 
pesileidusį. žmonės patyrę, nelaimę, 
pradėjo kvatotL O šliupo buvęs pa
sekėjas, dabar gi kito barzduočio gar
bintojas, išsinėšino varvančiu per 
svetainę kiaušiniu.

Tai biskį bomba!

Jono J. Romano Prakalbos.
Pėtnyčios vakare Miesto salėje kal

bėjo Lietuvią Prekybos Bendrovės pre
zidentas Jonas J. Romanas. Gražiai, 
taktingai kalbėjo apie Lietuvos poli
tinę, karinę ir ekonominę padėtį. Iš
sireiškė prijaučiančiai -Amerikos Rau
donajam Kryžiui, Lietuvos kareiviams 
ir visai Lietuvai. Nėra abejonės, sakė 
kalbėtojas, kad Lietuva atgimė gy
vuoti. Politikoje randasi sunkenybią, 
reikia statytis prieš suktybes Anglijos, 
Francuzijos ir Lenkijos judošiškumą, 
bet pačią lietuvią pasišventimas, dir
bimas, vienybė ir lavinimas, pakels 
Lietuvą į augštą garbės vietą. VU- 
niaus pavogimas, žmonią žudynės, 
numetimas bombos ant žmonią iš Uk
mergės bažnyčios išeinančią, už bom
bardavimą Kauno, už kareivią kan
kinimą nežmoniškai Lenkija atkęs. 
Jis ypatiškai buvęs Ukmergėje per 
lenką žmogžudystę. Matęs sužeistuo
sius ir tt. Lenkai V žvėrys!

Prakalbose kalbėjo miesto majoras, 
lietuviams labai prielankiai. Prašė, 
kad lietuviai padėtą Airijai išsiko
voti laisvę. Kalbėjo ir Dr. Mikolaitis. 
Vakarą gražiai vedė Z. Jankauskas, 
žmonią buvo virš tūkstančio. Auką 
surinkta $100.00 ir $6.00. Vakaras bu
vo ramus ir turiningas.

Reporteris.

šunas, J. Keliauskas, J. Dirse.
Teiksitės atleisti kurių bus neteisin

gai parašytos pavardes. Taip-gi aplei- 
džiau keletą pavardžių kurių išskaityt 
negalėjau. Vardan visų dr-ją bei kuo
pų Sąryšiyo “Vienybes” tariu širdingai 
ačią!

Vietinė stotis L L. Paskolos bonų 
pardavė už $18.000. Tai dėl Roches- 
terio, nykštukiškos kolionijos, o dar 
prie tokių bedarbių, kaip dabar yra, 
tai Lietuvai nebloga anka Aukų rin
kime ir aukavime daugiausia pasižy
mi tautiškai susipratusieji lietuviai 
katalikai.

Antanas žiemys (Zimnickas)

WESTVILLE, ILL.
Dr-ją bei kuopų “Vienybės”

Rašt P. Petronis.

Westfield, mass.
*■ ---------- ,—

Antano Jonaičio sūnų patiko nelai
mė. 30 lapkričio 10 metų amžiaus sū
nūs perpjovė ranką žemiau alkūnės 
prie malkų pjaunamos mašinos. Var
gu bau sugįs, gal reikės visai nupjau
ti ranką.

Berželis.

AMSTERDAM, N. Y.
Gruodžio 5 d. š. m. mus kolonijoje 

buvo prakalba Dr. šliupo. Pagyrė 
Lietuvos valdžią kad tenai žmonės, 
kokios jie-sroves nebūtų, visi sutar
tinai ir vienybėj dirba. Todėl sako, 
reikia pavyzdį paimt ir mums ameri
kiečiams iš anapus vandenyno. Jei
gu, sako, mes turime keletą srovių 
čia Amerikoje, lai jos sau būna, bet 
mes turime' vieni kitus gerbt ir neuž- 
sipuldinėt vieni ant kitų. Na, manau 
sau, jeigu dabar kas sakytų, kad Dr. 
šlžbpas negeras žmogus, šmeižikas, 
niekados netikėsiu. Tik štai, vėjalis 
ant jo žilos galvelės papūtė iš kitos 
pusės ir pradėjo bombarduot Tautos 
Fondą ir L. R. Kryžių. Girdi, tos į- 
staigos vagia pinigus ir t p. Vos ke
lios minutės atgal, sakė kad reikia 
vieni kitus gerbt ir nė nepasijuto kaip 
pats sau smogė į žandą. Nėra ko ste
bėtis iš senio, nes makaulėje sukasi 
ir užmiršta ką kalba. Jis sako, kad 
katalikams reikėtų muštis į krutinę ir 
sakyt mano kaltybė, bet tas pritik
tų tik Dr. šliupui muštis į krutinę ir 
sakyt mano kaltybė už 
singus užsipuldinėjimus 
padarytus nuostolius.

Musų kolonija juda kiek gali Tautos 
ir visuomenės labui. 27 d. lapkričio 
musų kolonijos parapija turėjo vaka
rienę. žmonių atsilankė apie 300. Sta
lai buvo gražiai papuošti ir skaniais 
valgiais apdėti. Pirmiausia kun. L. 
Brigmanas atkalbėjo maldą. Po tuo 
choras sudainavo Lietuvos imną. Mu
sų moterėlės sušilusios dirbo, kad tik 
patenkinus atsilankiusius. Bevalgant, 
vienas iš veikėjų prisiminė apie Lietu
vą ir jos narsią kariuomenę. Ragino 
nors dalį paaukoti garbingiems Lietu
vos kareiviams ir tuojau pasipylė au
kos. Aukavo šie: kun. L. Brigmanas 
$3.00, M. Navickas $2.00.

Po $1.00: O. Klnėnienė, M. Juozai
tienė, A Bulnlenė, O. Pocevičienė, B. 
Urbonienė, M. J. Masionis (iš Bostono, 
Bendrovės agentas, kalbėjo taip-gi a- 
pie Bendrovę), M. Rakauskas, K. Ml- 
čiudas, P. Gruštas, J.. Lukas, S. Jur
gutis, J. JVargonas, A. Balseris, K. 
Bajoriunienė, K. Stropienė, J. Ra
kauskienė, A Vandelekis, J. Ragai
šis, A Miklonas, A. Mikučionis, J. 
Krikščiūnas, Balsienė, V. Leskavičia, 
A. Karužis.

tokius netei- 
ir Lietuvai

Ten Buvęs.

ROCHESTER, N. Y.
Vardai Aukavusių Lietuvos 

Šauliams.

“TIKRŲJŲ LIETUVIŲ” 
K DARBAI. - .
j-- -----------

“Darbininko” 
buvo korespondenci j a iš 
Newarko, N. J. kur sakoma, 
kad “Juodvarniai . balsu 
kranktelėjo” — tautininkų 
ofisuose atsiradę lapeliai 
“Šalin Lietuvos priešai.” 
Pasirašę Lietuvos Draugai. 
Lapeliuose girdi biauriai 
Šmeižiami katalikai ir Tau
tos Fondas. Koresponden
tas spėja, kad lapeliai 
spauzdinti “Vienybes Lie
tuvninkų” spaustuvėj.

Korespondentas nebuvo 
atsiuntęs mums tų lapelių. 
Dabar vienas tų lapelių už- 
skrydo ir pas mus. Reikia 
pasakyti, jog mūsų kores
pondentas klydo, sakyda
mas, kad tai juodvarnių 
darbas. Jie yra, kaip patys 
save manifeste vadina, tik
raisiais lietuviais, Lietuvos 
draugais.

Jei ne “Vienybės Lietuv
ninkų” spaustuvėj, tai “Tė
vynės” spaustuvėj tas “ma
nifestas” spauzdintas.

Iš “manifesto” štai ką 
rašybos nemainę pacituosi
me : ... kuomet Lietuva už
pulta kruvinų lenkų junke
rių, kuomet visi Amerikos i 
lietuviai deda paskutiniasj 
jėgas aukų rinkimui, kad 
lnodaugiausiai pagelbėjus 
Lietuvai mirtinoje kovoje, | 

... klerikališki parti- į 
zantai išlenda su savo Tau-Į 4-

--„ja
Lietuva 
tuomet.

a

■■■

num. 137
•V

Ar šitaip mums reikia 
•Tėvynę mylėt: 
Vien žodžiais ją girti 
Nešelpt, nepadėt.
Grožėtis tėvyne 
Jos pievoms, miškais
It Judui gėrėtis 
Godžiai pinigais.
Neklausia tėvynė 
Ar aš ją giriu, 
Tik žiūri į auką 
Ar daug jai skiriu.
Ir šiame momente 
Kuomet ji varge, 
Basa ir be ginklo 
Nuoga alkana.
Kuomet lenkų aras 
Išskėtęs nagus, 
Riogsodams sostinėj, 
Augina ragus.
Ji žiūri ir laukia 
Gausingą aukų 
Negęstančios meilės, 
Ne žodžių gražių. • 
Negirk jos mieliaųsis 
Neverk nedejuok, 
0 nieko neklausęs 
Skirk auką ir duok. 
Nes veltui tie žodžiai 
GeriauS patylėk 
Tik aukurą kurstyk, 
Nešk aukas ir dėk.
Auka tik parodys, 
Kad myli tikrai, 
Kad laisvę tėvynes 
Ne žodžiais' pirkai
Jei tu negailėsi 
Net aukso dėl jos 
Saiku šimteriopų 
Tau Dievs atsaikuos.

U. Gudienė

^ROCHESTER, N. Y.
Protestas Prieš Lenkus.

,4

ondu ir tuomi'trukdo 
rinkimą, nes veda par- 
; ginčius ir šmeižia vi
los, kurie siunčia au-

-------------- ,----------------------
Dabar laikas užsisakyti 

laikraštį “j)arbininką” sau ir 
| giminėms arba pažįstamiems į 
| Lietuvą.

kas Lietuvos pagelbai tie-
į Lietuvą per Lietuvos i raginkite savo draugus 

Teeiau tikras lietu- aukuoti ųūbtuval*

, PAŽĮSTAMUS PIRKTI BONUS IR
F

Surengtas visą dr-ją bei kuopą ats
tovą protestas buvo 28 d. lapkričio 
Concord Hali. Susirinko publikos a- 
pie 500. Kalbėjo keturi kalbėtojai: J. 
Bielskis, J. Rickis, P. Petronis ir žy
dą rabinas Sadovskis. šv. Cecilijos 
choras sudainavo keletą gražią daine- 
lią, eiles pasakė p-lė E. Staknevičiu- 
tė. Ant rytojaus gana prielankiai vie
tos laikraščiai aprašė protestą. Ma
tyti buvo Iš susirinkusiąją pakilus u- 
pas. Auką pusėtinai sumetė Lietuvos 
gynimo reikalams — $286.86. L. P. 
boną parduota už $800.00. Rezoliuci
jos pasiąstos valstijos senatoriui ir 
kongresmonam.

Aukavo po $10.00: J. Bubnis, T. Stu- 
kaitė, M. Sinkus, J. Pelieksytė, A Or
lauskas, K. Gečius, P. Petronis $9.00.

Po $5.00: V. Zagorevičius, P. Or
lauskas, M. Navidonskas, A P. Na- 
viaonskas, J. Bubnis, F. Skirmontas, 
P. šūkis, J. Bardzilauskas, J. V. Na
vidonskas $7.00. '

Po $2.00: St Mataitis, P. Pranins- 
kas, J. Braknis, J. Gudelis, S. Navi
kas, P. širvinskas, J. Maciejunas, J. 
P. Levickas, J. Dirsė.

Po $1.00: K. A Dubysa, J. Levic
kas, J. šūkis, A širvinskas, K. Kal- 
ris, B. Verelis, D. Beganskas, S. Ste
ponaitis, F. Puluikis, X Vilimas, P. 
Samuolis, V. Aponavičius, P. Samuo
lis, JK. Bartašius,, P. Učlura, J. Dan
tė, A Rumbutis, P. Orlauskaitė, O. 
Gudelienė, M. Mulaitė, T. Puluikis, A 
Krajavienė, J. Saulis, J. Kazakevičius, 
P. Karalius, M. Jovaišienė, M. Navi- 
donskienė, J. Navidonskas, A Pume- 
ris, N. Apuokas, St Poznauskas, J. 
Vizbaras, J. Mataitis, P. Mačinskas, 
K. Varteikis, A Lekeckšs, J. Anuse- 
viičus, J. Bičiušas, St Kazakevičius, 
J. Putrimas, K. Syrus, K. želnls, K. 
Dapšls, A Rickis, K. Mockevičius, D. 
Kovas, P. Sabestinas, P. Krajauskas, 
J. čisonis, S. Valiukevičius, A Krar 
likauskas, F. Gikis, F. Baltakis, P. 
Pečkus, A Budreikis, D. žėkonis, K. 
šilinis, J. Gailis, A Vaitonis, J. Mo
tuzas, P. Kazakevičius, D. Babickai- 
tė, A Gužauskienė, V. Bertnikas, J. 
Stašaitis, M. Stučka, A Labanauskas, 

■ K. Tumonis. J. Keliauskas, J. Meš- 
kunas, J. Radzevičia, F. Černius, A 

■Žvironas, J. Gikis, A Gribauskas. M. 
| Ventis, K. Šidlauskas, A Vainauskas, 

< D. Jakšas, 
, K. Andriui- 
uskas, P. Bu
činsko, V. Uz-

•onas, 
Ventis, K. 
A Kšanai 
V. Stirna, 
ka. A Ne 
cr*

Šv. 'Jurgio Draugija...............$111.00
Šv. Petro ir Povilo Draugija 100.00
Bridgewaterio Darb. koop. krau

tuvė (čeverykais ..........
Kurie davė pelno ..............
Šv. Marijos Moterų Dr-ja
K zys Dapšys ..’..............
Pranas Bardzilauskas ...
Juozas Brakys .................
A.
V.
O.
A
A

Kiti aukavo smulkiais. Viso labo 
$34.65. Pagirtina kad neužmiršta ir 
savo brolių tėvynėje. Paskui dar cho
ras dainavo kelias daineles. Musų 
gaspadinės padainavo ir-gi porą daine
lių. Tuomi viskas užsibaigė

Maži Vyčiai.
28 d. Lapkričio mažų Vyčių kuopelė 

turėjo gražų perstatymą, žmonių bu
vo pusėtinai Vaikų vakarėlis susi
dėjo iš dainų, monologų ir dialogų. 
Viskas išėjo vidutiniškaL Vaikeliai 
butų daug geriau atlošę jeigu tėve
liai butų paraginę lankytis ana pamo
kų. Iš visų viena mergaitė labai ge
rai atliko. Pagirtini 'vaikeliai kurie 
dirba.

Dar būt neprošalį primint apie su
augusius vyčius kurie lošė 21 d. lap
kričio anglų kalboj. Skaitlingas cho
ras puikiai sudainavo lietuviškas ke
lias daineles. Tik butų geriau, kad 
Vyčiai loštų lietuviškus veikalus, o 
angliškus paliktų anglams.

Scečios.

Su nusistebėjimu, baime ir nerimasčių mes žiūrėjo
me į kaikuriuos Lietuvos Valdžios darbus.

Stebina mus, Amerikos lietuvius, Lietuvos ginkluo
tų jėgų decentralizacija ir leidimas steigtis ginkluotoms 
jėgoms šalę regulerės Lietuvos armijos. <

r Stebimės, kodėl Lietuvos vyriausybė paliuosavo nuo 
vadovavimo Lietuvos armijai gen. Silvestrą Žukauską, 
Lietuvos atvaduoto ją nuo bolševikų ir jos apvalyt o ją nuo 
bermontininkų.

Nerimaujame, kodėl Lietuvos vyriausybė neatsiima 
iŠ Amerikos dabartinės Misijos, kuri, vietoj dirbti darbą, 
kuriam ji atsiųsta — Paskolos bonus platinti, pjudo ir 
drasko Amerikos lietuvių visuomenę.

Baimė mus ima, kad Lietuvos vyriausybė permažai 
domos kreipė į karinių jėgų sustiprinimą.

Mes Amerikos lietuviai gausiai rėmusieji Lietuvą au
komis ir pirkdami paskolos bonus Lietuvos vyriausybės 
prašome:

Centralizuoti Lietuvos ginkluotas jėgas, intraukiant 
šaulius ir partizanus į regulerę Lietuvos armiją.

Vyriausiąją vadovybę Lietuvos armijos pavesti gen. 
Silvestrui Žukauskui.

Kuo greičiausia pakeisti dabartinę misiją Amerikoje 
vyrais, sugebančiais ir norinčiais atlikti pavestą jiems 
darbą.

Įvesti Lietuvoje visiems vyrams daug maž nuo 20 iki 
35 metų amžiaus kariniame muštre lavinimą, šaukiant 
juos tam reikalui kas žiema dviem ar daugiau mėnesiam.

Iš grįžtančių Amerikos lietuvių Lietuvon reikalauti 
Lietuvos Paskolos bono arba aukavimo Lietuvos reikalams 
liūdymo. To neturintiems uždėti tam tikrą mokestį. Ir 
Amerike Lietuvos Atstovybė*už patarnavimą .teima dau
giau nuo neturinčių bono arba aukavimo liūdymo.

Tepatvirtina L. Steigiamasis Seimas dabartinę Lie
tuvos Laisvės Paskolą Amerikoje.

Šitą Lietuvos Valdžiai pareiškimą patvirtina ir nuta
ria pasiųsti Lietuvos Steigiamojo Seimo pirmininkui ir e. 
L. Prezidento pareigas Al. Stulginskui.
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WESTVILLE, ILL.

Teestie šis pareiškimas perskaitytas prakalbose, dr- 
jų, kuopų susirinkimuose. Ant taškuotų vietų parašius 
kas, kur, kada patvirtina šį pareiškimą ir iškirpus siųsti 
Lietuvon.$12.00 

$83.00 
.25.00 

. .15.00
.13.00 

. .13.00
Žvironas ......................................12.00
Uzdila ........................................12.00
Zdanavičiūtė ..............................11.00
žiemys ........................................1L00
Devonis.................................  • • .11.00

Po $10.00: P. Banelis, A Kundro
tas, S. L. R. K. 103 kp., A Gri- 
bauskas, V. Butrimaitls, K. Glušokas, 
J. Bardzilauskas, A Letkauskas, T. 
Puluikis, J. Gikis, A Vaitonis, A 
Gečas, J. Gudas, S. Butrimavičius, 
A Stukas, Petr. Bikunas, A Vežalis, 
M. Tankus, J. P. Levickas, P. Gry- 
baitis, J. Musteikis, J. Putrimas, K. 
Valeska, K. Medžiukas, J. Navickas, 
F. šlapelis, P. Orlauskas, J. Dauda, 
P. Skyrmontas, S. Jonaitis. • •

Po $5.00: IP. Kazakevičius, H. S. 
Purvin, A Mileriukė, Z. Vilimas, A 
česnavičius, P. Orlauskiutė, J. Kaz
lauskas, J. Saunarls, 2-as J. Sauna- 
ris, M. Ventys, M. Nevidonskas, V. 
Motiejūnas, J. aDiraas, J. žemaitis, 
J. Paliulionienė, J. žemaitis.

Po $4.00: K. Vadeikis, J. Davidonis, 
A Paliulionls $3.15.

Po $3.00: B. Gricius, V. Stanys, P. 
Juodviršis, M. Mllevičiutė, Jaf-son 
Studio, S. Baranauskas.

Po $2.00: V. Bagdonas, J. Tama
šauskas, A Pabijanskas, P. Aleksa, 
V. Norkevičius, J. Nevidonskas, J. 
Lakickienė, S. Platakys, A Budreiką, 
P. Pečkus, A Butrimavičius, M. Pal- 
yeinkas, J. Vaivada, J. šaulys, 
PranckeviGus, A Kriaučiūnas, 
Sinkeviaus.

Po $1.00: T. Bamblauskas, S.
vinskas, A Kunparskas, A Vilnonis, J. 
Gikis, V. Butrimaitls, J. Rybynskas, 
V. Gečas, A Sedzavičia. N. Radavičins, 
M. Tankus, A. Ulozas, J. Vaitas, A 
Norkevičius, P. Pockevičius, J. Mo
tuzas, J. Rutkus, P. Skyparas, D. Be-
ganskas, A Vištarta, J. Devonas, P. I 
Dausevičlus, A Budrelkls, F. Gikis, 
J. Gikis, A Letkauskas, K. želnys, A 
Dusevičius, P. černis, J. Maldeikis, 
M. Levickienė, O. Peredniukė, M. Jon- 
frs, M. Vallukonaičinkė, O. Šilinienė. 
K; Stašaičhikė, J. Bitinas, A Vezalis. 
M. Vezalis, S. Levickas, J. Levickas,* 
S. šlevas, K. Tumonis, J. Šimonis, A 
Gudelienė, S. Kazakevičius, M. Baltrn- 
škltls, M.. .Tuodviršienė, J. Sedleckai-

I tė, S. Sedleckas, J. Radzevičius, K. ui ’a’betoi* P- p- Mikolai-
Dapšys, A Letkauskas, V. ApSnavl-1 n5- kalba būt buvusi nei šio nei 

to jei neišsltarlmas per du syk “kad 
lenkai katalikai nori pasmaugt Lietu
vą.” Mes žinome kad lenkai nori pa- 

Lietuvą, bet jokiu badu ne- 
įe kad vien katalikai. Kodėl

Lietuvių Darbininkų Są-gos 75 kuo
pa laikys metinį susirinkimų 19 d. 
gruodžio pobažnytinčj svetainėj 1 vai 
po pietų. Malonėkite visi draugai at
silankyti, nes bus renkama valdyba 
ir daug kitų svarbių dalykų svarsto
ma kas-link musų brangios organiza
cijos. Nesilankant ant susirinkimų 
nieko ąaudingo Darbininkų Sąjungai 
nuveikti negalima. Tai-gi meldžiame 
patys lankykitės ir atsiveskite naujų 
draugų ir draugių prirašymui prie šios 
darbo žmonių organizacijos, o tik ta
da galėsim tikėtis savo būvį pagerin
ti.

LDS. 75 kuopos Valdyba.

PROVEDENCE, R. I.

p. 
A

Na-

Keli mėnesiai atgal iš musų kolo
nijos išvažiavo į Lietuvą BodevičiaL 
Dabar jų švogeris gavo laišką, kur ra
šoma, kad “kelionė buvo gera. Apsi
gyvenus Varėnoje užpuolė lenkai ir pa
ėmė ir dabar esame lenkų nelaisvėje. 
Jiems nepatinkami žmonės kankinami 
ir nukankinti gyvi užkasami. Nuo 
mus viską atėmė Ir net neleidžia Iš
važiuoti į savo kaimą į.kur mums tik 
6 varstai.” Tai tiek iš Lietuvos. Ne
galima praleisti nepažymėjus, kad jų 
švogeris Petras Laniauskas dar ir 
šiandiena laikosi įsikabinęs į skvernus 
Pilsudskio ir net yra aukavęs ant 
“polščios.” Tą pastebėjau lenkų laik
raštyje, kad “Pan Piotry Lonewsky 
oferowal na polšče,” o kuomet aukas 
rinko lietuviai, tai “garbingas” Pet
ras nusisuko. Musų kolionfjoje yra ir 
daugiau tokių “patrijotų.” Sako, kad 
Juozas Raginis iš Dubiškių kaimo ir 
parapijos davė “paliokams” $150., o 
gal ir daugiau. Lai nors šiandiena 
pamato, kad už jų pinigus Lietuvo
je jų pačių gimines skriaudžia ir kan
kina. Kada susiprasite?

Darbininkas.

BROOKLYN, N. Y.
Sandariečių “Milžiniškos

Prakalbos.”
Lapkričio 26 d., McCaddin aklėje 

buvo prakalbos kurias surengė A L. 
T. Sandaros 1-ma kuopa. Vedėju pra
kalbų buvo SLA sekretorius p. Stri
maitis. šis paaiškinęs dalyką persta-

I

čia, J. Nevidonskas, D. Begąnskas, F. 
Baltaitis, S. Sedleckas.

Išviso $918.15. Pirmiau buv<v pa
siųsta $400, tai sykiu paėmus $1*318- 
15. O turėtų būti $1.281.65. Skaitli
nė netinka dėlto, kad septynios pen- 
klnės 2-ru syk paskelbtos tų
patų. 28 d. lapkričio atsibuvo visų rle- vi 
tintų dr-jų ir kuopų rengiamos pra- kl

e®ų y-14

M ebuvo tokia atviras pa-
VP-kad lenkai katalikai 

ir spiriami) bedlevią-lais- 
flfnlnkų kaip va: Pllsuds- 
Dmovrsklo ir kitų, o taip-

gi dar teikiant jiems (lenkams) viso- ją nori? 
keriopą paramą per Franeijos maso- 
nus-bedievius nori pasmaugt Lietuvą? 
Už tokį atvirumą p. Mikolainiui bū
tume tarę ačią, bet kai dabar, tai ma
tome, kad p. Mikolainio tikslas buvo 
tik apšmeižt kataliką vardą, o ne nu
rodyt tikrąjį faktą.

Antrą perstatė žiūrį, Sandaros pir
mininką. šis jaunas vaikėzas užlipęs 

i ant estrados pasijuto taip galingu, tar
si gaidys ant mėšlyno. Vargšas kaps
tėsi į visas puses taip, kad ir nepa
sijuto kaip patsai sau snapą susiter
šė. šukavo: “Rymo pateptieji, negeis
tini elementai, klintis, septyni metai. 
Sandara, klerikalai ir tt.” Labai iš
garbino Sandarą kad Ši stovinti ant 
tautybės bei demokratybės pamatą 
Ragino narius sandariečius eit ir knist 
pamatus (suprask tikybos), nežiūrint 
kad ir nosis nusisuktą. Esą, nes iš 
paprastą apystovą progresuojanti žmo
nija. čia turiu p. žiūrini atvirai pa
sakyti, kad tamsta kurstydamas da
ryt neapykantą tarp lietuvią pasitar
nauji Pilsudskiui. Ne viena tauta jau 
žlugo vien delei nesutikimą tarp sa
vęs. Taip ir mes lietuviai, nedidelė 
tauta, turėtume žlugti. Priešą mes 
turime iki valiai iš kaimynišką tau
tą, 'kurios nori musą pražūties, tad 
turime visas pastangas dėti apsigy
nimui, o ne tarp savęs kovoje, p. 
žiūrįs šaukėsi prie senovės dievą, už
miršdamas, kad civilizuoti žmonės se
nai senai pripažįsta vieną tikrąjį Die
vą, o p. žiuris dar to nežino. Matyt 
“inžinierius” kur tarp vištą yra išauk
lėtas...

Trečias kalbėjo Dr. šliupas. Jis sa
vo vulgariškumu gali lygintis su be
pročiu velnią kupčium Mockum, šliu
po nekurtą išsireiškimą negalima 
spaudau jokiu budu talpint Tai lie
tuviškas Neronas. Pasmerkė krikščio
nybę kaipo niekam nevertą ir nerei
kalingą dalyką, šliupui labai nepa
tinka, kad katalikai tiki į vieną tik
rą Dievą ir seka jo mokslą. Pasisa
kė kad jis kai buvęs jaunas, tai pil
dąs kataliko priedermes. Turėjęs dė
dę kunigą ir jam patarnaudavęs mi
šiose. Bet ilgainiui metęs. Toliaus 
tapęs karštu pasekėju Karolio Mark- 
so ir daug pasidarbavęs jo teorijos 
skelbime. Bet pagyvenęs ir čia sura
dęs nedorybią. Tai dabar atsidūręs 
tarp sandarlečlą kur geriausiai Jam 
patinka. Bet ar ilgai? 
vadino minkštapročiais 1 

(niekšais. Kataliką arba 
| demokratą srlovę pasmerk 
kam neverta. Neužmiršo 

Iščią, kaip va: “Darbininką,” “Garsą,” 
Į “Draugą,” o net Ir "žvaigždę.” Tą už- 
I baigęs atsisuko į savo vaikučius socta- 
| listus-belševikėlius. Bet bereikalo dak- 
I taras juos "baderinoja.” Išplėšei iš ją 

>avertei juos 
daugiau iš

t
Juk keturkojui visur toki 

tėvynė, bile tik pilvas yra prikimštas. 
Tamsta kaltini katalikus kurie dau
giausia pasidarbavo ir tebesidarbuoja 
dėl tėvynės Lietuvos, o užmiršti apie 
savo padarytas didžiausias klaidas iš 
ko 
dą. 
tos 
me
tarė nors ant senatvės, nes kitaip tam
stos vardas istorijoj bus užrašytas kai
po Judo Iskarijoto.

Lietuva turi didžiausių nuoskau- 
Ir dar nepaliauji sėjęs neapykan- 

sėklos tarp lietuvių, matant tokia- 
pavojuje Lietuvą. Sužmonėk dak-

Ketvirtas kalbėjo Misijos narys Maj. 
žadeikis. Žadeikiai matyt kalbėtojų 
kalbos labai patiko kad išsireiškęs taip 
keistai, štai jo žodžiai: “Džiaugiuosi 
patekęs vidurinės srovės tarpan. Iš
klausęs pirmutinių kalbėtojų kalbų ga
liu pasakyt, kad vidurinė sriovė, tai 
pats vidurys aukso...” Toliaus papa
sakojo apie Lietuvą. Ir ant galo kvie
tė pirkti bonus ir aukoti šauIiams.*Bo- 
nų parduota tik už $1,300, o šauliams 
aukų surinko $281. Tai visai neko
kia suma surinkta. Mat daug 
žmonių pasipiktino iš prakalbų, 
ir pasekmės buvo menkos.

žmonelių buvo susirinkę apie 
Daugumą girdėjau sakant, kad
pas padauginęs išsigert “naminės” ant 
drąsos kurią turėjo savo krepšelyje, 
nes kitaip sako nebūt taip padaręs.

M atūžia Mykolas.
f

gerų 
Tai

500. 
šllu-

LAVVRENCE, MASS.

iirdžlą K 
J ivėrlus,

Kunigus iš- 
Ir kitokiais 

krikščtonią- 
kė kaipo nie- 
> nei laikra-

Jonas šeškauskas iš Kauno kalbėjo 
nedėlios vakare po bažnyčia, žmonių 
buvo labai mažai. Aukų Jėzaus Vai
kelių prieglaudai surinkta tik $31.52. 
žmonės nusistebėjo iš svečio iškalbin
gumo ir kvies Jį Lawrencan antrą syk." 
Kalbėjo iš dviejų atvejų. Pirmu at
veju kalbėjo apie savo atstovaujamą 
labdaringą draugiją. Antroje prakal
boje išaiškino kad karas ir bolševiz
mas tai tik protiška ir širdies liga. 
Bolševikų kraštas nelaimingiausias, 
žydai ten komisarai o kitos tautos ka
reiviauja jiems. Kariaują iš bado, 
iš prievartos ir pralobti. Dvarai duo
davo žmonėms darbą, arklius ir tt < 
Dabar nėr dvarų, nėr darbo, pagal
bos. Reikia ubagauti. Kapitalas Sa
lei reikalingas. Be jo bus ubagų ša
lis. Tik skriaudas reik prašalinti o 
ne dvarus, kapitalą, mokslą ir tt 
Musų valdžia stebuklingai gera. Juk ■ 
metų senumo tik! Turime susitupėti 
— pritlrt, išSugtl. Ir išaugsime. Tik 
visi sykiu Lietuvos labui dirbkime. 
Tokias mintis palietė Jonas Seškays- 

rakalboje. Už tokią kalbą, 
didelė garbė. Pavyzdinga 

aįls kad darbininkų bury-

■ s

Pt

randa?



KAREIVIUI.

ŽINIOS Iš LIETUVOS

Vargo Poetą.

BtaiEtata įstatais įsistota i

tu nematai

DETROIT' MICHIGANKaina 35 centai.

SULYG PIGIAUSIO KURSO

Mes atmenant tą laiką siaurą 
Kada buvo poną baudžiava, 
Jog pavergimą šitą bjaurų 
Suruošus buvo Lenkija.

Pavergti nor jie darbininkus 
Lauką artojus Lietuvos, 
Ir tam suranda talkininką 
Iš poniškos Prancūzijos. /

Neišsigąs lietuvis tinklo, 
Kurį jam stato Lenkija, 
Dar mok valdyti rankoj ginklą, 
Su juom visa juk Lietuva!

Gulėk ramiai, kareivi tvirtas, 
.Tėvynėj mūsą Lietuvoj,
Ir užkariaut jums buvo skirta 
Bet tu kritai žiaurioj kovoj.

Ir tu esi auka Lenkijos - 
Kad mūs tėvynę ‘‘vadavai. 
Bet nepasotinai ponijos, 
Ji šėlsta sau

—Vykdomas Steigiamo- 
organas. Ką-gi tat 

Teko man būti (10 ar

Ir jūsą ponai jums meluoja 
Kad “bolševikai” lietuviai
Iš ją mūs Lietuvą “vaduoja” 
Ir “broliais” garsinas plačiai.

Kritai nuo kulkos ‘ ‘ bolševiko. 
Jūs taip vadinat lietuvius, 
Kad ginasi nuo užgruobiko, 
O grobikas tas tai jūs!

SPALIŲ MENUO 1920 METŲ 
LIETUVOJE.

Norėdamas bent dalinai nusvies
ti Lietuvos padėtį spalių mėnesy- 
je šią 1920 metą ir pasidalinti ži
niomis bei įspūdžiais su Ameriko- 

- j® gyvenančiais tautiečiais, turiu 
jau čia pastebėti, kad pilnai tos 
baisios ir pavojingos Lietuvai pa
dėties, paremtos patikrintomis 
skaitlinėmis, dabar paduoti nega
liu- Gal tai sugebėsiu padaryti 
kitu kartu.

Kas artimiausioje ateityje įvy
ko Lietuvoje, sunku man pasaky
ti. Vien tai žinau, kad lietuvio 
būdas pastovus; kad jau ką pasi
ryžta, — ištesės. Dabar-gi visa 
Lietuva kaip vienas pasiryžo apsi
ginti nuo lenką, — beabejonės ti
kiu, — apsigins. Lietuva tupėjo 
jau kelis kartus tokius sunkumus 
ir dar didesnius, bet, ačiū Dievui, 
išsipainiojo. Yra vilis, kad ir 
dabar šiame sunkiame laike Die
vas neapleis Lietuvos, bet ją ap
gins nuo neteisingą grobiką, kaip 
jau nekartą tąją ypatingą Viešpa
ties Apveizdą mes lietuvai esame 
patyrę.

110 DIENŲ DIDIS IŠPARDAVIMAS
S • Vyriški} drapaną išpardavimas prasidės nuo 
S 8-tos ir baigsis 18-tą Gruodžio šią metą. Vyrai, 
§ nepraleiskite gerą progą, nes viskas bus labai pi- 
g giai parduodama. Už atsilankymą iškalno tariu- 
S širdingą ačiū.
S Su aukšta pagarba,
3 J. P. VAITKUS (VAITKEVIČIA)
f 201 MILLBURY ST., WORCESTER, MASS.

i LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
g (LITHUANIAN SALES CORPORATION)
§ —Broadivay,__________ Boston 27, Mass.
g? Atidarė savo Centrai} SkyriųWiIkes-Barre, Pa. — po numeriu 300 
= Savoy Theatre Building ant trečių lubų. Taigi kas tik nori dabar 
E? pasinaudoti iš nupiginimo Lietuvos pinigų, tai konogreičiausia siųs-. 
Š kit savo giminėms kurie gaus dar prieš Kalėdas, jeigu pasiskubinsit 
CT Bendrovė rekomendacijos nereikalauja, nes jus patys tėveliai ar se- 
|r| sutės gal jau nekartą rašė kad siųstumėt jiems pagelbą pinigais ar 
r= drapanomis per Lietuvių Prekybos Bendrovę Bostone. Todėl dabar 

galima siųsti ne tik Bostone, bet ir čia. Pennsylvanijoj, per skyrių 
£8 Wilkes-Barre, Pa.

ig Važiuojantiems į Lietuvą
r™ Parupinam pasportus ir laivakortes, taip-gi palydim net ant laivo. 
0** Taip-gi kurie nori atvažiuoti iš Lietuvos, pagelbstim gaut reikalin

gus dokumentus kad galėtų atvažiuot i Ameriką.
g BRANCH OFISAS:
IŠ 300 Savoy Theatre Building, Wilkes-Barre, Pa. IŠ (Galima imt elevatorj. arba trapais)
jra OFISO VALANDOS: Nuo 6 ryto iki 6 vakare — Panedėlials, Šerė
nu domis; ir Subatomis iki 9 vakare.

-»~ Jau per derybas su lenkais Kal
varijoje,- o paskui Suvalkuose, bu
vo aišku, kad lietuvai dangus 
niaukiasi. Ir neilgai reikėjo aud
ros* laukti. Prispirti lenkai Tau
tą Sąjungai atšaukti savo šmeiž
tus prieš Lietuvą ir neturėdami 

. jokio teisėto bent kiek pagrindo 
kuris išteisintą juos En.tan.tes a- 
kyse, pagruobti Lietuvą, — lenkai 
tiesia viena ranka demarkacijos 
liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos 
per Punską, Merkinę, Jašūnus, 
pasižada nepuliti Vilniaus, o kita 

"ranka gen Želigauskį, neva atsisa
kiusį klausyti Varšavos valdžios, 
su keletą deviziją staiga meta 
prie lietuvią. 0 tuom tarpu pra

siėjo visur šaukti, būk lietuviai su
kilę prieš savo valdžią, kad susi- 

-darius nauja L. valdžia su gen. 
.Želigovskiu priešakyje. Ir gene
rolas Želikovskis, turėdamas kur 
kas stipresnes karo pajėgas, pra- 

-dėjo smarkiai pulti lietuvius. Gal 
manė, pigiai jam atseis lietuvią 
karuomenė pralaužti, >- bet ap
siriko: prasidjėo kruvinos kovos. 
Už kiekvieną žingsnį kariauta 

'Sutikau Kaune, kareivį, dalyvavu- 
-sį tuose mūšiuose. Užsidegęs 
-su dideliu įnirtimu pasakoja kaip 
.ją su lenkais kariauta ir, girdi, 
jeigu nebūtą paliepta atsitraukti, 
iki naskutiniui vyrui būtu laikęsi 
Ir štai lenką karuiomenė paima 
Vilnią, siekia į Švenčionėlius, ei
na Ukmergėn, Jtenon, bet deja 
nedaėję priversti sustoti. Tuom 

/tarpu iš kur buvę nebuvę ir lat
viai dėl nežinomos priežasties, 
vien tik pajutę, kad lietuviai a- 
titraukę dalį kariuomenės nuo pa
sienio, pradeda pulti lietuvius iš 
-šiaurės. Padėtis pasidaro pavo
jinga, baisi.

Ką daro valdžia, ką veikia Stei- 
;giamasis Seimas, kokią priemonią 
visuomenė imasi Lietuvą apginti?

Valdžia 
jo Seimo 
Seimas?
11 spalią nepamenu) Steigimojo 
Seimo nepaprastam posėdyje. ' 
Štai trečiuoju skaitymu priimama 
įstatymai: puskarininką mobiliza
cija, arklią ir maisto daiktą re
kviziciją normos nustatymas; že.- 
mės virš 70 deš. (140 margą), ne
sant savininką nė valdytoją Lie
tuvoj paėmimas valdžios žinion. 
Kalbos rimtos, trumpos. Visi 
jaučia pavoją Vien kartais 
“dėl mados” iššoka kuris soc- 
demokratą su savo “luominūmis” 
kovomis ir vėl pasislepia. Reiš
kia patėmyti, kad jau prieš tai 
Steigiamasis Seimas- ir Valdžia 
paskleidė plačiai po Lietuvą atsi
šaukimus gintis nuo lenką. Susi
kūrė iš visą įtekmingiausią parti
ją Lietuvos Gynimo Komitetas. 
Prasidėjo skubotas karštas darbas. 
Gynimo Komitetai iškarto Apskri- 
čią miestuose, paskui Valsčiuose, 
Bažnvtkiemiuose tveriasi “Kas 
galite, duokit auką, o vyrai už 
ginklą,” plačiai praplito po visą 
Lietuvą. Pajuto Ųetuviai, kad 
atėjo valanda rimta, kad reikia 
Tėviškę nuo gruobiką ginti Tve
riasi “Geležinio Vilko” raitelią 
šimtinės. Pradėjo tūkstantinės 
aukos plaukti į L. Gynimo Komi
tetą. štai “L Ūkio Bankas” 
aukavo 100,000 auksiną. “Vai
lokaičių B-vė” 50,000 auksiną, 
Steigiamojo Seimo Pirmininkas ir 
einąs Prezidento pareigas p. A. 
Stulginskis 20,000. Kiti daik
tais, ginklais šelpia Gynėjus. Štai 
praeina nepilną pora sąvaičią, o 
jau L. Gynimos Komitetas skiria 
500,000 auksiną ginklams pirkti. I 
Ir kur jie taip ūmai pinigą ėmė? 
Iš auką. Visuomenė uoliai ėmėsi ‘ 
darbo. Ir norint tikrai pažinti 1

Nueina greičiausiai ir tikriausiai siunčiant per

LIETUVOS ATSTATYMO B-VĘ 
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION) * 

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

dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų ir



DARBININKAS

ViETmtS ŽINIOS.
A

Valdyba.

*

ROMANAS APIE 
ŠMEIŽIKUS.

d. Gruodžio 8 vaL vakare 
Lietuvių Salėje, kamp.'E ir 
Silver Sts. Visi nariai pra- 
špmi ateiti, nes bus renkama 
valdybą sekantiems metams 
ir yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui.

Lietuvių Prekybos Ben
drovė ir jos prezidentas So. 
Bostone turi besąžiningu 
šmeižikų. Visi atsimename 
jų paleistus šmeižtus apie 
baksų neišsiuntimą, apie 
Romano suareštavimą Kau
ne, apie Šidlausko paleistą 
gandą, būk Kaune Roma
nas pardavinėja amerikie
čių suaukuotus drabužius ir 
tt.

Pereitą panedėlį Roma
nas savo prakalboj užsiminė 
apie tuos šmeižikus, 
daug maž šitaip:

“Neturiu laiko atsakinėti ant 
šmeižtą, kurie buvo skleidžiami 
mene man išvažiavus Lietuvon.. 
no laikas yra užimtas svarbesniais 
darbais, negu atsakinėjimas šmeiži
kams. Bet apie vieną užsiminsiu.

“Kazimieras Šidlauskas sugrįžęs iš 
Lietuvos kaip girdėjau, per spaudą ir 
per prakalbas pasakojęs, buk jis nuo 
manęs pirkęs tris senus overkotus, ku
rie buvę per Lietuvią Prekybos Ben
drovę siąsti L. Raudonajam Kryžiui ir 
buk jis man užmokėjęs šimtą dolerią 
už juos.

“Pirmiausia Šidlauskas yra liurbis, 
jei jis tiek daug mokėjo už tris senus 
overkotus. Antra štai kaip buvo. Šid
lauskas sugrįžęs iš savo tėviškės pra
dėjo pasakoti kaip tenai žmonės su
vargę, neturį kuomi apsirėdyti ir esą 
be pastogės. Jis klausė manęs ar Ben
drovė neturinti seną rūbą. Aš jam at
sakiau, kad dar yra pora baksą rū
bą, atsiąstą iš Amerikos kaipo auką 
Lietuvos pavargėliams. Jis manęs pri
sispyręs prašė, kad jam duočiau tą rū
bą dėl padalinimo tarp jo tėviškės 
biednąją žmonią.

Aš jam pasakiau, kad aš jo žo
džiams patikiu ir kad jis tuos rubus 
išdalins tik biadnlems, nes tie visi rū
bai yra Amerikiečių aukos. Bet sa
kau, ‘Charlie, juk tu būdamas Bostone 
nieko neaukavai ir jei aš dabar duosiu 
tąą rūbą išdalinti, tai tu turi nore da
bar auką padarytL’* Jis ant to suti
ko. Tada jam dariau ne tris overko
tus, o vieną skrynią rūbą ir sakau da
bar važiuosime į Vaikelio Jėzaus vai
ką prieglaudą ir tu ten jiems paau
kuosi pinigą. Paėmėme ‘furmaną’ ir 
važiuojame. Jis manęs klausia kiek 
reikės aukuoti. Aš pareikalavau, kad 
nemažiau, kaip 200 dolerią. Jis nusi
derėjo iki 100 dolerią, ant ko aš suti
kau, Tada jis ištraukęs šimtinę man 
klSa. A# safam, ’NbftĮng doing Char- 
lie, tie pinigai man nepriklauso ir aš 
ją nenoriu. Nuvažiuosime į prieglau
dą ir ten atiduosi prieglaudos prižitl^ 
rėtojai į rankas ir aš su tavimi va
žiuoju prižiūrėti, kad tu tą 
tum.’

“Nuvažiavome prieglaudon, 
jome visą įstaigą, bet čalis 
neaukoja. Tai turėjau jam porą kar
tą į pašonę bakstelėti kol jis atsimi
nė, kad prieglandai reikia šimtinė pa
aukuoti. žinoma kaip šimtinę paklo
jo tai džiaugsmas prieglaudos prižiū
rėtojos buvo neišpasakytas. Ji pra
dėjo sakyti: ‘Tai tur būt pats Dievas 
tokį gerą kataliką (sic!) mums atsiun
tė su tokia gera širdžia, nes mūsą prie
glaudai buvo pasidarę stoka net mais
to.’ Aš turėjau greitai nusisukti, nes 
nuo juoko negalėjau ssuilaikyti, kada 
taip prieglaudos viršininkė pasakė, nes 
aš iš Bostono žinojau koks geras yra 
katalikas iš čalio.

“Išeinant mums prieglaudos virši
ninkė dar pasakė: ‘Dėkui, dėkui. Mes 
už Tamstos sveikatą šldlauskį su vai
keliais poterėlius atkalbėsime kiekvie
ną dieną.’ čalls norėjo nusispjauti, 
bet kaip nebuvo, kur tai paraudona
vo Iki ausą ir nieko nesakė.

“Po to aš jį nusivedžlau į Birutės 
viešbutį, kur jam ‘užfundlnau’ bonką 
alaus, kad jam butą truputį lengviau 
ant širdies.

“Su rūbais kuriuos aš jam pavedžiau 
išdalinti nežinau, ką jis padarė, bet 
jei jis tuos rubus pats nešioja fi.r par
davė tai jis pats turi už juos atsaky
ti.

“Toki tai istorija buvo apie čalį, 
tris senus overkotus ir šimtinę.

Sake

visą 
apie 
Ma-

padary-

apžiurė- 
šimtinės

or from National Labaratory, 
537 So. Dearbom St., Chicago. 
Absolutely guaranteed. Retail 
price $1.00.

SUSIRINKIMAS.
Gruodžio 9 d. šv. Petro bažnytinėj 

svetainėj 7:30 vai. vakare bus susirin- Į 
Rimas Tautos Fondo 11 skyriaus, šia- I 
me susirinkime bus duodama mokes
čių knygutės, paliudymai ir renkama 
valdyba, dėl ateinančią metą,
visi aukuoto jai malonėkite ateiti.’ 

Valdyba.

Todėl

NAUJA LIETUVIU 
SPAUSTUVĖ 

‘ South Bostone. ■ 
Dirbama įvairiu rūšių spauzdi- 

niai kaip lietuvią kalboje taip ir 
angliškoje bei kitose (slaviškose) 
kalbose. Visi biznieriai, profesi- 
jdnalal ir draugijos bei organi
zacijos, jei jums reikia kokią 
nors spaudos darbą, duokite šen 
mums juos padaryti.
Kerdiejai, Geri Spaustuvninkai.

Kerdiejus Press
598 Broadway, So. Boston, Mass.

PIRM. — Motiejus Versiackas, 
" 41 Gatės St, So. Boston, Mass.
j Į VICE-PIRM. — M. Žarkauskas,

128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT.—Juozapas Vinkevičius.

147 W. 6 tb St, 8c Boston, Maw
I FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

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

140 W. 6th St. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Antanas Gruodis.

159 Bowen St, So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston. 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 6-tą vai. vakare po Nr. 694 Wash> 
ington- St, Boston, Mass.

Temykite
Užrašykite saviškiams Lie

tuvoje Kaune einančių laikra
ščių. Tinkamiausi Lietuvos 
žmonėms laikraščiai yra:
“VIENYBĖ”

metams 20 auksinų. 
“DARBININKAS”

metams 20 auksinų. 
“TAUTA”

metams 48 auksinai. 
“KARYS”

metams 20 auksinų. 
“ŽVAIGŽDĖ”

metambs 20 auksinų. 
“LAISVĖ”

matams 96 auksinai.
Visi šie laikraščiai eina Kau

ne.

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. 8. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI

Pirm. — V. J. Kudirka,
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.
Vice-pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes St,
So. Boston, Mass.

Rašt. — A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 

Norwood, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames St.,
Montello, Mass.

Kasės Globėjos — 
Z. Žukauskaitė, v-.
X Kriviutė, ~ -

IfRENCH LINF
Gompa^nie Geuerale^“ 

Tr&nsatlantiąue B Ii N«w Yorko tiesiog į 
Hamburgą 

3 SPECIALIS IŠPLAUKIMAS 

jTwin Screw S.S. NIAGARA 
| Seredoj, Sausio 5,1921 
a Kambarių ir trečios klesos 

užsakymai priimami. 
S Delei tikletą ir kitą Infor- 
3 madją kreipkitės prie vietinio 
B French Line agento.

SILPNI VYRAI IR 
MOTERYS

NETOLI STATĖ 
EOUSE g

fgj Boston, Mass.
1 PARSIDUODA B 

8RESTAURANTASJ to.10 marmorinią stalą, 26 kėdės, 
registeris, typevvriteris, deska, 
show kasės, du pečiai, fanas, 
elektros signas. Biznis gerai 
išdirbtas. Nepraleiskite auksi
nes progos! Taip-gi galima 
išmainyti ant grosernės arba 
bučernės. Kaina visai žema 
ir išlygos lengvos. Dėl plates- 
nią žinią kreipkitės pas:

Antanas Kupstis,

iv. Jane Evangelisto Palaipinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Maus.

T. FONDO VALDYBOS 

ANTRAŠAI

Jo Eminencija
James Cardinal Gibbons, 
Eonorary President, 

Baltimore, Md.
Kun. K. Urbonavyčius, prezidentas,

50 W. 6-th St, So. Boston, Mass.
Kun. M. A. Pankus, Vice-Pirmininkas, 

443 Park Avė., Bridgeport, Ct.
P-lė S. Rutkauskaitė. Vlce-pirmininkė, 

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

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

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

381 Westminster Avė., 
Detroit Mich.

Kun. J. J. Kaulakls, iždo globėjas, 
324 Wharton St, Phlhu. Pa.

B.

K

Kurie esą nesveiki, nupuolę, ner- 
vuoti, nusilpę, negali miegoti, be am
bicijos, negalį dirbti ar nepatenkinti 
gyvenimu, privalėtą 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
ns 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 panašią 
neramumą. Iškirpk šį paskelbimą, nu
nešk į valstinyčią ir gauk butelį Nuga- 
Tone. vartok keletą dieną ir jei Tam
stos nebusite užganėdinti, grąžinkite 
nesunaudotą dali buteliuko vaistinin
kui Ir jisai Tamstoms sugrąžins pini
gus.

T.

I Antanas Valikonis paieško savo pu- 
seserės Anelės Grigalluniutės, paeina 
iš Kauno rėd., Panevėžio apskr.. Ra
ra id vai ės vai., Anykščių parapijos, 
Šnipiškių kaimo. Tik ką prieš karę 

Į atvyko Amerikon. Girdėjau kad gy
vena Bridgeport, Con. po No. 33 Merce 
St. Meldžiu greit atsiliepti, nes mes 
manome pavasrį važiuoti l Lietuvą.

ANTANAS VALIKONIS,
Lock Box 10 P. O. N. J. Cliffside, N. J.

Paieškau Jono ir Juozo Kaselių iš 
Varžgalią Taujėnų valšč., Ukmergės 
pav. 15 metą gyvenančiojo Ameriko
je. Meldžiu atsiliepti šiuomi antra
šu : Antanas Kaselis Khabarovsk 
potchto do vostrebovanija via pacific 
RUSSIA-Siberio.

į Tek Se. Bestos

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

Aš, Feodoras Seikus ieškau savo 
brolio Grigoriaus šeikau, paeina iš 
Gardino gub., Brest Litovsko pav., ži- 
tevskos valsč., Stribą sodžiaus. Ma
no adresas: LITHUANIA. Pandėlio 
IMišta, Rokiškio apskr., Kauno rėd., 
Feoder šeškus.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
aprašoma visokias vaistiškas žoles, šak
nis, diedus ir tt, nuo kokią ligą ir kaip 
vartojama. Su lotyniškais užvardyji- 
mais, taip kad kožnas gali jas gauti bi
te aptiekoje. Apart to, yra daugybė ge
rą pamokinimą, slaptybią ir receptą. 
Tokia knygutė yra kožnam reikalinga. 
Prekė tik $1.00.

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

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. LITHUANIA.. Viršila 
Vitkauskas Leonas, 9-tas pešt. Lietu
vos Kun. Vytenio pulkas, 2ra kulkos
vaidžių kuopa, Veikiančioji armija.

Ieškau dėdės Motiejaus Seiliaus. 
Prieš karą gyveno Pittstone. Taip-gi 
ieškau dar šių giminią: Petro Abra- 
mavičiaus. Tarno Raškausko, Antano 
Kuzmicko ir Onos Ambražaitės (Kuz- 
mickienės). Turiu daug svarbią rei
kalu. Meldžiu atsiliepti laišku ant šio 
antrašo: LITHUANIA. Prienai, “ži
burio” progimnazijos IV klases moki
nys Kazimieras Seilius.

<1

IHI
u

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas. 

Gydo aštrias Ir chroniškas Il
gas vyrą, moterų ir vaiką. Eg
zaminuoja kraują, spjaudalus, 
šlapumą ir tt savo laboratorijoj. 
Suteikia patarimus laiškais kitur 
gyvenantiems. Adresas:

366 W. Broadwav, 
South Boston, Mass.

(Kambario No. 1) A
(LDS. name, kamp. E Ir B’way) Jfr
Valandos : -J

nuo 9 iki 11 iš ryto J?
nuo 2 iki 4 po piet ir- fy

nuo 7 iki 9 v. vakare. jįL

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

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

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

Paieškau Stepono Janulevičiaus, pa-1 
eina Lietuvoje iš Suvaiką rėd.. Mete- 
lią par., Buckuną kaimo. Girdėjau 
kad gyvena apie Cleveland, Ohio. Gg'- 
vau svarbą laišką iš Lietuvos nuo Pra
no Janulevičiaus. kuris tarnauja Lie
tuvos kariuomenėje.

Taip-gi paieškau savo draugės, po 
pirmu vyru Viktorija Tofanskienė, po 
antru, nežinau. Iš Lienivos paeina: 
Suvaiką gub., Metelią par., Buckuną 
kaimo. Turiu daug svarbią relkaių.

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

J1EVA STANKEVIČIENE,
13 Knox St, Lewiston, Me.

t*

REIKALINGA MERGINA
South Bostone, 

kuri gali vartoti “type- 
writer” mašinų ir katra su
pranta vedimą, knygų (book- 
keeping)ir abelną ofiso dar
bą. Darbšti mergina kuri 
norėtų išsimokyti visą ofiso 
darbą gali kreiptis šiuo ant
rašu: So. Boston P. O. Box 
No. 12. Suteikite atsakymą 
ant šių klausymų:

1. Kiek senumo?
2. Dabar dirbi ar ne ?
3. Jei dirbi, kur?
4. Ar gali vartoti “type- 

writer” ir ar supranti 
“book-keeping ?”

5. Už kiek sutiktum dirb
ti į savaitę už 8 vai. dar
bo į dieną?

v*

NAMAI ANT PARDAVIMO
Ant Broadvvay, arti Marine Park tri- 
ją šeimyną, 7-7-6 ruimai, visi improv- 
ements. '
Ant E. Fifth St., arti Marine Park tri- 
ją šeimyną, 6-6-5 ruimai, visi improv- 
emepts. Preke $8,000.00.
Ant West 6-th St, arti Dorchester St, 
dvieją šeimyną namas. Parsiduoda la
bai pigiai, puikioj vietoj.

J. B. MIKALAUSKAS,
233 Broatfvay, So. Boston, Mass.

:BS

SERGANTIEJI ŽMONES

NEGIRDĖTAS NUŽEMINIMAS PREKIŲ

IŠ

I

./

75c.

./

Lašiniai 12 svarų
Jautiena (corned beef) 12 oz. 
Jautiena (corned beef) 1 sv.
Jautiena (corned beef) 24 oz. 
Jautiena (corned beef) 6 sv.
Jautiena šviežia dėl kepimo 1 sv. 
Jautiena svežia dėl kepimo 6 sv.
Hash, Corned. Beef sv. 
Tomaičių
Jam, (Australian) 2 svaru kenas

Už keną 
$2.50 

.15 

.18 

.27 
$1.00 

.12 

.70 

.15 

.10 

.30

6 už $15.00
48 už 7J0
48 už 8.64
36 už 9.72
12 už $12.00
48 už 5.76
12 už 8.40
48 už 720
24 už $2.40

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pkiskikia Akintus.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M.

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS

1

SPECIAL
1 svaro baksas Chokoladų
i svaro baksas Chokoladų (geresnių) 
Lowney’s Cocea, | svaro baksas

.69 

.45 

.23

ARMY GOODS STORE
308 West Broazįvray, South Boston, Mass.

Bell Fhose Diclrtm— 3M5 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1211 S. Brnd St, PHaUpbia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgu*.

Nuo9ritoild 5 po pieta
Vakarai*, Ketverge nue 6 iki * P. M.

ANT GREITO 
PARDAVIMO.

Parsiduoda ant greitąją nauji na
mą rakandai arba forničiai. Mes no
rime greitai parduoti, nes išvažiuoja
me i kitą tolimą miestą. Todėl nau
dokitės gera proga o nesigriaudinsite. 
Adresas:

SOPHIE MIKALONIS,
169 W. 6th Street, South Boston, Mass.

f*

peją.

g

Viešai išreiškiu padėką Lietuvią Pre
kybos Bendrovei ir Jonui Romanui už 
teisingą patarnavimą. Per Bendrovę 
siunčiau broliui baksą. bet brolis ne 
viską jame rado ir dokumentaliai bu
vo prirodyta, kad ištikro stokavo da
lyką. Todėl už prapultus daiktus ga
vau užmokėti. Bendrovės priešininkai 
mane gundė eiti per advokatą. Bet jei 
buč paklausęs, tai gal daugiau buč Jam
išmokėjęs, negu man prigulėjo atlygi
nimo, jei Ir buč laimėjęs.

Zigmontas StraHnskas.

KOOPERACIJOS 
SUSIRINKIMAS.

So. Bostono Lietuvių Ko
operacijos priesmetinis 
sirinkimas bus pėtnyčioj,

I Lie-

et | ųmvą. 
UetuvKką

siąsklte
Order. Rašydami prt-

“METT/ft” 
LITERATŪROS—MOKSLO VISUOMENEI 

KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS.
'Išeina Kas Mčne’sis.

Vienas iš įvairiausių lietuviškų laikraščių. 
“Meilėje talpinama daug įvairių ir kiekvienam 
naudingų skaitymų.
Išeina jau ištisi metai.
Išleidžia Kįinigas M. J. Urbonas.

Kaina Metams: $1.80; Užrubežin $2.00 
Rašyk šituo adresu:

“MBĮĮ&,” 301 Stote St., Du Boū, Pa.

PARSIDUODA STUBA 
Ant dvieją šeimyną po Nr. 220 Gold St 
su visai įtaisai: maudynėmis,, geso 
šviesa. Kreipkitės pas A žadlkas.

TĖMYKITE!
Moterą ir vyrą pirmos klesos Lie

tuviškoje krautuvėje didelis pasirin
kimas moterą Ir vyrą drapaną.

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

Aš Motiejus Milišauskas, paieškau 
savo giimnią, Motiejaus Astrausko 
Sunkią kaimo, Višakio Budos vaL, 
Marijampolės apskr. ir Jono Minkevi
čiaus Kardoką kaimo, Višakio Rudos 
vaL, 
rįd.
reso

Box

Marijampolės apskričio, Suvaiką 
Abudu prašau kad ant Šito nd- 

atsišauktą:
MIKE MILLER,

94, North Jay Maine

NAUJIENA!

Io

žiūrėk kas 9a! ? Pasitaikiusios pro
gos nepraleisk! (Jai jąs giminė ar pa- 

i žįstamas neturi laikraščio “Darbinin- 
I ko.” Jei taip, tai imk šiandien ir už
rašyk savo artimiesiems arba pats sau. 
Kuria užsirašys sau, ar kitam, per šį 
Gruodžio mėnesį laikraštį “Darbinin
ką,” duosiu dovanas: 1) Lietuvos žem- 
lapį vertės $1.00; 2) naudingą knygą; 
3) labai dailią paveikslą. Nelauk, ra

ityk Šiandien sekančiu adresu:
A K. MAAINAUSKAS.

321 Lincoln Avė.,

VARGONININKAMS, CHORISTAMS IR 
DAINININKAMS NAUJIENA.

šiomis dienomis gavau iš Kauno naują dainą, pianui kom
poziciją Ir muzikos teorijos vadovėlių.

Tallat-Kelpša.
16 LIAUDIES DAINŲ MIŠRAM CHORUI, atskiruose sąsiuvi

niuose, po dvi dalni sąsiuvinyje, kiekvienas «ą*invinys po 35c. 
NEMARGI SAKALžLLAI («olo augštam balsui) ~
LIETUVOS HIMNAS, vienam balsui ra planu 
TAUTIŠKI ŠOKIAI: Suktinis, Našlys, Noriu miego

” ” Kepurinė, Klumpakojis
KETURI SUKTINIAI: vaikams, suaugusiems, seniems Ir vi

siems karta .*....................
TRYS LIAUDIES DAINOS, pianui skambinti 
“PASAKA,” pianui skambinti
GAILESČIO GIESME, tri-balsiui chorui, bažnytinė giesmė 25c. 

Asperges me,” trims balsams su organais
Stasys Navickas.

LIETUVAITE, “Mazurka,” pianui skambinti
P. Stankevičius.

VYTAUTO MARŠAS, planui solo
< Kun. T. Brazys.

GIEDOJIMU MOKYKLA, vadovėlis chorą dirigentams, var
gonininkams, giedojimą mokytojams Ir mokiniams ....$1.00 

MUZIKOS TEORIJA, pagrindiniams muzikos dėsniams Iš
mokti vadovėlis

Studija apie tautines lietuvią dainą meliodljas 
Reikalaudami adresuokite

(Jakimavičitu)

5W EAST BBOAPffAY

TEISINGIAUSIA IR 
GERIAUSIA

LIETUVIŠKA APTEKA
Sutaisau receptui ra dld*au- 

sla atida, nežiūrint, ar tie raso
tai Lietuvos ar Amerikos dakta
rą. Tai vienatinė lietuviška ap
tieks Bostone ir MassachuMtt* 
valstijoj. Gyduolią galit gaut, 
kokios tik pasauly yra vartoja
mos. Galit reikalaut per laf"- ‘ 
o aš prisiųsiu per ekspuaą,

226 Broadvay

P. O. Box 249,_ ______ '




