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Francijos gen. Weygand, iš
gelbėjęs Varšavą nuo bolševi
kų vyksta i pietinę Rusiją pas 
gen. Wrangelį, kariauti prieš 
bolševikus.

LITHVAUIA. 3 pčst. D. L. K. Vytau
to pulko, Atsargos kuopa, A. Čepulis.

Dorpate rusų ir finų taikos 
delegacijos pabaigė derybas. 
Kaip tik išlygos bus atspaus
tos, tai abiejų pusių bus pasi
rašytos.

Lietuvos Steigiamojo Seimo rūmai Kaune. St 
Seimas po mėnesio vdkacijų rugsėjo 15 d. vėl susi
rinko.

Už laikraščius ir knygeles 
apturėtas nuo Tamistų, gerbia
moji “Darbininko” redakcija, 
tariu nuoširdžiausi gilios pa
dėkos žodį.- Knygelėmis aš 
pasidalinau su draugais karei
viais iškaitydamas į knygynė-

STREIKUOJA.
Holandijoj sustreikavo dalis 

pašto ir telegrafo darbininkų. 
Streikas platinasi.

Ačiū, ačiū ir dar kartą ačiū už 
Tamistų gerą širdį, mums yra 
begalo brangu? mokslo krislai 
knygose ir laikraščiuose, ku
rių Tamistos atsiunčiat. Pra
šau tą laišką atspausdinti 
“Darbininke.” Su pagarba.

Širdingai dėkoju.
Viršila Vitkauskas Leonas, 

9-tas pėst. Liet. Kun. Vytenio 
pulkas, 2-ra kulkosvaidžių 
kuopa, Veikiančioji armija.

Varšava. — Paskalos apie 
gen. Wrangelio ir Lenkijos su
tartį yra be pamato. .

Lenkijos at- 
į Amerikos 

maisto reikale.

IŠVAŽIAVO PAS WRAN- 
GELĮ.

Prašau Amerikos lietuvaičiu ir lie- 
tuviŲ susirašinėti su manimi. Kariš
kių gyvenimas gan vienodas ir todėl 
kiekvienas laiškas bus man malonus. 
Prašau neatsakyti mano prašyme. 
Prašau atsiųsti knygų ir laikraščių, 
o aš jų gavęs dalinsiuos su draugais 
kareiviais, Lietuvos neprigulmybės gy-

gijų vartojusi Rusija sugniu
žo. Reale dešiniųjų politika 
veda į prapultį. Mes turime 
sustiprinti savąją tautą, bet ir 
individualiai reikia leisti, kad 
plėstus kultūra. Atmesdami 
realės jėgos kelią mes ir siūlo
me plebiscitą.

Krupavičius. Plebiscito ne
galima leisti atvaduotuose 
kraštuose, kadangi ten žmonės 
nesąmoningi. Te politika dva
rininkų ir sulenkėjusių kuni
gų rankose. Laimėjus soc, de
mokratam plebiscito klausimą, 
laimėtų ir lenkai, o paskui bol
ševikai. Bealę pajėgą mes į- 
vertinam kaip ir patys soc. d. 
Ekonomines sąlygas mes mo
kėjome pagerinti čia, mokėsi
me ir ten. Amnestija ne mi- 
ništerių kabineto kompeteci- 
joj, tik Seimo. Iš Vilniaus pa
reina balsų neleisti grįžti išbė- 
gusiem. Ir mes patyrėme, kad 
kaž-kaip vilką nepenėsi, jis vis 
į mišką žiūrės: mes ne vieną 
lenką išgelbėjom, o v ji e vis te- 
bekaltina mus.

Šleževičius. Siūlo soc. 1. ir 
Valstiečių Sąjungos bloko ^re
zoliuciją reiškįančią deklaraci
jai pritarimą.

Rozenbaum&s. Plačiai kalba

K. L. paštas No. 1.
1-os divizijos ryšių k-da.

Prierašas. Be paliovos mes 
šaukiame siųsti Lietuvon ka
riškiams ir saviškiams laikraš
čių ir knygų. Viršuje išspaus
dinti padėkos laiškai rodo su 
kokiu neišpasakytu dėkingu
mu Lietuvoje priima siunčia
mą literatūrą. Visi įsitikinki
te į reikalą siųsti Lietuvon 
knygų ir laikraščių ir siųskite 
jų nuolatai.

Washington. - 
stovybė kreipėsi 
vyriausybę 
Lenkijos atstovybė tikisi, kad 
kaip nors Amerika suteiks 
Lenkijai šiai žiemai maisto, 
kurio Lenkija neturi pakanka
mai.

giau nekliudyti. Soc. dem. vi
sa tai siūlija agitacijos tikslui 
kad laimėtų rinkimus atvaduo
tuose kraštuose.

Šleževičius. Lengviau pasi
darė išklausius deklaraciją. 
Visas pajėgas dėję atvadavom 
okupuotus kraštus. Tai mū
sų tik reale pajėga padarė, nes 
politikoje nieko nedaroma dėl 
meilių akių. Ir lenkai jau de
rasi šu mumis tik pajėgą pa- 
jutę. Plebiscito mes nesiūlo
me, nes jo nori tik tie sluoks
niai, kurie engė mūsų darbi
ninkus.
Amnestija bus duota tada, kai 

susitaikisim šu lenkais. Mūsų 
tolerantingumas visiem yra ži
nomas.

Siemeška (gudų). Nei vieno 
karto Seime nesigirdėjo gudų 
kalbos, kadangi visas gudų ; 
kraštas buvo okupuotas. Dar 
nevisa gudų žemė ir nėra iš- ' 
liuosuot ir ateina liūdnų ži- . 
nių iš Augustavo apylinkės. Š. . 
m. 7 d. atėjo raštas iš Gardino, ; 
kad ten yra susidaręs Gudų ‘ 
Komitetas reprezentuojąs vai- . 
džią kuris pareiškia laukiąs , 
lietuvių. ‘

čapinskas (s. d.). Iš Bičiū- ■ 
no ir Šleževičiaus kalbų vie
noks įspūdis. Negaliu sutik
ti sri deklaracijos fraciologija 
—nedalinama. Tokių fraceolo-

LAIŠKAS.
Vilnius, 19-IX-20 m. 

Gerbiamasis Amerikos 
“Darbininko” Redaktoriau!

Išreiškiu Tau kuoširdingiau- 
sią padėką už supažindinimą 
manęs su savo tautiečiais to
limoje šalyje esančiais ir už pa
ieškojimą giminių ir pažįsta
mų. Jau atsiliepė beveik visi. 
Beto prašau savo laikraščio 
skiltyse leisti man tarti padė
kos žodį tiems tautiečiams, 
katrie mano vardu atsiuntė 
laikraščių dėl jaunos Lietuvos 
kariuomenės. Aš su draugais 
meiliai ir su džiaugsmu dali
nuosi. Tik atsiprašau labai ge
raširdžių siuntėjų, kad negalė
jau per laišką kiekvienam tar
ti ačiū, nes antrašų nekurie 
neprisiuntė. Tai-g.i prašau 
“Darbininko” ir turiu viltį, 
kad “Darbininkas” kareiviui 
padės. Dar kartą tariu ačiū 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ redakcijai už 
atmintį ir atjautima mūs ka- 
reivfų’prisitmčiantTaikraštį.

Su godone prie gerb. savo 
tautiečių

Lietuvos Kareivis
A. Paukštis.

Portugalijoj ėmė plėstis 
streikai. Spėjama, kad eina
ma prie generalio streiko su 
politiniais tikslais.

Švenčionių kampelis, gal, 
daugiausia karo audrų nualin
tas, nes jis ėjo iš vienų oku
pantų rankų į kitas.

Po rusų išėjimo tuojaus vo
kiečiai atvyko, kurie daugiau
sia šį kampelį nualino: jų čia 
buvo netoli fronto linija, žmo
nes išvarė iš gyvenamųjų vie
tų, trobas sudegino, okopais ir 
granatomis laukus išrausė.
. Vokiečiams traukiantis, tą 

kraštą užgriuvo bolševikų gau
jos: taip-pat kraštą alino.

Bolševikams išėjus, lenkai 
užėmė, kurie irgi nieko neat
statė. ♦

Su lenkais apsipratus vietos 
gyventojams, kraštą užgriuvo 
antru kartu bolševikai, jau 
daug žianriaus elgėsi antru 
kartu: ėjo po sodžius duonos 
ieškoti, neradę duonos raudar 
vo burokus (o kitų daržovių 
jau nebebuvo). Uždraudė pa
silinksminimus ir muzikas.

Revoliucijiniame komitete 
sėdi žydas, be jo negali žmo
nės krikštyti vaikų pas savo 
kleboną; žydams uždraudė pre
kiauti ir krautuves uždarė.

Po tokios žiaurios okupaci
jos, laukė gyventojai lietuvių 
kariuomenės, kaip iš dangaus 
aniolų—taip laukdami ir suti
ko iškilmingai.

Prie šateisiant kariuomenei, 
visas miestas buvo kuogra- 
žiausiai išpuoštas; žydai kiek
vienas savo namus papuošė, 
taip-gi ir lietuviai, nors, ir su
lenkėję ir daugelis jau jų ne
moka lietuvių kalbos, bet vis
gi papuošė namus ir statė ant 
visų gatvių vartus.

Kariuomenė buvo sutikta su 
muzika ir vadams buvo įteik
ti iš gražiausių gėlių bukietai.

Atėjus lietuviams, visi gy
ventojai ’ nurimo, susikūrė 
valščių valdybas, tik bijo bol
ševikų grįžtant, kaip ugnies.

Kada prispaustosios tautos 
su ginklu rankoje kraują lie- 
damos veržiasi prie neprigul- 
mybės, tai atsirado viena vai- j 
styhė, kuri parodo įvairumą, 
paskelbdama nenorinti nepri- 
gulmybės. Didžiosios valsty
bės kariaujančių tautų už ne- 
prigulmybę nepripažįsta, o ši
tai nenorinčiai tautai nepri- 
gulmybės didžiosios valstybės 
sako, kad tu turi būti nepri- 
gulminga.

Austrijos Seimas paprašė 
vyriausybės padaryti piliečių 
balsavimą klausime ar nori 
dėtis prie Vokietijos ar likti 
neprigulminga. Didžiosios val
stybės Versaliu taikos konfe
rencijoj yra uždraudę Austri
jai jungtis su Vokietija. I
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“DARBININKAS” LIETUVON.
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Jūsų Giminės ir Pažįstami Ištroškę Žinių 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 

Žiniomis—Laikraščio “Darbininko.”

NE VISI TURI TĄ LAIMĮ! SULAUKTI.

Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpinti, Kad 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turėtų Užtektinai 
Maisto Kūnui ir Dvasiai. Dvasios maistu yra 
dori, krikščioniškoj dvasioj vedami laikraščiai. 
Tokiuo yra laikraštis “DARBININKAS.” 
“Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiamas, i

' 1

Užrašyk šiandiena. Tai bus geriausia Šv. Ka
lėdų dovana.

Prenumeratos Kaina:
Į Lietuvą metama........................ $5.00

1 » »» » pašei metų................... $2.75
Prenumeratą ir pinigus siųsk šiuo adresu: 

“DARBININKAS”
244 W. Broadway, Boston 27, Mass.
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Raštai

SUBSCRIPTION KATES:
• Yearly ..............  .....$4.00

Boston and suburbs ......................$5.00
Toreign countries yearly ............ $5.00

"Eatered as second-class matter Sept 
12, 1915 at (jie post office at Boston, 

tmder /he Act of March 3,1879” 
■Aeceptance for mailing at special rate 
af poetage provided for in Section 
IMB, Aet of Qct 8, 1917, authorized 
m Juiy 12, 1918.”

Eina iš South Boston o utarninkais, 
tatvergnin ir subatomis. Leidžia Am. 
lAtiuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 
SarMiMtą Sąjunga.

’DARBININKAS
(THE WORKEB)

Ste Lithuanian Trl-Weekly Paper.
Pnblished every Tuseday; Thursday, 

and Saturday by St. Joseph’a LitK- 
■aafan R.-C. Asfociation of Labor.

' ' KAS TOLIAU.
s -------

Telegramos praneša, kad 
Rygoj lenkų-rusų fronte spa- 
Eo 8 d. ineina galion karo 
paliaubų sutartis. Rusai su
tiko užleisti kur kas daugiau 
teritorijos, negu Versaliu tai
ka Lenkijai pripažino. Nau
jas rubežius yra 125 mailių į 
rytus Rusijos gilumon nuo 
Lenkijai pripažinto rubežiaus 
Versaliuose. Be to gauna juos
tą linkui Dauguvos, panašiai 
kaip per Vokietiją linkui Bal- 
tikos jūrės. Tuo būdu atkerta
ma Lietuva nuo Rusijos. Toji 
juosta linkui Dauguvos vargu 
eis už Lietuvos rubežiaus pri
pažinto lietuvių-rusų taikos 
sutartyje. Jau pietinis Lietu
vos pakraštis yra lenkų nioko
jamas. Galimas daiktas, kad 
rytinis Lietuvos pakraštis vos 
atsikvėpti tegalėjęs po lenkų 
okupacijos, gal vėl pakliūti jų

Rusų valdžia labai nusileido 
ir matyt nori taikos. Rusijos 
padėtis, matyt ne kokia, kad 
taip nusileido. Gal būt yra tei
sybės dabar skelbiamose žinio
se apie svyravimą sovietų val
džios.

Karo paliaubos dar nereiš
kia taikos. Dar derybos gali 
būti pertrauktos. Jei-gi įvyks 
taika, tai su sunkiomis Rusi
jai išlygomis. Lenkija para
gaus savo dabartinio grobimo 
karčius vaisius kada Rusija at- 
kius. s-:
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MAŽAI PAŠO, DAUG 
U PASAKO.

LIETUVOS KAREIVIO SAVA
NORIO DIENYNAS.

Valstybės Bankas.
Vasario 15 d. Šiandie aš sargy

boje Valstybės Banke prie kulko
svaidžio kuris čionai dėl atsargu
mo visuomet dežuruoja. Sako 
vokiečiai norėję pulti jį, nes čio
nai daro posėdžius mūsų Valsty
bės Taryba. Mūsų kulkosvaidis 
žiūri į įeinamąsias duris stovi ant 
•laiptų pastatytas ir prie jo vis de- 
žuruojame. Tame viešbutyje yra 
amerikietis kareivis, kuris lietu
viškai moka kalbėti. Jis gerai 

} apsirengęs, skrybėlė gražiai stovi 
ant galvos — ė, kad taip mums 
tokias drapanas turėjus. Turiu 
sau prisipažinti kad mano kelnės 
gerokai “sudužo,” visi kraštai 
ėmė kiurti kas čia toliau bebus. 
Bet nieko,, kentėsiu ir gana, vis- 
tiek gerai!..

Vasario 30 d. Na, tai bent ga
vau kelnes valdiškas, tai tuomi 
bent išspręstas tas mano didysis 
klausimas, kuris man tiek laiko 
nedavė ramumo. Dabar vėl ge
riausiai viskas, tik tos kelnės vo
kiškos, perplačios,* mat vokiečiai
— biaurybės bebūdami Lietuvoj 
nuo Jos sviesto ir kiaušinių taip 
buvo pilvus išpenėję kad plačiau
sias kelnes išpildė.

Kovo 19 d. Šiandie laidojome 
kareivį Praną Eimutį, kurį vokie
tis vakar nušovė bestovint sargy
boje, prie Metropolio viešbučio, 
kuriame stovį santarvės misijos. 
Įpykę vokiečiai būtinai norėjo įsi
veržti į viešbutį ir nužudyti jiems 
neapkenčiamus misijų atstovus. 
Mūsų sargybinis atrėmė vokiečiui
— užpuolikui šautuvą, bet tas 
greitai iššovė iš revolverio į jį ir 
kranas Eimutis kulkos per pečius 
ir krutinę pervertas krito negyvas 
ir dąj viena auka prisidėjo, dar 
vienos aukos kraujas pasiliejo dėl 
Lietuvos beginant santarvės atsto
vus, nuo kurių lietuvią tikisi pa
gelbos sunkioje valandoje, kokią 
dabar pergyvena mūsų tėvynė — 
Lietuva.

Iš ryto Kauno įgula susirinko 
prie įgulos bažnyčios, kur buvo 
Prano Emučio karstas. Laikė 
graudulingas pamaldas. Išnešant 
po pamaldų karstą iš bažnyčios 
virš tos vietos skrajodamas darė 
ratus mūsų aeroplanas su juoda, 
graudulinga vėliava, 
karstą mes stovėjome

Į gerbk!” ir praleidėme ilgiausią 
eilę vainikų, nuo įvairių organiza
cijų, mokyklų, įstaigų, paskui ėjo 
eilės mokinių, toliaus kariuomenė 

| ir minios žmonių. Iškilminga 
procesija pasijudino link Laisvės 
Alėjos, orkestras grojo graudulin
gą maršą ir mums širdį užviešpa
tavo. Ėjome rūstūs iškilmingu 
žinksniu pagerbimui savo draugo. 

Kuomet palikome draugą žemėj 
šaltoj ant kapų ir trys salvės su
tratėjo ore, tuomet mumyse suki
lo galinga keršto ugnis ir skaudus 
liudėsis širdį raižė. Ėjome sku
biai namo dantis sukandę ir ne
žiūrėjome į vokiečius, kurie iš 
mūsų tyčiojosi ir dabar sustoję 
ant gatvės. Atėmėte mums drau 
gą, tironys, susilauksite tinkamo 
užmokesnio, mumis Augščiausis at
jaus, mūsų sutrintos skaudžiu liu-, 
dėsiu širdys ieško pas Jį prieg- 

| landos...

Veikiančioji Armija.
Balandžio 15 d. Daug laiko pra 

ėjo kaip tveriasi Lietuvos valsty
bė. Daug sunkių valandų ji iš
kentėjo, nors jos gyvenimas vos 
tik pradeda labiau vystytis. Ir 
Lietuvos kariuomenė jau suspėjo 
savo žygius užsipelnyti nemiršta
mos garbės vainiką. Išvijo bol
ševikus, įcurie daug Lietuvą pri
vargino, norėdami savo idėjas pri
mesti lietuviams, degindami kai
mus ir miestelius, naikindami tau
tos turtus vietoj skelbiamos bro
lybės ir lygybės. Daug gailių a- 
šarėlių iš jų priežasties išlieta, 
daug ką mirties skraistė apgobė 
dėl to kad buvo priešingi azijato 
— okupanto norams, sulyg jų
-F-1 "^l ..............— 1 111 ■ ■■■ ■ ~

darbo, kuriam Lietuvoj val
džia atsiuntė, tenedaro to, kas 
erzina ir drasko lietuvių visuo>- 
menę, tada L. Misija galės 
šaukti į kitus mėsti partinę ko-

Pranešant 
“šautuvu

DARBININKAS

Kada pasirodo “Darbiniu-Į 
ke” visiems gerai žinomo rašy- ' 
tojo F. Virako raštelių iš Lie
tuvos, tai iš visur girdisi pasi-J 
gerėjimas tais rašteliais. Kai 
paklausi, kodėl patinka, tai 
atsako, kad girdi nors trum
pai terašo, bet daug pasako.

Virako raštai iš Lietuvos ga
li būti pavyzdžiu korespon
dentams. Juk ir koresponden-u 
rija tada smagi ir indomi, ka
da joj mažai parašyta, o daug 
pasakyta. Paprastai korespon
dentai paima kokį paprastą at
sitikimėlį, paprastą pramogą 
ir ilgiausią straipsnį padaro. 
Surašo visokias be jokios svar
bos smulkmenas.

Mūsų korespondencijose pa
prastai rašoma daug apie vie
ną dalyką. Korespondentai 
turėtų pratintis rašyti po tru
putį apie daug dalykų. Mes 
tikime, kad skaitytojams ko
respondencijos pilnos daug 
smulkių žinučių labiau patiks, 
negu ilgas aprašymas paprasto 
vakaro.

PATI TEPASIGYDO.

Pereitame “Darbininko” nu- 
‘ meryje mdėjome L. Misijos 

raštą bonų reikale. L. l^isija 
kviesdama prie bonų sušunka: 

“Atmeskime su panieka se
nas asmenines neapykantas, iš
pūstą savimeilę ir liguistą per
ti jinę kovą; pėduokime viens 
kitam ranką-ir vedami Nepri- 
gplmybės žvaigždės, stokime 
petys į petį prie Lietuvos gel
bėjimo darbo.”

Buvo begalo keista, kad L. 
Misija stojo part:jinėn kovon 
ir tą kovą kursto jau virš pus
mečio. Bent pamačius savo

išsiskirstėme besikalbėdami apie 
jį, o trispalvės vėliavos visur plė- 
vėsavo, tai šiandie visa Lietuva 
švenčia didžią šventę, šiandie pu
šynai ant mjlžinkapių niūniuoja 
linksmas daineles, o milžinų dva
sios dausose džiaugiasi iš savo ai
nių džiaugsmo. Iškiminga lie
tuvių dvasiai neužmirštamoji am
žina šiandie diena.

Rugpiučio H d. Jau susilaukė
me gausingų darbų iš savo Stei
giamojo Seimo. Greitai prašvis 
laikai, tik reikia daugiau vieny
bės tėvynės dideliame atstatymo 
darbe. Kaip skaudu yra girdėti 
kuomet kas nors ar iš nesusipra
timo ar iš blogo noro kalba prieš 
Lietuvos valdžią, stengiasi suras
ti visame kame apie ką galėtų 
prikaišioti.

Dabar lenkai jau pas Varšuvą 
besiliko, Vilniuj bolševikai — ža
da tuojau evakuoti, jau suspėjo,' 
kaipo tokie, padaryti daug plėši
mų

Žmonės, kaip girdžiu, kalba *kad 
Lietuvos valdžia duos bolševikams 
duonos už auksą, eis kartu su jais 
mušti lenkų, Lietuvoj ir valdžią 
paims bolševikai kaipo stipresni. 
Dėl tokių kalbų reikia tiktai gai
lėtis žmonių tamsumo, kad pasi-i,T . , . v. . _ v , ..___ Nors neduos — bet meile uztekes sventou;duoda tuščioms kalboms. TV . . . v • v-,- , • -Is tavo idėjų gims žvaigžde auksine;

Mes stovime sienoje su bolševi- Ji rodys jau kelį prie laimes gražioji 
kais. Jie nori mumis suagituoti, Ir tavo ugninga, jaus laisvę krūtinė...

“ kontrrevoliueijonieriai. ” jie jau 
išvyti už Dauguvos ir mes saugo
mame kad vėl nebeįsiveržtų atgal.

Tuo laiku kaip mūsų gyvenimas 
ar mirtis buvo lemiama su rusais 
-bolševikais — išvaduotame nuo 
bolševikų krašte, Žemaitijoj, ėmė 
reikštis priešai Lietuvos valstybės 
esą vokiečiai Bermonto — Avalo- 
vo vedami,. kurie padėję, Lietu
viams kariauti su bolševikais už
sinorėjo čia ir pasilikti, nes juos 
viliojo Lietuvos derlingi laukai, 
gražios sodybos, noras vėl taip pat 
kaip sunkiosios okupacijos viešpa
tavimo laiku pelnytis iš kruvino 
lietuvių prakaitų. Ir jie susive
žė į Lietuvą didelę daugybę gink
lų, sutraukė samdytos, įvairaus 
plauko kariuomenės iš vokiečių 
buvusių kareivių, rusų belaisvių 
Vokietijoj prikalbėtų eiti atsika
riauti iš bolševikų savo “motinėlę 
nedalinamą Rusiją” su “Dievo 
siųstu caru,” ir kitokių žmonių: 
kaip visokių miesto valkatų ir be
darbių darbininkų.

Ir visa ta vokiečių galybė slo
pina lietuvių gyvenimą, daro sun-‘ 
kias rekvizicijas, baudžia sulyg 
savo įstatų, žodžiu elgiasi kaipo 
okupuotoj šalyj, nors ir mūsų ko
mendantūra ir savyvaldvbos yra 

savo skaitlingesne jiega.
Jau vokiečiai didesnę Lietuvos 

dali užima, atstumia lietuvius, ku
riems sunku prieš juos spirti nes 
krašto jiegos baisiai įtemptos, 
daug kariuomenės laiko siena su 
bolševikais, reikia spirtis prieš .vo
kiečius, o čia sunkiausios aplinky
bės —■ trūksta kariuomenei ir val
džiai lėšų, visur dar jaučiamas 
nesustiprėjimas kaip reikiant vals
tybės ... Tik lietuvis nenusiminė, 
— kaip senovėje mūsų prabočiai 
narsiai kovojo ir priešus pergalė
jo taip ir mūsų dabartinė kariuo
menė savo pasiaukavimu ištesi- 
no tą vardą, kurį jai tauta už 
narsius žygius jau iš pat jos kū
rimosi meto davė — tai “karžygių 
-didvyrių” vardas.

Ir sudavė lietuviai smūgį kitie-Į Lietuvos atėjo pas mumis su ke-Įlr laimįs jį žvaigždė jo darbus, idėjas; 

 

siems vokiečiams pas Radviliškį, Į liais pabalnotais arkliais. 
jut jų galybė Lietuvoj buvo su- 
gniužyta ir jiems prisiėjo prašy
tis pagelbos santarvės, kad neli
kus visiška lietuvių auka. Mūšis 
ties Radviliškiu primena mums 
Žalgirio kova, kur Vytautas su-1 buvo lopšyj. O jeigu ir sunkus 

 

trynė vokiečių ordeno galybę. | kelias būtų prie Vilniaus, tai Lie 

 

Sumuštas priešas bėgo viską pa-|tuvos sūnūs jo sunkenybių neišsi- 

 

likdamas arba ką suspėdamas nai-1 gąs, jis išmoko jau ginklą tinka- 
kindamas, baisiausiai plėšdamas | mai vartoti begindamas tiek laiko 

 

kaimus, miestelius, bažnyčias, žu-1 savo gimtinį kraštelį. Su mumis 
dydamas žmones lyg kokie seno
viški gunai.

Baisios valandos tėvynei Lietu
vai praslinko, nors Lietuvos ori- 
zontas dar neramus — dar šaukia
si išsivadavimo mūsų Vilnius kur 
užviešpatavo baltas lenkų erelis} 
išmušęs raudonąjį rusą. Dar 
svarbus uždavinys laukia lietuvių 
kariuomenės ir dar vienas išmėgi
nimas kris lietuvių tautai, ir jos 
laimė prigulės nuo to ar lietuvis 
sugebės darbais išteisinti bočių 
vii t į, ar nesibi jos mirti

Dabar po Lietuvą paskelbti rin
kimai į Steigiamąjį Seimą, kuria
me susirinks tautos išrinkti žmo
nės kad perimti į savo rankas iš 
Laikinosios valdžios šalies valdy
mo vairą. Prieš rinkimus daug 
>uvo pas mumis visokių atsišauki- 
mų-proklemacijų lapelių primėty
ta, kurie mumis-kareivius kurstė 
eiti prieš Lietuvos valdžią, bet 
neveltui mes ranką į Augščiusiąjį 
iškėlę Jo akyvaizdoje prisiekėmė 
“nedaryti nieko kas prieštarauja 
Lietuvos valstybėj.” Nebesu- 
klaidins jie mūsų kaip suklaidino 
mūsų kitus nesusipratusius drau
gus Kaune, mes norime visuomet 
būti Lietuvos brangiosios mūsų 
laisvės sargyboje, mes norime kad 
susirinktu mūsų išrinktas Seimui 
— tautos valios reiškėjas. Ii 
mes neduosime jokiems tamsos 
paukščiams klaidinantiems nesusi
pratusius žmones, kad jie galėtų 
neleisti susirinkti Seimui arba jo 
darbuotei trukdyti. Vakar mes 
irgi rinkome." Šiandie jau bus 
išrinktas Steigiamasis Seiirias. Va
lio Lietuva ir jos Seimas-

Gegužio 15 A Šiandie Steigia 
mojo Seimo atidarymo šventė 
Lietuvoj. Mes iš ryto sustojome 
į rikiuotę, sugiedojome “Lietuva

NEDUOS...
Neduos tam spinduliui ilgai žibtereti, 
Kurs naikina naktį, nušviečia tamsybes; 
Neduos tau į draugus su meile žiūrėti, 
Penės tau širdį sielvartų daugybės.

Neduos ir ramybės, dėl tavęs šventosios — 
Tos ramybės sielai po" audrų verpetų.
Neduos tau pažinti pasaulės plačiosios 
Ir slūgs tavo spėkos vis metai po metų.

%

Likimas suspaudė tau keturias sienas, 
Neduoda nei širdžiai meilės paliuosuoti, 
O liepė tau kęsti per ištisas dienas — 
Neduos ir krūtinei liuosiau pakvėpuoti.

— •

Neduos tau atverti jausmingą krūtinę, 
Nei skaisčią jai sielai meilę apdainuoti;
Neliaus tavo širdį nelaisvėj kankinė j— 
Neduos nei su meile draugui padejuoti.

Neduos tau su siela sparnuota pakilti, 
Kur nėra pasaulio ir jojo piktybių;
Neduos tau ir meilės į širdis įpiltų — 
Paguosti žmoniją klonyje sunkybių. —

vokiečiai toliai jas panaikino | jų agitacija neturi tinkamų -----------
argumentų, nes kiekvienas iš mū-Į GYVENIMO ŽVAIGŽDĖ,
sų prikišame bolševikams jų^ba-1 Gyvenimo žvaigždė, kam nuolatai šviečia, 
sas kojas, rinktinius kareiviųINors būtų tamsiausia sunkybių naktis; 
drabužius, maistą, kaip jie ima Kad kartais jo širdį piktybės paliečia, 
mums gražiomis spalvomis piešti Bet iš tiesos Kelio jisai neišklys, 
savo rojų. Eikit jūs nabagėliai, . '
žemiško rojaus tvėrėjai, ką jūs, Tos žvaigždės spindulio jėga begalinė; 
vyreliai, neėdę ir kiauromis kelnė- Ji veda prie meilės, plačiausiais keliais, 
mis padarysite, jeigu ir pas jumis Tik darbo, idėjos betrokšta krūtinė 
jūsų komisarai elgiasi kaip caro Gaivindama jėgas josios spinduliais, 
valdininkai, kur jūsų skelbiamoji 
lygybė ir brolybė, jeigu jumis už Kas paskui tos žvaigždės nuolatai sekioja, 
komisaro nepaklausimą šaudo ?.. Niekur nepaleidžia josios iš akies. — 

Bolševikų daug kiniečių, su ii- To nusiminimas daugiau nevadžioja, 
gomis kasomis per pečius persime- Tam saldu gyventi, lengva ant širdies, 
tę, akis kaip žvėrių — kągi su „
tokiais atsieksi žemėj laimės, jei- Kiekvienas tą žvaigždę ėmęs už vadovą — 
gu jie kraujo yra ištroškę, jiems O tamsos galybėms jis apgarsins kovą; 
malonu matyti aukas, klausytis Prie aukštųjų sielų nuolata keliaus, 
skundus. Vienas bolševikas iš

Jį su- Piktybių žmonijoj, brolybė išauš.
ėmė belaisvėn, arkliai mums pa- Ką skelbė pasauliui Aukščiausis Skelbėjas: — 
liko. • Ir tiesa ir meilė,— žydėt nepaliaus.

Jeigu Vilnius nesunkiai mums Gurk]iškiaij 4 X14. 
atiteks, tai Lietuva ims gyventi 
savo jaunistėlės laiką, pirma ji

Gurklianiškis.

Lietuvos Kariškio

MATYMAS.
(Skiriu S.)

Tai buvo Ji, aš ją mylėjau, 
Širdis kitos nepažinojo, 
Aplankė ji kaip aš gulėjau 
Kraujuose, sužeistas kovoje. 
Gražios lankos begaliam plote 
Gėlių daugybė mirguliavo 
Ir, lyg melsvu rūku apkloti 
Akyratyj miškai žaliavo; 
Danguj čiureno viturėlis, 
Balsai jo skrido lyg varpeliai 
Sidabriniai, lingavo gėlės 
Užžavėtos balsu paukštelio. 
Daugybė balsų meiliųjų tų, 
Kurie ausys’ virpėjo, verkė, 
Dienelių, rodos, prarastų 
Gailėjos; akys prasimerkė 
Man, sunkų atdūsį krutinės 
Silpnai ištarti vos galėjau, 
O iš žaizdos plačios, ugninės 
Šilta banga aš aptekėjau. 
Lanka, balsai, dangus ir gėlės 
Praslinko kaip mintis galvoje, 
Skausmų banga krūtinėj kėlės, 
Su gyvata sunkiai kovojo. 
Tarp balto rūko', lyg dievaitė, 
Širdies draugū-tyliai priėjo, 
Veidai balti iš meilės kaito, 
Žvilgsniu gyvybės pažiūrėjo, 
Ir sustojus, šalę suklupo, 
Prisilenkė (aš netikėjau) 
Kasas jos pajutau ir lūpas 
Karštas, purias.... ir sudrebėjau. 
Ir pajutau—jėga atgims, 
Žaizdų lyg būčiau neturėjęs, 
Norėjau šaukt, gerklė užkimo, 
Ir rodos, šiltas, meilus vėjas 
Mane palietė, kelt norėjau,— 
Galva svaigo, žaizda patvino 
Šiltu krauju, dar sudrebėjau 
Ir mirtis kančias suramino.
Veik, armija, 16.7.20.

dvasia Geddmino- 
Tėvynė mano mylimoji 
Šankiai tu gelbėti mane, 
O aš ėjau su kardu rankoj 
Matydama parblokštą tave.

Ėjau pametus arklą sęną, 
“Sudiev!” pasakęs tik na- 

[mams, I
Ėjau kur karas brolius gena 
Ir mirti lemia lietuviams 

Kapuose užkasti didvyriai 
Numirę garbei Lietuvos, 

-Dėl žemės ir tėvų jie mirė 
Ainiai__ jų gerbti nenustos .. ._

(Galas.) •
Vargo Poetą.

PAPA DĖL LENKŲ-LIETU
VIŲ SANTIKIŲ.

Roma. IX. 15. (Elta). Yra 
žinių, kad Papa Benediktas 
-XV, patyręs apie lenkų užpuo
limus lietuvių, didžiai susirū
pino ir per savo nuncijų, ragi
no lenkų vyriausybę ieškoti 
taikos išeities. Vatikano sfe
rose taip pat pažymima, kad 
dabar Lenkija jau pripažin- 
stanti Lietuvos nepriklauso
mybę su Vilniaus sostine. A

KLAUSYK, LIETUVI!.. 
Klausyk, lietuvi, ką. ošia girios, 
Ką šlama ąžuolas galingas, 
Jie mini prabočius-didvyrius, 
Klausyk kalbos jų paslaptingos.

Jie apsakys tau Lietuvą seną, 
Jos didžias girias, ąžuolynus 
Šventus, kur bočiai mūs’ gyveno, 
Jos gailiai ošiančius pušynus. 

Tau apsakys kaip bočiai gynė šalį 
Ir kaip sunkias laimėjo kovas, 
Apsakys, kur atsiminti nieks negali 
Laikus žilos senų-senovės.

Eik, paklausyk kaip šlama lapas 
Ant seno ąžuolo viršūnės,
Tik pažiūrėk kaip niūkso kapas 
Mūs seno prabočio galiūno.

Į praeities pažvelgki laikus, 
Kaip lietuvis už laisvę žuvo, 
Mylėk tėvynę, mokyk vaikus 
Mylėti ją, lai meilė būva
Širdys naujos kartos, kuri mus seka, 
Klausyk ką žalios girios šneka!
Veik, armija.

Vargo Poetą.

PROTOKOLAS
Nauosios Anglijos Lietuvių 

Kooperacijų Sąryšio 
Suvažiavimo.

L. Kooperacijų suvažiavi
mas įvyko rūgs. 26 d. 1920 L. 
Šv. Jurgio parapijos salėje 
Norvood, Mass.

Suvažiavimą atidarė V. J. 
Kudirka 1:30 vai. po pietų.

Sesijas vesti išrinkta Valdy
ba: V. Tamulevičius,'pirm., V. 

Į J. Kudirka, vice- pirm., K. Do-

VISIEMS.
'• —1_____
Užrašykite saviškiams Lie

tuvoje Kaune einančių laikra
ščių. Trnkn.mia.nRi Lietuvos į vidaitis ir A Navickas rašti- 
žmonėms laikraščiai yra: įninkais.
“VIENYBE” x 

metams 20 auksinų.
“DARBININKAS” 

metams 20 auksinų.
“LAISVE”

metams 96 auksinai.
“TAUTA”f

metams 48 auksinai.
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

metams 20 auksinų.
“ŽVAIGŽDE” 

metambs 20 auksinų.
Visi šie laikraščiai eina Kau

ne. ,1
"visų minėtų laikraščių ame- 
riikečiai gali gauti “Darbinin
ke,” išskiriant “žvaigždę” 
kurios dar negauname. Išsira
šykite, susipažinkite ir tas.

J. 
J.

Suvažiavusieji delegatai at
stovauja septynias kooperaci
jas:

Norvood’o, Mass. — V. 
Kudirka, G. Pazniokas, A 
Navickas ir J. Versiackas>

Middleboro, Mass. — s. įfe. 
įdėlis.

Montello, Mass. ->J. Keršis, 
V. Tamulevičius, K. Dovydai- 
tiš'ir V. Šebeka.

E. Cambridge, Mass. — J. 
Mažutaitis, St Zubelis.

Cambridge, Mass. — J. Bag
donas, P. Norkus.

Brighton, Mass. — V. K. 
Rimka, K. Čubeikis ir A La- 
kačauskas.

South Boston, Mass. — A 
Navikas ir P. Vaicekauskas.

Suvažiavusieji atstovai vien
balsiai užgyrė sumanymą tver-

ti Koperacijų Sąryšį. Sąry- Į tello koperacijos atstovai pa- 
šį nutarta užvardinti sekau- 1 
čiai: “Naujosios Anglijos Lie
tuvių Koperacijų Sąryšis.”

Seka inešimai bei nutarimai, 
įnešimas per Norwood’o ir So. 1 
Boston’o koperacijų: i

1) Steigti nuosavą sandėlį 
(vholesale). Kad tai atsiekus, 
organizuoti tam reikalui ka- 1 
pitalas.

Po ilgo ir rimto atstovų par 
sikalbėjimo paaiškėjo jog ne
kuriu koperacijų atstovai ne
gali galutinai spręsti apie pi- 
nigišką prisidėjimą prie įstei
gimo sandėlio. Delegatai vien
balsiai užgyrė inešimą ir pa
vedė pačioms koperacijoms 
išspręsti kokiu būdu lengviau
sia būtų galima sukelti reika
lingą kapitalą.

Suvažiavusieji pageidauja 
kad dėlei būsiančio sandėlio 
kapitalą sukelti Šerais ir kad 
Šerai būtų pardavinėjami vien i 
tik kooperatyvų nariams.

Kad sužinojus kiek kopera
cijos, įeinančios į Sąryšį turi 
narių, išrinkta komisija iš K. 
Dovidaičio; A Navicko. A. Na
viką- apsiėmė paprašyti savo m. 
Direktorių Tarybos kad ji ir
gi nuskirtų nuo savęs vieną 
žmogų minėton komisijom 

įnešimas So. Bostono kad 
būtų įvesta sistematiška tvar
ka biznio knygų vedimui. Mon-

aiškino jog pas juos tas dar
bas pradėtas vykinti ir gaus 
tam tikrą knygvedį kuris su-
tvarkys knygas pagal naujau
sios biznio tvarkos. Tuomet 
galės kiekviena kooperacija 
pasinaudoti.

įnešama kad reikalinga su
daryti Sąryšiui iždą. Vienbal
siai nutarta, kad kiekviena 
koperacija, -priklausanti prie 
Sąryšio mokėtų po $5.00 kas
met.

Vienbalsiai išreikšta pagei
davimas kad N. A. L. K. Są
ryšio protokolas tilptų vietinių 
lietuvių laikraščiuose, kaip 
tai: “Darbininke” “Keleivy
je” ir Sandaroje.”

Sekantį suvažiavimą nutar
ta šaukti So. Bostone.

Sąryšio valdyba ta pati.
Suvažiavimas uždaryta 6:30 

vai. vakare.
V. Tamulevičius, pirm., 
A J. Navickas, rašt.

PRANEŠIMAS.
Lietuvos Vyčių Naujosios 

Anglijos Apskričio 10-tas su
važiavimas bus 24 d. spalV%.

1-ą vai. po pietų Cam, 
bridge, Mass. Pageidaujama, 
kad kuopos prisiųstų kuodau- 
giausia delegatų, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti kau
link tolimesnio veikimo.

Pirm. A K. Ambrožaitis.



KUR

itone.ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
imi gaut informacijų kreipkitės pas:

BENDRAS
LIETUVIŲ 
BANKAS

L L Bonai.
Vietinės stoties valdyba sušau

kė, spalo 6 d. susirinkimą. Kilo 
klausimai delko Lietuvos Pasko
la Amerikoje nepasisekė. Apart 
kita ko pasakyta, kad paskolos 
vedėjai nesugebo vadovauti tame. 
Todėl juos reikia nuo vietos at
statyti. Pasibijota “sarmatos.” 
Bet sarmata yra varyti vienos ma
žos paskolos darbą nuo pereito pa
vasario ir bepasekmių. Nutarta 
šaukti tam reikalui visuomenės 
susirinkimą ir išnešti tinkamą re
zoliuciją. Toks susirinkimas bus 
nedėlioj po sumai Šv. Pranciškaus 
salėje.

CENTRALIS DIREKTORIAI

NORWOOD, MASS.
■ Lietuvos Boną Paskolos stotis 
gavo Lietuvos Misijos J. Vileišio 
laišką ir konstituciją Lietuvos 
“Valstybinio fondo” reikale. Vie
tinė stotis sušaukė viešą susirinki
mą 3 d. spalio 1920 m. I-mą vai. 
po pietų. Pirmiausia apsvarstė 
Lietuvos Paskolos reikalus ir pas- 
kiaus perskaitytas j. Vileišio laiš
kas apie jo tveriamąjį fondą ir 
konstituciją. Besvarstant naujo 
fondo reikalingumą ar ne, iškilo 
karštos diskusijos. Katalikai aiš
kino, kad toks fondas neatneš 
naudos Lietuvai, o tik sukels nau
jus vaidus. Naujas fondas pa
kenks jau nuo senai gyvuojantims 
fondams, o bus tik sustiprinimu 
laisvamanių nusmukusiai sriove- 
lei. Laisvamaniai aiškino, kad 
toks fondas bus naudingas, nes jie 
likviduosę savo Neprigulmybės 
fondą (ir be to turėsite likviduoti 
nes tuščias).

Po išsikalbėjimu buvo leista ant 
balsavimo. Už tvėrimą 13 balsų, 
prieš 45. Tuomet J. Pėžukas su
riko, kad negerai balsus suskaitė, 
esą “tautininkų” daugiau buvo. 
Tuomet dėl šventas ramybės leis
ta perbalsuoti ir jį paskyrė bal
sus skaityti. Balsuojant antru 
syk, tas pats, už 13 balsų. Tą pa
matęs žmogelis taip iniršo, kad 
jau prieš balsų, nė neskaitė ir su
riko, kad visi eitu* lauk. Bet 
jo niekas neklausė ir dar - iš
nešė rezoliuciją, kad J. Vileišis 
netvertu naujų fondų, o tik rū
pintųsi išparduoti Lietuvos Pasko
los Bonus, o į partijų reikalus ne
sikištu. Norwood'iečiai lietuviai 
labai protingai pasielgė, kad at
metė tvėrimą naujo fondo ir grie
bėsi naudingo darbo Lietuvai 
Katalikai turi Tautos Fondą ir jo 
nelikviduos, o su “tautininkų” 
fondu lai rūpinasi, “tautininkai” 
Tą turėtu padaryti ir kitų kolio- 
nijų lietuviai.

CUNARD LINE

S. S. SAX0NIA
IŠPLAUKS
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PUIKUS BALIUS!

SALDUS SKONIS.

CAMBRIDGE, MASS.

PALEIDO V AKACIJŲ

IŠVAŽIAVO

BALIUS!

Valdyba.

PIRMOS ULE SOS

SERGANTIEJI

BETROIT- MICHIGAN

Ieškau pusbrolio Povilo Jocio, paei
na iš Šiaulių aps., Šaukėnų par. Mel
džiu atsiliepti. Gyvena apie Chicago 
ar Mineapolis, Minn.

KAZYS BIELSKIS,
36 Pond Court, Clinton, Mass.

Aš Zosė Nikolajava, ieškau savo dė
dės Antano Trakselio, paeina iš Lietu
vos, Girgadų kaimo, Adakavos par., 
Skaudvilės vai., Kauno rėd. Meldžiu 
jo paties atsišaukti arba žinančių pra
nešti sekančiu adresu:

KAZYS BIELSKIS 
(Perduoti Z. Nikolajavai) 

36 Pond Court, Clinton, Mass.

----------Bengia----------

ŠV. JUOZAPO DR-JA

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

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

Laivakorčių agentūra i Lie
poj ų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite fter pašto 

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

P. Mikolainis,
53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

So. Bostono pančekinėj, kur 
uždarbiauja daug lietuvaičiu, 
sustabdyta dviem savaitėm 
darbai. Ikšiol buvo1 dirbama 
tik keturios dienos.

Nutarta surengti balių pirmą 
subatą 6 d. lapkričio (November) 
1920, Lietuvių svetainėje ant kam
po E ir Silver Sts., So. Boston, 
Mass. Taigi draugija prašo visų 
kitų draugijų nieko nerengti ant 
tos dienos, nes šį draugija rengia 
didelį balių ir tikisi sutraukti 
daug žmonių. Šio draugijos val
dyba kviečia visus lietuvius ir 
lietuvaites, ant buikaus balio.

Komitetas.

Tel, So. Boston 270
DR. JOHN MicDONHELL, M. D.

Galima įtuiiaUfti ir UataviiaM 
Ofiso valandos:

Ryt tia iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broartway, So. Boston.

PUIKUS ŠOKIAI!
RENGIA LIETUVIŲ JAUNŲ VYRŲ KLIUBAS 

Panedėlio Vakare
SPALIO (OCTOBER) 11 DIENĄ, 1920 m.

CYPRUS HALL
40 Prospeet Street, Cambridge, Mass.

Prasidės 8 vaL vakare ir trauksis iki 12 vai. naktj. 
Grajis ALGIRDO ORCHESTRA iš Montello. širdingai visus 
kviečiame atsilankyti. Įžanga vyrams 55c., moterims 40c.

KOMITETAS.

DANTISTAS
Dantys Ištraukiami ir pripildomi 
visai be skausmo, au geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimu.

Akcinė “NEMUNO” Bendrovė Kaune.
“NEMUNO” Bendrovė turi Kaune didele ūkio mašinų ir padargų 
dirbtuvę, kurioje dirba suvirš 200 darbininkų. Užsakymų turi 
ištisiems metams.
“NEMUNO” Bendrovės dirbtuvės plėtimui reikia pinigų,—Ameri- 
kos lietuviams paskirta 4,000 šėrų. Jie turi būti Išparduoti bė
gyje 3 mėnesių.—“NEMUNO” Bendrovės šėres galima pirkti 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖJE, kuri ir pati paėmė

Ben Phone Dicktaeen 8095 M.

Dr. Ignotas Stankus 
lŽlOlBroadSuPUadd^Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgą*.

DIDELIS BALIUS!




