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Į ŽINIOS Iš LIETUVOS, Į

Parama Lietuvai.
AUKOKIME—LIETUVA 

LAIMĖS.

Nuo
Gruodžio 1 D. Įplaukė — 
$10,000, Kuriuos Šią 
Savaitę ir-gi Lietuvon 

Jau Pasiuntėm.

Indianapolis, Ind. — Ge- 
neralis karpenterių unijos 
sekretorius paskelbė, jog 
narių toje unijoje esą 400.- 
104.

Visos Aukos Įplaukusios 
Lietuvos Gynimui Per 
Totuos Fondą iki Lap
kričio 20 Dienos Jau 

Pasižįsta Lietuvon.
v______________

Tai Dienai Įplaukė 
$13,000.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskite* į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje—Lietvrię Darbi
ninkų Sąjunga.

VOL. V, No. 140 (770).

Lietuvos karas sji lenkais 
sustojo.

KABAS PASIBAIGĖ.

Geneva, gruodžio 1. — 
Šiandie Tautų Lygos pirmi
ninkas Leon Bourgeois gavo 
oficialiu pranešimą iš Kau
no, kad protokolas, kuriuo 
baigiama kariniai veikimai 
tarp lietuvių ir gen. Žuli- 
kauskio jėgų, vakar tapo 
pasirašytas.

Protokolas buvo pasira
šytas besidarbuojant specia- 
lei Lygos komisijai, pasiųs
tai į Vilnių išrišti klausimą 
Vilniaus, kada jį pagrobė 
lenkų gen. Žulikauskis pasi
baigus lenkų-rusų karui.

Bourgeois gavo apie tai 
žinią telegrafu nuo pulk. 
Chardigny pirmininko Ly
gos kontrolės komisijos.

NORI ATVYKTI.
New Yovk. — Trans-At- 

Tantic laivų kompanijos ats
tovai, sugrįžusieji iš Euro
pos sako, kad ten esą bent 
15.000.000 žmonių norinčių 
kuogreičiausia atvykti Ame
rikon. Sako, kad uostuose 
esą daug žmonių pardavusių 
namus ir viską ir laukiančių 
progos atvykti Amerikon. 
5.000.000 vokiečių ir austrų 
norį atvykti.

VARŽO ATEIVYSTĘ.

Kanados vyriausybė iš
leido naują padavadijimą 
varžantį ateivystę. Nuo 
ateivių bus reikalaujama 
turėti po $250 ir jau išpirk
tą tikietą į keliaujamą vie
tą. Ikšiol buvo reikalauta 
turėti po $50.

F. V IR AKS BASO:
Sveikinu visus tamistas, 

linkėdamas viso gero. Aš 
esu sveikas, dirbu Liet. 
Prekybos Bendrovės labui 
tiek kiek apliknybės leidžia.

Dabar pradedu jau įsigi
linti ir į Lietuvos visuome
ninį veikimą. Manau laiky
tis su krikščionimis demo
kratais dėlto, kad jų veiki
mas man geriausiai patinka 
— atviras ir teisingas. Dau
giausia darbuotis teks eko
nominėse organizacijose ir 
taip atrodo kad darbo bus 
sunkaus ir nekartą labai ne
malonaus.. . bet gal ir ište
sėsiu. v

Man Lietuvoje gyvenimas 
patinka tik su savo šeimyna 
iš dabar gaunamos algos tu
rėt neįstengsiu išsiversti. 
Tai gal būt priseis ieškoti 
dar kitokio užsiėmimo, bet 
jei aš ir į ką kitą įsivelčiau, 
tai bendrovės reikalus vis- 
tiek seksiu ir juos remsiu, 

Darbi-

Tautų Lygos Taryba šian
die pakvietė Raudonojo 
Kryžiaus Lygą parūpinti 
reikalingų medikalių ir ki
tokių medžiagų Tautų Ly
gos armijai, kuri siunčiama 
Vilniun.

Danijos atstovas Genevoj 
Tautų Lygos suvažiavime 
pranešė, kad visos Danijos 
partijos sutinka, kad gali
ma siųsti Danijos kareivių 
į Vilnių, bet parlamentas 
turįs tam ir-gi pritarti.

rimastis didinasi. Trūksta 
namų. Keli šimtai bedar
bių ir benamių užėmė mies
to salę Edmontone. Su po
licija susirėmimų nebuvo. 
Bedarbiai pareiškė, 
miesto salę tol turės, kol 
kas nors bus padaryta.

Tottenhome, kitame Lon
dono priemiestyje, bedar
biai ir-gi pasiėmė miesto sa
lę. Bet ją apleido, kada su
rasta kita gyvenimo vieta.

Walthamstowne bedarbiai 
pasiėmė viešąsias maudynes.

turėsit užmokėti už markes- 
stampas dėlto kad pas mus 
Lietuvoje pinigas yra bran
gis. _ '

Kol J. Romanas pargrįš 
atgal iš Amerikos į Lietuvą, 
tai aš dirbsiu Bendrovėje ir 
stengsiuosi, kad dalykai ei
tų kogeriausia, o jam par
grįžus pradėsiu ieškotis vie
tos. Jei atatinkamą vietą 
gausiu Lietuvoje, tai pasi
liksiu Lietuvoje o jei nieko 
patogaus nesurasiu, tai va
sarą atvažiuosiu su visa sa
vo šeimyna į Ameriką...

Lietuvoje vietų yra daug, 
bet tvarka niekai: Čia yra 
daroma taip: Daugiausiai 
duoda algas nebrangias, bet 
turi aplinkiniais keliais tą 
algą mažiausiai patrigubin
ti, o jei to nenori ar nemo
ki padaryti, tai skaitomas 
esi už netikusį tokią vietą 
užimti... Aš tam neesu ti
kęs.

Prezidentas Stulginskas

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA
<

DELEI MŪSŲ KOVOS
SU LENKAIS.

Nuo .16 vasario 1918 me
tų, kada Lietuvos didmies
tyje Vilniuje liko- Lietuvos 
Valstybės Neprigulmybę pa
skelbta, jau greit sueis trys 
metai. Kas, išrokuos kiek 
skausmų turėta, kas įkai
nuos kiek darbo padėta! Bet 
neveltui, — turime neprigul- 
mingą ir demokratingais pa
matais organizuojamą savo 
Respubliką, žymiai jau su- 
stiprėjusią.. Bet kova už ne
prigulmybę dar nepasibaigė 
iki šiai dienai: imperialis
tai lenkai susitarę su Lietu
vos dvarponi  j a vis dar tebe
tiki į savo "krulestwo,” vis 
dar tebetiesia savo juodą 
ranką ant Lietuvos padan
gės. Kova eina su dideliu į- 
nirtimu iš abiejų pusių:, 
mes lietuviai esame užpulti 
priešo ne svetimoje žemėje, 
bet savo sodybose, savo na
muose, — todėl turime gin
tis ir ginamės kiek išgalime 
su pasišventimu; gi lenkai 
iš kailio neriasi kad greičiau 
įveikus lietuvių kariuomenę, 
kol Lenkija šiaip taip ant 
kojų dar laikosi. 'Lenkai 
mato savo galą: Lietuvos 

ti, Lenkijoje gi — skolos, 
badas, epidemijos, bedarbė 
ir... raudonas pavojus iš 
Rytų! Dėlto ir skubinasi 
lenkai, dėlto desperatiškai 
dūksta Zeligowskis. O lie
tuviai vis gyvi, vis eina stip
ryn ir vis žengia pirmyn ir 
artyn Vilniaus.

Lenkai jau seniai būtų su
smukę, jeigu toj kovoje 
jiems nepadėtų Francija 
gražioji. Lig ausų pasken
dusi skolose Lenkiją kurios 
piniginė valiuta nevertesnė 
už Lietuvos molio kupetą,— 
nekokia ten galybė, ji neiš
drįstų ir negalėių užpuldinė
ti savo kaimynų; rasų, balt- 
gudžių, ukrainų, čekų, vo
kiečių ir lietuvią Sekretas 
lenkų "galybės,” — francū- 
zų biznis. Francija turėjo 
ir nori turėti savų interesų 
Rusijoje, kurių negali at
siekti Sovietų Valdžiai ten 
esant; mat jai rūpi išgauti 
iš Rusijos paskolintus pini
gus ; be to pergalėtojai fran- 
cūzai prisibijo nugalėtų vo
kiečių ir nori jų užpakalyje 
sau talkininkų turėti; Len
kija permenkas talkininkas 
ir todėl norėtųsi ją sudrūtin- 
ti prijungiant prie jos visą 
Lietuvą ir Klaipėdos kraš
tą; gal būt kad Lenkija per- 
menka pasirodytų, ir Lie
tuvą bei Latviją prie jos pri
jungus, ir todėl francūzams 
norėtųsi tos pačios Lenkijos 
rankomis nuversti kerštin
gą Sovietų Valdžią ir prie-'nieks nieko negali turėti, 
lankų senąjį Rusijos rėžimą Į Tačiau plebiscitas ne kiek- 
sugrąžinti. Viskas tas gali I vienur pritinka. Plebiscitas 
būti... Juk ne bereikalo Į Vilniuje kitaip nebūtų gali- 
dygsta Wrangeliai, Bala-|mas įvertinti, kaip lietuvių 
kovičiai, Zeligowskiai; ne .tautos įžeidimas ir lenkų 
bereikalio franeūzų pasiun- ^perializmui pataikavimas, 
tinis Lietuvoje davė in-'"Vilniau, *'"* ~~finis
atrakcijų milicijai nesigirdi 
nuo lenkiškos "neregulia
rios kareivijos” ir kada pa
sirodė pats Zeligowskis, tai 
bučiavosi su jo Vilniuje; ne 
bereikalo Klaipėdos krašto 
prefektas erzina lenkų ape- 

ietuvių velki
ne bereikalo

SUBATA, G

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K SV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

"DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaia 

ir subatomis. 
Metams $40Q
Bostone ir apylinkėj m. £L0O 
Užrubežyj metams . $5.00

"DARBININKAS” • 
242-244 W. Broadvay,

South Boston, M—.

ją, ” ir apie t kad Lenki j ai 
lemta užimti Rusijos vietą 
pasaulinėje politikoje ir tt. 
ir tt. Alijantų dovanomis 
išpaikyta Lenkija godžiai 
klausosi saldžiųjų Pary
žiaus melodijų ir vis pučia
si ir pučiasi... Taip, yra 
gana aišku kad Suvienytos 
Lietuvos Neprigulmybė ne
įeina į franeūzų politikos 
planą, kad nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos buvi
mas ardo lenki} imperialisti
nes svajones. Kaip ten ne
būtų, bet Lietuva niekados 
nesutiks būti velykiniu avi
nėliu dėl svetimos valstybės 
interesų ir niekados neišsi
žadės savo suverenių teisių 
ir savo taikios politikos. Po
litika Lietuvos buvo, yra ir 
bus: krašto Neprigulmybės 
gynimas, lenkų militarės 
okupacijos z panaikinimas, 
V i bii aus. miesto atvadavi
mas, suvienijimas visų lie
tuvių gyvenamų žemių sulig 
taikos sutarties su Sovietų 
Rusija, sulig pasirašyto ru
bežių nustatymo plano su 
Latvija sulig Versaliaus 
traktato nusprendimo delei 
Klaipėdos teritorijos, sulig 
Tautų Sąjungos pasiūlyto 
plebiscito, nustatanti sienas 
su Lenkija-buvusios Suval
kų gubernės vietose, tik į 
pietus nuo Curzon linijos, o 
ne Į rytus. Pagaliaus taika 
su visais kaimynais ir pa
stovus neutralitetas.

Lietuva nekalta, jei kam 
tokia politika , nepatinka. 
Ne Lietuvos kaltė kad ji y- 
ra priversta kariauti savę 
gindama. Taip-gi ne Lietu
vos kaltė kad francūzų-len- 
kų planai smunka kartu su 
Wrangeliu, Petliura, Bala- 
chovičiu. Tik Lietuvos ne
laimė yra tame, kad "nere- 
guliarės” gaujos Zeligows- 
kio, kurs iš Pilsudskio ma
lonės turi jau 15 divizijų, 
dar neišvytos iš Vilniaus pa
dangės.

Nekaip sekasi Zeligovvs- 
kiiu Lietuvoje; lietuvių ka
riuomenės sutiktas, du sy
kiu liko smarkiai apkultas 
prie Vievio ir dabar nesenai 
Svenčionių-Giedraičių lini
joje. Yra kuo susirūpinti 
Iienkijos imperialistams ir 
Lietuvos "prosze panams!” 
Pernai metų Pilsudskio žy
gis į Lietuvą niekais nuėjo; 
Zeligowskiui nesiseka šiais 
metais. Tad nusitvėrė len
kai už plebiscito, tikėda
mies kad bent dalį Lietuvos 
žemių laimėsią, kur lietuvių 
tautinis atgijimas nespėjo 
sustiprėti, kur nuolatinės 
svetimų kariuomenių oku
pacijos sudemoralizavo gy
ventojų politinį susiprati
mą Prieš plebiscito idėją

senas Lietuvos 
mieste! Ar Lietuvai ar 
Lenkijai nori priklausyti?” 
Tat skamba panašiai, jei kas 
padorioje šeimynoje pasa
kytų : ‘ ‘ Sūnau, ar? pripa
žįsti savo motinų, ar sveti
mų moterį už motiną sau pa
sirinksi?” : - :

Tautų Sųjunga imdama 

ne lietuvių tautos šventykla, 
kad Vilnius buvo, ir turi 
būti visos Lietuvos kultūros, 
administravimo ir politikos 
centru, kad Vilnius neper
traukiamai yra surištas su 
tautiniu lietuvių atgijimu ir 
Lietuvos Respublikos kūri
mo pradžia, kad Vilnius 
užimtas svetimos lenkų ka- 
reivijos, sulaužant sutartis 
ir iškilmingus pasižadėji
mus iš lenkų pusės, kad ry
tinės ir pietrytinės Lietuvos 
dalis buvo prievarta lenki
namos. Pagaliaus Tautų 
Sąjunga turėjo 'kreipti do
mės į Lietuvos Taikos sutar
tį su Sovietų Rusija, kur 
rubežių klausimas pilnai y- 
ra išrištas.

Tais svarbiais motyvais 
pasiremiant, Lietuva turė
jo pamato iš Tautų Sąjun
gos tarpininkystės laukti, 
kad Zeligowskio avantura 
bus pasmerkta, kad Lenki
jai nebus duota galimybės 
naujų divizijų tam "maišti
ninkui” pagelbon siųsti, ir 
kad Vilnius bus neginčija
mai pavestas Lietuvos Res
publikai.

Tačiau Tautų Sąjungos 
pasiūlymas kalba tik apie 
plebiscitą į rytus nuo 9 gruo
džio 1919 metų, gi Vižainį, 
Punską ir Seinus neginčija
mai palieka Lenkijai. Tau
tų Sąjungos pasiūlymas tu
ri stambių* neaiškumų. Bet 
nežiūrint į tai Lenkija pasi
skubino tą pasiūlymą priim
ti. Lietuvos Valdžia taip-gi 
tiko su Tautų Sąjungos pa
siūlymu, bet visai teisingai 
pastatė tris sąlygas: 1) kad 
plebiscitas įvyktų ir Vižai- 
nio-Punsko-Seinų linijoje, 
2) kad nebūtų plebiscito į 
šiaurę nuo linijos Varėna- 
Eisiškės-Bastūnai, kaip kad 
buvo lietuvių-lenkų pasira
šyta, ir 3) kad Lietuva bū
tų priimta į Tautų Sąjungą 
ir pripažinta Lietuvos Res
publika de jure. Sulig Tau
tų Sąjungos tariamo pasiū
lymo ir išeina, kad plebis
citas turės įvykti visame 
Druskininkų - Gardino-Ly- 
dos plote, bet Vilnius lieka 
Lietuvai be jokio ginčo, nes 
jis randasi į šiaurės rytus 
nuo minėtos linijos. Šio aiš
kaus dalyko rodos viens Že
ligovskis, Lenkijos impe
rialistų kurstomas, nenori 
suprasti, kaip Tautų Są
junga žiūri į Lietuvos Val
džios kontrpasiulyjimą, ir 
kokių priemonių imsis Tau
tų Sąjunga Zeligowskio iš- 
kraustymui iš Vilniaus, — 
tuo tarpu dar nežinia. Bet 
mums yra aiškus vienas da
lykas : Zeligowskis nekrap
štomas neis iš Vilniaus. 
Vilniaus dovanai mums 
nieks neduos, — turėsime jį 
patįs pasiimti. a Zeligowskis 
jau gavo du smūgiu, rasi 
dar bus reikalingi trečias ir 
ketvirtas arba ir penktas. 
Gyntis visomis pajėgomis 
ir vyti lauk okupantus — 
tai aktualė šio momento po
litika Lietuvos. Mūsų, ame
rikiečių, politika dar aiš
kesnė: remti Lietuvą pini
gais —. paskola ir aukomis. 
Laimėje, o ypač nelaimėje 
būkime su Lietuva! Čia 
mūsų išganymas.

Lietuvos Misijos 
Informacijų Skyrius.

Viso Per Lapkritį Tautos 
Fondas Surinko Lietuvos 

Gynimui $25,000.

Pasirodo, kad pusei va
jaus laiko praėjus, tik tesu
rinkome ketvirtą dalį to, ką 
žadėjome. Bet nusiminti nė
ra ko. Dar yra gražaus lai
ko, per kurį gerai pasidar
bavus dasiirsime iki $100,- 
000. Nekurtos kolionijos 
net su kaupu savo kvotas 
išpildė ir dar dirba toliau. 
Šios kolionijos atliko savo 
pareigas:

Chicago, III. (North Side) prisiun
tė $1,795.95. Kvota buvo $1,200.

Brooklyn, N. Y., T. F. 18 sk. $1,- 
466.78. Kvota buvo $1,200.

Du Bota, Pa. $1,100.00 Kv. b. $500. 
Blisville, N. Y. 620.10. Kv. b. 300. 
Athol, Mass. 507.39. Kv. b. 300. 
Westfield, Mass. 462.25. Kv. b. 300. 
Shamokin, Pa. 342.25. Kv. b. 300. 
Št. Louis, Mo. 277.50. Kv. b. 200. 
Gilberton, Pa. 270.25. Kv. b. 150. 
Greenfield, Mass. 282. Kv. b. 25. 
Bentteyville, Pa. 210.00. Kv. b. 150. 
Reading, Pa. 210. Kv. b. 150. 
Bridgeville, Pa. 203. Kv. b. 150. 
Chester, Pa. 139.50. Kv. b. 100. 
Miners Mils, Pa. 139.00. Kv. b. 100. 

Kolionijos, kurios bent 
pusę savo kvotos išpildė: 

Baltimore, Md. 1,505.05. Kv. b. 2,000. 
Philadelphia, Pa. (šv. Kaz. parap.) 

1,423.52. Kv. b. 2,000.
Chicago, I1L (Dievo Apveizdos par.) 

985.80 (ir 5,000 mk.). Kv. b. 2,000.
Cicero, III. 596.22 (ir 1000 L. R. K.) 

Kv. b. 2000.
Bridgeport, Conn. 885.06. Kv. b. 1000 
Detroit, Mlch. 816.13. Kv. b. 1000. 
Cleveland, Ohio 1,214.03. Kv. b. 2000. 
Montello, Mass. 622.00. Kv. b. 1000. 
Rockford. I1L 549. Kv. b. 800. 
New York 547.70. Kv. b. 1000. 
BrooHyn, N. Y. (13 T. F .sk.) 496.- 

10. Kv. b. 1,200.

Kolionijų, kurios nė pu
sės neturi, šį sykį nemini
me,, nes turime vilties, kad 
neužilgo jos pilną kvotą pri
sius į Centrą

Varykime rinkliavos dar
bą pirmyn. Lietuva tol ne
stos kariavus, kol lenkų ne
išvys iš Vilniaus ir apylin
kių. Nestokime ir mes auko
ję Lietuvos gynimo reika
lams.

PASKELBĖ KARĄ. 
D’Annunzio. kurs turi

I
ijs

VISIEMS AMERIKOS 
LIETUVIAMS!

Siunčiam labų dienų toE- 
miems mūsų broliams Ame- 
rikiečiam — Amerikos Lie
tuviams.

Kožna diena, kožna va
landa laukiam leidimo va
žiuoti už Atlantikos Okeano, 
važiuoti į tą šalį, apie kurią 
taip daug girdėjom vien tik 
gero, vien tik malonaus, a- 
pie kurią taip ilgai svajojo
me.

Užtrukom laikinai sosti
nėj Francijos — Paryžiuje. 
Dar negavom vizos iš Va
šingtono. r

Tai-gi baigiame mūsų 
trumpą laiškelį, dar kartą 
atkartodami, kaip linksma 
ir malonu būtų mumi pama
tyti save Jūsų tarpe ir į- 
rengti koncertus dėl jūs.

Artisai:
Andrius ir Veronikai 
Olekai ir Grigaitienė.

AMERIKOS RAUDONA
SIS KRYŽIUS BALTI- 

JŲ VALSTIJOSE.

Po antgalviu "Ką Raudo
nojo Kryžiaus vakarų Rusi
jos ir Baltųjų Valstijų Ko
misija Veikia” Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus žurna
las išleistas Rygoje tarp kit
ko rašo:

"Užlaiko vaikų namus 
Strand ir Mintaujoje, neto
li Rygos.

"Užlaiko valgio namą dėl 
maitinimo Ukrainijos pabė
gėlių iš Rusijos.

"Traukiniais siunčia pa
gelbą į išnaikintus miestus, 
išdalindami drabužius, mai- 
stą ir medikamentus.

"Išdalina medikamentus 
ir ligonbutinius reikmenius 
ligonbučiams, našlaičių 
prieglaudos namams, senų
jų namams ir panašioms į- 
staigoms Baltiją Valstijo
se.

"Maitina kasdien Finlan- 
dijoj, 22,000 Rusijos pabė
gėlių.

“Šelpia Lietuvos sužeis
tus, nešant juos nuo Len
kų-Lietuvių fronto.

"Medikališki prižiūrėto
jai prižiūri Latvių-Lietu- 
vių-Bolševikų frontą su
stabdyme ligų. Išduoda me
dikamentus ir veda pašalpos 
darbą Rusijoje, Finlandi- 
joje ir Baltijos Valstijose.

Tautos Fondas,
222 So. 9th St.,
Brooklyn, N. Y.

*“Darbininke” galima gauti 
dailiu atviručiu su lietuvišku 
paražu:

"Sveiki Sulaukę 
Šventų Kalėdų.”

Atvirutes tinka siųsti si 
draugams, prieteliams ir tt. 
ir parsiduoda pigiai: 2 nl 5c.; 
4 už 10 centų 6 už 15c.; tu
rtine trijų rūšių. Siųsdami už
sakymų. pažymėkite ar nori
te vienodų ar visų rūšių ku
rias mes turime. Siųskite
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imas kelias pasidaro prie na-
__ Įminio karo. Be to ginkluo- 

•^ctitos jėgos sauvaliauja ir be 
Į valdžios įsakymų areštinėj a 

a Soatb Boston’o utarnlnkais, nepatinkamus asmenį r ir’tt. 
Amerikos lietuviai turi 

griežtai stoti už sucentrali
zavimą karinių jėgų. Pir
mą ir svarbų žingsnį Ame- 
rioks lietuviai padarys, ka
da liausis aukas rinkę šau
liams ar kitokioms Lietuvos 
ginkluotoms, jėgoms. 'Visas 
Lietuvos gynimui aukas 
skirti valdžiai. Valdžia tin
kamai tas aukas sunaudos.

Išvyskime pavojų ir daly
ko rimtumą. Neskirstinė- 
kime aukų Šauliams, parti
zanams, o visas Lietuvos 
gynimo reikalams aukas 
skirkime valdžiai.

DARBININKAS
• (THE W0RKER)

IBM Lithuanian Tri-Weekly Paper. 
Publlahed every Tuseday, Thursday, 

and Saturday by St. JosepKt Litk- 
■saisa R.-O. Association of Labor.
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KENO DIDESNIS 

EGOIZMAS.
“Naujienos” num. 280 

kalba apie Lietuvos ūkinin
ką egoizmą. Girdi Lietuvos 
ūkininkai gerai pasiturį ir iš 
ju valdžia mažai mokesčią 
teimanti, kad “privertus 
darbininkus nešti ant savo 
pečią visą valstybės sunku
mą.” Ir tas esą dėlto, kad 
krikščionys demokratai kon
troliuoją Lietuvos valdžią. 
Reiškia pasak ‘^Naujienų” 
ūkininkai ne darbininkai. 
Kokie tie “Naujieną” dar
bininkai, kurie neša ant sa
vo pečią visą valstybės sun
kumą ir kaip jie tą daro ne
pasako.

Jei kalbėti apie egoizmą, 
tai jo daugiausia pas “Nau
jieną.” darbiiiinkus. Juk 

v “Naujieną” darbo žmonės 
nei boną pirko, nei aukas 
dėjo, nei dėjosi prie Lietu
vos vardo išpublikavimo. Ir 
kada Žulikauskis smaugė 
Lietuvą,, tai socijalistai pa
skelbė stoją už Lietuvos gy
nimą ir per savo prakalbas 
ragino dėti po penktuką, 
dešimtuką ir kvoterį.

Gal būt, kS.d buvo laikas, 
kuomet tūlas turtingas luo
mas parodė egoizmą. Tai 
tada kada valdė Lietuvą 
koalicinis kabinetas, kur 
viršininkavo raudonieji. Ta
da finansą ministerių buvo 
Vileišis, tas pats, kurs da; 
bar “darbuojasi” Lietuvai 
Amerike ir kurį visi laisva
maniai taip užstavoja. Mes 
girdėjome, kad Vileišis, bū
damas Lietuvos finansą mi- 
Tiisteriu, buvo paliuosavęs 
dvarininkus ar ją dalį nuo 
mokesčią. Tepasiteirauja 

• “Naujienos” pas savo vien
mintį Vileišį ar tas teisybė.

• NEGERA LIETUVIŲ 
YDA.

Lietuviai yra palinkę prie 
sis kaikur pereina rubežius 
skaldymosi. Tas skaidyma
sis kaikur pereina rubežius 
ir gali furėti baisias pasek
mes.

Mes tėmijome Lietuvoje 
keistą ir netikusį ginkluotų 
jėgų suskaldymą ir decen
tralizavimą. Iš pereitame 
“Darbininko” numeryje 
perspauzdinto iš “Vieny
bės” straipsnio skaitytojai 
mato, jog Lietuvoje kilo 
balsų prieš ginkluotų jėgų 
decentralizavimą tada, kada 
priešininkas tepribuvo prie 
vartų. Dabar, kuomet ka
ro paliaubos padarytos, tai 
drąsiau galima apie tai šne
kėti. Amerikos lietuviai, 
uoliai rėmusieji Lietuvos 
valdžią bonusvaldžią bonus Įijrkdami ir 
aukas dėdami turi teisę ir 
priedermę pakelti balsą 
prieš Lietuvoje esančius 
negerumus. Pakelkime bal
są už sucentralizavimą visų 
Lietuvos ginkluotų jėgų. 
Saukai, partizanai turi tap
ti dalimis Lietuvos regule- 
rės armijos.

Yra baisus pavojus suda
rinėti šalyje savistovias gin
kluotas jėgas. Kol karas 
eina tas pavojus netaip gali 
iškilti. Bet taikai vykstant 
pavojus' didėja. Įvairios 
ginkluotos jėgos* gali patek
ti intakon kokių nors par- 
niam nesutikimams atvi- 
umį ' aro prie na-

WORCESTER, MASS

d.
■sd.Subruzdo.

KAS GIRDĖTI UETUViy KOLONUOSE

ATHOL, MASS. 
Kalbėjo Kun. J. Jakaitis.

TRENTON, N, J

KARAS PASIBAIGĖ
■' B 1

Naujausios žinios prane
ša, kad Lietuvos karas su 
lenkais pasibaigė. Abi pu
si pasirašę karo paliaubą 
sutartį. Alijantą jėgos pa
ims Vilniaus žemę.

Ginklą kova pasibaigė. 
Prasideda agitacijos kova. 
Lenkai Vilniuje ir visoje 
plebiscito teritorijoje ves 
pasiučiausią agitaciją, tero
rizuos, baugins žmones, 
lieps jiems balsuoti už pro- 
šepanu ojčizną. Lietuviams 
bus atdaras kelias- vedimui 
savos agitacijos. Tam rei
kės didelią išlaidą.

Amerikos lietuvią arti
miausias uždavinys dabar 
paremti lietuvią agitaciją 
plebiscito žemėje, tai yra to
se vietose, kur žmonėms 
reikės balsuoti, kur. nori 
prigulėti prie Lenkijos ar 
Lietuvos.

Pasaulio imperialistai pa
pildė baisią neteisybę pa- 
vezdami plebiscitui Vilnių. 
Bet pasaulyje tebėra taip, 
kad keno galia to ir valia. 
Jei norime, kad mūsą tei
singai valia pildytus, kad 
teisybė viršų imtų, tai rei
kia veikti, dirbti. Kiekvie
na teisybė turi būti apgina
ma, kiekviena tauta turi di
džiausias aukas ir gvvasčius 
geriausių sūnų atiduoti už 
savo laisvę ir savo teises.

Su padidinta energija į 
darbą — aukų rinkti ir dė
ti agitacijai plebiscito žemė
je.

Prakalbas parengė L L P. B. stotis. 
Gerb. kalbėtojas gana plačiai, Įdomiai 
ir patrijotiškai perstatė šios dienos 
Lietuvos reikalus. Taip-gi karštai ra
gino kiekvieną pirkti Lietuvos boną ir 
prisidėti prie galutino paliokų nugalė
jimo.

Sekantys asmenys . kaipo Lietuvos 
gynėjai pirko Lietuvos boną: 
Kun. A Petraitis (antru sykiu) $50.00 
B. Varabauskaitė .........................50.00
A Vaitekūnas .............................. 50.00
P. Lapėnas ................................... 50.00
P. Varabauskaitė ........................ 50.00
St Vaitekūnas ............................. 50.00
E. Makštelytė.......... .*.....................50.00
St Zimontas ................. *............. 50.00
St Gabrišiunas ............................. 50.00

Sekantys piliečiai pasižadėjo nusi
pirkti po L. Boną:
O. Budrinaitė ............................. $50.00
E. Rudžiutė.....................................50.00
J. Gotautis :...................................50.00
J. Rastauskas.................................50.00
V. Glebauskas ............................... 50XX)
J. Bendinskas ................  50.00
P. Strepakas ..................................50.00

Per D. Matulį ir E. Rimšą likos su
rinkta aukų $68.70.

Aukojo po $5.00: P. Pralinskas, J. 
Alekevičius, K. Bundza, J. Geidutis, 
P. Piragis, A Mickeliunas, A Gre- 
mauskas, A. NevedausKas; J. Muze- 
kevičius $3.00.

Po $2.00: J. Ivanauskas, R. Višniau- 
skas, L Gasiunas, A Ringis.

Po $1.00: J. Janulionis, K. Sližys, 
S. Kuliešis, P. Budrunas, J. Vizbaras, 
P. Baltrėšiunas, J. Latvėnas, D. Ak- 
samintauskas, J. Ašediaučis, K Ne- 
vedonskas, A Vaicekauskas, J.. Navic
kas, P. Babonas, K. Vaitkevičius, P. 
Kaulakis.

J. Valeckas su A Tamošiumi su
rinko iš sekančių asmenų $42.00:

P. Pleška aukojo $10.
Po $5.00: T. Bačys, J. Sarapas, P. 

Puščius. z
Po $2.00: J. Mileikaitė, M. Muželni- 

kas.
Po $1.00: Iz. šleivienė, V. Latvėnie- 

nė, K. Vaitkeviičus, J. Berniškis, K. 
Pinigis, Pr. Pinigis, J. Šalkauskas, M. 
Šalkauskas, J. Jocionis, Laiba (žy
das), A Dargelis, P. Sultskis.

Jonas Kvedaras su J. šešeiku su
rinko $9.25 iš sekančių: J. Petrauskas 
$3. A. Klinga $2.

Po $1.00: P. Petrauskas, A Baublis, 
J. Kanapis.

Po 50c.: K. Glebauslas, K. Bundzia 
po 50c.; Glebauskienė 25c.

Viso surinkta $119.95.
Daug yra tokių kurie gali pirkti 

bonus ir aukuoti, bet jie neduoda'— 
yra paliokams parsidavę.

Lietuvos šakele.

%

Pas mus Įvyko prakalbos 28 lapkri
čio & m. Kalbėjo gerb. kun. J. Petrai
tis iš ^aterson, N. J. žiūrėkite kyne 
skirtumas. Trentono Paskolos- Stoties 
Komitetas jau pardavinėja bonus čie- 
lus metus ir neįstengė išparduot anei 
puses paskirtos kvotos, o atsilankius 
gerb. kun. J. Petraičiui ir paaiškinus 
dalyką į vieną valandą išparduota bo
nų už apie 25 šimtus doL Tai’ reiš
kia neparduota tiek per metus kiek 
per šias prakalbas. Tai-gi trentonie- 
čių paskirtą kvotą jau užbaigta, tik 
liekasi surinkti iš pasižadėjusių. Tren
tono L. L. P. Bonų Stoties komitetas 
išreiškė kalbėtojui kun. J. Petraičiui 
padėką už talką. Taip-gi buvo renka
mos ir aukos Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. Surinkta aukų virš 200 do
lerių. Aukavo sekančiai:

Po $10.00: M. Bužinskas, V. Didžiu
liene, K. Vaitavičius, J. Putienė, P. 
Laplniauskas, K. Velyvis, šv. Jurgio 
dr-ja, F. Sainauskas.

Po $5.00: A. Jakėlevičius, V. Pale- 
vičius, L. D. S. 82 kuopa, A. Junčia, 
B. Marcinkevičius, J. Poškus, J. Ve
lyvis, A Didžiulis, J. Bačalis.

Po $4.00: A Žvirblis.

Po $2.00: P. Bemadickas, F. Janu- 
ševičius, J. Bučinskas, S. Varanis, A 
Dominikaitis, B. Gabrilavičius, F. Mi
linavičius, A Jakštonis, M. Jakele- 
vičius, K. Jasevičius, J. Marcinkevi
čius, M. Kierienė, J. Stasevičius, A 
Stasevičius, A Junča.

Po $1.00: J. Poškus, M. Ramšienė, 
P. Buzevičiutė, A Bučinskienė, J. Mo
lis, V. Vaisėta, J. Oenkus,. J. Bluzne- 
vičius, J. čemolevičius, J. Bagdonas, 
A Kieras, S. Milinavičius, K. Milina
vičius, P. Jakelevičius, M. Cesnule- 
vičienė, J. Vaicėtienė, A Indikienė, 
P. Milinavičius, P. Viskeckienė, J. 
Linkevičius, J. Poškienė, L. Milinavi
čius, O. Judickiutė, M. Ramšienė, P. 
Bernadickas, A. Junča, F. Bėkšė/'J. 
Velyvis, C. Bačalienė, V. Didžiulis, A 
Milinavičius, J. Bagdonas, M. Stase- 
vičienė, V. Vaisėta, J. Poškus, A Ja
kelevičius, A Junča, Molienė.

Po 50 centų: J. Bačalis, Vaitavi- 
čiutė, Lapiniauskiutė.

Smulkių aukų $5.86.
Išviso buvo surinkta $206.87.
Žmogių buvo apie 80, o bonų iŠ? 

parduot* ir aukų surinkta kaip dide
lėj kolionijoj.

Visiems aukavusiems tariu ačių.
Raštininkas.

HUDSON, MASS.

LENKAS GELEŽĖLĘ 
RADO.

GIRARDVILLE, PA.
Vestuvėse Aukos.

“Kurver Codzienny” 
džiaugiasi, kaip geležėlę ra
dęs. Džiaugiasi iš žinios a- 
pie tai būk Lietuvos valdžia 
Vilniuje suareštavus ir į 
Kauną atgabenus dvi lenkes 
slauges už šnipinėjimą. Gir
di tai lietuviai parodą kaip 
jiems kultūros stokuoja. 
Dar sako girdi ką ten pas 
Perkūną galima šnipinėti.

To gando bepamatingumą 
nurodėme pereitame nume
ryje. O lenkų net redakto
rius jai tiki. Bet lenkų 
žvilgsniu ar-gi jau ir nėra 
kas šnipinėtą “pas Perkū
ną.” Ar nėjo iš Vadavos 
žinios apie vokiečių talką 
Lietuvai, ar lenkai neskel
bė, kad Tautų Lygos komi
sija vykusi “pas Perkūną” 
ištirti tos vokiškos talkos 
Lietuvai. .

Bet iš palioko senso tikė
tis lygintūs tikėtis pieno iš 
ožio.

Spalio 29, 1920 Lietuvių R. K. baž
nyčioje surišo moterystės ryšiu A U- 
lozą su x>le Z. Dzegoraičiute. A Ulo- 
zas yra vienas iš pavyzdingiausių lie
tuvių iš Lietuvos atkeliavusių šiton ko- 
lionijon. P-lė Dzegoraičiutė yra žymi 
katalikų jaunime*. Tautos Fonde, dir
bo ir Lietuvos gerovei. Ji yra viena iš 
pavyzdingiausių lietuvaičių čia augu
sių, taip-gi nebuvo pamiršta aukų rin
kimas. Svečias A Ulozas, atsilankiu
sia iš Rochester, N. Y. ant vestuvių, 
paaiškino apie Lietuvos kareivių var
gus ir kalbino aukauti kiek kas išga
li. Visi pritarė. Sekančios ypatos au
kavo po $1.00: A Ulozas, J. Patašius, 
J. Mesza, Svetimtautis, S. Damazas, 
A Chikotas, J. Senkus, J. Užupis, A 
Ulozas, J. Kanciavičius, J. Kuligaus- 
kienė, J. Dzegoraltis, S. Ramanaus
kas, U. Dzegoraitienė. Smulkių au
kų 50 centų. Viso aukų surinkta $13.- 
50.

z Svečias.

BRIGHTON, MASS
Prakalbos.

KLAIDOS ATITAISY
MAS.

No. -137-ame Tamstų 
gerb. laikraščio straipsnyje 
“Kaip užtikrinsime laisvę 
Lietuvai ’ ’ išspausdinta: 
“Drąsiai galima sakyti, kad 
mokesnių tų visų aukotojų 
bus nemažiau kaip $2,000.00 
į mėnesj.” Mano gi buvo pa
rašyta: “Drąsiai galima sa
kyti, kad vidutinis 'mokes
nis tų (visų) aukotojų bus 
nemažiau, kaip $2.00 į mė
nesį.”

Su pagarba,

Vietinis Tautos Fondo skyrius ren
gia dideles prakalbas, kurios atsibus 
nedėlioj, gruodžio 5 d., ant Lietuvių 
svetainės, 26 Lincoln gatvės, prasidės 

Į 3-čią valandą po ptet Broliai ir sesu
tės lietuviai, kuriem yra brangi Tė
vynė Lietuva, stokim visi petys Į pe- 
tj, ginkim Lietuvą nuo užpuolikų len
kų Ir iš paskutiniųjų aukoklm kiek kas 
galime dėl labo Lietuvos tą dieną. 
Kalbės Leonardas šimutis, “Garso” re
daktorius, iš Broklyn’o ir kiti kalbėto
jai; taip- pat bus ir pamarginimų.

Progresyvių Veikimas.
'■ ______

Čionai susitvėrė spal. mėn. “progre
syvių” kuopa.7 Kada ši kuopa tvėrėsi, 
tai jos vadovės parsitraukė J. Juke
lį iš Brooklyn, N. Y. Anot jų Jukelis 
yra geras fundatoris, girdi jis pasta
tys ir “progresyvių” kuopą ant tvirto 
fundamento. Bet Jukelis vietoje “pro
gresyvių” reikalų ėmė pliaukšt* visiš
kai kitą ką. Jis. išjuokė Dievą, iš
niekino tikėjimą, taip-gi neaplenkė ir 
dvasiškijos. Kadangi policija sužino
jo, tad trys policmonai pribuvo į sve
tainę ir užklausė žmonių kokios čia 
prakalbos. Tad “progresyvių” pirm. 
B. Rimkienė, visiems gerai žinoma, 
priėjo greit prie pollcmonų ir pradėjo 
teisintis, kad šiose prakalbose, girdi, 
kalbama vien tik progresyvių kp. rei
kalais. Bet policija žinodama mela
gystes, netikėjo, vis-gi “kalbėtojo’ ’ne- 
^areštavo tuo syk; bet jis tapo suareš
tuotas greitu laiku, kaip visiems žino
ma, Pittsburgh’e ir išvežtas nežinia 
kur, net ir musų “progresyvės” nežino 
apie savo fundatorį. Tai-gi Hudsono 
“progresyvių” kuopa didžiai susirūpi
no, girdi, visus turtus paaukuosim, 
kad tik sužinoti kur yra fundatoris. 
O pirmininkė šios kuopos Rimkienė, 
tai išbėgo turbut Jukelio ieškot, su vai
kinu, kuris buvo sulenkėjęs lietuvis. 
Kas aršiau, kad pirmininkė išvežė vi
sus dokumentus šios kuopos. Tad na
rės šios kuopos kurių dar liko tryli
ka, visos rėkia, gevalt, girdi, vos iš- 
gyvavom pusantro mėnesio ir netekom 
savo fundatorio nei pirmininkės.

Laisvės Trokštantis.

Musų Tautos Fondo skyrius suren
gė milžiniškas prakalbas, kurios buvo 
21 d. lapkričio, žmonių buvo prisikim
šus svetainė, net ir netilpo. Vietinis 
choras sudainavo amerikonišką ir lie
tuvišką himnus ir keletą gražių daine
lių. Po tam sekė prakalbos. Pirmiau
sia kalbėjo gerb. kun. J. J. Jakaitis, 
tik ką sugrįžęs iš Lietuvos. Jis kal
bėjo apie savo kelionės įspūdžius po 
Lietuvą. Pasakojo kaip atrodo Lietu
va, jos miestai ir kaimai, kam -reika
lingiausia pašelpa Lietuvoje ir apie 
Lietuvos valdžią. Ant pabaigos karš
tai visus ragino remti Lietuvą, ypa
tingai socijalistus, kad nors dabar pa
metę partyviškumą stotų Į bendrą 
darbą tėvynės gelbėjime. Antras kal
bėjo gerb. ponas šlmtitis. Jis paro
dė lenkų Žiaurumus, kaip jie elgėsi su 
lietuviais baudžiavos laikais ir kaip 
elgiasi dabar. Ragino aukuoti Tau
tos Fondui. Trečias kalbėjo gerb. adv. 
A Mileris. Jis trumpai, bet karštai 
ir jausmingai ragino visus aukuoti T. 
Fondui. Po tam*buvo aukų rinkimas. 
Aukavo šios ypatos:
Kun. J. Čaplikas ...........................$25.00
D. Radzevičius.................................20.00
V. Valiukonis ...................................20.00
P. Masaitis ...............  15.00

Po $10.00: J. Burokas, J. Zaparec- 
kas, B. Ivaškevičius, A Račkauskas, 
S. Puplis, J. Mankevičius; V. Kibil- 
dis, A Tvananskas-

Po $5.00: E. Prakapiutė, J. Samuo
lis.

Po $2.00: J. Zakaras, A Račkaus- 
kiutė, A Vasiliauskas, K. Ambcoze- 
vičius, M. Elkienė, M. Burbuliutė, A 
Jonis, A Truncė, J. Gustaitis, A Ba- 
binskas, P. Stradauskas, S. Juška, J. 
Molis, J. Grigas, V. Rimša, P. Liu- 
binas, J. Vaitkus, J. Mikalonis, A 
Baublys,'V. Civinskas, A Valinskas.

Po $1.00: A Ališauskas, A Paru- 
gėnis, S. Valentukevičius, P. Kudžma,
M. Gelusevičiuš, K. Lekeckas, B. Sla
vickas, J. Stramilas, M. Račkiutė, M. 
šliorienė, J. Baublys, J. Kedys, J. 
Alyta, V. Balčiūnas, U. žiogaitė, N.
N, . P. Truncė, A Kašėta, A Keršis, 
J. Vaitkunas, V. Urtikienė, J. Blaževi
čius, P. Valangevičiutė, K. Vitkaus
kas, K. Stasevičiutė, M. Staknis, J. 
Mikalionis, P. Jatulis, J. čepkauskas, 
J.'Kirmilas, P. Morkūnas, J. Lukoše- 
viičus, P. Marcinkus, O. Kunigiutė, A 
Černiauskas, J. Akstinas, S. Jankaus
kas, J. Barysas, J. Dimša, A Račius, 
J. Skrinskas, P. Stancėlaitė, I. Rau- 
Jušonis, A švedas, Mortunas, M. Na- 
deveckas, J. Brokevičius, M. Valatke- 
A-ičius, J. Kuzmickas, - A Kašėtienė, J. 
Zimontienė, J. Cenlienė, Draugas, N. 
N., V. Svlklas, A Masilioniukė, M. 
Jasaitienė, N. Adanskienė, P. Zenevi- 
čius, R. Dubickienė, A Ališauskienė, 
V. Adamskis, J. Tadelinskienė, J. 
Cekanavičiutė, J. Puišiutė, P. Šablin- 
skas, J. Dabrila, S. Monkuvis, L Grin- 
dienė, E. Krakauskiutė, A. šalčius, J. 
Zinkus, M. Vaitkienė, A Griniuvienė, 
P. Sidabras, A Bartkus, J.-Glavickas, 
P. Motuzą, P. Jasinskas, J. Vensku- 
nas, J. Adomukaitis, J. Kukauskas, 
L. Sviklas, Z. Nomsevičius, V. Mažiuk- 
na, S. Lesanskas, J. Paltanavičius, A 
Bartuška, J. Mičila, A Kukis, S. 
Grenda, K. Savenis, V. Truncė, V.' 
Kielė, J. Struoga, P. Česnienė, M. 
Budulienė, K. Karpavičienė, A Gai
vius, V. Šnaras, K. Zinkevičius, P. 
Skardžius, M. Bakšiutė, M. Dabra- 
valskiutė, J. Stolaikis, J. Aleksonis, J. 
Suryša, Gražulienė, M. Veniukė, J. 
Sluckis, A Jankauskas, J. Naruševi- 
čienė.

Viso surinkta $600.00.

rim bylą išlošti, — reik teisybės ieš
koti, — reik daugtliudininkų traukti, 
tas padaro daug išlaidų, reik daug pi
nigų, — reik tiek pinigų suaukaut by
los vedimui, kad užtektų “Sandaros” 
mortgičiams atmokėti xir tt.; už pini
gus “dumpininkal” žadėjo nebūtus ir 
negalimus daiktus nupeikti: suieškoti 
teisybę ir ją parodyti teisme. Kaip 
kas gali kokio daikto ieškoti Ir jį ras
ti jeigu jo nepametė? (kvailiai) o pa
mesti negalėjo, nes niekad neturėjo. 
Taip išėjo ir užsibaigė su “Sandaros” 
teisybe(?). .

Apmulkinti sandariečiai siuntė pini
gus “Sandarai” per Damijonaitį suieš
kojimui teisybės (?) ir jos parodai 
teisme. Norkus ir “Sandaros” “dum
pininkai” gerai žinojo kaip begėdiškai 
meluoja, bet matydami kad iš šlei
vos teisybės gerą “business” daro—pi
nigai plaukia, norėdami da daugiau 
pinigų iš sandariečių išvilioti, išleido 
Norkų po visas Amerikos lietuvių ko- 
lionijas, gaudyti žioplių ir pinigų. 
Norkus važinėdamas mulkino žmones, 
skundėsi kad aš jį neteisingai patrau
kiau teisman už teisybės (?) parašy
mą, kad aš noriu “Sandari” pasmaug
ti ir tt.

Atsirado nelaimingų klausytojų ku
rie nesuprato kad Norkus meluoja, da
vė pinigus ne tik teisybės” (?) paro
dai teisme, bet da užsirašė “Sanda
rą,” kad galėtų kada plačiau paskai
tyti kur ta teisybė užkliuvo ir kaip ją 
rado? Taipos-gi žinoti apie New 
Haveno kvailį Aleksį su palčia lašinių, 
jo sumuštą puodą užmautą ant kaklo 
ir Ansonijos “kišeninius sportus” Gu- . 
džiuną ir šauklį, kaip jiedu įsirangė į 
mano kišenių ir suskaitė pinigus iki 
centui.

Norkus Rangosi Po Suolu 
ir Pasako Kur “Sanda

ros” Teisybė.• ■* '
Norkus pabaigęs mulkinti sandarie

čius ir išvilioti pinigus, sugrįžo į Bos
toną. Bet gerai žinodamas, kad ant 
jo “kepurė dega” ir bylą praloš, nusi
gandęs Distr. Attorneyo Pellatier, 
“gerb.” Norkus klaupia, rangosi po 
suolu ir teisybę pasako, kad -Nr. 21, 
1917 m. “Sandaros” teisybė, kaip sako 
lietuviai, ant šuns uodegos.

Jeigu Norkus neparodė teisme teisy
bės, o tik po suolu palindęs tai-gi rei
kėtų, kad M. Damijonaitis išduotų 
atskaitą sandariečiams, kiek užmokė
ta už Norkaus “prakalbą po suolu” ir 
kiek da liko pinigų atmokėjimui “San
daros mortgičiams? Jei Damijonaitis 
dabar vėl šaukia kad sandariečiai duo
tų po $5, tai pasirodo, kaip pirmiau 
taip ir dabar “Sandaros” “nusmukus 
dresė” vis tik ant kulnų. O gal “San
daros” “dumpininkai” surinkę daug 
penkinių pirks bombas ir pradės “šu
nis bombarduoti,” kad jiems “teisybę” 
sugrąžintų.

Uosis.

RAGINKIT® SAVO DRAUGUS 
PAŽĮSTAMUS PIRKTI BONUS 
AUKUOTI LIETUVAI.
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CLEVELAND, OHIO. -

SO. MANCHESTER, 
CONN.

A. L R. K. Moterų Sąjungos 
kuopos priešmetinis susirinkimas Įvyks 
nedėlioj, 5 d. sausio, 1920 m. 2 vai. 
po pietų zpo num. 96 Charter Oak St. 
Kviečiame visas nares ateiti, nes bus 
naujos valdybos rinkimas.

Valdybas

28

WATERBURY, CONN.

PHILADELPHIA, PA.
laikė ekstra 
Salėj lapkr. 
eiti per stu-

Tautos Fondo 106 sk. 
susirinkimą pobažnytinėj 
9 d. išrinkta kolektoriai 
bas su paliudymu šv. Jurgio par. kle
bono kun. Zimbilo ir Tautos Fondo 106 
sk. valdybos. Kolektorių vardai: J. 
Čiurlionis, M. Bure. K. Skapams, M. 
Mužėjus. J. Juškelevldus, M. Mikšta. 
Minėti kolektoriai surinko aukų sy
kiu $316.75. Buvo pas sk. lžd. V. 
KurallĮ $30.00, sykiu $366.75. Minėta 
suma pasiųsta Tautos Fondo centran.

* Clevelandiečlai jau pradeda Įsisiū
buoti rinkime aukų dėl Lietuvos gyni
mo. Kolektoriai eidami per stabas rin
ko ir nekurtos draugystes aukavo (tik 
dar ne visos, dar nekurtos neturėjo su
sirinkimu). Sykiu surinkta $1,020.66. 
Paneles švč. .Aušros Vartų Moterų 
Dr-ja paaukavo iš iždo net visą $100. 
Pasiusta Į centru Tautos Fondo $L- 
000.

Lapkričio 28 d. Įvyko Pilnųjų Blai
vininkų Apskričio suvažiavimas. Tik
tai gaila, kad tiktai iš New Britain 
vienas delegatas tebuvo J. Poškus kai
po iždininkas, o iš kitų kuopų tai nei 
kokios žinios nedavė. Ir tai apskri
čio suvažiavimas buvo antru kartu. 
Pirmą kartą apskričio . pirmininkas 
kvietė suvažiavimą 24 spalio ale nei 
vienas nepribuvo, tiktai pirmininkas 
P. Ivanauskas prisiuntė laišką ir vi
są raportą, kad atsisako nuo pirml- 
ninkystės ir nuo sekretorystės ir kad 
Hartforde kuopa pakrikusi.

Kad Ir tiek tebuvo, svarstyta, kur 
padėti apskričio iždą. Tai vienbalsiai 
nutarėm paskirti L Raudonajam Kry
žiui. Pridarėm kun. J. J. Valanttejui 
pasiųsti Į Lietuvą per Tautos Fondą 
$50.00. Nutarta kitą apskričio suva
žiavimą turėti Harjford, Conn. kada 
bus patogesnis laikas.

“ Sandaros” Literatiški 
Bomai—Juodos Sąži

nės ir .Šleivos 
Teisybės.

Aš sandariečiams pasiūliau $200, jei
gu prirodys kad $80.16 surinktus geg. 
20, 1917 Lietuvos badaujantiems, lai- 

’ kiau savo kišeniuje virš du metu. Bet 
V. šauklys, A Gudžiūnas, Norkus, 
Marčiulionis ir kiti, būdami kaltais už 
šmeižtą, neg negalėjo ir negali priro
dyti kad $80.16 laikiau savo kišeniuje 
virš du metu, ne tik neprisipažino 
kaltais ir vieton atšaukti, da už šmeiž
tą reikalavo nuo manęs $200. Jau Lie
tuvos arkliavagiai daugiau turi sar
matos ir teisybės už sandariečius. 
Arkliavagiai vagia naktį, kad nieks 
nematytų, pagauti ant svetimo arklio 
nereikalauja nuo savininko 200 r., nes 
žino kad yra. kalti. Bet akli sandarie- 
čiai da ir to nesuprato, jų tuščios puo
dynės ir juoda sąžinė kitaip rodo ir 
mokina: viešai šmeižk ir už šmeižtą 
pinigų reikalauk!

Per ilgą laiką sandariečiai šmeižė 
mane, varė ofensyvą, bet kada parei
kalavau teisme prirodymų, kad tei
sybę rašė — pradėjau defensyvą,’ visa 
armija “dumpininkų” reiteravo. Pats 
“jenerolas” Norkus iš baimės “po suo
lu palindo,” <P dumpininkai-korespon- 
dentai — “po šluota.” “Jenerolas” iš- 
lipdęs iš po suolo ir “užsikabinęs 
branktą” su parašu: begėdiškas šmei
žikas, staugdamas išdūmė Į Lietuvą, o 
dumpininkal da ir šiandie tupi po šluo
ta. Gera pirtis. Dabar tai ne vienas 
žinos kas'tai yra tie sandariečiai ir 
kokie jų darbai? kvaili ir šleivi.

šitame laiške, už kurį aš atsakau, 
stengiausi parinkti žodžius, atsakan
čius sandariėčlų mokslui ir darbams. 

Kun. V. E. BuJcaveckas.

CHICAGO, ILL.
North Side

K. P.

Re p. ANSONIA, CONN.

WORCESTER, MASS.
, Gruodžio 5 d. 1920 m. nedėlioję 1:30 
po pietų bns Lietuvos Vyčių 28 kuopos 
metinis susirinkimas. Visi nariai bū
tinai atsilankykite, nes be daug svar
bių dalykų, dar bus renkama valdy- 

i ba. Taip-gi raginkite savo draugus 
i idant ateitų Į minėtą susirinkimą ir 
Įtaptų L Vyčių nartu.*

Kaip kitur* taip ir šioje kolionijo- 
je moterys nesnaudžia, štai lapkričio 
28 d. š. m. A L. R. K. Moterų Sąjun
gos 4 kp. surengė puikų programą. Va
karo vedėja buvo B. Tumaitė. Sąjun- 
gietės puikiai atliko užduotis persta- 
tydamos veikalą “Kurčias žentas.” Po 
to sekė kalba gerb. kun. V. Kulikaus
ko. Ragino moteris ir merginas spies
tis j virš paminėtą sąjungą. Klek 
perdaug judėjimo darė E. Martlnaltė 
perstatydama “Amerikietės apsiėji
mą.” Buvo ir daugiau pamarginlmų. 
Užsibaigus programai vakaro vedėja 
paaiškino minėtos Sąjungos tikslą ir 
ragino: rašytis prie jos. Moterys už
sipelno pagyrimą už surengimą šio va
karo.

Kaip “Sandara” Melavo ir 
Sandariečius Prigavo.

Kaip tik “Sandarą” patraukiau teis
man už kriminališką apšmeižt (buk 
až surinktus pinigus $80.16 Lietuvai, 
geg 20. 1917 m. laikiau savo kišeniuje 
virš du metu) tuojaus “Sandaros” 
dumpininkal, juodos sąžinės ir šleivos 
teisybė*, ypatose jos leidėjų ir korės-j 
pondentų, meluodami “Sandaroje” šau- 

vaidyba. kė: “m«nj pusėje teisybė, tu- binetas atsistatydino.
I

A. P.

Vengrijos ministerių ka-
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SVARBIOS 
PRAKALBOS.

Jonas šeškauskas, Kauno 
Vaikelio'Jėzaus Dr-jos ats
tovas laikys prakalbas se
kančiose vietose:

Nedėlioj gruodž. 5 
Brighton 2 vai. po pietų.

Nedėlioj gruodžio 5 
Lawrence 7:30 vai. vak.

JPanedėĮyje gruod. 6 
Lowell J :30 vai. vak.

Ketverge gruod. 9 d. Pro- 
vidence, R. I. 7:30 ėal. vak.

Pėtnyčioj gruodžio 10 d. 
Worcester 7:30 vaL vak.

Patartina į atstovo Šeš- 
kausko prakalbas kuoskait- 
lin£iausia sueiti. Kalbėto
jas yra apsišvietęs paprastas 
darbininkas, per visą laiką 
Lietuvoje ir Amerike gyve
no ir gyvena tarpe darbinin
kų. Gerai pažįsta ir Lietu
vos darbininkų padėtį ir rei
kalus ir pažįsta Amerikos 
darbininkų gyvenimą. Prieš 
karą yra gyvenęs Amerike, 
o karo metą perleido Lietu
voj. Vaizdžiai pasakoja a- 
pie Lietuvos reikalus ir ren- 
ia aukas Vaikelio Jėzaus 
Dr-jos našlaičių prieglau
dai.

HARTFORD, CONN.
$500.00 Šauliams.

Lapkričio 21 šv. Petro airių parapi- 
ojs svetainėj kalbėjo vietinis klebonas 
kun. J. Ambotas, ką tik pargrįžęs iš 
Lietuvos kur išbuvo 5 mėnesius. Daug 
žinių parvežė iš visų kampelių Lietu
vos. Prakalba buvo ilga ir įdomi. Pub
likos buvo apie 800 ar daugiau ir visi 
labai atydžiai klausėsi. Prisiminus a- 
pie reikalingumą šelpti pinigiškai ko
vojančius už Lietuvos laisvę, klausyto
jai atjausdami ir suprasdami reikalą, 
sudėjo aukų suvirš $500.00 ant šautu
vų Lietuvos Šauliams.

Reporteris.

DETROIT, MICH.
TAUTOS GYNIMO DIENA čia bus 

apvaikščiojama kuoiškilmingiausiai 12 
d. gruodžio, nedėldienį. Visos trys 
Detroito lietuvių parapijos: ir senoji 
šv. Jurgio, ir naujosios — šv. Antano 
ir šv. Petro — dedasi prie tos iškil
mės. Taip-pat visos katalikų draugi
jos. Ryte bažnyčiose pritaikintos pa
maldos — gi vakare visi į svetainę 
ant 24-tos ir Michigan pasiklausyti 
kalbėtojų (kun. prof. Bučio, p. Jono 

^Karoso ir k.) išgirstų choro ruošiamų 
siurprizų ir k. d. Tad visi tą vakarą 
su lietuviškomis širdimis — į krūvą.

Detroitietis.

DAYTON, OHIO.
Lapkričio 28 d. L, D. S. 69 kp. lai- 

kėz susirinkimą. Vietinis klebonas 
kun. M. Cibulskis Įnešė daug svarbių 
dalykų kas-link pagerinimo kuopos, 
Ragino ruošti paskaitas, diskusijas, 
prakalbas ir t. p. Priminė L. D. S. 
kuopos nuveiktus darbus ir ragino ant 
toliau darbuotis. Tik gaila, kad ne 
visi moka apvertinti L. D. S. naudin
gumą. Reikėtų vietos lietuviams nors 
dabar daugiau susipažinti su L. D. S. 
ir prie jos rašytis, šiame susirinki
me prisirašė vienas naujas narys Jur
gis Augaitis, jaunas ir darbštus darbi
ninkas.

Darbininkas.

HARTFORD, CONN.
Puikus Vakarėlis.

Lapkričio 28, parapijos svetainėje Į- 
vyko vakarėlis su Įvairiu programų, 
kurį surengė ir išpildė Anlolų Sargų 
Draugijėlė susidedanti iš priaugančių 
mergaičių ir bernaičių. Publikos buvo 
gana daug ir visi džiaugėsi vaikučių iš
pildytu ilgu ir Įvairiu programų. Per
statyta net keletas trumpų juokingų 
veikalėlių, dainų, deklamacijų, gro
ju ir šokių. Tarpe šios draugijėlės 
daug darbuojasi priaugančio jaunimo 
globėjai kun. A Vaškelis ir p-lė Ona 
Alinsklutė. Vakaro vedėja O. Keišiu- 
tė drąsiai ii* iškalbingai atidarydama 
paaiškino vakarėlio tikslą ir kad pel
nas yra skiriamas Lietuvos našlai
čiams. Pirmiausia sugiedota Lietuvos 
imnas ir po tam trumpai kalbėjo kun. 
A Vaškelis. Eiles pasakė “Prie An
gelo Sargo” — Agnė šimkiutė; “Seno
vės Liekanos” — Ambollutė; “Prie 
Dievo” — O. Keistutė: “Nešiok Mer
gele” — O. Savickiutė. Dar dekla
mavo M. Barollutė, Bali kiniu tė ir O. 
Urbdniutė. Monologą išpildė brolis su 
sesere Slmanalčiukal. Labai publi
kai patiko šokis Alenos Norkevlčiutės, 
kurią iššaukė kelius sykius. Sudaina
vo duetą .Alena Amilionasklutė ir O. 
Kotkausklutė.
išpildė Keršis ir 
Morkunlutė dailiai 
riant pianu seserei.

Dar ir daug kitų
me, bet nespėjau vardų pasižymėti. 
Labai smagu matant vaikučius taip 
puikiai Išlavintus.

‘Pinigai Galvažudžiai” 
Simonalčiutė. Z. 
sudainavo prita-

dalyvavo progra-

Reporteri*.
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Suv. Valstijų valstybės 
sekretorius Colby išvažiavo 
į pietinę Ameriką.

*
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DARBININKAS 3

Iš Lietuvos Kareivių Gyvenimo.

SUPINGA MUZIKOS GALS.*

pasilsėti nuo žygio.
*
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(Skiriu Amerikos lietuviams)
Laukia lijo šaltas rudens lietus.

Naktis buvo tamsi, nė žingsnio ne
žengsi, o ir didelis purvynas pa- 
sriuvęs upeliukais vėlėsi kad vos 
įkišęs koją beištrauksi . Kės ka
reiviai atvykome į Tverečiaus mies
telį, kuriame iki ryto buvo įsaky
ta sustoti, nes skubaus reikalo ne
buvo — mes ėjome link rusą sie
nos pamainyti draugą, kurie buvo 
užėmę paliuosuotas nuo bolševi
ką vietas. O ir beiti toliaus ne
buvo jokios galimybės — visur 
didžiausias purvynas, klampynės, 
vandens upeliukai, tamsa nors į 
akį durk, o kareiviai visi lig vie- 

>'-• no kiaurai permirkę, vos bepane- 
•ša primirkusias milines (šinielius) 
: nusibraidė purvynuose. Sužino
jus, kad galėsime apsistoti tame 
miestelyje nakvynei visi paliko 
kiek smagesni ir ūpas nebebuvo 
toks paniuręs, jau, girdėjosi, ka
reiviai kits kitam į šlapes nugaras 
plaštakėmis mušės — jog apsisto
jus visgi lig rytui galės ir pasi
džiovinti sušlapusias drapanas ir 

Įėję mieste
lin greitai susiješkojome būtus, 
arklius ir vežimus po pastogią su
statėme ir ėmėme pečią ieškoti ir 
rengties nakvynėn Apėjęs savo 
būrius atėjau į apsiriAtą būtą ir 
pirmiausia nusidžiovęs šl&pią mi
linę ėmiau autis sušlapusius ir 
purvinus batus ir šildytis prie ug
nies, kurią draugai jau sukūrė. 
Apsėdome visi ugnį ir šildome 
kas ką kareiviškai: vienas bliuzės 
■skvernus gręždamas nuo vandenio, 
kitas ištiesė ant šilumos kelnes 
nusivilkęs ir šlapias kinkas pra- 
•džiovinti. Sėdžiame visi apie ug
nį, dūmai iš pečiaus veržiasi lauk, 
■griaužia akis, čiaudome, bet visgi 
malonu- per dūmus tik ir girdi 
juokavimus ir “štukas. ” Aha! 
ištikro malonus jausmas, kuris ap
ima kareivėlį kuomet jis gauna 
tokiame atsitikime prieiti prie šil
tos ugnelės ir visus kraštus pa
džiovinti! O, kokia poezija ap
ima žmogų, kad jauties jog jau 
nugara išdžiuvo ir kojos nebe- 
mirksta pusbačiuose. O tokio 
jausmo retai kuomet ir poetai gal 
teturėti. Gal čia skaitytojas pa
sakys kad aš neišmanau nė kiek 
apie poeziją, na, aš irgi kiek “pri- 
krentu prie ją partijos” ir tokį 
jausmą vistik skaitau poetingu. 
Gal kas nėra jo ištyręs sakys kad 
niekus kalbu, bet deja, tas tikra 
tiesa kad kareivis kartais labai 
■esti užganėdintas tokiu dalyku 
kaip poilsiu arba karštu valgiu. 
Taigi ir mes tik trinamės apie pe
čią, juokiamės, visai užmiršę kad; 
kątik ėjome visi kaklus įtraukę, klausytis, 
susirietę kad netaip kiaurai kiek
vienas lašas lystą.

pavedė ir truputį šiaudą iš kur
tai atnešė. Atsiguliau, bet nega
lėjau tuoj užmigti kaip buvau ma
nęs ir atsisėdęs susisupiau miline 
ir žiūrėdamas pro dūris į ugnį, 
kuri tai iškarto sušvisdavo visame, 
kambaryje, tai aptemdavo. Sar
gas sėdintis prie ugnies, matytis, 
su mieliausiu noru būtą tuojaus 
kritęs, kaip sakant, “dėti į akį” 
(miegoti), bet vistik prisibijojo 
viršilos ir kai jis su kniumpa 
besėdėdamas ir aš jį pašaukiu, tai 
jis vyras teisinasi kad “taip pat.” 
Žinoma, sakau, tai sunku, bet ką 
darysi kad reikia tarnybos parei
gas atlikti, jog tam ir kareivis.

Vistiek matau kad tas mano 
vyriukas jau perdaug tempiasi ir 
vos atsilaiko prieš miegą, sakau 
jam eiki gulti, o aš pabūti už jį 
prižadu, miego nesinori, ką dary
si daugiau. Su didžiausiu apeti
tu išsitiesė mano vyras ant kokią 
tai maišą ir kaip bematant jau 
didvyriškai knarkia. Ant svei
katos vyrui! Priėjęs pataisiau 
ugnį, kuri jau buvo beužgęstanti 
ir vėl sėdžiu ant sutrypusios lo
vos ir mąstau. Jaučiu nuovargį, 
bet akis nebetaip kaip iškarto į 
šilumą įėjus merkiasi ir aš atsi
menu visokius vaizdus iš praeito 
gyvenimo. Už langą lyja rudens 
lietus, garsai bėga nuo stogą, 
girdėtis po purvyną lepčiodamas 
praeina sargybinis, sustojęs prie 
sienos patrypia ir vėl vaikšto. 
Jam tai nekaip vyrui, jis negali 
nė pailsiu ir šiluma lygiai su kitais 
pasinaudoti, ir išsidžiovinti jam 
nėra kada, bet vis reikalas verčia, 
reikia apsaugot nuo netikėtą at
sitikimą draugus. Šiandie jis 
tarnyboj, kiti ilsisi, rytoj jis ilsė
sis, kitas bus tarnyboj, jis tai su
pranta ir tyli

Pro išmuštą langą pučia šaltas 
oras prie mano lovos; įkrinta kai- 
kuomet keli lietaus lašai ir vėl 
vienodas visą knarkimas ir ug 
nies mirkeiavimas. Prisimenant 
vaizdus ir praeito gyvenimo pasi
daro karšta taip liūdna, lyg kad 
brangaus asmens būčiau neturėjęs, 
taip kai ko dvasia . nerami. O 
gal manau, tai vis oro ir nuo 
nuovargio. Sėdžiu ir žiūriu į 
mirkčiojančią ugnį ir įsivaizdinu 
sau kaip jaučiasi tie, kuriems rei
kia ir per tą tamsią naktį purvus 
bristi ir po lietumi mirkti.

Vis tai dėl mūsų tėvynės Lietu
vos, kurią mes einame ginti; pri
sieina viso ko pergyventi ir pa
matyti. kareiviu bebūnant. Ir 
granatos plyšimą išmoksti pažinti 
ir kulkiukę pralekiančią, “laimin
ga kelione!” palydi. Jeigu nie- 
kas nenorėtų granatų ir kulkų 
klausvtis, tai jog vien žodžiais 
Lietuva neatsigaus, reikia kad 
žodžiai būtų pildomi, vykdomi į 
gyvenimą po apsauga kareivių, 
kurie žinodami savo pareigas kas-Po valandėlės atnešė ir karštos kurie žinodami savo pareigas kas- 

kavos, kurią kątik pravirę kad at- link tėvynės eina į visas vietas, 
sigauti ir geriaus apšilti. Pagė- 
rėme kavos ir vienas po kito ėmė 
slinkti į guolius kas ant seną pa
mestą durą kertėj, kas ant stalo, 
kas tiesiog ant žemės pasimetęs 
kokiu sugriebtą šiaudgalią. Ir 
ištikro, miegas taip ir traukė čia 
pat kur esi užmigti, akys merkiasi, 
mat nuo šilumos prie ugnies ir 
karštos kavos sąnariai kiek apšilo, 
kraujas tankiau ėmė vaikščioti, o 
ir įvargimas ėmė jaustis. Kaip 
matai prie ugnies nebeliko nė 
vieno kandidato, visi suslinko į 
pakraščius migti, tik milinės kel
nės, mundierai kojinės, autai iš
kabinėti prie ugnies liko. Mane 
taipgi miegas, kaip kareiviškai 
tariant, “pasiutusiai” traukė, ke
lis kartus nosį į kelius besėdėda
mas susimušiau ir apsideginau; 
bet visgi dar įsimoviau į batus, 
užsivilkau milinę ir išėjau apžiū
rėti kur 
sitvarkė.

. Visur 
džiaustę 
tiktai sargybiniai vaikščiojo prie 
būtą ir stainią ir dieniai sar
gai kambariuose pasilikę prie pe
čią ugnis kurstė ir, matyt, sunkiai 
su miegu kovojo. Viską radęs 
kaip reikiant grįžau į savo būtą. 
Vadas apsistojo pps vietinį klebo
ną ir jau nebeatėjo pasižiūrėti, 
taigi ir aš nusirengiau gulti ant iš- 
krypusios, improvizuotos lovos iš 
berželių ir dratos padarytos, ku- 

x rią rąan kareivėliai kaipo viršilai

kur tik reikalinga ginkluota jėga.
Mintys mano skraido kažkur po 

nežinomas vietas ir vaidai iš tik
ro gyvenimo mainosi vaizdais iš 
mūsų tėvynės Lietuvos ateities, 
kurią mes laimingą savo jėgomis 
tversime. Nors aiškiai suprantu 
kad viskas eis laimingai ir tėvy
nė greit švęs visiškos laisvės šven
tę ir ims kurti gerovę savo sū
naitis, bet kaž ko dvasia nerami ir 
liūdna, lyg kas tai turėtų atsitikti, 
lyg abejonės tamsus šešėlis pra
slenka. ..

kas suguls.ir kaip su-

kareivėliai miegojo, iš- 
sušlapusius drabužius,

Staiga išgirstu tarp lietaus 
balso malonią, malonią meliodija, 
kuri lyg sunkiai yfdamos tarp 
audros, lyg iš toli toli, meiliai 
plaukia'jautri ir įspūdinga. '.Tai 
smuikos malonus balsas. Išnyks
ta galvoje visos pašalinės mintys 
ir aš visą domą atkreipiu į tą mu
ziką, jį taip maloniai užpildo sielą, 
stengiuos kodaugiausiai tų garsų 
pasigauti, tiek juose gyvybės, tiek 
jausmo, tiek prakilnumo. O Die
vulėliau ! Kaip koksai eleksyrius 
įsilieja tas balsas į mano sielą ir 
pripildo ją šventu ramumu ir 
nyksta tas liūdnumas, kuris buvo 
pradėjęs dvasią apgalėti, taip ge
ra darosi. O, daugiau, daugiau 
tų garsų aš jų trokštu, aš jais 
sotinuos ir negaliu prisisotinti.

Bet kas gi tą tamsią rudens 
naktį sumanė taip prakilnias gai
das išgauti, kas stengiasi iš stygų 
išgauti daugiaus malonios harmo-

nijos, kas leidžia tuos akordus 
plaukti, kieno ranka vedžioja to
kiame laike smičių? Matyti ir 
tas, kuris dabar stengiasi įtą mu 
ziką kodaugiau širdies jausmą į- 
dėti irgi jautė liūdną rudens nak
ties įtaką, jo išgaunamieji iš smui
kos balsai taipgi liūdnume mir
kyti.

Klausau, klausau tos malonios, 
gilios meliodijos. Ir kaip pra
džiugau kaip patėmyjau kad tai 
lietuviška meliodija, iškarto nors 
jos nusupratau, bet jaučiau ką tai 
labai artimą lietuviškai sielai. Gi 
įsiklausiau ir girdžiu ir girdžiu 
kad tai lietuviška meliodija: “Kur 
bėga Šešupė, kur Nemunas teka.” 
Kaip ji jautn, taip, rodos, ir ver
kia, verkia ir kartu su ja verkti 
liepia. Pakįla man iškarto dva
sia, sieloj-pasidaro taip ramu kaip 
sidabrinis ežerėlio paviršius esti 
slaptingai ramus tyliomis gegužės 
naktimis skistaus mėnesėlio ap
šviestas, taip blaivu kaip ęsti blai
vus dangus vasarą po saulės nusi
leidimo, kada išnyksta aušra ir 
ima ryškiai rodytis žvaigždalės. 
“Ten mūsą tėvynė graži Lietu
va. ..” verkia smuikas ir prisime
na grožybės tos Lietuvos dainose 
apdainuojamas, kurią dabar mes 
giname nuo užpuoliką. Ir ištikro 
graži ta Lietuva, kasgi iš tikrą 
jos vaiką jos gražybėmis vasaros 
laiku ir net žiemą nesužavėtas 
yra? Kurgi Lietuvos tikras sū
nus ar duktė jos tikrai neišsiilgsta 
kaip ir motinos? O mūsą brolią 
ir sesučią, kuriuos likimas į sve
tima'!? šaleles, pasaulio pakraščius, 
išmėtė ar jautrios širdys neverkia 
liūdnumo ašaromis ir ar neverčia 
kokia tai nežinoma jėga juos 
žvelgti išsiilgome žvilgsniu į tą 
pusę kur už jūrą—marelių randa
si brangi močiutė Lietuva su savo 
gražia gamtuže ir aukštais pile- 
kalniais; kuomet mėnesienos nak
tys primena Lietuvos gražias mė
nesienas rihktis po sunkaus die
nos darbo ir traukia prie lango į 
dangų žiūrėti ir apie tolimą bran
gią tėvynę galvoti, joj praleistas 
vaikystės šviesiausias dieneles pri
siminti, linksminti save viltimi 
dar gyvenime ją pamatyti ir jos 
gražybes pasveikinti, ten savo gy
venimo kovoj išvargusius kaulus 
paguldyti į kapelius prie tėvelių 
ir prosenueią, ir jau amžiname 
poilsyje klausytis meilaus ošiiho 
augštąją liepų, kur ant kapinai
čių išaugę nuo senų laikų grau
džias pasakas tyliai kalba linguo
dama ant savo mažųjų šakelių 
gražią paukštutę ? Graži tu, Lie
tuva esi graži mums tavo vaikams, 
kurie tave ir svietur išblaškyti at
mename ir išsiilgstame. Tavo 
gražiųjų vaizdą neužmirš per am
žius ir svetimtautis, kuriam teko 
per ją keliauti, Lietuvos gamtu- 
žė paliekia kiekvienam gilą neiš- 
dildamą ispūdį iki karsto lentos. 
O tie, kurie save jaučia lietuviais 
esant, dirba Lietuvos naudai ir 
nėra jos tikro veido matę, nes 
juos į pasaulį atvedė Lietuvos — 
motinos svetimoje šalyje, ar jie 
gali suprasti jos gražumus? O, 
jie daug karščiau ir giliau pamy
lėtą Lietuvą, jeigu savo akimis 
pamatytą jos skaistą, mėlyną dan-' 
gą, jos banguojančius javą lau
kus senus sukrypusius kryžius 
šimtmečią samanomis apklotus 
prie kryžkelią ir ant seną, smėli- 
nią pilekalni; kur lietuviai — mil
žinai po didžią kovą amžinu mie
gu ilsisi tėvynės skubotu atgimi
mu gėrisi, jos gerais vaikais džiau
giasi “Ten mūsą tėvynė ir buvo 
ir bus!...
ginama, milžiną 
mintais takais, kelia užrūdėjusius 
kalavijus iš senkapią, šveičia juos 
ir apsišarvavę po trispalve vėlia
va su kariškomis dainomis eina į 
kovas kur laksto baisioji mirtis, 
kur Lietuvos likimas ginkluos ir 
krauju lemiamas. Bus tėvynė 
vėl per amžius ir jos jau taip 
lengvai kiti nebepagrobs kaip bu
vo pagrobę — ji yra ginama tik
rą jos vaiką, ją myli daug jaut
rią širdžių, daug lietūvią kenčia 
dėl jos viską, jife kentėti išmoko 

1 po rusą ir vokiečią letena. Iš- 
• tiesės kovą lietuviai ir pasieks sa- 
. vo prikilnią tikslą likti laisvais, 

nuo nėkieno nepriklausomais žmo
nėmis ir tverti1 laimingas dienas 

’ kartą kartoms.

Lietuva nežus! Taip sako 
įsitikėjusi lietuvio širdis, taip atro
do jos dvasios įkvėpėja—galingo

ji ji Vytis. Valio jai!..
Kaip staiga prasidėjo smuiko

garsai plaukti, taip staiga ir nu
trūko tik palikdami sužadintą sie
lą naujomis jėgomis įkvėpta dva
sią. Tik rudens šaltas lietus teš
keno į purviną žemę ir tamsa 
viešpatavo lauke, bet man paliko 
taip ramu, ramu, lyg, rodos nebū
tą nė lietaus, nė nuovargio, nė 
rytdienos žygio, muzikos slėpinga 
gale įkvėpė sielą.

Jokio abejojmo nebeturėjau, 
viskas vėl aišku ir malonu pasida
rė, tik noras darbuotis tėvynės 
naudai padidėjo ir dvasios jėgos 
sustiprėjo. Rytoj keliamės ir 
vėl žygiuojame, paskui atsistojo- 
,me ant Lietuvos sieną, kur saugo- 
jame tėvyniainius nuo užpuoliką, 
kad jie ją darbą netrugdytą. Iki 
šiol išlaikėme lengviai dabar kuo
met jau priešas nebetaip baisus 
dėl padarytos su juo taikos, nors 
ir netikrais gal prižadais sustip
rintos. Gerai viskas eina, žen
giame greit prie visiško išsivada
vimo.

Nusiraminęs, nurimęs ėmiau 
jausti saldą snaudulį ir prižadinęs 
draugą, kuris jau kiek galėjo pa
silsėti miegodamas, kritau į su
krypusią, tam tikrai man — vir
šilai pačią kareivėlią parūpin
tą lovą ir tvirtai užmigau.

Vargo Poetą. 
Veikiančioji armija.

1920 m.

nuo savo giminių ar draugų šioje ša
lyje, išaiškinant, > kodėl jie nori at
važiuoti į Suvienytas Valstijas, kokį 
užsiėmimų mano sekti, su kuom gy
vens . (jeigu ateiviai bus dabar gyve
nančių Amerikoje giminių, užlaikomi), 
ir ar giminės galės prižiūrėti juos 
kuomet tik atvažiuos.

Nei vienas ateivis, ant kurio pas- 
porto nebus Amerikos komisijonieriaus 
ar konsulio “vizos” nebus įleistas į Su
vienytas Valstijas. Ypatos čionai A- 
merike neturi kreiptis' tiesiog į Valsti
jos Departamentu kad palengvintų gi
minių įleidimų, nes tie norintieji tu
ri visų pirmiausia patįs kreiptis prie 
Amerikos komisijonieriaus ar konsulio 
Europoje.

.PRANEŠIMAS
Lietuvos Atstatymo B-vės

f ■I
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. PILEKALNIS.

Taip, Lietuvos buvo 
prabočių pra-

Ošia pušynas, spindi smėlynas,
• Upės žaliuoja apaugę krantai, 

Ant stataus kalno stov’ kapinynas, 
Kuri čia paliko senovės laikai.

Guli didvyriai smėlyne užkasti, 
Jų — karžygių dvasios dausose augštai, 
Kas gali jų mintis slaptingas suprast, 
Jeigu vėjelis čia lakstąs tiktai. 

Kad vakars ateina ir leidžias saulutė 
Užliedama krauju padanges plačias, 
Ateina ant kalno naktelė motutė 
Ir užsimąsto tamsioji giliai.

.Su baltu rūku kurs laukus supa 
B Išeina didvyriai ant upės krantų

Ir žiuri į tyliai beplaukiančią upę 
Ir dairos aplink savo bėrų žirgų, — 

Laikas užmigdė jų draugus kovos, 
. Žirgais priešai jų jau senai jodinėjo, 

Kaulai jų pridengti žemės šaltos, 
Darbai praeitin jų nuėjo.

Upė sriaunoji sau bėga vaga 
Ir lenkia tą kalną pro šalį — 
Užeina ir leidžias naktelės tamsa, 
Atmint milžinų niek’s negali ... 
Veik, armija, 10 4 20.

Sušvito pavasario skaisti saulelė 
Ant mūsų tėvynės, gražios Lietuvos, 
Kvėpuoja liuosybės įgavus šalelė 
Apglėbta pavasario grože gamtos.

Atbunda jau gamta iš miego žieminio 
Ir. puošiasi saulės linksmais spinduliais, 
Lengvai atsikvepia lietuvio krūtinė 
Kad dengiasi laukai žaliaisiais diegais.

Vargo Poetą.

I

Newarko lietuvių L. A. Bendrovės 
šėrininkų susirinkime 28 d. lapkričio 
1920 m. nutarėme padaryti sekantį pra- 
nenešimų:

šių metų, sausio mėnesio pradžioje 
buvusiame L. Atstatymo Bendrovės 
šėrininkų metiniame seime, dalyva
vusieji gana gerai atmena, kad pilniau
sia tame seime kontrolę turėjo kelios 
ypatos, arba teisingiaus sakant ben
drovės valdyba. Metiniame seime su
važiavę šėrininkai, negalėjo išnešti pa
peikimu tūliems direktoriams už ne
tinkamu kai-kur pinigų investinimų. 
Negalėjo per tai, kad tūli direktoriai 
turėjo daugiaus susiųstų šėrininkų bal- 

■gų negu visi suvažiavusieji šėrininkai. 
Todėl ir pasekmės direktorių rinkime 
buvo vien kelių ypatų naudai.

Mes Nevvarko L. A. B. šėrininkų 
viršminėtame susirinkime smulkmeniš
kai apsvarstėme, kad taip toliaus bū
ti negali, nes yra pavojaus Bendro
vės ateičiai. Apsvarstę priėjome prie 
sekančių išvadų: Atsikreipti į visus 
L. A. B. šėrininku< kad šėrininkai 
negalėdami asmeniškai dalyvauti Ben
drovės šaukiančiame seime sausio 11 
d. 1921 m., nesiųstų savo balsų t. y. 
pros’ių, Bendrovės raštinei nei šian
die esantiems direktoriams, bet per
duotų savo balsus savo ištikimoms y- 
patoms kurios dalyvaus seime.

Toks šėrininkų susiklausymas t y. 
nesiuntimas savo balsų Bendrovės val
dybai, direktoriams, labai daug pri
sidėtų prie musų bendrovės įstatymui 
į tinkamesnes vėžes, išrenkant naujus 
direktorius tokius kuriems ištikrųjų 
rūpėtų L. A. B. gerovė.

Jeigu iš tolimų kolionijų kurie pa
tys negalėtumėte seime pribūti ir ne- 
surastumėte ypatos kuri važiuotų, ga
lite savo balsus prisiųsti Newarkie- 
čiams, kuriuos Nevvarko šėrininkai y- 
ra įgalioję ir kurie seime dalyvaus.

Iš Nevvarkiečių sęiman važiuos se
kančios ypatos: K. Vaškevičius, J. 
Brazas, A. Staknys, V. Antulis, K. 
Krumėnas, V. Paukštaitis, J. Bubėnas, 
J. Grimalauskas, K. Rasinskas, J. Ma
lakauskas, M. Akialis. Antrašas jų 

■ visų yra toks: 180 New York Avė., 
Nevvark, N. J.

Nevvarko L. A. B. kuopos 
Pirmininkas D. Rupainis, 
Sekretorius, J. Brazai.
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Dr-jos bei kuopos, kortos norėtų surengt smagu vakaru ir sve
čiai'prijuokinti publika, teužsisako S] veikalai, nes jis pilnai at
sako Šiam tikslui. Pirma dali !dSla 5 ypatos. Antru 7 ypatos. 

.Pinigus siuskite iikalno.

2. Turi pats ypatiškai nusinešti tu 
pasportu Amerikos komisijonieriui ar 
kosuliui arčiausioje vietoje. Komisi- 
jonieriaus ar konsulio ofiso turi pa
daryti aplikacijų dėl “vizos,” leidžiant 
juos keliauti j Suvienytas Valstijas. 
Turi turėti tris savo paveikslėlius (fo
tografijas). Patartina turėti su savi
mi, laiškus ar kokius nors prirodymus

Veik, armija, ,10 4 20.

NAUJAS L. D. SĄJUNGOS LEIDINYS

/

Kaina 35 centai.

KNYGUTE TALPINA SAVYJE DVI LINKSMAS 
JUOKINGAS KOMEDIJtLES

1. UBAGŲ AKADEMIJA
-------- IR---------

2. UBAGŲ BALIUS BEI ELGETŲ PUOTA
Vienaveiksmės komedijos.

Parašė SEIRIJŲ JUOZUKAS

KALEDINES kelionės.

Didžiausias Garlaivis Plaukiantis j Hamburgu

KELIAUJANTIEMS 
AMERIKON.

Valstijos Departamento atyda buvo 
kreipta į ateivių pastangas įeiti į Su
vienytas Valstijas iš Kanados be pas
portu nuo savo valdžios, ir be “vizų,” 
nuo tinkamų Amerikos konsolių Euro
poje. Sulyg dabartinių įstatymų Ame- 
rikos konsuliai Kanadoje negali “vi
zuoti” jų pasportus.

Daugelis ateivių, dabar gyvenančių 
Europoje ir norint atvažiuoti į Suvie
nytas Valstijas turi pažįstamus ar gi
mines čion, kurie nori jog jis atva
žiuotų. Išvengt klintis ir trukdymus, 
pažystamai ar giminės Suvienytose 
Valstijose turėtų parašyti norintiems 
atvažiuoti apie naujus įstatymus, kas- 
link “vizavimo” pasportu norinčių at
keliauti Amerikon iš svetimų šalių. 
Patartina sekti žemiaus priduotus pa
mokinimus :

1. Ateivis turi visų pirmiausia gaut 
pasportu arba leidimu nuo savo val
džios.

S. S. SAX0NIA 14.300 tonų, išplauks sausio 18 d.

Kambarių kaina $180.00
3-čios klesos kaina $125.00.

su pridėjimu $5.00 karės taksų. 
TIESIOG Į HAMBURGĄ.

3-čios klesos kaina į Eitkūnus per Hamburgą 
130.00 su pridėjimu $5.00 karės taksų. . 
Randasi agentas tamstos mieste, nueik pas jį.

■BBHHBESHRIR

NEPAPRASTA NAUJIENA PENMLVANIJOS

Jus galite ramiai miegot naktimis
JEIGU JŪSŲ PINIGAI YRA SUDĖTI TAU
PYMUI SAUGIOJE GERAI APSAUGOTOJ

Ne kokios baimės—jus žino
te kad saugiai, nes per 60 
metų yra saugūs ir užtik
rinti bankieriai.

Ifirattklin |Sattk
of the city of Boston 

6 Park Sąuare
Jeigu jus investinate į stakų, bondus, eta, tikėdamiesi didelių 

nuošimčių, jus žinote kad rizikuojate.
Tada jus nerimaujate, bijote ir naktį nepasilsite. Loškit sau

giai, tuomet jus ilgiau gyvensite ir turėsite daugiau pinigų ir sma
gumo.
UŽTIKRINTAS SAUGUMAS. PAŽANGUS GASPADORI AVIMAS.

DEPOZITŲ  .................... $21,000,000
PERVIRŠIS .................... $ 1,400,000
PADtLIAI PRIIMAMI NUO $1.00 IKI $2,000.00 
PROCENTAI PRASIDEDA NUO 1 D. LAPKRIČIO.
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LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
(LITHUANIAN SALES CORPORATION)

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

Savoy Theatre Building ant trečių lubų. Taigi kas tik nori dabar 
pasinaudoti iš nupiginimo Lietuvos pinigų, tai konogreičiausia siųs
kit savo giminėms kurie gaus dar prieš Kalėdas, jeigu pasiskubinsit. 

sutės gal jau nekartų rašė kad siųstumėt jiems pagelbų pinigais ar 
drapanomis per Lietuvių Prekybos Bendrovę Bostone. Todėl dabar 
galima siųsti ne tik Bostone, bet ir čia, Pennsylvanijoj, per skyrių 
Wilkes-Barre, Pa.
Važiuojantiems į Lietuvą

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

BRANCH OFISAS:
300 Savoy Theatre Building, Wilkes-Barre, Pa.

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

domis; ir Subatomis iki 9 vakare.
Ofiso Vedėjas PETRAS J. BALTUŠKA.

DETROIT’ MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. 

Vienatims LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų.

Važiuojantiems 1 Lietuvą ižstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

M. ČŪRLANIS,
2320 Jo« Campan (Hamtnunek) Detroit, Midi.

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard

“DARBININKAS”
244 W. Broadway, South Boston, Mass.

J*
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Temykite

KALBĖS JONAS J. ROMANAS

AUKOS NAŠLAIČIAMS

IMOTHY F. KELLEl
INCORPORATEP

GAUS PARAMA

Valdyba.

SUSIRINKIMAS

ŽEMOSE KAINOSE'

NAUJIENA IR 
ŠVIEŽIENA.

TEISINGIAUSIA IR 
GERIAUSIA

PUIKUS TRINERIO 
SIENINIS 

KALENDORIUS 
1921 m.

DANTISTAS
D**tys ištraukiami ir pripilda
mi Tisai be skausme, sa acrtM- 
siais prietaisais, sa sauja ISradi-

PARS1DUODA
Pool ruimis, 4 stalai, geras biznis, po 
numeriu: 343 D Street, South Boston, 
Mass.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų J Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su manim negp.1 lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra 1 Lie
poj ų, Hamburgu ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

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

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

27W.Breadway, So. Boston, Mass.
Wm. B. GEBENE VEDĖJAS, PRIEŠAIS PASTOS

Ateinantį panedėlį, gruodžio 6 d., vaktre So. Bostone 
šv. Petro lietuvių salėj kalbės tik ką sugrįžęs iš Lietuvos 
Jonas J. Romanas, Lietuvių Prekybos Bendrovės Prezi
dentas. Romanas yra šviežiausias asmuo iš Lietuvos ir 
papasakos naujausių ir indomiausių dalykų. Vietiniai ir 
iš a p ielinkių sueikite pasiklausyti minių miniomis. Pa
matysite atvežtas lietuviškas klumpes, kurios dabar Lie
tuvoj parduodamos po 16 auksinų, pamatysite puikią 
pintinėlę Šiaulių kalėjime nupintą ir kitokių indomių da
lykų.

Bus nedidelė įžanga, kuri eis automobilių fondam.
Pasakykite savo draugams ir pažįstamiems apie Rot 

mano prakalbas.

Paieškojimą ir reikalavimą 
kainos L. D. S. nariams ir

Kalendorius iš Lietuvos I“Darbininko” skaitytojams 1 
1921 metams Šv. Kazimiero sykį į metus už dyką, už 3 sy- 
Dr-jos išleistas. Gausybės kius $1.00. Prieteliams už 3 
žinių ir informacijų apie sykius $1.50.'
Lietuvą. Visokių kitokių _____________________
gražių skaitymų rasite tame r
gerame kalendoriuje. REIKALINGAS

Lietuvys-Amerikonas jaunas vyras 
Atsiųskite dolarinę ir gau- vesti Chain krautuvę ant'Broadway, 

site ta indomų kalendorių ir So. Boston. Patyrimas groserystėje ar- 
22 ekz. laikraščių iš Lietu- ^tų serai, nebūtinai.

•r. . ,. c Atsišaukite 4 vai. po pietų subatojevos. Šiomis dienomis atėjo 244 w Broadway> So. Boston. 
Tauta lapkr. 12 d., “Dar

bininkas” lapkr. 14 d. Nau- --------------------------------
jų laikraščių iš Lietuvos PARSIDUODA STUBA 
veik kasdien ateina. Ant dviejų šeimynų po Nr. 220 Gold st

BeU Phona Dičkiu*** 30*6 M.

Dr. Ignotas Stankus
1211 S. Broad SL, PHaM>bia, Pa.

Lietuvi* Daktaru ir Chirurgą*.
Ofiso Valandas;

NuaSritaild 5 pa pieta
Vakarai*, Ketverge naoSilaOP.M, 

NadeKeoi* iki 4 aepRt*. •

Trinerio Sieninis Kalen
dorius visuomet atneša į jū
sų namus ką-nors naujo. Šių 
metų “Atbudavojimo Dva
sia” nukreips jūsų mintį 
nuo pasaulinio karo pra
gaištingumo į veiklų atbu- 
davojimą visose industrijos 
ir pramonės šakose. Tai y- 
ra idėja prilygstanti Trine
rio Karčiajam Vynui, kuris 
visuomet pagelbsti atbuda- 
vojimui jūsų sveikatos, jei
gu jūs kenčiat nuo prasto 
apetito, nerviškumo ir kito
kių vidurių nesmagumų. A- 
pie tą vidurinį paveikslą 
randasi 15 žemlapių (mapų) 
įvairių Europos valstybių, 
kurių rubežius didžioji pa
saulinė karė žymiai atmai
nė. Nauji rubežiai Italijos, 
Jugoslavijos, Čekoslovaki
jos, Lenkijos, Ukrainos, 
Lietuvos, Latvijos, Rumu
nijos, Vokietijos irtt La
lai puikiai nupieštas ir pa
traukiančiai sutvarkytas. 
Prisiųsk 15 centų padengi
mui persiuntimo lėšų. — 
Joseph Triner Company, 
L333-45 So. Ashland Avė., 

Chicago, HL (Apgr.)




