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PAŽĮSTAMUS PIRKTI BONUS IB 
RAGINKITE SAVO DRAUGUS IK 
AUKUOTI LIETUVAI.

IŠ PRAEITIES IR 
DABARTIES.

BALAKOVIČ SU
ŽEISTAS.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

KONGRESAS SUSI
RINKO.

Nieko neištai- 
Prdslinkus 

pakvietimus 
Vėl su kai- 
Ministerija

ĮTodel socijalistiniai, priešvalstybiniai 
laikraščiai jų nesuklaidns.

. * J. Gudavičius,
1-o pėstininkų D. L. K. Gedimino 

pulko kapelmeisteris.
Veikiančioji Armija.

XI 5 d. 1920 m.

KAŪNO VAIKELIO JĖZAUS DR-JOS NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDA
Pereitų žiemų sumanymu būrelio Kauno lietuvių darbininkų, tapo įsteigta Vaikelio Jėzaus Dr-ja globoti 

Lietuvos našlaičiams. Prie Dr-jos teikėsi prisidėti pralotas kun. Paulius Januševičius, švč. Trejybės par. klebo
nas, kuris yra pirm., Juozas Bajoras, šv. Kaziimero dr-jos veikėjas, yra rašt, Izabelė Mažeikaitė* iždininkė. 
Tai Dr-jai Lietuvos vyriausybė pavedė buvusį Jėzuitų vienuolynų, kurio paveikslas čia matomas kartu su globo
jamais našlaičlaais. Vienuolynas yra apgriautas ir reikalauja taisymo. Lėšų taisymui parinkti Vaikelio Jėzaus 
Dr-ja atsiuntė savo atstovu narį Jonų šeškauskų, kur snuo vidurvasario jau veikia tarpe Amerikos lietuvių. Tos 
Dr-jos atstovo veikimas užsipelno visų amerikiečių kuogeriausios paramos.

“Darbininkas”
244 West Broadway, 
South Boston, Mass.

stebėsi iš energingo veiklumo lietuvių 
apsigyvenusiųjų Amerikoje. Prašau at
siųsti jumoristiškų arba kokių žurna
lų su įvairiais typais arba karikatū
romis, nes kareiviams labai patinka 
prašmatnumas ir atradę komiškų sa
kinį it garniai gaivus užlauždami ir 
traškėdami juokiasi.

Su godone,
J. Gudavičius,

1-o pėstininkų D. L. K. Gedi
mino pulko Kapelmeisteris. 

7-NI-20 m.
Veikiančioji Armija.
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SVARSTYS APIE LIE
TUVOS LYGON PRI

ĖMIMĄ.

NESUTIKS ANT PLE- rūpi nurodyti i artimiausios 
BĮSCITO VILNIUJE.

“Darbininke”' galima gauti
J* dailių atviručių su lietuvišku 

parašu:
“Sveiki Sulaukę 
Šventų Kalėdų.” 

Atvirutės tinka siųsti savo 
draugams, prieteliams ir tt 
ir parsiduoda pigiai: 2 už 5c.;
4 už 10 centų 6 už 15c.; tu
rime trijų rūšių. Siųsdami už
sakymų, pažymėkite ar nori
te vienodų ar visų rūšių ku
rtas mes turime. Siųskite už
sakymus šiandien. Adresuoki
te: ' -•

siųsti kariuo- 
, *

Krikščionys darbininkai vi*- 
nykitės! Spieakitėa į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą

ORGANAS AMERIKOS
LIETUVIŲ R. K ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Į '

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvertai 

ir subatomis. 
Metams
Bostone ir apylinkėj m. (6dD0 
Užrubežyj metams f&OOI

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay,

South Boston, Mana.

VOL. V, No. 141 (771).

Washington. — Lietuvos 
valdžia priešinga nulėmi- 
mui Vilniaus plebiscito ke
liu. Apie tai pranešta Lie
tuvos Atstovybei iš Lietuvos 
užsienio reikalų ofiso.

Pranešime sakoma:
“Negali būti jokio plebis

cito Vilniuje nei jokiame 
pavidale. Tai balsas visos 
tautos, ir valdžia pritaria 
tam balsui.7’

PRIEŠ TAUTŲ LYGĄ.

Geneva, gruodž. 3. — Eu
ropos mažosios tautos, dar
bininkų organizacijos ir so
cijalistai nradėjo atakas ant 
Tautų Lygos. Prieš Lygą 
stoja netik Vokietija, bet ir 
Italija ir Skandiimvijos val
stybės. Socijalistų laikraš
čiai Lygą smerkia dėl • to, 
kad Lygoj tėra du socijalis- 
tu ir tai nelabai raudoni.

Prieš Lygą išstatyti šie 
punktai: Lyga nepripažino 
ir nepriėmė Rusijos. Pri
ėmė Austriją o~ Vokieti jos 
ne. Skandinavijos socija
listų laikraščiai audrą kelia 
prieš savo ‘“draugą'7’ Bran- 
tingą, buvusį Švedijos pre
mjerą, už tai kad jis palai
kė Franci ją nepriėmime Ly
gini Vokietijos. Priešinasi 
Lygai ir už tai kad turtin- 
gesnėsės valstybės nesidalija 
su žalia j a medžiaga su bied- 
nesnėsėmis valstybėmis. 
Priešinasi ir smerkia Lygą 
už netikusį risimą ginčų 
/tarp rumunų ir lenkų ir len
kų ir lietuvių. Lyga smer
kiama Europos darbininkų 
laikraščių už tai, kam Lyga 
nepaliepė Lenkijai trauktis 
į savo rubežius. Tarptauti
nė sindikalistų Federacija 
Lygai inteikė smarkų pro
testą prieš suteikimą Lenki
jai dešiniojo- kranto Vislos. 
Dar Lyga smerkiama už ne
štoj imą už nusiginklavimą

Jau tiek kartų Amerikos 
Lietuvių Katalikų visuome
nė, esant mums sunkioje 
padėty, tiesė savo galingą 
pagalbos ranką. Ačiū jai, 
mūsų padėtis šiandiena ne 
tokia, kokia ji galėjo likti 
Jūsų ne padedama. Bet 
audros mūsų Tėvynėje dar 
nenustojo siautę. Tėvynės 
laivelis dar nepriplaukė ra
maus uosto. Lenkų Želigov
skio avantiūra padarė dar 
jam vieną skaudžią žaizdą 
mūsų jaunos Respublikos 
kūne. Kaip ir pirmesnės, 
taip ir šioji nelaimė visu sa
vo sunkumu griūva ant mū
sų krikščioniškųjų organi
zacijų, o daugiausia Krik
ščionių Demokratų Parti
jos, dedančios visas savo 
pajėgas kovoje už mūsų 
Valstybės gerovę. Tačiaus 
ruošdamies naujojo pavo
jaus likviduoti, mes gerai 
žinome, kad be Jūsų---- al-
bos vargu bau pasiseks 
mums savo tikslo pasiekti. 
Čia mes nekalbam apie gy
nimo darbą, kursai Jūsų 
jau užtektinai suprastas ir 
šelpiamas. Šį karta mums

-- ..i . z*' -?Ž

ateities darbą, nuo kurio 
prigulės mūsų sostinės Vil
niaus ir jo krašto liikmas ir 
bendrai mūsų tautos ir val
stybės gerovė ir jos tarptau
tinė padėtis.

Kaip žinote, Tautų Są
jungos nusistatymu, Vil
niaus klausimą priseis 
mums išrišti plebiscito ke
liu. Nors mes tikimės, kad 
mūsų valstybės socialės re
formos, jos gyventojų eko
nominė padėtis daug mums 
šiame reikale padės, bet at
menant, kad savaime nieks 
nesidaro ir kad lenkai ple
biscito reikalams jau dabar 
pradėjo rinkti didėliausias 
sumas, mums iš savo pusės 
priseina šiuo reikalu labai 
susirūpinti. Ir žinoma, at
simenant mūsų gyventojų 
karo metais nuvargimą, 
šiems reikalams maža ką ga
lima bus iš jų gauti. Tat ir 
čia priseina mums vel'kreip- 
tis į Jus, Gerbiamieji Vien
minčiai: Ruoškite kumštį; 
kuriuo mes galėtume suduo
ti mirtingą smūgį lenkų ere
liui! O kumštis reikalinga 
didelė ir stipri. Turint gal
voj susidėjusias aplinkybes, 
mes jau dabar numatom, 
kad visos tos plebiscito ko
vos sunkumas, beabejo, 
grius daugiauiSa ant mūsų 
krikščionių demokratų pe
čių. Juos stiprinti, pagal
bą teikti, šaukiame Jus, 
draugai. Mes tikimės, kad 
šiuo atveju irgi susilauksi
me tokios pagalbos, kokios 
reikalauja darbo sunkumas. 
Ypatingai čia daug turėtų 
prisidėti tie Amerikos Lie
tuviai, kurių tėvai ir gimi
nės gyvena kaip tik toje zo
noje, kurios likimas bus ri
šama plebiscito keliu. Ne
duokit, draugai, jiems žūti 
plėšraus erelio naguose!'

Šio didžiojo darbo reika
lams aukų rinkti įgalioj ame 
Amerikos Lietuvių Preky
bos Bendrovės Prezidentą 
poną Joną Romaną.

M. Krupavičius, 
Centro Komiteto Pirm.

P. Radzevičius, 
Sekretoris.

Redakcijos prierašas. Jo
nas J. Romanas neturi nei 
laiko, nei galimybės atsi
duoti aukų rinkimui plebis
cito reikalams. Mūsų aukos 
turi būti koncentruojamos į 
Tautos Fondą ir Tautos 
Fondas rems plebiscito že
mėje lietuvišką agitaciją 
Šitas Lietuvos Krikščionių 
Demokratų partijos Įgalio
jimas Romanui rodo tos 
partijos reikalu susirūpini
mą ir pasiryžimą energingai 
veikti. Todėl Amerikos lie
tuviai privalo Lietuvos kri
kščionims demokratams pa
siskubinti talkon.

Geneva. — Gyventojai 
Katalonijos kreipėsi į Tau
tų Lygos suvažiavimą pa
liuosuoti juos nuo ispanų 
valdžios, čemogorai prašo 
paliuosuoti nuo serbų.

Kopenhagen, gruodž. 3.— 
šiandie parlamentas perlei
do bilių, kuriuo valdžia au
torizuojama “—” 1—

UTARNINKAS, GRUODŽIO 7 D., 1920.

Knygų iš Lietuvos už 
500,000 auksinų. 
Jos jau Bostono muitinėje.

Didžiausias knygų trans
portas per Lietuvių Preky
bos Bendrovę atsiųstas iš 
Lietuvos ir šiomis dienomis 
bus paimtas iš Bostono mui
tinės. Knygos yra šviežiau
sios, naujausia išleistos Lie
tuvoje. Niekuomet nėra atė-

ję iš Lietuvos tiek knygų 
kiek dabar. Sekančiame 
“Darbininko” numeryje bus 
paskelbtos tos knygos. Da
bar tik taisykite dolarines 
išsirašymui puikiausių kny
gų. Nepirkite savo priete- 
liams ir draugams jolnų ka
lėdinių dovanų, o visas do
vanas teikite knygomis.
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RIAUŠĖS SOCIJALIS- 
TŲ PRAKALBOSE.

Chicago, gruodž. 5.—Kal
bėjo socijalistų surengtose 
prakalbose Meyer London, 
socijalistų kongresmanas iš 
New Yorko. Kai jis ėmė 
kritikuoti Rusijos tvarką, 
tai tuoj pasigirdo priešingų 
balsų. Kalbėtojas pasakė, 
kad “Lenino principai tai 
nėra būtinai gryno socija- 
lizmo principai. Jūs čia Chi- 
cagoj perlėti pripažinti Ru
sijos valdžios ydas. Jūs 
aklai laikotės to, būk bile 
ką socijalistas daro, tai jau 
ir gerai daro.”

Po tų žodžių kilo riaušės. 
Kėdės išlaužytą paveikslai 
nuo sienų nudraskyti, lan
gai salės išdaužyti.

ARMĖNIJOJ BOLŠE
VIZMAS.

Armėnijoj įsisteigė bolše
vikų valdžia. Kaip tik gau
ta apie tai žinia Maskvoj, 
tai Rusijos sovietų valdžia 
pareikalavo, kad turkai ap
leistų pagrobtas armėnų že
mes.

Geneva, gruodž. 5.—Tau
tų Lygos komisija, kuri 
svarstė Finlaiidijos priėmi
mą Lygon pritarė jos prie* 
mimui. Ukraina ir Alba^ - 
nija dar nepriimta. >

_ Ta komisija, kuzi svars 
tė Lietuvos, Estonijos, Lat
vijos, Gruzijos ir Armėni
jos priėmimą, paprašyta iš
naujo pasvarstyti jų pri
ėmimą. Pirmame svarsty
me jos nebuvo priimtos.

■-------------------- t

Varšava, gruodž. 4. — 4.- 
000 Balakovičiaus kareivių 
pabėgo nuo bolševikų ir su
burbėjo į Lenkiją. Pats Ba- 
lakovičius buvo sužeistas 
per mūšį ties Mozyr ir atga
bentas čia ligoninėn.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
Juozui Mačiulįui L D. S. 
Nariui Amsterdam, N. Y.

G. Tamsta!
Traputį esame nuvargę nuolat ke

liaudami į visas puses po Lietuva, tai 
pirmyn, tai atgal. Kartais prisieina 
net ir greit pabėgt neturint laiko nei 
pavalgytį nei pamiegot; atsitinka kad 
ir daiktus pražudai. Čia nėr žiūrėta. 
Vėl skubiai tvarkykis ir stok prie sa
vo darbo. Toks nepastovus gyveni
mas žmogų baisiai vargina, *0 tų pra
keiktų priešų! Nespėjo mus kareiviai 
vienus, išvyt, žiūrėk, jau koks nors 
naujas belendųs, bet gavęs šašų į pa
kaušį nyksta kaip durnas. Nei prieš 
vienus Lietuvos jaunimas taip noriai 
nestojo pulkan kaip kad dabar stoja 
prieš lenkus. Mat senelių pasakos a- 
pie baudžiavas ainiams įsiskverbė į 
širdį ir su didžiausia neapykanta eina 
jaunikaitis pasitikti ateinančio lenko 
žerdamas sav% priešui mirtinų ugnį. 
Anot jūsų atsišaukimo per laiškų: 
“Storoldtės apgint Lietuvų.” Matyt 
kad ir musų broliams sėdintiems ne
pavojingoje vietoje lygiai širdis sopa 
kaip' kiekvienam kareiviui ant fronto 
pralošus mūšį. Pakol kas dar taip 
blogai nėra. Pernai tuom laiku buvo
me lablaus iš visų pusių priešų ap
siausti ir nei nepajutome kaip ir kur 
patįs dingo. Pas visus ūpas geras, or
ganizuojasi, ginkluojasi, kaip kas Iš
gali taip storojasi. Duonelės užtenka
me tiktai reikia pinigų, aprėdų ir gin
klų. Neturėdami nieko pradėjome kru- 
tėt. judėt ir veik savarankiškai umu 
laiku kaip sena valstija, tai-gi steng
simės visi lšvleno nepasiduot nei jau
čiui. nei asilui nei pačiai pasiučiau
siai bestijai Lenkijai.

Prisiųstus laikraščius Išdalinau į ke-

PRITARIA.
Atėnai, Graikija, gruodž. 

5. — Šiandie laikytas plebis
citas (gyventojų balsavi
mas) parodė, kad milžiniš
ka didžiuma gyventojų pri
taria sugrąžinti alijantų iš
vytąjį laike, karo karalių 
Konstantiną. Tas karalius 
yra vedęs kaizerio seserį ir 
karo metu nelaikė alijantų 
pusės. Todėl alijantai jį 
nuvijo nuo Graikijos sosto.

Washington, gruodžio 5. 
— Šiandie per pietus susi
rinko. Suv. Valstijų kongre
sas. Rytoj prez. WilsoB. 
skaitys savo pranešimą 
Bus ir naujai išrinktasis 
prezidentas Harding.

Dabartinis kongresas ir 
prezidentas tik tris mėne
sius teturi viešpatauti. Ko
vo 4 d. užims jų vietą nau
jas prezidentas ir naujai iš
rinkti kongresmanai.

Nei vėliaus, nei ankščiaus kaip 
gruodžio mėn. 1918 m. mobilizacijos 
reikalais šaukiamas kartu sukaimynu 
B. B. nuvykau į Saudvllės apskr. dar 
tebesant vokiečių valdžiai. Skaudvilė 
dar pilna buvo vokiečių, tiktai kur ne- 
kur gatvėmis vaikštinėjo nedrąsus lie
tuviai milicistal, civiliais rūbais už
siūta žalia juostele ant lanko kepurės. 
Kų tik įsikūrusių apskričio valdybų Ir 
tvarkdarius milicistus vokiečiai perse
kiojo statydami sunkiausius savo rei
kalavimus ligi neišpildymo. Mudu su 
kaimynu apsidairę ir atlikę valdiškus 
reikalus, ūmai iš miesčiuko prasiša
linome kad nepakllavus į vokiečių na
gus. Tik nespėjome išvažiuoti per 
Klūpės šunkeliu kaip pamatėme pui
kiose šlajėse klek tik arkliai įkerta 
atlekiančius os su pri
segtais e kepurių.
Aš stati težinę kad

• | grabę o 
puse 

Po-

“Dzin dobry pani Bronislavie.” Bro
nius kepurę kilstelėjo, ponai pakėlimu 
kepurių atsakė. Aš murmėdamas tai
siau rogutes ir pavažiavau kelioliką 
žingsnių pirmyn kaipo nepažįstamas 
asmuo. Ką jie šnekėjosi ne viskų gir
dėjau, bet šiek-tiek supratau turinį 
kalbos, jog vyksta į Varnius ir į Tel
šius rinkti legijonus į lenkų kariuo
menę. 'Ponai sau nuvažiavo, kaimy
nas nulindęs prie rogių grįžo keikda
mas lenkus. Na, sakau, pasakyk ar 
ne žulikai tik čia nuvažiavo į Varnius? 
Sako ne. Ne tai, ne.
sysi ginklo neturėdamas, 
kelioms dienoms gavome 
skubotai pribūti Kaunan, 
mynu vykstame Kaunan.
skiria vienų kapelmeisteriu o antrų 
jaunesniu karininku į gelžkelio kuo
pas. Būdamas ant bolševikų fronto, 
po nekurio laiko gaunu laiškų iš na
mų su žinia jog per Varlaukį ant Jur
barko nuvažiavo kelios dešimtys lenkų 
legijonlstų pas lenkus. Sako pasiti
kite su vaišėmis, nes daug su savim 
panelių, arklių ir kitokio turto veža
si. Nuo to laiko praslinko beveik dve
ji metai ir pragarsėjo visame pasau
lyje kas tie buvo do per ponai išvyku- 
siejijš Lietuvos J lenkus. Pilsudskis 
norėdamas nuo savo giminių atsikra
tyti sugalvojo dailaus budo išėjimo dėl 
palaikymo užpelnytos garbės nuo savo 
tautiečių įkurt žulikų partijų Ir jų pa
siųst J Lietuvų. Vilniaus kunigai šo
ko jam J pagelbų perkrikštydami tūlų 
baltgudį žulikų-žulikauskų į Zeligow- 
skį. žnlikauskas apturėjęs šventus pa
laiminimas nuo lenkų kunigų surinkęs 
iš lenkų armijos visus palaidūnus, va
gilius, žulikus ir su neapsakomu 
smarkumu puolė į Vilnių. Lietuviai 
tikėdami šventiems prižadams kun. 
Sapiegos laikų pražiopsojo. Bet da
bar ačių Dievui virsta kitaip, žulikai 
esti Lietuvos ugnimi naikinami, o 11-' 
kasieji tarpe savęs pešasi kas mums 
taipoe-gi eina ant naudos.

Ačių p. J. Mačiuliai ( 
N. Y. už glėbį

KNYGAS GAVO.
Gerbiami Tamstos! -

Šiomis dienomie esame 
gąvę iš Tamstų vieną siunti
nį knygų ir vieną “Darbi
ninko” laikraščio 111 N. Ta
riame Tamstoms nuoširdų 
ačiū. Visos knygos patal
pintos tik ką susitverusiame 
Žemaičių Katalikų Mokyto
jų Sąjungos Kilnojamame 
knygyne. Diena už dienos 
išeis į mokytojus — liaudies 
švietėjus ir jiems teiks lau
kiamos pagelbos. /

Kadangi knygyno reika
las Žemaitijoj labai svarbus 
ir neatidedamas tad tikimės, 
kad ir toliau mus šelpsite 
knygomis, o gal ir lėšomis.

Tariame didžios pagarbos 
žodį. ' ‘

I
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DARBININKAS

MONTREAL, CANADA

Nusisekė.

HARTFORD, CONN.

Buvęs.

MILWAUKEE, WIS Ten Buvęs.

UNION CITY, CONN.

LAWRENCE, MASS.

Valdyba.

JERSEY CITY, N. J.

Korespondentas.

DETROIT, MICH.
A. B.

GREENFIELD, MASS.WORCESTER, MASS.

Aukos.

J. A. Kaukus, K. šidiaus-

NEĮSILEISKIM JŲ.

L. D. S. KUOPŲ SUSI

Są-gos 54 aptarti.

C. R.Vytis.

CHICAGO, ILL.WATERBURY, CONN.
Labdarybės Darbas.

na-

WORCESTER, MASS. NEWARK, N. J. I
L. Keratinas.

LAWRENCE, MASS.

CHESTER, PA.
Kviečia Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.

PHILADELPHIA, PA. Valdyba.

$156.96

Blažys.

Gerai žinomas.
Kviečia Valdyba.

WILKES-BARRE, PA.

v. s.

GARDNER, MASS

Valdyba.

NORWOOD, MASS A. Venta.Rep.

PHILADELPHIA, PA..

Valdyba.

London.

LDS. 73 kuopos metinis susirinki-

-

LINDEN, N. J.

koncer- 
choro.

Jacke- 
Kulie- 
Pocius
Buja-

P. Mikšis, S. Milavičius, 
K. Daktarai tis, D. Vil-

Taip-pat 
visi buvo

kitokius patarnavimus lietu- 
Vteta yra 800 Savoy Theatre

susirinkimą kviečiame visus 
koskaitlingiausia ateitu

dr-ja susižinoti galima šiuo adre- 
Juozas Aiakunas, 33 Congress 
Waterbury, Conn.

LDS. 70 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 12 d. gruodžio 5 vai. po 
pietą bažnytinėje salėje 94 Bradford 
St šiame susirinkime turėsime daug 
svarbią reikalą aptarti.

Lietuvos gynimo reikalams laike de
monstracijos aukavo po $10.00: Kazys 
Deltuvas, Petras Lozoraitis ir Feliksas 
Baravykas.

čiui, Barauskui, Užumeckieuei, Dauk- 
nienei, Gudaviičenei, Trepkiutei, Dau- 
kniutei, Areskaltel.

Rengėjos: D. Griciene, V. Kalčdaiti.

skiria- 
bažny-

LDS. 3 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 12 d. gruodžio tuojau 
po sumai bažnytinėje svetainėje. Visi 
nariai malonėkite susirinkti i rnaują 
narią atsivesti.

Viso išlaidą 
Jeigą................
Išlaidą...............

tam. sekė rinkliava padengimui 
žmonią buvo

LDS. 13 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks 14 d. gruodžio 7:30 vai. vakare 
bažnytinėje salėje. Kviečiame visus 
narius būtinai ateitL aip-gi atsives
kite naują narią.

LDS. 8 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks utarninke 14 d. gruodžio 
bažnytinėj salxj. Kviečiame visus na
rius būtinai ateiti, nes turime svar
bią reikalą. '

LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 12 d. gruodžio 2 vai. po 
pietą 12 Washington St. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taipgi atsives
kite naują narią.

LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoj, 8 d. gruodžio 8:00 vai. 
Vakare paprastoj vietoj. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsiveski
te naują nartą.

čia apsivedė Juozas Glinskas su p-le 
Ona Petrauskiute. Svečiai, besilinks
mindami per vestuves, parinko auką.

Užgyrė Piliečių Sąjungą. Sakė 
gera, kad Vileišis suorganizavo

8 .dieną Mot.
mėnesinį susirinkimą šv. 
naujoj mokykloj. Narią 

Nors 54 kp.

užsėdo komunistams ant 
Pradėjo vaikyti ir deportuo- 
komunizmas pakriko ir ko- 

slapstėsi kaip ančiukai nesu-

LDS. 15 kp. susirinkimas bus 13 d. 
gruodžio 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbią reikalą 
Atsivesklt ir naują narią.

WORCESTER, MASS.

CAMBRIDGE, MASS.

RINKIMAI.
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NAŠTA NEPASIMA-

AMSTERDAM, N. Y
Musą kolionijoj pradėjo darbuotis 

ne juokais žulikovskiui užėmus Vilnią. 
Amsterdamiečiai partijinius ginčus 
padėję į šalį ir stvėrėsi už darbo — 
rinkimo auką ir pardavinėjimo L L. 
P. boną. Nors galutina atskaita ne
padaryta, bet matyt kad subytys di
deles kolionijas. Negana to, štai lap
kričio 21 d. š. m. Tautos Fondo 65 
skyrius surengė prakalbas. Kalbėjo 
J. B. šaliunas ir auką surinkta $180. 
Boną ir-gi nemažai parduota.

28 <L lapkričio buvo atsilankęs Vaš
kas, rodė paveikslus iš Lietuvos. Žmo
nią buvo pilniausia salė, nors įžanga 
buvo po 25c. Buvo pardavinėjami bo
nai ir paveikslaL Daug kenkia be
darbė?

kini išlavinto balso, o čia šaly vaikas, 
kad paleis kakarinę nors ir bėgk lauk. 
Arba vėl didesni vaikai ant galerijos 
krečia šposus ir erzina klausytojus mė
tydami popiergalius ar ką kitą. Toks 
pasielgimas peiktinas ir ant toliau ne
pageidaujamas, jeigu norima turėti 
publikos musą rengiamuose vakaruo
se. Taip, koncertas nusisekė ir pada
ryta nemažai pelno. v

Juozas.
ŽINO.

Lietuvoj mūšiai su len
kais, kaip Amerikos lai
kraščių telegramos iš Gene- 
vos skelbė, sustojo. Ne vie
nas gali pamanyti, kad 
Lietuvos nepriguhnybės ir 
žemės gynimas palengvėjo. 
Taip nėra. Kraujo pralie
jimas sustojo, bet Lietuva 
negali nestiprinti savo ka
rinių jėgų. Jei taip darytų, 
tai būtų apsirikimas. Lie
tuvos vyriausybė todėl gal 
bent kiek ramiau, bet užtad 
rimčiau turės tęsti ginklavi
mosi darbą.

Iš antros pusės su didžiau
siu greitumu ir energija rei
kia rengtis prie agitaciojs, 
kad Vilnius būtų pripažin
tas Lietuvai be plebiscito. 
Toliau, nei minutos nelau
kiant reikia pradėti švieti
mo darbą žemėse, kur ali- 
jantai plebiscitą skiria. Vil
nių gal kartais ir pripažinti 
Lietuvai be plebiscito, bet 
bas žemių, kur plebiscitas 
bus. . >

BRIDGEPORT, CONN.
Prakalbos.

Lapkričio 14 d. š. m. buvo surengtos 
prakalbos Lietuvos reikalais. Kalbė
tojais buvo gerb. kun. J. ' Ambotas, 
Hartfordo lietuvią klebonas tik ką su
grįžęs iš Lietuvos ir J. B. šaliunas iš 
Brooklyn, N. Y.

Gerb. kun. J. Ambotas savo ilgoje 
turiningoje prakalboje daug naują ir 
svarbią žinią suteikė ką pats matė ir 
patyrė. Ragino amerikiečius lietuvius 
•gelbėti Lietuvą doleriais: pirkti L. L. 
P. Bonus ir aukauti Lietuvos Valdžiai 
ant šautuvą.

KAPITALISTAMS 
GERI LAIKAI.

Amerikos kapitalistai da- ■ 
bar turi gerus laikus. Atei
vių pusėtinai prisidėjo, ne
darbas prasidėjo, tai kom- ; 
panijos dabar darbininkams 
daro, k~ tik nori. O ką jie 
daro? Be ceremonijų nu- 
mušinėja algas.. Prieš tai 
darbininkas nieko negali sa
kyti. Jei ką sakysi, tai bo
sas parodys duris, už kurių 
bedarbių eilės ir bosas gali 
iš tų eilių pasirinkti kokių 
nori.

Prie Bostono Jamaica 
Plain adatinė j, kaip teko 
girdėti, kompanija šitaip 
daro. Darbo duoda darbi
ninkams, kiek* tik nori. Bet 
algų nemoka. Sako, kad 
kompanija pirkus naujas 
vietas, didinanti biznį ir ne
galinti išmokėti algų. Gir
di vėliau algos būsią išmo
kėtos.

Gal būt, kad ir kitur pa
našiomis “išlygomis” dar
bininkai dirba.

Algas numušinėti, algų 
nemokėti ir kitokias skriau
das kompanijos gali daryti 
tokiems darbininkams, kur 
nėra unijn. kur darbininkai 
neorganizuoti. Kur darbi
ninkai organizuoti, kur Ta 
unija, kur yra vadina
ma elosed shon tai kapita
listai kaikurių skriaudų ne
gali daryti darbininkams. 
Negali algų numušti, arba 
jų nemokėti, nes unija pa
daro kontraktą su kompani
ja. Algos, valandos ir ki
tokios darbo išlygos išanks- 
to nustatytos apribuotam 
laikui.

Kadangi Amerikoj tik 
penkta darbininkų dalis tė
ra organizuota, tai kapita
listams bepigu turėti gerus 
laikus.

—
• •Norvegijoj streikuoja ge

ležinkelių darbininkai. Lai
vų ir elektros darbininkai 
darbininkai grąsina strei
ku. i

Finlandijos

Karktos.
______________ i

CLEVELAND, OHIO.
Bazaras Lietuvos Gynimo

Reikalams.

J. B. šaliunas nurodė lenką nedorus 
darbelius ir ragino visus stoti prieš 
juos. Sako: “Amerikiečiai, mes ne
galime stoti į frontą su ginklu prieš 
nevidonus lenkus, bet mes galime sto
ti su savo doleriais.”

Nors “sandariečiai” trukdė Ir atkal
binėjo žmones nuo šią prakalbą, bet 
, u visas darbas nuėjo į pasuolį. Auką 
ant šautuvą sudėta $217.66; taip-gi ne
mažai išparduota L L P. Boną. šv. 
Jurgio parapijos choras bazare uždir
bo virš $400.00.

Tad nuo Bridgeporto lietuvią su
rinkta ir pasiąsta Tautos Fondui iš
viso $885.06. Mums skirta kvota $1,- 
000. Ką tai reiškia musą energin
giems veikėjams ir rėmėjams pasišven- 
tnsiems dirbti Lietuvai naudingą dar
bą.

Vietos lietuviai katalikai susirūpinę 
susirgimu gerb. klebono kun. M. Tan
kaus, kuris tiek daug darbavosi. Gal 
Dievas duos greit pasveikti, ko visi 
trokštame.

L. D.. S. 39 kp. savo susirinkime 
lapkričio 21 d. š. m. išrinko du nariu 
aplankyti sergantį savo dvasios vado
vą gerb. kleboną kun. M. Panką ir į- 
teikti gyvą gėlią. Gerb. kun. M. Pan
kus labai daug pasidarbavo prie iš- 
anginimo musą brangios L. D. S. 39 
kuopos.

Aukos Lietuvos Gynimo 
Reikalams,

Prakalbose lapkričio 14 d. š. m. au
kojo sekančiai: 
Stumbris Kazys ........................ $15.00
žimkiutė Marė ...........................15.00

Po $10.00: Bylinskas Vincas, Zelp- 
čytė Petronė, švedas Jonas, 
viiča Karolis, Mileris Juozas, 
šis Adomas, Vilčinskas S t, 
Juozas, Miliauskas Antanas, 
nauskas Juoz., Stumbris Jonas, šila- 
vičius Po v., Mockevičius Juozas, Gus
tas Petras, Gustas Antanas, Supis Jo
nas, Medzijauskas Juoz., Pūkas Pet
ras, Petkevičius Jok., Petkevičius Jo
nas, Janiūnas Motiejus, Maciulevičius 
Ant., L. R. K. Moterą Są-gos 18 kuo
pa.

Po $5.00: M. Putinas, J. Kraučiu- 
naitfs, J. Petruškevičius, J. Bernotas, 
A Jankauskas, M. Mičiulienė, M. Lu
koševičius, V. Vaitkevičius, Ambrazai
tis, Pr. Levas, J. Barčaitis, L D. S. 
39 kp.

Po $2.00: J. Pocius, J. Genevičius, U. 
Akėtaitė, A. Martulionis, P. Klušas, 
I. Kumetis, J. Kuklauskas, J. šillc- 
kis, M. Šimkuvienė, J. Gelbonis, J. 
Butkus, V. Pocius.

Po $1.00: K. Zulkauskas, O. Pasu- 
ketisienė, E. Prapuolenlenė, M. Te- 
resevičiutė, M. Gedemauskienė, A. 
Juknevičiūtė, J. Glutinskas, E. Nor
kevičius, R. Žaibas, J. Blažys, A. Sa
piega, P. žiurinskas, A. Miliauskas, V. 
Klemkevičius, S. Urbonas, P. 
B. Alekna, J. Bareika.

Koncertas.
Lapkričio 21 d. š. m. buvo 

certas šv. Jurgio parapijos 
žmonią atsilankė neperdaugiausia. šv. 
Jurgio parapijos choras vedamas ga
baus vargonininko A. Dziko puikiai 
pasirodė. Pirmiausia atidaryta Lietu- 

. vos imnu ir sekė liaudies dainos, ku
riomis publika negalėjo atsigerėti. So
listė p-lė R. Rezgeliutė savo maloniu 
balseliu sužavėjo klausytojus taip jog 

i nebuvo galo aplodismentams.
Gerai ^sudainavo duetą J. Sanvaitis 

ir F. Raslmavlčus ir -taip-gi duetą K. 
ir A. Rasimavlčtutė. Tenoras A. Klln- 
ka atliko gerai.

A. Dzikas choro vedėjas baritonas 
akompanuojant p-lei R. Btezgeliutei 
sudainavo “Pavasary" ir “šią nakte
lę" tikrai gerai.

Mėgai ima praleist

Vietos katalikai su visu smarkumu 
sujudo darbuotis, kad kodaugiausia 
auką surinkus LietuvaL Triusu Taiy 
tos Fondo 22 sk. ir L. R. Kryž. R. 7 
sk. su pritarimu dr-ją bei kuopą visas 
auką rinkimo darbas kopasekmingiau- 
siai einasL Kolektoriai auką po stu- 
bas daug surinko, žmonės, ypač iš 
kataliką gerai atjaučia.

Veikiančioji komisija Liet. Gynimo 
reikalams, rengia didelį bazarą ski
riant visą pelną LietuvaL Katalikiš
ki biznieriai visomis pastangomis dir
ba, kad kodaugiausia surinkus dova
ną dėl bazaro, kita-gi komisija iš ma- 
žesnią vietą rinks dovanas. Jau daug 
dovaną yra suaukuota. Bazaars pra
sidės gruodžio 12 d. ir trauksis iki 19 
d. Bus Lietuvią Svetainėje 6835 Su- 
perior Avė.

12 d. gruodžio bus didelės prakalbos. 
Kalbss gerb. kun. F. Kemėšis iš Det
roit, Mich. \

Prašytume kad clevelandiečiai kola- 
bjausia paremtą šį bazarą kas kuo ga
lėdami o reikalas begalo svarbus, nes 
dabar reikalingiausia aukos Lietuvos 
gynimo reikalams.

“Dirvos” Šmeižtai.
Vietos šlamštas “Dirva” visokiais 

budais savo šmeižimu pasižymi, ko
daugiausia neapkenčia kataliką veiki
mo. 4S-ame “Dirvos” numeryje vie
tinėse žiniose visokias priekabes pri
meta Tautos Fondo kolektoriams. Prie
kaištai neturi jokio pamato. Veltui 
toks liberalą užmetinėjimas dėl kata
liką, nes katalikai savo suaukuotus 
pinigus žino kur pasiųsti ir pasitiki 
Tautos Fondo Centru. Jei 
nežino, lai sužino štai ką:

1) Katalikai aukas renka 
gynimo reikalams ir siunčia
čiausia per T. Fondą Lietuvon St. Sei
mo pirmininko vardu.

2) Tegul “Dirva” dėl gerovės Lie
tuvos laisvės neveda išgamiško dar
bo.

3) Lai liberalai aukas renka ir siun
čia dėl Lietuvos reikalą kur tik jiems 
patinka kad prisėjus reikalui galėtu
me pasirodyti abeji auką gausumu.

Lai “Dirva” laikosi šią patarimą ir 
netrukdo auką rinkimo Lietuvos gyni
mo reikalams.

“Dirva'

Lietuvos
kogrei-

Smuikas ir pianas — F. Alekna ir L 
Deltuvas; 14) “Per girę girelę” — vi
sas choras; 15) “Kad aš jojau” — v. 
c.; 15) “Važiavau dieną” — v. c.; 16) 
“Eina garsas nuo rubežiaus” — Y. c.

Prieg tam buvo daugybė deklamaci
ją, monologą ir tL Tai buvo vienas 
iš didžiausią koncertą ką kada buvo 
Gardneryje. Visą programą išpildė 
Garnerio Aušros Chorus, vedamas L
Deltuva.

Be to čia y. a ir kitokią veikėją mu
są miestelyje, kaip tai: kazirninką, 
degtindarią. Bet tiems nelabai seka
si. Pas vieną lietuvį buvo susirinki
mas garsiausią lošėją, kurią vardą čia 
neminavosią. Ir kas iš to išėjo? Pri
sigėrė naminės, pradėjo viens nuo ki
to vogti pinigus bekaziriuojanL Po 
tam muštis. Vienam iš ją suskaldė 
galvą, kitam sulaužė nugarą, trečiam 
supjaustė rankas. ' Langus išdaužė, 
mat stuboje matyt buvo jau ankšta. 
Laukia visi teismo, mat nei vienas ne
nori būti kaltas, nori kad teismas iš
teisintą visus.

Trejetą savaičių atgal vienas tos pa
čios gengės Jaunas vaikinas Adolfas 
Belskis įlindo per langą vienoje dirb
tuvėje, išsiplėšė iš knygą bankos če
kių ir pradėjo mainyti po krautuves. 
Apie 600. dol. jau buvo išmainęs. Vy- 
riuks pasipirko autoinobilij ir jau mis- 
lino bus viskas geraL Bet apsigauta 
vyriuko. Ima ir sugauna. Patupdo 
ant 5 mėnesių į kalėjimą. Viskas tai 
tik juokaL Bet koki žmonės jie yra? 
Tai yra raudoni, laisvi.

Darbai čionai sumažėjo; daugumą 
paleidžia namo iki neapribuotam lai
kui. Nekurios dirbtuvės dirba po 3-4 
dienas savaitėje. Kaip ilgas tas bus 
— nežinia. Daug žmonią rengiasi 
grįžti į Lietuvą.

A. L. R. K. Mot. Sąjungos 54 kuo
pos narės dirba visomis išgalėmis ir 
visokiais budais. Sąjungietės niekuo
met neatsilieka užpakalyje kitą. Sa
vo darbštumu, gabumu, visuomet uži
ma pirmą vietą, štai 6 d. lapkričio, 
subatos vakare buvo didelis linksmas 
balius su įvairiasiu programų, svetai
nėj 24 gL Michigan Avė. D. Karpa- 
vičienė, vakaro vedėja trumpai prakal
bėjo į publiką, paaiškindama tikslą 
ir programą. Tuo tarpu perstatyta 
kalbėtoju gerb. dvasiškas vadovas kun. 
F. Kemėšis. Gerb. kalbėtojo kalba la
bai visiems patiko, net ir vyrai indo- 
inavos apie M. Są-gos organizaciją. 
Sąjungietės vaidino juokigą komedijė- 
Ię “Kūmutės” Buvo gabiausi lošėjai: 
B. Daumantaitė, P. K. Gervilis, JE. 
Vielaniškiutė, O. Melįložiute, vaikas 
Vaičiuniukas, F. Stankus, O. Mala- 
kauskaitė, E. Vaičiūnienė, E. Dubaus- 
fcienė ir U. Matuzaitė. - Sfcdainavo du
etą “Skambančios Stygos” lakštingalės 
balseliais M. šveraitiene ir B. Dau
mantaitė, A. Aleksiui palydint ant pi- 
jano, žavėjo visus.

Lapkričio 21 d. parapijos svetainėje 
sąjungietės paįvairino bazarą, atkarto
jo komedijėlę “Kūmutės.” 
puikiai nusisekė lošimas ir 
patenkinti.

Lapkričio 
kuopa laikė 
Jurgio par.
atėjo skaitlingas būrys, 
tebėra jaunutė, bet savo veiklumu jau 
spėjo atsižymėti. Susirinkime buvo 
daug kas kalbėta, svarstyta apie ren
giamą vakarą, lošimą. Nutarta su
rengti didelę vakarienę, pelną skirti 
šv. Jurgio parapijos naudai, jau ir sve
tainė paimta dėl užgavėnią vakaro.

Cir-cir-cir.

Vietos Labdarybės Dr-ja daro labai 
naudingą darbą. Globoja 18 našlai- 
čią. Pereitame susirinkime kolekto
riai tos dr-jos. pridavė našlaičią rei
kalams $699.38. Butą gerai, kad ir 
kitą koloniją lietuviai dėtąs prie su
stiprinimo šios dr-jos, o nelaimei atsi
tikus galėtą prie jos glaustis.

Su
su:
Avė.,

Meldžiu Tamstą pertaisyti vardus 
klaidingai paduotus aukavusią pra
kalbose Tautos Fondo 17 skyriaus, lai
kytose 14 d. lapkr. 1920. Adomas Bun- 
donis aukavo ne $1, bet $5 Ir Bernar
das Štaras ne $1, bet $2.

Jonas M. Mikoliūnas.

Pas mus atsirado Literatiška Dr-ja, 
kuri pasiskelbė kelsianti Lietuvos var
dą amerikoniškoj spaudoj. Jos vadai 
yra kriaučelis Bravinskas ir dr. Stan
kus. Manė, kad pasiskelbs su geru 
tikslu ir žmonės puls prie ją su au
komis. Lindo į dr-jas, bet niekas ne
parėmė.

Juk ir paprasti, nemokyti darbinin
kai supranta, kad svarbaus darbo ga
li imtis tik rimti vyrai, o ne kokie 
kriaučeliai.

Hto

PHILADELPHIA, PA. 
(Port Richmond)

X tetos moterys susispietusius į Mo
terą aąjuugus ap. tapančiu 2? tL 
turėjo uolią įietuvisKuj svetainėj aut 
r-iesueny a.ve. ir Xuion bu Buliuje 
susirinsusią ssuithugas būrelis imli*- 
inai praieiuo vakarą ir išsiskirstė pil
ių rimtumo ir smagumu.

sąjungietės apart bulių neužmiršta 
ir tikybinių bet tautinių reikalą. Jos 
gausiai aukavo Tautos Fondui, naujai 
bažnyčiai. Be.auką turėjo paruošę ba
zarą, kurio pelną ūuu doi. paskyrė 
naujai bažnyčiai. Turime viltį kad 
ateityje ir-gi neužmirš, bet nuoširdžiai 
rems musą tautus svarbesnius reika- 
lus.

Vakaras, kuris buvo 28 d. lapkričio 
gerai nusisekė. Rengė šv. Onos pa- 
šalpinė dr-ja. Statė scenoje veikalą 
“Dėdė Atvažiavo.“ Labai malonu bu
vo matyt kiekvienam tokį pulką artis
tišką veikalą. Aktoriai gerai išsila
vinę ir kiekvienas atliko savo užduo
tis geraL Be to dar padainavo gra
žiai p-lės Bundziutės. Publikos buvo 
pilna salė. To vakaro pelnas 
mas šv. Kazimiero parapijos 
čios naudaL

Pasekmingas
Protestas—Mass-Mitingas,

Lapkričio 21 d. 3 vaL po pietą šv. 
Antano svetainėj įvyko visą Milwau- 
kees Lietuvią mass-mitingas. Tai bu
vo vietinis protestas prieš užpuolimus 
Lenką ant musą tėvynės. Kalbėtojais 
buvo vietinis klebonas kun. A. Daugis 
ir iš Chicagos Dr. C. Kasputis ir Dr. 
S. Naikelis. Programas prasidėjo 3-čią 
vai. po pietą. Mitingą atidarė pirmi
ninkas J. A. Baukus. šitie aukavo: 
Vincas Balkus ...............................$30.00
Petras Piepa ............ .
O. Nevuliutė ........ 
Pranciškus Morkūnas

Songaila ................
Bareišis ............
Sateikis ................

.30.00
$25.00 
.20.00
.20.00
.20.00
.20.00
.20.00

j. 
j. 
j.
P. Žilius
V. Banelis .................................. . ..14.00
J. Stuksis .........................................12.00
B. Adamavičia ...fi.......... 11.00
V. Ginčiauskis .................................11.00

Po $10.00: Kun. A. Daugis, J. Ja-
sinlevičius, P. Vaivada, S. Morkūnas,
P. Kratavičius.

Po §6.00: 
L Stiepris, 
kas.

Po $5.00: 
kas, J. Gobieris, J. Poška, J. Bukan
tas, Ag. Ginčauskienė, P. Paulauskie
nė, V. Rakštis, L Stoškunas. B. Stoš- 
kunas, P. Stambus, J. Novakas, J. 
Novaklenė, P. Gacek, J. Petrauskas.

Po $4.00: J. Launikonis, J. Radzvi- 
la, P. Reimonas.

Po $3.00: O. Vilkiene, A. Vindo- 
vas, A. Jankauskas, M. Mortunas, J. 
Gobieris ir A. Morkūnas.

Po $2.00: V. Zimayičins, J. But
kus, A. Ginčiauskaitė, J. Petrušis, J. 
Rimša, J. J. Radzvila.O. Zigutė, J. 
Bupkieris, R. Ginčiauskaitė, M. Kas
paraitis, J. Sultz, A. Paplauskas, J. 
Neuman.

Po $1.00: S. Beržanskienė, M. Ba- 
niulienė, J. Piliuavičius, A. Mikelio- 
nienė, J. Naroskevičius, P. Vyšniaus
kas. B. Gobieris, A. Žimavičius, V. Žu- 
tėnis, A. Treinis, M. Mikelionis, A. Sa- 
kalinas, J. Mickevičius, B. Bukontas, 
A. Poška, J. Kainauskas, B. Karpis, 
J. Vilkelis, M. Radzilienė, V. Paulaus
kas. M. Valentienė, V. V. Ginčiauskas, 
O. Manciavičia, Eidikaitis, J. Libiat- 
kevičienė, P. Armonas,. Ip. Stankevi
čius,. J. J. Baukus, K. Venckus, V. 
Varaškevičius, P. Dainis, J. Beržins- 
kienė, O. Vinskienė, P. Mazurkevi- 
čius, C. Jonis.

Stambią suaukuota $504.50, smulkią 
$7.00.

šv. Kazimiero Karalaičio dr-ja au
kavo $40, šv. Jurgio dr-ja $25, Mote
rą Są-gos 32 kp. $20, SLA. 177 kp. $10.

Viso labo suaukuota $606.97. Pa
siąsta $572.90.

mas įvyks nedėlioj, gruodžio 12 d. 1920 
pas J. Lindvinaitį stuboje Wood PL 7 
vaL vakare. Gerb. nariai nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti ant šio 
taip svarbaus susirinkimo, nes turime 
labai daug reikalą aptarimui. Taip-gi 
užsimokėkite savo prigulinčias duok
les. Taipos-gi bus renkama kuopos 
valdyba. Nepamirškite ir naują narią 
atsivesti priisrašytL

Kp. Pirm.

LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, 12 d. gruodžio tuojaus 
po sumos Bažnytinėje salėje, 41 
Capitol 'Avė. Kviečiame visus narius 
ateitL Taip-gi atsiveskite naują na
rią.

Valdyba.

LEWISTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 12 d. gruodžio paprastoj 
vietoj. Kviečiame visus narius būti
nai ateiti, nes turime svarbią reika
lą. Taip-gi atsiveskite naują narią.

Aukavo: >
Jaunavedžiai.................................... 20.00
Vincas Kamaitis .............................20.00
Antanas Bąkša ............................... 10.00
Ona Bubnienė ................................ 10.00
Jurgis Gataveckas.......................... 10.00
Juozas Petrauskas .................10.00
Pranas Griškelis .............................. 4.00

Po $2.00: Vincas Dumšis, Kazimie
ras Vaičiulis.

Po $1.00 Antanina Jasiunienė, Mag
dė Aušrienė, Jonas Domeika, Petronė 
Domeiikenė, Juozas Bubnis, Jieva 
Bakšienė, Bronius Jasiunas, Elzbieta 
Jasiunienė, Antanas Sanda, Jonas Ku- 
dena, Karolis Jasinskas, Agota Ja
sinskienė.

Viso labo surinkta $100.00.

LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 12 d. gruodžio 2:30 vai. 
po pietą paprastoj vietoj. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
tarime daug svarbią reikalų aptarti. 
Atsiveskite naują narią.

Valdyba.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks panedėlyj 13 d. gruodžio 7:30 
vai. vaakre Karalienės Aniolą parapi
jos svetainėj. Visi nariai malonėkite 
susirinkti ir naują narią atsivesti.

Valdyba.

LDS. 20 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj 12 d. gruodžio tuojaus 
po pamaldą šv. Mikolo Arkaniolo pa
rapijos svetainėj 1644 IVabansia Avė. 
I §i 
rius

Worcesterio Lietuvių De
monstracijos 7 d. Lapkr.

Rengimo Atskaita.
Lietuvos Vyčią 26 kuopos ir šv. 

Kazimiero parapijos choro komisijos 
ant orlaivio auką surinko sekančiai: 
Ant buv. kareivią mitingo.......... $21.50
Ant A. O. H. salės .......................58.50
Ant bažnytinės salės laike Raud.

Kryž. prakalbą '............ .21.50
Blaivininą dr-ja, pridavė V. Rimša 2.00 
Blizgienė An. prid. .... >.................2.00
Lietuvos Dukterą dr-ja ...............15.00
šv. Vardo Marijos dr-ja .............12.58
Moterą Są-gos kuopa ...................12.75
Ukėsą Kliubo surinkta ...............11.13

2 d. gruod. Kliubo svetainėje buvo 
prakalbos. Kalbėjo šliupas. Be kitko 
sakė netikėti Markso ir Engelso raš
tams ir ją programui. Toliau prisi
minė apie Tautos Fondą, sakydamas 
kad Tautos Fondas tai klerikalą ir ku
nigą fondas. Girdi jie tik savo parti
ją ir kunigus šelpia ir atskaitos ne
duoda. O apie marksistą globojamo 
šelpimo Fondo ir tautiDinką Neprigul- 
mybės Fondo atskaitą neišdavimą ty
lėjo, 
dėlto 
J«-

Po
lėšą ir universitetui, 
daug. Misllnau, kad tautininkai su
dės didelę sumą, bet mums jau yra 
žinomas ją duosnumas ir užuojauta 
Lietuvai. Tai nėr ko stebėtis, kad su
rinko vos $6.76.

LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj gruodžio 10 d. 8 vaL 
vakare šv. Jurgio svetainėje 190 New 
York Avė. Kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naują na
rtą.

Viso surinkta auką 
Jilaidos.

6000 protestą .........  $20.00
Už orlaivį ...........  35.00
Vaikams už Išnešiojimą protestą
(dėl 40 vaiką po 50c.) ................20.00

Spalio 25 d. šv. Petro ir Povilo dr- 
ja turėjo koncertą. Programas susi
dėjo iš sekančią veikimą: choras dai
navo: 1) “Saulelė Raudona” 2) “Kam 
šėrei žirgelį,” 8) “Per girelę jojau v. 
c., 4) “Valia valužė” — vyrą choras, 
5) “Geismai ir svajonės” — vyrą cho
ras. 6) “Pamylėjau vakar” solo — F. 
Alekna: 7) “Našai lt ė” — merg. cho
ras; 8) “Vargdienėlė” — m. e; 9) 
“Plaukia sau Laivelis,” solo. Jonas 
Llkas; 10) “Kur bakūžė samanota,” 
osk>, Domicėlė Hankauskiatė; 11) “Ko 

», J. V. Gudvlkte:

.$75.00 
$156.96 
..75.00 

—;*—
Liko ...iį,,;....$81.96

Llkusie $81.96 atiduota demonstra
cijos rengimo kasteriu! J. Glaviekui.

Aukščians minėtą dr-ją narią vardai 
kurie aukavo: Julė Stočkienė $2.00; po 
$1.00: K. Paltanavičienė, M. Civins- 
kienė, M. Kališausklenė, A. Rogllenė, 
J. Zakaras, A. Mniciaučls, J. Skliu
tas, J. Langls, J. Baltromaitis, M. 
Kapkienė, N. N., M. Rutkauskas. V. 
Ivanauskas, J. Saldis, K. šavenis, J. 
Burokas, J. Mikellonis. J. černis, A. 
Kamonis, A. Valangevičius.

šitie vardai surinkti sekančią rin
kėją: K. šavenis, J. Zinkaitis, A. Va
linskas, S. Gižius, y. Stankaus ir Em. 
Baniutės rinktą vardą nesiranda, ne
žinau priežastie*. - *

Rengisnc Komitetas.

Petras J. Baltuška čia turėjo savo 
agentūrą Ir sėkmingai ją vedė. Da
bar Jisai padarė IŠ savo agentūros Lie
tuvią Prekybos Bendrovės, kurios cen
tras Bostone, skyrių. Siunčia J Lie
tuvą pagal dienos kursą pinigus ir at
lieka 
vlams. 
Bldg.

Pastaruoju laiku lietuviškieji išga
mos komunistai-bolševikai nutarė vėl 
lįsti į draugijas ir ten “veikti darbi
ninką labui.” Ją veikimas yra vi
siems žinomas. Jie lįs į draugijas ir 
ten trukdys darbą Lietuvos labui; va
rys agitaciją tarpe draugiją narią ne
pirkti Lietuvos paskolos boną, neau
kuoti iš draugiją iždą jokiems Lietu
vos reikalams, žodžiu sakant, truk
dyti ir griauti visą Lietuvos valdžios 
varomą darbą.

Pereitais metais kuomet ją kromas 
Brooklyno suvažiavime ekspliodavo — 
ją Sąjunga skilo. Didžiuma nuėjo su 

f “Laisvės” overkotą komunistais ir nu
tarė, kad komunistams nevalia prigu
lėti prie organizaciją, kurią jie ne
kontroliuoja, o jeigu kuris ir prigu
lės prie kokios draugijos turi stengties 
ją kontroliuoti, žodžiu, jie užreiškė, 
dabar jau žmonės turi eiti pas juos ir 
prašyties kad pastarieji priimtą į ko
munistą tarpą. Užreiškė, kad jiems 
nėra reikalo “veikti” draugijose ir 
gaišinti savo darbą.

Didžiuma ją apleido draugijas ir 
’ žmonės iki šiol džiaugiasi, kad niekas 

draugijose suirutės ir lermo nebekelia 
kuomet tie padaužos “išsimufino.”

Kuomet pereitą sausį Suv. Valstiją 
valdžia 
sprando.
ti — ją 
munistai
tupėti po žolę. Užėjo jiems prasti lai
kai, • niekur pasidėti. Jie susimetė į ją 
vadinamą “Aidi,” “Aidi.” Bet ten nė
ra kas veikti, o jeigu ir veikia tai vi
suomenė jau neklauso, nes dabar visi 
yra užsiinteresavę Lietuvos reikalais. 
Komunistai matydami, kad be žmonią 
nieko negali padaryti, tai susirinkę 
slaptai nutarė vėl pradėti lįsti į drau
gijas. Kuomet dabar jie mato, kad 
Amerikos visuomenė taip puikiai dar
buojasi Lietuvos labui, tai komunistai 
iš užvydo nežino ką darytL Dabar jie 
paleido savo “garsiuosius” kalbėtojus 
Bimbą ir Jukelį su prakalbomis, kad 
pastarieji agituotą visus šlamštus ir 
Ją pritarėjus vėl lįsti į draugijas ir 
ten kelti suirutes, kad tokiu budu už
kenkti Lietuvos šelpimui. Tas yra 
patirta iš ją pačią Ir nekurtose ko
lonijose Jau bolševlkėliai rašosi prie 
draugiją.

Kadangi dabar momentas yra svar
bus ir visi yra gįslas įtempę Lietuvos 
gelbėjimui, tai kad nepasidaryti savoj 
draugijoj suiručių, visi turėtą atkreip
ti atydą J tai ir žiūrėti kokie žmonės 
prie draugiją rašosi. Yra nuo seniau 
žinoma, kad tie padaužos yra prikėlę 
draugijose daugybes aibių, kitos drau
gijos turėjo ir skilti, o kuomet ją pri
sirašė gana daug tat draugiją senes
nieji nariai, išbuvę ir darbavustesi per 
kelioliką metą, 'turėjo apleisti. Todėl 
nemlegokim. Jie dabar yra nupuolę 
ir žmonės ją neklauso. O kuomet ne- 
apaižiurėsim tai paskui bus aimanuo
ti pervėlu.

ParyHus. — Daug Ame
rikos anglių atgabenama 
Francijon. Parduodama to
nas po $14, o prieš dvi sa- 
vaiti buvo po $29. Anglijos 
anglių kompanijos susirūpi
nę dėl Amerikos anglių nu- 
piginimo.
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smulkesniems musų pramo- 
pridavė daug ūpo ir drą-

Kam pikti žmonės kėsi- 
pajėga, prievarta atimti 
brangiausi miestą, myli- 
kapą, gražiausią sostinę. 
Tu, visagalingasis, neb-

stebėtinai daug musų ka- 
Vienų karininkų tiek, kad 
butų didžiausios armijos

palengvo D. Vilniaus 
vis mažiau žmonių ir 
ginkluotų subjektų —' 
Įsmunku | "Tėvynės

reiks skirtis su sostine, oi, il- 
11 vaL naktį — pasibaigė ka- 
posėdis ir mums pranešė svar- 
nutarimą — ryt anksti 6 vai.

KNYGUTE TALPINA SAVYJE DVI LINKSMAS
JUOKINGAS KOMEDIJŽLES

* *

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

va
šu-

ėžimas tokiu

VILNIUS
(ĮSPŪDŽIAI)

Dar bolševikams, lenkus Išvijus 
beriogsant Vilniuje ir iš tojo garbin
go miesto besistengiant pinti savo vo
ratinklius visai Lietuvai, jau man bu
vo gilaus noro spurstelėti į Vilnių, pa
sveikinti garbingąją sostinę. Tas gi
lus noras pamatyti Vilnių buvo dide
lio, skaudaus, pusantrų su virš me
tų ilgėjimosi išdava. Tie pusantrų me
tų ilgėsio nenutolino, neatšaldė bet dar 
giliau, dar intymiau, skausmu suri- 

: šo mus su Vilniumi. Ilgėjomės visi
— tauta ilgėjosi savo svajonės, savo 
sapno — sostinės ilgėjosi visa Lietu
va. Galų gale, ilgėsys pasitenkino — 
Vilnius jau musų — Vlniaus pilekal- 
nyj dar liūdnai vis, bet išdidžiai ple
vėsuoja musų trispalvė.

Bet, kad suprasti tą skaudų-didelį 
Vilniaus ilgesį, tą pusantrų metų opų 
lūkuriavimą reikia žvilgterėti atgal — 
prieš pusantrų metų.

Atsimenu, kaip šiandien — niūri, 
ūkanota sausio pirma diena 1919 me
tų. Vilnius, betampąs Lietuvos sos
tine juda — gyvenimas smarkyn ima 
pulsuoti. Įvairių gandų apie besiarti
nančius bolševikus, lenkus — pilna. 
Gatvėse politikuoja, gaudo laikraš
čius. Ateitininkai, suvažiavę iš visų 
Lietuvos kampų į konferenciją 29-31 
gruodžio 1918 m., pirmąją po didžio
jo karo konferenciją, atlikę pasekmin
gai taip nepaprastose aplinkybėse savo 
darbus, laukia didelio, iškilmingo pa
baigtuvių koncerto Miesto Teatre, sau
sio 1 d. 1919 m. Tai turėjo būti vie
nas didžiausių ir Iškilmingiausių kon- 

•certų, kurie kada buvo ateitininkų su
rengti.

Bilietai jau senai išpirktu Visi lau
kia ko tai nepaprasto, iškilmingo— 
džiaugsmiDgo, nykiame ir rudame anų 
•dienų — anos sunkiosios žiemos 
■venime.

Koncertui — įžanga lyg - \buvo 
karykščiai surengtas Naujų Metų 
tikimas. Susirinko visi Vilniaus atei
tininkai, visi konferencijos dalyviai ir 
šiaip jau būrys katalikų inteligentų. 
Didelė-erdvi ir graži salė — jaunimo 
gražus būrys — žaidžia dainuoja, pra
kalbas sako, leklamuoja. Jaunimas 
gyvena savu gyvybės gyvenimu, ypač 
būryj susirinkęs.

Tik štai pro dainas, pro juoko ai- 
■dus — girdisi brrr... — baisus sprogi
mas, keli šūviai ir ypatingas, dras
kantis nervus, išbirusių salės langų 
žvangėjimas. Daina nutruko, juoko 
vieton veidus sutraukė spasmatinis- 
-staigus išgąstis. Merginos karakterin- 
ga joms kiyksena bėga-buriasi lyg ave
lės už salės kolonnų, vyrai, nors iš- 
gązdinti patys — ramina jas — mė
gina šieptis, patys save ir kitus pa
juokti, bet nesiseka — išeina ne juo
kas, bet grimasa— kreiva, nenatūra
li. Vienas draugas, išbalęs, pašoka 
ant estrados ir žvilgterėdamas tai į 
krūvon susiburusius draugus-es, tai į 
į išbyrėjusias langų skyles, iš kur dar 
girdisi tolimi šūvių aidai, sako rami
nančią ir drąsinančią kalbą, nurodo į 
šio atsitikimo simboiingumą. Galų-ga- 
le visi nurimsta ir pasilinksminimas 
■baigiasi vėlai po pusiaunakties.

Tai vokiečiai, pasigėrę, ' sutikdami 
naujus metus, mėtė bombas, šaudė ir 
■daužėsi vieni su kitais — po ilgų oku
pacijos metų — jie kėlė musų sosti
nėje paskutinę orgiją, paskutinę bai
mę varė ramiems miesto gyventojams. 
<Jal patys nenusijautė, bet tai buvo 
paskutinioji ir baisioji jų viešpatavi
mo Vilniuje naktis.

Tad nestebėtina, kad ir moksleivi- 
ja-ateitininkai, tokiu epizodu sutikę 
naujuosius 1919 metus — atsikėlė iš
ryto kiek įtemptais dirksniais, kiek 
kiek suerzinti ir dar didesniu ūpo pa
kėlimu laukė rengiamojo koncerto į* 
vykstant.

Kadangi pats neprigulėjau prie ren
gėjų skaičiaus tad visą dieną pralei
dau laisvas — draugus, artymuosius 
belankydamas ir observuodamas Vil
niaus gatvės gyvenimą. Dieną nebu
vo jauti nieko ypatingo — judėjimas, 
kaip šventadienį visada didesnis — tad 
niekam nemetėsi į akis. Gandų — pil
na visada — nieks jais nesistebėjo, 
nors visi ais tikėjo ir klausė, nors 
butų fantastingiausi. Jau vakarop
— valanda šešta — nyku, šalta. Lei
džiuosi nuo Didž. Poguliankos, įsuku 
į Didž. Vilniaus gatvę—kaž koks ner
vingas judėjimas, prĮvarčiuose kai kur 
buriuojasi apsiginklavę civiliai— kas- 
gi čia? — klausiu praeivių. Girdi, — 
lenkai vokiečius ginkluoja. Gatvėmis 
judėjimas ne valandomis, bet minutė
mis miršta — kiekvienas smunka sa
vo prievartin ir džiaugiasi savo liz
dą pasiekęs — čia vis jaukiau, lyg 
užvgjį jauti. O aš kas — čia ne ma
no lizdas — aš čia svečias, tad ko 
skubėti — juo daugiau prietikių juo 
tampresnis atminimų ryšis su Vilniu
mi. Slenku iš 
g-ve — sutinku 
vis daugiau tų

tetinką."
Sargo” redakciją — ten nė gyvo žmo- 

bendradarbial turbut Ir- 
lnformuojasl, gatvėmis 
slėpdamiesi, kad nepa

karte Rusijos revollu- 
žiansla naujiena.

esama bareliai ir raitų. Jodami via 
pavaro, iiaskublna bėgti namo, nes 
esą greit kiekvieną praeivį varysią į 
“komendantūrą.” Katedros aikštėj— 
jau visa eibė raitų ir pėkščių. Susto
ję būreliai, kai kur ugnį susikūrę ir 
jau čia tik skubina, tik skubina, ne- 
sižvalgant prasmukti. Vis dar paly
ginti mandagus, vis dar atsargus, nė 
dokumentų nereikalauja, nė klausinė
ja iš kur ir kas.

Einu pas draugą, pavakarieniauja
me ir drožiame J koncertą ir taip jau, 
manome, pasivėlavę.

Miestas tuščias, tik raiti ir pėkšti 
lenkeliai sargybą eina. Didžiojoj gat
vėj šaukia stabdo, klausinėta — kas 
iš kur, kur einate.

Einava lyg apsvaigę ir klausiava 
viens kito — sapnas ar tikrenybė? 
Nejaugi lenkai užvaldė Vilnių — iš 
kur jų tiek atsirado, kad tokias tirš
tas po kelioliką ir keliasdešimtis žmo
nių sargybos išstatė. Kur dingo vo
kiečiai — tie galingi vokiečiai, kurie 
tiek metų taip skaudžiai trempė musų 
žemę! Jų'nei vieno nebesimfito.

Galų-gale po keirollkos klausinėji
mų — dasiirėva ligi Teatro. Einava į 
duris — “stoj” šaukia. Aiškina vos į 
koncertą. “Tu vojsko polskie ležy” 
sako. Gal nesusipratimas. Dar klau
siu. Sukeikia ir pagrąsina. Tai tau 
ir koncertas. Skiriavos — nuliūdę lyg 
apsvaigę. Einu į. moksleivių bendra
butį prie Aušros Vartų.” Čia susibu-, 
rusi moksleivija — improvizuoja kon
certą. šoka-žaidžia. Kiekvieno atėju
sio iš miesto klausinėja — kas ir kaip. 
Visi susirūpinę. Dauguma iš provin
cijos — klausimas kaip namo grįžtu

Susitarę F. K., K K. ir aš einame 
į musų Valdžios būstinę — į V. Tary
bos rumus pasiinformuoti. Kiekvieną 
žingsnį stabdo. Susitarę lošiame ko
mediją—sakomės esą “žolnierzy wojs- 
ka litewskiego” ir einą kur įsakyta — 
leidžia. Klausinėja koks ūpas, ar ne
prisidėsiu prie “sukilimo” — vis man
dagiai, nedrąsiai. Įsižiurta į veidus
— daug vaikų 14-17 metų, vos šau
tuvą paneša. Tai Vilniaus lenkų moks
leiviai. Liūdna ir graudu.

Vilniaus gatvėje jau veik nesama 
sargybos tik kampuose gatvių.

V. Tarybos rūmų langai šviesos pil
ni. Ten daug susirinkę. Prie durių 
stovi sargybinis — bet kas, Dieve ma
no. jaunas vaikinas, iš proletarų, ap
sivilkęs vos ant pečių besilaikančiu 
rusišku šineiiu. apsiginklavęs rusų ty- 
po šautuvu ir turįs bent 20 šovinių. 
Tai vienatinė ginkluota pajėga visame 
rūme. Tai pirmas lietuvių kareivis, ku
rį man teko matyti jau musų armijoje
— tai vienas pirmųjų savanorių. Ir 
tokia drąsa jo akyse žiba, kad net 
šiurpu. “Tegu pabando, sako, dvide
šimts jų nudėčiau — aš pratęs.”

Ir džiaugėmės žiūrėdami į tą gynėją 
kuo ne pro ašaras ir jautėmės lyg kie
no stipriai-stipriai saugomi.

“Sukilėliai” jau buvo pasistengę į- 
ritinti pro duris didoką akmenį ir ke
lis stiklus išbarškinti, bet į vidų vis 
dar nelindo, gal “sargybos” bijojo?..

Kada atėjome — tik buvo prasidė
jęs ministerių kabineto posėdis, kuria
me buvo sprendžiama kas daryti susi- 
dėjusioj padėtyj.

Ta pora valandų išrodė ilgiausiais 
metais — nė kalba mezgėsi, nė žo
džių galėjai rasti — niuru, ilgu, be
galiniai liūdna ir nė nujausti, nė įspė
ti kas bus? Kur dingsime, kaip gy
vensime be Vilniaus. Taip lyg sakyte 
kas sakė viduj — įkyriai kartojo — 
ilgam 
gam. 
bineto 
biausį 
evakuojamas. Grįžtame nešini liūdną
ją žinią. Einame lyg tyčia pro kated
rą, lyg norėdami pasakyti Su Diev Vil
niau, Su Diev senoji Katedra. Stab
do ir klausia — pasakius “iš Tary
bos” — leidžia. Vienas, lenkų kari
ninko rūbais, net gražiai lietuviškai 
prakalbino. Kiti klausinėjo apie nu
tarimus Lietuvos Valdžios, bet mes 
simuliavome turį laikyti paslaptyje 
kas mums įtikėta.

Kiti mėgino kratyti, bet nieko nera
dę — leido tolyn.

Sunki, nemigto naktis ryto belau
kiant. Lauki ir nesulauki prašvintant, 
nesulauki dienos. Tikra “naktis be 
aušros,” anot poeto.

Anksti išsirengėme į stotį — stoty
je, vienatiniame viso miesto punkte 
vokiečių sargyba, stoties aikštė diglio- 
mis vielomis apverta, neleidžia nieko 
be tam tikrų liudymų.

Musų valdžiai pavesfti vos keli va
gonai — visi III kl. — grūdasi žemi 
ir augštl valdininkai kartu, vienos ne
laimės Ir vieno vargo sujungti. Vėliau 
atėjęs ministeris-pirmininkas Šleževi
čius neberanda vietos, užleidžiamąją 
atsisako priimti. Rymo jis, stačias 
prie lango ir lindi. ,

Dar neišaušo rytas, saulutė dar ne
švystelėjo — nedavė pasidžiaugti gra
žia diena ir jau SuDiev Vilniui, su 
Die sostinei žila jai, graudžia j am sap
nui, puikiajai svajonei Su Diev!

Už ketverto-penketo valandų, jau 
dienai įdienojus mes jau šliaužėme— 
pabėgėliai ar tremtiniai Kauno gatvė
mis.

Ir Kaunas tada dar neslžlnojo-nenu- 
sljautė kokią vaidmenį jis vaidins mu
sų kovos už nepriklausomybę istorijo
je, kiek rudų juodų it naktis dienų ir 
šviesių valandėlių teks jam būti liudi
ninku, kokių saulingų svajonių globė
ju, tuo metu — Ištrėmimo metu, ka- 

I da visa tauta ilgėjosi Vilniaus — gavo 
sapno gražiausiojo, svajonės šviesiau
sios — Vilniaus — pilies, Vilniaus — 
dailės, kultūros centro. Vilniaus — 
šventyklos. — Vilniaus

Pusantrų metų 
ninku — ties be aušros

. *

dangė — ir vėl visa Lietuva sušunka
— Vilniau, — tu musų.

Kas tokiu atvėju nesiskubins pama
tyti saulingosios, gražiosios sostinės, 
kas nebėgs ilgesį nuraminti, pasiguos
ti šv. Aušros Vartų Motynai.

Sukenčiau — nebėgau į Vilnių dar 
bolševikams tebesant, nors buvo gali
mybės. Nebėgau dėlto, kad bijojau 
skausmo — išvysti brangiąją sostinę, 
svetimų atėjūnų niekinamą ir trempia
mą.

Bet užtat, pasiliaosavus Vilniui nuo 
visų svetimųjų atėjūnų, pirmai progai 
pasitaikius — skubinu — bėgte-bėgu, 
koks tai giliausias geismas mane neš
te neša — nusilenkti, pabučiuoti pa
sveikinti mylimąją žemelę.

Rugsėjo 30 d. išaušo šilta-saulinga. 
Skubinu stotin. Į Vilnių važiuoja daug
— ilgas traukinys kimšte prikimštas. 
Norėtųsi jį pastūmėti tą tingų trauki
nį, kad tik jis skristų, nesustodamas 
į Vilnių. Ir stebėtina — nuo Landva- 
ravo pradeda smarkyn ir taip įsisma
gina lyg butų tikras “ezpress.” Sma
gu kada taip smarkiai neša traukinys 
į mylimą, ilgai svajotą vietą. Lyg 
lėkte leki, lyg energijos daugiau jau
ti.

Ana — pro langus, saulės nušviesti 
pušynai — kalneliaL kalvos — visa 
taip stebuklingai gražu, artyma, gi
mininga, kad ašaros nenoromis spring
sta gerklėj ir klausi — “Bet kam, ko
dėl ir kiek naudos iš savo sopančios 
skriaudos?” 
naši žiauria 
mums musų 
miausį tėvų 
Nejau-gi ne
rasi būdų nutremti-suramlnti ar išnai
kinti gruobonis?!..

Prieš pat Vilnių traukinys vėl nu- 
stabdo smarkumą ir slenka jau visai 
lėtai, nes reikos užverstos sugriuvu
siais vagonais, susprogdintojo tilto ga
balais. Jau įvažiuojant į stotį matyt 
žiaurios kovų pasekmės. Visai nebe 
tas vaizdas, kai apleidžiant Vilnių 
1919 m. Tada buvo dyka-tuštu — vis
kas išvežta — nė atliekamo vagono, 
nė kokio pamesto daiktelio. Bet kas 
buvo pastatyta nejudinama — tas ir 
stovėjo. Dabar-gi ne tik tuščia, bet ir 
pilna griuvėsių skeveldrų — chaotin- 
gas įspūdis. Gražiojo tunelio korido
riai ir įėjimai lentomis užkalti. Tik 
rūmas vienas dar stugso daug matęs 
ir dėlto apšerpetojęs, nors viduj paly
ginti švariai laikomas.

Skubiname į viešbutį. Jau kitų bu
vome perspėti, kad, neįlystume kur, 
nes antraeiliai viešbučiai nebepaken
čiami. Ieškomės vieno geresniųjų. 
“Bristol’is” — bet ir jis taip aptrešęs, 
taip apleistas, kad baugu į lovą gul
tu Viskas aptrinta, suvalkiota, su
plyšę, net baltiniai sulopyti. O juk 
tai buvo kadaisia vienas elegantingiau- 
sių viešbučių.

Gatvėse — tas pats — šalygatviai 
suirę, gatvės duobėtos, Sąšlavų pilna
— retai valoma, namai aprūkę, apsi
lupę — Žodžiu purvinas Vilnius.

Prausti tave reikia, senuoli Vilniau, 
kad tu butum toks gražus ir jaunas 
kokį mes tave norime matyti, tai rei
kia mylinčios ir rupestingoes rankos, 
kuri tave apdorotų ir apvalytų nuo vi
sų piktųjų okupantų palikimų. O toji 
ranka — tai Gedimino ainių.

šiaip jau gyvenimas pradeda atgy
ti — krautuvas pilnėja, turtėja, mais
tas pinga, prekyba auga. Į Vilnių at
plūsta* vis daugiau ir daugiau lietuvių 
inteligentijos: Vilniaus sulietuvėji- 
mui daug prisidėjo lietuviai amerikie
čiai. Jie turėdami kapitalo nupirko 
keletą namų, nupirko viešbučių, kai- 
kurių, šiaip krautuvių — tokiu budu 
ir kitiems 
nininkams 
sos.

Vilniuje 
riuomenės. 
atrodo tai
karininkija. Kareivių-gi pilnos gatvės
— lyg butų visų didžiausios armijos. 
Atsikėlus Vilniun nors tik daliai mi
nisterijų, miestas žymiai sulietuvfjo. 
Ir stebiesi žmogus. Juk anais vokie
čių laikais — Vilniuje dominuojanti 
buvo lenkų kalba. Dabar-gi, slankio
damas gatvėmis tik ir girdi rusų (ku
rią daugumoje vartoja žydai) ir lie
tuvių kalbas. Lenkų kalbos tiek re
ta pasitaiko, kad užgirdęs net atsisu
ki — lyg kokią nepaprasčiausią sve
timųjų kinų ar japonų garsus išgir
dęs.

Vilnius bežiūrint butų lietuvių mies
tas — tik duokit mums jį nors porai 
metų pamėginti — tik mes ir galime 
jį Iš griuvėsių pakelti, mes kurie ne 
išrokavimais, ne fanfarinados veda
mi jo norime, bet mylime jį kaipo gra
žiausi Lietuvos kampelį. Jau lietu
viai tuo trumpu laiku įsitaisė puikią 
kavinę “Birutė” Jurgio prosp. ir Ka
tedros aikštės kampe. Ten ir geros 
muzikos, ir gerai pataisyto gardaus 
valgio ir šiaip jau smagus kampelis. 
Ten visada pilna lietuvių ir kariškių 
ir šiaip inteligentų — aplamai — tai 
buvo lietuvių mylimas jaukus ir savas 
kampelis.

Sodai apleisti — nevalomi ir netai
somi. Gedimino kalnas uždarytas, ka
reivių saugojamas. Liudna-nyku bet 
sava-gimininga ir artima.

Prieš išvažiuosiant einu į Aušros 
Vartus pasimelsti, žadėjau. Ten vi
sada žmonių pilna—ne tiek pilna kar
tu klek nuolat — vieni išeina, kiti 
ateina taip ir toliaus. Meldžiuosi ir 
mąstau. Jaučiu kaip sausa širdyj, 
kaip sprangu kaž ko gerklėj. Ateina 
vis žmonių — meldžiasi ir aukas de
da — Įkyri mintis lenda galvon gal 
musų pražūties prašo, gal skaudžios 
bausmės mums Drašo ir aukas deda vis

nepadorių darbų; sunkių nusidėjimų 
bausmės nusipelnę?.. Dėlto taip sau
sa širdyj Ir sprangu gerklėj —o taip 
norėtųsi atvirai, širdingai maldoj pa
sikalbėti su Motina švč. — ramybės 
išprašyti sau, taikos ir palaimos savo 
šaliai, vargo žmonėms.

Persigalėjau — prašiau kaip mokė
jau ir už save Ir už brolius ir Vilniaus 
prašiau ir norėjau visa širdimi pasa
kyti — “kaip ir mes atleidžiame sa
viems kaltininkams,” bet suspringo — 
ne, jie Vilnių juk nori atimti.

Išėjau liūdnas, suskaudęs, kartoda
mas Jobo psalmės žodžius, bet vis ti
kėdama^ Teisybe. Gerai sako žemai
čių patarlė — “Dievas vienus baudžia 
nueidamas, kitus-gi grįždamas.

Ir Su Diev, Vilniau — aplankiau 
tave, ilgėsį nuraminau ir nežinojau, 
išvažiuodamas, kad vėl piktoji gauja 
pasikėsins tave iškoneveikti. O gal šir
dis ir nujautė tik nepasakė, dėlto taip 
liūdna buvo tave lankant, tavo krivu
liuotomis gatvėmis vaikščiojant ir 
skaudu apleidžiant.

Lietuvių tauta, geriau pasakius jo
sios inteligentija turi begaliniai daug 
ilgėsio, gilaus prisirišimo ir šviesios
— romantingosios meilės Vilniui. Vil
nius — musų atgimimo simbolis, musų 
svajonė, musų visų šviesiausiasis sap
nas ir visų gražiausioji pasaka.

Ir visas nepriklausomybės kūrimo 
tas tavin skaudžiu ilgėsiu, ta šviesia 
bei kovos darbas ir perdėm persunk- 
svajone.

Lenkai gerai nuvokia tą musų mei
lę, tą pasiilgimą ir jie savotiškai, 
šlykščiai skaitliuodami mano mus be 
Vilniaus galėsiant gyventi ir atsiža
dėsiant net nepriklausomybės, kad tik 
Vilnių gavus. Apsirinka nelabieji. 
Mes ilgėsimės Vilniaus, mes jį sap
nuosime, jį svajosime — kartų kar
tos ilgus amžius ugdys, auklės ir gra
žins tą tautos svajonę, tautos viltį — 
tai bus ištisų amžių tautos siekimas
— ir Vilnius vis-gi bus musų.

Pasiilgkite ir pamylėkite ir jus, nors 
Amerikoj gimę ir augę lietuviai — mu
sų senuolio Vilniaus — musų garbin
gosios Gedimino sostinės.

Ed. Turauskas. 
Friburgas (Šveicarija)

I-KI-1920.
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SUŽEISTIEMS MŪSŲ 
ARMIJOS KARIŠKIAMS

RAUDONŲJŲ 
KONGRESAS.

Trijose
Pennsylvania,

W ashington 
valstijose 
New York, New Jersey ir 
Delaware areštų už laužymą* 
prohibicijos įstatymo nuo 
sausio 16 iki spalio 1 d. bu
vo 2.500.

Manila, Filipinai salos — 
Legislatūra (Seimas) pri
ėmė bilių, kuriuo skiriama 
$500.000 kasmet vedimui 
propogandos už Filipinų 
saki neprigulmybę. 
siunčiama misijos į 
Valstijas. Filipinų 
valdo Suv. Valstijos.

Bus 
Suv. 
salas

Nemažas Amerikos lietu
vių skaičius jau sugrįžo Lie
tuvon. Kaikurie iš jų jap 
įstojo savanoriais tai į Lie
tuvių armijų, tai Šaulių Są
jungom Iš esančiųjų Kau
ne Amerikos Lietuvių susi
organizavo naujas Komite
tas Lietuvos Armijai padė
ti, būtent ‘‘Amerikos Lietu
vių Karo Sanitarinis Komi
tetas.” Tau Komitetan į- 
eina d-ras Rutkauskas, kai
po pirmininkas, Vereckis, 
Adžgis, ČJesnulis ir Kau
pas. Vyriausis Armijos 
gydytojas generolas _ leite
nantas Nagevičius per šį 
Komitetą kreipiasi prie A- 
merikos Lietuvių su tokiu 
prašymu, kursai tapo kab- 
legramu prisiųstas Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje:

‘ ‘ Praneškite Lietuviams 
Amerikoje, kad mūsų ka
riuomenė kasdien auga skai
čiumi, stiprėja ūpe ir gerai 
muša priešą, bet praneški
te ir apie nepakenčiamus 
vargus sužeistų ir ligonių 
kariškių, kurie žiemos lai
ku yra gabenami iš ilgo 
fronto. Mūsų pulkams trūk
sta šešiolikos sanitarinių au
tomobilių, 160 sanitarinių 
vežimų. Iš epidemijos prie
žasties reikalinga tuojaus 19 
kilnojamų dezinfeksijos ka
rietų. Karo ligoninei su
žeistiems tyrinėti reikalin
gas vienas Rentgeno apara
tas. Bendroj sumoj visų 
daiktų reikalinga ant 70 
tūkstančių dolerių.
Amerikos Raudonasis Kry

žius padeda ligoniams balti
niais. Dabar susiorganiza
vo armijai padėti Amerikos 
lietuviij. Karo Sanitarinis 
Komitetas Kaune iš asme
nų: Dr. Rutkauskas, pirmi
ninkas. Vereckis, Adžgvs, 
Česnulis ir Kaupas.
Broliai Amerikiečiai! Sku

bėkite su pagelba kariuome
nei, siųskite ar per nurody
tą Komitetą ar į Krašto Ap
saugos Minitseriją Karo 
Sanitarij os reikalams. ’ ’

(Pasirašęs Vyriausias Ar
mijos Gydytojas gen-1.

Nagevičius.

New York. — Ant laivo 
MacKissin ištiko ekspliozi- 
ja. Jis stovėjo prie Fort 
Hamilton. Ant laivo buvo 
30.000 šovinių. Laivas žu
vo ir prieplauka sudrasky
ta. Tik keturi žmonės tesu- 
žeisti, bet išgąstis buvo tūk
stančiams.

Bernas, gruodž. 5.—Tarp
tautinis socijalistų kongre
sas, kurį sušaukė Vokieti
jos neprigulmingieji socija
listai ir Šveicarijos social
demokratai prasidėjo. Tie 
socijalistai yra tai atsimetų- 
sieji nuo antrojo internacio
nalo ir neprisidėjusieji prie 
trečiojo (bolševikų).

Iš
Iš 
š

LAIFIHH
110 DIENŲ DIDIS IŠPARDAVIMAS

Vyriškų drapanų išpardavimas prasidės nuo 
8-tos ir baigsis 18-tą Gruodžio šių metų. Vyrai, 
nepraleiskite gerą progą, nes viskas bus labai pi
giai parduodama. .Už atsilankymą iškalno tariu 
širdingą ačiū.

Su aukšta pagarba,
J. P. VAITKUS (VAITKEVIČIA)

201 MELLBURY ST., WORCESTER, MASS.

KALĖDINĖS KELIONĖS.
S. S. SAKONIA 14.300 tonų, išplauks sausio 18 d.

“Didžiausias Garlaivis Plaukiantis į Hamburgą”

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

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

NEPAPRASTA NAUJIENA PENSILVANIJOS 
LIETUVIAMS!

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
(LITHUANIAN SALES CORPORATION)

414 W. Broadvray, Boston 27,, Mass.
Atidarė savo Centralį SkyriųVilkes-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 giminėles kurie gaus dar prieš Kalėdas, jeigu pasiskubinsi t. 
Bendrovė rekomendacijos nereikalauja, nes jus patys tėveliai ar se
sutės gal jau nekartą rašė kad siųstumėt jiems pagelbą pinigais ar 
drapanomis per Lietuvių Prekybos Bendrovę Bostone. Todėl dabar 
galima siųsti ne tik Bostone, bet ir čia, Pennsylvanijoj, per skyrių 
Wilkes-Barre, Pa.
Važiuojantiems į Lietuvą

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

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

“DARBININKAS”

JFrattkHn
of the city of Boston

6 Park Sąuare
Jeigu jąs investlnate į ataką, bondus, etc., tikėdamiesi dideliu 

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

giai, tuomet Jus ilgiau gyvensite ir turėsite daugiau pinigu R sma
gumo. 
UŽTIKRINTAS SAUGUMAS. PAŽANGUS GASPADORIAVIMAS.

DEPOZITŲ .......................$21,000,000
PERVIRŠIS ..................... $ 1,400,000
PADCLIAI PRIIMAMI NUO $1.00 IKI $2,000.00 
PROCENTAI PRASIDEDA NUO 1 D. LAPKRIČIO.

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.
Vienatimi LIETUVIS AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų.

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

B
Š
S

0
? š
S

2. UBAGŲ BALIUS BEI ELGETŲ PUOTA
Vienaveiksmės komedijos.

M. CURLANIS
2820 Joe Campaa (Hamtramek) Detroit,

CUNARD LINE
Tiktai 9 dienos

HAMBURGĄ IR 
LIEPUOJŲ 

PER ANGLIJĄ.
Aąnitania Gruodžio 14

Trečios klesos rata į
Hamburgą $125.00
Liepuoją 145.00

Su dadėliu 
$5.00 karės taksą 

Randasi vietinis agen
tas tamstos mieste. 
Nueikite pas jį.
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KAS DAUGIAU?

• APIE BLAIVYBĘ.

Kalendorius iš LietuvosX

Kun.

Kun.

IŠlŠWŠlWa&lC&l£l£l&l£loS

SVARSTO ATEIVYBSS

Temykite.

Y.

ATITAISYMAS.
Aukuoto jų surašė Jono šeškausko 

prakalbų per klaidų pažymėta, kad 
Antanina Staniuliutė aukojo $1.00. Iš
tikto ji aukojo $10.00.

NAUJIENA IR
ŠVIEŽIENA.

«

Finance Corp.

ton’o lietuviams.

pasišventusių žmonių. Be abejonės
pas mus tokių yra daug, tik bėda, kad
knygučių nebuvo. Bet daabr jau su
laukėm. Tad malonėkit ateiti į susi
rinkimų, kuris įvyks gruodžio 9 d. šv.
Petro bažnytinėj svetainėj 7:30 vai.
vakare. šis susirinkimas yra svarbus 
ir tuomi, kad bus renkama valdyba
ant ateinančių metų. Tie, kurie esat
aukavę ateikite visi, nes bus dalinami
paliudymai ir mokesnių knygutės.

Rait.

Gausybes
žinių ir informacijų apie
Lietuvą. Visokių kitokių
gražių skaitymų rasite tame
gerame kalendoriuje.

• ne

VIETINĖS ŽINIOS.

Vincas Valeika-iš Brigh
ton, Mass. pirmutinis atsi
liepė į mūsų paprašymą pa
remti “Darbininko” ben
dradarbį Lietuvos armijos 
kulkosvaidžių kuopos virši- 
lą Leoną Vitkauską — Var
go Poetą. Atėjęs paklojo 
$2; Sakė, kadųjo draugai 
panašiai padarys.

Atsiliepkite greičiau, bro
liai ir seserys, paremkime 
talentingą jaunikaitį, kurs 
nekartą statė pavojun savo 
gyvastį už tėvynę. Kai tik 
susidarys bent dešimt dole
rių, tai pasiųsime tuoj, kad 
Kalėdoms gautų.

binėti ateivystės varžymo 
projektą, kurį paduos svar
styti ateinančiai kongreso 
sesijai.

Kongresas gal nutars tū
lam laikui uždrausti atei- 
vystę visai.

Per pirmuosius keturis 
šių metų mėnesius ateivių į- 
leista į Ameriką 399.857, o 
išvažiavo tuo pat laiku 214.- 
705. *

TAUTOS FONDO 11-TAS 
SKYRIUS VEIKIA.

J. Tuleikis ir J. Mačiulaitis, kurie 
gavę paliudymų nuo gerb. kun. K. 
Urbonavičiaus, rinkti aukas per sta
bas. dirba su pasišventimu ir darbas 
sekasi, štai pereitų savaitę vėl su
rinko $21.00 ir L. L. P. Bonų pardavė 
už $50.00, kurį pirko Pranciška Pet
rašiūnai tė. Aukojo šie po $5.00: O. 
Abagoliutė, A. Martusevičius ir M. 
Uždą vinis $2-00; po $1.00: K. Ulevi
čienė, A. Indrišiunienė, K. Jakas, J. 
Kairaitis, A. žentelis, J. RazvadauS- 
kas, A. Janulevičius, B. Serafinas, N. 
N. Viso $21.00.

Ar-gi neatsirastų ir daugiau tokių

FĖRAI PILNAME 
ĮSISIŪBAVIME.

Gruodžio 5 d. šv. Petro bažnytinėj 
svetainėj parapijos fėrai nusisekė, 
įmonių buvo apie 1,000 ir visi smar
kiai dšlbSY??5' padarius kodl-
džiausf pelnų parapijai. Su
jungęs 13 kuopos šaunios gaspadicės 
pralenkė visus, ant jų stalo padarė 
virš $70.00. Tad garbė sųjungietėms 
už gražų pasidarbavimų. Ant sekan
čios nedėlios jos rengiasi dar šauniau 
pasirodyti, nes prikeps vištų, viščiu
kų, plragų, piragaičių ir pridarys vi
sokių naminių gėrimų. Todėl gerbia
mieji parapijonai, lankykime fėrus ir 
remkime parapijų, kaip sųjungietės.

Darbininkas.

V

r,*.:-

DARBININKAS
iv. Jono Evangelisto Palaipinės
Draugijos Vaidyba

So. Boston, Mass.
Pir-ajUNkAS — Motiejus Žiobs,

589 E. 7-th SL, So. Boston, Mass. 
r k-PiBMiNiNKAs — Jonas Galinis,

20 Vinfield SL, So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Jonas Glineckis,

277 Silver SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaitė.

47 Vale SL, So. Boston, Mass. 
Kasusius — Andrius Naudžiūnas,

16 Vinfield SL, So. Boston, Mass, 
Maršalka •— Step. Navickas,

, Draugija laiko susirinkimus kas 
trečių nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ų 
vaL po pietų' Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston. Mass.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

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

NAMAI ANT PARDAVIMO

DAKTĄRAS NAMUOSE..
Kų tik Išėjo iš spaudos nauja knyga j 

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

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

D

Connecticut Citizen November 1920 
(taip vadinamas prohibicijonistų laik
raštis) štai kų paduoda: Bostone, 
Mass. areštuotų girtuoklių skaičius 
užstojus prohibicijai sumažėjo 18,143 
mažiau šįmet negu pernai — statisti
ka išduota taip vadinamo municipalio 
teismo spalio 14, 1920 m. Tai kiek 
mažiau ašarų girtuoklių pačioms ir 
vaikučiams, kiek mažiau vaidų ir 
keiksmų, kiek mažiau išlaidų valdžiai 
už.teismus? Jei tam mieste tiek ma
žiau, tai ir visuose Amerikbs miestuo
se galima skaityti tai paL

Suvienytų Valstijų valdžia nuskan
dino 21,600 butelių alaus Chicagos u- 
pėje. Tas alus buvo pargabentas iš 
miesto Kenosha, Wis., bet negavo lai
ko jį parduoti — tapo pagautas prie 
pat kranto.

Teisingai pasakė Anglijos daktaras 
Penkioliktame Visų tautų Kongrese 
Washingtone laikytame Spalio 21-26, 
šių metų, kad, jei butų vėl sugrųžin- 
tas leidimas pardavinėti lengvų alų Ir 
vynų, tai butų tiktai toks skirtumas 
kaip tarp greitojo traukinio ir paleng- 
vojo kuris vis tiek nuvyksta į savo 
vietų nors palengva, taip ir lengvieji 
alkoliniai gėralai kadir palengva vis 
nužudo žmogų.

Kun. P. Saurusaitis.

NAUJA LIETUVIŲ 
SPAUSTUVĖ 
South Bostone.

Dirbama įvairių rūšių spauzdi- 
niai kaip lietuvių kalboje taip ir 
angliškoje bei kitose (slaviškose) 
kalbose. Visi biznieriai, profesi- 
jonalai ir draugijos bei organi
zacijos, jei jums reikia . kokių 
nors spaudos darbų, duokite šen 
mums juos padaryti.
Kerdiejai, Geri Spaustuvninkai.

Kerdiejus Press
598 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Ant Broadvay, arti Marine Park tri
jų šeimynų, 7-7-6 ruimai, visi improv- 
ements.
Ant E. Fifth St., arti Marine Park tri
jų šeimynų, 6-6-5 ruimai, visi improv- 
ements. PrekS $8,000.00.
Ant VVest 6-th St., arti Dorchester St., 
dviejų šeimynų namas. Parsiduoda la
bai jftgiai, puikioj vietoj.

J. B. MIKALAUSKAS,
233 Broadway, So/ Boston, Mass.

NAUJIENA IR 
ŠVIEŽIENA.

*1921 metams Šv. Kazimiero 
Dr-jos išleistas. ------v=~

Atsiųskite dolarinę ir gau
site tą indomų kalendorių ir 
22 ekz. laikraščių iš Lietu
vos. Šiomis dienesnis atėjo 
“Tauta” lapkr. 12 d., “Dar
bininkas ” lapkr. 14 i Nau
jų laikraščių Lietuvos 
veik kasdien ateina.

IŠVAŽIUOJA 
LIETUVON.

Apie 20 d, gruodžio išvažiuoja į Lie
tuvų Jonas Vallukonls, buvęs Nuterio
tų Draugų Komiteto sekretorius. Vie
nas iš darbininkų besiginčydamas su 
minėtu Valukoniu apie Tautos Fondų 
užklausė: “Kada grįši į Amerikų?” 
Valukonis sako: “Jeigu Lietuvos Val
džia yra toki, kaip Kneižys, tai grį
šiu tuojau.” Keista, kad Valukonis ir 

v ligšiol nežino koki Lietuvos valdžia.
Darbininkas.

T. FONDO VALDYBOS
ANTRASAI.

Jo Eminencija 
James Cardinal Gibbons, 
Honorary President,

Baltimore, Md.
K. Urbonavyčius, prezidentas,
50 W. 6-th SL, So. Boston, Mass. 

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

P-16 S. Rutkauskaitė, Vice-plrmininkė, 
.602 South St, Mahanoy City, Pa. 

B. Vaišnoras, iždininkas,
1514 Carson SL, Pittsburgh, P*. 

K. J. Krušinskas, sekretorius,
222 S. 9th SL, Brooklyn, N. 

Kun. F. Kemėšis, iždo -globėjas,
381 Westmlnster Ave^ '. įt- 

Detroit, Mich. 
Kun. J. J. Kaulakis, iždo globėjas,

324 Wharton St, Phfla^ Pa.

ŽUVO PER AUTOMO
BILIUS.

Washington. — Suv. Val
stijose per 1919 metus auto
mobiliai užmušo 3808 žmo
nių. Tai užmušimų atseina 
po 14.1 žmonių ant kiekvie
no 100.000 gyventojų.

Varšava. — Balakovičius 
visai bolševikų nupliektas. 
Jo kariuomenė išblaškyta, 
bėga linkui Lenkijos. Bala
kovičius turėjo 12,000 ka- 

-reivių ir pienavo žygiouti 
ant Maskvos.

Atėnai. — Aiijantų nota, 
kurioj pasakoma, kad jei 
Graikija nubalsuos grąžinti 
karalių Konstantiną, tai ali
jantai jos nerems, sukėlė di
delį nusistebėjimą.

« , ■■■—»■ ■■■ 1^,.

Cohlenz, Vokietija.—Kiek
vienas Amerikos okupaci
nės karioumenės kareivis 
aukavo A. Raudonajam 
Krvžiui.

L. K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.

KURSUI NUPUOLUS I
Tai geriausia proga daug Į 

auksinų į Lietuvų nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su jnanim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra į Lie
poj ų, Hamburgu ir visur.
Pasai kelionei J Lietuvų. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

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

P? Mikolainis,
53 Hudson Avę., Brooklyn, N. Y,

NETOLI STATĖ 
HOUSE

Boston, Mass. 
PARSIDUODA

S
£ ' S

IresTaTrantasI

ANT GREITO 
PARDAVIMO.

Parsiduoda ant greitųjų nauji na
mų rakandai arba fomičiai. Mes no
rime greitai parduoti, nes išvažiuoja
me į kitų tolimų miestų. Todėl nau
dokitės gera proga o nesigriaudinsite. 
Adresas:

S0PHIE MIKALONIS,
169 W. 6th Street South Boston, Mass.

PIRM. — Motiejus Versiackas,
41 Gatės St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — M. žarkauskas,
128 Bowen SL, So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT.—Juozapas Vinkevičius,
147 W. 6-th St, So. Boston, Masa.

FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage SL, Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas,
140 W. 6th SL, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis.
159 Bowen SL, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno mėne
sio 6-tų vai. vakare po Nr. 694 Wash- 
ington SL, Boston, Mass.

Saldžiausios Širdies Vlešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Pirmininkas — A. Kmltas,
284 5-th SL, So. Boston, Mass. 

Vige-Pirmininkas — J. Kavollunas, 
€8 Gold SL, So. Boston, Mass. 

Protokolu Rašt. — J. Andrlliunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Slm. Allkonis,
140 Bowen SL, So. Boston, Mass. 

Kasierius — S. Gižius,
877 Broadway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — F. Lukoševičius,
405 7-th SL, So. Boston, Mass. 

Susirinkimus laiko pirmų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

10 roarmorinių stalų, 26 kėdės, 
registeris, typewriteris, deska, 
show kasės, du pečiai, fanas, 
elektros signas. Biznis gerai 
išdirbtas. Nepraleiskite auksi
nes progos! Taip-gi galima 
išmainyti ant grosernSs arba 
bučernės. - Kaina visai žema 
ir išlygos lengvos. Dėl plates
nių žinių kreipkitės pas:

Antanas Kupstis,

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

TĖMYKITE!
Moterų ir vyrų pirmos klesos Lie

tuviškoje krautuvėje didelis pasirin
kimas moterų ir vyrų drapanų.

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

Antanas Valikonis paieško savo pu-

VAŽIUOJA Į LIETUVĄ
Lietuvių Bankinė Ben

drovė vardu “Baltic Statės
siunčia į

Lietuvą kur j erų vieną iš sa
vo biznio vedėją, pil. Joną 
B. Valukonį. “Pil. Valuko
nis yra gerai žinomas Bos

>, nes pir
miau jis buvo vedėju ir pas
kiau savininku firmos “Geo. 
Bartašius.” Iš Bostono iš
važiuoja apie 20 Gruodžio, 
o Kaune bus apie Naujus 
Metus.

seserės Anelės Grigaliuniutės, paeina
iš Kauno rėd., Panevėžio apskr., Ra-
midvalės vaL,•> Anykščių parapijos,
Šnipiškių kaimo. Tik kų prieš karę
atvyko Amerikon. Girdėjau kad gy
vena Bridgeport, Con. po No. 33 Merce
SL Meldžiu greit atsiliepti, nes mes
manome pavasrį važiuoti į Lietuvų.

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

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

FRENCH LINF 
“ Compagnie Generale ““ | 

Transatlantine 
j Iš New Yorko tiesiog į 

Hamburgą
SPECIALIS IŠPLAUKIMAS 

ĮTwin Screw fi.S. NIAGARA 
j Seredoj, Sausio 5,1921 
Į Kambarių ir trečios klesos 

užsakymai priimami, 
į Delei tlkletų Ir kitų lnfor- 
I macijų kreipkitės prie vietinio 
! French Line agento.

Amerikos Lietuviai kurie 
nori saviškius su pinigais 
sušelpti lai įduoda pil. Va- 
lukoniui parvežti, nes jis 
važiuoja su tikslu kad pa
gelbėti Baltic Statės Finance 
Corp. atstovui Kaune, pil. 
K. N. Norkui sustiprinti ir 
geriaus sutvarkyti reikalus, 
ir užmegsti ryšius su laivų 
kompanijomis taip, kad po 
Naujų Metų lietuviai galės į 
Ameriką atvažiuoti tiesiog 
iš Liepoj aus. Tikimės kad 
jam pasiseks prašalinti kliū
tys arba bent palengvinti 
būdus pasportų vizavime.

Todėl pasiskubinkit kas 
norite kad pinigai tuo j būtų 
pristatyti Lietuvoj, prisiųst 
pinigus tuojaus. Taip-gi už=- 
sakyt laivakortes dėl saviš
kių iš Lietuvos į Ameriką, o 
pasportai bus parūpinti.

Kas norite važiuoti sykiu 
su pil. Valukoniu į Lietuvą, 
dar suspėsit, tuoj atsišau
kite.

Pil. Valukonis sugrįš į A- 
meriką prieš Velykas.

Reikaluose adresuokite:
BALTIC STATĖS 

FINANCE 
CORPORATION .

357 Broaduay,
So. Boston, Mass. 

TeL S. B. 1061.
(Apgarsinimas)

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

Aš, Feodoras šeikus ieškau savo 
brolio Grigorlaus šeikau, paeina iš 
Gardino gub, Brest Litovsko pav, ži- 
tevskos valsč, Strilių sodžiaus. Ma
no adresas: LITHUANIA. Pandėlio 
paital Rokiikio apskr., Kauno red., 
Feoder Seikui.

Ieškau savo krikšto tėvelio Celžans- 
kio, kuris dar gerokai prieš karų Iš
važiavo Amerikon ir, rodos, gyveno 
Pittsburge. Benai jau kaip beatrašė 
laiškų. Vardo jo tikrai nežinau, tik 
jis gyveno prieš išvažiuosiant iš Lie
tuvos Šiaulių mieste. Gal kas žino 
prašau pranešti arba, geriausia, jo pa
ties atsiliepti. LITHUANIA. Virfila 
Vitkauskas Leonas, 9-tas pist. Lietu
vos Kun. Vytenio pulkas, žra kulkos
vaidžiu kuopa, Veikiančioji armija.

Paieškau savo brolio Povilo Myko- 
los Markevičiaus iš Aimlniškių, Vabal
ninku parapijos 29 m. gyvenusiojo nuo 
1914 m. Bostone, Mass. Meldžiu atsi
šaukti šiuomi antrašu: Casimir Mor- 
kevich Boftororak upol Tckerdymorki 
i Barabashevskoi Nr. 32.
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NEGIRDĖTAS NUŽEMINIMAS PREKIŲ
Už

(corned beef) 
(comed beef) 
(corned beef) 
(corned beef)

12 svarą
12 oz. 
1 sv.
24 oz.
6 sv.

Lašiniai 
Jautiena 
Jautiena 
Jautiena 
Jautiena....
Jautiena šviežia dėl kepimo 1 sv.
Jautiena svežia dėl kepimo 6 sv. 
Hash, Corned Beef sv. 
Tomaičių
Jam, (Australian) 2 svaru kenas

4
SPECIAL

keną
$2.50

.15

.18

.27
$1.00 

.12

.70

.15

.10

.30

6 už 
48 už 
48 už 
36 už 
12 už 
48 už 
12 už
48 už
24 už

$15.00
7.20
8.64
9.72 

$12.00
5.76
8.40
7.20

S2.40

SPECIAL
1 svaro baksas Chokoladu
į svaro baksas Chokoladu (geresnių) 

Aovmey’s Coėoa, į svaro baksas

1 svaro baksas Chokoladą
į svaro baksas Chokoladu (geresnių)

'Lovmey’s Coėoa, į svaro baksas

.69

.45

.23

ARMY GOODS STORE
308 West Broadway,

OaiaiaiaiBiaiaiaiaiB
South Boston, Mass.

!BiaiB|E8IBii# iiėjj
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Nuga-Tone

Pasekme po 21 fien

Ieškau dėdės Motiejaus Seiliaus. 
Prieš karų gyveno Pittstone. Taip-gi 
Ieškau dar šių giminių: Petro Abra- 
mavlčiaus. Tarno Raškausko, Antano 
Kuzmicko ir Onos Ambražaitės (Kuz- 
mičkienės). Turiu daug svarbių rei
kalų. Meldžiu atsiliepti laišku ant šio 
antrašo: LITHUANIA. Prienai, •‘ži
burio” progimnazijos TV klosis moki
nys Kazimieras Seilius.
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“MEILĖ” 
LITERATŪROS—MOKSLO VISUOMENEI 

KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS. ’ 
Išeina Kas Mėnesis.

Vienas iš įvairiausių lietuviškų laikraščių.
“ Meilėj talpinama daug įvairių ir kiekvienam 
naudingų skaitymų.
Išeina jau ištisi metai. •
Išleidžia*Kuni^as M. J. Urbonas.

Kaina Metams: $1.80; Užrubežin $2.00

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

lalp-gi paieškau savo draugės, po 
pirmu vyru’ Viktorija To^ansklenė, po 
antru, nežinau. Iš Lietuvos paeina: 
Suvalkų gub.. Metelių par.. Buckunų 
kitimo. Turiu daug svarbių reikalų.

Jie patys, ar kas Juos pažįstate, ma
lonėkite pranešti Šiuo antrašu: 

JIEVA STANKEVIČIENt
13 Knox SL, Leviston, Me.

Dabar * laikas užsisakyti 
laikraštį “Darbininką” sau ir 

arba pažįstamiems į-
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PIRMOS KLESOS

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

nuo 7 iki 9 v. vakare.

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

Po pietų
* OOT

0

LIETUVIŠKA APTIEKA
Sutaisau receptu* su didžiau

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

TeL So. Boston 2488

DR. J. C. LANDŽIUS

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo aštrias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir valkų. Eg
zaminuoja kraujų, spjaudalus, 
šlapumų ir tL savo laboratorijoj. 
Suteikia patarimus laiškais kitur 
gyvenantiems. Adresas:

366 W. Broadway, 
South Boston, Mass. 

(Kambario Noc.l)

’iione—Kensifigton 5316 
j tiktai pagal sutartį. 

2538 E. Allegheny Avė.
PHILADELPHIA PA

ŪR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo Valandos:
9-10 vai. ryte ir 6-8 vai, vakare.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

15 Annapollis St., Dorchester.
Columbia 9159—J.

ŪR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Priskiria Akinius.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M. 

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

DR. W. T. REILLY
469 Broaduay, 

South Boston, Mass.
(Prie Dorchester St.)

Valandos : Nuo 9 v. r. iki 8 v. ▼.
Nedėliojo : Nuo 10 v. r. Iki 4 v. v.

BellPhona Dickfann 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Brad Si., Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofi«o Valandai

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

DR. PAUL 1JAKMAUR
(Jakimavičius)

509 EAST BR0ADWAY
TELEPHONE 502.

pinigus.

TEISINGIAUSIA EB
GERIAUSIA

K. ŠIDLAUSKAS
Aptukoktus r* Savdtinka*

226 Broadway
(Kampas C St)

South Boston, Mass. -
Tel 8. Boston 21014 ir »0^’-
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