
ŲTARNINKAS, GRUODŽIO 14 D., 1920.

PRANEŠIMAS GENE- . PLEBISCITAS VASA
RIO MĖNESYJE.&

t

)

-VON PROF. VOL
DEMARUI.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

VOL. V, No. 144 (774).

Amerikos lietuvių balsas 
Tautų Lygai.

’-M

4

Paskutiniu laiku Ameri
kos Lietuviai sukruto gelbė
ti Lietuvą; visose kolonijo
se daromi mitingai ir viso
kie susirinkimai, kuriuose 
Lietuviai, o kai-kur ir pa
einantieji iš Lietuvos Žy
dai, Baltarusiai ir net su
lenkėję lietuviai išneša rezo
liucijas delei Lietuvos Ne
priklausomybės pripažini
mo ir protesto nutarimus de
lei Želigovski’o kariuome
nės įsiveržimo Vilniun ir į 
visą Rytų Lietuvos dalį. Be 

• to visur parenkama aukų 
Lietuvos Gynimo Komite
tui, Šaulių Organizacijai, 

l Lietuvos Raudonajam Kry- 
K 
I Z1U1.

Keletas tokių rezoliucijų 
" ir reikalavimų delei Lietu

vos Valstybės pripažinimo 
buvo pasiųsta Suvienyti! 
Valstybių Prezidentui arba 
Kongresui ir jos liko užre- 
gistruotosSenato rekorduo
se.

Vaduodamiesi šiais nuta
rimais Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje Gruodžio 10 die
ną yra pasiuntusi prof. Vol
demarui, kursai yra dabar 
drauge su P. Klimu ir T. 
Noru Genevoje. ir veda kaip 
ir kovą su Tautų Sąjunga, 
šiokio turinio kablegramą:

“Apie 800,000 Lietuvių 
gyvena Amerikoje. Visose 
kolonijose daromi mitingai, 
priimamos protesto rezoliu
cijos prieš Lenkų įsiverži
mą į Lietuvos sostinę Vilnių 
ir į Vilniaus ir Gardyno ap
skričius. Esmu gavęs daug 
rezoliucijų nuo Lietuvių 
Baltarsuių ir Žydų kurie 
paeina iš minėtų apskričių 
kuriuose protestuojama 
prieš plebiscito siūlymą Vil
niuje ir jo apskrityje, reika
laujama, kad Zeligowskio 
kariuomenė būtų ištraukta 
už demarkacijos linijos, ant 
kurios Spalių 7 dieną Len
kai yra sutikę, kad abiem 
pusėm būtų suteiktos lygios 
sąlygos ir juridinis stovis, 
kad būtų išgautos garantijos 
nuo Lenkijos ir Tautų Są
jungos ir kad būtų praveda
ntis plebiscitas ir į pietus 
nuo Curzon-Polko linijos. 
Vieša Amerikos visuomenės 
opinija yra palanki mums. 
Daug protesto rezoliucijų 
siunčiama Kongresan ir 
šiaip Valstybes Atstovams.

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas 

Amerikoje.”
Būtų dar geriau kad jau 

šiandien būtų galima su
rinkti visi nutarimų ir pro
testų nuorašai. Todėl šiuo- 
mi prašoma visų Amerikos 
Lietuvių organizacijų visa
dos siųsti savo ’ rezoliucijų 
nuorašus Lietuvos Atstovy
bei Amerikoje.

Liet. Inf. Biuras. 
ll-Xn-1920. • -

Varšava, gruodž. 9.—Tau- 
tii Lygos tarptautinė jėga 
daboti plebiscitą Vilniuje 
turbūt turės savo buveinę 
Klaipėdoj.

Armija iš 2.000 švedų, is
panų, danų, belgų, francū- 
zų ir anglų turbūt vyks į 
Vilnių sausio mėnesyje ir 
bus gatavi prie plebiscito, 
kurs turbūt įvyks vasaryje. 
Holandija turbūt atsiųs sa
vo kvotą, bet dalyvavimas i- 
talų ir norvegų dar nežino
mas. ,

Pulk. Chardigny, kurs 
viršininkaus Lygos armijai, 
turės savo buveinę Vilniuje. 
Lenkija sutiko Želigoskio 
armijos, kareviai, kurie no-4 
rėš balsuoti turės būti demo
bilizuoti. Želigoskio jėgos 
trauksis kaip tik tarptauti
nė armija atvyks.

LATVIAI PRIEŠ 
ZULINAUSKĮ.

New York, gruod. 11. — 
Latvijos konsulas gavo nuo 
savo valdžios pranešimą, 
kad Žulikauskis, užėmusis 
Vilnių buvo atsiuntęs į Ry
gą delegaciją be sutūrimo 
Latvijos valdžios ir reikala
vo pasimatymo su Latvijos 
valdininkais. Latvių val
džia delegaciją išvijo iš Ry
gos.

BUVO BE VANDENS.

Worcester. — Vandens į- 
vadds dūda buvo sprogus 
nedėlioj iš ryto. Vandens 
srovė šovė 50 pėdų į augštį. 
Keletos krautuvių skiepai 
buvo pritvinę ir nemažai gė
rybių sugadinta. Pusė mies
to neturėjo vandens.- Per iš
tisą nedėlios dieną ėjo taisy
mas dūdos. •

Pranas Čisavinis, 
'KRAUJAS, AŠAROS, 

SKAUSMAI...
» f ______________

Čia parašytieji žodžiai, tai 
tik tolymas aidas, šešėlis tų 
kraujų, ašarų skausmų 
kurie tartum kokio užkeik
to likimo mūsų Tėvynę iš
naikinimo banga ir nusimi
nimo — skausmo šauksmais 
pripildo... Jau mes buvo
me beprieiną taikos ir lais
vės rūmą... Tik štai su- 
švvkščia lenkiškoji gyvatė 
ir savo nuodais ir mirtingu 
dantimi mus užpulti-išžudv- 
ti stengiasį. Negana len
kams nekaltų žmonių žudy
nių ir kraujo pačioje Len
kijoje, Ukrainoje, Galicijo
je, Gudijoje, negana jiems 
mūsų slėgimo užimtose sry- 
tyse; ne — jie nori galutinai 
mus išnaikinti.

Lietuva mirtinajame pa
vojuje. Želigovskio" kariuo
menė, užėnjusi mūsų širdį- 
Vilnių vis gilyn ir gilyn 
veržiasi į Lietuvą ir het gra
sina visu Lietuvos užėmimu. 
"Pastaruoju laiku, bolševi- 
kams sumušus rusų juoda
šimčių generolą Vrangelį, 
lenkai sumanė Vrangelio 
kariuomenės likučius iš 
Konstantinopolio laivais 
pergabenti į Liepojų—Rigą 
ir iš čia pradėti mušti bol
ševikus. Gi Lietuvą mano 
visą užimti, kad užpakaly 
neturėjus sau priešų*) Jei 
gu latviai ką nors pasiprie
šintų tai juos tuojau nura
mins nauja “letgaliečių” 
divizijų kurią jau lenkai 
sudarė, žinoma iš tų pačių 
lenkų piliečių.. Judošiš- 
kus planus turi lenkai. Ar 
jie pavyks jiems įgyvendin
ti, parodys ateitis. Tik vie
na reikia pastebėti, kad 
“gerbiamieji mūsų broliai” 
latviai dar ligi šiandien ne
visai aiškiai nusimano prie 
ko juos veda visiems žino
mas jų meilinimasis prie 
lenkų. Net pastaruoju lai
ku latviai nesiliauna mums 
šunybes darę. Jie užėmė 
mūsų žemių plotus* (Dūkštą, 
Įlaukią ir tt.), jie traukia 
savo kariuomenės būrius 
prie Mažeikių ir kitų pasie
nio vietų. Tuo pačiu laiku 
užsienio spaudoje lenkai 
mus šmeižia ir skelbia būk 

• mūsų kariuomenėje yra 70 
'tūkstąpčių vokiečių kiinie- 
|čių (gal ir velnių?!) ir ki- 
tokių rūšių. Tuos pačius 

71 šmeižtus ir išmistus, kokius 
.lenkai prasimano kartoja ir

APIE 20 D. GRUODŽIO 
LDS. KALENDORIUS 

1921 METŲ BUS 
GATAVAS.

Ateinančių metų Kalen
dorius bus daug įvairesnis 
negu pirmiau išleisti. Jį 
puošia turiningi straipsniai, 
eilės ir šiaip įvairūs margu
mynai. Beto papuoštas L. ‘ 
D. S. kuopų ir iš Lietuvos 
paveikslais. Jame telpa L. 
D. S. kuopų istorija 5 metų 
gyvavimo.
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Tad kviečiame L. D. S. "latviai.
Lietuviai . skausmuose, 

kraujuose, ašarose paplū
dę. .. Lietuviai kenčia, bet 
nenusimena. Ateis kada 
nors diena, kuomet ir mums 
teisybės saulutė nusišypsos. 
Dabar gi dirbama Tėvynės 
gynimui. Visa Lietuva vien 
tuo užimta. Miestuose, mies
teliuose, parapijose, vals
čiuose, kaimuose visur su
sitvėrė arba dar tveriasi Gy
nimo Komitetai. Šie komi-

kuopas, narius, “Darbiniu-' 
ko” prietelius ir rėmėjus į 
talką.

Užsisakykite išanksto po 
keletą desėtkų egzempliorių 
pardavinėjimui savo kolo
nijoje. Kaina 25 centai

Užsisakant po daug nulei- 
džiame nuošimtį. '

Užsakymus siųskite šiuo 
adresu:
“Darbininko” Knygynas, 

244 W. Broadway,
Boston 27, Mass.

__ ______________ -(

tetai renka iš piliečių riša 
kas ką duoda Tėvynės lais
vei: auksas, sidabras, popie- 
rio pinigai; audimai, marš
kiniai, kojinės,A pirštinės, 
pluoščiai, sūriai, mėsa — vi
sa nešama į Tautos aukurą. 
Jaunuoliai balnoja žirgus ir 
joja į frontą. Mačiau net 
jaunų mergarčių-moksleivių 
kurios verkė Tėvynės skaus
mu ir pasižadėjo jos gero
vei ir laisvei dirbti. Buvo 
net tokių kurios ginklo stvė
rėsi. ..

Dabar visa tauta sujudo 
ir pasiryžo arba laisvai gy
venti arba garbingai žūti. 
Ir reikia tikėties, kad ne
užteks lenkams korikų, ku
rie visus lietuvius išžudytų.

Tiesa, lenkai žudymo ne
sidrovi. Jau nekalbu čia a- 
pie paprastus piliečius, ku
rių kraujas šaukiasi keršto 
į .dangų, bet net ir mūsų 
dvasios vadai-kunigai žudo
ma. Nevienas jų jau savo 
galvą garbingai už tėvynę ir 
Bažnyčią padėjo.**) Len
kai atgaivina žiauriausius 
Nerono ir kitų senovės kri
kščionių kankintojų laikus. 
Visgi, nors Neronas ir kiti, 
smaugė krikščionis, teisybė 
galų-gale laimėjo ir smaugė
jai pranyko. Taip ir dabar 
bus: nors lenkai mus kan
kina (reikia prisiminti žiau
rius ir nežmoniškus mūsų 
belaisvių kankinimus Len
kijoje*), nors žudo ir ka
ria mūsų kunigus, bet jie ^h- 
vo darbais turės iššaukti 
galų-gale teisingą jiems už- 
mokesnį. Jau bolševikai 
rengiasi pavasariui lenkus 
pulti ir kaip reikia sumuš
ti...

Užimtoje Lietuvoje (Vil- 
‘niuje ir kitur) žiauriausia 
elgiasi su lietuviais. Lietu
vius valdininkus pavaro iš 
vietos. Tie lietuviai, kurie 
gali daro protestus ir siun
čia mūsų valdžiai. Bet sun
ku dabar kas tuom tarpu nu
veikti, nes ir Tautų Sąjun
ga ligi šiolei palaikė lenkus. 
Pavyzdžiui, Tautų Sąjunga 
trolės Komisiją prižiūrėti 
sudarė taip vadinamą Kon- 
lietuvių-lenkų santikių, Že
ligovskiui Vilnių užėmus. 
Tos komisijos pirmininku 
yra prancūzas Chardigny. 
Toji komisija gi dirba vien 
lenkų naudai. Tas matyti 
iš tos komisijos pirmininko 
Chardigny telegramos mūsų 
valdžiai lapkričio 11 dieną. 
Tarp kitko toje telegramoje 
Chardigny, komisijos var
du sako:

“Kad mūsų valdžia: 1. į- 
sakytų savo. kariubmenei 
laikytis visame fronte, kur 
Lietuvių kariuomenė susi
duria su generolo Želigovs
kio kariuomene, grynai gy
nimosi taktikos;

2. tuojau sulaikyti bet ku
rį aeroplanų siuntimą į ry
tus nuo jos kariuomenės už
imtos teritorijos, ar tai bū
tų proklamacijas mėtyti, ai
bei kuriam kitam tikslui.”

Iš šios telegramos aiškių- 
aiškiausiai matyti kad Char- 
digny yra Želigovskio ir len
kų-bernas. Bet jis yra Tau
tų Sąjungos Kontrolės Ko
misijos pirmininkas, tad 
kįla abejojimo ar ir Tautų 
Sąjunga tarnauja Lenki
jai?! Iš Tautų Sąjungos 
posėdžių š. m. lapkričio mė
nesio matyti, kad yra ir lais
vų žmonių Tautų Sąjungoje 
— ne lenkų, bernų. Ytin rei
kia pažyru jti anglus ir tarp 
kitko lordą Cecil, kuris 
mums labai prielankiai savo 
kalboje išsireiškė. Gal būt 
Tautų Sąjungoje esantieji 
neutralių valstybių atstovai 
irgi užtars mūsų nuvargin
tos Tėvynės reikalus.

Dar reikia vieną skaudų 
faktą pažymėti. Kaip vi
siems žinoma mūsų Klaipė
dos kraštas yra prancų ka
riuomenės ir prancų valdi
ninkų rankose. Tik turbūt 
nežinoma, kad toji kariuo
menė susideda... iš len
kų...**) Matyti ir čia jau 
ruošiama Lenkija ir pama
žu gabenama lenkų karei
viai, kad pritaisius tinkamą 
dirvą Lenkų valdžiai, o gal 
ir plebiscitui, kurį turėtų 
“pravesti” lenkų kareiviai 
prancūzų-drabužiuose. Kaip 
gražu ir kartu begėdiška! 
Tik prancūzai gali tokių 
šunybių dasileisti!

Nors mus persekioja, kan
kina, šaudo, bet nusiminti 
ir rankas nuleisti nereikia. 
Atvirkščiai mūsų visų ir 
kiekvieno pareiga turi būti 
auklėti savy tikro tėvynai
nio ir lietuvio susipratimą, 
Tėvynės meilę. Mes turime 
tapti tikrais lietuviais tuo 
žvilgsniu, kad mums jokie 
gązdinimai ir kankinimai 
neatbaidintų nuo savo vals
tybės kūrimo. Kas ginklu, 
kas savo darbo prakaitu, kas 
kuo gali turi prisidėti prie 
savo valstybės gynimo ir iš- 
liuosavimo iš plėšriųjų lau
kinių lenkų nagų

••) “Laisve” 233 No.

a-

•) “Laisvė” 286 No.

••) žiurtk “Lietuva,” “Darbinin
kas,” “Laisvė.”.

•♦) Pav. musu belaisviai Baltsto
gėje balsioje padėtyj. Belaisviai >u- 
siau badauja, laikomi nešiMomuose 
lenku barakuose, galima sakyti, be 
drabužiu; uniformos Ir batai iŠ Jų at
imti. Korantlno prateksiu Baltstogėj: 
belaisviai buvo išmaudyti pirtyj Ir va
liau tuoj suvaryti 1 šaltus barakus. To 
vaisiai ligos ir didelis mirtingumas. 

1
penkių šimtu vyru šimtas snsirvo ir 
dvidešimts numirė... (Taip rašoma 
telegramoje musu valdžios f Tautu 
jungos Kontrolės Komisijų lapkričio 
dieną...).

MOSĖDIS

(Kretingos apskr.)

Spalio 31 d. čia įvyko
pylinkės žmonių susirinki
mas ir demonstracija. Bu
vo išrinktas komitetas au
koms rinkti po kairius dėl 
Lietuvos kariuomenės. Prie 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės namo buvo prakalbos. 
Kalbėjo du amerikiečiu A- 
nicetas Baužinskas ir Jonas 
Matukas. Choras užtraukė 
Lietuvos himną ir ėjome į 
valščiaus kiemą. Paskui

ORGANAS AMERIKOS
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI- 
. NINKU SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis. 
Metams |O0

Bostone ir apylinkėj m. |6d00 

Užrubežyj metams |3j00
“DARBININKAS” 

242-244 W. Broadvay, 
South Boston, V—

TeL So. Boston
KAINA 4 CENTAI.

Išpildykime nutarimą.
JAU PERILGAI 
‘VILKINOME.

Pereitą vasarą Lietuvos 
Vyčių Seimas Lawrence, 
Mass. su pakiliu ūpu nuta
rė rinkti knygų ir aukų kny
goms intaisyti Lietuvos ka
riuomenei.

Štai praėjo veik pusmetis 
ir ką mes esame padarę kny
gų siuntimo reikalu Lietu
vos kariuomenei? Gal Vy
čių kuopos ką ir atliko tame 
dalyke, bet viešai apie tai 
daug nesigirdi.

Nesenai buvo Naujosios 
Anglijos Vyčių kuopų aps
kričio suvažiavimas Cam
bridge, Mass. Ir čia pakar
tota Seimo nutarimas parū
pinti knygų Lietuvos ka
riuomenei. ♦ Aš tame suva
žiavime esu išrinktas knygų 
rinkimo ir išsiuntimo komi
sijom

Brokai ir seserys turime- 
gi pagalios nuo žodžių eiti 
prie darbo. Kitaip sarma
tos turėsime. Aš žinau, kad 
Vyčiai yra pirmoje eilėje 
veikėjų dėl Lietuvos, bet 
nutarimo neužmeskime.

Šitai ką aš jums, broliai 
ir seserys, galiu pasakyti. 
Dabar linksmų švenčių-Ka- 
lėdų pakiliu ūpu laukdami 
išpildykime nutarimą. Per
žiūrėkime savo knygas ir jų 
dalį tuoj skirkime Lietuvos 
kareiviams. Pereikime per 
savo draugus ir pažįstamus 
ir parinkime knygų iš jų.

Toms knygoms persiųsti į 
Lietuvą reikės lėšų. Todei 
parūpinkime lėšų. Aukuo
kime patys kiek kišenius ir 
širdis leidžia ir parinkime 
jų nuo savo draugų-ir pažįs
tamų. -

Mažinkime arba visai ne-K 
pirkime savo artimiems ka
lėdinių dovanų,* o kuodau- 
giausia skirkime Lietuvos 
gynėjams.

Naujosios Anglijos L. D, 
S. kuopų apskritys yra pa
skyręs net kelis šimtus do
lerių pasiųsti iš “Darbinin
ko” knygų Lietuvon. Tos 
knygos trijose dėžėse “Dar- 

nas stoti į slaugių eiles, mo
teris, likusias namie ragino 
gaminti šiltų rūbų karei
viams. Pagalios išrinktas 
komitetas aukoms rinkti.

Aš esu nesenai grįžęs iš 
vokiečių nelaisvės. Žinau, 
kas tai yra vargas. Tai iš 
visų spėkų stojau į darbą, 
kad paremti Lietuvos gynė
jus fronte. Jau surinkau 
nuo žmonelių 483 auksinus.

Aš kreipiausi į .vieną 
draugą Amerikoje užsakyti 
man Amerikos “Darbinin
ką.” Jis atsisakė tą malo
nę padaryti man tiek išvar
gusiam ir nubiednintam 
žmogui.

Ar neatsiras kas iš Ame
rikos lietuvių siuntinėti 
mums laikraščių, ypač 
“Darbininką.” Pats skaity-

Pateliui Vadovico i Baltstoge i? grieže orkestrą. P-le Solo- gįu įr su kitais dalinsiuos.
— — to— X<—--------- " - ---------- ' - to I toto* ___ — .

Antanas lubinas,
Mosėdžio miestelis, 

Skuodo paštas,

mė Jaralinaitč laikė ilgą ir' 
įspūdingą prakalbą Ragi-

F

'M!

■

H

bininko” ofise jau supakuo
tos ir prie progos bus pa
siųstos. Sujuskime, broliai 
ir seserys, ir mes savo kny
gas pasiųsime kartu su to 
apskričio knygomis.

Kad kelias dėžes' pripa- 
kuoti knygomis, tai jų ne
mažai reikia. Sušukuotų 
knygų gal nedaug tebus. Tad 
jų reikėtų dapirkti. Aš kal
bėjau su L. D. S. Centro sek
retorium A. F. Kneižiu ir 
jis man sakė, kad jei vyčiai 
pirktii knygų siųsti Lietu
vos armijai, tai “Darbinin
ko” knygyno knygų labai 
pigiai parduotų. Ant kai- 
kurių nuleistų net 85 nuoš. 
ant kitų 50 nuoš. *

Jei 3.000 vyčių knygoms 
dės tik po 10c. tai sudės $300. 
Jei jie dės dar po 1 knygą, 
tai sudarys 3000 knygų. O 
katras iš vyčių neįstengtų su 
tiekų prisidėti? Nėra tokio. 
Kiti dės ir aukų ir knygų po 
daugiau, negu po 10c. ir p« 
daugiau, negu po 1 knygą. 
Bet tenelieka nei vieno nors 
su trupučiu neprisidėjusio 
Be to juk prisidės prie to 
darbo ir ne vyčiai.

Tad matote be didelių pa
stangų galime pasiųsti arti 
40.000 knygų. Raiškia tiek, 
kiek buvo Lietuvos kareivių 
ramesniu laiku. %

Tad broliai ir sesers dar
ban.

Knygas ir aukas reikia 
koncentruoti Centran. Au
kas teikitės siųsti man, kai
po Centro iždininkui. Kny
gas taip-gi siųskite mano 
vardu. Aš čia jas pakuosiu 
pasikvietęs vietinės vyčių 17 
kuopos uolius narius.

L. Vyčių kuopų valdybos 
ir uolesnieji nariai stokite 
priešakiu šio darbo. Tene
lieka nei vienos kuopos ir 
nei vieno nario neprisidėju
sio knyga ir nors maža auka.'

Katra kuopa pasirodys 
pirmutinė?

P. V ar aižulis, 
Lietuvos Vyčių 

Centro Iždininkas.
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

BAISĖS GAISRAS.

Airijos miesto Cork išde
gė vidurys, pati svarbiau
sia dalis. Nuostolių pada
ryta už kokius $30.000.000. 
Gražiausieji namai, krautu
vės, didžiulis knygynas vi- 
siai sudegė.

Vienas karininkas pasa
kė, kad tokį vaizdą matęs 
tik Flandrijoj didžiojo ka
ro metu.

Gaisras kilo, kada airiai 
ir anglų kareiviai pradėjo 
susišaudinėti. Per pusva
landį ėjo šaudymai. Gais
rai prasidėjo nuo 10 vaL iš 
ryto nedėlioj.

Po Dublino Cork yra la
biausia kovojąs prieš Angli
jos valdžią. McSwiney, kun 
per 74 dienas Londono kalė
jime badavo ir mirė buvo iš 
dabar išdegusio 
Cork.ipsrr.

*
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MONTELLO, MASS

DETROIT, MICH.

SUDIEV!Valdyba.

CHICAGO, ILL.
KO NEKENČIA

NEW BRITAIN, CONN

Valdyba.WORCESTER, MASS.
CICERO, ILL.Jaunimo Veikimas.

Valdybų.

ANSONIA, CONN
CLEVELAND, OHIO.

J. Tautilas.Valdyba.

Temykite
KOVA DĖL MOKYKLŲ

Mata*

ANSONIA, CONN.
KAIP SUNAUDOJI LAIKĄ!

LDS. 72 kuopos mėnesinis susirin
kimas jvyks nedėlioj 19 d. gruodžio, 
tuojaus po pamaldų šv. Jurgio paraDi- 
jos svetainėj. Visi nariai .malonėkite 
pribūti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių.

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRASAI

KADA TEISYBE IMA 
VIRŠŲ.

L. Vyčių Jaunimo 
Domai.

PASAKYKITE 
VISIEMS.

Visiems savo draugams ir 
pažįstamiems ’ pasakykite, 
kad “Darbininkui” atėjo ai
bės knygų iš Lietuvos ir pa
raginkite išsirašyti jų. Pa
rodykite atėjusių iš Lietu
vos knygų surašą tilpusį pe
reitos subatos numeryje ir 
paaiškinkite geras išlygas 
kuriomis knygų galima įsi
gyti-

Pilnųjų Blaivininkų N. A. Apskričio 
kuopoms pranešu, kad Blaivininkų N. 
A Aps. 4-tas susivažiavimas bus 9-tą 
sausio 1921 m. So. Boston, Mass. šv. 
Petro pobažnytinėj svetainėj 1-ma vai. 
po piet Gerbiamieji delegatai malo
nėkit nesfvėllnt pribukit laiku, nes 
metinis susivažiavimas. Bus renka
ma valdyba ateinantiems metams 
1921. Gerbiamos kuopos malonėkit 
išrinkti delegatų nemažai, nes turim 
nemažai ko aptart ir atsinešklt tikie
tus lietuviškos vėliavos.

N. A Apskr. pirm. J. Svirtka*.

L. Vyčių 25 kuopa pereitų metą pa
sižymėjo nepaprastu veiklumu dėl- L. 
Vyčių organizacijos gerovės ir daug 
padėjo triūso Lietuvos gynimo reika
lams dirbdami. Kartais kuopos vei
kimą susilpnydavo pašaliniai užsiėmi
mai. Neatsižvelgiant ant tų trukumų 
Vyčiai smarkiai pažengoj pakiiė perei
tame mete.

L Vyčių 25 kuopa laikys metinj su
sirinkimą gruodžio 20 d. 7:30 vai. va
kare Lietuvių Svetainėje 6S35 Super- 
ior Avė. Kviečiami visi vyčiai susi
rinkti i šj metinj susirinkimą. Bus 
valdybos rinkimas. Taip-gi šiame su
sirinkime bus daug naujų pranešimų 
iškelta, kurie kiekvienam nariu būti
nai reikalingi žinoti.

Kodaugiausia pageidaujama nauju 
narių prisirašyti. Vyčiai rengiasi 
prie didelio vakaro.

Dabar Amerikoje eina ne
maža kova dėl mokyklų. Čia 
yra taip, jog mokyklas stei
gia valstijos ir savivaldybės. 
Federalė Washingtono val
džia visai į tą nesikiša. Stei
gia mokyklas tokias, kokias 
kas nori.

Spalio 10 d. 1918 m. sena
torius Smith inešė Suvieny
ti! Valstijų senatan bilių, 
kuriuo būtų įsteigtas Švieti
mo Departamentas. Būtų 
taip, kaip Europos valsty
bėse kad yra švietimo minis
terijos. Tą bilių inešė ats
tovų butan atstovas Towner. 
Tai dabar tas bilius ir vadi
nasi Smith-Towner Bill.

Tuo biliu įsteigtasis Švie
timo Departmentas turėtų 
atskirą sekretorių (ministe- 
rį), kaip kad dabar kiti de- 
partmentai turi. Visos mo
kyklos pereitų to depart- 
mento žinybon.

Prieš Smith-Towner bilių 
griežtai pasistatė katalikai. 
Pasmerkė jį taip-gi Yale, 
Columbia, Princetono ir ki
tų universitetų prezidentai 
ir profesoriai.

Biliaus šalininkai varysis 
šioje kongreso sesijoje jį 
įnešti ir perleisti.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu gerb. L. 

D. S. nariams, kad L. D. 
Kalendorius 1921 m. jau 
spausdinamas ir apie 20 d. 
šio mėneso bus gatavas. Su
lig L. D. S. Centro Valdybos 
nutarimo nariai gaus šį pui
kų Kalendorių dykai.

Leidžiame aprubežiuotą 
skaitlių, kad nebūtų nuosto
lių orgąanizacijai, tad pasi
darbuokite ik dar neišpar- 
duoti ne nariams prirašyti 
kodaugiausia naujų narių- 
prie LDS.

A. F. Keižys, Sekr.

Suvienytose Valstijose 
darbininkų judėjimas nei 
ištolo nėra toks revoliucijo- 
niškas, kaip Europoje. Eu
ropoje ne be reikalo kapita
listai nekenčia ir dreba prieš 
tą judėjimų. Rusijos pavyz- 
dis yra šmėkla visoms Eu
ropos valstybėms.

Amerikoje kapitalistai vi
sai mažai tepaiso revoliuci
nio, radikalio darbininkų 
judėjimo. Užtad Ameriko
je yra kitas akstinas, kurio 
kapitalistai nekenčia. Yra 
tai Katalikų Bažnyčia. Kun. 
Ryano knyga Gyvenamoji 
Alga kapitalistų labiau ne
kenčiama, negu šimtai soci- 
jalistinių knygpalaikių. 
Prieš kelis metus dėl šitos 
knygos buvo kilus didelė 
byla, kuri atsidūrė į Aug- 
ščiausįjį Suv. Valstijų Teis
mą. Ta byla vadinosi 
O’Hara-Johnson case. Ka- 
prtialistas Johnson traukė 
teisman kun. O’Hara, kurs 
agitavo už minimum gyve
namąją algą. Tai Augščiau- 
siame Teisme atsidūrė mi
nėtoji knyga Gyvenamoji 
Alga. Kapitalistas J ohn- 
son pralošė. Tai toji knyga 
kapitalistams pridarė dau
giau nesmagumų, negu bile i 
koki kita.

Jaunimas susispietęs Vyčių kuopoj 
uoliai veikia. Jaunamečių skyrius ne
atsilieka nuo pilnamečių. Vasarą 
rengdavo gegužines, o dabar vakarus. 
Pirmą adventų nedėldienį buvo spau
dos platinimo vakaras. Tai progra
mą pamargino jaunieji vyčiai. Dai
navo, vaidino, deklemavo, kad vi
siems buvo malonu. Juos lavina var
gonininkas Visminas ir p-lė E. Baltru- 
koniutė.

Minėtą vakarą kalbėjo P. Gudas 
“Darbininko” redaktorius apie spau
dą. Buvo parinkta aukų knygoms I 
pirkti ir laikraščiams užsakyti Lietu
vos kariuomenei. Tam reikalui jau y- 
ra surinkta apie $30.00.

Worcesterio Pakeleivis. |

LDS. 43 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, 19 d. gruodžio tuo
jaus po pamaldų paprastoj vietoj. Vi 
si nariai ir narės malonėkite pribūti 
paskirtu laiku. Taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių.

J ŪSU —

Tarnas Šeimis.

No. 147 “Darb.” mano straipsnyje 
kaip “Sandara” melavo apleista mano 
N. B.: District Attorney Pelletier per
skaitęs “Sandaros” No. 21 geg. 22, 
1919 m., suprato kad sandariečiai y- 
ra literatiški bomai, tokią dispozici
ją išdavė: “if the offence is repeated 
the cases be taken from the files and 
a sentence imposed.” \

Kun. V. E. Bukaveckas.

Atsisveikindamas su So. 
Bostoniečiais ir “Darbinin
ko” skaitytojais bei rėmė
jais tariu: sudiev ir linkiu 
visiems geriausios ateities, o 
aš kaip seniaus dirbau delei 
mūsų Tėvynės-Lietuvos su 
savo leidžiamu laikraščiu 
“The Lithuanian Booster,” 
dirbsiu ir ant toliaus. Šian
dien išvažiuoju į Washing- 
ton, D. C. dirbti prie Lietu
vių Informacijos Biuro.

“Darbininko” geri susi
pažinimai pasiliks su ma
nim visuomet.

Ačiū Dievui, darbininkai jau 
nepraleidžia dirbtuvėse ilgiau
siu valandų. Darbininkai jau 
turi liuoslaikio. Bet kaip dar
bininkai sunaudoja tą liuos- 
laikį! Kuomi jie užsiima, 
kaip praleidžia liuosas nuo dar- 

I bo valandas ? Nevieno minty
je kila klausimai. Ar jie 
skaito naudingas knygas, laik
raščius, kurie riša darbininku 

| klasinius ir teikia naudisgas 
žinias ir ar lanko nekarines 
mokyklas, ar mokinasi amato 
ar ko kito naudisgo jų gyveni
me? O gal jie ritinėse (pool 
room’iuose), karčiamose, ar 
taip kur užkampiose betikslin- 
gai praleidžia brangiausi savo 
turtą laiką. Jei taip, brangus 
skaitytojau elgiesi, darai dide
lę klaidą. Pamąstyk kad tau 
gyvenimą susideda iš minutų, 
o tuomet greičiau pastebėsi sa- 
ov paties daromą klaidą. Jei 
viešą tik minutą kas dieną be
tiksliai praleisi, per metus su
sidarys šešios valandos, o jau 
per šešias valandas galima per
skaityti šimto šešių puslapių 
knygelę. O kiek būt galima 
perskaityti gerų minčių knygų 

Į arba laikraščių ar išmokti ko
kio amato per ištisas liuosas 
vakarų valandas praleistas vėl-1 

I fui. “Ar. kst ybas valanda* ’ ’
— -ako

5 džiu tęn, kur jas praleisti pri 
dera, namie ir tai ne miege ai
tai posilsyje, bet darbe. Ži
noma, keliu tankiai anksčiau,! 
kaip kad varpo balsas prikelia Į 

■ žmones melstis ir dirbti; vasa
ra keliu su anksčiuasiu paukš
teliu ar kiek vėliau skaitymui 
gerų knygų, ar pats rašau, kad 
mano skaitytų. Dirbu kol 
smegenis pail arba atmintis ne
galės sekti darbo.”.

Kartą Mykolas Faraday ra
šė savo draugui: “Laikas yra 

- visų kuo, kuo panoriu. O, kad 
• galėčiau nupirkti pigiai mūsų 
’ didžponių liusas valandas!” 

Iš praeities matome, kad di- 
. džiasius darbus nuveikė tik tie, 

kur^e taupino laiką taip kaip 
šykštuolis auksą. Daugumas 
sako: “neturiulaiko.” o sieko 
neveikia. Darbo žmogus ne
turi daug liuoso laiko tas tiesa 
bet visgi gali rasti valandą pa
siskaitymui, ar pasimokinimui, 
jei itk nori. Jei viena tik 
valandą į dieną pašvęsi moks
lui, tai per dešimtį metų iš ne 
mokyto pasidarys mokytas. 
Todėl jei norime sulaukt švie
sesnės dienos mūsų gyvenime, 
mokykimės gyventi, brangin
kime leiką “žmogus jaunas ga
li būti senas valandomis, (pa
sakė) jeigu nepraleido laiko 
veltui” pasakė Bacon’as. Jei 
tikrai norime gyventi, tvirtai 
turime būti susirišę su gyeni- 
mu. Štai ką Franklinas pa
sakė.— “Ar užtektinai esi pri
sirengęs prie gyvenimo? Tą 
syk neleisk veltui laiko, nes 
tai medžiaga, iš kurios yra gy
venimas austas.” Todėl da
bar prisiartinus ilgiems rudens 
vakarams sunaudokime juos 
apšvietei, kad pasenus, ar į 
Tėvyne parvažiavus nereikėtu 
aimanuoti, gailėtis, nes bus 
jau per vėlai. x Dabar mokyki
mės kits kitą gyventi!

Tad,
“Kol jaunas, o broli pasek 

grūdus
Ir dirvos neapleiski! Tuomet, 

kada jausi,
Kaip kūns ima stingti, dvasia , 

jau susnūdus,
Vėlu juk prie darbo: nė sėsi, , 

nė pjausi.”

Lietuvos Skausmai--
Varguoliu Ašaros.

Kankino kaizeris-galiūnas 
Mūs’ brangią Lietuvą ilgai, 
Mirtin jis smerkė mūsų sūnus, 
Tik žodį prieš—ir jau kapai. 
Turėjo šalį mūs’ užgniaužęs 
Ir siurbė kraują lietuviij, 
Gyvenimą daug kam sugriaužė, 
Kas jiems tik nelenkė kelių, 
Pristatė daug vagių žandarų 
Kurie mokėjo žmones smaugt, 
Visus į darbus sunkius varė 
Ir nedavė iš jų pas’traukt. 
Nors savo laukas nevalytas 
Ir nėra jiems valyt rankų, 
Vistiek į “stuikas” išvarytas 
Vargai po keletą dienų.
Žodelį būsi jei ištaręs 
Kad taip kentėti persunku, 
Tuojaus tave šalton uždarė 
Ir dar apdaužė su vėzdu. 
Visur apstoję darbininkus 
Tik dirbti ragino piktai, 
O patys, vaikščiojo sau dyki 
Ir urzgė pyko kaip vilkai. 
Ar tai ligoniai, ar seneliai, 
Ar nėščios moter’s, ar vaikai, 
Turėjo eit dirbt gelžies kelio 
Kad jiems kariauti būt gerai. 
Jie moteris net mušė, stumdė, 
Ir net mažiuosius vaikelius, 
Jie mergeles prie blogo gundė, 
Išplėšė joms vainikėlius... ' 
Neviena moteris raudojo 
Užu save ir vaikelius, 
Neviena mergšė privaitojo 
Užu jaunuosius metelius... .
Nuvarė daug kapan be laiko 
Senelių, vargšų ir vaikų, 
Nes liepė dirbti jiems be saiko 
Nors ir nusilpus, be jėgų. 
Valdonai žiaurūs mito krauju, 
Jiems mirtis, ašaros—juokai, 
Kasdien kankinių būdus naujus 
Jie skelbė mums iškilmingai. 
Garsia brolybe prisidengę, 
Iš mūsų juokės už akių, 
O mumis gelbėti jie vengė, 
Tik davė žodžių daug gražių. 
Visur,-po kaimus ir miestelius 
Gyveno kaizerio tarnai, 
Įr vertė jiems vis lenkti kelius, 
Mes buvom jiems žemi vergai. 
Žandaru gaujos apšarvuotų 
Vis kratė, vertė po kampus, 
Kad jiems “visus ginklus” atiduotų, 
O ne tai sunki bausmė bus!” 
Ir “ginklų” vokiečiai ieškojo 
Po klėtis, svirnus, kamaras, 
Tuos kontribucijoms apkrovė 
Jei tiktai priekabį suras. 
Jie vogė, plėšė kas jiems tiko, 
Nors žmonės verkė kruvinai, 
Tik duonai pussvarį paliko, 
Ir dar ketino baust smarkiai. 
Vaitojo žmonės prikankinti 
Ir prašė Dievo iš dangaus 
Kad juos varguose nuramintų 
Ir duot ramumo jiems brangaus, 
Bažnyčios’ siuntė karštas maldas 
Kartu su ašaroms, skausmais, 
Kad Jis, pasaulį visą valdąs 
Neduotų žūt žmonėms vergais. 
Bet vokietis ir čia pajuokdams 
Bažnyčion ėjo su šalmu, 
Iš Dievo ir maldos nus’juokdams 
Stovėjo net su cigaru. 
Žmonėms nors širdis ir skaudėjo, 

\ Kad jų taip niekino jausmus,
Bet pasiskusti negalėjo, 
Ir kas iš vargšo skundų bus?.. 
Kentėjo meldės, Dievo prašė . 
Kad vėl sulaukt gerų laikų, 

' Kiti slapta viską užrašė
Kad būtų ženklas dėl vaikų.

, Yra dabar daug surašyta 
Šunybių ir piktų darbų, 
Viskas ainiams bus apsakyta 
Tuos vargus mačiusių tėvų. 
Arba daug yra užsilikę 

f Ženklų to laiko vokiečių,
Ainiai gal juos kuomet užtikę 
Išvilks į šviesą dėl žmonių, 
Kad jie viską gerai matytų 
Ką jųjų bočiai prikentėjo, t- 
Ir jiems paminklus pastatytų 
Kokiuos pilnai jie apturėjo 
Savo vargais, skausmu ir krauju 
Ir jais atstatė žemę naują.

♦ 

Vargo Poeto.

r 26T 9. 20.
Veikiančioji Armijr..



GILTINE.
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SENI IR NAUJI METAL

Tuojaus bus galas mano rieš- 
(Patylėjęs linguoda- 

Bet, bet turi taip būti. Mes senieji 
(Nerimauja 

Kur tas mano įpiedinis, kad neateina?

• v

DARBININKAS

. t /

(Seni Inetai, baltai pražilęs senelis, ilga barzda, susikūp
rinęs tamsiai pasirėdęs rankoj lazdukė. Nauji metai, 
jaunas vaikinas, baltai pasirėdęs, per petį žaliu vainiku 
persijuosęs, rankoj skambalas. Giltinė, augšta laiba ypa- 
ta, baltuose rūbuose, rankoj ilga dalgė. Scena švari ir 
tuščia pačiam viduryj stulpelis. Šviesa menkai šviečia. 
Įeina seni metai išlengvo, linguodamas .pasiremia ant stul
pelio, valandžiuke rimo po tam prabila).

SENI METAI. — Oi—oi—oi—oi! Susenau, pražilau, visą
vieką praganiau, akių rankij netekau. (Už scenos 
laikrodis muša vienuolika. Senis skaito, pabaigęs iš
sitiesia). Išmušė paskutinė valanda. Viena valanda 
beliko iki pabaigos, 
patarimui (atsidusia) oi, oi,-oi! 
mas galvą), 
turime užleisti vietą jauniesiems, 
žvalgosi).
Mažai jau laiko beturiu prie prirengimo, nes veikiai 
išmuš manoji valanda. U—u—u! koks tai nesma
gumas (eina aplink stulpelį) a—a—a—tu mano liki
me!

NAUJI METAI. — (Įeina suskambina, apsisuka ant vienos 
kulnės.. Šviesa nušviečia sceną. Balsiai: A — a 
aš dvrijausi, kas čia stena. Tai tu, seneli!

SENI METAI. — (Sustoja). Ką aš girdžiu? lyg keno tai 
balsas. Gal man taip nudavė. Vargas mažai ma
tančiam. (Balsiai) Kokios Čion dvasios, atsiliepkit. 
Ar mirtis? Ar tu mano Įpėdin! (Eina aplink).

NAUJI METAI. — Aš nemaniau, kad senis taip apkurtęs, 
net mano balso nepažįsti.

SENI*METAI. — (Sustoja). Ir vėl kas tai kalba. Ar tu 
sūnau, eik čion arčiau.

NAUJI METAI. — (Prieina arti). Aš tėveli, ar nori ką 
pasakyti ? __

SENI METAL — (Pasistiepęs žiūri į akis). Neapsirinku, 
ne—ne. Tai mano įpėdinis.

NAUJI METAI. — Aš, aš. Jeigu dar neaišku, dasilitėk. 
SENI METAI. — Nepajuok manęs taip sūnau. Ateis ir tavo 

eilė—nematysi negirdėsi. . Aš dar iš arti pažįstu.
NAUJI METAI. — Taigi, sakyk tėvai, ko dūsauji ir kam aš 

tau reikalingas, matau kad susirūpinęs.
SENI METAI. — (Pasiraižęs). Jau išmušė vienuolikta. 

Trumpas mano amžius. Noriu tavę palikti savo vie
toj. Tai-gi sek paskui manęs, pasakysiu ką turi 
daryti. (Senis eina po lengva aplink).

NAUJI METAI. — Seku tėvai, sakyk-gi savo paskutinį žodį. 
SENI METAI. — Pasakyt tai nesunku, bet išpildyti tai kas 

kitą. Nežinau ar pajėgsi, mat tu dar toks jaunas. 
(Įeina giltinė stoja į eilę ir seka paskui naujus metus. 
Pamato senus metus).

NAUJI METAI. — Tėvai, as eisiu pirma, aiškiau girdėsiu 
tavo žodžius.

SENI METAI. — (Sustoja, risi stori eilėje). _ Sūnau, aš per 
savo viešpatavimo metus nedaug ką galėjau nuveikti. 
Tautų Liga įsigalėjo pasaulyje, o daugiausia apie 
Lenkiją. Varšavoje išaugo piktšašis vadinamas Žu- 
likovskis, kuris trūkdamas aptėškė visą Vilnių. Ir 
bėda Lietuvai. Vykime toliau. (Eina visi aplink). 

NAUJI METAI. — Aš klausiu tavę, ar lietuviams galima bu
vo nublokšti lenku trukusios voties brudą nuo Lietu
vos sostinės? (Visi sustoja).

SENI METAI. — Mažosios tautos kenčia per didžiųjų gobšu
mą, bet ir jos nebe nuodėmių. Ką padarė Amerikos 
lietuviai, kad lenkų voties bradas nedribtų ant Lietu
vos? Bet, vykime toliau. (Visi eina). (

NAUJI METAI. — Pabaig tėve. Sakyk ką Amerikos lietu
viai turėjo daryti? ( Visi sustoja).

SENI METAI. — Jie turėjo išpirkti Lietuvos Laisvės Pas
kolos bonus.

NAUJI METAI. — O kodėl Amerikos lietuviai neišpirko bonų? 
SENI METAI. — Todėl kad tie, kuriems Lietuva pavedė 

bonus parduoti Amerikos lietuviams nedirbo savo 
darbo. Bonaųis platinti Lietuva atsiuntė į Ameriką 
misija dar tada, kada aš buvau 'taip jaunas, kaip 
šiandie tu. O tau pavesdamas viešpatavimą pasa
kau, kad misija dar nė pusės savo darbo neatliko. 
Bet leiskimės toliau. (Visi eina).'

NAUJI METAL — Tėveli, ar Lietuvos lietuviai su ta maža 
amerikiečių parama nebūt galėję nuo Žulikovskio 

atsiginti ?
SENI METAI. — Taip, jei Lietuvos armiji būt vadovavęs 

Žukauskas, o ne Žukas. Žukauskas būt susprogdi
nęs Žulikovskį Varšavoje ir jis nebūt pasiekęs Vil
niaus. Bet vykime toliau. (Visi eina).

NAUJI METAI. — Tėvel, ką aš turiu pradėti paveldėjęs ta
vo sostą? (Visi sustoja).

SENI METAI. — Nieko nauja. Tik rūpinkis, kad gautą 
sagtį tei, kurie pasirodė netikusiais pavestam darbui 
atlikti. Vykime toliau.' (Visi eina).

GILTINE. — Seni, sustok ir baig savo užduotį. Jau nebe
ilgas tavo vieš tarimas. (Viri sustoja).

SENI METAI. — (Sudreba pažvelgia į užpakalį). • Kas tu 
per viena, kuri drįsti man prisakymus davinėti!

NAUJI METAI. — (Baugiai, susiriezdamas). Tėve, ji—ji 
baisi. Aš negaliu į ją žiūrėt!

SENI METAI. — Sūnau, tu esi jaunas, todėl ji tau taip baisi. 
Bet aš (eina prie mirties) a, sveika gyva, tai giltinė, 
(žiūri į, akis) gražiai atrodai.

Gana, seni, tau. Gyvenimas tavo baigias. 
(Išima iš ančio siūlą mieruoja). Vienas du trys. 
Trys mastai. Girdi seni?

SENI METAL — Trys mastai, negirdėtas daiktas.
GILTINE. — (Pririša vieną galą siūlo prie stulpo, antrą 

paduoda seniui). Imk seni ir eik aplink stulpą.
SENI METAI. — (Laikydamas siūlą trepsi ant vietos). Sku

binu, skubinu, ak kad tik greičiau.
NAUJI METAI. — (Pasitraukia atbulas) Tėveli, kam taip 

skubini paspėsi.
SENI METAI. — Sūnau, reikia skubėti (Vėl trepsi). , 
GILTINE. — (Rūsčiai). Gana šposauti. Ar manai ant vie

tos trepsėdamas manę prigausi. (Giltinė apsuka tyrs
kartus siūlą ant stulpelio). Nors tu ir stovi, bet 
tavo gyvenimas riščia bėga.

JI METAL — Ką darai, turėk širdį! Perkeisk savo 
dekretą,

NAUJI METAI. 
GILTINE.

rūmas mielas.
NAUJI METAI. — (Suėmęs galvą traukiasi atgal). Ai—ai 

kokia tu nepermaldaujama.
SENI METAI. — Nebijok, sūnau, neims tavęs be laiko. 
GILTINE. — Ateis ir jo eilė.
SENI METAI. — (Eina palengva). Sūnau eik pirma ma

nęs, dar aš tau turiu ką pasakyti.
4 tttt arwn * t — Bijau tėveli bijau, ta šmėkla gali mane... 

Sakyk, ką turi ir nesustok, nes gyvenimo ra
tas nė ant sekundos nestoja. (Vėl apsuka trys kartus 
siūlą).

SENI METAI. — (Eina aplink) .. Sūnau, nepamiršk savo
• viešpatavimo dienose mažinti Tautų Ligą jr valyti 

Lietuvą nuo lenkų voties pūlių. (Senis eina aplink 
pakofvisas siūlas apsisuka).

NAUJI METAI. — (Iškelia rankas. Laikrodis muša dri-
• lyka. Jis skaito. Pabaigus mušt ir skaityt 12 su

šunka nulesdamas rankas). Pasibaigė 1920 metai, 
prasideda 1921 m. ir mano viešpatavimas.

~ZL“7.— — Pasibaigė, seni, tavo gyvenimo siūlas. (Paker
ta siūlą su dalge, senis girūva).

SENI METAI. — (Virsdamas). Sudiev pasauliui! (Nauji 
metai skambina).

(Uždanga).

GILTINE.

U. GUDIENĖ.

MŪSŲ TIKĖJIMAS
Dau-Daugelis žmonių pasaulyje mėgsta kalbėti apie teisybę, 

gelis jos ieško, bet nesuranda. Didis graikų išminčius, Diogenas 
ieškojo teisybės su žiburiu, bet negalėjo surast. Tad, kad su
radus teisybę, reikia pirmiaus jų pažinti. Ta teisybė, kurių dau
gelis ieškome, randasi šv. Katalikų tikėjime, arba Kristaus 
moksle. Tad kas nori surast teisybę, turi pažint Kristaus moks
lų, kuris yra neišsemiamas- teisybės šaltinis. Pažinsime jį skai
tydami knygas kuriose randasi tas mokslas išguldytas. Tokia 
knyga, kurioje trumpai ir aiškiai yra išguldytos svarbiausios ti
kėjimo tiesos, randasi pas mus po antgalviu

“MŪSŲ TIKĖJIMAS”

Kaina 50'centų.

Tad prisiųsk mums 50c., o apturėsi šių gražių ir naudingų 
knygą. Adresuokite:

“DARBININKAS” PUB. CO., 
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

Boston, Mass.

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

VICE-PIRM. — M. žarkauskas,
123 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT.—Juozapas V Inkevičius,
147 W. 64b St, So Boston. Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St. Dorchester. Mass. 

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

maršalka — Antanas Gruodis.
159 Bovven St, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirma nedėldienį kiekvieno mėne
sio 6-tį vai. vakare po N r. 694 Wash- 
ington St, Boston, Mass.

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Pibminiitkas — A. Kmltas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vic»-PiBMijriNKAs — J. Kavoliunas,
68 Gold St, So. Boston, Mass. 

Pbotokolų Rašt. — J. Andrillunas,
301% Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Fnr. Raštininkas — Sim. Alikonis,
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Kasusius — 8. Gižius,
877 Broadway, So. Boston, Mass. 

Mabšalka — F. Lukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass. 

Susirinkimus laiko pirma nedšldienj 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 

gatvės, So.

DAKTARAS NAMUOSE.
Kų tik išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygutėje 
aprašoma visokias vaistiškas žoles, šak
nis, žiedus ir tt, nuo kokių ligų ir kaip 
vartojama. Su lotyniškais užvardyji- 
mais, taip kad kožnas gali jas gauti bi
le 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.

BRANGUS BROLIAI 
LIETUVIAI!

k r
b] 
d

ra 3 IJI

S. S. SAKSONIA 14,300 tonų, išplauks Sausio 18 d.
“Didžiausias Garlaivis Plaukiantis į Hamburgu”

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 vietinis Cunard agentas tamstos mies
te, nueik pas jį.

>
Nuaa-Tone

H

Vardo tr >sv*rda,..

LONGINAS BŪINIS, 
Mokytojas West Lynno Didžiausius 
Lietuvių Keistučio ORCHESTROS, ku
ri susideda Iš 10 muzikantų. Jau yra 
puikus orchestras tarpe lietuvių. At
liekam gražiausiai Ir linksmiausiai 
darbus. Visuose reikaluose bus išpil
dyta kaip ant teatrų, koncertų, pra
kalbų Ir kitokių susirinkimų. Pųtar- 
nanjam visai nebrangiai, todėl, malo
nėkite kreiptis pas mokytojų Longinų 
Bulnj ypatiškai arbt per telefonų Cam
bridge 7822, arba pas Orchestros pre
zidentų Antanų Cebatorauskų 17 Mores 
St, West Lynn, Mass. Talp-gl prane
šu, jog esml vadovas Cambrldge’o Lie
tuvių Beno tr mokytojas Eikš Cam
bridge Beno (anglų). Kam yra rei
kalingas benas visokiems dalykams, 
mes stengsimos patAmauti su muzika 
nž prieinamų kainų kaipo lietuviams. 
Talp-gl tuntju ir ttilsau pianus ir duo
du lekcijas ant visokių instrumentų 
greitai Išmokinu. Meldžiu kreiptis su 
visokiais reikalais

LONGINAS BUINIS.
28 Scbool St, Mass.

TeL Camb

PUIKUS TRINERIO 
SIENINIS KALEN

DORIUS 1921 m.
a

Trinerio Sieninis Kalen
dorius visuomet atneša į jū
sų namus ką-nors naujo. 
Šių metų “ Atbildavojimo 
Dvasia” nukreips jūsų min
tį nuo pasaulinės karės pra
gaištingumo-į veiklų atbu- 
davojimą visose industrijos 
ir pramonės šakose. Tai 
yra idėja prilygstanti Tri
nerio Karčiajam Vynui, ku
ris visuomet pagelbsti atbū
davo j imui jūsų sveikatos, 
jeigu jūs kenčiat nuo pras
to apetito, nerviškumo ir ki
tokių vidurių nesmagumų. 
Apie tą vidurinį paveikslą 
randasi 15 žemlapių (mapų) 
įvairių Europos valstybių, 
kurių rubežius didžioji pa
saulinė karė žymiai atmai
nė. Nauji rubežiai. Italijos, 
J ugoslavi j os, Čekoslari j os. 
Lenkijos, Ukrainos, Lietu
vos, Latvijos, Rumunijos 
Vokietijos ir tt. Labai pui
kiai nupieštas ir patrau
kiančiai sutvarkytas. Pri- 
siųsk 15 centų padengimui 
persiuntimo lėšų. — Joseph 
Triner Company, 1333-45 
So. Ashland Avė., Chicago, 
III.

VARGONININKAMS, CHORISTAMS IR 
DAINININKAMS NAUJIENA.

šiomis dienomis gavau iš Kauno naujų dainų, pianui kom
pozicijų ir muzikos teorijos vadovėlių.

• Tallat-Kelpša.
1Ą LIAUDIES DAINŲ MIŠRAM CHORUI, atskiruose sųsiuvi- 

niuose, po dvi daini sųsiuvinyje, kiekvienas sųsiuvinys po 35c. 
NEMARGI SAKALĖLIAI (solo augštam balsui) .................. 75c.
LIETUVOS HIMNAS, vienam balsui su pianu .......................60c.
TAUTIŠKI ŠOKIAI: Suktinis, Našlys, Noriu miego...........;.50c.

. ” ” Kepurinė, Klumpakojis .............................
KETURI SUKTINIAI: vaikams, suaugusiems, seniems ir vi

siems kartu ..................................................................... ...........
TRYS LIAUDIES DAINOS, pianui skambinti ........................
“PASAKA,” pianui skambinti ........................................................
GAILESČIO GIESME, tri-balsiui chorui, bažnytinė giesmė 25c. 
“Asperges me,” trims balsams su organais 

s Stasys Navickas. 
LIETUVAITE, “Mazurka,” pianui skambinti

P. Stankevičius. 
VYTAUTO MARSAS, planui solo.................

Kun. T. Brazys.
GIEDOJIMŲ MOKYKLA, vadovėlis chorų dirigentams, var

gonininkams, giedojimų mokytojams ir mokiniams ... .$1.00 
MUZIKOS TEORIJA, pagrindiniams muzikos dėsniams iš

mokti vadovėlis.......................................................
Studija apie tautines lietuvių dainų meliodijas .. 

Reikalaudami adresuokite:

XAVIER STRUMSKIS,
P. O. Box 249, Brooklyn, N. Y.

bereikalingas 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas f ontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Ją kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.

‘ ‘ DARBININKAS ” 
244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

g •=?=-
110 DIENŲ DIDIS IŠPARDAVIMAS
iŠ

Vyriškii 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 MILLBURY ST., WORCESTER, MASS.

DETROIT’ MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO. 

Vienatini® LIETU V18 AGENTAS kuris pri
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų.

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

M. ČURLANIS, 
2320 Jos Campau (Hamtramck) Detroit, Mich.

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKET 2910.

CUNARD LINE
I 

HAMBURGĄ IR 
LIEPUOJŲ 

PER ANGLIJĄ.
Aąuitania Sausio 25 d 

Trečios klesos rata į
Hamburgą $125.00 
Liepuoją # 145.00

Su dadėliu 
$5.00 karės taksų.

Randasi vietinis agen
tas tamstos mieste. 
Nueikite pas jį;

Jus galite rainiai miegot naktimis
JEIGU JUSU PINIGAI YRA SUDĖTI TAU- 

GIOJE GERAI APSAUGOTOJ % * 

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

of the city of Boston 
6 Park Sąuare

bondus, etc., tikėdamiesi dideli? 
te.
• naktį nepasllstte. Lo4klt.au- 
turtslte daugiau pinigų Ir ama-

TA.iANGVe GABPADORIAVIMAB. 
....$21,000,000 
....$ 1,400,000
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Kaina 35 centai.

PIRMOS KLESOS

ADASouth Boston, Mass.

CIGARAI

Tuomet tiedu ameri- 
kad Amerike visi esą

469 Broadnay, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St.)
Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v.

Aš Motiejus Milišauskas, paieškau 
savo giimnių, Motiejaus Astrausko 
Runkių kaimo, Višakio Rudos vai., 
Marijampolės apskr. ir Jono Minkevi
čiaus Kardokų kaimo, Višakio Rudos 
vai., 
rėd. 
reso

Ieškau savo pusbroliu sūnų Ambrc- 
zo Glušausko, kilusiu iš Navickų. kai 
mo, Antnemunio vai., Alytaus apskri
ties Stasio ir Martyno Glušauskų.; Aš 
buvau Lietuvos armijoj, tarnavau 10- 
tam pėstininku pulk. 2-oj kuopoj vy
resniu puskarininku. Bet dabar po 
sunkiam sužeidimui ant fronto su len
kais, tampu visiškai paliuosuotu iš ar
mijos. Tai prašau atsiliepti po antra
šu: Alytaus apskr., Antnemunio vai., 
Navickų kaimo, A. GluSauskas. LITH.. 
VANIA.

Ieškau savo giminių Juozo Stasiuko 
ir švogerio Felikso Juodeikos. Girdė 
jau, kad gyveno Chicago, IIL, prieš ka- 
rą., Jeigu kas apie juosius žino, lat 
kogreičiausia praneša arba jie pats te- 
atsišaukia sekančiu adresu: LITH
UANIA. Kazimieras Stasiulis. I Rai
telių p. nerikiuota komanda, Lietuvos 
Armija.

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

Ką tik išėjo iš spaudos antra knygelė “ Eilės ir 
Dainos.” Parašė ir savo lėšomis išleido Joanna Tama
šauskaitė. Emygutė didelio formato, 72 puslapių su 
pagražinimais. Prekė 35 centai. Abidvi knvguti galima 
gauti “Darbininko” knygyne. Pirmosios knygutės pre
kė 25 centai, puslapių ji turi 64. Adresuokite taip:

TINKAMIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
Jam būti>baksas ADAMS CIGARŲ. Jie yraUnijos dar 
bo ir rankom padaryti, kuomi užsitikrinate gauti geriau- 
sį cigarą kuris yra padarytas.

ADAM SABULIS
324 E ST., KAMPAS BROADWAY, SO. BOSTON.

Ieškau savo dėdžių ąyba krikšto tė= 
vo Mikolo Mikolonio ir jo brolių Ta
mošiaus ir Konstanto, paeina iš Vil
niaus rėd., .Alytaus apskr., Alovės pa
rapijos, Laukėnų viensėdžio. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

ONA JAGELEVICIENE,
4 Phelps Avė., Westfield, Mass.

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

Kai paskelbėme gavę Kau
no Kalendorių 1921 m., tai 
užsakymų buvo daug ir ant 
vietos parduota ir-gi daug. 
Todėl jų jau neturime ir vė
liau užsisakiusiems buvome 
pritrūkę. Pastariesiems pa
siuntėme “Darbo Žmonių 
Kalendorių” arba “Ūkinin
kų Kalendorių,” arba “Ka
riškių Kalendorių.” Nors 
tai Kalendoriai šių 1920 m., 
bet juose yra labai indomių 
ir* gerų pasiskaitymų. Ypač 
puikus, didelis, su paveiks
lais yra “Darbo Žmonių 
Kalendorius.” Be to dabar 
užsisakantiems laikraščių iš 
Lietuvos pridedame puošnų, 
paveikslų laikraštį šešėliai, 
kurį leidžia kaipr “Karį” 
Krašto Apsaugos Ministeri
ja.

Marijampolės apskričio, Suvalkų 
Abudu prašau kad ant šito ; .d- 

atsišauktų:
MIKE MILLER,

94, North Jay Maine

Ben Phone Dickinson 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., PhSaddphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas; 

Nuor9 rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9P.M.

NedeKemis iki 4 no pieta. •




