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Gauta ži-

South Bostone ir guli geroje biznio vietoje.

PAMINKLAS KUNIGUI.

Liet. Inf. Biuras.

DELEI NAUJŲ 
PERMAINŲ.

noru sumo

West Pointe, N. Y., kur 
yra Amerikos augščiausioji 
karo mokykla tapo pašven
tintas paminklas kunigui

UTARNINKAS, GRUODŽIO 28 D., 1920.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių, organiza
ciją Amerikoje 
Darbininkų. Sąjungą

Paryžius. — Laikraštis 
Journal skelbia, kad Austri- 
Jos-valdžia-esantisrrtaisniS' 
manifestą, nukreiptą į Tau
tų Lygą, prašant leisti susi
jungei su Vokietija. ,

Organas Amerikos Lietuvių 
R. K Švento Juozapo 
‘ Darbininkų Są-gos

sos mašinos iškarto keliamos. Kai vienos mašinos bus vietoj, tai bus keliamos kitos. Tikimės, kad nei 
vienas “Darbininko’’ numeris nebus sugaištas. L. D. S. namas yra vienas iš didžiausių ir gražiausių

4) Amerikos Lietuvių Re
gistracijos Skyrius, prie ku
rio bus renkamos žinios apie 
visas Amerikos lietuvių ko
lonijas, apie pačių ateivių 
skaičių, jų darbus ir užsiė
mimą. Prie šio Skyriaus pa
silieka ir Lietuvių Piliečių 
Sąjunga, kaipo bepartijinė 
(Negana bepartine pasiva
dinti, kad ištikro tokia 
būti. “Darb.”} Amerikosliko Atstovybs jau atlikti ar

ba kurie priseis čion arty- 
miausiu laiku atlikti. Lietu
vos Atstovybes reikalai, kaip 
buvusieji, taip ir naujai jai 
paskirti, Valdžios įsakymu,

•

Lietuvos Atstovui išvažiavus 
atostogoms, bus pavesti Lie
tuvos Atstovo Amerikoje pa
vaduotojui Matui Vinikui. 
Tokios tat permainos.

Dar Rugpjūčio mėnesyję 
Lietuvos Misija buvo pasiū-

visuomenes organizacija, 
par kurią Amerikos lie
tuviai liuosu 
ka į Valstybinį Fondą pa
matinį Valstybinį, mokesnį 
Lietuvos V alstybės Iždui. 
Sulig veikusiųjų Lietuvoje į- 
statų, kurie buvo išleisti dar 
Rusijos Valdžios, kiekvie
nas iškeliavęs svetur pilietis 
turėjo mokėti po 10 rublių į 
pusmetį arba 5 doL už buvi
mą užsieniuose. Prigulintie- 
ji prie Lietuvių Piliečių Są
jungos nuo šio mokesnio bus 
paliuosuojami. (Reiškia A-

Baltimore, Md. — Kardi
nolas Gibbons buvo sunega- 
lėjęs. Subatoj jautėsi, blo
gai. :

Paskutiniu laiku ir Ame
rikos spaudoj tenka užtikti 
daugiau straipsnių ir žinių 
delei bendros Lietuvos pa
dėties. Pradeda atsirasti ir 
daugiau balsų, kurie yra 
kaip ir prielankūs Lietu-

Varšava. — Amerikos 
Raudonaiss Kryžius davė ci
vilių drabužių 6.000 gen. 
Hallerio armijos kareiviams, 
kurie yra Amerikos piliečiai 
ir netrukus grįš Amerikon.

Berlinas. — Oficialiai pa
skelbta, kad Vokietijos ar
mija esanti davaryta iki 
100.000 vyrų.

2imas jau apsėjo mums 
brangiai, nes daugiausiai 
juomi pasiremdama Tautos 
Sąjunga nesutiko Lietuvos 
priimti į savo narius..

Jeigu ištiesų jau tokia 
klaida yra įvykusi, tai nie
kam kitam, kaip pačiai A- 
merikai priseina ta klaida 
atitaisyti. Proga tokiam dar
bui šiandien labai smagi — 
tai Tautų Sąjungos suma
nytas ir Lietuvos Rytams 
drauge su Lietuvos sostine 
Vilniumi primetamas plebis
citas.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje gruodžio 21 dieną yra 
įteikusi Valstybės Sekreto
riui platesnį raštą, delei šio 
plebiscito, kuriame nurodo
ma, kaip to plebiscito idėja 
atsirado, kokiomis sąlygo
mis jis lenkų norima praves
ti ir delei ko jis Lietuvos 
Valdžiai nėra priimtinas 
bent toj formoj ir tose ribo
se, kaip jis norima Tautų 
Sąjungos nustatyti.

Apie tuos visus klausimus 
jau buvo mūsų spaudoj daug 
kaš “rašyta, todėl nėr reikalo 
išnaujo kartoti čion visų mo
tyvų, delei kurių Lietuva ne- 

• gali sutikti ant plebiscito y- 
pač Vilniuje ir jo apskrity-

L. D. S. namas, kurin “Darbininko” spaustuvės kraustymasi jau prasidėjo. Priešakyje ant pir
mųjų lubų bus knygynas, administracija ir redakciją, o užpakalyje ant pirmųjų lubų bus spaustuvė. 
Kraustymosi tęsis kelias savaites, nes nenorime praleisti nei vienos “Darbininko” laidos. Todėl ne vi-

New York.—Garsusis dai- 
nininkasCaruso sunegalėjo. 
Yra priežiūroje penkių gy
dytojų.

yra prašęs keturiems mėne
siams urlupo ir Ministerių 
Kabineto nutarimu yra jį 
gavęs (ant visados. Nebent 
Lietuvos valdžia nenorėtų 
atitaisyti klaidos. “Darb.”j 
ir yra pasiryžęs iškeliau
ti Lietuvon ant kelių mė
nesių atostogoms kad y- 
patiškai duoti pranešimą 
apie visus darbus, kurie

Washington.
nia, kad Rusijos bolševikų 
organas “Izvestija” Mas
kvoje gruodž. 9 d. paskelbė 
koncesijas, suteiktas Ameri
kos kapitalistams.

l^amčatkos pusiausaEs e- 
sąs pavestas Amerikos kapi
talistams 60 metų. Rusijos 
valdžia pasižadėjo Amerikos 
nuosavybės nekonfiskuoti, 
galės įgabenti savo darbinin
kus, turės teisę statytis gele
žinkelius ir turės teisę paga
mintas gėrybes išgabenti.

Lawrence, Mass. — Amal- 
gameitų rūbsiuvių unijos na
rių buvo referendumas ar 
liktis po senovei ar tverti 
“One Big Union.” Už liki- 
mąsi po senovei balsavo 
1181, už “One Big Union” 
balsavo 1106.

ra New Yorke nuo Sausio 1 
džius naują savo biurą, 
(Lithuanian Representative, 
162 W. 31st St., ant kampo 7 
Avė.). Šiame biure pasi
liks Lietuvos Atstovybs A- 
merikoje:

1) Finansinis Skyrius, 
kursai su pagelba Amerikos 
Lietuvių visuomenės rūpin
sis ir toliaus Lietuvos Lais
vės Paskolos reikalais, bū
tent pačių bonų pardavinėji
mu, apmokėjimu, kaip ateis 
laikas nuošimčių už bonus, o 
lygiu būdu rinkimu aukų ir 
jų parsiuntimu Lietuvon į- 
vairioms Valstybės įstaigoms 
ar visuomenės organizaci
joms, kaip Lietuvos Gynimo 
Komitetui, Lietuvos "Šau
liams, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui ar kitoms orga
nizacijoms;

2) Pinigų Siuntimo Sky
rius delei persiuntimo pini
gų ar aukų per Lietuvos Vai- .T_lir__n
stybs Iždą nukentėjusiems ^įkos lietuvis aukavęs Lie- 
nuo karo, giminėms ir šiaip tuvai ŽL500 ir _irk„

viams.
Nustatytoji Amerikos Su

vienytų Valstijų Valdžios 
politika link Rusijos, o drau
ge link Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių, jeigu dar ir 
nėra persimainiusi, tai vis
gi yra davinių, kad ji turės 
mainytis. Noras pirkliauti 
su Rusija kas kart eina stip
ryn ne tik Anglijoj, bet ir 
franci joj ir pačioj Ameri- 

, koje, kurios dvi nor vesti ten 
vienodą politiką. Ieškomi 

' yra nauji takai. Ne tik lei- 
L- džiama, bet patariama su

rasti tie nauji prekybos ry- 
šiai iš baimės gal kad kiti už 
akių neužbėgtų. Keičiantis 
šiai politikai, turi keistis ir 
politika link pačios Lietu
vos. J au šiandien atvirai 
sakoma, kad nors Valstybės 

i Sekretoriaus B. Colbv iš 
L rugsėjo 10 dienos notoj ir 
[ buvo minima apie Lietuvius, 

kad jie būk negalią susilauk- 
WBfejsavo nepriklausomybės 
B prĘ^iinimo, iki pačioj Ru- 
■ sijoj nesusidarys nauja de- 
F mukratinė valdžia, bet to

kio pasakymo nereikią būk 
didžiai imti prie širdies, nes 
apie mus buvo paminėta, kad 
vien tik kitų neminėjus. 
iTesa, toksai mūsų pamine-

PLEBISCITO KLAUSI- ikinama ir Lietuvos Respub- į 
M U. likos su Rusų Sovietų Res-'

publika taikos sutartis, ku-'i 
ri įvyko liepos 12 dieną. A-' 
pie tokį tokį panaikinimą ’ 
šios sutarties negali būti kal
bos ir kaip yra priparodęs 
prof. Voldemaras abi pusi, 
t. y. ii Lietuva ir Rusija iki 
šiol tos taikos prisilaiko ir 
kaip tvirtino Sovietų Val
džia ir . patįs Lenkai apie tat 
privalo žinoti, nes Rygoje 
apie tat buvo aiškiai kalbėta. 
Todėl ta sutartis šių abiejų 
valstybių yra saugojama, o 
sulig jos Lietuvos siena su 
Rusija iki pat Stabnių mies
telio pasilieka tvirtai nusta
tyta. Ir Vilnius, ir Lyda ir 
Gardynas pasilieka Lietuvai 
ir jokios kalbos apie plebis
citą tose vietose ir būti nega
lų Į vakarus nuo to punkto, 
kame baigiasi rubežis, siena 
su Lenkija dar nėra nustaty
ta ir tik čion gali būt kelia
mos kalbos apie plebiscitą. 
Jeigu Lenkai mėgintų užimt 
kad ir plebiscito keliu ar Ly
dos ar Gardyno sritį, tai tas 
priešintųsi mūsų tąikos su- j 
tarčiai ir Rusai galėtų kad ir 
delei tokio sulaužvmo sutar-•/

ties kelti protestą, o gal net 
Lietuvai apšaukti karą. Tai 
vienas motyvas.

Toliau delei priveizdėjimo 
plebiscito, Tautų Sąjunga 
buvo pasiryžusi siųsti kiek 
ten savo kariuomenės. To
kios kariuomenės siuntimas 
ir laikymas jos Lietuvoje ly
giu būdu sulig ketvirto punk
to mūsų taikos sutarties su 
Rusija nėra galimas, ir vien 
delei tos priežasties Lietuvai 
gali gręsti karas iš. Rusijos 
pusės.

Šiuodu argumentu prof. 
Voldemaras yra nurodęs 
Tautų Sąjungai, persergė
jęs ir užklaustas, kame Lie
tuviai tiktų turti plebiscitą, 
prisiminė apie Slonimo aps
kritį, kuriame yra lietuvių 
ir kursai jau yra už sienos, 
kuri buvo tarp Rusijos ir 
Lietuvos nustatyta ir pasiū
lė, kad patįs lenkai išparo- 
dytų išpradžios kokiais nors 
prirodymais, delei ko jie vie
nur ar kitur nor plebiscito, 
o paskui jau jis atsakysiąs.

Kiek žinoma, Tautų Są
junga tuo tarpu susilaikė 
siuntusi savo kariuomenę ir 
dabar laukia, kuomet įvyks 
tarp Lietuvių ir Lenkų su
tartis delei plebiscito vietos. 

Iki ta sutartis įvyks, abi 
pusi ruošiasi kovon o ir Ru
sai koncentruoja apie Mohi- 
levą ir Polocką savo pajėgas. 
Tokia tat delei plebiseito pa- 

; dėtis.
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os tėvynės
PADĖKA IŠ LIETUVOS

as seeond-classmatter Sept.
12, 1015 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879” 
“Aeceptance for maillng at special rate 
ef postage provided for in Section 
UOS, Act of Oct 8, 1917, authorized 
ea July 12, 1918.”

Pereitas 
gairei mūi 
Lietuvos, 
visą metą iš visi 
mos ar n

nantieji Amerikoje, taipos-gi tas 
visas Lietuvos nelaimes suprato
me ir jautėme (nors dėja nevisai). 
Laukėme kas valandėlę iš Lietu
vos padangės atlekiančios kokios 
nors žinutės Sulaukę, džiaugė
mės-kaip kūdikiai, jei ji mums bu
vo linksma, jei skelbė, kad narsi 
Lietuvos kariuomenė, garbingai 
gindama Lietuvos rubežius, auko-, 
dama savo gyvybę, savo spėkas, 
uždavė priešui mirtiną smūgį, ąų-

-------  rią nebūtų Amerikos Raudonasis 
Gerbiamosios “Darbininko” aprttpinę8 rtbaią

B^BVB MB^B ABB*AB 1 AB B X AB AB «BAB - ■

dakcijos prašau patalpinti 
“Darbininko” skiltyse šią ma
no širdingą padėką Amerikos 
lietuviui iš Letuvos kąro lau
ko: “Amerikos Lietuvių Pre
kybos prezidentui J. Romanui 
už gausingą auką penkis šim
tus auksinų 9-to pėst L. K. 
Vytenio! pulko švietimo reika
lams visų pulko karių vardu 
tariu širdingiausios padėkos 
žodį su pagarba .

Viršila Leonas Vitkauskas 
‘ Jhilko švietimo Komisijos švie
timo iždininkas ir sekretorius, 
2-ra kulkosvaidžių kuopa.

P. S. Kadangi dabartiniu 
alku pulkas aktingai kovoja 
su lenkais ir visi kareiviai la
jai užimti arba vargsta lau
kuose budėdami priešo sargy
boj, tai negali būti nė kalbos 
apie plačiai varomą švietimą 
draugų tarpe, bet palaikyti 
švietimo darbas, kaip pulkui 
laikraščių persiųsdinti ir tp. — 
jog fronte kartais ištisą mėne
sį nepairai jokios žinutės iš ar
timo krašto — jokio laikraščio 
ar laiško. O taip dalykams 
stovint, puola dvasia, prisieina 
liūdėti liuosomis valandikėmis 
kaip priešo kulkos neūžia. O 
ir malonu prie tokios, progos 
paskaityti laikraštis ar laiškas! 
O tam reikia tų visur nelai-- 
mingųjų lėšų. Tikiuos, kad 
kas iš Amerikos lietuvių, ypač 
lietuvaičių (jog jos atsižymi 
nuo senovės laikų širdinga u- 
žuojauta ir tvirta meile) 'paau
kuos ir 9-to pulko reikalams. 
Nors dabar ir švietimo Komi
sija negali veikti kaip reikiant, 
nes susideda iš tų pačių karei
vių, kurie eina joj pareigas 
šalę savo tiesioginių pareigų, 
o ne kaipo atskirai paskirti 
tam dalykui, ir patys stovi 
pirmose grandinėse kariu su vi
sais broliukais - kareiviais, bet 
duos Augščiausias, nugalėsime 
lenkus—veidmainius ir atsiekę 
savo tikslo vėl galėsime šalę 
kariškių pareigų išnaudojant 
poilsio valandikes plėtoti savo 
supratimą—žengti prie šviesos. 
Reikalinga sušelpti kareivėlius 
— nes, brangieji, žinot kaip 
gili kareiviška kišenė (vėjelis 
laksto...) Prašau neskaityti 
mano—kareivio prašymą už 
nemandagumą.

Viršila Leonas Vitkauskas.
• Veik armija
• 17 11 20.

ta vajaus sukėlimui paimsiu tik
viena dalele paliekant visas kitas l'ALUfiKA. 1B V U» mzacyų.. nieuivoje nėra tokios
kitiem! . VEIKIANČIOSIOS ARMIJOS priegaludos, nėra ligoninės, 'ku-

Tauto8 Fondas turi būti Lietu- _ ______________
yos kultūros šaltinis. Nepamenu brangaus nmno laikraščio, re-
kiek laiko atgal, skaičiau gerb. 
Uosio raginančio T. F. valdybą 
prie to apie kurį aš jau seniai sva
jojau, bet neturėdamas laiko, ne- 
prisirepgiau savo minties išreikšti. 
Tarpe gerb. Uosio ir mano planų 
gal bus truputį skirtumo, bet ne
daug. Vienas skirtumas yra tame, 
kad savo išvadžiojime Uosis deda 
svarbu ant dolerių, o aš ant penk
tokų (kitų nepamenu). Aš visą 

pliekdama juos ir išvydama ūž! svarbą remiu ant 5 centų savaiti- 
Lietuvos rybų. Arba vėl, liūdome, 
nerimavome išgirdę, kad galingos, 
daug skaitlingesnės priešo jėgos, 
užpuolė mūsų Tėvynę, naikinda- 
mog ją kardu ir ugnimi.

Nerimastis muis visus apimdavo 
ir jautresnieji, galintieji, stvėrė- 
mės darbo-, kad Lietuvai, priešo 
užpultai, pagelbėti kuom kas ga
lėdami. ' ’ ’ . ,

Daug darbo padėjome ir ne
mažai laiko praleidome dirbdami 

i pardavinėjime Lietuvos Vaisty- 
Įbės bonų. Nors rezultatai mūsų 
[darbo pasirodė nekokie, bet tai 
Ine mūsų kaltė tame buvo.

Lietuvos bonų pardavinėjimas, 
[sulig Misijos paskutinio stotims 
j pranešimo, užsibaigs sykiu su 
| Naujais Metais.

“KAUJOVYBĖ”

“V. Lietuvninkų’’ rašo: 
“Amerikos lietuviams, y- 

pač labai pripratusiems prie 
lenkiškojo vardo ‘papiež,’ 
bus labai indomu išgirsti, jo- 
gei Lietuvoje įvyksta toki 
■aujoyybė, kuri mūsų nevie
nam dievobaimingam, ir len
kiškos orientacijos žmoge
liui galės plaukus ant gaivos 
susiauŠti.”

Kas-gi ta toji “naujovy- 
be ?” Indomaus skaitytoj as. 
Nagi Kauno “ Lietuva ”num. 
249 parašius vietoj popie
žius papa.

Popiežiaus pavadinimas
papa yra tik nezinėliui ir Lietuvos bonų pardavinėjimo 
naiviškam “V. L.” redakto- stočių darbininkai pasiliuosuos 
riui naujovybė. Kitiems jau nuo savo darbo. Po tiek darbo, 
tas senai “senovybė” yra.!po tiek triūso, po tiek be miego 
Jau senokai žlugusioj! “Pa- praleistų vakarų, ne-vienam norė- 
aanga” rase papa vietoj po- tusi šiek tiek, atsikvėpti liuosiaus, 
piežius. LDS. pereitų metų pasilsėti, kad atgavus vėl naujas 
Kalendoriuje ir-gi taip ra- jėgas, naujas spėkas kitam ko- 
Sjyta. ikiam darbui pradėti Ale atsimi-
:/ ------------------« nūs, kad pereitų metų Tėvynės

nelaimės nustūmė mūs Lietuvos 
IR-GI PABODĘ SAVO brolius, lygiai ir mus amerikie- 

; ŽINOJIMĄ- čius lietuvius nuo kultūros dar-
' . ‘ ' bo — atsilsio, nei vakacijų ieškoti

. Dirva bando parodyti npga.1ima. Mūsų tauta-per dauge- »vo platų žinojimą ir sako |Ę šiaur&me&ino buvo pri-

nės mokesties dėlto, kad panaši 
mokestis nieko nepakenks kito
kiais keliais aukoms rinkti

1) Tautos Fondas turi įvesti sa
vaitines mokestis — mažiausia 5e. 
ir viršaus.

2) Mokestys turi būti savaitinės 
ir kolektorių iskolektuojamos.

Tvarka mokesčių turėtų būti to
kia: Tautos Fondas turėtų paga
minti nemažai dvejopų knygučių. 
Narių mokesčių knygutėse turėtų 
būti vietos užrašymui nedėlinių 
mokesčių dėl 6 mėnesių ar ir vie
nų metų. Kolektorių knygutės 
turi būti 10 kartų didesnes už na
rių mokesčių, knygutes. Taip, kad 
kolektorius galėtų savo knygutėj 
pakvituoti 10-ties narių mokestį ir 
sykiu knygutės pasibaigtų kaip 
nario mokančio taip ir kolekto
riaus. Kolektorių reikėtų daug 
taip, kad kiekvienas kolektorius 
turi nedaugiaus mokančių narių į 
T. F. kaip 10 (labai gabiam kolek
toriui galima būtų pavesti ir 20). 
Kiekvienas kolektorius pats sau

■

narius susiranda. Narius jis susi
randa tokius, iš kurių kas subata 
be kliūčių ir kitokių nuostolių, ga
li savo narius iškolektuoti. Kolek
toriui, kuriam būtų sunku susiras
ti 10 patogiai prižinamų’narių, ga
lima būtų pavesti 5"ir tt

Į smulkmenas arba apie visą ga-

a«fe.Tdąiu3 renda u-kad lai8ve Jta
tik Lietuvoje teimta UŽ R. L tėvukai-seneMai per šimtme-vUK Lietuvoje teimta UZ lt. gjj tėvukai-senebai per šimtme- 
Kryžiaus transportavimą ge- buv0 pydomi kalėjimuose ir 
težinkcliais. Girdi^Suv. V ai- ž^yjomi už palaikymą tautos gy- 
stijose A. R. Kryžius turįs vybės pasakomis ir maldomis, 
mokėti krasai uz stampes. ngra laiko pasilsėti! Mūsų Kodėl “Dirva’; nepridėjo, Ločintgs prie Otelių, sėdėdamos 
kad savo darbininkams R. ar poterėlius mokindamos 
Kr. turi algas mokėti. ar pasakas sakydamos ar skaityti

Bet šiomis dienomis dldie- mokindamos, įkvėpė mums lietu- 
ji laikraščiai paskelbė, jog _ Tgvyilė8 meilę, už ką mes 
Italijos'v aidžia nereikalauja gįgjjjįgjjjį esame pasiryžę viską 
iš A.. Raudono jo Kryžiaus kad tik ^Soti m^
L500.000 lirų už pergabeni- L gyynę Lietuvą nuo užpuoliką 
mą savo geležinkeliais mais-įpyigg^ Mūsų seneliai ir močiutės 
t® i?, medikamentų lTųgo- įkvėpė mums lietuvystę. Mūsų ai- 

' Savi j ai, Ceko-Slovakijai ir pgva Sibiro laukuose
kitoms svetimoms valsty- skiepijimą liaudžiai lietuvystės

„ -i “ Tėvynės meilės. Mūsų broliųTbi-gi “Dirva” prikisdama Lietuvoje tūkstančiai krito ir dar 
nežinystę kitiems parodė sa- tebekrinta nuo priešo kulkų, gi-l 
vo nezmystę. ‘ jnant tą pačią. Tėvynę. Tad ką

|mes amerikiečiai lietuviai turime 
daryti? Mes turime atstatyti ar
ba prisidėti Lietuvoj kultūros ki-SKBLBS STREIKU

Baltimore. — Amalgamei- ĮHrw^ 
ta unijos agentas paskelbė, h, meta 1921
kad sausio I d. sauksiąs rub- tibtl Mti w 
ąunus streikan.. Tai busiąs L reatatanSi
kontrofensyvas prieš kapita- pelitą meta pažadėjome,
hstlį lokautus. MSaa-pereita met, rapler.uot, kai-

BEIKI4 NUVYTI
BOLŠEVIKŲ VALDŽIĄ, kų. Mūsų Tautas Fondo per kele- 

Berlin. — Gen. Hoffman, tą metų augintas ą^argos kapita- 
buvusis Vokietijos generalio las, dėl kurio mūsų priešai praga- 
štabo viršininkas rytinės ar- rus vertė ant T. F., sugrūdome į 
mijos, pasakė koresponden- nasrus pragariškų lenkų, puolan- 
tui rusų laikraščio, einančio čių Lietuvos kūno draskyti. 
Berline, kad reikia versti Mums dažnai ateina iš Lietuvos 
bolševikų valdžią jėga. Sa- nemalonios žinutės ir mūsų atlan
ko, kad Foch, joffre ar kiusieji lietuviai pargrįžę papasa- 
Pershing turį eiti paimti koja,, kad Lietuvoje daugelį vald- 
Petrogradą ir paskui Mask- Į viečių ar šiaip geresnių vietų yra 
vą. Prieš regulerę armiją užėmę svetimtaučiai, nemokantie- 
bolševikų jėgos neatsilaikys, ji arba labai mažai mokantys lie- 
Maskvą us 3.000 komi- tuviškai kalbėti. Kodėl taip yra?
sarų ir neliksią bol- Atsakymas aiškus. Permažai Lie-
ševikų va] Sako, kad tuva teturi prityrusių žmonių, per-
▼okiečiai apsirikę su bolševi- mažai inteligentijos. Moksleivių ži- 

miją krikdę nome šimtus, kurie trokšta mokslo, 
pasiuntę Le- bet turi apleisti mokyklas ir eiti 

<ad Lenin po uždarbiauti, nes lėšų mokslui sta- 
taikostikkc- ka. Kur-gi Lietuvos universite-

sytų nūo tai: 1) kaip noriai ir tvar
kiai kolektoriai iškolektuotų iš sa
vo narių mokestis ir 2) kaip tvar
kiai tą visą darbą mokėtų sutvar
kyti skyriaus sekretorius.

Šis darbas pradėti ir dirbti vis-gi 
reikėtų. Nekalbant apie abejoti
nus dalykus, paimkime tokį pa
vyzdį. Mūsų mieste- yra skaitoma 
apie 5,000 lietuvių. Tautos Fondui 
gi susirinko be keletas žymesnių, 
svarbiame atsitikime tik aukoju
sių apie 300 ar 400 dolerių per me
tus. Pradedant rinkti nedėlinius 
penktukus,) mes surastūmėme apie 
20-30 kolektorių, kurie susirastų 
sau 200-300 mokančių narių. 30C 
narių po 5 centus kas nedėlia, su
moka $15.; $60. per mėnesį, <r- 
ba per metus $720. Reikia primin
ti, kad čia skaitlinė paimta jau la
bai pasitikėtina. Praktikoj gal 
pasirodytų daugiaus, nes atsiras
tų nemažai, kurie mokėtų po lOe. 
ir daugiau, arba po 5c. mokančių 
iš 5,000 didesnį skaitlių mokančių 
surastūmėme. Antra vertus, jei ir 
720 dolerių tik liktų surinkta iš 
vienos kolįonijos penktukų keliu, 
tai ir-gi būtų labai didelė parama 
Lietuvai, dar atsimenant, kad tie 
penktukai neužkirstų kelią kito
kiais būdais rinkimui aukų.

Prie penktukų rinkimo galėtu
mėm pakviesti visas lietuves gas- 
padines, ir kiekviena gaspadinė 
rodos turėtų savo -burdingieriui 
tiek drąsos pasakyti, kad pas ją 
gyvenant be visų kitų mokesčių 
kas savaitė turės primokėti 5c. dėl 
Lietuvos arba kad pas ją pragyve
nimas atseina vietoj 10 dolerių — 
$10.05. Sunkumo dėl tos mokes
ties niekas neturės, jei tik tvarkiai 
paskirtu laiku mokestys bus ren
kamos. .V -.-

Šį darbą labai lengvai galėtų 
bandyti ir atskirai skyriai, bet 
daugiaus lėšuotų knygučių pasiga- 
minimas, o be knygučių, -be tam 
atsakančiai nustatytas tvarkos, ne
reikėtų pradėti, nes darbo nepa
vysimas iš'ftetvarkos ir neprisiren- 

srgiją toliaus ką 
T. F. centro val- 
rreitai priimtu ir

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS DARBAS 

LIETUVOJE.

Mane labai nustebino kaikurių 
Amerikos lietuvių nusistatytmas 
prieš Amerikos Raudonąjį Kry
žių. Tas nusistatymas netiek ken
kia Amerikos Raudonajam Kry
žiui, kiek jis kenkia labdarybės 
darbui Lietuvoje. Prie tokios 
kategorijos veikėjų galima pri- 
skaityti Brydvaišį, kuris kiekvie
ną savaitę pyškina prieš “omnibus 
rebus et ųuabusdam aliis” “Gar
se.” Ypač “Garso” num. 50 ji- 
giau Lietuvoje pasidarbavęs, ne- 
sai užsipuola ant Amerikos Rau
donojo Kryžiaus, būk tai Ameri
kos Raudonasis Kryžius niekuomi 
nėra pagelbėjęs lietuvius.

Štai ką galiu pasakyti. Ameri
kos Raudonasis Kryžius yra dau
giau iLetuvoje pasidarbavęs, ne-- 
gu bile kokia kita organizacija, 
neišskiriant nei mūsų amerikiečių 
fondų, nei Lietuvos šelpimo orga-

baltiniais, medikamentais ir medi- 
kališkais instrumentais.

Kada Kaunas degė ir -suvirs 
penki šimtai žemynų Iko be pasto
gės — kas daugiausiai pasidarba
vo? Mūsų šeplimo organizacijos 
sušaukė ant rytojaus susirinkimus 
aptarti kaip ir kokią pašelpą duo
ti.. Bet Amerikos Raudonasis Kry
žius to nelaukė. Jie prisikrovė sa
vo Forduką blanketų tą patį va
karą nuvažiavę dalino juos, kur 
tik matė reikalą. Ačiū tik Ameri
kos Raudonajam Kryžių šiimtai 
mažų vaikučių ir moterų girdėda
mi ant Nemuno krantų tą naktį 
neperšalo. Per visą tą naktį Ame- 
rikos Raudonojo Kryžiaus atsto
vai — Kapitonas DeSomeskeoy ir 
Lieutenantas Bridges darbavosi 
šelpdami nukentėjusius nuo gaisro 
ir tiktai rytui auštant užbagiė sa
vo darbą.
, Kada Ukmergę Žulikauskio ae- 
foplanos apdaužė su bombomis ir 

eliko desėtkas užmuštų ir daugelis 
sužeistų — kas pirmiausią pagel
bą tenai suteikė? Man tenai ant 
rytojaus po bombardavimo nuva
žiavus matėsi šįmtai kareivių su
žeistų ir atvežtų nuo fronto gulin
čių ant grindų, nes lovų nebužte- 
ko. Mačiau kaip daktarai nuvar
gę per kiauras naktis dirbo, su 
plikomis rankomis darė operaci
jas. Jie neturėjo nei vaistų, nei 
medikamentųį nei anestetikų. Net 
bandažų jau buvo pritrūkę ir var
tojo paskutinius savo baltinius ka- 
reivių žaizdoms raišioti. Desėtkai 
mūsų narsių kareivių mirė kas 
diena dėl to, kad nebuvo galima 
jiems duoti reikalingą pagelbą. 
Man parvažiavus į Kauną tą pat 
vakarą man teko mAtyties su Pul
kininku Ryan, kuris buvo atva

žiavęs iš Rygos. Jam papasakojau 
apie padėtį Ukmergėje. Jis ne
sukęs nei minutos atsisukęs tarė 

Kapitonui DeSomeskeoy: ‘ ‘ Kapi
tone, tuojaus įsteigk ligoninę iš 
50 lovų Ukmergėje ir aprūpink vi
sas tenai esančias ligonines.” Tą/ 
pat naktį jie prikrovė du automo
bilius ir ant rytojaus nuvežė Uk- 
mergėn. Negana to. Pulkininkas 
Ryan tą pat vakarą mušė telegra
mą Rygon, reikalaudamas, kad 
penki vagonai šiltų drabužių ir me
dikamentų kartu su keturiais au
tomobiliais būtų atsiųsti į Kauną.

Kada mūšiuose su lenkais šim
tai mūsų sužeistų kareivių gulėjo 
ant laukų, tai •Amerikos Raudona
sis Kryžius įsteigė Baisiogaloje li
goninę iš 150 lovų.

Jei norite daugiau faktų, tai 
klauskite mūsų sužeistųjų karei
vių, mūsų našlaičių ir senelių — 
jie jums plačiau papasakos apie 
darbus Amerikos Raudonojo Kry
žiaus. '

Amerikos Raudonasis Kryžius 
nereikalauja garbės už savo dar
bus. Jie daugiausiai dirba savo 
darbą tylomis, bet kada atsiran
da tokių kaip 'Brydvaišis, tai žmo
gus netekęs kantrybės, turi apie 
tai’pranešti visuomenei

Man teko matyti Amerikos Rau
donojo Kryžiaus darbą Lietuvoje 
per devynis mėnesius ir galiu drą
siai sakyti, kad mes amerikiečiai 
turime laikyti už garbę gauti pro
gą tapti nariais šios prakilnios or
ganizacijos, kuri tiek daug yra 
nuveikusi dėl mūsų tėvynės. < 

JONAS J. ROMANAS, 
Lietuvių Prekybos 

Bendrovės Prezidentas.
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greit ąkyriams praūžėdama, būtų 
galima šis darbas pradėti nuo ko
vo 4 d. 1921 m., $,• y. šv. Kazi
miero dienos. Jei nesuspėtų, tai 
pradėti nuo 1 d. gegužio. Tas vi
sas priklausytų nuo Centro Valdy
bos, kaip greit ji skyriams tinka
mas tam darbui knygutes prista- 

Įtų. Jei T. F. valdyba šį klausimą 
priimtų, tada būtų galima pakal-

JATJ NEDUODA DYKAI.
Alpų kalnuose šv. Bernar

do vienuolyne kiekvienas ke
liauninkas gaudavo pavalgy
ti dykai. Dabar jau to ne
daroma. Tas paprotys jau 
inėjo istorijon. Paprotys už
mestas dėl nedėkingumo ke
liauninkų. Pavaišinti ke
liauninkai ikšiol vis mesda
vo po šiek tiek biedniems su
šelpti. Vieną vakarą vienuo- 
įlyne pavaišinta 600 svečių, o 
biedniems sumetė tik $3. To-

r

n

Kad aš žinočiau, 
Kurioj šalelėj 
Manoji mergužėlė, 
Kaip diemedėlis auga, 
Kaip lelijėlė žydi.

O ir pasakė 
Man šiaurūs vėjai
Ir dangaus šviesios žvaigždės, 
Kur mano mergužėlė, 
Kur mano norimoji.

, Tenai už jūrių, 
Už mėlynąją, 
Kur tamsios girios ošia, 
Ir kalnai dangų siekia.

Ėjau per kalnus, - 
Girias žaliąsias, '
Plaukiau per gilias jūres 
Į tolimą šalelę 
Mergelės atlankyti.

Priėjau dvarą, 
Margą dvarelį, 
Kur mano mergužėlė, 
Susitinku močiutę 
Aukštuos dvaro varteliuos.

— Sveika, močiute, 
Sveika, širdele, 
Ką veikia dukrytėlė ? 
Ar išmiegojo, ar atsikėlė, 
Ar dar svirnely puošias ?

O ir atsakė
Man motinėlė:
—, Mano jauna dukrelė 
Jau išmiegojo ir pasipuošus 
Daržely rūtas ravi.

Tiktai, bernyti, 
Vakar dienelę 
Jaunoji dukrytėlė 
Jau kitam pažadėta 
Ir žiedai sumainyti.

Ar čia man eiti, 
Ar visai neiti 
Mergelės pažiūrėti?
Ko aš ten eisiu, ko ten lankysiu, 
Jos gaut juk negalėsiu.

Oi graudžiai verkė 
Žalia giružė, 
Liūdėjo kalnai, jūrės, 
Kad ėjau namo vienas, 
Netekęs mergužėlės.

J. Sakalas.

POEZIJA.
(Skiriu vargo žmonėms) 

Mergužę vieną skaisčią myliu, 
Meldžiu Jos meilės mintimi, 
Ir Ji linksma, ar liūdna, tyli, 
Visad mintyj su manimi.

Ašen paveikslą Jos nešioju 
Giliai užslėpęs širdyje,
Jis man’ sunkioje valandoje 
Paguodos teikia .viltyje.

Jei liūdesys man’ persekioja, 
Neleidžia naktyj net užmigt, 
Mane prie savęs Ji vylioj a, 
Neduod mintims juodoms apnikt.

Skaistumas Jos man privyliojo, 
Pamilo veidą Jos širdis, 
Jausmus Jai savo paaukojau, 
O Ji giliąsias man akis.

Dabar skausme Ji man paguoda, 
O liūdėsyj graži viltis,
Darbe jėgos Ji man priduoda, 
Su Ja man aiški ateitis.

O ta manoji mergužėlė 
Skaisti Poezija vardu,
Jos veidas—puiki rojaus gėlė, 
O akys—gilūs dangų du.

Ar aš meldžiuos, ar kenčiu, myliu,
Ar raminuosi viltimi,
Mergužė mano skaisti, tyli 
Visad mintyj su manimi.

•
Mergužę vieną skaisčią myliu,
D Ji Poezija vardu,
Ji, lyg dievaitė, rami, tyli, ' 
Su Ja man linksma it ramu.

22. 9. 20.
Veikiančioji Armija.

RUDUO.
(Ii Lermontovo) 

Lauke lapai geltonuoja, 
Skrėnda, sukas aukštume, 
Tik miške išdidžios eglės 
Dar tebstovi žaliume.

Po nusvirusiąja uola, 
Pavėsyje, tarp gėlių, 
Darbininkė nębmėgst ilsėtis 
Nuo sunkių dienos darbų. 

Žvėrys drąsūs tiktai ieško 
Kad įlįsti kur giliau;
Naktims mėnuo sidabrinis 
Laukus nušviečia silpniau...

f



NAUJA KNYGA

MBSy TIKĖJIMAS

Kaina 50 centų.

Z. Klapatauskas.
Šiauliai, 9. & 20.

BRIGHTON,

Suv. Valstijų cemento par
davėjų yra 80.000. Į juos bus 
atsišaukta aukuoti po Cemen
to statinnkęarba tos vertės 
pinigais pastatyti Nekalto 
Prasidėjimo šventyklai Wa- 
shingtone prie katalikiškojo 
universiteto.

” LIETUVON

Tad prisiąsk mums 50c., o apturėsi šią gražią ir naudingą 
knygą. Adresuokite: , .

“DARBININKAS” PŪB. CO.,
244 W. Broaduay, • So. Boston, Mass.

n apielin- 
meškaus- 

:ikėja mo-

Broadway (šalę Pašto) South Boston
«• Cv** - — ■ '1’’^. JK _ 4 .*> . . -
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REIKALAVIMAI.

pRENCfl

Kapitalas $200,000

PIRMOS KLESOS

1H.I

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

Pirmas Lietuvių Valstybinis Bankas 
= New Yorke =

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbiskibia Akinius.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. Mi 

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

Bell Phone Dickinean 3995 M

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad Philadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

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

N«i.6emi» iki 4 TX»a«t». •

Dabar laikas 
aikražtį “Darbiu 

foninėms arba s

CUNARD LINE

narte t<Mte t__________ ui k« maionadt priehpfca man
Šįrpst,” ■.-• ■ ■ ■ ' *' m’

keto. ' būtąjį Nuga-Tone.
- L**'. s “i.

*■' •*
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