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Lietuvos Reikalai
PRANEŠIMAI IŠ WASH- 

INGTONO.
1. Mažoji Lietuva pabudo.
Beabejo kiekvieno lietuvio 

širdį palietė žinute apie Prūsi
jos lietuviij judėjimą.

Skaudu buvo didžiajai Lietu- 
ivai matyti savo mažesniąja da
lį atplėšta, pavergta ir ištau- 
tinta. Prūsų lietuviai jau be
veik buvo pamiršę, kad jie y- 
ra lietuviais ir vieton pamylė
jimo savo močiutes kalbos jie 
vebleno hunų kalbą.

Mažai buvo vilties apie Lie
tuvos suvienijimą, nes atrodė, 
kad patįs Mažosios Lietuvos 
gyventojai ir klausyti apie tai 
•nenori. Alos visi jautėme, 
kad jų žodžiai ir mintis yra vo
kiečių žodžiai ir mintis, bet 
varg ai begu mums atėjo į min-

Lietuvos nepriklausoma valsti
ja sudaryta.

Rezoliucijoje pasakyta, kad 
“turėtų būti nuo Rusijos ats
kirta,” bet tikimės, kad Sena 
torius Lodge sudarys priedą 
prie savo rezoliucijos išreikš
damas, kad “ir nuo Vokiet'jos 
turėtų būti atskirta, ir suvie
nytai Lietuvai turėtų būti pri
pažinta pilna nepriklausomy
be.”

Atsiminus Senato galo ir ko
kią svarbią rolę lošia Senato
rius Lodge, negalima atsi
džiaugti iš jo pasidarbavimo 
milžiniškos svarbos, labai 
daug prisidės prie 
Lietuvos klausimo 
grėsė.

Dabar telieka, 
rezoliuciją Senatas priimtų.

svarbos,
nusvėrimo 

taikos kon-

tį, kad vokiečiai vis dar abe-' Žinodami gerai Senatorių pra
jojo apie visotiną ir galutiną kilnumą, jų gerus norus, ir tei- 
Mažosios Lietuvos\štautinimą. syk ii' laisvės mylėjimą, tiki- 
Pastaromis dienomis tikrasai mė-S kad rezoliucija be jokių 
dalykų stovis pasirodė ir kas kliūčių bus priimta. Vienok 
kart gorinus aiškėja. į būtų labai gerai, kad visos lie-

Vokiečiai ne tik bijojosi Jie-'tuvių kolionijos, savo draugi- 
tuvių susipratimo, bet dėjo vi-Į JŲ susirinkamose ir masmitin- 
sas pastangas, bjauriausius bū-ienose išneštų rezoliucijas, pra
dus panaudodami, kad kiekvie- j-šydami savo valstijos Senato- 
ną pasirodžiusį lietuvišką zie-Ųlų, kad jie remtų Senatoriaus 
dėl į tuojaus nugnypti. Iš tik- j Lodge rezoliuciją po numeriu 
rų šaltinių sužinojom, jog kuo-; 379. Visas rezoliucijas ir pra-

jojo apie visotiną ir galutiną

šymus pat artume siųsti L:etu-met rusui buvo įsibriovę Prū
sų Lietuvon jau tuomet kaiku- lnlorniacijos Biuran (703 
rie lietuviu1 atsipeikėjo nuo vo- — 115-th St., N. W., Wasliing-
kiško kvaitulio pradėjo svajoti1 ton, B. C.), o mes inteiksim Se- 
apie Lietuvos suvienijmą. Klai- j autoriams. Tokiu būdu bus is- 
pedoje atsibuvo susipratusių j vengta nepageidaujamų daly- 
lietuvių draugijos susirinki-;kų ir klaidingų perstatymų, 
mas. Vokiečiai negalėjo to pa-Į T kinies, kad kolionijos iki 
kensti, bet patįs būdami rusų'-šiol puikiai pasirodžiusios ir 
replėse nieko negalėjo padary-1 pagirtinai dabar• veikiančios, 

atkreips (lomos ir į šį reikalą.ti, tad prikalbėjo girtiems ru
sų kareiviams, jog tai esą maiš
tininkai ir posėdžius laiko su
sitarimui prieš rusus. Rusų 
kareiviai įsialužė kambarin, 
kuriame atsibuvo lietuvių 
draugijos susirinkimas ir tuoj 
darban paleido durtuvus, kele
tą žymių veikėjų ant vietos nu- 
durdami kitus mirtinai sužeiz- 
dami. Vėliaus bus paskelbtos 
tų kankinių pravardės.

Vėliaus vokiečių pastangos 
buvo, kad suerzinti ir sukelti 
Mažosios Lietuvos gyventojus 
prieš lietuvių tautą. Tikėjosi 
save tikslą atsieksę išplatinda- 
aai kopijas žemlapio, kurį A. 
L. Taryba ir L. I. Biuras pa
rūpino, ir kuriame nurodyta 
Lietuvos valstijos rubežiai ini- 
mant ir Mažąją Lietuvą. Pa
sekmės pasirodė visai priešin
gos negu kad vokiečiai tikėjosi 
susilaukti. Prūsų lietuviai pa
budo prie pilno sąjausmo ir jau 
pradėjo purtytis jiems antmes- 
tos vokiškos skraistės, širdį 
prie Didžiosios Lietuvos nu
kreipdami ir rankas prie Vil
niaus ištiesdami.

Sveikiname jus broliai ir su 
dideliu išsiilgimu spaudžiame 
jūsų vokiškus pančius nume
tusią ranką.

Lietuvos Reikalai Senate.
Jau esame pranešę apie Se-j

Mato priėmimą
Lodge Įnešimą, kad mūsų me-Į lovių Tautos Fondan surinkus, 
moran-luinas būtų atspauzdin-1 Kadangi dabar rengiama Laiš
ku kaipo v'siiomeniškns dokii-Įvė^ Savaitė ii’ Tautos Fondo 
mentus. Taip-gi vėlinus tolo- j išrinkti žmonės vaikščioja pu 
granui net- laikt-i-Uius pintie-1-tebus, aukas rinkdami, p;isi- 
šėm, kad tas pats senatorius; rodo, kad pasi-iamlodami laja 
Lodge įnešė Senatan rozolinei-l proga, kok'ų (.m kitu “foli
ją, kurioje pasakoma, kad Se- jų” atrenteiiai r (ar;i
nato supratimu Lietuva ture-• lietuviij ii' varde Tautos Fondo 
tų būti nuo Rusijos atskirta ir prašo aukų aiškindami, kad tie

Šiomis drenomis Tarybų 
Pild. Komiteto atstovai atsi
lankė įvairių valstijų ambasa
dose, Washingtone ir inteikė 
lietuvių memorandumą, kartu 
su prašymu, kad persiųstų sa
vo valstijai. Visi lietuvių ats
tovus priėmė labai maloniai ir 
pasižadėjo jų prašymą išpildv- 
ti. Kuone visi Ambasadoriai 
uždavinėjo mūsų atstovams į- 
vairius klausimus ir su žingei
dumu klausėsi paaiškinimų n 
tėmi jo Lietuvos reikalų nušvie 
timą. Kopija to paties memo
randumo būs inteikta ir Apaš
tališkam delegatui, su prašy
mu, kad persiųstų Šventam Tė
vui Ryman. Beabejo jisai ne
mažą intekmę turės taikos kon
grese, ir kadangi visuomet 
stovi už teisybę, galime tikė
tis jo paramos, kuomet Lie
tuvos reikalai jam bus teisin
gai perstatyti.

Pastaromis dienomis L. I. 
Biuro nariams atsilankius ke
liose kolonijose su prakalba, 
labai nesmagių dalykų patir
ta.

Dalykas tame, visose kolo
nijose Lietuvos sūnai ir duk
ters sudaro Tautos Fondo sky- 

j rilis sujudo darbuotis, kad iki 
Senatoriaus Kalėdų bent pusę milijono do-

kad minėtą

“ DARBININKO” REDAKCIJA, ADMI
NISTRACIJA IR L. D. S. VALDYBA SVEI
KINA SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VI
SUS MŪSŲ PRIKTELTUS, RĖMĖJUS,SKAI
TYTOJUS, L. D. S. NARIUS IR KATALI
KIŠKĄ VISUOMENĘ.

“Ramybė pasaulio 
Žmonėms gero noro, 
Garbe aukštybėse Dievui.’

Tie žodžiai šiandie milijonų 
žmonių lūpose skamba, iš tų 
žodžių sudėtoms g'esmėms var
pai, vargonai, trinkos ir gie
di,rių chorai linksmai pritaria.

Vienijasi, jungiasi balsai 
žmonių su dang'škais giedoji
mais dangaus aniuolų, links
ma visur, linksma... ramu... 
žmonėms geros valios, gerų no- 
HJ-

Karė baigėsi, taikos derybos 
vedamos, visi taikos aniolo at
lekiant laukia; jis jau iš dan
gaus leidžiasi. Augščiaus jo 
šviečia kryžiaus paveikslas, 
ženklas teisybės pergalės.. . 
Per kryžių į garbę... be kry
žiaus nėr pergalės... be kry
žiaus nėr teisybės... be kry
žiaus nėra ramybės... nėra tai
kos. .. arba jei ir yra taika tai 
ne tikra, ne nuoširdi, ne tei
singa. .. ne krikščioniška.

Kariavo kareiviai už demo
kratiją, liejo gausiai savo 
kraują ir liedami geidė pasau
liui gerovės, teisybės, laisvės... 
Ir dabar tos taikos susilauk
dami ir giedodami Kalėdų 
“Gloria” laukia, kad toji ra-

mybe koveikiausia pasaulyje 
įvyktų, kadi ramybės aniuolas 
koveikiausia savo sparnais ap
sisėstų visą pasaulį ir kad' to
ji taika būtų tikrai teisinga, 
demokratiškai - krikščioniška, 
pastovi ir amžina.

Ne tik kareiviai, bet ir visi 
žmonės to paties trokšta ir gei
džia.. . visi... ne, ne visi!..

Ramybės trokšta tiktai žmo
nės gerų norų, geri žmonės.

Visoki “raudonieji” trokšta 
riaušių, trokšta kraujo, trokš
ta žmogiškų aukų...

Eina taikos derybos, o rau
donasai gaivalas deda visas 
pajėgas, kad drumsti pasau
lio ramybę, kad lieti kraują, 
kraują žmonių, kraują savo 
brolių...

Gaila, kad taip yra pasauly
je, bet viskas Viešpaties ran
kose. Jisai ir jų žvėrišką 
kraugeringumą rasi apvaldys, 
Jo keliai mūsų protu neapima
mi, dėl to toje Kalėdų šventė
je širdingai maldaukime Kū
dikėlio Jėzaus, kad pasaulyje 
įvyktų ramybė visiems žmo
nėms gero noro ir ka visi žmo
nės būti} žmonėmis tokiais, tai 
yra genj norų.

Juiy 12, 1918.”

Vokietijos socijalistai 
riejasi.

AMERIKOS LAIVAS 
BALTIKON.

Suv. Valstijų karinis laivas 
Vokietijos Darbininkų ir Ka- išplaukė į BaJtilcą ir plauks 

reivių Tarybų seimas, kur vi-! Liepojun veikti išvien su aug

KAIP VOKIETIJOS SOČI- 
JALISTAI SEIMUO JA.

siškai viešpatauja “draugai,” 
visai socijalistiškai atsibūna. 
Gražių žodžių vieni antriems 
nepavydi, lermo, alaso tiek, 
kiek pragare. Raudonųjų soci
jalistų vadas Ledebour utar- 
ninko sesijoj baisiai užsipuolė 
ant Eberto, dabartinio pre- 
miero. Jis kaltino premierą, 
būk tasai esąs kontrevoliucijo- 
nierius ir darąs pienus pa- 
skandyti revoliuciją. Ledebour

lais.

KVIEČIA WILS0NĄ.
Prez. Wilson yra laukiamas 

svečias visoje Europoje. Švedi
ja, Vokietija ir Airija kviečia 
į atsilankyti. Airijoj rengiami 
masmitingai, kur priimamos 
rezoliucijos kviečiančios prez. 
Wilsoną atsilankyti.

Kvietė prez. Wilsoną ir len
kai, bet apie tdi tik lenkai te-

y 1CVUDUVJ d. J-JCUl‘UUlll I • . . .V1 _ ,

pavadino Eberta “biauriu val-;"lg'™’ 0 amerikoniškuose lai
džios piktšašiu.” krasciuose apie tai nerašoma.

Iš visu pusių pasipylė prieš Jakovo universitetas padaręs 
Ledebourą protestai. Kiti rei- P^. AVilsoną garbes narni bet 
kalavo, kadi jam atimti balsi}.! apie tai amerikoniški laikra. 
Bet jam buvo leista toliau Įsciai nciaso. 
kalbėti su pastaba, kad veng-1 
ti “draugiškų” išsireiškimų. 
Bet kiti varėsi, kad jam visai 
neleisti kalbėti ir alasas tęsėsi 
per 15 minutų. fialų gale su
sitaikintu ..ir Leista jam kalbė
ti.

Eina gandas, jog dėl šito at
silikimo Eberto kabinetas 
zignavęs. Bet patvirtinimų 
bu vo.

Iš Uaagos pranešama, 
rietenos tarp bolševikų ir 
mesniųjų socijalistų didinasi 
kasdien. Dabartinė valdžia pa
skelbus, kad prieš bolševikų 
jėgas bus panaudotos valdžios 
jėgos. Dabartinė valdžia vili- 
si, kad valdžia toje kovoje bus 
remiama visų tautos srovių. 
Armija ir ramesnieji gyvento
jai jau nuo senai norėjo, kad 
bolševikai būtų nuraminti. Vo
kiečių tauta niekuomet neseks 
Rusijos pavyzdį.

Bolševikų vadas Liebknecht 
neatlaidžiai vedą savo propa
gandą, kaip spėjama iš Rusi
jos gaunamais pinigais., Jis va
rosi padaryti tą, kas padary
ta Rusijoj. Jis nori patapti 
Vokietijos Leninu. Šaukia, kad 
tuoj reikią panaikinti kapita
lizmą.

re- 
ne-

jog
ra-

BOLŠEVIKAI NETURI DI
DELĖS ARMIJOS.

Buvo skelbiama, būk Rusi
jos bolševikai turi armiją iš a- 
pie 3.000.000 kareiviui. Tos ar
mijom žom.’mr '"■'as linkui vaka- . 
rinės Europos ir esąs pavojus 
nuo jų visai Europai. Angli
jos laikraštis Baily Chronicle 
skelbia, jog tai netiesa. Bol
ševikai turį tik apie 180.000 
kareivių. Jie išmėtyti po visą 
Rusiją. Bet reikią spėti, kad 
•bolševikai daro pastangas su
daryti stiprią armiją ir pasių
sti ją į Vokietiją prigelbūti į- 
vesti ten bolševikišką rojų.

pinigai eisią Tautos Fondan, 
bet surinktus pinigus savo 
“fondan” nugabena.

Šiuomi matome reikalingu 
pranešti lietuvių visuomenei, 
kad apsisaugotų nuo tokių “a- 
gentūlių” ir užrašius jų pra
vardes tuojaus reikia Tautos 
Fondo valdybai pranešti. Tau
tos Fondas yra čarteriuota or
ganizacija, yra po valdžios 
pr ežiūra ir visus tokius“agen- 
tėlius” gali, ir turėtų, teisman 
patraukti.

l’ikimės Tautos Fondo cent- 
valdvba plačiaus apie

UKRAINOJ MAISTO YRA.
Pradėjo paaiškėti, jog Ukrai

noj javų ir galvijų dar gero
kai esą. Vokiečiai neįstengė 
nuo žmonių visko išplėšti. O- 
desoj besą dideli javų sande
liai.

Iš Ukrainos būsią galima 
gauti maisto Rumunijai, Bul
garijai, Turkijai ir Serbijai.

Ukrainoj maisto esą tiek, 
kad ir Rusiją būtų galima iš 
bado išgelbėti, jei ten būtų pa
daryta šiokia tokia tvarka. 
Bei bolševikų dūkimo to nega
lima padaryti.

EPIDEMIJA BAISESNĖ UŽ 
KARĘ.

Londono laikraštis Times 
apskaitliuoja, jog per pasta
ruosius tris mėnesius visame 
sviete nuo influenzos mirė apie 
6.000.000 žmonių. O karėje 
žmonių per puspenktų metų 
žuvo 20.000.000. Tokiu būdu 
influenza yra penkis sykius 
baisesnė, negu karė, nes jei 
influenza būtų siautusi per 
puspenktų metų, tai būt mirę 
nuo jos 100.000.000 žmonių.

DIDINA LAIVYNĄ,
Nei karės pasibaigimas, nei 

kalbos apie tautų lygą, kuri 
prašalintų kares, nesulaiko 
Suv. Valstijų nuo didinimo lai
vyno. Suv. Valstijos varosi 
prie to, kad nei viena šalis ne
turėtų stipresnio laivyno.

Snlyg laivų statymo progra- 
mo, tai Amerikos laivynas tu
ri būti sulygintas stiprume su 
geriausiu pasaulyje laivynu jau 
1925.

Anglija dabar stato arba jau 
turi 228 submarinus. Amerika 
ketina pasistatyti arti 300 vi
sokios rūšies submarinų.

Apie tokį laivų statymo pro
gramą aiškino atstovų rūme 
Rear-Admirolas Badger.

Jo paklausta kas bus pada
ryta su Vokietijos laivynų, 
kurs dabar pavestas Anglijos 
globon. Atsakė, jog apie tai 
nutars taikos konferencija.

Paskui jo klausta, kad jei 
Anglijai klius didžiuma Vokie
tijos laivų, tai ar Amerika va
rysi s, kad dasivyti Angliją. 
Atsakyta, jog 1925 metais A- 
merikos laivynas turi būti ly
gus geriausiam pasaulyje lai
vynui.
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JAMES M. KEYES
Atsišaukite prie manęs su visokiais teismiškals reikalais. Duo

du pilnas Informacijas kas-iink Suvienytų Valstijų (statymų.
l’er keliolika metų esu prityręs ir rurAJes visokių reikalų su 

LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. Aš esu tokiame stovvio, k-ttl —.lite manimi pilnai užsttl- 

ėti. Visokiu'- teismlškus reikalu"-- .-cl!<-■> •oje valstijoje.
Turiu K>>rų prityrusių ven>'iu • i—KalbOtojų lietuvių, rusų, 

■riti) Ir latvių. Jeigu Jus norite tiirču getas pasekmes ir išlalmStl 
rt.vt). tai paveskite man. Telefonui'kire, parašykite arba pašaukite, 
sno RUOADiVAY, «<WTH BOSTON, MASS.

M. KEYES
SOUTH BOSTON, MASS..

■ "".Ucn 600.
užimtas šauk kitų.

JAMES
350 /IHOIOUIY.

7 ūl. So. ftofiton 
.leljru vienas
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DARBININKAS

RARTFORD, CONN.

Lietuvos

$55.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00
50.00
50.00 
411.00 
25.00 
25.00 
20.00

Antras ofensyvas. •
Dabar jau į centrų T. F. pa

siųsta $4.700.00. Tikimės pa
siekti $5.000.00.

Sv. Cecilijos bažnytinis cho
ras pralenkė visas dr-jas, au
kuodamas Lietuvos laisvei 
$130.00, LDS. 6 kp. $20, SLR. 
KA. 89 kp. $15.00, Šv. Elzbie
tos Aloterų Dr-ja $10.00. 
Vincas Tamošiūnas 
Antanas Deltuva 
Jonas Stalgis 
Silvestras Prėskinis ,■ 
Silvestras Klimas 
Antanas Mazalas 
Domininkas Navickas 
Magdė Tamošaitė 
Vincas Tūzas 
Jieva Dafgaitė 
K. Ivanauskas 
J. ir V. Petrukeviičai
Vyčių Vakarienėj surinkta 

f 31.35
Žorumskio vestuvėse 26.01
Teresė Buivydžiutė 10.0C
Kazys Nomeika 10.01
Antanas Vyšniauškas 10.0C
Antanas Morkūnas 10.00
Maikis Alataitis 10.00
Juozas Daukšis 10.00
Antanas Pranskus 10.00
M. Kazlauskas 10.00
Viktoras Labeskis 10.00 
Cipras Gajauskas 10.00
Leonas Kazlauskas 10.00 
Stasys Čebatorius 10.00
Emilija Daubkaitė . 10.00 

1 Povilas Belskis 10.00
Palionija kobeikienė 7.00 

Po $5.00: E. Daukšaitė, J. 
Uginskis, J. Alabeskis, P. Mil- 
vid, J. ir E. Guiske, K. Nokru- 
šas, J. ir AI. Tamošiūnai, A. Me- 
šenis, P. ię E. Gedutis, P. ir S. 
Šilaike, B. Stukas, Al. Savic
kas, J. Vešneris, J". Savickas, 
G. Rokas, Al. Kižis, J. Deltu- 
vas, S. Garmas, J. Antanavi
čius, K. Kasaiauskas, J. Sne- 
Ihs, P. Kižcvičius.

Po $3.00: K. Jokilaitis, A. 
Jokilaitienė, A. Gudauskienė ir 
P. Kašėta. '

Po $2.00: Alf. Kellon, D. 
Margelis, A. Naudžius, P. (Žeb
rauskas, K. Kasmonaitis, V. 
Kedvs, S. Rimkevičius, F. Ki
žis, At. Šatkus, A. Laurinaitie
nė, M. Labeskienė, M. Deltu
va, S. Piragas.

Po $1.00: K. Sakalauskas, J. 
Sakalauskas, J. Vaičaitis, P. 
Jurgilas, P. Sudonienė, J. Ker- 
belis, L. Rinkevičius, A. Kai- 
riušlis, J. Juška, A. Daugila; 
K. Kleiza, B. Kasilauskaitė, 
E. Juškienė, S. Ignotas, J. Stre- 
Ieckis, J. Jakubaitis, J. Sa
dauskas, J. Kiukas, F. Grigai
tis, P. Stankevičius, P. Narvi- 
das, K. Bajorinas, J. Černiaus
kas, U. Černauskienė, J. Rad
vilas, A. Alokčinskas, J. Šon- 
ta, J. Urbonas, D. Plikimas.

Baltrus ir Atarė Lietuvninkai 
$25.00, pirmiaus aukavo $75.00, 
viso $100.00; 'Kostantas Vau- 
ras $10, Juozas ir AI. Pateliū- 
nai $10, Jurgis Lukoševičius 
$50.00, pirmoj atskaitoj buvo 
pagarsinta Juozas Lukošiūnas. 
Aukos sudėtos 15 d. gruodžio. 

Parapijos Svetainėje Šv. Elz
bietos Dr-jos paminėjime 5 me
tų ^sukaktuvių per prakalbų 
gerb. klebono kun. Amboto au
kavo:
Kun. Ambotas 
Vincas Kediys 
Paulina Geležiutė

Po $10: Jurgis Maženis, Jo
nas Dopias, Marcijona Patec- 
kaitū, Salomėja Keisienė, Mo
tiejus Zidorius.

Po $5: Petronė Klimaitienė, 
Julė Bajolytė, AI. Dubiskienė, 
Wm. Dzikas, Kotrina Černaus- 
kiute, Jieva Budnoriutė, Pra
nas Veriga, Felicija Plikūnie- 
nė, Teklė Blužienė, Barbora 

-Kasiliauskaitč, Sakaluskienė, 
Anelė Vitkaitė.

Po 2: V. Klimauskienėį Ago
ta Raulynaitė.

$400.00 
100.00 
50.00

"y

Gelbėtojai.
=—=—   —

Viso tame vakare surinkta sva ir nepi ignlminga. Toliaus 
$673.37. Igi-rb. kalbė baigdamas sa

Taūtos Fondo fėrai laikyti k prakalbų paragino susirin
kusius prie aukų. To Trento- 
niečiams tik ir trūko. Tuojaus 
pradėjo svetainėje plevėsuoti 
dešimtinės ir penkdešimtinės. 
Aukavo: >
F. Seinauskis 60.1 ’i;
«• Lapurk-i 55.00
N Jokub’avmius 55.00
A Gribhnskv. 5i.«K'

. Junca ' 1. 51.00

lapkričio mėnesyj,gryno pelno 
davė $600.00.

Kas dar neprisidčjote su sa
vo auka dabar dar laikas prisi
dėti. Aukavusieji nemažiaus 
$10, kiekvienas gaus iš Centro 
Tautės Fono kaipo Lietuvos pi
liečio paliudijimų.

A. J. Paleckis,
T. F. 33 skyr. rašt. |

BALTIMORE MD. 
Kas sukirsVyčius?

Nepersenai rašiau, kadi Vy
čiai pasiryžę suaukoti į Kalėdi
nį Laisvės Fondų tik $200. Vy
čiai patėmijo mano žodžius, tai 
visi “over the top.”

Štai T. Fondo sk. turėjo su
rengęs prakalbas gruodžio 8 di 
Kalbėjo p. K. česnulis. Jam 
karštai paraginus aukąti Kalė- 
dinin Laisvės Fondan, mūsų 
vyčiai labiau užsidegė, tuoj 
pradėjo verstis šimtinės, penk- 
dešimtinęs ir dešimtinės. Galu
tinai pažiūrime, kad jau sumes
ta $375.00. Nekurios dr-jos ir 
kuopos bandė vyčius sukirsti, 
bet kur tau. Vyčių “generolas” 
tų patėmiję, šoko vyčius kvies
ti pirmyn ir tai pasirodė “bai
sus kraujo praliejimas.”’ Su
mesta $532.55. Bravo vyčiai, 
mes laimėjome “karę.” Alės 
.aimėsime ir laisvų Lietuvą. 
Štai aukavusiųjų vardai:
O. Kimbi e 
D. Venclovas 
J. Gabrielavičius

. V. Piliukevičius 
Kun. K. Lašinskas 
A. Žukauskas 
N. Veberiutė 
J. Petkus 
J. Jenulevičius 
A. Lakevičius 
A. Benešiunas
P. Bukevičius 
J. Lazauskas 
A. Enčįųs 
A. Strazdaūskas 
Al. Čižauskienė 
J. Vaitkevičius -
J. Simaitis' 
St. Lietuvninkas
K. Mačioniutė . . __

Po $5: V. Matukaičiutė, A. 
Šatai lis.

, J. Stočkus ir J. Kaminskas 
po $4.00; J. Letkaūskas $3.25; 
E. Feleskiutė, O. Valteriutė ir
E. Tamošauskaitė po $2.50.

Po $2.00: 'J. Kairis, J. Kasie- 
riauskas, J. Aniulis, O. Žoly- 
niutė, P. Kasieriąuskienė, A. 
Bradūųas, V. Karalius, J. 
Tauroza; J. Karalius $1.75.

Po $1.00: AL Strazdauskiutė,
F. Tamošauskaitė, AI. Petrolio- 
nis, ,J. Griberis, P. Stulas, A. 
Akilaičiutė, J. Kolokas, J. Sa- 
kevičius, J. Tieberis, J. Bene- 
šiūnas; B. Benešiunas $3.00.

Smulkesnių aukų $32.55; iš
viso $535.55.

Kas mus sukirsi
Ir^po/teisyl ei turiu pripažin

ti, jog Aloterų Sąjungos kuopa 
smarkiai kove ja, bet Vyčių 
nepajėgia sukirsti ir gana. Są- 
jungietės sumetė $504.50. Bra
vo moterėlės, kad ne jūs, tai ir 
mes, vyčiai nebūtume kariavę 
nrieš jus, tai Baltimoriečiai ne
būtų surinkę $3.019.00. Tad 
bravo L. Vyčiai ir Alot. Sąjun
ga, mes sukirtome visus.

Konst. K. žvinklis.

105.50
75.00
50.00
25.00
20.00
20.00
20.00
16.00
15.00
12.00
10.50
10.00
10.00
10.00
8.00
5.00
7.00
6.00
5.50
5.00

S.

Dr-ja Šv. Jurgio ■ 50.00
1 A. Junca I. . 50.00
V. Vaisieta 50.00
J. Molis 50.00
A. Ramše ‘ 50.00
S. Žiedelis 50.00
A. Stasevičius 50.00
J. Jekeliavičius 50.00
J. Didžiulis 50.00
Liet. Polit. Klubas 50.00
V. Mulevičius 20.00
K. Vaitkevičius , 20.00
K. Velyvis 20.00
S. Varanis 17.00
P. Judeckas 15.00
J. Velyvis 11.00
P. Osvecinskas 10.00
J. Poškus 10.00
K. Turonis 12.00
J. Bučinskas 10.00
J. Marcinkevičiui 10.00
P. Jenavičius \ 10.00
M. Jeruševičius 10.00
J. Bagdonas 10.00
V. Abramavičius 10.00
K. Rinkevičius 10.00
Aug. Rasimavičius 10.00
M. Kieras 10.00
J. Vaisietienė 10.00
J. Korčevska 10.00
F. Milinavičius ’ 7.00

Milina-1 Po $6.00 aukavo:
vičius, AL. Velivienė, A. Šukiu- 
tė, A. Biekša.

Po $5.00: AL. Bužinskas, A. 
Dubauskas, V. Velička, K. Ja
sevičius, L. Lapurka, O. Kierie
tie, A. Bartkevičius, J. Čenku^ 
AL Ramšienė.

Po $2.00: J. Ramšė, AI. čes- 
nulevičienė, AI. Levanavičienė, 
A?Bučinskienė.

Po $1.001 S. Butkevičius, 
Rasiveiko, At. Elenotska, 
Koreiva, A. Filipavičius.
Vaikų aukos nuo 3 iki 12 metų.

F. Paliavičius, V. Turoniutė, 
O. Poškiutė po $2.00. O, Mi
linavičius, J. Alilinavičius, F. 
Bieksiutė, J. Dųbauskiutė po 
$1.00; A. Didžiuliute, C. Di- 
jdžiuliutė, A. Didžiulis, AI. Jun- 
čiutė; A. Kareiva, J. Stasevi- 
čiutė, S. Biekšiutė, J. Zidelis, 
J. Zideliutė, J. Osviecinskas, V. 
Osveciųskas, A. Kneziauskas, 
AI. Jokubavičiutė, V. Kneižiau- 
skiutė, AI. Vaitavičiutė, C. Vai- 
lavičiutė, A. Puriutė $2.00.

Viso surinkta Laisvės Savai
tėje $1175.00. Kadangi mūsų 
kolonijoj randasi neperdidelis 
būrys lietuvių, tad T. F. valdy
ba mums paskyrė surinkti Ka
lėdų Fondan $100.00. Valio 
Trcntoniečiams, kad nepasi- 
duodat didesnėms kolonijoms.

Karolis Velivis.

L.
C.

čauskas, J. Vaikuskas, O. But
norienė, P. Stočkienė, V. Dijo
kas, J. Paškevičius, J. Česna
kas, S. Červinskis, J. Karo
sas, B. Grigetiniutė, P. Lizelo- 
nis, A. Lukošienė, M. Vincevi- 
čius, D. Pečkauskienė, J. Vi- 
sinkas, S. Pečkauskas, J. Ja- 
niutė, A. Šipulis, A. Čemaus- 
kas, A .Klevas.

P. Drevinskas.

MAIZEVILLE, PA.

Buvo surengta prakalbos ir 
kalbėjo Dr. Bielskis iš AVash- 
ingtono, D. C., kun. P. Augus-' 
taitis iš Mahanoy City ir kun. 
J. Valaitis Maizevilės ir Gi- 
rardvilės klebonas. Buvo aiš
kinama šių svarbių dienų rei-1 
kalai. Po prakalbų Maizevi- 
lliečiai su Gilbertoniečiais pasi
prašė duoti kelių, kurie urmu 
stojo už Lietuvos laisvę, kloda
mi šiihtines ir 25-penkines. Bet 
ir merginos čionai augę neapsi- 
leido vyrams. Krėtė po pen
kinę, o nekurio's vyrus ir biz
nierius subvtino.

Aukotojai.
Vietinis .Kleboųas Kun. J.
. Valaitis. '* <b1 nn nn

Juozas Miliauskas 
Jurgis Velička 
Jonas Dumalakas 
Andrius Šmulkštys 
N. N.
Kazys Pueėta 
Jršulė Šolienė

Elzbięta Aštasauckienė 10.00 
Antanas Laurusevičius 10.00 
Ignas Dubauskas 10.00

Eo $5:i M. Veličkiutė, Alena 
Bernočiutė, Kat; Veličkiutė, V. 
Pautieniutė, Julė Jurčikoniutė, 
Ona Dubauskiutė, Magd. San- 
kevičiutė, Mar. Vilimienė, Ant. 
Stankevičius, Juoz. Nevaraus- 
kas, Juoz/ Čička, Jokub. Gū
žys, Jon. Dubauskas, Juoz. 
Rinkevičius, Ant. Biliiis, Juoz. 
Vaičiūnas, Alek. určikonis, A. 
Buškys, O. Vilčinskienė, Juoz. 
Levulis, Vinc. Višniauskas, Mi
kas Zubanas, Vikt. Ivoika, M. 
Ragažinskas,/_ęaz, Aštašaus- 
kas, Jiiož. Baranauskas, Juoz. 
Lebedis, AĮart. Dumbliauskas, 
M. Struckuvienė, Pr. Juočys, 
V. Paserpskis, Ign. Petrikonis, 
Juoz. Tvetkauskas $3.00.

Po $2.00: Ema Griškoniutė, 
Juoz. Savickas, Juoz. Andrulio- 
nis.

Po $1.00: Ign. Dubauskas, 
Ant. Bilius, Pr. Kapočius, Juoz. 
Bankieta, Mort. Zubanienė, U. 
Bi'adunienė.

Viso $452.00.- ' '
Bet dar girdėt kalbant ne kai 

kuriuos, kad da ne viskas pa
baigta. Sakosi, ne tie dičkiai, 
kurie darbų pradėjo, bet kurie 
pabaigs. Tai manoma, kad da 
iš didžiųjų kanuolių nebombar- 
avo už Lietuvos laisvę. Tik 
žiūrėkit kad neparkluptumet 
už pirmuosius, sako pirmų au
kotojų vienas.

T. Fondo Sekretorius
Antanas Laurusevičius.

!

TRENTON, N. J.

Alūsų kolonija nenorėdama 
likt užpaka yj kitų, surengė 
tam tikslui prakalbas nedelioj 

d. griio F-’o. Kalbėjo gerb. 
Dr. J. Bielskis, puikiai nupieš
iamas Lietui .is praeiti nuo Ge
dimino laiku lig Šių dienų. Aiš- 
1-ino kaip mū -i pri.-'ai kanki- 
!■ mūsų t'-vvr.; Taip-gi pa- 
PŪ*] 
sulaukti me Lietuvą matyt lai

WATERBŪRY, CONN.
Antras distriktas sąrašų au-

kavusių į Tautos Fondų, delei
Lietuvos laisvės.
J. Norbutas ' $10.00
J. Pečiulis 10.00
K. Urbanavičius 5.00
J. Jokubėnas 5.00
A. Steponavičius 5.00
J. Pociūtė 5.00
B. Marcinonis 5.00
A. Girnius 5.00
P. Určinas 5.00
K. Savickas * 5.00
J. Radzevičius 5.00
B. Marcinonis 5.00
J. Sluzis 2.00
M. Kuraičiutė 5.00
K. Draginčius 2.00

Po $1.00: O. Dudenkite, J.

HO&ESTEAD, PA.

SekmadienyJ gruodž. 8 d. S. 
R. K. Moterų Sąjungos 34 kp. 
turėjo mėnesinį susirinkimų, 
kur antru kart paskyrė iš ka
sos $5.00. Be to sųjungietės 
suaukojo $14.00. Seniaus kuo
pa aukojo $5.00
Antru kart 5.00
Gerb. Kun. S. J. Čepanonis 5.00 
Antanina Pockevičienė 
Agota Barauskienė 
Franė. Bubauskienė 
Rožė Kunigauskienė 
Rožė Kazučionienė

5.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Viso...................... $24.00
Šv. Uršulės moterų ir mergi

nų dr-ja paskyrė iš kasos $15.
Gražus prisidėjimas sųjun- 

giečių ir uršuliečių prie tėvy
nės paliuosavimo. Žinoma sų- 
jungietės subvtino uršulietes, 
mat sujungi etės jaunos, tad ne 
tiek į save atsižvelgia.

Dobilas.

- . , • - - Žutautas, J. Zaronas, E. Kin-
t™ 1 tienė, S. Gumbis, D. Adoma-

1 | vičius, A. Vasiliauskas, A. Jon-

GARDNER, MASS.
Buvo prakalbos gruodžio 6 d. 

š. m. Kalbėjo gerb. kun. A. 
Petraitis iš Atliol, Mass. ir J. 
Kaupas iš Wasliington, D. C. 
Ir žmonės sudėjo aukų per pra
kalbas $317.71. Per stubas 
einant Iz.. Andrikis, J. Petrap-

skas ir A. Žilis surinkome au
kų $60.50. Tai geras pasi
šventimas dėl Laisvos Lietu
vos. Nemažai mes Gardnerie- 
čiai šiemet nuveikėme. Auko
tojų vardai:
J. Pažėrai $25.00
A. čelkis 20.00
O. Griškiutė 20.00
AL. Baikaičiutė 20.00
J. Petrauskas 10.00
K. Andrikis 10.00
O. Krisiuniutė 10.00
O. Urboniutė 10.00
A. Čivas 10.00
J. Drusis 10.00
A. Padulevichus s 10.00
P. Vyšniauskas 10.00
A. Dockevičius 10.00
J. Ladavičius 10.00
K. Kulbokas 10.00
A. Žilis 10.00
P. Reizis z 10.00
A. Naufcutis 10.00
A. Gelčius 10.00
I. Andrikis 5.00
N. Petrauskienė 5.00
A. Nailivaika 5.00
O. Vidugirienė 5.00
J. Dagelis 5.00
J. Redeckfis 5.00
S. Mačionis 5.00
J. Reizis 5.00
D. žilvitis 5.00
J. Tauteris 5.00
P. Klimauskis 5.00
L. Apiekučius 5.00
J. Labavičius 5.00
J. K. Linardis 5.00
A. Klibavičius 5.00
P. Čirvinskas 5.00
A. Četrauskas 5.00
O. Pazerukė 5.00
P. Brusgulis 5.00
A. BrUsgulienė 5.00
A. Dluskis 5.00
B. Eselskas 5.00
J. Tauteris 4.00
J. Lekačinskas 3.00
L. Tarisavičienė 1.50

Po 2 dok: F. Vaųsavecienė, 
J. Pranaitis, J. Ročius, J. Joni
kas, J. Kukauskas, P. Petkevi- 
čia, AI. Adomaitis, Lietuviškas 
Graborius J. K. paklojo $2.00.

Po 1 dol: F. Parnarauskas, 
F. Taukinas, J. Vaitkus.

! Dabar išviso surinkome 
$378.21. Išlaidų $15.85. Da
bar lieka išsiųsti į Tautos 
Fondrf $362.36.

T. F. Sk. 113.

IVATERBURY, CONN.
Lapkričio 20 d. š. m. LDS. 

5-ta kuopa buvo surengusi pra
kalbas Tautos Fondo naudai. 
Kalbėtojas buvo T. F. centro 
pirmininkas gerb. kun. K. Ur
bonavičius iš Montello, Alass. 
Prakalba buvo rimta ir indomi.

Aukojo:

L. Alisiunas $20.
Po $5.00: K. Lodygas ir J. 

Miglinas.
Po $2.00: K. Sakalauskas, A. 

Gadeikis, J. Šukys, J. Makau
skas, J. Kučinskas, O. Girdzi
jauskienė ir AI. Stuknienė.

Po $1.00: J. V. Kovas, E. Če- 
poniutė, P. Staselaičiutė, A. E. 
Petrauskiutė, J. Dobilaitis, V. 
Mitokus, S. Bandzeviče, J. Slo- 
ksvitis, J. Kankolis, J. Bakutis, 
P. Drievinskas, J. Paukštis, J. 
Plėčkas, J. Andriušis, 
rauskas, S. Alakauskas, J. Jo- 
kubauskas, O. Skabaraitė, L. 
Barauskas, A. šeštokas, P. Ku- 
šlys, P. Norkeviče, AI. Budrei- 
ka ir D. Alatas. Viso $68.00. 
Smulkių aukų buvo $7.34. La
bu $75.34. Pinigai priduoti T. 
F. skyriaus iždininkui p. K. I- 
vanauskui.

P. J. Tutoraitis.

10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00

Aukavo šios ypatos:
J. ir Ag. LiudivinaviČiai $10.00 
Povilas Mikšis
Feliksas Gutauskas 
Jonas Tvaskus 
Ant. Riauba 
Vikt. Mačiuliutė 
Juozas Butkevičius 
J. ir AI. Kazakevičiai 
A. Tvaskienė

Paskui išrinkta kolektoriai 
iš keturių ypatų eiti po visas 
lietuvių stubas prašant dėl Lie
tuvos laisvės aukų, nes Tautos 
Fondo Centras prisiuntė tam 
tikrus paliudijimus ir Laisvės 
Savaitės ženklelius aukų rinkė
jams. Kolektoriai pasižadėjo 
ir išpildė savo užduotį J. J. 
Liudvinaitis, Fel. Gutauskas, 
ir J. A. Tuska.

Tai-gi mes pradėjome kolek- 
tavimų nuo 4 d. gruodžio ir ap
lankėme kiekvienų griūčių ne- 
apleisdami nei vienos ir rado
me žmonių, kurie labai prijau
tė ir aukų davė pagal išgalę. 
Štai gerų žmonių vardai ir po 
kiek aukavo.

Po $5.00: Juozas Budrevi- 
čius, J. A. Tuska ir P. A. S. Sa- 
višiai.

Po $2.00: A. Tenis, B. Lau
raitis, F. Bužinskas, K. Krau- 
jalis, J. Katinas.

AI. Tamasevičius $1.50.
Po $1.00: M. Šarkevičienė,

AI. Mikošienė, J. Žilink auskas, 
J. Valenčius, J. Duginas ir AI. 
Baronski (lenkas.

Viso surinkome $32.50. Su
sirinkime sudėjo $56.00. Išvi
so $88.50, kurie ir pasiųsta į
T. F. Centrų.

Čia reikia pažymėti, jog Lin- 
dene tarp 48 šeimynų lietuvių, 
yra taip kaip ir visur susiskal
dę į sroves: lietuviai krikščio
nys katalikai, lietuviai libera
lai ir lietuviai bolševikai žydų 
berneliai/ Štai lietuvių krik
ščionių katalikų srovė pradėjo 
šį šventų darbų, aukas rinkti 
diel Lietuvos laisvės. O mūs lie
tuviški bolševikai griežtai atsi-i 
sakė nuo aukavimo ir net sten
gės atkalbinėti kitus ir iškolio- 
jo kolektorius ir tt. Nekurie 
tai ir net vagimis išvadino, p 
karščiausiais raudonkakliais 
pasirodė L. Šaltis ir Adomas 
Šaplcus. Alūsų žmonės visai 
neatkreipė atidos ant tokių 
tamsūnų, kurie apsiglėbę šlam
štus. Laisvamaniai atsisakė 
nuo aukavimo į Tautos Fondų, 
bet kaip girdima, tai jie au
kuos į Neprigulmybės Fondų.

Aukų rinkėjai:
J. Liudvinaitis, 
F. Gutauskas, 
J. A. Tuska, 
P. Mikšis.

Po $2.00: J, Šležas, A. Suo
pis.

Po $1.00: Ona Miklainis, J. 
Buzinis, J. Suopis, Sutkaitis, 
A. D., A. Šukys, A. Kuncai- 
tis, A. Aidulis, J. Saročka ir 
Lenerta.

L<abu LDS. 5-ta kp. jau pri
davė L. Fondui $516.00. O dar 
yra pasižadėjusių. T. Raugu
tis šimtų dolerių ir keletas po 
mažiau. Labu dar pasižadė
jusių yra $160.00. Labu per 
šiuos metus LDS. 5-ta kp. su
dėjo į T. F. 11 šimtų. Tai štai 
kas remia tautos reikalus. Jei 
Waterbury’o 43 draugijos būtų 
padarę nors po pusę sumos 
kaip LDS., tai būtų T. F. šį
met kur kas augščiau stovėjęs. 
Nenoriu pažeminti kitų, bet jei 
šelpime Lietuvos LDS. kuopa 
už visas dr-jas ir kuopas dau
giau pasidarbavo, tai faktas. 
LDS. kp. nariai beveik visi y- 
ra T. F. nariais, tik išskyrus 
keldtų. Tas viskas4 ženklina, 
kadi'LDS. 5-toj kp. priguli vi
si tėvynainiai parinkti ir T. 
Fondo skyriuj užima svarbiau
sias vietas.

T. F. Mylėtojas.

DU BOIS, PA.l
Gruodžio 15, 1918 per 

kalbas surinkta $600.00 suvir- 
šum. Aukos dar plaukia. Be 
abejonės sieks $1000.00. Pini
gai bus (uėj pasiųsti į Tautos 
Fondų per vietinį T. F. 13& sky
rių. DuBois’o lietuviai dar 
niekad.1 taip stropiai nesidarba- 
vo dėl savo tėvynes kaip dabar. 
Kalbėjo klebonas kun. M. J. 

J. Pet- j Urbonas, taip-pat prabilo į su
sirinkusius dauguma iš vietinių 
ofganizacijų ir draugijų virši
ninkų.

pra-

Puikiai nusisekė.
N. Bruzgienė,

T. F. 138 sk. raštininkė.

LINDEN, N. J.
Gruodžio 7 di. SLRKA. 200 

kuopa laikė savo mėnesinį su
sirinkimų ir po apkalbėjimo 
kuopos reikalų, kilo klausimas, 
kaip mes Lindeniečiai pasiro
dysime šiame laike gelbėjime 
savo brangios Tėvynės Lietu
vos ir kokių aukų duosime, nes 
mūsų kuopelė yra jaunutė ir ne
turinti savo kasoje pinigų ir 
negalima jokios aukos skirti. 
Bet paskui kuopos pirm, atsi
liepė į narius, kad mes neišga
lime iš savo iždo paaukoti, tai 
nors varde kuopos visi nariai 
dėkime aukų pagal savo išgalę, 
neatsilikdami nuo kitu koloni- , i *•
IT-

Tai-gi visi nariai atjausdami 
šį svarbų reikal^h^sudėjo $56.

i

IVATERBURY, CONN.

LDS. 5-ta kp. atliko savo 
priedermę paaukuodama Lais
vės Fondui gausių aukų antru 
kartu. Pirma buvo mažesnė, 
tik $150.00, o antru kartu kul
kas didesnė $366.00. Pirmos 
aukos aukuotojų vardai jau bu
vo pagarsinti, o dabar bus tik 
antros.
Jonas Dobilaitis 
S. AI. Danaitis 
Zigmas Karalevičius 
J. V. Š.

Po $10.00 :i Kazimieras Linar- 
ta, A. Ramanauskas, Antanas 
Suopis, Ona Sakalauskaitė.

Po $5.00: Pranas Kidalas, J. 
Liubinskas, Jonas Ramanaus
kas, Jonas Sinkevičius, A. Ste
ponavičių, AL Lukminas, Do
mininkas Vycas, T. Luorta, P. 
Baradelis, Z. Pauliukas, A. Ga- 
zauskas, Stasė Ramazauskie- 
nė.

BALTIMORE, MD.
Sujudome ir mes vietiniai 

lietuviai katalikai savo prie
dermes atlikti dėl savo bran
gios tėvynės Lietuvos, Buvo 
parengtos didelės prakalbos, 
kurios invyko 8 d. gruodžio. 
Buvo užkviesti visi biznieriai 
ir vietiniai lietuviai, kad atsi
lankytų ant tų prakalbų su au
koms. Taipo-gi buvo paragin
tos visos pašelpinės dr-jos, kad 
ir jos iš savo iždų paskirtų ko
kias aukas. Mūsų LDS. 30 
kuopa buvo parokuota kaipo 
silpnutė ir neskaitlinga. Tai ir 
nebuvo į tų laisvės kovų už
kviesta. Bet mes kaipo Lie
tuvos matušės vaikai — kata
likai darbininkai ir darbinin
kės nenurimom. Štai ir riktuo- 
jamės visi į armijų, stojam į 
kovų, nenorėdami pasilikti. 
Nors buvo jau gana puikias po
zicijas užėmę kaipo Vyčių 19 
armija gana skaitlinga ir tu
rėjo tik 160 kulkų. Kada stojo 
mūšin, tai mislijo, kad jau jų 
niekas nesumuš. Štai atsidaro 
LDS/pozicija, stoja darbinin
kai mūšin, paleidžia išsyk 265 
granatas irVyčių milijoninė ar
mija lieka sumušta, išblašky
ta. Paskui 'da vyčiai darė už
puolimus, kadi laimėjus mūšį 
su kitoms armijoms.

ZLDS. 30 kuopos nariai, kurie 
aukavo Lietuvos laisvės reika
lams: 
T. Bernotą 
T. Žukauskas 
J. Čaplinskas 
A. Bajoriutė 
A. Abromaitis 
J. Lukšis 
AI. Lankevičius 
V. Bauruvėnas 
J. Ruzgas 
A. Lakstutis 
A. Ramoška 
V. Čaplinskas 
V. Ginciavičius 
A. Sakiavičius 
V. Giedraitis
O. Šumanskiutė 
A. Mostvilienė 
Al. šęškiutė 
J. Varnalis 
J. Butkevičius
P. Kamžinskiutė 
1^. Daniliene 
Z. Mažeikienė 
P. Bulavičiutė 
J. Karalius

t

$31.00
25.00
20.00
20.00
20.00
20.00
15.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
5.00
1.00
1.00
1.00
3.00

Viso ... .$2.65
Kareivis.

$55.00
' 50.00 

50.00
12.00

Lai Kalėdų diedukas aplan
ko kiekvienų šeimynų ir apdo
vanoja laikraščiu “Darbinin
ku” ir naujausio leidinio mal
daknyge “Pulkim ant kelių.”
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Linksmų Kalėdų velijame visiems musų skaitytojam^.
KŪČIŲ BARANKOS.

'Tai malonu ir juokinga 
Prisiminti laikų senų, 
Kaip senelis mūsų tėvas 
Sykį kūčias atgabeno.

Kelias buvo užpustytas 
Penki viorstai į Subačių, 
Dėl senelio pėščiam toli, 
Tad išleidom ant rogučių.

Vargiai kas tiek išgyvena,
Šimtų dešimt tur’ senelis, 
Atgal metai sužinojom, 
Kadi dar sveikas mūs tėvelis.

Tuomet buvo dar jauriesnis 
Kuomet kūčių ieškot ėjo, 

i Nes atmetus dešimt metų
Tiktai šimtų teturėjo.

Taip išleizdami kelionėn,
Silkėms prirengėm tarbutę, 
0 barankoms ilgų pantį 
Mes įdėjom į skrynutę.

Mat mamutė sugalvojo 
Šįmet vietoje šlužiukų 
Ji primerksiant į maišinių 
Vien barankų šmoteliukų.

Taip išleidom apie pietus, 
Gana blogas buvo kelias 
Negal riščia pavažiuoti, 
Nes_po rogėm sniegas velias.

t

Laukėm, laukėm visų dienų 
Jau ir kūčias reik dažyti, 
Muša laikrodis septynis' 
Dar tėvelio nematyti.

Kodėl tėtė nepagrįžta? 
Vaikai nuolat klausinėjo.
Ne taip tėtės išsiilgo, 
Kaip barankos jiems rūpėjo.

♦

Staiga rogės sugirgždėjo 
Vaikai rėkė: greičiau, tėtė.

? Šoko būriu viens už kito 
Tuoj barankų, pažiūrėti.
I
Klausia tėtės: kur barankos? 
Gal jau žydai jų neturi, 
Nes tų pantį, kaip įdėjom 
Taip skrynutėj tebeguli.

Netikėdams vaikams tėtė 
Į skrynutę pažiūrėjo, 
Bet ištiestų ilgų virvę 
Be barankų teregėjo.

Ir nustebęs tarė tėtis:
Visų rublį užmokėjau, 
Susivaręs ant, tos virvės 
Į skrynutę įsidėjau.

Mat skubėdamas pamiršo 
Nesumezgęs įsidėjo.
0 skrynutės kiauros būta 
Ir baronkos išbyrėjo.

Kų darysi tarė mama, 
Kad) nelaimė atsitiko. 
Daugiaus būsim atsargesni, 
Jeigu kartų nepavyko.

Po tam sėdom valgyt kūčių, 
Mama nešė, valgius dėjo. 
Visko buvo, tiktai gaila, 
Kad baronkų neturėjo.

Ant rytojaus atsilankė 
Trys vaikeliai mūs kaimyno, 
Kurs gyvena šalę kelio 
Nepertoli nuo pušyno.

Ir pradėjo vaikai girtis, 
•Kų jie vakar sau laimėjo. 
Čiela virtynė baronkų,
Iš dangaus jiems pribirėjo.

Jie išgirdę roges braškant, 
Nepažino kas važiuoja.
Tik pamatė ten ant kelio, 
Kad baronkos geltonuoja.

Šoko bėgti viens už kito 
Iki šarkiškių kaimelio.
Tad mūsiškiai tuoj suriko: 
Tai baronkos mūs tėvelio.

' \ 
Tuojaus ginčai tarp ji} kilo, 
Stuba riksmu prisipildė. 
Daug kivirčių 'būtų buvę, 
Bet juos mama greit nutildė.

Tikrai galima sakyti,
Tai bent kūčios tuomet buvo. 

.Pilna laimė tarp savųjų
Nors baronkos ir pražuvo.

U. Gudiene.

KALĖDOS.
Ramiai sau, ir tyliai, 
Be šturmo, be vėjo 
Kalėdos atėjo.

Atėjo prie mūsų ' 
Į šitų šalį, 
Paguosti vargdienį,

Kad lengviau jam būtų, 
Ant širdies ir dūšios 
Po šventos Kūčios.

Ramiai sau, ir tyliai, 
Be šturmo, be vėjo 
Kalėdos atėjo.

Atėjo prie mūsų,
Į šitų šalį,
Kad paguost vargdienį.

Antanas G.

KŪČIA.
Atsimenu da nuo seno
Kur vien merginos gyveno. 
Kaip mes tad praleidom kūčių 
Tartum kad šiandien ten būčia.

1

Kaip tik atėjo Kalėdos 
‘Pasibaigė visos bėdos
Kas kur buvęs namon traukė 
Vakarienės visi laukė.

Šeimininkė mūsų Marė 
Gardžių kūčių mums padarė 
Per dvi naktis nemiegojo 
Kol viskų prigatavojo.

M-es visos tenai suėję 
Poterėlius sukalbėjom, 
Laimingos linksmos be galo 
Susėdom prie balto stalo.

Šeimininkė mūs atėjo 
Laužyt plotkų ji pradėjo, 
Vėlino mums viso gero, 
Kaip ir visi žmonės daro.

Visų valgyt gražiai prašė 
O ji da vis daugiau nešė 
Valgių įvairių pristatė, 
Tik degtinės nesimatė.

Nei alučio nenorėjom
Bo blavybėj prigulėjom. .
Šeimininkei padėkojom,
Paskui giesmę sugiedojom..

Apie Adomų ir Jievų 
Visos meldėmės pas Dievų 
Kad mums duotų ramų miegų 
Sustiprintų silpnų jiegų.

Rytų anksti mes sukilę 
Bėgom greitai net sušilę 
Pro pakampes lindom tyčia, 
Kad tik greičiau į bažnyčių.

Mes ten matėm Mažutėlį 
Paguldytų Kūdikėlį 
Ant šienelio parėdytų, 
Piemenėliaįs apstatytų.

Kunigėlis kaip atėjo 
Laikyt pamaldas pradėjo. 
Per pamokslų ėmė barti, 
Kad paliautų brogų gerti.

Pasimeldę namon ėjom 
Nes jau pusryčių norėjom. 
Šeimininkė kaip pamatė 
Valgių bliūdus tuoj pastatė.

Valgėm, gėrėm ir giedojom 
Dievui linksmai mes dėkojom 
Kad tų šventę Jis paliko 
Dėl įdekvieno kataliko.

Pagiedoję giesmę vienų 
Džiaugėms visos visų dienų. 
Ir tų šventę taip džiaugsmingai 
Mes praleidome laimingai.

A. F.

DIALOGAS.

Seni ir Nauji Metai.
(Įeina senis juoduose rūbuo

se su lagaminų, pasiramščiuo- 
damas lazda):

Oi, oi, oi baigiasi mano mete
liai. Paskutinė šiandiena čia 
man ant šios vargingos žeme
lės. Niekas mųnos nes:gaili Ru
senau, suvargau niekam tikęs 
likau. Pažvelgęs į pradžių me-l 
tų, kada aš buvau jaunas, gra-i 
žus, linksmaus būdo; visi mane Į 
gerbė. .(Pasideda lagaminų ant’ 

stalo.) Ko aš prigyvenau gilioj 
senatvėj — nuilstančių kojų, 
linguojančios galvos, drebančių 
rankų ir štai šitos medinės laz
dos. Tai mano senatvės param
stis. (Žiūri į publikų). Pir- 
miaus, negu baigsiu savo gy
venimų, pažiūrėsiu, kų aš turiu.

(Iš lagamino ištraukia ilgų 
laiškų ir skaito.)

Šis surašąs, tai bus mago 
jaunystės, kada aš pradėjau 
darbų, užimdamas Nauji} Metų 
dienoje. Pirmiausia paskyrė 
man vardų sulyg mano luomo 
pavadindami Naujais Metais. 
Matydami, jog aš esu jaunas, 
smagus, vikrus, skaistaus vei
do, žvitrių akių, užtai vadino 
mane Naujais Metais. Tų die
nų gerbė mane visi sveikinda
mi viens antrų, vėlindami nau
jų Unksmių metų ir taip per iš
tisų dienų kartojo mano vardų. 
Aš pasižadėjau būti gerais me
tais, užbėgti už akių visoms 
baisenybėms, nuversti nuo sos
tų ir nuvainįkuoti visus valdo
vus, įvykinti taikų ir štai dir
bau iki pasenau, bet viskų išpil- 
džiau.

(Suvynioja laiškų ir įdeda į 
lagainana.)

Atmins visi mano metus, 
kad mano viešpatavimui 1918 
m. užsibaigė skerdynės. Tai-gi 
matote visi man prilygsta gar
bės vainikas, nes aš jo pilnai 
užtarnavau.

(Tuo tarpu įeina Nauji Me
tai baltuose rūbuose su vainiku, 
persijuosęs,iškėlęs dalgį, skam
bučius skambindamas rankoj.)

A, sveikas gyvas baigiantis 
amžių, seneli (sveikinas). At
vykau kaipo įpėdines užimti ta
vo vietų. Esi senas. , Matau, 
kad nebegalėsi tolesniai dar
buotis.

(Pažvelgia į laikrodį.)
Dar viena minutė iki truks 

tavo gyvasties siūlas.
(Pusto dalgį. Tuodarpu laik

rodis išmuša 12, suskamba var
pai ir triūbos. Jaunuolis iškė
lęs dalgį sušunka):

Jau dabar viskas pasibaigė. 
Lenk čia, seneli, savo žilų ir 
garbingų galvų...

(Senis iškelia rankas.)
Negaliu priešintis tavo jau

noms spėkoms. Geidžiu garbin
gai mirti.

(Jaunuolis užgauna dalgiu. 
Senis krinta ant grindų.) 
Ilsis, ilsis, štai senelis 
Jį mirtis užmigdino.
Nors pražilo it medelis, 
Bet-gi taikų įvykdino.
Aš-gi jaunas, kol pasensiu, 
Visi matot tų grožybę 
Gal būt tautoms atgabensiu 
Jau užtikimtų liuosybę.

(Uždanga leidžiasi.)"
Z. Gurkliutė.

I

Kalėdos
Stripinaičių Laimė

Buvo tai Kalėdų rytas. Lau
ke šalo, kad net tvoros ir sie
nose sienojų rastai sprogdami 
poškėjo. Medžiai apšarmoję 
tarsi rojaus krikštolų lapeliais 
apsidengę nuo balzganos mėnu
lio šviesos spindulių laužymosi 
milijonais spindančių tarsi iš
barstytų brilijantų grūdelių, 
tarsi kokių tai dangiškų žėžir- 
kų kibirkštėlių žėrėti žėrėjo. 
Laukai baltu sniegų patalu nu
kloti, dangus žvaigždžių mili
jonais nusagytas, visur tylu, 
ramu, šventa, išdidų ir puiku... 
Tylu, net šunelis nesulos, vil
kas t nesustaugs, nei nakties 
paukštis pelėda, nei apuokas 
neuktelės, nesuvaitos; visi nuo 
baisaus šalčio pasislėpę kur 
nors pastogės palėpėse ar krū
mų tankumynuose rungso-gun- 
kso, kiūto, kenčia.

I

Stripinaičių grinčioje šviesa 
šviečia, lovoje gulėdama bai
gia savo gyvenimo dienas se
nė Stripinaitjfenė.

Apie jos lovų sustoję tarnai
tės, tarnai ir du sūnų Jonas 
ir Jurgis; prie galvų diegą vaš
kinė grabnyčia-žvakė, viena iš 
kaimynkų balsiai skaito mal
dai prie mirštančių, visų vei
duose matosi nuliūdimas ir a- 
kyse ašaros.

Ilga laikų ligonė gulėjo, 
kaip ir apmirusi, bet staigų, 
tarsi gyvybės aniuolui sparne
liu užgavus jos veidas nušvi
to, akys atsivėrė, apsižvalgė 
apie savę ir pamačiusi visų 
graudingai nuliūdusį būrelį 
pratarė:

Vaikeliai neliūdėkite, jau a- 
tjijo laikas kuomet turiu su ju
mis persiskirti. Šiandiena y- 
ra Kalėdos... Nei vieni} šv. 
Kalėdų nuo savo paaugimo ne
apleidau nenuėjusi ant “pie
menėlių” mišių ir dabar man 
rodos, kad jau laikas yra ruo
štis į bažnytėlę. Aš jau nega
liu, bet jūs vaikeliai rengkitės 
ir nuėję pasimelskite prie Kū
dikėlio Jėzaus ir už manę nu
sidėjėlę, nes jau mano gyve
nimo ne tik dienos bet ir va
landos baigiasi...

Judviejų sūneliai, meldžiu 
vieno daikto, tai bus jau ma
no galbūt ir paskutinis prie 
jūsų prašymas; atlyginkite vi
siems tarnams ir darbinin
kams gausiai už jų tarnavimų 
ir darbų, kaip aš numirsiu pa
laidokite kūnų mano į tų pačių 
duobę, kur ilsisi mano amžinų 
atilsį Jonelio kauleliai — ma
no mieliausio vyro... O da
bar vaikeliai eikite į bažnytė
lę ir atminkite, kol gyvi būsi
te, kad jokių kliūčių neatsi
žvelgiant Kalėdose neapleistu- 
mėte “Bernelių” mišių—o tas 
atneš judviem laimę...

Eikite vaikeliai į bažnyčių... 
jau laikas...

* «

« •

Suskambino Kauno Kated
ros varpais, sugaudė ir kitose 
bažnyčiose... Šaltame ore ke- 
liatas bažnyčių varpų gaudirrfc 
garsas siūbuodamas virpino o- 
rų, o to garso aidas lėkė toli 
toli, į abi pusi Nemuno, Ne
ries. .. Atsimušė net į Zapiš- 
kio ir Kamendulio girias ir te
nai tolumoje susiliedamas su 
tyla jis tyko, geso, nyko.

Miestas atbudo. Pilnos gat
vės jaunų ir senų didžių ir 
maži], visi skubiai bėga į baž
nyčias, o daugiausia į šv. Petro 
dėdžiaulę katedrų, kurioje daž-

* ♦

Buvo Kalėdos. Žmonių mi
nios skubinosi bėgo į bažnyčias, 
varpai gaudė, gaudė...

Nuo Aleksotos per Nemunų 
ledu ėjo žmogysta. Ne tai bū
tų lietuvys, ne taileųkas, ne tai 
burliokas. Apšepęs, apžėlęs, 
nesiprausęs.. .

Kartas nuo karto aplinkui 
apsižvalgo, sustoja, atsisėda ir 
vėl eina...

— Ar eit ar neit?.. — ei
siu.. . vistiek eisiu “bernelių” 
mišių neapleisiu... bene kas 
manę pažįs...

niausią pats J. M. Žemaičių vy
skupas Kalėdų piemenėlių iš- 
kilmingųsias mišias laiko.

Meldėsi žmoneliai visi dievo
baimingai su pakelta prie Die
vo širdimi. Vyskupui užgie
dojus “Glioria in excels:s 
Deo,” sugaudė visi varpai, vi
si dideliausi Katedros vargo
nai, kelių šimtų klerikų cho
ras, dideliausias katedralis 
maišytas choras, o jiems prita
rė visa bažnyčioje esanti žmo
nių minia — ir ta “Gloria” — 
taip grandijoziškai gaudė, to
kį išdidų įspūdį darė į klausy
tojų, ka net pats nežinojai kur 
esi — danguje ar ant žeme
lės.

Po mišių dar Jonas su Jur
giu ilgų valandų meldėsi prie 
stainelės, kuri buvo prie šoni
nio altoriaus parengta...

Iš bažnyčios namo einant 
gatvėje prie juodviejų prikibo 
pora jaunų gatvės mergaičių ir 
neatlaidžiai meldė, kad duotų 
joms kų nors ant šventės... Sa
kėsi, kad esančios našlaitės, 
neturinčios nei tėvų, nei. moti
nų ir tt.

Kaip jau perdaug įkyrėjo tų 
mergiščių prašymas — tuomet 
juodu nutarė jas paimti kartu 
su savimi, kad' namieje per
laikyti per šventes ir tinkamai 
sušelpti.

Parsivedę mergaites 'namo 
motinų rado jau mirusių...*

Nuo to laiko praėjo keletas 
metų. Jurgis užbaigęs preky
bos mokslus įsitaisė didieliausių 
krautuvę ir'apsivedęs su viena 
iš anuomet Kalėdose rastųjų 
gatvės mergaičių, gyveno kai
po turtuolis miestelėnas.

Turėjo visko, ko tik širdis 
prie laimės trokšta ir pagei
dauja : ir pinigo, ir pačių, ir ge
rų vardų, vienu žodžiu sakant, 
buvo laimingu pilnoje to žodžio 
prasmėje.

JonaS-gi kaip tik priešingai 
— buvo nelaimingu.

O buvo nelaimingu, taip sa
kant, ne iš savo apsileidimo, 
bet iš Dievo davimo, ar aplin
kybių tokio susitelkimo.

Jis taip-gi apsivedė su antrą
ja iš tų mergaičių ir mylėjosi 
juodu kaip balandėliai, bet ne
ilgai trukus nedoras žmogus į- 
simaišęs į juodviejų tarpų su
ardė laimę tų dviejų žmonių. 
Jonienė pasidavė niekšo viliu- 
gingiemš prikalbinėjimo žo
džiams ir Jonų pametusi išbė
go su savo suvedžiotoju.

Jonas to smūgio neperkentė- 
jo ir iš susikrimtimo pradėjo 
gerti, apsileido savo (užsiėmi
muose, neteko tarnystes ir ta
po miesto valkata.

Jurgis iš karto dar norėjo jį 
perkalbėti ir jam pagelbėti, bet 
viskas buvo veltui. Keletu me
tų apie Jonų buvo net visai už
miršta. ..

Jau buvo po pamaldų, jau 
žmonės baigėsi skirstyties iš 
bažnyčios, tuomet mūši} Jonas 
(nes tai buvo jisai) keliais pri
siartino prie prakartėlio ir pra
dėjo iš širdies męlstis prie Vie
špaties Jėzaus paveiksle Kūdi
kėlio. ..

Meldėsi ilgai ir net nepasiju
to kaip visi žmonės išsiskirstė 
iš bažnyčios ir zakristijonas 
pradėjo su bažnyčios raktais 
barškintis... Tuomet pakilo ir 
jisai ir norėjo eiti lauk, bet 
tuoj kaktomušai susidūrė su 
broliu,Jurgiu, kurs'maĮytjį 
pažinęs atidžiai sekė jo pasiel
gimų ir laukė patogios valan
dos, kad su juomi susieiti.

Išėjo kartu 'abu iš-bažnyčios 
ir pradėjo sveikintis.

t

Jurgis pradėjo melsti Jonų, 
kad eiti} pas jį ant švenčių, ža-' 
dėjo jį aprengti žmoniškai ir 
toliaus jo likimu rūpintis, bet 
Jonas neapsiėmė sakydamas, 
kad jis esųs perdaug žemai nu
puolęs, kad galėtų tų brolio 
geraširdyste naudotis, ir esu, 
nenorįs būti savo brolio panie
kinimo arba įžeidimo priežasti
mi.

Jiemdviem bešnekant išgirdo 
kų tai šventoriaus patvoryje su- 
vaitojant. Pašokę priėjo ten iš 
kur vaitojimas buvo girdima, 
ir atrado, bebaigiančių sušal
ti moteriškę.

Paėmę, nuvedė į netoli esan
čių lietuvių arbatinę ir nuste
bo, nes, prie šviesos pažino, 
kad tai buvo nelaiminga Jonie
nė.

Jonienės istorija paprasta, 
tokia kaip ir visų savo vyrus 
apleidusių ir su suvedžiotojais 
prasišalinusių moterų.

Niekšas jų išnaudojo kiek 
galėjo, įvarė ligų ir galiaus:a 
apleido. Moteriškė nupuolė į 
žmonijos padugnių eiles ir skai
tė savę amžinai pražuvusią. 
Kalėdų varpai priminė jai 
“piemenėlių” mišias, priminė 
laimingų pažintį ir' gyvenimų 
su savo žmogumi Jonu... At
siminė, kad Jonas kas metas 
“piemenėlių” mišių neapleis- 
davo. Pradėjo kokia tai pajė
ga jų traukt į bažnyčių, geidė 
atitaisyti savo klaidas ir prasi- 
kaltirfius prieš Dievų ir prieš 
žmones, o labiausia prieš sa
vo vyrų Jonų. Norėjo ji dar 
bent kartų prieš mirtį paregėti, 
bet priėjusi prie bažnyčios ne
išdrįso į bažnyčių įeiti tik užsi- 
įmiaubusi šventoriaus patvory
je karštai meldėsi ir prie Die
vo dūksavo. Kur jų Jonas su 
Jurgiu kaip jau matėme ir atra
do.

Jonas savo žmonai viskų at
leido ir dovanojo ir nuo to sy
kio net ir pats pasiryžo atmai
nyti savo gyvenimų ir atmainė.

Jurgis pirgelbėjo ijemdviem 
pradėt gyventi ir reikalingais 
dalykais ir rakandais užsives
ti.

Nuo to laiko vėl praslinko 
keletas metų.

Jei dar nepaskyrei Kalė
dinės dovanos Lietuvai, 
tai besilinksmindamas 
paskirk didelę dovaną.

Ir vėl mes turime Kalėdas. 
Jonai ir Jurgiai Stripinaičiai 
važiuoja į “piemenėlių” mišias 
dvejose karietose. Visi jiems 
iš kelio traukiasi, visi juos par 
godoja, nes tai yra du įžymiau
si to miesto miestelenai preki
jai ir labdaringųjų įstaigų di
džiausi rėmėjai ir palaikytojai.

Jurgiai yra įkūrę vaikams 
našlaičiams ir pabėgusiems se
neliams prieglaudų, o Jonai - — .... ...
Tarnaičių prieglaudų ir nupuo
lusioms moterims pataisos na- 

[mus, kuriuos pati Jonienė ir 
užžiūri, ir žinoma, kad jie at
sižymi švarumu, tvarka ir tiks
lingumu.

Kaipo pirmiaufe Jonienė buvo 
pajuokos patarle, taip dabar 
tapo pagarbos pavyzdžiu, kai
po pavyzdingiausia 
pati ir šeimininkė. 
Jonu taip dailiai 
kaip pora karvelių, 
žmonės ir jiems už 
darbus dėkavojo, o Dievo ma
lonė juos laimino.

Po “piemenėlių” mišių Jo
nas vadino pačių važiuot namo, 
bet ši atsakė:

— Jonuti dar pasimelskiva ir 
padėkavokiva Viešpačiui už jo 
malones, juk šiandie mudvie
jų diena, kurioje suradova 
prarastųjų meilę ir laimę.

— Tegul bus garbė ir dėka- 
vonė Tam, Kuris užgimdamas 
atnešė pasauliui ramybę, atsa
kė Jonas.

Dar valandėlę pasimeldę va
žiavo namo, o parvažiavę ra
do Jurgius jau jų belaukiančius 
kartu su kitais svečiais pasvei
kinti juodviejų su sukaktuvė
mis 25 metų nuo pargrįžimo į 
porų, po žinomo juodviejų 
persiskyrimo.

Linkėjimų pasipylė virtinės, 
juodu visiems nuoširdžiai dė
kavojo, bet galiausia pasakė:

— Kad ne ‘.‘piemenėlių” mi
šios, Dievas žino kas šiandien 
iš mudviejų būti} buvę.

Ir dabar nors jie visi jau pra
žilę ir susikūprinę, bet ant 
“piemenėlių” mišių visuomet 
sėdi pirmose lonkose. t; 1 •

F. V.

moteris, 
Juodu su 
sugyveno 
džiaugėsi 
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AR NEGALIMA DAUGIAU 
PADARYTI.

Nėra abejonės tame, kad 
mūsų atstovai Washingtone 

. dirba iš visų jėgų su pilnu at
sidavimu. Apie svarbesniuo
sius dalykus jie pranešinėja 
visuomenei per laikraščius.

Bet ar viskas atliekama, kas 
dabartinėse aplinkybėse' gali
ma. Kodėl lyg apgeso lie
tuvių kariuomenės klausimas 
Ar tai iš valdžios pusės, ar 
dėl permenko visuomenės tam 
reikalui pritarimo!

Dabar kur kas lengviau bū
tų siiorganizuoti lietuvių ka
riuomenę, negu buvo karei ei- 

, nant. Liuosnorių- netruktų ir 
' jie mielu noru važiuotų polici- 

juoti Lietuvą, gaudyti ten ban
ditus ir atremti bolševikų gau
jas. Ar tam žygiui dabar val
džia nepritaria! Jei tas būt 
▼aidžios leista, tai lietuviams 
reikėtų sujusti.

Talkininkų jėgos matyt Pa- 
Baltikoj stiprėja, teikia para
mų toms tautoms. Girdime, 
kadi Estonija paimta talkinin
kų globon. Kuršas ir-gi tur
būt yra talkininkų remiamas. 
Ar talkininkai nežengia Lietu
von, kadi nekviečiami, ar dėl 
kokios kitos priežasties.

Vienu žodžiu ar yra būdų, 
kuriais mes galėtume pasku
binti paramų Lietuvai? Ar šiuo 
momentu Amerikos lietuvių 
plačiosios visuomenės dalyku 
yra tik dėti aukas?

Mums rodos, kad mūsų ats- 
, tbvai AVasliingtone turėtų atsi

šaukti į visuomenę, jei dabar
tinėje valandoje būtų galima 
prigelbėti, Lietuvai kitais bū
dais, ne vien piniginėmis au
komis.

Tuoj turime rūpintis suteik
ti Lietuvai karinę paramų, mai
stu, vaistais ir tt:

Vilkinti negalima. Visuome
nė parems.

raa fondas neturėtų tokio pa
sitikėjimo iš pusės katalikų vi
suomenės, tai-gi mažiau ir au
kų tesusirinktų, ir dėlto, kad 
mes savo pinigais negalime 
remti kai-kurių nerimtų žings
nių liberalų srovės, nenorėda
mi imti atsakomybės už tuos 
žingsnius, — (ypač D-ro Šliu
po reikale); — o dar ir dėlto, 
kad mūsų Tarybos turi būti 
pildytojos valios visuotinojo 
politiškojo šių metų seimo, ku
ris nutarė fondų nevienyti. Vie
no seimo nutarimų gali atmai
nyti tiktai kitas seimas. Tuos, 
o ne kitus motyvus aš ir dės
čiau bendrame Tarybų posėdy
je. Kaip visi nuotikiai parodo, 
mainyti New Yorko seimo nu
tarimų nėra nei reikalo, nei ga
limybės. Darbas gali ir turi 
eiti gražiai, kol neatsieksime 
visi bendro tikslo. Nepakenks 
tam darbui nei laikraščio “Tė
vynės” provokacijos. Jos gal 
tik vienų kitų inkartėjusių lais
vamaniškų širdį pasaldins, bet 

nešu- 
Visuomenė praeis 

pro tas insinuacijas su ramia 
šypsą.

Juk aišku, kad jeigu ne tie 
šimtai tūkstančių katalikų su
rinktų aukų į Tautos Kalėdinį 
Fondų — tai ir provokacijos 
nebūtų išdygę. Bet tie šimtai 
tūkstančių mūsų pinigų — tai 
garantija Lietuvos laisvės; o 
dąr ir tai juose yra gera, kad 
ir liberalai sukrus didesnes 
aukas dėti Lietuvos laisvei.

Gaivinkime viltį, kad libera
lų srovė ne iš vienų provoka
torių ir insinuatorių tesuside
da. Tuosius prie gėdos stul
po prikalę — eikime toliau 
prie savo darbų.

Kun. F. Kemėšis.

rimto darbo, tur-būt, 
trukdys.

LIETUVOS ŽEMES BANKO 
CERTIFIKATAI IŠ

DUOTI.
Lietuvos Žemės Banko Ko

mitetas išsiuntinėjo visiems 
pilnai užsimokėjusiems na
riams šėrų certifikatus. Certi- 
fikatai labai gražiai atrodo. 
Ant viršelių yra tautinės spal
vos ir Lietuvos gerbas “žirg- 
vaikis.”

Visi pilnai užsimokėjusieji 
nariai certifikatus bus gavę. 
Visiems buvo siųsti, jei jų išsi- 
mokėjimas ir adresai buvo aiš
kūs. Daugelis, vienok, laiškų 
su ccrtifikatais grįžo, dėlto 
kadi šėrininkai permainė savo 
adresus ir mums apie tai ne
pranešė. Negavusieji certifi- 
katų malonėkite kreiptis į Ko
mitetų.

Tie kurie užsirašėte L. Ž. 
Banko Šerus, o da neužbaigėte 
jų mokėti, malonėkite mokes
tį tuoj prisiųsti, kad gauti šėrų 
certifikatus. Laiškus ir pini
gus siųskite šiuo adresu:

Rev. Jonas Žilinskas,
320 Fiftli Avė., Room 805, 

Neu York City.
“TĖVYNĖS” REDAKCIJAI.

Šiuomi kaltinu viešai “Tė
vynės” Redakciją, kad ji eina 
prie suardymo vjsos politiškos 
akcijos dėl Lietuvos laisves, 
kurią varo katalikai ir libera
lai. “Tėvyne” vartoja mela
gystes ir provokacijas.

Kaž koksai josios bendradar
bis, apsimetęs vardu “Katali
ko tautininko”—rašo insinua
cijas ant katalikų veikėjų ir 
viso katalikų veikimo, besąži- 
niškai iškreipdamas faktus.

Pasivadinęs “kataliku tauti
ninku” jisai, matyt, stengiasi 
pasėti nesutikimus ir suardyti 
vienybę katalikų visuomenės!

Didėdamas gi į mano lūpas 
žodžius, kurių aš niekuomet 
nepasakiau ir mintis, kurių aš 
niekuomet neturėjau ir dabar 
neturiu — tasai “Tėvynes” 
bendradarbis, matyt, nori pa
kenkti mano vardui ir čia A- 
merikoje ir ten Lietuvoje, o 
taip-pat savo sriovines kaltes 
ir silpnybes suversti ant kata
likų veikėjų.

Kad niekam nebūtų abejonės 
— aš prie šios progos viešai 
pasakau, kad aš buvau ir esu 
Salininku bendros politiškos 
akcijos visų mūsų srovių dėl | 
Lietuvos laisvės išgavimo. Gi bė, jog estonams labai sunku 
vienijimui fondų buvau ir esu'laikytis prieš bolševikų ant- 
priešingas ir dėlto, kad bend- puolius.

BISKIS APIE LIETUVĄ.
Estonijos valdžia be abejo

nės kreipėsi į talkininkus, pra
šydama pagelbos dėlto, kad 
grėsė pavojus iš Rusijos bolše
vikų pusės.

Per Berliną ateina žinia apie 
tai, kad bolševikai perėjo per 
Dauguvą ir žengia linkui Lie- 
pojaus. Vaikai, svarbus gele
žinkelių mazgas Livonijoj taip
gi pavojuje. Šiaurinės Livoni
jos dalys ats:rado pavojuj nuo 
bolševikų vokiečiams pasitrau
kiant.

i Kaip pranešama, tai šiuo 
tarpu vokiečių Kareivių Ta
rybos atstovai Kaune rengiasi 
užvesti derybas su .Toffe buvu
siu Rusijos bolševikų ambasa
dorium Berline kaslink bolše
vikų žengimo pirmyn.

----------------\

ESTONIJA PO TALKININ
KŲ SPARNU.

Estonijos provizijonalė val
džia pavedė savo respubliką 
“po bendra talkininkų globa, 
laukiant klausimo išrišimo tai
kos konferencijoj.”

Ėstom jos premieras paskel-

Pamatiniai dalykai
LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 

DEMOKRATŲ PARTI- 
: JOS PROGRAMA.

, 1917 m. Petrapilyje Lietuvių
i krikšč.-demokr. partija išleido 
i leidinį No. 1 po viršminėtu ant- 

galviu.
Toje programoje yra trum

pai ir aiškiai išdėta visa tai, 
’ ko krikščionys demokratai tu
ri laikytis, prie ko siekti.

Visa • programa susideda iš
58 paragrafų kaslink organi
zacijos platformos ir iš 9 para
grafų kas-link tvarkymosi pa
čios organizacijos ir pačioje or
ganizacijoje.

Mūsų LDS. yra šaka Lietu
vos Krikščionių Demokratų 
partijos nors ir nuosaviu gyve
nimu ir daug' skirtingesnėse 
gyvenimo politiškose ir ekono
minėse aplinkybėse gyvuojan
ti, ir todelei, mes privalome tą
jį programą plačiau ir nuodug
niau apsvarstyti, nes tai yra 
politiškas mūsų veikimo pama
tas, ir, pamatas tvirtas. Nors 
baisiai laiko neturėdamas, bet 
visgi pasirįžau keliolikoje 
straipsnelių LDS. nariams bent 
kiek plačiau tas programo tu
rinio mintis išdėti vien dėlto, 
kad jinai būtų geriau suprasta. 

Gal būt, kad kaip kame ir 
suklysiu — tai melsčiau tų, ku
rie geriaus tuos dalykus su
pranta mano padarytąsias klai
das nurodyti, kadi tokiu būdu 
dalykas geriau nusišviestų ir 
paaiškėtų, užtai ne tik aš bū
siu labai dėkingu, bet ir visi 
kiti kuriems tie dalykai rūpi.

Paragrafas 1. Partijos tiks- dais,
las: Sutvarkyti visą Lietuvos tuos pagerinimus įvesti, tuo- 
gyvenimą Kristaus mokslo dės- met žmonių nuomonės susiskir- 
niaįs 
gerinti.

Imant plačioje prasmėje žodį 
darbo žmogus, jame sutelpa vi
si žmonijos luomai ir visos kle-

kad: “per nuodėmę atėjo į pa
saulį mirtis ir nelaimė.”

Šventas mūsų tikėjimo moks
las tuos dalykus plačiai ir visa
pusiškai išaiškina ir kiekvienas 
katalikas apie tai žino, bet 
rimti vyrai iš netikėlių tarpo 
tiems šv.'Rašto išsireiškimams 
priduoda kitokią reikšmę, su 
kuria ir mes katalikai pilnai 
galėtume sutikti.

Jie sako: “Pasaulis buvo ir 
yra gerai sutvertas, visame ka
me tobulas. Pradedant nuo be
ribių visatos platumo erdvių ir 
pasaulio žvaigždždynų žmo
gaus protą pereinančio didumo 
ir tvarkos pavyzdingumo, o 
baigiant mažiausiomis dulkelė
mis atomais, kurie vien tik per 
labai padidinamus stiklus tėra 
matomi; viskas yra savo vieto
je taip kaip rateliai laikrodėly
je.

Nelaimės-gi ir vargai su 
skurdu yra vaisiai peržengimo 
gamtos įstatymų.”

Jeigu mes imsime nuodėmę 
kaipo peržengimą gamtos įsta
tymų, tuomet tų vyrų nuomo
nė ir mūsų nuomonė bus viena 
ir ta pati, būtent, kad nelai
mių ir vargų priežastimi yra 
neprisilaikymas tam tikrų gam
tos ar Dievo įstatymų, ar mes 
į tą dalyką žiūrėsime šiokiuo 
ar kitokiu žvilgsniu.

Kad pasaulyje daug ko yra 
negero, peiktino ir būtinai tai
sytino, tai apie tai visi žino 
ir visi tuos negerumus taisyti 
norėtų, nes tai yra žmogui į- 
gimtas dalykas, bet kuomet 
prieinama prie to, kokiais bū- 

kokiomis priemenėmis

rodo, kad žmonių visuomenė 
turi išdirbti tam tikras taisyk
les, kurios apgintų silpnesnius 
nuo stipresniųjų, kad tie jų 
negalėtų skriausti ir išnaudoti.

Kaip tokios gyvenimo aplin
kybes daryti Lietuvoje kri
kščionių demokratų partija 
mano, tuojaus pamatysime to- 
iiaus jos programų gvildenda
mi.

L.D.S.

F. V.

L. D. S. CENTRO VALDYBOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS.

Posėdis įvyko “Darbininko” 
Redakcijos kambariuose lap
kričio 27, 1918.
Į posėdį pribuvo šie valdy

bos nariai.
bos nariai: F. Virak’s, A. F. 
Kneižis, A. Zaleckis, P. Gudas,
M. Venį fe.

Posėdis pradėtą 8 vai. vak.
Posėdį atidarė ir vedė F. Vi

rak’s.
Pirmiausia perskaityta pra

eito posėdžio protokolas, kuris 
vienbalsiai priimta.

Svarstyta praeito protokolo 
nutarimai ir pasirodė, kad:

Paskolų naikinimo fondo pi
nigai jau sudėta į Savings Ban
ką So. Bostone ir knygutė lai
koma “Darbininko” seife. Iš 
“Darbininko” administracijos 
paskolos į paskolų fondų dar 
nesugrąžinta, bet adm. p. Knei
žis sako, kad trumpu laiku ma
no galėsiąs sugrąžinti.

Kolkas ir paskolų ir LDS. 
namo fondo pinigai ne taip pa-

venimą Kristi
įs darbo žmonių būviui pa- sto, vieni mano taip, kiti ki

taip ir iš to kįla ginčai ir as
menų kova. Tolesnis tos ko
vos progresas sugrupuoja daug 
maž panašiai manančius į tam

sos pradedant turtingiausiais, tikras grupes ir tuomet jau pa- 
o baigiant vargingiausiais. sidaro iŠ tokių grupių politiš-

kos partijos. Prie to dar pri
sideda ir ekonominės išlygos, 

škia paprasčiausį darbininką darbo sąlygos, išnaudojimo lai- 
aba proletarą, bet čionai pro- psnis, apšvietos ir pramonės 
grame, darbo žmonėmis skaito- išsiplėtojimo laipsnis ir t. pa- 
ma visus tuos, kurie savo dar- našūs dalykai.
bu daro sau pragyvenimą. Kiekvienoje visuomenėje jos

Čionai įeina ir juodo darbą politiškų partijų atsiradimas ir 
darbininkai, ir plunksnos dar- ‘ .................
b’ninkai, ir amatninkai, ir ū- 
kininkai, ir smulkūs prekėjai 
ir tarnai. Vienu žodžiu visi 
tie, kurie dirba ne tam, kad 
neturi kur-padėti liuosų laikų, 
bet tam, kad padaryt sau ir sa
vo še:mynoms pragyvenimui 
reikalingas lėšas, pelnų, pini
gus, duoną.

Pasaulyje Dievo dovanų yra 
tiek, kad visiems žmonėms jų 
užtektų ne tik užtektinai, bet 
perpilnai.

Žmonės gali šiame pasauly
je būti laimingais ir turi būt 
laimingais, ir jeigu mes dabar 
matome ir pritiriame tiek var
gų ir nedateklių, tai reiškia, 
kad pasaulyje kas nors tok:< 
yra netpip kaip kad turėtų būt. 
ir tokių dalykų yra labai daug.

Geriausiu pavyzdžiu mums 
gali būti bent kokios mašinos 
mašinerijos mechanizmas, duo
kim sau kad ir laikrodėlio.

Kol viskas yra tvarkoje, lai
krodėlis eina gerai, o pages 
bent vienas ratelis-tekinėlis, tai 
ir visas laikrodis eina negerai 
arba net ir visiškai sustoja. 
Rodos ką-gi vienas mažas rate
lis gali visiems kitiems kenkti, 
o kenkia, taip-pat ir su kito
mis mašinomis esti. Tų pat mes 
galime pasakyti ir apie visuo
menes sutvarkymų.

Dievas žmogui davė tris di
džiausias dovanas: gyvybę, 
protą ir laisvę. Žmogus gal gy
vent ir tur gyvent, bet tur 
gyvent taip, kaip yra Dievo 
prilikta, o kad žmogus galėtų 
sau gyvenimą padaryti tolcuo 
kaip reikiant, Dievas davė 
žmogui protą ir dar kaipo prie
dų. davė laisvę, kad. pats pa
sirinktų tą, kas jam naudin
giau.

Šventame Rašte yra pasaky
ta, kad Dievas matė kad “vis
kas pasaulyje yra gerai ir gra
žu.” O toliaus yra parašyta,

Imant-gi labai siauroje pra
smėje, žodis darbo žmogus rei-

augimas turi turėt; tam tikrų 
pamatų, tam tikras savo gy
venimo sąlygas ir reiškia jei
gu kurioje tautoje yra šiokios 
ar tokios politinės partijos, tai 
ar mums tas patinka ar ne, mes 
su jomis turime skaitytis rim
tai.

Lietuvių visuomenėje kol
itas yra politiškos partijos trys. 
Krikšč.-demokratų, socijalistų 
ir liberalų (tautininkų). Dar 
tos partijos tarp savę dalijasi į 
mažesnes partijėles, bet šiuomi 
kart, tas mums yra nesvarbu.

Kiekviena partija turi savo 
programų ir jo prisilaiko.

Kiekvienoje partijoje yra 
žmonių, kurie ka:p kuriuos da
lykus savo programoje mato ir 
netaip labai svarbiais, o kaip 
kuriuos norėtų gal ir permai
nyti savaip, bet dėl labo sdvo 
partijos ir dėl labo visuomenės 
<avo mintyse prisila;ko parti
jos programo dėlto, kad be tam 
tikro programo negali pasek
mingai veikti nei viena politiš
ka partija, o programas tam 
tik ir yra, kad juo vadovautis 
organizuotame veikime ir kas 
partijos programo neprisilaiko, 
tas tur arba pats pasitraukti 
iš partijos arba tampa partijos 
valdybos nutarimu iš partijos 
narių skaitliaus išbrauktu.

Krikščionių Demokratų par
tija mano, kad pasaulyje ger
būvį greičiausia ir goriausia 
galima bus atsiekti, jei visi 
žmonės prisilaikys Viešp. Kris
taus mokslo dėsnių. O jie y- 
ra labai trumpi ir aiškūs “My
lėk Viešpatį už vis labiaus, o 
artimų savo taip, kaip pats sa
ve.”

Jeigu nei vienas žmogus ki
to neskriaustų, tai būti] vi
siems pasaulyje gerai, bet kad 
žmonės visuomet yra linkę tai 
daryt kas tik jiems yra gera, 
arba bent jiems taip išrodo, 
kad gera, tai pats protas nu-l

SUVTENYTŲ VALSTIJŲ 
SAMDYMO BIURAI.

Suvienytų Valstijų Samdy
mo biuras prie Darbo Departa
mento yra federalės valdžios 
skyrius, kuriam pavesta atsa
komybė žiūrėti, kad prie ka
rės darbų būtų užtektinai dar
bininkų.

Tą atsakomybę jam suteikė 
savo rezoliucija praėjusio bir
želio mėn. Darbo reikalų biu
ras, atstovaujant visoms val
džios šakoms, turinčiomis rei
kalą su karės reikmenų dirbi
mu. “Visas ėmimas į industri
jai} darbą ar tai viešą ar priva- 
tį,” toji rezoliucija tarp ko ki
to sako “bus vedamas tiesiai 
arba sutinkant su Suvienytų 
Valstijų Samdymo biuru.”

Darbininkų stoka reikalin
giausiose pramonėse grasino I dėta, kaip kad buvo nutarta 
karės reikmenų išdirbimui Su-1 seime ir praeitamecentro val- 
vienvtose Valstijose. Tik vie
nų paprastųjų darbininkų trū
ko daugiau kai milijoną vyrų.

Daugelis didžiulių dirbtuvių, 
kurios dirbo karės dalykus bu
vo priverstos sumažinti išdirbi- 
mą dėl darbininkų trūkumo. 
Kitos negalėjo laiku padaryti 
savo kantraktų. Tai atsitiko 
tada, kada labiausiai reikėjo; 
užtektinai pristatyti įvairių da
lykų, karmininkams kaip čia 
pat namie, taip ir užrubežyje..

Tik vienintelis kelias tą trū
kumą pripildyti buvo, imant 
darbininkus iš nekarės darbų į 
karės ir samdant moteris. Kad 
karės darbai neapsistotų, turė
jo apsistoti išdirbystė nereika
lingųjų dalykų, kurie reikalin
gi tik Amerikos pirkėjų asme
niui pasismaguriavimui. Neuž
tenka vyrų, kad dirbti vienkart 
ir karės ir smaguriavimo reik
menis.

Kada prisėjo Amerikai pil
nutėliai užsiimti karės reikalais 
be jokio trukumuo ar sutrukdi- 
nimo, iš ne karės reikmenų 
dirbtuvių ..buvo pareikalauta 

‘atleisti savo darbininkus, ne
žiūrint jų ypatiškų nuostolių; 
kiekvienas šioje šalyje sveikas 
vyras buvo pašauktas į karės 
darbą, nežiūrint ar jam tinka, 
ar ne. Bet nei vienoje valsti
joje nei vienas darbininkas ne
buvo paimtas iš kitos karės 
reikmenų dirbtuvės, iš ūkės, 
mainų ar transportacijos.

Amatninkai buvo perkelti iš 
ne karės reikmenų darbų į rei
kalingąsias industrijas prigelb- 
stant daugeliui keliaujančių 
tyrinėtojų, kurie patįs yra ge
rais amatninkais ir gerais žino
vais tų amatų, kuriais jie rū
pinos. Mašinistai yra typas 
labiausiai trūkstančiųjų amat
ui nkų. Samdymo biuras tik 
per kelias savaites perkėlė ke
letą tūkstančių maš’mistų iš ne
reikalingųjų į karės darbus.

Pasekmingai vesti tą taip 
svarbų darbą prižiūrėjimo ir 
perkėlimo iš nereikalingųjų į 
karės darbus darbininkų yra 
svarbiausia tikslas suvienijimo 
darbdavių ir darbininkų prie 
apielinkių darbo biurų prie 
Suv. Valst., samdymo biurų. 
Uždaryti nereikalingųjų dalv- 

I kų dirbtuves gali tik karės 
reikmenų industrijos biuras ir 
prezidentas, bet apielinkių dar
bo biurų priedermė yra r, nrodv- 
ti tas nereikalingųjų dalyki} 
dirbtuves jų apielinkėje, kurios 
pirmosios turi prisidėti prie 
karės darbų. Viešoji opinija 
yra svarbi pajėga, su kuria a- 
pielinkių biurai turi skaitytis 
link ne karės dalykų darbda
vių, kurie atsisako pastatyti 
tautos reikalus augščiau savo 
asmens reikalų.

Suv. Valst. Samdymo biuras 
suranda tūkstančiams darbo 
kasdieną. Tai yra t'kslas tos 
visoj šaly išsiplatinusios orga
nizacijos; jos 850 ofisų; jos 
samdymo agentų beveik kiek
viename apskrityje ir '•'*

dybos posėdyje. Tai yra turė
jo būt padėta ant dviejų ats
kiru knygučių, o dabar padėta 
viskas ant vienos knygutės, bet 
išrasta, kad tas yra lengva ati
taisyti ir turi būt trumpu lai
ku atitaisyta ir padarytą, taip, 
kaip yra nutarta seimo ir pra
eito centro valdybos posėdžio.

Svarstyta apie LDS. Centro 
raštininkystę ir nutarta, kol
kas, palikt taip kaip kad da
bar yra, tai yra kad protoko
lų ir finansų raštininkystę pil
dytų vienas A. F. Kneižis.

Svarstyta maldaknygės rei
kalai ir paaiškėjo, kad jau mal
daknygė gatavą, tik reikia pa- 
s:stengti kolabiausia ją išpla
tinti.

Tartasi apie Darbininki} Ka
lendoriaus 1919 m. išleidimą ir 
nutarta,, kad tuojaus pradėt jo 
statymą. Nutarta spauzdinti 
tiktai tiek, kiek bus užsakymų.

seimo išrinktos komisijos—ku- 
rios yra tiesioginė priedermė a- . 
pie tai tėmyti, kontroliuoti ir 
savo patėmijimus nurodyti L. 
D. S. Centro valdybai žodžiu 
arba raštu.

Kaslink p. M. Žiobos kauci
jos.

P. Žiobai atsisakant kauciją- 
užsistatyti, nors tas seimo ir 
buvo nutarta, centro valdyba 
taip-pat išranda kad p. Žiobai 
nėra būtino reikalo kaucijų už
sistatyti dėlto kad pinigus pa
imti negalima be visų trijų 
trustisų parašų. Dėlto galiau- 
s’a nutarta tų dalykų pavesti 
išrišimui tos komisijos, tegul 
jie tarp savęs susitarę padaro 
taip kaip išras LDS. naudin
giau.

Tartasi apie LDS. organiza
torių reikalus ir nutarta, kad 
A. S. Kulbickų Cleveland, Ohio 
ingalioti nuo LDS. Centro kai
po gęneralį Clevelando apielin- 
kės organizatorių.

Skaityta laiškas nuo p-lės O. 
Meškauskaitės ir nutarta kaip 
tik bus galima jos reikalavi
mus išpildyti.

P. F. Virakui pranešus apie 
kaip kuriuos LDS. centro da
lykus įgaliota F. Viraks per 
“Darbininkų” paa'škinti tikrų 
dalykų stovį visiems LDS. na
riams.

Tartasi apie grįžimo į Lietu
vą biuro reikalus ir nutarta rei
kalaujantiems paaiškinimų, to
kiuos paaiškinimus siuntinėti 
ir stengtis tų reikalų varyti to
lyn taip kaip kad jis buvo va
romas pirmiaus.

Tuomi ir užbaigta posėdis 
10:30 vai. vakare.

LDS. CONN. APSKRIČIO 
KUOPŲ DOMAI.

Kadangi jau raštininkė pa
skelbė suvažiavimų, tai mes 
visi privalome rengtis prie jo, 
kad jis būtų naudingas, kad 
būtų galima turėti naudų iš jo. 
Stovi mums prieš akis kitų aps
kričių arba kitų organizacijų

Svarstyta apie įvairius. rei- apskričiai. Kokią jos turi nau- 
kalus surištus su “Darbiniu- jų? Sakysite nieko. Jei
ku,” kaip tai: prenumeratą, nekreipiame domos į suvažiavi- 
siuntinėjimą, turinį, didinimą m.^ jeį nutariama ir paliekama

kalus surištus su

ar mažinimų — bet galių ga
liausia, kolkas paVlcta po seno
vei, ir jeigu spauzdinamoji me
džiaga ir kitos spaustuvės iš
laidos žymiai nepadidės, tai ir 
toliaus manoma laikytis to pa
ties formato ir kainos.

Aptarta kaip kurie spaustu
vės reikalai ir spaustuves dar
bininkų algos. Nutarta palei 
reikalą spaustuvės darbinin
kams algos proporeijonaliai pa
kelti.

Svarstyta apie iždininko A. 
Zalieckio kauciją, pasirodė, 
kad dar kaucija neužstatyta, 
bet dar ir centro iždas Ilgšio! 
tebesąs po senovei.

Nutarta, kad šių savaitę bū
tų kaucija užstatyta ir iždas 
perduotas palei seimo nutari
mą.

P. M. Venis išdavė raportų 
iš peržiūrėjimo “Darbininko” 
biznio stovio.

Peržiūrėję abudu su kun. P. i 
Juškaičiu visas biznio knygas 
ir bilas ir atradę kad viskas e- 
sų tvarkoje.

LDS. Centro knygų dar ne- 
peržiūrčję.

A. Kneižis paaiškino, kad 
biznio stovis dabar esąs geres
nis negu kad buvo mėnuo at
gal.

Tartasi apie redaktorius ir 
apie spaustuvės darbininkų 
skaitlių ir nutarta kad prisi
laikant seimo nutarimo, laikyti 
tik vieną redaktorių p. P. Gu
dų taip kaip kad dabar yra; 
tap-pat ir su spaustuvės darbi 
ninkais permainų nedaryt.

Skaityta laiškas gerbiamojo 
LDS. garbės nario, Namo fon
do ir paskolų fondo iždininko 
p. M. Ž'obos laiškas, kurs ęuo- 
širdžiai priimta ir visi nurodo
mi laiške kaslink mūsų organi
zacijos ir biznio gerovės page- 
rin’mo būdai nuodugniai ir vi
sapusiškai apsvarstyti.

Kaslink “Darbininko” biz
nio, tai viską palikta globai

viskas, jei nieko po to neveikia
ma, tai žinoma iš tokio apskri
čio naudos nebus, tik eikvoji
mas 'laiko. Bet mūsų LDS. 
Apskritis turėtų būti visai ki
tokios formos, mūsų apskritis 
visai kitaip sutvertas ir mes iš 
jo tikimės turėti didelę naudų. 
Kadangi dar nei viena kuopa 
neįdėjo į apskričio iždų nei vie
no cento, o jau apskričio ižde 
randasi arti dviejų šimtų dole
rių, tai tas turi labai didelę 
reikšmę ir skiriasi nuo kitų or
ganizacijų apskričių. Jei mū
sų kuopos dar nėra prisidėję 
prie iždo nei po vienų centą, o 
iždas taip aukštai pakilęs, tai 
tas mums parodo, kad mes ga
lime turėti dideiiausių naudų iš 
savo apskričio. Tik reikia vi- ' 
sotus kuopoms dėtis į jį. Gal ' 
nekurios kuopos bijo ęlėtis, kad 
reikės kokios duokles mokėti. 
Tas būtų tuščia baimė. Pas 
mus sumanymų netrūksta, tik 
juosius reikia vykdinti. Kada 
mes visi remsime taip, kaip pri
valome remti, tuomet bus vis
ko užtektinai. Todėl nėra ko 
bijoti stoti į apskritį. Apskri
tis nėra sutvertas .nuskriausti, 
bet tik pagelbėti apskričio už
duotis yra pakelti dvasių silp
nųjų kp., priduoti joms paramų 
kokia joms reikalinga, kaip tai 
surengimuose prakalbų ir tt. 
Tai-gi visos kuopos iki vienai 
yra kviečiamos dėtis į Apskri
tį ant šio suvažiavimo, kuris į- 
vyks 12 d. sausio 1919 metų 1 
vai. po pietų Ansonijoj, Conn. 
parapijos svetainėj. Dui visi į 
suvažiavimų su geriausiais,su
manymais.

1) Kaip sutraukti visas kuo
pas Į apskritį.

2) Surasti būdus kaip sutver
ti LDS. kuopas ten, kur jų dar 
nėra.

3) Surengti išvažiavimų, kur 
ir- kada?

4) Maršrutas kada bus gali
ma surengti, iš kur apmokėt
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