
Iš laiškoPrezidento Padėka
Tautos Fondui

Apsidirbo su Vrangeliu

Pliekite lenkus pirkdami bonus ir aukuodami
RAGINKITE SAVO DRAUGUS 
PAŽJSTAMUS PIRKTI, BONUS 
AUKUOTI LIETUVAI.

CHICAGO, ILL. lapkr. 9. — Apveiz- 
dos Dievo parapijoj Federacijos aps
kričio prakalbose suaukuota $1.035.82, 
bonų parduota už $2.5000.

VOL. V, No. 132 (762).
z ——————  

DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Rusai keršis Lenkijai.

pra
neš

STULGINSKIS, 
einąs .pareigas Prezidento.

SO. BOSTON, MASS. Spal. 31. — 
Tautos Fondo skyriaus antrose prakal
bose suaukuota $660.00, neskaitant 
pasižadėjimų.

AMERIKOS LIETUVIUI BE BONO 
IR BE AUKAVIMO PALIUDYMO 
NEBUS VIETOS KRAUJU ATPIRK
TOJ LIETUVOJ.

Rudeniui atėjus, oras atvė
so, smagesnis laikas skaityti. 
Norėdami šviežaus skaitymo, 
išsirašykite iš “Darbininko” 
pluoštą laikraščių iš Lietuvos.

AL. STVLG1SSKAS, 
Lietuvos Steigiamojo. Seimo pirmininkas ir einas Lietuvos 
prezidento pareigas. Jis ats iuntė širdingą padėką aukuo- 
tojains į Tautos Fondą, iš i:u rio dabar gausi auka Lietuvos 
gynimui buvo pasiųsta ir ga uta.

matėme kapinių ir griuvėsių. 
Liūdna...

Ludvinavas visai išdegintas. 
Bažnyčia pastatyta nauja medinė 
ir klebonu yra Jūsų giminaitis 
kun. Graguavičius. _

Buvau Ministerijoj ir net apsi
ašarojau iš džiaugsmo pamatęs, 
kad toje pačioje vietoje kur dirbo 
rusai-burliokai, dabar apie 200 
lietuvių dirba.

Dabar viskas brangu, o ypač 
darbininkai. Samdininkas už
dirba 5 iki 15 rublių dienoje, tik

MONTELLO, MASS. lapkr. 8. — 
Tautos Fondo skyriaus prakalbose su
aukuota $620.00.
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‘STULGINSKIO KABLEGRAMAS, 
GAUTAS IŠ KAUNO LAPKRIČIO 14.

Urbonavičiui
50 W. 6th St., So. Boston, Mass.

Gavęs iš Tautos Fondo 459.239 auksinų Lietuvos
gynimo reikalams, siunčiu širdingiausią padėką Bro- 

. liams Amerikiečiams už tą didelę paspirtį, kurią sutei
kėte šiuo kritingu momentu narsiai kovojančiai Tėvv-_ 
nei Lietuvai. Tėvynė jums dėkinga; dar daug iš jūsų 
tikisi.

Važuiojant per Lietuvą vietomis žinoma ne visuomet darbo yra.
Dabartiniu laiku visų akis nu

kreiptos į karės frontą su “palio
kais.” Mūsų narsi kariuomenė 
po kelius sykius juos sumušė.

Gal Dievas padės apsiginti nuo 
tų plėšikų “paliokų.”

Kas naujo Baltimorėj? Ar jaa 
įdėjo naujus vargonus? Šią va
sarą daug sugrįžo iš Amerikos.

Pas mus lankėsi kun. J. Jakai
tis Worcesterio lietuvių klebonas 
ir per žolynę pasakė pamokslą ir 
ant šventoriaus prakalbą. Na, 
gal bus gana šiuo sykiu. 
Liudvinavas.

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI.

' JAU VISIŠKAI 
PERGALĖJO.

Konstantinopolis, lapkr. 
13 — Gen. Vrangelio armi
ja, veikusi prieš bolševikus 

k pietinėj Rusijoj, jau visiš
kai išblaškyta Krimo pu- 

. siausalyje. Keletas tos ar
mijos generolų iš nusimini
mo nusišovė.

L Govėdos aprobavo j o A-
merikos Raudonojo Kry
žiaus sandėlius Sebastopo- 

t. lyje, gen. Wrangelio sosti
nėje. Tame uoste Amerikos 
laivai priiminėja gen. Vran
gelio karininkus ir jų šei
mynas. Amerikos karinis 

i laivas Huirfphreys išplaukė 
j - į Jaltą paimti Raudonojo 

Kryžiaus gerybes.
Gen. Vrangelio jėgos pa

skučiausia kovėsi prie Pere* 
kopo. Pagalios buvo tos jė
gos bolševikų įveiktos ir di
džioje netvarkoje galva
trūkčiais pasileido kur akys 
mato, kur kojos neša. Di
desnė gen. Vrangelio armi
jos vadų dalis krito mūšyje.

Bolševikams sekėsi dėlto, 
kad vyriausioji .vadovybė 
šauniai veikė. Būk vyriau
siuoju vadu esąs koks ten 
svetimtautis.

Jau nuo pereito ketvergo 
pabėgėliai pradėjo apleidi- 
nėti Krimą. Plaukė, kas 
galėjo į Konstantinopolį. A- 
hjantų valdininkai rekviza
vo namų Konstantinopoly
je ir kitose artimesnėse vie
tose dėl pabėgėlių iš Krimo. 
Sunki rodą priglausti tuos 
pabėgėlius, nes Konstanti
nopolis ir be to jau buvo 
perpildytas. Dalį pabėgė
lių priglaus ant Adriatiko ir 
kitokių salų. ' ~

Į Konstantinopolį atvyko 
Krivošein, gen. Vrangelio 
valdžios premieras. Jis sa
kė, kad gen. Vrangelio jė
gos atmušė 22 bolševikų ata-

kas. Bet galų gale spėkos 
išsekę, o bolševikų artileri
jos ugnis buvus pragarinė ir 
neišlaikę. Jis sakė,* kad 
gen. - Vrangelio divizijų ir 
pulkų vadai buvę užmušti 
arba sužeisti.

Paryžius, lapkr.- 14. — 
Gen. Vrangelio visiškai su
pliekta armija bėga įdėtų 
link. Ją veja 27 bolševikų 
gerai disciplinuotos divizi
jos. Gen. Vrangelio nuosto
liai dideli. Pats gen. Vran- 
gel sėdo Sebastopolyje ant 
Francijos laivo. Raudonie
ji ir-gi turėję didelių nuos
tolių, nes baltojoj armijoj 
nebuvę maištų-dr visi kovo
ję su atsidavimu. Raudo
niesiems vadovaują vokie
čių karininkai.

Francijos užsienio reika
lų ministerija pripažino, 
kad viskas prapuolė ir gen. 
Vrangelio jėgų neatsteigsi. 
Bolševikai jau paėmę Sim
feropolį ir greit artinasi 
prie Sebastopolio. Bolševi
kų jėgos apskaitliuojamos 
nuo 150.000 iki 200.000.
PASKELBĖ BLOKADĄ

London, lapkr. 14. — Iš 
Konstantinopolio praneša
ma, kad Rusijos Juodųjų 
jūrių pakrantėse paskelbta 
blokada.

Anglijos laivai patruliuo
ja jūres ir neleidžia susineš
ti bolševikams su turkais.

Latvija net turinti laikyti 
žymias jėgas savo parobe- 
žyje kur lenkai galėtų, pra
dėti briautls. Bissęneek sa
ko, kad Latvija budinti ir 
tėmijanti, kad Zeliguski ne
padarytų naują Fiume Lat
vijoj. ’ Toliau atstovas Bis- 
seneek sako, kad Baltiko 
valstybių Sąjunga dar vis 
neįvykinama dėlto, kad jon 
Lenkija brukasi, o ji nepa
geidaujama dėl jos grobikiš- 

Įkų apetitų. Dar atstovas sa
kė, kad Finlandijos sosti
nėj dabar einančios derybos 
dėl įsteigimo Baltiko valsty
bėse bendrų geležinkelių.

PATVIRTINO 
ŽULIKYSTĘ.

London, lapkr. 12. — Len
kijos atstovas pasakė, kad 
Lenkijos armija rusų fron
te esą arti 300.000, o Lietu
vos parubežyje paremti gen. 
Zeligoskį, jei jį kas užpul
tų turi 50.000 kareivių.

(Nors kiekvienas neišma
nėlis suprato, kad gen. Žu- 
likovskis užpuolė Lietuvą 
pagal Varšavos valdžios pa
rėdymą, nors nuo to Varša
vos valdžia purtėsi, bet šita 
žinia yra nauju Varšavos 
valdžios žulikystės prirody
mu).

BOLŠEVIKAI GRŪMO
JA LENKIJAI.

Ryga, lapkr. 13. — Šian
die atvyko lenkų taikos de
legacija su Dombskiu prie
šakyje. Bolševikų delegaci
jos pirmininkas Joffe ap
kaltino Lenkiją laužyme ka
ro paliaubų sutarties. Kal
tina, kad Lenkija neatšau
kė, kaip pasižadėjo savo 
armijos iš fronto, palaiko 
Petlurą ir Balakovičių, ku
rie terioja rusų žemes. Po 
to Joffe pasakė, kad Sovie
tų armija lenkų fronte bus 
sustiprinta ir kad pienuoja
mas atsikeršijimas.

LATVIAI SUNERI
MAVO.

London, lapkr. 12 — Gen. 
Zeligoskio veikimas - sukėlė 
nerimasties latvių oficia
liuose rateliuose. Latvių at
stovas Londone Bisseneck 
pasakė, kad kai lenkai eida
mi ant Kauno gavo į kailį, 
tai dabar lenkai gali nu-; 
kreipti savo jėgas prieš ry
tinę Latviją ir bandyti ten 
išgelbėti savo dvarininkų 
žemes, kurias latvių seimas 
nutarė išdalinti bežemiams. 
Latvių atstovas pasakė, kad 
gandas apie latvių su len
kais susitarimą pasidalinti 
Lietuvą esąs be pamato ir

Stovis pas mus nekoks. 
Žinių iš Lietuvos visiškai 
negalima gauti. Vakar tiek 
tesužinojome. Mobilizacija 
vieša; išskiriami klerikai, 
matininkai ir studentai ei
nantieji mokslą užsienyj. 
Domą reikia atkreipti į tai, 
kad Lietuvos valdžia tokia
me kritiškame padėjime 
taip žymiai įvertino užsie
nio studentus. Matyt ne
veltui.

— Zelikovcski arba kaip 
pas mus jį vadina “Žuli- 
kovskis” prašė Jo Eksce
lencijos Vilniaus vyskupo 
Matulevičiaus tarpininkau
ti tarp Lietuvos Valdžios ir 
Zelikovskio užvedant dery
bas. Patsai Želi kovskis. už
miršta. kad jisai nėra jokis 
moralis asmuo, su kuriuo 
kokios bent valstybės val
džia galėtų derybas vesti, 
bet yra paprasčiausis lat
ras, žulikas, įsiskverbęs pa
jėga, lenkų suteikta, į sve
timą žemę ir norįs toj pačioj 
svetimoj žemėj tvarkos da
ryti. Jisai sako atstovau- 
jas žmones, kurie nepripa
žįsta “Kauno Valdžios,” 
nes šie žmonės tos valdžios 
tie patys žmonės nei jo ne- 
nerinkę, bet užmiršta, kad 
rinkę ir jisai neturįs jokio 
juridinio pamato bent ką 
nors atstovauti. Ištiesų pa
rodija!

Šiaip jau nieko ypatingo. 
Prasidėjus mokslui kiekvie
nas mūs dirba savo darbą ir 
tiktai liuosai valandėlei pa
sitaikius kišasi į visuomenės 
darbą.

Jūsų kun. J. Navickas. 
Fribourg, Šveicarija.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS nuo 
T. Bernoto L. D. S. nario Jonui 
Karaliui Baltimore, Md.

Brangusis: —
Pirmiau mažai ką rašiau, tai 

dabar sugavęs daugiau laiko nors 
trumpai parašysiu apie savo ke- 
lonę.

Ačiū Dievui esu sveikas ir lai
mingai sugryžau į tėvynę Lietuvą. 
Kelionėje buvo viso ko. Ant 
laivo “Mongolia” yažiavo daug 
Čeko-Slavokų ir mūsų prišų “pa
liokų,”

Mūsų lietuvių buvo apie 50 as
menų. Prieplaukoje Kolon mus 
išleido ir ten papuolamė “polio- 
kų” rankosna. Užvizavo paspor
tus ir turėjome važiuoti į Arizon 
miestą ant Austrijos rubežiaus.

Nuvaževę radom savo daiktus 
ir turėjome grįžti į Eitkūnus

Lenkų žandarai prisispyrę mus 
kalbino važiuoti į Varšavą ir iš 
ten j Lietuvą, bet mes atsisakėme.

Mes girdėjome, nevienas basas 
turėjo išvažiuoti. Bet ir čia ne
paleido, iškratė ir radę naujų daik
tų privertė mokėti jiems taksas.

“DARBININKAS” 
eina utaminkaift, ketvergaii 

ir subatomis.
Metams . $400
Bostone ir apylinkėj m. $5J00 
UžrubeĖyj metams $5.00

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay,

South Boston, Mass.

Katrię smarkiau pliekia 
lenkus.

VĖL LENKTYNĖS.
Kaip tik didysis karas pasibaigė lapkr. 11, 1918 m., tai 

Amerikos lietuviai, spėdami, kad Lietuvos neprigulmy
bės reikalui ginti taikos konferencijoj daug lėšų reikės, 
pradėjo gausiai aukuoti. Šaukė katalikus darbininkus 
prie aukavimo Tautos Fondas, o laisvieji mūsų tautiečiai 
kvietė savuosius. Tada katalikams su laisvaisiais lenkty- 
niuojant pasirodė abiejų dosnumas. Katalikai sudėjo a- 
pie $200.000, o laisvieji — arti $50.000. J -

Dabar vėl sujudo Amerikos lietuviai ir kur tik au
kas renka katalikai sau, o laisvieji sau, tai indomus ap
sireiškimas matosi. Štai faktai:

KATALIKŲ AUKOS

SO. BOSTON, MASS. Spal. 21. —
Tautos Fondo skyriaus prakalbose su
aukuota $617.00.

LAISVŲJŲ AUKOS.

SO. BOSTON, MASS. spal. 24 d. — 
Lietuvių salėje Lietuvių Piliečių Są
jungos prakalbose surinkta, kaip “Ke
leivis” num. 43 paduoda, $207.8L

SO. BOSTON, MASS. Spal. 31 d. - 
Lietuvių salėj Lietuvių Piliečių Sųjun
gos prakalbose, kaip “Sandaros” num. 
40 paduota aukų surinkta $120.

MONTELLO, MASS. Lapkričio 8 d.
— Tautiškame Name Montelloj, Mass. 
laisvieji tautiečiai sudėjo $112.

CHICAGO, ILL Lapkričio 9 d. — 
Chicagos L. Darbininkų Tarybos su
rengtose prakalbose Lietuvos gynimo 
reikalais Liuosybės salėj North Sidėj, 
kaip “Naujienos” num. 266 paduoda 
aukų surinkta apie $200. žmonių bu
vo pilna salė.

CHICAGO, ILL. lapkr. 11. — Chi
cagos Liet. Darbininkų Tarybos pra
kalbose ant Bridgeporto aukų sudėta 
$310.65, Roselande $91, Sq. Chicagoj
— $175.60. Taip paduoda “Naujie
noj” num. 267.

Bonai laisvųjų prakalbose nebuvo 
platinami. ,

Reikia atsiminti, kad laisvųjų pra
kalbos būna “tautiškose salėse” ir dar 
nebuvo girdėta, kad “tautiška salė” 
kur butų tautos reikalams dykai su
teikta. Mat jos laisvųjų valdomos.

CHICAGO, ILL lapkr. 10. — Sv. 
Jurgio par. ant Bridgeporto Federaci
jos apskričio prakalbose , suaukuota 
$6024, bonų parduota už $5.000.

Reikia atsiminti, kad katalikų 
kalbų surengimas pigiai atsėjo,
tautos reikalams gerb. klebonai sales 
suteikia dykai. Taigi veik kiekvienas 
katalikų paaukuotas centas eina Lie
tuvon.

Šitokį skirtumą aukose matydami, ar dyvai, kad jie 
šaukia: “neduokime klerikalams pasipinigauti,” ar dy
vai, kad Vileišis nulipęs nuo atstovybės sosto, nusileido į 
laisvųjų eiles ir talkininkauja jiems.

•Bet juk katalikų dosnumas akstiną laisvuosius. Todėl 
lenktyniavimas galės padidinti aukų gausumą.

Taigi katalikai bruzdėkite, pilkite gausias aukas tik 
katalikų surengtose prakalbose, o tuomi pajudinsite ir 
laisvuosius prie veikimo ir dosnumo.

Su laisvaisiais katalikams bųtų nebloga lenktyniuoti 
tautos reikalų darbe, jei jie nors kiek kultūringesni būtų 
ir neleistų obalsio: “neduokime klerikalams pasipinigau
ti.” Mes sakome: “teaukuoja katalikai į Tautos Fondą, 
o laisvieji tededa gausiausias aukas Lietuvos gynimui per 
savo įstaigas. ”

Tautos Fondui
Pirkusieji boną ir aukavusieji po penkdešimkę raginkite kitus tai daryti.

y



Bina Ii South Boston’o utarniųkais, 
kstvergala ir subatomis. Leidžia Am. 
Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga.

DARBININKAS
. (THE 5V0RKER)

The Llthuanian Trl-Weekly Paper. 
Publisbed every Tuseday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph’s LitK- 
uanian R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Tearly ..........1....................................$4.00
Boston and suburbs ..................... $5.00
Foreign countries yearly ........... $5.00 

“Entered as second-class matter Sept. 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879” 
“Acceptance for mailing at special rate 
of postage provided for ln Section 
1103, Act of (Jct 8, 1917, authorized
M July 12, 1918.” »

PAVYDI IR 
PIKTINASI.

Kai dabar išnaujo apsi
reiškė katalikų, duosnumas 
Lietuvos reikalams ir kai 
vėi apsireiškė laisvųjų šykš
tumas, tai laisvieji pavydo 
ir pykčio apimti pradėjo 
agitaciją prieš aukavimą 
Tautos Fondui. “Tėvynė” 
num. 45 rašo, kad “Tautos 
Fondo lyderiai viliojo iš A~ 
merikos lietuvių pinigus pa
saulinio karo pradžioje? ža
dėdami juos sunaudoti pa
šalpai nuo karo nukent ė ju- 
siems Lietuvoje, tačiaus tie 
pinigai sunaudota dievai ži
no kam.” Tai girdi “ar y- 
ra galimybės Amerikos lie
tuviams tikėti tiems patiems 
skambantiems šauksmams?’

“Naujienos” flum. 266 su
riko: “Neduokime klerika
lams pasipinigauti.”

Kaip tik Tautos Fondas 
ingi j o katalikų visuomenės 
pasitikėjitną ir kaip tik ka
talikai parodė savo dosnu
mą, tai nuo tada laisvieji 
pykčio ir pavydo draskomi 
ir matydami savųjų, bergž- 
dumą savo kailyje neisitek- 
dami niekino ir šmeižė Tau
tos Fondą. Ir dabar kuomet 
katalikai apreiškė savo dos
numą ir Tautos Fondui pa
sitikėjimą, tai sukilo pas 
laisvuosius pyktis ir pavy
das ir. ėmė‘baubu vaizduoti 
Tautos Fondą. *

Laisvieji, būdami kieti, 
kaip titnagas tautos reika
lams , nori prisivilioti nesu
sipratusius dosnius katali
kus, kad jie aukuotų pas 
juos. Tada jiems nebus to
kia gėda, jei jų. prakalbose 
nors pusė tiek aukų. įplauks, 
kiek katalikų prakalbose 
kad įplaukia.

Nesusipratusieji katalikai 
privalo susiprasti ir savo 
aukas Lietuvos reikalams 
duoti tik katalikų prakalbo
se. Tuomet ir laisvamaniai, 
jei ne iš tėvynės meilės, tai 
iš gėdos bent šiek tiek au
kuos Lietuvai.

KAS GIRDĖTI 
RUSIJOJ.

Garsusis Anglijos rašyto
jas H. G. Wells aplankė Ru
siją ir jo aprašymai apie 
Rusiją jau pasirodė Ameri
kos laikraščiuose. Jo nu
pieštas Rusijos vaizdas la
bai liūdnas, nors rašytojas 
save vadina soeijalistų ir 
prieląnkaūjančiu sovietų 
valdžiai.

Wells sako, kad prieš ka
rą Petrograde buvo 1.200.- 
000 gyventojų, o dabar beli
kę 700.000. Mirimų ant kas 
1.000 žmonių atąeina 81, g- 
normaliu laiku Europos 
miestuose mirimų ant kas 1.- 
000 žmonių būdavo tik 22. 
Gimimų ant kas 1.000 žmo
nių dabar Petrograde yra 
15, pirma buvo 30. Wells 
sako, kad Petrograde ir 
Maskvoj kiekvienas yra nu
driskęs ir alkanas.

Wells sako, kad Rusijos 
bėdų ir skurdo kaltininkas 
nesanti Sovietų valdžia, o 
vakarinių Europos valsty
bių imperializmas. Sovietų 
valdžia turėjus visą laiką 
gintis nuo alijantų organi
zuojamų intervencijų.

Kad Rusija kentėjo dėl 
intervencijų ir. blokados tai 
faktas. Bet Lietuva ar nė- ų g • • • _ *__

NE WARK, N. J.

MiliauskasIšvažiavo.

Visp $50.00

Martinas Sudavičius.

tis, P. Kisielius, T. Šelmis, S. Pau- 
ras, J. Morkūnas, A Paulavičiūtė. V. 
Jakas, V, širka, A Zaveckas, V. Cet- 
kauskas, S. Radvilas. Smulkių $3.38. 
Viso $95.38.

$10.00 
.Aoo 
.10.00 
.10.00 
.10.00

Veikimai dėl Lietuvos.
* •

d. lapkr. laisvieji parsikvietė Ba- 
gočių, kad Šis sustiprintų jau visai 
apgriuvusias pozicijas ir įpiršti L. Pi
liečių Sųjungų. Ale iš pilnos svetai
nės žmonių,' priskaitant vienos mote
riškės šimtinę ir poros penkdešimkių, 
su pažadais aukų surinkta apie porų 
šimtų dot O prie jų laisvamaniškos 
slekeriškos sųjungos neteko matyti 
prisirašant nei vieno, nors blankutes 
vietinis liberalų agentas Trečiokas 
visiems ;bruko. Dabar tas ponaitis 
vaikšto per biznierius, po namus pla
tindamas 
ir klikos 
atkeršyti 
snaudžia 
manijos klapčiukai.

'e yra dešimts!

Šliupo, Vileišio, Bagočiaus 
Sųjungų, net grųsindamas 
jiems Lietuvoj. Taip-gi ne- 
nei likusieji devyni laisvų

jų viso New- 
ark’e yra dešimts! Jie visi vadai ir 
visi armija. Jei nežioplumas katali
kų, jie būt seniai numetę tų tarnys
tę, o dabar katalikiški žiopliai palai
ko. Jiems nors negeriausia, bet pa
kenčiama.

9 d. lapkričio viet. Tautos Fondo 
skyr. surengė prakalbas. Kalbėti pa
sižadėjo kun. J. Petkus, K. Krušins- 
kas, J. B. šaliunas. Garbingųjį paža
dų išpildyti pribuvo tik vienas K. Km- 
šinskas. Šitoks pasielgimas labai ne
smagus. Jis pastato nepasitikėjimų 
prieš vietinę visuomenę ■ ir sunkina 
musų katalikų veikimų, kur priešin
gieji nesnaudžia. Gerb. K. Krušinskas 
puikiai dabartinius gyviausius Lietu
vos reikalus nupiešė. Publikos prisi
rinko daug, nes tikėjosi išgirsti kų 
nors naujo iš Lietuvos nuo kun. J. 
Petkaus. Jam nepribuvus, kiek po
litikos įvykių pasiklausius, pradėjo 
publika skirstyties. Taip, kad užraši
nėjant bonus ir renkant aukas beliko 
tik keletas ypatų, 
aukų tėvynės 
nuo 
dol. 
dar 
čių

5i
Tečiau surinkta 

karžygiams, žinoma, 
tų pačių, kurie jau suklojo 6.000 

Nebuvo galima mintyti, kad ir 
jie klos, ale kas tau, j 20 minu- 
laiko sudėjo 478 dol. su centais. 

Teisingam tų pasišventėlių pavadini
mui nesurandu žodžių, ypač todėl, 
kad jau kitas iš jų trečių šimtų bai
gia kloti ant tėvynės aukuro. Užra
šyta ir L. L. Bonų. Bonų platinimų 
trukdo Vileišio Sųjunėa, nes apsileidė
liams ten žadama visokios gėrybės ir 
teisės ir jie visi dabar skubiai glau
džiasi į Vileišio sudalytų L .P. S. ir 
jie'sau sako, kad ten jie gaus tokias 
pat teises ir lygybę už pusdolerj, už 
kurias jus mokat šimtinėmis. Bet šio
je kolonijoje jie apsiriks, nes vietinė 
L. L. P. stotis pagamino tam tikrus 
lapelius dėl išpildymo nepirkusiems 
paskolos bonų. Jei jie atsisakys išpil
dyti, tai už juos išpildys tas, kuris 
jiems paduos," padėdamas savo ir jo 
pavardes ir antrašus. Iš tų blankučių 
susidarys aiškus dokumentas, paro
dantis-Nevvarko kolonijoje esančius 
priešus. Dabartinė naujai perorgani
zuota, stotis labai sukruto, varo savo’ 
darbų gyviausiai. Dabar ruošiasi ei
ti per namus. Per draugijas jau pra
dėjo. Antru kartu šv. Jurgio dr-ja 
pirko už 500 dol. bonų ir 300 £ol. 
ko jo tėvynės gynėjams. Valio! 
Jurgio dr-ja. Verta pasekti jos 
vyzdį ir kitoms dr-joms.

Bet atsirado ir naujų nesmagumų. 
17 d. spalio čia kalbėjo Maj. P. žadei
kis. Jis buvo atsivežęs ir pardavinė
jo bonus, neimdamas jokio primokėji- 
mo, kurį L. M. nuo 1 d .liepos nusta
tė, tečiaus nuo stoties narių reikalau
ja imti nuo mėnesio po 20c., o L. M. 
narys pats to nedaro. Ar tai ne keis
ta? Dabar užrašinėjant bonus žmo
nės atsisako primokėti. Sako jus sa- 
von kešenėn tuos smulkius renkant. 
Girdi, kodėl Žadeikis neėmė. Na ir 
teisinkis žmogelis, šis užsibaigs su 
didele nepalaima vargstančiai Lietu
vai ir apsunkis atsiekti Nevarkiečiams 
nustatytų kvotų. * _

au- 
šv. 
pa-

Darbštys.
"« C :

THOMPSONVILLE, CONN.

Spalio 24 d. buvo surenėtos Lietu
vos Paskolos Stoties prakalbos. Vi
leišis kalbėjo plačiai kas-link Lietu
vos praeities ir dabartinio padėjimo. 
Bonų parduota už $300. Antru kartu 
pradėjus gerb. J. Vileišiui kalbėti kas- 
link Lietuvos Šaulių darbų ir karinių 
operacijų, kvietė susirinkusius pirk
ti Lietuvos Sauliams po šautuvų, t y. 
aukoti po $10.00. Pirmas Pr. Capas 
paklojo $50.00, sušukdamas: “Aš per
ku kulkosvaidi” šios ypatos* pirko 
šautuvus: Karolis Miglinas, Aleksan
dra Dedonis, Jonas Cipkus, Jonas Mig
linas, Leonas Marcinkevičius, JdRas 
Zlgmontas, Jurgis Kislius, Kays Ba- 
arauskas, Petras Valatka, Blažiejus 
Buinickas, Alfonsas Mlkolaitis, Bro
nius Čepulis, Kazys Pučinskas, Julius 
Palažleja, Jonas Raškevičius, Antanas 
Kitas, Simonas Grigaliūnas, Mat Au
gustinaitis, Vincas Banys, Ignas Gri-

su visais kaimynais? Be to 
pati Rusija nenukentėjo dėl 
karo, svetimos armijos jos 
neokupavo, kaip Lietuvą. 
Na, o kur žmonių gerbūvis 
didesnis — Lietuvoj ar Ru- 

kad didžių- 
didesnis — Lk 
sijoj? Aišku, ] 
jų Rusijos bėdų ir skurdo 
kaltininku yra netikęs bol-

gaitis, J. F. Makoveckas, Marijona 
Miglinienė, Juoas Makareviičus, Sa
lomėja Cikanavičienė, Juozas Adomai
tis, Jonas Jucius, Ona Klizlenė, And
rius Tamulis, Juozas Jatkevičius, Ju
lius špokas, Juozas žvirblis, Joakymas 
Jucius, Elena Krijausckiutė.

Po $5.00: Marė Dėdonienė, Apalio- 
nija Banienė, Marė šmičiutė, Elena 
Valiuniutė, Barbora Pacaitienė, Anta
nas .Girnius, Stasys Gudaitis, Antanas 
Čepulis, Juozas Gudaitis, -Juozas Ta
nuos, Tamošius Matulevičius, And
rius Noreika, Adomas šedas, Juozas 
Gaigalas, Antanas Cilvinas, Pranas 
Baranauskas $4.00, Aleksandra Laks
tutis $1.00.

Viso — $460.00.
"Nors Thompsonville mažutė koloni

ja, vienok energingai stoja į pagelbų 
savo broliams tėvynėje apsigynime 
nuo grobuonių lenkų. Atsirado du ga
bus liuosnoriai, kurie pašventė tam 
laikų ir padarė atakų per stubas eiti 
ir prašyti, kad aukuotų po dešimtinę 
dėt nupirkimo .Šauliam šautuvų. 'Tas 
darbas laabi pasekmingai išėjo. Su
rinkta $120.00, kaip sykis 12 šautuvų. 
Garb ėtokiem tėvynainiam už tokį 
šventų darbų. *

Thompsonvilliečiai tuom žygiu su
mušė hartfordiečius ant $37.00. Valio 
Thompsonville! Čia neprošalį bus pa
minėti kas-link mus kolonijos- moterė
lių. Jų visai mažai matė ant prakal
bų.

L. L. P. Stotis.

NEIV HAVEN, CONN.

*Jau praslinko metai kaip čia susi
tvėrė L. R. K. skyrius. Prie L. R. K. 
skyriaus priguli viis darbštus musų 
kolonijos lietuviai ir lietuvės.

Reikia priminti, kad šio skyriaus 
nariai atsižymėjo savo darbais, ypa
tingai moterys, kurios numezgė labai 
daug šiltų sveterių ir pančekų musų 
broliams kareiviams. Bet negaliu pra
leisti nepaminėjus, kad dar daug ran
dasi sesučių, kurios nenumezgė nei 
po vienų porų pančekų. Per trumpų 
laika musų skyriaus narės numezgė 
57 sveterius ir 45 poras pančekų. štai 
tikros tėvynės mylėtojos, kurios tų 
darbų padarė:" V. Grabauskienė 15 sve
terių, A. Kašėtienė 6 svet. ir 4 poras 
pančekų, M. Riškienė 2 svet. ir 15 po
rų pančekų, O. Dobravoskienė 3 svet. 
ir 3 poras pančekų, K. Vencloviutė 3 
svet, I. Jokubaitienė 4 poras panče
kų, 0. Purmskienė 3 svet., J. Dzikienė 
3 svet, A Petraitien 2 svet. ir 2 poras 
pančekų, K. Diržienė 3 poras panče
kų,- Ivaškienė 1 svet ir 2 poras pan
čekų, M- Radaviičenė 2 svet ir 1 po
rų pančekų, M. Januškienė 2 svet, M. 
Lasavičiutė 2 poras pančekų, O. Ste- 
pulevičiutė 2 poras pančekų, A Do- 
bravolskiutė 2 svet, A Daukšienė 2 
poras pančekų, Kvinickienė 2*poras 
pančekų, P. šilinskienė 2 svet, Vyš
niauskienė 2 svet, H. Armonienė 2? 
sveterių, M. Abojienė 1 sveterį, U. 
Dzikienė 1 svet, H. Rasimiutė 1 svet., 
O. šliterienė 1 svet., ^Juknevičienė 1 
svet, A. Rukšnaitienė 1 svet, Zaicie- 
nė 1 svet., V. Savickienė 1 svet, Jo- 
gienė 1 svet. %

Garbė jums' sesutės už tokį puikų 
pasidarbavimų.

L. R. Kryž. sk. Raštininkė.

TRENTON, N. J.

81

Trentoniečiai atjausdami tėvynės 
vargus surengė balių Lietuvos reika
lams 30 dienų spalio. Pelno liko 
dol. 50c.

A. J.

MILLiNOCKET, MAINE.

iš- 
pa- 
at-■X

V. 
J.
M.

Tai yra mažytė kolionija, ♦ bet 
girdus tėvynės balsų ir jos sunkų 
dėjimų dabartiniame laike nenori 
silikti nuo kitų. Pritariant didžiumai 
parinkta aukų Lietuvos gynimo reika
lams. Perėjo per stubas V. T. ir I. 
B., nes kalbėtojų negalima gauti dėl 
tolumo nuo didžiųjų kolionijų. Eida
mi, užėjome ir tokių lietuvių, ku
rie mėgsta lenkus ir jų “kultūrų.”

šiai kolonijai nebuvo skirta jokia 
kvota, bet Lietuvos bonę išpirko už 
350 dolerių. Aukų sudėjo dėl Lietu
vos gynėjų $128.50. Aukavo sekan
čiai:
V. Makauskas .............................. $20.00
I. Būtinas ........................................15.00

Tamuliunas ...............................10.00
Šulskis ........................................10.00
Gudelis ......................................10.00

Po $5.00: J. Laurušonis, O. Lauru- 
šonienė, J. Buda, F. Vaznys, V. Bu- 
bliauskas, J. Simokaitls, M. Kurėnė.

Po $2.00: J. MilaSas, J. Kederis,U>. 
Urbells, F. Tamulis, S. Poška, J. Če
paitis, K. Compres, S. Obrikis.

Po $1.00: P. Milaašs, P. Poškienė, 
P. Banls, A. Vyšniauskas, F. Pelee- 
kls, J. Čepaitis, S. Pikelis, J. Geruls- 
kis, S. Unzys, K. Strimas, J. Grabaus
kas, J. Žilinskas, V. Seaazikas, F. 
Balčiūnas, A Nekrošienė 50c.

Viso suaukuota $128.50.
Aukos pasiųstos Lietuvos Misijai.
Visiems aukotojams vardan Lietu

vos tariame nuoširdų ačių.
-T. T. ir I. B. 

CLBVBLAHD, OHIO.

Vakaras.

*

štas,” komedijų. Vaidino p-lės M. 
Vaizbuniutė, K. Dambrauskaitė, A F. 
Stankus, A KunigiSkis. , Po perstaty
mo A Staseliunas pasakė juokingų 
monologų. Buvo gimnastikų. L. Vy
čių choras puikiai sudainavo keletu 
dainų. Gražiai buvo sudainuota due
tas ir kvartetas. Nesenai pribuvęs | 
Clevelandų geras dainininkas SASte- 
pullonis padainavo porų puikių solių.
Tarpe K. Saimonas kalbėjo apie gvar
dijų, kad' rašytus! nauji nariai; ke
letas prisirašė. Buvo prisiminta apie 
Šiaulius. Surinkta 54.65.

Kazys štaupas per ilgų laikų gyve
nęs Clevelande' ir Akrone, išvažiavo 
Chicagon, I1L Lavinsis muzikos— 
vargonininkystės.~' Geros kloties.

Susitvėrė moksleivių kuopa.
Triusu A F. Stankaus tapo suorga

nizuota S. L. R. K. M. A 23 kuopa. 
Valdyba: pirm. A F. Stankus, rašt. 
J. Kemėšis, ižd. A. Kuzmauskiutė. 
Moksleivių narių yra 11, rėmėjų 3. Y- 
ra viltis, kad moksleivių 23 kuopa 
puikiai gyvuos, nes energingi visi na
riai.

Gerų laimių musų moksleiviams. 
Matas.

WORCESTER, MASS.

Lietuvių demonstracija prieš 
lenkus.

Lapkričio 7 d. apie 1-mų vai. pra
dėjo žmonės plaukti lyg jūrių vilnys 
iš visų kraštų miesto prie bažnyčios. 
Visi su nepaprastu užsidegimu pakelti 
kosmarkiausj protestų prieš lenkus.

Susirinko visos organiacijos, drau
gijos, kuopos su savo ženklais ir vė
liavomis, taip-i ir parašais priruoš
tais demonstracijai.

Benai keliose vietose graino kol su
sitvarkė eiti. Pirmiausiai ėjo Suv. 
Valstijų armijoje tarnavusieji karei
viai, pasidalinę į kuopas. Kareivių 
buvo apie 250.

Paskui ėjo šv. Kaimiero par. cho
ras ir vyčiai. Gražus reginys išrodė 
einančio šio musų skaitlingo būrio 
jaunimo, apjuosto Amerikos vėliavos 
juosta, atrodė lyė jūrių vilnys rita
si gatve, ant rankų viis turėjo juos
tas iš Lietuvos vėliavos. Taip-gi į- 
spudinga Buvo žiūrint į vaikų ir mer- 
gaičiij būrį, einantį gražioje tvarkoje, 
pasipuošus vėliavomis, skaitliuje apie 
800.

Moterų Sųjungos trokas buvo aiš
kus reginys — lenkų kareivis atrėmęs 
į lietuvaitės krutinę, o Dėdė Šamas 
nusigrįžęs į šalį, nuduoda nematųs, o 
du vaikučiu maldauja jo pagalbos.

Kitose dr-jose taip-gi matėsi daug 
įvairumo.

Storone L. Vyčių ir bažnytinio cho
ro, orlaivis papuoštas Lietuvos vėlia
vomis visų laikų demonstracijos skra
jojo viršuj. Orlaivyje Lietuvos vėlia
vas laikė kun. L. Kavaliauskas.

Salė “Polis” nors yra didžiausia 
tVorcesteryje, bet pasirodė permaža, 
netilpo žmonės, tapo paimta kita sa
lė A O. H., kuri taip-gi buvo pilnutė
lė

Kalbėtojai buvo: kun. J. žilius, 
Lietuvos Misijos narys, advokatas J. 
Mahoney, ųdv. Antanas Mileris ir kun. 
L. Kavaliauskas. Kalbėtojai pasimai
nydami kalbėjo ant abiejų salių.

Advokatas J. Mahoney savo kalboje 
aštriai smerkė lenkų imperijalizmo po
litikų. Prisiminė ir apie Airijos var
gus ir išreiškė jos simpatijų Lietu
viams. -

Kun. J. žilius, kalbėjo apie Lietu
vos kareivius ir šaulius, nurodė jų 
sunkų darbų ir didį pasišventimų dėl 
savo tėvynės. Savo kalboje pažymė
jo, jog Worcesteris atsistojo pirmo
je vietoje su L. P. Bonais, išpirkda- 
mi savo kvotų su dideliu kaupu.

Advokatas A. Mileris kalbėjo anglų 
ir lietuvių kalboje. Žmonėms patiko 
visų kalbos. Bet labiausiai adv. Mile
rio ir kun. L. Kavaliausko.

Advokatas Mileris šoko prie darbo 
rinkti, aukų, kuris pridavė daug e- 
nergijos aukaujantiems ir rinkėjams.

Aukų surinkta $3.125.95. Taip-gi 
surinko ir kitoje salėje A. O. H. $400. 
Viso surinko aukų $3,525.95.

Atidarant vakarų šv. Kazimiero par. 
choras, pritariant benui dainavo A- 
merikos ir, Lietuvos himnus. Tarpuo
se prakalbų dainavo sekančias dainas: 
“Paaukokim savo jėgas brangiai Lie
tuvai,” “Jau slavai sukilo,” “Kur bėga 
Šešupė” ir “Į kovų už Vilnių.” Dai
nos išėjo gana gerai.

Ant galo padarytų rezoliucijų per
skaitė adv. Mileris. Taip-gi atkarto
jo ir lietuvių kalboje. Ir pasiųs jų 
kur tik gali būti naudinga.

Ant užbaigos Petras Milius viso su
sirinkimo vedėjas padėkojo už taip 
skaitlingų atsilankymų, kų dar pirmų 
kartų Worcesteryje buvo matyta tiek 
susispietusių lietuvių, taip-gi dėkojo 
už prijautimų su aukomis.

Visa publika . sustojusi 
Lietuvos imnų ir išsiskirstė

užgiedojo 
sau.
Gluosnis.

CAMBRIDGE, MASS.

Vardai aukavusių Katalikų Vieny
bės prakalbose 7 d. lapkričio, kur kal
bėjo T. šelmis, adv. F. Kalinauskas 
ir vietinis klebonas gerb. kun. P. Juš- 
tadtn.
Mat Norbutas ......................$25.00
St Dailyda .......................10l00

Po $5.00: A Vaisiauskas. Kun. F. 
Jnikai t!*, P. Zaromskis, J. šakalia, G. 
Vlndunas ir A Patembergas.

Po $2.00: J. Venckus, P. Kavolienė.
Po $1.0$: V. Šimkus. A Gedvilas, 

J. Dobilas, J. Baranauskas, O. Danie
lienė, O. Adomaitė, K. Macoro, M. 
MaaoHenė, A Budrienė, F. Jankaua-

ARNOLD, PA.

Lapkričio 10 d. š. m. vietos tėvynai
niai laikydami susirinkimų sudėjo au
kų Lietuvos šauliams $50.00. Aukavo 
šie:
Martinas Sudavičius
Kazys Aimanavičius 
Julius Spukauskas .
Juozas
Martinas Zaleduonis

X

J

TVESTVILLE, ILL.
%

Sujudo dirbti tėvynės labui.
Vietos tėvynainiai užgirdę apie kovų 

su plėšikais lenkais^išnaujo atbudo ir 
stojo j pagelbų savo broliams tėvy
nėje. Gerb. kun. L. Brigmanas para
gino L. Raudonojo K. R. dr-jos na
rius susirinkti, kų ir padarė. Tik 
gaila, kad susirinko labai mažas bū
relis. Susirinkusieji užsimokėjo meti
nę mokesti ir sudėjo $50.00, kuriuos 
tuojau pasiuntė i centrų. .

L. Vyčių veikimas.
Vietos L. Vyčių kuopelė rengiasi pa

statyti "veikalų, tik gaila, kad anglų 
kalboje. Mažųjų vyčių būrelis statys 
veikalų lietuvių-kalboje. Juos lavina 
vietos vargonininkas A Stanišauskas. 

^Moterų šv. Rožančiaus draugija pa
ilso. Pirmiau būdavo visuomet pir
mutinė veikime.

Spalio 31 d. perėjo j katalikų tikė
jimų protestonai brolis susere. Tos iš
kilmės buvo lietuvi^ bažnyčioje. Jie 
buvo apie 60 m. amžiaus. Sakra
mentus suteikė vietos klebonas kun. L. 
Brigmanas.

Mainieris.

LINDEN, N. J.

Lapkr. mnėesyje 1919 m. pasidar- 
bavs vietos lietuvių veikėjams sutver
ta jaunų mergaičių draugija po vardu 
“Kvietkelis.”

Nors draugija buvo neskaitlinga na
riais, bet susidėjo iš darbščiausių 
jaunų mergaičių ir daug kas buvo ma
nyta veikti. Kadangi šioje kolonijo
je randasi neperdaugiausia lietuvių ir 
didžiumoje katalikai, tai Ir laisvama
niai išsyk parėmė.

Gruodžio mėnesyje draugija turėjo 
vhkarėlį iš kurio liko nemažai gryno 
pelno.

Vadovė tos draugijos M. Liutkaus- 
kienė žinomo lietuvio laisvamanio 
graboriaus moteris pamačius, kad 
viskas gerai eina sumanė iškirsti Silo
sų.

Rugs. 13 d. 1920 m. Liutkauskienė 
nuėjo pas draugijos iždininkę A Luk
šienę ir reikalavo draugijos pinigus 
aiškindama^ kų tokio nesuprantamo. 
Iždininkė nesutiko. Tuomet sugalvo
jo geresnį būdų išviliojimui pinigų.

Ant rytojaus pasikviečia iždininkę 
ir dar vienų moterį ir pradeda nuro
dinėti, kaip jos sako, kad tokia dr- 
ja nėra reikalinga ir kad ji su tokio
mis ypatomis nenorinti susidėti. Pri
rodinėjo, kad ttos pinigus, kurie da- 

fbar randasi reikia pasiųsti Lietuvos 
našlaičiams per Lietuvos Misijų, 
kaip Liutkausko norėta.

Rūgs. 16 d. Liutkauskienė su 
ninke be draugijos narių :žinios 
draugijos turtų nuvežė Misijai.

■ visuotiname draugijos susirinkime,
• kur dalyvavo visos narės ir jų tėvai
■ išnešė sekančių reoliucijų:

1) Kadangi Liutkauskai su iždinin- 
i ke be draugijos narių žinios atidavė 
> pinigus kaip jie sako Lietuvos Misi-
• jai, kas slopina priaugančio jaunimo 

dvasių, nes be jų žinios tas padaryta 
ir be susirinkime nutarimo;

2 j Kadangi toks pasielgimas pakrik- 
dė draugijėlę;

Tad mes žemiau pasirašę, nors vi
sai nesame priešingi šelpti našlaičius, 
skaitome tokį Liutkauskų darbų meš
kos pasitamavimą lietuvių jaunimui 
ir visuomenei ir pareiškiame jog Liut- 
kauskams neturi būti vietos tarpe 
žmonių veikiančių naudingų darbų.

Mums reikia žmonių, kurie tveria, 
ne griauna.

taip,

i’ždi- 
visų 
Tad

o

f

J. K. Butkevičius
A. Lukšienė,
M. Krušinskienč, 
T. Budrevičieni.

WESTVILLB, ILL.

Mus klebonas kun. L. Brigmanas 
kelių savaičių užsakė kad bus didelės 
iškilmės Visų šventų dienoje. Tai bus 
šv. krikštas suteiktas dviem protesto- 
nam broliui ir seserei, kurie jau se
neliai. (Kaip jie vadinas ir kokios tau
tos? Red.). Abu buvo dideli protes- 
tonų šulai ir šviesus žmonės. Brolis 
yra didis muzikas ir buvęs protestonų 
mokytojas. Jo sesuo yra didi daini
ninkė. Jauna būdama dainavo New 
Yorko operoj, O dabar sulaukus se
natvės jau negali to darbo atlikti. Tai 
studijavo tikėjimo' dalykus. Ji sakė 
daug daug knygų skaičus apie viso
kius tikėjimus, bet niekur nebuvo ra
mu ir traukę prie katalikų tikėjimo. 
Kaip jau buvo pranešti, kad tų die
nų bus krikštas, tai žmonių prisirin
ko pilna bažnyčia ir laukė, kada tie 
seneliai ateis. Neužilgo kun. L. Brtg- 
manas atsivedė j bažnyčių, pasodino f 
jiems prirengtus krėslus. Bažnyčia 
buvo papuošta gyvomis gėlėmis. Per 
krikštų didelis vyčių choras su prlta- 

už

p-lė M. šlipkauskiutė iš Grand Ra- 
pids, Mich. ir kun. L Brigmanas. Kun. 
L. Brigmanas pasakė gražų pamoks
lų pritaikintų tai dienai. Dabar lai 
būna pavyzdis musų atsiskyrėliams 
nuo katalikystės ir jiį vadams.

Lumklis.

MERIDEN, CT.
• •

Atsilankė Progress Shoe Mfg. Co. 
atstovas su prakalbomis nedėlios va
kare lapkr. 7. d. Kalbėtojas V. B. 
Abromaitis pirmoj dalyj savo kalbos 
aiškino apie Lietuvos šatlius. Per
traukoje surinkome aukų Šauliams 
$57.55. Atėmus išlaidas už salę ir 
persiuntimų į Lietuvos Misijų liko 
$51.33. Antroj dalyj kalbos aiškino 
apie savo biznį.

Aukavusių vardai:
Po $10.00: J. D. Daugveckas ir J. 

Tamkus.
Po $5.00: J. Klasauskas ,P. Kunca 

ir I. Subačius.
Po $2.00: D. Savas ir P. Klasauskas.
Po $1.00: O. Stepulevičiutė, T. Vais- 

kuniutė, E. Kavaliauskienė, B. šerpe- 
tys, O. Klasauskiutė, K. Mockus, R. 
Mockienė, A. Klasauskienė, M. Luk- 
monas,‘M. Bartulis, A. Miliauskas, J. 
Černiauskas, P. Palučionis, P. Budvy- 
tis\J. Lukmonas ir P. Kavaliauskas.

Smulkių aukų — $2.55.
J. D. D.

PROVIDENCE, R. I.

Vietinis Dr-jų Sųryšis surengė pra-. 
kalbas nedėlioj, lapkričio 14 d. ant 
Casino Palace svetainės. Susirinkimo 
vedėjas p. J. Petrauskas atidaryda
mas susirinkimų paaiškino apie tikslų 
prakalbų ir pakvietė vietinį klebonų 
kun. A. Tamoliunų pakalbėti į susi
rinkusius. Jo kalba publikai patiko, 
nes visi atydžiai klausėsi naujo dva
sios vedėjo patarimų. Po jo kalbėjo 
p. Tanias šeimis iš Bostono, kuris aiš
kino Lietuvos padėtį ir ragino Provi-, 
dence’o lietuvius dėtis prie Lietuvos 
gynimo. Vėliaus kalbėjo adv. F. J. 
Kalinauskas ,iš So. Bostono ir po sa
vo prakalbos pradėjo^ rinkti aukas ir 
kaip girdėjau, kalbant, kad surinkta 
virš penki šimtai dolerių. Laike su
sirinkimo skaitė rezoliucijų protestuo
jant prieš lenkus. Visa tai parodo, 
kad lų-ovidence’o lietuviai remia savo 
numylėtos tėvynės-Lietuvos reikalus. 
Žmonių buvo pilna svetainė.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
UDARBININKO’, SKAITYTOJUI 

JONUI KARALIUI
‘ Baltimore, Md.

Marijampolė,
8 d. Spalių 1920 m.

Gerbiamasis ir Brangus 
giminieti J. K.!

Pirmiausiai privalau paaiškinti, ko
dėl taip ilgai aš Jumis nerašiau. Trum
pai sakant, priežastis buvo mano pas
kutiniame laike didis užsiėmimas į- 
vairiais reikalais, ir darbu, kurį užė
miau prie gimnazijos. Tiesiog truku
mas laiko-man nedavė mano didžiau
sios pareigos išpildyti, tai yra para
šyti jumis laiškus ir pasiųsti iš Lie-- 
tuvos žinių. Manau, kad toliaus turė
siu daugiaus laikoj ir apsileidęs šiame 
dalyke, žinoma, ne busiu. Šiandien 
truputį laiko išrandu ir todėl skubinu 
į Jumis parašyti.

Turiu Jumis pirmiausiai pasakyti 
didelį ir nuoširdų savo “ačių” už laik
raščius, kuriuos man prisiunčiate, už 
žinias nuo Jus apturėtas laiškuose, ir 
prisiuntimų 100 auksinų ant Mišių, 
pagalios už tai, kad apie manę neuž
mirštate. Laikraščius su mielu noru 
ir atyda skaitau, ir labdaringų Jūsų 
darbų, kad tinkamiau suvartoti, per
duodu juos kariuomenei 10 pulko į 
skaityklų Jų, kad jie pasinaudotų, už 
kų ir jie Jums yra dėkingi. Mišias 
Jūsų intencijai prisiųstas laikiau die
noje šv. Mykolo 29 Rugsėjo, nes kaip 
tik prieš tai buvau gavęs.

Truputį dar apie savę pranešu. Par
važiavęs iš Ukrainos iš karto buvau 
užėmęs Lietuvoje vietų kapeliono prie 
Lietuvių 10 pulko. Bet kad senesniam 
kunigui persunku bastytis po frontus, 
tad tų vietų apleidžiu, ir jau užėmiau 
nuo pusantro mėnesio vietų mokytojo 
lotynų kalbos prie Marijampolės val
diškos gimnazijos. Tas yra man pa
rankiau, nes Jau nebereikia bastytis 
iš vietos į vietų, tik čion ant vietos 
darbuotis. Sunkus tai yra darbas, bet 
žmogus yra sutvertas ant to, kad dirb
ti. Taigi esu linksmas, kad dabar ant 
vietos Lietuvoje galiu darbuotis. Tik 
kad Dievas duotų Jau politiškų ramy
bę ir galima butų ramiai dirbti!

Dar apie Jūsų reikalų parvažiavi
mo Lietuvon ir pirkimų ūkės. Aps
kritai Jumi galiu pranešti, kad ir 
Lietuvos ūkininkai nusiskundžia apie 
savo gyvenimų. Bet-gi mano nuomo
ne, na! ta nuomonė ir daugumos y- 
ra. kad tas nusiskundimas yra. mažai 
pamatuotas. Ant ūkių keblu yra tik 
su darbininkais, kurie nekartų stato 
-neteisingus reikalavimus, bet šjame 
dalykas yra susitarimo, šiaip jau ūkė 
dar Lietuvoje viena “karvė melžiama," 
kuri gerų pienukų duoda. Ant jos su- 
nfhningi ūkininkai ir gražiai pragyve
na, viso pilni, ir dar genis pinigus 
susideda, ^thd miestiečiai nekartų 
Juos buržujais pavadina. Ir teisingai 
ūkininkai, kurie laike karo nebuvo
su.leglnti, dar viso ko turi perpilnal: 
gyvulių dlkaai, padargų irgi nemaža, 
maisto, apstvllktuvo, todžiu gerai gy
venti galL Žinoma, yra varguolių. 
Tais yra sudegusieji, - bet Ir Jie jau

'' •

sta ūkininkai — netikę, ar prasigėrę.
Su tokiais jau nieko nepeši. Jie sau 
žinosi, nes gal būt jiems toks gyve
nimas “patinka.” Taigi, nebloga butų 
Lietuvoj^ ūkį įgyti, bet dabar ukj j- 
gyti reikia daug, ir labai daug auk
sinų. /Geresnio lauko kitaip negalima 
pirkti kaip tik 2000 auksinų už margų 
(1000 rublių už margų neblogo lauko). 
Prie to reikia priskaityti triobėsius u- 
kiai, kurie dabar yra labai brangus, 
ir gyvų ir negyvų inventorių taipgi la
bai brangius. — Taigi jei norėtute Lie
tuvon parvažiuoti ir ūkę įgyti, tai pir- 
miaus turėtute apsisvarstyti, kiek Jū
sų kapitalas išneša. Jei “money” už
tektinai turite, tai daug nesvarstyki
te. Lietuvoje rasite guštelę, kuri jus 
priims, ir ramiai galėsite sau gyven
ti. Gal reiktų tik pralaukti laikų po
litiškai neramų, nes kol-kas kivirčiai 
einu/su lenkais, o kų duos jie užbai
goje realaus, nėra žinoma. Bet su 
pinigu Lietuvoje ne vien ūkė gal duoti 
gyvenimų: galima dar verstis preky
ba, ar kokį amatų užimti ir varyti, 
nes ir tas pasimoka šauniai, žodžiu 
Lietuvoje butų gerai gyventi, kad tik 
toji ramybė ateitų.

Norėtute, žinoma, išgirsti apie po
litiškų stovį Lietuvoje. Neramu. Taip 
reiki# apskritai pasakyti Aprimo Lie
tuva nuo bolševikų, nesusipratimai su 
latviais gal jau baigiasi (šiandien gir
dėjom, kad su jais jau ateina prie su
sipratimų). Bet su didžiausiu musų 
ramybės ir laisvės priešu, lenkais nė
ra galo. Suvalkuose šiek-tiek susita
rė mūsiškiai apie demarkacijos linijų, 
bet šone Vilniaus lenkai, sakosi, pasi
lieku sau laisvas rankas. Reiškia, lie- - 
tuvi budėk! nes tavo sostinę Vilnių, 
mes—lenkai norime labai užimti, ir tu
rime užimti! »Toks lenkų nusistaty
mas yra lietuviams aiškus. Tai-gi lie
tuviai ir turi rengtis prie susikirtimo 
su nedoru, klastingu ir nesąžiningu 
priešu-lenku. Ir rengimo darbas jau 
pradėtas. Visa Lietuva tveria gyni
mo komitetus, visa Lietuva šaukia sa
vo žmones į darbų, šaukia jaunimų 
stoti į eiles ir visus kurie gali nešti 
ginklų. šaukia turtingesnius, kad 
neštų aukų savo turtu, kad jis darbų 
dirbtų ir neįpultų į rankas lenkų, šau
kia moteris kad i? jos savo pareigas 
pildytų aprodyme savo sūnelių, broliu
kų ir kad reikale sveikatų jų gelbėtų.

šiandien delegatai iš Suvalkų per 
Marijampolę nuvažiavo į Kaunu; — 
nusiminę — ir visa Lietuva su jais, 
kad nėra ramybės. Važiuoja į Kaunu 
ir (Santarvės) Sųjungos delegatai — 
komisija tyrimo sutikiu lietuvių su 
lenkais. Miestas pasipuošė vėliavo
mis. Bet paguodos kaip nėra taip nė
ra. Jie gal mums nieko gero nepa
darė!.. Gal vien suktybes lenkų 
paaiškins pasauliui, bet ir tas dar abe
jotina. Lietuva turi remtis ant savo 
jėgų, tiesiog turi ginklus galąsti. Pas 
nrus Lietuvoje darbas gynimosi jau 
pradėjo virte virti, bet ir amerikie
čiai -neturėtų snausti, ir amerikiečiai 
turėtų ištempti visas pajėgas ir ak- 
tiviai eiti pagelbon savo tėvynei. Gal 
lig šiol Lietuva neturėjo taip rimtų 
valandų kaip dabar* kada priešas iš
sižiojęs stovi prie vartų ir mano bran
gių tėvynę ir visus mus ryte praryti. 
Amerikiečiai, tieskite savo rankų į 
mus, šelpkite mus, ar ir patys stver- 
kitės už ginklo, ir eikite į rindas, gin
ti sostinę Gedimino, ir visų savo tė
vynę!

Gal iš Marijampolės norėtute žinių 
turėti. Miestas dar žymiai padidėjo 
gyventojais. Prisigrūdo svieto pilna. 
Varžosi už kambarius. Daug yra mok
sle jaunuomenės, vienoje valdiškoje 
gimnazijoje yra aide 700 mokinių, bet 
apart jos yra mokytojų seminarija pri
kimšta vaikija, yra ir realinė, kaip 
čion tankiai vadina “bulotinė.” Tai
gi, tikras skruzdynas moksleivijos, jei 
dar prie jos priskaitysiu šimtus vai
kų pradinių mokslainių. — Yra pas 
mus vienuolynas — Marijonų, kur y- 
ra apie 10 kunigų, ir dar kiek bro
liukų.. Vyskupas dar nuolat gyvena 
Marijampolėje, ištrukęs iš Punsko iš 
žiaurumo lenkų apsiėjimo. Iš vienuo
lyno Marijampolės neužilgo į Amerikų 
keliauja ant ilgesnio laiko kun. česai- 
tis. Jis važiuoja reikalais vienuolyno, 
ir kelis metus prabus Amerikoje. Aš 
gyvenu savo vietoje. Daug thriu var
go, nes radau viskų pas save sunaikin
ta. Mano giminiečiai Salatkai man 
gerų* šposų pridirbo, kad desėtkais 
tūkstančių skaitau savo nuostolius. 
Kada prieisiu į šiokių-tokių tvarkų aš 
pats nebežinau. Iš karto norėjau vis
kų apleisti, — bet kaip reikėjo savęs 
paklausti, kur tat dėtis, tai ir pasi
rodė, kad reikia sėdėti ir ant vietos 
Dievų mylėti. *

Rašykite man kodaugiausiai žinių iš 
Amerikos, žinių ypatingai apie savę, 
kaip jums einasi. Kaip einasi gimi
niečiam s visiems.

Siunčiu Jums daug, daug labų die
nų, ir Liudvikams prašau perduoti la
bų Hienų. Jums taip-gi greitu laiku 
parašysiu laiškų. ,

Bukite sveikučiai, — liekuosi Jus vi
sad mylintis

Kun. V. Dragunavičius.

Gaingiausias yra tas, kas su
valdo savę.

• • •
Ištikimybe, pinigais gauta, per 

pinigus gali žūti.
• • •

Ką priviliosi riešutu, tą nuvilios 
obuoliu.

e
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Juodasis aras
Lietuvoje.

PASTABA. Num. 130 šitos dramos Scena IV 
išėjo sumaišyta. Todėl tų scenų čia pakartodami 
tęsiame veikalų toliau.

. SCENA IV. -
(Petras ir Stasė)

PETRAS fdimasj. O, aš negaliu daugiau bekęsti ma
tydamas kaip prakeiktasis vokietis kiša savo vagiškas ran
kas prie mano pačios, jog tai toks žmogaus išniekinimas 
jau perdidelis! Negana kad išplėšia tau paskutinį duonos 
kąsnį, bet dar kėsinasi ant tavo širdies jausmų šventovės 
kur niekas neturi teisės dasilytėti, kur slepiasi meilė ir 
kerštas (gniaužydamas kumštis) O, jus tironys kūno ir sie
los, kuomet galas bus jūsų piktiems darbams, kuomet ga
lėsime mes laisvai atsikvėpti?.. O, Jėzus, Marija ir Juo
zapas šventas, jus matote musų sunkius vargus ir pries- 
paudas, duok mums vilties geresnių dienelių, kad galėtu
mėm savo darbo vaisiais naudotis ir gėrėtis. O, vargeli, 
vargeli mano!..

(Krinta ant suolo už stalo ir įsikniaubia į rankas už
sigulęs ant jo)

STASĖ (įeina). Petreli, ko tu taip sunkiai užsimųstei. 
į (Pribėga, pakelia galvą ir pabučiuoja jį) Dievas neapleis 
musų vargšų, gal ir pikti vokiečiai patirs kuomet jų baus
mę. Stiprinkis, Petreli! (Bučiuoja) O, tu mano miela- 

; sai. z "
PETRAS (pasodinęs ją šalę ant suolo ir į ją žiūrė

damas). Mieloji tu mano Stasyte, jog aš kenčiu didelį šir
dies skausmų kaip matau kad tave paliečia prakeikto vo
kiečio rankos, man tuomet užverda širdis, aš tuomet no
riu pulti ir nusmaugti kraugerį, mano* sielos kankintoją. 
Ar tai ne širdies skausmas, Stasyt, 
kai esi suvaržytas, bet ir ant tavo 
ta ranka kėsinasi? O, Stasyte,—aš 
tik mane ramina šviesi mintis kad
tu mano širdies vienintelė paguodėlė likai, brangioji (pri
glaudžia ją karštai prie savę). /

STASE (meiliai prie jo prisiglausdama ir apkabinda
ma kaklą). Mano Petreli, buki stiprus, atsimink visuo
met kad aš tave tikrai ir karštai myliu, niekuomet ne
pasiduok liūdnumui, o kad vokietis lenda kaip -gyvulis ir 
akimis žvėriškomis seka, tai ir mano širdžiai koktu daro
si, aš atjaučiu tuomet tai kų tu manai tai matydamas. 
Petreli, buki tikras, kad mano širdyj meilė prie tavęs nie
kuomet neatšals, tu visuomet joje ragi sau dvasios sura
minimų, jog neveltui Petreli, mumis prie altoriaus kuni
gėlis Dievo akyvaizdoje amžinai meilei sujungė, tai ne
abejok Petreli, mano širdis visuomet ir visur su tavimi 

l>us.
PETRAS (karštai bučiuodamas ją). Tikiu tavo žo- 

tikros tavo

r

kad jau netik kuniš- 
širdies šventorių pik- 
iš proto išeičiau iš to, 
tu mane tikrai myli,

-džiams, Stasyte, nes žinau kad jie 
mylinčios širdies...

paeina iš

SCENA V.
Viršaitis)

vaikeliai, 
čia darė, 
miltų maišas pas klė-

O aš kaip tik išėjau 
tai pasakiau kad žan-

ir ilgai bu- 
bet matau

(Senutė, Stasė, Petras,
SENUTE (įeidama). Na, mano 

vo tie žandarai pas jumis, ką jie 
kad gerai juos pamylėjote, kad net 
tį stovi paliktas atvirai, gal kratė? 
X>as karves, tai buvo jas bepargenų,
■darai yra kaime, ir nusivarėme dar į miškų paganyti ir 
kaip išjojo-į Norušaičius vokiečiai, mes parginėm namon, 
jog tie nelabieji butų dar ir nuo musų jaunosios teličiukės 
užrašę pieno duoti. Gi pargenant einu pro J’itkus ir gir
džiu rėkia jų senoji visa gerkle galvų susiėmus: “Jėzus, 
Marija, Juozapai šventas! Kų dabar vargšai bedarysime, 
kuo besimaitinsime!” Mat jiems užrašė duoti nuo vienin
telės ant visos šeimynos karvutės pieną, dar ir nubaudė 
^pinigais, sako kaip tai ikišiol dar nebuvo jiems prirašy
ta duoti, o jų šeši maži, patys du, ir senoji, kurgi ne
šauksi. Jog vienintėlis maistas vaikeliams tai pieno la
šelis. Tai, vaikeliai, laikai atėjo, neduok tu, Viešpatie 
Dieve, ir mažučiams reikia kęsti kartu su visais, kur tų 
-vokiečių ir širdys? O tu. Dievulėliau brangus!..

STASĖ. Gi, mamyt ir mes vos atsisakėme, gerai, 
dar kad tas vienas žandaras buvo prikalbamas, tai dar nie
ko nekratė, tik liepė jiems porų svarų sviesto atnešti už
poryt į žandarmeriją. Kųgi, prižadėjau atnešti, jog ir 
miltus paliko ir Stropos neužrašė. Taip buvau išsigandu
si! Net dabar širdis tebedreba...

SENUTĖ. Gerai, gerai, vaikeli tu mano, nuneši Ir 
sviesto ir kiaušinių, kad tik jau jie nebelandytų visur, 
vis turėsime ir patys sau ir su vargšais galėsime pasida
lyti kol Dievas duos kada geresnių laikų sulaukti. (Įeina 
viršaitis. Senutė atsisėda prie pečiaus).

VIRŠAITIS. Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus!.. 
SENUTĖ. Ant amžių amžinųjų. Amen.
VIRŠAITIS (į Ęetrą). Na, kaip tu čia, Petrai, kaip

gi svečius tuos priėmei; jie sakėsi, kad tu didelis “švein” 
esąs. Gal kų tiesiai į akis jiems išbėrei kad taip ponams 
nepatiko, visų laikų jie spiaudėąj, tik Petrienę gyrė. “Fain” 
sako “bobuš.”

STASE (atsistojus). Sėsk tamsta, paviešėk, aš lėksiu 
karvių pamilšti kad vokiečiui lig užporyt greičiau galėčiau 
pritaisyti sviesto, kad greičiau juo užspringtų ir taip spran
dus vos bepaneša. (Pasiėmus milžtuvę išeina).

(Senutė paduoda Petrui duonos ir sviesto).
PETRAS (atsidūsėjęs). Taigi broliuką tu mano mielas, 

gal ir supyko vokietis kaip ėmiau rokuoti jų vagystes, akis 
buvo pastatę kaip kokie velniai. Rodos, suėsti butų įma- 
hf- , ~

VIRŠAITIS. Taip tu, broliuks mano, ir pas mane 
vis jie trinas ir man liepia žmones išdavinėti, o atsisaky
ti neleidžia nuo tos prakeiktos jų tarnystės, o žmones 
kaimynai ir nebeužsftiki kartais manimi, nors žino kad aš 
ne iš savo noro jiems tarnauju ir kad dėl tųanęs gali kas 
kų nori laikyti ir daryti. Jeigu tik gerai užslepia, jog h 
man vokiečiai raštelio nei susimalti miltų duonai nelei
džia. Ir kuomet bus koks nors galas viso to, kaimynai? 
Jog ir Dievas gali nedaleisti taip baisiai kankinti žmo
nes.

- PETRAS. Gali trukti ir žmonių kantrybė, jog vergys
tės pančiai jau kruvinai visiems Igrįao, ir nebeištvers dar
bininko širdis matant kaip jie kaskart vis sunkesnius pan
čius mums kala ir laiko mumis už nieko nesuprantančius 
gyvulius. (Ima valgyti).

SENUTE. Ttflgl, vaikeliai jus mano, man dar tebe
augant pas motinėlę žmonės vis sakydavo kad svietas la
bai pasileidęs, ištvirkęs ir kad ateis didelių karų metai, 
kuriuose kraujas upeliais liesis ir didieji karaliai tarp 
savęs nesutiks ir tai bus bausmė Dievo. Užtaigi, vaike
liai mano, ir ai dabar kaip žlurln kad jau ir bus tikrai tie 
metai atėję kuomet Dievas žmones žadėjo bausti, jog 
viską už musų nuodėmes prisieina kęsti. Reikia prašyti 
Dievo kad atitolintų tų sunkiųjų nelaimę.

PETRAS. Kad tu mamyt, ir nurokuoji visuomet, vis 
Dievas ir Dievas. Jog Dievas teisingas, jis mato ko 
trokšta Žmogaus širdis ir kokie jo vargai. Jog čionai vi
sas blogumas iš piktų žmonių paeina, kurie vieni kitus 
ėdasi, karuose žudosi, nors ir tas, žinoma, be Dievo va-

VIRŠAITIS. Taip, kaiminė! 1, taip jog viskas su Die
vo valia ant pasaulio dedasi. Jogzir musų Lietuva, kiek 
ji iškentėjo vargo, priespaudos, o ikišiol, žiūrėk, išlaikė 
lietuvystę ir mes ir dabar galime lietuviais būti ir lietu
viškai vaikus mokyti ir Dievui melstis, tik sako vokiečiai 
žada jvesti ir pas mumis taip kaip Prūsuose įvedė; už
draudė lietuviška kalba viešai kalbėtis ir net melstis ir 
visur: bažnyčioj ir mokyklose bruka savo kalba spausdin
tas knygas ir liepia butk vokiečiais. Pas juos, matai bro- 
liuks tu mano, Vokietijoj labai tirštai žmonėmis apgy
ventas kraštas, tai jie ir nori užimti didesnes vietas, kad 
jiems laisviau butų, o kad jiems musų kraštas nebūtų 
priešingas, tai nori mumis vokiečiais padaryti. Visų tai 
man vyresnysai žandaras anądien išsipasakojo kaip įsi
gėręs buvo, o aš vis pritariau, kad nepasirodyti priešin
gu. Ir kokius šlykščius planus perdirbti Lietuvų J Vokie
tijų jie yra sugalvoję, kad nesinori nė tikėti kad tai tie 
“dvidešimtojo amžiaus kultūros nešėjai” kaip ji® po laik
raščius visur girias, taip galėtų paniekinti žmogaus tei
ses, statydami juos vienoj eilėj su gyvuliais.

SENUTĖ.' O, tu Dievulėliau Augščiausias apšviesk 
tiems ažkietėjėlams protus, paveik į jų akmenines širdis. 
Tai kb mano senoji galvelė susilaukė, o, Jėzau, Mari
ja. /

Tai mat kokiais siekiais vadovaujasi vo- 
dvasia juos 
jiems ir pa-

aš ir užtru-

PETRAS.
kiečiai taip kankindami žmones, ar piktoji 
ir prikalba visų tai daryti?.. Velnias turbut 
deda. e

VIRŠAITIS (keldamasis nuo suolo). Tai
kau pas jumis, aš atėjau pasakyti kad žandarai įsakė man 
iš viso kaimo visokius ginklus ir šovinius-surinkti ir tuoj 
jiems pristatyti, tai gal, broliuk, turi kokį šautuvų, Jai 
ar atiduok ar gerai paslėpk, juk žinai pats kaip su
žinos tai man už tai atsakyti reikės. Tai jau tu, bro
liuk, nepražudyk manęs, jog supranti kad aš ne pats pra
simanęs taip sakau, o dabar sudiev, likit sveiki šiam 
kartui. Tegul bus pagarbintas!.. (Išeina).

SENUTĖ. Ant amžių amžinųjų! Petreli, tu, rodos, 
turėjai ružę, dar kada čia radome šiauduose, kaip su 
Stasike slėpėme mėsų. Atiduok jų vaįįpl, dar gali kada 
nelaimė ištikti, kų gali žinoti.

(Petras pasirėmęs rankomis už stalo galvoja.)
SCENA VI.
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(Stasė, Petras, Senutė)
STASĖ (įeina su milžtuve ir ima košti pieną). Tai ir 

to vokiečių apsilankymo paliko ašarų kaime. Vičams

tas, tai kad nugandinai," (stumia vokietį šalin) šalin, ša
lin nuo manęs, ko tamstai reikia', šalin, vyro nėra narni* 
ir jokių reikalų be jo aš negaliu atlikti, o tamsta, pons, 
neturi gėdos taip daryti su moteriške, šalin! (suduoda vo- 
kiečiiu į žandą).

I-ASAI ŽANDARAS (dar labiaus ją apkabina .ir su
ėmęs jos rankas vedasi'už stalo, Stasė priešinasi. Žanda
ras, matyt, įgėręs). Kom doch, kom mein Lybchen, (eikš, 
eikš meilužė) kam Petrienė muštis? Das nich gut, neviež- 
lyvo, matka (sėdasi pats už stalo ir sodina šalę Stasę, ku
ri nori nuo ištrukti). Zitc doch smirno, meine šace, kų aš 
turi tau pasakyti, klaušyk!..

STASE. O tamsta ar mandagiai darai taip elgdamos 
su moteriške, kų tamsta nuo manęs nori, sakyk, o ne tai 
aš šauksiu, išgirs žmonės, išgirs žmonės,' juoksis kad 
žandaras užpuolė aut bejėgės moteriškės (nori ištrukti).

I-ASAI ŽANDARAS (jėga sodindamas šalę savęs Sta
sę). Zo, mein Fogelchen (taip mano paukšteli.) (Stšfeė 
nori šaukti, -vokietis stipriai užima jos burną.) Ja, ja, 
aš sakiau par funt sviestas atnešti, aber kam ma reikia 
sviestas, kad zolches šeine, gražus mergelė ist meine. Nicht 
va, Lybchen? Aš sakau kom Petrienė kom pas man ir 
bringt sviestas, aš mažnu pas jam su arklium joti—švin- 
tas dėnas ale bei mergelės reiten. Ach du, mene šace, 
vy ich lybe dir—mylium, manu širdin, herc, ugnis, foier, 
aš norium tau meilė, gražius Petrienė (bučiuoja Stasę.) 
(Staiga Stasė paliuosuoja bumą ir iš visos spėkos surinka: 
“gelbėkit r) 
ji rėžia jam

I-ASAI ŽANDARAS (staiga atsikėlęs, išsitraukia re
volverį ir puola ant Petro, tas greit pasitraukia). Cum 
tausend Donnerveter und Deivei, ferflukter Keri!! Aš 
šaus, šaus, ich šys halt! (šauna du kartu į išbėgantį Pet
rą tik nepataiko) Aha!.. Und mit den šace, eikš eikš, 
mergelė, aš sakiu mylium, meine lybe... (sugriebia Sta
sę per juosmenį ir traukia į kamarėlę. Stasė sušunka: 
“gelbėkit P’ ir pasvyra vokiečio rankose, staiga įbėga 
PETRAS su šautuvu rankose ir ištiesęs ties durimis į 
vokietį surinka) :

“Paleisk, judošiau, jų—tuojaus šausiu”!..
(Vokietis paleidžia Stasę, ji susmunka pagal sieną, 

pats išsitraukęs revolverį puola Petrą).
I-ASAI ŽANDARAS. Rankuš augštyn! JEin, cvei!.. 

(Petras iššauna ir vokietis krinta augštielninku negyvas, 
kaska Užkliūva smailgaliu už stalo ir toli į šalį nurieda, 
Petras tebestovi ištiesęs šautuvą). f

STASE (atsikvošėjus ir atsistojus su baisumu). Ką 
tu padarei Petrai, jog dabar tu ir mes visi pražuvome. 
O, Jėzau mieliausias, bėgk, Petreli, kur akys mato ir 
slėpkis, o aš atsakysiu. Bėgk greičiau, dar užklups čio
nai, suims!..

PETRAS (pamatęs Stasę, išmeta šautuvą iš rankų, 
drąsiai). Kų tu sakai, Stasyte, bėgti—niekuomet, kad ta
ve paskui draskytų tie žvėrys, o ne, aš liksiu ir. tuojau 
einu pas žandarus ir pasisakau kų padariau matydamas 
kaip žvėris-vokietis nori išgėdinti mano pačių (priglaudžia 
Stasę arti prie savęs ir valandėlę tyli abu, Stasė išsigan
dusiomis akimis žiuri į gulintį vokietį). Kų ar tu gailies 
to šunies, kuris tave butų sutepęs moterystėje, kuris no
rėjo tik užsiganėdinti- tavimi savo gyvuliškus jausmus, tp 
jisai ir buvo vertas! Tik tu, Stasyte, dovanok man, nes 
aš tau gyvenimų suardžiau, vokiečiai tampys po teismus ir 
darys priekabius dėl manęs, dovanok Stasyte, jauna, my
linti širdis negalėjo iškęsti tokio paniekinimo!.. (Įeina se
nutė). Dovanok!..

(Pabaiga bus)

ANSONIA, CONN.
LDS. 43 kuopos m prūsini s 

susirinkimas įvy<s nedėlioj, 
21 d. lapkričio tuojaus po pa
maldų' paprastoj vietoj. Vi
si nariai ir narės malonėkite 
pribūti paskirtu laiku. Taip
gi atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

DETROIT, MICH.

L. D. S. 72 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj 21 d. 
lapkr. tuojaus po pamaldų Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj. Visi 
nariai malonėkite pribūti, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

Valdyba.

VARGO POETĄ.

■>:*

LIETUVOS LAIVYNAS

lio 
lis

(žandaras pašokęs ją nori vilkti į kamarėlę,, 
j veidą ir nesiduoda.)

1920 m.
Veikiančioji Armija.

PETRAS 
už kaklo

%

gerą

O

O. J. Sullfrran 
V. A.

Boston

SCENA III.
(Petras, žandaras ir Stasė)

(greitai įbėgęs nutveria žandarui iš užpaka- 
ir stengiasi jį atitraukti nuo pačios, vokie-

gargaliuoja). Ar tai jau ant tiek tamstos turit teisės 
kad norite musų pačias išgėdinti ir tai gal jums kaizeris 
įsakė, šalin, prakeiktasai!.. (Smarkiai atitraukia vokietį, 
kuris neišlaikydamas lygsvaros griūva augštilninkas) (Pet
ras paėmęs pačią per pažastis pasodina ant suolo ir ima 
nosiniu jai mojuoti, ji dairosi išsigandus, jis ramina ją).

iš
atėmė kuiliuką, kurį jie slapta ikišiol augino; liepė jį pa
pjovus ir ištaisius kaip reikiant, atvežti pas žandarus ir 
dar šimtų markių štriopos užrašė. Tai skundėsi dabar 
senelė Vičienė, visas akis išverks, nabagė, taip verkusi 
ir prašiusi žandaro palikti tų kuiliukų, bet jis tik rėkau
ja ir stumia-į šalį, žmonės be mėsos kąsnelio bus dabar, 
per darbymečius nei darbininkui neturės ko/paduoti. Tai 
vargas, Jėzau Marija,—savo užsiauginai, o tau kitas atė
mė ir dar juokiasi lyg kitos teisybė ir nebūtų. O trečia
sis žandaras tai vis alaus ieškojęs po kaimų ir neradęs jo 
niekur iš piktumo iškratė Stočkus ir rado šautuvų užslėp
tų pastogėj. Visus: seniuką, senutę ir sūnų, net samdytų 
mergiščių užrašė ir liepė ateiti paskirtų dienų į juos, o šau
tuvą išsinešė kartu. Jie žmonės ir kur dėtis nebežino, jog 
bausmė tai sunki bus, tik verkia ir tiek. Tu, Petriuk, do
vanok kad vakarienės tau nebeišviriau, mat, 'tiems nenau
dėliams kiaušinius viriau, o ir ugnis jau užgeso.

PETRAS (atsikėlęs ir vilkdamasis į ilgą, plačią mili
nę). Nieko, Stasyt,—mamytė davė sviesto, o aš ir nakties 
joju tuojaus, ryt reikės baigti akėti. Dabar lik sveika, 
mano širduže! Tegul bus pagarbintas! (Išeina).

SENUTE. Ant amžių, amen. Padėk tau Dieve! (Stasė 
išlydi Petrą, sugrįžus, jai senutė sako) : Matai Stasyt, kaip 
tave Petrelis myli, tai ir tu jam vis pasistengk, nabagas, 
per kiaurų dienelę nusidirbo, o, ir nakties reikia joti, o, 
žiūrėk, ar prasitaria kokiu žodeliu kad blogai, tas mano ge
rasis vaikelis.

STASE (atsidusus)- O, aš labai laiminga esu su juo, 
mamyt, tik man skausta širdį kaip jis dėl manęs sielojasi, 
kaip tie vokiečiai ėmė savo rankomis mane lytėti aš mačiau 
kas jo veide buvo—jis degė keršto ugnimi... Mamytė juk 
aš jam tikra, tik kaip turiu jį įtikinti, 
tų abejoti, jog jis vargo spaudžiamas gali pamanyti kad 
aš ištikro... O, tas mano Petrelis!., 
lėl..

SENUTE. Brangioji tu mano dukrelė, jog aš tave au
ginau ir auklėjau mažų ir tu mano paguodėlė senatvėj esi, 
man gražu kad jus taip vienas kitų mylitės ir aš noriu 
kad tu, man dukrelė‘būtumei tikra tiems žodžiams, ku
riuos ištarei prie altoriaus prieš Dievų, lai į tavo šfr-o 
dėlę, vaikuti mano, neįlys piktas kirminas, kuris galėtų 
sudrumsti jūsų jaunas dienas ir laimingų sugyvenimą. 
Buk visuomet toki gera jam kaip dabar esi ir niekas per 
amžių neužstos jums kelio ir jus džiaugsitės siisilaukę vai
kelių, kurie jums meilę- rodys ir jumis ramins sunkiose 
gyvenimo valandose. Tik buk visuomet mano dukrelė, do
ra.. .

STASE (puldama prie senutės ir padėdama savo galvą 
jai ant jos kelių). Mamyte, aš visuoihet mylėsiu jį kaip 
mokini mane.

SENUTĖ (pabučiuoja ją į galvą). O ir kasos tavo pui
kios, dukryt, ir džiaugiasi tavimi Petrelis užtai. (Glosto 
galvą). Tai jau ir gulti butų laikas, Stasyt,—pasimelskim 
Dievui ir gulkim. /

(Senutė užsilipa ant pečiaus, ir nusiėmus nuo kaklo 
rožančių meldžiasi,' o Stasė petkritus ant kelių prieš Kris
taus paveikslą ir galvą įsikniaubus ir suimtas rankas ant 
stalo krašto padėtas karštai meldžiasi, pakeldama akis į 
paveikslą ir atsidūsėdama; senutė pasimeldus atsigula 
pečiaus, o ji dar lieka, uždanga išlėto nusileidžia).

(Užbaiga T-o veiksmo)
VEIKSMAS ANTRAS.

SCENA I.

kad jis neitu-

Kentėk širde-

ant

t

už-
P«-

• (Stasė viena)
(Kambarys tas pats, tik stalas balta staldenkte 

tiestas ir stiklinėj įmerktos lauko gėlės, viduryj jo 
statytos, prie paveiksi^ vainikai ir šakelės irgi pakeistos
naujomis, indai prie pečiaus labiau sutvarkyti, ratelis prie 
pečiaus stovi. Šventadienis) ,

STASĖ (šventadieniškai apsitaisius, sėdi už stalo vie
na ir žiuri į atidarytą mažą knygelę, po valandėlės uždaro 
knygelę ir pasirėmus, ranka pradeda balsiai mąstyti). Kaip 
šiandie man diena prailgo, tai stebėtinas daiktas, toHa 
ilga, kad rodos jai ir galo nebūtų. Gal kaip viena na
mie pasilikau, tai taip ir nubodo, Mt už poros valandų 
turės ir iš bažnyčios grįžti—reikės dar ant senųjų kapelių 
nueiti, tėtušėlio aplankyti,, o ir vokiečiams reikės svies
tų šiandie nunešti J žandarmerijų... (Patylėjus). _

Kas čia galėtų būti kad šiandie aš kažko tokia nerami 
esu, lyg, rodos, kas nors nepaprasto turėtų atsitikti (de
da ranką prie širdies) širdis net smarkiaus 4mė plakti. 
Kųgi tai kasžln reikštų, jog, rodos, ir pakankamai mel
džiaus ir apie niekų negalvojau—net baisu darosi vienai 
troboj būti, eisiu | sodnelį, ant suolelio pasėdėsiu, gal 
ir Petras su mamyte greitai sugrįš, (žiuri f langą) lauke 
taip gražu, saulute^taip gražiai, šviečia. Gal nebus taip 
liūdna kaip troboj, eisiu (atsikelia iš už stalo ir eina lau
kan).

SCENA II.

NEW,BRITAIN, CONN.
L. D. S. 36 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks nedėlioj 21 d. 
lapkričio, tuojaus po pamaldų, Šv. 
Andriejaus.bažnytinėj salėj. Visi 
nariai yra kviečiami atsilankyti, 
nes turime daug dalykų aptarti.

Valdyba.

Vartų parapijos Svetainėje, 2323 
W. 23 PI. Visi nariai malonėsit 
susirinkti ir naujų atsivesti.

Valdyba

CHICAGO, ILL.
LDS. 38 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėloj 21 d. lapkr* 
tuojaus po' pamaldų Aušros

BRIDGEPORT, CONN'
L. D. S. 39 kp. m&nesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj 21 d. lap
kričio paprastoj vietoj, Visi nariai 
malonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių.

Valdyba.

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno 
“Kariškių Žodį,” 
~bę,” “Tautą, 
ką” ir k

“Laisvę,” 
“ Vieny- 

Darbinin-

VISI
Skaitykite 

The
Lithuanian 

Booster 
Vienintelis ang 

lų kalboj lietuviu
laikraštis. Lei
džia T komas Šito
mis. Vieniems me
tams $1.00. Vie
nas numeris 10c. 
Naujas adresas: 

THE 
LITHUANIAN 

BOOSTER.
SS5 W. Broadusay 

Mass. .

Visokį banditai ir brigantai, lyg erkės ir vapsos, zvimbia apie 
Lietuvų ir geria kraujų. Bet Lietuva erkes priputusias kraujo su
traiškys. Nepavyks nėdvarponiams, nė Lenkams užsėsti ant spran
do Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gelbės Lietuvai iš vargo ir 
iš pelenų. To-gi delei

Jeigu nori, kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių;
Jeigu nori savu laivu pasivažinėti Lietuvon; $
Jeigu įdomauji užjurine pirklyba;
Jeigu nori, kad paštas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir 

Amerikos;
Jeigu nori pats dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti

. pelnų; ir ' .
Jeigu nori prisidėti prie atkėlimo Lietuvos iš bėdų ir'vargo, 

■ tai skubinkis pirkti akcijas Lietuvos Garlaivių Bendrovės.
_ Akcija su 10 nuoš. padengimui organizatyvių išlaidų (surpliuso) 

kainuoja $33.00. Kas penkios akcijos, duoda vienų balsų Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės reikaluose.

Lenkai ir Rusai siūlosi Lietuviams su savais laivynais; argi 
mes Lietuviai busime žiopliais ir remsime tuos, kurie Lietuvų 
nuengti stengiasi? Gana svetimiems dievams prisitarnavome, pra
dėkime dirbti labui Lietuvių tautos bent sykį!

Visais Lietuvos laivyno reikalais kreipties reikia pas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės Generalį Agentų

DR. J. ŠLIUPAS,
1419 N. Main Avė Scranton, Pa.

ANT PARDAVIMO

AUTOMOBILIAI
IR

LIETUVOS GYNIMAS
t

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gyni
mą. Žaibo,greitumu reikia susisiekti, susinešti 
su įvairiais centrais. Geresnieji arkliai paimti 
“Geležiniam Vilkui.” Kaip žuviai vandens, 
taip Lietuvai reikia automobilių.

Amerikiečiai, šarvuodami ‘/Geležinį Vil
ką,” pirkdami šautuvų, prisidėdami prie steigi
mo Perkūno artilerijos ir Erelio oro laivyno, į- 
taisykite Lietuvos gynėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius kainuoja 
$1.000. Amerikiečiai, sudarinėkite tūkstanti
nes, kablegramu atsiųskite į Lietuvių Prekybos 
Bendrovę Kaune ir tą pat dieną automobilius 
bus inteiktas nurodytai organizacijai.

Intaisykite autoYnobilių Lietuvos Gynimo 
Komitetui, .Šauliams, Krašto Apsaugos minis
terijai, generaliam Štabui, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui ir tt ir tt.'

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automo
bilių Lietuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

LITHUANIAN SALES CORP
(Lietuvių Prekybos B-vę)

414 W. Braadw»y, Se. Boston, M»«g
Lietuvių Prekybos Bendrovės ščrininkai y- 

pač privalėtų visose kolonijose šitame reikale 
pasidarbuoti.

p
iŠ 
iŠ
Š 
IŠ 
Iš

O 
iš

T

FARMA PARSIDUODA 
Walpole, Mass., 34 akrai žemės, 
daug miško, didelis sodas su vi
sais įtaisais, 8 kambarių stuba, 
labai tinkamoj vietoj.

Prekė ....................... $3,000

FARMA PARSIDUODA 
Randolph, Mass. 50 akerių, di
desnė pusė dirbamos žemės, že
mė labai lygi, netoli vieškelio, 
arti bažnyčios, mokyklų ir Sto
rų; vienas arklys, 2 karvės, ą- 
pie 25 vištos.

Prekė ...................... $6,600HYDE PARK
3-jų šeim. stuba ant pardavimo 
Hyde Parke, su improvmentais 
ir ant plačios gatvės.

Prekė ....................... $5,000V

N0RWOOD
3-jų šeimynų stuba parsiduoda 
su visais naujos mados įtaisais, 
elektros šviesa .karšto vandenio 
šiluiha,

Prekė ....................$8,500
LAWRENCE

2-jų šeimynų stuba parsiduoda 
su visais įtaisais, garage dėl 2 
automobilių; yra ’13 kambarių, 
taip pat virš 10,000 pėdų žemės.

Prekė ....................... $6.300

SO. BOSTON’E
3-jų šeimynų namas ant Mercer 
Street, yra 14 kambarių, su vi
sais įtaisais; netoli pat pamario.

Prekė................. $5,000
įnešti ..........$1,500

DORCHESTER, MASS.
3-jų šeimynų puiki stuba parsi
duoda, 18 kambarių ant pat 
Washington St, visi įtaisai, sta
tyta “Colonial” mados.

Prekė ........... $9,200
įnešti ...........$2,000

DORCHESTER
3-jų šeimynų stuba parsiduoda 
ant Hancock Street, 18 kamba
rių, karšto vandenio šiluma, e- 
lektros šviesa, neseniai statyta.

Prekė ....................... $8,800

NORĖDAMI
Pirkti arba parduoti stubų arbafarmų kreipkitės l šių agentūrų, 
nes ji yra didžiausia agentūra Amerike dėl pardavimo namų< 
ši agentūra turi keturis ofisus sekančiuose miestuose: South 
Boston’e, Dorceųter’yje, Lawrence ir Norwood’e, per kuriuos biznis 
yra varomas. Todėl kreipkitės J artimiausi ofisų su visokiais rei
kalais ar Informacijų delei kas-link “Nejudinamo Turto.”

MORTGIČIAI
Mes taip-pat tarpininkaujame paskoloj pinigų ant namų “LIETU* 

VIAMS Už DYKĄ.” Todėl rel kale prisiėjus neslgėdinkite atsilan
kyti į musų artimiausi ofisų.

MŪSŲ OFISAI 
573 VVaahington St, 
Dorchester, Mass. 
17 School Alley, 
Lawrence, Mass.

1180 Washington St, 
Norwood, Man.

VINCENT Ą JENKINO INC 
V REAL A. ESTATE^

MŪSŲ AGENTAI
F. A. Zaleskis 
V. J. Stalčius 
V. Stankus

J. A. žardeckas P. i. Rata
I* May Z JT* J. MorlcuDjm
J. F. Murrv J. Nortonas
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DARBININKAS
'ATSIŠAUKIMAS

IŠĖJO! IŠĖJO!

PRASIDĖJO
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

I

PAGIRTINAS DARBAS.
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PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.
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KALBĖJO NASHUOJ.

“DARBININKAS” LIETUVON

NE VISI TURI TĄ LAIMĮ SULAUKTI.

GERIAUSIA

DETROIT’ MICHIGAN

CUNARD LINE

TEISINGIAUSIA IR
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vyresniuoju 
gyvenimas 

iš Amerikos 
Rusinėkite

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptukobtu* ra Savininkas

Eea Buvusiam, IVorcester, Mass. — 
Apie kai kurių vaikiškumų buvusioje 
demonstracijoje 
pinsime. •

gaila vietos. Netal-

Newark, N. J.—Laiš-
patalpinome Nr. 130 

Atsišaukimas “Piliečiai” jau

DEKITE AUKAS GELEŽINIAM VIL
KUI.

414 Broadvvay, So. Boston. Mass. 
Tel’s S. B. 441 ir 2334.

Gyvenimo vieta: 
Annapollis St., Dorchester.

Columbia 9159—J.

i
idarbo už gaspa-

Gal kas žinote
savo bučernę pa
būtų reikalingas

BUCERIS paieško
dorių ar darbininkų.
kur galėčiau užsidėti
togioj vietoj ar kam
bučierys malonėkite rašyti. Turiu ge
rų patyrimų ir teisingų per 9 metus.
Galiu paliudymų duoti. Kalbu 4 kal
bom.

J. JANKAUSKAS,
130 ConconLSt., Lowell, Mass.

PROT. RAŠT.—Juozapas Vinkevičius,
147 W. «4k St, Se.

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

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

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
274 C St, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston,
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus
kas pirmų nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čių valandų po pietų po num. 193
Hanover St, Boston, Mass.
c

J. Sinkevičiui, 
kelį iš Lietuvos 
(76®).
tilpo pirmiau.

J. Tamošauskui, Amsterdam, N. Y.
— Tamstos “Sapno” netalpinsime.

Ten Buvusiam ir A. Mockui, Amster
dam, N. Y. — Apie lietuviškų išgamų
bolševikėlių pliurzes gaila vietos; o
antra, jau tilpo “Darb.” Nr. 130(760).
Rašinėkite dažniau.

S. Pociui, Boston. Mass. — Suma
nymas organizuoti kareivius butų ge
ras, bet neįvykdomas. Jau tas dar
bas buvo pradėtas po kelius sykius ir
Lietuvai mažai naudos padarė. Da
bar reikia’ visas pajėgas sujungus dirb
ti, kad kodaugiausia surinkus aukų ir
išpardavus L. L. Paskolos bonų.

Saldžiausios Širdies Vlešp. Jėzaus
Draugijos Valdybos Adresai.

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

Vice-Pibm įninkąs — J. Kavollunas,
Gold St, So. Boston, Mass. 

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

Paieškau Juozo ir Vlado šlikų. Juo-
apie Pittsburgą, o Vladaszas gyvena

vakarinėse valstijose; iš Lietuvos kilę
nuo Panevėžio. Ieško jų motina ir se-

Jie patįs arba kas žino, apiešuo.
juos praneškite šiuo antrašu:

KAZYS J. NEKRAŠAS,
12 AVashington St., Harrlson, N. J.

Prašau Amerikos lietuvaičių ir lie
tuvių tikrų tėvynainių susirašinėti su
manimi, Lietuvos armijos raštininku.
Kariškiu gyvenimas gan vienodas, tai
laiškai iš Amerikos butų tikra gėry
bė. Rašinėkite broliai ir sesers šiuo

Lietuvis Gydytojas.
Priėmimo Valandos:

9-10 vai. ryte ir 6-8 vai. vakare.
_ Po pietų tiktai nagai sutartį.

2538 E. Allegheny Avė.
I_____ PHILADEI.I’HIA. PA.

(Kambario No. 1)
(LDS. name, kamp. E ir B’way)
Valandos:

nuo 9 iki H iš ryto
nuo 2 iki 4 po piet ir

nuo 7 iki 9 v. vakare.

Iš Tautos Fondo 11 sky
riaus narių atsiranda tokių
uolių, pasišventusių darbi-

■ ninku dėl Lietuvos laisvės,

pas Tautos Fondo pirminin

gerai sekasi, jau kelias de

tauis pinigais?!..
da tokių geradėjų kurie suteikia ne tik
laikraščius, bet ir knygas dykai. Ir
pirmasis atsirado — tai “Darbininko” •
red. Aš paprašyčiau, gal ir dėl ma
nęs atsiųstų nors keletu laikraščių ber
knygelių musų parapijos lietuviai, at-
sidurusieji Amerikoje. Ne aš vienas
naudosiuos, o visi, kas tik skaityti

Mano adresas: LITHUANIA.norės.
Ežerėnai, Ukmergės gatvė Nr. 3. Leo
nui Žurauskui.

I
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VIETINĖS ŽINIOS.

Nedėlioj, lapkr. 14 d. šv. 
Petro bažnvčioj gražiai pra
sidėjo šv. misijos, tėvo Al
fonso Marios, pasionisto, 
vedamos. Tėvas misijonie- 
rius sakė pamokslų ir per 
sumą ir per mišparus. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia.

kad išpėrus lenkams kailį ir 
iškovojus Lietuvai nepri- 
mybę. A. Tuleikis nuėjęs
ką gerb. kun. K. Urbonavi
čius, gavęs paliudymą rink
ti aukas per stubas. Ir dėl 
Lietuvos aukas rinkti gana

Kai Amerikos valstijų legislia- 
tūroms buvd pavesta balsuoti ant 
moterų teisių, tai balsavo 6,461 
legisliatorius. Už balsavo 3,195 
republikonai, prieš 1677 demok
ratai.

REIKALINGA 
PARDAVĖJŲ 

Turime labai gerų propozicijų už
dirbimui ekstra pinigų savo apielin- 
kėje. Atrašyk ar kreipkis ypatiškai.

120 Boylston St., 
Boston, Mass. 

Room 620. *
Paieškau Jono Nakučio paeinančio 

iš Rokiškio apskr., Svėdasų par., Vait- 
kunų sod. Gyvena Philadelphijoj. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žino a- 
pie Jį, meldžiu pranešti.

JUZAS GIKIS,
62 Watkins Terr., llochesįer, N. Y.

Aš, pil. Leonas žukauptais turiu pas 
save naminį knygynėlį, kur yra dau-. 
giau, kaip 50 knygų ir išrašau kele
tu lietuviškų laikraščių. Tas knygas 
ir laikraščius aš gavęs pasidalinu su 
savo kaimynais-lietuviais, kurie šiek- 
tiek gali skaityti lietuviškai Perskai
tę, jie, žinoma, grąžina atgaL Mėgs
ta jie skaityti laikraščius, o daugiau
sia literatūros knygas. Bet literatū
ros laikraščių Lietuvoje visai maža, o 
Amerikoje kaip girdėtis yra, ta a. “Vy
ris,” “Darbininkas,” “Draugas,” “Gar
sas,” “Moksleivis” ir tL Mes galėtu
me bent kokį išsirašyti—bet kaip, ko- 
’ H ' ~ * Dabar gi atsiran-

manimi, Lietuvos armijos kareiviu. 
Kareiviiu laiškai iš Amerikos butų tik
ra gC-ryt f. Rašykite broliai ir sesers i 
šiuo antrašu: LITHUANIA. 5 p. D. 
L. K. Keistučio pulko, 3-čio patalio- 
uo 7-ta. kuopa, Boleslavas Mežėnskas. 
Tėviškės antrašas: Biržų apskr. Pa
biržės vai., Bo'eslavas Meženskas. 
Prašau atsiliepti senų pažįstamų, kai
mynų ir giminių.

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

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas, 

41 Gatės SL, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — M žarkauskas, 

128 Bowen SL, So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 24*8

DR. J. C. LANDŽIUS
t Spalio (October) numeris 
DIDESNIS IR ĮVAIRESNIS. 

Dėk 20c. i konvertų, bet geriaus 
dolerinę, ir gauk vienintėlį angių 
kalboj lietuvių laikraštį. Veltui 
nesiunčiame. Adresas:

The Lithuanian Booster
395 Broadway, Boston 27, Mass.

šimtis dolerių turi surinkęs.
Tad nuoširdžiai yra pra

šoma. kad visi Tautos 
Fondo nariai, gautų paliu
dymų nuo gerb. klebono ir 
rinktii aukas iš tų; kurie ne
silanko ant prakalbų ir nė
ra niekad aukavę.

Narys.

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

Prašau Amerikos lietuvaičių ir lie
tuvių, tikrų tėvynainių susirašinėti su 
manimi, Lietuvos armijos 
puskarininku. Kariškių 
gan vienodas, tai laiškai 
butų labai pageidaujami.
broliai ir sesers šiuo antrašu: LITH: 
UANIA. 5 p. D. L. K. Keistučio pul
kas, 3-čio bataliono 7-ta kuopa, Jonas 
čiučiulka.

antrašu: LITHUANIA, 5- p. D. L. K. 
Keistučio pulkas, 3-čio bataliono, 7-ta 
kuopa. Mano tėviškės antrašas: 
LITHUANIA. Biržų apskr., Biržų val„ 
Bartasiškių vienkiemio, Juozas Kutai
tis.

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

Kasusius — S. Clžiw£
377 Broadvąįy, So. Boston, Mass. 

Mar-šatka — FTLukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass.

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

SEYMOUfi
LIETUVIS

Gydytojas ir Chirurgas.
Gydo aštrias ir chroniškas li

gas vyrų, moterų Ir vaikų. Eg- 
I zaminuoja kraujų, spjaudalus, 
■ šlapumų ir tt savo laboratorijoj. 
I Suteikia patarimus laiškais kitur 
i gyvenantiems. Adresas:

! 366 W. Broadway,
* South Boston, Mass.

I
Phone—Kensington 531611

DR. E. G. KLIMAS

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
IEŠKOME AGENTŲ.

Mes turime plačiai iš
dirbtų biznį ir įkorpo- 
ravimas šio biznio pri
verčia ieškoti agentų 
pardavinėti mūsų Šerus 
publikai. .

Agentams mokėsime 
gerų nuošimtį, kurie no
rėtų užsimti pardavinė
jime šios korporacijos 
šėrų. Dėl platesnių in
formacijų rašykite: 
V. A. JENKINS, INO.

395 Broadway, 
South Boston, Mass.

Ieškau brolio Motiejaus ir seselės 
Alzbutės Ciuroriukų, kurių tėviškė — 
Kauno rėd., Biržų apskr., Pabiržės 
vai. Užubalių kaimo. Karo laiku ir 
dabar negaunu nei jokios žinios. Aš 
esmu sveikas, tarnauju Lietuvos ka
riuomenėj. Tai'prašau jei kas žinot 
ar Tamstos brolelis ir seselė duokit 
žinių man, kaip .gyvenat ir kur, nes 
aš esu labai pasiilgęs ir norėčiau susi
rašinėti. šiuomi kartu sveikinu visus 
pažįstamus ir gimines. Antrašas: 
LITHUANIA. 5 p. D. L. K. Keistu
čio pulko 3-čio bataliono 7-tos kuo
pos kareivis Juozas Aidukas.

*v. Jono Evangelisto Palaipinės 
Draugijos Valdyba

So. Boston, Mass.
Prr* cininkab — Motiejus žioba,

- 539 E. 7-th SL, So. Boston, Mass. 
*” ^-Pirmininkas — Jonas Galinis, 

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

277nSilver St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaitė.

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
Kasierius — Andrius Naudžiūnas,

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Step. Navickas,
— Draugija laiko susirinkimus kas 

trečių nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ų 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 
Priskiria Akinius.

Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M.
17 Millburv Street, 

YVORCESTĖR, MASS

sa-

PIRMOS KLESOS
Grudzinskas.

DANTISTAS
iCAMBRIDGE, MASS.

DR. W. T. REILLY

PAREIŠKIMAS

Nedeliomi : Nuo 10 v. r. Iki 4 v. v.

i
S
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Prašau Amerikos lietuvaičių ir lie
tuvių tikrų tėvynainių susirašinėti su

pra
būti

469 Broadiray, 
South. Boston, Mass.

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

ATITAISYMAS.
Surašė aukotojų šv. Jono E v. 

kalbų vietoj V, Grubinskas, turi 
V.

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

Heli Phone Dickinwn 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad SL, PMaddphia, Pa.

Listuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nu® 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 tiri 9 P. M.

Atitaisymas.
Kur buvo pažymėta aukos dr-jos šv. 

Jono Evangelisto, turi būti dr-jos šv. 
Jono Krikštytojo. Aukojo apsigyni
mui nuo plėšikų lenkų $82.00.

SERGANTIEJI ŽMONES

IŠVAŽIAVO

M. CURLANIS

Laikykis nuosaikumo ir nereiks 
daktaro.

Pr. Gudas pereitų nedėlią 
kalbėjo Nashuoj, N. H. A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus reikale. Lietuviams 

•buvo pavesta Tremont teat
ro salė.

Pereitos pėtnyčios vakare 
A. F. Kneižis išvažiavo į 
Pennsvlvanijos valstijų 
kyti prakalbų.

Visos saldžiausios valandos grei
čiausia prabėga.

• • •
Apveizda negelbgi tinginiams.

• • •
Vyne daugiau žmonių nusken

do negu jūrėj.
Per pastaruosius šešis metus 

Konstantinopolije pragyvenimas 
pabrango 1420 nuoš. arba dvylika 
sykių tiek, kiek Amerike kad pa
brango.

• • *
Jei Suv. Valstijų krasos ženkle

lius, pernai išleistus, sudėti galais 
į vieną eilę, tai eilė tęstųsi nuo 
New Yorko iki Filipinų salų, arba 
18,000 mailių.

Pernai dvicentinių krasaženklių 
Amerike buvo atspausta 5,130, 
249,018.

REIKALINGAS
GASPADORIUS

Reikalingas prityręs gaspadorius lie
tuvių kooperacijos bučernėje ir groser- 
nėje. Turi mokėti darbų. Atsišauk
ti galite į “Darbininko” Administraci
ja 244 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

KOŽNAM
kuris moka rašyti, vyriškos ar moteriš
kos lyties, labai gera proga prie gero 
amato savo namuose. Galima padary
ti didelius pinigus. Prisiųskite savo 
antrašų ir už 2c. stempę klausdami in
formacijų.

Wm. S. GARSINSKAS,
P. O. Box 104, Plainsville, Pa.

• • •
Chinijos vyriausybė norėjo A- 

merike užsakyti 20,000 ratelią. 
Jai atsakyta, kad jau 100 metų, 
kai Amerike neišdirbami rateliai.

ANT PARDAVIMO
Du namai, vienas dėl 3 šeimynų, ant
ras vienai šeimynai, dvi barnės, di
delis sodas, 11 lotų žemės, gera vieta 
delei binio, prieš lietuvių bažnyčių. At
sišaukite ant sekančio antrašo:

FRANK DUOBA,
221 Ames St, Montello, Mass.

Prašau Amerikos lietuvaičių ir' lie
tuvių, tikrų tėvynainių susirašinėti su 
manimi, Lietuvos armijos kareiviu; 
laiškai iš Amerikos butų tikra gėrybė. 
Rašinėkite broliai ir sesers šiuo ma
no antrašu: LITHUANIA 5 p. D. L. 
K. Keistučio pulko, 3-čio bataliono, 
7-ta kuopa, Pinas Juozas.

-Mano tėviškės antrašas: Kauno 
rėd., Biržų apskr., Biržų krasos, Lie- 
siškio kaimo, Juozas Pinas.

Rašykite mane pažįstantieji ir ne
pažįstantieji.

Lietuvys Dantistas
DR. M. V. CASPER 

( Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisų po No.

451 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Ofiso Valandos:

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir 
” 1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

' Vietiniai, nepirktieji bo
no, ateikite jų pasipirkti 

...

Jūsų Giminės ir Pažįstami Ištroškę Žinių 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 

Žiniomis—Laikraščio ‘ ‘ Darbininko. ’ ’

Amerikos Lietuviai Tori Pasirūpinti, Kad 
. Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turėtą Užtektinai 

Maisto Kūnui ir Dvasiai. Dvasios maistu yra 
dori, krikščioniškoj dvasioj vedami laikraščiai. 
Tokiuo yra laikraštis “DARBININKAS.” 
“Darbininkas Lietuvoje mylimas ir laukiamas. 
Užrašyk šiandiena. Tai bus geriausia Šv. Ka
lėdą dovana.

Prenumeratos Kaina:
Į Lietuvą metams....................... $5.00
” ” pusei metą..................$2.75

Prenumeratą ir pinigus siąsk šiuo adresu:
“DARBININKAS”

244 W. Broadway, Boston 27, Mass.

AR B._____O J AT SU SAVO SUTAUPYMAIS?
DAUGELIS ŽMONIŲ SMARKIAI APSIGAVO.

Kada jus sergate, tad jų* kreipiate* prie patyrusio daktaro. 
Kada jums skauda dantį, jus kreipiatės prie patyrusio dentisto. 
Kad* jų* norite gaut tiesų patarimo, kreipiatės prie patyrusio 
advokato. „

Kodėl tad Jus pavedate Jūsų sunkiai sutaupytus pinigus to
kiems žmonėms, kurie prižada Jums augttus procentus, neat
kreipdami Jokios atydos ar tie žmonės turi užtektino patyrimo 
kad galėtų atsakančiai investintl Jūsų pinigus.

Per 60 metų šioji bunka buvo vedama prakilnių žmonių su 
dideliu bankiniu patyrimu.

Pervirti* PadSBų
$1,400,000. $21,000,000

Padėliai primanai nuo $1.00 iki $2.000.
PROCENTAI PRASIDEDA ANT PADĖLIŲ 

NUO 1 D. LAPKRIČIO.
Pasidėk savo pinigus į

JFaranklin jlakrittas llan k

Šiomis dienomis pa
ilginome savo lease’ą. 
Visus kostumerius ir- 
rėmėjus prašome ne
pamiršti ir užeiti pa
matyti naujausių pre
kių, nes parduosime 
už prieinamas kainas.

M. OLIM & CO. 
388W.BROADWAY 

| SO. BOSTON, MASS.

Jei Tamsta neįstengei išgydyti savo 
skaudulio ar jei nustojai vilties, “Ne- 
pasiduok.** Ateik ir busi ekzamtnuo- 
tas dykai Ir gauk mano nuomonę ir 
patarimų. Aš esu turėjęs 18-kos metų 
pasekmingos praktikos medicinoje ir 
chirurgijoje, gydant ilglaikines, ner
viškas ir supainiotas ligas. Tamsta 
gausite pilnų naudų kaip atsilankysite 
pas mane ir matysimės ypatiškai kiek
vienų kartų.

Jei tu turi kokią chronišką, 
nervišką, kraujo, odos, inkstu, 
pūslės, diržingą arba supainio
tą ligą, teiraukis manęs, dy
kai, ir gauk mano nuomonę ir 
patarimą.

IEŠKOK PAGELBOS KUR JI GALI BŪTI 
RANDAMA

Metų patyrimas gydant NERVIŠKAS, ILGLAIKINES ir SUPAI
NIOTAS LIGAS, suteikia man galybę duoti jums moksliškus, Elektro- 
Medikališkus gydymus kurie suteiki* suraminimus kur kiti budai ne
įstengia atlikti ir tuomi daug vyrų tapo išgelbėti nuo kančių ir pavojin
gų operacijų.

ATSIMINK—Atidėliojimai, nesirūpinimai ir nepritaikomi gydymai 
yra pavojingi. Ateik jei nori patyrusio patarnavimo ir puikiai apšar
vuoto Speeijalisto.
Ofiso Valandos [H/TADK UADAUCV Nedėlionris

9 ryte iki 8 ImKInflAO mUflUHLl 10 ryte iki 2 
220 TREMONT ST., BOSTON, MASS

Priešais Majestic Teatrą.

KALĖDINĖS KELIONĖS
S. S. Caronia 20,000 tonų, išplauks lap. 27 d.

2 ros klesos kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 karė- 
taksų. 3-čios klesos kaina 125.00

S. S. Saxonia 14.300 tonų, (išplauks gr. 9 d. 
Kambarių kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 karės 
taksą. 3-eos klesos kaina $125.00.

Didžiausi garlaiviai tiesiog į Hamburgą.
3-čios klesos kaina į Eitkūnus per Hamburgą $130.40 

su pridėjimu $5.00 karės taksą.
Randasi agentas tamstos mieste arba prie artimąją.

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

į Lietuvą ižatoroj* pasportus ir sąžmižkal 
laivu*. Su visokiais

DR. PAUL J. JAKMAUH
(Jakimavičius)

509 RAST BR0ADWAY
TELEPHONE 502.

TeL So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL. R B 
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 
Om*o Valanoos:

Rytais ik 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 vai.

Vakarais nuo C iki 9
536 Broadvray, S. Boston

LIETUVIŠKA APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiau

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

226 Broadway 
(Kampas C St) 

South Boston, Mass.
21(0.4 Ir 21(nX




