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Ką Lietuvos lietuviai sako ir ką daro.! KataliJc”ir tautininką
KAS PRIEŠAS? '

i

(Kauno “Laisve”)

Am. Raudonojo KryžiausŽINIOS IŠ LIETUVOS
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PASIDARBAVO.

Ten buvęs.

E jų
KIEK ATSIEINA.

PIRKLYBA PASIDINO. Namų

• '
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TELEGRAMOS. \ *

I
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Švagždis, parsikvietęs neiš- 
kalbėtojus, nuo savo para- 
parapijonką vos sukrapštė

DEPORTUOJAMI 
LIETUVIAI.

ATNAUJINO 
RYŠIUS.

VISI UŽ GINKLO NUO PLĖŠIKŲ LENKŲ GINTIS! 
VISKĄ AUKOTI LIETUVOS LAISVĖS GYNIMUI!

Washington.—Kaip prež. 
Wilson, taip ir jo sekreto
rius Tumulty perkasi na
mus sostinėje.

Los Angeles, Cal. lapkr. 
— Miesto Taryba pasiun-

Worcester, Mass. — 7 d.
T 1 *______ 1 MV* • VI T •Lapkr. įvyko milžiniška Lie-

SARMATA BŪTI 
LAISVAM.

duosnumas.

TAIKOS LAIKO .. 
ARMIJA.

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

PARTIJA GRIEBSIS 
BIZNIO.

- ■>'J

Pirmutiniai.

4ystė. Tad nepamirškite a- 
pie tai ir užsirašykite lietu
viais. O jei jau kas nori iš 
lietuviško kailio nertis, tai 
teužsirašo nigeriais, indi j o-

indėti 
atseis

Waskington, lapkr. 8. — 
Karo sekretorius Baker pa
skelbė, jog Suv. Valstijų 
taikos laiko armija būsianti 
332.221 kareivis.

ŠĖTROS VIETOJ 
NAMŲ.

VISIEMS.
Berlin. — Elektrikos dar

bininkai streikuoja. Trečia 
diena kai neišeiną laikraš
čiai ir tris naktis Vokietijos 
sostinėj buvo tamsu.

Gausių aukuotojų eilės mir
gės laikraščių skiltyse ir Lie
tuvos lietuviai matys, kaip a- 
merikiečiai remia Lietuvą.

ŠEIMININKĖMS.
šiomis dienomis gavome keletą de- 

I sėtką egzempllorią knygą “Gaminimas 
I Valgią”. Parsiduoda stipriais drobės 

apdarais po $1.75; pdplero apdarais 
po $1.25.

Su užsakymu siąskite ir pinigas šiuo 
| adresu: •

“Darbininkas”,
242-244 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

■ Debs, Amerikos socijalis- 
tų buvusis kandidatas į pre
zidentus ir sėdįs kalėjime i

VOL. V, No. 130 (760).

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBU 
NINKU SĄ-GOS. 

a ________________

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergiu 

, ir subatomis. 
Metams $4X0

Bostone ir apylinkėj m. $5.00 

Užrubežyj metams $5X0

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvay, 

Sonth Boston, Mass.

Francijoj
RAUKIAMA PERMAINŲ

Paryžius, lapkr. 8.—Šian
die atsidarė Franci jos par
lamento sesijos. Laukiama 
svarbių įvykių. Galimas 
daiktas, kad ministeriai tu
rės atsistatydinti.. Gal Fran
ci jos politika turės krypti 
kiton pusėn. Gal dabar po 
supliekimo Franci jos re
miamo prieš - bolševikinio* 
vado Vrangelio, mainysis 
Franci jos nusistatymas link 
Rusijos.

Toliau tai dabartinėj par
lamento sesijoj bus svarsto
ma atnaujinimas diplomati
nių ryšių su Vatikanu. Ši
tame klausime bus didelių 
imtynių ir karštų debatų.

Kareiviavimo klausimas 
ir-gi dabar turės būt išriš
tas. Ministeriai stoja už 
dviejų metų kareiviavimą, 
o didžiuma atstovų sako, 
kad 18 mėnesių pakanka.

Šveicarijos vyriausybė at
naujino diplomatinius ry
šius su Vatikanu. Tie ry
šiai buvo pertraukti 1873 m. 
Popiežiaus nuncijus Mgr 
Maglione atvyko Šveiearijos 
sostinėn ir inteikė savo lip
dymus.

•
Šiandien ne tik tas yra mūsų tautos, mūsų krašto 

priešas, kas tarnauja lenkų kariuomenėje, kuri užpuolė 
mūsų šalį, bet priešas yra kiekvienas, kas neprisideda 
prie Lietuvos ginimo—ginklu, turtu, darbu ir žodžiu.

Priešas yra kiekvienas, kas gesina-viltį laimėti, pla
tina nusiminimą.

Priešas yra kiekvienas, kas bailiai skaito nuostolius 
ir žiūri, kur pasislėpti.

Ar nori būti savo gimtosios žemės, savo brolių prie
šas? Ne! Todėl nenusimink, būk dvasioj galingas,'ir ko- ką aukoti, apsigynimui nuo plėšikų lenkiu 
vos nebijok, nes tik tokie žmonės telaimėja!

(“Karys”)

Tais obalsiais, spalių 10 d. Jurbarko miesto ir apy
linkės gyventojai padarė didžiausias manifestacijas prieš 
lenkus. Manifestacijoje dalyvavo visos visuomenės orga
nizacijos. Sudarytas vietinis Gynimo Komitetas. Sudė
ta virš 20.000 auksinų aukų, nupirkta 5 kulkosvydžiai, ap
ginkluota 200 žmoniųz pėstininkų ir keliolika raitelių ir 
siunčiami į frontą, atidengta ligoninė sužeistiem karei
viam. Žmonės deda didžiausias aukas ir yra pasiryžę vis-

Vilnius, VIII. 19. (Elta). 
Vilniuje gautas Ukrainos 
lietuvių komunistų Charko
ve leidžiamas lietuvių kal
ba laikraštis “Darbininkų 
Balsas.” Nr. 3 išėjo’Rugp. 1 
d. tarp kurio straipsnių ran
dame “Rusų taika su Baltą
ja Lietuva,” “Estai gyvi,” 
rašytas J. Gabrio.

Panevėžys, VIII. 19. (El
ta). Rusų generolo Leikau- 
skio dvaras arti Panevėžio 
rugp. 18 d. perimtas į Val
džios žinią.

Washington, lapkr. 8. — 
Suv. Valstijos okupacijos 
armija Vokietijoj yra 14.- 
534 kareiviai. Jie okupuo
ja Coblenzo apygardą. Ją 
turi išlaikyti vokiečiai. Tas 
vokiečiams atseina $73.466.- 
70 dienoj arba $2.200.000 
mėnesyje.

London, lapkr. 8. — Pir- 
klyba tarp Vokietijos ir 
Anglijos žymiai pasididino. 
Šiemet per pirmuosius 10 
mėnesių į Angliją įgabenta 
iš Vokietijos prekių už 
£17.000.000. Gi pernai per 
tą pat laikotarpį tik už £49.- 
000 prekių teįgabenta.

Kaunas, VIII. 12. (Elta). 
Oficialiųjų Jungtinių Valš- 
čių pranešimu valdžios šie 
lietuviai, Amerikoj gyve
nanti varomi iš Amerikos 
kaipo negeistini piliečiai. 
(Jie deportuojami, pasire
miant kongreso 1918 m., 
spalio 18 d. įstatymu, ku
ris duoda teisę deportuoti iš 
Amerikos visus ateivius, pa
sirodžiusius esant bolševi
kais ar tolygiais konstituci- 
jinės valdžios priešinin
kais) .

1. Al. Kalvaitis,
2. Stasys Važėnas (ka

dangi jo tėvai dabar 
1 gyvena Rusijoj 'tai 
sprendimas deportuoti 
jį Lietuvon tapo, pa
keistas nusprendimu 
deportuoti Rusijon).

SUSIRĖMIMAS TARP 
SOCIJALISTŲ IR „ 

POLICISTŲ.
Milane, Italijoj,' soči j a-Į 

listai buvo sukėlę demons
traciją. Įvyko susirėmi
mas su policija. Tai redak
torius laikraščio Secolo bu
vo užmuštas ir gerokai žmo- 

į buvo sužeista. Socija- 
?tai bedemonstruodami 
tn ikaito, kad nuo vienų 

balkono norėjo nu
tautinę vėliavą, Tai 
vvko susirėmimas.

socijalistai su li- 
vo susikirtę ir ke- 
sužeista.

y

_3. Jonas Serinkas,
4. W. Dambrauskas,

. 5. Stasys Domeika •
6. Stanislovas Balčiūnas,
7. Bautrus Deliunas,
8. Povilas Kručas,
9. Justinas Gustaitis

10. Kazys Sobutis,
11. Bronius Mockevičius,
12. Jurgis Grybas,
13. Juozas Kijauskas Au^- 

tuolis ir
14. Juozas Petrauskas.’

aukavusių > po 100 dol. ir 
daugiau. 7 lapkr. eiliniame 
susirinkime naujai nupirk
ta Lietuvos bonų už 2,300 
dol. ir apsigynimo reikalams 
Lietuvoje vėl sumesta 500 
dol/*^

vajus.
________________________________

UŽSIRAŠYKITE 
LIETUVIAIS.

Nuo lapkričio 11 d. prasi
deda prirašinėjimas prie A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus. Prirašinėjimas tęsis 
iki Padėkonės Dienos. Kaip 
buvo pranešta, tai prirašant

tuvių demonstracija prieš j narį, bus užrašoma jo tau- 
Lenkijos nevaržomą impe
rializmą. Dešimts tūkstan
tinė minia vardan Teisybės 
reikalavo sugrąžinimo Vil
niaus ir panaikinimo lenkų 
sugalvotos Želigovskio avan
tiūros, senai išpirkę paskir
tą 100 tūkstantinę paskolos 
kvotą, Worcesteriečiai dė
jo vien skaitlingas aukas 
Lietuvos kariuomenės su- 
drūtinimui. Surinktų aukų 
suma tuo tarpu dar nežino
ma.

Geneva. — Tarptautinis 
Raudonojo Kryžiaus komi
tetas nuo gegužio 6 iki gpal. 
31 d. sugrąžino namo 157.- 
622 karo nelaisvių. 
89.266 buvo rusai.

Lietuvos Misijos ofiso 
darbuotojai Lietuvos Gyni
mo Komitetui spalio mėne
sy suaukavp $366.00 dolerių.

Lietuvos Misijos 
v Informacijų Biuras.

San Francisco, Cal. — 
Christensen, Farmer-Labor 
partijos kandidatas į prezi
dentus, pasakė, jog jo par
tija jau daro prisirengimus 
prie rinkimų 1924 metų. 
Kad kampanijai ingyti lė
šų, tai partija griebsis biz
nio. Supirkinės kailius, 
statys čeverykų dirbtuves ir 
viską pardavinės per savo į- 
steigtas krautuves. Pelnas 
eis kampanijai už tą parti-

8.
tė karo sekretoriui Baker 
prašymą paskolinti 5.000 
kareivių šėtrų. Jas norį su
vartoti žmonių apgyvendi
nimui dėl begalinės namų 
stokos.

APVALDO RUSAI.
Armėnija papuola po Ru

sija. Turkai ir bolševikai 
totoriai susijungė ir»veikia 
išvien prieš Armėniją. Ar
mėnų jėgos arba pasiduoda 
arba bėga į Georgijų. Rusi
jos bolševikų valdžia pa
siuntė į Užkaukazį sustipri
nimų.

nais, turkais, hotentotais, 
tik ne polakais, nes ir nige- 
riai ir indi jonai ir hotento- 
tai turi geresnį vardą negu 
polanderiai.

Narinė mokestis į A. Rau
donąjį Kryžių yra $1.00. 
Bus duodami guzikučiai, ir 
užsimokėjusieji tenešioja.

Jei pasirodys didelis lie
tuvių skaičius, tai Lietuvai 
lengviau bus gauti pagelbos 
iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus.

MONTELLO, MASS.

Puikiai pasirodė.
Panedėlyje, lapkr. 8 d. įvyko lietuvią 

prakalbos parapijinėj salėj Lietuvos 
rėmimo reikalais. Nors laikas buvo 
nepatogus, bet prakalbą pasekmės 
džiugino visus susirinkusius ir rengė
jus. Laikas nepatogus buvo todėl, 
kad šitame mieste nuo senai didelis 
nedarbas. Antra, tai ką tik buvo pa
sibaigė parapijiniai fėrai. Trečia, tai 
tą pat vakarą “Tautiškame Name” 
laisvieji turėjo prakalbas, kur kalbėjo 
Bagočius. Nežiūrint į tai -visa kata
likai per prakalbas sudėjo $620 Lie
tuvos gynimui.

Aukuojo šitaip: x
Pranas Adomaitis ........................$50.00
Petras Balčiūnas ........................... 30.00
Pranas Budreckas ..........................25.00
Mikolas Abračinskas ......................25.00
Ver. Kodyčia ................................... 20.00
Jonas Dūkštą .......................... '....21.00
E. Balčiūnas ...................................15.00
Kun. J. švagždys ........................... 12.00
Kaz. Oksas .....................  12.00

Po $10.00: K. čerbulėnas, F. Vove
rė, M. T. Couble, R. Etavičiutė, J. 

' Grimavičius, V. Pigaga, J. Sinkevičius, 
J. Baronas, S. Monstienė, Eva Kašė- 
tienė, A. Razbus,K. Pranskunas, J. 
Salatka, A. Mockunas, A. Norkus, J. 
Saladinis, M. Bernatavičia, J. Tamule- 
vičienė, V. šarka, A Kašėta, T. Kubi
lius, J. Rastokas, P. Česnulevičius, P. 
Norbutas, A Tamulevičfa, J. Jaške- 

■ levičius, P. Juškaitis $7, M. Kašėtie- 
nė $6.

MONTELLO, MASS.

Katalikų ir Tautininkų 
Pasirodymas.

Pereitu panedėlį lapkr. 8 d. katali
kai turėjo prakalbas šv. Roko para
pijos salėj, o tautininkai Tautiškame 
Name. Tautininkai parsikvietė adv. 
Bagočių, iškalbingą kalbėtoją, suža
dinti tautininką tautiškus jausmus. 
Bet tautininką nereikia perdaug kai
tinti, juk jie ir taip karšti tėvynai
niai, sakosi pirmon vieton statą Lie
tuvos ir tautos reikalus, netaip kaip 
tie tamsunai katalikai, kurie Dievą ir 
tikybą pirmon vieton stato, o paskui 
tautos reikalus. Tautininkai skelbė, 
kad ir žydą kalbėtojas buxiąs, bet jo 
nebuvo. Taigi tą vakarą tautininkai , 
rodė savo pagirtą Lietuvai atsidavi
mą ir dosnumą, o katalikai rodė savo 
atšalimą prie tautos reikalą. Pas ka
talikus buvo arti 200 žmonią, tamsią, 
kunigo išnaudotą ir apkvailintą, o į 
tautininką prakalbas suėjo virš 406 • 
susipratusią, apšviestą, nuo kunigiją 
prietarą pasiliuosavusią žmonią. Po' 
griausmingos Bagočiaus prakalbos ko
lektoriai leidosi rinkti gausią auką iš 
karštą visa širdžia atsidavusią Lietu
vai apšviestą tautininką. Pasipylė 
aukos kaip iš gausybės rago. Ir su
dėjo * išviso šimtą dvyliką doleri® 
($112).

Gi kun. 
kalbingus 
pijoną ir
šešis šimtus dvidešimt dolerią ($620).

Ne be reikalo Bagočius tą vakarą 
šunes karstė ant kun. švagždžio ir 
perkunavo katalikus, o gyrė laisvie- 
čius. Priėmė reoliuciją, kurią per L. 
Misiją siąs Lietuvos valdžiai, kad ji 
suvaldytą ir kas reikia padarytą to
kiam nenaudėliui, Lietuvos neatjau- 
čiančiam kun. švagždžiui, jo parapi- 
jonams ir jo kalbėtojams.

Kas turi akis tepamato iš šito at
sitikimo kas ir kaip remia Lietuvą ir 
kurie ko verti.

AMERIKOS PAGELBA 
VILNIUJE.

i _____

London, lapkr. r. — Ame
rikos Šelpimo administraci
ja įsteigė Vilniuje virtuves 
valgydinti badaujančius vai
kus Lietuvos sostinėje, ku
rią pagrobė lenkai su gen. 
Zeligoskiu priešakyje.

Maistas skubiai gabena
mas į Vilnių keliems tūks
tančiams vaikų.

Baltimorę, Md. 
statymo darbininkams pa
siūlyta pakelti algas nuo 
90c. iki $1.00. Darbininkai 
nesutiko. Darbininkų yra 
12,000.

Po $5.00: J. Salius, Budreskis, D. 
Dikšas, D. Gutauskas, J. Cesnulevičia, 
C. Smalskiš, S. Siravičiutč, A. Dau- 
kantaitė, J. švagždienė, J. Trainavi- 
čius, Jonas Banis, A. Akstinas, Juoz. 
Grimavičius, Jonas Runkaitis, Kl. 
Kvaraciejus, Ona Vismautienė, A. Ku- 
kauskas, Juoz. Voveris, K. Petreikis.

Po $2.00: J. Dravinskas, B. Traina- 
vičienė, P. Balavičienė, P. Tūbelis, A 
Didžiurienė, V. Miliauskas, Petras 
Couble $3.

Po $1.00: M. Heškiniutė, A. Kau- 
nelis', H. Juškaitis, A. Jermalavičia, 
P. Stepulionis, A. Tamulevičia, M. 
Saulinas, O. Valukevič, M. Tamule- 
vič, Pauliukiutė, M. Volangavič, R. 
Švetkiutė, P. Šokas, P. Pašakarnis, 
J. Tamonls, A. Rudelis, V. Cesnulevi- 
čienė, M. Švedienė, M. Danilienė, B. 
Antanaviičenė, R. Danielius, A. Bačiu
lis, J. Bagdonas, K. Germanavičius, 
A. Račiuniukė, B. Virmauskienė, O. 
Parmanaitė, M. Juškienė, E. Roženai- 
tė, A Prudokas, J. Meškinis, B. Šid
lauskienė, O. Samsonienė.

Kalbėjo Pranas Gudas . ir Tarnas 
šelmis. „ Prakalbas vedė gerb. klebo
nas kun. J. švagždis. Po prakalbą ir 
kolektos vargoninko Banio vedamas 
didžiulis choras, susidedąs iš šaunaus 
jaunimo sudainavo keletą tautlnlą dai
ną.

Susirinkusieji po visam linksmai 
skirstėsi grąžą darbą dėl tėvynes pa
darę. žmonią buvo apie 200. \

Vienas rengėjų.

VISIEMS.
So. Bostono Tautos Fon

do ir Federacijos skyriai iš
leido vajaus reikale lape
lius. Juose raginama pirk
ti bonus ir aukas dėti Lietu
vai. Kitų kolonijų vajų va
rančios organizacijos tų la
pelių' gali gauti pasižiūrėti 
ir jei patiks, tai gali užsisa- Į 

Įkyti^ išdalinimui toje kolo
nijoje. Kadangi jis jau su
statytas ir dar yfa pora pa- 

| garsinimų, tai atspauzdini- 
[mas nedaug teatsieis.

savo kolonijos, tai 
brangiau. x

SAVGOKITtS.
šiomis dienomis atsirado Bostone ir 

apielinkėje lenką-etfdeką, kurie sura
šinėja lietuvius paeinančius iš Vil
niaus, Suvaiką ir Gardino rčdybą 
kaipo lenkus.

Nedėlioj, lapkričio 7, š. m. vienas 
išgama paeinantis iš Vilniaus (valka
ta) atėjo pas lietuvį kilusį iš Vil
niaus rėdybos ir atsinešė dvi kokias 
tai kortas, ant kurią reikalavo, kad 
minėta šeimyna pasirašytą. . Ant tą 
kortą pažymėta “Za” Polszcza............
Yes.” šeimininko butą susipratusio ir 
nesirašė. Tuomet tas valkata ėmė 
prašyti šeimininkės, kuri ir atsisakė. 
Tuo tarpu atėjo įnamis ir minėtas Iš
gama prikibo prie jo, kad pasirašytą 
už Polszcza. . įnamis tuojau atsisakė 
ir siuntė J Varšavą su visais parašais 
ir paliepė Išeiti. Tuomet išgama už
pykęs norėjo Jnam| mušti, bet šeimi
ninkas neleido ir valkata-endekas tu
rėjo neštis. Išeidamas sako: “Jerzeli 
nemožno po dobrosci, to trzeba przi- 
pisac po zlosci."

Ta! matote kokhj parsidavėli® “en- 
deką” randasi. Geriausias vaistas to
kiems, tai parodyti duris.

- < Sargybinis.

WATERBURIEČIAI 
PASIŽYMĖJO.

Waterbury’io Ct. lietuviai 
pirmutiniai intaisė Lietuvos 
valdžiai automobilių. Su
dėjo $1.000 ir atsiuntė Lie
tuvių Prekybos Bendrovei. 
Čekis gautas pereito pane- 
dėtio vakare. Tą pat vaka
rą kablegramuota į Lietuvių 
Prekybos Bendrovės skyrių 
Kaune šitaip:

Įteikite automobilių Lie
tuvos valdžiai. Tūkstantis 
dolerių gauta nuo Water- 
buriečių.

Džiaugkitės waterburie- 
čiai. Dabar jau jūsų nu
pirktu automobiliu Lietuvos

JO

—

valdžia naudojasi Lietuvos 
gynimo reikalams.
\ Skubėkite Į 
išsiųstus L.

T AC •'
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NEW HAVEN, CONN.DARBININKAS 
(THE W0RKER) ' 

Kte Lithuanian Tri-Weekly Paper. 
Publlshed every Tuseday, Thursday, ud Saturday by St. Joseph’s Lith- 

muian R.-C. Association of Labor.

si su tų cariškų vadų pagel
ba nuversti bolševikų val
džią ir jos vieton įsteigti sau 
palankią valdžią. Anglija 
anksti pamatė bergždumą 
šitų pastangų nuversti bol
ševikų valdžią ir nustojus fi
nansuoti Kolčakus, Deniki- 
nus ir Co. pradėjo vesti pir- 
klvbines derybas su Rusijos 
atstovais. Viena Francija

finansavo ir ginklavo anti- 
bolševikų vadus.

Vrangelini griūvant, griū
va paskutinis rusų, anti-bol- 
ševikų vadas. Teisybė dar 
liko lenkai. Ar francūzai ir 
dabar dar bus spitriais ir 
rems lenkus ir gundys juos 
kariauti prieš Rusiją tikslu 
nuversti bolševikų, valdžią?

24-25-26 dd. gerb. kun. V. Kulikauskas 
pasakė šešius pamokslus ir žmonių bu
vo pilna bažnytėlė.

Buvę gerb. kun. svečiai: kun. V. 
Kulikauskas, kun. Ig. Albavičius, kun. 
M. Krušas iš Chicago, I1L, J. Boreišis 
iš Detroit, Mich. ir kun. J. MsTaddon 
(anglas), seminarijos rektorius.

SUBSCRIPTION RATES:
Itariy ..................  $4.00
Boston and suburbs......................$5.00
Ibrelgn countries yearly .$5.00

“Entered as second-class matter Sept 
E2, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879” 
“Acceptance for mailing at spėriai rate 
M postage provided fęr in Section 
UOS, Act of Oct 8, 1917, authorized 
ta July 12, 1918.”

AR VISI ATLIKOTE 
SAVO PAREIGĄ.

Ar visos L. D. S. kuopos 
jau įsigijo po Lietuvos Lais
vės Paskolos boną? Ar vi
si LDS. nariai jau pasipir- 
ko po boną ir paaukavo da
bar Lietuvos gynimui nuo 
lenkų, barbarų. Ar visi 
“Darbininko” skaitytojai 
jau turi po boną ir ar visi 
sulvg išgalės jau aukavo pa
skutinei kovai prieš lenkus 
plėšikus ?

Atsilikusieji greit atlikite 
savo pareigas, o jau tą pa
dariusieji tapkite uoliais ra
gintojais tų, kurie atsiliko. 
Žinote, kad lietuviams rei
kia daug raginimo, 
tapk ragintoju.

Tad

LENKŲ TAUTA ŽY- 
* MIAUSIA PASAU

LYJE.

Lietuviai apie lenkus vie
nodai išsireiškia, būtent, 
kad jie plėšikai. Bet vis-gi 
privalome pripažinti faktą, 
kad lenkai yra tulu žvilgs
niu žymiausia tauta pasau
lėje.

“Prošepanų” tauta juk 
pagarsėjusi tarp visų tautų 
labiau, negu bile kokia nors 
kita tauta. Ir šiais laikais 
pasitaiko susitikti ir klesa- 
vą amerikoną, kurs neturi 
nei mažiausios nuovokos a- 
pie Lietuvą ir lietuvius. Na, 
o lenkai žinomi netik viso
kiems luomams, o ir vai
kams. Kas nėra girdėję, 
kaip vaikai gatvėse keikia 
“polaku” ir “polenderiu.”

Pagarsėjęs yra Kainas. 
Juo visos tautos keikia. 
Pagarsėjęs yra Chamas ir 
juo visi keikia, pagarsėjęs 
yra Juda Iškąri jotas ir juo 
visi keikia. Bet lenkai vie
ni teturi garbės, kad jų tau
ta kitų tautų žmonės 
keiktų. Polak, Polander, 
Bloody Pole yra tai dideli 
anglišoks kalbos keiksmažo- 
dziai.

Daug išmanymo parodo 
tie lietuviai, kurie nenori 
tokiais pasirodyti prieš sve
timtautį, neriasi iš savo 
kailio ir sakosi esąs polaku, 
kuriuo kitų tautų žmonės 
keikia.
t

P ASKETINĖ 
KIBIRKŠTĖLĖ.

-

L. D. S. KUOPŲ DOMAI.
Šiais metais mūsų bran

giai organizacijai suėjo 5 
metai. Paminėjimui 5 me
tų sukaktuvių leidžiame 
PUIKŲ ILIUSTRUOTĄ 
KALENDORIŲ 1921 m. ir 
taipgi išleisime vieną nu
merį “Darbininko” papuoš
tą pritaikintais raštais ir 
kuopų bei veikėjų paveiks
lais.

Iki šiol gavome tik iš ke
lių kuopų paveikslus, bet 
norėtume turėti iš visų. Tad 
prašome siųsti kogreičiau
sia, kad galėtume suspėti 
padaryti klyšes ir patalpin
ti jubilėjihiame Kalendo
riuje arba “Darbininke.”

Su paveikslu siųskite pen
kinę “money orderiu” arba 
čekiu už padarymą klvšės. 
Už patalpinimą Kalendo
riuje arba “Darbininke” 
nieko nemokate.

• A. F. Kneižys,
LDS. Centro Sekretorius.

•
Bobą ir taip naudingus su
manymus rėmė. Tad visi, 
o visi nedėlioj pribūkite, 
kuriems nors kiek rūpi dar
bininkų reikalai. Gerbiami 
patersoniečiai girdėjau ža
da delegatus gražiai pagerb
ti su puikiausia programa.

A. J. Dymta,
N. ir N. J. LDS. Apsk rašt.

Lapkr. 7 d. 1920 L. R. K. skyrius 
surengė prakalbas. Kalbėjo gerb. 
kun. Bakšys iš Waterbury,'Conn. Gai
la kad iš priežasties blogo oro publi
kos mažai atsilankė.

Gerb. kun. Bakšys savo puikioj Ir 
turiningoj kalboj nupiešė musų bran
gios tėvynės dabartinį stovį. Aiškiai 
išdėstė lenkų šunybes ir ragino visus 
aukuoti dėl tėvynės. Taip-gi skatino 
lietuvaites prie darbo, teikti pagelbų 
musų broliams kurie aukauja savo gy
vastį už tėvynės laisvę.

Nors ir mažai žmonių įuvo susirin- f 
kę, bet aukų surinkta $230.00. Ištik- 
ro, reikia pasidžiaugti, nes ihusų ko-, 
lonijoj randasi gerų tėvynės mylėtojų 
kaip iš vyrų taip ir iš moterų.

Musų kolonijos moterys puikiai at
sižymėjo su savo darbais. Negalima 
praleisti nepasakius kad musų koloni
joj randasi moterų, kurios jau numez
gė labai daug sveterių ir pančekų. 
Bet yra ir tokių kurios nei piršto ne
pridėjo prie to naudingo darbo.

Taigi sesutės visos prie darbo, nes 
dabar tėvynė reikalauja jūsų pagel
bos.

K. Matulis 10.00
J. Vlrakas 10.00
A Dovidonis 10.00
J. Našlėnas . 10.00

Po $5.00: J. Pralinskas, St Karob
lis, A. Alekevičius, G. Likaitė, J. Lu
kinskas, A Klipienė, J. Aidikonis, A 
Ruplis, E. Makštelytė, A Aukštikal- 
niutė, J. Svintiskas, J. Kapitskas,' P. 
šmaučiutė, K. Matulytė, D. Karoblis.

Po $2.00: A. Petrauskas, A Tamo
šiūnienė, M. Kapisaitis, J. Dudis, L. 
Tamošiūnas, J. 
M. Monikaitė.

Po $1.00: Ap. 
das, A Losius, 

Ikevičiųtė, K. Aksomintauskaitė.
Smulkių aukų 80c.
Viso tų dienų surinkta $362.80.
Mums buvo paskirta Tautos Fondo 

surinkti $300.00, o mes padarėme sa
vo kvotų su dideliu kaupu.

Lietuvos Sakeis.

Kvedaras, J. Ringis,

Užubalienė, K. Straz- 
E. šulskienė, P. Mon-

AMSTERDAM, N. Y.

Extra! Extra!
TĖMYKITE!!!

New Yorko ir New Jer- 
seys LDS. Apskričio 10 su
važiavimas bus 14 d. lapkri
čio, 1920 m. 1-mą vai. po pie
tų bažnytinėje salėje 147 
Montgomerv St., Paterson, 
N. J. •

Minėto apskričio visų L. 
D. S. kuopų valdybos būti
nai kviečiamos pribūti ir 
bent po tris LDS. narius at- 
sivežkite delegatais, nes 
daug naujo išgirsite. Iš L. 
D. S. Seimo mūsų delegatas 
V. Šereika išduos raportą ir 
sužinosime kokias prieder
mes uždėjo seimas ant mū
sų apskričio. Turėsime ap
kalbėti maršrutą, naujų 
kuopų organizavimą, ap- 
švietos ir dailės dalykus, 
kurie iki šiol mažai vykdo
mi. Tokį apskritį turime 
gerbti, nes jo darbai daug 
ką mums rodo. Mūsų aps
kritys pirko L. L. Paskolos 
Boną, pirko L. D. S. Namo

Rusijos bolševikų valdžia, 
minėdama trecių metų gy
vavimo sukaktuves, ne be 
pamato gali didžiuotis per
galę ant paskutinio savo 
priešininko gen. Vrangelio 
pietinėj Rusijoj. Gen. Vran- 
gel,« matyt, jau visiškai su
muštas. Ir tai buvo pasku
tinis prieš bolševikinis rusų 
vadas. Prieš pusantrų ar 
daugiau mėnesio Franci j a 
jį buvo pripažinus, jį rėmė 
ginklais, amunicija ir buvo 
pasiuntus gen. Weygandą, 
kurs lenkams prfgelbėjo at
siginti nuo bolševikų.

Alijantai, ypač Francija, 
finansavo ir ginklavo Kol- 
eaką, Judeničą, Denikiną, 
Vrangelį ir lenkus. Tikėjo-

L. D. S., N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS PROTOKOLAS.

L. D. S., N. A. A. Valdyba 
laikė susirinkimą spalio 7,1920 
LDS namo kafnbariuose, 1 vai. 
Susirinkimą atidarė Apskričio 
pirm. V. Kudirka. Nepribuvus 
raštininkui, suvažiavimo rašti
ninkė išrinkta J. A. Kriviutė.

Visupirma buvo svarstoma 
apie pinigus kuriuos uždirbo 
N. A. A. IšvažiavinJS Komisija, 
apskričio valdyba užgyrė komi
sijos darbą ir nutarė pasiųsti 
auką Lietuvon už $200.00 kny
gų dėlto, kad susirinkime pa
aiškėjo, kad spauda yra labai 
reikalinga dabartiniame laike 
Lietuvoj. Taipgi nutarta pa
siųsti $00.00 pinigais Lietuvvos 
Darbo Federacijai.

Nutarta pasiųsti kogreičiau- 
sia vardan N. A. Apskričio 
valdybos. Išrinko į komisiją 
Aps. vice-pirm. M. Žukauskai
tę ir J. Glineckį sužinoti su 
“Darbininko” Administraciją 
dėl supakavimo knygų vertės 
$200.00 ir kad praneštu apskr. 
valdybai kada bus galima per
žiūrėti ar yra jos tvarkoje dėl 
siuntimo ir pasirašymo valdy
bos.

Likusius pinigus palieka dėl 
nusvarstymo viso apskričio su
važiavimo.

Grįždami prie seno užmany
mo, Apskričio valdyba pa
geidauja apskričio Koncerto 
Komisijos surengti koncertą 
kogreičiausia. M. Žukauskai
tė viena iš komisijos narių ap
siėmė sukviesti visus rengėjus 
dėl pasitarimo kaip greit bus 
galima. Būtų malonu, kad 
koncertas įvyktų pirm apskri
čio suvažiavimo.

Susirinkimą uždarė pirmi
ninkas V. Kudirka, 3-čią valan
dą po' pietų.

Rašt. J. A Kriviutė.

j. 
j. 
F. 
A 
j. 
Iz.

Sekančios ypatos aukavo:
O. Davidonienė................... $11.40
I. Dombrauskas .............................. 11.00
J. Zakarauskas .............................. 10.00
Kun. V. P. Karkauskas .„..,10.00

Griškaitis ....................................10.00
Jokūbaitis ..........................  10.00
Rumskis ......................................10.00
Salemonas ..................................10.00
Išganaitienė .......................  10.00
Navickas ...................................10.00

Ig. Navickas ....................................10.00
, šimoliunas ..................................10.00
. Ralius ........................................10.00

Juoukevičius .............................. 10.00
Po $6.00: J. Armonas, M. Juozunas. 
Po $5.00: J. Baranauskas, J. Tiškus, 

A Ramonas, P. Grigienė, F. Mačiulai- 
tis, M. Rasimienė $4.00.

Po 
tė.

Po 
Po

J. Mickevičius, M. Povilaičiutė, M. Riš
kienė, P. Povilaičiutė, J. Ūsorius, A 
Mizgirdas, J. Lukša.

Po $1.00: H. Rasimiutė, J. Paukštis, 
O. Savickienė, M. Jokubaitė, K. Ka- 
sauskas, H. Armonienė, M. Bakšienė, 
V. Zavorskas, M. Mačienė, K. Venclo- 
viutė, A Uloza, M. Žirlienė, K. Augus- 
tinavičia, M. Paliauka, M. Radzaus- 
kas, K. Šidlauskas.

Viso surinkta $230.00.
Per klaidų buvo paskelbta kad su

rinkta $250.00. Įvykusių klaidų šiuo- 
mi atitaisome.

Vardan tėvynės, tariu širdingai a- 
čių visiems aukotojams.

L. R. K. Raitininke.

V. 
K.
J.

$3.00: V. Timinskas, O. Pukilai-

$2.50: V. Norkūnas, J. Danušas. 
$2.00: J. Mišeikis, F. Jarmakas,

t

ATHOL, MASS.

L D. S. KUOPy SUSI
RINKIMAI.

Vestuves.
Spalio 27 d. š. m. lietuvių R. K. šv. 

Jurgio parapijos bažnyčioje, kun. V. 
G. Vilkutaitis surišo moterystės ryšiu 
p. L. Adomaitį su p-le M. Milmoniute. 
P-as L. Adomaitis yra vienas iš pavyz
dingiausių čia augusių lietuvių. Taip
gi tų pačių dienų surišti moterystės 
ryšiu Matas Šimonis su p-le O. Ma- 
tulalčiute. Abu yra 
jaunime darbuotojai 
dailės srityje ir yra 
kp. ir L. V. 25 kp.
buvo sukviesti draugai bei draugės. 
Pradedant sudainuota Lietuvos imnas. 
Laike vakarienės surinkta Lietuvos 
gynimui į T. F. $78.00. Pažaidus ir 
palinkėję jauna vedžįims ilgiausių me
tų visi linksmi išsiskirstė.

žymus katalikų
Jie atsižymėjo 

nariais LDS. 51 
Ant vakarienės

Lapkr. 7 d. š. m. vietos pustuzinis 
bolševikėlių surengė prakalbas. Par
sikvietė kalbėtojų kokį ten Jankaus
kų iš New York’o. Tas žmogelis ka
mavosi prakaitavo ir apart plūdimo ir 
melų nieko nepasakė. Pabaigus jam 
plūsti pasipylė klausimai ir jį taip su
varė į ožio ragų, kad ant galo įnirtu
si publika norėjo traukti “oratorių” 
nuo estrados ir pradėti plunksnuoti. 
Vos salės savininkas apramino. To
kios pasekmės, bolševikiškos Rusijos ir 
imperialistiškos Lenkijos agentams 
musų kolonijoj.

Teatras ir Prakalbos.
Spalio 31 d. š. m. Lietuvos Raudo

nojo Kryžiaus Rėmėjų 7 sk. buvo su
rengęs vakarų Goodrich House salėje 
E. 31 gt Vaidinta vieno veiksmo dra
ma “Nors gyvybę nustosiu, bet nepa
siduosiu.” žmonės verkė žiūrėdami, 
kuomet sūnūs meldė savo tėvų laimi
nimo eiti ir atkeršyti Lietuvos prie
šams. Deklamavo p-lė M. Kimučiutė 
“Apgailestavimas Tėvynės Lietuvos.” 
Kalba pritaikinta eilėmis atliko p. A 
Slavinskas. Kalbėjo apie L. 
Dr-jų p. J.

Veikalas 
mačio.

Sustojus
benui užbaigta Lietuvos imnu. Vėliaus 
buvo šokiai bei prisirašinėjimai prie 
L. R. Kr. R. nariai. Pelno liko $87.30.

Tuo pačiu laiku Lietuvių Salėje kal
bėjo Jonas šeškauskas, Gailestingų 
Asmenų Dr-jos atstovas iš Kauno. 
Aukų surinko $162.50.

Simono Sūnūs.

NEWAEK, N. J.
LDS 14 -kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj 12 lapkr. 8:00 
vaL vakare Šv. Jurgio svetainėje 
180 New York Avė. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi at
siveskite naują narią.

Kviečia Valdyba.

N0BW00D, MASS.
L. D. S. 3 kp. mėnesinis susirin- 

kitnas įvyks nedėlioj 14 d. lapkr. 
tuojau po sumai bažnytinėje sve
tainėje. Visi nariai malonėsite 
susirinkti ir naują narią atsivesti

* Valdyba. x C

HAETFORD, CONN.
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nediėlioj 14 d. lapkr. 
tuojaus po sumos Bažnytinė
je salėje, 41 Capitol Avė. Kvie
čiame visus narius ateiti. Taip
gi atsiveskite naują narią.

Valdyba.

Ku-ku.

R. K. R.

ĮVILKĖS BARRE, PA.

CžmuStas Kasyklose.
Pėtnyčioj, lapkričio 5 d. griūnant 

anglims kasyklose ištiko ekspliozija ir 
užmušė lietuvį Kazį Baltuškų. Jo kū
nas tik surastas ant rytojaus lapkri
čio 6 d.

Jis paliko nuliudime moterį, sese
ris Stulgaitienę ir Račiūnienę ir bro
lius Juozų, Petrų ir Pfranų ir taip-gi 
tėvų Lietuvoje. Jis buvo 39 metų am
žiaus ir paėjo iš Marijampolės aps
kričio. Buvo labai gerai žinomas šio
je kolonijoje ir apylinkėje kaipo mu
zikas ir buvo nariu “Moyles” orkestros 
ir taip-gi nariu “Rowley” ir “Alesan- 
der” beno.

P. Petrauskas.

IV ILKES-BARRE, PA.

Kuzas.
ir eilės parašyta

publikai grojant

p. S. Ki-

C. L. T.

LE1VISTON, ME.

LEWIST0N, ME.
LDS 37 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj 14 d. lapkr. 
paprastoj vietoj. Kviečiame vi
sus narius būtinai ateiti, nes turi
me svarbią reikalą. Taip-gi at
siveskite naują nariij.

LAWRENCE, MASS.

LDS. 70 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj 14 d. lapkr. 
5 valandą po pietą bažnytinėje 
salėje 94 Bradford St. Šiame su
sirinkime turėsime daug svarbią 
reikalą aptarti

Valdyba.

NEPAPRASTAS VAKARAS!
E ASTON, PA.

13 d. Lapkričio L. D. S. 40 kp. rengia nepaprastą 
vakarėlį naudai mūsų brolių Lietuvos kareivių šv. Mykolo 
Arkaniolo parapijos svetainėje Spring Garden St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Malonūs Broliai ir Sesutės! Kviečiame visus vieti
nius ir iš apielinkių atsilankyti skaitlingai o užtikrinam, 
kad būsite užganėdinti.

Programas susidės iš gražiausių lietuviškų dainelių, 
prakalbų ir kitokių nepaprastų margumynų. Kalbės žy
mus kalbėtojas A. F. KNEIŽYS, LDS. Centro Sekreto
rius, iš South Boston’o apie vėliausius nuotikius Lietu
voje.

i Koncertinę programo dalį išpildys šv. Mykolo Ar
kaniolo parapijos choro vedėja p-lė M. Mitruliutė su di
džiųjų ir mažųjų choru.

Vietos L. D. S. 40 kp. paskyrė iš iždo nuo $10. iki $15. 
nupirkimui tinkamo gero daikto giliukingam. Įžangos 
tikietas bus geras ir laimėjimui. Šiame vakarėlyje suži
nosite daug ko naujo ir naudingo.

ANT RYTOJAUS, Nedėlioj, 14 d. lapkričio š. m. 
pobažnytinėje svetainėje bus PRAKALBOS L. D. S. 40 

Įkp. Kalbės tas pats kalbėtojas A. F. Kneižys apie dar
bininkų reikalus. Tad kviečiame į šias prakalbau visus 
darbininkus ir darbininkes ateiti koskaitlingiausia ir iš
klausyt, o užtikrinam. kad išgirsite daug ko naujo iš dar
bininkų judėjimo. Prakalbos 3 vaL po pietų.

Lenkų-dvarininkų brukimasis į Lie
tuvą mus dar daugiau sujudino dirb- 
ti*tėvynės labui. Vietos lietuviai 
griežtai protestuoja prieš lenkų-barba- 
rų darbelius ir tuoj paremia savo au-. 
mis.

Lietuvos Paskolos stotis turėjo vie
šų susirinkimų pobažnytinėje svetai
nėje lapkričio 7 d. Pirmiausia kal
bėjo gerb. klebonas kun. A Petraitis. 
Jis aiškiai perstatė dabartinį Lietuvos 
padėjimų ir nurodė budus gelbėjimui. 
Ragino pirkti L. L. Paskolos bonus. 
Ant galo priminė kad kas neišgali pir
kti bono arba neišgali duoti didesnę 
aukų, tai turi nors vienų šautuvų nu
pirkti. Tame susirinkime nemažai iš
pirkta bonų ir šautuvų. Beto išrink
ta 6 poros kolektorių pereiti per sta
bas rinkdami aukas ir pardavinėda
mi bonus. •

Sekanti asmenys pirko po L. L. P. 
bonų ant šio susirinkimo: 
I-. Grigaliūnas 
J. Andrilaltis 
Rap. Kumštis

Cibas ....
Lukinskas
Paliulis ..

Lapkr. 4 d. š. m. viešbutyje 
vietos ir apylinkės jaunimo ir veikė
jų šeimyniška vakarienė su progra
mėlių.

Viskas labai gerai išrodė, tik per
daug amerikoniškos dvasios.

Vietos jaunimas turėtų pamėgti gra
žias lietuviškas daineles ir žaislus, o 
didžiuotis savo prakilnumu ir darbš
tumu.

1VATERBURY, CONN.

buvo

Buvęs.

Morkūnai tė 
Misiūnas .. 
Klipienė .. 
Račiūnas ..

$50.00 
.50.00
.50.00
.50.00
.50.00
.50.00
.50.00
.50.00
.50.00
.50.00
.50.00
.50.00

D.
J.
K.
K. IPudis
P.
L.
A.
J.
K. Užubalis
Viso tų dienų parduota už ....$600.00 
Pirmiaus buvo išpirkta .......... 3,700.00

Išviso.........................................$4,300.00
šie aukavo ant šautuvų, kanuolių ir 

ant kulipkų:
Kun. A. Petraitis 
Aug. Sklėnis .

Grigaliūnas 
Balčiūnaitė 
Rasinskaitė 
Rimša .... 
Andriliunas 
Vidugiris . 
Andrulis .
A Gailiunas 
šeseika .
Misiūnas 
Cibas

Jastnskas
Bužlaučlns 
Vaitkevičius 
Garbuzaitė

Pirmi nupirko automobilių.
Lapkričio 7, š. m. įvyko susirinki

mas Lietuvių Prekybos Bendrovės šė- 
rininkų. Perskaičius laiškų L. P. B- 
vės prezidento J. Romano su atsišau
kimu į visus šėrininkus ir į visus tė
vynainius, mylinčius tėvynę. Suma
nymui visi pritarė ir tuojau surado bu
dus ir sudarė $1,000.

Tai-gi waterburiečiai pirmi nupir
ko Lietuvos valdžiai automobilių ir ap
šarmoję leidžia į priešų. Stiprinkime 
Lietuvos valdžios

Dėl nupirkimo 
vo šie asmenys:

Po $10.00: V.
Tamošaitis ,M. Volskis (pažadėjo).

Po $5.00: K- Ivanauskas, M. šlevas, 
A Ramanauskas, B. šllkauskas, J. P. 
Makauskas, P. Kevinas, J. Bakutis, J. 
Jokubauskas; A Maurutis $2.00.

Po $1.00: M. Jankaitis, J. Jasinskas, 
J. Sležis, V. Malmokas.

Viso labo sušukuota $76.00, 
linta $950.00.

Viso labo sudaryta $1000.00

jėgų kuo galime, 
automobiliaus auka-

Romažas, Izidorius

pasko-

Viso labo sudaryta $1000.00 ir pa
siųsta telegramų į Kaunu nuo Lietu
vių Prekybos B-vės šėrlninkų Water- 
bury’o skyriaus.

J. Tverijonas,
L. Pr. B-vės Waterbury’o sk rašt

Spalio 30 d. įvyko balius parengtas 
T.' F. 99 sk. Publikos buvo prisirin
kę apie 100, kuri smagiai šoko ir žai
dė. Tarpe buvo išpildytas programė- 
lis. Pirm. M. Dailydaite pasakė jaus
mingų prakalbėlę; liepė nenusiminti 
ir nenuleisti rankų, kad priešas briau- 
jasi Lietuvon, bet stoti į darbų su 
visomis jėgomis, tuomet priešai greit 
bus nugalėti. Po to M. Bernotaitė ir 
Z. Rimaitė padainavo “Ilgu, ilgu.” 
Amerikonė V. Woodberry ir Z. Rimai
tė padainavo vienų angliškai. Po to 
vėl Rimaitė ir A Petrošaitė padai
navo “Vai dariau, dariau lyseles” ir 
“Močiutė mano.” Dainos visiems pa
tiko. Pelno liko virš $30.00.

Lapkr. 2 d. buvo atsilankę L. F. B- 
vės darbininkai ir rodė krutamuosius 
paveikslus. Tas daugumui gal pirmų 
sykį teko matyti lietuviškus kruta
muosius paveikslus tai labai patiko. 
Ypatingai smagu buvo matyti Lietu- 

žmonių

L. V. 2
Sulošta

vos kariuomenės veikimų, 
buvo gana daug prisirinkę.

Lapkr. 6 d. buvo parengtas
kp. jaunamečių vakaras.
“Trys kviečių varpos” ir “žvaigždžių 
kalba.” Lošė priaugančios vytės. Lo
šimas padarė gražų įspūdį į žiūrėto
jus. Scena buvo gražiai išpuošta ir 
lošėjos tinkamai aprengtos, kas ir-gi 
daug dailumo pridavė. Dainuojant 
pritarė pianu M. Pranckaitė o smui
ką A Petrošaitė. Vakarų vedė V. 
Vaičiulaitė. Ji su M. Dailydaite dau- 
gausia rupesnio ir darbo prideda prie 
lavinimo jaunosios kartos lietuviškoje 
dvasioje. Programas baigėsi L imnu. 
Po programo tęsėsi šokiai ir žaislai, 
žmonių buvo virš 100. Pelno ir-gi 
nemažai liks.

Jersey City, N J.
LDS 76 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nediėlioj 14 d. lapkr. 
2:30 vai. po pietą, paprastoj vie
toj. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbią reikalą aptarti. At
siveskite naują narią.

Valdyba. 

greenfield; MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj 14 d. lapkr. 
antrą valandą po pietą, 12 
Wasbington St. Kviečiame visus 
narius ateiti Taip-gi atsiveskite 
naują.

CHICAGO, ILL.
L. D. S. 20 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj 14 lapkr. 
tuojaus po pamaldą, Šv. Miko- 
lo Arkaniolo parapijos svetainėj, 
1644 Wabansia Avė. Į šį susirin
kimą kviečiame visus narius ko
skaitlingiausia ateiti.

WEST LYNN, MASS.

Lapkričio 14 d. š. m. 2 vai. po pie
tų po Nr. 32 Morris St. įvyks svar
bus LDS. 24 kuopos susirinkimas, šir
dingai kviečiame visus narius ateiti.

Valdyba.

Suaugęs Vytis. LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

(Iš Daugų M. J. Sinkevičiui)

CLEVELAND, OHIO.
"Spalio 31 d. nedėlioj buvo nepapras

tos prakalbos. Kalbėjo Jonas Meškaus
kas, tik kų atvažiavęs iš Lietuvos. 
Jis aiškiai perstatė Lietuvos padėjimų, 
o ypač mažų vaikučių našlaičių. - Tai
pogi kalbėjo vietos Tautos Fondo pir
mininkas Al. Banevičia. Nors mažas 
būrelis buvo susirinkę, bet aukų dėl 
Jėzaus Vaikelių Dr-jos surinkta $172.- 
50.

A. S. šlio kailis.

—
MONTREAL, CANADA.

CLEVELAND, OHIO.

RAGINKITE SAVO DRAURBS IR 
PAŽĮSTAMUS PIRKTI BRNUB IR 
AUKu OTI LIETU v AI.

DEKITE AUKAS GELEŽINIAM VIL
KUI.

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

A
O.
P. 
P. 
J. 
S.
P. 
J. 
J. 
L.
D. 
J.
P. 
P. 
P.

25.00
10.00
10.00 

j.10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

• Šalis atidarymas.
Spalio 17 d. š. m. vietos Lietuviškų 

Dr-jų Bendrovė atidarė salę ant 68-os 
gatvės ir Superior avė. Atidarymo iš
kilmėse programų išpildė C. L. T. be- 
nas. C. L. Teatrališkas choras Ir L. 
Vyčių 25-tos kuopos choras: solistės 
p-nl S. Greičienė, p-lė L. Baltrukoniu- 
tė ir A Grigtntė. L. Vyčių 25 kp. 
merginos-dainlninkės buvo pasipuošę 
Lietuvos vėliavos spalvos juostomis 
ištrižai kratiniu.

Parapijos reikalai.
Spalio 24 d. š. m. Lietuvių R. K. šv. 

Jurgio parapijos bažnyčioje laike su
mos pradėta keturios dešimts valan
dų atlaidai.

šios kolionijos lietuviai pradeda at
busti ir rūpintis Lietuvos reikalais. 
Musų laisvamaniai užgirdę, kad ge
ros valios žmonės rengiasi stoti į pa- 
gelbų Lietuvai pienuoja kaip sutruk
dyti ir užkenkti. 'Jie susirenka J kar- 
čiamų prie bačkutės ir tariasi pasi
tarnauti Lietuvos priešams. Gėda.

Gerutis.

Brangus Brolau:
Laiškus ir laikraščius gavome. Ačių. 

Taip-gi gavome ir pinigus 60 rublių. 
Dabar pas mus karas su lenkais. A- 
pie Varėnų eina mūšiai. Lenkai vis 
dar nori Lietuvoje ponauti, bet musų 
narsi kariuomenė neduoda jiems ra
mybės ir smarkiai pliekia kailį.

Daug gelbsti musų kariuomenei da
bar susiorganizavę partizanai į šaulių 
Sąjungų.

Mūšiai Varėnoje tęsėsi apie dvi sa- 
vaiti ir lietuvių nebūtų įveikę Jei ne 
išgamos sulenkėję vadai musų pusėje, 
kurieraiatydaml, kad lenkai pralaimės, 
perėjo Į jų pusę. Dabar šauliai da
boja tokius ir esame tikri, kad len
kus išgrūs atgal f Varšavų.

P. Kamandulis.

GEDA IR PAŽEMINIMAS LAUKIA 
AMERIKOS LIETUVĮ BE BONO IR 

ĄUKAVIMO PALSm>TMQ,

K.

Kun.

Jo Eminencija 
James Cardinal Olbbons, 
Honorary President,

Baltimore, Md. 
Kun. K. Urbonavyčius, prezidentas, 

50 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
Kun. M. A Pankus,. Vice-Pirmininkas, 

443 Park Are., Bridgeport, Ct 
P-l« S. Rutkauskaitė, Vlce-plrminlnkė, 

602 South St, Mahanoy City, Pau 
Vaišnoras, iždininkas,

1514 Carson St, PIttsburgh. Pa. 
J. Kralinskas, sekretorius,'

222 S. 9th St, Brooklyn. N. T.



aras perdaug, negana kruvinų prakaitų siurbti, dar ims musų 
pačias vyįloti! Ateis gal laikas.

(Vokiečiai išeina skambindami šporais, Stasė juos iš- 
Ivdi)

Lietuvoje.
<

DRAMOS VAIZDELIS 3 VEIKSMUOSE Iš GYVENIMO 
LIETUVOJ VOKIEČIŲ OKUPACIJOS LAIKAIS.

pas Vlčus girdėjosi, tik Saukia žandaars: “Straf, Straf!” 
girdisi.

PETRAS (staiga atsipeikėjęs). A, tai reikia miltus 
paslėpti—ko gero, tie velniai ir čionai užgrius (išbėga).

STASE (pasilikus viena). Ir sviestų reikia paslėpti! 
(Išbėga į kamaraitę ir išnešus poodinę sviesto pagrūdo po 
papečkiu ir užkiša skarmalais). Gal neras tie nenaudėliai. 
(Lauke girdisi balsas: "Halt du Deivei, cum Doner Weter 
noch einmal!” (Sustok tu, velne, po perkūnais dar kar
tą). O Jėzau, Marija ir pas mumis jau sugriuvo, o Pet
riukas ar tik spėjo miltus paslėpti. Neduok, Dievulėliau, 
nelaimės! (Išbėga).

(Skiriu Lietuvos vargo žmonėms) SCENA III.

VEIKIANTIEJI ASMENYS: •
I’etbas Balčiūnas, jaunas ūkininkas.
Stasė, jo žmona.
Senutė, Stasės motinėlė.
I- asai žandaras (moka lietuviškai) Hauptmanas.
II- asai žandaras (moka lietuviškai tik nekalba).
III- ČLAS ŽANDARAS.

Viršaitis.
Kareiviai-Vokiečiai.
ŽMONĖS.

daugiau

senutė; 
naginė-

VEIKIANČIŲJŲ APSIRĖDYMAS IR IŠVAIZDA.
Petras. Didesnis kaip vidutinio ūgio vyras, 25 metų 

šviesus plaukai, geltoni ūseliai; dėvi pilkas milines kelnes 
ir sermėgų, avi naginėmis ir baltais auteliais, kepurė juo
da, paprastai šventų dienų tokios pat drapanos tik naujos 
ir balta skarele po kaklu.

Stasė. Augšta moteriškė, 23 metų, geltonos, ilgos ka
sos supintos į dvi pynes ir žaliu kaspinėliu surištos, bliuze 
kaimietiška, kvietkuota, sijohas pilkas, kojos apautos na- 
ginaitėmis ir baltais auteliais, šventų dienų tik sijonas 
languotas su žaliomis ir raudonomis spalvomis, 
viskas taip pat.

Senute. Sena, žemutė, truputį pasilenkusi 
bliuze ruda, kvietkuota, sijonas tamsiai žalias, 
ta.

, I-asai žanadras. Augštas, drūtas vokietis su juoda 
spindinčia kaska, spindinčiu variniu arti priešakyj ir aug- 
štu smailgaliu iš viršaus. Kaska užpakalyj žemai užsilen
kia ir pridengia kaklų; per veidų peržabotas dirželis dėl 
kaskos prilaikimo spindinčiomis varinėmis blėtelėmis ap
dengtas; vokiškas mundierius melsvos spalvos su žalios ge
lumbės stačia apykakle, kurioj iš abiejų šonų po didelį, si
dabrinį guzikų. rankovės apsiūtos baltu kaspinu ir turi 
poldu guzikėliu; per krutinę guzikai dideli, pilki, su arais, 
per vienų guziko skylutę mundieriuje pervertas juodos ir 
baltos spalvos platus kaspinas, ženklas atsižymėjimo; kel
nės tokios pat spalvos kaip ir mundierius; batai ilgi, virš 
kelių, tamsiai geltoni su vokiškais šporais užlenktais į vir
šų batai platus ir dideli, po kaklu pasikabinęs didelę, pil
kų blėtį pavydale mėnulio piautuvo su raidėmis ant storos 
pilkos grandinės, susijuosęs plačiu storu diržu su varine 
didele sakčia, o prie diržo iš kairės, didelis, ilgas, juodas 
vokiškas kalavijas su išdirbtu areliu, kuris pridengia ran
ka kalavijų paėmus. . Einant žvangina šporais ir daužo į 
žemę kalavijo galu. Prie dešinio šono didelėse, skurinėse 
makštyse, didelis, juodas revolveris. Išvaizda baisi: ru- 
-di ūsai vokiškai užriesti į viršų ir išsiskėtę, be barzdos, 
akys piktos.

II-asai ir III-čiasai žandarai. Viskas taip pat. tik be 
baltų guzikų apykaklėje.

Žmonės,-kaimiečiai.
Viršaitis. Paprastas, kaimietiškas žmogelis su tamsiai 

žaliu senu, nunešiotu skribliu, maždaug kaip Petras. Vis
J 

vis ne-
susirūpinęs.

Hauptmanas. Vokiečių augštesnis karininkas, 
žiojas šikšninę lazdų.

VEIKSMAS PIRMAS.
Scena I.

(Stasė ir Senutė)

(Paprasta kaimiečių troba, iš kairės kertėj

SCENA IV.
(Petras ir Stasė)

PETRAS (vienas). O, aš negaliu daugiaus bekęsti 
matydamas kaip prakeiktasis vokietis kiša savo* vagiškas 
rankas prie mano pačios, jog tai toks žmogaus išniekini
mas jau perdidelis! Negana kad išplėšia tau paskutinį 
duonos kųsnį, 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 sielos, kuomet galas bus jūsų piktiems darbams, 
kuomet galėsime mes laisvai atsikvėpti?.. O, Jėzus, Ma
rija ir Juozapas šventas, jus matote musų sunkius vargus 
ir priespaudas, duok mums vilties geresnių-dienelių, 
galėtumėm savo darbo vaisiais naudotis ir gėrėtis, 
vargeli, vargeli mano!..

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

STASĖ (įeina). Petreli, ko tu taip sunkiai užsimųsteL 
(Pribėga, pakelia galvą ir pabučiuoja jį) Dievas neapleis 
musų vargšų, gal 
bausmę. Stiprinkis, 
lasai, 
mė it dar juokiasi
čiasis žandaras tai vis alaus ieškojęs po kaimų ir neradęs 
jo niekur iš piktumo iškratė Stočkus ir rado šautuvų už
slėptų pastogėj. Visus: seniukų, senutę ir sūnų, net sam
dytų mergiščių užrašė ir liepė ateiti paskirtų dienų į juos, 
o šautuvų išsinešė kartu. Jie žmonės ir kur dėtis nebe
žino, jog bausmė tai sunki bus, tik verkia ir tiek.- 
Tu, Petriuk, dovanok kad vakarienės tau nebeišviriau, 
mat, tiems nenaudėliams kiaušinius viriau, o ir ugnis jau 
užgeso.

PETITAS (atsikėlęs ir vilkdamasis į ilgą, plačią mi
linę). Nieko, Stasyt,—mamytė davė sviesto, o aš ir nak
ties joju tuojaus, ryt reikės baigti akėti. Dabar lik svei
ka, mano širduže! Tegul bus pagarbintas 1 (Išeina).

SENUTE. Ant amžių, amen. Padėk tau Dieve! (Sta-

kad 
O,

už-

ir pikti vokiečiai patirs kuomet jų 
Petreli! (Bučiuoja) O, tu mano mie-

lyg kitos teisybės ir nebūtų. O tre-

sė išlydi Petrą, sugrįžus, jai senutė sako): Matai Sta- , 
syt, kaip tave Petrelis myli, tai ir tu jam vis pasistengk, - 
nabagas, per. kiaurų dienelę nusidirbo, o, ir nakties rei
kia joti, o, žiūrėk, ar prasitaria kokiu žodeliu kad blogai, • 
tas mano gerasis vaikelis.

STASĖ (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 ma
čiau kas jo veide buvo—jis degė keršto ugnimi... Ma
mytė juk aš jam tikra, tik kaip turiu jį įtikinti, kad jis 
neimtų abejoti, jog jis vargo spaudžiamas gali pamany
ti kad aš ištikro... O, tas mano Petrelis!.. Kentėk šlr-_ 
dėlė!..

SENUTĖ. Brangioji tu mano dukrelė, jog aš tave au
ginau ir auklėjau mažų ir tu mano paguodėle senatvėj esi, 
man gražu kad jus taip vienas kitų mylitės ir aš noriu 
kad tu, mano dukrelė būtumei tikra tiems žodžiam^, ku
riuos ištarei prie altoriaus prieš Dievų, lai į tavo šir
delę, vaikuti mano, neįlys piktas kirminas, kuris galėtų 
sudrumsti jūsų jaunas dienas ir laimingų sugyvenimų. 
Buk visuomet toki gera jam kaip dabar esi ir niekas per 
amžių" neužstos jums kelio ir jus džiaugsitės susilaukę 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 gal
vą jai ant jos kelių). Mamyte, aš visuomet mylėsiu jį 
kaip mokini mane.

SENUTĖ (pabučiuoja ją įgalvą). O ir kasos tavo 
puikios, dukryt, ir džiaugiasi tavimi Petrelis užtat (Glos
to galvą). Tai jau ir gulti butų laikas, Stasyt,—pasimels
kim Dievui ir gulkim.

(Senutė užsilipa ant pečiaus, ir nusiėmus nuo kaklo 
rožančių meldžiasi, o Stasė perkritus 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 ant 
pečiaus, o ji dar lieka, uždangalas išlėto nusileidžia).

(Užbaiga I-o 'veiksmo)
VARGO POETĄ.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Rengia Lietuvos Vyčių 17 kuopa

LAPKRIČIO 10 D.. 1920 
Lietuvių Svetainėje 

Kamp E ir Silver St, So. Boston,
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Ant šių šokių dalyvaus iš kitų ko
lonijų svečių, todėl jaunuomenei yra 
puiki proga susipažinti ir linksni lai
kas praleisti. Tad visus kviečiame at
silankyti ant šių šokių, o mes užtik
rinam kad atsilankiusieji bus pilnai 
užganėdinti. Visus širdingai kviečia 

Rengimo Komisija.

DIDELIS KONCERTAS!.
VIENĄ Iš GERIAUSŲ PRAMOGŲ 

CAMBRIDGE’IO LIETUVIAMS 
Rengia N. P. P. Svč. M. P. par. choras.

Atsibus Nedėlioję, 
LAPKRIČIO 14 D., 1920 

Kelley School Salėje, 
VVillovv Street, Cambridge, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

1926 m.
Veikiančioji Armija.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Dideįė parapija paieško gero var
gonininko. Turi mokėt gerai vesti di
delį ir mažųjų .chorus. Kitokių pa
reigų nėra. Išlygos geros. Atsišau
kite į: “Darbininkas” (Varg.) 242 W. 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

Oberbefelshaber Ost duoti tokį prikazų, 
in sutkus ganė genuch pūsis svarų mil- 
genug? A, Peter Balšiunas?.. Richtig,

kūkalis, 
prie jo ant žemės indai valgyt virti ir keli kibirai; iš 
dešinės stalas, prie sienos kaimietiškas suolas, ant sie
nos keletas paveikslų šakelėmis ir vainikais iškaišytų, ker
tėj sukabytos sermėgos, prie vidurinės sienos suolelis ir 
pastatyta trumpa šluota. Įeinamos durys iš kairės, ma
žutis langiukas su skersinėmis gelžimis vidurinėj sienoj ir 
iš dešinės—kiek didesnis langas, ant jo mukelė stovi, iš de
šinės šalę lango durys į gulimą kamarėlę)

STASĖ (sėdi prie pečiaus ir verpia, kambaryj ji vie
na pažiurėjus pasilenkusi pro dešinį langą). Gi jau ir sau
lutė leidžiasi, o aš taip užsidirbau kad nė nepajutau kaip 
ir vakaras atėjo (nustoja verpti, atsistoja ir ratelį pake
lia į šalį) gi reikia ir vakarienę jau ruošti—pareis tas 
mano vargšelis iš lauko, o aš busiu ir valgio jam dar ne
pataisius? o jis taip sunkiai dabar vis dirba ir vis vie
nas ir vienas, pakels vargelio tas mano balandėlis besi
darbuodamas (užsimąsto). Bet jis ir kantrus begalo, vis 
jam gerai ir gerai nors kartais ir sausai prisieina paval
gyti ir anksti keltis reikia, nes berno dar nepajėgiame pa
sisamdyti, juk tik vos" trečias mėnuo mes susiporavome ir 
viskų dar tik pradedame,, bet su tokiu vyreliu aš ne
matysiu blogos dienos—jis toks darbštus ir meilus... (at- 
išbėgdama). Bet ko gi ta mama taip ilgai nepareina, juk 
užmiršau, kų gi man Petrelis sugrįžęs sakys—reikia sku
bintis ruoštis. (Eina prie kakalio, prideda jį malkų, į- 
bėgus į kamarėlę išsineša iš lovos išsitraukus šiaudų gniūž
telę, užtaiso ugnį ir užstačius katilą su vandeniu ant jos, 
išbėgdama). Bet kp gi ta mama taip ilgai nepareina, jog 
tik po pietų išėjo ant kapinaičių gale kaimo, kur Petras 
akėja, žiedų nuo liepos prisiskinti—turbut bus pilnų krep
šį jų prlskinus. O ir banda jau turi pareiti tuojaus. (Su
grįžta nešina žagarų pluoštą ir kurstinėja ugnį dirbdama 
dainuoja) : “Saulelė raudona—vakaras netoli.”

SENUTE (įeidama.) Na tu mano dukrelė ir ruošias 
jau, dar ir dainuodama. Gerai gerai tu mano vaikuti kad 
vis linksma, aš irgi jauna būdama taip dainuodavau ar 
darbų dirbdama ar kur eiti ima ar sėdėdama. (Pade
da krepšį ir sėadssi už stalo). Klausyk, Stasyte, kai
me nevisai gerai dedasi,—pareidama per kaimų mačiau kaip 
pas viršaitį atjojo trys žandarai ir arklius kieme susistatė 
j vidų suėjo visi trys. Kad tik vėl ko nors neimtų da
ryti neduok tu Viešpatie kaip anų sykį, žinai, dukrelyt, 
neblogai jeigu dėl viso ko paslėpti tuos miltus, kur šįryt 
Petras duonai atnešė, jog jie prieangyj taip aiškioj vietoj 
stovi,—kų gali žinoti, pasiutęs vokietis ims kabinėtis kur 
tiek daug susimalėt, jog ant kortelių tiek daug susimalti 
niekur negausi, dar gali ir gerasis musų malūnininkas 
nukentėti kad mala naktimis be kortelių, duok Dieve jam 
sveikatų. Tik mudvi, Stasyt, neįstengsime maišo pakelti, 
jog ir Petrelis rytų vos atnešė. (Išeina f prieangį). O, ir 
Petrelis jau sugrįžo! Bėgk. Stasyte arklį pagirdyk, aš 
eisiu karvių susitikti! Petrei, tu pakarok miltus, mudvi 
nepakeliame.

(Du žandarai, Petras ir Stasė)
• (Pirmi įeina du žandarai Petru už rankų vedini, pas

kui seka Stasė)
I- ASIS . ŽANDARAS (paleidęs Petrą ir dairydamas, į 

antrą, žandarą). į, Na, mein lyber, vas denkst du, mit dein 
Keri vas m ūse n vir machen? A? (Na, mano mielas, kaip 
tu manai, ką su tuo vyruku turime daryti f) (Kreipdamos 
i Petrą). Na, Peter Balšiunas, ko tamsta turi unt tam 
pasakyti, kennen šie mich, ja? (Tamsta ar supranti!).*

STASĖ (paėmus už rankos abu veda sėstis už stalo). 
Prašome, poneliai, pasisėdėti, pasiviešėti, paspėsite, ir 
taip jog, poneliai, visur prisilakstote—prašome sėstis!

’ (žandarai buk tai nenorėdami sėdasi. Petrienė den
gia stalą, o — Il-as žandaras ją meiliai palytėdamas).

II- ASIS ŽANDARAS. O, das garništ, Petrienė, gar- 
ništ, vyr musen gleich weita gehen (taria žodžius vokiš
kai, pavyzdžiui vietoj teeiter—teeita ir tt.) (Tai nieko 
Petrienė, mes turime toliaus eiti). Und darbas ir dar
bas, ale Tage, und die Leute zo klug gevvorden zein, wie 
denkst du, Petrienė, visias kaimas viogt ir viogt noriu, 
tavo Peter auch miltus viogti, o das ferboten zo, kaništ, 
kaništ mein lyba, das zer šlečht, zer šlech, Petrienė.

PETRAS (akimis iš pasalų vedžiodamas). Ponai, tai 
kad negalima begyventi, vis štriopos ir štriopos, ir sviestų 
ir kiaušinių reikia duoti, o pačiam per dienas nusidirbus 
reikia sausų putrų srėbti ir sausų plutų griaužti, kokia 
pas mumis veršius girdydavo ir kiaules šerdavo, taip ne
gerai, jog tai tiesiog vogimas, ponai, kad net savo turtu 
naudotis žmogus negali, aš manau kad vokiečių kaizeris 
nėra toks kaip jo pastatyti visokie šun...

STASE (staiga pertraukia Petrą). PetraųepapRašyk 
ponus kiek palaukti, o aš tuojaus kiaušinių išvirsiu ir 
sviesto atnešiu (išbėga į kamarėlę). Prašome, ponai, pa
laukti. > '

I-ASAI ŽANDARAS. Peter Balšiunas, tamstam ga
li būti nuštrofuotam ir į turmus eiti kad taip ant vokie
čių regyrung (valdžios) kalbi, vokiečiai, doič, norėti kad 
Litauen butum gerai, gut, vy in Doičland, (kaip Vokie
tijoje). Kas tamstam pazvalija miltus tėk daug turėti, a? 
Žinoti reikia kad 
kad unt žmogaus 
tus, ja das ganė 
ja?..

PETRAS (smarkiai). Gerai, ponai, tamstoms rokuo
ti, o kad reikėtų iš to, kų jūsų Oberostai paskiria, pra
gyventi ir dar dirbti kaip arkliui, tai pažintumėt kaip 
sunku yra žmogui gyventi; kaip čia ir sugalvota, gal ju-’ 
mis pats velnias ir padėjo tarpe, kad žmogus nuo anksto 
ryto ligi vėliausio vakaro dirbk, dirbk ir negali to, kų 
uždirbi savo prakaitu, laikyti savo turtu, ateina pas tave 
plėšikai, o tu drebėk ir rankas bučiuok jiems, kad atėmę 
nors štriopos neuždėtų, o, jog tai visiškai, ponai, be tei
sybės!..

I- ASAI ŽANDARAS. Halt maul, Balšiunas! Vir ma
chen vy es beser ist, dy dūme litauen ferštejen nicht uns, 
o, dy rusišė Beren. Nutilk, durniuš, meškas.

PETRAS (užsigavęs, smarkiai). Prašom, tamstos po
nai, savo prakeiktu liežuviu mano lietuviškos pavardės ne
darkyti, aš nėsu joks Balšiunas, kaip savo šveplu liežu
viu tarete, aš esu—Petras Balčiūnas, lietuvis. O rusiš
kom meškom tamstos lietuvių nevadinkit, ko tamstos į Lie
tuvų atėjote, jeigu tamstų Vokietijoj taip gerai gyventi 
ir visi tenai ponais esate, kaip giriatės. (Įeina Stasė su 
sviesto lėkšte, dideliu, baltu suriu ir bliuduku kiauši
nių.)

II- ASAI ŽANDARAS. Aber vy šprecht der litauišė Fy- 
her unteroficyr. (žiūrėk kaip kalba tas lietuviškas gyvu
lys).

I-ASAI ŽANDARAS (staiga pašokęs ir smarkiai suda
vęs į stalą kumščio). Cum deivei, noch einmal, Balšiunas, 
halt ferflukte maul, turėk Snukį, lietuviška kiaulė, o ne, 
tai aš padaryš, aš padaryš... cum hundert Donner veter!..

STASĖ (padeda sviestą ant stalo prieš vokiečius, o 
kiaušinius ima virti prie pečiaus ir priėjus glosto žanda
rus). Prašome, paneliai sėsti, prašome. (Petrui) Eik, 
Petrei, pagalųsti peilį.

PETRAS (paėmęs peilį nuo stalo ir išeidamas). Kad 
kur prasmegtumėt! Tai šėtonai!..

(Stasė sukasi apie pečių, vokiečiai užsideda storus ci
garus)

I- ASAI ŽANDARAS (į Stasę piktai). Petrienė, tavo 
vyšr nori revoliucijų daryti, jis šako—vokiečiai negerai, 
o das ist zer šveinlich, jam možnu j turmus Uždaryti, tik 
aš ne vilkas esu, nenorim žmogų suėsti, tai du jam paša-1 
kyti, kad ubermorgen, nach poryt jam bringt miltai in 
mumis, in žadarmėrij, o kad šnukam nicht kalbėti cu fyl, 
buš negerai!..

STASĖ (dėdama ant stalo prieš vokiečius išvirtus kiau
šinius su tekstuke). Dovanokite ponai (puola abiem žan
daram bučiuoti rankas, vokiečiai jų neatitraukia) jis sun
kiai nusidirbo ant lauko, tai šiandie ir piktas, ir ant ma
nęs. -pyksta, dovanokite, ponai, daugiau to nebus. (Stasė 
įbėgus į kamaraitę išneša duonos).

II- ASAI ŽANDARAS (pirmam). Her unceroficyr o, 
der dumer Ber helt zolche šeine Veib, er kanicht doch in 
richtig lyben, der grose maul! (Kaip tas kvailas meška turi 
už pačią taip‘gražią moteriškę, jog jis, tas didelis snukis 
nemoka jos tikrai mylėti) (Abu žandarai ima valgyti. Vi
są laiką su kaskomis)

I-ASAI ŽANDARAS (į Stasę, meiliai ją palytėdamas) 
Na, vy Petrienė ist gute Veib, tai miltuš mums nereik, 
tik du atnešti in žandarmerij, par funt švieštas, ferštest, 
a. meine šace? (supranti, mano brangioji).

(Petras tylėdamas įeina ir padeda išgeląstą peilį ant 
stalo ir atsistojęs laukia).

PETRAS. Tai kaip, ponai, su tais miltais, ar 
imsite ar dar paliekate, nebekankinkit daugiau širdies 
žiūrint į savo kruvino darbo vaisius, kuriuos nori tau 
gis pavogti iš po pat akių.

STASĖ (Petrui). Petreli, ponai, dovanoja tų kartų, 
liepia jiems porų svarų sviesto į žandarmerijų atnešti.

rtČTRAS (Stasei). Galėsi nunešti, tegul jau ris, nors 
ir taip reikia duoti per viršaitį, bet kų padarysi prispaus
tas būdamas — nuo savo burnos nutraukėme, tegul už
springs tie nelabieji...

I-ASAI ŽANDARAS (Petrui). Ich žage vokiečiai nur 
daryti gerai volen, miltuš duoti in žandarmerij nereikės, 
aber das letzte mal, kad taip daugiau nebūtų, ferttėst du 
Keri?..

PETRAS. Kųgi. ačių ponams ir už tokių malonę, 
nors aš ant savo miltų ponas.

(Abu žandarai atsistoja eiti laukan).
STASĖ (sulaikydama juos ir ieškodama mundirų ki

šenių). Pasiimkit tamstos likusius kiaušinius fauleda 
juos į kišenes) prašome nepykti, ponai, kad tiek tik tetu
rime tuo kartu.

I-ASAI ŽANDARAS (meiliai Stase palytėdamas) Gut, 
gut, mein lyber šace. na bis vyderzehen! (Ugi pasima
tymo!) (Paima Stasei už smakro). Sudievn, Petrienė!..

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.

ANT PARDAVIMO

LEWISTON, ME.
Parsiduoda pijanas už žemų kainų, 

tiktai $150.00. Priežastis, nes savi
ninkas išvažiavo j kitų miestų. Kas 
norite matyti, nueikite pas P. Petro
šių 434 Sabatus St Dėl platesnių ži
nių kreipkitės ^pas

S. BUGNAVICIUS,
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Ieškau savo brolio Jurgio; 20 me
ti) kaip Amerike. Pirmiau gyveno Chi
cagoj. Paeina iš Kauno gub., Rasei- 
nų pav., Margiškio vai., Skeražemio 
kaimo, Vainoto parapijos. Turiu svar
bų reikalų, žinantieji prašomi 
nešti, arba pats lai atsišaukia 
adresu:

PRANAS KAISIS,
Millers St. Dison Kows Blantyne 

Lanankshire Scotland.

pra- 
šiuo
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Vietiniai, nepirkusieji bo
no, ateikite jų pasipirkti 
“ Darbininkan.”

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvai
tės! Gal visiems yra žinoma, kad mu
sų tėvynė Lietuva yra sunkiame pa
dėjime. Žinote gerai, kad musų bro
liai tėvynėje atiduoda paskutinį lašų 
kraujo už tėvynę. Taigi šis koncertas 
ir yra surengtas dėl Lietuvos sušelpi- 
mo kovojančių kareivių prieš lenkus.

Koncertas bus toks, kokio dar ne
buvo Cambridge. Programas susidės 
iš įvairių įvairiausių šmotelių: dainų, 
solių, duetų ir tt. Chorui vadovaus 
gabiausieji vargoninkai P. J. Banys ir 
V. Sereika. Choras susidės iš pustre
čio šimto dainininkų. Cambridge’io 
lietuviams bus didelė proga pamatyti. 
Dalyvaus Montello bažnytinis choras, 
vedamas naujo gabaus vargoninko P. 
J. Banio. Prie to dar dalyvaus gerb. 
kun. J. švagždys, iš Norwoodo, kun. K. 
Urbonavičius iš So. Bostono ir vietos 
kleb. kun. P. Juškaitis.

Nepamirškite gerbiamieji, kad šis 
koncertas bus vienas iš puikiausių, to
dėl atsilankykite, o busite visi pilnai 
užganėdinti. Visas pelnas bus pasiųs
tas tuojaus Lietuvon.

įžanga 50 centų, vaikams 15 centų, 
širdingai kviečiame visus.

N. P. š. M. P. Choras.

tik

SCENA II.

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.

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 jj, meldžiu pranešti.

JUZAS GIKIS,
62 IVatkins Terr., Rochester, N. Y.

Ieškau brolio Jono Buivydo, paei
na iš Kauno rėd., Telšių apskr., Yla
kių par., Gricaičių kaimo. 3 metai, at
gal gyveno Harrisburg. III* Bos 319. 
Aš turiu svarbų 
paties atsišaukti 
pranešti.
. PETRONĖLĖ
Bos 93,

reikalų. Prašau jo 
ar kas apie jj žino,

BUDINAVICIENĖ, 
Lester, Pa.

Kas ieško namo sveikoj vietoj, tai 
atsiliepkite ant šio: naujas namas, 6 1 

kambariai ir maudynės, 9,000 pėdų že
mės. Parduosiu už mažesnę prekę ne
gu verta. 79 "VVood Avė., Mattapan, 
Mass.

IEšKO VIETOS.
Pamokytas jaunas lietuvis ieško dar

bo prie raštinės ar bankos ar kitokio 
biznio. Kreipiantys rašykite sekan
čiu adresu:

ANTON DONKUS,
21 Union Park, Boston 18, Mass.

NEPAPRASTAS VAKARAS!
L. D. S. 18 Kp., PAGERBIMUI N. Y. ir N. J. L. D. S. 

APSKRIČIO ATSTOVŲ

BUS NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO 14,1920
SVETAINĖJE 

147 Montgomery St.,
. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Paterson, N. J.

Bus perstatytas puikus veikalas “PIRMI ŽINGS
NIAI” ir taip-gi daug kitokių pamarinimg. Tad kvie
čiame visą, vietos ir apielinkės visuomenę atsilankyti, o 
užtikrinam, kad būsite patenkinti.

Rengimo Komitetas.

RENGIA “NEMUNO CHORAS”*

AUTOMOBILIAI
IR

LIETUVOS GYNIMAS

3

414 W. Broadwty, Se. Boston, Mass

DVI PRAMOOS

JENKINS, INO,

iI eI |I

Subatoj, lapkričio 13 d. vakare šokiai ir * 
prize dance.” Nedėlios vakare (14 d. lapk.) 

bus koncertas po vadovyste A. Grigoraičio. Da
lyvaus p-lė A. Narinkaitė, solistė, iš So. Bos
ton, Mass. Kviečia “Nemuno Choras”

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gyni
mų. 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
nei, kablegramu atsiųskite į Lietuvių Prekybos 
Bendrovę Kaune ir tą pat dieną automobilius 
bus inteiktas nurodytai organizacijai.

Intaisykite automobilių 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 organizacijai1?

Tame reikale susižinokite su

PATARIMAS.
Ši bendrovė, kurios biznis gerai ir plačiai išdirbtas 
ir išgarsintas ne tik tarp lietuvią bet ir tarp ameri
kiečiu po visą Massachusetts valstiją. Ši korporaci
ja, turi jau kelis skyrius nekuriuose miestuose, ku
rie plačiai darbuojasi tarp lietuviu ir svetimtaučiu, 
o ypač lietuvią naudai, tai yra,

VINCENT A. JENKINS, INO.
Real Estate & Mortgages

Si korporacija tapo neseniai inkorporuota ant $100.- 
000.00, kurios Šerai parsiduoda po

$25.00.
Patariama lietuviams šia proga pasinaudoti pakol 
Šerą yra, užsirašykite kiek tik galite, nes tik pa
skirta suma šėrų bus parduodama publikai.

tT T X X t 
i 
i

LITHUANIAN SALES CORP
(Lietuvių Prekybos B-vę)

Siųsdami pinigus iškirpkite šių aplikacijų ir 
siųskite šiuo adresu:

VINCENT A. JENKINS, INO.
395 Broadway, So. Boston, Mass.

Vardas ir Pavardė

Adresas

Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai y- 
pač privalėtų visose kolonijose šitame reikale 
pasidarbuoti.

Miestas



PAMINĖJO SUKAKTUVES.

SUBATOS VAKABE:

kuogreičiausia išmoka pinij

PINIGAI Į LIETUVĄ

M. ČVELANIS,

SULYG PIGIAUSIO KURSO

Suvienyti} Valstijų geležinkeliai ap- 
kr.inuoti apie 20 bilijonų dolerių.

Zaikauskas $20.
00: M. Žioba, Paulius Miką-

469 Broadway, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St.)

Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v.
NEDĖLIOJ, lapkričio 14 d. š. m. 

šv. Petro lietuvių bažnyčioj prasideda 
misijos^ kurias laikys Tėvas Alfonsas 
Maria; Lietuviai turėtų pasinaudoti 
tomis iškilmėmis.

SMARKIAI RENGIASI PRIE 
PARAPIJOS FĖRŲ.

nas giminėms Lietuvoje.
Leidžiame mėnrašti “PREKYBĄ” 
Dėl platesnių paaiškinimų raly-

(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION)
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y

Ši Bendrove, turėdama savo skyrių fBranch Offlce J Kaune, 

dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų ir

EKSTRA SUSIRINKIMAS.
LDS. 1-mos kuopos ir L. Vyčių 17 

kp. laikys sykiu ekstra susirinkimų, 
ketverge, lapkr. 11 d. LDS. name. Vi*- 
sl nariai prigulinti prie abiejų kuopų 
privalo atsilankyti, nes bus svarbus 
reikalai apkalbami. Susirinkimas 
prasidės 7-tų vaL vakare.

Kambarių Komisija.

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Kampas E ir Silver Sts. 

South Boston’e.

KALĖDINĖS KELIONĖS
S. S. CARONIA 20,000 tonų, išplauks lapkričio 25 d. 
2-ros klesos kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 karės 
taksų. 3-eios klesės kaina 125.00.
S. S. SAX0NIA 14.300 tonų, išplauks gruodžio 9 d. 
Kambarių kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 karės

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

• Tel. So. Boston 270 
DR. JOHN MkDONNELL N. D 
Galima susikalhlti ir- lietuviikai. 
Ornao Valanbos:

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

Vakarais nao 6 iki 9
536 Broadvvay, S. Boston

TAUTOS _FONDO 11 skyrius ren
giasi prie milžiniškų prakalbų Lietu
vos labui. Užkviestas kalbėti gerb. 
kun. J. Ambotas, Hartfordo lietuvių 
klebonas tik kų sugrįžęs iš Lietuvos.

Ateikite visi. Puikiausi 
orkestrą, skaniausi saldūs 
gėrimai ir šalta koše. To
kio pasilinksminimo vakaro 
dar nebuvo ir negreit bus.

Įžanga prieinama.

SUtEIDE.
Utarninke, lapkr. 9 d. automobilius 

sužeidė Antanų Ringailų 65 m. am
žiaus gyvena po Nr. 33 Power St.

i E M L A PI AI
Lietuvių. Prekybos 

Bendrove yra gavus 
puikių, žemlapių da
bartinės Lietuvos. 
Taip-gi kokia ji buvo 
prie Vytauto, Gedi
mino, Vitėnio, Algir
do ir kitu Lietuvos 
kunigaikščių. Todėl 
kurie norite įsigyti 
Lietuvos Istorišką, 

Žemlapį, tuojaus rašy
kite į Lietuvių Pre
kybos Bendrovę, 414 
West Broadwav, Bos
ton 27, Mass.,' sykiu 
indėkite ir dolerinę 
apmokėjimui žemla- 
pio ir persiuntimo lė
šų.

Ne pamirškite, kad 
mes turime puikių 
Lietuvos vėliavų pa
dirbtų iš šilko delei 
*papuošimo kambarių 
ir svetainių. Reika
laukite pas:
LIETUVIŲ PREK. 

BENDROVĘ
'414 West Broadway, 

Boston 27, Mass.

Nueina greičiausiai ir tikriausiai siunčiant per

LIETUVOS ATSTATYMO B-VĘ

DŽIOVININKAS PAS DR.
* LANDŽIŲ.

L. D. S. 1 kuopos

SMAGŪS ŠOKIAI

Ben Phona DIcMdmo 3995 M.

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofise Valandas}

Nu. 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarei*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M,

N»taBeefc iki 4 vapUta. tt

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę,” 
“Kariškių Žodį,” “Vieny
bę,” “Tautą,” “Darbinin
ką” ir k.

DETROIT’ MICHIGAN

g PASKUT1N10S |
9 DVIDEŠIMS
g DIENŲ E
i IŠPARDAVIMUI g 
g RAKANDŲ. g 

Mes išparduosime s 
§ visas prekes už di-g 
B džiai nužemintas kai- g 
g nas. Ateikite o persi- s 
ct tikrinsite.
IŠ M. OLIM & CO. g

| IEŠKOME AGENTŲ.
Mes turime plačiai iš- 

f dirbtą biznį ir įkorpo- 
| ravimas šio biznio pri- 
f verčia ieškoti agentų 
| pardavinėti mūsų Šerus 
f publikai.

Agentams mokėsime 
| gerą nuošimtį, kurie no 
| retų užsimti pardavinė- 
| jime šios korporacijos 
j šėrų. Dėl platesnių in- 
| formacijų rašykite: 
I V. A. JENKINS, INC.

395 Broadway, 
South Boston, Mass.

Vietos parapijonys, uolus darbinin
kai sujudo ne tik Lietuvos labui pa
dirbėti, bet taip-pat ir savo šv. Pet-' 
ro parapijos labui.

Renka daiktus ir priima aukas.
Iki šiol žymiausių aukų gavo M.; 

Kilmoniutė nuo tetos Kesellenės,. 
kurių atvežė I salę graborius P. Aku-1 
nevičius be jokio atlyginimo.

Jau jis ne sykį pasitarnavo parapi-1 
jai ir už tai vertas paramos. i

LINE




