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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitėa į vieninte
lę darbo žmonių organisaeiją 
Amerikoje — lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą.

VOL. V, No. 133 (763).

Lenkijos kailis pavojuj.
Francijai dvigubas smūgis.

RINKIMAI GRAIKIJOJ

Graikijoj buvo rinkimai į 
parlamentą. Venizeloso ša
lininku išrinkta 118, o ro
jalistą 250. Venizelos buvo 
premieras (ministeris pir
mininkas). Kadangi jis ne
teko žmonią pritarimo, tai 
rezignavo su savo ministe- 
riais. Venizelos buvo dide
lis alijantą šalininkas. zTo- 
del alijantams, ypač Franci- 
jan Venizeloso griuvimas y- 
Ta didis smūgis ir nesmagu
mas. Rojalistai, kurie rin
kimuose laimėjo, yra mo- 
narchiško surėdymo šalinin
kai.

ANGLAI APIE 
VRANGELIO 
PUOLIMĄ.

London, lapkr. 16. — Nors 
Vrangeliiu puolus, tūli nu
siminė, bet apskritai imant 
Londone patėmyta nudžiu- 
gimas dėl šito įvykio. “No 
more Wrangeling,” yra po- 
pulerišku išsireiškimu.

Visi tikisi, kad tai yra 
paskutinis militaris žygis 
prieš Sovietų Rusiją. Ypač 
nori, kad tas ištikro būtų, 
biznieriai, kuriems rūpi už
vesti su Rusija pirklybą.

Militariuose rateliuose už
siminta apie naują pavojų 
Vrangeliui puolus. Spėja
ma, kad bolševikai atnaujys 
karą prieš Lenkiją. Kada 
bolševikų jėgos pasiliuosavo 
rankas pietinėj Rusijoj tai 
su intužusia Lietuva kaipo 
talkininke puolimas ant 
Lenkijos rokuojamas neiš- 
vengtinu. Ir oficialiuose 
rateliuose jau kalbama, kad 
Lenkija jau rengiasi stip
rinti savo pozicijas politi
niu ir militari užvilgsniu.

Berlin. — Į Saksonijos 
legislatūrą buvo , rinkimai 
pereitą nedėlią. Tik du 
kraštutiniai socijalistai te
pateko. Ramesnieji socija
listai neteko pusės savo ats
tovų.

FRAKCIJOJ 
NUSIMINIMAS.

Paryžius, lapkr. 16. — Ži
nios apie Venizeloso puoli
mą Graikijoj Francijos vi
suomenę nustebino, kaip 
perkūnija giedroje. Veni
zelos, remiant alijantams 
varėsi, kaip Lenkija, prie 
“Didžiosios Graikijos.” Ka
dangi tas daug lėšų ėmė ir 
didelė kariuomenė reikėjo 
užlaikyti, tai francūai ro- 
kuoja, kad sodiečiai balsa
vo prieš šitą Graikijos išplė
timą. Vienas francūzų ra
šytojas pasakė: “Venizelos 
dėlto puolė, kad jis bandė 
Graikijos' varlę išpūsti į 
jautį.”
»'■Francijos valdžia didžiai 

nepatenkinta rinkimais, bet 
Anglijos valdžia neatboja.

Francijos valdžios ir vi
suomenės nepasitenkinimas 
ir nusiminimas pasidvigu- 
bino dėl Vrangelio puolimo.

Tuo tarpu Paryžių pasie
kė žinios, kad bolševikai ap
sidirbę su Vrangeliu rengia
si luptį kailį Lenkijai. Dar 
nęgmagumąs FrąncįUi pąfiįs 
didino, kad pasklido gan
das apie priešlenkišką kam
paniją, pradėtą tarp Rusi
jos, Vokietijos ir Lietuvos.

Geneva. — Grafas von 
Bernstorff, buvusis Vokie
tijos ambasadorius Suv. 
Valstijose atvyko Genevon 
reikale Vokietijos priėmimo 
į Tautų Lygą.

Paryžius, lapkr. 16. — 
Francijos parlamente jau 
pradėta svarstyti diplomati
nių Yyšių atnaujinimą su 
Vatikanu.

London, lapkr. 16. — Ru
sijos atstovai Leonid ir 
Krassin pradėjo vesti pirk- 
lybinių sutarčių derybas su 
Anglijos ministerių kabine- 
tp. Lloyd George, premie
ras, pritaria pirklybai su 
Rusija, bet keletas ministe
rių priešinasi.
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Rymas. — Italijos parla- 
mentan inešta rezoliucija, 
kurioj išreikšta užuojauta 
Airijos kovai už neprigul
mybę.

London, lapkr. 16.—Gen. 
Vrangel, kurio armija bol
ševikų visiškai supliekta 
Krime, atvyko į Konstanti
nopolį

Rymas. — Italijos gele
žinkelių kainos pakelta. Pa- 
sažieriams pakelta 60 nuoš., 
o tavorams 100 nuoš.

Biddeford, M e. — Peppe- 
rell Mfg. Co. paskelbė, kad 
jos dirbtuvėse tebus dirba
ma trys dienos savaitėje. 
Tas paliečia 3,500 darbinin
kų. >

Konstantinopolis, lapkr. 
15. — Sebastopolį bolševikai 
paėmė 5 vai. vak. nedėlioj. 
Prieš bolševikų inėjimą iš to 
miesto išsikraustė apie 40.- 
000.

W ashington. — Aprokuo- 
ta, kad Suv. Valstijose per
nai mirė 1.096.436 žmonių. 
Iš jų 10.2 nuoš. mirė nuo šir
dies ligų, 9.8 nuoš. nuo džio
vos.
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Tokyo. — Amerikos Sal-------------
vation Army gatviniai susi-! Washington. — Darbinin- 
rinkimai buvo du kartu go-1 kams, dirbantiems valsty- 
vėdos išvaikyti pereitą nedė-'bes, karo ir laivyno depar- 
lią. tamentuose, uždrausta šne-

------------- .keti. Už pirmą prasižengi-
Philadelphia, Pa.—Penn- 

sylvanijos geležinkelių kom
panija atleido 10.000 darbi
ninkų. Dar greit atleisian
ti 2.500.

Manchester, N. H.—Vys
kupas Guertin iš Rymo su- 
urįš kito mėnesio pradžioj.

mą bus atimta dienos darbo 
mokestis.

Washington. — Dėl bai
sių suiručių, ligų, netvar
kos ir bado Lenkijoj, Suv. 
Valstijų Valdžia neišduoda 
pasportų vykti į tą paškud- 
ną šalį.

VIRAKS RAŠO:
Jau p. Romanas rengiasi 

važiuot į Ameriką, pati ir 
sūnus sveiki. Kaip a įva
žiuos, tai apie viską papasa
kos plačiau.

Naujas mūsų B-vės bu- 
chalteris p. Žukauskas turi 
viską tvarkoje, net galima 
sakyt, pavyzdingoje tvar
koje. Jis yra apysenis žmo
gus, pats buvęs nemenku 
biznieriumi. Jis sutvarkė 
visų Lietuvos ministerijų 
knvgas kaip tarnavo Vals
tybės kontrolėje. Be jo ar 
kito "tokio -žmogaus mūsų 
bendrovei būtų buvę sunku 
apseiti.

Lietuvos Prekybos Ban
kas dabar pergyvena krizį 
kaip tik iš tos priežasties, 
kad neturėjo gero buchalte- 
rio nei tinkamos knygvedy- 
bos.

20 automobiljų “Fordo” 
jau atėjo į Kauną.

Francūzai buvo sulaikę 
Smalininkuose, bet išgavo- 
me ir prisižadėjo daugiau 
trukdymų mūsų prekėms 
per Klaipėdą siunčiamoms 
nedaryti. Vakar pradėjome 
automobiliais komunikaciją 
tarp Kauno ir Marijampo
lės. Biznis eina gerai. 
Žmonės kimšte kemšasi.

Prekybos skyrius kas 
kart tobulinasi ir veikia kas 
kart geriau ir geriau. Pa
stebėtinas dalykas, kad žy
dai daugiau iš mūsų išper
ka prekių, negu lietuviai.

Su čekių išmokėjimu ei
nasi viskas gerai. Dabar jau 
neturime jokio “triubelio.” 
Iš viso bendrovėje dirba 30 
žmonių.

Fabrikai tabako einasi ge
rai, papirosų nespėjame 
dirbt, tiek išperka. Bet 
perka taip-pat daugiausia 
žydai, o ne lietuviai. Kame 
to viso priežastis aš nesu
prantu.

Mūsų bendrovė Lietuvos 
Valdžios yra įregistruota, o 
kitas bendroves kol kas re
gistruoti neapsiima. Tai jų 
atstovai raukosi. Dar nese
nai ir mus teįregistravo...

Banko įstatai dar neuž- 
tvirtyti, bet tikime trumpo
je ateityje gauti užtvirtini
mą.

Apsirubežiuojame ant žie
mos vieji jau pradėtų darbų 
tobulinimu, dėlto kad per 
labai neišsiskėtus, o ant pa
vasario gal būti veikti ką 
nors daugiau.

Aš Bostoniečiams rašiau 
gana daug laiškų, bet atsa
kymo nei nuo vieno nesulau
kiau.

Gerai kad į New Yorką į- 
sodinote Joną Petrauską. 
Jisai tenai tinka. *

“Prekybos” 3 numerio

ORGANAS AMERIKOS 
LIETU VIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaui 

ir subatomis.
Metams $4D0
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadvav,

South Boston, Mase.

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI.

Kurioj pusėj teisybe
(Pora minčių apie L. Misi- išvien ir labiausia pasiremt-

t

darbą. Mes padarytume di
delę klaidą, jeigu už misi
jos netaktus suverstūme vi
są bėdą ant Lietuvos val
džios; jeigu misijos stei
giamas bendrai su laisvama
niais įstaigas — sąjungas ir 
fondus — pripažintume val
stybiniais. Jąsias steigė ne 
Lietuvos valdžios atstovas 
J. Vileišiu, bet socijalistų 
liaudininkų, partijos šulas 
Jonas Vileišis, padedant 
visiems tūzams partijų, 
priešingų katalikams.

Sunki} momentą gyvena
me. Reikia dėti visas pa
stangas tautos kovai su am
žinu priešu — lenku. O čia 
dar reikia ginties nuo užma
čių partijinio užpuoliko, 
valstybine skraiste apsiden
gusio. Bet iie mes t* kovą 
pradėjome. Mes tik gina
mės. Tautai ištikimybės ne 
tik neatsižadame, bet sto
jame kuotvirčiausiai už jo
sios laisvę, aukosime iš pas
kutiniųjų josios reikalams. 
Bet kada partijinis gudruo
lis norės panaudoti oficija- 
lę ir atsakomingą vietą savo 
partijos reikalams, kovai 
prieš nemėgiamas jam sro
ves — mes protestuosime 
kuogriežčiausiai, su jokiais 
jo padavadijimais nesiskai- 
tysime ir naudosimės savo 
teisėmis.

Mes tikime, kad it dabar
ties, ir ateities Lietuvai 
krikščionys demokratai su 
savo visomis įstaigomis bus 
bent nemažiau reikalingi ir 
naudingi kaip bedieviškasis 
socijalizmas. Tuo ųusima- 
nymu vaduodamies mes ir 
nevarysime gulti savo įstai
gų, bet šiuo ypač kritišku 
momentu pašvęsime jąsias 
visiškam tarnavimui Lietu
vos laisvei ir gerbūviui. Lai 
Lietuvos valdžia ir visuome
nė pasako, ar mes būsime 
už tai verti tautos prasikal
tėlių vardo, ar ne.

Baigdamas savo straips
nelį norėčiau pridurti, kad, 
kiek man žinoma, Lietuvos 
misijos iždininkas nei kiek 
nėra greitesnis aukų pasiun
time į Lietuvą, kaip ir Tau
tos Fondo iždininkas.

Uosis,

damas mūsų visuomeniniais 
fondais — užuot varius su 
jais lenktynes.

Kad Misija elgėsi neteisė
tai, mėgindama mums pri
mesti savo valią aukų reika
le — tai ir ji pati netiesiogi
niu būdu yra pripažinusi. 
Nepersenai p. Vileišis siun
tė Federacijai ir visoms su 
ja surištoms organizacijoms
— padavadijimą, kad, gir
di, visos aukos turi eiti per 
Misijos rankas, p. Valan- 
tiejaus atsakymas atidarė 
misijai akis. Po kelių die
nų skaitome visų trijų misi
jos narių pasirašytą atsišau
kimą, kuriame kalbama jau 
tik apie pageidavimą, kad 
aukos eitų per misijos ran
kas. Nuslydo nuo pamato, 
kurį neteisingai buvo užė
mę, bet spaudimo ant mūsų 
visuomenės nenuėmė, tik jį 
sušvelnino. Griebėsi tik ki
tokio takto, bet savo tikslo 
neatsižadėjo. Gal paklausi
me apie moralę misijos tei
sę varyti šiuo laiku savo biu
rokratinius eksperimentus? 
Misija savo tikslams vykin
ti pasirinko kritiškiausį 
momentą Lietuvos padėji
mo. Kada visų geros pa
stangos turi būti pripažin
tos ir pagerbtos, misija 
mums lyg kalte kala, kad 
visa ką mes darėme ar nori
me daryti buvo ir yra neti
kęs darbas, kad tik ji viena 
gerai gali dirbti. Tėvynės 
skaudžiausios nelaimės lai
ku ji sėja nesutikimus tada, 
kada reikėtų kuogeriausius 
jausmus lietuviuose gaivin
ti. Tuo savo taktu misija 
sunkiai nusideda prieš tau
tą ir nepaliuosuos jos nuo 
atsakomybės visi tie laikraš
tiniai šuneliai, kurie dėl sa
vo menkų išrokavimų laižo
si po misijos kojų.

Kokie vaisiai misijos vei
kimo ? Paskola nerealizuo
ta, ant lietuvių gėda už
traukta. Jei karė su len
kais prasitęs, iš kur pagel- 
bos laukti? Gal iš tų aukų, 
kurias misija surinks? Iš 
tų dešimkių ir šimtinių, gal 
net ir tūkstančių? Bet juk 
čia reikia milijonų. Misijai 
pasileidus į lenktynes su T. 
Fondu aukų rinkime, kas 
bevvkins paskolos reikalus? 
Kam bus naudos iš to, jeigu 
reikės mainyties rolėmis: 
misija rinks aukas, T. Fon
das bonus pardavinės? Tas 
mainas būtų tik keršto, ne
susipratimo ir klaidų kūdi
kis. Nepasidžiaugtų iš jo 
tauta.

Vis viena kokiais moty
vais remtų sava taktą (tik
riau sakant — netaktą) mi
sija — vis viena ar jai rū
pėtų biurokratinio valsty
biškumo skiepijimas, ar ka
talikų Fondo nuslopinimas
— vis 
tvirtai 
ja ei 
vo ta 
kitų 
gerbti

jos ir T. Fondo lenktynes).
Gražiausi sutartinė vieš

patauja tarpe visų trijų L. 
Misijos narių — spaudime 
mūsų išeivijos, kad visas 
aukas Lietuvai siųstų tik 
per jos rankas. To besie
kiant — užmirštama net sa
vo pirmasis uždavinys ir 
svarbusis darbas — būtent 
paskolos vykinimas. Ir ra
šytu ir gyvu žodžiu dabar 
tik kalama mums, kad kuo- 
daugiausia aukų dėti ir kad 
tos aukos būtinai eitų per 
jos—Misijos rankas. Tai Mi
sijos sutartinei pritaria visa 
aisvamanijos plejada, prita

ria net ir kai-kurie grigaiti- 
niai socijalistai. Argi nuos
tabu kad ima pritarti net 
kai-kurie ir katalikų veikė
jai? Lyg tais riksmais ap
svaiginti, lyg ko išsigandę, 
jie ima neramiai dairyties 
aplinkui ir klausti savę: O- 
gal? gal ir ištikrųjų mes e- 
same tautos prasikaltėliai, 
kad ligšiol šelpėme uoliai 
Lietuvą per Tautos Fondą? 
Gal ir vėl atėjo laikas nuva
ryti savo Fondą saldžiai pa
miegoti ?

Iš šalies žiūrint liūdna ir 
skaudu darosi matant, kaip 
kaikurių mūsiškių smegenys 
ir nervai neatlaiko atkarto- 
tinai užleidžiamo hipnozo, 
kaip mes nieko nepasimoki
name, kaip nebetenkame 
net galios nuosekliai galvoti 
ir veikti ir pasiduodame tuš
čiai negudriai baimei. Ne
atlaikėme hipnozo rudenį 
1916 metais Lietuvių Dienos 
reikale; tulus iš mūsų galė- 
jo net nuterioti draugai už
hipnotizuoti, tūli pametė 
galyas laisvamanių skamba
lą išgirdę. Dabar mus hip
notizuoja misija. Ar nepa
virsime mes galų gale tais 
ntlaimingais mediumais, ku
riuos kas tik nori savo tiks
lams naudoja?

Tik pagalvokime. Į mū
sų kivirčius su Misija ir At
stovybe galima žiūrėti dve
jopu žvilgsniu: teisės ir 
naudingumo. 1) Ar atstovy
bė ir Misija turėjo legalę ar 
moralę teisę a) varžyti mū
sų duosningumo tautai ke
lius ir būdus ir b) ar galėjo 
pastatyti aukų rinkimą aug- 
ščiau, kaip paskolos reika
lą? 2) Ar Atstovybės ir 
Misijos pasirinktasai taktas 
neša Lietuvai daugiau nau
dos, ar blėdies ?

Į pirmojo klausimo abid
vi dali atsakome drąsiai: 
Ne! Atstovybė ir Misija 
neturėjo nei legalės nei mo
ralės teisės kelti kovą prieš 
mūsų visuomenines įstaigas 
ir biurokratiškai dikthoti 
mums, kaip mes turime elg- 
ties su savo sudedamomis 
aukomis. Taip-pat ji nega
lėjo bonų reikalą nustumti 
ant antro pieno. Misija — 
kaipo tokia — buvo ingalio- 
ta vykinti paskolą. Atsto
vas gavo tokius ingalioji- 
mus, kokius gauna visų ki
tų šalių pasiunčiami svetur 
atstovai. Tiesa, kun. Žilius 
gavo ingaliojimus nuo L. 
Šaulių organizacijos (NB! 
ne Lietuvos valstybės) gauti 
lėšų jų reikalams. Bet ir 
kun. Žilius juk daug tiks
liau būtų pasielgęs, jeigu 
būtų šiame reikale veikęs tik ji atsakominga yra už tą

dar pas mus iki šiol neatėjo 
nei vienas ekzempliorisj ar 
jį siuntėt ar ne? Atsiųski
te nors pasižiūrėjimui kaip 
išrodo...

“.Dėdė” Varaitis buvo at
važiavęs į Bendrovę — labai 
mandagus, tik sakė kad bak- 
suose savo parsiųstuose 
kaip kurie drabužiai rasta 
kandžių suėsti.

Malukas nusipirko gerą 
gyvenimą iš 30 dešimtinių 
su geromis naujomis trobo
mis, mokėjo po 2,000 auksi
ni} už dešimtinę, bet džiau
giasi, kad gerai.pirkęs. Da
bar ir Baužinskui Skuode 
padeda vesti mūsų krautu
vę.

Dabar dolerio kainai ky
lant, Lietuvoje viskas bran
gsta.

Kiaušinių desėtkas 12-18 
auks., lašinių sv.—12 auks., 
obuolių gorčius — 2-3 auks., 
baravykų sv. — 12-14 auks., 
kopūstų kapa — 60-17 auks., 
žirnių pūras—160 auks., ru
gių pūras — 140 auks., kvie
čių pūras — 160-180 auks., 
miežių pūras—120-160 auk., 
avižų pūras — 60-80 auks., 
bulvių pūras —30-50 auks., 
bet brangsta.

Paprastas darbininkas, 
kur yra darbo į dieną uždir
ba 10-20 auksinų, bet daug 
miestuose yra bedarbių.

Valdininkai Lietuvoje gau
na mažas algas. Dauguma 
pašaliniais būdais ją didina. 
Tai yra Lietuvos liga, nuo 
kurios greitai nepasigydysi- 
me.

Visų bendrovių atstovai 
susirūpinę Lietuvoje savo 
likimu dėlto kad vis-gi vei
kimas yra varžomas. Mes 
jau ant tiek sustiprėjome, 
kad valiosime žengt pir
myn, nors ir mes kliūčių tu
rime nemažai.

Lisabonos. — Rezignavo 
Portugalijos ministeriai. .

Annapolis, Md.—Sustrei
kavo St. John’s kolegijos 
studentai prieš mokytojus.

Geneva, Tautų Sąjungos 
generalis susirinkimas pra
sidėjo. Paul Hymans iš
rinktas prezidentu. Jis yra 
Belgijos užsienio reikalų 
ministeris. Atstovų yra nuo 
42 tautų. Posėdžiai daromi 
slapta.

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

RAGINKITE SAVO DRAUGUS IR 
PAZJSTAMUS PIRKTI BONUS IR 
AUKUOTI 1*1 ET u V AI.

mes sakome 
tąsiai, kad misi- 
blėdingai dėl sa- 
jfes matėme, kaip 

ldžios moka pa- 
tinę inicijatyvą 

ir jąja pasiremti. Mes ži
nome, kad ir Lietuvos Val
džia nenori išnaudoti šio 
momento nei griovimui mū
sų įstaigų, nei biurokrati
niam mūsų auklėjimui. Tai 
tik mūsų misijos darbas ir

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

I BEBEIKAUJrGAS
IŠGĄSTIS.

Vartodamas f oktani
nę plunksną, praša
linsi visus nasmagu- 

. mus ir išlaidas.
Ju kainos: $2.50, 

$3, $8.50, $4, $6 ir 
auričiau.

į Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žmn- 

I lapį dykai* 
I “DABBDnirKAS”

244 W. Broadway, 
kSouth Boston, Mus.

1

■A-1



BROOKLYN, N. Y.JERSEY CITY, N. J.
Susilaukėme. -

HARRISON, N. J.

V •

DAYTON, OHIO.

50.00

$100.00
..65.00

pasakė, 
Patsai vėl surinko

NEDARBAS.

kad reikia trečios 
ir trečiai

iš South Boston’o utarninkais, 
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DarbiuMeų Sąjunga.
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8UBSCRIPTION KATES: 
iMriy .............................................
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K2, 1915 at the post office at Boston, 
Ma«A under the Act of March 3, 1879” 
“Acceptance 'for mailing at spedal rate 
af postage provided for in Section 
1108, Act of Oct 8, 1917, authorized 

July 12, 1918.”

Nemalonus darbininkams 
apsireiškimas — nedarbas, 
kaip girdėti vis didinasi. 
Tai veik paprastas žiemos 
apsireiškimas. Ant farmų 
ir laukų darbai pasibaigia 
ir miestuose atsiranda dau
giau darbininkų. Šiemet-gi 
prisideda dar tas, kad kom
panijos varosi prie algų nu- 
mušimo. Paleidžia tūlam 
laikui darbininkus, o pas
kui priima už numažintą 
algą.

Skaudaus’ nedarbo vis-gi 
dar nėra.

Nedirbantieji arba nepil
ną laiką dirbantieji privalo 
savo laiką naudingai suvar
toti. Žiemą yra visokių va
karinių mokyklų visuose 
miestuose, Tose mokyklose 
'galima pramokti įvairių 
mokslų ir amatų. Ypač be
darbiai privalo mokyklomis 
naudotis, dienas lavinimuisi 
suvartoti.

Neleiskite brangaus laiko 
veltui.

ir greitas, tačiaus brangiai 
atseina. Šiuo būdu siunčiant 
pinigus, pav. iš Bostono į 
Kauną, priseina mokėti po 
43 centus už kiekvieną kab- 
legramo žodį. Iš antrašo 
siunčiančios agentūros iden
tifikacijos žodžių, pažymėji
mo kiek, kam, nuo ko ir ko
kiems tikslams siunčiama 
pinigai, susidaro virš 20 žo
džių, kurie atseina į $10, ar 
net ir daugiau. Tie pinigai 
sulyg pav. šios dienos kurso 
(1.45, spal. 26) yra verti 
689 auksinų. Siunčiant ma
žesnę pinigų sumą kableg- 
ramas atseina tiek pat, kaip 
ir siunčiant didelę sumą. 
Pav. sakysim, Bostonas 
siunčia 40,000 auksinų, Cam
bridge ’ius 20,000, Nor- 
wood’as vėl 20,000 auksinų, 
ir visi jie moka po $10 už 
kablegramą. Siunčiant gi 
visus tuos pinigus, t. y. 80,- 
000 auksinų sykiu ir-gi te- 
priseit užmokėti už kableg
ramą tik 10 dol. ir būtų su
taupyta tuo būdu apie 20 
dol., arba sulyg dienos kur
so apie 1378 auksinai, kurie 
ir būt tekę Lietuvai užuot 
kabelių kompanijai.

Būtų išvengiama daug be
reikalingų iškaščių ir po
draug pinigai trumpu laiku 
pasiektų Lietuvą, jei nebū
tų siunčiami atskirų koloni
jų tiesioginiu būdu, bet T. 
Fondo Centrui ir štai kokiu 
būdu:

Gerai pasidarbavo.
Nors mažai tėra katalikų lietuvių ir 

Lietuvos mylėtojų, betgi manau, kad 
mažai tebus ir išdidžiųjų kolonijų, 
katros galės sukirsti aukomis tėvynei 
gelbėti. Musų vietinis lietuvių Jersey 
City’s klebonas sujudino visus savo 
parapijonis Ir visas katalikiškas or
ganizacijas, o pirmučiausia Tautos 
Fondo skyrių su katruo išvien veikta 
per tris vakarus. Buvo prakalbos. 
Pirmų vakarų kalbėjo patsai vietinis 
klebonas. Iš susirinkusių tų vakarų 
kožnas papirko po šautuvų, ant galo 
pranešė gerb. klebonas, kad vien šau
tuvai, ale reikia ir bombų, tai patsai 
paėmęs kepurę perėjo per visus ir su
rinko ant bombų $55.45.

Antram vakare kalbėjo Dr. Stakne- 
vičius ir S. Pranis. Tame vaakre bu
vo surinkta arti vieno tūkstančio do
lerių, bet-gi ir tam vakare gerb. kle
bonas nebuvo užsiganėdinęs vien šau
tuvais. Prakalbėjo į susirinkusius ir 
ir prašė nupirkti bombų. Tai-gi pat
sai paėmęs kepurę surinko ant bom
bos.

Trečiam vakare buvo pakviesta kal
bėti Tautos Fondo sekr. K. Krušins- 
kas. Tam vakare paaukavo labai ge
rai. Bet-gi ir paskutinį vakarų musų 
klebonas 
bombos, 
bombai.

Jonui Baniui apleidus, Apr. Pan. švč. 
parapijos vargonininko vietų, minėtos 
parapijos choras buvo nusiminęs ir nu
stojęs vilties, kad ar besulauks kito 
tokio gabaus, energingo, malonaus 
vargonininko ir gero chorvedžio, kaip 
kad buvo p. Banys. Bet štai susi
laukėme, viršminėton parapijon, nau
jo vargonininko J. P. Jankaus, iš 
Pittsburgh, Pa.

P. Jankas susilaukimas parodė, kad 
niekuomet nereikia nustoti vilties. P. 
Jankus, taip-gi, yra gabus, linksmas 
ir energingas vyras. Beto, turi gražų 
baisų, geras muzikas ir šaunus chor- 
vedis. Choristai labai džiaugiasi nau
ju vadu.

Brooklyne, sudarymui didelio choro, 
užtektinai yra medžiagos, šioje ko- 
lionijoj yra daug gabaus jaunimo, ne
skaitant jau tų, kurie ištautėję, sube- 
dievėję ir kitais keliais nuėję, čia 
yra nemažai katalikiško, doro, svei
ko, prakilnaus jaunimo, kaip iš vy
rų, taip ir mergaičių. Tik reikia juos 
užinteresuoti, dorais, sveikais jaunimo 
idealų uždaviniais. Neabejotina, kad 
prie to prisidės savo gabumais nau
jas vargonininkas p. Jankus.

Choristas J. P. -M.

MATYT UŽSIKRĖTĖ.

Ali j antai bekariaudami 
prieš vokiečius, skelbė ka
riaują už tautų laisvę. O 
kai padarė imperialistinę 
taiką, tai buvo sakoma, kad 
alijantai užsikrėtė vokiečių 
imperializmu.

Lietuvos Misija panašiai 
yra užsikrėtus lenkų nacba- 
Kškumu. Lenkai vis skelbė 
broliškumą, taikingumą Lie
tuvai, o vis judošiškai sten
giasi Lietuvą pasigrobti. L. 
Misija užuot varius darbą, 
kuriam ji atsiųsta, tai yra 
paskolos sukėlimą, bevezda- 
ma liberališką politiką erzi
na Amerikos lietuvių visuo
menę, drasko ją ir trukdo 
Lietuvos varomą darbą. Da
bar L. Misija atsiuntė naują 
raštą ‘‘Greičiau prie Dar- 
~bo” kur be kito ko sakoma, 
kad “atstovaudama Čion 
Lietuvos Valstybės reikalus, 
Lietuvos Misija nemanė ir 
nemano kuomi by nors truk
dyti Amerikos lietuvių ir vi
sų organizacijų iniciaty
vos.”

Teisybė liberališkosios vi
suomenės iniciatyvos L. Mi
sija netrukdo, netik netruk
dė,’ o pilnai jai dirba ir tal
kininkauja liberalams kovo
je prieš katalikų visuomenę.

Bet L. Misijos trukdymas 
katalikų organizacijų ir ini
ciatyvos yra taip aiškus, 
kaip kad yra aiški lenkų 
veidmainystė.

PRIE AUKŲ LIETUVOS 
GYNIMUI SURINKTŲ 

SIUNTIMO.

Nėra abejonė, jog aukos 
dabar renkamos Lietuvos 
mo lenkų apgynimui priva
lo būti siunčiamos tuojaus, 
neatidėliojant. Kiek tenka 
pastebėti iš laikraščių, tas 
yra įvairių kolionijų daro
ma: surinktos aukos kuo- 
greičiausiai pasiunčiama į 
Lietuvą kablegramu, nes pa
prastas siuntimo būdas če
kiu dabartinėse apystovose 
būtų nepraktiškas, perdaug 
truktų.

Tas siuntimo būdas, kad

T. F. Centras paskirtų : 
vieną savaitės dieną siunti
mui į Lietuvą pinigų su
rinktų Lietuvos nuo lenkų 
gynimo reikalams. Tam, ' 
manding, geriausiai tiktų ' 
ketvergas. Aukas renkama 
daugiausia nedėliomis, tai
gi net ir tolimiausios koloni
jos turėtų užtektinai laiko 
prisiųsti jas į T. F. Centrą 
iki ketvergui; iš kitos-gi pu
sės paliktų T. F-do Centrui 
gana laiko pagarsinimui 
laikraščiuose iki sekančiam 
nedėldieniui apie pinigų pa
siuntimą (kiek iš katros ko- 
lionijos gauta dolerių, ir 
kiek sulyg dienos kurso pa
siųsta už juos auksinų) ir 
aukotojų vardus. Tas da
lykas, kad aukotojas, auka
vęs vieną nedėldienį, maty
tų sekantį nedėldienį savo 
pavardę laikraštyje pagar
sintą ir turėtų užtikrinimą, 
jog jojo auka jau Lietuvoje 
ir padeda josios apgynimui, 
paakstintų ir kitus prie gau
sesnių aukų ir užčiauptų 
burnas tiems, kurie išsikal- 
binėja nuo aukavimo tuom, 
kad, girdi, nežinia kuomet 
tie pinigai pasieksią Lietu
vą. Beto dar turėtų ir tą 
psychologišką vertę, kad 
kreiptų mūsų domą nuo lie
tuviškojo nerangumo ir nuo
latinio vėlinimosi prie ame
rikoniško sistematiškumo ir 
“effieiency.” Suprantamas 
dalykas, kad prie tokio pi
nigų Lietuvos gynimui 
siuntimo sistemos T. F. 
Centro Valdyba nebegalėtų 
prisilaikyti priimtų forma
lumų ir “red tapė,” bet tu
rėtų tam tikslui įgalioti cen- 
tralį iždininką, ar sekreto
rių, kuris visus pinigus vi
suomet siųstų, sakysim. 
Steigiamojo Seimo Pirmi
ninkui, arba Karo Ministe- 
riui, arba Šalies Gynimo 
Komiteto Pirmininkui pa
žymėdamas tiktai, jog jie 
skiriama Šalies gynimo rei
kalams.

Tas, ką čia rašau, žino- 
r ma, tegali būti taikoma tik 

prie ertra aukų, renkamų 
Lietuvos gynimo reikalams; 
visos kitos privalo eiti T. F. 
konstitucijos nurodytais ke
liais.

Aukotojų Vardai. 
šv. Jurgio pašalp. draugija 
Liudvikas Zmitra ..........

(L. L. Paskolos boną) 
Antanas Šatkauskas ................

Lietuvos pask. boną) 
Mateušas Petronis ........................ 50.00

(Amerikos boną) 
Vincentas Zmitra ..
Kun. J. Krasnickas 
Jonas Zutkis ...........
Juoapas Margevičius 
Simonas Šimkus ... 
Kazys 
Kazys 
Kazys 
Jonas 
S. Sender ..................
Adolfas Stutas .........
Juozapas Mačionis . 
Antanas Juknevičius 
Jonas Leonaitis .... 
Juozas Skardis .... 
Vincas Šavelis .........
Mikolas Pečiura ... 
Mikolas Skardis ... 
Kazys Nugaris.........
Jonas Ketvirtis .... 
Pranas Kurmis .... 
Kazys šaučTulis .... 
Antanas Navickas .. 
Emilija Navickiutė .

Po $10.00: Jonas Dzenutis, Julius 
Paknis, J. Dzedulionis, J. Paieda, P. 
Binkis, B. šleivis, P. Blažinskas, A 
Zutkiutė, O. Vaitkevičienė, M. Lagic- 
kiutė, V. štutienė, V. Mieliauskas, J. 
Jocis, J. Jarulevičius, J. Lukis, O. 
Bernadišienė, B. Seibutas, V. Raguc- 
kas, J. Griška, M. Jankauskas, V. La- 
sauskas, M. Repečka, K. Zutkis, J. Sta- 
nionis, J. Vincius, J. Kiras, A. Leonai
tis, D. šūkis, J. Markevičius, J. Čer
niauskas, M. Mockapetris, A Lepins- 
kas, J. Urbonas, J. Žilvitis, J. Kru- 
sevičius, J. Marcinka, A Gumauskas, 
S. Mačionis, V. Rapkauskas, J. Taura, 
P. šarkus, J. žvirblis, B. Masėnas, J. 
Apanavičius, M. Skevelas, J. Traidis, 
M. Nedveckas, F. Mienkevičius, V. 
Kasparavičius, P. Matulis, M. Krutu-_ 
lis $7.

Po $5.00: Br. Nagaitis, St Tanku- 
nas, V. Stroila, J. Jasiulionis, D. Kev- 
lis, O. Pečiūrienė, J. Kisielius, J. 
Garkauskas, V. Strumskaitė, P. Ba- 
činskas, D. Degolis, A Šidlauskas, A 
Tamulis, P. Sabutienė, V. Valaitienė, 
A Černiauskienė, J. Levickas, P. Jaki
mavičius, M. Leckiutė, B. Andriuške
vičius, J. Klikunas, A Pozerienė, S. 
Čepaitis, J. Vincius, A Sapkauskas, A 
Banderavičius, J. Bubąs, A Dilis, J. 
Jocis, M. Kalibertas, L. Kup, Iz. Bal
čiūnas, A. Barutis, J. Zutkis, M. Bud- 
revičius, H. Leonaitis. J. Vaitkevičius, 
O. Barščiukė, J. Polteraitis, A Valai
tis, L. Vaitkevičius, M. Juška, J. Moc- 

’ kevičius, A Juozėnas, T. Šinkūnas, L.
Petravičlenė, A Linkunas, J. Garolis, 
A Grenskienė, J. J. Kalibertas, K. 
Kevlis, J. Kalibertas, J. Tursa, J. Ba-. 
gočiunas, V. Aukštuolis, P. Tratulls, 
K. Dedela, S. Mackevičia, P. Gudaus- 
kis, O. Šukienė, J. Talutls, M. Zus- 
kauskas, O. Žvikaitė, V. Budreika, T. 
Vincevičius, A Tarasevičius, P. De
gutis, K. Mickevičius, J. Diksnis, J. 
Kepalas, St Vernickas, P. Wenslpeld, 
A Zimkevičius, K. Kepalas.

Viso aukq surinkta dėl Lietuvos 
2,011 dol. 5c.

Baranauskas 
Marcinka .. 
Linkaitis ... 
Blazas .........

..38.00 

..30.00 

..30.00 

..26.00 

..25.00 

..25.00 

. .25.00 

..23.00, 

..20.00 

..20.00 

..20.00 

..20.00 

..20.00 

. .15.00 

. .15.00 

. .15.00 
«. 15.00 
.*.15.00 
. .15.00 
. .15.00 
. .15.00 
. .15.00 
. .15.00 
. .11.00

Daytoniečiai sujudo. Renkama au
kos, dirbama vienybėje su pasišven
timu ir žadama nepasilikti nuo dide
lių lietuvių kolonijų. Veikiant išvie- 
no, daug galima bus nuveikti. Greit 
išvysim lenkų galybę Iš Vilniaus ir 
trispalvė vėliava užplevėsuos ant Ge
dimino kalno.

nelabai kaip patiems be žmonių sekasi 
savo diktatūrų vykinti, pasisakę pa
darę klaidų, kad be žmonių negalį 
••veikti,” taip lyginai padarę klaidų 
savo Sąjungą perkrikštydami komu
nistų vardu, nes dabar ir patįs betu
rį kur pasidėti. Todėl dabar vėl su
manė lįsti į draugijas ir kenkti joms 
Lietuvos labui darbavimuisL

Antras kalbėjo Jukelis. Nežinau ar 
randasi lietuvių kalboj žodis kaip tų 
bjaurybę galima butų pavadinti. Tai 
yra daugiau negu išgama musų tautos. 
Pirmiausiai atsistojęs nuduodamas ne
va lietuvių mechanikų, pradėjo saky
ti, “kaip mes Lietuvų atbudavojome” 
ir visokiais budais pradėjo niekinti 
Lietuvos valdžių ( kad Lietuva kaipo 
nepriklausoma valstybė negali išsilai
kyti, kad tai geriausia susidėti su 
rusų sovietais. Begėdiškais melais vi
sokiais budais apie Lietuvos valdžių 
ir agitavo žmones Lietuvos bonų ne
pirkti. Agitavo kad niekas nepirk
tų Lietuvos šautuvų, o jeigu kas 
ir pirks, tas turi pirkti šautuvų prieš 
Lietuvos valdžių ir kariauti prieš val
džia, nes ji turinti prikišus pilnus ka
lėjimus žmonių. Tas išgama melavo 
kiek tik sugebė. Nejaugi lietuviai anot 
jų pačių, nesusipras ir neparodys kur 
tokiems kalbėtojams išgamoms yra vie
ta. Kuomet Lietuva stovi ant pas
kutinio laipsnio žūt ar būt, tokie iš
gamos visokiais budais kenkia, kad 
Lietuva galėtų atsigriebti nuo lenkų 
banditų.

Kadangi dabar pradėjo vesti agita
cijų lįsti į visas draugijas ir kenkti 
viešame lietuvių darbe, argi neverta 
butų mums pradėti veikt visose drau
gijose nežiūrint ar jos katalikiškos ar 
kitokios kuomet tokie bjaurybės pasi
rodys, tuojaus mes parodysim žmo
nėms kas jie per vieni.

Philadelphijos katalikiškoji visuo
menė perdaug yra užsidariusi. Kuo
met kokie tik vieši parengimai tai vis 
daugiausia savoj mokykloj. Ten ži
noma susirenka daugiausiai katalikai. 
Bet kuomet svetainėj yra parengiama, 
tai visokia publika susirenka, ir tuo
met puiki proga yra išaiškinti žmo
nėms tikrų dalykų stovį.

rauskas, B. šimkaitis, P. A Deltuva, 
J. Petraitis, J. Bacevičia, A Savickas, 
A. Aunčinskas, B. Kuzmickas, J. Bal
čiūnas, S. Ivanauskas.

Po $1.00: F. Maslelka, P. šaulys, S. 
Kasputis.

Po 50c.; S. Stonys, V. Norkus, J. 
Mockus, A Stikevičia, M. Raškevičie- 
nė, V. Kiela, Z. Kiela, K. Raudis, M. 
Demčlutė, V. Stražnickas, K. Ramo
nas, V. Karvelis, M. Jaselionis.

Vakaras labai puikiai nusisekė. Au
kų surinkta $368.50, smulkių surink
ta $3.00. Taipo-gi Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų parduota už $650.00. Iš
viso tų vakarų sudaryta dėl Lietuvos 
$1,021.50. Apmokėjus lėšas $28.25, l 
Lietuvą išsiųsta prez. vardu $343.25. 
Beto rengiama demonstracija prieš 
lenkus plėšikus.

Valio Rockfordiečiai! Valio!
Korespondentas.

J. Eina.

Laikytame LDS. kuopos mėnesinia
me susirinkime -buvo Įnešta daug 
svarbių dalykų :

1) Kas-link pagerinimo kuopos, t y. 
padidinimo. Maža kuopa, tai mažas ir 
veikimas. Pr. Hodelis inešė, kad 
kviesti kalbėtojų, kuris galėtų LDS. 
kuopos reikalus išaiškinti. Tik tuo
met mes galėsime savo kuopų padi
dinti. Nutarė kviesti kalbėtojų kiek 
vėliau.

2) J. Burdžiulauskas inešė ir nutar
ta mokėti kas mėnesį nemažiau kaip 
5c. į Tautos Fondų Geležiniam Vilkui. 
Ant pradžios padaryta kolekta. Auka
vo šie:

Daunora A — $1.25; po $1.00: Ho
delis Pr., Žilinskas K., Rodaviia J., 
Kauklis M., Petrutis M., šimeliunas 
V., Burdžiulauskas J. —: 50c., Nekra
šas K. — 40c.; po 25c.: Juozapaitis J., 
Ulčinskas I., Bubėnas C., Svirnelis J.

Viso $9.15.
Kuopa nutarė rengti advente vaka

rus su krutamais paveikslais ir visų 
pelnų skiria Geležiniam Vilkui.

Pr. Hodelis, LDS. narys persikėlė iš 
LDS. 
son, :

. 78 kuopos Philadelphia į Harri- 
N. J.

J. A. Tulauskas.

GIRARDVILLE, PA.

Vestuvės ir Aukos.
Spalio 30 d. š. m. lietuvių bažnyčio

je surišo moterystės ryšiu A Ulozų 
su p-le Z. Dziegoraičiute. A Ulozas 
yra vienas Iš pavyzdingiausių lietu
vių. Abu yra žymus katalikų jaunimo 
darbuotojai. Jie daug atsižymėjo T. 
Fondo darbe ir Lietuvos gerovei. P-lė 
Z. Dziegoraičiutė yra viena iš pavyz
dingiausių lietuvaičių čia augusių. Ne
buvo pamiršta aukų rinkimas. Sve
čias, atsilankiusis iš Rochester, N. Y. 
Antanas A Ulozas ant vestuvių, pa
aiškino apie Lietuvos kareivių vargus 
ir žadino publikų prisidėti prie aukų. 
Vestuvninkai pritarė aukų rinkimui. 
Aukavo po $1.00: Potašius, Ulozas, 
Mesza (amerikonas), Damazas, Chi- 
kotas, Senkus, Ulozas, Užupis, Kancia- 
vičius, Kuligauskienė, Dziegoraitls, 
Ramanauskas, Dziegoraitienė.

Smulkių aukų — 50c.
Viso surinkta $13.50.

BRADDOCK, PA.
Votis.

Pas mus išaugo vienoj nepatogioj 
vietoj votis. ji pradėjo augti po pro
hibicijos įvedimo. Toji votis gal 
trukti ir nemažai nemalonumų pada
ryti. Ar nereikėtų išanksto padaryti 
operacijų, kad išvengti blogų pasek
mių ir skandalo.

Blaivininkas

ROCKFORD, ILL.

Svečias.

Pr. Hodelis.

CAMBRIDGE, MASS.

Puikus koncertas.
■ 9

LATVRENCE, MASS.

rengia 
lapkri-

Prakalbos.
Vietinė Blaivininkų kuopa 

prakalbas ateinančių nedėlių 
čio 21 d. Bažnytinėj svetainėje, Brad
ford gatvė, 7:30 vaL vakare. Yra už
kviesta garsus kalbėtojai, kurie daug 
naujo pasakys apie blaivybę. Pasiža
dėjo atvykti gerb. kun. Pr. Juškaitis 
iš Cambridge; p. J. Svirskas iš Wor- 
cester, dabartinis centro raštininkas, 
kun. F. 
ir kiti, 
teiti 
bų.

J. Skardis.

ir

Virmauskas, vietinis klebonas 
Lawrenciečiai visi privalo a- 

pasiklausyti naudingų prakal-

Rašt. T-tė.

PHILADELPHIA, PA.

Vykeitis.
Prierašas. Vykeičio išve

džiojimai gerai pamatuoti. 
Tie, kurie siunčia aukas 
kablegramu be Tautos Fon
do Centro ne be gerų norų 
tą daro, girdi greičiau pa
sieks Lietuvą, kitas dar sa
ko Centre nudilsią, t y. da
lis būsią palikta Geležinin 
Fondan. Bet tie gerų norų 
veikėjai, stovintieji už tie
sioginį siuntimą aukų Lie
tuvon neprivalo uždaryti sa-nimo reikalams.

vo proto durų pamatuotiems 
prirodymams, kad siunčiant 
be Tautos Fondo centro au
kų daugiau nudyla, negu 
per Centrą. Visų kolonijų 
veikėjai privalo gerai atsi
minti nutarimą dabar su
rinktas aukas iki cento tuo j 
siųsti į Lietuvą Stulginsko, 
L. St. Seimo pirm, ir einan
čio preidento pareigas, var
du ir pažymint, kad tai gy-

Pereitą visą savaitę PhiladelphijoJ 
buvo kom'unistą-bolševikų šienapjūtė, 
bet ar daug jie prišienavo, tai jau čia 
kitas klausimas. Buvo užsikvietę iš 
Chicagos, kaip jie vadino “garsią” 
kalbėtoją Ivariauskiutę. Sarmata sė
dėti prieš tokią kalbėtoją, nes ji at
rodė kaip ragana, plaukai nukirpti, 
dresė suvalkiota ir striuka. O apie 
jos kalbos turinį tai nėra kas ir kal
bėti, nes beveik kiekviename sakiny
je pati save susikritikavo. Patys ko
munistai sarmatijos! užbaigti klausyti 
jos prakalbos ir be laiko išbėgiojo iš 
svetainės.

Nedėlioj, 14 lapkričio buvo prakal
bos susibankrutijuslą komunistą susi
metusią į savo “ai di, ai di” kuopą. 
Kalbėjo labai “garsąs” “negramotnl” 
kalbėtojai Bimbi, buvęs kriaučlą or
gano “Darbo” redaktorius ir Jukelis 
iš New Yorko. Pirmiausiai drožė spy- 
člą Bimba. Gaila to žmogaus žiūrint 
kaip jis kamuojasi susiriesdamas, su
šilęs, susmukęs. Ragino kiek tik ga
lėjo visus savo “mielus” eiti į visas 
draugijas, unijas ir į bažnyčias ir 
skleisti “darbininkišką susipratimą,” 
tarpe visą ir niekur nepasiduoti, ir 
“jeigu girdi išmes ar iš susirinkimą ar 
bažnyčios, tai nepaisykit, jąs nieko 
nepralaimėsit, nes jąs nieko neturit” 

Komunistai savo diktatūroj buvo į- 
vedę, kad komunistams nevalia eiti 
veikti į kitas draugijas, o jeigu ku
riose jie esti, tai jie turi jas kontro
liuoti. Bet neužilgo pamatė, kad ma
žai kas duoda komunistams kokią dr- 
ją kontroliuoti ir pamatė, kad

- -•••-

Nedėlioj, lapkr. 7 d. 1920 atsibuvo 
didelis masinis susirinkimas ir pra
kalbos, kur kalbėjo trys kalbėtojai: 
vienas lietuvis, o du anglų kalboje. 
Susirinkimo vedėju buvo A Grybas. 
Pirmiausiai vyčių choras sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos imnus. Po to 
perstatytas kalbėti A Stulpinas, kuris 
nupiešė Lietuvos padėt įir nurodė žiau
rumą lenkų. Po to P. Smilgiutė pa
sakė eiles apie Lietuvą. Antras kal
bėjo anglų kalboje kun. Connor. Kvie
tė visus lietuvius prisidėti aukomis. 
Jo kalba buvo sujudinanti ir žingeidi. 
Jis daug ką pasakė iš Lietuvos isto
rijos ir dabartinį Lietuvos piliečių pa
sišventimą kovoje už tėvynę ir laisvę. 
Tarpuose kalbėjo vakaro vedėjas, ra
gindamas visus lietuvius bent ant šau
tuvų aukoti dėl kareivių Lietuvoje; 
pats dešimts dolerių aukojo. Po jo 
sujudo ir kitL Pertraukai pasibaigus, 
kalbėjo anglas Large Assistant Statė 
Attorney, kuris ragino visus lietuvius 
prie aukų. Ragino lietuvius lankyti 
vakarinius kursus, kuriuose mokina 
anglų kalba skaityti ir rašyti.

Po to dar kartą deklemavo P. Smil
giutė apie tėvynės vargus. P. Smilgiu
tė yra gabi darbininkė Lietuvos la
bui. Taipo-gi kalbėjo kun. V. Slavy- 
nas. Po kun. V. Slavyno dar kalbėjo 
A. Stulpinas, kviesdamas visus lietu
vius prisidėti prie Lietuvių Prekybos 
Bendrovės, perkant šėrus.

Aukavo Lietuvos reikalams šiaip:
A. ir M. Getaučiai ..................... $15.00
L. ir A. Lukšteriai ..................... 15.00

Po $10.00: A Grybas, A Domeika,
B. Bielskis, J. Valaitis, J. ir C. Nor- 
kai, A. aKlrys, K. Gelažis, J. Pane
vėžys, K. Raudis, P. šaulys, J. Moc
kus, J. Uždavlnis, U. Norkus, A I- 
vanausklenė, D. Ivanauskienė, K. Kin- 
derls, V. Latvėnas, A Stankus, S. 
Spiegls, J. Valaitis, S. Užkuris, A 
Nemčinskis.

Po $5.00: A Gambokienė, D. Butkus, 
J. Jusevičia, kun. V. Slavynas, J. Bru- 
čas, K. Blčusas.

Po $4.00: J. Zubinas.
Po $2.00: S. Čepulis, Z. Kumbakis, 

J. Andriulis, F. Jankauskas, P. P. 
Petrėnas, A Stanevičia.

Po $1.00: P. Jankauskienė, A šukš- 
i taris, A Šukštarienė, A Smilgienė, P. 

Smllgiuaė, J. Smilgis, A Savickas, K. 
Kairys, F. Radavičlutė, V. Norkus, M. 
Šidlauskas, K. Rimienė, A Radžiūnas, 
A Dusevičia, S. Užkuria, J. Valantuke- 

i viiča, A Jankauskas, A Jardauskas,
• F. Vaivada, A Petrauskas, Grubliaus- 
1 kas, Grubliauskienė, J. žemaitis, F.
• Budvyda, A Kelpša, A Rupšis, Val- 
■ nonis, F. Krikščiūnas.

Po K. PUeskas, Gedgaudas, J. Lel- 
ta, K. Leita, A Lomkus, B. Leliu- 
nas, S. Llkna, Mlckevifla, J. Kur
tinsiąs, A Atkočiūnas, Valcekėnas, J. 
Ustas, Baikšaltis, J. Visockis. J. Blas- 
kevičia, R. M. Kalinauskas, P. Lente- 
ris, J< Daugirda, J. Ulinskas, S. Ba- 
bavičia, J. Marčaitis, V. Gremba, M. 
Sinkeviaa, J. Bardaltis, S. G. Pet-

Lapkričio 14 d. vakare Kelley Sčhool 
salėje buvo nepaprastas koncertas, 
kurj surengė vietinis N. P. P. švč. par. 
choras po vadovyste varg. V. Serei
kos. Programas susidėjo iš įvairių 
dainų, solių, duetų ir tt Didelis ir pui
kiai išlavintas Montello choras žavė
jo Cambridge’iečius. Garbė Montello 
bažnytinio choro vadui J. Baniui už 
taip šaunų pasirodymų, taip-gi garbė 
ir dainininkams kurie myli dailę ir 
lavinas toje srityje. Pirmu sykiu dar 
teko matyti tokį didelį chorų ant estra
dos.

Pertraukose kalbėjo Montello kleb. 
kun. J. švagždys apie muzikos ir dai
lės reikšmę. Taip-gi kalbėjo ir vieti
nis klebonas kun. Pr. Juškaitis.

Solo dainavo J. Banys, V. Sereika, 
S. Pauras, J. Kalinauskas, p-lė A šliu- 
žiutė ir p-lė O. šimbolaitė. Visų dai
nos išėjo gerai, ypač duetas p-lės A. 
-šliužiutės ir J. Kalinausko puikiai su
dainuota.

Montello ir Cambridge’io chorai į- 
vairiomis dainomis linksmino publikų, 
kurios minėta salė negalėjo visos su
talpinti dėlei stokos vietos.

šiuo koncertu buvo visi pilnai už
ganėdinti ir išsinešė gerus įspūdžius iš 
jo. žmonių buvo pilna salė ir visi 
užsilaikė labai pavyzdingai ir ramiai.

Ant galo suvienyti chorai atgiedojo 
Lietuvos imnų ir tuomi programas už
sibaigė.

Vargdienis.

BRIGHTON, MASS.

Atsiliepė į atsišaukimą.

Šv. bu- 
au- 
ku-

Drau-

Vincento dr-jos susirinkime 
vo skaitytas atsišaukimas rinkimo 
kų dėl Lietuvos iš Tautos Fondo, 
ris liko vienbalsiai priimtas,
gystė aukavo iš kasos — $30.00; drau
gai aukavo po $1.00: B. Ajauskas, F. 
Gerulskis, J. Raudaliunas, J. Malukas, 
B. Vasarienė, O. Navickienė, M. Son
gaila, S. Dirse, O. Orlauskienė, K. Be- 
lausienė, L. Stoškus, A Petrukėnienė, 
O. Lukšienė, V. Belekevičius, M. Bus- 
levičia.

Po $1.00: J. Bagdziavičia, S. Kuda- 
rauskas.

Smulkių $1.95.
Pasiųsta Tautos Fondan $50.95.

f B. Ajauskas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
VISUOMENEI

(Tik nesenai saulutė švie
siau blikstelėjo ant Lietu
vos žemelės ir štai tamsus, 
juodas debesys, vėl užklojo 
Lietuvos padanges.

Lietuviai, narsiai kovo
dami už Lietuvos nepriklau
somybę, ---- alėjo visus
priešus vakaruose. Galų 
gale ir rytų priešas pama
tęs mūsų griežtų nusistaty
mą būt nepriklausomais, 
nusileido. Ir su tais galuti
na taika padaryta. Beliko 
vien pietų priešas. Priešas, 
kuris labiausia nusistatęs į 
Lietuvos kūną nagus įleisti

ir amžinai čiulpti mūsų sy
vus; tai yra lenkas! Len
kas šiandie mūsų didžiausis 
priešas! Lenkai išvyti iš 
mūsų sostinės Vilniaus, pa
matė, kad jau lietuviai nuo 
jų greitai atsikratys ir pra
dės greitai tvarkytis pasek
mingai savo ribose. Jie taip
gi greitai permatė, kad jau 
jų visi užmanymai, visi pa
sikėsinimai eina vėjais, kad 
jau visų dvarininkų žemės 
dalinamos. Pamatė tie po
nai, kurie šiandie lenkams 
vadovauja, kad jau jiems 
Lietuvoje vietos nėra, pasi
ryžo jie dar kartą dėt pas
kutines jėgas ir vėl varytis 
ant Lietuvos. Neperstip- 
riausiais jausdamies ir jie 
patys, pasikvietė į pagelbą ■ 
francūzus. Ir šiandie jie su
traukė iš visur visas gali
mas jėgas, briaujasi vėl į 
mūs kraštą, norėdami iš
gelbėti tų dvarininkų tur
tus. Ar įstengsime jų tuos 
žygius sulaikyti? Ar įsteng
sime galų gale tųjų nususė
lių apsivalyti?

Jau jie vėl įsiveržė į mū
sų sostinę Vilnių, sulaužant 
visas derybų sutartis, veda
mi bermontijado taktikos. 
Jie vėl naikina mūsų turtą! 
kankina mūsų brolius atim
dami nuo jų viską. Ar il
gai dar mes į juos žiūrėsime 
broliškomis akimis, kaip iki 
šiol?

Ne! Jau gana to! Gana 
jau gražumu su jais tartis! 
Griebkimės visi už ginklų! 
Vykime lauk tąjį paskutinį 
r bjauriausią priešą taip, 
<aip vijome kolčakinius ir 
įermontininkus.

Šiandie sujudo visa Lie
tuva nuo krašto iki krašto. 
Rengiasi į kovą kaip tik ku
ris gali ir visi turi viltį lai
mėti paskutinę kovą. Deda
si visi noriai į būrius Šau- 
ių, partianų, Geležinio 
Vilko ir kitus. Taip-gi au-^ 
kas deda visi iš paskutinio. 
Paskutiniais laikais jau 
sunku rast miestelį, parapi
ją, kur nebūtų Lietuvos 
Šaulių būrio. Visi rengia
si, ginkluojasi. Tai žiūrint 
į tokį rengimąsi drąsiai ga
lima tart, be mažiausios a- 
bejonės: “Įstengsime su
triuškinti ir lenkų angaulin- 
gus žygius, kaip kad įsten
gėm sutriuškint visus vaka
rų priešininkų žygius!”

Kaip Lietuvos gyventojai 
išgirdo mūsų valdžios balsą 
— ir visi lig vieno atkreipė 
akis į priešininkų pusę, taip 
ir Amerikos lietuviai turite 
lygiai suprasti, ir sykiu su 
Lietuvos lietuviais stoti į 
darbą ginti tėvynę nuo im- 
perijalistinių priešų, nes ta 
kova gal bus jau ir paskuti
nė.

Remkite labiausia Lietu
vos Šaulius, siųskite grei
čiausia jiems aukų. L. Šau
liai sykiu su armijomis ko
voja fronte. Šauliai patys 
užsilaiko ir pasigamina gin
klus ir amuniciją. Tad su
prantama, kad L. Šauliai be 
aukų nieko didelio nuveikti 
negali. Lietuvos ūkininkai 
Šaulius remia visu kuom tik 
jie išgali, nes jie mato aiš
kiai jų veikimą. Gi Ame-< 
irkos lietuviai savo doleriais 
gali pagaminti amunicijos 
ir ginklų L. Šauliams, kad 
užverstūme visą Lenkiją.

Gyvendamas dar Ameri
koje, mačiau norą Ameri
kos lietuviuose gausiai rem
ti L. Šaulius. Tuom tikslu 
spietėsi skaitlingai prie L. 
L. Sargij, kad galėtų dau
giau padėti L. Šauliams Lie
tuvoje. Bet šiandie per lai
kraščius jau nieko nebegir
dėt. Nejaugi atsibodo? Tai
gi da kartą sukruskit, nes 
lengviaus yra remti nei kad 
kovoti. Tad nors remkite 
visomis galėmis mus, o mes 
iškovosime Lietuvai laisvę. z 
Kur ir jums broliai bus link
sma gyventi, kuomet visi 
jausimės laisvais savo žeme
lėje. . j

v

S. A. Gadeikis,
Lietuvos Šaulių Są-gog J 
Surveliškio Būrio Pirm, i 
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Galas.

Vargo Poetą.SCENA IV.

(Užbaiga antro veiksmo)

Veik, armija.

PAŠPORTAL

AUTOMOBILIAI
IR

LIETUVOS GYNIMAS I
SCENA II.

kiaulė, cha, cha, cha!! Ei, viršaitis,

INC.auch

m pafuo-
MŪSŲ AGENTAI

*/ -

hėr mlch, 
atraitoti.

(Petrą pagavę išvelka žandaras ir kareiviai, hauptma
nas nekantrauja ir keikia išeiadmas paskui).

STASE. O, Jėzau Marija! Duok jam ir man jėgos! 
(Griara j žandaro glėbį. Uždanga užsileidžia.)

fįbčpa ir pamatęs gulinčią 
Marija, Juozapai šventas! 
tą dar nušovė! Oi, oi, pan, das

$9,200
$2,000

I Ir ji 
senutė 

Kada gi bus ga-

HYDE PARK
3-jų šeim. stuba ant pardavimo 
Hyde Parke, su improvmentais 
ir ant plačios gatves.

Prekė

Lietuvoje.

F. A. Zaleskis 
V. J. Stasevlčlns
V. Stankus

pas pečių se- 
Negana kad 

nicht 
nege-

MORTGIČIAI
Mes taip-pat tarpininkaujame paskoloj pinigų ant namų “LIETU
VIAMS UŽ DYKĄ.” Todėl 
kyti į musų artimiausi ofisų.

DEKITE AUKAS GELEŽINIAM VIL
KUI.

Juodasis aras

(Senutė, Petras, Stase)
SENUTE (pamačius užmuštą vokietį ir Šautuvą begu

linčius iš išgąščio išmeta maldaknygę ii rankų ir rankas 
iškėlus ima vaitoti ir Saukti). Kų padarėt, vaikeliai, kų 
padarėt, jog nekaltas kraujas šauks į dangų atkeršijimo, 
kam nužudėte žmogų, nors jis ir piktų darė, ai, ai, ai, ai, 
ko mano sena galvelė susilaukė, ai, ai, ai, pražudėte jus 

-save, ir mane seną amžinai, bet užmušikas ir turi būti Die
vo nubaustas, ai, ai, ai, ai!!! Ką padarėte, ką padarė

me?!?!.. . z

SCENA VI.
(žmonės, viršaitis, ienas iš žmonių)

ŽMONES fibčfl'ę ir pamatę senutę prie pečiaus) 
nebgyva, argi tiems kraugeriams ir ta sudžiuvusi i 
galėjo pastoti kelių? O jus, tironys!! 
las jūsų piktam viešpatavimui Lietuvoje, kada jus nusto- 
sit žudę mus kunu ir dvasia? Dieve, tavo rankose žmo
nijos keliai, apgink mus!..

VIRŠAITIS. Žmonės, padėkite man pakelti tų lavonų 
į geresnę vietų, jog jis nėra ant tiek nieko nevertas kad 
turėtų po kojų visiems voliotis.

(Keli vyrai paima atsargiai senutę ir padeda ant sta
lo, kas tai uždega žvakę ir padeda senutei po galvos su
vyniotą milinę ir pakabina nukritusį paveikslą. Visi esan
tieji kambaryj nuleidžia galvas ir tyli, vyrai nusiėmę ke
pures, tarp iškilmingos tylos pasigirsta vieno iš žmonių 
tarpo balsas)

VIENAS Iš ŽMONIŲ. Lietuvos vargo žmonės! Prie 
to menko kūno sudžiuvusios senutės, mes pakelkime širdis 
prie Augščiausiojo Dievo, kad musų vaikai nematytų to, 
ką mes pergyvename! Pasimelskime!

(Troboj girdisi “amžina atilsį dovanok sieloms, Vieš
patie, o Šviesybe amžina, tegul Svieč jas per amžius.” Kas 
tai užmeta gelių ant gulinčios senutes, uždangalas išlėto 
leidžiasi) ‘ '

Tegul ir mano kraujas bus keršto priežastimi musų liku
siems broliams, kurie atsimes iš po vokiečių jungo ir su
kurs laimingų, šviesų gyvenimų laisvoj, nepriklausomoj 
Lietuvoj (tuos žodžius ištaria labai iškilmingai į vokie
čius), kurioj nebus jokių kaizerių ir jo pastatytų šunų-žan- 
darų. Aš einu mirti, stiprinkis, gyvenimo drauguže, su
lauk tų laimingųjų laikų. Sudiev? Aname pasaulyje pa
simatysime...

UŽ LAISVĘ KRITUSIUS 
ATMINKIM!..

PETRAS (puola senutei po kojų ir sugriebęs ranką 
■bučiuoja). Nurimk, nurimk, senoji, aš kitaip jog nega
lėjau, mano širdis negalėjo išlaikyti matant kaip vokie- 

-tis nori išgėdinti mano pačių, o tamstos dukterį. Jausmų 
vedamas aš nė pats nepajutau kaip padariau sunkių žmog- 

.žudystę, atleisk man, sėdoj i, aš savo galva, atsakysiu 
>už viską? Ak. aš nelaimingas!., nelaimingas!.. (Ima 
verkti, atsistoja).

STASE (pripuola prie motinos ir sodina ją suolelio ir 
-ramina). Mamyt, nurimk, nurimk, brangioji, jog Pet
ras’ neblogų minčių vedamas padarė žmogžudystę, tik iš 

.jausmo, iš didelės meilės prie manęs; žiūrėk ir jis pats 
susigraudino pamatęs padarytų baisų nusidėjimų, žiūrėk 

.jis verkia, mamyt, kam tau senatvėj sielotis, nurimk, 
brangioji! Nurimk!..

PETRAS (staiga pribėgęs prie Stasės ir jos motinos). 
Tai manęs jau nebegalite laikyti vertu būti jūsų tarpe— 
aš žmogžudžiu likau, visų, ir Dievo, prakeiktas, tai su- 
•diev, brangieji, aš einu, daugiaus manęs nebematysit, ma
ne vokiečiai nušaus (bučiuoja ranką senutei ir pabučiuoja 
pačią). Sudievu!.. Aš pražudžiau jumis ir save!.. Mir-

B*

v

; galiu, tu ne 
?reli mano, I 
-(apsikabina 1

L •
KK (II-asaiK
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STASE (prisiSliejus prie Petro, neleidžia jam išeiti). 

Kur tu, Petreli, ten ir aš einu, be tavęs aš gyventi ne- 
žmogžudys, tik nelaimingas, neišsigąsk, Pet- 
Oievo apveizda visur yra, ir tavęs neapleis 
Petro kaklą ir pasvyra, Petras ją prilaiko).

SCENA V.
ir III-čiasai žandarai, Petras, Senute, 

kareiviai, viršaitis).
III-čias žandarai su plikais kalavijais įpuo- 
randa Petrą ir Stasę susikabinusius).

II-AS ŽANDARAS (ižkėlęs kalaviją viri Petro galvos) 
Hyr ist der Deiver, revoliucioner, handeauf! (štai tas vel
nias revoliucionierius, rankas augžtyn!) (Tuom tarpu 
.III-čiasai žandaras suduoda kumSčia Petrui į veidą ir su
kruvina jį; antrasai ima barškinti po kišenes gelžiniais 
^pančiais ir išsiėmęs suduoda jais Petrui į galvą ir įrakina 
į juos pirma Stasę, kurią perduoda draugui, o paskui ir 
.Petrą.)

PETRAS (atkišęs rankas). Tekit, prakeiktieji rakin
kite tas rankas kurios užmušė tą, kuris kėsinosi sutepti 
moterystę tos nelaimingos moteriškės, kurią jus dabar ne
kaltai surakinate į gelžinius. Paleiskite ją, nes ji nekalta, 

jį (rodo į užmuštą žandarą) užmušiau, aš ir atsakau!..
II-ASAI ŽANDARAS (žiauriai atsuka rankas jam į 

užpakalį ir surakina į pančius) Halt mani, Deivei! (Lai- 
Jcyk snukį, velne! Suduoda kumščio į veidą ir išveda). 
Und vas mit dy Hekse machen (Ir ką su ta ragana daryti) 
įrodo į senutę, kuri pakilusi bėga paskui vokiečius).

SENUTE (garsiai verkdama). Paleiskite juos, jog pa
tys jus padarėte, kad žmogus savęs nebesuvaldė, patys, 
jus patys, tik jie, nelaimingi, turi atsakyti, ai, ai, ai, 
_ai!!.. (Įsileidžia garsiai verkti ir kvatoti, vokietis įstumia 
ją atgal į trobą, senutė pervirsta ant užmuštojo vokiečio 
ir verkia, vaitoja).

II- ASAI ŽANDARAS Vek fon hy, Hecke!.. (šalin iš 
-čia ragana! Pakelia ir stumia, senutė krinta, bet staiga 
pašoksta ir puola prie vokiečių rėkdama).

SENUTE. O, bukit jus Dievo nubausti kad įvarėte į 
nusidėjimą nekaltą žmogų, kuriam norėjote išplėšti širdį! 
■O jus, u, u, u, u! kraugeriai!., (puola ant vokiečių 
draskydama akis).

III- CIASAI ŽANDARAS (išsitraukęs revolverį ir at
statęs į senutę). Vek Hekse ich šis, ich šis! (Spaudžia 
gaiduką ir senutė krinta nebgyva, tik ištaradama: Jėzus!/ 
Kamraden, par man hyr! (sušunka atsisukęs į duris ir į- 
bėga du vokiečių kareiviai). Nemen zi den unteroficyr 
mit und fahren in žandarmerij, vyr komen nach! (šalin, 
ragana, aš šausiu, aš šausiu... Draugai, pori vyrų šič! 
Imkite unteroficierį ir važiuokite į žandarmeriją, mes pri
busime) (Vokiečiai išneša užmuštąjį ir šautuvą, o senu
tę paspiria prie pečiaus; likę žandarai ima visus kampus 
kratyti, vienas lipa ant pečiaus keikdamas, varto Skur
lius, nieko neradęs, nulipęs lenda ieškoti po papečkiu, at
randa didelę puodinę sviesto ir apsidžiaugia, o kitas žiu
ri ar nėra kas padėta už paveikslo; pajudintas paveikslas 
nukrinta ir įbėga į kamaraitę).

II- ASAI ŽANDARAS (radęs puodinę sviesto). Ohoho, 
kamrad, vas ish gefinden habe, uha! (Ohoho, drauge ką 
aš radau!) (neša puodinę ant stalo) Aber vo ist dy Geld? 
(Tik, kur tie pinigai užslėpti yra!)

III- ČIASAI ŽANDARAS (išsinešęs keletą knygelių ir 
popierių pluoštą mėto sklaidydamas, iš vienos knygutės 
staiga iškrinta margas popierėlis; II-asai žandaras jį nu
tveria, III-čiasai nori atimti) Gib hyr, gib hyr, du, her 
doch,- šnel! (duokš čia, duokš, čia tu, klausyk, greičiau) 
(Vokietis nenori duoti, ntras suduoda kumščio, pastarasis 
atiduoda popierį).

II- ASAI ŽANDARAS (pakeldamas prieš akis popierėlį) 
Tauzend mark! Tiukštantis markių! O das ist gerai! Fyl 
gerai! (varto knygutę ir randa daugiau popierinių pinigų). 
Uha, vy gerai, eum Deivei, noch einmal! (atkišęs duo
da pinigą draugui) Na, kamrad, fimf hudert mark, pen
kinė daug'mark! Fain, gerai!.. (Vokietis pinigus su
glemžęs grūdasi į kišenius, jis ima švilpauti, atesiminęs 
dar įbėga į kamarėlę ir nieko daugiau neberadęs išsineša 
kelias geresnes kelnes ir sijonus, pavarto kertėj kabantį 
prastą milini) Ui, das eum Deivei, und štinkt, smirdi 
kaip lietuviškai 
eik ša, šnėl!..

VIRŠAITIS 
mutę) O, Jėzus 
tuodu išveža ir 
gut zo Alte Veib šysen. Oi, oi! (Oi, oi, ponai, tai 
rai, seną žmogų šauti).

III- CIASAI ŽANDARAS. Aber unzer viršaitis 
“Jėzus Marija!” aber das ist cu dum (rodo kad galvoj ne
gerai. žodžius “Jėzus Marija!” vokietis taria 
ka) cha, cha, cha!!

II-ASAI ŽANDARAS (į viršaitį). Viršaitis, 
klausyk, du pašilikti čionai bis amtsforšteher 
Suprantam? Antsforšteheris čionai važiuoti.

(Vokiečiai išeina pasiėmę puodynę sviesto; viršaitis 
liekasi troboj)

VEIKSMAS TREČIAS.
(Vokiečių įstaiga—teismas. Dideliame kambaryje ant 

priešakinėsisienos kabo vokiečių kaizerio paveikslas ir juo
das aras, prie sienos stovi, ilgas stalas už kurio sėdi pik
tai susiraukęs vokiečių hauptmanas su akiniais, ii šalių 
stovi du ginkluoti kareiviai)

SCENA I.
HAUPTMANAS (vartydamas popieras ant stalo). Na, 

revoliucioneren las hyr kojaen! (Vienas kareivis sustojęs 
pirma ramiai, paskui pro dėžinės duris apsisuka ir išbė
ga. Po valandėlės laiko durys atsidaro ir įeina: pirma 
kareivis, o paskui Petras žandaro vedamas, žandaras laiko 
rankoj pliką kalaviją. Privedęs prie stalo atraportuoja 
ir atsistoja žale, Petras stovi galvą nuleidęs su atmestomis 
į užpakalį ir surakintomis geležiniais rankomis ir tyli. Žy
mus veido sublogimas). 'Na, Peter Balšiunas aus šiubaicy, 
ja? (Pažiūri į Petrą paniūromis, akimis).

PETRAS (drąsiai, atmetęs galvą) Taip Tamista, aš 
esu Petras Balčiūnas iš šiubaičių, tik ne Balšiunas kaip 
Tamista savo šveplu liežuviu turi malonės ištarti. Taip 
aš Petras Balčiūnas, ko Tamistoms reiika nuo manęs? 
Prašom tuojaus perskaityti bausmės nusprendimų už Ta- 
mistų kareivio nužudymų ir bausti kaip kaizeris įsakęs yra, 
aš nužudyme prisipažįstu ir pasiryžęs esu nukentėti tik 
prašom Tamistų nesukti dalykus visaip ir neišrasti ma
nyje revoliucionieriaus kaip Tamistų kareiviai mane pra- 
vadino, aš jokios revoliucijos prieš vokiškų kaizerį ne
dariau ir net nemaniau daryti—aš tik užmušiau šunį ku
ris norėjo mane suėsti. Greičiau Tamistos mane baus
kit!

HAUPTMANAS visą Petro kalbą klausydamas akis iš
plėtęs, piktai suduodamas lazdele į stalą) Vas šprecht der 
Fy?.. (Ką kalba tas gyvulys f )

II-RASAI ŽANDARAS. Balšiunas, ponas Hauptmanas 
sako kad tau taip didelis nekalbėtų.

HAUPTMANAS (atsistodamas). Aižo, lezen zy das 
Papyr im! (Na tai perskaityk Tamista tą popierį jam!) 
(Paduoda popierį žandarui, kuris ima Švepluodamas ir 
Slebižduodamas skaityti jį Petrui). Aižo, Petras Balšiunas 
iš šiubaičių kaimus, lietuvis, katalikas, 25 metuš, su žmo- 
num buvo atidodamš ant vajuos čėso laukinis sūdąs už 
užmušimų garbinguš asabus—vokiečių augščiausis valdžia 
kaizerio saldotu-žandaruu. Už šautuvo prilaikymų ir už 
didelis kalbus prieš Vokietis kaizeris ir “hochste regierung” 
(augštąją valdžių). Už šitam didelis kaltumus vokiečių vai
nos augštenybės vardu vainos čėsa laukinis sudus išnešė 
tokiam: “Peter Balšiunas už augštai parašytus nusikals
tus buš unt sušaudymų paduotas kas ir turi būti tuojaus 
išdaryta.” Vokiečių vainos čėso laukinis sudus viršinin
kas major Preisker, adjutantus ir sąnaris sudu Dumkopf”. 
Aižo, busi tu nušaujam paduotas.

PETRAS (nenusimindamas). Aš taip ir žinojau, tik 
gėda jums gali būti kad iškraipote mano kaltę ir norite 
tuo pasirodyti gerai ištikimais tarnais kaizeriui, gėda jums 
(pašiepia vokiečius) tokiu budu rodytis gerais kaizerio 
akyse ir laukti apdovanojimo už žvėriškus darbus. Man 
visiškai nebaisi mirtis nuo jūsų šautuvų, tik kam jus, 
piktieji šėtonai, norite pražudyti nekaltų moteriškę? Ar ir 
ji gali jums patarnauti įrankiu gauti garbės ir apdovano
jimo? Ar jus ir jų apkaltinat už tai kad ji būdama tik
ra Dievui duotam žodžiui, kurio jus, pasaulio ardytojai, 
nenorite nė žinoti, nesidavė jums ant išgėdinimo? O jus 
galingieji plėšikai dvasios ir kūno turtų argi ant tiek jau
čiate savo gerovės Lietuvoj nepastovumų, kad jums ir be
ginklė senutė moteriškė gali stoti ant kelio jūsų piktiems 
darbams? šaudykit ir kankinkit manę tik paleiskite ne
kaltą moteriškę.

HAUPTMANAS (staiga užpykęs). Vek mit dem!..
II-RASAI ŽANDARAS (atitraukia į Salį Petrą ir pa

grūmoja kalaviju).

Pražydo mums laisves gražioji gėlele, 
Kuri atgaivino širdis,
Įspindo ir Lietuvai skaisti aušrelė, 
Praslinko tamsioji naktis!
Pradžiugo aušrelę pamačiusios sielos, 
Linksma sužibėjo mintis,
Ir dienos paliko mūs’ tėviškės mielos, * 
Nebkankin jos priešų, piktis.
Visi tą aušrelę su džiaugsmu1 sutikę 
Mes laiminam laisvės laikus, 
Užmirštame tuos kur laukuose paliko 
Kur ėjo iš vyt skriaudikus.
O laisvę tėvynės juk jie mums sukūrė, 
O patys tik gavo kapus,
Jiems priešai kalaviju tą širdį perdūrė _

Kur’ virė prieš juos—plėšikus.
Jau greit gal užeis tos dienelės laimingos 
Kad tėvynė nuo jų nebkentės;
Mes turime būti jiems amžiais dėkingi, 
Jiems kilnūs paminklai stovės.
Lai sekančios kartos vainikais juos puošia 
Ir skaito ant jų parašus:
“Tėvynės gerovę jie ateičiai ruošė 
Ir jųjų darbai nepražus!”
Lietuviai, kur vargo nematėt dienelių, 
Arba negalėjot kovot, f
Sudėkite aukas, statykit kryželių 
Kad būtų ramiaus jiems miegot, 
Kad jūsų matydami jie dėkingumą — 
Tie kilnūs didvyriai tautos, 
Galėtų dausose turėti ramumą 
Ir džiaugtis vaikais Lietuvos. 
Atminkime dienas tas graudžias tėvynės 
Kad šėlo juodoji naktis, 
Kad priešas lietuvišką viską pamynęs 
Mums kankino skausmu širdis. 
Atminkim kiek tie yr’ vargų iškentėję 
Kur stojo su ginklu prieš juos, 
Dėl mūsų gerovės juk galvas jie dėjo, 
Atrado ją sau tik kapuos.
Paminklus jiems kilnius visur išstatykim 
Iškalkime auksu vardus,
Vainikais garbės amžinos išdabinkim 
Ir amžiais jiems garbė tebus!..

Vargo Poetą.

AR ESI NE R VU O TAS?
silpnas, paliegęs ir nevisiškai sveikai 
Ar esi neramus, aržus, baimingas ir s 
sivarginęs? Ar esi kudas, išblyškęs, 
neturi raudono kraujo? Ar Tamst 
menkas apetitas, skaudėjimas galvi 
užkietėjimas, atsirūgimas maistu, d 
ginimas širdies ir nešvarus kvapa 
Ar sutingęs, nerandi ambicijos, pr 
puolus energija ir dirbti nenori? J< 
gu esi tokiame padėjime. Tamstai 
reikia tuojaus vartoti Nuga-Tone. 
didi gyduolė, kuri palengvina visus r 
veiklumus ir padaro stiprius, sveiki 
tvirtus vyrus ir moteris. Tamstai pi 
duos naujų gyvybę, naują ambicijų 
naujų viltį. Nuga-Tone dirba tyi 
raudonų kraujų ir tvirtus nervus. 1 
kirpk šį paskelbimų, nunešk į vais 
nyčią, ir gauk butelį Nuga-Tone, vi 
tok keletą dienų ir jei Tamstos nebu: 
te užganėdinti, grąžinkite nesunaud 
tą dalį buteliuko vaistininkui ir jis 
Tamstoms sugrąžins pinigus.

DRUGGIST: You can g 
Nuga-Tone from yonr jobbi 
or from National Labarator 
537 So. Dearborn St., Chieag 
Absolutely guaranteed. Reta 
price $1.00.

Atsitikimuose kur naturalizuoti 
Amerikos piliečiai išvažiuodami iš 
Suvienytų Valstijų nepasirūpina 
Amerikos valdžios pašporto, arba, 
vieton Amerikos pašporto vartoja 
ar tai pašportą ar kokį dokumen
tą išduota atstovo tūlos valstijos 
kurioj keliauja ar prie kurios pri
gulėjo pirm išreiškimo savo išti
kimybės Suvienitoms Valstijoms,, 
suteikia keblumų.

Amerikos piliečiai pasielgdami 
nurodytais būdais, keliaujanti sve
timose šalyse kaipo aliantaj, nors 
jie ir neišsižadėjo savo ištikimy
bės Amerikai, ir nors šis jų nepa
girtinas apsėjimas dar nereiškia, 
kad jiems plaetystės progos atim
tos, bet toks pasielgimas labai pa- 
smerktinas akyse Suvienytų Vals
tijų.

Atstovams, ar tai nustatytiems 
ofieieriams svetimose šalyse, yra 
nurodyta kad šiuose atsitikimuose 
nevizuotu pasportų į vykstančias 
valstijas, nors ir reikalaujant esti 
piliečiais Suv. Valstijų, nes vizuo
jant tokius pašportus būtu pripa
žinti tuos asmenis pavaldiniais ar 
piliečiais tos šalies kurių atstovai 
išdavė pašportus ar dokumentus.

Pastarais laikais, Valstijos De
partamentas atsisakinėja išduoti 
pasportus, sugįžmui Sųvienytosną
Valstijosną, tiems Amerikos pilie- portus ar kit kokius dokumentus

eiams kurie priima ar net ir reika
lauja pasportų išvažiuojant iš A- 
merikos nuo tūlų svetimtaučių at
stovų.

Nurodymou.se kurios^ šioms die
noms Valstijos Departamentas į- 
tedkė visiems Amerikos diploma
tams, atstovams, konsulių nariams 
ar bent nurodytiems ofcierams 
svetimuose šalyse, kad atsitiki
muose kur piliečiai apleidę Suvie
nytas Valstijas reikalams vizuos 
pašportams grįžti Amerikon būtų 
kuonožiauriausias nagrinėjimas 
vartojimas sudarimu kame daly
kas, pirmiau negu viza bus sutei
kiama Turi būti pristatytas taipgi 
afidavitas kuriame išaiškinta ko
dėl buvo svetimos šalies atstovo 
pasportas vartojamas.

Jeigu svarbių priežasčių nepri- 
rodo dėl tokio pasielgimo, kuria
me net ir ištikimybė Suvienytose 
Valstijose buvo kompromituojama 
tokiuse atsitikimuose nurodyta o- 
ficierams labai šaltai į dalyką at
sinešti. Atsitikimuose kur renda- 
si abejojimas apie kompromitavi
mą ištikimybės, klausymas turi 
būti siųstas Valstijos Departamen
tui ir tik pagal šio Departamento 
nuosprendį išrištas.

Nuožiūroje Valstijos Departa
mento šie pasielgimai piliečių var
tojant svetimtaučių atstovų paš-

išduodamus įžeidžia ir net pasiel
gia priešingai teisių nurodymus.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų į Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra į Lie
poj ų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 et štampų ir visados 
adresuokite:

P. Mikolainis,
53 Hudson A ., Brooklyn, N. Y.

ANT PARDAVIMO

GUNARO LINE
Į 

HAMBURGĄ IR 
LIEPUOJŲ 

PER ANGLIJĄ.
Aąuitania Lapkričio 23

Trečios klesos rata į
Hamburgą $125.00
Liepuojų 145.00

Su dadėliu
$5.00 arkės taksą.

Kreipkitės prie arti
miausio Cunard agento.

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

Prekė

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

Prekė

HAUPTMANAS (sėsdamas vėl už stalo ir ieškodamas 
po popierius) Veiter! (Vėl kareivis išbėga ir įveda Stasę 
žandaro ginkluoto pliku kalaviju lydimą. Jos rankos su
ristos priešakyje). Na^ mein Fogelchein (na mano pauk
šteli) vas haben zy mit deinem Mann gemachen (ką pa
darei su savo vyru! Atradęs popierį vėl paduoda žanda
rui kuris vėl skaito jį)

II-RASAI ŽANDARAS. Na, Petrienė, klaušyk “Vo
kiečių vainos čėso laukinis sudus unt vokiečių “hochste 
regyrung” vardu išneštas: “Stasė Balšiunienė, Petro Bal
šiunas žmonus buvo suimtus už primačimą vyrui daryti 
užmušimų vokiečių garbingus asabus—vokiečių kaizerio sal- 
dotus-žandarų ir už didelis kalbas prieš vokietis kaizeris ir 
Doičlandą ir nubaustus unt visų amžių į turmus su sun
kius darbai.” Aižo, Petrienė, šuprantai? A?..

STASE (staiga ėmus aSaroti ir skėtotis). O jus, pik
tieji žmonės, kam gi paliekate mane visų amžių kankin
tis, kam jį tik vienų baudžiat mirtimi, bauskit bauskit 
ir mane kartu su juo, nes jis dėl manęs nebesusivaldė ir 
padarė nusidėjimų, oi, jus žvėrys, nušovėte mano senųjų 
motinų, nušausite jį, tai nušaukite ir mane kartu, nes aš 
negalėsiu viso jūsų piktumo pergyventi. Lai Dievas jumis 
prakeikia už jūsų darbus ir skriaudas, nekaltas kraujas 
šauks į dangų jumis atkeršijimo! (Puola prie Petro ištru
kus iš vokiečio ir skambindama geležiniais apkabina jo 
kaklą ir*prisišliejus bučiuoja, bučiuoja jį, jis susigraudi
nęs nori pasiliuosuoti nuo pančių, bet veltui.) O tu, ma
no mylimasai Petreli, dovanok man kad. aš tave iš ‘to 
gyvenimo išvariau, jog vis dėl manęs tu kenti. O, Petre
li, Petreli, kų aš darysiu be tavęs besikankindama ka
lėjime Ugi gyvos galvos. 0 ne, Petreli, aš neištversiu, aš 
nepergyvensiu to, aš vistiek pasidaryąiu mirtį, nes nebėra 
mano gyvenimui jokio tikslo. fPoJHečioI nekurį laiką ste
bisi tai scenai, paskui žandaras traukia Stasę į Salį, o 
Petrą griebia kareiviai išvesti. Ji bučiuoja paskutinį kar
tą Petrą ir ją žandaras atitraukia).

PETRAS (atstumdamas vokiečius). Salin, prakeiktie
ji, argi jus nenorite duoti atsisvekintl su savo gyvenimo 
artimiausiu draugu, kuris jūsų suėstas liko, šalyn, šalyn,
prakeiktieji! (f Stasę) Nurimk, mieloji, neaimanuok, nes 
kų tai reiškia mirtis musų meilei? Ateis laikas kada pik
tieji žvėrys, kurte tave suėdė, turės atsakyti už viską.

i i 
j 
i 
i 
j 
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!

$6,600

$5,000

$3,000

J. Venickas 
O. J.
V. A.

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 automobilių Lietuvos Gynimo 
Komitetui, Šauliams, Krašto Apsaugos minis
terijai, generaliam štabui, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui ir tt ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisvs* automo
bilių Lietuvos gynimo organizacijai!

Tame reikale susižinokite su

LITHŪANIAN SALES CORP
(Lietuvių Prekybos B-vę)

414 W. Bro«dwiy, Se. Boston
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai y- 

pač privalėtų visose kolonijose šitame reikale 
pasidarbuoti.

LAAVRENCE
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

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

Prekė ...................... $8,800

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

Prekė $8,500
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 
AVashington St, visi įtaisai, sta
tyta “Colonial” mados.

Prekė .........
įnešti

NORĖDAMI
Pirkti arba parduoti stubų arbafarmą kreipkitės į šių agentūrų, 
nes ji yra didžiausia agentūra Amerike dėl pardavimo namų, 
ši agentūra turi keturis ofisus sekančiuose miestuose: South 
Boston'e, Dorcester’yje, Lawrence ir Norwood’e, per kuriuos biznis 
yra varomas. Todėl kreipkitės j artimiausi ofisų su visokiais rei
kalais ar informacijų dėlei kas-link “Nejudinamo Torto.'

IŠ MŪSŲ OFISAI
<

895 Broadway,
573 Waahington St, 
Dorchester, Man.'a South Boston, Mass. 17 School AHey,•- Lawrence, Mass.

\/INCENT Ą JENKINO 
V REAL A. estateO

J. A. žardeckas P. J. Rūta
L May J. J. Morkūnas
J. F. Murray J. Norkūnas

Nurodymou.se


drau- 1
I

3

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

PIRMOS KLESOS
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DR. PAUL J. JAKMAON

LIETUVIŠKA APTIEKADETROIT- MICHIGAN

CUNARD LINE
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Lietuvis Gydytojas. 
Priėmimo Valandos: 

9-10 vai. ryte ir 6-8 vaL vakare. 
Po pietą tiktai nagai sutartį. 

2538 E. Allegheny A ve. 
PHILAI >ELPHIA. PA.

Sutaisau receptus su didžiau
sia atida, nežiūrint, ar tie recep
tai Lietuvos ar Amerikos dakta
rą. Tai vienatine lietuviška ap
tieka Bostone ir Massachusetts 
valstijoj. Gyduolių galit gaut, 
kokios tik pasauly yra vartoja
mos. Galit reikalaut per laiškus, 
o aS prisiusiu per ekspresą.

Lietuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkeis ofisą po No. 

451Bboadway, So. Boston, Mass.
OJiėo Valandos:

Nuo 10 Iki 12:30 ryte Ir 
" 1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

, TeL So. Boston 270

DR. JOHN HkDOIOIELL R D 
Galima ssssihalbtti ir lietuviškai. 
Oraso Valandos:

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

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Broadvray, S. Boston

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

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel’s S. B. 441 ir 2334;- 
Gyvenimo vieta:

15 Annapollis St., Dorchester. 
Columbia 9159—J.

Paieškau Jono Nakučio paeinančio 
iš Rokiškio apskr., Svėdasų par., Vait
kum} sod. _ Gyvena Philadelphijoj. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žino a- 
pie jį, meldžiu pranešti.

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

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Priskiria Akintus.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M. 

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.

GELEŽINIO VILKO 
RAITELIS BOSTONE
Kas norite pamatyti Lie

tuvos Geležinio Vilko Rai
telį, tai ateikite į “Darbi
ninką.” Vienas Raitelis at
jojo pas mus. Jei bus gali
ma nufotografuoti, tai jo 
paveikslą indėsime “Darbi- 
ninkan.”

Dabar vietiniai ir iš apie- 
linkių ateikite ir pamatyki
te Geležinio Vilko Raitelį. 
Tas Raitelis “Darbininką” 
pasiekė Aniceto Baužinsko, 
buvusio Brightoniečio, dė
ka.

KATALIKAI 
BUDĖKIME!

Jau prasidėjo visų 
gijų priešmetiniai susirin
kimai ir nominacijos valdy
bos narių 1921 metams.

Kiekvienos draugijos- na
riai privalo išanksto gerai 
prisirengti, kad kokie lais
vamaniai, socialistai ar bol
ševikai neįlįstų į geros kata
likiškos draugijos valdybą.

Beto, prisirengkime atsi
imti draugijas, kurios per 
neatsargumą pateko į ran
kas bedievių ir Lietuvos 
priešų.

Mūsų didžiuma ir tą leng
vai galėsime padaryti, jeigu 
tik visi būsime prisirengę.

Pirmiausia reikia nužiū
rėti tinkamus katalikus 
kandidatus į valdybą ir jau 
perstačiusf kandidatas tu
ri apsiimti.

Šiandiena daug gerų, di
delių draugijų ląisvama- 
nių-bedievių rankose tik dėl
to, kad jie perstačius ansi- 
ima ir nesigaili už perstaty
tą kandidatą paagituoti ir 
visi balsuoja už savo kandi
datą.

Tad žiūrėkime ir rengki- 
mės, kad šiais metais į ge
ras katalikiškas draugijas 
patektų asmenys katalikai.

Būtų gerai, kad katalikai 
susiorganizavę ir daugiaus 
nukrypusių draugiin susi
rinkimuose mėgintų perva
ryti gerus katalikus kandi
datus. Tai būtų didelis lai
mėjimas.

Mūsų didžiuma ir tik rei
kia noro ir pasišventimo, o 
laimėsime.

kiekvienas draugijos narys užsi
dėtu bent po $1.00.

Kadangi šiame susirinkime ne
buvo daug narių, tai nutarta šauk
ti nepaprastą susirinkimą ant 17 
d. lapkričio, kur kiekvienas narys 
galės užsimokėti uždėtą makestį.

Susirinkimo pradžia 8:30 vai va
kare, pobažnytinėje salėje ant 5 
gatvės. Šios draugijos nariai yra 
geri tėvynainiai ir pasiryžo suda
ryti didelę auką, kad kogreieiau- 
sia “polendarius” išvijus į Var- 
šavą.

Šį draugija turi narių virš 400.
Taipgi išnešta protestas prieš 

tuos, kurie dabartiniame taip 
svarbiam* momente mėgina kenk
ti Lietuvos reikalams. Kaipo 
su “polenderių agentais, apseiti 
žiauriai ir rinkti žinias apie jų 
biaurius darbus, kad vėliau ar 
ankščiau iškėlus viešumon. Iš
rinkta komisija sužinojimui tų a- 
gentų darbus iš šių asmenų: Jonas 
Grubinskas, L. Švagždis, P. Pra
naičio, Petro Mulevičiaus ir P. 
Gailiūno.

Vardai, kurie užsimokėjo po 
$1.00: Jonas Jarušas, Vincas Ka
šėta, Petras Norkevičius, A. An
tanavičius, Feliksas Greidelis, Pet
ras Grubinskas, Pranciškus Žileč- 
kas, Povilas Gailiūnas, J. Urb- 
šaitis, J. Valinas, Leonas Švagž
dis, Antanas Kmitas, Povilas Lauč- 
ka, K. Paliubeckas, Jonas Šapar- 
nis Povilas Povilauskas, Jurgis 
Bakutis, Aleksandra Grubinskas, 
Juozapas Minginas, Vincas Gru- 
džinskas, Petras Geležinis, Anta
nas Vėtą, V. J. Jakštas, Petras 
Mulevičius, K. Vadluga, Juozapas 
Andriuliūnas.

Iš viso sudėta................. $28.00
Senas Narys.

Pilnųjų Blaivininkų 49 kp. bus 
mėnesinis susirinkimas lapkričio 
21 d. (Nedėlioj), po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Kviečiami vi
si nariai į tą susirinkimą, nes yra 
svarbių dalykų dėl aptarimo. 
Taipgi gerb. nariai nepamirškitė 
apie mėnesines duokles ir už orga
ną “Tautos Rytą.” Laikraštis 
“ Tautos ‘Rytas” jau išėjo iš spau
dos ir jeigu, kurie negavote už šį 
mėnesį, tai malonėkite hnt susirin
kimo priduoti savo adresą.

Rašt. P. Grinkaitis. metą dvigubai dauginasi.

Narys.

Ketverge, lapkričio 18 d., 7:45 
vai. vakare lietuvių svetainėje bus 
Lietuvių Labdarystės Draugijos 
prieš metinis susirinkimas, kuria
me bus nominacija valdybos na
rių 1921 metams. Ligšiol tą 
draugiją valdė laisvamaniai ir so
cialistai ir net bolševikai.

Kiek man žinoma prie tos drau
gijos priklauso daug katalikų, tad 
ar nereikėtu pastatyti tinkamus 
kandidatus katalikams?

Lapkričio 14 d. §. m. Šv. Kazi
miero R. K. Draugija laikė susi
rinkimą.

Skaitant laiškus, perskaitytas ir 
nuo Tautos Fondo prašant draugi
ją prisidėti aukomis Lietuvai.

Laiškas vienbalsiai priimtas ir 
nariai: J. Jarušas ir L. Švagždis 
smarkiai rėmė ir agitavo, kad

DIDELES PASIJONISTŲ

IŠKILMĖS.
paine laike turime viltį, jog ir 
Lietuvoje bus įsteigta šaka to 
garsaus Ordeno.

Utarninke, lapkričio 16 d. š. m. 

Mockapetriai palaidojo savo my
limą sūnelį, kurį pačioje jaunystė
je pakirto džiova. Šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje buvo iškilmingos 
pamaldos.

RADO PINIGŲ.

Panedėlyje iš ryto ant South Bos
tono gatvės viena moteriškė rado 
nigų. Kam tie pinigai priguli, lai 
sišaukia pas vietinį kleboną kun. 
Urbonavičių.

pi- 
at- 
K.

z.
dabartinis

13 Geg.

įsteigėjas 
gimė

Prasidės 21 d. Lapkričo.
(Neužilgio bus) apvaikščiojima$ 

200 metų sukaktuvės įsteigimo Pa- 
sijonistų Vienuolijos, kurios įstei
gėjas buvo garsus Šventasis Povy- 
las nuo Kryžiaus. Apvaikščio- 
jimas bus pažymėtas didelėmis iš
kilmėmis, kuriose dalyvaus įžy
miausi asmenys Katalikų Hierar
chijos Amerike. Bus pasakyta 
daug iškalbingų pamokslų. Prie 
tos progos bus laikomos trijų die
nų pamaldos, taip vadinamos tri- 
duum, pagerbimui Šv. Gabrieliaus, 
nuo Sopulingos Dievo Motinos, 
kurį Benedictas XV, 
Popiežius, kanonizavo 
šiais metais.''

Pasijonistų Ordeno
Šv. Povilas nuo Kryžiaus, 
Ovadoj, Tuskanijos apskrityj Ita
lijoj, 3 sausio, 1694 m. Jis įstei
gė šią garbingą Kongregaciją 
1720., kuomet jis parašė ordeno 
regulą. Pirmas vienuolynas bu
vo pastatytas ant kalno Argenta- 
ro Tuskanijoj, netoli nuo vidurže- 
minių jūrių. Paskui buvo įsteig
ta daugiau vienuolynų Italijoj ir 
paskiau Ryme, kur Pasijonistai 
dabar turi du namu; Šv. Jono ir 
Povylo ir Scala Santa, netoli nuo 
Šv. Laterano.

Po Šv. Povylo mirčiai, kuri į- 
vyko 1775 m., Pasijonistų Kongre
gacija paplito po Angliją, Irlandi- 
ją, Belgiją, Ameriką ir kitas šalis. 
Amerike jie turi dvi provincijas 
ir daugelį vienuolynų, kaip tai: 
St. Louis, Chicago, Louisville, Cin- 
cinati, St. Paul, Dės Moines, Pitts
burgh, Dunkirk, Baltimore, Scran- 
ton, Boston ir West Hoboken.

Šv. Gabrielius nuo Sopulingos 
Dievo Motinos, kurio garbei bus 
laikomos trijų denų pamaldos, 
drauge su 200 metų sukaktuvėms, 
yra naujesniųjų laikų šventasis. 
Jis gimė 1 Kovo 1838 m. Asyžiuje, 
vietoje gimimo garsaus Šv. Pran
ciškaus. Jis įstojo į Pasijonistų 
vienuolyją 1856 m. ir mirė 1862. 
Dėlei daugelio stebuklų, kuriais 
gyvas būdamas ir po mirčiai pa
sižymėjo, Šv. Gabrielius buvo Ka
nonizuotas 13 Geg. 1920 m.
' Jau yra nemažas Lietuvių bū

relis Pasijonistų vienuolijoj ir kas
Trum-

žinotina.
Katrie užsirašė LDS. paveikslus pas 

komisiją, galima jau gauti pas komi
sijos narius: K. Kiškį ir V. Valatką, 
LDS. kambariuose 366 W. Broadvray.

PASISKUBINKITE.
Antram automobiliui jau 

yra $700 su viršum. Pasi
skubinkite su aukomis, o 
antras automobilius bus in- 
teiktas Lietuvos valdžiai.

L. Prekybos B-vė.
TE1IYKITE.

D. L. K. Keistučio dr-jos sekantis 
susirinkimas bus nedėlioj, 5 d. gruo
džio 1920 po Nr. 694 IVashington St. 
Boston, Mass. 6tą valandą vakare.

Rašt.

CHICAGO, ILL.
LDS. 38 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėloj 21 d. lapkr. 
tuojaus po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos Svetainėje, 2323 
W. 23 PL Visi nariai malonėsit 
susirinkti ir naujų atsivesti.

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.

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

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas,

41 Gatės St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — M. Žarkauskas,

128 Bowen SU, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST.—Juozapas Vinkevlčiua,

147 W. 9tte St, 8a, Boston, Mas*. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 
KASEERIUS — Andrius Zalieckas,

140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Antanas Gruodis.

159 Bowen St., So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 6-tą vai. vakare po Nr. 694 Wash- 
ington St, Boston, Mass.

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai

PIRMININKAS — A. Kmitas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vige-Pirm įkinkąs — J. KavoHunas, 
« Gold St, So. Boston, Mass. 

Protokolų Rašt. — J. Andriliunas,
301% Broadvray, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. AUkonis,
140 Bovren St, So. Boston, Mass. 

Kabukius — 8. Clfius,
377 Broadvray, So. Boston, Mass. 

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

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės. So. Beatoaa Masa.

iv. Jono Evangelisto Pašalpinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
PV" ctninkak — Motiejus žioba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
• k-PiBMiNiNKAs — Jonas Galinis,

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

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

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

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Step. Navickas,

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

IŠĖJO! IŠĖJO!

LITHUANIAN BOOSTER
Spalio (Oetober) numeris 

didesnis ir Įvairesnis.
Dėk 20c. į konvertą, bet geriaus 
dolerinę, Ir gauk vienintelį augių 
kalboj lietuvių laikraštį. Veltui 
nesiunčiame. Adresas:

The Lithuanian Booster
395 Broadvray, Boston 27, Mass.

DĖL GERESNIĮI 
PASEKMĘ

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės

l/N Q U I R E R
Ofisas 4 Gatės St.

TėL S. B. 720
TIrrtra.Tnfa.ngia laikraštis 

So. Bostone

IEŠKOME AGENTŲ.
Mes turime plačiai iš

dirbtą, biznį ir įkorpo- 
ravimas šio biznio pri
verčia ieškoti agentų 
pardavinėti mūsų šėrus 
publikai.

Agentams mokėsime 
gerą nuošimtį, kurie no
rėtų užsimti pardavinė
jime šios korporacijos 
šėrų. Dėl platesnių in
formacijų rašykite: 
V. A. JENKINS, INC. : 
. 395 Broadvray,

South feoston, Mass.
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Tel. So. Boston 2488

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas.

Gydo aštrias ir chroniškas li-! 1 _ _ .
i [ gas vyrų, moterų ir vaikų. Eg-
i! ..........................
i!
i!

<U 
i!
i! 
i!
i!L

zaminuoja kraują, spjaudalus, 
šlapumą ir tt. savo laboratorijoj. 
Suteikia patarimus laiškais kitur 
gyvenantiems. Adresas:

366 W. Broadway, 
South Boston, Mass. 

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

nuo 9 iki 11 iš ryto 
nuo 2 iki 4 po piet Ir 

nuo 7 iki 9 v. vakare.

B
 Phone—Kensington 5316 11

DR. E. G. KLIMAS 8

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.

NE VISI TURI TĄ LAIMĘ SULAUKTI.

“DARBININKAS” LIETUVON
Jūsų Giminės ir Pažįstami Ištroškę Žinių 
iš Amerikos, Laukia Mylimo Svečio su 

Žiniomis—Laikraščio ‘ ‘ Darbininko. * ’

Amerikos Lietuviai Turi Pasirūpinti, Kad 
Lietuvos Piliečiai Lietuvoje Turėtų 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
lėdų dovana.

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

Prenumeratą ir pinigus siųsk šiuo adresu:
“DARBININKAS”

244 W. Broadvray, Boston 27, Mass.

PINIGAI Į LIETUVĄ
Nueina greičiausiai ir tikriausiai siunčiant per

LIETUVOS ATSTA B-VĘ

3 P ABEISEIMAS

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.
388 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 0

BaiaiaiggūHaiaiaioiaiaiąigm

g
S

EI 
S

DR. W. T. REILLY
469 Broadway, 

South Boston, Mass.
(Prie Dorchester St.)

Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v. v.
Nedžliomi : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

Bell Phoaa Dickinara 3996 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BraUSL,PH«Mpkia,Pa.

Lietuvi* Daktaru ir Chirurgas. 
Ofiso Valandų;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakaraus, Ketverge nuo6 iki 9 P. M.

NadaBsmia iki 4 no pUta. •

(LITHUANIAN DEVELOPMENT CO
294 EIGHTH AVĖ.,

Ši Bendrove, turėdama savo skyrių ( 
dastato pinigus tiesioginiu keliu, be

ORK, N. Y.
ce) Kaune, 
dymų ir

SULYG PIGIAUSIO KURSO

i!

1 BANKIERIAI
i ;

i i Teisingai Tarnaujame
, i Lietuviams.

' SnnrČKAMa Pnncus Lirtcvon:.
> doleriais arba auksinais pagali 

i [ dienos kursą. |

1 Parduodame Laivakortes j 
1 ’ Išrūpiname leidimus amerikie- ' 
I ; aams Lietuvon ir iš Lietuvos A- ; 
j l merlkon. Tą padarome vietiniams I

' ir kitų miestų lietuviams be at- * 
, valiavimo Bostonan.

< I Persiunčiame amerikiečių dova-
i nas giminėms Lietuvoje.
I Leidžiame mėnraštį “PREKYBA”
I De! platesnių paaiškinimų rašy- 
f kitę adresu:

i Lithuanian Sales Corp 
Broadvray,
So. Bocton 27, IUm.

I

(Jakimavičius)
509 EAST BR0ADWAY

TELEPHONE 502.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. Sazonia 14.300 tonų, išplauks gr. 9 d. 
Kambarių kaina $180.00 su pridėjimu $5.00 karės 
taksų. "3-čos klesos kaina $125.00.

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

su pridėjimu $5.00 karės taksų.
Randasi agentas tamstos mieste arba prie artimųjų. TEISINGIAUSIA IR 

GERIAUSIA

1000 STŪBU ANT PARDAVIMO
Vienatinia LIETUVIS AGENTAS kuris pri 
stato visiems Lietuviams stubų, farmų ir lotų.

ir msžmlškaiVažiuojantiems | Lietuvą Utetoroja pasportus 
siunčia | Lietuvą per geriausius laivus. SV visokiais reikalais
atsišaukite pas:

M. CURLANIS,
2820 Jot Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

XK. ŠIDLAUSKAS
ApmcKoaius ir Savininkas

226 Broadway 
(Kampas C St) 

South Boston, M




