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Išgama vadinasi tas žmo-

NAUJA LIETUVIŲ 
BENDROVĖ KLAI

PĖDOJE.

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės Į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

DABAR IŠSIBĖKITE 
PIRMAS POPIE- 

RAS.

Z1EL LIGOS DERYBOS 
NUTRŪKO.

SLAPIEJI VEIKIA.

NEBUS TAIKOS

ANT B ALKANI

AR ATSIRAS TARPE 
MŪSŲ IŠGAMŲ. '

Berlin. ■— Fieldmaršalas 
von Sanders, karo pietų bu
vęs vyriausias turkų armi
jos-vadas, nurodė kaip ir 
kodėl turkai laimėjo. Sakė, 
kad turkai netekę taikos su
tartimi Europoj žemių, 
Konstantinopolio ir pakra
ščių Mažosios Azijos vidurį 
ir pradėjo organizuotis, Dėl 
tolumo ir nepatoguiftų ali-

Organas 'Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.
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Augusta, Me.—Gub. Bax- 
ter uždraudė medžiojimą ir 
šautuvų nešiojimąsi miškuo
se. Uždraudė dėlto, kad da
bar miškuose yra didelių 
gaisrų.

Toronto, O

Ontario valstijos dalyje eina 
dideli miško gaisrai. Sude
gė trys miesteliai. Kaikur 
traukiniai dėl gaišių turėjo 
sustoti.

Ryga. — Iš Maskvos gau
ta žinia, kad jei Anglija 
pasilaikysianti Dardanelius, 
tai Rusija Juodųjų jūrių 
uostuose pradės statyti nau
jus karo laivus.

gus, kurs savo pasielgimu 
užgauna prakilniausius i- 
gimtus jausmus ar tai visos 
žmonijos ar pavienio žmo
gaus.

Pavyzdžiui pažįstu šeimy
nų. kurios sūnus pralobo. 
•Jo tėvai veda vargingą gy
venimą. Gi jų sūnus, būda
mas turtingai, ne tik nešel- 
pia savo tėvų, bet ir žinoti a- 
pie juos net nenori. Visai 
net išsižadėjo jų. Štai tokis 
vaikas ir yra ne kas kitas, 
kaip tik biaurus išgama, nes 
jo pasielgimas užgauna į- 
gimtus kiekvieno doro žmo
gaus jausmus.

Mes visi esame mūsų Tė
vynės Lietuvos vaikais. Mes 
visi žinome, jog ji, kaipo 
naujai atgimusi valstija tu
ri Įvairiausias išlaidas, ku
rių padengimui reikalingi y- 
ra pinigai. Ne tik mes tą 
žinome, bet ir ji pati šaukia
si prie mūsų pagelbos, kad 
galėtų augti, plėtbtis, gin
tis, nuo priešų ir didinti 
gerbūvį savo vaikelių. Tai
gi, klausimas: ar atsiras 
nors vienas iš vaikelių, kurs 
atsisakytų motiną šelpti ar
ba išsižadėtų savo Tėvynės 
todėl, kad ji neturtinga, ka
ro sunaikinta ir kad užsira
šant įos ištikimu ir mylimu 
vaiku reikia užsimokėti 10 
dolerių ?

Aš manau, kad ne šelps 
vien tie, kurie serga ar dar
bo negali gauti. Visi gi ki
ti nariai aukuos.

Klaipėdos krašte įsteigta 
lietuvių nauja akcinė ben
drovė “Sandėlis,” kuri užsi
ima ekspedicija^ transpor 
tu, apdraudimų komisija, 
prekių^sandėliuosna sukro- 
vimu ir jųjų apsaugojimu. 
Bendrovės direktoriais yra 
buvusis Prūsų Lietuvių Su- 
sivkmyjimo Tautos Tarybos 
Generalinis sekretorius p. 
Režulaitis. Bendrovės tiks
las stiprinti lietuvių ekono
minį gyveniipą ir tautišką 
krutėjimą.

Wdshington

yra pasirengę ateinančiame priima ir svarsto naturaliza- 
kongrese inešti bilių, kuriuo ei jos prašymus. Bet galu- 
būtų leista Suv. Valstijų tinas išklausinėjimas irgi 
žmonėms nubalsuoti at grą- negali būti laikytas tarp 
žinti alų ir lengvąjį vyną. Spalio 7 d. ir Lapkr. 7 d.

PA N-A MERI KŪNIŠKAS 
SUVAŽIAVIMAS.

Tjondon. — Rusijos sovie 
tų valdžia nutarė mobilizuo 
ti Juodųjų jūrių laivyno jė 
gas./

pIARIJONA ČIŽAUSKJENĖ,
Viena iš žymiausiųjų Amerikos lietuvių solisčių, 
kuri yra kviečiama koncertuoti kartu su atvykstan
čiais iš Lietuvos artistais.

’ fINIOS Iš LIETUVOS.
1 PVA IKŠčioJIMA S

Lem berg, Gali eijaTarp 
enkų ir rūteniečių iškilo 
kruvini susikirtimai. Rūte- 
niėčiai reiškia protestą prieš 
prijungimą prie Lenkijos 
visokiais būdais — padegi- 
nėja viešas įstaigas, užmuši
nėja lenkų valdininkus, de- 
gfha lenkų dvarus. Sudegi
no dvarus ir palovius lenkų 
princesos Lvov, grafų Bru- 
nickių, ir Potockių, grafie
nės Czognovskos ir Liubo- 
mirskos. Degina lenkų mo
kyklas. Sudegino visokių 
lenkų gėrybių. Nesigaili rū- 
teniečiai nei saviškių, kurie 
su lenkais susideda. Nuga
labijo du saviškius vadus, 
kurie su lenkais ėjo. Len
kų valdžia paskelbė karo 
stovį.

Miškų gaisrai.

Tik ką išėjo iš spaudos gra
žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigi kiekvieno lietuvio yra 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti. ,

Kaina tiktai 15 centų.
“DARBININKAS” 

366 W. Broadway,
Boston 27, Mass.

Washington.

irių metų kovo mėnesį San- 
itiagos mieste Čilės respubli
koj Įvyks pan-amerikoniš- 

įkas suvažiavimas. Suv. Val
stijų delegacijai pirminin
kaus valstvbės sekretorius 
Hughes.

—. —— .... . —.................... ,*___ < I
Kaina 4 centai.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityt* pasiuntimo kaš
tai?
Trečiadieny, spalio 4 — $1.00 
Ketvirtadieny, spalio 5 — $ .90 
Penktadieny, spalio 6 — $ .90
Įvedus Lietuvai savus pinigus 

draftai (perlaidos) bus išrašomi 
litais. Įskaitant persiuntimo iš- 
kaščius už vieną dolerį bus išmo
kama devyni litai.

LITHUANIAN SALES CORP., 
414 W. Broadway,

Seirijų'Juozae. Boston 27, Mass.

į
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| RINKIMAI LIETUVOJ. -
| Ateinantį utaminką ir se- 
reda spalio 10 ir 11 diefto- 
įmis Lietuvoj įvyks rinkimai 
ų seimą. Dabartiniai rinki- 
-mai taip įdomūs kaip kad 
buvo prieš pustrečių metų. 
Tąsyk rinkimai buvo pava
karį, o dabar rudenį. Anuo- 
,met buvo išrinkta į St. Sei- 
gną 112 atstovų, dabar jų te- 
K išrinkta 78. Kas 25.000 

puotojų išrinks vienų ats-

. - ■ B •mą. Jei Amerika skolų at- kėms nupuolus jie mato sau 
sižadės, tąi laimės ir Lietu
va, nes ir ji yra ne vienu 
milijonu Amerikai įsiskoli
nusi. J ei Amerika atsižadės 
alijantų skolų,- tai alijantai 
atsižadės kontribucijos iš 
Vokietijos. Jei taip įvyks, 
tai skolingųjų valstybių pi
nigų kursas pakiltų, staiga 
pakiltų ir Vokietijos mar
kė. x : a*;***MBI

Yra šnekama, kad Ame
rikos valdžia esanti pasiry
žus atsižadėti skolų. Tik ne
gali prabilti apie tai prieš 
rinkinius, kurie įvyks lap
kričio pradžioj š. m. z Pra
bilę kongresmonai tokiame 
opiame klausime rizikuoja 
rinkimuose. Todėl turi tylė
ti. Prabils jie po rinkimų.

Daugelis lietuvių yra ar 
šiaip ar taip ingiję vokiškų 
markių, kuomet jų kursas 
buvo augštas. Dabar mar-

baisų nuostolį pasidarę.. Jei 
Amerika ištikro atsižadės 
skolų, Hai markių turėtojai 
gali pasirodyti daug pelnę.

SAVI PINIGAI. '
Nuo spalio pradžios Lie

tuvoj įvesta savi pinigai į 
vietų vokiškų markių. Nau
ji Lietuvos pinigai vadinasi 
litais ir tentais. Vienas li
tas yra 10 amerikoniškų cen
tų. Reiškia 10 litų sudaro 
vienų amerikpniškų dolerį.

Naujiems pinigams išleis
ti buvo rengtas pereitų vasa
rų aukso sidabro fondo va
jus. Šitų svarbų Lietuvos 
valstybinį darbų boikotavo 
ir jį niekino lietuviųjaisva- 
maniai ir socijalistai. Vo
kiškos markes kritimas da
rė didžiūs nuostolius Lietu
vai ir savi pinigai reikėjo 
skubiai leisti. Ištikimieji

Lietuvon prieteliųi Aftarik 
savų pinigų įvedimo svąrbų 
matė ir rėmė aūkso-fiidabio

F T®*
fondo vajų.
ir socijalįštai dabar, kai sa
vi pinigai įvesti, turi pama
tyti savo išgamiškų darbų.

Kai savi pinigai įvesti, tai 
daugelis ^susirūpins apie tai, 
kaip siųsti Lietuvon pinigus 
— markėmis (auksinais) ar 
litais.

Markės Lietuvoj be abejo- 
sės dar ilgokų laikų kursuos. 
Todėl galima siųsti ir mar
kėmis. Kaip Lietuvos litas 
atsistos tarptautinėj biržoj 
tai dar nežinia.

Pinigų siuntimo įstaigos 
skelbia siunčiančios litais. 
Kaip mirkęs, tai taip ir li
tus pinigų siuntimo įstaigos 
ne vienuodu pigumu siųs. 
Naudokitės patarnavimu tų 
įstaigų, kuriomis geriausia 
pasitikite.

grųsina pavojus. Vienų ir kitų sykį pažvel- Netrukus iš dvaro kiemo važiavo paš- 
gė į Dėdukų kuris labai rūpestingai dusą- tos vežimas, jame polieijantas ir du paemė- 

_ ’ _ « )—bie-jai. Matomai atsirado argumentas kuris 
Laisvamaniai sas jį pas mus atnešė! verčiau būtų kur pertikrino tvarkos sargų jog čia vien nelai- . , , J____ _. * - • >«t • i i • • 1 _ 12 • J*

vo, pakaušf kajėf ir galų gale ištarė: —- Me- jai. Matomai atsirado argumentas kuris
, • W • V • • _ 1 _• •

Lazdynu, Pelėda.

PIKTADARIS

laimiausios Lietuvos par- 
Kos yra krikščionys demo
grafai, socijalistai-liaudinin- 
kai, pažangiečiai ir socijal- 
demokratai.' Bet rinkimuo
se dalyvauja daugiau negu 
20 partijų partijėlių.

J St. Seimą rinkimai buvo 
baL 14 ir 15 dienomis 1920. 
'Apie rinkimų pasekmes J.- 
Ifeomanas pranešė “Darbi- 
minkni^ kablegrama iš Ko- 
penhageno. Toji kablegra- 
ma tiipo “Darbininke” bal. 
24 d. Antra apie rinkimus 
Romano kablegrama buvo 
“Darbininke” bal. 27 d. O- 
fieialis pranešimas per tuo- 

‘ laikinę misiją tilpo “Darbi
ninke” gegužio 1 d. Iš to 
-galima numanyti, kad žinia 
apie ^rinkimų pasekmes ga
lės ateiti apie spalio 18 d.

'Anuomet ‘ ‘ Darbininkas ’ ’ 
padavime svarbių naujų ži

rnių iš Lietuvos “bytino” vi
sus laikraščius. Dabar vili- 
mės bus tas pats.
v k --------------- x- * 

MARKĖS GALI 
PAKILTI.

p Suv. Valstijų bankininkų 
nuvažiavimas stoja už tai, 
kad Amerikos valdžia atsi
žadėtų milžiniškų skolų, ku
rias Europos valstybės karo 
metu užtraukė.

Karui baigiantis, kuomet 
tarp Amerikos ir alijantų 
buvo didelis prietelingumas, 
tai buvo balsų už tai, kad A- 
merika atsižadėtų skolų. Bet 
gal būt alijantai tikėjosi apiT 
plėšti Vokietiją ir išmokėti 
skolas. Todėl tada alijantai 
nesiskubino kalti geležį kol 
karšta — kol simpatija de
gė. Dabar simpatijai per
degus bėznišku išrokavimU , 
keliama skolų ’ atsižadėjimo' 
liausimas. Kol Europos 
valstybių pinigai nusmukę, 
įol jos neineis į normales vė- 
3Ses, tol nebus galima tikrų 
įfczniškų ir pitklybiškų ryšių 
gurėti. O kol Europos vals
tybes smaugs skolos, tol jos 
įfceatsipeikės. O jos per me
lų metus neįstengs nei nko- 
■mčin mokėti, netik skolų, 
maigi vistiek veik nėn\ vil- 
Ks atgauti skolas. Todėl

Aklių sodžiaus vyrai skaitlingai susirin
ko pas Gedrimo smuklę ir įtūžę rodų brau
kė.

Net ir moterėlės iš užpakalio savo vyrų 
sustojusios įdomavo kų nuspręs, nes daly
kas buvo svarbus ir matomai pavojingas vi
sam Aklių sodžiui:

Keletas dienų atgal atvažiavo iš Ame
rikos, vieno kaimyno tolimas giminaitis. 
Daugumas parvažiuoja, tiek ir to! Parva
žiuoja bet nesikiša į svetimus reikalus, bet 
tas lygu parvažiavo tai jo visur pilnai, vai
kščioja po sodų, apie laukus ir viskas jam 
negerai!.

Tai žemei žiūrėk kokio tai nepaprasto 
plūgo bereiki, čia žiūrėk troboj maži'lan
gai, kodėl kaminas neišvestas ? reikia ūkės 
draugijas tverti, vaikų neleisti dykauti, vi
si turi mokintis, da galų gale ii' mergel- 
kosl • ' * ■

Per sodų eidamas visiem ūkininkams 
klojo į ausis kad įkurtų mokyklų, galų gale 
nuėjo prie pono į dvarų, susipažino ir nuo 
ginų narė i o Gaudėsiauš išsikraustęs apsigy
veno dvare.

— Velnias čia bus! — nutarė Aklių so
džiaus gyventojai ir dabar susirinkus brau
kė rodų kaip nusibodėti to neprašyto taisy
tojo jų ramaus gyvenimo.

— Mokslas tinka žydui ir ponui! — rė
kė vieni, — sodietis žmogus sutvertas ant 
darbo ne ant mokslo, gražiai būtų kad mū
sų ^vaikus suimtų į mokyklų! kas gyvulius 
ganys ? ~

— Dabar kietų prakuto vaikas išleidome 
į svietų yra alga, paviršo dalies mėsos kąs- 
nys, duonos kepalas, ar atimk ar pridėk!

— To betrūko kad da mergelkos imtų 
mokintis! kam jai tas mokslas? ar .į kuni
gus eis, ar raštininku bus ? o tuo tarpu nuo 
darbo atgustų galvų besukdama ir paliktų 
nė driežas nė gegutė! — prabilo ir viena mo
terėlė motina kelių mergaičių.

— Neleisime ir tiek! — griežtai nutarė 
kaiminka, jeigu ir įsteigtų mokyklų tai pa
degsime, o savo vaikų į ponus biurinti ne
leisime!

— Cit bobos! ko jūs ten suskatote katė
ti lyg vištos! čia svarbesnis dalykas kyšasi, 
aš biskį numanau! — sušuko augštas vyras 
kurį visas sodžius gerbė ir svarbiausiuose 
atsitikimuose' rodos klausė.

Taigi visi nutilo ir akis į jį įdūrė.
— Jūs visi žiūrite ir nematote, o aš ne 

tik mačiau, bet ir girdėjau ir į galvų įsidė
jau! tas bieso brolis nori visus mumis, ne
lyginant kaip vėžius į terbą sukišti ir už
raukti, otkas! <

— Tegul! — pasigirdo keletas balsų.
—Vakar išėjo su ponu abu į laukus, 

visų sodų apėjo aplinkui, sklaidėsi, rodė 
kaž-kų, pasivalkiojo ir namon nuėjo. Pa-

X X .

— Gerai, sako! gerai sako, — pąsigir- 
do daug balsų.

— Aš kad šneku tai apsimislijęs ir pro 
šalį ne prašneku! — patėmijo Aklių kursty
tojas, matomai visai savimi užganėdintas.

— O mat koks šelmis! — patėmijo bū-' 
ryje, — su manimi lauke susiėjo tuoj į kai-' 
bų, viskas jam negerai, čia to reikia, čia 
to, mokyklą kurti, ūkininkų draugystę, vaš 
iš syk ir išsižiojau, kalba rodos protingai...

— Kodėl ne, kiekvienas dėl savęs pro
tingas, — pertraukė Aklių globėjas, — bet 
susipraskit kad arklys arklio dykai nekaso, 
ir kas čia sirgs svetima liga Jeigu sau nau
dos nematys!

— Tas tiesa! nepasiduokim prigauti! 
jokių mokyklų, jokių draugysČMfmums ne
reikia ! kas dėl dūšios reikalinga pasakys ku
nigėlis o naujienų, kame kas sviete darosi 
gausimės pas žydelį kaip iki šiol! x

— Neleisime vaikii kad ir įkurtų mo
kyklą ! — sušukoMaug bobų balsu.

— Na ką mes čia putralakių^ aušiname, 
ant vėjo! — eikim į vidų, gerklė džiūsta! — 
patėmijo Aklių globėjas darydamas smuk
lės duris.

To paraginimo nereikėjo kartoti, visas 
būrys Aklių, o paskui jų ir moterys suvir
to į smuklę ir suūžė traukiai suvilgę išdžiū
vusias gerkles. Neūžėir su kitais į kalbas 
neėjo senas augštas vyras dvaro medinin
kas ir šalip jo sėdintis ant suolo pasienyj 
paauglys vaikinas. Senis nedraugiškas bu
vo visi tą žinojo, taigi ir su stiklu prie jo 
niekas neprisiartino. Ir šiandien vien ben
dras reikalas sugundė senį į smuklę įeiti, 
ųuo bočių prabočių užsigvvenęs savo menka
me lauže, senis jį mylėjo kaip tik lietuvis 
moka mylėti savo- žemelės sklypą, mylėjo 
ir dabar pavojui atsitikus nemažai susirūpi
no.

Vaikas šalip sėdintis buvo tai sodžiaus 
vaikas, nes neturėdamas tiesos gimti užgi
mė. Auklėjo jį baisus vargas, augo panie
kinime, nežinodamas kito vardo kaip “ben- 
kartas. Keleto meti? jau buvo kada motina 
mirė, ir vaikas paliko prie ūkininko kur 
ųaotina daug metų įnamiavo. Drabužius li
kusius, ožką, biškį-gijų globėjai priglaudė 
noriai, bet vaikas niekam nerūpėjo.

Jeigu pasipainiojo valgant, tai ir jam 
įpildavo šeimininkė viralo torielką, jeigu 
ne tai ir niekas jo nepasigedo. x

Kaip tas šunelis klajūnas, įgudo vai
kas prie senelio medininko ir kasdien ilgiau 
būdavo, galų gale beveik visai pas jį buvo.

Daug blogo nuo žmonių prityręs, kaip 
paprastai vargšas kurio niekas nebijo ir nie
ko nesitiki gauti, vaikinas vengė žmonių su
sitikti, o jeigu ir susidūrė, tai šoko į šalį lyg 
zuikis.

Pas senį- drožė jis šaukštus, kaušus, 
pynė krežulius, virė valgyti, skalbė balti
nius ir lygu šuva mylėjo savo senį.

Nesikalbėdavo jiedu beveik niekada,

spržmdą nutrūkęs! Bangas prietikis buvo daugiau nieko, liūdi-
Tie dieduko žodžiai lyg yla pervėrė laų- jo protokolo sudraskyto šmoteliai, kambary 

kinę Vaiko širdį, susiraukė nelemtai ir su=. ant grindų, 
spaudė knmsčias. ' <

; — Reikia jo nusibodėti šeip ar teip! — 
ūžė užgėrę sodiečiai.

Senis pasiklausęs, nieko netaręs nuo 
suolo atsikėlė, ir išėjo pro duris o paskui 
jį irVaikas.

— To be trūko, uškliuvome! — bambė
jo senis namon eidamas, o paskui jo eida
mas vaikas godžiai rijo Jo žodžius, akys 
jam užsidegė, vpidas paraudonavo ir šaipė
si kaip tai bjauriai.

✓ * *

Iš ryto sodžiuj lygu virte užvirė: visus 
Aklius sukratė žinia jog “svetimųj į žmogų” 
rado lauke negyvų.

Rado jį piemenys bandų ganydami, iš
girdo šūvį ir bėgo įdomauti kų senis sume
džiojo ir rado vien “svetimų žmogų” krau
juose paplūdusį.

— Kasgi jeigu ne medininkas!.. — kal- 
bėjo žmonės, bus dabar visiem bėdos oi bus!

— Kvailys!*kad dirbo tai reikėjo pa
dirbti! Rad nudėjo, gerai, bet reikėjo ir pa
slėpti! — kalbėjo sodiečiai.

Tuo tarpu nuo dvaro pasirodė beeinu 
vyrai, buvo ir policiantai, kuriuos sodie
čiai pamatę visi nutilo, katras į savo trobų 
skrydo.

Netrukus nuo medininko triobos pasi
girdo trukšmas: —- Sakyk, prisiduųk! kas
gi kitas? tavo šautuvui atitinka rasta žaiz
doje kulka, šautuvas neseniai iššautas!

— Aš nešoviau, aš nieko nežinau! — 
teisinosi senis.

— Duoti jam! — suriko polieijantas.
Pasipylė smūgiai, senis vis savo karto-

— Aš nieko nežinau! — prislėgti galiu, 
nieko nežinau!

, — Na tai rasit kitus atminsi! — sušu
ko policijaritas ir liepė senį sukaišioti ir ves
ti dvaran^ kur buvo palikęs vežimas ir ark
liai.

Svetimasis tapo atgaivintas, žaizda pa
sirodė nepavojinga, ir ligonis nors lovoj gu
lėdamas buvo reikalingas prie sustatymo 
protokolo. *

— Ar tamsta šito žmogaus kame nesu- 
klausinėjo polieijantas rodydamas

jo:

vakariop tas atklajūnas vienas atėjo į so- senis, iš ryto iki vakaro klajojo po miškų, 
džių šen ir ten įėjb, ir pas manę buvo, visų x ’’ '
klausinėjo kokiomis išlygomis gyvename, 
kam jam tų žinot? sušipraskit patįs!

— Kas jį žino!x '
— Na kam? — klausinėjo daugumas, suprato kad “tas naujas žmoj
— Tam kad su pinigais atvažiavo ir no-gas ir visiem nereikalingas ir

visiem Aklių sodiškiams teip ir ;apie jų atsižadėji- į n mumis nupirkti nuo pono!

taigi vaiko siela visai’nesilavino ir/žmoniš
ki, prakilnesni j atomai nežinomi buvo apart 
gyvulško instinkto užlaikymo savo gyvybės.

Taigi dabar iš kalbų kurios ūžė, vaikas 
gusi’’ yra blo- 
r nao jo kaip 

o dėdukui

tikai ?
ligoniui suraišiotą seniuką, sukruvintu vei
du, kuris palenkęs žemyn žilą galvą stovėjo 
tarp dviejų paėmėjų.

— Ne, — atsakė ligonis, nemačiau jo, 
šūvis krito iš tankmės girios, kaip manau 
tai nelaimingas prietikis, ir nėr ko žmones 
kaltinti, nes niekam nieko pikto neesmi pa
daręs ir nė su kuo nebuvau piktuoju.«

Polieijantas užrašė ligonio parodymą ir 
užsimąstė, ištikrųjų dalykas buvo nepa
prastas.

— Na vistiek senis turi su mumis va
žiuoti, — nutarė, — rasit kalėjime ką nors 
prisimins!

* — Aš prašyčiau jį paleisti, — tarė, li
gonis, galiu uždėti kauciją...

— Tai galėsi tamsta paskui padalyti, 
dabar negalima, as negaliu, — tarė poliei
jantas ir pasileknęs ponui ir jo svečiui atda
rė duris. Staiga jiems su kaliniu pro duris 
einant įgriuvo vaikinas, senio augintinis. 
Išbalęs buvo, plaukai sušiurę ir gaudyda
mas orą, ėmė rėkti: — tai ne... ne... jis, 
— aš!.. užmušiau...

Atsiviepė baisiai ir ėmė verkti balsu.
Ligonis atsisėdo ant lovos, domiai žiū

rėdamas į vaiką i — kas jis — užklausė po
no. z -s

— Benkartas, benkartas! žulikas — 
paaiškino keletas balsų iš uždurių, buvo tai 
sodiečiai subėgę pažiūrėti kaip senį plaksf

— Duoti biesui! — sukaukė keletas bal
sų.

Nudriskęs vaikas drebėjo visu kūnu, 
pribėgo prie senio, sugrobė jo raką ir pri
siglaudė prie jo.

Ligonio akyse bliktelėjo^ašaros, ponui 
su ranka pamojo kad prisiartintų ir ką tai 
tykiai kalbėjo.

— Gerai, — tarė ponas.
IŠ kambario tapo prašalinti paėmė

jai, paliko polieijantas, seųis ir-Jo'aįgin- 
tinis, durys uždarytos, o1 pats poha/ųšėjęsj 
į angą paprašė kad visi eitų namon.

— Prisiartinkit šen, — tarė dabar li
gonis į senį, sėskis čia ir lai atsisėda vai
kas, pasikalbėsime, čia yra koks tai nesusi
pratimas, — kalbėjo ligonis, — na, vaike, 
pasakyk už ką norėjai manę nušauti?

Vaikinas pakėlė akis tr žiūrėdamas sta
čiai į ligonio veidą tarė drebančiu balsu:

— Už vi—sus, .už visus — tamsta no
rėjai visus nupirkti... kaip vie—vie—žius 
terboje užraukti, — man gaila ir dėdės ir vi
sų ir aš no—no—rėjau...

— Čia sutruko vaiko žodžiai rankovių 
skurliuose paslėpė veidą, verkė verksmu, 
kuris kratė jo visą menką esybę.

— Latras! — patėmijo ponas.
— Didvyris! — pataisė ligonis, tai me

džiaga iš kurios gali būti žmogus!
Ponas pažvelgė į savo svetį nustebęs.
— Taip, atkartojo jis, gali, ir bus! — 

pridėjo rimtai, o į vaiką atsigrįžęs tarė:
— Žinok kad aš niekada nemaniau jū

sų žemės pirkti, nė jūsų skriausti, apsiri
kote visi! Aš gimiau čionai Aklių sodžiuj 
ir buvau toks kaip tu vargšas... ir aš... ne
turėjau tėvo... motinos neatmenu, aš ma
žas likau, bet liko ir žemės sklypas... ku
rio meilavo mano globėjai... Taigi išvežė 
manę už jūrių ir paleido...

Amerikoje nesivalkioja vaikai po gat
ves, manę valdžia paėmė į globą, atdavė į 
mokyklą, ot ir mokinausi, svajodamas tap
ti žmogumi ir atnešti naudą savo sodžiui.

— Dieve brangus! tamsta be ne Agotos 
Julis! — prabilo senis.

— Teip, Agotos sūnus, — pritarė ligo
nis, na nesibijokit ramybės jūsų nedrumsiu, 
pragijęs atgal važiuoju, bet jeigu norės tai 
tą vaiką su savimi paimsiu, rasit jam pa- 
sekmingiau pasiseks prablaškyti miglas 
siaučiančias Aklių sodą, na ką vaike ar tu 
non mokintis ?

— Ko? — užklausė vaikas, — aš jau 
moku visą darbą, šaukštus, kaušus skobti, 
moku arti...

— O aš tavę noriu išmokinti mylėti 
žmones ir dėl jų darbuotis! — na dabar eikit 
ramiai namon, kaip pagysiu tai pžs jus atei
siu pasikalbėsime. \

* *

Dešimtis metų praslinko, rusų retežiai 
nuo Lietuvos nukrito, laisva Tėvvnė mo- 
čiutė sugrįžo...

Akliųsodžiuj yra graži mokykla su sod
neliu, ūžia ten vaikai, daigsto medelius, gė
les, linksma tenai, daug juoko, ir vaikiškos 
linksmybės, pavasario, taigi pabaigę pa
mokas vaikai darželį rūpina.

Prižiūri darbo ir patarimus duoda įim
tas vyras, juokauja su vaikais lyg draugas.

Tai “sodžiaus vaikas” buvusėsis, dabar 
mokytojas ir jaunuomenės draugas.

Padeda čionai jiems darbuotis senelis 
medininkas, ot takelius pagrobsto, špokams 
įkilas daro, karšta ramiai senatvę prie savo 
attgirrtinio.

“Svetimasis” įkūrė ūkininkų sąjungą 
ir darbuojasi joje. Aklių sodžiuje gerai iš
arti laukai deria kas metas geriau, ką ne
galėjo padaryti žmonią rankos padarė ma
šinos, visur matosi geras būvis, tvarka ir 
žmonių geras ūpas. Senos moterėlės rau- 
kiasi kad mergelkos mokyklon eina, bet ką 
padarysi kad “tokia gadynė” išėjo! bet vis
gi susirinkusios kur priesauly besišildant 
bamba:—ei gyvenome be tų pramonių ir pa
valgę buvome, pragyventumėm it toliau !Ne- 
Horėdamos pasiduoti senutės neneša vilnų į 
mašiną sukarsti, bet posenain su šepetėliais 
jas drasko tvirtindamos: — nereikia mums 
tų dygliuotų kočėlų! tai vilnas drasko ir 
tiek! ir barškina senės po tris keturias susė
dusios, kas būtų galima padaryti vienai per 
valandą, o vis nepasiduoda!

Yra ir keletas senių kurie; savo medinio 
žimbrio neišmainė į plūgą, keikdami klum
pa su savo žiumbreliu per didžiausias velė
nas lyg karvės galva, bet visgi Nepasiduo
da. j

’■ Sėja į varputiną, pjauna smilgai ir 
dirses, skursta bet nepasiduoda!

Betvis^iJž^ąs»njao;laiko pribūna vie
nas kitas M<spųna|as itmųžięjn '/^naujos ga
dynės įrankiai juos pakeičia laukuose.
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SPAUDOS PLATINIMO 
" LAIKAS.

Talkon.
— - I-

yra su

“Darbi-

Spalių ir Lapkričio mėn. 
yra skirti katalikų spaudos 

^platinimui, ‘ ‘ Darbininko ’ ’
Iižrašinėjįjnui, LDS. narių 
prirašymui, “Darbininko” 
pagerinimo aukų rinkimui 
ir tt. Kiekvienam LDS. na
riui yra gera proga pasinau- 
jdotį — gauti dovanas. Do
vanos štai kokios:

4) Kuris iš LDS. narių prikal
bus 5 naujus prie LDS> narius, 
gaus dovanų fontaninę plunksną.

2) Kuris ^us du nauju “Dar
bininkui” metiniu skaitytoju ir 
prisius pinigus Centran, gaus fon- 
įaninę plunksną.

.Fontaninės plunksnos 
r‘Darbininko” vardu.

Užsirašiusiems metams
Rinką” ir patiems prisiuntusiems 
pinigus, yra duodamos šiokios do- 

K, -yanps.
1) Kelionė aplink pasaulį 50c.,

Albumas Liet. Dr-jų 25c., Delega
tų Kelionė Lietuvon 25-. ‘

2) Apaštalystės Maldos — 25c., 
Bažnyčios Istorijos Vadovėlis — 
50c. ir Šv. Gabrielius — 25c.

3) Svieto Perėjūnas — 35c., 
męs ir Kalbėk — 30-., Ubagų 
kadrinija — 33c.

g. 4) Dangaus Karalienė (apd.) 
$1.00 ir Vaikų Teatrai, 1 dalis 
10c.

5) Apologetika — 50-. ir Trįs 
Keleiviai (apd.) — 50c.

6) Visi Gerix—10c., Leono 13 
pop. Enciklika — 15c., Žaidimų 
Vainikas — 50-., Kurių Bus Vir
šus? — 10c., Esumas — lpė., Ga
liūnas — 5-.
x 7) Aritmetikos uždapinynas I 

\> 3. — 35c., Aritm. uždavinynas II
ft d. — 25c., “Draugas” (kalendo- 

__ rėtis) 40c.
8) Marijos Mėn^o — 50c., 

Eu-harist. Stacijos — 15e., Žibu
rėlis — 40-.

į— 9) Sakalėlis — 35c., Moterystė 
ir Šeimyna — 50c., Stacijos — 

Į 15c.
10) Trįs Keleiviai — 50c., Ta

bakas nuodai — 10c., Žiburėlis — 
40c. /

Kiekvienas užsimokėjęs iš 
kalno už metus už “Darbi- 

! pinką,” turi teisę pasirinkti 
! yieną iš viršuj nurodytų nu- 
l merių, vertės 1 dolerio kny- 

> gii. Taigi yra labai tinkama 
proga visiems iš to pasiūlimo 
pasinaudoti.

Pinigus ar money orde
rius siųskite vardu

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27,

E- 
A-

Mass.

W. LYNE, MASS.

LDS. 24 kp. laikys susirinkimą 
Spalio 11 d. 7:30 vai. vak. pas 

_draugą Vincentą Vengraitį. Mel
džiame visų (Įrangų susirinkti ir 
naujų atsivesti. Bus svarstoma 
daug svarbių dalykų.

pi Valdyba.

WORCESTER, MASS.' I- ■

Spaudos,Dr-ja po globa šv. Po
vilo rengiasi prie spaudos savaitės 
lapkričio pabaigoj ir gruodžio 
pradžioj. Kaip visi veikimai, taip 
ir šis spaudos platinimas bus 
Smarkiai pavarytas pas mus.

J. V.

PROVIDENCE, R. L

- * "T . * '■ *’V . . . ‘ -

Vis daugiau išgirstame' 
smagių žinių apie EI D. S. 
kuopų susirūpinimų savo or
ganizacijos ir organo likimu. 
Šiomis dienomis smagiausia 
žinia atėjo iš Waterhury, 
CL Štai kų waterburiečiai 
praneša apie savo veikimų:

Laikytam praeitam LDS. 5-tos 
kuopos mėnesiniam susirinkime 
nutarėm paaukoti dėl LDS. suma
žinimo skolų. Šitam laiške yra 
po kiek kas aukavo, tai . štai:

Po $2.00 Kun. J. Bakšys, J. B. 
Šaliūnas, V. C. Veturis, P. P. To
toraitis.

Po $1.00: J. Klimas, J. Augis, 
J. Tautilas, J. Vebstonaitė ir P. 
Kvietkus. /

Viso $13.00.
Dėl pasiųsti} į Lietuvą knygų 

aukavo šie:
Antanas Visminas,

46 
Petras

20
Petras

Congress Avė............$1.00
Drevinskas,
S. Leonard St............$1.00
Tutoraitis,

797 Bank Street 
.Pranas 'Kvietkus,

820 Bank St.......................$1.00
Victor C. Veturis,

797 Bank St. ..............?; .$1.00
Jonas Makauskas,

797 Bank St7.................$1.00
Juozas Augis, »

477 Wilson St............ .... .$1.00
Joną sJokubauskas,

475 Willson St........../.. .$1.00
Liudvikas Vyčas,

73 Congress Avė. 
Juozas Bernotą,

45 Shipman St..
Jonas Ramažauskas,

686 N. River Side St.. .$1.00 
Juozas Raugelis,

85 Green St.

$1.00

$1.00

$1.00

.......... $1.00
Viso’$12.00

Su tikra pagarba,
Victor C. Veturis,

LDS. 5-tos kuopos raštininkas

TUCKSON, ARIZONA.

Siunčiu su šiuom laišku vieną 
doleri — nors menką dalelę už 
“Darbininko” pasiųstas knygas 
Lietuvon. Kai galėsiu, tai dau
giau prisiųsiu.

Su pagarba,
Ignacas Gerdžiunas.

CLEVELAND, OHIO.

Šiuomi pranešam visiems LDS. 
51 kuopos nariams, kad bus lai
kytas susirinkimas spalio l0 d. 7 
vai. vakare Lietuvių Svetainėje. 
Yra pageidaujama, kad visi na
riai J<am tiktai rūpi “Darbinin
ko” gerovės ant šio susirinkimo 
atsilankyti, nes yra gauta iš cen
tro svarbių pranešimų aipe mūsų 
organizaciją. . Užtat būtų tinka
ma, kad visi susirinkę juos ap- 
svąrstytume. Pageidaujama, kad 
kožhas 
ti nors 
mo.

narys xpasistengtų atsives- 
vieną narį prie prisirašy-

. Valdyba.

VISIEMS. z

KAS GIRDĖTI ŪETUYiy KMUDSE.
spRnrariELD, ill.NASHUA, N. H.

Vaikų Dr-jos Marijos Vaikelių 
koncertas buvo spalio 1 d. šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje, va
dovaujant p-lei Onai BugailaiteL 
Buvo labai maloni muzikos bei 
dainų šventė. • Programo vedėjas 
gerb. kun. P. Bfuiūnas plačiai pa
aiškino vaikų darbuotę, kiek jie 
vargo ir energijos padėjo ligi iš
simokino. Programą apvainika
vo skaitlingas vaikų choras. Da
lyvavo šimtas su viršum, šauniai 
padainavo dainų. Tarpais buvo 
solių, duetų, juokinga komedija 
“Koki tėvai, tokie vaikai,” dialo
gas, “Dvi Kūmutės ant Turgaus.” 
Piano šauniai ir mikliai skambino 
p-lė Kudzmiutė. Geriausiai pati
ko publikai dainos,'kaip tai: “Ant 
Marių Krašto,” duetas, “Kaip 
gražiai žydi,” solo, “Pamylėjau 
vakar” žavėti žavėjo visus.

Yra keletas mergaičių ir bernai
čių, kurie kiekvienam programe 
puikiai atsižymi, tai: p-lės O. Ver- 
kauskiutė, M. Skliutaitė, Traina- 
vičiutė, Skliutas, Ilkevičius, An- 
dreka§. Yra ir daugiau gabių 
vaikų, kurių nesužinojau pavar
džių.

Programui pasibaigus, p-lė O. 
Bugailaitė trumpai prakalbėjo dė- 
kavodama, kad sulig Nashua’os 
lietuvių skaičiaus matos jų visai, 
mažai Manau neklysiu pasakius, 
kad mūsų lietuviai ėnra, užtekti
nai susipratę kad įkainavus ir pa
rėmus vaikų vakarus. Ne tik pa
šaliečiai nesilanko, bet ir daly
vaujančių vaikų tėvų didžioji da
lis neateina. Reikia branginti 
vaikų dailę, nes mes jų neperdau- 
giausia turime, todėl juos kiek ga
lima reikia remti ir apvertinti sa
vo tvėrėjus dailės, nes jų jaunose 
sielose geriausiai atsispindi lietu
vių tautos dvasia. _ ,

Ten buvus.

BALTIMORE, MD.

žinia iš Lietuvos.

Jonas Čižauskas gavo praneši
mą, kad pabaigoje spalio atva
žiuoja iš Lietuvos artistai iš Vals
tybinės Operos. Smuikininkas 
Leškevičius, Tenoras-pijanistas 
Byra ir bosas Oleka. Šiam sezo
ne artistai duos koncertus po ko- 
lionijas. Minėti artistai kviečia 
kartu koncertuoti įžymiausią A- 
merikos solistę Marijoną Čižais 
kienę.

L. Vyčių 48 kp. Seimo Rengimo 
Komisija darbuojasi ne juokais. 
Spalio 1 d. tam tikslui mūsų ry
tės surengė “Pie and Coffe 
sočiai” smagijvakarą, kur links
mai atvaidino scenos veikalą 
“School Days.” Solo gražiai pa
dainavo E. Brazaitė ir E. Bacevi
čiūtė. Girdėjau, kad mūsų darb
ščios vytės, būsiančio Vyčių sei
mo prirengimo naudai, žada ne
maža panašių pramogėlių sureng
ti. Tad valio mūšį vytės! .

’ Moterų Sąjungos 56 kp. ener
gingai ruošiasi prie būsiančio,sa- 
vo vakaro, kuris įvyks 15 d. š. 
m. Sužinojau kad sąjungiečių 
minėtoj pramoj, apart vietinių 
talentų, dalyvaus “Moterų Dir
vos” redaktorė gerb. A. Nausė
dienė iš Chicago, III., kaipo kal
bėtoja.

Jaunamečiai Vyčiai irgi ne
snaudžia. Spalio 1 d. po atostogų 
laikė pirmą savo susirinkimą. Iš
rinkta nauja valdyba: A. Alonai- 
tė — pirm., J. Kazačioniutė — vi
ce-pirm., M. Marčiulioniutė — 
rašt., M. Muliarskiutė — fin. 
rašt., M. Klimaičiutė — kas., A. 
Petreikis ir J. Žibutis — kas. glo
bėjais, B.i-Stripeikis ir B. Ložic- 
kas — maršalkos. Apart kitko, 
nutarta Kalėdų laike sulošti sce
nos veikalą “Betliejaus Staine- 
lė.”
šiomis dienomis čia “atsibala- 

dojo” (su dviem moterim) ant 
“pirkto” (žmonės sako, kad pir
ko kaip nieks nematė...) “maka- 
biliaus,” dabartinis Chieagos bol
ševikų korų “daraktorius” Tonis 
Kvedarą alias Džiovas Budvaitis 
ir komunistų “artistė” gyvanaš
lė “Dalė” Kukutienė. Nieko 
stebėtino kad vietiniai raudonie
ji jiems čia “balius” kelia, bet la
bai keista, kad toki “mėšlagry- 
biai” gauna “free burdą” parapi
jos pastogėj ir pas vienus-kitus 
“šiaudadūšius” lietuvius katali
kus. Tai tikra gėda!

Mūsų gerb. klebonas kun. I. 
Keršis, bei draugijų darbuotojai, 
uoliai ruošiasi prie būsiančio pa
rapijos bazaro, kuris atsibus lap
kričio denoms.

Rūpesniu vietinių darbuotojų, 
čia greitu laiku žadama suorgani
zuoti Giedrininkų (moksleivių) ir 
Darbininkų Sąjungos kuopas.

Spilkutė.

nekurie nuskriausti clevelandie- 
čiai į pobažnytinę svetainę pasi
tarti kas būt galima toliaus veik
ti Nutarta paimti geras advoka
tas ir visiem bendrai išvieno veik- X* t
ti, nes nematoma kad tame darbe 

tai yra vienas Radis kaltas, 
it-ir jo sėbrai, kuriuos ir-gi ti- 
imės patraukti atsakomybėn.
Dabar matyt, kad nei “Dir

vos” bosams, nei “Vanago” gal
vočiams nerūpi užstatyti paranką 
už savo mylimą “bosą” pan Ra 
dzewiezių. Tegul'sėdi iki teis
mui.

Tėmytojas.

Puikiai pavykb bazaras.

Jau iš pradžių buvo galima ma
tyt, kad neblogas turės pasekmes 
šiuosmet bazaras, nes kiek galė
dami visi parapijonai dirbo. Už
tat bazaras atneši gryno pelno 
$3.418 su centais. Ištikrųjų ne
teko girdėti, kad bi kuri lietuvių 
parapija būtų tiek pelnijus kiek 
Clevelandas padarė. Gerai yra 
sakoma, kad kur vienybė, ten ga
lybė, ne^ tiktai vienybėj dirbant 
galima^ bus nuveikti milžiniški 
darbai kaip mūs tautai taip ir pa
rapijos reikaluose. Už tokias pui
kias pasekmes gerb. kun. V. Vil- 
kutaitis yra didžiai dėkingas vi
siems parapijonams ir tiem kurie 
per tą visą laiką nenulstančiai dir
bo.

* ;

•
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nepriguli, lai pristoja ir kelia var- atlyginti (ne katalikų nuskriaus- 
dą lietuvių katalikų. L. Vyčių 
25-tos kuopos įvyks susirinkimas 
9-tą spalio paned&io vakare, 7:30 
Lietuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Avė. Nariai kviečiami atsilanky
ti ir atsivesti naujų narių.

Katalikiškų D-jų Sąryšio įvyko 
susirinkjjias 27-tą rugsėjo, Lietu
vių Svetainėj. Plačiai buvo ap
kalbėta reikalas padauginimo lie
tuviškų knygų miesto knygynuo
se. Rengimas vakaro parapijos 
naudai. Įsteigimas Lietuvos vė
liavos į WidePark muziejų ir ke
letas kitų nutarimų. -J

t

ti) keli veikėjai katalikai. Gi ruo
šėjai tos pramogos tą daro įsa iš ’ 
priedermės, bet tik iš mielaširdys- 
tės.'

\
M. A.

PHILADELPHIA, PA.

Paskutiniais čia laikais apsive
dė su Mariute Bilevičiute vietinis 
LDS. darbuotojas, gerb. Jonas ? 
Čiurlionis. Vestuvės vertos-yri . 
pažymėti dėlto*, kad iš nekurio at- 
žvilgio jos buvo panašios į litera- * 
tiškai-patrijotišką vakarėlį. Mat, 
laike vakarienės sulig sumanymo V 
čia gera’ žinomo vertelgos, gerb. 
Jurgio Smaliuko prie, akompani- ’ 

. jnento n rizikos, .visiems sustojusį ~ 
buvo at? edotas Lietuvos himnas. 
O laik$ ■ etų vienas iš svečių jau- 
navedžia 
eiles:

is perskaitė štai kokias.”

Šis-tas.

CLEVELAND, OHIO.

PROVIDENCE, R. L . “Vanago” “bosas” siųstuose.

s Parapijonas.

Clevelando “TrOika.”

Pastaruoju laiku atsirado “Dir
voje” taip vadinamoji “Ruskaja 
troika,” tai yra “Dovydas,” “So
lo” ir “Tenoras.” Solo jau nuo' 
senai bando ta^pe Clevelando lie
tuvių pasėti nesutikimo sėklą. Pir
miau Solo traukė, kad Katalikiš
kas Sąryšis Lietuvių Salės Ben
drovę įves į bankrutą ir dings 
žmonių sumokėti pinigai. Tuomi 
norėjo sukiršyt katalikiškas drau
gijas ir išardyt Sąryšį, *' kur būt 
galima geriau* laisvamanybė vy
kinti, bet Katalikiškas Sąryšis ne 
tiktai ant Solo plepalų neatsi
žvelgė, bet dar tvirčiau yra susi
organizavęs. Pastaruoju, laiku 
Solo ir vėl traukia išnaujo; girdi 
“reikia Clevelande suorganizuot 
lietuviškas sąryšis, kur turėtų vi
si Clevelando lietuviai ir draugi-, 
jos prigulėt. ” Mat ir čia Solo jau 
aiškiai pasako, kad jiems yra ka
talikiškas sąryšis tai peilis po 
kaklu. Tenoras atrodo “katalįr- 
kiškesnis,’* nes dainuoja jau ki
taip. Jis pradėjo per “Dirvą” 
traukti ant gerb. kun. V. Vilku- 
taičio, nes jam nepatinka para
pijos svetainė ir šv. Jurgio katali
kiškas kliubas ir kuri. V. Vilkutai- 
tis. Bet tų plepalų žmonės nepai-i 
so.

Nuo 1-mos dienos spalių, šių 
metų Lietuvių Muzikalė Svetainė 
nedėldieniais bus duodama vi- • 
siems veltui. Kas tai reiškia ant 
syk negalima yra suprasti, bet y- 
ra spėliojama, kad tuomi gal ba
ras atneš daugiaus naudos, nes 
kaip žinantys kalba, dėl svetainės 
pradeda vaidintis deficitai...

Daktaras Petras Montvilas, lie
tuvis, dabar persikraustė j naują 
vietą gyvenimo, ant puikios Alle- 
gheny Avė., E. 2502.

Čia vidurmiestyje prasidėjo or
ganizuotis trečia lietuviška para
pija.

Šiandien, 1 d. spalio šv. Jurgio 
bažnyčioj prasidėjo 40 valandų 
pamaldos. Gi tos pamaldos ver
tos tuomi pažymėti, kad, regis, 
dar čia pirmu sykiu, tapo pa
rinktas būrelis mergelių delei a- 
doracijos Švenčiausio Sakramen
to.

Dieną 21-mo spalio (1922 šv. 
Jurgio parapijos svetainėj bus 
balius. Balius vertas yra parem
ti, nes iš naudos tos pramogos bus

“Iš prk 
Taip br; 
Jum mel
Ir laimė:

.isties jūsų vestuvių, 
gioj dėl jūs toj dienoj ' 
žiu nuo Dievo gerbūvio • 
gyvent santaikoj.

Meldžiu jum malonių visokių; 
Lai Dievus tur’ globoj jumis; 
Žygiuoki; keliu ne kitokiu,
Kaip vie'i tik teisybės, tai jis —

Tai jis s. cikatos duos ir turtų . 
Ir visko, ko širdis jūs geis 
Ir būrelį vaikučių gražių) ■ 
Bei gale: į dangų įleis.

Bet ir tė vnės neužmirškit
— Lietuvos, kur gimėte jūs; 
Kiekvieną šauksmą jos išgirskit 
Padėkit atremti priešus.

Gi tau, -jaunamarte, patarčiau 
Gerbt visuomet vyro mamą; z
Ne šalintis — prie jos eit arčiau... 
Tai Dievo pildysi valią.

O tu jaunavedi atmink tą, 
Kad esi galva šeimynos —
Tat pačią gerbk, nuo priešų gink 

ją, 1
Bet niekad nebijok tu jos' ”

Korespondentė.

JAU IŠĖJO

NAUJI LIETUVOS PININGAI

LITAI
Siųsdami dabar Lietuvon piningus nesiųski
te auksinais, nė doleriais tiktai

LITAIS

» r.

*

fe

> LDS. II kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėiioj, spalio 15 d. 
š. m. tuoj po mišių Sv. Kazimiero 
parapijos svetainėj. Visi nariai 
ir narės malonėkite pribūti, pa
skirtu laiku. Turime daug svar
bių reikalų aptarti ir malonėkite 
htsivesti naujų narių nors po du

Valdyba.

Rugsėjo 17 d. buvo šv. Kazimie
ro parapijos koncertas paminėti 
metines sukaktuves atvykimo mū
sų kolonijon gerb. kun. J. Čapli
ko. Žmonės pradėjo rinktis iš- 
anksto ir nors įžanga buvo 50c., 
bet žmonių prisirinko tiek, kiek 
salėn netilpo. Koncertas buvo 
parapijos naudai. Klebonui para- 
pijonys nupirko gramofoną. Bu
vo ir svečias kun. A. Petraitis iš 
Athol, Mass. Kai klebonas ir sve
čias įžengė salėn, tai choras var
gonininko K. Juškos vedamas už
traukė Ilgiausių Metų. Klebonas 
buvo pasodintas* papuošt on kėdėn

Kas perdaug, tai šelauk, sako 
lietuvių priežodis. Tas pasaky
mas kaip tiktai ir tinka dėl “Va
nago” “boso” pan Rodzewicz, nes 
minėtas Vyras kur tiktai nepasi
suko, tai visur stengėsi kokiu 
nors būdu prilysti prie nesusipra
tusių žmonelių. Save per “Va
nagą” ir “Dirvą” išgarsino. Bu
vo užsidėjęs ir Clevelande ant E. 
21 gatvės taip vadinamą “Infor
macijų Biurą” kur garsinosi kad 
siunčia pinigus ir šifkartes į Lie
tuvą ir taip visokius darbus atlie
ka. Daugelis patikėjo “Dirvos” 
ir “ Vanago ’ ’ skelbimams. Neku
riu išrišo jam virš $100. Žmonės 
permatė jo visus darbus ir pada-

Gerai ir greitai persiunčia

LITHUANIAN AMERICAN TRADINGCO.
112 N. GREENE STREET, 

BALTIMORE, MD. /

Platinkime taip žmonių geras.ir tada prasidėjo programas, ku
rio vedėju buvo Jonas Dvareckas. 
Paminėjo, kaip šios kolonijos ka- vė policijai. Radis pajutęs, kad 
talikai ikšiol 
niai užgyveno atvykus gerb. kun. 
J. Čaplikui Po vedėjo prakalbos 
pasirodė komitetas su gramofonu nes Clevelando policija pareikala- 
ir jį, inteikė klebonui Toliau 
sveikino ir reiškė genį linkėjimų 
Jonas Akulevičius nuo Šv. Kazi- 
rrtiero dr-jos, p-lė Ona Sinkevi
čiūtė nuo šv. Cecilijos choro ir in- 
teikė gėlių bukietą. Nuo šv. Onos 
dr-jos reiškė linkėjimus Alena A- 
vižienė. Po' to buvo'daįnų, dekle
macijų, kalbėjo kun.- Petraitis, 
vaidinta smagus veikalėlis. Buvo 
užkandžių, z Pagalios kalbėjo kle
bonas kun. J. ČapliltM.

Parapijonas.

jam jau bus per karšta Clevelan- 
de, tai išbėgo j Akrofi, Ohio. Bet 
matyti ir ten jam striukai buvo,

Pirmas rudens vakaras, 
z x

Liet. Vyčių 25 kuopa įrengė^ 
viešą vakarėlį 24-tą rugsėjo Lie
tuvių Svetainėj. Programas su
sidėjo iš dainų ir kitokių pamar
ginamų, kaip tai: monologų, pija- 
no skambinimų ir deklemacijų.

Pirmiausia programo vedėjas 
Pranas Bartninkas apreiškė pra
džią programo ir perstatė pade- 
klemuoti O. Kuzmauskaitę. De- 
klemavo “Mano Dainelės.” Išė
jo gerai JeJekė furmono monolo
gas. Atliko Ant. Jąkštaitis. To
liaus sekė monologas “Šimas O- 
ratorius.” Atliko gerai J. Ku- 
zas. Sekė daugiau deklemkcijų 
— Ona Žcbriutė “Mano Kanklės* 
ir M. Vaizbūniutė ‘.‘Naujoji Lie
tuva.”. Toliaus skambino pijaną 
Ad. Knzmaūskiutė ir M. Kemėšiu- 
tė. Koras sudainavo 3 dainas: 
“Ant tėvelio dvaro,” “Pasisėjau 
žalią rūtą” ir “Mes grįšim ieh.” 
Dainos sudainuota gerai: ' Korą 
dirigavo X Krempas, nes 25-tos 
kuopos ^qro vedėjas V. Greičius 
buvo suneg^lėjęs. Buvo, šokiai 
iki vėlumos. ■ Kiek teko girdėti,

United Hamburg 
American S3 American 
Lanes Inc.ZZZ* Line *v

4 >>
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vo, kad jis pribūtų į Clevelandą. 
Pranešė jam, kad esąs svarbus 
reikalas dėl paaiškinimo ncku- 
riuose dalykuose. Pan Roddze- 
wicz nem isl y damas, kad jam blo
gai galės atsitikti, nes vežė į Cle
velandą su savim “Vanagą” į 
spaudą.. Bet nelaimė,^nes “Cte- kuopa rengiasi prie didelio darbo- 
velsūd Centrai Poliee Station” 
nieko nelaukus uždarė už geleži
nių grofų ir nepaleidžia be $11.- 
OOO.dfl parankos. _

Rugsėjo 25 d. • buyp susirinkę

) J

į rudenį, mano pastatyti adven
tų laiku operetę “Šventoji Nak
tis” ir po Kalėdų didelį teatrą. 
Tai jaunimas turėtų prisidėti prie 
šio prakilnaus darbo. Kurie da

l ■ - -

'■k/

TARP NEW YORK’O IR HAMBURG’O 
TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS POETAIS 

CENTRALES EUROPOS.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas \

nuo Pier 86 No. River,’46-th St, New York.
Kambariai ra 2, 4 ir C lovom ant visų laivų. Puikus vari 

gomieji kambariai, galionai ir erdvus dėkai tifečios kte- 
sos . pasažieriana. Ant laivų “HANSA,” “BAYERN," 
WUERTTEMBERG Ir MOUNT CLAY yra keli specialiai 
puikius kambariai.

Du nauji 20,000 tonų lavai 
BESOLUTE fr RELIANCE 

Išplaukia kas antrą utarnlnką su 1-mos, 2-ros ir 3-flos Be- 
. sos pasažteriais. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento: 
1 ' JVLIUS ROTTENBERG,

260 Hanover St., , Boston, Mass.

*1■ ■ <
*

■ ■
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| VIETINĖS ŽINIOS
---------- —

VISI Į PRAMOGĄ;
Ateinančią nedėlią, spalio 
d. 7:30 vai. vak. pobažnyti- 

. nėj salėj ant 5-tos gt.. įvyks 
‘‘.graži pramoga. Kalbės tik 
L ką iš Lietuvos atvykęs P. 
■Virakas. Dr. .Jakiniavičins 
kalbės apie “munšamą." 
Kalbės teip-gi gerbiamas 
Kunigas K. Urbonavičius. 
Tarpais bus gražiu pamar- 

rginimu. Dainuos Bostono 
lakstingalė p-lė Nąrmkaitė. 
Bus deklemacijij ir*' kitokiu 
gėrybią.

7'-, Ateik it e visi su savo drau- 
■pgds ir prieteliais. Pramo
gą rengia Blaivininkti'kuo-

chorų. Girdėtis, kad komisija vis
ką gerai sudariusi.

ckmbridge’ip kuopa yra išanks- 
to prisirengus mus priimti,

Vincent P. Stankus,
L. Vyčių-N, A. Apsk. pirm.

* ' ■ , 7---------------------

CAMBRIDGE, MASS.
----------- I

L. Vyčių 18 kp. turis bertaini- 
nį susirinkimą spalio 8 d. š. m. 
tuoj po sumos bažnytinėj salėj. 
Daug yra svarbių dalyku ir bus 
renkamas 
mų.

IŠEGZAMINUOJU AKIS I

(^legatas į suvažiavi-

Raštininkė. 
, $

20-tą dieną Rugsėjo laivu 
“AMERICA” per pasidarbavimą 
BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION ir KAUNO 
SKYRIAUS, sekanti svečiai: 
i. MOCKUS, KAZYS su žmona 
Josephina iš Pautvardžitj kaimo, 
Raseiniai, į Chicago, III.

RAS(iUS, PETRAS ir pati Pra
nė, sūnus Petras, dukterys Stanis
lova ir Helena iš Batakių valsčiaus 
į Chicago, III.

GACIS, JUOZAS iš Šančių į 
Detroit, Mich.

IIILIAUSKAS, JURGIS, pati 
Marė ir duktė Helena į New 
York.

/foNIKAITIS, JUOZAS iš Kau 
no į Detroit, Mich.

JONI KAITĖ, KATRINA iš 
Kauno į Jersey City, N. J.

MEDEI., KRANK iš Alytaus į 
Philadelphia. Pa.

KIROCKIS, STANISLOVAS iš 
Įšilanų kaimo, į Seranton, Pa. 
j BUKŠNIENĖ, ANASTAZIJA 
iiš Lausininku kaimo, i Detroit, 

modas ir skrynias, išvartė lo- iMich.
Neradę pinigu išnešė j MEŠKAUSKAS, EDVARDAS, 

ir kitu ■ ’š Dangučių kaimo į Philadelphia, 
' Pa.

JANUSAS, ANTANAS, pati 
! Antanina, sūnus Pranas ir Jonas, i 
įiš Mi-kiškių kaimo, Į Cambridge, 

atsiuntė !Mass.
laišką iš! GRIGAS, PETRAS iš Medinių 

, į Chelsea, Mass.
j LENKT1ENĖ, AGOTA ir sū- 

-r» -v, • ta t iv- nūs Vvtautas iš Rasiūnu kaimo, i 
Reiškia I)r. Landžius i T> i. Hyde Park. Mass;

gali pasirodyti: 'groN, MINNIE duktė Bertha 
Rašo grįžtąs su -iš Nemunaičio miestelio i South 

, z ' Boston, Mass.
TALl'RA, ANTANAS, pati Ro 

zalija, duktė Anelė ir ąūnus Anta
nas iš Marijampolės i Providence, 

|į Girdėjome, kad .lietuviu R- I- 
kooperacija atsirado keblioj 

^padėtyje. Neinant reika- 
SlamS^ąerai, buvo beparduo- 
Pdama. Pasirodė, kad par
udavimas neformaliai pada- 
prvtas.

Kviečia
Rengėjai.

APVOGĖ.

L Pereitą ketvergą tapo ap
vogti J. Kudrevičiaus Įna

giniai Savikai, gyv. 324 — 9 
St. Niekam nesant namie i-! 
sibriovė vagiliai išnei/ė ko-;

Į 
į 
Į

PRAMOGŽLĖ.
-

Lr Vyčių 17 kp. rengia Šeimy
niškų vakarėlį spalio 11 d. vaka
re parapijos salėj ant 7 gt. po 
num. 492. Dalyvausiantieji pa
duokite vardus St. Motiejūnaitei, 
K. Kiškiui arba S. Znotinui.

Rengimo Komisija.

PADIRBU AKINIUS.
Žeminus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ-

kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
aky^ bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS

377a Broadway, So. Boston, Mass.

■
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Reikalavimą kainos 2c. už žodi už 
’ kiekvieną sykį

LDS. Y CENTRO VAL-
) DYBĄ.

Dvasios vadas kun. F. Ko- 
hiėšis.

[iiitu, overkotį 
temenu.

W GRĮŽTA.
HDr. Landžius 

BrOarbinii ik u i ” T
ĮpŠerlino. Laiškas rašytas 1<a,mo» 
' 22-9-22.^ Grįžta per Pary-j T 
'žiu.
Zbile dieną
Epostone.
daug žinių.

I

KEBLIOJ PADĖTYJE.

• PRANEŠIMAS.

Draugystės D. L. K. Keistučio 
i buvo bertaininis susirinkimas ne- 
’/dėlioje, 1 d. spalio, 1922, po No. 

694 Washington St., Boston. 
* Mass. 6-tą vai. vakare. Visupirma 
. buvo

STANEVIČIUS, HELENA, iš 
Avikelių kaimo į Mahanoy Citv. 
Pa.

SKELTIS. JONAS, iš Žalvede- 
rių kaimo j Worcester, Mass.

PRANCKEVIČIUS, TERESĖ, 
iš Ukmergės į Dunkerk, N. Y.

RAHNT, ARENHOLKA ir se
sutė Margarita iš Naumiesčio 
Nevv York.

BARTKAITĖ, MARIJONA, 
Kibartų į Chicago, III.

MAŽEIKA. MOTIEJUS, iš Mi- 
jliškių kaimo j Cambridge, Mass.

Norintiems atvežt savo gimines

Į

iš

i
i

apsvarstyta visi reikalai iš Lietuvos Į Ameriką, jau laikas 
į draugystės, o po apsvarstymo nu- pradėti darbą, nes kasdiena ap- 
Č.tarta surengti didelės prakalbos sunkinama yra atkeliavfmas i šią

toj pačioj svetainėje Bbstone, ant 
• 5 dienos lapkričio mėnesio. Pra

kalbos bus nedėliojo. Prasidės 2-ą 
vai. po pietų ir per prakalbas vi
si nauji nariai bus priimami už 

. pusę įstojimo, o po prakalbi] bus 
susirinkimas mėnesinis su nomi 
nacija. Todėl prašome visų lietu- 

- -rių ir lietuvaičių tų dieną ant pra_; 
įkalbų koskaitlingiausia atsilan- 
įkyti ir prie draugijos prisirašyti.

į Užprašo D. L. K.
Keistučio Draugija.

šalį.
Visu informacijų apie atvežimą 

justi giminių klauskite j Bosto
no

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION,

357-539 W. Broadway,
South Boston, Mass

Telephone South Boston — 1061.

L. Vyčių Naujosios Anglijos 
į. apskričio pusmetinis suvažiavimas ' 
Ji bus spalio 29 d. š. m. Cambridge, 

Mass., parapijos salėj ant Wind- 
sor St. 1:00 vai. po pietų.

Visos apskričio Liet. Vyčių į 
. kuopos malonėkite atsiųsti kuo- 
I daugiausiaAlelegatų, nes šitas y- 

ra labai svarbus suvažiavimas.- *
Bus išduoti iš esimo raportai. Ki- 

r tas svarbus dalykas, tai bus svar
bu išgirsti apie mūsų apskričių

LIETUVOS PILIEČIŲ 
REGISTRACIJOS 

REIKALU.f

Esame gavę iš VTashingto- 
no Lietuvos piliečiu regis
tracijos blankų,> taigi kurie 
lietuvių norėtų tų blankų 
gauti malonės kreipties i 
“Darbininko” raštinę ir 
gaus visas žinias ir paaiški
nimus.

“DARBININKAS”

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

''n,

i

Iš BOSTONO i LIETUVĄ 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo 

TYRRHENIA
ATGERIA ...

Lapkričio 4
25 

Al'SONIA (naujas)..................Spalio 20

su greitu persikėlimu J LIETUVA ii 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NEIV YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir j kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utaminką vienas iš trijų jū
rių milžinų su užjūrio persikėlimu 

South ampton’e.
MAŪRETANIA A(JUITANIA 

BERENGARIA * 
pasiekia LIETUVĄ j devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR LINES, 126 Statė St, Bos
ton, Mass.

.. .Lapkričio

Tel. No. 550.

F. J. REYNOLDS, M. D.
(RĮNGAILA)

Ofiso Valandos: — %
Rytais iki 9 vai.
Po pietų nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9;
Nedėliomis nuo 1—3.

419 Main St., ATHOL, MASS.

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

I

DYKAI
20 Dienu Mėginimui 
Nuga-Tone yra nuostabus vaistas 
vyrams ir moterims, kurie nori būt 
sveikesniais, stipresniais, laiminges
niais! Jis suteikia geresni apetitą ir 
padaro ramesni ir gaivingesni miegą. 
Nuga-Tone išvalo, sustiprina ir atgaivina 
visą kimą. Tūkstančiai sveikų, žaliukų vyrų ir 
moterų ačiū jam turijmikia sveikatą ir stipruma. 
Nuga-Tone ypatingai yra geras tiems, kurių kūnai 
tapo susilpninti ilges ligos, gripo ar prabangos. Jis 
yra puikus nuo kepeny ligos., inkstų susilpnėjimo, 
tulžinio galvos skaudėjimo, širdies py kimo ir tul- 
žines ligos. Jis nuvalo apklotą Kežavj ir pasaldina 
kvapą. Nuga-Tone sutaiso skrandi ir vidurius, 

-pagerina virškinimą, prašą'ina vidurių iškėlimų ir 
užkietėjimą.

Nuga-Tone turi tam tikrą vaistą, kuris 
padaro naujo, stiprų, 
sveiką kraują. Jis taipgi 
turi Stebėtiną vaistą, 
kuris numalšina ir sus
tiprina suirzusius, su- 
vargusiusnervu s. Nuga- 

j Tone turi šešis kitup
• vertingus vaistus gerai- 
| žinomus goriausiems

gydytojams visose 
į šalyse ir jų prirašo

mus.
Nuga-Tone prašina spuogus iš odos ir 
pagražina reisą. IŠblyžkusiems, indubusiems 
veidams jis sugrąžina pilnuma ir spalvą ir nusi
minusiuose protuose ys sužadina vėl gyvenimo 
meilę ir didesnę ambiciją. Nei vienas kitas vaistas 

į negali prilygti Šitam nuostabiam sveikatos ir 
. stiprumo kurčiui pageibstmčiam ant kojų atsistoti 

silpniems, sulysusiems, suvariusiems žmonėms. 
Pamėgink Nuga-Tone’o kelias dienas—O jausies 
kaip naujai gimusiu!

KAS SKAITO SITĄ_
« turėtu Šiandien išpildyti žemiau paduotą Kuponą, 
t Neatsidėjimas gali padaryti biogai

Nuga-Tone’o kaina yra, tik SĮ.00 pakeliui—pilnai 
I užteks 30 dienų. Galima pirkti 6 pakelius—šešiems 
i menesiams—tik už $5.00. Pamėgink Nugn-Tore- 
I ’ą per 20 dienų visiškai musų rizikų ir jei 

. j pasekmes tamstai nepatiks, sugrąžink likusį 
_lį, o mes sugrąžin^m visus pinigus. _ Pasiusk 

! šiandien—TUOJAUS. e Ncžucyri. nei cento. 
r- ! Nuga-Tor.e yra taipgi pardavinėjamas aptie- 

i koše ir yra «ų garantuojamas, kad jis suteiks
• tamsta? pilną.patenkinimą, arba bus pinigai 

sugrąžinti. Žiūrėk garantijos ant kiekvieno
M. A. NorKūnas, ’

16 Pleasant St., Lawrence, Mass. Pasiusk šitą kuponą šiandien 
__________________________________________  - ___ National Loboro.tory.

LA- 2 -10 lo S. Wabash Chicijo.

_ v ’ Gerbiamieji: Čaa indedu S-------------------už kur-į-iuos
Lietuvos meile brangesne uz ..... P,.kc:-s

auksą ir sidabrų. Bet jeigu mei- j • ?: A < V;
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso U"”'

’ \ aidas.  ..  ----------- --------------------------------------------

ir sidabro. Cat. ir num. ar ______ ....----------------- —

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistišką' 
mūsij 'darbą liudija tūkstančiai i Si: 

draugijų. Informacijų delei rašy 
kitę:

Miesi Valstija

E X T R A ! E X T R A !
DIDŽIAUSIAS METINIS BALIUS!

Rengia Šv. Kazimiero R. K. Draugystė 
Bus KETVERGE 

SPALIO (OGTOBER) 12 DIENĄ, $822 M.
(Columbus Day) 

.PARA 1*1 JOS s V ET A1X ŪJ E.
492 East Seventh Street, South Boston, Mast

Prasidės 3 vai. po pietų ir trauksis iki vėlumai.

Taigi užprašome South Bostono ir apielinkės lietu
vius ir lietuvaites koskaitlingiausiai i ši nepaprastą ba
lių. nes bus geriausi muzikantai. Grieš angliškus ir lie 
tuviškus vėliausios mados šokius Taip-gi bus geriausių 
užkandžių ir. gėrimų. Užtikrinam visus kad būsite už 
ganėdinti ant šio puikaus baliaus. Taip-gi ši draugija y- 
ra nutarusi priimti naujus nai-ius baliaus dienoje nuo 
18 iki 25 m. už baliaus tikietą o nuo 25 iki 45 metų am
žiaus už pusę įstojimo. Tai-gi patartina šia proga pasi
naudoti.

f

NAUJAS KATALOGAS.'
Tili-ką išleidau Naują Katalogą 

savo krautuvės įvairių ’ • daiktų: 
Laikrodėlių, Laikrodžių, Breisle- 
tų, Karolių, Žiedų, Lietuviškų 
Rekordų, Fonografų. Pianų, liet. 
Volialių dėl “PIayer Pianų,” Ar
monikų, Klarnetų, Revolverių, 
lietuv. Knygų, Britvų ir kitokių 
daiktų gaunamų mano krautuvė
je. .Prisiųskite savo adresą, tai 
gausite gražų iliustruotą Katalogą 
dykai. Adresuokite: ' '

JUOZAS'F. SUDRIK,
3343 So. Halsted St., Chicago, UI.

/

PLIANAI
VISOKIEM REIKALAM.

Norintieji būdavot namus, pirmiau
siai kreipjtitčs pas manę, aš padarau 
p’ianus pasai reikalaujamų skoni, ar
chitektūrų ir kantbhrių išdėstymą. Pri
rengiu pliažus ir pampinu miesto lei
dimą būdavot gnradžius l>ei šiaip bu
di tiktis.

Teipiti padarau tinkamus pliantts <lei 
sravimo patentų naujiems išradimams, 
ir reikalui esant paderinu ir sutvar
kau bile kaip padarytus plianus bei 
oiešinins. Duodu visiems srreitą ir pa- 
, enkinanti patarnavimą.

TITUS P. GREVIS,
395 Broadway, So. Boston, Mass. 

TpI. So. Roston 2344).

ANT BENUOS
KAMBARYS OFISUI.

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, S6S Broadway, Soutt 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
•Darbininkų.”

Prez. M. Žioba.
Vice-prez. J. Versiackas.
Rašt.-adm. J. Tuiųasonis.
Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Glinec- 

kis, A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kun. 

J. Čaplikas, kun. V. Taškū- 
nas, V. Sereika.

Literatinė komisija: kun. 
F. Kemėšis, L. Šimutis, kun. 
J. Jakaitis, P. Gudas, kun. 
V. Taškūnas, P. Juškaitis.

Atstovas Federacijos Ta- 
rybon kun. K. Urbonavi
čius.

yyuilni.1 I iiLni
.lemi išdirbtas biznis tarp lietuvių 
kitataučių. Priežastis pardavimo — 
norimo išvažiuoti į Lietuvų. Atsišau
kite greitai šiuo antrašu:

I’. ČEPUKĖNAS. k

Mead Street, Racine,

Phone 4156.

ir

Kis.

*

TeL So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Bsoadwat, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos:
Nno 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedėliomis.

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BR0ADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.
—, ...» — ——— -——-- —; .į

Tel. So. Boston 270

J.MACDONEIŲM.D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Ofiso Valandos: 
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Eroadway, So. Boston.

705 Main 8t., Montello. Maaa. 

(Kampas Broad St.) 
TeL BrocEton 5112-W.

REIKALINGI,
Reikalingi darbininkai nuolatiniam 

darbui i Scrap Iro.n Yard. Gera užmo 
kęsti. Kreipkitės pas:

COHEN & RUBINSTEIN,
327 Third St., Chelsea, Mass.

(10;

(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

DR, A. J: GORMAN

5V. KAZIMIERO R. K DS-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

80. BOSTON, MASS.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St., So. Boston, Masa. 

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St., Boston 27, Masa. 

PROT. RAŠT. — Antanas Janušonis,
1426 Columbia R<1„ So. liostou

FIN. RAŠT. — Juozas Juška.
Meryciiff Academy, 

Arlinghton Heigths,’ Ha» 
IŽDININKAS — Leonas švagždys,

111 Bowen St.. Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOB. — J. Grubinskas,

3 Jay St., Boston 27, Masa. ir 
Antanas Kmitas.

284 5-th St., Boston 27, Masa. 
MARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St., Boston 27, Maaa. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

366 Broadway, So. Boston, Masa. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikom! 

iaa antrą nedėldlenį mėnesio 1-ą vaL 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 R. 
7-th St, Boston 27, Maaa.

PARSIDUODA SEPTYNIŲ 
FAMILIJU NAMASv

Labai soroje vietoje 75 Intervale St.. 
Montello, Mass. Pardavimo priežastis 
ta, jog savininkas, gyvendamas ant 
farmos, negali atsakančiai prižiūrėt; 
namo, nes jam perdaug darbo. Na
mas neša gerą rendą, nes kambariai 
Visada būna užimti.
tesnių žinių kreipkitės laišku arba y- 
patiškai šiuo antrašu:

ANT. STONKUS
P. O. Box 62, Brookville. Mass.

Telephone 3281 W. Brockton,

Užkviečia visus KOMITETAS. 
—————m~ _ L2 ' — 

ČIU BENDROVĖ !: 
Užlaikom visokius = 

namu fomičius. Par- i 
duodam ant išmokėji
mo ir pristatom į ki-x j 
tus miestus ir teip-gi 
perkraustom forni- 
čius iš vienos vietos į 
, -, - ikitą .

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY
268 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone: S. B. 839-W.

S
i LIETUVIU FORNI

Paieškau DARBO, mokytis prie 
iiznio ar amato. Kalbu 4 kalbo
mis. Moku gerai aritmetiką. Pra
šau atsišaukti per laišką. Sutik
čiau važiuoti į kitą miestą. 
V. J. Z-s, Care of “Darbininkas” 
366 Broadvvav, Boston 27, Mass.

(10)
A-

g

---------------------------- „■„■■y. , -

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni ' kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskaną lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

LĮNIJA 9 Broadvay, * Neverk. NY 
TIESI _ii IE-TII%/A 
KELIONE

IR TIESIU KELIU
Lietuviai važiuojanti j PILIAV4 apfenkla 

lenk ąjuostą (karidorą). >
Visa trečia kleea padalinta J kambarius ant , 

2-ją. 4-rių, 9r 8-nių lovą.
LITUANIA Spalio 18; POLONIA Lap. 1!
iš New Yorko ar Bostono Į Hamburgą—$103.50, 

‘Piliavą—$166.50. Klaipėdą fr PBlavą—>107.00. 
Mes užmokame gelžkelio tikėtą iš Bostono { f 
New Yorką. Kreipkitės pas vietini agentą. į

PARSIDUODA
27-nių šeimynų mūrinis namas 

po 3-4 ir 5 kambarius labai gra
žioj ir patogioj vietoj Brighton, 
Mass. Per metus rendos atneša 
$6000, kad biskį būtų pataisytas 
galima būtų gauti iki $7000. Pre
kė $25.000. Įmokėti $3000. Liku
sias ant lengvo išmokėjimo. Pla
tesnių žinių kreipkitės pas

D. J. 0L8EIKA
Real Estate & Insurance

Norintieji pla-

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Skaitykite ir platinkite lai 

kraštį “GIEDRĄ” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50. 
“GIEDU A” 

55 W< Market Str.,
o " Wilkes Barre, Pa.425 Broadwąy, So. Boston, Mass. - s

FARMA ANT PARDAVIMO.
68 akerių ūkė, labai geros tro

bos ir geri dirbami laukai. iMš- 
ko yra su ganyklomis apie 20 a- 
kerių, kita visa gyvenama žemė. 
Kaip kas nori su gyvuliais ir pa
darais ar tuščia. Parsiduoda pi
giai. Netoli gelžkelio stoties ir 
gatvekario. Vaikams mokykla 
tik gale lauko, f Vanduo suvestas 
į trobas reikalingas. Dėl plates
nių informacijų rašyti pas 
ninką.

C. J. Majauskas, 
R. F. D. No. 1, Collegeville,
(12) Montgomery Co„ Pa.

savi-

Z v

pranyss pieissonos. raiaisymui i 
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit iuffles.

į Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus priaiunčiame 
tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER. & CO.
104-114 So. 4th St. Bi

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijom šis kirti

mas yra pagal naujo būdo, kur 
yra galima užsidirbti pinigų’ ker
tant medžius ant sieksnių.
NATIONAL LABOR AGENCY

108 Friend St., Boston, Mass.

D. L K. Keistučio Dr-jos Vai
dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Maaa. 
VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

81 Mereer St, So. Boston, Mass. 
e BOT. RAŠT. — Antanas Macejunas,

450 E. 7-th St, So. BostJn. Masa. 
STN. RAŠT. — Juozapas Vinkevlčius,

169 W. 6-th St, So. Boston, Masa. 
SASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

307 E. 9-th St.. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Viktoras Zičkis,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass, 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gan pirmą nedėi- 
lienj kiekvieno mėnesio po No. 6M 
VVashlngton St, Boston, Mass. 6-tą ▼. 
,-akare. Ateidami drauge ir naują na
rtą su savim atsiveskite prie musą dr* 

■los prirašyti.

1

SU. JONO EV. BL. PA1ELPINM 
DRAUGYSTĖS VALDYB08

ADRE8AL
PIRM. — M. Zoba,

539 B. 7-th St, So. Boston, HaM, 
VICE-PIRM. — P. Mikalausku,

248 W. 4-th St, So. Boston, Maaa, 
PROT. RAtT. — 3, Seduttta,

315 — 4-th St.. So. Boston, Mam. 
BTN. RAST, — J. Švagždys,

171 W. 5-th St, So. Bostnn. Hau. 
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,

16 Wlnfleld St, So. Boston. Maim. 
SLARSAT-BA — J. ZaikK

7 Vinfield 8t, So. Boston, Maaa 
Dr-ja laiko ruMrlnkimus ka« trečią 

nedčldlen} kiekvieno mė-p^lo, 2-rą «iL 
po plotą Iv. Petro parapijos ralčj. 492 
S. Seventh 8t, South Bostc.u Vsaa.




