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sųEAToms.

Metams «t «t,«* »< <m m »*»•> uoo 
Užrtihežy metams .............. 
Bostone ir apylinkėj metams

n.oo

per* 
0M| Mitboriaed by the Act 
r C, 1817, on fUe et the Post 

of Mass. By order of
Pnuideat; A. S. Barleson, Poet- 

General.”

r . m.

Organas Amerikos Lietuvių
R, K, Švento Juozapo

Darbininkų Są-gos.!

. Krikščionys darbininkai vie

nykitės! Spieskitės į vienin

telę darbo žmonių organiza

ciją Amerikoje — Lietuvių 

Darbininku Sąjungą.'
E k (

VOL tl, 129) (709),
w»i i^i hntj -L ii. r t, riifiĮ i • J -i,

“DARBININKAS”

“Dubininkas”
3G0 Ubwdwa¥, ’ Boston 27, 

Ėoston C2(ft

KETVERGAS, LAPKRIČIO 10 D,, 1921.
,, ,L,-i .;,,., --------- - : —^.. .„ ,-.
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■ Kama £ centaU

PRIĖMĖ KYMAKSO 
PROJEKTĄ?

» įuyos. mimsterių kabinėtas, 
, nutarė su tam .-tikromis-pa

taisomis z priimti Hymanso 
projektą ginčams su Lenki
ja užbaigti’del Vilniaus, su
tinkant įsteigti du pusiau- 

y ; autonominiu kantonu, kurių 
‘ • vienas būtų Vilniaus kan

tonas, o antras likusi Lie
tuva.

i- Kokio tos pataisos turėtų 
_ • būti, tai dar tebesvąrstoma,

V bet korespondentas sužino
jo, .kad Lietuvos atsakymas 

‘ Hymansui, tarpininkui tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, pasiųs 
prieš gruodžio 15 d.

. -Lietuva pagatava priimti 
savivaldybes principą kiek-

. vienam kantonui su bendra 
užsienio politika.
■. -(Su įsisteigimu Kaune 
Amerikos konsulato Asso-

. ciated Presš matyti pašilui-. 
r - tė savo1 korespondentą. -Tai 

dabar didžiuosiuose Ameri- 
. , kos laikraščiuose iš Kauno

Žinių bus dažnai. Viršuje
- . paduotoji žinia yra minėtos 

. 'žinių agentūros paskelbta.)

PRAŠO PASKOLOS.

Ai^gora. —Pranei jos val
džia pasirąžė, taikos sutartį 
su turkų nacionalistais. Tur
kai po to paprašė famcūzų 
paskolinti IO.OOO.OOO turldš- 

‘ kų svarų (turkų svaras yra 
• / $4.30) . .

> • - -__ :__ _

ATVYKO BRIANU.

Neįv York. — Franci jos 
premieras ^*Brįand ątvvko 
dalyvauti, nusiginklavimo 
konferencijoj. .

, I --r—------ A—
mv&35 ŽMONĖS.

~Tdkw
nijos laivas Fyuka. 
re 35 žmonės.

PASVEIKINKIME PRE- 
ZI&ENTĄ. IR UŽPRO
TESTUOKIME PRIEŠ 

■■ LENKUS.

Ateinančią pėtnyČią, lap
kričio H dieną-bus visoje A- 
merikoje dideli apvaikšČio- 
jimai, demonstracijos. Vi
suose didesniuose miestuose 
Centrai Labor unijos rengia 
demonstracijas. Dalyvau
kime šitose demonstracijose.

Bostone ii> apylinkėse tos 
dienos vakare bus lietuviu ’ i *■.
masmitingai, kur bus išneš
ti preizdentūi Hardingui 
pasveikinimai už sušaukimą 
nusiginklavimo konferenci
jos. Kartu bus išnešti smar
kiausi protestai prieš lenkų

barbarybes Vilniuje ir prieš 
Hymanso prpjektą. \
' Be-galo svarbus momen

tas. Nusiginklavimo kon-* 
ferencija gal bus.naujos ga
dynės pradžia. Tad pakel
kime savo balsą. Rinkimės 
į mas-mįtinguš kuoskaitlin- 
giąūsia. ,

South. Bostone pelnyčio j,
lapkr. II d. mas-mitingas' į- 
vyks šv. Petro bažnytinėj 
s'alėj/ 7:30 vai. vak.

Kalkes žymiausi svečiai 
kalbėtojai, kaip tai: kun. 
Taškūnasi, kun. P. Juškaitę 
ir kiti.

Lietuvių masmitingai tą 
pat dieną įvyks Norwo6de, 
Montelloj.’ ir Lawrence.

Visi į Situs masmitingus. ‘
. . - —. ■- -—■•-■ —.. - . • -* • — -- —

Baisi Pypkoriaus 
Nelaime.

T .
----------------r-a— K »

Policija dabar daro pie
nus šuninis konti’oliuoti.

SUDEGĖ KOLEGIJA. ,

Macon, Gą. — Šv.-Stanis
lovo jezuitij ’ kolegij o j ištiko 
gaisras. Joje buvo 100 mo
kinių, kurie ruošiasi į kuni
gus. Visi iąsigelhejų tik 
vienas kunigas vos neužtroš- 
ko. dūmuose, kuomet iš kny
gyno norėjo-išnešti brangių 
ir retų knygų. Visa kolegi
ja sudegė, * '

PYPKORIAMS ŽINIA..
* • ________ t *

New Bedford, Mass.— 
Domįnic Rioux važiavo au
tomobiliu rūkydamas pypkę 
su drūtu ilgu tiesiu cibūku. 
Susikūlė su kitu automobi
liu ir atsitiko taip, kad jis 
su pypke dantyse buvo
___ d - — " ,

Pypkio cibukas smuko gerk- 
lėn ir išbudo, per sprandą. 
Daktarai nabagui ištraukė 
smirdintį cibuką,-įstrigusį 
spraudau, bei ar jis išliks 
gyvas, tai dar nežinia.

APVOGĖ.

Now:. JYoEk~— Į Marle 
Forrest namus isibriovę va- 
gvs pavogė, br augmenų už

NUŠOVĖ PRIEŠ PAT 
APSIVEDIMĄ.

i - ■ __________\

For?c.—Harry Cook, 
valgomųjų įniktų krautuvės 
klerką, buvo nušautas die^ 
noje, kurioj jis turėjo ap- 
sivesti. Nesusekta, kas do 
priežastis nelaimės.

DjBKITSS PRIE VIENIN- 
TfiLĖS DARBO ŽMONIŲ OR
GANIZACIJOS L. D. S.

1 * ' t - * '

M Al LABAI PIGUS 1
, NIEKAD NEBUVO TAIP PIGŪS. ' ! . $■

MES PATARIAME DABAR PIRKTI PER- X 
LAIDAS DELEI KALĖDŲ. ’ ‘ X
VIETA PIRKIMUI ĖS A TEN KUR KAINA ŽE- J. 
■MIAUSIA IR PATARNAVIMAS UŽTIKRINTAS. A 
ŠIAS SĄLYGAS TAMSTOS VISUOMET RASITE y 

ffm B-VĖ, 4tt BROAŪWAY, BOSTON 27, Mss *

ŠUNS AP RYTA MIRĖ.

Lamrence. — Emilija Za
remba, dviejų metų mergai
tė, spalio 18 d. buvo pasiutu
sio šuns apryta. Mergaitė 
buvo ligoninėj ir dabai? mi
rė. Minėtą dieną tas pasiu
tęs Šuo apvijo* M asmenų. 
Koks bus likimas Jdtųx. dar 
nežinia. '
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DARBININKŲ 
' NUSIGINKŲAVIMO~ 
KONEEREiįOlJA IR 

darbininkai:
" v .

Lapkričio 12 d. š:- m. pra
sidės 'konferencija, kur bus 
svarstoma nusiginklavimo 
klausimas.
L— ’■

Keturi metai atgal pasau
lio, valdovai suęare padėti 
ginklus ir sulaikyti praga
rišką karę. . '

Ši begalo svarbi istorinė 
diena, o .tuo labiau svarbi 
darbininkams.-

Suvažiuos pasaulin galiū
nai tartis apie nusiginklavi
mą. . '

Darbininkai šiame klausi
me daug ką galėtų pasakyti, 
bet dabar gali tik palinkėti, 
kad toji konferencija nusi
sektų.

Savo linkėjimus ir troški
mus šios šalies darbininkai 
pareikš masiniuose; mitin
guose 5 demonstracijomis ir 
tt.x 

, Nuo senai girdžiame, kad 
vienur, tai kitur ’ rengiasi 

• prie demonstracijų didžiulės 
unijos. Lietuviai darbinin
kai, o ypač -LDS. nariai ne
turėtų atsilikti, bet ' eiti 
draugė su kitų tautų organi
zuotais darbininkais.

Reikia tik vengti, kad ne- 
susidėjus su komunistą; 
kurie kiekvieną progą ban- 
,do išnaudoti savo partijos 
reikaluų kas skaudžiai atsi
lieptų į susipratusius darbi
ninkus,. nepripažįstančius 
bolševikų valdymo formos.

, Mes smerkiame karęs. Ly
giai smerkiame Lenino ir 
Trockio diktatūrą sulig, ku
rios išžudyta’ nėniažiau dar
bininkų, kaip pasauliniame 
kare. * • ■ ;

Tad būkime atsargūs, ir. 
eikimevsu tais darbininkais, 
kurie yra ištikimi Amerikos 
piliečiai.

<Betp, ta diena galėtume 
išnešti protestus prieš lenkų 
žiaurumus Vilniuje ir kiti# 
ir prie^ Hymanso projejetą. į$gti gatvėm Nuostolių už

Gal nėr visur tadi^iabuisr$55ū00.
• .t • • -

<1 -i.
J 

galima surengti masinius 
mitingus ir gali būti gana 
svarbių priežasčių. Tad bū
tų getai surengus, kad ir vė
liau.

Protestus - prieš .lenkų 
žiaurumus ir . prieš Hymah- 
so projektą galima rengti 
bile dieną.

LDS;,kųopos^tettj,pasi
rūpinti ir padirbėti,: kad to
kie masiniai mitingai įvyk
tų ii* tai greitu laiku.

Tuose masiniuose mitin
guose ir visur tūrėtų būti 
pardavinėjami L.’L. P. Bo
nai, nes tai geriausias gin
klas prieš barbarus lenkus.

A. F. Knetžys,
L. _D. S. Centro Sekr,

DARBININKU ATS
TOVAI. '

Wa$liington. — Nusigin
klavimo konferencijos Ame-, 
rikos .delegacija turės pata
rimo komisiją iš 200 asme
nų iš visokių profesijų. Tarp 
įųyra Samuel Gompers, A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas ir John L. Le- 
wis, Unitėd Mine. Workers 
of America prezidentas.

PASKELBĖ ŠVENTĘ. 

 

assaeliusetts valstijos 
gubernatorius Cox išleido 
proklemaciją,. kuria lapkr. 
11 d. paskiria švęsti, prašo 
visose bažnyčiose nuo 11:45 
vai. iki 12’ vai. skambinti 
varpais.' .

š*
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BSFONDENU Iš LIETUVOS.
[čia buvo pageidaujama^ Ū 
skyrius, bet nesirado tol 
žmogaus, kurs būtų įkūr 
bet ačiū P. B. už triūsą, k 
išgavo lyidimą Kalvarijoje 
įkurti Ckminkų Sąjungo# 
.skyrių^ ’ ūkininkai, noriai a 
rasosi Sąjungun, sakyda 
mi: ‘ ‘ Susijungę į” vieną są* 
jungą, ūidninl<ąį__ lengvai 
galesiih žydų ntisilaatyti” 
ir.tt. Narines mokesties y- 
■ra 12 auksinų metams, įrašų 
— 6 auk. ^Manomą supirkK 
nėti sėmenis, ? bulves ir tt j 
Kalvarijoje plati dirva htis 
Ū. S.'skyriui, tiktai reikia 
gabių vyrų, katrie galėtų at
sakančiai vesti ūkininkus : 
prie geresnės ateities. Die
ve padėk kalriariškialns. 

Žiogas.
' * 

—.,„-.„1..,.,.

; KALVARIJA. Kalva-' 
rija prieš didį karą,/rpų 
'laikais, .buvo nesuardytas 
miestas. Bet'didžiojo karo 
.ištikimu turėjo žūti didesnė 
miesto dalis ir tapti griuvė
siais. Tiktai bažnyčia, per 
kurią ėjo tūkstančiai grana- 

Dievas duos, šiais metai?,sveika, beveik .ne 
' nepaliesta. Šiomis dieno-

nas imasi prie darbo, — sta
tosi namus. Dauguma, žino-' 
ma yra jau pastatytų ir UŽ 
kelių metų bus atstatytas : 
miestas. x .

Žmonės, rusų spaudžiami, 
negalėjo draugijų tverti ne 
gimnaizjų steigti. Net. užgin
ta buvo ir gimtąja kalba kal
bėti. Nevienam ir žūti .te
ko beplatinant lietuviškas, 
knygas,. Šiandien yra visai’ 
kas kita: galima draugijos ‘ 
tverti ir gimnazijos steigti. 
Ir Kalvarijoje per karą 
19W metais įsteigta gimną- 
nja. Susitvėrusi, yra paya- 
sarininkų draugija, kuri vis
gi šiek tiek darbuojasi. Kas 
antra savaitė daro susirinki
mus, rašo .referatus ir ruo
šia vakarus, ‘ Pirmįau iš 
mokinių' buvo -susitverusi ir 
kankliečių draugija, bet mo
liniams išsiskirsčius iširo ir' 
draugija. Beto yra dar auš
rininkų draugija, kuri ir-gi 
darbuojasi: "rašo referatus ■ 
ir ruošia vakarus. Jų refe- • 
vatubes išjuolaamas katalL 
kų tikėjimai, pašiepiami ir • 
niekinami kunigai. Tai tas 
žinoma ir yra jų svarbiau
sias darbas.

Bet vįs-gi žmones,v sulygi
nus karo metu įr prieštarą, 
tai jau, šiek, tiek apsišvietę. 
Viena tankiai yra pastebima (į 
bloga yda, tai girtuoMybė. 
šventadieniais, tankiai ir 
šiokiomis dienomis, matyti: 
tenka daug girtų, kuriems 
būva siauras ne tik šalygat- 
vis, bet ir gatve. ., Eidami1 
gatve pliauškia, puldinėja

GIŽAI (Vilkavišldo aps
krities). ~~ ’Gižų apylinkė 
pasižymi savo žemes derlin
gumu. Todėl prieš karą iš
bujojusi 4‘Žagres’’ draugija 
'numatė būsiant patogiausia 
Čia įkūrus pavyzdingąjį ūkį 
ir įsteigus ūkio mokyklą. Už
tat neužilgo čia ir iškilo erd- 
vusnaujintelis namas, iš ku
prio, įrengus, butų tviskų 
apšyietos spinduliai visiems 
Lietuvos ūkiams. Deja, ne-, 
tikėtasai. karas gražiąsias ū- 
■kininkų viltis nustūmė neiš
pildytųjų svajonių sritim... 
Šiandjiėn toji visa “Žagrės” 
Nuosavybė perėjo kitai švie
timo įstaigai Seinų ’ Dvasiš 
kąjai seminarijai, kuri dai 
liti Šiol negali grįžti į savą 
pastogę, kurią ikšiol tebe
laiko godusis priešas savo 
plėšriuose naguose. Semi
narijai namas kol kas dai 
neįrengtas. Mokyklos įren
giniui daugiausiai kliu'dė pi 
nigų stoka. Bet kiek tiel 
pagerėjus piniginiam semi
narijos stoviui, Gižuose dar
bas virte verda. Ir, kad

RAGINA REIKALAUTI' 
. , VIETOS. -" '•

i MudHd. —- Laikraštis He* 
raldd dė Madrid reikalauja,- 
kad valdžia rūpintus gauti 
teigę siųsji delegaciją įjiu- 
siginklavimo konferenciją.

■ ’• «
1

, 1 •••••" ■ »-

GAISRAS KOTELYJE.

■ WoreeMefy — Ber* 
5vick hotelyjė ’buvo įvykęs 
gaisrai ūę svečių turėjo įŠ*

. ►

% *!

lapkričio mėnesy gal bus ga 
tunu užkurri-4as -dyasiškdsąų į; 
židinys, /kurio 'dangiškoj’’ 
šviesa savo gaivinančia galt 
išblaškys' tamsybių ūkus,.: 
Artimoji seminarijos apy 
linkę Gižuose negali nė ly
gintis su Zyplių šlamančiais 
it rojuje medžiais. • Bet to
lesnėse apylinkėse dunksi 
gražūs miškeliai, kuriuose 
slapstėsi mūsų knygnešiai 
Netoliese liūliuojantis ežere 
lis teikia nemaž įkvėpime 
poeto plunksnai. Gi prakti 
ko akį taip^. pat paguodžia 
artimas plentas ir gelžkeliu- 
kas, kurie vienija taip svar
bius centrus, kaip Marijam
polė ir Vilkaviškis. Tai-gi 
kaip naatot, vieta susisieki
mo žvilgsniu yra seminari
jai įabai patogi. Tik tiel 
gaila, kad Šakiai yra perto- 
U; todėl kun. Čižauskas ne
gales.mums ateiti lietusių 
kalbą dėstyti. Galbūt jį pa
vaduos kun. Laukaitis, ku
riam bus- iš Marijampolės 
lengviau atvykti. Dieve 
duok. Reikia tikėtis,'lmd ir 
Amerikos lietuviškieji laik
raščiai dabar lengviau patai- 
kįs kelią į mūsų seminariją 
ir čia ne vieno auklėtinio 
-sielą pasirūpins patraukti 
savųjų bendradarbių būrių. 
Gaila, kad ikišiol tik vienas 
Amerikos “Draugas” sąži
ningai lanlcydamo’sisemįna- 

’rijon susidraugavo su mūsų 
tremtiniais. Kitos rėdakci- 
jos, f tikiuosi, paseks “Dram. 
go ’ nūmin£ų takų. Lauk
sim alus iŠskėtęL *
'' P^ikstys.

** * *
ŽEM.< KALVARIŪK — po purvyną;, bepuldinūdfcy 

Čįa susitvėrė UMinnkij $ą* maą įsidbba visas taip, k&u 
'jungos skyrius, Trano būva biauru ir pąMūrštt 
liausko rūpesniu, bernai ? &

A- . • *v
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• Ar tai tokie keliai pasauly 
Skirti, kad vargti ir kentėti, 

. Gyvenimo kovoj nuilsę kardai;
. Kiict trokšta laimės pasilsėt U..

s

• 11 »»H.|I|I

- .. _

. "K1

.. .. Busi, 85. ...
KONRADAS VALENRODaA.S. Vęriimri Mickevičiam. Jr 

Jonai. ‘P. It, Pirmauti!
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Si

U&hta vargo žiūrima) 
> Jfabaisūs man yr’ užmetimai, Į Skaičiau raitu jausmuos raSytus,
Kurta man kenkti jot nagai’, Į Mintimi gražloja’s JĄ gyvsnati,
Nebaisiu priešu pasiutimu, ‘ I Bet vien vargus* ten aplytus
Jei aš, nekaltas kenkt n^gaVL. j Aš Ruolateushu pamilau/
* Į Jaueiau poezijos gražumu,
‘Tegul jatturiausfe IžjuoHmus , Į LaiiitogiHaiiiitj Koriniuos’,
Norėt pažeminti mane, ' | 'Tifc jie nerodė to jautrumo, ,
Bot, žmogau, tavo iSjuoIdmas . ' : Kurjs yr.‘vatgomštaiuos’.
Pažemin i-ien iiktai tavel?.. Skaitau gražias, garsias eilutes,

> * a r širdis nu^jij toli, tbli... ?
jog dvasios ta nesttvai'žyri Netektos jose nė žvaigždutes „ , '
Tugėja kalba, užmetimu, ■ L' Ten aprašytos; norą kilni
'lik sau gal lalniės padarysi, i įl maldo, daug gražumo,
Gėrėsis dvasios ramunių... t E M tatataunotamatau, .

I Nerandu prasto to meilumo, f~- 
t* .. \ į ? r i < KMp kad vnrgtt raštas gkttitatt*. ♦tai y ’ —nS’ • žvairės ten suptates
.Kmp.tjk dvaąaatMpBtaes, Sukelti gali daug valsd^,

Bel ’nituas, ta taukiaus pamintas, Plteta pas rodys, sutates. . Man teikta meilės, dauę jattsm.

Netom kadžiaistais; | Kto neW ritmo taip gatsauss
Ibikl L Uėt-m^n daugiau yra junsmingosj' 

Bet jei ręte | Negu įkvėptas išvijau®'
• Kmta ir stadu bu^ ataiteį : I a&to rašo '
.J.JL- i Vargo Poeta i .Įgavę daug žimų,;Švie8Os, . -

Ctaid^j skurde, tarp tamsos? 
Rankit talytu temokta, ■ 
Bėt jausmo, oi labai gilaus, 
Kam vargas y r dar nematytas 
Tas Jij, ištilcid, neatjatis. *. 
Brangus grožės kilnios siekimas^ 
JieŠkojimS dangiškos šviesos, 
Gražesnis ddug pasirižiuias■•» 
Išeit, iš žemiškos tamsos. ; ' . 
Augstesnę šviesą siekia žmonės, 

. Kuriems pasaulis iietamsus, — 
Šviesos trošliimas tarp dejonių . 
Labiau brangintinas, kilnus-, 
'Neniekinu aš moksbb šviesų, — 
Jų reidą žemėj kuodaugiau, 
Bet tai karti šioj žemėj tiesa — 
Dasieki juos, kur stov’ augšeiau... 
Skaitydamas raštus turtingus, ' 
Siekimą augštą' aš matau, 
Bet raštą iš viršaus vargingą, ’ ’ 
Bet/apie vargą,.. Nežinau, 
Gal atsilikėliu, nedamokytu 
Klaikas mane ir pavadins, 
Bet raštai vargu išrašyti 
Mane įkvėps vis ir ramins:..
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Jaučiamsavy jiegas.slaptingas,^

7. Naktimis vate8 juu sv&jojduj r - 
Jau vmk% kovon rengiaus galingas, 
Bet dar pasaulio nežinojau/..

. L / ’ ' . >

v Nespėji prašvist’ jaunystės rytas
' Tr džiugint laimės spindulėliais—> 

Troškiniai nyksta išblaškyti ’ , 
It gražus sapnas vaikystėlos.

• Dievuliau! Balsą sūnaus girdi 
'Pennenko kad gyventi’, kovotu 
Ramink nukankitą jo širdį,- 

. / Padėk slaptam skausme raudoti.

, <

I
' < i 1J- 1 «•'*, ' I'Ar tik tokia dalis pašiurta 

" Man — žemės sūnui nelalmiiigani, 
■ -Ar tai jiegaš anksti pakirto

Kančia širdies begailostingd?..

Jog, .rodos, i-and’^kiU ;
. Ay Juos .tik laimina įaip^ėtaūgus •

Kodėl aš' įietm-iu 'ramumo! ’ 
, Visur mirtis kam DieVe brangus?

*
Kam tylus, tylus tamsūs kapas

- Vaidenas dvasios gilumoje, - - 
Ir^ rodos, šlama graudžiai, lapas 
Kapyno medžių žalumoje ?..* *
Tilc verksnias graudus lapo žalio- -

• Paguost’gyventoji kapyno,
Bet kaulai žemėse atšalę,
Dvasia klaidžioja po žvaigždynus

Ramus kampelis kapinyne
Priims nuvargintą karionių

* Žemes sūnų, jį atsiminę
Sakys draugai “auka klejonių!”

. <? ■ #
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Tegul žmonėms ašen pražūsiu, 
. Li lomas man1 nuo jų atskyrę, 

Tegul savyj-’ vis rūstus būsiu, 
Man’ dvasios niek’s teneištyria.

• k’’

Gal priešo kulka, bus geresnė 
Neg\šio pasaulio žmonės — broliai, 

: Sutelks ji būvi laimingesnį •
Man ir tėvynei neg Iigšioliai.• ■ .* *
Mane leis amžinai ilsėtis, 

. Mrdis-beiif 'teko nebejaus,
Nereiks tokio kaip aš gailėtis, 

/•■'It kas tokį apgaliestaušt..
/ ■ . r

‘/r* - ‘ S ■ : • - ■

'.^i. jrfik gal atminę mane Tėvynė,
• Nes jai save aš aukavau,
* Kovos draugai priešus Sutrynę, 

,‘Ūat .pasimels ten kur guliau,

4SJis įnirę kovoj už tėvynę” 
Ant Mano kryžiaus užrašys 
Ir atoolų lapus supynę 
•Per jo. skersinį perkabys,

Ašen gi dulkėmis- pavirsiu, 
Išnyks, greit mano atmintis^ 
Nors už tave, tėvyne, mirsiu, 
Tali jiegdš, sumušta širdis*. * .

*■ -*•
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KOMEDljjim* čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi 
s Basutė# ir Girtuoklė su Blaivininku. Parašė UriuK Gur- 
‘ IdluU. Bestom Pusk 34.
KRAŽIŲ SKERDYNE IR JOS PASEKMfiS. Paminki^ dėl.

, | Melagiu ir veidniainm sutiksi tarp tokių, kur visai - v
Įnesitikesi. Ar tu negirdėjai suaugusi vyrą ar nierginą sa-Į _ «.' «-•*- »."»*Įkant: **TaiD toėjatu taip norėjau mokytis, bet tėvai bu- įKUR TEISYBE^UOU&KĮME. * ame un. F, K* Borton

Į * Tai visai melagingi ir veidtoinipgržodžiai Kas’M-toETUVIULENKŲ 1MJA. Keliptaeitieouožaįpamtaėjtnuj . 

• tikra teli nioMair atašvleta tai ris nešneka ate ta mei J - 500 m., sukatovių Gatelio ūmios 1413-1013. Parašė J. 
Kmomyiiniową^aDHVietą, wjisapietąmei- PHMelphte PM65. .*f
fe w norą mokintis, u jis mokinasi. Tas, tais tiktai Lietuviai KATALIKAI Ir KITOS SROVES. Parašė U<M«. 
ĮinoMątnyli, tai jis įtasiskins kelią į mokslą* Mokytis , LabaiindomiknygeM Bošton. Pusi*32.’**..*, 
Įiiekttbmet ueveta .Mokslo mylėtojai mokinasi iki gyvosĮlirtUVOS VYČTŲDOVANEt®. ParašėKun*Dr*M»Gustaiti* 
(galvos* Tas* kuris sakosi mokslą mylįs ir peikia tėvus I Kiekvienas Vytis- turėtų ją perskaityti*; Chicago, Pusi. 28; 
[už neleidimą į mokslus, pažiūrėk, ką jis daro liuosu lai- LIETUVIŲ^DEMONSTRACIJA DIDŽLAJAME NEW YORKE. 
L. Teita, J Ly * d. 1?18. 8u daugj-be pawjtelų. BrOoWyn,N.Y.

[tai 31S pasieks šio ta Ar yiejms suaugęs vyras ar mota.tejDVIKAS w®DTH0R^A3jroi«ų Kataliką Visuome- ,->- 
. Įl‘isf pradėję nuo pradimų mokshkMge imiversitetą* ^atp | nės Budintojai Pagal Kun. Rbbertąršteketathą J. B K. 
ųAmenkos lietuvių profesionabi rasime tokių, kurie nei . Boston. Pusi. 24. , V * f • » * < r • «i • • »■ • • r i *■ -• .• ♦ < # F •* % r « F«"**r*- ' .01 
. [keno- uoSelpiami suaugę pradėjo uuo pradiniu mokslu ir {MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KAR® J1018 ir 1910 m*. Pa* 
{baigė nntoteetus; ‘ . • V f J “»ido Lietuvių Pre-

llėtmofelo n>j-leto.jas mokinasi ne vien dėlto, kad r- Lfjg IV SmmėfifeSŠžio-

_ siguuti Į augsią profesiją — taįti^ąktaru; advo-katuglnl-! - nyW~Lfetmdą -
Inigu. juk kąilutriegabifeainatiiinkaL daugiau pelnija, ne- |mėiLūSPASLAPTYBŪS< Drama 5-se veiksmuoae, 6:8eAtiden- 
gu daugelis profesionalų.' Tai-gi galima likti rankpelniu. Į gimuosc. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo Rusijoje. Parašė 
[it siekti mokslo. , *
L Dabartiniu laiku jau lietuviŠkiiilsnygu R® badas.* ’Vt-

) šokiose mokslo miyse turime getij veikalų. v KiėkyiehRs 
trokštąs mokslo gali pasisotinti. v

Į Pažiūrėk Štai ^Dąrbimnko’1 katalogą, pasirink siįti 
1 patinkamų knvgiį ir išsirašyk šiandie. į

• [ / /
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. ir savo lėšomis išleido v. ŠaltrukonDi. Vaidinime dalyvauja
. G vyrai ir 5 moterys. Bostone, Pusk 60. , r.,..,, 

MEILE. Poema. Parašė M. GustiiitiS. Gražiai atspausta^ Chi* 
cagoje, ^pusl, 24. « . į’ , •■ • •

MOTERYSTE JR ŠEIMYNA žiūrint j šiedvi iš fteofljos kertės. 
;. ' Verte iš vokiškos kalboš^ Gefuttfc Kaštu Kun, A. Miluko. 

Slienandoah, Pa. /Pusi. 104. t « « » > r • > > »G » i i i i fc<4
MUSU TIKĖJIMAS. Parašė Kun. j. Berthierr M. S. Vertė J. 

M. Širvintos. Bostone, 1921 m. Pusi. 100. ...........................
NEKALTYBĖ. Žiūrint jon iŠ filozofijos kertės. I J. Geručio 

versta iš vokiško, Shėflandoali, Pa. Pusi. 89. .......;. . ... 
PAŽINKIME" SOCIALIZMĄ. Parašė P. G. Bostone. Pusi. 16. 

I PATARLES IR IŠMINTIES GRŪDELIAI. Surinko ir išleido
. į P. Mulevičius (Molis) Chicago, III. Pušį 48.

.15 PASAKOS. Pagal Krilovą parašė eilėmis Vincas Kapsas (Ku- 
• Į dirka) Tilžėje. Pusi. 15........................ . .............................

Į PETRUKAS. . Sulietuvino S. Rakauskas. Graži pasiskaitymui 
.10 Į knygelė. Bostonas. Pusi.. 30. ..........  .’

PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai). Parašė K. 
.10 Į A. K. (Kun. A. Kaupas). Joje telpa 67 įvairaus turinio laiš

kai (straipsniai) žymaus lietuvių, sociologo., Shenandoah,’ 
Pa. i^usL 140. ... ... .. r •

. .101 PRADINE ARITMETIKA 1 iki 100. Sutaisė ir išleido P.
i Mikolaihis. -Tilžėje. Pusi. 128. Tvirtais drobės apdarais 
RAKTAS SVEIKATON IR LAIM6N. , Parašė Dft Julius j. ■ 

Bielskis. Labai naudinga knygele kiekvienam.' Pusi* 64, 
RYMO KATALIKŲ-MOKSLAS. Kūdikių prie Pirmosios Komu-

l nijos prirerigimui tinkantis'Surengė ir išleido Kun. P. Sau- 
[ rusaitid. Pusi. 124. .. ...................... .  ....'•...... *... ..  t».

.50

ĮĄLBUMAS Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų daly. 
| \ Paveikslai ir .aprašymai. Graži ir naudinga knyga. Išleido

■ I Mik0W A.,3Wteaas. Philadelpbta. .......  -...Z. .35.1
Į ANTANUKAS. •. Apysaka B. Prūso. Vertė. Šėlimas. Antra lai- 
į da. Shenandoah. Pūsi. 401 Z. ................

. APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa- 
L I taše Kun. J. židaūavičiūs, (Grynas pelnas skiriamas nuken- 

tėjusiemS iiuO karės). Boston. Pusi. 16. ........ ................. .
ATSARGIAI SU. UGNIMI, t. y. su knygomis. Vertė iš lenkis- - 

I ko Kun. K. š. Kalinas. Pūsi. 41. ______ ............ .
BAŽNYČIA IR MOKSLĄST Faktiški išrodymai, kad bedieviai 

meluoja sakydami būk Bažnyčia persekiojus ir kankinus 
Vargo Poetą. | mokslo vyrus. Parašė V. Stasevičia. Boston.. Pusi, 28,....

ĮbEN-HUR.. Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus1 laikų. Paraše 
I • (Skiriu S) I Lew Wallace. Sulietuvino Jotias Montvila* Tai nepaprasta
| Statei dieiia šviki tadsystepMMitautM, '
I Jafutita užgęsta akėtos'spiaAlys,. ■ nuskęs. Data, drobes apdarais. Ctago.. taU

fe?i S11re > . ; biuroEAtA’ ‘p^kmitk-Mk:... ..............
T sunuys. apysaka, ^henandoab. Pusi. 79.........7.'....... .> ,25 Į “SALDINAS. *’ (Labai įdomi ir-naudinga knygelė. Pūsi. 8.
Į llįinTm^ BOLŠEVIZklĄS. Parašė J. K. M,kas. Ją perskaitęs žinosi kaš ŠATRIJOS RAGANOS 'APYSAKĖLĖS.' Daktaro pasakoji.
I !‘.Z55U?rCSl _‘l’ rūoei man tu,- Į tai yra bolševizmas. Boston. Pusi. 32..............   15 mų. Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir lengį

ta Siesta zvfligzdeto degatetatae BROLIAI, .PIRMYST TIESOS KELTO.' Parašė Uosis.- Bostoii. . va skaitytai. Pusi. 69.'...............^...............;.„.....
■I sSr1. T“ ^®ta • W Post. 16. . ........ ............ ,....:...........................r......... .05 SCENOS ĮVAIBU3MAI. Nsįttji; lengvi perstatymėM. Paraše
* Į DANGUS BRĄNGUSi. Komedija 2-jų atidengimų. Parašė ir ir savo lėšomis išleido Juozas. V. Kovas. Tinką trumpiems
I•. 4 f išleido J. V* Kovas. Vaidina 3 vyrai ir 2 moterį. Juokingas -į" lošimams. Pusi. 32. r. .z.
I į^e!?. Yra2R sjirdies nors toli nuo manęs Į ieHgvai perstatomas. Waterbury, Pusi; 20............. .20 ŠIŲ DIENU DAINELES. Surinktos ir išleistos jaunuomenės 
I..įeH?s 3aĘ<*mmas arta _ jo vaizdas galvoj f DANGAUS. KARALIENE* Padavimai, apie j§ventą Pąną Mūriją . j pasilinksminimui. Pusi. 32 ..;.....................................,r.
Imi I1S1S ^aig^dzių gfetes, Surinko ir lenkiškai sutašė Kum Mmjonas Gavalevičius/' JsUGRIAUTĄS LIUDAS. Apysaka iš. buvusios pasaulinės ka- '
I ' Verte žarijos Tarnas; -Labai ^ūikiknyg^ Jsigyj^ toi-■ L rė?.* Parašė v* a. Pusi. 33. Glasgovr. ..A.. ..*1. .15
I: gsilėsi. Tvirtais drobės apdarais. Bestom PūsU 158;. t. .$1,00 SVAIGALU Į ŽMOGŲ/ PatašėIšeiVią.' Glašgo*. Ap’
I r v ? Safl^3e, tojais DELEGATŲ KELlO&i LIETUVON. 1916 m. Paraše Dr. J. J* [ rašoma k^gero duoda svaigalai . t . *.........*....*. M
1 \r ± ai^ros ■y1U^. “.arta—*- Bielskis. Labai žingeidus aprašymas.. Bestom Pusi. 94. .25 I SVARBUS KLAUSIMAI. AryraDievas? ArKristusyraDie-
jNorstOlis nūnuatajaučiam save arąttgais, DIDESNIS, NEGU HDš©ENBURGAS, (Vaizdelis iš gyvenimo). |. ‘vaši .Ar žmogus turi dūšią? Arklio žmogus iš beždžionės? . 
Į□ gyvenime jausti w-z yi'žt saldu... / Į patašė Abstinentas. Boston. Pusk 16. ./.....Z.,.03Į- ‘-Ar apsunkina žmogų Dievo įsakymai Patašė F. V* Bos- *■ 
Itr M •• -tr ĮdARBININKAI VIENYKIMūS ir KAS TAI YRA SOCIJA- tom Pusk 82------......f..,....;.\......I... .10
I Vėik. armija. 1920 m. Vargo Fofeta. lezmAS. Parašė F. V. Bustom Pusk 32.___ _________ • .05 TAMOŠIUS BESOTIS. Iš lenkiškos kalbos versta ML Joniškio.
|. _ DARBININKODOfVAMEtgDARBININKAMS. Parašė F. V. Tilžėje. Pusk 24. ........;..........................*.,*?.•*»<..- *05

. I Antrą laida, Boston. Pusk 32.  ........... c.^, ............ 05 Į SVIETO PERĖJŪNAS. Tfankymasis po . Vokietiją, •Dąniją,
Netiki į būsiantįjį ^yvhnitną tik tas, ktL tauišš IR DAINOS. Pątašė~hi išleido Joana Tamašauskaite Į Lj^eteurgą/ Iš sena darbininko atsiminimų. . Surinku-'Ū

Tiiplninfnof kimiai \ti» rrmdi (Lakštutė) Laida ir knyga piima. • Chivago Puąk 64..;.. .25.1 eivfo* ’Glasgmv. Pusk 149. ....... .. .,35
n, mečiom® riinrai negalvojo apie hųi’u. . ŠV. JEŽAUS VARPO DRAUGIJOS ĮSTATAI. Vetati-iš anglą

. 10^W?cs- topĘS iKI<ALBEK. LmksmasscenainaiTjasdeldematorius. Sti- kalbos. Surengė ir išleido Kun. P. SaūrusaitiS. Philadelphia,
, » r. « ■. . . | rinkta Prakalbėlių, Monologą, Dialogų ir Deldemaeijų. I Pusk 64. Z.. **..*..*,.*.* *15,

-ikus uoli dainuoti, visuomet ras in dai-j Jaunimui it priaugusiems dovanėlė. Parašė, ir išleido J. . ĮTABAKĄS NUODAI ir kenksmas nuo rūkymo.. Pagal D-rą D* 
uu* ’ ■; _ Poodis. v. Kotas* • Baterbury, Ct. Pusk 48. r L............. \.. * .30 >* $ 4-to rusų kalboje vertimo patangš fetee- :

Tingraiavytete tas® pamali keliauja, >8gton, 48............. ■ 45 fflBS® VADOVAS . -L. Mm.,
kad beregiant VUlgas jį paveja. | FABIOLE Arba Bažnyčia Katakiunbose. • .Patašė. Kardinolas i Vertė V. Ą« Juristas. Naudinga kiekvienamturėtiporanką.

_  - į. Chicago*- - Pusi* 141. ***,*•***..**_••* /i .*,.••**,*>*•»**. *^* *^1.0(1 
___ _________ ..MūBjTRYS’ rKEUElViAT: KRMBONIS, ŽYDAS ir TURMS* /

■ „ /' . .v * . ■ ĮgELŽKELIO SARGAS įvijus. Gerhartb-HauRtmanno No- Pamokinanti apysaka^ Vertė P. K Antra laida. Drobės
S^OlūCtSis • vįį^ Vertė Bėgis*. Chicftgo. Pušį. 51. ««*.««.« .20Į .. apdarais. Cfiicago* Pusk 92.

" T. UBAGU ĄKADĘMIJĄ ir II* UBAGŲ BALIUS BEI ELGE-
.65 Į TŲ PUOTĄ. Kommlijėiėįviename veiksmo. ParašėJS^PjM 

J\ Juomu^iS. idalyvaujaliypatųjM’dalyvaujaĄ^rOBūbagų 
,15 Į ir vienas direktorius. Boston, Rusk 81*. * * * *. * /».»* * *»* *.

ĮVAIŽDęĮjIAI, Progos belaukiant* Indomi vienodąiktaščio ^ra* 
.15 Į ūžia*. M daugelio vienos* Raudonas ksklaryžb Gyvenimo

* ' I
,05

.4o

Kaip viskas toli nuo siekio, , 
Kaip viskas nyksta sapnai JĮ-

1 Vjaiį’s^ jit.jau te>telię& vieko, 
O prieš akis štai ir kapai.
y \ . ..... ;,w«Negyvom, o vien klejoji, 
Kejausdams kartais pats savęs, • 
Viskij, riioti tai vėl s viijoji, 
Mirtis prie slenksčio kol prives 
Veik. arnnja.lOSd m.

... ♦ . . i U AisiuuE Arną .bažnyčia ivataiaimDose. • irarase Jū.aramuias
Ffciilklinas^ | Wiseman’as’. Verte Vytautas. Nepaprastai gražy apysakai 

■ ‘.Shenšndoah* Pusi. 353.
»O©MW0 SARGAS jfYIjUS. Gtoartb-itauriananno N<> 

„ _ „ . v M Vertė Begis.. Chicftgo. Pušį 51. i «.♦
Kuo žmogus bei tauta daugiau civili- ĮGEGUžES^IENŲO. I| vokiško verte KUm Pt Žadeilriš. Pato* 

xndair nnšvip^omiP ki n d miete ii varto- S1 neWls kęstoje. Boston. Pusi. 184,. .
auotą u apsviesyesne. |tio daugiau ji vaito GABALĖLIAI. Parašė B .SWas«- Telpa 1J gra*

rašomojo it spmteidmojopopto- W »ų. vaizdelių. Chicago. pusi 'ūO,. ;*:**.**.*..V.***A**\*
ropoję npšviesėteišia tauta — augiau nes fcTVASiŠBOžAKCtUS< ^elpa visos paslaptys su ^alingoiiife 
kiekvienas augte vidutiniai suvartoja per maldomis ir Litanija* Uosto Pusi. M .. ,<»...<v, **7 ,* 
metus 1d svaru paperia. Kitas tautos ma* p® W DAtoNJNKO• PLUNKSNOS*. parašė F* V< Gražus ir 
žia«. te^rtoia WP™<'- W l^lžiub
inerdaet.s - 13 Sv«i-1}; voluelys -.11 svatij; . pWž® Kte.Dr. Jrof. Pr. Bu«yS.
prancūzas 10 svarui danasy italas ir aw , v^g, perskaityti. Besteli. Pusi. 62. '*.'.. *..*
tras po 3 svarus, portugalas ir meksikietisJkilP ATSIRADO JUNGTINAS AMERIKOS VALSTYBES. la
po 3 svarus, lietuvis svaro,- rusas tik 1 ‘ guldė P* į*’ Cliiesgo; Pusi 35. r.* »•.». <;.... ► 
ketvirtadalį sVąro metams. . - • U GW> turi OTUViM IŠ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS.”

* " ,. ■ ’ v ,. . _„ ,/ . [ Pptfiše Socijalistas.: Bėllahill Pusk 14.V***.;......*«
.... , * t • ‘ IKATORGOM.Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa-

22 d, 1^G2 tuj Kį’yžiuociiį ,t rašė-P. B. Chicago:, Puri. 18. ...... v...... v....;
mistias■■’^taiek Kniprode išgi4ove ir visai |Ąjl4iOWĮ EUROPĄ* KB iifenste Indomi knygelė. Bu
StifrintrifiA Kmiiirt tiilt liUVn fmfbarti- L pUveikšluis. Pltšk 52. .1.»suuegmo muiio pių. A 9 t TvJL ikelione wtwon dubiosios kares metu, imb m.
piainfe senajame įmesto H U^etne v sa kysldį Į ^Ajucrlkos Lietavhj delegato kun. Dr. Y. Bartuikoa., Bos-
tarp Memuno Neries upiiR taros tyma > tbne;' - - - 
buvo sujungtos dideliu 'giliu ravu,

.35
1,

.25

darM, Jono laimė ir Pasakyk mano laimę* * No* 2. IŽtir* 
širdo raskūt Antanukas Našlaitis* Mėginimas* Surinko ir ' 
neleido -B* K* D* ir N* Pusi. 64* *»* * * *«* *»**.**<,*•*<♦»* * * * * * i 

VISI GERU Trijų aktų sceniškas vaitelis* Parašė -f< Rri*
Ida.7 vyrą ir 6 moterų. Boston* Pusi* 23* .»«»♦»,»**•*» .

VISAS SVIETAS. Žemė, kalnai, vanduo, upės, Žmonės, mies
tai-ir kaip turėtumėm misti. Sutaisė ir išleido B* Mikolai- 

•■ . .ris* Tilžėje* Pust 156. «**.****.*«****»*»,*♦***»,■*•♦*»*».»• i 
ŽINYNAS*. Tri rinkinys Žinių iš Amerikos Lietuvių Katalikų 

organitaoijinio pasaulio* Kiekvienas' lietuvis katalikas tu* 
rėtų jį įsigyti Išleido Am. Liet K K. Kunigų Sujungs* 
Boston. Pusi 229. *,,***»».»,**,»**1**»*♦**»**»*-•*»**«**į 

ŽYDŲ KARALIUS* Drama keturiuose, aktuose bei penkiuose 
pnveiksluoaė. Liuosai vertė J. M* Mrviataa, Dalyvauja apie 
20 vyrų, 6 moty^ ir minia* Boston. Puri. ta,*........»’



ItventeiybČB laipindoT <.
1 Kas svarbiausiai jog šv. Gab- 
I raliam gyvenimas mokina mus, 
Į jog kiekvienas gulk šventuoju 
Įtapti ir be darymo didelių atgal- 
llį, tiktai stengdamas vesti dorų 
J gyvenimų, pildydamas Dievo pri- 
Lukymus ir savo luomo priedermes.
Todėl yra labai reikalingu daly-’ 

|!<u,kiekvienam katalikui skaityti

EKSPRESAS Į APBVnSTA.

Tikrai apšviestas žhiogust moks* 
luvyris, paklaustas kaip galima 
greitai apsišviesti atsakys, kad*į 
apšvietę nėra karūliškd kelio. Bet 
lietuvių laisvamaniai ir soęijaHs- 
tui yra geri išradėjai Įr jie yra 
išradę ekspresų | apšvietę, Tasfja gyvenimų, ypatingai jauni- 
paaiškes imant pavyzdį. Štai .

’“Tėvynėj^ spalių 2$ dienos nud Tį knygelę galima
motyje Keliaiminkas aprašmėjąUautį «Darbininke. *»' ‘ '
So; Bostono , lietuvius, Bevaik*r Kiekrienas lietuvis, .katalikas, 
klodamas šventų dienų pamaldų turėtų įsigyti šiųįmygelę. Vienas 
laiku pajūryje sutiko merginų su. eg2. tik 20ė. Agentams imant 
kuriomis turėjo Mtokį pasikalbė- Jaugiau, duodame 50 mioš, 
girnų; Į ■ — ----——•“

Kas tai Tamstoms šiandieni 
pąsldaye, kad dabartiniu, laikui 
čionai vaikščiojate? . # |

Kodėl Tamsta Mausi? I 
• “-—Taip, < * I

Kodėl taip ? ■*— klausia jos 
manęs. ’ • ' /

Jog 43 Tanistas gana gerai Į 
' atmenu iŠ praeities laikų, kuomet | 
Tamstų šiuo laiku jai 

- būtų buvę gdlirna atvesti*! šių vie*. 
tąr nes apie šį. laikų dar visuonjėlį 

■ bažnytėleje biljavot
Taip, budavom, beŲ tie lai

kai jau praėjo, kuomet mes po Į ^ uųniaras 
bažnytėles valkčiojom. • njas daro?

Kode! pĮaęjo? — kiaušiu i 
ūš’-jų. ' ‘ t

<f__ Tpte, jog ,tuose laikuose 
mes dar buvom “kvailos” ir da-4 
vem save mulkinti, bet šiandieni 
negali jau to būti, nes įlies pačio: į 
irgi turime protų ir galime savoj 
proĮu valdytis, o ne> laukti kų Iri-1 
tas pasalcyą.- Taipgi mes žinome I 
gerai tų bažnytinių “mokytojų”į 
darbelius, kokius jię dirba savoj 
klebonijose... Užtenka paminė j 
ti tik Detrojaus praeities klebono j 
darbus ir Chieagos, o prie tam ga-j 
Įima suskaityti visa eilė kitų. j 
‘ “Baisiai .aš nustebau išgirdęs ši-1 
tokius žodžius iš lūpų txi jaunų] 
merginų, • kurios keli metai tam j 
atgal,--buvo atsidavusios su kūnu j 

’ ir, dvasia kunigams ir bažnyčiai, 
o šiandien jos jau visai kitaip kal
ba ir net nurodinėja tų pačių ku
nigėlių nedorus darbus ir juos pa 
smerkia.”

Ar neaišku, kaip pasigavus lais
vamanių „ekspreso greit įgalima 
nudumti ų*apŠvietų/ Tik išgirsk a- 
pie vieno kito kunigo "tikrų ar 
pramanytų blogų pa'šielgimų I 
mesk pildęs tikybines pareigas ir j 
galas, būsi taip šviesus, kaip -Nbw- j 

_ tonas, Kopernikas, Kulumbasj lZl 
prieš'tave ‘bus tamsūnai' pilni j 

t prietarų,. kunigų "pastumdėliai. j
a .Prie šito*turiu padaryti tik vie-| 

na pastabų: laisvamaniai ir soči-1 .
' V h. ■ ■ J i -_»• v - v I lyti negalėsiu, jalista, nepyta ruptata uzpa- VDANįISTAS _ Gwima bns 

-tentuott savo išrasto ekspreso i| nA AA . ' -m.. V, .*•- i —jJ :20,00 kita įdėti. ' apavieh Galuoju, Kad pa- EAUijAš. - Vaje!
. mėgdžiotojų neatsiras. I „ .M. - • . r/r’ *•-

So. Bostoaietis. teaugamas c -- --
Į ir man-neuzaugtij dgr naujas

? Į lantis. / ‘ •
“ DANTISTAS. — O kiek turi 

J-tmžiauą*? ”
Į > RAULĄSi — Mažiau negu m^- 

‘io mama ir tėtis.
DANTISTAS. — Aš žinau, kad 

ŠV. | mažiau, bgt. pasakyk kada gimei?
Gabyieliaus Jėzaus. Kančios Vie-I KAULAS'. — O-gi žiemų po tri- 
nuoĮĮĮos gyvenimas. j E karalių. ,
^Šventas Gabrielius yra ištikrų- [ DANTISTAS. —< Bet kokiuose 

jų nauju šventuoju, jies buvo -ap-J metuose-? . . _ 
garsintu šventuoju tik pernai ge-1 RAUDAS. — O-gi tuose metuo- 
gųžio , mėnesyje. Kas dar evar-he,' kada mano dėdės jaunoji ka
biau, kad yra mūsų laikų švėn- j melš pastipo. * ..
tuoju, nes jo brolis yra dar gy. DANTISTAS., —' Kaip aš ma- 
vaš. ' Įtant tai'tau turbūt “nevisi nh-

Nors jis neseniaj gyvena pašau- mie.”
lyjš, vienok jau pagarsėjo stebėk- i RAUDAS, ■— Taip, ponuli, kai- 

’ laįs visamO pasaulyje, ypatingai kada namie, o kši kada ne. (Links
ma Ąmerike, Cincinanty -mieste, j »na$ Ale'man jau dantis-nustojo 
Oiiio' valstijoje. Kelis didelius [skaudėti. Turbūt, kaip Tamsta

» stebuklus žmonės apturėjo nuo j pažiūrėjai, jis išsigando. (Pažiūri 
Dievo per jo užtarimu. Taip-giji laikrodį). Vaje kiek jau laiko. 

Mano' Megei jau nusibodo-laukti 
ant kampo. Turiu bėgti. Sudiev. 
(Išbėga). ‘ ‘ - . > ' t

DANTISTAS. — Kad jį perkū
nas). . .Kad visi pacijentai tokie 
tik tebūtų, tai ir1 badu pastipčiau. 

: ' .(Uždanga)
‘ Nendrelė.

\ v

' “DARBININKAS,”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

’■ * • v. ■ ?
te i

f< . ■•:,y■•■••■"“ r ■■ ■■■■•
"PAS DANTIŠTį.

(DIALOGAS) 
’ 2 ' -W ■ A. Dantistas ir ftaulaa. .

(Scena: grąžus dantisto kaniba- 
Tamstij šiuo laitai takiu’M<ta ne- Į »»>«*> Ą W 

notfs. Įbėga Rautas ir uždusęs kal- 
‘J*:> / < ‘ V 

__Į L l RAGLA&-r< Wį|l P
I j, & čia gyvena gerbiamas ‘po- 
I įas- daktaras kur dantinis opera*

z * , ■
į DANTISTAI Tžd
psa toks daktaras. t -

IčAULAS. —r Ponuli, kaip Die
zų myli, gelbėk mane. I§ skaus* 
.no ii* gglva gali nupulti. < 

DANTISTAI (žiūri j dantis).
— Tai kuris Tamstai labiausiai 
jkapda?

RAUDAS. — O koks Tamsta do 
laktaras, kad. nepažįsti kuris1 
uan dantis skauda; aš juk ir-gi 
legaliu jo matyti. .

DANTISTAS (dar gerai apžiū- 
■ėjęs). — Aha, tai turbūt akinis 
lantis, nes labiausiai išgedęs.

RAUDAS. — O kas man, galvoj 
;u akiniais dantimis, as tik sa- 
.ais rūpinuos, nes pasiutiškųi 
ikauda 1

DANTISTAS. — Tamsta nesu
pratote manęs, tai yjia , danties 

f žardas. ,
RAJTjAS. — Kaip tai? Kas:gi 

galėjo jį apkrikštyti be mano ’ži- 
Į iįos. (Rėkia) Oi! oi! gelbėkit! 

>asiiisiu iš skausmo il\i susiderė- 
[ iu. ■ Tai nors pleistrų užlipyk. gal 

• lėk neskaudės. ?
DANTISTAS. — Tai sėslus, aš 

' au ji ’tuoj ištrauksiu ir bus uŽ- 
į taigtas kriukis, tik, žinoma, man 

tž tai duosi 2 doleriu.^
RAUDAS, t— Kaip Tamsta Die- 

'o nebijai tiek daug imti? Aš tiek 
įei pinigu neturiu, o juk kaip, iš
rauksi paliks skylė, tai aš nei jjai-

»

**<’■» » ' • .
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- ' NĄUJOJQ ŠVENTOJO 
- GYVENIMAS.

*■ ■
■ . • ■ ‘ t
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Nesenai išėjo, iš spaudos

_ jt _ * * ■' « '»____■ ___
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MOTERYSTES NESUARDOMYBE. Parašė J. LOjUmikii. Labai , 1
*■ a . » * . r M

____ _ tik 
-dvidešimtus metus. ;. .Tufrki- 
-tfe.':. Sakytum, trisdešimtus, 
tai jau arčiau bubi. Aš jau su
ėjau pernai 25 metų, o šimet 
vėl pradėjau nuo 1£ augStyn 
lipti, nugi tų tik trimis metais 
už mane vyresnė.
.EVUTE. Kokia ji gudri... 

Klausykite. Jai, tai valia bu
vo nuo 25 metų nušokti ant 18. 
O kad aft nušokau muo 28 ant 
20 metų, tai ji man užvydi. 
Ar tai grąžte sesutėms taip pa- 
siyydetiT.. Juk tu buk jauna 
ir aš, salyg vaikinus gausiva. 
. KASTUTE, Bet vis tu už 
manę senėsrie. ' ’

EVUTE. Tas nieko nekenkia _
'tik vaMdodamos. smukiai pačios keistenybes matosi ir tarfi įiietirvosxlietuvių. Ku- 
minkiva, tai vis jaunos-nurodyk riestos keistenybės-waf Štai jlj keletas. Žiūrėk žmoguj [NEGYVOJI GAMTA. Oras, Vanduo, žemė, Paraše M,

A . ..J_ A*...................  £..t »„ _ i if. __ «T.»„ __ _______ __ _ . ‘ ' L"Mw4Xi-rt< Cfit 1X1. ai {tfl * v •’ •*'siva?
, i

8-jų atidengimų vaizdaa ^Kaunaa, 
iDisj m. irusi.

MILDA, MEILES DEIVE. Mytologijos Pasaka. Parašė Petrai 
Vaičiūnas.. Lošime dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart 
to dalyvauja Deivėj Jaunimas ir Žmonės. Viskas dedari 
SeUų,Senovėje, Baltijos pajūryje. Pusi 67. ... .. .........

naudinga knygelė kiekvienam. Kaunas, 1920 m. Pusi, 32. 
MONOLOGAI. Blaivininkų pirmininkas. Ant, vienų pečių, Si

mas oratorius. , A .« * *, « • * » *■ 4*« » *■ m * * r »
MONOLOGAI: .Teatras ir dekoracijos- Ir margelis nepadėjo.

Kaunas,pusi,12.
MUSŲ ŽINYNAS. Karo, Mokslo ir literatūros Žurnalas# leL 

, * džiamaa kas 3-čių mėnesi. No. 1, Kaunas, 1921 m Jame 
randasi labai naudingų aprašymų apie Lietuvi ir tt.. to

MŪS MAŽUUSMS, MŪS MIKLIAUSIEM^ Bnrašė Br< MX* 

 

tolfeĮ ^Stebima daug keistą aĮmi-t
t

' -v* ‘ m n '■■- . w *1 . . M w ;tx 1 R*•VM«a«UWW* pąveigaieuais. o.retajam!}.. Tij-keistenybiijyra tąrp Amerikoslietimą, tosĮNATO0W zelaRIHJV WdW«TO Kmkontto, MetaviSkai
Tr/’t'i£i4‘Z«v»?tTlnfrj7rf w*nt*4*•}*r* ■4*Zr-Wie**te 1? -i z't4-’tT-»tei./Sr»vte'rtl'te BL’lT— I tetete ... - *■ R*- *■* f terv.. „?i? te*A

išvertė J. Bekampll, Vilnius. Pust *,■, M ♦» -»v. o.

.10
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JO Į

Aj

J
* ■ ” ’•'

. —, Kas tau likosi/ Mary* 
tet Ko tu vbrkil . ‘

Keikime atsitiko# Ka* 
želi,” nelaimi.’.

— Ka kas gi# sa kyki grei
čiau? ? : —. ' ** ’ ’ ’

; r~ Ogi štai kas. Per apsi- 
rikiin^aš Velykiį kiattšiniuš 
nudažiau mano plaukti <la~ 
žais, d plakus kiaušinių da
žais — vadinasi, šiemet per 
Velykas kiaušiniai pas mus 
bus rusvi,, o mano plaukai 
raudoni... K Oi varge, var
ge!.. .

* t*

_________________ 1 I* ■ • ■ *r ’ k ' _-- -T
VALDHAŪS1OS ŠIRDIE# V.JBZACh 

įDR-JOS VALDYBOS ADRESAI
• ■ SO. BOSTON, ŪASB. ' « 

^ERM. -r Antanas Smitas,
. 284 Flfth St* Boston 27, Msm. 

VtGE-PIRM. — Juozas Andrlliunas, 
273 Fourth St., So. Boston,* Mass. 

‘KUT. RAST. — Vincas ^uikfinortuu, 
178 Bolton St., Boston. 27, Man* 

h"TN. RAŠT. — Pranas Sinkevičius,^ 
132 Bowen St, Boston 27, Mai» 

vASIERIUS — Jurgį. Kanevičius
174 Bolton St. Boston 27. Mam 

MARŠALKA — Pranas LukoSevlčius 
405 E. 7-th St, Boston 27, Mass.

Susirinkimai laikomi11'kas*.pirmų ne 
’ekllenĮ kiekvieno menesio '2-rų vai. pr 
olėtų šv; Petro parapijos salėj 492 E 
<eventh Street. Soutli Boston. Mass.

- *

t. L. K.KEI8TD&IO DRfilOB V Ai 
■< iYBOS ADRBSAL ROSįON. MASS 

IBM. — Morlejm Verseckas,
. 4J Gatės St. So. Boston, Mes* 
VIOE-PIRM. — Juozas Bižokas. • 

307 E. 9-th St., Sq. Boston, Mass 
•ROT. RAST. — Ant Moėiejunas, 

450 H. Tth St, JBa. Boston. Ma*> 
7N. RAšT. — Juozas Kavaliauskas * 

209 © Cottage* St- Oorchester 
KASIERTOS — AndriejusJŽaUeckas

307 E. 9-th St, So. boston, Mas> 
tARšALKA — Antanas Gruodis, i

1.59 Bowen St; So ^Boston. Ma* - 
Posmertinės moka Pašėrę

įuo dienos; susivėlino iki- Pasveikimo 
D. L. K, Kelstučlo’dr-ja ldlko m6n* 

inlus susirinkimus kas, pirmų nedė 
tęiiį kiekvieno mėnesio po No. 69

vadina saH kataliku#’į bažnyčių# pildOvtiįybinės pa- J. kerimus. Su įvairiais piešiniais, PM 96. , -.. . JO z
Taigas, d žiūrit jis skaito bedteviškų ar sodjalisti^kų laik- RASTAI, BiHų Rinkinys^ Poema Kunigaikštis ŽfraL z
‘raštį eina i prakalbas, kur tikyba, BaŽBySa, dtosiSki-
M lataku įtaigos niekinamos šmeižiamos. Pas -toM SS* “jT/’/to'*’.
keistų katalikų negali j»psirexW kitų keistenybįiL Jis. ramBYNO TmmsrBJB.' M^sioslietum vaidai, i) GimL 
is mažti dįeiių ĮsiMgejes į pildymų katalikižfcj pareigų# Į n&na; b) Ljgį. kapų. Su paveikslai ir puikiftU pagražb' 
dar jas pildoj. gal pilįys net ifcigrabletites# bet jo akysir jnmšis* Pui 64. 
širdis bus iuikreipteš į Jai&yamanius, vadai RELIGIJD ISTORIJ& Porais K. I. Skniodys; Vilnius, 19Ž0
uilaikraščiaLiaJU isrodyg tefeiugesni už katalikų, rems jų | 
spaudų# ju darbus, jiems, aavo at^ta dėsto ~ ~ t „

Belgijos garsusis sodjalistų vada^ W$e *5X15157?* WtoSIS&Si turite
de pasakė# kad jis uežinęs savo pasekeji£-tarpa?pėi vie*| fį, vfei kurie užsiima- religijos 'tnokymu arba katekiza’ 

uo suMpratusio kataliko* Žinąs tik feletų ueteokšų, ta* 
m esą pertaaiiiuidtvtineuuosekluiuabYiti sekėju Ketumįksms istorijos kronika. Paraiė Kū--
prieštaraujimčių jud^tai- ‘dalyvauja 9 ^rai fe X Moteris, tom

koto katalikas ^-kvadas tampa, kada /ra iš>>> A^g - - - - ” " • ‘

kiaiuas (ne viešai) tų pačiu bedievnj, kuriuos jis paseka. I socIALIZMAS IR KBlįščIONYBfi. Parašė Prot V. Jurgu- 
O-fei tada,- kada ji§ savo mokslo, savo tikybos nepažįsta,Į- tis. Kaunas, 1919. Busi. 24.____ ......;.>.^to..^<; .Ifl
Nepažįstantis savo tikybos katalikas greit yra suklaidina-' 
mas. Bile kokio šmeižiko plepalams jis patiki. N^alež- 
ninkų bambizėliai yra tamsus, kaip čėbatų aulas. ' Vie
nok randa dar kvaHęimįų, kurie1 jiems patiki.

, ICad tas keistenybes prašalinti# tai reikią pagilinti 
žmonių tikėjimo pažinimų'. Reikia, kad kuodaugiausia 
rastųsi tarp* pačių darbininkų gerai tikybų pažinančių.

1

•X*'

r.
M

nėana; b) Ljgi kapį. $u paveMai* ir puildftb pamaži- 
uimAiš. Pusi, 64.

3LIGIJŲ ISTORIJA; Pąr ašS K. L StaUOtya. Viiiliua, 192Q 
•m,' Pusi. 266. šj raštų autorius' ųkirlą Šviesiausiam Vii-

. _ niaus Vyskupui^Jurgiui Matulevičiui ,. *..,,,. . .$1.25
RELIGIJOS MOKYMO METODIKA. SutaiaS K. L Slmiodjni.

1-- _ -i KM ___ ■ V

4

.16

,85

Tai ne
O kažirii ^ashijjgtaų"AC'Bos^Ėų. įfassZB-tą v 

ikare. Ateidami drauge ir Darijų n* 
nj fio savim atsivestu prie raunj-d’ 
«nririišvt’t

>»

..50

STEPAI. Keturveiksnus medžioklės epizodas. Parašė Kajys 
Puida. 1920, pusi. 60. ^inkadbšunui Lošia 6 vyrai Ir 
2 moterį .,«.... r o «*-,♦•< r # •<». .•, • *, •. *

SUNKIAISIAIS LAIKAIS. (Iš mano atsiminimų), Parašė JL 
Rucevičius. Nušviečiama netolimas mūsų praeities laikus 
—spaudos uždraudimo laikus. Pusi. 116. 1920 m, ........

ĮdULAtJKE. I§'tautiško serbų atgijimo pasakojimas. Iš lenkų 
_ _ . , . . _ r kalbos vertė Baltrus Virpa. Labai užimanti apysaką. Kau*

Jie bubi nelyginant misi j oiiieriai tarp kitų, savo mažiau Į nas. Pusi. 132. ...........................................i.,.?....—,./
' ŠILTOJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Pagal Ckrfbunavo.Poaado- ,

'(‘Barbininko1’ knygyne tikybos mokslo knygų-turi-Į
m? ansčiai išsirašykite i u ir pi linkite - f,n mokslo nažin- Į TARPTAUTINE TEI$1t Parašė K, J. Skruodyą Viiniijs,1921 me apsaai. issiras^Kite jų{ir gimiKite to mokslo pazin įt m g. ^erslmi^^ •
ll« , . *_ i ( pažinti sū tarptautinėmis teisėmis. Pupt 119,. . .,.....50

'■ TĖVYNĖS KELIAIS (Eiles). Parašė Liudas, Gira........... .85 
TIESIANT KELIĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 1916—

17 pi. Parašė Vaižgantas. Vilnius; Pusi. 40; ., *.. t,, .25
TRUMPA 'APOLOGETIKA ARBA KATALIKŲ TIKĖJIMO AP- 

GYNIMAS. Pagal Kun. Bcfijąitz’a ir Kum >
’ PMK
' šioje kyygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katfid|Įsų ■ 

y f tikėjimo tiesos, .• f^jy*ft *, .65, 
Į VAIKŲ ŽAISLUI, Trys, vaikų komedijefes: 1) Ponia ir ponag'v 

džiai. .Pirmoj dalis.’ (Veiksmai; su'skaičiais ligi ipOO)r. teisėjas; 2) Gėdųs daktaras; 3); Barbės^^ ediifcaoija
VARGO MOKYKLAI. Būrelio mokytdjų rinkinys kalbos moką* 

’lo ^reikalui? ‘Antrasis ieidimas. “Maža garbė svetimomis 
..kalKeti, Didi, gėja—savosios gerai nemokėti.’* .Kaunas, 
, 1921, pusi/ 320. Kietais popietė apdarais .....f...... ,.$L25 

VISUOMENE IR MEDŽIAGINE KOPERACttJOS .PRIGIMTIS, 
' ’ U rusų kalbos vertė J. Sondeckis, Šiauliai#,1921. Pust 95 

" ši knyga yra viena i§ geresnių kopėracijos literatūros kuri- Ą 
nių; Nėra abejonės, kad <ji, bus-pravarti perskaityti mūsų ' • 

. ‘koperatininkams bei visiems' tiems, kurie nori pažinti kopė* 
•racijos esmę.'z a . .65

VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Du&ė: . .45
ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams ir gegužinėms nu-

, pintas, SutajsėMątas Grigonis.-Randasi49 tautų žaidimai, 
22 autoriaus sugalvoti žaidimai Ir 31 kitų tautų Žaidimas, 

u Bu gaidomis*ir paaiskiĮumais. PusL 7^. '.r-. .59
ŽIBURĖLIS. Pirmos po elementoriaus knygelės skaityti' Tin- ': 

ka mokykloms ir Šiaip vaikams arba suaugusiems mokintis ,, 
skaityti. Su paveikslėliais, PusL 112—1921 nuo Sutaisė 

■■■..; ’l ■. L Palukaitis, ..

... i $1.001 ŽIEMOS LEDAI. 3-jų veiksmų dabarties sodiečių gyvenimo dra
mos paveikslėlis. Parašė Vyturėlis. Veikia 10 ypatų. Til
žėje. PusL 46. «■». ♦ *. ii- • a » •» * • • <»•<.< f u Įt. « •■•.a*1* e

susipratusių brolių ir seserų darbininkų, 'i
//T\! T 1 • •l' II .. . 1 ’t -1. I T •,

JONO B& ČASALPlN-Bt 
0R-ST88 VALDYBOS ADRESAI. . • /te

* " r t *■ ■■ ■

MBM. H. Zloba, *
539 E. 7-th St, ŠoJ Bopton, Mas* 

VUCĘ-PIRM. — P. Tulelkls,
. 180 Bojren St* So. BoBton, Mae. 

PROT. RAST. — K. Lulnls,
47 Valę St^So Boeton, Mim. 

R3K RAST. -< M. Šeikys,
127 Gra&ite Štr.So, Boston, Mass. 

KASIERIUS A. Naodžlunas,
. '16 Vlpfleld St, So. Boston* Maste 

MARŠALKA —• Steponas Navicku*
Br-Jtv laiko susMnMniUę kas teeėiiį 

ncclekllenj kiekvieno menesio, 2-ra’ va^ 
po pietų šr. Petro parapijos Salėj 492 
E. SeVentli St, Soutn Boston* Mass.

*•#' ' . . - ». " f'
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ARITMETIKOS TEORIJA. ■ Ketvirtasis leidimas ^Švietimo Mi-' “ 

nisterijbs Knygų Leidiinov Komisijos leidinys. Naudinga • 
knyga kas nori išmokti gerai skaitliavimp įvairiose šakose.,. 
^?usl. 139. -.. •...«ų,....«.—• j..v •.■ •,.». < •. .. • ■« 4 '.75

ARITMETIKOS •'UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra-' . ' 
džiai.,' Antroji dalis: (Veiksmai su skaičiais visokio didu
mo). Paraše Ėr, Mašiotas, Pusi. 64. .i.

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra-

Parenge Pr. Mašiotas. 1921 m. Pusi, 86. ' NaudEgųs vadovė- 
' lis kiekvienam norinčiam išmokti gefai skaitliavimų .... . . ,25 
ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. ‘ J. Pusrutulįai, 2. Ęu- \ 

' ropa; &. Azįja, 4. Afeika>/5. šiaurinė Amerikaį & Pietinė
Amerika, T. Australija, -S. Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių , 
rasės.i?Paruošė S. Fiūiidkevičiii^.Kaunas. C35

BAŽNYČIOS ISTORIJOS-VADOVĖLIS. Vertė Kun,. V. Za- 
jančkauskas, •*I dalis’ (Senovė ir viduramžiai). . II dalis .

(Nangiejl Aiūžiaiį), Abi"dalys >.... ..... ...%. <F.;.$1.00 
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. • I .dalis. * Elementįnis kursas .

t-.--*.."* . . ’ tel * ,■ <- ♦ 1

komercijos mokykloms. Sutaisė Jonąs Ugumas. Kaunas,' z 
Pusi, 184. Kas nori pasimokinti^^ knygvedysfės,1 patartina Šį- ■ i 
vadovėlį įsigyti ... *... «. ♦.; .$1.00

OIT PAKLAUSYIUT. Parinktasios lietuvių poetų eilės. Pa?- 
rankiojo .Liudas•'Gira, Ras labai puikių eilių, tinkamų .ya- .* 

f karų: pąmaVgmimui.? Pusi. 190- - - •. • t - - • *, - - -. • .50
DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms, parinko ir paaiškino ' .

M, Biržiška. Pirmo ji dalis* ištraukos ir priedai.. Antroji | 
dalis: Duonelaičio gyvenimas, ( raštai ir kalbos paaiškink 
mat Kaunas, 1921 m. Pust 202. ,Ketais apdarais

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. 'Ldalk Negyvoji gamtų.' 3b* - ‘ most paveikslėlis. Parašė Vyturėlis- Veikia 10 ypatų. TU- *
mė, Vanduo,.-Oras, Parašė J.Baronas. 'švietinĮo Atinisterijoa . zėję. PusL 46. s./,.-., ................ .85

[ŽYDRASIS PAUKŠTIS. Sutrumpinta Tneterlingo pasaka. Ver* 
tė Jonukas. Išleido Marčiukas.. Begalo puikus'leidinys.

j 351 Su spalvuotais paveikslais ir vinjietėmis, .,.. M
________________________/ i

.liai: 1) Kaip ractans lapas, 2) Diana, S) Jausmu pančiai, ' I PUMOM ANT KELIŲ, GrijžiaiBių ir reikalingiausių mal*) 
/inte-jt,* ei. t»_jf*.;A. H-cA > • rnl- kiekvięnain ^katalikui rinkinys. Antra pataikytoji laida.

; / Atspausdinta ant? geros popieros; PusL 555. Stipriai* W>* 
5’ roko^odoa apdarais, paauksuotais kraštais; »...to ,$&5Q 

Toki pat paprastos odos apdarais
* ’ Drobės apdarakf panašiais j 'odą

, * Drobės apdarais Tandemais kaštais' *... N.. *. -k 
Kietais drobisa apdarais raudonais kraštais . *»♦ i.

■ , >’' f ' , ., u < n ■ .i , ,

v4sakymt) siuskite ir piirigus Šeiriu
orderiu žemiau padėtu adresu?

,5
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leidinys. Poplero apdarais. Tilžėje, 1920 m. Pusi; 112.'... * rrtmnV V/Arf iTTTVrmivi r* * <-< * * • «• - *Įįif_ a «<■GEOMETRIJOS. UŽDAVINYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Pusi.-
V rrn ' ' ‘ -'»•..•

1 *> * » • y te? • • • •'te te. •, * •. ■•* >*. • V- •; «. < te- <*■•- ■« te te- *

GYVENIMO AKORDAI. Pa^a^č Vaidilutė. . Teljia šio vaizde- -a

. 4) Miražai, 5) Prieš audrų. Pūsi. 164-—1921* m....... r.... * 
[STORUOS APYSAKOS. Lietuvos ginose.' Vytauto Sūnus.

■ Puikūs aiprašyniai apie. Lietuvos .senovę^apysakose. Vertė
. \A, !04usteik%s,. liaunas,: PusL 164. .. >. .» .. «-*....., <. ......

JONO BILIŪNO RAŠTAI. Payeiksiai, apysakos ir eilės/ Til- 
zej.e, i9^13<< -PiisL’ 143 v .v...... <.* ■•

KAIP ŽMOGUS ŽEMEJE ĮSIGALĖJO. Lengvi: mokslo, pasa- 
v kojiniai. 'Parašė Prf Mašiotas. Puiki knygelė pasiskaity

mui. Su paveikslais. Pusi. 44. i. &. ...... *
KANTAI YRA KONSTITUCIJA? ParašėJP. Višinskis, Kau-: 

. , nas. Pusi 14. .» te- < te- ”■ V * •«•-*■* * »4* .*■ Y' •'*■** * , • ... ..05
KETURI MONOLOGAI.' Parašė A. Vienuolis, 1920 mi Pusi 24. 45 
KOMEDIJOS.* Pinigėliai, Karalaitė tikrėjj teisybė/GeguŽis, ■

> Kuprotas Oželis? Visoę tos komedijėlgs telpa vienoje kny
goje ir tinka lošimains. parašė žymi rašėja Sofija diurlio- 

* nienė (KymantaiifeL Būsi 157, Švyturio B*vėS leidinys: 
LEISKITE MMWAMS ATEITĮ PRIE MANĘS. Patar^n<ir. 

maldėskaukiantiems ir siAaukumemi ''gr^b»nsipą':gywiiin5 “
diėnos. Pagal kun, penktų autaist Kųpranas. Viliįiuk Pusi ; 
S??.*.,.. ,»*,*■ .... ♦»■.» ■*«.• ■»»■,■» $■»!* -».,»< J50

LIETUVA Pavasarį, Vasarų, Rudenį ir Žiemą. Parinktieji akai- 
tymčliai iš Lietuvių .raštijos apie Lietuvos matąląikijĮl ir jų 
diŪiSi -1 • - ■ - - - —

A.

.65 -f ■’

Dievo per jo užtarimų, 
netoli Scmntouo, Pa. viena mer-j 
gaite išgijo- nuo džiovos, kuriaį 
visai nabiivo išgijimo vilties. Pitts- 
burghe? Pa. viena mergaitė, kuri] 
jau 'buvo prirengta prie mirties, | 
tapo staiga išgydyta per Šv. Gab
rieliaus užtarimų. Ir taipo-gi Bos- 

" ton’e, Mass. panašus stebuklas į* 
vyko. - ■ ,,

Šv.x Gabrielius neūzgime šven
tuoju ; dar priešingai, jis buvo 
pHcš pastojaut į. Tėvų Pasijonis- 
tų arba Jėzaus Kančios vienubly- 
nų, labai pasauliniu jaunikaičiu. 
Bet pastojęs į vienuolynų ėmėsi iš 
visų savo pajėgų prie tobulybės. 
Išgyvenęs vienuolyne nepilnai mi, rodos dar tik mergaite bti- ibis ro. )vnbttfjh Ate., ęiiicaco, m.

/
\ *-

GREITAI JBeGA LAIKAS. 
DIALOGAS.

Į Evute ir Našlute.
EVUTfi. Tilt ir bėga tas lai

ptas labai greitai.'. Btąi nuo vi
sų ^y£ntės pradėsiu jau dvide
šimtus metds, o kaip čion se-

Už, justį vaistas, riųga-Tcrije. kūčios duoda 
tvjįtdiii% VisMn, kunua J<& duoda;. iJaidą 
gyvybę. Buvau labai dtadĮpnetas ir išdaviau 
daug piniigĮ uį visokiuk vaistu* beS. juoku, ne. 
'geibioje. Kaip tik 'pradiejhu.imti Nuga-Tone* 
atgavau, sąvjį, sveikatą ir^pajiėgair. Jie numeti 
man Rltda it davi energijų it tvirtumą. Galiu, 
dabar atlikti trys sytatis .daugbitis darįa.iiegut 
pirrijIftUR ir nft jaučiujpavarguiTO ir par tai guliu 

; pasakyti, Jog NUąa-Tone yru geriausia vąiiittiu. 
ir geriausia aįgaiyitois sveikatos. Lenkiu saviį 
galvą prci .tuos, kuris sutaisą, tilps vaistu* i? 
“««» **•«« WšTR& MiTUSĖVtcis,

Nuga-Tt>ne priduoda didesni veiklumą ir 
ivirtumv visiems gyvybes, pakėgorns, yra, 
stebuklingas vaistas dCl silpnu, nęrviiottr, 
sunaikijitu vyru ir moterių, Dųotla na.ujn; 
gyvyb* jakndms ir .žarnoms, atgdivm 
inkštus, iimeta nuodinga* atmatas( praiti- 
lift gazu* fr jipdtimus, ncprilmna kvnpą ir 
itvaia liežuvių, apvilkimus. Duoda puiku 

: apauta,', gic nrgrUomulayhvuj,. nUęJatiniua - 
pėtvus ir tvirtą, pastiprinanti, miegą.«
.Kožna bankuti Nuga-Tone-talpiu pilna ; 

viena menasi gydymą, u preke yra SkCt' 
(laukite bohkuti šiandien pas savu apt!e» 
koriam, imkite pęr 20 aJictiĮi ir jeigu n« 
busltevl*alužf*nedlntt,aptlcl(o»ius sityrąžis 
jums jųsu pinigus. Jeigu nęraii to gauti pat; 
aptlekoriauš.siuskitetįnums gausite
ISĮSSK? WffifWi«SK.-

a&

.65'
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Sutaisė Liuda* Gira. Kaunas.
f
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“DARBININKAS'’
3#e BK0ADWAY, , . BOSTON W, KAM

. LDS. nariai siųBdami užsakymus ant knygą adresuok 
kitę Šiaip:
R • .

WBJ?04W4F,
BOSTON JW„

P. 8. Kitaip adresuotiužsakymai bū« priskaityti M 
LDS. Mtiij, bot Bri« viąj tetoj. _ _ „

ir*
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*LDS.;VI seimas nutarė, 
kad kuopos steigtų darbo in
formacijų biurus. . • '

Iki giąl apie įsisteigimą 
tokių biurų Centrui praneš
ta tik iŠ LDS. 5 kp, Wąter- 
bury, Conn- Vedėju to biu
ro yra J- Tautilas, 797 Bank 
Si, Bok 85. f

IŠ korespondencijų tilpu
sių laikraščiuose matome, 
kad toks biuras yra įsistei- 
gęs/Chicagoje, L. į)/ S. Chi- 
ęagos apskričio. . /

Yra ir daugiau jau nuo se- 
niaū įsisteigusių, dbet .Cen
tras nesant nutarimo jų ne- 
rekęrdavo.. t

Dabar reikia visus sure- 
' doobg. korduoti, kad žinotūme >ur 

kreiptis apie darbusfir dar- 
binitaį^jadėjimą. **

-LDS. kuopos, kur darbo 
informacijų biurai jau yra 
įsisteigę teiksis tuojau pra
nešti Gentimi; kur dar nėra 
įsteigtų taip greit, kaip ga
lima. '■ ,

ToĮrie. biurai mums darbi
ninkams begalo'reikalingi, o 
ypač siaučiant bedarbei.

Darbininkai, netekę dar
bo labai dažnai kilnojasi iŠ 

-ant jo ir suskaldė jam gal- raudonos mandieros dar bus Į vietos į vietą.-’ Kapitalistų 
agentai arba biznierėliai sa
vo išrokavimu labai dažnai 
skelbia žinias apie darbus 
neteisingai, taip kad darbi
ninkai jau ne kartą buvo ap
vilti ir praleido paskutinius 
sunkiai uždirbtus centus ke
lionėms. .

Darbo informacijų-biurai 
tame reikale geriausia galės 
pasitarnauti darbininkams.

Tad •kuopos, kurios dar 
tokių biurų neturi įsteigę, 
pirmame savo susirinkime 
turėtų tą padaryti.

į Įsteigus, tuojau praneša
te Centrui.

</- •

fllM M Boath BoBton’o utarulnknle, 
t -IfcvsrgalM ir BabttoMta. UUBK Am. 
i': Ummę Rymo Kataijxv Ar. Jvojpjro 

CMjanmxxų Sį/inraA.
A ■. ■ ■ ... .. .

"D A&B ĮNINKA S” 
(TheWobkeb)
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Neperseniai Petrogrado 
komisaras Avrov buvo nužu
dytas įnirtusių darbininkų, 
su kuriais jis žiauriai apsi
eidavo ir brutallškomis prie
monėmisversdavo juos dirb
ti. Avrovui atsilankius į mi-

i tingų ir pradėjus grūmoti 
darbininkams, jie puolėsi

klausymas: ką mūsų lietu
viški komunistai mato bolše
vizme i Darbininkų gerovę 1 
Bet darbininkai ten perse
kiojami, varomi dirbti ,pa
galbaus susilaukė tokio bad* 
mečio? kokio dar nėra buvę 
Rusų istorijoj.

Gal jie siekia augščiau ir 
nori lįkti žmonių išnaudoto- 
jais-komisaraisi Bet jeigu 
komisąrų gulo Avrovo -ioks 
buvo likimas, tai ko gali su
laukti paprastas komisaras- 
stupaika 1 Jie išmokina 
žmones neklausyti -valdžios, 
o kuomet žmones jų pačių ’ 
neklauso, 'komisarai juos 
engia, už ką žmonės juos 
pradeda * Žudyti. Neilgai 
trukus, jų visų bus toks ga- 
tas kaip Avrovo. ■- '

Bolševikai pasigriebė val
džią ir'kad ją palaikius, 
tvirkina žmones ir tųomi 
ųafes^o sa^ną kasa_dųob 

; • Indomus tas bolševikų ro
jus. Milijonai darbininkų 
badauja, komisarai'poseno
vei darorekvizieijasir durk- 
liais'grūmoja badaujančiai 
miniai. Kaip ilgai gali tver
ti tokia įtempta padėtis? 
Metus-kifus,. no ilgiau. O; 
tuomet...

Kas bris tiiomet su komi
sarais, baugu sau įsivaizdin
ti? šiandien jie lieja darbi
ninkų kraują, bet rytoj jų

L.D.S.Reikalai.
* *

kft jas sunaudoti kur rei
kia. ‘ '

, A. T.
L* D. S. Centro Seki*.

Avrovo tikroji pavardė 
buvo Petrossiantz. Jis bu
vo Armėnas. Jau tryliktus’ 
metus beeidamas prisidėjo 
prie soeijalistij partijos ir 

i uoliai darbavosi revoliueijo- 
nieriams. Tarpe' 1906-1910 
metų. Avrov veikė bolševikų 

. centre, kurs tuomet susida- 
—j’ė-iš Lenino, Krassino ir jo 

paties. Savo partijos rei
kalams finansuoti jie užsi
imdavo plėšimais. Vienoj 
tokioj, “esproprijacijoj”- 
Tiflise, kur keletas -žmonių 

... buvd užmušta, dalyvavo ir 
. Avrov, kuris tuomet vadino

si draugas Ramo. Jam pa- 
vyku pasprukti ir v išbėgti 

^Vokietijon. Berlyne jis bu
vo sugautas ir patupdytas 
kalėjimam "Rusų valdžia jo 
pareikalavo. - J *

Tuomet Kamo-Avrov ap
simetė beprotystės liga, Per 
6 mėnesius jis daužėsi kaip 
pamišėlis ir^valgydavo mu
ses ir vabalus.- Jam pavv- 

į ko prigauti gydytojus. Jis 
buvo . atiduotas Rusų val
džiai ir patupdytas bepročių 
kalėjitne -Tiflise. ‘ Iš ten pa- 

’ spruko ir vėl buvo suimtas. 
1917 metais Jį galutinai pa- 
liuosavo. Tuomet jis visu 

‘ žiaurumu ėmė keršyti/savo 
. buvusiems prispaudėjams. 
' Likęs Petrogrado karišku 
. komisaru, jisai /prisiemp 
‘Avrovo pavardę ir po tuo 

į, vardu buvo žinomas kaipo 
; žiauriausias f,persekioto jas 

visko* kas me buvo boĮševL 
kiška. Čia turėjo užtektinai 
progos parodyti savo žvėriš
kų būdą. Engė darbininkus, 
bet jie jam galų padarė.

Tokia tai karjera - vieno 
Žymiaūsiųjįi Bolševikų Ko* 
rnisarų. Jie visi maž daug 
jam panašūs. Per kraujo 
praliejimą dašifavę val
džios, jie krauju jų palaisto 
ir kokį laikį palaiko* Pas- 
kui kruvinai žūsta. Kas sė
ja vėjus, tas renka audras.- 

. Skaitant bolševikų nuoti- 
kius ir matant jų neramų gy~ 

; venimų ir neramesnį galą, 
>• ateina galvon labai Motas

i r

raudonesnes nuo jų pačių 
kraujo. ’

Baisus tas giltines rojus.
*

f

SENAS GIESMES
TEBEGIEDA._

SočijaUstų ir laisvamanių 
laikraščiai atnaujino savo 
giesmes apie katalikų prie? 
lankumų lenkams. Kymanso 
projektas davė progos užgie
doti, “Naujienos” num. 257 
rašo',kad krikščionys demo
kratai “savo širdies gilumo-; 
je geidžia unijos su/katali- 
ldška’ Lenkija, nors viešai 
ir nedrįsta prie to prisipa
žinti. Ikšiol būdavo girdima 
apie “mind readeriuš,” o 
dabar “Naujienų” redakto
riaus asmenyje atsirado 
“’heart readeris/•, - ’'

Kiti prieškatalikiški laik
raščiai rašo, .būk Šveplasis 
Tėvas ypatingoje globoje 
laikąs Lenkiją ir liepiąs Lie
tuvos dvasiŠkijai šlietis-prie 
katalikiškos Lenkijos.

Kad Šventasis Tėvas ypa
tingai nusistatęs į lenkus, tai 
žinomai Šventasis-Tėvas į- 
steigė seminarijų misijonię- 
riams ruošti Rusijai. Tai čia 
Šventasis Tėvas ir suteikė y- 
pątingą lenkams privilegiją, 
O tpji privilegija yra taj kad 
į tą seminariją gali įstoti 
kandidatai visokių tanių, bi 
tik rusiškai niokotų,Ibei len
kai ton sėminarijon 'nepri
imami.

Taigi tai šventasis Tėvas 
ypatingai, prieš visą -pasaulį 
atžymėjo lenkus. . -

Visos bedievių šnekos, apie 
tai būk Šventasis Tėvas ver- 
Čiąs Lietuvą per mūsų dva- 

; siškijų parduoti Lenkijai y- 
' ra nedoras prasimanymas, 
kurs daug pakenkia Lietu
vos nepriklausomybes reika
lams. *

. ii:. ‘i • <-'■ ... ;-

Jei norite sužinoti ka veikia 
Soeijalištų ir komunistų veikė
jai (vadaį), siųsk Perkūnui 15o 
b Perkūnas prisius jums paaiš
kinimą.

' “Perkūnas”
366 Broadvvay, Boston 27 Mass.

t
»

f
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RINKajE ŽINIAS. : 
?■ v;

. Šiandiena, kaip skelbia
ma, bedarbiauja suvirs pen
ki milijonai'darbininkų.Ta- 
me skaičiuje'yra nemažai ir 
lietuvių. . . ■ .

L. D. S. kuopos turėtų pa- 
sitabuoti, kad sjjžinojlis 
maždaug skaičių lietukų be- 
darbiaujančių. . <

Dabar jau tai vienur, tai 
kitur, steigiasi iįDSL Darbo 
biurai. 1 .»

Man išrodo, kad tokių ži-* 
nių surinkimui turėtų padir
bėti biiuų vedėjai. Bęto,. 
biurai turėtų sužinoti štai 
dar^ą: -

a) s Kokia padėtis bedar- 
ktajanči£h> • ’’

b) ’ Ar bedarbiai gauna* iš
■ valdžios pašalpą-

e) Koks skaičius L- D. 8/ 
? , narių bedarbių;
d)- Kokie darbai toje ko-

. Ironijoje ir tt. '
Boto, LDS. Darbo biurai 

turėtų sužinoti' prie, kokių 
darbų ir kiek apmokama ir 
ar galima darbininkui pra- 
gyVenti.su šeimyna?' # j : 
. Tokias ir tam panašias ži
nias skelbkime organe <cDar- 
binįnke.” A

. Neslėpkime, kas mums 
kenkia kišenei arba sveika
tai;- Skelbkime išnaudotojų 
gudriai sugalvotus 'ptau^ o 
taįi įšeis mums ant naudos? > 

. Visos tos žinios apie dar- 
bininkų gyvenimą turi būti 
žinomos centrui, kuris mo-

*
tfl

*. !M^i..HIiiii i 'I i J. 11...... .m i

ARNE PLIKEI
f, į„ w«.

LDS. Pennsylvanijos aps
kritį pasidarbavimu gerb. 
A. Kazio, LDS. organizato
riaus, susilaukė keletą naujų 
kuopų. .'

Apskritis jau turėjo du 
susivažiavimu, ir padarė 
daug genį nutarimų. -.

Pirmameorgariizatyviame 
aUsivažiąvįm^ dalyvavo, B 
gerb. A* Kazlas.

! Būsiantis šio apskričio su
sivažiavimas bus daug skait- 

it_ gyvesnis, nes 
jau susideda iš 6 kuopų ir 
prie jų susispietę darbščiam 
si tų kolionijų darbuotojai.

Gerb. A. Kązlas greitu lai
ku žada suorganizuoti dar 3 
naujas kuopas -Pennsylva
nijosapskrityje. ./ , 

*■ Tad brangus broliai ir se
sutės darbininkai (ės) stoki-, 
me darban.

1 Drūtinkime savo tvirtovę, 
kad kilus kovai su išnaudo
tojais kapitalistai galėtume 
laimėti. ..

Apsišarvoję mokslu, eiki
me į darbininkų minias ir 
aiškinkime jiems organizaci
jų naudingumą lir reikalą 
prie jų prigulėti.
. Tik vienybėje dirbdami 
pergalėsime priešą.

Būtų neprošalį čia suren
gus LDS. apskričio maršru
tą, kad supažindinus visuo
menę — darbininkus su* L. 
D. S. ir jos reikšme darbi
ninkų gyvenime... Laike 
maršruto būtų galima ^uor- 
gaiiizuoti keletą naujų kuo
pų ir sustiprinti senąsias.

Kaip girdėti A* Kazlas L. 
D. S. organizatorius atsilsė
jęs po savaitės kitos vėl ža
da apsilankyti mūsų apylin
kėje. Jp darbu vietos darbi-* 
ninkai labai patenkinti, ir 
laukia atvažiuojant.

Jau šiandiena atsirado ir 
iš vietinių darbuotojų ku
rie karštai gina darbininkų 
reikalus ir ragina darbinin
kus dėtis *prie . vienintelės 
darbo žmonių organizacijos 
LietuviųDarbininkų Sąjun
gos- ‘

Lai gyvuoja LDS. ir 
Pennsylvanijos LDS. aps
kritys! .. ‘ .

' K-

V

džiausiu pasišvtntita LDS. 
labui.

Žmogus jau ne jaunystė
je. Užlaiko didelę šeimyną 
ir dirbant idėjos labui au to
kiu pasišventimu, neimant 
nė vieno cento nž savo dar- 
bą>. kiekvienas gali suprasti 
kiek tai vargo reikia panešti 
ant savo pečių.
’ Jai žmogus, kuris įėmu

sia pažįsta darbininko gyve
nimą, nes pats juo yra, Gal 
dėlto jam it sekasi organi
zavimo darbas.

Rennsylvanijoš valstijoje, 
kur nuo seniai visokie išnau-

• j > - - '

dotojai tuii susisukę lizdą ir 
įvairiais būdais mulkina ne
susipratusius? ‘ darbininkus, 
liko pergalėti ir švięsetaeji 
lietiiviaį darbininkai išėjo 
ant šviesaus teisybės kelio*

Pirmuosius ledus perlau
žė gerb. A. Kazlas.

TamsybėsapaštalaLsuju- 
do prieš gerb. A. Kazio dar
bą ir pradėjo leisti paskalas 
apie Tu p. S. ir jos vadus, 
kurioms jokio pamato nėra 
ir susipratęs darbininkas 
joms neįtikės.

Bet yra darbininkų svy- 
mojančių ir mažiau susipa
žinusių su LDS. ir jos vei
kimu ir tokius darbininkus 
kokie ten? grybų bendrovių 
agentėliai, ’ užsidegę kerštu, 
savo biznelio'pakėlimui gali 
suklaidinti. . • '

Kad apsaugojus darbinin
kus nuo suvedžiotojų, pata- 
Tiamė"LDS. nariams ir vi
siems katalikams darbiniu- * t *■
kams, kuriems rūpi.LDS. ir 
jos gerovė sų visokiais klau
simais ir informacijų dėlei 
apsilankius gerb. A. Kaziuk 
pasiklausinėti jo, kuris L. 
D. S.. reikalus žino gerai ir 
juos laiko artį prie širdies.

Sėto yra centras; kur 
kiekvienas’ narys su višo- 

i Iriais, paklausimais gari 
kreiptis ir gaus prielankų ir 
teisingą atsakymą: .

Neldauskįįe tų, kurief bu
vo ir yrą priešai mūsų-or
ganizacijos ir trukdytojai 
kiekviejio prakilnaus darbo.

GIR^BDVILLM, PA.

Katorgai, Ifapkr. 10, 1M
— - - --- i - ......

Nauja L. p, S, kuopa.

Pasidarbavimu L. D. S. centro 
organizatoriaus A. Kazįo, čia ta 
po sutverta nauja LDS. 96 kuo
pa iš 14 ngrių. Prisirašiusieji y- 
ra geri tėvynės rėmėjai ir uolūs 
tėvynainiai. Keletas iŠ jų pasiža
dėjo smarkiai pasidarbuoti dėl la
bo. LDS. ir pačių darbininkų 
skleisdami darWiinkRką4 susipra* 
timą tarp savo brolių darbininkų, 
ir tratėdami 'juos po LDS. vėlia- 
za. Garbė Šios kolionijos lietu
viams, kad turi gerą ir vistį. ger
biamą vadovą, iš kurio galima 
daug ko tikėtis ateity.del Bažny
čios ir Tautos ir darbo’ žmonių.

Negalima praleisti nepažyme 
jus, to fakto kad keliolika kartų 
aažėsne kolionija už Mąhanoj 
lity, Pa., o LDS, narių skaitlium 
rtimušė didžiulę kolioniją. Tas pa . 
■odo, kad via yra nemažai ausi ; 
pratusių darbininkų, kurie blai 
domis akimis ir praktišku proti 
žibri j ateiti ir neužsimerkia prie- 
dandieninędftrbininkųbaiBiąpa- 
Ietį, bet stoja nieko nelaukdam 
| organizuotų darbininkų eiles i 
iina kar^u su kitais pasauline 
: vartos gerinti. Tikrai tvirtinu 
taft netolimoj ateity, ši kuopa bur 
/•iena iš* skaitlingiausių LDS. kuo 
pų šioj apylinkėj, nes, jau dabar 
zos užgimus ryžtasi- lenktyniuot 
su 87 kuopa New Philadelphia 
Pa., kuri ligšioĮ buvo gyviausii 
kuopa šioj apylinkėj, bet daba: 
abejotina ar išlaikys tą savo gar 
bę nuo girardvillieenl.

Reikia tik palinkėti naujai kuo
pai, kad augtų, bujotų, stipye 
tų, it Lietuvos jaunas ąžuolas, 
kad vėliaus galėtų .atlaikyti tai 
žiaurias 'audras, kurias rengia 
j-idŽpilviai- sušunširdėję kapitalis
tai ir jų (pasamdyti agentai pri 
jidengę neva darbininkų užtary 
tojų vardu? . . .

•. Valio! LDS. 96 kuopa.
‘ Maimerys

t-

«K .
• *

L D. S. IUOPŲ SUSI-
R1NU1JU.

WVBWOB, MASS.
LDS. 70 kuopos minėsima susirinki

mas įvyki nedalioj, 13 d, lapkr. po au- 
alui, s«JBJe pris bainyčlos. Kviečiame 
visus nurius ateiti. Taip-gl atsivesk!* 
rė naujų narių, '

s

*

LWBT0N, ME, 
LDS. 87 kp. ničneniniR HUalrlnklmas 

Įvyks nedelioj, 18 d, Ittjįkr, paprastoj t 
lėtoj. Kviečiame vlsu» nariu* būti
mi ataiti, . nu turime svarbiu reiks* 
ą. Taip-gi atsiveskite naujų nariu.

t ........ _ - --■ - -

- HARRIŠOKK J.
LDS. 15-08 kuopos susltlnlflttiąfl, trtie 

Į.3 d. lapkr. 7 ;30 vai, vak. Visl narlai 
-iHlonČlūte pribūti paskirtu 'laiku, nes 
utim daug svarbių reikalų aptartu' 
rsl veskit ir naujų narių.

• • l

GREENFIEJ.D, MASS..
LDS. TO kp. tnPneidnl* mmJrlr»kfrtm> 

{vyks nedalioj, 18 .d. lapkričio. 2 vai, po 
lėtą 4 Laure! Stroet. . Kviečiame 
įsus purius ateiti, Taipgi" atsives* 

~ltū nauĮųuarią. ---------- ----- —

: .TERSEY CTTY, JT. J. '
LDS. 70 kp. mPneMrtfk «uririnklmąs 

vyks nedalioj, 13 d. lapkrlVįįo. Vist na- 
inl malonOkite pribūti paskirtu lai- 
■u, nes turime daug svarbių reikalų 
ptarti.• Atsiveskite Ir naujų'narių.

ALBAOT, N. Y. ■ ■_ .
LDS. 67 kp. mėnesinis,susirinkimas 

vyks nedelioj, 18 d. lapkr., tuojau^ 
<o Sv. Mišių Šv. Jurgl6 parapijos «ve- 
dnfije, Visi nariai malonėkite pri- 
nti paskirtu laiku, nes turime daug 
varbių reikalų aptarei. Atsiveskite „ 
r naujų narių. \

FaZdyba.
1 **> '

* •
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' HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas t* 

zyks nedėlioj, 13 <J. lapkr., tuojaus- 
u sumos Bažnytinėje salėje,/ 41 

■ ’npltol Avė. Kviečiame visus narius 
tteltl. tTa!p-gl atsiveskite naujų na- 
’ių. ‘ .

Valdj/M.
t

GIRARDVILLE,PA.
« _‘

■ LDS. 96 kuopos mėnesinis sus: 
zinkinias įvyks U d. lapkričio, p£ 
įedėfyį 7 vai. vakare, 'bažnytinė 
įvetainėj.--. '■

Visi-nariai malonėsite pribūf 
jaskirtu "laiku, nes turime dau: 
svarbią reikalų apkalbėti dėl mt 
j’ačiij labo. Visi nariai malonės 
e nors po vieną, naują narį ats’ 
•©ati dėl prisirašymo^ Mūsų prk 
lęrmė yra šią kuopą padaryt 
ikaitlingiausia iš visų LDS. kuc 
PU - .

’ -Kviečia — Valdybe
L * f

z J
BROOKLYN, X. V,

L. D. S. ‘ 12 kp. susirinkimas bus 
■pkr. J.4 a„ 1021 m., 7:30 vai. vakare, 
karalienes Aniolą parapijos svetainė g ; I ..''Z I-'Z-' r‘' V’*'*. ’ >‘t

■ ’ . Kviečia VaWi/ia.

1AUJOSIOS ANGLUOS L. D. S. * 
APSKRIČIO VALDYBOS - 

F ANTRAŠAI.
• * • • į

’irm, V. J* Kudirka.
37 Franklin' St., 

Norwood, Mass.
’ice«pirm. — Mr įukauskwt5,

1 Grime? St., 
Sb. Boston,, Mass.

lašt./— A. J.Navickas,
58 Heaton Avė., . .

Norwood, Masą. ‘f 
ždinhikas -r- M. Abračinskas, 

‘ 187 AmėąSUy \ '
Montellof Mass.

■ - ■, . .
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j į GEĄB. ĖtJSf. F. MKAItriS, | 
jį Cumbridge’fo;Mass.Klebonas. ® 
! Labai parankus ir lengvas ?

KATAKIZMfiLIS vaikumams | .

prisirengimui prie Pirmos Iš- S * 
pažinties, ir ŠV. KOMUNI- *7 
JOS, ...
Gražiais popięros apdarais, į 

Pusi. 32. ; 5|
u Gėi’E Kįebonąms.Imant ant].

syk daugiau, parduosime ul>
; papigintąkainą. litttenf 
už 100 ėgr. Vienas ėg?» išei- > 

na 7ię. J
Tai-gi gerb, Klebonai ma- J .

f lonėkite pariakubinti su ut- g

’ *

< ■

r*

Zr

l.

LIET, DARĖ, SĄJUNGOS 
DARBUGTfi/

■ ' ~ ..

Liet. Darkininkiį Sąjungos. Chi- 
jages Apskričio yra sumanyta -į- 
įteigti biurą^bedarbiams pagelbg- 
A surasti darbo. Tapo-išrinkta 
lomisija kuii Vttpinsi kur ir kaip 
būtų galimą įsteigti ;tas>J)iūras, 
--Pagalios- komisija gavo vietą 
ąrie mus dienraščioDraugo.” 
Dabar /kuopoms reikėtų daugiau 
oasidarbuoti. Tolimesnės kuopos 

t įuo Chicagos prisideda prie to
L 

orįsiųnte penkis dolerius tam 
tikslui. . ^ / ,

; ’ Taigi vertėtų mums visomsxChi- 
mgos kuopoms sukrusti tą stuną- 
lymų įvykdinti be', atidėliojimo. 
Ves dabar daug darbininkų- ran- 
Iasi‘ieškančių darboį kurie eina 
oas visokius agentus, kuriems tū
ri užmokėti gana brangiai"už jų

■ latarnavimąj >ir vietoj parūpinimą 
larbo esti apvilti. .
-Mūs Darbininkų' Jame- 

Įauginusia rūpinas, kad suradus 
būdus,’ kaip, apsaugojus darbi- 
mhkųs .nuo išnaudojimo. Me» 
darbininkai visuomet įvairiose or
ganizacijose dūU£ rūpinomės ir 
nemažai darbų nuveikėme, bet tu
rime nemažiau rūpintis ir savais 
reikalais, darbininkų? organi^aci- • Bu ‘ 4

aūj» • ......
Taigi, kad kuopos pasirūpintų 

daugiau atstovų atsiųsti į būsian
čius LDS. Cit Aps. susirinkimus, 
kati galėtumėm, kaip greičiau į- 
vykdinti šį svarbų sumanymą. • 

• ’ : ‘ * <&.

T7*/ia*zire/»č ulu '-'“A'-€V&WB piiamcna pi iv vv 
$ A larbo. 75 kuopa iŠ Westville,-in,

£

HARTFORD, CONN. *
' 9 *

Ne tik nariams žinotina, bet ir 
visiems lietuviams, ypač 

t . - jaunimui. t
■ ,'rr * r M

LDS, 6-ta kuopa rengia vakar 
irba balių, 12 'd. lapkričio š. n 
/Įsiems gerai žinomoj svetaine; 
kampas Main ir Sheldon-gat.

Yra kviečiami visi koskaitlit 
giausiai dalyvauti šiame pasilinkf 
ninime?

Reporteri;

•t
■ “ r, ,|.-.!T.,..Į,

*

/
S ■'

f ,
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BROQKLYN, N. Y.
'» Į

LDS’. 12 kp. mėnesinis susirin 
kilpas įvyks lapkričio 14 d. 7;3' 
panedčlio .vakare paprastoj vietoj 
Maloniai kviečianti visi nariai pri 
būti. Turime daug.svarbiij rema 
lij. Praeitą menesį susirinkimą, 
neįvyko, todėl broliai, stenėkite, 
į šį susirinkimą visi atsilankyti.

•.• " " . ’ KviečiaValdybe

*

*

GEIIB. KLEBONŲ | 
' VOMEI. f

Ką tik išėjo iš spaudos ' A

:m išpažintis” 
; MAŽA8 KATAKJZMJLIS | I

, I 

fflitGMinĮui

FriA^ Pirmos #j?ą$ntįėg .

Š V, Ko m u n i j o s. ,

v
- *•_

» /1
l» •

• >
! ~ - . /
BALTIMORE,MD. v

Broliai ir sesutes darbininkai 
į-A). 30 kuopos ■ sųsirinirima'
įvylts 13 d, lapkričio, nedėlioj, 
v/p, p, (po mišparų), šv. Alfonse 
svetainėj. Kviečiu visus į viršmi, 
nStą susirinkimą atsilankyti, nčr 
turime daug svarbių reikalų ap 
tarti, ’ Ateidami ’ atsiveskite nore 
po vieną, savo draugą ar pažįsta
mą prie šios ofgahisaeijos prisi 
rašyti, Tuomet pasirodysime, kad 
mes savo orgąnmaciją mylime ir 
jos reikalus suprantam ir mokam 
su savo priešais kovoti,; nes kur 
vienybe ten gąlyhč..

Ūašt. Juom Caylinskaa,

r

:!
-■s

AM

A f

658 W, SmtcgaSL
k

"■i*

€JĮt

K

-f
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A.KiŽEAS>, ■ 7 ' 

LDS. • CentroOi'į/aniįatoria.
' ' ■ .. - ' • >

IZpS. organiaistorius. Al 
Karlas belankydamas Penn- 
sylvanijos valstijų'suoi’gaiii- 
gsavo B naujas kuopas, sušau
kė pirmų Pennsylvanijos L. 
ti. S, apskričio suvažiavi
mų, Dirbo ir dirba su d>

g 456’ Ri-oarficcųz, Sotton £7, Į

gyVenti.su
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AAI4K r iHprtf BARBARIZMAS
Didriii BnSMtalUtaffU Prieš 

Lenkų Terorų Vilniuje.

BROOKLYN, N. Y. — Didžio
jo New YortaTir aplinkinių mies- 

. tų Moteriai rengia milžinišką prieš 
_ lenkų terorą protesto mitingą, ku-

-¥

i

t

ris atsibus lapkričio 13 d. 2;30 p, 
p,, New Yorko mieste, -Cooper 
Union salėje, .kampas į-th Avė. 
ir 8*th SV ;

Lapkričio 4-tą dieną tam. S. 
Remeikos*, parapijos’ svetainėje, 

- Brooklyne, atsibuvo draugijų dar
buotojų ir apielirikSs veikėjų susi- 
rinkimas, kuriame entuziastiškai 
buvo apkalbėta planai ir. nutarta 
naudoti visus galimus būdus su* 
stabdymui lenkų terorą Vilniuje 
faw takai Utaoję itamSlnita 
jausmų kankina mūsų brolius it 
sesutes,- lietuvius..* f .

. ' Kaibetojaisttt|mė maąs-mitinge
- -yrii užkriėstt įi^ūsr?werikdnai: 

ir lietuviak Tikimasi, kad mitingas 
bus nepaprastai skaitlingas ir en
tuziastiškas. t O kad taip būtų 
tai šios apylinkės skaitytojai pri 
valo šią žinią skleisti kuoplačiau 
šiai ir visus* raginti į protesto su- 
.sįrinldmą. • ’ -

*

•J. P. M

V1""’.. ■>—■i-* * -A
nūs pardavinėjant: V. Antulia, D. 
Kuprinis, A. Staknys, N. Btankiu- 
tg, X Krūmlnas,. J. Brazas, St. 
Pranis it dar vienas vyrukas ku
rio pavardės nežinau. Čia įtikta 
pridėti, ka4 ta tautininkų parti
jos nei vieno nesimatė tame dar
be. Girdėjau, kad J. Kralikaus- 
kas (rietinės Piliečių Sąjungos 
kuopos pirmininkai) kviečiamas 
važiuoti su automobilium pasitfk- 
ti atstovą. —’ atsisakė, nemanda
giai sumurmėdamas prieš atstovą, 
kits “tautietis” duonkepys nesu- 
iko Savo kepykloje ant sienos pa

kabinti didžiuosius apgarsinimus 
už bonus, bet jam paliktuosius su
kūrė į pečių Vyrai, ar jums ne
gėda ! Ar jūs pamiršote vakajjyk- 

, įčią dieną jog kol biznėlį menku
tį turėjote rėkdavote kad mes lie
tuviai iš-kaulo ir kraujo ! O ką 
dabar veikiate?! Gąį manote, 
kad nieks nematys ir nesupras 
Jūsų Klystate vyručiai. Z ..

'Bonų parduota'su pažadais už 
apie 2,000 dol. ’ ' .

IŠ šalies žiūrint/ atrodo didėliai 
mukus čia paskolos darbas. Lai
mi blogi, priešų daug. Bet dva- 
aoje nenupulkime brangūs dar
buoto jai už gimtinės laisvę. Au
tų stočiai surinkta virš 20 dol. ” 

R. Bruzdelis.
NBWARK,'N.J.

AugŠtų svečių atsilankymas.

Lapkričio 3 d. š. m. newarkie- 
čiai turėjo laimės savo akimis ma 
tyti Lietuvos atstovą ir girdėti jc 
kalbos. 7:4Q vai. vakare puikus 
būrelis lietuvių su atatinkamais 
parašais ir abiejų tautų vėliavo
mis papuoštais automobiliais nu
važiavo, ant stoties pasitikti atsto
vą ir jo palydovų, tuom tarpi, 
svietelio būrių būriai plaukė į šv 
Jurgio dr-jos salę Lietuvos atsto. 
vo pasitikti ! Kam nenorėtūsi j 
pamatyti — iš lietuvių nėra tokio 
Štai ir tėvynės keikūnai, “rojaus 

“ teroro skleidėjai ir tie-neša salei 
savo tuščią galvą parodyti Lietu 

. vos Atstovui. Sustojo būriais 
■ prie sienų Lygtai 8-tą vai. Lie 

'ttivos Atstovas su stoties, pirui. K 
Vaškevičium įžingsniuoja sŪlėn 
paskui jo Atstovybės nariai gg. 
Mastauskas ir Vinikas, . Salė rū 
pestingai papuošta. Žmonelių,’ 
net sienos traška. Bet -salėje Ats> 
.tavo pasitikimas ne kaip buvęs su 
pienuotas j atstovui per -salę mar 
šuojant jokio entuzjazmo. nesukel
ta. Benui maršą pabaigus, smai*- 
kiai sušukta tris “valio!” Lietu 

‘ vai ir joą atstovui. Choras ir be- 
nas kartu sudainuoja Amerikos 
himną. * Pirmiausia . kalba. M 
Vinikas, apibrėždamas Lietų . 
vos* politiškąjį frontą. Pu • jc 
kalba miesto koks komisijonięrius 
,(pavardės nebepamenu)-, * gani 
prielankiai .atsinešdamas į Ketu 
vius. Vietinis choras sudainuoja 
keletą dainelių Kalba Juriskon 
sultas Mastauskas, kurta gana gy
vai ir stipriai isdėstų dabartinę 

, < Lietuvosjpadėtįir amerikiečių Ik- 
, tuvių priedermę Imk jos.* Šiam 

» kalbant Atstovas ir Vinikas išva-. 
žilio ja į Harrison; N. J. {mat kar
tų buvo rengiamai). Tą pamatę 
visokie: nenuoramos pradėjo ungs- 
ti, mat nepatenkinti, nekurie iš- 
konldiho namo. Vis-gi prisiėjo ii- 

■ gokai laukti pargrįžtant., Gerb.
Valdemarui čarneckiui , salėj pa
sirodžius, publika nutyla. Atsto
vas . prataria skaidriu, aitgštu 
švelniu balsu: “Lietuviai, sveiki 

v na jumis jūsų tėvynė per mane!- 
Salėj suūžia smarkiausias <įein\ 

‘ xplojimas. flr vėl tykių tykiausia
Atstovą.^ tęsia savo ’rimčiausįą ir 
turiningiausią kalbą, žmonių šit* 

; ' dys. tik plaka, akys į jį susmeig
tos, jausmai kuobudriausiai iš
tempti. Svarbi valanda.“ Tik 
svarbesnį žodį atstovui ištarus 

į\ tuoj salėj didžiausias plojimas 
; Čia tyli ir visi tėvynės benkartai 

ir Atstovo keikūnai. Atstovui už- 
j baigus seka krii linkojiimii: sto* 

tjės pirmininko komisijoms ta gru- 
b pėnų prisidejusiems prie šio vu- 
i ■ karosurongimo. toliau traukia- 

si paveikslus stoties darbuotojai 
su atstovu ir jo padėjėjais. Va-. 

'I- kotas baigėsi su Lietuvos 'himnu, 
kurį sugriežė benas dvyliktoj 
nakties.

>. .Visą prakalbų laiką matėsi bo-

\

f

GRĄND RAPIDS, MICH.
- . - ■ *

Pas mus darbai pagerėjo ,taip, 
;ad ir iš kitij, miestų atvykę dar
iu gali gauti,, tiktai. Žinoma su 
įumažinta mokėstim. Lietuviai 
iia gerai gyvuoja ir nemažai vei
dą. . Nesenai čia laikė prakalbas 
cun. F. Kemėšis ir gerb. Bagdo- 
las. Lietuviai atsižymėjo tuona, 

,.ad bonų išpirko du syk tiek, kiek 
, juvo ąskirta.^ Gal tas Mistiką 

odėl os. prakalbos .įvyko
.aip t jįj kurias čia lai-
A TėvaS Alfonsas. Labai čia rei
kalinga lietuviams nauja bažny- 
:ia; pinigų'jau turi pradžiai už- 
ektinai, tiktai kažinkas trukdo 

• ą-darbą. "Dar lietuviai rengias 
>rie bazaro bažnyčios naudai ir 

- ;aip girdėtis siuosfiiet žmones" la- 
mi interesuojasi ir draugijos ren- 

. jia visokių nebūtu dalykųf taip 
ad yra vilties jogei ir pasekmės 

ms puikios.
Parapijpnas.

_____ . . ..
yra plačiai raiama api« blafryM* Žmona. Bonų pardavė net už |50, Jie ir pirmame vajuje* tavo kvotą 

Išpildė. Valio! Grand Rapids lic- 
nviai. Galime pasigirti, kad mes 
įtarime pirmose eilėse tėvynės 
jynčjų., Meų netik dei tėvynės 
lirbam,* bet taipogi guožiamta 
prie statymo naujos bažnyčios/ 
Dirbame su pagalba gerb. mūsų 
zadovo kun. A. Dėsnio, kurs ir- 
ri daug triūso .padeda kolektuo?. 
damas naujai bažnyčiai. * Nora 
neperseniai Čia klebonaują, bet 
jau daug gero padarė. Yra ril- 
tis greįt susilaukti naujos bažny- 
Čios^nes pas mus tokio didelio ne
darbo nęraM kaip kjtun Norį* 
darbai buvo sumažėję, bet vėl ge
rai dirba. Be darbo žmonių nesi
girdi. Kas moka staliorystę, tas 
gana gerai Uždirba. Pas. mus 
daugiauriu medžių iždirbyatė#. Y* 
ra foundrių Jr kitokių. Kiti bė
davojo, kad nąt perdaug dirba* 
ma, nes nėra kada nei pasilsėti. 
Teko girdėti, kad $rand Rapfda 
geriausiai stori ByfinaniRko’ at- 
Žvilgio, nes kaip’lapos, taip ir 
bankos getus biznius varo, žo
džiu sakant, tai pirmos klesoa 
miestas, Kas tik atsilanko, tai 
vis sako, jog tai gražiaurik ko- 
lionija iš; visų. Dabar^rengiamėš 
prie b’azaro (jomarko) kuris pra
sidės šį menesį dėl naujos .bažhy- 
čios. Visos draugijos smarkiai 
darbuojasi,_ kad tik kuogeriausiai 
bazaras pavyktų. . • .
* .Vado! lietuviai katalikai, dirb
kite Tautai ir Bažnyčiai,

1 ■ s- .... . , ,

Tai-gi, kurie nariai-rta mylite 
blaivybę ir ją norite išplatinti, tai 
jmkite tą laikraštį ir platinkite sa
vo draugų bei pažįstamų tarpe, 
jeigu neatateite pasiimti, tai tie 
laikraščiai hn» kiekvieną taačia- 
dienį. tiunšiami į Lietuvą, Lietu
vos karžygiams, nes jie tekio, pe
no tik ir ŽįndEia. Tai-gi dar kar
tą primenu, idant kožnąnedžldie- 
nį prieš pat mišparus ateitūmėt ir 
atrilmtfimčt savo dali, tai yra 
‘Blaivybes Dirvą,” o ta jog aptu- 

rčsite naudą.
, w:

>

lDXWAtrKEK, WI8.

'■***»«•
Šiuomi pranešu kad mūsų kolio- 

nijei paskirtoji L, I/. M bonų kvo- 
& išpūdyta su kaupu, Mtiaų ko
lonijos lietuviai visuomet gerai 
pasidarbuoja dėl gavo tėvynta, ar 
;ai aukas dėdami ar bonus pirkda
mi, ar kitokius darbus atlikdami. 
lĮtigi tr šį kartą *įarbą atliko vy- 
riškaij kaip geriems piliečiams 
pridera, Dabar pažiūrėsime 'ku
ri kolionija pirma paseks mūsų 
pavyzdį. Žinoma , ta mūsų kolio- 
lijoj nevisi tėra gerais tėvynai- 
įiąiš, yra ir tokių dvasios vergų, 
kurie verčiau Žulikauskui taPil- 
sudskiui įrankovę bučiuotų negu 
laisvu LiOtavos piliečiu butų. Bet 
mes jų nepaisom. Mes savų tė
vynę. nuo priešų vįs-gi išvaduosi
me, nežiūrint kaip jie tą darbą 
netrukdytų. Mūsų'stoties valdy- 
bon įeina šios ypjitos : pirm.. J 
Beržanskas, J. J. Bareišis, R. V. 
Balkus, G.. P. Vaivada ir P. C.. Jo- 
niutė. Jie visi, uoliai darbavosi 
dėl savo tėvynes Lįetuvoš?

V. B.

•2^* i
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Darbai labai prastai eina. Singe 
rio dirbtuvė dirba 40 vai, savai
tėje; DM,B. Co.-dirba po 3 ii 
4 titanas ^Štandard Oil Co., kiek 
geriau .pradkjų eiti, bet naujų ne
irta.

LDS, kuopą nutarė veikti ben
drai su kitomis katalikiškomta 
draugijomis,

VįetfoU.

. OAMBRIDGB, MASS.
Spalio 30 d. š. m. per N. A. Pil. 

Blaivinipkų suvažiavimą pastao* 
dė, kad: fontaninė plunksna ir, 
dvi knygi tenka tam kas tari ti* 
kietą su numąriu 1330. ’ Kas tokį 
turite, prfeiąskiteK o tuomet bus 
pasiųsta virsnnnėti daiktai. Rašy
kite šiuo antrašu: A. V, Zaveėkag, 
12 Portimouth. St.x Cambridge, 
Mm

t

te

,4t
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*
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LAWRENCE, MASS.
* ar

« * *

Nedėlios vakare sy, Pranciš
kaus svetainėje įvyko prakalbos. 
Prakalbos vuvo suruošimui di
džiulio mass-susirįnkimo ant-lap
kričio 11 d. kur bus išnešta ir 
protestas prieš lenkų žiaurumus 
Vilniuje. . •, :

Kalbėjo ponąs 'ĮK^rfielią naujas 
‘Darbininko” administratorius. 
Jis kalbėjo labai gražiai ta iš dvie
jų atvejų. Pirma kalbėjo apie li
teratūrą ir ją patinto, p po tam 
kalbėjo apie Lietuvą. ,, .

T. ^kucevyčius. ta J. Kriviutė 
pardavinėjo L. L. P. bonus. Šiem 
dviem .veikėjam besidarbuojant 
išrodo kad Lavvrence’aš pirmas. 
Naujoje Anglijoje išpildys savo 
kvotą pirkime L. L. P. bonų.

Kalbėjo ta kun. F.. Vtamauskis. 

baisenybes Vilniuje.
Ajit, galo susirinkimas nutarė 

turętį!ydidelį mass-suStainkimą 
p^tašrienkus Paliaubos Dienoje šį 

lAII į- Rengimo komisija ta
ktą: kun. Virmauskis, • ponai 

.kašėtai, Vencius įr Bkueevyčius.
Kalbėtojai užkviesti, i 

į Protesto. didžiame /susirinkihie 
pasižadėjo kalbėti is Bostono dak
tarai: Jakimavičius ir Landžius.

' Reporteris.
. < • . •' A '•

»

ttori&iuta
A 

vtaakelioui 

vendiniu į 

Lietuvą.
’Am Lapk, 2v

,i^.,.Gpuoaito 8
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( NAMAI IR FIRMOS IIŽ ŠĖRUS.
' ’ I * . ' ' ' • , *

, 1 Muuą agentūra psdarG gpecteUšką ftaft’u ir farmų Ižpardavimą. Jri ’ 
$ turite nusipirkę įvairiu kooperacijų ai* kompanijų gerų; ’iirbu Llbrity Bo- 

Sų, kurte iabartlniu laiku stovi žemiau oiįj 
amus ir teriw« yri ma«U agaaturą jūsų S: r 

kaipo dalia (casltj (mokėjimo. .
- PA8INApDOKITžJ «A PROGA! * s

► • i
anglių per mttsų c

' •- i *
___ ___ .__ \ X ■ .

•* AGWTĄE t Juozas Maurušaltls, Antgi < Larirčsauskas, -Š** 
Grubllauskaa, Ądoįph Nemakay, ^lex/And uite, hatvpence M1V 

: , 333 w. BĮt&ADWA.Y, SGtfy&BOSTOj,
■ -f

L. Raud. Kryžiaus Rėmėjų‘ Dr- 
jos 150 skyrius buvo parengęs 
prakalbas .6 d. lapkr., bažnytinė
je svetainėje; Brakalbmi buvo lą- 
kai Žingeidžios, tik. gaila, kad 
žmonių nedaug tesuriripką. Fir- 
niauria L. R, K. Rėmu sk. pirm. 
O. !Z.. BugailiUtė paaiškino pra
kalbų tkrią. Kalbėjo Fr. Gudas, 
‘^Darb.” redaktorius. Jo kalba 
buvo visiems indomi ir visi ramiai 
klausės, * Ragino Nashua’os lietu
vius neatsilikti; nuo kitų kolioni- 
jų. Antras kalbėjo K. Žukauskas, 
neseniai sugrįžęs iš Lietuvos ka
riuomenės. Jis ragino .visus dėtis 
nrie šios labdaringos draugijos. 
Kalbėjo ir gerb. klebonas P. P. 
Daniūnaš. Jis • nušvietė kokią 
naudą L. R. Kr. Rėm. D-ja trikia 
Lietuvai. * Antru kartu Pr.‘Gudas’ 
kalbčjo^apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Daug indomių ir negirdė
tų dalykų pasakė. Buvo1 rėnka- 
moš aukos. AukaVo sekantieji: 
kun. P. P. Daniūnaų — $2.00. Po 
>1.00 • A. Daniūnaš, O. Ę. Būgai- 
liūte,.B. Gasparavieienė, K. Poš
ka, M. Klepeniutė, K, Žukauskas, 
A. Zautriene,, M- Sakalauskaitė ir 
D, Liutkus. Viso* su* smulkiais 
surinkta $16.75. Vardan L. R. K. 
R; D-jos 150 sk.;rilHems aukoto
jams, sk. pirmininkė taria nuošir
dų ačiū.' Prakalbos visais atžvil-. 
giais nusisekė. P. j Gudas kelis 
kartus prašė duoti klausimų, bet 
niekas neatsiliepė. -Matyt visiems 
buvo aišku. Žmoueliai skirstėsi 
patenkinti ir pilni malonių* įspū
džių. Pageidautum daugiau to
kių prakalbų*, ’ k

Nashua Onyte.

GRAND RAPIDS, MICH.
Aš. ir kantrybes netekau žiūrė

dama į visus laikraščius ir nema
tydama, jokios žinios žinutės iš 
mūsų kolioni jos. Ir kas Čia "gali 
būti? Veikėjų yra/ o'korespon
dentu nėra. O gal koresponden
tai taip darbu užsivertę, kad ne
turi laiko neY žinutės parašyti,' 
Aįš 'matydama tiek gerų darbų ne
galiu užtylėti nors ir po laikui.

Paeitame menesyje-čia buvo 
Šri Misijos, kurias laikė Tėvas 
•Alfonsas Maria. 'Laike ,Misijų 
visos draugijos ėjo prie Dievo 
Stalo in corpore. Iš to labai gra
žus buvę įspūdis. Negreit mes 
galėsime užmiršti .Tėvo Alfonso 
brangius žodžius. -

<0ia buvo apsilankęs ir Svečias,’ 
L.. St. Seimo narys Mikas Bagdo* 
nos ir gerb. kun. F. Kemėšis, kar
tu su svęeių, L. L. P. Irinų reika-1 
le.~ Jiems buvo parengtos prakal
bos, Pirmiausia pratarė , keletą 
žodžių/plūsų . gerb- klebonas kum 
A. Dėsnis /ir perstatė vakarą 
vesti sinties pirm f» Vaičiūnų- 
Pirniiausia kalbėjo Tėvas“ Alfon
sas, noys^trumpal, bet .karštai ir 
jausmingai, Po jo tapo perstaty
tas gerb. svečias M. Bagdonąs, Jį 
publiką sutiko su Ltetuvoskimnų/ 
Gerb.. svečias padėkojęs ui tokį 
jo pasitikiąią n*sątšidarimą Lfetta* 
vai, vri&dingai nupiešė, dabartį* 
nę Lietuvos padėtį. Visi ramiai 
klausės ir gėrėjosi jojo, kalba. Po 
jo kalbėjo gerb. veikėjas kitu.'F: 
Kemėšis. Jiš pats būdamas karš- įtečių S-gų lūs vedus Jieturius

apią mūsų tėvynę. Nors žmonių -ir fearrijos YftdMleiĮkųRasaindy--j‘VoshėMi irĮstate už <1250*
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EXTRA! ? EXTRA!
f

NEPRALEISKITE PROGOS.
ikų tik atėjo ib Li^t 

Valstybės, Žemaičių, Gec
uvos-siuntinys, Lietuvos 
limino, - Vytauto ir Lietu-

vos senovės pilių, ženklų.
A Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių

formoje, kurių einą 40 į vienų sąsiuvinį. Kiekvie- 
nas-minėtas ženklas, reiškia kokį- nors atskirų mies* 
tų, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku- r 
riuos mūsų tautos didvyrius. Štai tų istoriškų žen-
kilį reikšmė:

21, ySkirsnemunė. . . '1. Lietuvos ženki.—Vytis.
2. Žemaičių Ženki.—Meška 22. Baisogala. ’ ,
8. (■tedimino ženki.—Stulpai 23. Vilkaviškis.. •

A Vytauto ženkl.-^Skydas, 24. Kalvarija,
5. Vilnius. 25, Darsūniškiss.
6. Kaunas. 26. Punia.
7. Gardinąs. 27, Suvalkai,

* 8.žiauliaU L L 28. Biržai
‘ 9. Marijampole. , 29. Reseiniai.

’ 10. Geranainys. 30, Šeduva.
‘ 11. Telšiai. ’ z 31. Veliuona,

12,Jurbarkas. * • 32/Žiežmariai. ;
13. Viekšniai. 33. Kiedainiai. ’ *
14. Ariogala. 34. Maisiogafa.
15. Kernavu. 35, Lyda,
16. Rodūnė, 36>'žašliat
17. Rietavas; 37. Valkininkai. '
18: Alytus. . 38, Daugai.
19. Babtai. 39., Plungė.
20. Ašmena., 40. Balninkai;

Kas prisius dolerį ($1.00),v tam tuojaus
: pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visų sąsiuvinį); L, "
; . D. & nariams po 85ą.

• Tai-gi pasiskubinkite 
nes nedaug jų teturime.

- .

3 įsigyti kuogreičiausia, 
Pinigus siųskite: . ;

300 ^.'Broadtvag, : * .
mKĄ8,*’ ‘ '■ . . -i '. '

z -X—--- ------------t
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SO. BOSTON, MASS.
Kaip jau žinote, lap, 6 d. Lie

tuvių salėj įvyko mass-mitin- 
■gas, kuri sušaukė 26 biznieriai 
ir profesionalai. Prasidėjo lie
tuviškai r-virš valandos vė
liaus negu garsinta. Atidarė. 
Venis trumpa kalbele-ir pave-| 
dė susirinkimų vesti Piliečių 
S-gos sk. pirm. J, Palaimai. 
Pirmiausiai,;kalbėjo N^ Raste
nis; Po jo kalbėjo “Sandaros/ 
redaktorius V.- Šliakys ir Dr. J. 
C. Landžius. Pastarasis issita- ’ 
re, kad jei jum kas pavestų gy
dyti lenkų armijų tai šakė į 
sųvaitę laiko jis jų taip ^pagy
dytų, ”kad ji jau niekad į Lie/ 
tuvų pulti nebsvajotų.. . TMs 
sukėlė > didelį juokų , Po jo 
visai trumpai kalbėjo adv.- F. 
Homvard (Kavaliauskas) ir 
Dr J, Pašakarnis. -Sekė kalba 
Ji Gegužio “Keleivio” leidėjo, 
neseniai , grįžusio iš Lietuvos. 
Kalbėjo Ęana ilgai.' Vįsgi^pri- : 
pažiųo, kad Lietuvoje nėra taip 
bloga ir taif> bųisu kaip jo ‘Ke
leivis” skelbia ir kad Lietuvo* 
je patys kareiviai ir karininkai 
net prašosi^ kad tik juos leistų, 
lenlių mušti- Ir turbūt, - kad 
sustiprinus lietuvių vienybe 
šiame darbe baigė kalbą, saky
damas, kad Lietuvos ^klerika
lai” esu negeresni už čionykŠv 
čiūs “klerikalus.”. Kalbėjo A. 
Ivaškevičius. ■ Be kitko prane
šę kaip tų darbų pradėjo irdig- 
šiol varė, taigi pažymėjo, kad 
pp ipass mitingo šio komiteto 
dalbas pasibaigsiąs.

Aukų lėšoms surinkta, rodos 
“ virš Tu dol. . Galope stojo-kaL 
keti Bagočius.. Nors jis buvo 
statomas kaipo prinoipalis šio 

, susirinkimo kalbėtojas, bet jis 
vietoje'kalbėti-apie tų reikalų 
kuriuo šis susirinkimas tapo 
sušauktas pradėjo vėsti pigios 
įųšies agitaeijų^už savo Pilie
čių .Sąjungų .Jd kąftta buvo, 
persisunkusi kokia tai pagieža, 
Gtadį tik PiŪeČįų §-gk išgęlbė-. 
siaiiti Lietuvą. Girdi jei Pilie-, 
čių’S-gor nebRsiį arijuje! ji 
žlugtų tuomet ir Liėtūva<neiš- 
silaįkytų, todėl -girdi, tą maty: 
clataii■deįįų Šnipai bei j$pa* 
samdyti.agentai stengiasi jai 
kenkti ir kas tik einąs priėš Bi

tas tevynainfe,'jausmingai kalbėjo, j Varšiiyų Girdi tesu; vienos susirinkime parduvinšta Lietu-
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turinir^iausią kalbą. Ži 
dys-tik plaka, akys į į į

l

c

u

H—w>

dn<

T

a

*

A

jau

A
*

Reporteris.'
į ‘

t »
»i

Ištirt! smalkos 
vonriauate pabiri 
arba mergaitei, š
Ui dyką 8U plrmg kur 
Ptettenht informndiū *1 stokit*

395 Broadway> 
Room 4,

So. Boston, Uty

ELIZABETH, M. J.~

/ “MpoOainieiiv” W$aL -

L.'Mikoša.už dirbimą “moon- 
shine’a1’ ta prekiavimą patrauk-

fo už $2,100.,.fcagj toksai niažiūkas nemini.
t
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CAMBRIDGE/ MASS.
Sumažėjus darbams, sumažėjo 

)rie mūsų ir veikimas. Buvo ke
is kartus surengtos įvairios pra- 
.albos, bet pasekmės nebuvo per-. 
didžiausios. Tik per Lietuvos Ats-^j^ kalbėjo apie lęnkų dabartines 
ovo prakalbas buvo pasirodę kiek, 

geriam 
■ Lapkričio 6, pobažnytmejė sce
ninėje buvo Katalikų. Vienybės 
irakalbosi Kalbėjo gerb. kun. P. 
J. vietinis apie’ katalikų veikimu 
jietuvojč ir Amerikoje, Skaidė, 
įuo Lietuvos Katalikų Mokytojų 
Jentro Valdybos laišką. . Laiškas 
buvo į gerb. Dvasios Vadovą kvie- 
Jiantis įstoti į. Mokytojų Sąjungą 
j* kitus prikalbinti tapti ^Ujun< 
’os šelpė jais, bei Lietuvos Mokyk- 
os' žurnalo prenumeratoriais. No
kinti prie 'to prisidėti- gali kreiptis 
prie gerb. kun, Pri Juškaičio.

Ant Armistice -dienos rengiasi 
prie didelių prakalbų, kuriose bus 
išneštos rezoliucijos prieš Lenkų 
žiaurumus Vilniuje. Visi kurie ^as atsakoimyljėn su “koštame-
'.užjaučiate Vilniaus lietuvius atei-. 
kitę Į prakalbas.

Nedėliok vakare lapkr. 13, šv. 
ardo Draugija rengia puiku va- 

' arą su įvairiais pamargininiais. 
lūs suloštas teatras, bu^ dainų, 
■iluj, kalbų. Visi geros valios lie- 
uviai kviečiami.

Vietinis.

WQRCĖSTER, MASS*

Blaivininkams žinotina.

žinoto-, gerbiamieji, kad 
“Tautos Rytas” tapo sustabdy
tas^ “Tautos Ryto” vietoje gau
site ^Blaivybės Dirvą.” Ją gaus 
kiekviena-s narys-ė keturis kartiis 
mėnesy, 'nedčldieniais; pobažnyti- 
nėj sretainej, prieš pat IniSparųs. 
Tui-gi pasinaudokite proga, atei
kite ir pasiimkite suyo dalį, tai y- 
ra -“Blaivybės Dirvą,” Dar čia 
turiu pažymėti, kad tų laUcrašČių 
yra- galybėje visiems užteks. Tai

' " “t

čia. per Lietuvos atstovo pra
kalbas ant estrados^šaukęs Uu- 
ta!” už Lietuvą, bet savo Jšir- 
dyje kartojęs ^poidzem do

■ įja it-tam nešL
gailėjo .visokių keikiamųjų žo
džių, rup.. . ir kitokių kurie 
‘ ‘per riebus’7 dėl spaudos*

Stengėsi pagrajijoti snt susi
rinkusiųjų jausmų, kad sukė
lus kiek galint didesnę publi
kos neapykanta prieš tų. “ma
žiukę,7’ ir jį puplikai bandė 
perstatyti kaipo < £pavojingėBnį 
Lietuvai' negu .visi Lenkijos 
dvarponiai. Čia butų galima 
prikišti ir mitingo vedėjams už 
leidimų to neva advokato (gal 
įtek įkaušusio) gadinti Šį 
svarbu susirinkimų. Bet rei* 
Ha įžymėti, >r ^inagų faktų, 
kad vietinės L, L. Paskolos sto
ties sistematinisv raginimas ir 
vėliausio susirinkimo pareiški
mas, kad šaukėjai to mas$ mi
tingo apsišarvotų patys sii bo- 
*'nais nenuėjo veltui, nes tanie

riMs,” Paleistas po $500.00 kau
cijos iki teismui. Už “kostume- 
riuš” užmokėjo $100.00. Taip-gi 
ir kiti “nioonshines” išdirbėjai 
turi visokių, nelaimių*’ Vienų *vai- 
kąi ištrirksta besiklausydami nuo
lat visokių paletetuvių girtuoklių^ 
kad kartais net. ausys rausta iŠ 
gėdos girdint 6 mf vaiką burno- 
janV'KitLsu pačiomis pursisRi- 
ria; kiti 'taip visokius vaidus ir 
peštynes namuose kelia: Ir taip, 
ta nelaimingą.smarve kiek blčdies 
daro lietuvių tautai ir* visai žmo
nijai, sunku ir aprašyti.

Blaivesniųjų
Kad padarius lietuvių gyveni-, 

mą gyvesniu, rengiama pramogos, 
baliai. Neseniai B, L. R. K. A. 
3 kuopą ‘turėjo balių,* bet nekaip 
iiiisisekė Turės.nuostolių Lap- _ __ . __ ______ ____ ______
kričio’ū d. buvo Moterų Šv. Ro- neperdaugįausiai buvo, • bįt pa-, ti, kurie lupenai^stoju uB Lio-[Norg tiesa* ųevisi Aiit estmdbs 
žančiaus baliip^ Apio bonų par- sėkmes buvo geros. Mūsų kelio* tuvų, o linkstu jarie sėdejūsįęjį pirice bobų, belyrit
davinėjimą mažai girdėtis, "Bu- ui jai. buvo, paskirta bonų išpirkti Varšuvos. Tokių lenkams par- viltis, kad’h nepirkusieji susi* 
vo kartą parengtos prakalbos, kurnž $1,000.09* o Grand Bapldicčial sidnvurių esu ir čia* GirĄrite- 'pras* ' ‘' ■ {

įMknįbčjo L O, sirrirdnR uu savo j vienu vakaim išpirko r* **"■’*

mKWKA£H0M8 

t\ Turėdamas fbnta 
nina plunksna. 
ri w vargo 8U8ifa 

, ii risui įspūdžius , 
f‘ net ir laikus, ‘

* tfžMtafc liaudie , 
gauti Lietuvos 
lapį dykaį. 

ūTkA’BIlTte'tlrirOt*'*

y * 366 W. Broadway,. 
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ikaivos ir imrgemmiNM upi«in«
Ikėje. Stovint pagal Dangerdn friohas ga
lima matyti nuo geriausios rūšies žemes iki 
prasčiausios — slėnys bei šilo žemės. Tąs. 
įuos skaitytojui suprasti, kaip nevienodos 
sudėties žemes randasi aprašytoje vietoje.

Nuo GrinkiškėĄ atvažiuojant, prie pat 
sodybų,. abipusiai kelinį eina diržas akme
nuotos žemės prie dumblo maišyto su žvyrą. 
Akmenų, randasi labai dideliu ir mažų ak
menukų nekenkiančiu žemės ūkio kultūrai. 
Vietininkai ūkininkai vadina .tokią žemę 
‘Tiviečių ženię/A, Jie* pasakoja, kad kvie
čiai ant tos žemes prie '.dumblo* nesą prapuo
lę. Tačians, tokios ženiės mažas plotas te- 
sįranūą. DervažiaviB Daugerdų sodybas, 

..kairine pusėje kelio randasi kalva su prie 
‘smėlio vitšženūu ir.molio’požemiu? Už kal
vos tuojąus pasiekia dar siauras diržas Aum- 
blo’ žemės.. TO ‘ dumblo/randasi Ripkas 
sluogsnis stambaus prie smėlio žemes, Frią 
smėlio sluogsnfe yra virš trijų pėdų gilumo 
ir atokiai atskfetoa viršž|mjs nuo pože
mio.* Beikia aiškyti, kad ta s priesmėlys yie- 
tomis pasikeičia? gilių sluoksniu smėlio, ku
ris yra mažai tikęs Fžemės ūkio kultūrai 
Kalva pūšibaigia slėnim, kuris laikoma piė- 
Vą, bet lįaipo pieva mažai tikusi, mes tenai 
auga vieiį vikŠrai.- Tik reilda-piaštebūtiy kad 
toje slėnyje ir galė jos,; randasi ttenĮažar ak>. 
Menų, išeina taip; kad;vieno versto plą- 
tųmoje randas ketiu-kskirtingi žemės diržai.

Dešinėj kelio-pusėj "pagal sodybas eina 
dar kalva? Bet viršžemis pasikeičia vieton 
ęrie-smėlib^ randasi prie-molis prie kalvu
čiu; yanclaši ir*tikro molio. Toliaus nuo so^ 
dykų, - prie kelio, paseka šlapios pievos, 
kur be ‘nusausinimo mažos vertes tėra ūki-' 
niekui. "Pagal pievą eina eilė kalvučių, ku
rias vietiniai žmonės vadina “šaltomis že
mėmis.” Taip vadina gal .dėlto, kad van
duo randasi labai sekliai, ir iš tos priežas; 
ties žemes ištiktųjų yra šaltos. •

Kad palyginus skirtingumą tarpe geros 
žemės ir prastos, Čia lai bus pavelyta auto
riui cituoti pavyzdį. Parceliuojant Dau- 
gerdų palivarkus kariškiams į'sklypus,- ko-, 
misija paskyrė taip, 'kad geriausios, žemės 
prie dumblo sklypas buvo, 10 hektarų. Dra- 
sčiausibs .žemęs sklypas-sieke iki 23 hekta
rų dar su priedėliais netinkamos žemės; Ta-, 
šiauš, kaip komisija taip ir vietiniai ūkinin
kai sutikodii^toažėsmus sklypus žem®^ bet 
geresnios. .Ir.nors tas geros žemes sklypas 
yra dauąiaus kaip ant pusės mažesnis už 
prastąją, bei naudos iš jos gali būti dąū- 
giaus l<aip antrą' tiek.

Grįžtant'atgal priežemės klausimo, rei
kia aiškyti, . kad važiuojant nuo Daugerdi;. 
linkui-Vaitiekūnų kaimo, minėto palivar
ko laiilm' ga’lv topogTafiŠka padėtis pasikei
čia, kattu pasikeičia ir žemės sudėtis/ J?ri . 
važiuojama vietas daugiaus lygias. * Mažos 
kalvutės, aplinįcui jų eina drėgnos pievos 
Žemė yra daugiaus prie balsvo šlyno. Bei 
akmenų visgį’fahdasi. Artinantiės Vaitie- 
kunų kaimo, privažiuo jama diržas -žemės ly
gtos,. bet 'ąkhiemiotos ir šlapios* Nusausi
nus tokius laukus* jie būtų labai derlingi ii 
•lengvi išdirbti "’Agie pųsyerstį info Valtie- 
tanių kaimo kartu ir nuo upes^ušvos lau
kai prasideda nuolaidūs ii* užtektinai nusau- 
syti. Pagal Šusvą viptomįk žemėje- randas7’ 
taip daug akmenukų, kad ištolo žiūrint įsi- - 
žiūru itbžvyraš įipiltas. Tie ‘akmenukai y- 
ra sumaišyti su dumbĮu, todėl žeme vra der
linga. • . ’ ’ <s
j .Pervažiavus.upę Šlisvą pro Vaitiekūnų 
kaimą žemes sudėtis ir topogratiška padėtis 
pasikeičia.' Važiuojant linkui Guodžiūnų 
stoties* vietos’ yra kalvotos .ir vietomis tos 
kalvos sudaro mažus kalniukus. r Akmenų 

j, Viršžemis 
daugiausiai prie smėlio; požemis prie mok 
lio/ I^rieTtoniukn randasi ii* molio viraže- 
niio. - K akies .šuniui bųvb?patirti skirtumą 
žemės mdųties nuo upęs ŠuŠyos iki. Gruo
džių mięstelįo. .-Tik priyąžįi^jąnt GriiodMų 
®estęlį. vietomis1 yrašaugstiikstiniukai ir 
Mipo tokie jie tfta kęi&sming'i žemės .ūkio 
hekuriėįmš^reikaiams; -

' . -Nuo Gruodžių miestelio važmoj ant lin
kui stoties apie‘Verstų atstumo eina gerai 
nusausytas, natūraliniu dranažu, cliržas'ge
ros žemės. ’’ žemes .sudėtis gali būti prie mo
lio su molio požemiui Vietomis yra ir prie 
smėlio. ‘ Priešais stotį gtūil^gūs laukai, ku
rių dalis" slapesniuose laikuose gbli, apsemti 
"./i J. sL'i.i  

paversti juos į pirmos rūšies Žemę j,
y t .

ingai topografišką padėtį, tai mažas stir
ninas te.M matyti. Žema t ina diržais. (Dir

žai žvnivs yra aiigšti ir nereikalauja nusau
sinimo. Tokie diržai’ yra prie smėlio ir 
prie dumblo.1' 'tariaus, gelžkeliu važiuojant 
žmogus gauni įspūdį, -kad pagal gelžtalį di
džiausia dalis laulpt yra labai reikalipgi nu- 
šausinimo. t . - L

■ * ’ (Bus daugiau) *
> '* 3 . J ■
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Ijf; •Tuojau išlipus iš traukinio, Baisinga- 
® Iįb-stotyje, žmogus atsirandi netoli kone'ge- 
Fįiausio žemės sklypo Lietuvoje. Nuo stoties 
į^erntmt į Komaro Baisidgulo* d v irų. žemes 
i^fiSdėtis ir pati topogrąfišką pą ic tis suteikiu 
A jhnogui gana tuidingą ir mą k nų ispmi p 
/ Laukai lengvai banguoja, Mėtomis žemė pa* 

j fršikelią žertomis kalvomis, ir tarpe kalvų gu- 
j|di lygios SlMiys. ^ūki topograftįka padėtis 
fB^tteikta ^galimybes ‘užsilaikyti vandeniui 
A lįįrvoje, kas yra kenksminga ženlūs ūldo’kul-. 
Į tūrau Kąmaras matyti, kad tą‘ kliūtį už- 
Amatėį laiikai jaūnusarisytL , '

žemės sudėtis jTa gana tiu tingu puyė-
v sdaisĮ kgs duoda žemei tamsiai žilą spalvą.; 
j KaTvosozžilūmaą/yra Šviesesnis aiegu slėny* 
’w, kur žemė išrodo- gaū% tapk L UžvadL 
įj uos tokią žemę juodžemiių nebūtų klaiciin- 

AMnai imant, ■žemės sudėtį pri^kūL 
ifiįų galėtūmeįpadalyti į tris lygtis dalis/bū* 
p^tent^ dumblių smėlį, ir puvėsius, Slėnyse 
Įl^mėįiByra inažuni^ -dum^IoL LeL puvėsių 
{^daugiaus. ■ Su geru nusausimam tokfą'žemę 
) * galimą imti kaipo' apvyMį piinv >s rūšies* 
j ^dkiš’ juodžemis tuojim^ nuo stoties, 
j: eina iki Komaro Baisiogaloų d ’aro, ir to- 
• siasr apie du verstu už minėto d'-arcr važitio- 
{' jauti Grinkiškę. Čia juodžemis pasikeičia 
| pilka žeme kurios sudėtis didžiausia dalinu 
Į .yra smglis. Toliaus bevažiuojant pilkos že

mes galima matyti tik slenysc; kalvos^.gi 
jau rusvo smėlio matyti. Daug* vietų prie 
kalvu vra tinkamo žvvro- delei keliu taisy- , v V • «. fc.

į mb. Taip-gi ii’ viršžemėje vra nemažai žvy-

»■

♦i~ - .1

maštytų vasaros laike. * Kaip iš aprašymo 
galima mprasti,*. Gimdų aplinkinėje žemės 
nevienodiųnuH yra pažymėtinas.

J-'įą autorius nori bent kiek palikti že- 
mes- specialybes, klausimą ir atkreipti skai
tytojams aįyda, į tą, tai, ūkininkui .duoda 
virš šimto dešimtinių, ūkis: Viename pali- 
varke yra .gimęs dabartinis ūkininkas ir JO 
metų amžiau# Hiisiląiike, berąndavodamas 
minėtą plotą žemės. Išskiriant reikalingus 
gj^ulius ūkės apdirbimui,, jokio turtu ne
galima buvo pastebėti* Vaikai.suaugę, bet 
nei vieno nesirado su augštu mokslu. • Trio~ 

‘ bos aplūžusios. Pats gyvenimas’ sieišiųdo 
nei turtingas nei kultūringas. Gyvuliai ’•** 
karves fe arkliai blogk Valgę Mai papras
tai iĮ^nepertęrtingaiį- Tokią ūkę apltofeūs 
kląusimits kįla, ką,galų gale tas ūkis davė 
tam senuMd ulgyvėtūmo darbą I '

. Grįžtant atgal prte žemės klausimo, rei
kia ^iškyti, kad iš Gundų prisėjo grįžti at
gal ^Kubilitapkata^^ 
rtuonii atvažiavome į Kubiliūnus, /Nuo mi
nėto kaimo važiavome į Grišvallno dvarą. 
Tarpe minėto dvaro ir-kamao laukai ąugštų 
atanetodti- ir žeme daugiausiai prie smeho 
ąu požemių prie žvyi:o. Dulbims, grikiams* 
rugiams tinkama žemė. ■

Grišvalkio dvaro žemė yra atskirta nuo 
tos kalvos, kuri ateina nuo Kubiliūnų kai
mo, nemaža sleuim. Viso dvaro plotis sie
kia apie 420 dešimtinių. Bet išskiriankvie-. 
na kitą sklypą žemės .aplink sodybas, Griš
valkio žemė susideda iš mažų sklypų dirba
mos žemes, kuri randasi ,prie kalvučių' ir iš 
slėnių, kuriuose randasi ir vandens net sau
suose metuose. Siekių yra taip didelių, kad 
nekurioš iš jų užima po penldas-šešiaš de
šimtines žemės.’ Tarpe didesnių slėnių jra 
.uigštų kalvų, kurios yra vieno smėlio, tin
kama tik miškui užvesti., Dalis to dvaro že
mės vra dar mišku: beržvnas, elksnvnas ir 
eglynai. Pagal mišką guli ir-gi didelis slė
nys, kurios saugesniuose metuos šienauja-^ 
nuu Bet dalinant į sklypus sunku buvo/to
kią slėnį paskirti prie kolionijos, ’ lies■’ už 
yalstybinius mokesnius kayeivts'-negaii imti 
jos. Todėl kiek-tik. buvo galima panašios, 
slėnys buvo paliktos prie miško. Pagal miš
ką radosi smėlyno, kuris netinka žemės kul
tūrai. Padalinus minėtą dvarą-į sklypus 
kariškiams, autoriui aiškiai inatėsi, kad iš
viso dvaro, pora kolionijų buvo , tokiu, ku
rias. apsimokėtu dar imti iv triobas statyti 
■uit jų.- • Ant kitų kolionijų daugiaus 'kaip, 
-kurdą žmogus paėmęs nieko neturės. . .

/Važiuojant iš Grišvalkės dvaro," į Grin- 
ir vėl privažiuojama prie
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ro. Artinanties Kubiliūnų tavnio vis va
žiuojama į kalvą. Žemės turiu /s, vis dau- 
giauš*prie smėlio palieka. Požunyje žvyro 

I " randasi nemažai. Laukai pagal Kubiliūnus 
I gražiai nuolaidūs.
5 ’ #

s Nuo Kubiliūnu kaimo iki (‘uodu vra a- ; . : ■■ • *• •• 
į pie ‘keturis ^verstus. Tuojaus tiž miėtojo. 

kaimo‘laukai yra pasvirę linlrū upės Sus
tos arba geriaus sakant, linko: mažo1 upe
lio kuris įteka i Šušvą. Apie pusę versto 
nuo upelio naturališkas dranaž b yra užtek- 
tinas, žemės ūkio kultūros^ rėil.ilams. Ta- 

; ciauš kiek pakeliais* teko _patėmyti, tos že* 
mes sudėtis yra smėlis, kur atmenu nema- 

į žai randasi. Tik kur. akmenų daug yra, čia 
| žemė bjitii geresnė, bet toki ž< -mė*nusausi

nimo yra^reikalinga.,
GuodiĮ palivarkai yra ant upės šušvos 

.kranto. Bedūlinant tuos palivarkus katiš-
• kįams j sklypus teko patirti d.dališkiau a-

’ pie žemės sudėtį. 
’* - JPo Gudais šušva turi laba* siauras lan-

kasy, Kalnai'daugiausiai yru- polaidūs.ir*
. Wmbkumo galima juos išarti. Tik besivn. j toškes miestelį, •

| giuodama upė Guodų. pusėje vietomis priei- Šušvos krantų.. Pkgal Gidnjuškę yra’ tokie 
na prie stataus skardžio. Antkainiuose gi-'' 
lūs sluogsniai molio išeina aikšįyn, Tatpe 
ko kito molyje randasi mdžų akmenuku ir :

• kalkakme nių ■ skeliaudrėliiį.’ T goj aus aut
. kalno galima rasti žemės pritv.mOlio, prie

’ smėlio ii‘ vietomis" smėlio. Diržais eina ir , 
kieto molio žemės. Apie trečdalį vėršto nuo 
Upėsi .krašto, jau ržemės šudėtis pasikeičia. 
Vienas kitas sklypks žemes* yra prie dumblai 

j Tie dumbfd sklypai eimui maždaug parale- 
! liškai su upes vaga. Yra diržas; žemės kieto 
į bei ąkmenuokr molio. Tpkis diržas eina 
» augšta kalva perpendikuleriškni mto.yipės' 

vagos. j ■ .
■ / * % . t **

Vž versto ar mažiaus, nuo upės žemės 
; sudėtis ir vėl pasikeičia^ ; Pasikeičia ir ten 
« pografiška padėtis, Či^ reikia aišky tų kad 

iųtąkaų kurie nubėga į §ūsvį prie, pat upes/ 
tirti gaila gilias vagas. . Bet tas gilumas va- 

//gtj nenueina toli įtuo upės. Daugiaus kaip 
/ puse , versto nuo ūpės dsrąnhj intakų vagos 

.1 visai susėki ė ja. Kuotoliaus. mip upės, tuo 
į daugiaus yra veikalas nusausyti žemę. Kur 

yfe įlaugiaus akmenų, čia žemė lygesnė-ir- 
prie dumblo, bet dęl ^vandens j^silaikyiim,

■ žemė neduoda reikalingos naudos. Yra že- 
| mes pagal miškų prie balto šlyno, kas reiš-„ 

kia vandens užsilaikyiną. žemėje. Prie pat 
ft miško yra tikrai .šilo smėlio žemes, Taip-gi 
P’ prie‘pat miško randasi keli sklypai žemės 
j< taip akmenuoti, kad sudarant kariškiams 

kolonijas, prisėjo skirti akmenynus prie ne*'
I tinkamos žemės ūkio kultūrai. Ištiesų, ant 

z f jtų akmenynių dešimtinės viena ožka neišsi-tkešuius,

!

•s

1 
J

1
Į

. . k

£1- pat- kulkai, ’ apie kokius*buvd kalbėtą pagal 
Kubiliūnųkaiiną. Tiek gabahajsaĮMi, kad, 
prie Grinkiškiu bišlų^ pagerėję ^mažiaus 
ąlmiėmi randasi ii* prie, pat miestelio .laukai 
dąngitos įkrėsįL * ’ . ; , ,• ' ■ ? *

Iš Grinkiškis,.važiuojantVasiliškio lin
kiu, .reikią pei’važiiioti'.šušyą pagal patį 
Grinkiškes buestelį. Apie' tris verstus, nuo 
Grinkiškės topografiška padėtis yavota ar-1 
ba kalnuota. Žemės sudėtis‘maždaug vieno
da. Piįio. kalniukų daugįauš molio yra. 
Prie lygęspių/vietų tvįršžeinįs prie smėlio; 
požemis yra prie molio, .
'^Pasisukus iš vieškelio, linkili Daugerdų 
valiuojant', greitai žemės sluokšitiai bei "su
dėtis pasimaino." DąukaipalieįpT .fe^ti. 
Pati žemės' sudėtis eina difžaisk ^Vietomis-jto ‘r mažiaus laukuose matyti 
yrą, diržas.pilie smėlio su* rudu šilo smėlio 
požemiu: toliams eina balto šlyno žemė, tai 
vėl randant diržas žeinės prie- dumblo mai
šyto su akmenimis ii žvyiu. ‘ .Piivažiuojąnt 
Daugirdų palivarkus reikią pęrvąSubti dij>’ 
žo žemės toIto .slį’ųa.siiieįyiiOy /kilids sųrtsii 
yra netikęs'kam' kitam kaip tik pušyno miš- 

tkui« Dar dabar miško randasi* ant to diržo 
smėlyno. Pusikės, eglikes, vaivorų ir mė? 
lynių krūmai, paparčiai ir kitos šilo žoles 
augaf pagal tą smėjjp diržą, eina gana pla
tokas diržas šlapios žemės, ant tanios auga 
beižiukai, elkšmai-/ gluosniai ir
pelkes žole. Betausaūšiimno ir tokios žemės 
diržas ant tiek mažos Vertes yra/ kad ne- 
tižsimoka tos žemes imti už valstybinius inO-

• K- ‘ \ .

i j. &

LIS
. I ’

', r ' •. .. . t \

Vai skąnii^tas^geiymeita, '• 
Kur širdelę teip patraukia I 
Tas -baltasisstiklužėlis

* Visą*švietą pasišaukia, 
By tik girtoj ąmuklė randąs, 
By tik kaime eina gandas:.

. Ten,, ten tūno karčema 
Jaunimėlio giriama, . 
Kur vįsokio.. pūna labo ’ 
Ir pasieniais bonkos -kabo F *' 
Teip pidk viešo girios kelio, „

* Ant-pat kitoto, prie upelio/ 
TarpFmėd^ųYr pakrtiiMų * 
Smukle stovi ir gyvuoja; 
Kaip ant griūšes daugel griūsiu 
No .vėjužio besiūbuoja,

' ' Teip bakūže perpilna 
slyrūnieliij ir,1 ana. 
Balos vyno ir degtinės 
Teip karčiosios, kaip saldinės ! 
O vaisbūnas pardavėjas 
Dygiai lauko tuščias vėjas, 
Juokina ir pats kvatoja. • 
Ir ant smuiko bėvadžioja*; 
Rankose jo smuikas dailiai,. 
Lyg varpelis, čijųiia, skamba ; 
'O vaisbūnė kalba meiliai 
Ir girtuoklių dainą bamba 
Apie žalią Reino vyną,. 
Apie* skanų brangumynąi 
O daugybė ten šokėjų 
Ir^dainųškai pritarėjų'

. ' Prie degtines godžiai slenka $ 
. Sriubtelti nors tik po menką 
Gurkšnužėlį, į sveikatą.

. Vįęną naktį .šito’ vieto’
* Suteinko daugel svieto 

Sau išgirsti gražią natą, 
Pasišokti, f atsigerti 
Ir kaimynui labą tarti.. f

‘ Tuomet didžio girios vėjo 
''. * Praraudojo liūdnas gausmas, 

Net• snuiklužė subraškėjo,' 
■ O perkuhę tankus griausmas 
.Po padanges bepoškėjo. 
Medžių lapam’ graudžiai ošiant 

. Įi; lytužiui stambiai koši'ant, 
Bangos i^-inio triobas griovė, 
O perkūnas, štai, įšbvė

’ Į smuldužę ir suskaldė. * 
Į skeveldras ir nubeldė 
Visą siuitą ten šokėjų, , 
Visą šimtą ten gėrėjų. ‘ 
/Kilo gaisras ir liepsna, . 
Tartum smakas, alkana, . . 
Rijo skriedras ir-gi .svietą

* Ir peštynių piktą vietą. 
; IŠ smuklelės ir lavonų.
Ir degtinės. gyVų monų ' 

■Liko viso, mat, tenai 
Sausos dulkėst pelenai. 
Vėjas duUies panešiojo 
Ir atgal čion jas paklojo. - 
Pasakoja pranokėjai . .
Apie snųjfclę dimną gandą, ' .

;.. Kad čion' naktį atsirandą 
Per audras tie pat ’s šokėjai •’ 
Ir girtuokliai dainininkai. 
Kad pina auštant, prieš pat dieną 
Apkabinę vienas vieną 
Tie pašoka vėsūlingai,' • / 

< Trypia, sukas, žemę kapsto, \ - 
' ’ Net aplinkuizdulkes, laksto; 
. O kad saulė rytų teka,. •' 

. Tuomet pel ens juda,' Šneka,
. Kas netiktų ne kalbėti, 

Nė tau,f broli, paminėti!'
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FONTANINE 
, PLUNKSNA 

Naudinga. Visun 
DinBTUVfŪE, OFISE, 

NAMUOSE»IR KELYJ®.

Daug parankiau ir sma
giau rąžyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
iStaldij vartojant fontani- 
nę plunksną. Pirk dabar..
Kainos: $1.50, $2.50, $3., • 

$3,30, $4,r $4.50, $5.00,- 
$5.50, $6,00 ir aųkSėiau.
.“Darbininkas,” 

366/BroUdway,

I

M®

„..j
i

SVARBįJS^PRAHEŠIMAS

—rr
Brolau,, jeigu nori savo biznį ge

rai išgarsinti- laike Kalėdų, užsi
sakykite Sienihią Kalendoriij. Tu
rimi naujausio išdirbinio- tautiškų, 
su lietuviškais/menesiais 1922 m. 
ir šiaip visokiu įvairių-naujų pą- 

^vėĮl$lų. Kęina; sulyginuš su gę- 
rumu išdirbtos, už; 100 kalenda- 
dorių su apgarsinimu ‘menesiais 
nuo- ą iki 18 dol. Didis pasirinki
mas. Prabas paštu.pasiunčiamo 
ir ant pareikalavimo pristątome į 
jūs namus. Rdšyk, nelauk, nes 
jau mažai lajko. Adresuota/ 

y ’ a/kAZLAS,
56 N*ew York Avė., Newark, K, j. 
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Didžiausi, Greičiausi Pasauly1 

Laivai,, šaunus Apsčjimas 
Su. Keleiviais. •*'

Ten Yria Vietinis Agentas ’Jūsų Mleete 
.. . Aę netoli Jo<

Į Lietuvą ‘Leitkiją, Ukrainą ir 
visas Bakitlo Valstijas!

Is Bostono per Liverpool ir 
.•».-■ ■ Į&iasgovrr' t 

ASBYŠ-IA(naiti.)GRTO. ū
IlNev York per Hamburg

SAKOJSFIA’GRUOD. 8 
(Wn$W.; &čteW*a&l&

« Taksų $>.00. k
Per Chcrbourį SAuthampton 
/ Eiverpool ir Glasgtta 

semtmA L........m 
ATGERIA ;...,Upk«Wio 12
AQULTANIA *,,..,..A .lApkrliJio 15 
ČARMAiUA $

i Lkwiu $l<00. Mkai

Į <
Y
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• “ ' 111 ■'■u-'rn'-1T - 2" \ '

' 1 ) ' ■ .. ’ W'

Y

Valdyki, savo prigimtį!' Kur geiduliai, 

valys turi vw?šų žmoguje/ .
• ‘r i **.

/t
vandenim Nusausinus tuos laukus,. galėtų kerštas, piktumas' iy- ptvjvdaą Šėlsta,. gįr*

>• • ».,».• * Li_u‘•iv. ■* .•»■ j * * vfc. ■•*>.' \ _ v. * iry**-.-jjc*s
. ■*
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KOlSSttNOUOS IŠ 
UETmS.

*■

oauoaa mmrivov. 
LailkM Pirmu

Štai jums pluokštelh žinių B 
kelionės Lietuvon ir iš Lietu
vos. - •

Važiavau pet Holandijos— 
Amerikos linijų. Toji linija 
nuo, seni&Ltatp lietuviu turi 
gerų-Vardų nuo seniai. • Bet ar 
lietuviams verta dabar, tos li
nijos pasigauti, tai pamatysite 
vėliam - *

New Yorke keliajant j pti-
. plaukų besu burių būriai vaik

palaikių, visokių komų, ir bo- 
‘'' mėlių, kurie siūlė,savo*patar

navimų. Daiktus- tiesiog B 
rankų trauke, tik pasitarnauti 
it paskui iškąlyti dolerinę. Aš 
susais berneliais neturėjau tei- 
'Mo, o bagažų pavedžiau ap- 
rūpinti taudonkepuriuif kim 

* yra nelyginant <®mWa^W 
tame reikale. Pasirodė vienas, 
tikras akyplėŠa, begėdiškas 
bernas, grubi jonas, plėšikas. 
Pagalios pp visų nesmagumu 
atsidūriau aiit laivo. Keliau
ti buvo nieko sau.

Vienuoliktoje kelionės dieno
je pasiekėme' Rottefdamų. Čia 
peržiurėjo bagažų. Nei prie jo
kio: daikto nešikabiiiėjo. Pro
gai pasitaikius iš stoties išėjau 
gatvėn. Įspūdis baisus. j_;VaI- 

r-y katu, komelių, vežta pilna gat- 
Y vėf gaudo pasazįeriusy siutų 

savo patarnavimus, plėšia iš 
* rankų Bagažų, panašiai kaip 

, New Yorke. Atlikus visus.rei
kalus leidaus į Maasstation 

•. kuri .mama traukiniai į Berli- 
. . ’ nų., Rolandai yra pagarsėję

■_ . savo įvairumu, bet Rottetda- 
; . nlo mieste aš tos Maudųjypa-

‘ lybės nemačiau. Miestas visai 
nepasižymi įvairumu. Atsi- 

; duoda ypatinga žuvies smarve.
Ntio laivo stotiem į 'geležinkelio - 
stotį bagalžui nugabenti ne ve- 
žikų^ bet šiaip siulaiitįBavp'pa- 
tamavimų žmogų paėmiau — 

■ , norėjau mažinti išlaidas, kur 
tik galima. Tas nešikas, vie
nok, pasirodė tikras akyplėša. 

Holandija yra mažesnė šalis 
' itž Lietuva, bet kol jų pervažia 

vau, kol pasiekiau Vokietijos 
rubečius reikėjo tris sykius 
mainytis. O ant rubežiaus vėl 
atidarinėk čemodanus. ’ - Tai 
tas labai erzina ir vargina.

’ Įvažiavus į Vokietijų, tai ki
taip viskas išrodo, nors Vokie-

- tija Atsilaikė prieš viso pasau
lio sujungtas galybes, nors pa
galios ji turėjo pasiduoti ir 
pradėti iŠ mokėti, milžiniškas 
'kontribucijas, bet bent iš pa
žiūrėjimo vokiečiai geriau, gy
vena, negu liolandai. Holam 
dai .be to besu storžieviai, gru- 

‘bijonai, o vokiečiai gan mauda 
gūs. Privažiavus prie pirmos 

’ stoties', reikėjo pasus ir baga
žus rodyti. Tai prie stoties nė
ra jokių pašaliečių, o viską at
likinėjo reguleriški geležk.elio

‘ darbininkai*.
Berline ėjau, į Lietuvos Pa- 

siuntinybę. Apie didžiulę sto
tį'nerų joldų pašaliečių, kurie 
siūlytus su patarnavimais, 
kaip New Yorke, nėra. Visur 
matyti tvarka.

Kad aplenkti lenkų korido
rių, tai reikėjo išBerlino leistis 
į pajūrinį mieštų Svrinemuen- 
de, kur laivas gaunamas į JPi- 
liavą. Tai netolimu kelionė. 
Toje prieplauko je besą tvarku. 
Traukinys prieina prie jūrės 
kranto, kur stovi laivas. Bo- 
iąų ir valkatų, kurie siūlytus 
bagažų t nunešti i laivų niekur 
nesimatė. - Kas paneša savo ba- 

e>. * gažų nieko neužkabirnunas ėjo
K į laivą, o kiti pasišaukė regu-

H. Šerius nešikus.
. ĮPiliavą reikėjo plaukti apie 

1b valandų. Pikavo j irgi frau- 
kinys prieina prie pajūrio ir 

’’ paima laivo pasižierus. Čia ir- 
'gi gera tvarka, valkatų, bomų, 

j' kaip New Yorke kad yra, nesi-
V matė Iš Piliavos vąŽhvbrae į
Į Karaliaučių o iš ten jau į ISit-
rY' kunus.

Amerikos lietuviams grįžtan
tiems į Lietuvą patogiausia

b
<i

į

A

t

ff

i*

*

lUvą. Vykstant pat Holgndj-

lintą yr& kUpatų klapitak— 
niAinytiB reikia 'daugely^ vie
tų, bagažu tampyk, atidarinėk 
muitininkams. Tns žmogtyvar- 
gina ir erzina.

Lietuvoj.
‘ Kas matė Lietuvą prieš 8 ar 
10 metų, tai dabar sugrįžęs įr 
žiūrėdamas iš vagono langų į 
Lietuvos laukus ir gyveninius, 
tai permainos- ženklų ne kiek 
nepamatys. Tas, kuris pripra
tęs prie Amerikos visokių pa
togumų ir užmiršęs apie Lietu
vos tikrąjį kasdieninį • gyveni- 
inų, tai toks Lietuva pasibai
sės/
’ Ne vienas Amerikos lietuvis 
stato sau klausimą*. Ar Lietuj 
voj žymu, kad-jau sava laidžia, 
ap žymu, khd yra pennainų.

Reikia pripažinti,, kad ypa-‘ 
Tingi/žymių pefttiaiiių. nerimą- 
te nejaučiama. Teisybė unifor- 
nios kitokios, ntiiforraotieji sa- 
vilietuviškatšiieka,/žandarii 
nesimatė, nejauti, kad bile rau- 
donsiulis gali griebtėlėti už 

/ fcalnLeriaus. tai taip paviršu
tiniai imant.

Kaunas išrodo buvęs labai 
apšiapes, bet taisymo matosi 
Tik žydai begėdiškai .apsileidę 
Kartais jie susilaukia valdžios 
įsakymų1 ką nors pasitaisyti. 
Tai įsakymu tuoj pildo. Girdė
jau, kad pavasarį buvo įsakyta 
nmnaliavotp krautuyių duris 
kinginyčias. Tai žydai taip 
greitai ėmėsi darbo, kad vos 
nepritrūko Katdle ' maliavų 
Mat žydai yra bandę nepaisyti 
įsakymų. Kuomet Mikuckis, 
buvusis komendantas, buvę 
paliepęs įsitaisyti iškabas ir 
kuomet žydai nepaklausė, tai 
Smarkiai buvo nubausti pini- 
giškai ir dabar nei nemano įsa
kymų neklausyti. .Bot visgi žy
dų apsileidimas, nešvarumas 
matosi ant kiekvieno žingsnio

'F. Virakas, gerai 4‘Darbiniu- 
ko,f skaitytojams žinomas, dir
ba Lietuvių Prekybos Bendro
vėj ir pusėtinai laikosi. Prisi
minė visuomet norįs paiašinė-' 
t i “Darbininkui,” bet tiesiogi
nis darbas sutrukdąs. Mat jis 
yra B-vęs . valdyboj ir atlikęs 
tiesioginį darbą,. nėra liuosas, 
kaįp kiti darbininkai.

Leonas Vitkauskas — Vargo 
Poetą dabar bedirbąs- L. Kr. 
Demokratų partijoj; jis yra 
Centro reikalų vedėjas. Liuos- 
Iaikį /Sunaudoja mokinimusi. 
•Esąs pasiryžęs pasiekti augš- 
tesnį mokslą. Jisai, jaunas vai
kinas, stojo vienas pirmutinių 
iį Lietuvos armiją ir todėl ilgas 
ii< sunkus kareiviavimas* ir uo
lus darbas’ gan atsiliepė į jo 
sveikatą. Aimerikeeiai neuž
mirškite Vargu poetą.

Neveikejiš.
. . (Bus. daugiau)

I LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS b
UUVAKMnS K^įlna gaut pagal prekes kompanijų H 

ir ant geriausių l^yų yntą Unijų pas seniausią LIETUVIS- ■ 
KĄ agentų — G. KtRĮaBJMJBty. Agentūra aidėta 1910 m. H

>jURl*OBT!nB išreikalauju visiems keliaujantiems į H 
LIETUVĄ. ■

♦ Atvažiuojančius B kitųmicatųparinku aut stoties, B
Persiuntimas miGŲIIJĮTūVA pagal dieninį kursų. B j 
ATYjDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet temai- ■ 

nau, jeigu kas klausia. ■

G. Kunašauskas I
179 E; 3-rd Street, . Rcw Yorlt, K. Y.- Į

NĖRA SKIRTUMO
Musu aire statomo ar

' JfcnĮ W ui «p*u4o. du
bu» *80.00 arbk *000.1# J

JHMr JpnnMuBv HTWjF 
ttą dkhttAr malą ir šori

ne parodyti Jums delk 
IBM numome, kari gšBme

t PROGRĘSS SHOE MFG.' CORPORATIGH
X PARDUODA VISAS SAVO 

, ■ KRAUTUVES.
Didžiausia ir geriausia PROGA norintiems eiti į Če- jr 

vęrykų biznį. Dabai’ yra pats geriausią laikės eiti Įitokį T 
biznį, nes žiemai atėjus risi perka- naujus čeyerykus. X 

Krautuvės paisriuada po vieną arba visos sykiu (ga- 
lite sudaryti korporaciją). T&iįhgi galite paimti tuščią

Wrįnprigeibės.jtpns įrengti ir atidaryti formališką Prli- &

4 ■' ' ■ /

Progresą Sh'oe Mfg. Korporacija, nori turėti savo Iš-
. dii^bystes Agentūrą kiekvienoj lietuvių fcolionijoj. Tuo 

tikslu mes darome pradžią pirma parduodami tas krau
tuves kurios yra atidarytos ir daro biznį. Agentūros Kor
poracijai yra geriau negu- nuosavos, krautuvės todėl, kad 
jųjų priežiūra Korporacijai nieko nekainuoja. I

Krautuves yta Sekančiose vietose;

jį*

♦I*
vietų Jei krautuvės biiį nde8te ir Prngręss Šhos Mfg. X

: . — — —. t- • -t-
gress^Shoe Isdirbystes Agentūrą (skyrių),Ą.

TT4* t ■
YTT❖ WOĖGKSTKR MASS. ~ — jMilllmrff Streett

X ArSTT BRITĄ TN, G0W.A NBW-HAVEN, GONN.f PROVIDENCE, R. I. -

S! -iX ELIZABETHPOĖT, N. J.T - - ■ .................-t

i PROGNES

būti- Jūsų ipamtoVinin-

Jeigu nebūtų g$r* prie-
žMtii, tai mes mžtatmo | į
brangios laikraštyje vie
tos fea-M

’ “Darbininko” Spatuittt-
v« įrengto. nanjMtelomhi 
mOflairriitrnTnfa mšitoOtriB 
ir spaudos darbai atiteka

Su, rišate zĮiattdos dar
bais kreipkitės šiite adre,

866 Broadwayf
BtoitCtt 27, Mass.

Teespoitas So. Boston 020

i

r

*

. 6
o

Geriausias musų pasiūlymas biznieriams ir 
profesijonalams, tai yra Šis: LD& leidftk kas* 

. met kalendorių. Biznieriams ir profesijonalams 
yra geriausia proga jame parigarsinti.

Tų kalendorių skaito mažiausia 50,000 asme
nų. Jie yra veikliausia mūsų visuomenės dalis ir ’ 
.supranta, kad reikia remti tuos, kuriu remia , 
spaudų, arba tas- organizacijas prie kurių toji vi* 
suomehčs dalis priklauso. Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga yra viena iš žymiausių organizacijų A- 
merikoje. •

r . Ateinančių 1922 metų Kalendorius jau ren- 
t gianms spaudom * Kad Užtikrinus vietų apgarsi- 
| nimu/ tai Muškite tuojau, Gatsintls apsimoka,

t tJR Visą ptal&ld * • ■ « »•»*'./i- t. į <r$16Ū)0
į . UŽ pūsto pttriapio * ,. . < «,,«».. 11 . ♦ n. 11 8.09
Į Už ketvirti itol| piįilagfo ■ /,.«■»*,0>o $00
I Užvieną colį ..i.<...<...,>>.i>1.00

I Apgarsinimo kopijų siųsk tuojau* Apmokėsi te* 
į.-jtab----- —---- ^-4-7———------------__—

<1

S£j

s

TIESOS SPAUDOS | 
BENDRIJA ' I

L. Š1M1JTIS, Pirm.. U j. p, ŠALMUS, M 11
KUN. J. PETRAITIS, Sekr. f|

X E. Kuil. J*. Kemėšis, P. Štekig, A. Utakny$. v J

TIESOS SPAUDOS' BENDRIJA organizuoja ffiį 

$100,000.00 kapitalą, kad Lietuvoje Uždėti P<P 
pi&ros dirbtuvę ir įkurti Spaustuvę knygoms iriai- v J 
Kraščiams leisti. , •' • ?

į5.O0 (PNNKI J2D1NHIAI) :. |

Visais reikalais kreipkitės šiito.adresu f 1 ' '

TIESOS SPAUDOS BENB5IJA, ! 
® 147 MONT&OKEERY M, .5 . r ^AmSOK, E*. X. j

t 
T 
T
T- f

...... . .. «♦
- i<H Mani Street i 

T 
J t 
T
Y t 
i* 
T
Y
Y 
T
Y ♦♦♦

-------------------- l. Orand A vė..
-1969 ffiestyiinster SL 

> Olnį/uiUe Są. 
-- 217 First SL

Baltimore St, 
*—■ "** » . * 

Dėl informacijų apie išlygas ir. kainas 
kreipkitės į

S SHOE MFG. CORPORATION,X 88—92 Sparto Street; Bfookton, Mass. r
1 * .' ' ' ■ {r

-r*

HUUiiSj

Vri^šltovŲ, Kukardų, visokiŲ. Ženkleliu, Guzikdciu, Ant- 
L/H MUU.JV spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalinga .dalyky. 
Reikaląudapji Katalogo ar SainpalŲ, pažymgkiteir j'asU dr-tos Vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. fy6warkj N. J« 
- ;--------------——:------------ .——r-—,w.

• • ■' ' i.į..b—.U'ir I į u i n i.- - nii;*l'- ■ —

; S VARBUS’PR ANEŠIMAS!
• • _ ■' . • ■- »» •

““ J -

«
Laikome už garbę pranešt "visuomenei, kad Aprėdalų Bendrovė gali 

aprėdyt kiekvienų lietuvį visokiais rubato.

t

x.

**«*»w* »£ A <»«»■■*»

NUPIGINU KAINA.
L Tik vienas šimtas dolerių už 
į palaidojimą. y

S. BARA8EVIČIUS, ‘ 
, GRABORIUS

Ofisas:
$44 Broadway, South'Boston. 

t South' Boston- 157851. ' j
’ Gyvenamo ji-vieta:. '

[ 237 D St., So. Boston, Ma% ;
[ “■ So/Boston 1052-W,
p , . - ■ ■ . \ į-

Y~

• «

>

<w

----------------  ———---- -—

DABAIGĖ MILIJONU

. Chicago.—Maršalas Foch, 
kurs atvyko’ dalyvauti nusi
ginklavimo konferencijoj, 
ir kurs dabar važinėjasi po 
Amerikų patapo Kolumbo 
Vyčiu. Iš eilės maršalas 
Fo.ch yra milijonas vytis. 
Reiškia Kolumbo Vyčių or
ganizacija pasiekė milijono 
narių ir Francijos maršalas 
Foeh yra nuli,jonas narys. 
Priėmimo ceremonijos buvo 
pereitų nedėlią, Švento Var
do Katedroj maršalas iš
klausė mišias, pamokslas 
buvo pasakytas angliškoj ir 
fraucuziškoj- kųlbose. . Va- 
karė buvo iškilmingas mar-

PRAŠO VYNO.
San Franeiūolr- Italijos 

karo laivas Libia paprašė 10 
galionu vyno. Vietinė val
džia nežino kas daryti. Tai 
atsiklausė Wasliingtono val
džios ar leisti pirkti italams 
vvuot’ar ne*

b ’ - ' > *

Siuvame ant užsakymo: siūtus, ovęrkoatuš, pasiu
vame pagal vėliausios mados kad apsivilkęs mūsų pasiūtu 
rūbu atsižymėsi tarpe geriausiai apsirėdžiusių. ’

Taipgi parduodame apatinius rūbus, kaip vyrams, 
taip.ir moterims, vaikams ir mergaitėms, visokio didumo, 
Turime visokios rūšies’ pančiakų. (kojinių),’ bovelninių, 
vilnonių ir „šilkinių. Geriausios isdirbystės “overalles” 
(virškelnės) ir darbinės kelinės. - :

i Ką tik iš dirbtuvės gavome puikiausių parasolių 
; (anlbrelas) “rain coatii” (nuo lietaus)> Geriausios išdir- 
bystes kaklaraiščių/ didžiausiame pasirinkime. Turime 
viršutinių marškinių ir apykaklių (cūliars) f marškiniaį 
pasiūti didžiausios ir geriausios kotnpahijos pasaulyje 
'Arrolv company). Žodžiu sakant, užlaikėm geriausias pre- 
k&, o parduodame pigiau negu, bent koki krautuvė šiame 
mieste. *

Taigi. gerbMnųeji ir gerbiamoSj meldžiame visų atei- 
Mte ir pęrsitikrhikite mųm/jįą^kelbimu,

Remkite bendrovę visais jumis gaRmąis būdais* neš 
tąi visuomeniška įstaiga., i jeigu kam aplinkybes pavėli
na nusipirkite akcijų ir būsite*daŪniiįkais bemlroves. r

jau laikas, gerbiamieji suprast, .kad tiktai bendro
vės išgelbės mus iš ekonominės, žydiškos vergijos. Apre- 
dąlų bendrovė nužengė žymiai dideliu žlagsimi pirmyn per 
tuos stmkitis pramonės -metus, o kuomet laikai pagerės, tai 
bendrove pasirodys pavyzdingiausia įstaiga Lietuvių tar- 
» 4 » / . i. . ' * 1

pe- . . 4 .■ . .y/;,.,

Tad visi atsiĮaiikykite ir persitikrinkite,- o mes užtik- 
rinam, jogei bųsiteMžganūdinti.'

AMERIKOS LIETUVIŲ APRĖDALŲ BENDROVĖ,
> (Ataetiėan Di^- Corpofatiou)-

- . ,T. BABTROMAITIS,
vr . .

23 MH/IBURY BTBEIT, vtalaaTiB, mau

JAU W0‘ I§ RAUDOS

“ŽĖLHENIJA”
įJotonikoš-šuokslo žurnalai, 

leidžiamas kas trečių

* • / ’

; / ■ ■-,• ■■ -
• t . . -

“ŽELMENIJA” yra šios ru- 
r' Sies lietuvių vienintelis žuma- 

'r. tos.
“ŽELMENIJOS” No. 1 (pir

mas) su paveikslais.. Tilpo 
400 suvirš įvairių augmenų.— 
“žolių”’vardai.

“ŽELMENIJOS” prenumera- 
t ’ /;2 ;
nluose metams $1.00,
JPuUenio numerio kaina 50c. -" 
Užsirašykite “ŽELMENIJĄ.” .

AitoksAgt

' - P- A. JATUL,

Boston,Mąss.
■ į -S

TIKS3.35
Sveikatą ir Linlssmunias.

jeigu įtojl 4mtt sveiku to kūk^Diu tulp 
kaip gitas vyras jatiflusi' nuo elektros 
gycluollis, tai pirk elektros gydykiij. Tu 
galėsi fgytt ditoff sveikatos it Stiprumo. 
Mes-nesakoiū kad elektros možL 
na išgydo visas ligas, Jeigu‘taip snkjk 
[ame, ta! nebūtų teisinga, bot yra to- 
kiij ligij kurtos Ūk galima; išgydyt vien 
su' elektra.- Nematom kur elektra gą' 
lėtų koki blogumu padury ti, už tai kad 

Jįitii toaStou w geriausia dėl tokių Jt» 
gų. JI nerei.kalaunu joklti ha toroj ų, 
padaro savo elektrų. Labai totigva M 
yartot, padaro tave jauna it stiprų, Y- 
ra tokių kurios tikini laiko kokių sa
vaitę to kaiuttbja $8.00 arba daugiau. 
Hea pnrdttodMa iA $.55, tad to abru- 
leiskit gitų progų ir tuojau raSykit Ptl- 
sIUsilatni 85c. kartu su ųavO/Udresu. 
Buinnsį apmokėsi tšuomet prlsiųaim tų 
puikių elektros maginu kartu su 
ktoimais/ ,

valtę Ir kalnttojd $8,00 arba dauginu. 
Mes pnrdttodMivtii $.55, tad It nlpm-

shptlaitil 85c. kartu su savo/adresu.
■ - - 1 ‘--į

puikią elektros niafilną kurtu su 

^"nScTRia' Dmmnajm 

1880 N. We«twa Avė., Dep. 210, 
Chica>o, It

I
 ŲiSA&IE'.pasaulyJė yra priimta sveikinti savo giminėj savo' ar- I 
1 tinittosipš, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas Amerikos ^ 
Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su išsiilgimu lau- 1 
kia dovanų, laukia gal ir labai reikalingas pašalpos, r kaip tilt* 
dabar, yra* laikas pasirūpinti, kad tos mūsų dovanos pasiektų 

/juos dar pirm švenčių. Nebe‘to dar, kad nebūtų-reikalinga. ' 
Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant, — PAR* DAUG- Y- 
RA TENAI VARGO 1R ŠKllRDO, DAR TOLI GRilŽŪ NE
UŽGIJO tdš žmoniųžaizdos,KtmiAs uždavė

JIEMS KARĖ. Tai-gi riusų, Amerikiečių,' pareiga yra nepa
miršti anoj pusųj vargstančių savo giminių.

Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti su persiunti- j 
mtt iiėtuvtm pinigų, nesą ktirsaš pinigų yra'lahai žemas. Ma^ 

K ža viltis, kad jis dar ženliatr 
| kad gali pakilti, — TAD KlEb 
A PERSIŲSTI LIETUVOS j?Bl 
.U.MUMmStF dabar jau.
A Kad. žmonės naudojasi puolimii kurso, matoma iš žemiau ? 

.X paduotos ištraukos iš musų knygų, parodančių, kaip su kiek 
A vienu mėnesiu Vis daugiau pinigų siunčiama per mūsų Bank|.

Taip, ĮŠąniMa Lietuvon įer B£Ltic Statės Blankų: .1921 m. -naifc' 

i šio mėnesy —P2,530,456 auks,, Vasario mėn„ 2,082.?i55 atik»;
✓Kovo mėn. —.2,640.861 auks.; Balandžio mėli. >— 2,087,633 auks,; J 

Gegužes inen. 3,116,044 auks.; Birželio mčn. — 2,501,950 
auks,; Liepos nien. 4,904,886 auks.; Rugpjūčio mėn.?*— 

6,696,650 auks.; Rugsėjo .men. 6414^50 auks. VIS0*3PĖit 
9 MĖNESIUS IŠSIŲSTA PER MŪStj BANKĄ Į LI 

fl 31 MILIŪNAS 678 TŪKSTANČ1AI IR 25 'AUKSINAI, 
Ų VIENAS SKATIKAS IS TŲ PINIGŲ NĖRA ŽtjVŲS!

BALTIC STATEI BANKAS užtikrina, kad per'jį siųsti 
pinigai .kuogtelSiausiai pasiekia Lietuvą; BaMc Statės 
JĮ duoda *pilniausią gnrantiją Už pinigų ’Čielybę.

Taipgi ir gerK Tamsta pasinaudok tais patogumais/1, y 'J 
f kursu, kuogreičiausiais ir . teisingiausiais Paltie Statas Banko j 
Jį patarnavimais ir siųsk, pinigus į Lietuvą dabar* kuomet už dolar| 

gaunama labai daug auksinų..
Adresuokite mums šitaip;

1 M

^BKHfflUvaro?, / »

HEfesto

Ptitduodairt tliokme Užkandus uiokikaut to duodatf ant
•M toto umtofii | M W»t te p*' .

‘krausto it vieiufmtnuj t kitu*.
M* W. B10ABWAY, . 80. BOBTOK, MAM .

IMlephimo Bo, Boston 880—W.
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PIRMUTINE PRA
MOGA.
* ■

* Ateinančiųf iiedSlių, lap* 
kričių 13 d. 7:30 vai. vak. Šv. 
Petro salėj ^vyks scenos ati
darymo puikiausias. vaka
ras. Scena padaryta puiki. 
Bus nauja uždanga, aūt ku
rios puikiausia nupieštas 
Gedimino Kalnas. Prie tos 
progos bus sulošta du gražiu 
veikalu —KuprotasOželis 
ir Gegužine. Vaiclintpjai 
nuo senai rengiasi ir pui
kiai atliks. Tai. bus pirmu
tinė šio sezono pramogą ir 
busįspūdingiausia.

Visi seni ir jauni į pramo
gų ateinančių nedelią, 7:30 
vai* vak.- šv. Petro salėm 
-Visi pėtnYČipš .vakare Į 

■protesto masmitingą, o ne- 
dėlibj visi į scenos atidary
mo vakariu -

■ ■' * -. I

1
 krėslų nebebuvo. Plėšikai neras
dami kambariuose pinigų atrėmę 
šeimininkei revolverį į kriltinę ir 
grasindami nušauti reikalavo pi
nigų. . Tai ji atnešus paskutinius 
$25.00 atidavė sakydama; dabar 
gaJitę šauti, bet pinigų daugiau 
neturiu* Šilulio Šeimynos, naruti 
ir svečįai nesulaukdami jo sugrįž
tant, ėjo žiūrėti, pirnia lipo šila- 
lienč, paskui Jų giminaitis, Jai 
pravėrus duris, plėšikai griebėsi 
ir jį vvidun'įsitempti/bet' jai’ pra
dėjus klykti h" jie pamatę dar 
vyrą sekant ją pabūgd ir atkišę 
•eveiverį: liepdami rankas iškel
ti, išbėgo. Tą save darb J taip ga
biai ir vikriai atlikinėjo, kad.a- 
pių pasipriešinimą nebuvo galima 
iri manyti. Tas pranešta poliei-• *. *
jaE ■ .. .

Akyvaizdoje Šio atsitikimo lię- 
; toviąi turėtų stropiai saugotis, y- 
latiūgaf šiais laikais, kad pana* 
irai neatsitiktų.

‘ • Reportdris/
•’ r‘ ’ ■   Į..Rąrryiij?ffi*rrT^Į«-'*#—:— --—.

tolinus yra: &. ' Wuki M 
J. švagždąs. Dramatiško kliu- ! 
bo organizatoriai: J. Verveč- ! 
kas ir M. Babinskiutė. j

Buvo skaityta laiškai nuoj 
Moksleivio —Giedrininkų Cen- ! 
m rx x • rv .» I

t

rK».-vr9sa.-4aixD^

LABO^OmPGH 
JHEĖTING. i

Kaip Boston Americau 
skelbia, tai ateinančios ne
dėlios vakarų Faneuil salėj 
taip vadinamas Labor- 
Chilrch Meetingl Tą susi
rinkimų šaukia Boston Cen
trai Labor Union ir Mass 

. t

Federation of Churches 
Tarp kalbėtojų bus kun 
čorrigan, Bostono jėzuitų 
kolegijos profesorius.

ROMONAg KAŪNE
JLonas Romanas, L. Preky

bos^ B-vės prezidentas, kable- 
grąmu praneša, kad* Kapner 
atvyko ketverge, lapkr. 3 d 

' Bar praneša, ‘kad Želigovskic 
valdžios Vilniuje uždarytoji de 
parlamentinė L. P. B-vės kr^iį- 

’ tuvė jau atidaryta, o netrukus 
ten,busianti- atidaryta nauja 
krautuvė.į> * * ' ' * &

/

*

K

I

l

i 
t

k

KALBĖS LAWRENGE.
Petnyčios vakare lapkr. 11 d

* Dr Landžius, kalbės Lawren.ce, 
Mass. lietuvių masmitinge.

‘ i .. . _. _

A^RUBAVOJO LIETUVIUS..
Štai koks atsitikimas buvo su-v

- /batas pakarę lapkričio 5 d. Pas 
, ' Joną ''Juodį gyvenantį- su' šeimy- 

;; na 263 Silver St. atėjo du jo se- 
b ni darbo draugai airišiai. Jiems 

bešnekučiuojant a'pfe įvairius rei- 
į. 'kalus, apielO vai. pasibaladojo 
r kaž kas į duris. Juodis seųu pa- 
r. /pratimu pasaukė: “come in.” Į- 
U e jo. trys nepažįstami vyrukais du
: apie 20 m. amžiaus, o trečias a-

pie' 30 m. ir tuoj pareikalavo deg- 
/ tinęs. Šeimininkei pradėjus'* sa- 
Y kyti,; kad jie to skystimėlio ne- 
’to

EKSTRAI!!
AR SKAITEI “PERKŪNĄ”?

Jei da neskaitei “Perkūno” 
No 9-t» stenkis kuogreičiau- 
siai. įžigyti. .Jei nori linksmų 
juokui turėti atsiųsk “Perkū
nui” ant tikieto 15c., o “Per
kūnas” tuoj pas tave stribai** 
dos* »

“PERKWĄSn
366 Broadway, Boston 27 Mass* 

. <».*l*.^.*»M* <****«l^***a>M* <*»4» A «■'-***<*,

' Tai. So. Borton MM

1B. 1 C. LANBŽiUli (SfeVMOta)
;*■ Likt u vis ; 
Gydytojas m CmufiGAF) 

Gydo aStrlM ir ckronlikas Ilgai j 
/yry, pmt.enj |r vaikų. Egxami i 
nuoja kraujų, irpJaudaluĄ llapu < 
<n» ir tt. savo laboratorijoj. Su 
teikia paturimus lalikala kitur »y 
vonantienm* Adresą*:

506 Broadway, ’ ; 
South JBosTONy Mass

; KsmpM G Si. ir Bmdwv

4-

f

i 16 Minų SoutB Bobtoni

DR. H, S. STONE
> *■'•*. . .*■
į Akoj SpBoiAUBTAa

I 399a W, BR0ADWAV
| reA«»)t» Mnrt 0 r Iki 7 v «tk

KETV-PŽTN.-SUBATOJ »
Lapkr. (Nov.)'17-1^19 S

SeMsne T|aya,knwa—
; ? “The Swamp

K o m e d i j a— ~
' ^AViUTINIS ŽINYNAS s ’ į

DIDELIS VODEVILIUS g 
“Misfe.IrinaHanify”-— ' ®

*

r
• * -

tfo pini. M. Damnanto ir Red. 
A, M. LinkuūK, kas link^ krikš- 
tyjinio mimų organizacijos nau
ju vardu “Giedrininkai,\ Nu
tarė kuopa palik t i tų reikalų 
Debatų skyriui.

Toliau, se^ė rinkiniai‘valdy
bos delei 1922 metų, kiniu ta
po išrinktas —J. Vervečka,'vi- 
ee pirm. — J. Švagždys, prot 
rust. — J. Komičlufė, fin. rast, 

įf. Vervečkiųte, Iždi. M. 
Babinskiutė. *

Biaihe sitsirinkimc prisipašė 
p|’ie kuopos, - Jft Verveelduto, 
kuri dabartiniu laiku lanko Br- 
yant and Stratton Business Co- 
Uege. Veryičkiute yra labai 
gera darbuotoja ir tikimės, kad . _,.. __ _____ . ..
ji moksleivių daug® BROADWAY

Z ” " ........
Ik f '

t
(Lapkr. (Nov.) 14-1546

E Davtd, Wark Grilfitli—-
Į - “Bapnų Gatvė“

Į MVArtNIS ŽINYNAI

Į DIDELISVU»WIMUS
į . .................."ų'-i -~i ■■'- ■'/■ 'i'-

r Misa Irine ITaiiify-
į. » \ *

į “Ant Vargonų’*

M

ik

b.

EAnt Vargonų., J
■ I.V'!„..tv.

įS Atėinančią s’avaito Lapkričiū (Nov.) 21, 1921 rodys pinkų B 
g veikalą ,“WAY D0WN BjABT” g
S Koncertas VodeviHng'ir Krntąnii Paveikslai.
S 20 PIETŲ — Nto 3 iki W i«t'|fiaS4 valkams 17r, dideliems Odė “ 
S VaKARAIH *- Nuo 7 iki 11 P. M*. kalasi 35<r.» 48c* > 5t> centai*

Pamėginkite naujo ;, t n muar

Jluffle s
Naujame mėlyname pakelyje*

Vlaog tvirto*, geunlut nžmuSan* 
čioa ypstybea jUame v«i«te Įdėtos, 
«u prieniaiS* prumniai ityėlnaut 
kvSpalo. • > .

Rufflėa yra labai paveikiantis 
pleiskanų paSallntoja» begaliniai 
pulkui plauku lutaisytojas, kuMa 

•jgf 'patjkii kad 
Hj Irgaftniau- 

•iaiypatai.
♦ * : 

Ap’tfeko«e> , 
parsiduoda 

(M poCSc.afba 
atiiuikite 
7fio.t tad 
ataiuaima- 
p«pi8te 
■tiesiog ia 
Išbara- 
forljoi.

■ / .♦•*. . 
Būtinai 
reikalau
kite 
Šitokio 
pakelio* 
Žinreklte, 
kad butą 
INKARO 

n vafe- w ' 
baženklk.

*

v■ r*

L PAUL J. JAKMAUH
(Jakimavičius)fi09 KAST BROADWAV f
TELBPHONE1 502

*

I

r

*

i ką prigelbes. Susirinkimas ta
po uždarytas10t3G vai, vate per 
■piTm*X'Vetvėck& _

Reporteris*

Medete, valtare, Mot rS-g<įs 
13 kp. turėjo parengusi vak&- 
rų, Be kitko buvo; suvaidin
tas poikiB ir juokingas veika-

ATEIKIT | PRAKALBAS. *
Pasaulinėj istoriškoj šventėj —- 

Irmistieijos dienoje, lapkričio 11 
d. Lietuvių ^arbininkų Sąjungos 
l-ma kuopa rengia labai svarbias r .
>rakaibas. Jos įvyks vakare, 7:3Q . . ; „ ■<«. ’ , A

.sijuoke netik publika bet ir pa-’ 
čio's vaidintojos. Mat vyrų ro- 
les .turėjo merginos. Tai turbūt 

. yra rpumga. ro- > H? ®“sitodapids, kaip
dienoje prasideda . dklžhjjn P0? a^° vyro kek

■ -e; nese ii* su barzdele, nešitvere
„ i . juokose, ir gal nemažiaujup- 

5 Irii v rtanui

ai,, pobažnytinėj svetainėj, ant 
»enktę>s gatvės, So. Bostone. Bus 
abai svarbios ir indėnuos. Či__J 
lien yra ypatingas momentas. To- 
e < 
alstybiųf nusiginklavimo konfe

rencija Wasliingtone. Ten g; 
us paliestas labai svarbus ir opus, 
laušimas, kuris,' jei bus tinka- 

nai išrištas, išgelbės tūkstančius 
r gal milijonus gyvasčių ateity, 

šiandien jąu mes visi išgirdome a- 
ue baisų, žvėrišką lenku pasiel
gimą *su nekaltais.' lietuvių našiai- ‘ 
bais ir moksleiviais Vilniuje. Tai
gi aky vaizdo je tokių -įvykių, ules 
lietuviai darbininkai ' negalime 
*amiai sėdėti. Turime" bruzdėti, 
kelti savo kietą balsą. Šiose pra
kalbose viršminėti dalykai bus 
liškinami gabių kalbėtojų, ir jei 
natysime reikalą, pakelsime savo 
balsą. Todėl visi'ateikite į šias 
prakalbas.
lalykų. 
kius.

Siarb>

nėse ii* su barzdele, nešitverė

H*: * a

kėši už pačių publikų.
Todėl patariną .nelysti į vy

ro kelnes,-jei jos taip juokingos 
atrodo, kąd reikia, kartu su 
publika juoktis. Palikite vy
rų, kelnes vyrams,.

, .Tykunėlis.
. v- --------------- r7“'

;V

nes išgirsite svarbių 
apie šiandieninius įvy-

Darbininkų draugas.

KIRPIMO ŠMULĖ BOSTON¥«yiRWffiį
Registruotis galima koŽną Sieną: nuo j v* perlietų iki 1b v. vate

■ -' - • • - ~
, ;425 Broadway, Rqom f3, South Bostbn, Mass/

Mokiname- 1 i e t ų v iš k a L ‘ Iš toliau iirciplrites per laišką. .

-’1 _____ -■ - .

_ JĮfaited 
^Statės'

Iines . . ■.
GeneraliSki agentai dėl (^TRALINES |r RYTINI EUROPOS 

Nprth , Getmon Lloyd Bremen
IŠ NEW YORK’O’tiesiai į BRESIENĄ DANCIGĄir LIEPOJĄ.;

Gaiviu plaukiai-LIEPOJŲ per Danzig’ą.'‘Tiesus persimainymas 
s nuo laivo ąųt laivo.

f - k- jk * j fru*

♦ • • ,< « >.«-•>» * • • ’f • • •< *, 4 • V • • y. • »-
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Tol flė Boutou 27i I

DR. JOHN KncDONNELL. M I I ' 
Galima W«fa«7džwR

. ofortia Valakuos: " ‘ ■
Rytais ik 9 vai R u

-Po pietų* 1 Iki M m |
Vflkarąla nno 6 Iki•„» ■ 

536 Broadvrtv.’ S BorIof I

\ I

» <

-i*—
Valgykloje.

Svečias — Koki gi čia po šimts 
velnių pas jus tvarka, štai aš sa
vo sriuboje radau pypkę..

Tarnas.. — O jergutėliau! Tai 
bus džiaugsmo šeimininkui! Mes 
jos nuo pat l‘yto ieškome ir nie? 
kaip surasti negalėjome.

X t

- I’OTOMĄC
' HUDSOK ........

Ur*IXCES MATOIKA
, IŠ.NW?^RKa tiesia j CHERBpURGA ir BRETONĄ

su JiaėHąrs ir^eltals Garlaiviais tarp Amerikos Ir Vokietijos prieplaukų.
■ AMEItJCA. ..........::............  ILapktlėlo 29, Sausio Ii

“GEORGEsnuSIIINGTON'’ ------------- .........Gruodžio 8, Sausio 17
■ ' * - _____________ -J?“. ■ ............ ............ ................................ ....

*

. *. -Lapkričio 12 Ir Gruodžio 31 
< ■ ••«.»,r»• •-««^Gruodžio 3-
r * •-1> • * « * • •••» «O’CllOjClziio 10

It^AllNAlSKA/i
‘ ADVOKATAS ' i 

414 Broadway, * w 
S. BOSTON 27 MASS. ,

Tel. S. B. 0441. . |į
Antroa lubos—VirSuį ht B-včs į Į

GYVENIMO VIETA:. (1, 
135 Rowe išt, Auburndale* Masą. J į’

C

F

r

laiką, tai vienas iš jų tuoj atsta
tė į juos reyolverį liepdamas iš- 
k^lti rankas.* Šeimininkei paste- 

‘ bėjus, kad. jie ne degtines ieško, 
djet pinigų, tai jie jai sukeik^ pa- 
grąsino su revolveriu. Pradėjo 
tisus, krėsti. Pirmiausia • patį 
Juodį, bet jis tik kelioliką ceii- 
tų teturėjo,, tai jų. neėmė bet iš- 

y bėrė. Pas jo draugą airišį tera
dę $1.00, ir kuomet tas nepaklau- 

Y ag iškrėstas vėl atsisėst, tahvie- 
i nas užvažiavo per valgomąją ir 
fc... p/ivertiTklausyti. Trečias airišis 
?■ . buvo diktas vyras ir su Ovcrkoeiii 

apsivilkęs, tai jam nesidimdaut 
taip lehgvai krėsti, plėšikas šovę 

- vieną* kartą į grindis. Nuo šūviOs 
visi persigando ir nębsiprieSino.

• Tjioj jam nukabino laikrodėlį įr 
išėmė pinigus. Gi apačioj gyve- 

’ na Kazio Šilalio šeimyna ir jie 
J- pravijo krikštynas, tai ir svečių 
f turėjo. Jie išgirdę šCivio balsą vi- 
i saip spėliojo, manė, gal koks 

puodas krito. Bet. negirdėdami 
1 joki6 triukšmo susiindomavo ir’ 

Kazys šilelis ėjo pažiūrėti. Jam 
• duris pravėrus plėšikai pasigavo 
ir jį ir atėmę laikrodėlį vertės $37 
ir ^T ipinigais pasodino ant grin
dų su iškeltomis rankomis^ nes

<1 L ' -
v t

i - .

fc‘

i

e

L. R. K. S. A. Moksleivių — 
Giedrininkų 17. kp.'-mėnesinis 
suririnkimas įvyko lapkr. 8 d. 
7:30 vąl vak., Šv. Petro ba'žiiy- 
•tinėj svetainėj. Susirinkime da-’ 
lyyavo 30 Moksleivių —Giedri- 
ninkų, kurie rimtai svarstė sa
vo brangios ^organizacijos rei
kalus.

Svarbesnieji nutarimai bu
vo šie:
. Rengti vakarų su geru ir di

deliu programų ir ręngti deba
tus atostogų laike, su ĮVorceste 
t'io Moksleiviais — Giedrinin- 
kais. Taipgi buvo išrinkta 
darbininkai delei Šv. Petrox pa
rapijos ferų. Į darbininkus pa
teko', B. Jargšiutė, M. Babinsr 
kiutė; V. Kališius, M. Beržins- 
kiutė ir M, Vervečkiutė, Kuo
pos debatų organizatoriai ant

• *■ i . ‘ ■ * l
' - f *

' Ir kad7atėjo ant vietos, kuri va
dinasi Kaukolių, Jenai nukryžia- 
yojo Jį ir du žmogžudžiu, vieną 
po dešinės ir mitrą po kairės. Jė* 
žus gi tarė;?4 Tėve, atleisk. jtėmSr 
nes nežinOį ką daro. r

* Lk. XXIII, 33—34.

’'Kreipkitės f agentus tarnau jančius. . . ;

uniteu Statės unes.. ’*r ė 99 Statė Streei, Boston, Mass.
Ant visą Šitą garlaivių trečios Idesos'keJIaunhiimi yra*sutalpinami 

į atskiras ka jutas po 2, 4 arba G .vpatas. Užtektinai ir 'gurąs maistas yra. 
sutelkiamus permainant kiekvieną dieną. Kreipkitės prie agentą 

MOORE & McCORMACK CONIl’ANY, Ine, ....
' < *KMKPVELT STEA.MSHIP COMPANY, Ine. 

tmiTED. AMEinCAN LINES, Ine.
45 BROADtVAY NĖW YORK — Phone Wtehall 2050. 

iLdmįnlstrat^ai Operatoriai Surieaptų Valstijų Laivyno Tarybos.
» 4

>

%•

DIDŽIAUSIAS
. <
-------Rengia

ŠV. PETRO PARAPIJA

LAPKRIČIO U U, 1921
(Armįsticijos dienoje)'

svetaine; ■-
492 E. .7-^h St!, So. Boston,' Mass*

Prasidės 3-tIin nal'. po pietų ir 
iki ii tai, naktį. '

■ y ‘t
Prašome visus atsilaukyti 
kosl-ųiitlmgiaušia.

Reikalavimu kainos 2c. nl 10- 
dj ui kiekvieną Bykį

i .

»

M

Jeigu gėlžkeliij streikas 
užeis/ fai anglių nei už pini
gus nebus galima gmiti. 
—Mūsų anglys yra geriau
sios jT dabar pigiausios, tai
gi pirkite iš '

UTHUAimNAGENGY
A.- Ivaškevičius.

361Broadway,: So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605 of 1337/

»

f

i

■''i:

♦(GUMATJSKAS) '

DANTISTAS 

705Main St, Montello,, Mass*
»

(Kampas Broad St.)
. Tel. .Broekton 5112-W*, ,

n*----- *

OTf. MATUL
8 'Grpo Visokias Liga* 
§ <. Pbiskibta Asinius, v
| Valandos: 1—8 ir 7—■& P. M 

i 17 Millbury Street,
~ VVORCESTER, MASS

t

i --

,r

-

1

%

r
i ■

! 
J

*

. .TęL So Boston 828 R
LnciuvYS Dantistas I 

g OR. M V*. CASPER 1 

K (Kasparavičius) 
M ualkioai perkėlė ofisą po NL 
R . *25BsoADWAr* So, Boęn?w* MfSfr R

Oftto Valandoti 
. ifoo 10 Iki 12:30 ryta ir 

n z 1 :S0—-6 Ir 6:30—5 P M H 
Ofisas uždarytai subatos va

karais ir. nedaliomis.

I

d

•i

IhŠI^BbS4nc. Įtopr k r s tny rę y y h j į-t AmbI ■
Trumpiausias susisiekimas su viščini dalim Centrales Iluropos

. Laivai išplauMa Mekviempketvergą B
f - liuo Piėr 80 No.’ IUvęr, 4G-th St, New York, 12 vai. per piet - g 
I . “MOŪNT CLAY” “HANSA” j
5 ' “MOUNT CARROLL” “BAYERN” g
Į nMOUNT ULINTON” ' “ WUERRTEMBERCto' g '
I Kajutes su. 2, 4 ir U lavom- ant visų Šių labų. Ditli&H valgy* > U 
S mul, rūkymui ir sūdėjimni kambariai ir visi paslvailrščlo-jimui ra 
I dėnai skiriami 3-čios klasės pasažieriams. Ant laivų “Hansa” H 
I įr “Bayern” ^-ra kelios specialiai puikios kajutes. Užsiregis- 8 
3 traviftiŲi vietos rąžykite į mųsų įgaliotus agentus arba į • g 
I JULIUS ROTTĘSBERG, Mandi Gcncral pass. Į .
Į 26(1 Hanover St., Boston, Mass. f v
į ŪNITED AMEKI0AN LINKS, Ine* j

*
* *

«V

*

l • »

f

i

NEDALIOJ, lapkričio 12 <141921 m* Bažnytinėj Salėj aut Penktos 
gatvės. / Bus’ statoma puikiausi veikalai. Nieku tokio panašaus dą 
nėra buvę,' Eįus' visokių juokdarių, 'kurie paįvairins, vakarą. Bo
to, visą vakarą puoš nauja scenerija su Gedemiho kalnu* - Atsi
lankiusieji. praleisite* linksmai ir naudingai laiką. Pradžią 7:80 
vakare. Įžanga pigi'to

t

J
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Tiesi kelionė į LIETUVĄ 
PER: PILIAV4 

(KaraTlauėlaus prieplauka)
Arba per LIRA VA. H AM.B C KG 4—EITKŪNUS 

šluoto linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant ūmsų 
pasažierial, o ppatinff&i Lfeivtią^ -gaištų^ keliauti Sta&al i Pil-iavų. _ .

I-letuvmt važiuojanti j PHiavg. aplenkta Lenkų juostę (Koridorą) J 
Ir privalo turėti tjttai.llėtuviškę pasportąi Jokių vizą neteikia. n

Susinėsimas Pilltiva, tai yrą nauja Saka įdus-ų reg^HorlŠką susl^ j 
nešimo su Haintotgu, Danzigu ir Liėpojuin, o dėl' Lietųviii tai trumpa J1- 

: ’ Ir parankus kėlias namon daslgautf. z f
‘ DIDELI DVIEJU ŠRTITRŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:

LATVIA .........Lapkričio 91 S. & POLONIA . .Gniod/7 
ESTONIA ......Lapkričio 281 LITUANlA /.. **-Gruodžio 21

Taįp-gi naujas tierioginis keliąs tarpe .
LIEKO JAUS—DANZTGO-HALIU AN, Kanada

Visi laitai turi puikias kambarius trečios Riešas kėleitiams. 
Kreipkitės prie musų agentu jūsų mieste;

1 ’ . * I .i^.0. —» O —
— -
EĘEESE^EPSBSSESSBBIISBBSM
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PBAEHiS SE8GAKTIEK Ž®NM§. .
Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir chroniškas ligas,

' • * r 
Netyrą* Liaują " , ‘

Odos ligas . .
.Kepenų nusiskundimą 
Vidurių ligas/ / 
Reumatitiną ' . ; 
Nervų silpnumą . > , 
Skilvio nemalinlą < 
Inkštų ligas . . 
Nervų išsisėmimą 
Pocių skaudėjimą 
Spuogus nuo veido.

X-RAP VARPOJE JlMGlJ 'PIKREIKALINGA.
(lydant vbtoktfts Ugas? smal-Rtas Ir chroniškas* tnl.yra faktas kml nšyper 
visą savo gyvenimų studijuoju šltaš’ilgos. Pridedant mano ofisas yra ap- 

: rūpintas su nn-ująmlfits instrumentais {r prlCtalSom elektros Ir tt Joki 
ekspensnl nertu perdidell kad tik paselbė.his munoJlKonhis. Kofrrelčlmii- 
sto ateik Ir persitikrinki ar tavo-H-m yra bevilti ar guiiinajfeydyt. No? 

- žiūrint kokia jlRa butą. tacl mokslas Ir gabumas tave vėl sveiku, stipriu 
Ir linksmu padarys. PATARIMAI DYKAI* ‘ .

TREMONT ST., 
STOK,MASS 

(Prienais’MajestioTeatrą.)
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f čia nepaprasta proga pirkti nikeliu. 
I aptaisytą revolverį geriausio padary

mo. šauna S* & W. center iire patro
nais., Reguierlai kaina šito revolverio 
yra §8.50, bet per šita mepesj kaina 
nupiginta iki $-5.00. Tu negali gauti 
toki revolvecj niekur Už tokią., katiną* 
Mes gvarantuojain kiekvieną musų re-' 
volveri. Turime trijų didumų: 22—32 
ir .38. calibre; visi tiek; pat kainuoja.' 
Jeigu patronų negali gauti savo iftles- 
ce, gan gauti pas mumis.

iškirpk šitų apgarsinimų ir pažymėk 
kokio’didumo revolveri nori Ir prislųsk 
savo adresų ir 30e. stampom arba pl- 
tigtto dėl persiuntimo* Paskui galėsi 
užmokėti kuomet prilsųslm revolveri. 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokių pro* 
WD . ■ ■ .

OHIVAGO SAVETY CO.,- 
1330 K. AVestern Avė.. Pept. 600, 

CHICAGO, TEL.

08, W. T. REILLY
Pirmos Klešos Dantistas

469 B’v/ay, So. Boston, Mass. 
(Prie Dorėhčster Št i x—~.J,

- - - ■ ' - -■ ’ - .
■I ■ . ■ ■

■ 'r***
Bell Phone: Poplar 7545

ADOLPRL E. STANKUS
TIKRAS LIETUVIS

GRA BO RIUJS 
1028 Mt. VEBNon St. 

f PHILADELPHIA, PA.

. \
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PRITAIKAU AKINIUS/ 
k r , *

Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau į trumpą laiką. 
PatĮs. dirbamaltinius.

Vienintėlis lietuvis optometris* 
ras (akių specialistas) gaujoj 
Anglijoj* - ‘

X L, PAČAKABNIS, U D? 
377& Broadvtay, 8o. Boston, Mau,

m tAZįUISRO & «. ORALJ&IJOŠ

QO.

i - '
IBM. —; jonas Pranaiti!

524 K Otli St, So* Boston, Mum. 
HCUI’IRM. — J .AndrUHunas,

- !273 — 4-tli St, So. Boston, Muzs. 
PROT. RAŠT. ~ V. J* jakius,

147 H St., Boston 27, Mass. ’ .- 
J^INv BAriV juofsąa jugluų t 

MėifcUtt Academy 
.Arlin^ktou‘'B:eigUMi, tKamt •

MD. r- Leonai Bvagtdla,
* 111 Bovven ŠU So. Boeton. Masą, 

ržDO GLOBOJAI J* Crublnekaa,
B Jay St, So. Boaton* Mim, ir 

Antanu* Kmitas,
284 6tb 8t* So. Boirton, Mtm 

MARŠALKA — Povilai LattCka, 
81 Btory St., So. Bomou, Mm* 

Draugljo* antralaa raikai*: 
Broadway, So, Boaton. Ma*.

Dratigyatea ąiulrlnklaud laikoml kaa ; 
totm aedMdteal arttmfc M vai po 
pHt< B«fcjttoi) mJU 5 tt Ba

A.-. ui.
f*0vwMt RRMBi

- \ -

4

*1

*
t

V'

s
fr < *?, ■. '

1

Z ’7 *


	1921-11-10-DARBININKAS 0001
	1921-11-10-DARBININKAS 0002
	1921-11-10-DARBININKAS 0003
	1921-11-10-DARBININKAS 0004
	1921-11-10-DARBININKAS 0005
	1921-11-10-DARBININKAS 0006
	1921-11-10-DARBININKAS 0007
	1921-11-10-DARBININKAS 0008

