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E. Providence, R. I.—Po- 
licistas Wm. Peck nusišovė. 
Jis nesveikavo ir netekęs 
kantrybę* nusižudė.

k s t’><> i g 
Vilniaus 
Lietuvos 
Kauno i

NELAIMĖS SU
AUTOM O RILI AI S.

Vilniaus dvasiškoisos se
minarijos prof. kun. Reinys 
atvyko Kaunan profesoriau
ti Lietuvos universitete.

niarški- 
( Kasis- 
niarški 

be sumi ■
Ra-

Rinkimuose Į Seimą Kau
ne lietuviai gavo 10.000 bal
sų. o lenkai 7.000.

MEDĖJAS IŠĖJO IŠ . 
PROTO.

SENATORIUS LODGE,
Lietuviu prietelius. Balsuokite už 
jį lapkričio 7 d.

SUDEGĖ MOTERIS IR 
VAIKAS.

Atlanta. —.Jauna moteris 
Iadie Jackson pareikalavo 
divorso nuo savo vyro. Sa- 
kė. kad vyras įsi kaitinęs po
kerį ir juomi ją mušęs.

MIRĖ GRYBŲ
SPECIALISTAS.

NUSIŽUDĖ
POLICISTAS.

. ..$4.50

...$5.50 
\

* 
Mass.

/Z/č/K.lLALJ.l ALGŲ 
PAKĖLIMO.

Todėl 
Žydai 

kreivai žiūrėję i litus, pradė
jo juos gaudyte gaudyti.

_________  '
Šiaulių gimnazijoj ir mo

kytojų seminarijoj išviso 
mokinių yra 1.300. Gimna-

i r kai Rymas pasidavė, 
kio darbo jis reikalauja mioĮtai po dideliu iškilmių fašis-

Lietuvos universitetas nu
tarė siusti i užsienius profe
sūrai prisirengi i kun. Vincą 
Mykolaitį (poetą Putiną) ir 
kun. Praną Penkauską.

IŠSIKRAUSTĖ.

Konstantinopolis. — Gen>

Litai Lietuvoj ima vis la
biau prigyti. Litus įvedant 
viskas be galo irabraųgo. Pa- . 
brango ir degtinė, 
smuklės ištuštėjo.

TVaslihigton.—(’enzo Biu 
ras skelbia, kad per 1921 
metus Suv. Valstijose auto 
mobiliais užmušta lO.(KM) 
žmonių.

NESt SKAITO -'f
•. SU SULTONU.

PROHIBICIJĄ
IR KALĖJIMAI.

RINKIMAI
ŠV E K'ARIJOJ.

Gi* D AU
GIN INK AS.

Lžkirčiu ir Ožkasvilių 
kaimuose. Marijampolės p., 
apsireiškė kiaulių liga. Su
sirgusi kiaulė pajuoduoja ir 
gaišta.

Tauragės apskrities savi
valdybė už keliu netaisymą 
nubaudė 200 piliečių 251.060 
auksinu. Dabar keliai spar
čiai taisomi.

Rymas. — Italijos amba
sadoriai \Vasbingtone. Per
line ir Paryžiuje pasiuntė 
savo rezignacijas fašistų mi- 
nisteriu kabinetui.

NESUTINKA NU
PIGINTI ANGLIS

X-

VOS NESUDEGĖ.

Kaune Žaliame Kalne, ta
me forte. Kili- >eimo ąžuolė
liai pasodinti pradėta staty
ti Meno Mokvkla.

RIZIKAVO GYVASTĮ.

i PAKĖLĖ ALGAS.

Į tremtinių karantiną O-

Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ku spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytiniu indti ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. - Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.
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telefonus kompanijoms
DIRBA U VALANDŲ. IŠVAŽINĖJO PO N A MUS.

1

gmas. — Naųjasai Italijosj Ilginau. — Reikėjo 50 
premierus Mussoliui mato 1-Įtraukimu, kad išvažinėti 
talijos išganymą uoliame fašistus po namus. Jie bu- 
sunkiame darbe. .Jis patsĮvo sukoncentruoti api<* Ry- 
dirba 15 valandų dienoj. To-Įma 
....... -š . • i •

visi] savo draugų ministerią 
ir nuo visu valdininku. Vi
siems ministeriams preiiiie- 

paleisti darbiniii- 
galima apseiti. 

kad ikšio- 
i su savo par- 
meko gero ne 

lik ginčijosi, vaidi
los darėsi, o išei- 
•asfa. Taupyme 
....... didelį suma 

lidų Mu- 
panaikint i

ras įsai u 
kus be kurui
Sako ?vliissolim. 
laikinė valdži; 
tiniais ginčais 
darė, o t 
josi, j šia 
ties ues 
Mussoliui mai<> i

- ži'.iimą valdžios iŠ'; 
ketina

1
ssolini
molio [lelijas

] ,ašta. telefonai, 
telegrafai — visa 

“vaidži'fs rankose ir 
nešė milijonus i iru 
liti. Tai Mussoliui 
tas vsias. Įstaigas 
privatinėnis kompanij

(Teležiiikeįiai. 
taboka, 

tai buvo 
k.Tsiiiet 
muisto ■ 
ketina 

pavest i 
toms.

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų .Švento 

Juozapo Darbininkų » 
Sąjungos.

,“D AR B IN I N K A S”
----- Eina------

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IB 
SUKATOMIS. 

Metams...................................*..
Užrubežy metams ....................

“Darbininkas”
3G6 Bboaiavay, Boston 27,

Tel. South Boston 620.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Atsiradus Lietuvoj sa 

I viems pinigams žmonės pra- 
įdėjo nešti į iždines auksinius 
daiktus mainyti į litus.

Kaina 4 centai.

ii.i .jėgos tapo demobilizuo 
tos.

Veikimas \ isokios rūšies 
raudonųjų neapsi reiškia, 
'karsi jų visa.i nėra. Raudo
nųjų kv; 
gi rautos, 
užgriebi i. 
komunistu į >a r lament o

; toras t; 
llane laši
jaustų laikrašč-io 
spaustu vę.

llie’/os ir Įstaigos iš 
turtai ir rekordai 

Ramioj vienas 
ats

upo sua ręst uotas. Mi 
lai sudegino s<>ci- 

Avant’

henry cabot lodge

rinkimus
✓

/Z r V PLIS/ KOVON.

Nuo spaliu 12 iki 15 d. te
is Kazimieras Vilkavišky 

je laikė misijas.

Viiniuje lenkai uzdraud'- 
vadinti lietuviu gimnaziją 
Vytauto Didžiojo vardu.

Loadon. —- Anglijos visa 
dome atkreipta Į savivaldy ■ 
bių rinkimus. Pasirodė, kad 
D.iibo Partija tuose j-inki- 
muosc pralaimėjo. Pasiro
dė, kad iš 578 darbininkų 
kandidatų išrinkta tik 215. 
'■) is 450 x konservatorių iš
rinktai 3->0. Londono tary
boj darbininkai Murėjo 573 

tegavo 253.
savi 
valdė

Už DARBO PARTIJĄ.

— i t. (r. ells.
lisis Anglijęs rašytojas, 

mani l estą rinkimų į 
įmeiitą reilįate. -lis kar-

Loailon 

ga rs • > 
išlaido 
pa r! 
štai agituoja už Darbo Par
tijos kandidatus. Jis yra 
pats kandidatu į parlamen
ta mio Darbo Pirtims.

Znrich.—Rinkimai i Švei 
jos parlamentą sekan

čiai. pasibaigė: 10 proiesto- 
44. kataliku. 59 radika
lo sodiečiai. 5 socijaliai 

reformatoriai, 43 socijalis- 
2 komunistai.

SUSIRŪPINO.T- {
I Uirgži u s.— F ranci j o* lai - 

krasčiai plačiai rašo apie 
kovą tarp 
n iii 
tai 
irius).
Šimu 
š: >. 
turėsiąs : 
ventojus. 
kad 
bedu

plačiai
'* juodųjų, 

i’- socijaiistn. 
ne'i<>ja juodus 

Rašo, kad
Italija neapsei 

kad Mussoliui netrukus 
ginklu raminti gy- 

Apskirtai jašo.
Italija susilaiiksianti 

(!<•! fašistų.

vietas, o 
Londono 
valdybųi darbininkai 
12. o daliai- teturės 4.

’li-čimi (!<q rinkimu Į par
lamenta dar nenusimenama. 
Sa v i valdy 1 d ų rinkimuose 
paprastai mažas skaičius te
dalyvauja. o parlamento 
rrnkimimse kur kas daugiau.

Pro>-iJ< nce, R. L — Gili 
se]>pe Voiie dirbo (^ueen Dy- 
eing M’orks. .Jis buvo api
purkštas karštais sieriniais 
dažnis ir mirtinai nupliky
tas.

L -___________

,V< f Vari;. -4- Angliaka
siai rengiami prie kovos atei 
Dantį pavasarį. Angliakasių 
pr< z. Levvis pareiškė, kad 
pavasarį bus naujas ste.ri- 
kas. jei būsią Įšildoma nu
mušti algas. "AVUsIJn rrtirn. — I * itz. i fa r rb 

ing savo 57-toje gimtinėj ga
vo daug pasveikinimų Ame
rikos ambasadorius Belgijoj 
palinkėjo, kad prezidentas 
sulauktu 90 metu amžiaus.

Doper. N. JI. — Vietos 
kalėjimas nuo senai buvo už
darytas. Įvedus prohobiciją 
prisėjo jį atidaryti. Dabar 

i jame yra 16 kalinių, visi sė
di už laužymą prohibicijos-į- 
fstatymo.

Springfield, Masū.—Dak- 
tarai skrodė nesenai mirusį 
vyrą. Visi nustebo radę jo 
viduriuose kūdiki. Nesą tik 
galvos ir rankų. Tas vyras 
buvo 60 metų amžiaus, buvo 
ženotas ir turėjo keletą vai- 
kų. J is buvo sveikas ir nor
malus. Daktarai- išranda, 
kad iš jo turėjo būti dvyniai, 
bet tam tikros aplinkybės į- 
vyko, kad antrasis įaugo

4

Detroit, Mich. — Strytka- 
rių darbininkams pakelta al
gos. Gaus mažiausia po $5 
dienoj už 8 vai. darbo dieną. 
Strytkarius Detroite valdo 
/miestas.

BIJO FAŠISTŲ.

Zurich. — Šveicarijos Sal
džia pradėjo reikšti Imkimės 
dėl fašistu. Mat fašistų va
dai šaukė, kad Šveicarijoj 
dalis, kur itališkai kalbama 
reikią prie Italijos prijung
ti. * “

€• -A& K ' ■ \
FORD PIRKS ANGLIŲ'

• KASYKLŲ.

Piftsburg, Pa. — Henry 
Ford ieško pirkti anglių ka
syklų, Nori nupirkti bent 
30.000 akerių, kur būtų 180.- 
000.000 tonų anglių. TaŠ at- 
seitų arti $15.000.000.

^šaulių Sporto Sąjungos 
instruktorius buvo žydas 
šiilginas. .jis buvo užsiimi 
nęs su žmona vykti Holam 
dijoii ir reikalavo sau ii 
žmonai liūdymo. Valdiniu 
ku.i atsisakius žmonai duoti 
leidimą žydas drožė jam 
veidan.

Dabkiškės sodžiuje (Tau
ragės v.) susibadė dvi kar
ves. Moteris norėjo jas per
skirti. tai ta .Dioteri karve ‘ Tnegvvai nudūrė.

Kauno komendantas vie
nam mėnesiui uždarė žydų 
laikraštį ”Neis”už melagiu-J 
gii žinių apie valdžios parėji 

pfi imk .<-k IBIU r ii i?r.111
1 ’uškino pamin-! Lietuvos autoriletai pažvelgs 

į Amerikos li<>tuviij laikraš
čiu me Ingi ligas žinias apie 
Lietuvos Įstatymus ir parė
dymus). . . J

Vilniuje
klas perneštas iš Pilies sodo 
į darželi ties Šv. Kotrinos 
bažnyčia, truputį perdirb 
tas ir pavadintas Moniuškos 
paminklu.

y Partsmoath. A’. 11. — Jo- 
seph Blaussatv rizikavo gy
vastį dėl skrybėlės. Jo skry
bėlė įkrito į upę. -Jis buvo 
ant iaivo. Nors upė yra 70 
pėdų-gilumo, bet jis šoko 
gęlbėti skryliėlę? Jam pa
vyko ją pagauti. Pasirodė, 
kad jo skrybėlė nebuvo pa
prasta. Jis joj buvo užsiu
vęs $400.

Lynn, Mass. — Namuose 
po-niim. 90 Entavv St. ketu
rių metų vaikas, bo vi josi su 
degtukais ant pirmojo aug- 
ščio. Padegė netikėtai na
mus ir bėgo pas motiną ant 
antrojo augščio ir pasakė, 
kas atsitiko. Abu suspėjo 
išsigelįėti.

Konstantinopolis. — Tur
kijos sultonas, kurs laikosi

APKALTINO MOTERĮ.

Cleveland, O. — Moteris 
Mabel Champion buvo tei
siama už nužudymą Thomas 
O’Connell. Grand Jurv su- •*

alijantų malone, kreipėsi į aidėjo iš penkių vyrų ir sep- 
Kemal Pašą pareikšdamas tynių. moterų. Tai jie išra-. 
norą susiartintu Kernai Pa- do ją kalta ir nuteis? atsėdė
ta atsisakė ta dąrvti.- ti 20 metų

Ilavcrliill, Mass. — Ang
lių pardavėjai ima už anglių 
po $18 ir po $20 u žtoną. Ma
joras pasišaukė anglių par
davėjus ir liepė jiems parda- 
davinėti po $16.75 už toną. 
Anglių pardavėjai atsisakė 
tą pildyti. Nurodė, kad 
anglių nesą užtektinai ir jei 
kaina būtų nustatyta pigi, 
tai anglių pardavėjai jų par
duotų tik savo artimesnie- 
siems.

Vilniuje Agresto pirtyje 
kilo gaisras. Tada maudėsi 
lenkų kareiviu. Gaisrui ki 
lūs 50 nuogu kareiviu išbėgo 
gatvėm Jų drabužiai sude
gė-

Manchester, N. II. — Ed- 
mund Donnelly pašto tar
nautojas apkaltintas tapo 
vogime ir atidarinėjime laiš 
kų su pinigais. Paleistas po.

kaucija.

Butrimonių valsčiuje per 
du mėnesiu sudegė 9 kol ji 
mai su gėrybėmis. Ūkinin
kai gaudavo grasinančių 
laišku, kad daugiau degs. 
Pagalios Raubonių kaime 
spalio 3 d. sugautas kaltinin
kas, jis besąs grįžęs iš Ame
rikos.

Bangoj Mass. — Moteris 
Garceau su savo lKmėnesių 
amžiaus kūdikiu sudegė, 
kuomet jų namas degė. Du 
kitu vaiku moteris suspėjo 
išgelbėti, bet inbėgus-gelbe- 
ti trečiojo negalėjo išbėgti iš 
ugnies.

. Nasliua, N. H. — Ormond 
Dotey su savo draugu buvo 
išėję medžioti. Bet jo drau
gas staiga išėjo iš proto ir ė- 
mė šauti į jį. Dotey mirti
nai tapo sužeistas.

ŽUVO MEDŽIOKLĖJE.

SUGRĮŽO
PRITRENKTAS. tzijoj pritrūko suolų. Tėvų 

komitetas ketina suolus pa
rūpinti.Fall River, Mass.—J atneš 

Tafe, 12 metų vaikas išėjo iš J 
namų ir už valąndos sugrį-j 
žo apsvaigęs.' Negalėjo Šne-L » y-
tS»i T-rni Miuose spalio 13 d. atvyko

'1865 m. ištremti iš Lietuvos
Rusijon piliečiai, iš kurių 
525 lietuviai ir 12 žydų.

kėti. Tuoj iiugabentas ligo-1 
ninėn. Jo galva besanti su
trenkta. Policija ieško kal- 
tininkij-mušeikų.

Portland, Me. — George 
Meeker, 22 metų amžiaus, 
cx-kareivis, prieš septynis Harington. paąjielbė, kad iš 
mėnesius vedęs, buvo nušau-1 Trakijos visa Graikijos ka
tąs miške bemedžiojant. | riuomenė jau išsikraustė.

Spalio 13 d. Kaune inž. 
Jankausko automobilius su
sidūrė su vežimu. Vežimas 
apvirto į griovį, automobi
liui nulaužta ašis. Niekas 
nesužeistas

RADO NEGYVA J
Providence, R. I. — Upėj 

rasta moteries lavonas su 
galva apsukta sijonu. Mo
teris yra apie 65 m. Apžiū
rėję ją daktarai sako, kad 
vartdenyje ji buvus apie 10 
dienų. Pas ją rasta tik 6 
centai.

St. Paul, Minu. — Prote- | 
gorius Minųesotos universi
teto Durand'mirė. Jis bu
vo grvbų žinovas.
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“D AKB IN*INK A S” 
'(The Workeb)

The Lithuasian Tbi-Weeki.y Papkb.
■ Published every Tuesday, Thursday, 
•nd Saturday by St. Joseph’s Lith- 

. UASTAJC R. C. Association or Labos.

nantį utarninką lapkr. 7 d. 
balsuotojai turi progos tą 
nelygybę išlyginti ir teisybę 
įvesti. So. Bostono Tligh 
Schoolėj moteris vedanti 
kelsą iš 50 vyresniųjų vaikų 
gauna per metus $744 ma
žiau už vyrų, kurs veda kle- 
są iš 40 žemesnio amžiaus 
mergaičių! Tai neteisinga. 
Visi piliečiai balsuokite už 
“Equal Pay for Equal Ser- 
vice.”

V •

pasekmes rinkimų į Lietuvos 
seimų vis dar nėra. Chica- 
gos “Naujienos” skelbia 
kablegarmą, kur pranešama 
gerokai skirtingos pasek
mės nuo seniau praneštų.. 
Būtent išrinkta socijaldemo- 
kartų 10, Valstiečių. Sąjun
gos 20, krikščionių demo
kratų 38, žydų 2, lenkų 2, 
vokiečių 1, komunistų 5.

“Entered as second-dass matter Sept. 
12, 1815 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879”

“Acceptance for mailing at special rate 
of postage provided for in Section 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on Joly 
12, 1918.”

S~BSC2£BTION RaTX8 :
Te&rly ..................................................$4.50
Boston and suburbs ..................$5.5®
Forelzn couutries yearly ..............$5.50

• v. «»,---------------------- --------------------------------

BAISI OPERACIJA.

i

RINKIMAI Į SEIMĄ.

Oficiailo pranešimo apie

KOMPANIJA
PASIPRIEŠINO.

I ____
Munchester, N. II. — Au

dėjų streikas, kurs jau 4p

savaičių kai tęsiasi, turėjo 
šiomis dienomis baigtis. Bu
to pakviestas patarpinin
kauti vyskupas George Al- 
beri Guetsin. Jis pasiūlė, 

. kad algos būtų tos pačios, 
kurios buvo prieš streiką ir 
k^d darbo valandos būtų 51 
savaitėj. Streikininkai prL 
ėmė vyskupo pasiūlymą. Bet 
Amoskag kompanija atme
tė, Rokuoja, kad 51 valan
da savaitėj permažai.

_W^gaO»=ii..........K m
čia nakčia baidytis, palaukit (•įerzinta.

— Tą pasakius,boba užtrenkė £•&
Qlė paliko UŽ durių tamsoj /

,f Jau ketino auįščiau lipti į saaro 
nę, kada durys atsidarė ir ta pati boba iš
kišus galvą tarė: prašau įeiti!

Kurkęs Padėkonės dienai * 
artinantis kįla. Spėjama, 
kad iškils iki 80c. už svarą.

\

Lazdyną Pelėda.

Iš CIKLIAUS “DARBDAVIAI.”v

fcIš Lietuvos laikraščių ir 
privatinių. žinių paaiškėja, 

'ka’d perkeitimas Lietuvos 
i valiutos vra Lietuvai skau- 
įdžia operacija. Kaune bu- 
|yo veikėjų sušauktas mitin- 
įgas reikale brangenybės. O 
Btos brangenybės iškilimas 
| nesvietiškas. Pavyzdžiui če- 
Kyerykų pora Kaune rugsėjo 
Imėnesi kainavusi 500 aųksi- 
fmi spalio mėnesio viduryje 
■"kainavo $10. Duonos kilo 
įjrugsčjo m. buvo 20 auksinų, 
•-o spalio m. viduryje 270 auk
osimi.
; . Susirūpinę sodiečiai nau
dais pinigais nepardavinėja 

i*",vo produktų. Todėl daik- 
. kariais nei už brangią 
na miestuose negaunama. 
Linai neturi, ką daryti. 
wje suirutėje žinoma

■ px±kliai moka pasinaudoti. 
■Kam kam o visiems, kurie 
ilį algų gyvena, Lietuvoj da
bar baisi beda.

l Amerikiečiai privalėtų da
bar saviškiams gausesnę pa

yramą siųsti.

VISI Už LODGE
1

k Ateinanti utarninką. lap
kričio 7 d. visi lietuviai A- 
inerikos piliečiai Massachu- 
Setts valstijos privalo ati
duoti balsą už Lietuvos prie- 
įtelių senatorių Henry Cabot 
Lodge. Jo užtarymo Lietu
vai dar reikės. .To dėka gruo
džio 19, 1918 Suv. Valstijų 
senate inešta buvo rezoliuci
ja už Lietuvos pripažinimą. 
Senatorius Lodge yra senato 
užsienio reikalų komisijoj ir 
jis daug nulemia. Jo ineš
ta anuomet rezoliucija yra 

» tokia:
.. “Nutaria, kad senato nuo
mone ‘Lietuva turi būt at
kelta nuo Rusijos ir turi 
piuti neprigulmvbę ir kad 
a pat teise turi būt suteikta 
Atvijai ir Estijai. Visos 

į sitos tautos turi turėti laisvę 
ir neprigulmybę. ”

E. Vilnius ir Klaipėda sveti
nių rankose. Remkime savo 
galingus užtaroj us.' balsuo- 

• kir.e visi už Lodge.

Už LYGY&Ę.
bal-

Aukštoje pastogėje prasidėjo dirbtuvių 
gyvenimas, apie kurio baisumą negali turė
ti supratimo tas kuris jo neprityrę.

Gyvenimas iščiulpiantis sveikatą, pa
vergiantis dvasią, darantis iš žmogaus maši
ną.

Ir da ne, kažiką žemesnį už mašiną! 
nes mašiną perdaug neapsunkina iš baimės 
kcal nesulūžtų kokia dalis, nes reikės tą dalį 
nupirkti ir už ją užmokėti, mašiną tepa kas
dien kad nenudiltų, žmogumi gi rankpelniu 
nesirūpina niekas, ar jis pavalgęs ar ne, 
niekas jo darbo neaprubežiuoja, nes žmogus 
kad sveikatą padėjęs žus, tai į jo vietą ne
ieškomas ateis kitas ir nuvirtusio darbinin
ko vietą užims.

Taigi ir Jokubiene su jos Olga niekas 
nesirūpino, darbavosi jos, negaišindamos 
laiko, už geros arbatos su šmoteliu duonos, 
paimtos krautuvėlėje ant bargo. dirbo die
nas ir naktis.

Ole biskį prisnūdus apsiprausadvo su 
šaltu vandeniu ir iš ryto ėjo į dirbtuvę, nu- 
nešdama darytą namie darbą, vakare parei
dama su nauja medžiaga.

— Užsimokėsim visas skolas, tada leng
viau padirbėsime! —xdžiilgino sa$ę vargšės, 
tuo vilties žodžiu pragindamos miegą kuris 
merkė suvargusias akis.

Vieną sykį, juodviejų viltis da sustip
rėjo:

Atėjo iš siuvyklos kurioje Olė pirma 
darbavosi viena draugė ir žiūrėdama į juod
viejų darbą tarė: — Na tik dabar pralobsi- 
te! tai baisiai brangus darbas, mūsų pone 
vakar pirko iš krautu, 's tokių kutų ketu
ri u s aršinus, užmokėjo po penkiasdešimts 
rublių.

— NegalS būti! — sušuko nustebusi Olė 
ir jos motina žiūrėjo i siuvėja fvg į žvaigž
de.€

— Tai trejetą šimtų uždirbote lengvai 
skaitant! pašnekėjo draugė ir išėjo, pra
linksminus širdis vargdienių.

— Da nuo skolų atliks! — džiugino sa
vę duktė ir motina, da su didesne paskuba 
varstvdamos karolėlius .• r

Taip joms vakare besidarbuojant, du
rys jų-lindynes atsidaro ir įėjo kiemo sar
gas.

Nesibeldė į duris, dabar įėjęs kepurės 
negusiėmė, kaip tai paprastai daro sargai 
įeidami su kokiu reikalu,, namų savininko 
siunčiami prie biednų gyventojui augštybių 
ir drėgnų sutrenų.

Taigi ir šitas įėjo, ir tuoj priimdamas 
valdininko toną tarė: kodėl nemokate nuo- 
mo. kas taip daro ?! ponas liepė kuogreičiau 
pasirūpinti, nes kitaip išmes! Kas kaltas 
o kam prisieina mėtavoti, ir sukinėk tu žmo
gus sau kojas po visus urvus! tfu?

Nusispjovė ir išėjo užtrenkdamas du
ris.

Motina ir duktė pažvelgė į savę nusimi
nus jos : — kas bus ? — tarė molina tykiai.

— Rytoj nuėjus paprašysiu,' — tarė 
Olė, jau nemažai uždirbome, užsimokėsime 
ir da atliks. x

— Reikia prašyti,, rasit kaip nors bene 
išlipsime iš tų skolų, skola blogiau kaip li
ga, — patėmijo motina.

— Kas to nežino, — pritarė Olė, da su 
didesne paskuba Vartydama karolėlius.

; ‘ Ant rytojaus Olė darbavosi dirbtuvėje

i
pa-

Ateinantį utarninką
Barimuose Bostoniečiai be
kitko turės išrišti vieną ly
gybės klausimą. Dabar yra 

n‘p kad higli schoolių mo
toj ai negauna lygios algos
tą pat darbų — vyrdįjgau- iyg,.kar^či<rapimta; veidas degė. rankos dre- 
daugiau. moterys ina- lygu kas duris pravėrė. < :dis jaipla-

. už tą pat darbą. Tai įkosi smarkiai. laukė ponio- įpinant ir bjjojo 
uringa nelygybe ir atei- kad neatsisakytų jos prašyme. Įėjo galų ga-

E Motina pairas į ją ir užklausė: —už-
s Vėjai*

— UĮrimok^jau, — tarė Olė slopiai, ne-" 
užsimokėjau, bet prižadėjo palaukti, dirb
tuvėje negavau šiandien, už dviejų Savai- 

Olė įėjo, ir tapo jve^aĮ kambarį, kur čių... dabar tik tris rublius ir aštuoniasde- 
, 2. ‘ ■ šimtis kapeikų davė, — kalbėjo Qlė išvy-

Buvo tai senokas vyraą išpurpęs, sulū- niodaųia medžiagą kutams varstyti.
žęs, apvalų jo veidą su dviena pagurkliais 
dabino didelė mėsinga mėlyna nosė, su 
dviem karpomis apaugusiomis juodais plau
kais, po barzdos seniai jąu mačiusios brit- 
vą buvo parišta balta serveta. Vienoje ran
koje laikė šakutę, antroje peilį. Olei įėjus 
primerkė ir taip jau siauras akis, apžiūrė
damas ją nuo galvosjkilęojų.

Ji linktelėjo galvą ir nedrąsiai pratarė:
— Atsiprašau kad taip vėlu... dieną aš 

dirbtuvėje, atėjau pašyti tamstos palauk
ti kiek su nuoma.

*-— Tamsta pas manę gyvenate? — už
klausė savininkas ir tuoj pridėjo: — tamstą 
prašau sėstis, arbatą sykiu išgersime, pra
šau — atkariojo ir pasikėlęs pristūmė jai 
kėdę 6 pats užsiėmė pripylimu arbatos.

— Atsiprašau, — atkartojo Olė, aš la
bai laiko neturiu, namon vakarui darbo par
sinešiau, aš vien norėjau prašyti kiek pa
laukti. ..

— Apie tą nėr ką kalbėti, — pertrau
kė savininkas- šaipydamosi meiliai f Olę ir 
paėmęs ją už rankos vertė šalip savęs atsi
sėsti..

Olė atsisėdo ant kraštelio kėdės, buvo 
nusiminusi, susimaišiusi, ’taip jai tos vai
šės prieširdis neėjo.

— Tamsta pas manę gyveni ir dar ne- 
pasižinome, tarė sayininkas vis su kede 
traukdamosi arčiau. Tokios gražios pane
lės visai nepriyalo mokėti,—susijuokė smul
kiu juoku ir paėmė Olę už rankos, gniau
žė ją savo rankoje, į akis žiūrėjo markstv- 
damosi savo užtinusiomis akimis.

— Meldžiu gerti, — a — sustenėjo stai
ga. — koks aš! Čia pasikėlė nuo kėdės ir nu
trypė prie kredensii, iš ten atnešė boiiką su 
vynu ir skrynutę saldainių, * du stiklus pri
pylė, vieną įdėjo į ranką Olei, su antra mei
liai laižydamas prie mergiiips pristojo.

— Susidaužkim! — tarė ąnt pirmosios 
pažinties karalienė mano! koks aš laimingas 
kad toks žiedas pražydo jlo mano pastoge. 
Olė numanė kad neturėdama kuo mokėti 
nuomos ji kreištis negali, taigi gėrė, užkan
džio j o. savo arbatą išgėrus nuo kėdės atsi
kėlė.

— Karalienė mano! kodėl taip greitai! 
da lient valandėlę, maldavo savininkas.

— Darbas laukia, motina bus nerami,
— paaiškįno Olė.

— Spjauk tamsta ant to darbo! nejau 
užsimoka tokios akutės varginti darbu! — 
rėkė savininkas, ne, ne, toks 'aniolėlis ne 
dėl darbo, tamsta visai neųiokėsi man už na
mą. nuo šios dienos aš tamstos... dėdė, ka
ralienė mano\.. -

— Bet tuo tarpu aš vis-gi turiu atsisvei
kinti su jumis, — atkartojo Olė, sudievu ir 
ačiū jums, už poros savaičių gausiu savo už
darbį tai atsilyginsiu. v

— Meldžiu nesirūpinti, na ką-gi, kad
jau taip skubi tai sudiev? • j

Olė linktelėjo galvą ir norėjo iš®įtį> bet 
senis nuo kėdės pašoko ir tragiškai pra- 
skleisdamas rankas suriko: — Nejau taip 
su dėde atsisveikina! — ir pakol Ole susi
prato kas darosi, senio sutužęs veidas buvo 
jau visai prie jos veido o nuseiliętos lūpos 
šliužinėjo po jos akis, skruostus, kaklą.

Olė ištrūkus iš jo rankųA žodžio nega
lėjo pratarti, senis gi šniokšdamas kaip 
dumplės kartojo: nepyk, aš gi ded. dė, 
dėv. ,

Ji atsisuko ir be dvasios išbėgo pro du-
ris. —

už stalo sėdėjo ponas ir gėrė arbatą.

le kaip visada šilkais šnabžadųti, didi, ne
prieinama su reikšme savo nervingame vei- 1 
de kuris nepridavę drąsos ją prakalbinti. < 
Panelės paprastai nutildavo poniai įėjus ir 
dabar nutilo visos, vien girdėtis buvo tam- 
burkų pakšnojlmas, ir barškėjimas stiklia- 
ru ant siūlo traukiamu.

I *■ . . v

Pone per visas darbininkes perėjo, per
žiūrėjo darbą, papeikė, patėmijimus darė, 
retai gyrė.' verčiau gerai radus visai tylėjo. 

■Galų gale susilaikė prie Olės ir tyliai 
žiūrėjo darbo.

—Poniute, nedrąsiai prabalo mergina, 
ar negalėčiau aš gauti kiek už darbą, man 
baisiai pinigai reikalingi...

Pone pažvelgė į ją susiraukus nelemtai, 
— Įcas do laikas! aš gi tamstai vienai nega
liu mokėti skyrium, mokėsiu visoms tai ir 
tamsta gausi!

— Poniute, susimylėkit! — tarė mergi
na su ašaromis akyse, iš buto mumis varo, 
ką aš padarysiu!

— Tas man nerūpi! — sušuko pone, — 
antras dalykas, nekiek uždirbai per tas ke
lias dienas, tas tavęs neišganys, tą sykį ati
duosiu kiek tau priguli, bet daugiau kad 
man to nebūtų!

Atidarė stalčių išėmė knygą ir ėmė 
skaityti.

— Tamstai išeina trys rubliai ir aštuo- 
niosdešimtys kapeikų, tarė visa drebėdama.

— Mes gi su motina naktimis dirbome!• 
poniute apsirikote ar ką, jog tokių kutų ar
šinas kainuoja penkiasdešimts rublių! mes 
gi padarėme apie dvidešimts aršinų!

— Kiek kainuoja tau nerūpi! aš ne 
krautuvės kainą moku bet dirbtuvės, netin
ka galite daugiau neimti, — kalbėjo pone 
išėmuš iš sidabrinio radikulio tris rublius ir 
astuonias dešimtis kapeikų, — kogi norite 
jog pirmoji savaitė niekur nemokama, tai 
ant išmėginimo.

Olei pritrūko žado, tas smūgis perėjo 
jos jėgas. - * ?

— Susimylėkit pone, duokit man dar
bą kuris duotų uždarbį!

— Norėtumei! — ėmė juoktis pone, ge
riau mokamą darbą dirba vyresnios panelės, 
tai neįvairus darbas, nes kiekvienas gali pa
dirbti, pagal darbo ir kaina!

Tą tarus pone atsisuko ir išėjo iš dirb
tuvės, panelės subruzdo ruoštis eiti ir Olė 
paėmė savi- uždarbį ir taipogi išėjo.

— Ką aš mamai pasakysiu ? tokia rodos 
pažiūrėti pone ir nesisarmatijo, jog tai vą- 
gystė, ne, blogiau da kaip vagystė! vagis 
vien turtą pavagia o tokios poniosj iš varg
dienių sveikatą iščiulpia! siurbėlės!

Olė verkti negalėjo, akys degė, “veidas 
degė., galvoje ūžė, dabar jautė baisų nuvar- 
gimą. valandomis, stojo negalėdama paeiti.

z Įėjus į kiemą atsistojo pas vartus ir svi- 
ravo ką daryti: ar eiti ir pasakyti motinai 
teisybę ar eiti prie namų savininko atsipra
šyti kad palauktų iki mėnesio galo.

— Butui ^reikia penkių rublių, jeigu 
tiek temokės už darbą gale mėnesio vėl gau
siu tris, karutuvė^e skolai atliks rublis o tęn 
jau yra apie dešimtį!

Olė nutarė: Įbėgo ant trepu ir tartum 
liepsnose sustojo pas duris namų savininko. 
Vaalndėlępatsovėjus atsigaivino ir paspau
dė durių skambutį. “ > _

— Kas? —pasigirdo iš vidaus.
— Saviškė, gyventoja trečiojo aukšto.
— Durys atsidarė ir su žvakę rankoje 

išsikišo sena moteriškė ir piktai užklausė: 
prie ko ? \

Norėjau matyti poną Surbelevičių — 
tarė Olė. \

* —U--------
siraukusi boba, kodėl dieną neatėjote, koj,

— Kaip-gi su manimi bus? — pasigir
do Staiga klausymas, ištartas balsu panašiu 
į pjūklo girgždėjimą.
, Iki šiol Olė toje pusbrekšmoje mažos 
lemputės nepatėmijo už komodos pas langą 
sėdinčios moteriškės, buvo tai krautuvinin
kė iš priešais. »

— Kas-gi su manimi bus ? — atkariojo 
ji, aš ilgiau laukti negaliu, iš kur norite 
imkit o man kas mano atiduokit, aš savo 
kruvino skatiko ieškau, kaip taip galima 
imti neturint iš kur atiduoti! Oi kiek aš 
nuostolių turiu per tą savo gerą širdį!

Nagi duokit ką nors dėl tikrumo, ką 
aš žinau išmes iš buto tada švilpk, kur aš 
jus surasiu! rėkė boba kas kart didžiau įtū
žusi.

— Ką mes duosime ?! sudejavo Joku- 
bienė, vyro liga viską paėmė, susimylėkit, 
palūkėkit dvi savaiti, uždirbtų daug yra, ką 
gi darysi kad neišduoda ?!

— O kad jumis velniai, lakudralkos jūs 
nelaimingos! bile išvilioti, o dailinsis, o lai- 
žysis, prisilaižys, išvilios, paskui juokiasi!

Boba pripuolv prie durių atidarė jas 
, Triukšmingai ir palikus atdaras klapnojo 
žemyn keikdama balsu.

— Olė stovėjo galvą suspaudus; motina 
nusiminusi kūrė primusą ant kurio stovėjo 
skardinis drumulys su vandeniu.

Olė atsikvošėjus atsisėdo prie stalo, pa
siskleidė savo darbą ir ėmė varstyti blizgu
čius. Ašaros smaugė ją, blizgučiai per aša
ras atrodė dvilypiai, Olė nukratė ašarą ir 
vėl varstė.

— Ole, — prabvlo motina statydama 
prieš ją stiklinę su arbata, — ką aš tau duo
siu ? nė duonos, nė enkarus...

— Aš visąi užmiršau, — tarė Olė ir išė
mus iš kišenės savo uždarbį ant stalo padė
jo, — paimk mamyte pas žydą čia žemai, pas 
ją neik daugiau.

Motina išbėgo. Olė palenkė galvą ant 
rankų ir davė valią smaugiančioms ašaroms.

Gėrė arbatą ir lygiai su motina klojo 
plianus šviesios ateities kada užsimokės vi
sas skolas ir ramiai be paskubos darbuosis.

Svajojo vargšės o gyvenimas savo vė
žėmis ėjo.

Ant rytojaus vakare kada Olė parėjo 
rado, motiną labai susirūpinusią.

Nenorėjo sakyti kas jai ant širdies, ga
lų gale Olė išgavo kad vėl skolininkas buvo 
apsilankęs. Nuo jo buvo paimta laidotu
vėms dešimts rublių.

— Užsimokėsime tarė Olė, ir atsisėdo 
prie darbo.

Led pradėjo varstyti nelemtus blizgu
čius kada staiga durys atsidarė ir naniftar- 
■gis jose atsistojo.

— Ponas prašė kad panelė tuoj ateitų,
— tarė jis kaip tai ypatingai šypsodamas.
• Olė nuraudonavo ir žemiau pasilenkė 
ant savo darbo.

— Reikia e ti, tarė motina, o rasit aš,
— pridėjo.

— Ne, ne, — tarė Olė staiga lyg pasi
ryžusi, — tuoj ateisiu, 
sargą, matomai" norėdama nusibodėti nepa
geidaujamo svečio.

Sargas išėjo, .Ole užsimąsčiusi stovėjo 
prie stalo, paskui’sustūmus blizgučius iše-

1 • /

tarė atsigręžusi į

t

♦

♦ *

Už poros savaičių visos skolos buvo už-
mokėtos, vakare Jokubienė nesidarbavo jau.

— Dieve mano! — ištarė balsiai*karia- dės prašoma gule anksti ir užmigdavo ra- 
' ..rniai, —--

Užimtas. arbatą geria, — atsake su-

me girdėjosi baisi skunda ir ėmė bėgti augš- 
tyn trepėmis.
; Įbėgo į savo pastogę numetė skrybėlę 
ir suspaudė rankomis gal^ą, ūžė joje, ver
petavo, dunzgčjo.

— Baisiai buvau nerami, tarė motina, 
— tavęs nesulaukdama iki šiol, jau devin
ta? .. • '■.

— Pas namų savininką buvau, — par
traukė Olė. _ _• *,<

— Nereikėjo, e-e-e, aš bučiau pati ver
čiau... /

— Vištiek! — pertraukė Olė matomai

šypsodama, Išsipildžius jos svajo-

, Nebijojo jau nė krautuvininkės, nė kai- 
geradėjans, iš ryto ir pakarę meldėsi 

už dirbtuvės savininkę, prašydama dėl jos

— Kad ne dirbtuvė, kitaip pas mus bū
tų. — kalbėjo, užmigdama.

OTė žiūrėdama į ramiai miegančią mo
tiną mąstė tankiai:

—’ Oi motule, motule, kad galėtumei 
taip amžinai užmigti ir niekada nesužinoti 
teisybės!.. ne aš viena!..
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DAR APIE FAŠISTUS.
Italijoj įvyko taip sakant 

pusrevoliucija. Fašistai į- 
baugino karaliti pavesti 
jiems ministerių kabineto 
sudarymą. Jie pradėjo nuo 
to, kad suorganizavę savo 
narių gaujas išvijo teisėtai 
išrinktas kelių žymiausių 
miestų valdžias ir į jų vietą 
pastatė savo sėbrus. Išrodė, 
kad Italijoj kils fašistų re
voliucija. Valdžia buvo pa
sirengusi įvesti karo stovį, 
bet karalius tam pasiprieši
no, paskyrė ministerių pir
mininku fašistų vadą, Beni
to Mussolini ir pavedė jam 
sudaryti ministerių kabine
tą, kitaip'sakant, fašistams 
atidavė valdžią.

Mussolini yra dar jaunas 
vyras (38 m.). Pirm karo 
jis buvo karštas socijMistas, 
vienas iš žymiausių socija
listų vadų, laikarščio leidė
jas. -Po karo liko lygiai 
karštu visokio plauko “rau
donųjų’’ priešu. Apie porą 
metų atgal Italijos darbinin
kai neapsikęsdami fabrikan
tų priespauda buvo prašali
nę daugelio dirbtuvių savi-' 
įlinkus ir ėmė patys dirbtu
vėse šeimininkauti. Kaip 
visur tokiuose atsitikimuo
se. taip ir čia “raudonieji"

kaskart labiau nepakenčia 
mi.

WASKINGTON. D. C.

Lapkričio 1 d., adv. M. M. Šil
kas, Lietuvos Informacijos Biuro 
vedėjas ir “Eltos” koresponden
tą sapleidžia Lietuvos Atstovybę 
V ašingtone ir grįžta Philadelphi- 
jon, kur vėl užsiims advokatūra.

1929 m. kovo 4 d. adv. Šlikas 
buvo paskirtas Lietuvos Atstovy
bės Vašingtone' pagelbininkas-sek- 
retorius prie p. Vileišio, buv. Ats
tovo, ir nemažai prisidėjo prie 
Atstovybės darbo ir Atstovybės 
raštinės sutvarkymo. Tuo* pačiu 
laiku adv. šlikas vedė Atstovy
bės Juridinį Skyrių ir raštinę.

Adv. plikas yra anglų kalbos ži
novas, gabus advokatas ir diplo
matas. Per jį tapo užmegsti su 
Amerikos politikais ir diplomatais 
politiniai santikiai kurių rezulta
tas buvo Amerikos pripažinimas 
I Jetuvos de jure. '

Adv. šlikas gimęs Sugar Notch, 
Pa. ir turįs 33 metus amžiaus. Per 
27 metus gyveno Pittston, Pa. 
P radinį mokslą ėjęs Pittston High 
School. Augštesnį mokslą baigė 
St. Thomas College, Scranton, Pa., 
1914 m. us didžiausiu pasjžymėji- 
įr.i ir gavo laipsnį A. B. cum 
magna Įaudė. Advokato mokslus 
ėjęs Pennsylvanijos Universitete 
Teisių Skyriuje. 1918 m. pristo
jo prie advokatų luomo Philadel- 
phijoje kur užsiėmė advokato 
praktika.* Prieš atvyksiant Ats
tovybėm adv. Šiikas lošė didelę ro-

LDS. 92 kuopoj ir pareigas pildo 
finansų raštininko, protokolų raš
tininko'ir yra kasierium. Tai-gi 
toliau atsisakė pildyti visų trijų 
pareigas, nes J. Pundžius buvo 
išrinktas tik kaiserium. Bet dar 
iki \’a%jų Metų attiksiąs visų tri
jų darbą. Ypač mūsų kuopa yra 
nemaža 92-aja. Ir mes galim daug 
ką nuveikti, tik reikia ant susi
rinkimų atsilankyti ir gerai rei 
kalus svarstyti. Mes galim viską 
padaryti, tik rėkia vienybei.

- J. Br—nis,

Šv. Petro ir Povilo Bažnytinis 
koras rengia linksmą vakarėlį. 
Bus dainų, ir šokiai New Liberty 
Hali 7 dieną lapkričio 7 vai. va
kare. ,

Kviečiam skaitlingai atsilankyt 
kaip vietinių teip pat aplinkinių 
kolionijų.

Mussolini su visu atsiver
tėlio uolumu pradėjo orga
nizuoti tuos gyventojų sluo
ksnius, kurie nenoi’čjo 'ko
munizmo įsivyravimo. Pa
vadino juos fašistais ir pra
dėjo atvirą kovą su “raudo
naisiais,’’ kruviną kovą. Į 
terorą atsakė dvigubu tero
ru. Už vieną užpmštą iašis 
tą galabijo bent 'povą komu
nistų. Pagalios pati vai 
džia pasirodė fašistams per- 
lėta ir, kaip jau minėjome, 
ėmė ją mesti iš miestu. Da
bar jau jie valdo visą šalį.

Kaip valdžios permaina 
atsilieps Į Italijos naminę 
politiką, mums nelabai svar
bu. Fašistų judėjimas turi 
platesnės reikšmės. I*rieš 
karą smulkioji buržuazija 
gvvLno savo gvvenitna siau- 

/Tomis, aiškiai nustatytomis 
/vėžėmis, buvo įsitikrinusi, 
' kad visokio plauko “raudo

nieji’’ yra, tiesa, velniai, 
bet tolimi velniai, h- palikę 

i valdžiai juos naikinti. Pa- 
< tys perdaug nesirūpino. Ka

ras Įstatė gyvenmą į naujas 
vėžes. Daug kas pokarinia
me gyvenime vis dar neaiš
ku, nenusistovėjo, daug dar 
yra baimės. Žmonės nerims 
ta. O čia dar ateina “rau
donieji” su galvomis pilno
mis visokių “rojiškų’ ’teoi-i- 
jų ir bando daryti operaci
jas ant«visuomenės kūno, 
kad patikrinus savo teorijas 
su vivisekcijos pagelba. Kla
sišką tokios vivisekcijos pa
vyzdį matėme Vengruose, 
kuomet tenai viešpatavo 
Belą Kun. Užtai ir reakci
ja tert lygiai žiauri, kaip kad 
* ‘ rojus ’ ’ buvo kruvinas.

Švelniau ta pati istorija 
atsikar to ja Italijoj. Tik čia 
labiau metasi į akis ta apis- 
tova, ka<i <muikioji buržu- 
iazija pati jau stveriasi gin
klu ir pradeda kovą neb< - 
laukdama kol valdžia imsis

Česnių priemonių. Tai-

Augščiansį Teismą ir 1921 m. ta
po priimtas Į Suvienytų Valstijų 
Augščiailsį Teismą Vašingtone.

Adv. Šlikas grįžta Phiiadelphi- 
jou su dideliu prityrimu ir pilnai 
!i'.'tuvių reikalais apsipažinęs, iš
buvęs -Lietuvos Atstovybėje Va
šingtone per ^tnkiausj vis pragy
venimo laiką iki Lietuva i jvo pri- % 
pažinta.

t 
rimtas ir tvarkus, 
t:; reikalai <!<■! kuopos naudos, 
D. augai katrie atsila.'kė visi už
simokėjo lig Naujų Vo lu. Finan
sų knygos parodė, kad daug na
rio. yra neužsimokėjusių ir atsi
likę su- mokėsi imis. Draugai ine- 
šė, kad ant kito susirinkimo būt 
't'•..ai turi užsimokėti ir kad 92 kp. 
neliktų skolinga už šiuos metus 
centrui už “Darbininką.”

Toliau buvo svarstoma, kad pa
aukoti “Darbininkui” už knygas, 
kurios tapo pasiųstos Lietuvon. 
Bot pasirodė, kad daugel draugi} 
nedirba ir kada pagerės laikai, 
pftkiės dirbti, tai visį nariai uo
liai rems “Darbininko” reikalus 
ir aukos kek kas išgales. Tai
gi pranešu 92 kp. draugams kurie 
esate neužsimokėję ir užsilikę su 
mokestimis, tai malonėkite neuž
miršti kito susirinkimo, kurks bus 
26 d. lapkričio. Arba galite bile 
nodėldiėHį užsimokėti finansų raš
tininkui J. Pundžiui, nes jis žino 
katrie skolingi, ‘tik su savim tu
rėkite mokesčių knygutę. J. Pun
džius kuris darbuojasi sėkmingai

■ ■ - .....

įgi klesų kova mėginama 
praktikoj. Žinoma, ne visa 
klesa kovoja prieš visų kitą 
klesą, bet tik taip sakant 
klesų putos, atmatos. Vie
ni vadina savę darbininkų 
užtarėjais, bet ištiknijų y- 
ra patrakę utopistai; antrie
ji sakosi esą pairi jotai, bet 
tikrai yra pasiutę šovinistai. 
Akieji yra ligos simptomai, 
panašiomis ligomis dabar 
serga turbūt visos pasaulio 
šalys, nors ne-visur vienodai 
ta liga apsireiškia.

Dėlto tai fašizmas tiek 
domės visame pasauly i savę 
kreipia.

I

I
v •

Pramoga.
Spalio 29 d. š. m. buvo sureng

tas vakarėlis bažnytinėj svetainėj 
su įvairiais pamargiuimais ir bu
vo perstatyta komedija “Kas 
Bailys. ’ ’ Tą vakarėlį surengė Ne
kalto Prasidėjimo mergaičių drau
gystė. Pirmiausia, kalbėjo gerb. 
kun. P. Vanagas. Kalbėjo apie 
registraciją ir aiškiai išdėstė rei
kalus registareijos ir kad po lai
kui nesigailėtų katrie neužsiregis
truos. Pabaigus kalbėti gerb. 
kun. klebonui, pasirodė ant stal
čiaus mokytojas J. Pocius. Kal
bėjo apie spaudą lietuvių.

Po prakalbų dainavo mažučių 
choras po vadovyste mokytojos A. 
Bandžiutės. Savo gražiom daine
lėm publikai pakėlė ūpą. Toliau 
sudainavo solo p-lė Elzbieta Jan- 
kauskiutė, turi puikų ir aukštą 
baisą.

Po to visko prasidėjo lošimas 
“ Kas Bailys. ” Lošėjai atliko sa
vo roles puikiai, ypač Kajackiu- 
kas if*p-lė Bobiniutė savo nuda- 
vimais prijuokino publiką. Tai-, 
gi pasidžiaugė publika tuo vaidi
nimu .

Lai gyvuoja Nekalto Prasidėji- 
jąju

Mūsų kolionija buvo 
migus, bet dabar imasi už darbo. 
Kleb. Kiui. J. šeštokas 
pagelbininką Kun. J. Simonaitį ir
susilaukė vargonininko A. Stan- 
šausko. Dabar pradės dirbti. 
Choras susiorganizavo ir valdybą 
išrinko. Valdybon inėjo darbš
tų^ vaikinai ir mergaitės. Cho»-o 
vedėjas A. Stanšauskas^.pirminin
kas Daktaras J. Simonaitis, vice- 
pirm. J. Macevičius, raštininkė O. 
Maželytė ir A. Šleinis, iždninkė O. 
Jakėlaitė, iždo globėjai P. Judic- 
kis ir p. J. Damantienė.

Pamokas nutarė utarninkais 
mergaitėms, seredoj vyrams, pėt- 
nyčioj visiems.^

Nuatrė tuoj statyti operetę 
“ Nastutę.”

Dabar yra kviečiaams mūsų jau
nimas į chorą, kad būt galima tu
rėti skaitlingą chorą.

Vyčių 12 kuopa žada dabar 
veikti ir jau veikia. 23 spalio tu
rėjo susirinkimą. Nutarė lošti 
teatftj ir numažino mokestį meti
nę iki $1.50, o kitą pusę išmokės 
iš kasos. Užtad dabar proga yra 
jaunimui rašytis už pusę prekės. 
Visas jaunimas rašykite* prie \Ą - 
čių. Tą vakarą prisirašė 4 nau
ji nariai. .Jaunimo buvo pusėti
nai ant susirinkimo. x

Ant susirinkimo buvo atsilankę 
kun. J. šeštokas, kun. J. Simonai
tis, varg. A. Stanšauskas ir dak
taras J. Simonaitis.

Mergaitė.

yra prieš metinis ir labai svarbus. 
Kurie da knygų negavo, tai galės 
atsiimti savo dalį. Teipos-gi ir 
katalikų spaudos platintojai, ku
rie atstovauja kitau dr-jas kviečia
mi visi ateiti i raptarti kaip ir ko
kiu būdu pasekmingiau išplatinti 
spaudą, idant sykiu visos spėkos 
būti} sujungtos ir darbas būt pa
sekmingai varomas, ypatingai' šį 
metą turime pasidarbuoti, idant 
gyvuotų gera katalikiška spauda, 
kuri teip labai yra reikalinga lie
tuvių tarpe.

Širdingai kviečiame visus-sas 
atsilankyti, o bus kova laimėta, 
nes tokiu būdu • pastosim kelią 
laisvamaniškai spaudai.

V. J. E—s, rašt.

Subatoj spalio 21 d. įvyko 
tokios vestuvės, kokių nėra buvę. 
Adomas Jaeunskas vedė Petronė
lę Koįen. šliūbas buvo lietuvių 
bažnyčioj, kuri buvo rudens la
pais, lauairs ir gėlėmis papuošta. 
Šlifibą teikė ir pamokslą sakė ger
biamas kun. Gudaitis. Pabroliu 
buvo Juozas Išganaitis. pasesere 
buvo Ona Vasoriutė. Jaunavedis, 
iluiAaka. pabrolis ir pasesere bu
vo puošniai pasirėdę. Vestuvių 
maišą uždūdavo vargonininkas 
Klemansas Mikalauskas. Daina
vo choras. Po visam buvo puikus 
pokilėlis. Tokių puošnių vestu
vių čia- tarp lietuvių nėra dar bu
vę. Laimingo sugyvenimo 
porelei.

».a.. r
buvo vietos vargonininkas kokia 
tai darkyta pavarde McClitis. 
Svetimtautis J. O. Toole išėjęs 
savo proramo dalies atBkti varto
ja gražiai lietuvių kalbą, jauna 
artistė čia gimus E. B. vartoja 
gražiai lietuvių kalbą, o vakaro 
vedėjas-vargonininkas vartoja tie
siog žargonišką kalbą — pusiau 
turbūt žydišką lietuvišką ir ang
lišką. Nebereikalo turbūt viena
me šv. Cecilijos ehoro susirinkime 
pasakė, kad kurie prie Vyčių pri
klauso tuir chorą apleisti. Mat 
pats nors iš lietuvių duoną valgy
damas, nemokėdamas lietuvių 
kalbos ir nesistengadmas išmokti 
bijosi Vyčiu mokančių lietuviu 
kalbą.

Publikos buvo susirinkę labai 
daug, tik gaila, kad tikietų kai
na padaryta buvo permaža. Pel
nas Vjo pačiai jausajai artistei 
mokslo toliaus tęsimui.

Koncerte dalyvavęs.

L. Vyčių N. Y. ir N. J. a}>skri- 
čio suvažiavimas įvyks^nedėlioj, 
lapkričio 26 d. 2 vai. po pietų A. 
Liutvino svetainėj, 69 So. Bark St. 
Elizabeth, N. J.

K oškait lingiausia a t silanky kit 
ant šio svarbaus suvažiavimo, nes 
tai vienas iš šių metų kuris galės 
įvykti.

Bus vakarėlis dėl delegatų, 
rį rengia vietos kuopa.

Kviečia visus
K. J. Nakrošis,

L. Vyčių N. Y. ir N. J. pirm.

DAYTON, OHIO.
/ ------

Čia randasi nemaža kolionija 
lietuvių, bet vienybės aiškios ne
simato. Drąsiai galiu sakyti kad 
tarp lietuvių daytonrečių kaip tai 
draugijų ar kuopų pirmą vietą 
darbe ir veikime užima LDS. 69

X.

kp. Aš priguliu į Šv. Petro I)rT 
.ją? j Šv. Mikolo Dr-ją; į SLRKA.
191 kp.. į LDS. 69 kp. Man kai
po nariui būtų visos lygios kaip 
draugijos teip ir kuopos ir visom 
dirbti neatsižadėjau ir neatsižadč- 
siu. Bet kitos draugijos ar kuo
pos galiu sakyti užsnūdę ir nieko 
prakilnaus neveikia, kaip dėl sa
vo labo teip ir dėl Lietuvos. Tie
sa gal ir yra tokių narių, kurie į- 
sirašę Į draugiją ar kuopą užsiiųo- 
kėdami’ savo mėnesines duokles ir 
gana. Bet to neužtenka. Štai pa
imkim pavyzdį. Visi Daytonie- 
čiai lietuviai žino, kad LDS. 69 
kp. yra paskiausia visų kuopi} ir 
draugijų susiorganizavusi ir ro
dos iš likusių narių nuo kitų dr- 
jų ir kuopų į LDS.. 69 kp. pristo
jo. Drįstu tarti žodį, kad ima pir
mą rolę veikime lieutvių Davtone 
O gal kas ir užklaustų kodėl teip 
darbininkai veikia. Štai darbiniu- N. A. A. susivažiavimas. Delega- 
kų organizacija vien tik kovoja 
už darbininkų geresnį būvį. Bet 
šiandien to dar negalima padaryt 
per tai kad "mūs broliai darbinin- 
kai da nesusipratę, da jiems rei
kia aiškinti kas tai yra darbinin 
kų organizacija. Bet geras dar
bininkas, matydamas naudą, sto
ja nariu, padeda kovoti už savo 
brolių darbininkų geresnę ateitį.

Vakarėlis LDS. 69 kp.*
Spalio 22 d. š. m. Lietuvių šv. 

Kryžiaus salėj buvo vaidinimas 
“Blaivininkas su Girtuokliu.” 
Teip-gi pasikalbėjimas “Tėvo Si- 
,daro su Sūnum. Buvo keletas dai
nelių sudainuota. Dainavo para
pijos choras, vedamas 'p, Pran. 
Ambnozaičio. Po tam buvo pra
kalbos. Kalbėjo klierikas Dama- 
šas, nurodinėdamas darbininkų 
vienybę. Po klieriko kalbos kal
bėjo gerb. kun. V. Slavynas. Ra-' 
gino, kad visi prigulėtu į tą orga
nizaciją. Užbaigus ktfn. V. Sla- 
vynui kalbą buvo prirašyta penki 
nariai į LDS. 69 kp. Da koars už
dainavo Lietuvos himną; Užbaig-j parą pobažnytinėje 
darni visi skirstėsi namo. — .

J. A.

1^.! 
KOPERACI JOS KAMPEŪS.

_____ » 
KesuprasKT*/ skaitytojau, 

kad, skirdami koperacijai 
kampelį mūsų laikrašty, ke
tiname ją priimti į mųJ 
sij skyltis kaipo kokią pas- 
tnmdėlę-kampininkę. Anaip
tol. Suprantame, kad ko- 
peracijų judėjimas šioj va
landoj yra lygiai svarbus^ 
kaip ir darbininkų telkimas 
i unijas ir jų kova su darb
daviais už teisingą atlygini
mą. Ksaine Įsitikrinę, kad 
galutinoj instancijoj kopė-, 
ratvvarus skirta yra sulošti 
svarbi nę rolę net už darbi
ninkų unijas, nes jųjų (ko- 
peraty.n) galutinas tikslas 
yra p< taikinti, arba bent su 
maži n iki žemiausio laips
nio a'-
vengi; 
nanči; 
nto t v.

Ir 
jei da 
sau, d 
garniu 
tuoj 
dalyki kainas i 
seka 
šiuos 
iŠ to . 
kaip 
atima 
vininkai. 
etc.) f

Kopcracija kaip tiktai ir 
nurodo būdus, kurių pagel
ba darbininkas - vartotojas 
gali apginti save nuo par
davėjų išnaudojimo.

Kreipdami skaitytojų do^ 
mę į koperacijos skyrių, tj 
kimės, kad jie netiktai 
džiai seks jį, bet taipgi pri 
sidės prie j<> savo raštais a 

jpie teorijos dalykus, apie 
kitą laidą koperatorių dar- , 
buotę ir apie Įvykius iš mū
siškiu koperatyvą gyveni
mo.

su juo ei- 
iš naudoji-

tikrųjų! kas iš to, 
liniukai ir iškeroja 

■’iesnę užmokesti jei 
■jai 
"akeliu

(fabrikantai) 
gaminamųjų

' jei juos tuoj 
vholesale’ninkai, o 

krautuvininkai ! Kas ' 
algų pakėlimo, jei jas 
i- itai nuo darbininko 

pardavėjai fkrautu- - 
uJiolcsale’eriai

Čia yra nemaža lietuvių koloni
ja ir veik visi lietuviai yra dar
bininkai!* Bet apie jų čia reika
lus nieką snerašo. Apie vakarus 
ir visokius balius parašo, bet a- 
pie darbininkus nėra parašyta jo
kios žinios. Iš lietuvių vsii be 
kelių biznierių yra darbininkai. 
Darbai tuom tarpu eina gerai. Be
darbių včik nėra, bet mokestys 
tai yra mažos. Yra daug dribtu- 
vių kurios temoka darbininkui 27 
centus j valandą. O rendos yr« 
brangios ir pragyvenimas bran
gus. Tai kas turi šeimyna, tam? 
sunkus gyvenimas. Kaip visur, 
taip ir čion buvo karšapių strei
kai. Ir dabar dar yra nepabaig
ti. Bet žiūrėkim kas darosi tarp 
darbininkų ii- mūsų broliui li<-tu- 
vių : vieni -streikuoa, kad pagerin
ti gyvenimą ir pergalėti tuos dar
bininkų priešus, o kiti eina iš to 
pasinaudoti. Čion vardų nežymė
siu. nes jų mažai ir yra, bet yra. 
Tik vieną atsitikimą pabriešin. 
Kaip mašinistai streikuoja, tai jų 
darbus vežė kitom kompanijom 
padaryti. Tai taip yra, kad vie
nas lietuvis dirba geležinkelio 
kompanijoj ir streikuoja, o ant
ras dirba kitoj ir nestreikuoja. 
Tai tas savo brolio arba giminai
čio darbą atlieka. Aš čion ne
kaltinu tokių atsitikimų ir tokių 
lietuvių, bet yar mūsų klaida pa
čių, kad mes neturim vienybės, o 
vienybė tada galės tarp mūsų gy
vuoti, kadftvmes būsim susipratę. 
Čionai yra LDS. 28 kp. ir gyvuo
ja nelabaisblogai. Bet galiu pasa
kyti, kad ir nelabai gerai. Štai 
kame kaltė, kad nariai nelanko 
susirinkimui ir mažai domės krei
pia į taip brangią organizacija. 
Žinau, kad mažuma tap daro, bet 
yra taip. Yra ir karštų darbinin
kų, kurie darbuojasi kiek gali. 
Randasi darbščių narių kaip iš vy
rų, taip iš moterų. Taigi veikimo

E. Bradūniutės koncertas. 
--------- s.

Spalio 29 d. š. m. buvo p-lės 
Ienos Bradūniutes koncertas. Pro
gramas susidėjo iš 20 punktų, ku
ine su iššaukimu atkartoti sudarė 
apie 25 punktus. Programo išpil
dyme dalyvavo daug svetimtau
čių. z

Svarbiausieji programo puošė
jai buvo; p-lė E. Bradūniutė — 
šokikė, p. J. O. Toole, garsiausias 
Ne'v -Tersey tenoras, p. M. Bra- 
dūnienč —• soprano ir p-lė R. Kra- 
likauskiutė — pianistė. Žinoma, 
neaplenkiant Camelia Sabe, kuri 
minėtiems artistams akompanavo 
pianu. Tenoras p. J. O. Toole pu
blikai labai patiko ne vien savo 
išlavintu balsu, bet galima labai 
jį pagirti už tai. kad svetimtautis 
taip gražiai išmoksta lietuviškai 
žodžius ištarti. Šiame vakare jis 
dainavo dvi dainas: duetą lietu
viškai su p-nia M. Bradūniene 
Jei jo nepažintūmei ir nežinotu
me!, tai negalėtumei suprasti, kad 
jis ne lietuvis. Žinoma, čia reikia 
už tai pripažinti garbę M. Bradū- 
nienei, kuri gal ir nemažai darbo 
padėjo pakol jį išmokino lietuviš
kai gražiai žodžius ištarti. M. 
Bradūniene jau apielinkei yra ži
noma kaipo pagarsėjus daininin
kė. Ji gyvena viena su savo duk
rele Elena ir sūnumi. Jos visas 
šiandie pasišventimas, tai savovE- 
lenutę padaryti tikra artiste. Jos 
vyras J. Bradūnas jau apie 10 me
tų yra kur tai “išvažiavęs.” Šį 
vakarą ir labai sujudinančiai pa
sigirdo jos daina: “Tarei sudiev 
ir palikai mane vargi} klane,” ar
ba “Tegrįžta laimė.”

Elena Bradniutė yra dar jauna, 
apie 15 metų mergaitė, lanko 
augštesniąją mokyklą, bet vaka
rais mokinasi kaipo šokikė. Moks
lam jai matyt labai sekasi. 
po artistė rodos turi /isas ypaty
bes. Jos gyvumas kiekvieną prie 
savęs traukia. Ji yra dalyvavus 
jau ne kartą gana garsiuose šo-' 
kikių paerigimuose, bet rodos da 
nėra buvę atsitikimo, kad kas ją 
sukirstų. Visados pirmą praisą 
ji išlaimi. f

Galima tikėtis, kad jaunos Elc- 
nutės ypatoj ir Lietuva susilauks 
savo scenoje pagarsėjusios pasau
lio žvaigždutės, nes ligi šiol yra 
viskuom pavyzdžiu. Gali būti 
daugoliui pavyzdžiu ir gražume

Kadangi mažai matosi žinelių iš 
šio miesto, gal nekurie-mano jog 
čion katalikų Veikimas užsnūdo, 
liet kaip tik yra antraip. Nuo 
praeitojo pavasario abeinas kata
likų veikimas žymiai padidėjo. 
Bėgyje vasaros buvo surengta 
keletą gražių pramogų; didelis 
parapijos piknikas, kurs davė a- 
pie suvirs porą šimtų dolerių gry
ni/ pelno.. Dviem atvejais buvo 
surengta Field Ijays, kurios apie 
pusantro tūkstančiB dolerių davė 
gryno pieno. Rugsėjo mėnesyje 
buvo šv. Misijos kurias skelbė Tė; 
vai Marijonai: Kun. P. Andziulis 
ir Kun. A. Cikota. Pasekmės bu
vo geros. Žmųųės daugelis grįžo 
prie Dievo. x Ątėjo ir tokių ku
rie jau save vadinosi “apšviestai
siais.” Dabar abeinas katalikų 
tarpę susipratimas stiprėja.

Pastaaris laikais buvo surengta 
keletas vakarų parapijos jiaūdai. 
Spalio 24 p. Urbonas rodę kruta
mu* paveikslu/. Pelnas ėjo baž
nyčiai. Spalio 29 atsibuvo Vyčių

tų buvo nemažai. Vietiniai vy- 
ėiai-tės buvo parengę svečias va
karienę. Visi svečiai dalyvavo. 
Tą patį vakarą buvo programas. 
Lošė ‘ ‘ Milijonai .Vandenyje. ” Ne
truko dainų,'solių, k^bų. Visi 
buvo patenkinti. z Pelnas skirtas 
vyčiams.

Dabar visomis spėkomis rengia
masi prie fėrų, kurie prasidės 
lapkričio 26, pobažnytinėj svetai
nėje. Fėrai tęsis per visus Ad
ventus tris kart savaitėje; nedė
lioję, panędėlyjc ir ketverge-vaka- 
raifr. Daug labai gražių ir gen} 
daiktų bus ir jau yra parūpinta. 
Jei taip Cambridge rio lietuviai 
katalikai darbuosis, netruks savo 
bažnyčios- skolas panaikinti ir pa
rapijinę mokyklą užsidėti. Tiek 
šiuomi kartu.

; __________
WORCESTER, MASS.

Sargas.

Spaudos Draugijos po Šv. Povi
lo globa mėnesinis sifiurinkimas 
bus 5 d. lapkričio, tuojaus po miš- 

; svetainėje. 
Tai-gi visi nariai-rSs prašomi atsi- 

ti. nes sekantis susirinkimas

PRANEŠIMAS.
.Šiuomi pranešu New Haven, 

Conn. ir apielinkės lietuviams, 
kad pargrįžęs į New Haven 205 
Earren Avė., vėl pradėjau savo 
senovės užsiėmimą. Visais, ar tai 
knygų, ar laikraščių, ar kitokiais 
reikalais kreipkitės sekančiu ant
rašu:

Jonas Mickevičius,
205 Earren Avė., New Haven, Ct.

i

•J

PLAYER PIJANAMS.
Lietuviškos dainos ir šokiai ro- 

linkuose. Kas nori gali jų gauti 
pas

J. Tumasonis,
.366 Brodaivay, So. Boston, Masy

(y
5

•9
TŽMYKIT.

DRAUGIJOS IR KUOPOS

i darbą.

Šiuomi pranešu, kad aš pasirin
kau už tikslą auginti našlaičius, 
likusius nuo nfotynų mažyčius. 
Taigi vietoje atiduoti juos į sve
tini taueri} raikas duokite jdos

• • N. a * “

a1' -laikui atėjus viši vyrai ir moterys
r

Senas narys.

vartojimo lietuvių kalbos sįraipo J"an" 8U*1C »•
tikra lietuvaitė. Jos motina čia 
gimus, bet yra tkira lietuvių vu-i 
k ėja, daugiausia kaipo dailės — 
scenos srityje. Vienas dalykas 
tik labai at tikęs, kas gadino ner
vus. tai vakaro vedėjas, kuriuo

> j. J •

MARIJONA STANKUS,

132 Douglas Ava,,
Providence, R I.

Telefonas 6929-R.

i

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS
’ ŽENKLAI

Ilgų metų praktiko^ artistišką 
mūsą darbą liudija -tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rąžy
kite:

M. A. Norkūnas,
> 16 Pleasant 8L, Lawrence. Mass.
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VIETINĖS ŽINIOS SKUNDĖ VYRA

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos su gaidomis.

JUOZAS LAUKIS

3

REIKALAVIMAI.

(2 <I

Į 
|

A. F. KNEIŽĮ, Pardavėją,

308 E. Ninth St., So. Boston, Mass
(11)

Reikalavimu kainos 2c. už žodį už 
kiekvieną sykį

LUCKY TAILORS
2238Caniff 11. Hamtramck.Mich.

PANELE ELEN A NARINKAITE,
Bostono lakštingalė, d abar laiminga nuotaka.

■♦b

Su Lietuviškais Akcentais 
kuri sveria tik 6Į svarus, 

ofisuose ir ke- 
Dėlei platesniu informa 

eijų kreipkitės pas

Tei. So. Boston 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrą, moterą ir vaiką. Egzami
nuoja kraują.spjaudalus, šlapumą 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St. ir Broadtvay) 

VALANDOS: 9—11, 2—4. 7—9

DETROITO KRIAUŠIUS.
Daniu siutus, overkotus ir fut- 

ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantuo- 
tas. Malonėkit persitikrinti. '

D AR B ĮNINKĄS■■rara————>

TVorcester, Mass. Ma- 
(leline Kliorokaitienė teisė
jui Wm. T. Forbes skun
dė savo vyrą, kaltino jį žiau
rume ir reikalavo divorso.

Bostono viešojo knvgvir.r 
Eskyriai So. Bostone pradės 
Ibūti atdari ir nedėliomi. • 
geimo pradžios lapkričio m. š.. 
Sm. iki pabaigos bai. mėnesio J 
kitų metų. So. Bostono sky 
rilis bus atdaras nedėliomi 

■nuo 2 vai. iki 9 vai. vak.
.. Tie knygynai randasi vie 

uas prie Broadtvay ir E gat 
flrių virš So. Boston Savin- 
rBąnk. o antras lietuviam y 
parankus knygynas yra M u ; 
•nicipal Bildinge ant trečio i vv . |jo augsčio. vakariniame ga , 
lt-.

“Darbininkas” yra gavęs labai gra
žią . dainą. Taigi ją mylėtojai galite 
gauti labai prieinamomis kainomis. 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes 
uis, tai geresnis.

štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos Kaino
Ak Myliu Tarę berneli .....................75
Aš jsivilkėiau čigono rūbą .... 
Aš pas tėvelį, močiutė mano.. 
Blaivinihką Himnas ................ .
Graži čia giružė ......................
.Tojau dieną ............................... .
Ko liūdit sveteliai ..................
Lietuvos Himnas .....................
I.ihgo..............................................
Meile uždegta krūtinė............
Musical Echo ............................
Muzikos Aidas ..........................
Oi tai dėkui močiutei ............
Plaukia sau laivelis...........
Saulelė Raudoni .......................
šią nakcialy ...............................
Siuntė mane motynėlė ............
Skyniau skynymėlj..................
Vai aš pavirsčiau .....................
Vienas žodis ne šneka............
Visuomet širdis surakinta ... 
Vyčią Himnas ......................

Užsakymus ir pinigus siąsti

D. L. K. Katotofid Dr-joi Vai 
dyboa Adresai, Borton, Man

PIRMININKAS -4r J. AdOBaviflua, 
122 Bowen SL, So. Boston, MaaA 

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckaa, 
81 Mercer 81, So. Boston, Masa.

PROT. RAŠT. — Antanas Macejnnaa 
450 E. 7-th SL, So. BostSn, Masa 

FIN. RAŠT. — Juozapas Vinkevičios 
169 W. 6-th SL, So. Boston, Mara 

KASTERins — Andriejus Zalleckas, 
307 E. 9-th SL. So. Boston, Mara 

MA-RAAT-R-A — Viktoras Zičkls,
209 E. Cottage SL, Dorehester, M»s» 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mene 
elnias susirinkimus gas pinutį nedfr 
dieni kiekvieno mėnesio po No. (O* 
VVashlngton SL, Boston, Mass. 6-tą v 
vakare. Ateidami drauge ir naują na 
•tą su savim atsiveskite prie musu 4* 
los prirašyti.

[ ISI6YI ųp/
■ NAUJAUSIĄ, PARANKIAUSIĄ 

GERIAUSIĄ

RAIDŽIU RAŠOMĄ
f MAŠINĄ
! (T—Y—P—W—R—I—T—E—R'
I

i

i
Tinka namuose,

[lionėje.
i

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuviu 
Kataliką Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50.
“GIEDU A”

55 W. Market Str.,
Wilkes Barre, Pa.

K <>niiteta>.

So. Bostonietis St. Xorei j 
.į k<i štili ką be kito ko «irs<> .J j. 
r 'J. Jalmokui iš lenku valdo-1 
E tnųjįi Valkininku: 
E- Naujienos pas mus blogos.; 
| Lenkai gaudo mūsų jaunim i: 
ifedel tarnvstės. Nenorintieįi 
^tarnauti ir pasiduoti ler j 
| kams nenakvoja namie, l’o- 

■ kius pasigavę nuplaka, kan 
‘ kiną, bado‘kiškas dratais. 
^panages bado. Būna tokiu, 
r. kuriuos iki mirties užbado, i 

į Iš tėvui, kurių vaikai nenori 
E lenkams tarnauti arba j< i 
K. vaikas Lietuvon pabėga, tai 
| atima gymlius. javus, paša- 
f ra. Tokiems baisus vargas.

Vasara buvo lvtinga. Per 
p rugiapjūtę buvo pavandenes 
Išdidesnės, negu pavasaųj. 

». Pagadų kaipir nebuvo.
| - Valkininkuose kunigauja 
g kun. Karvelis. .Jis yra gry- 
f uas lietuvis krauju ir dvasia. 
| Giedojimai bažnyčioj lietu- 
F viski. Miesto žmoneliai dau- 

■ giausia lietuvių dvasios. Žy- 
i dūkai mokinasi lietuvių gra

matikos. Daug žydų važiuo
ja Palestinon. Namų pirk
ti yra adų g, bet perdaug rei- 
Jsalauja. --

SUSIRINKIMAS.

PUIKIAI PA VYKO. “DARBININKAS”
366 Broadvvay, Boston 27,

’J I
>į ! I surengtas prakalbas spa- 

Įlio 29 d. M. Sąjungos 13 kp. 
į,, 'žmonių atsilankė gana daug. 
,)S|K-dbėjo gerb. kun. K. Urbo

nai yčius. plačiai nupiešda- 
mas apie moterų organizaci
jos svarbumą ir ragino ne
prigulinčias be vilkinimo 
pri<i rašyti.

” Darbi -
P. Gu-

i r buvo

visi savo
Kiburiutė

I )ialogus 
Atsilankymą’’

o-r.

ih‘-

.IPiuerius ir Rabinas." 
kini atliko
Pašoko M.
Va.k.-niukė.
gvl-ės
O. Adomaitiene ir K. Gri- 
cinnionė. Tai buvo tikras 
čigoniškas atsilankymas kad 
ti<*k prijuokino publiką.

_________ i

Nedėlioj. lapkričio 5 d. 1 ą , 
vai. po pietų bus susirinki-i 
mas Federacijos 3-eio sky- j 
riaus. Vyčiu kambariuose į 
36G Broadvvay. Meldžame 
visus narius ir draugijų ats
tovus sueit. ,

z
BAIGĘS DU UNIVERSITETU 

Comell University A. B.
G. Washington University LLB

ANTHON Y 0. SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS 

BOSTONE — 18 Tremont 8t.
Roou 908 KruBarr. Bcnunvo 

Telephone Main 7164.
VORCESTERYJ — Vakarais

15 Mn.txvrr Stmtt 
Telephone Park 6407

l

Valdyba.

PRANEŠIMAS

VISUOMENEI.

Lapkričio 12 d. š. m. Šv. 
Petro Bažnytini? Choras 
rengia nepaprastą koncertą 
Bažnytinėj Svetainėj ant 
Penktos gatvės. So. Boston. 
Mass. .

Tad-gi gerbiamieji kvie
čiam koskaitlingiaušia atsi
lankytu joe svisuomet tamis- 
tos būnat pilnai patenkinti 
choro koncertu. Tad-gi ir šį 
kaitą choras deda visas pas
tangas ir lavinas naujausias 
daineles, kad tik atsilankiu
sius pilnai užganėdinti. Tai
gi visi kas gyvas marš į kon
certą.I

PARBAIGTA 
Nervų Jiega 
Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga-Tone’ą Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
Nuga-Tone turi brangios vertės vaistą 
errai žinomą gydytojams visose šalyse ir jų 
prirašoma nuo nervų suirimo, kaip štai, prasta 

atmintis, silpni nerangus 
Syvybūs organai, nervą sti
prumo žudymas, nemiegas. 
dvasinis sl&gimas, histenja, 
neuralginiai skausmai, ar 
sopus v.cnvalinio nuovargio 
jausmas.
Šitas puikus preparatas 
taipgi turi tam tyma vaistą 
padarymui krau jo gsusum. 
raudonu, greitai tekančiu; 
jis sugražina raudoną svei
katos žėrcsį nuUy&usiems 
veidams ir liesoms fenonims 
suteikia kūno. Jis sugražina 
energija ir <Mrbti
tiems, Irane liko silpnais, ar 
kenčia nemalones sėkmės 
ilgai prasitęsusioS ligos, 
gripo, ar pcrdijinnj.
Be to Nuga-Tone turi 
šešis kitus vertingus vais
tus, kurie nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nevirikraimu. vi
durių užkiet*jimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skaudčpm*, širdies pvkima 
ar tulžies kliūti. Nuga- 
Tone padaro kvapų tyru, 
nuvalo apklota liežuvi, pa
didina apetite, tr sutvarko 
skrandi ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai

Tone’ą

N Kviečfe Rengėjai.

SUSIKŪLĖ 
STRYTKARIAI. 

Prie Boylston ir Exeter 
gatvių susikūlė du strvtka- 
riu. Sužeista 10 žmonių.

1.00 
.15 
.15 
.50 
.60 
.20 
.25 
.15
.65
.25
.40 
.50
.75 
.25
.30
.20
.15 
.20 
.45 
.60
.25

Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOi
VALDYBOS ANTRAŠAI

80. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladas Paulauskas, 

90 B Su, So. Boston, Mum.
VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St, Boston 27, Mass. 
PROT. RAŠT. — Antanas Janušonio

1426 Columbia Rd., So. Boston
FIN. RAST. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy,
Arlinghton Heigths', Mas< 

IŽDININKAS — Leonas švagždys, 
111 Bowen St, Boston 27, Mass. 

IŽDO GLOB. — J. Grublnskaa,
8 Jay St, Boston 27, Mass. ir 

Antanas Kmitas,
284 5-th St, Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story SL, Boston 27, Masa 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Ma» 

DRAUGIJOS susirinkimai laikon. 
kas antrą nedėldien) mėnesio 1-ą va 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 B 
r-th 8t. Boston 27. Masa

ANT RENDOS

A. L. R. K. FEDERACIJOS N. A. 
APSKRIČIO VALDYBA.

Dvas. Vadas—Kun. V. Taškūnas,
Norvvood,

J. Kudirka, pirm.,
37 Franklin Street, 

Norvvood,
M. M. Kamandulis, rašt.,

20 Fax Street,
Montello,

K Stašaitienė, vice-pirmiųinkė, 
J. Glineekis, iždininkas,
T. Kubilius, iždo globėjas, 
Mykolas Kerbelis, organizatorius.

VU JONO EV. BL. PAiELPINt; 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI

I

V.
Mass.

Mass.

Mass.

PIRM. — M. Zoba,
539 E. 7-th St., So. Boston, Ma» 

VTCE-PIRM. — P. Mlialauskan,
248 W. 4-th St., So. Boston, 

PROT. RažT. — 3. Šeduikis.
315 — 4-th St.. So. Boston, 

FIN. RAŠT. — J. švagždys,
171 W. 5-th St., So. Boston, 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
16 Winfield S t, So. Boston, 

MARŠALKA — .T. Zaikis.
7 WInfleld SL. So. Boston Masa

Dr-ja laiko susirinkimus ka* treči 
aedeidienj kiekvieno Bufineaio, 2-rą va 
no niettj Sv. Petro parv pijęs salėj, 49 
SJ. Seventh St.. South Boston Maus

Mus-

lŲas..

Mo*

Ma>

LIETUVIU FORNIČip BENDROVĖ |

d
L G.’* a

Užlaikom visokius 
namų forničius-. Par
duodam ant išmokėji
mo ir pristatom Į ki
tus miestus ir teip-gi 
perkraustom forni- 
čius iš vienos vietos i 
kitą .

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

Telephone: S. B. 839-W.

TA-jraK4-i-iTroVžliavą, Kukardų, visokią Ženklelių, GuzikuSiu, Ant- 
A-vlA MvllVv spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir j asą dr-tčs vardą. 
•TRUPA8 CO./ 90-92 Fcrry St. Newark,” N. <1.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai'iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

'Ryffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir llufflrs pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojnus sunaikina juos.
Nu«ipirkit« Imtika Pufilfs navo aptiėkoje šiamllo už G5c., arba prisiųskite 75e. 
pašto ženkleliais tiesiui f labaratoriji).

F. AD. R1ČHTER & CO.
1O4«114 So. 4th St

KAMBARYS OFISUI 
Puikus, šviesus Ir geras kambz 
rys tinkamas ofisui ant rendos 1 
D. S. Name, 366 Broadway, 8out: 
Boston, Mass^ Kampas Broad 
way ir E gatvių. Kreipkitės pa i1

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

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

Ofiso Valandos:
Nuo 10 Iki 12:30 ryte Ir nuo 1:30 

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

Ir nedėliomis.

NEW HAMPSHIRE PIGIOS 
FARMOS.

Už $3250.00 mes parduosime 32 ai 
rą netoli miesto, marketų. farma. I’ri 
formos yra 250 vištų. 2 karvi. arkly* 
incubatorius. viščiukų tvartelis, rogč 
vežimas, plūgas, pakinkiai, vožiau 
kas. Daug malkų, daržovių, mišią 
S kambarių stuba. geras tvartas. Nai 
jas vištininkas. Lengvi išmokėjimą 
•Rašyk, telefonuok ar ateik, tuojau 
klausk apie farmą bargcnus.

5VTNDHAM FARM AGENCY
Dept. C. ”55 Boylston St.,

Suite 612-613 Bostoi

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijon. Šis kirti 

mas yra pagal naujo būdo, ktr 
yra galima užsidirbti pinigų ket 
tant. medžius ant sieksnių.
NATIONAL LABOR AGENCY

108 Friend St., Boston, Mas?F
■ ■■ ■■■■■■ —

t
\Paiieškonmai

Paieškojimą kainos LDS. na
riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syk| J metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius 81.50.

Pereitą nedčlią spalio 29 d. p 
pietų mano vyras Kazys Adoma: 
tis, (kurs daugiausia save vadin: 
< ’harles Adams) apleido namus i 
negrrĮžo. Pasiėmė su savim $660 
p; likdamas mane su 80e. ir dvier 
vaikais, vienas 10 metų, antra 
2Į metų amžiaus. Prašau jo griž 
t i kol dar visų pinigų nepraleid- 
ir kol daiktų nei>pardaviau. 
hadu nemirsiu, darbą gavau, 
iiorė.e, kad ateitum j protą ir 
vcntūmėva. Vėliau grįžus, 
nesmagumų.

I
I
1 
Į
I

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
299a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak
— v------------------------------——————

Tel. So. Boston 27'

J. MACDONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvižkai 

Ojtso Valandos:
Rytais Iki 9 vai. Po pietą nuo 1—3 

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston:
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(GDMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5.112-W.

Tel. No. 550.

F. J. REYNOLDS, M. D i

IŠEGZAMINUOJU AKIS

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
TeL S. B. 0441.

Antros lubos—Viriuj L. P. B-vės

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St., Aububndalk, Mass. 

Tel. W. Newton 1016—R.

(RINGAILA)
Ofiso Valandos: —

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

419 Main St., ATHOL, MASS.

1

I »
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Brooklyn, N. Y.

P*

■

.$ 34.50
. .$ 44.00
. .$ 55.00
. .$108.75
. .$106.15
. .$106.00

300 Litą.............
400 Litą .............
500 Utį) .......

1000 Litą.............
■% • • •

. . t •

LIETUVOS PINIGAI KALĖDOMS

f 
nemoka nei skaityti, 

rašyti'ir yra “laisvų pažiūrų.” 
Frašau tų, kurie jį sueis, jam š’ 
skelbimą perskaityti ir man duot' 
žinią, už tai būsiu labai dėkinga 
Adreras: ,

Ona Adomaitienė,
J05 Silver St., So. Boston, Mass

NATIONAL LABORATORY,
Dep. L D. 2 -1018 & w*ba*

Nuo Spalio 1, 1922. Lietuva {vadė savu* pinigus, vadinamus LITAI, ir 
todėl nuo dabar pinigą siuųtfmas j Lietuvą skaitysis Litais, kurią kursas 
su nusiuntimu,yra rakantis:

50 Litą .....................806.00
100 Litą ...................... IU.75
150 Litą...................... 617.50
200 Eitą ............. r-.. .$23.55
Laivakortes iš New Yorko Į Kauną 
Laivakortės iš Kauno j New Yorką /

ZflMivifai parsikriefimui giminią ir draugą j Ameriką. įgaliojimai. Akrui, 
n užtvtrttninui Lietuvon Atstovybė*. Tirados adresuokite:

P. MIKOLAINIS, 53 Hudson Avenue, Brooklyn, New York.

Paieškau savo dėdės Antano 
Vaicekauskio, paeina iš Duduprų 
kaimo, Lokės parap., Telšių aps
kričio. ‘f Seniau, 1919, gyveno 
Philadelphia, Pa., dabar nežinau 
kur. Jisai pats ar kas į žino ma
lonės! pranešti šiuo antrašu: Alek
sandras Gnstis/ Ringalių kaimo, 
Lokės parap., Telšių apskr. Lith 
uania. (2)|

, PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ- 

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

J. L. PA8AKARNIS, 0. D.
AKIŲ SPECIALISTAS

(2) |S77a Broadvay, So. Bostdn, Masa.




