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Katalikai turi suprasti, kad ją 

aukos ir pasišventimas dėl katali
kę spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- ‘ 
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

SUBATA, LAPKRIČIO 25 D.

Baisi ne
k

KILO MŪŠIAI.

i

Dublin. — Airijos sostinė
je Įvyko dideli susirėmimai 
tarp valstybiniu ir respubli
konų jėgų. Susišaudymai ei
na nuolatai.

KRYŽIAI GRĮŽTA
MOKYNLOSNA

TURI SUTARTĮ
SU RUSIJA.

DAUG ANGLIA

KASIU ŽUVO

Lausanne, Šveicarija. — j 
Turkijos delegacija alijantų- 
turkų konferencijoj pripa
žino, jog Turkija turinti su
tarti su Rusija.

L

iBPZFDŽZ.lf UŽ
PUOLĖ FARMERĮ.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Kaina 4 cei

PA S K YRĖ TEISĖJĄ:

Wash ington.— 1 tiez. Hard- 
ing į Augščiausiojo Teismo 
teisėjus paskyrė Pierce But- 
ler iš St. Paul, Minu,
riamas Į vietą pasitraukian
čio teisėjo Day. Naujai ski- i < 
riamas teisėja syra katali
kas.

ASkirKŠT.LS PIENO PO
DEŠIMTS DIENU.

Skoaheyan, Me. — Bertli 
. iC’ole Brittou. kuri paskelbė 

k 1 į bado streiką dėlto, kad jos 
'.vyras pareikalavo divorso, 
išbuvo nevalgius K) dieną. 
Po to sutiko truputį valgyti 
ir išgėrė vieną šaukštą pie
no. Jis vyras nesirodo pas 
ją nuo jos streiko pradžios. 
Jos broliai padavė prašymą 
priimti ją į beprotnamį.

Po Lietuvos kaimus val
iotas; apdriskusiu žydų ir 

gązdina žmones litu silpnu- 
n;u.

(kaip rusų rubliai.
i ------------------------
[ P.-daiigininkų organas “Tė 
l.vynės Balsas” indė.jęs prieš- 
Įzydtip.i atsišaukimą — ” Pi 
II ilčiai. ' pažymėjo, .jog tai 
kiikščionių demokratų par
tijos darbas. Dabar už tr 
prnkaistą krikšč. deni, par

Girdi jie nupulsiu.

a pažangininku 
i;il ia-teisman.

Klaipėdos krašto 
s sprendžiamas 

a’vit\ ,ie 
’eręncii

orgaiu

Kauno Valdyba pra< 
darbus delei miesto išpl; 
vinto ir statymo naujų v 
namų ir rezidencijų. O 
dų-Lietuvių Dr-ja yra p< 
kus pieną kelias dešimt 
i-o namų su sodneliais 
Žaliojo Kalno.

Telšiuose yra keturių 1 
’-rų skyriai — Prekybos 
Pramonės, Ūkio, Žydų i 
msijos banko.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
KONSTITUCIJA IR 
ŽEMLAPIS TIKTAI 

45 CENTAI.
Norėdami, kad kiekvienas A- 

merikoje gyvenantis lietuvis tu
rėtų savo namuose savo tėvy- 
konstituciją ir žemlapi, mes duo
dame progą kiekvienam juos įsi
gyti. Taigi ant nekurio laiko prieš 
Kalėdas nupiginome Konstituciją 
ir žemlapį ir abudu pasiųsime 
kiekvienam, kuris MUMS PRI
SIUS 45c. MONEY ORDERIU 
AR PAŠTOS ŽENKLELIAIS.

šis pasiūlymas yra aprubežiuo- 
tas tikram laikui, todėl neatidė
liokite, skubinkitės užsisakyti.

Adresuokite: 
“DARBININKAS” 

366 Broadway, Boston 27, Mass.

Packer, Ct. *— Farnuiis 
Wellinghausen iš ryto eida
mas karvių milžti, pamatė, 

o daržinė pilna brie
džių. Alkani briedžiai, ii; 
ūda. tik ėda šieną. Grielč 
tada šautuvą pasišaukė šunį 
ir pradėjo ofensyvą prie" 
žvėrelius. ■ Suskaite, kad 
briedžių buvo. 41.

5T.17GA MIRK.
buvo pėdoj.

Dk. J. J. BIELSKIS,
Lietuvos finansines Misijos perdetinis. šiomis dienomis atvyksta Bos
tonan.

DARRiHINKU REIKALAI.

ATVIRUTĖS! ATVIRUTĖS!
Jau netoli šv. Kalėdos, gi mes 

seno papročiu turime labai gražių 
atviručių pasveikinimų su šv. Ka
lėdomis ir šiaip jau gražių reginių 
iš Amerikos ir Lietuvos gyveni
mo. Šiemet ypatingai mes juos 
labai pigiai parduosime. Sudėjus 
25 visokių atviručių, kaip viršuj 
minėta, parduosime tik už 45c. 
Per paštą 5 centai daugiau už 
persiuntimą. Kurie tatai norite 
tuos rinkinius gauti, paskubėkite, 
nes neperdaugiausia mes jų turi
me.

Gerbiamiems klebonams prane
šame, kad mes turime atspaudę 
gražių kopertėlių •‘Kalėdų dova
na.” Parsiduoda prieinama kai
na.

Visais knygų ar atviručių reika
lais adresuokite:

“DARBININKAS”
366 Broadvay, Boston 27, Mass.

•Su x '• f

KAIP / BĖDA
PAKLIUVO.

AttU boro. Mass. — Įsigė
rę tėvai su sūnumi, 7 m. am
žiaus. važiavo automobiliu. 
Trenkė į telegarfo stulpą ir 
sūnus buvo užmuštas. Val
džia traukia tėvus atsako
mybėn. Kadangi tėvai buvo 
girti, tai kalti sūnaus mir- 
I ies.

MIRĖ NUO BADO. 
________ 1

Reno, Neo. — Moteris 
Pearl Cochran, 35 m. am
žiaus, mirė bepasninkauda- 

Ji be maisto išbuvo 50
dienų.
ma.

KRITO NEGYVAS.

Auburn, Me. — Leroy L. 
Hersey krito negyvas krau
tuvėj.

GAISRAS.

SIŪLO DOVANA

(Jiicatfo. — Pašto depart 
mentus pasiūlė dovanų $12. 
500 tam, kas nurodys va
gius. apiplėšusius pašto ve 
Šimą, važiavusį į (,'hecker 
board. Tokią didelę dovanr 
tiūlo. nors pašto inspekto 
tins sako, kad vagis vargu 
•;aus $5 iš savo grobio.

Jenizolimas. — Iki spaliu 
1 d. tik 2.000 tepaadvė pra 
šymų patapti pilečiais. Ti’ 
tiek žydų tebuvo atkeliavu 
tių iš kitn’šalių.

KARALIENĖS

PASISMAGINIMAS

Hali f ar, N. S. — Mieste 
Svdney įvyko didelis gais
ras. Nuostolių padarė už 
$251X000.

—
KIEK YRA INDIJONŲ.<

W ashington. — Pastara
sis cenzas(parodo, jog indi- kis. 
ionų SuV. Valstijose yri 
340.917. Tai 13.500 dau-

Rymas. — Italijos naši' 
karaliene, sulaukus 71 meti 
amžiaus, ištisą valand" 
plaukinėjo po vandeniu sub 
marine.

DOVANA GRABORIUI.

Albany, N. Y. — Grabo- 
rius prie Grand St. gavo pa 
kietą per paštą. Atviniojm 
žiūri, kad jame besąs kūdi 

Prasidėj^lpinėjimai 
Paštininkas, pakietą prie 
męs sake, kad siuntusi mo 

negu buvo jų prieš lOjteris sakius, kad jame esą 
—ty. . baltiniai.metę. baltiniai.

NELEIDO DE
MONSTRUOTI {

London. — 2.000 bedarbių 
bandė surengti demonstraci
ją prie valdiškų rūmų. Ant 
frafalgar skvero buvo įvy
kęs susirėmimas su policija.

NEPRIIMS DE
LEGACIJOS.

BUVO PAS LENINĄ.

KURNĖS ATPIGS.

New York. — Viešųjų rin
kų komisijonierius O'Malley 
keikia, kad šiemet kurkęs 
'Teisiančios pigesnės, negu 
oernai. Šiemet turėsiančios 
titi nebrangiau kaip po 50c. 

ant svaro.

Maskva. — Pulk. VVilliam 
N. Haskell, Amerikos šelpi
mo administracijos perdėti- 
nis Rusijoj, buvo pas Leni
ną atsisveikinti. Haskell 
grįžta Į Ameriką pasitarti su 
Hooveriu.

NEDALYVAUS.

Washington. — Gruodžio 
10 d. Haagos mieste bus 
arptautinė karo konferen
cija, į kurią buvo pakviesta 
lalyvauti Amerikos Darbo 
Federacija. Federacijos val
dyba nutarė jog nedalyvau- 
i, nes dalyvavimas reiškia 
Au sutikimą remti tarptau- 
ini streiką, kilus 'karui, 
leikėtų jiasižadėti streikuo- 
i- ir tada, jei karas būtų 
rynai apsigynimo.

PERSEGĖJO TURKUS.

NUKRITO NUO
PENKTO AUGšoIO

New York. — Max. Beld- 
ner pirmu kartu stojęs prie 
langų mazgojimo nukrito 
nuo penkto augščio. Vargu 
išliks gyvas.

-------- 4----------------------

PO IŠBARIMO MIRĖ.

likimas 
artimo.' 

ambasadoriui kon 
l’ercncijoj Paryžiuje. De' 
to reikalo Lietuvos valdžia 
oasm’itė delegatą. Klimą, c 

bą d. iš Klaipėdos iš 
ia-.<» lietuviu delegacij; 
!’r. Baigalaičiu priešaky 

I--važiavo delegacija nu< 
ir lenkų garbinto 
kštuolaitis su savi

Le »ks ičio 1 d. iš černigo-

96 ITviuviai ir 23 žydai.

L51 ūkininkuose ir visoji 
a; Ijn’. eje lenkai uoliai pra 
dėjo mobilizuoti partizanus.

IT kūčių par.. Amkalniš 
km kaime M. Gudiškytės si 
J. V; įčiūn’l vestuvėse 
pešty-iės. Dviem vyram 
rakta galvos, trečiam 
šaut;; koja.

kilo
p ra
por

1 a pkričio 
priemiestyje 
Sližas, 60 m. amžiaus, susi
pyko su žmona ir dukteri
mi. Pagriebęs šiečką, nore 
jo mušti moteris, liet jo? 
uitvėrė už lazdos galo ir ne
sidavė mušti. Senis krito 
ž< mėn ir mirė.

2 d. Kauno
Marv iankoj

t

Kuršėnuose spalių 21 
sudegė A. Lankučio nai 
Nuostolių už 110.000 liti

Amerikos moterų Va 
t'ollege'o prezidentas 
McCracken važinėdama? 
Skandinavija ir Pabal 
užsuko Kaunan. Lupki 
5 d. imivi-rsiteto salėj jis 
iiiškoj kalboj aiškino ; 
universitetu organizaeij; 
Valstijose.

Ž v i i -gži 1 a i č i u ose, Ša k ių 
tiiy. gerai gyvuoja Va 

yju Bendrovės “Vii 
-krautuvė. -Turi-savo-d 
liūs namus. Y ra trys pr: 
durnosios mokyklos ir vi; 
mokiniu pilnai.

Lietuvos samdomieji < 
bininkai labai susirūpinę 
gomis. Metai baigiasi, 
•ligai persikeitė ir kįla k 
simas kaip bus algos išm< 
tos. Kaikurie ūkininkai 
ko išmokėsią tik taip, k 
susiderėjo.

Klaipėdoj pritrūko m 
duonai kepti. Kepyk 
darbas turėjo sustoti. V 
tiečiai negabena puodu 
miestan. Direktorija 
Įraudę išvežti avižas.
niau buvo uždraudus iš1 
ti iš krašto bulves.

Laicrence, Mass.—Gideon 
Beaulien, gyv. 144 Hamp- 
shire St., mirė ligoninėj. Jis 
apsirgo ]x> didelio išbarimo 
darbe.

1

Čekiškėj yra penkios kar
kiamos ir visos gerai gyvuo
ki. Bet valsčiaus Taryba 
nutarė nuo Naujų Metų 
smukles uždaryti.

Lietuvos Bankas pt 
stovį lapkričio 1 d. š. m. a 
su, doleriais ir kitokia t 
ta valiuta turėjo 18.999. 
litus ir 6 centus. Tuo bi 
išleistų litų padengimas 
nešė virš 200%. Reiškia 1 
tu vos litai geriau garant 
jami. negu Amerikos d 
riai.

NELAIMĖ.
mo-

Konstantinopolis. — Gen. 
Marington, ailjantų jėgų va
las, pareiškė turkams, jog 
olimesnių turki} varymųsi 
įneš aii j antus nepakęs. Sa
kė, kad alijantų. kantrybė 
Su išsekus. Prieš tolimes- 
ius laužvmus alijantų na- 

lavadijimų alijautai jėgą.f.mę. 
panauduos prieš turkus. , ipagy«-

Sclienectady, N. Y, — In- 
teroational Fireworks kom
panijoj Įvyko ekspliozija. 
Darbininkas Andrevv Lenti
no buvo išmestas pro langą. 
Drabužiai jo buvo nudegę ir 
jis pats baisiai apdegęs. Na
bagas ėjo 300 pėdų iki suti
ko pagelba. Nuvežtas Į ligo
ninę. Daktarai sako, jog ne-

Merkinės vidurinę 
tykią lanko 94 mokiniai: 74 
berniukai ir 16 mergaičių.

Spalių 11 d. lenkai apšau
dė Prosninkų kaimą, Merki
nės pąr. Buvo beiną į kai
mų, bet. išgirdę šaudymų iš 
kaimo, bėgo atgal į Marcin
konis.

L. D. F. s+eigia koopera
tyvą “Kova,” •

Kaime perkrikštiji 
gatves. Vardus duos 1 

tikra komisija iš burmis 
Vileišio, inž. Krasaui 
kun. praloto Dambraui 
mok. Volockio, prof. Vo 
rio ir inž. Jokimo. Pro; 
tuojąma Nauj. Vilniaus 
vadinti Prezidento ga 
Šen. Vilniaus gatvę, Kla 
dos- gatve. Didž. Vilui 
gatvę — Vilniaus gatve, 
nano gat, kur Jablom 

gyvena, Jablonskio gatv 
aikštę apie Soborą pava< 
ti Neprigulmybės aikšte.



n-AR B ĮNINKĄS

CLEVSLAND, OHIO.

Jaunimo nuotikiai

prie 
Nežinia kokiu 

Rodos laisvės

PRIVATINLS
KRAUTUVĖS.

Elr.a U South Boston’o utarnLnkais, 
tvercais ir sukatomis. Leidžia Am. 

jfty Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Bvinkų SĄJUNGA.

A R B I N I N K A S”
_ '(The Worker)
--.e LITHUANIAN Tbj-WE£KLY Papkk

Publlshed every Tuesday, Thursday, 
sa. 1 Saturday by Si. Joseph’s Lith- 
UĄKIAN R. C. ASSOCIATION OS LaBOB.

• gntered as second-class matrer Sept 
12, 1915 at tlie post off ice at Boston, 

under the Act of March 3,1879”
------------- -«----------

"Acceptance for mailing at spedal rate 
f-' of Dostage provided for in Sectlon 1103, 
| Act of Oct. 8, 1917, authorized on July 
F 12, 1918.”

■
Susscbibtiom Rateb:

r Ve&rly .................................................$4.50
į Boston and suburbs ....................... $5.50
y Foreign countriea yearly .........$5.50

to neaukavo Lietuvai, nei 
bono pirko. Kuomet tapo 
paskelbta registracija ir 
kuomet pasirodė, kad tie 
slekeriai turės mokėti/ mo
kesčius, tai jie ką padarė. 
Paskelbė maištą — nepildy- 
sia istatvmo ir visose koloni- *■ A- • •
jose kuosniarkiausią agita
ciją pavarė prieš tą įstatyt 
įną. Priėjo prie to, kad štai 
siekeliai Hatrfurde, Ct. su
sirinkime lapkr. 12 d. š. m. 
proteste be kito]<o pareiškė: 
“Ir kartu kviečiame visus 
Amerikos lietuvius Besire
gistruoti ir neduoti nei su
dilusio cento Lietuvos val
džiai. šalin savo nagus nuo 
Amerikos lietuvių darbinin
kų kišenių!” 
sius skleidžia 
sandariečiai.
socijalistai kartu su bolševi
kais. Na. o juk kalbama, 
kad tą visą kampaniją užrik
tam atstovybės sekretorius 
Vinikas. tas pats, kurs pe
reitą vasara L. Paskolos bo
tu] stočių suvažiavime pa
reiškė. kad bonu kuponą, ne
galima aukuoti aukso-sidab- 

•<> fondui. 1 r visą šitą Ame
rikos lietuviui slekerių dar
ni remia "‘Lietuvos Žinios.” 
Lietuvos e.x-premiero Gri
ciaus organas.

Šitokios padėties aky\aiž
ioje kaip galima tikėtis, 
tad žydai arba lenkai paisy
tu lietuviu, kad .jie rūpintū- 
<i eiti Lietuvos piliečio pa
reigas. kad jie rodytą pa- 
atikmno ir nuoširdum< 
uvos Rt simblikai.

Tokius obal* 
laisvamaniai, 
tautininkai.

Žydai yra ožio “plenetoj 
ijginię. Jei kas kiek jiems 
5 Lepši, tai tuoj gvoltą rėkia. 
|pe to turbūt ne be reikalo 
į.žmonių sakoma : žydas nm- 
Lša, žydas rėkia.

Lietuvos žydai labai nep;' 
tenkinti rinkiniu Seiman re 
zultatais. Jiems vietų tet<- 

j.ko dvi, o jie norėjo mažiau 
šia šešių. Labai nepatenki n 
ti VinkimiĮ rezultatais ir le;: 
kai ir Pažanga. Žydai, 
kai ir Pažanga dabar Li 
voj sudarė ypatingą tru 

i. ‘‘Lietuvos Žinios.” lik 
lų dienraštis, mini. 198 
dėjo straipsni iš žydų iai 

į ščio “IdiŠe Štiine.”. Te 
.lietas grūmojimas.‘ Be 
i ko sakoma: 
| “Ir tok‘iu būdu n«>i 
įužčiaii]»ti :>00.0<W) rinl 
Įjifalsa i r rengiamasi pat' 
vieš]>at;>uti krašte.

“Norima, bet tai j 
plikiu nepavyks!! 
į “ŽOO.tįOO rinkikų ,j 
• bildu neleis, kad si; jais 
būtų pasielgta !
L “Tie 10 sarašų turi gana 
jėgos ir priemonių. ka'i 
stoti prieš neprietelių.
L “Gresia pavojus atkakliu' 
(partijų kovos su visomis p- 
sėkmėmis. Negalima net i' 

j-sivaizdinti. prie kokių n 
#:zultatiĮ tokia kova gali pU 
l vesti.”

Taigi tai Uetuvos žydai 
Eį grąsina. Tą daro be pamato. 
L Kas jiems tos drąsos pridm’ 
B da '

Pačioj Lietuvos valstybė 
t-, steigimąsi jiradžioj Lietuvos 
J; veikėjai kvietė žydus prie t< 

^“prisidėti? Jie atsakė: “M - 
į su jumis eisime, kai jūs sti- 
gjirūs būsite.” Žydų ž.vilgs 
’ niu jiamatuotas pasakymiu. 

Ar žydai A meri keturi kokių 
Ne.
ms
sau 
turi 

ič- 
ra- 
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A]>ro.kiiojama, kad kiek
vienai šeimynai Suv. Valsti
jose priseina į nTetus išmokė
ti visai bereikalingai apie 
jienkiasdešimtis dolerių vien 
tik dėlto, jog priv&tinės 
krautuvės ,vra steigiamos ir 
labai tankiai- vedamos be jo
kios tvarkos ir nesugebiai; 
kitai]) sakant. Suv. Valsti
jų vartuotojams visai berei
kalingai ištraukiama iš kiše
nių apie vienas bilijonas do
lerių Į meti/s. Krautuvinin
kai teeinu nuo to nepralobs- 
ta. Priešingai, abelnai i- 
mant jų pelnas yra taip men
kas, kad vos tik vienas iš 
.'videšimties, kurie krautu
ves užsideda, tepajėgia biz
nyje užsilaikyti. -

Tame nėra nieko stebėti
no. V idutiniai imant Suv. 
Valstijose ant 25(1 asmenų 
atseina po Geną krautuvę, 
'lai reiškia, kad krautuve 
m l ūdama vidutiniai tik apie 
250 kostumerių Įiriskaitant 
vaikus yra priversta imti 
la niažą pelną, kad nors šiaip 

*tcip suvedus galą su galu. IŠ 
t<> reikia krautuvininkui ir 
jojo šeimynai išmisti, apmo- 
k<-;i renda. šviesa ir kuras. 
?:>.! dar užlaikyti trekas ar 
inklys ir tL -Jei prie to dar 
Įiridčsime daugelio 
vimnkų biznio 
ir žioplumą.

lii'lf 
Bet 
nu>.

11 \ ;a 
lirų

V

I

UŽSIDĖJO MOKESČIUS.

Anglijos nnijii natini nio- 
ės po du ]x‘tni kasmet sa- 

orgąnui jialaikyti. I)ar- 
organas yra 
Darbininkai 

2 ]M*nu
sudės $31)0.000.

19 d. lapkričio įvyko LDS. N. 

J. ii- N. Y. apskričio susirinkimas. 

Prasidėjo 3:15 po pietų. Nepribu

vus apsk. pirm. Kaziui nei vice- 

pirm., susirinkimas tam laikui iš

rinko vedėju P. Kyrių iš Brook- 
lyn, N. Y. Delegatus prisiuntė 

rodos tik 4 ar 5 kuopos, išviso a- 

pie 15 yepatų.

Išrinkus visokias komisijas, ei
ta prie raportų. Geriausias ra
portas buvo tai LDS. apsk. komi
sijos Ne\v Jersev’s valstijoj ren
giamo pikniko, kuris davė pelno 
virš 72 dol. Paaiškėjo, kad dau
giausiai pasidarbavo šio pikniko 
rengime komisija — Karueckis, 
Mikionis ir A. Zųikiutė, dabar 
Mikionienč, ir nariai Harrisono ir 
Elizabetho kuopų. Dėlto delega
tai išreiškė didelę padėką visiems 
pasidarbavusiems atsistojimu.

Teip-gi komisija, pikniko rengi
mo'New Yorko . valstijoj, išdavė 
raportą, kurs pelno davė virš 5 
dol., daugiausiai pasidarbavo P. 
Kyrius, V. I’ukas ir kiti kuopos 
nariai. Visiems pasidarbavusiems 
apsk. išreiškė didelę padėką.

Toliaus Išdavė raportą delega
tas iš LDS. 7-to seimo. Pasirodė, 
kad visi delegatai užganėdinti ra
portu. Naujų sumanymų nesvar
styta, nes mažai laiko buvo, l’ž- 
irirta Lietuvos Piliečių Registraci
ja ir ragins visus savo kuopų na
rius kad registruotūsi ir nelauktų 
paskutinių dienų.

Kitas suvažiavimas nutarta lai
kyt Neiv Yorke prie 9 kuopos..

Reporteris.

Gyvenant ilgesnį laiką vienoj 

kolionijoj daug tenka susipažinti 

su žmonių įpročiais, ypač su jau

nimu, tai tenka, susidursi su įvai

riais nuotikiais.

Vienas iš svarbesnių mano pa

stebėjimų, tai mūsų įvairių soci- 

jal-laisvamanėlių lindimas 

katalikių merginų, 

tikslu tas daroma.

skelbėjams ir apsišvietusiems rei

ktų bijot “neapšviestų” merginų, 

nes su neapšviesta drauge sunkus 

gyvenimas, bet kur tau,, rodos 

kaip musės prie medaus. Teisin- 

gon pusėn žiūrint, tai laisvųjų 
tikslas ir yra kad tik visokius mei

lės dalykus ir linksmybes išmėgi

nus, o žmonijos ateitis ir gerovė 

mažai rūpi. Jie pašvenčia savo 

didelę dalį laiko ir mintis kaip ge

riau prie merginų prisilogadijus, 

kaip tinkamiau pakalbėti, kaip 

geriau veidą aptepti.'kaip geriau 

meilę ištirti, kaip įsigyti automo
bilius merginoms vežioti. Tas vi
sas smaguriavimas, be saiko pa
taikavimas, yra kenksmingas atei
čiai ir jaunimą veda prie išdyku 
mo. Užmiršta tada jaunimas sa
vo ateities idealus ir pasiduoda 
nupuolimui. Sunku tada pri
traukti jaunuolį ar jaunuolę prie 
kokio' nors veikimo. Jeigu rūpi 
“raidos,” gražus “šio” ir kitoki 
veltui laiko praleidimai. Kaip 
aukščiau minėjau, laisvamaniam ' 
su laisvomis reiktų kompaniją 
laikyti, bet kiek tenka nugirsti, 
tai patys neužganėdinti perdaug 
sulaisvėjusių ir nupuolusių nuo 
doros pamato moterų ar vienos 
kitos merginos pasielgimu. Ran
dasi daugelis katalikių merginų, 
kad tą visą permato ir neužsiima 
su tokiais draugais, nes žino prie 
ko gali tas privesti, bet atsiran
da ir tokių viena kita, kad neper- 
mato tame kenksmingumo. Turė
tų merginos daugiau kreipti do
mės į jaunimo ateitį, pačiom rū- 
pytis ir tokius vaikinus, kuriems 
nerūpi jokis tautiškas veikimas, 
kad pritraukti prie geros idėjos, 
nes jaunimas be idėjos nesulauks 
nieko gero. Aišku kad geras ar
ba gera ateitis pati per save ne
pasidarys, jeigu mes to nedary
sim.

KUN. DR. J. NAVICKAS,
baigas augštus mokslus Fribourge, Šveicarijoj, šiomis dienomis sugrį
žo Amerikon. Jis yra La Saletteietis ir apsistojo savo ordeno cen
tre Hartford, Ct.

tai jie iš savo pusės duos ant visų 
metų Į “Darbininką” apgarsini
mą. Yra labai malonu girdėti te
kis išsireiškimas, nes kaip F. Ba- 

Įranauskas, taip ir J. Brazis yra 
gana gerai žinomi kaipo sąžiningi 
ir tikri lietuviai. Taigi ar-gi ne

pultų tinkamiau, kad ne tiktai L. 
j D. S. nariai, bet ir visi kiti lietu
viai tokiuose reikaluose kreiptųsi 
prie jų. UžtikrinameĮ kad tin
kamiau ir geriau atliks darbą, ne
gu koki visoki žydeliai. Dar ir už 

; prieinamesnę kainą. Toliaus nu
purta kad surinkus visus pinigus 
! ir boną ir kaip galima greitai pa
siųsti Į centrą. Tas darbas atlik
ti pavesta valdybai. Taip-pat pla- 

| čiai buvo apkalbėta ir A. S. Kul- Isckmingiau atlikti. 
: bieko skola.
sija yra padavus dėl advokato tą 
visą dalyką. Taip pate komisija 
išdavus raportui iš baliaus rengi
nio. Pasirodė, kad yra sunku 
gauti dailės draugiją programą 
išpildyti. Tai nutarta, kad jeigu 
U. L. T. Uh. Draugija jau negales 
išpildyti, tai komisijai pavesta, 
kad iš kuopos surinktų aktorius 
ir atlošti veikalą. Numatoma, 
kad i mūsų kuopą priguli gabaus 
ir tinkamo jaunimo, kuris ne sykį 
lošdamas pasižymėjo savo gabu
mais. Toliaus kuopos pirminin- 

į kas pranešė, kad jam pasisekė pa
staruoju laiku prirašyti naivų. Už
tai tikisi ir toliaus pasidarbuoti, 
kad aplaikius nuo apskričio rašti
ninko skiriamą dovaną — $10.00 
ir yra numatoma, kad jeigu ir to
liaus taip energingai padirbės mū
sų organizacijai, tai ištikrųjų jam 
teks dovana.

WORCESTER, MASS.

i

Moterų Sąjungos 5-ta kp. vi
suomet .smarkiai veikia, bruzda ir 

! niekados nebūva be darbo. Bet 
Į visuomenė mažai ką žino apie tai, 
nes jos daugiau myli dirbti nė 
kaip gars'intis. Todėlei tik svar
bius dalykus pranešame, šiais 
metais kaip jau matosi per laik
raščius, kad mūsų gerb. klebono 
kun. .Jono J. .Jakaičio darbštumu 
jau yra pradėta statyti parapijinė 
mokykla ir tam tikslui yra rengia
mi fėrai. Į tą darbą sutraukta 
veik visos katalikiškos draugijos. 
Taigi sąjungietės čionais visas 
spėkas deda, kad tik darbą pa- 

Viena dėlto, 
Pasirodė, kad komi- 'kad > ra labai svarbu remti taip 

i prakilnų darbą, o antra, tai mū
sų gerb. klebonas kun. J. J. Jakai
tis prižadėjo duoti dovanas toms 

' dr-joms, kurios daugiausia sukels 
kapitalo laike fprų. Tad sąjun
gines tam tikslui turi išsirinkę 
komisiją. į kurią įeina apie dvi
dešimts smarkių darbuotojų.

Beje, per fėrus turėsim rankų 
išdirbinių stalą, sukimo ratą, ir 
virtuvę su užkandžiais. Tad va
lio sąjungietės gauti pirmą' prafcą 
arba bent nelikti paskiausiomis, 
nes tai būtų didelė gėda.

,Taip-gi turiu paminėti, kad M. 
Sąj. 5-ta kuopa rengia puikų va
karą. kuris bus Padėkavonės Die
nos vakare, lapkr. 30 d., Lietuvių 
Salėje, 41 Providence St. Bus 
statomas scenoje “Už tėvynę ma
lu kentėti.” Ix>§ gabiausi Wor- 

,<•< storio lošėjai ir lošėjos, kurios 
j ne kartą yra nustebinę publiką sa- 
' vo sceniškais gabumais. Tad kvie- i ...č-iame visus atsilankyti, o būsite 
užganėdinti. Taipgi protarpiais 
gros muzikantai, ką tik atvykę iš 

vyžiaus. Pelnas skiriamas mo
kyklos naudai.

i

krautu- 
neišmanymą 

pigiai suprasi- 
dėlko labai daug jųjų 

gai teužsilaiko biznyje, 
vienam nagus misidegi 
tiuęl kitas bando ir ne 

rki pardavimo sistema to 
: tęsiasi.
■ cžmrint į tai. kad krau 

abelnai nedaug teuž- 
;a. vartiioiojams vienok 
kibai brangiai atseina.

MINERSVILLE, PA.

parapijos ko ras sulošė, 

teatrą. Buvo vaidinta 

."> veiksmių “Piloto Duk- 

30 m. mažų mergaičių ko-V- 
dirl 
jos 
Kuomet tvholesale’iai teat- 

vartuoto.ianis tik apie 
šimts nnoši’očiu, retaile- 
-i. t. y. krautuvės atselini 
i ;;pie trisdešimts nirešim- 
i. i Liko.' Pavyzdžiai piv 
<kius tai geriau.
Skaitytojau išėjęs aut gat 
s iemyk per koki penkioli- 
minučių trokelius. veži

nais ir podliorius, kurie iš- 
v.ž'oįa vartuotojams pre
kes. Kiek jų tenai pamaty
si. ypač jei gyveni dides- 
r.inm miesto! ir visi apitušti 
lokių kiekvienas savais ke
liais. Ton. k«r vienas ga
lėtą visiems orderius išvežio
ki darydamas, sakysim, išvi 
s<> pora mailių kelionės, da* 
bar I; ksto gal daugiau negu 
dvidešimt ir per visus pada
ro virš keturia'kdešimts mai 
liu; ten, kur vieno ar ]x>ros 
darbininkų užtektų orderių 
iš-ežiojiniui, dabar reikia 
t uo dvidešimties iki ketu
riasdešimties.

Nieko tad norą stebėtino, 
kad vartuotojui priseina mo
kėti už viską perbrangiai. 
Kas gi tad lieka daryti ? 
Krautuvių skaičiaus pri
verstinai sunlažinti nėra ga 
limylies. Jų skaičius netik 
kad nemažėja, bet dar auga: 
vis daugiau atsiranda, tų, 
kurie tikisi pasipelnyti. Ir 
taip bus tol, kol dabartinė 
asmeninio pelno sistema gy 
vuos. Tik tuomet turėsime 
krautuvių tiek, kiek reikia, 
bet ne daugiau, kuomet da
linimo (pardavimo) sistema 
bus vartuotoji} paveržta iš 
perkupčiu ranku, kuomet i- 
sigvvens KOPĖRACLTOS 
tvarkia;

t Į
I

soma 
d<

Lapkričio 18 d. š. m. Šv. Pran
ciškaus 
puikų 
drama 
tč.” 7 :
ras padainavo keletą dainelių ir 
pasakė gana juokingų dėklė 
jų. Daugiausia prijuokino 
nes tai J. Bagdonavičiukas. 
likos prisirinku pilna salė.

■f ųprs ypatingų teisių ?
K Ir nei- iH'inano išsižioti, 

j žino, kad tik pagadys
K kelią. Lietuvoj žydai 

ypatingų .teisiu ir vi^-gi 
|k kauja. Be to “žydai,” 
Ei šo “L. Žinios” nuin.

‘“valgydami Lietuvos duo
nute, visai mažai terodo 
plūsti Respublikai palanku- 
šno ir nuoširdumo.’’

Tųtjii žydai teisių nori, o 
pilietinių pareigi} eiti neno-

Visa, tai Lietuvos .žydai 
daro dėlto, kad jie mato lie
tuvių silpnybę ir mato, kad 
daugybės mūsiškių netik 
“mažai terodo mūsų Res- 
ptlblikai palankumo ir 'nuo- 
; rdumo,” o dafo dar dau-

. negu žydai.
s ai Amerikoje tūkstan- tauriai, iš jų hųvo 3162 ame-ležinkelių esą 28.000 tuščių

per 
To

< >
')i:»:nkų uniju
Dnilv Ileraid.
linkėdami po
uotus
;>xano redaktorius yra Ha
lini on T v fe. Jis yra buvęs 
ditorialianie štabe ^penkių 
lidžitĮ.jn Ąnglijos lakiraščių. 
Dirbo
rirnes.’
'«> io laikraščio įsteigėjas 
ordas Lansburv.

r /

ir garsiame “London 
Manadžieriumii li-

DAVG TURISTŲ. -
............. >

Iferliti. — Nors Vękieti.j<<>s
ostinėje daugiausia turistų 
>fnia vasarą, 1x4 rudeniui 

užstojus jų skaičius uepa- 
nažejo. Pereik} vasara Ber- 

’ine atsilankė 32.224 svetim-

Vykeiti*.

daug tuščiu vagonų 
Maskva. — Laikraščiai 

skelbia, kad ant Rusijos ge-

< lietuvių slekerių nei een- rikonu. vagonų. (

maci- 
žmo- 
l’ub- 

8:30 
prasidėjo lošimas, prieš atideigi- 
mą vakaro vedėjas p. -J. Mikuta
vičius paaiškino kožnos veiksnios 
svarbiausius punktus. ir ištik- 
rųjų. artistai buvo tikrai persiėmę 
vaidinimo visa dvasia. Piloto 
Duktė suvaidinta labai, gerai ir 
vargiai kas galėtų gerinus atlik
ti. Geriausiai vaidino p. Ona A- 
ranauskiutč. Visi judėjimai ir 
kalba artistiškai išėjo. P. Ona 
Maliukevičiutė Piloto žmonos ro
lėj buvo labai tinkama. Kalbėjo 
.aiškiai, gražiai nudavė. P. Marė 
Juneliutė Agrippinos. ciesorienės 
rolėje teipgi labai tinkamai atli
ko. P. B. Stasiulaičiutė Klodi- 
jos, Piloto dukters rolėje buvo la
bai tinkama. Balsiai ir aiškiai 
kalbėjo. Žodžiu sarkant. atliktas 
teatras Piloto Dukters kuogeriau- 
siai. Publikai paliko didelį Įspū

di, kuri minersvilliečiai ilgai at
mins. Po lošimui buvo sool, du
etą, dainų ir pora dekelmacijų. P. 

J. Miluša pasakė apie alkaną vil

ką, kursai mokėjo gražiai nuduo

ti. O p. Ona Arąnauskiutė apie 

nutautėlę. Abudu pridarė dide

lius juokus už ką gavo gausų ran

kų plojimą. Pasibaigus lošimui, 

dainoms, sugiedota publikai atsi

stojus Lietuvos Hymnas. Ant ga
lo prasidėjo lietuviški šokiai. 

Griežė Albinas Lišauskutis ant 

smuiko, p. Julia Lišauskiutė ant 

pijano ir p. J. Miluša ant Saxo- 

phano'. Garbė giedoriams ir va

dams už tokį atsižymėjimą. Gry
no pelno liko ant Įtaisymo naujų 

vargonų $90.00.

Teipos-gi reikia pažymėti, kad 
nuir pirmos iki aštuntos dienos žymėti tas, kad kuopa geriau at- 
spalio mėnesio buvo misijos, ku
rias laikė misijonieriai Tė^ki Kun. 
P. Andziulis ir Kun, Čikota. La
bai puikius pamokslus pasakė, pa
sekmės buvo didelės, nes daugu
mas užšalėlių tikėjime žmonių su
grįžo prie Bažnyčios. Teip-gi ir 
medžiagiškai gausiai paramą pa
darė ant Mariampolio Vienuoly
no, suaukavo apie $600.00. Mi- 
rijonoriąi labai dėkingi buvo, nes 
<įar pirną tokią koloniją turėjp, 
kad tiek sudėtų aukų.

• Giadoris.

Naujas kunigas.

K

■<«- A *’-k'>**... -. *- V"’'

i
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M. A.

Tik ką atvažiavęs iš Lietuvos 
kun. Mikšis žada apsigyventi tar
pe clevelandiečių, nes Clevelande 
jau senai reikėjo kito kunigo. Pa
rapija yra nemaža, tai kunigui 
V. Vilkutaičiui buvo ir perdaug 
darbo. Užtai kaip parapijonys. 
taip ir kun. V. VRkutaitis džiau: 
giasi sulaukę kun. Mikšio. .Jis 
per keliolika metų buvo lietuviam 
už kapelioną Siberijoje. •

Mes visi linkim gerb. kun. Mik
šiui laimingai darbuotis mūsų tar
pe kaip dvasiškuose reikaluose 
taip ir tautiškuose, nes mūsų ko
lonijoj galima sakyti nėra kad 
kas tinkamai paisdarbuotų. Už
tai atsiranda ir visokių nesusipra
timų tarpe lietuvių. Manom, kad 
su laiku atsiradus tinkamesnių 
veikėjų, visoki nesusipratimai bus 
prašalinti.

Vargo Vaikas

Darbininku susirinkimas.
Lapkričio 14 d. 7:30 vai. vaka

re buvo LDS. 51 kuopos susirin
kimas. Nors tą vakarą lijo, bet 
narių susirinko pusėtinai. Visi 
svarstė kuopos bei organizacijos 
reikalus. Iš visų kuopos svars
tomų teikalų bene bus galima pa-

(

Darbininkas.

Skiedrukės.

Atėjus rudeniui, Clevelando lie
tuviai, ypač nedėldieniais, turi 
kada pasilsėti, nes vieni agituoja, 
kad eitų ant surengtų teatrų ir 
balių, kiti agituoja, kad eitų ant 
krutamu payeikslų, treti agituo
ja, kad eitų Biblijos tyrinėti. Na 
ir tu žmogus žinokie kas daryti.

Yra sakoma, ka dtokis tokį pa
žino ir Į kūmus pavadino, 
ir “Dirva” su biblijistais.
pliaukšt ir pabučiavo vienas kitą. 
Nors “Dirva” sakosi, kad ji kož- 
nam tikėjimui yra priešinga, bet 

‘Įtiktai pašmakšt ir Biblijos tyrinė- 
jtojų pamokslą ant viso puslapio 
patalpino. Tuomi ir parodė savo 
dviveidystę.

Kirvukas.

Nare.

Taip
Tik

CAMBRIDGE, MASS.
Lapkr. 12, LDS. turėjo gražų 

vakarą. Lošė “Kova po Giedrai
čiais. Žmonių pusėtinai buvo at
silankę.

Lapkr. 19, šv. Stepono Draugi

ja buvo surengus pramogą. Vai

dino teatrą “Ponas ir Mužikai.” 

Artistai kaip pirmam veikale taip 

ir antram puikiai savo roles atli

ko.

Nuo lapk. 26 prasidės parapijos 
fėrai. Dar tikiu fėrų Cambridge 

nei apielinkėj nėra buvę. Kiek

vienas atsilankęs gėrėsis jais. 

Kviečiama kuodaugiausiai iš visur 

atvykt Į Cambridge fėrus.

Katalikas.

i
>

MSrmSrilLlfMtl I
kreipia atidą j savo organizacijos 
stovį, nes plačiai buvo apkalbėta 
kaip būt tinkamiau ir kokiu būdu 
“Darbininko” morgičius suma- 
žint. Nutarta paaukoti iš kuopos 
iždo 5 dolerius ir pereita per su
sirinkusius, padaryta kolekta ir 
surinkta keletas dolerių. Taip 
pat išsireiškė p."p. F. Baranaus
kas ir J. Brazis, LDS. 51 kp. na
riai, kad jeigu mūsų kuopos na
riai LDS. 51 kp. atkreips didesnę 
domę ir parems biznį pirkdami ar 

,tii užsisteliuodami sau drapanas,-

TARP NEW YORKO ir HAMBURGO
Trumpiausias Susisiekimas su Visais Poetais

✓Centralės Europos.
Savaitiniai TSptnnkimai Kas Ke t verpi s

Nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New
Kambarini rni 2. 4 ir 6 lovom ant vieij laivą, 

valgomieji kambarini, 
klesos paša ž tori a ras. 
WL'ERTTEMBERG ir 
lini puikus kambariai.

Rr Nauji 
R E S 0 L U T E ir R K L I A N C K

! Išplaukia kas antrą utaminKą sn 1-os, 2-ros it 3-Cto kle- 
--sos pasatierinis. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento 
= JULIUS ROTTEKBERG, 290 Hanoter St., Botto*, Mm.

York.
PoMcąa 
trečiassalionai ir erdvus dėkai 

Ant laivą HANSA. RAYERN, 
MOUNT CLAY yra keli Riečia*

20,000 Ton v Laivai

I
Jb
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“L. A. B-vės Valdyba prane

ša savo akcininkams, kad, dėl 

daugelio biznio srityje kliūčių, 

divkldndo, negalės mokėti dar 

per eilę metų. Kadangi Lietu-
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TeL So. Boston 328 
’.IETUVYS DANTISTAS

Broaa St.)

fei. Sroekton 5112-W

X* '

pietų parapijinėj svetainėj, 
-tb SU BoHton 27. Maaa

Gtorpc tokion N’ov.
Prcsident Adams - - Dec.

1‘residcnt Filmorc - Dec.

America...................Dec.

Prcsidcnt Hardtng - Dec.

St.. Boston 27, Mass. ir 
'mitas. 

5-th SL, Boston 27, Mjum. 
.'.A — Povilas laučka.

:■ Story St, Boston 27, Maaa 
{Af niOS antrašas reikale: 

Broachvay, So. Boston, M— 
RAUGUOS anr Iri nirimai laikosi 

■ tr»Į nedėldienį mėnesio 1-ų vaL 
j parapijinėj svetainėj, 492 *

Į 
» 
■f
i laukia...
X

PADIRBU AKINIUS

<%<<>-•

M. V. CASPER
KASPARAVIČIUS)

• Inai perkėlė ofisų po No
.'.vay. So. Bobtoh. Mass. efūo Valandos:

ki 12:30 ryte ir nuo 1:80 
Ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
P rarytas subatos vakarais 

ir nekėliomis

If. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mass j

VISKAS PIGIAUSIOMIS 
KAINOMIS.

SOUTII BOSTON HARDWARE COMPANY
J. KLIMAS ir r. BOLY9, Savininkai,

317 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone So. Boston 167—W.

V"
/

UNITED STATĖS SH1PP1NG BOARD

{.■V- -r .'.ty

Grojikų ir Mokytojų.

Mes taip-gi turime gcrihnsj pa 

sirinkimą ir kitų muzikalių Įstru 

menių.

Klausk mūsų katalogo o gaus 
orkai.

r i tz ® i: & ? f • “ •4 - o t« Ji
ADVOKATAS

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

intros lubos—Viršuj L. P. B-vės

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St., ArBt'BNDALE. Mass

TeL W. Newton 1016—R

PARSIDUODA LABAI PIGIAI.
6-IŲ ŠEIMYNŲ, 28 KAMBARIŲ NAMAS, viri įtaisai (im- 
provementai), puikioj apielinkėj, rendos suvirš $1800 į me

tus, apmokėjus visus iškaičius lieka sovirš $1000 į metus gry
no pelno. Prekė tik $11.500, $3500 įnešti. Lengvos išly
gos.
3-JŲ ŠEIMYNŲ, 15 KAMBARIŲ NAMAS, visi improvemen- 

tai, geroj vietoj, Dorchestery, arti So. Bostono. Dėl greito 
pardavimo prekė numažinta iki $5500, $1500 Įnešti. Lengvos 
Išlygos.
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liga, negalėjimas važiuoti gal' 

kariais ir daug kitokirj nesmag 

mij. Prašalinkite priežastį ir bi 

site sveiki Visuomet pagelbė 

jums

J. L. PAŠAKARNI8, O. D
AKIŲ SPECIALISTAS

377a Broadway, So. Boston, Mas>-

IIIS

Ant Kalėdų | Tėvynę

Tūkstančiai ateivių rengiasi praleisti Kalėdas asvo Tėvvnėje su savo 
mylimaisiais. Kad patarnavus jiems, S. V. vakttia suruošė spedale eks
kursijų Amerikos laivų, viršuje paminėtų.

Vistas bus daroma, kad užplikius Kalėdų Šventę ant šių laivų. Ma
žiem) vaikams bus dalinamos dovanos.

Lietuviai gali keliauti tiesios: Į Tėvynę po priežiūra p. Antano Ryp- 
keviėiaus. ši ekskursija išplauks 13 d; gruodžio ant S. S. Anierica. Pasa- 
žieriai perkeliami Bremene, o iš ton gali keliauti į Berlynu, /Karaliaučių. 
Eitkūnus ir Virbaliu. Kaina; į Bremenu $103.50; Kaunu — $105.15; Vil
nų — $105.30. (Karės taksų ekstra).

Rašykite šiandien dėl platesniu informacijų apie š] puikų laivų.
AFM0KŽJIMAI

Jei nori parsitraukti draugus ar gimines iš Senoisos Tėvynės, apmo
kėk jųjų kelionę per UNITED STATĖS LINES. Užtikrink jiems gerų pa
tarnavimų, patogumus—tegul jie keliauja po AMERIKOS VĖLIAVA.

REIKALAUK KNYGOS ’
Rašyk šiandien dėl pilnų informaci
jų. Dasižinokite apie gražius Suv.’ 
Valstijų laivus, plaukiančius j Eu
ropą. Jokių už tai pareigi} neturėsi. 
Pasiųsk blankų šiandien.
Informaciją apie laivą ii plaukiai'' 

ir laivakortes reikalaukite 
adresuodami

United Statės Lineo
Moore and McCormack, htc.

Roosvvelth Steatnship Co., Ine.
45 Broadvvay, New York City
110 S. Dearborn SA, Chicago, 111.
92 Statė Street, Boston, Mass.

Managing Operators for

NAMAI PARDUOTI.
ANTANO IVAŠKEVIČIAUS ofisas 

So. Bostone pardavė sekančius namus:
76 RidgeAVoad St., Dorchester’.v, su

sidedantis iš 3 šeimynų su visomis įtai- 
soir.is ir 4116 pėdų žemės ir taksuotas 
ant 87600 yra parduotas p. AViiliatn 
Murphy.

12 Hovvell St., Dorchester y, susid<- 
dantis iš 3 šeimynų su įtaisymais ir 
2800 pėdų žemės ir tiiksuotas ant $4800 
vra parduotas p. Jonui Sianu’ui.

informacijų blanka
Managing Opcrators for

U. S. Skiping Board. Ųassengcr 
Degt. 504 L 3

45 Broadicay, New York City.
Malonėkite prisiųsti man jū

sų knygutę veltui dėl autorite
tingu- faktų apie kelionę. Taip
gi pilnas informacijas apie S. 
iš anksto apmokamus keleivius. 
Valst. Linijos laivus į Europą ir 
Vardas 
Adresas 
Miestas

! 26 Balfour St., Dorchester’y, susi-
; dedantis iš 3 šeimynų su visomis jtai- 
I soffiis ir 2700 pėdų žemės ir taksuotas 

ant 86000 yra parduotas p. Morisui 
Zos’ui.
z 346 E St., So. Boston’e. susidedantis 
iš 2 šeimynų ir 2715 pėdų žemės yra 
parduotas Jonui Ivaškevičiui. Namas 
ir žemė takšnoti ant $2900.

6 Bateli St., So. Boston’o. suside
dantis iš 3 šeimynų su visomis {taiso- 
mis ir 2324 pėdų žemės ir taksuotas 
ant $5000 yra parduotas Kazimierui 
Urbonui. (Adv.l

ė . - • ’ pinigų susidaro ir jeigu jisai
kenčia, tai ne vienam nenau- teisingai himniškai yra varto- 

jamas ir negali duot sėrmm- 
kams nei kokio pelno, tai ri
si to kapitalo prižiūrėtojai 
Vra atsiprašant ne biznie
riai, bet...

Negana nė to, dar jie ver
ti už savo apsileidimą pa
baudos.

xiš pikiai sutinku, kad biz
nyje galima nekartą pada
ryt klaidų ar mažesnių,ar 
didesnių ir turėt nustolių, 
bet kiekvienam ir tas yra 
aišku, kad tos klaidos esti ir 
tie nuostoliai gali būt tik 
kuomet nekuomet o ne nuo
latos. Jeigu ant vieno daly
ko yra nuostolis, tai ant ki
to ko yra daromas pelnas ir 
pelnas nuostolį turi atitai
syt. Teip teisingai pastaty
tame biznyje turi būt, ki
taip joks biznis nėra gali
mas. 0 jeigu kurioje ben
drovėje teip nėra, tai reikia 
abejot apie vedėjų arba ga-» 
bumus arba sažiniškuma.k.

šiandien paliekant visas 
kitas bendroves ir bendrovė- 
les kol-kas nuošaliai (apie jas 
parašysiu kitą karta) imki-

jiena, bet kartais ta kantry
bė pasiekia tokio laipsnio, 
kurs nustebina net ir tuos, 
kurie nebet kuomi yra nuste
binami.

Pritvėrė amerikiečiai lie
tuviai įvairių bendrovių, su
dėjo į jas savo kruvinai už
dirbtų dolerinių vieni dides
nes, kiti mažesnes sumas ir 
laukia 
nis kapitalas pradės nešt 
Lietuvai naudą ir jiems šio
kį tokį peĮną dividendų iš
vaizdoje.

• Laukia, laukia vienus, ki- 
'us metus... ir... dar...

Kiek man yra žinoma, tai 
dividendus savo šėrininkams 
mokėjo ir moka viena Lietu- 

. O apie 
tai kad kokia kita bendrovė 
būtų dividendus mokėjusi 
dar neteko girdėt. O juk su 
tais šeri ninku sudėtais pini-

TAt Vėliavų, Kokardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant-
LzLL UvUVC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
ĮMlrabnfeHi Kotainga ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS OO*,e BO-92 Fcrry St. Newark,‘ N. J.

• I 
i!

viu Prekybos B-vė. 
i1 ■■ ■................
< >. .
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gaiš biznis yra daroma ir jie 
j ar didesnį ar mažesnį pelną 

neša, iš kurio bent menką 
dalelę šėrininkams ir divi
dendu išvaizdoje reikėtų iš
mokėt.

Kiek girdėt tai Atstaty
mo Bendroves sukelta kapi
talo apie 500.000 dolerių.

Baltimorinės bendrovės 
sukelta šimtas kitas tūks
tančių dolerių, Žemės Ban
ko apie $50.000, Prekybos 
Bendrovės virš $400.000 ir 
daugelio kitų mažesnių ben- 
drovėlių po keletą dešimčių 

• tūkstančių dolerių sukėlusių. 
. Bendrai imant visas į vieną 
krūvą, tai gerokas pluoštas

uie domėn vieną ii^ pirmu
čiausių ir daugiau sukėlusių 
kapitalo bendrovę — Lietu
vos Atstatymo Bendrovę.

Kauno “Lietuvos” 
279, 3 d. lapkričio 1922 m. y- 
ra įdėta skelbimas, kuriame 
terp kitko yra įdėta šie žo
džiai :

Iš BOSTONO į LIETUVĄ
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

ALGERIA .......................... Lapkričio 18
ANDANIA (naujas)—Gr. 9: Sausio 11 
AUSONIA (naujas ...............Sausio 27

(Vasairo JO 
su greitu persikėUuM j LIETUVĄ ir 
visas Baltijos vaKijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI £S NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie-' 
tuvon ir j kitas Baltijos valstybes, 
kiekvienų u tara inkų vienas Iš trijų jū
rių mfižinų su Užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUITANLA 

BERENGARIA

pasiekia LIETUVĄ J devynias dienas. 
Deiel informacijų kreipkitės prie ar- 
tlmiavsio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR IŽNES, 128 Statė St. Bos
ton. Maaa.

DRAUGIJOS IR KUOPOS

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistiški- 
mūsų darbų liudija tūkstančia 
draugijų. Informacijų delei rašy 
kitę:

KONCERTAS, TEATRAS IR ŠOKIAI!
Septynerią Metą Sukaktuvėms Apvaikščiojimas Lietuviu 

Liaudies Namo Pastatymo Brightone.
Rengia Brightono Tjiftiiviu Naujoji Korporacija

PADKAVONtS DIENOJE

KETVERGE, UPKRIČIO-NOV. 30 D.; 1922 M.
Koncertas prasidės 2:30 vai. po pietų

LIETUVIŲ LIAUDIES SALEJE
26 Lincela StHet, Brighton, Mass.

Taip-gi bus suvaidintas gražus veikalas,
, sceniška pasaka /

“UŽKEIKTA MERGELĖ” 1
Aotj aktą, 6-ią atidengimą.

Po koncerto hus teatras, po teatro šokiai tęsis iki vėlumai nakty. 
Turime užkvįetf geriausius dainininkus, Solistus ir 
Muzikus. Koncertė ir šokiams griež TED MILLER’S 
vadovaujamoji orcHestra. Bus griežti lietuviški ir a- 
merikoniški šokiai. Būsite visi užganėdinti: jaunieji 
su amerikoniškais šokiais, o seniai su lietuvškais. 
Linksniai

Visus;

50c. ypatai, o katrie tik akt Sok»} aerėtij bąti, tikietai tiems— 
vyrams 50c. p moterims 40c. Vaikai be tėvą nebus geisti- 

Beldimo Komisija.

y

d užprašo atsihakyti,
T: ant perstatymo ir šcikin tikietaf ?oc. ir

■
I

roję veikiančios bendrovės mo
ki po 89 nuoš. dividendo, tad 
ir patartina visiems L. A. B-vės 
akcininkams pasinaudoti pro
ga ir, ligi tų akcijų dar yra, 
apsimainyti.”

AR JUS ŽINOT TĄ?
Kad vienintelė lietuvių Įstaiga, kuri tinka

mai patarnauja, yra SOUTH BOSTON 

HARDWARE KOMPANIJA- Pas raus ga

lima gauti visokių prie stubos prietaisų ir 

mekaniškų instrumentų. Apart to, taksom 

visokius indus ir vaikų kerečiukus.

Užlaikom automobiliams ir plurnbc- 
riams visokių dratų ir paipų. Apart 
to, parduodam Įvairios rūšies peli
tus (maliavas), vanišius ir aliejus.

Nežinia kaip tuos žodžius 
L. A- B-vės valdyba supran
ta ir ką jie šėrininkams-ak- 
cininkams tuomi nori pasa
kyt ; kokios gi būtų tos kliū- 
tįs dėl kurių net per eilę me
ti} nebus galima mokėt divi
dendų. Mano nuomone toki 
dalykai nuo tokios rimtos or
ganizacijos valdybos, priva
lėtų būt plačiai ir riša pusiš- 
kai nušviesti per spaudą, ki
taip elgiantis kartais galima 
susilaukt nemažai 
lingu intarinėjimų 
ninku pusės.

Keistai skamba 
pasakymas, kad Lietuvoje 
veikiančios bendrovės (su
prask iš L. Ats. B-vės kas is 
finansuojamos kaip tai ”N 
munąs/’ “Dubisa,” Rinru- 
va, ” “ Kredito Bankas' ‘) 

'moka po 20% dividendu ir 
dėlto šėrus Ats. Bejid. Liai- 
nyt į anų bendrovių še -ul 
Juk .jeigu Ats. Bend. kapita
las įdėtas į anas bendroves 
neša po 20% dividendų, tai 
ir už Ats. B-vės serus galima 
mokėt dividendus duokim 
sau kad ir ne po 20%, bet po 
kokį 16—10% ar nors 5% ir 
nebūtų reikalo vienus serus 

No. jkeisti į kitus, O kad Lietu
voje visos bendrovės neša 
didesnius ar mažesnius divi
dendus, tai yra tikras fak
tas.

Aš iš labai patikėtino šal
tinio esu girdėjęs, kad Liet. 
Atst. B-vės reikalai dar esą 
galima atitaisyt ir kad'ne-! 
labai didelius dividendus jie 
mokėt galėtų — bet šis skel
bimas kalba visai ką kitą, tik . 
kaž-kodel aš nenorėčiau dar. 
tikėt, kad Atstatymo Ben
drovėje teip blogai dalykai 
stovėtų, kad jau iškalno per
matoma, kad net per eilę 
metų dividendų nebus gali
ma mokėt... nebent _ kokios 
didelės suktybės būtų pada
rytos. .. ar kas būtų bendro
vės iždą apvogęs ar sudegi
nęs. O rodos, kad apie tai 
nebuvo girdėti.

Amerikiečiai lietuviai 
daugelis turi pirkę serų ne 
vienos, bet dviejų, trijų ir 
daugiaus bendrovių ir kiek
vienas rūpinasi jų darbais, 
jų finansine padėtimi. Blo
gas stovis vienos bendrovės, 
blogai atsiliepia ir ant kitu ■

perkelt į Lietuvą, įkinkyt į 
atatinkamą darbą kiek tai 
būtų galima naudos padaryt 
tėvynei Lietuvai.

Jau aukų laikai tegul eina i 
į garbės archyvą, dabar biz
nis tur užimt aukų vietas. 
Biznis teip pat naudingas 
kaip ir auka. Auka yra bū
tinas dalykas kuomet yra di
delė nelaimė, bet reikalaut 
nuolatinių aukų yra neprak
tiška ir nežinia ar visiškai 
teisinga.

Amerikiečiai duokime 
Lietuvos bizniams ir pramo
nei kapitalo, bet užtai turi
me gaut sau tinkamus divi
dendus.

Teip daro Lietuvos žydai.
Amo-

pi’L'.iLičia 
l.-i... ;■ . i . .;. .----

nereika-
iš šeri- Te Lietuvos žydams iš

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,

361 West Brosdway, Soath Boeton, Mus.
Tel. So. Boston G05 ir 1387.

-------------TTT—r- i
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DETROITO KRIAUŠIUS.
,N

! Darau siutus, overkotus ir filt
ras. Materijos geros, didžiame

■ pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantuo- 
tas. Malonėkit persitikrinti.

1
LUCKY TAILOBS

2238 Camit Al. Hamtklmck, Mi

PERLO QUEEN
KONCERTINOS

Yra geriausios; patariamos n 

ir todelei visų benrovių ve-1 naudojamos geriausių koncertinų 

dėjams, bent mano nuomo
ne/reiktų daugiau stengtis 
dalyt vienybės žingsnių, vie
ni kitus reikale paremt, pa-; 
laikyt, o jeigu kas pasirodo ji 
neteisingai skleidžiama —. j 
teisingai išaiškint dėlto, kadt it : 
iš netikusių gandų nuotolis.__
ir blėdis bus visiems ir kal-i 
tiems ir nekaltiems, o nau-j ri
dos nebus niekam.- j Su t

Juk visas į krūvą bendro- 
vos sudėjus bus kapitalo arti " 
trijų milijonų dolerių. O 
jeigu tos visos bendrovės ge
rai veiktų ir turėtų žmonių 
pilną pasitikę j imi}, tuomet 
kokį $20,000,000 kapitalo su
kelt būtų tik niekis, juk a- 
merikiečiai lietuviai pinigų 
turi daug, bet jie žinodami 
kaip sunkiai tuos pinigus 
prisėjo uždirbt ir žiūri, kad 
juos nesukiŠt kūr į kiaurą 
maišą ir laiko tokiose vieto
se, kur jiems atrodo kosau- 
giausiomis.

Bet išjudint tą kapitalą ir

:-.r U-.-’-
, i, -J*# <srį -

J Iii S KSulDSriAlS dxi 

Platesnių hifomaė j:
!kreipkitės pas J. Tumas z.

’ W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

------------------------- J-----------------  
PADAVIMUI AŪTOMOEILIUS

OAKLAND 5 pasažierių iabai ge
ram stovyj. Parduodama pigiai 
už $150.00. A. MARKŪNAS. 
Tehphone Dorehester 3082—W.

(28)

JUOZAS LAUKIS

OR. J. C. LANDŽIUS
IJETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias Ir chroniškas liga* 

moterų ir vaikų. Egzaml- 
kraujų,spjaudalus, šlapumų 

ir tt savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenau- 
lems Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MAS8 
(Kampas G St ir Broadvay) 

VALANDOS: 9—11. 2—4, 7—9

.<■

18 Metų South Bostone

Id H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W BROADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
i kalima susikalbėti ir lietuviškai. 

Ofiso Valandos:
i Kyrnis tfd 9 vai Po pietų nuo 1—8. 

Vakarais nuo 6 Iki 9.
į 130 Broadway. So Boston

A, J. GORMAN
. M. Al S A Ari;

r i b t a s
S

F
L
I

t
Maine ’os valstijom Sis kirti

mas yra pagal naujo būdo, kur 
yra galima užsidirbti pinigų ker
tant .medžius ant sieksnių.
NAUONAL LABOS AGENCY

108 Friend St., Boston. Mass.

IRM. — M. Zoba,
538 E. 7-th St, 8o. Boston, Ma* 

{'ICE-PIRM. — P. itilcalaiiska*,
248 W. 4-th S L, So. Boston, Maa, 

KiiT. RažT. — J. SednikU,
315 — 4-th St., So. Boston, MaM,

* N. RAST. — J. švagždyg,
171 IV. 5-th SU So. Boston, Ha* 

• aSIERIUS — A. Naudžiūnas,
16 vvtnfleld St., So. Boaton, Maaa, 

ąRšalka — j. ZaiMs, y
7 Wlnfleld St., So. Boaton, ^taaa.

Dr-ja laiko rnsiriziklmns kas treSų 
^deidienj kiekvieno mėnesio, 2-ra vai 
■■ pietų Sv. Petro parapijos aalfil 409 

0. Seventh 8t_ South Boston Mass.
•..

‘HM. — Vlada* Paulauskae,
90 B St., So. Boston, Masa. 

•E-HIRM. - V. J. Jakštas,
2? Story Su Boston 27, Mass. 

•<<>'! RAST — Antaną* Janušonla, 
1426 Columbia Rd., So. Boston

' haaT i notas Juška. '
’i-rycliff Academy,

ArUnghton Heigtha, Mana 
'ilMNhJAS - Leonas SvagMĖn, 

Lkuven St, Boston 27, Maaa.
-lai ( !,<»!< — J. Grublnskaa,



SUSIRINKIMAS

VYČIU SUSIRINKIMAS

Valdyba

South Boston, Mass

TEATRAS
MYK. LEŠKEVIČIUS 
virtuozas smuikininkas

Bostonan ir nori parodyti Ameri 
kos lietuviams savo gabumus.

Koncerto pradžia 1:30 po piet
Tikietų kainaAMERIKA PIRTYJE”

Gerbiamieji-sios So. Bostono ir aplinkinių kolionijų 
lietuviai-tės, kviečiame visus ateiti ant minėto vakaro, o 
mes užtikrinam kad būsit visi pilnai patenkinti.

Vaidins gabiausi aktoriai ir savo užduotis atliks ge
rai, nes deda visas savo pastangas ir atsilankę prisijuoksi
te iki sočiai.

Beto dar bus ir dainų. Dainuos p-lės M. GRYBAI
TE, pritariant pianu sesutei O. GRYBAITEI; teipgi dai
nuos p-lė A. DR A B AVIČITJTĖ ir p. ST. PAURA, pri
tars pianu gerb. M. P. KARBAUSKAS.

Tai galima sakyt, kad pirmas toksai vakaras bus šį 
rudenį ir jau paskutinis prieš Adventus. Tad-gi naudo
kitės proga, atsilaųkykite, džiaugsitės, o kurie neatsilan- 
kysit, tai gailėsitės. Tad-gi kas gyvas ir galit paeiti tai 
marš į minėtą linksmą vakarą. , y

Širdingai visus kviečia RENGĖJAI.

Vyčių 17 kuopos mėnesi
nis susirinkimas atsibus 26 
dieną lapkričio 3 valandą po 
pietų.

00,75c. ir 50c.
S

Tikietus galima gauti ‘,Darbininke“ ir pas Sv. Petro parap. choro narius

Bostoniečiai apielinkių lietuviai, turite geriausią progų pama 
tyti Lietuvos Artistų ir pasiklausyti jų programo.

Lietuvos Šv. Kazimiero 
Dr-jos įgaliotinis kun. Pet
ras Raščiukas atvyko Bosto
nan ir pas gerb. kun. Urbo
navičių apsistojo ilgesnč- 
liam laikui. Jis čia pabus 
iki po Kalėdų. Tuo tarpu 
lankys su prakalbomis Bos
tono apylinkes.

Jau antri metai kai gerb. 
kun. Raščiukas lanko Ame
rikos lietuvių kolonijas pri- 
rašinėdamas narius prie 
Lietuvos Šv. Kazimiero Dr- 
jos. Vasaros pradžioj grįš 
i Lieutva.

Rengiamas

South Bostono Lietuviu 
Ukėsų Draugijos

------ Bus------

LIETUVIŲ SALĖJE 
Kampas E ir Silver Streets, 

South Boston, Mass.

K E T V E R G E

PADĖKONĖS DIENOJE

PETRAS U LEKĄ
bass< >

STATO SCENOJE L. VYČIŲ 17-TA KUOPA

Nedėlioję^
Lapkričio-Nov. 26 d.,1922

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE

Ant penktos gatvės So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 tai. vakare. '

Šiuomi pranešu vietos ir 
apielinkės/ lietuviams, jog 
laidotuves aprūpinu koge- 
riausiai ir už pigiausią kai
ną negu kiti. Į apielinkių 
miestukus važiuoju ir už tai 
nieko nerokuoju. Dieną ar 
naktį kreipkitės šiuom ant
rašu:

30 Lapkričio-November 1922
Pradžia 3 valandą jx> piety ir tęsis iki 

11 valandai naktį.

Prize Šokis—Dvi Dovanos 
Skiriamos Geriausioms 

Šokėjams.*
Gera Muzika—Benoit’s Jazz Band

t LIETUVIU FORNIČIįJ BENDROVĖ
r-a Užlaikom visokius

namų forničius. Par-
- duodam ““

.mo *r pristatom į ki- 
r n“estu8

perjeraustom forni- 
Čius iš vienos vietos į

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

Telephone: S. B. 839-W.

šokius. Taigi vietiniai ir iš į 1 ‘ -
apielinkių nepraleiskite to | —-
linksmo yakaro. I ~
Kviečia Rengimo Komisija. ;

-

PRAKALBOS.

KONCERTAS BUS




