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Organas 'Amerikos Lietuvių
Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Kooperatyves 

Sąjungos 

DARBININKAS 
f

——Eina -—, 
PTARNINKAIS, KETVEUGAIS Itt

■ SUKATOMIS
Metams , 44.50
Užrubežy ir Bostono nplelinke.se 

metams «..•.......45*50

. “Darbininkas”
366 Broachvay, So. Boston, Masa.

Tel, South Boston 620,
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Popiete PIUSIX sako;
M «

“Kfckftana kataliko yra 

Ivepta priedermė paremti ka 

talfldikąją spaudą ir ją kuo- 
plačtauiiai paskleisti tarp fano- 

, nių. Geri laikraščiai yrą nau- 

dlngtausiu daiktu ir verti di- 
diiaurit užmokesnio.”

*džią iš ’pavydo. . Jiems pikta 
buvo,, kad darbiečiams taip se
kėsi valdyti, ypač sekėsi užsie
nių politikoj.,

Darbiečiams nepatogu stoti 
prieš darbininkus vienu žvilgs
niu. Per darbiečių valdymą 
nedarbas netik nesumažėjo, bet 
dargi padidėjo. Bet darhiečiai 
tuo teisinasi, kad jiė Imdami 
mažumoje negali įvykinti savo 
programo. (

Darbiečių valdžia inėjo ofi- 
san pereitą sausio mėnesį. Li
beralai ir konservatistai tada 
tikėjo, kad darbiečiai turės to
kį nepasisekimą, kad jie darbi
ninkų akyse visai neteks gero 
vardo. Ypač užsienio politikoj 
tikėjosi nepasisekimų. O pasi- 

, rodė, kad darbiečiams užsienio 
politikoj ypač sekėsi.

Šitie Anglijos rinkimai yra 
treti rinkimai paskutiniuose 
trijuose metuose. Reiškia da
bar Anglijos rinkimai į parla
mentą ėjo kasmet. Kadangi 
rinkimai daug- lėšūoja ir ka 
dangi darbiečiams labiausia lė
šų trūksta, tai tuo darbiečių 
agitacija bus sunki.

Naujai išrinktas parlamen
tas susirinks lapkričio* 18 d.

DARBO ŽINIŲ SUTRAUKA.

ta-j New York. Įsteigė Ame- 
nS priveda prid^atymus, linija. Pir-
he.nane.ns tabm.nfaj koinpen- R «.* ]ft.
saeW » P"m|iS New forto įMestinę iš,

tapo i«tostas. Iplaoto tovo lž d. Tas laivas
Kanada. - Mėtos jatoPio-vel&w, .Tai bus 

ve^ skalavimas buvo nesą* lah6s ’
nai daromas Kanados Vaka-rtyi ... v , ta z m■ , ■ . . ,w v. i'Atlantika su zvdu vėliava, Tas

-mTrrcrcr—lz*n i*iwrtTa~vrrc-zsrr (vzilvzlrr.lTrr l------------------------ *--- ~ ■--------

laivas vadinsis President Artli- 
ur. Seniau j& buVo vokiečių 
laivas. Ant tK laivo bus koše- 
riniai valgiai Ir regulerės žydų 
pamaldos, ' • <

LĖKS PER ATLANTIKĄ.
Vokietijoj padirbtas Ameri

kai orlaivis ZR—-3 išlėks iš Vo
kietijos suimtoj- spalio 11 d, iš 
ryto, jei oras! bus patogus ant 
Atlaniiko.

I - . . 1

NAUJI RINKIMAI 29 
v SPALIO. _

Anglijos Darbo Partijos ka
binetas sujungtas konservatis- 

■ tų ir liberalų balsais tapo nu
verstas spalio 8 d; Pastaruo- 

’ jtt laiku jau buvo nemaža kal
bų, kad darbiečių priešininkai 
rengiasi Mc-Donaldo kabinetą 

---- nuversti.—Būva šnekama, kad 
kabinetą vers atmetimu jo pa
darytą sutartį su Rusija. Bet 
minėtą dieną parlamentas 

. • svarstė prokuroro Šit Patrick 
Hastingso pasielgimą. Proku
roras buvo panaikinęs bylą 
prieš James R. Čampbell, ko
munistų laikraščio redaktorių. 
Tame laikraštyje buvo kurs
tantis - kareivius . straipsnis. 
Tai konservatistams ir libera
lams Šis faktas pasirodė tinka
mu, kad nuversti darbiečių 
kabinetą. Todėl iš jų pusės bu
vo inešta rezoliucija, kuria bū- 
tų paskirta komisija ištirti tos 
bylos dalyką. Už rezoliuciją 
balsavo' 364, prieš 198. Ta re-

• žolinei,ja valdžia pasijuto už
gauta, nes netiesioginiai jai įš- 
rėikštas -nepasitikėjimas. To
dėl darbiečių kabinetas pada
vė rezignaciją.
. Premieras McDonald tuoj 
nuvyko pas karalių ir paprašė, 
kad paleistų parlamentą ir pa
skelbtų naujus rinkimus. To
kiu midų premieras nori pažiū- 

. rėti, ką šalies piliečiai mano a- 
pie jo darbuotę.

Premieras McDonald numa
tė, kad konservatistai ir libe
ralai galės tą padaryti, ką jie 
padarė.' Tai jis išanksto pa- 

• . sake, kad jei jam bus išreikš
tas nepasitikėjimas ir tada Jis 
varysis už naujų rinkimų pa
skelbimą.

Per naujus rinkimus nei libe
rali,-nei konservatistai nesiti
ki gauti daugiau atstovų, bet 
tikisi, kad jiems . pavyks susi
tarti ir padaryti koaliciją, kad 
neprileidus darbiečių prie val
džios. Ir dabar jie netikėjo, 
kad karalius sutiks : paleisti 
parlamentą, Todėl liberalų ir 
konservatistų laikraščiai prašė 
karaliaus nepaleisti parlamen-1 
to, o pavesti ji} partijoms su
daryti valdžią. Pasirodė, kad 
karalius nepaiso jų noro, o pa
klausė Darbo Partijos ir sutiko 
paleisti parlamentą ir paskelb-

* ti naujus rinkimus.
Nauji rinkimai paskelbti spa

lio 29 d. Premieras McDonald 
norėjo* greiti} rinkimų. Nore-* 
jo staiga, trumpu, bet smarkiu 
antpuoliu pulti savo politinius 
priešininkus ir juos sutremti. 

Nei konservatistai, nei libe
ralai neturi gerų kozirių prieš 
darbrečius. Visi piliečiai žino, 
kad komunistų redaktoriaus 
bylą buvo mažmožis ir tas ne
sudaro geros kozirės. Visi nu
mano, kad konservatistai ir li
beralai panoro išėsti darbieČins 
iŠ valdžios ir bile priekabė

Darbiečiai Ynens statymas buvo iškilmių- kinis nusprudo nuo bėgių i

to liberalai vert® darbiečių yal-'O0Q,O0Q. *

APSAUGOS ERELIUS.
♦

Švedijos vyriausybė uždrau
dė šaudyti erelius. Tą padarė 
dėlto, kad jų nedaug teliko ir 
juos naikinant po senovei greit 
visai išnykti}.

KNYGA APIE ISPANIJĄ.

Paryžius. — Ispanijos rašy
tojas Ibanez pareiškė, kad esąs 
pradejęs rašyti apie Ispaniją ir 
pagaminsiąs nemažą knygą. 
Parašysiąs visą teisybę apie 
dabartinę diktatorystę. Sakė, 
kad nepasigailėsiąs nei kara
liaus. Sakė, kad jis atsisaki
nėjęs susipažinti su karalium, 
nes žinojęs, kad jam reikėsią 
prieš jį kovoti;

PIRMOJI LAKŪNĖ.

Japonijoj netrukus baigs 
lakiojimo mokslą mergina var
du Shįgano Kibė. Ji bus pir
mutine Japonijos lakūnė.

KRUVINA KAMPANIJA.

Prezidentinių rinkimų kam
panijoj Kuboj įvyko toks įsi
karščiavimas, kad ištiko smar
kūs mūšis. Septyni žmonėc už
mušti ir 57 sužeisti.. ..

4 .

LAIVAS SU ŽYDŲ 
VĖLIAVA.

r

TiTose, kuTiame visos gclžkeliiV 
kompanijos pritarė, siūlyda
mas nupigintas kainas ten nm 
važiavimui ir grįžimui.

1 Kolumbija.—Kolumbija, ku
ri turi begalo daug geros že
mės, laukia žmonių atvažiuo
jančių iš Europos, kurie apsi
gyventų toje Šaly. Daug vil
ties priduoda Jungtinių Valsty
bių imigrantų suvaržymas, ir 
tuomi tikimasi kad žmones pra
dės ten važiuoti.

Kosta Rika. — Namų staty
mas kuris kaskart didėja, pri
vedė prie darbo trūkumo Kos
ta Rikoje. Algos, taipgi, žy
miai kįla augštyn. /

Vokietija. — Nedarbas ir ne
malonumai, kuriuos jis gimdo, 
ypač ;tarpe biedriesnių, prade
da' didėti Rbinelande ir IVest- 
phalijojė.

Lenkija. — Sulyg oficialių 
apskaitliavimų, Lenkijos be* 
darbių skaičius siekia 135,000, 
ir padėtis industrijoj, priduo
da! daug rūpesčio. \ Valdžia da
ro kiek gali, kad palengvinus 
bedarbių padėtį.

Šveicarija. — Sakoma, kad 
ūkių žemės vertė yra didesnė 
neg nauda iš tos žemės, ir tas 
nėra prielankus nupiginimui 
agrikultūros produktų.

Matydama, kad nedarbo si
tuacija nebėra taip bloga Švei
carijoje, Federalė Taryba, nu
tarė suspenduoti pašalpą be
darbiams.

- ______________v ______ ‘

Rikuyos Elektros Stotis, pa
statyta Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovės pradėjo veik
ti 1923 nu gegužės m. Stotis 
•tiekia elektros energiją Šviesai 
ir jėgai Šiaulių miestui, o tai
pogi duodą elektros energiją 
Piktmiškių durpinei apie 2 ki
lom; nuo elektros stoties, kur 
yragaininainošdiirplsel. sto
ties kurui. Stotyje verkia ga
ro mašina, lokoniobiliatis tipo, 
400 arklių jėgų galingumo, su
vienyta su elektros generatorių 1 A#/-. 1' *1 ■ # s/r

RADO PINIGŲ SPAUSTUVŲ

Eisabone. Portugalijos sosti
nėj, susekta j netikrų pinigų 
spaustuvė. i . •
,  ■ 

1"

KIĘK KAINUOJA NEW 
YORKAS.

New Yorko miesto apkaina- 
vimo komisija pripažino, kad 
to miesto nejudinamasis tur
tas (real estate) vertas 12 mi
lijardų dolerių. Už tuos tur
ėtus savininkai taksi} miestui 
"feumok.es per metus $1,581,262,- 
551. * '

ŽUVO MEKSIKE.
Wm. B. Massey, Suv. Valsti

jų pilietis, Metropolitan Oil 
kompanijos atstovas,. Meksike 
tapo nugalabytas, Muskogee, 
Okla. yra likę jo žmona ir dii 
vaiku.

:į Sileziją, lenkia, žinoma, gaut 
greit patyrė, Silezijos ‘ lenkų 
organizacijos esančios jau pa
sirengusios gerbiammąjį svetį 
prie pirmesnės progos atatin
kamai“ pasveikinti,” net pa
rako-dūmais.”

kaunKžinios,
Šmita fabrikas.

Jau treji metai kaip šitame 
fabrike darbininkams admim* 
tracija neišmoka laikų uždar- 

. bio ir neišduoda jokių maisto . 
' įtbdttaj; ' Paskutinių - laiku

Varžytinių dalviai skirstosi 
atskiromis valstybėmis taip: 
Anglija, Prancūzija, Vokieti
ja, Šveicarija, Olandija, Belgi
ja, Danija ir Lietuvą (Ako. 
Metalo Išdirbinių B-vehnv. 
Br. Šmidt — p. p. Vailokaičių 
nuosavybė).

Pigiausią pasiūlymą padare 
anglų firma “Kings Norton 
Metai Works,” Bhminhame — 
■už Lit. 1,398,273.50.

Tuo būdu varžytines laimėjo 
anglų firma ir matyt jai bus 
duotas vario—aliuminijo mo
netų kalimo užsakymas.

Po to savo pigumu ėjo Bel
gijos Karališkųjų Monetų rū
mų pasiūlymas, Olandijos Val
stybės Monetų Rūmų pasiūly
mas. ir 1.1.

Aukščiausią kainą pastatė 
Br. Šmidt. .fabrikas,. Kaune,, 
Lit; 1,955,578, Šociėtė Franeai- 
se de Mon'nayge Paryžiuj — 
Lit. 1,843,39(1 ir Danijos Vals
tybės Monetų Rūmai Lit. 1,- 
800,000.

net 3 Savaitės kaip dąrbinin- 
kams neišmoka viso uždarbio.

Intendantūros Centralinės 
Dirbtuvės.

Šitų' dirbtuvių darbininkai 
labai skursta, Daug paleista 
visai iš darbo; Paleistiesiems 

: į akis žiūri badasr nes yra ko
ne visiškai beturčiai.

Geležinkelis.
Čia darbininkai labai pasi

piktinę dėl blogo elgesio su dar
bininkėmis. Dėl to pareikšt 
mano' griežtą protestą,

Tilmanso dirbtuvės.
Šitose dirbtuvėse bolševi 

ir jų pakalikai sočialdemok 
tai lafiai persekioja uolų’L. D 
F. veikėją draugą Kovalskį.

^Socialistų provokatori^tam 
ir zulikiškiems ’darbamg'^iaS 
ra galo’. Pastaruoju laiku jie 
padarė tokią šunybę: surinko 
L. D. F. vardu iš darbininkų 
federantų pinigus ir susikišo į 
savo kišenes. Šitoks darbas jų 
teks spręsti teisme.

270 kilovatų, gaminančių e- 
lektros srovę trifazinės siste
mos aukštojo įtempimo 63000 
voltu, kuris mieste jr durpy
nuose yra keičiamas į 380 ir 220 
vaitų, t. y. atatinkamo įtempi
mo ei. lemputėms ir motorams 
maitinti. Iki šiam laikui ener
gija duodama buvo miestui 
•vien tiktai. šviesai, abonentų 
skaičius naudojančių šviesą y- 
ra apie 1000. Šiais metais duo
dama energija taipogi ir pra
monės reikalams, kadangi, 
Šiauliuose ‘ randasi apie 50 
smulkių ir stambių pramonės į- 
■^teigųv’Htųrinčių; bcndrar'flpįe 
1500 arklių jėgų, iš kurių dau
gybė mano pereiti į elektros jė
gą. Aprūpinimui’ artimausioj „ ____  __ ____ _
ateity reikalavimų dėl elektros [laukia?,” kur nagrinėja Tautų 

Sąjungos vaidmenį tarptauti
niame gyvenime. Laikraštis 
bijo vokiečių ir Rusijos įstoji
mo Tautų Sąjungon, nes tatai 
neišeitą lenkų naudai. Jei ru
sai įeisią T. Sąjungon, tai tuo
met, anot laikraščio “visas 
anglų rusų susitaikymo sąskai
tas apmokėsim mes, lenkai. 
Rusų vokiečių koperacija kas
dien atras naujų prieš lenkim 
nukreiptų klausimų, kuriuos 
galės kelti tarptautinėj arenoj. 
Tautų Sąjunga iš institucijos, 
kurios tikras vardas šiandien 
turėtų būti “tarptautinė insti
tucija lenkų reikalams” virs 
“tarptautine institucija lenkų 
nepriklausomybei likviduoti. ” 

Tuo būdu, matyt, jog ir en- 
dekai jaučia, jog dabartinis 
Lenkijos burbulas ansčiaii ar 
vėliau turės likviduotis ligi 
normalių savo ribų* Dieve pa
dėki

v 
ta

Ia

NAUJŲ NARIŲ IR “DARBI
NINKO ’ ’ SKAITYTOJŲ 

VAJUS

Prasidėjo su 1 d. spalio mene
sio ir tęsis iki gegužio pradžiai.

šio vajaus tikslas—padidin-

energijos. Amerikos Lietuvių 
Prekybos B-vė stato antrų ag
regatą garinį turbogeneratorį, 
(t. y. garinį turbiną ir betar
piai su juo suvienytą elektros

Neramios endekų mintys;..,

Vilnius. — Lenkų laikraštis 
“Stovo” iš š. m. rugsėjo 7 d.į- 
dėjo straipsnį vardu “Kas mūs

INDIJONŲ SKAIČIUS 
PADAUGĖJO. .

Washington. — Per metas, 
pasibaigusius birželio 30 d. š. 
m. Suv, Valstijų indi jonų skai
čius padaugėjo ant 2619. Išvi
so indijonų yra 346,962. Per 
11 metų jų skaičius padidėjo 
ant 16,283. Oklahomos valsti
joj jų daugiausia yra, būtent 
119,989.

ti darbininkę atojį penkiais.generatorį) tris tortas didės- 
rti« -nmii-ęi l-r-i-i-i *, f &

-nio galingumo negu esant ma
šina, būtent: 1000 arklių jėgų 
-arba 750 kilovatų. Statybos ir 
įtaisymo darbai šios mašinos 
jau yra atliekami ir greitu lai
ku šie darbai bus užbaigti. Pa
didinimas stoties- duos galimy
bes gaminti elektros’ energiją 
ne vien tiktai Šiaulių miestui, 
bet ir artimiausioms mieste- 
iliam, kaip tai Radviliškiui, 
-Kuršėnams ir 1.1, o taipogi 
kaimams ir vienkiemiamsi ra
jone 15-20 kilometrų. Tokiu 
būdu Rikyvos ei. stotis bus pir
moji Lietuvoje taip vadinama 
“Rajoninė Elektros Gamyk-, 
la.” Kadangi ateinančiam se
zonui smarkiai pasididino rei- 

’kalavimai elektros šviesai ir jė
gai įrengti, Amerikos Lietuvių 
Prekybos >B-vė įrengė dirbtu
ves elektros motorams remon
tuoti, o taipogi įsteigė skyrių 
dėl ei. Šviesos ir. jėgos instalia
cijų darbų atlikimo, kuriam 
tikslui Bendrovė turi savo žU 
nioje prityrus} technikos perso
nalą. ■

(“Šiaulių Naujienos”)

Betygala. Vienas Lietuvi’ 
išgama, laikąs save lenku, gy 
rvenantis Bertiškiuose, kur y 
turi 127 hektarus žemės, nori. . 
jo prašalinti iš savo dvaro na? 
Ię, kurios vyras mirė tau 
dvare .betarnaudamas. Jokio 
pagalbos — nei kuro, nei ga
niavos,- nei bulvėms daržo ne
davė ir į jos butą jai nesant į- 
leido kitą ordinaminką. Kąi 
na^lė kreipėsi1’ prie P. Darbo 
Inspektoriaus, jai buvo pasai’ 
kyta, kad tas p. turi tik 5C 
hektarų, taigi jis turi teisę jo 
nelaikyti. Tuomet N. našlį 
kreipėsi, prie' Seimo atstovo p 
Beržinško kai buvo apsilankęs^ 
Betygaloj. P. Beržinskis patą. 
re kreiptis į. Darbo Federacijoj 
skyrių.. • ‘

Skyriaus valdyba paprašė' 
valse, valdybos išduoti liūdy-. 
mą, Įdek turi žemės minėtas 
ponas. Valsčiaus valdyba ne
norėjo’ išduoti liūdymą atsaky
dami, kad jiems skyriaus val
dyba ne kokie ponai. Matyti . 
kad tik Ponams Vaisė. V-bai 
tarnauja. Tačiau, su ašaromis 
našlei prašant, išdavė liūdymą,U 
apmokėtą žymimu mokesniu*! 
Liūdymas.draug su prašymu 
buvo v^l pasiųstas P. Darbo 
Inspektoriui. P. Darbo Inspek
torius atsisakė vėl tai vykdinti, 
būk tai dėl ta, kad nenurodyta, 
kiek ariamos žemės, kuri še* 
mės rūšis...

Dabar, nežinia ko pabijoję ■ 
p. Šveikauskas pasikvietę nilM 
lę ir davė jai Šiokią tokią ordi* . 
nariją ir susitaikė. Daug 
kių naudotojų yra LiebmJfctL

tūkstančiais naujų kovotojų;, 
inešti į darbininkų tarpą svei
kos idėjos ir būdų kovojimui 
už savo gerbūvį; duoti plačią- 
jai. visuomenei suprasti,kad 
darbininkus išvaduos nė indi
vidualizmas bei* komunizmas, 
bet rimtas žmonių solidariz- 
mas, kuris yra paremtas ant 
meilės ir teisinguo principų.

Šio vajaus eiga paromis dar-. 
bihinkų susipratimą ir norą 
darbuotis už naują,, geresnę ir 
teisingesnę tvarką — koopera
cija, kuri negalanda peilio nė 
vienam, bet trokšta gero vi
siems.

Šio vajaus rezultatai bus 
teismo diena lietuviams darbi
ninkams. Pasekmingas vajus 
bus ženklu darbininkų stiprėji
mo, nepasekmingas — silpnėji
mo. '

Tat kolonijų veikėjai, Tėvy
nės mylėtojai, Kristaus sekė
jai — už žmonijos gerbūvį ko
votojai, visi be skirtumo, vy
rai ir moteris, nieko nelaukda
mi pradėkime svarbųjį darbą 
— darbą savo, o ne kito. *

Visų naujų narių prirašinė- 
tojų vardus skelbsime “ Darbi
ninkė,” • Prašome mums kas 
savaitę, prisiųsti savo raportą 
(tą galėtų atlikti kuopos rašti
ninkas, arba tam darbui išrink
tas asmuo, tada nereikėtų 
kiekvienam darbuotojui rašinė
ti ir pačto išlaidos daryti), 
tuomet mes galėsime paskelbti

Lietuvos metalo pinigus kals 
Anglija.

Vario aUuminijaiis monetų 
varžytinės, kaip buvo skelbta 
netik .mūsų spaudoj, bet ir 
anglą, prancūzų Irei vokiečių, 
įvyko Šio mėnesio 10 d. Daly
vavo 14 rimčiausių pinigų ka- 

„[Tamstos vardą, ir Tamstos jlimoįstaigų.;Jų taįiė treji val- 
*. ‘giliai tiki, kad konservatistai ;gas, Kapitolijus atseis $500,- vienas pasažierius užmuštas, b prirašytų narių vardus.

ffl'vi llnA'Mftlfti • AfiA AAA v* » » «w- * * *

STATO KAPITOLIJŲ.
Jefferson City, Mo. — šita

me mieste pradėta statyti nau
jas’ kapitolijus. Kertinio ak-

APKALTINO TRIS DAR-. 
BĮNINKUS.

• Washington. —- Long Islanč 
geležiAkelių kompanijos rasti 
kaltais trys darbininkai. De 
jų nebudrumo liepos 30 d. trau- 

ir

50 sužeista. ; Laukiame Tamstų pagalbos.
stybiniai monetų rūmai: belgų, 
olandų ta (tanų**

Iš Prūsų Lietuvos į Sileziją*
Klaipėda. -^“KĮ. Ž.” iš Til

žės rašo: “Našlaičiai nuliūdo 
— tėvui gręsia parako koše. 
Kaip jau pranešta Tilžės ir 
drauge Rytprūsių ultra-naeio- 
nalistų vadas Ammon pereitą 
šventadienį apleido Tilžę ir iš
vyko į Aukšt. Sileziją, kad ten 
“ pasidarbavus ” prieš lenkus* 
Tilžės amonteri ai, palikę be sa
vo tėvelio; rodo nusmukusį li
pą. Amniono įpėdinis, Kehl, 
esąs aplyginti labai silpnas ir 
amoniterių tarpe prisibijąma, 
kad ultranacionalistų organi
zacija dabar pradėsianti 4š- 
krikti* Dėl. to esą ketanui 
Ąrimiono prašyti neperilgai už
trukti Silezijoj, bet grįžti į Til
žę. . Apie Ammono ketinimą 
tavo darbuota perkelti laikinai Darbininkai neapriUiikbnfc ’
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(TIE W0RKEB)
ed every TUESDAY,THURSDAY and SATURDAY 

■ . —------ ‘by------------ --

JOfflSYH’S HIHUANIAM R. O, ASMOOUTIOM or LABOM 
ū •econd-chiM matter 8ept 12,1915 ai tbe'post offlce at Boston, Maw, 

under the Act of Hardi 8,1879.”
tolpUnce for tnalllng at spedal rate of poetage provlded for In Sectlon 1100 

Act ot Oct 8,1917, authorlzed on.July 12,1018.”
b ’ ‘

SUBSCRIPTION KATES:
r « , . « « « . r . 4 « 4 . 4. 4- 4 • 4 » »• l| 4 4 4 4 4- 4 • « $4.50 -
aad suburbs t,..,... ■ i n. m . < ■t >. 11.. ■. i■... ■ .$5.50 
> eountriei yearly* • • * »«** • .$5.50

*

Piktadarysčių Kraštas
,‘h* ■ ’ . ■ ■—'—-——

. DAiBgelis vaizdavosi to vaiz-|to yieną priežastį. Jų paieško- 
uojasi sau Ameriką, kaipo 
faštą, kur žmogus laimės ga- 

i susirasti daugiau, negu bile 
ųr kitoje šalyje. Iš visų pa-

—įtoo’toštų^onėsimTkosri 
hivienytas Valstijas kaipo į 
almės kraštą. Dabar, kuomet 
.teivybė suvaržyta, tai * įvai
riausiais nelegaliais būdais 
landoma įsmukti, 
į Bet pasirodo, kad Amerika 

. tokių moralių žaizdų, ko
jų neturi nei kokia kita šalis, 
•asaulvje. “Draugas” num, 
32-—3 nagrinėjo Amerikoje 
rykstanČias žmogžudystes. Iš- 

, ?doma, kad Suv. Valstijose 
« metus žmogžudysčių papil- 
jia 10,000 ir tas valdžiai at- 
Sa 3 milijardus dolerių. To- 

“Draugas” nurodo, kad:
.yienam milijonui gyventojų 
uogžudysčių kasmet tenka:
Suv. Valstijose

Australijoj ..
Pietų Afrikoj 
Ispanijoj . .. 
Korvėgijoj . 
:Quel&c*o prov. (Kanadoj) 5 
/Anglijoj ir Airijoj 

’ Holandijoj ...
•ŠVeicarijoj ...
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Pi Q T A R £B’ straipsnį, kurs be Mt-I fl w I n B L u t v įo įatgijįams prikaišioja pro-
..I-, —■(! f ,!■

Nesenai “Darbininke” buvo 
cituota iš Lietuvos rašytoje 
Herbąčausko straipsnio, kur 
jis prikaišiojo dabartinei įdė
tus valdžiai' pro-lenkiškumąv 
Tas priekaištas daromas buvo 
Apskritai katalikams.1 “Darbi- 
hinke” buvo išrodyt*, kad 
kaip sykis laisvamaniai veikę 
prieš Lietuvos neprigulmybę įr 
■unijas su Lenkija’darė. Da
bar “Garsas” pacitavo iš Lie
tuvos laikraščio “Ryto, ’ * kur 
biuroddma, kad 1919 m. tas pat 
Herbačauskas parašė veikalėlį 
“Kur eini, Lietuvi?” ir tame 
veikalėlyje įšrodmejo ,kad Lie
tuvis turi eiti unijon su Lenku

Šitokius “triksus,” kaipHer- 
bačauskis, gali išdaryti tiktai 
išpažintojai doros be Dievo.

kžoionhi dhmokratų orimo ats
tovas kūn.thįgiliB ir liaudinin
kų atstovas A* Tomau. Įvykį 
aprašo pats Tomau. . Buvę 
taip; ‘ '

“Pamatęs, išeinantį iš bažny
čios Kun. Dagilį, aš priėjau 
prie Mokyklos laiptų — ir pra
dėjau mitingą., Kun. Dagilis 
priėjęs prieitos pačios vietos ir
gi pradėjo kalbėti. Į mąno pra
šymą netrukdyti jis pasakė: 
*Cia pavasarininkų mitingas —’ 
todėl aš kalbėsiu/ Kilo triukš
mas. Minia ■— maždaug 1500 
žmonių — reikalavo, kad Kun. 
Dagilis * pasitrauktų, kalbėti 
jam nedavė. Aš irgi kalbėt 
negalėjau. Susiginčijęs su Kun.

• Dagiliu, nutariau užleisti jam 
mokyklos laiptus —- ir*nuėjau 
kalbėti į miestelį. Su maniu ė- 
jo mažas būrelis žmonių — a- 
pie 100-150; kiti liko vietoje. 
Man kalbant mačiau, kad mį- 
nia Kun. Dagiliui neleido' nei 
žodžio ištarti, reikalaudama 
prasisalinti* Turiu pridurti, 
kad Kun. Dagilis pas mus la- 

__kai nepopuliarus, net- - katali
kų’ tarpe.

“Kiek vėliau pamačiau, kad 
jį nustūmė, gan toli nuvedė 
nuo mokyklos laiptų ir paleido. 
Būrys žmonių pareikalavo, kad 
aš sugrįžčiau — tuomet aš su
grįžau. Bet sugrįžo ir Kun. 

■Dagilis. f Vėl prasidėjo triukš
mas; kurs truko gan ilgai. Ne
galėdamas, minios suvaldyti po
licijos nuov. viršininko padėjė
jas uždarė toje vietoje mitingą 
ir pasiūlė kitose vietose atida
ryti. Reikia pridurti, kad po
liciją VieŠvienuose elgėsi labai 
taktingai, kiek galėdama pa
laikė tvarką/ Mitingą uždarius, 
aš grįžau ant vežimo kalbėti. 
Kun. Dagilis nuėjo įpašvepto- 
rį. Bet ir čia kalbėti jam. ne- 

\ pavyko, nes minia buvo smar
kiai suerzinta jo atkaklumu ir z
užsispyrimu būtinai prieš mi
nios norą kalbėti.. Maciau, kaip 
keletą. syk jį nuo kėdės nu
traukdavo. Už kiek laiko jį vėl 
nustūmė nuo kėdės — ir įstūmė 
į duobę. Galų gale mačiau, 
kaip minia jį stūmė, bažnyčios

* ■ f . 1

link. Ir Čia staiga — pama
čiau jį iškeliantį ranką ir Šau

dantį.”
Kaip matote nei vienu žode-. 

liu nepasmerkiamas šitas huli- 
ganizmo darbas. Netik nepa
smerkiama, bet aišku, kad 
'rašytojas kumštyje . juokėsi, 
kuomet jo šalininkai, kaip 
žvėrys, kraujo ištroškę gaude 
kunigą. Laisvamaniai gali 
džiaugtis, kad jų kurstymai, 

*»

1

lenkiškumą. Faktų, rodančių 
katalikų broliavimosi su len
kais nebuvo , parodyta. Gi 
“Darbininkas” išklojo visą ei
lę faktų, rodančių laisvamanių 
broliavimąai su lenkais. Vienas 
tų faktų yra “Keleiviu” įsilei
dimas į savo ofisą lenkų laik
raščio. Pagal “Naujienas” iš
eina, kad prikaišioti “klerika
lams” pro-lenkiškumą be įro
dymo faktais, yra geru daiktu, 
o “klerikalams” atsikirsti ir 
priminti žinomus faktus yra 
pigi' demagogija, Nieko sau 
etika. *

TEATRO MĖGĖJAMS
“DARBIMINKO” KNYGYNE DAR RANDASI 

SEKANČIŲ GRAŽIŲ VEIKALIUKŲ: '
A *

Jurgis tiburys, 3-jų veiksmų scenos veikalėlis. ;15c.
. Sntogąs, drama 4-se veiksmuose ........ , ,400.

Šydų Karaliua, drania keturių aktų , 30c.
Dangus Brangūs, komedija 2-jų atidengimų..20c. 
Giliuking&s Vyras,f dviejų aktų komedijarir Cici-" 1 

Ifcąs, monologas . ,,25c
Vaikų Teatrai: I dalis: 1) Pagalvok ltą darai, 2) 

Jono laimė ir 3) Pasakyk mano laimę ........
Vaiką Teatrai, H dalis: 1) ištirsimė paskui, 2) 

Antanukas Našlaitis to 3) Mėginimas ....
I Dramos: Germaną, 2 aktų; F abi ola, 5ak-
I tų, L i u r d o s S t e h ū k 1 a i, 4 .aktų;.....
I Elgetų Gudrumai, komedija 3-se veiksmuose.... 25c.
I Visi Geri, 3-jų aktų vaizdelis . 10c.
Į Esumas, III-čia dramos dalis “Gims Tautos Ge-
R mjUb 4 • f r 4 • f 4- . 4 . 4' . • . . . 10c.

I Medicinos Daktaras, komedija vieno veiksmo... 20c.
I Kame Išganymas, Libreto 4-ių aidų ............15c, 
j I Ubagų Akademija to II Ubagų Balius, komedi- 
| ■ 1 jėlės viename veiksme ,......... .35c, 
į—Smęs^to-Kalbek,^mHijas-deldentaterms-'.v7T7TT730č-_ 
Į Pinigus siųskite kartu su užsakymais.

TV. ^roadwag, Boston 27, Mass. E

*

Mahanojaus “Saule” num 
31 turi šitokią pastabėlę: ,

“ ‘Draugas’ raszo: ‘Jjfelai- 
mingas tas/ Sandaros’ redakto- 
rėlis,r Ir mes paantrinam tuo
sius žodžius^ nes isztikruju y- 
ra nelaimingas jeigu neturi jo
kios redaktoriszkos etiketes. 
Kansdamas kitą užklumpa ant 
kito. Jeigu redaktoreliau turi 
neapykanta ant kito', tai kam 
muszi nekalta 1 Mes nelendam 
niekam in ūkis be reikalo ir jo- 
fltios pole'mikbs nemanome ves
ti su musu draugais nuo plunk
snos, nes tas neužsimoka, tik 
duoda suprast skaitytojams 
kuom tokis redaktoris smirda, 
o priek tani nemanome purvyt 
savo skilcziu su sandarisžka 
•polemika/”

■411

Išrodo, kad lietuvių gedulo 
dieną dėl Vilniaus geriausia 
pažymės Chicagos lietuviai ka
talikai. Parapinių mokyklų 
mokiniai ten renge siurprizą 
savo broliukams to sesytėms 
našlaičams Vilniuje.

ti gali kiekvienas. Juk to ben
dro Amerikos, žmonių iŠgveri- 
mo mikrobai pasiekė ir mūsų 
išeiviją, Paimkime, kadir ne- 
jatsiteisimą. Kiek tat yra nrir- 
sų žmonių, kurie neatgauna 
paskolintų pinigų. Pasiteirauk 
pas bile kurį biznierių, kurs 
-Savo, prekes duoda ant kredito. 
Kiekvienas jų pasakys, kad 
kreditoriai nunešė šimtus, o 
kitam tūkstančius dolerių-. Da
lis tų kreditorių iš negalėjimo 
neatsiteisė, bet didžiuma jų 
neatsiteisė dėlto', kad neteko 
teisingumo jausmo,, užnejąutri- 
no sąžinę ir virto nedorėliais. 
Neminime, kad jie virto bedie
viais, nes kas tik suka, įieatsi; 
teisia yra bedievis, nors jis ir 
kasdien bažnyičon eitų.

Pamatinė Amerikos žmonių 
’išgverimo priežastis yra tai jų 
didelis sumedžiagėjiriias. Ver
tiną tik. medžiaginius turtus, o 
dvasios lobis jiems niekai. Ieš
ko laimės turtuose, kūno sma
guriavimuose. ’'

Toliau Amerika piktadary
bėms dirvą gerina keisti teis
mų išsprendimai. Nėra žmog- 

j žudžiains ir. vagims prideramo 
fir lygaus nubaudimo. Kadir 
pastaroji Chicagos žmogžu
džių Loebo ir Leopoldo byla. 
Jiedu papildė baisiausią žmog- 
'žudybę, kokia tik gali būti. 
Illinois valstijos įstatymai rei
kalauja mirties bausmes už 
žniogžudybę. Milijonieriai 
žmogžudžiai išsisuka nuo mir
ties bausmės. Jų gynėjas ad
vokatas Darroiv net didžiuoja
si, kad virš', šimto žmogžudžių 
išgelbėjęs nuo kartuvių. Jei
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i “Sandaros” pisorius, atsi
prašom/redaktorius polemikoj 
su “Darbininku1- pasirodė ne
pripažįstančiu zeceriškų klai
dų. Dabar štai atsiranda tam 
pisoriui išnaujo pasižymėti. 
Štai Brooklyno “Vienybės” 
num. 122 rašoma apie Mt. Car- 
inelio lietuvių mokyklą ir pa
sakoma, kad ji atsėjusi $125,- 
000,000. Kiekvienam aišku, 
kad čia zecerišką klaida.. Na, 
“Sandaros” pisoriau, kurs ne
pripažįsti žeceriškų klaidų, pa
daryk savo išvadas iš anos 
skaitlinės.
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Į Ar tai ne baisus vaizdas! Tą 
įūždą pabaisina kitokios pik- 
! ftąrybės.. - “Draiige” nuro- 

ma,_kad 1921 m. Anglijoj ir 
lijoj, kur yra 38 milijonai 
ventojų vagysčių buvo 95, o 

Yorke, kur gyventojų tik 
to b milijonus, o Vagysčių 

ivo 1,445. Chicągoj vagysčių 
lis metais buvo 2,417,
Laikraštis New York Times 

elabai senai išrodė, kiek Ame- 
ikoje per metus tenka 'suk- __ ________
tams ir vagims pinigų. Suse-L^^įg gįnOj į-acį ga.les išsi- 
ė, kad vagių metinis grobisįsukti nuo bausmės, tai.

Ima, jam mažiau baimės nuga
labinti žmogų. Jam dar-gi y- 
ra vilties pagarsėti, t savo rūi 
sies didvyriais patapti, kaip 
tai atsitiko’ su chicagiečiais 
'Loebu ir Leopoldu. Kitose ša
lyse, kur piktadarybių mažiau, 
__ jie žino’, .kas juos laukia. 
Anglijoj nedorėlis žino gerai, 
kad žmogžudystę papildęs, pats 
savo galvą už tai* atsakys. Ten 
tai dvidešimt penkis sykius 
'žmogžudysčių mažiau, , negu 
Amęrike.

i.

Chicagos “Naujienos” sako, 
kad “Darbininkas” pakartojo 
pigios demagogijos, kuomet 
priminė lenkų laikraščio “bur- 
davojimąsi” pas /‘Keleivį.” 
Tą “Darbininkas” nesenai pa
reiškė, kai atsiliepė į Herba-

■ Rengiamas
ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS

ant kunigų nenuėjo niekais.
Bet ką laisvamaniai pasaką 

tų, jei tas,* kas kun. Vilimui 
Kalnujuose arba kun. Dagiliui 
VieŠvienuose atsitiko, būtų at
sitikę laisvamanių kalbėto
jams t Ar dabartinis laisvama
nių huligąnizmas neiššauks-re
akcijos iš minios pusės f. Jei ta- 

fda laisvamaniai gaus panašių 
smūgių,, ar tas jiems patiks? 
Jei tas'atsitiks,. tai jie bus vil
ką iš miško iššaukę. .

•> •

HERMANN SONS HALL 
158 Grown St., New Haven, Ct.

• Šokiai .kiekvieną vakarą.
'_____________ ~__________________________ . v_________________________-

Į bazarą įžanga 15c., suba- 
tomš 25c. ■

Nedėlioj, Spalio 12 bus mil
žiniškas KONCERTAS. Pro
gramas prasidės 6:30 P. M. Į- 
žanga 75c., 50c. ir 35c. Prog
ramą išpildys vietinis choras ir 
Šv* Cecilijos choras iš Hart- 
forcl, Conn.

Visas pelnas šv. Kazimiero 
parapijai.

Jt

——Rengia—------ <
ŠVENTO KAZIMIERO R. K. DRAUGIJA =

So. Boston, Mass.

Spalio-October 13 d., 1924
(Columbus Day)

/ Parapijos Svetainėje
492 E. Seventh S t., So. Boston, Mass.

Prasidės 3 vai. po pietų ir tęsis iki 11 vai, nakties.
GERBIAME JI:— Kaip kiekvieną metą/ taip ir šį metą 

rengia didžiausį metinį balių aukščiau minėta, draugija. Tai
gi, kviečiame atsilankyti visus, kaip vietinius taip ir iš apielin-i 
kės, koskaitlingiausia, nes bus gera orchestra, kuri grieš lietu
viškus ir angliškus šokius. Taipgi bus gardžių jižkandžių ir 
skanių gėrimų. Užtikrinam, kad būsit pilnai pateniknti.

Tarp kitko, dar bus leidžiama ant iŠlaimėjimo du auksiniu 
pinigu sušelpimui šios draugijos nario, K. ČEPULIO, kuris yrą 
sergančiu’jau 3-čias metas. Draugija .neapleidžia savo nario, 
teikia pagelhą kiek galėdama. Taigi nepraleiskite šios puikios 
progos nepasinaudoję. Kviečia visus .VALDYBA’

i-

ekia trijų milijardų dolerių, 
ai kokiems sukčiams tas gro1- 
s kliūva: vienas milijardas 
jlerių tenka apgaulingų Šerų 
rdavinčtojams. Vieną mili- 
rdą dolerių išsiima nėteisin- 

Ms būdais iš apdraudos koni- 1JS<; 
lanijų. Pinigų skolintojaCkas- r^n 
net netenka $400,000,000 per 
negrąžinimą skolų. Tiesioginiu 
)ūdu pavagiama $250,000,000. 
letiesi'oginiu būdu (embezzle- 

’ ent) pavagiama $100,000. 
Artybes uostuose ir muitinėse 
pkia $100,000,000. ?

^tokį baisų vaizdą turint, 
lis-nenoromis kįla kiauši

dei Amerikoje žmones 
Mp nupitolė doroje^ Ar 'tie 
^ffcntnalistai žudo ir vagia dęl- 
|b; kad. jie prie to yra bado 

skurdo spiriami? Tas yra 
toli ntio teisybės, kaip 

nuo žemės (o gal ir pra- 
)» Juk dabar Europos Ša- 

i —‘Anglijoj, Italijoj, Vo- 
žmonės visokių bėdų, 

fcųrdo to bado smaugiami. Ten 
rbas, karo laikų demųra- 

a, o vis-gi ton ncpalygi- 
ami< mažįau žmogžudysčių ir

‘JV»Inf,nn.?.mnnin trim"*'

1

v« zino-

Ibligidziffaš lletmje
■ k ' ‘

'■ Pereitais rinkimais'į Lietu
vos savivaldybes buvo tokių į- 
vykių, kokių neturėtų ateityje 

1 atsikartoti. A^ilbcij a perėjo 
tvarkos ribas to apsireiškė kri- 
minališko ludiganizmo. Lais
vamanių anti-katalikiškoji agi
tacija išdavė • gausius vaisius. 
Pereitame “Darbininko” nu
meryje minėjome apie huliga- 
nišką įvykį/Kalnujuose. Štai 
dabar ‘‘Lietuvos žiniose” num. 
214:ap.rašoma\apie nemažesni:

isfiolimssltun 'tūkėtanti ĮiViešyienuose, * kur’kalbvjojū'i-

i A r V

tos vertybės, atsakomybės to darbo. L. D. K. S. ’ 
ekonominiai politinis idealas — tai viso pasaulio! . 
darbo žmonių .broliškas -susivienijimas- ekonomijos 
reikalais; nauja ekonominė tautų sąjunga, koope
racijos pamatais sukurta; pasaulinis pramonės-to 
prekybos parlamentas, kurį sudarytų atstovai lais; . 
vų tautų, susidėjusių į Suvienytas Pasaulio ValstL 
jas. L. D. K; S. trokšta, kad Suv. Am. Valstijos 
vadovautų to idealo siekime* • ■ ' f

Tikybinis idealas. L. D. K. S. tikybinis idealas 
tai visiška vienybė to harmonija tarp žmonių valios 
ir darbų — ir Sutvertojo; tai dažnas vienijimasis sų . 
Kristumi Eukaristijoje; tai tikėjimo ir meilės vieš- 
patavimas žmonių širdyse'; tai Kristaus Bažnyčios 
laisvė ir klestėjimas; tai pagaliaus,. po mirties, su-i 
sivieni jams amžiams sutvėrimų su. Sutvėrėju būsima
me gyvenime.

Tautinis idealas. Lietuvos demokratinė respūbl 
Iika, pasiekusi savo teisėti^ etnografinių sienų,-įvy-j 
kinusi savo šalyje ramybę, ‘ žmogaus to piliečio tei- 
sės, pasiekusi gerbūvio, augŠtos kultūros, šviečiau-* 
ti visam pasauliui pavyzdžiu laisvės, tvarkos to. de-: 
mokratingumo. • 1

' Tų idealų siekdama. L .D. K. S, nttsislato savq 
veikimui šitokius principus.” ' *
' Apie reikalinguosius darbo žmonėms principus 
pakamanhiosjnm kituose “Darbininko” numeriuose. 
Gi tuom tarpu prašome da keletą kartų perskaityti 
patiektuosius idealus ir gerai supratus juos eiti ati 
virau kovon už savo ir . visuomenės gerbūvį. Mūsų 
kova, ne kruvina — rami, atvira — kviečianti visus 
krikščionis darbininkus vienytis’, o susivienyjus sta-. 
tytr šiltesnę ramesni ir patogių gyvenimui*

visus savo draugus ir pažįstamus sutraukti po jos vė
liavai Juk geresnio darbininkiško kelio mums nė
ra ir vargiai bau kada bus.

Štai kokie L. D. K. Sąjungos idealai.
L, D. K. S. stato sau už pareigą kovoti už naują, 

geresnę ir teisingesnę socijąlę to politiniai-ekonomL 
nę tvarką; lietuvių tautos laisvę ir nepriklausomy
bę, kaip politinę taip ir ekonominę ir taipgi su Kris
taus priešininkais dėl pasaulėžiūros, t. y. ji turi prieš 
akis ketveriopą idealą: soci'alį, politiniai-ekonominį’,. 
tikybinį ir tautinį, .

“Socijalis idealas. /pabartine tvarka neapribo
to kapitalizmo negali patenkinti katalikų darbinin
kų, Toji tvarka yrą paremta neteisingumu, nely
gybėmis ir skriaudomis. Kapitalui nuolat besikon- 
centruojant ‘mažo žmonių skaičiaus rankosna, au
ga turčių galybe, gobšumas to besąžlniškumas; drau
ge su tuo didėja milijonų darbo žmonių vargai ir 
auga nepasitenkinimas. L. D. K. S, savo socijalį i-, 
dealą mato tokioj tvarkoj, kurioje visi galėtų’ jaus- 
ties broliais ir*bendradarbiais bendram tikslui — 
visų gerbūviui; kur niekas neturėtų turtų per daug, 
tai yra tiek, kad tie turtai virstų jam pavojumi to 

i apsunkinimu, — bet kad kiekvienas turėtų pakanka
mai gražiam ir patogiam gyvenimui Toje naujoje 
sočijalėje tvarkoje turėtų būti užtikrinta to apsaugo
ta, asmens laisve to individualybė, kurios pilnai plė- 
.įdfeų valstybė netiirctųĮstat^ilklhlčių,

ide&tož. .Kad aukščiau ap
rašytas soči jalis idealas galėtų būti lengviau ^kinu- 
mastręįkalmga. nauja tpoŲl^įaj-ekonomįnė^tyarka, 
pąfpditaląhi^mais'DįęvoUpj^^sMėžiįais^vim-

*»

MŪSŲ TIKSLAS. 
■K

Kiekvienas pasauly kūrinys sutvertas kokiam 
nors mieriui. Vieni kuriniai tarnauja pasaulio sta
tybai, o kiti griovimui. Vieniems rūpi ramybė, ap- 
švieta, solidarumas, kūryba r— siekimas prie švie
sesnio ir padoresnio rytojaus; o kitiems kvepia su
irutės,. griovimai, ardimai ir betikslė ateitis. Pir
mieji stovi ant prigimties akmens -—ant Paties Kū
rėjo pagrindo, o antrieji ant išsigimėlio griovėjo tto- į 
degos — jie niekuomet nieko nepastatysj bet griau
ti griaus iki tol, kol žmoniją neapsišarvos giliu 
mokslu ir’ plienine organizuotės grandimi.

Darbo žmonėms reikia griebtis ne į griovimo 
audrą, bet į statybos uolą — Kūrėjo principus. Dar
bininkams turi rūpėti ne karai, kruvinos revęliūci- 
jos, svetimas kraujas ir turtas — bet. ramybė, geras 
duonos kąsnys ir savo rankų darbo vaisiai — pri
gimties teisės ir Šviesesnis lytojus. ■

Giedresnį rytojų pasieksime ne su^raudOna an- 
daroko pala, bomba, revolveriu ir smalos bačka, bet 
su rimtai organizuota pajėga —• krikščioniška vieny- 

>.!* V T *Ų
Mums Amerikos lietuviams darbininkams vie

nintelei ir geriausia šviesesnės ateities tvirtovė ir 
žvaigždė Jai- Lietuvių Darbininkų | Kooperatyve 

s Sąjįin^a.’^ Prie'šibs^ Są^ųn^s įmuihs ^įiems bitinai 
M'eįiia• susispiestirir:už stipriąusį.tikslą^pasistatyti*

........ . ..........
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KAS cnusati UETOVUJ KOLONIJOSE
IBBBRMB3BEIBE

BROOKLYK, M. V.

^Įwh4nkimo.

plriniuinkas ‘Petras Jiešmontas. 
Visi atsilankiŪBieji matyti .buvo 

/pilnai patenkinti.
LDKS. 12 kuopos susirinkimas r svatainė.

Anlolų salėj. Prašomi visi pribtl- r spalio bus atidarymas šv,
btw spalio 13 d., 7:3d vakare, Kari

ti ant šio susirinkimo ir kurių mo
kesčiai užsilikę atsilygint.

Valdyba
J
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HARFORD, CONN.

Rugsėjo buvo atidarymas D. 
Vyčių Kliubo, parapijos mokyklos 
name. Publikos dalyvavo apie 
Šimtą. Apart vietinių veikėjų, 
buvo ir svečių net iš Neiv Haven, 
Ct.,-kurie laikė'vakarienės savo 
kalbose išreiškė jaunimui — vy-

■ Čiams daug prielankumo. Ypatin
gai kun. V. Karkauskas, jis labai 
myli draugiškumą ir visuomet da
lyvauja svarbesniame rengimo.

■ Vietinis gerb. klebonas kun. 
Ambotas pasakė svambią'’ prakalbe- 
lų. . . ’

Kun. Vaškelis tr-gr prie kiekvie
nos progos' remia jaunimą savo, 
naudingais patarimais.

P-lės F. ir A. Plikimiutčs i pa
skambino keturioms rankoms ant 
piano.' Z"**.

• P-lė A. Jakaitė sudainavo solo 
keletą dainelių. Buvo ir daugiau 

Tsudainubta. <
Programo “vedėju buvo kuopos

Trejybeparapijossvetainės, taip* 
gi prasidės ir bazaras, kuris trauk
sis. per savaitę. Klebonas priminė 
praeitą nedčftlienį, kad kas ką iš
gali, kad paaukautų dėl bazaro, 
Dabar hartfordiečiams bus džiaug
smas, kada turės savo puikią di
delę svetainę. Galima spręsti, 
kad šios kolonijos lietuvių /ben
dras veikimas ateity dar labiau su
stiprės.
f

hai porelei,
Jonas Voveris yra skaitytojas 

Darbininko.“ Todėl linkim mū
sų broliui Jonui su žmonele geriau
sių laimių stojantiems į naują gy
venimą. Gyvuokite mielieji suti
kime, ir ilgus, ilgus metelius!

Darbininke.
....... ... - ■"■ —r * 

watbrburY, conn. . 
spalio ^aterbury’o lietuvių5

kolonija turėjo linksmų pramogė
lę. Buvo lošiamos net dvi kome
dijos: “Uošvė į namus — taikos 
nebebus“ ir “Kurčias žentas/* 

I Režisierium teatro buvo gerb, var--

W

RAY GITAif Ant vadinamo ChildLaborAmąnd- ,
DADDUVB. HEi mt>t JŪM - Farmtri, Jfoi p. Dar
bininke, Jūs p. Amstainkn ar JCiuoriau, Jūs p. Proferijona- 
li žmogių, jr Jis p. MiMjojtUriau—nė vienas iŠ Jūsų nemislv- 
Jdte ni vienas minutės, kad Misa pataisymas būtų perleistas 
per Kongresą valdyt Jūsų berniukus ir mergaites iki laiM jie 
bus 18 mėtų Bti tam laikui košnas motinos sūnus ar dnjtįe 
kad būtų prirulUU Biurokratų priešiiroj.

BALSUOK NE--BEFEKENDUNO NO. 7 TAS
Bilietų Komitetas Apginimuui Mūsų Namų ir Vaikų 

«11 Idtttie Building, Boston, Mass.
TlIOMAS F. MAGUI jie, 108 R«lldn<1s Romi, Bflefon, M«w.

K’

T 1

L

*

• F

•f

I

I

t>

Į GIRAS RlCttnt »Ū0 KRAŠ
TO MltGOJIMO IR SlLMTę 

NERVŲ.
Į Jfcl Jus turitetą nesmagumą, tai jums
į apsimokės patirti apie tos naujas gy
duoles, kur tūkstančiai jau vartoja jas 
su dideliu pasiekimu. Jos vadinasi

I Nutui-Tone. Tokiuose atsitikimuose vi- 
1 suom kraujas relkttlmija geležies ir 
fnerval fosforo. T*i yra tikrai ką Nu- 
hm-Tone padaro — sutellka geleži dėl 
I kraujo* Ir fosforą ftel nervų.
I Jos yra malonios vartoti ir tikrrtl 

• moksliškos kraujo ir nervų bųdavoto-
I jos. Yru tiesiog pastebėtinu kaip grel- 
| tai Nuga-Toue grąžiną atgal, stiprumą, 
| pep, punch ir vigor dėl nusilpusių ner- 
I vg ir raumenų. .Tos hudavoja turtingą, 
| raudoną kraują, stiprius nuolatinius

BALTICAMER1CA UNE
9 Broadway New York

*

l

1. *t m * •• . * TT» • _ !*• * • M !• • »»• ■!•< ••- I Jil,f

Reporteris, j gonininkas A, Aleksis.
Pirmoji komedija visu atžvilgiu 

labai pasisekė. Ypatingai atsižy
mėjo Vera Rudyte uošvės rolėje; 
Antanas Dulskis dėdės rolėje; 
Vincas Girkonis Zigmo Ramio ro- 

Spalio 5 dieną, laike sumos,r ta- l lUjė. Kiek silpniau atliko savo 
po surišti amžinu, ryšiu Jonas Vo lparejgas Zofija Stanevičiūtė Emi- 
veris su p-le Rože Jonyčiute, perĮlijos rolėje ir Stase Paulauskaitė 
gerb. kleb. kun. Joną Švagždi- tarnaites rolėje.
Pamerge buvo Morta Šilanskaitė, I ■> §jaip yjga komedija buvo publf- 
0 pabrolys buvo Viktoras Sabaitis. I 'kos Jydžiama ypatingu ūpo paki- 
Kadangi jaunoji buvu choristė, tai Į nmu įr jumoru.
visas choras gražiai pagiedojo Antroji komedija ^Kurčias žeit- 
jiems “Venį Creator/* vedamas tas” tapo kiek bespalviai sulošta 
vargonininko. JonoBanio. Popieti priežasties apsileidimo Adeno lo- 
buvo pokilis, pas jaunosios tėveJ§įkOj. jeigu taip galima būtų pa
ltus, kur gražus būrelis gražiai ir vadinti. Juozas Širvyla Dilbos 
linksmai laiką praleido, nepamirš- Ljoigje vjs.j lošimo laiką praleido 

. darni teikt gražių linkėjimų jau- gedėdamas kėdėje ir skaitydamas 
savo rolę iš knygos,. pridengtos 

^«^j$$s«^§^$a^a«^«^^Įlaikra§čiii taip, kad net lošiko vei- 
b.. 9 das buvo visa’i nematomas is už lai-

[kraščio. Bet kiti lošikai atliko ro- 
; les kuogeriausia. Ypač natūraliai 
! nudavė Juozutė Jonikiutė Elenos 
! tolę, Viktoras Viturys Simoho
> tarno .rolę, Juozas Mažeika Kazio 
f Žento rolę, Pranas . Gluodenis ir 
[ Jonas ‘Kairys kaimiečių typus. 
[ Apart lošimų tą patį vakarą buvo 
[ įtraukiami loterijos bilietai. ' Lote- 
! Įtijoii buvo leidžiama automobilius,
> kurį padovanojo J. Namiunra, 10 
[ ir 5 aukso doleriai ir Anielės Ma- 
[ tusevičienės padovanotas laikrodė- 
Jlis? ’ 
U Visus, rodos, daiktus laimėjo 
[ svetimtaučiai. -
[ • Vakaras davė pelno 343 dole- 
j rius ; visas šio vakaro pelnas sld- 
i įriamas vargonų fondan, nes už sa- 
5 vaitės. jau AVaterbury’o Šv. Juo- 
į į zapo parapija turės vargonus^ ko- 
[ įkių turbūt nei-viena lietuvių baž- 
į nyeia New-England’e dar neturi, 

lietuviu kolonija
- . , _______ ;______ . ______ , turės tris garsius daiktus : vargu-

nininką A. Aleksį, didelius nau- 
jus vargonus ir korą .iš 60 ypatų.■ ■ ■ ■ ■ ■ * w

I P. S. Tą pačią lo-
' šlama laisvamanių “Mulkinę^B^B ^B linulkmtojai.” Po teatro buvo

žmonių nusiskundžiama, kad pa- ^^B^ našūs- losimai tvirkina lietuyni vi- 
SEESSBSSSES^HSSHS į šuo menę, net pasipiktino patys 

- ——Rengia——— . ‘ įstoržieviai. Panašius teatrus gali 
D J’.----------------ĖZ* • x w "’■-*** vaidinti tik mulkintojai, kuriems

* 14e IkeiS vilčių Oratlgjj a rūpi pums n Įsivilkimas.

fi|JŠ SUlSA/TOlJE I CLEVELAND, OHIO,

Spalio-October. 11,1924'
Parapijos Svetainėje

492 Eaat Seventh St., South Boston, Mass.
I Sale atsidarys nuo 6 vai, vak., muzika nuo 7 vai. vak, tęsis 

iki vėlumos nakties.

Visi Bostono ir apiėlinkių žmonės žino, kad D. L. K.. Keis J <U darytų. Valdybos-nariai gali 
ttičio dr-ja šauniai darbuojasi ir nepraleidžia gerų darbų dėl vi* Į uori dirbti. Reikia mums surast 
suomenės ir ji neprisidėjus. Minimo baliaus dalis pelm bus |^to® Pažastys, kurios atatiktų 
skiriama dėl vaikų vasarinės mokyklos. Kaip jau visiems gĮ..I tih'enybei. Neminėsiu apie tuos 
rtonia, mūsų draugija rengė piknikų ir dalį pelno žadėjo skiiil r11?118^ kurie mūsų kuo-
vasarmei mokyklai, bet piknikui neįvykus, dr-ja sumanė pa- **'
daryti baltu, torio d«HS pelno tos skiriam vasariai niotok. H“ W aMtatam «” 

lai. ■ •- .'
ĮEANGAi Vyrams 50c., nibteriins einant su vyrais - dy-1

kai, gi atskirai moterims mala įUnja.

MONTELLO, MASS. ,

Apsivedė.’

Parduodame' naujus BUICK 
g automobilius su šešiais brelkais 
X (motorais) puikiausios, tvlrčlau-
* j ►’ stos mašinos ant kelio, Galima 
9 su Buick lengvai pradėti važluo- 
ri ti ir lengvai sustabdyt. Nemo-
* į ‘ kastis važiuoti gali lengvai-iš- 
J [ mokti ir su musų pagalba gali- 
Ima greitai gauti leidimą (11- 
y cense) važiuoti automobiliu.
< > Prekė naujiem Bulckam nuo 
9 $1,070 iki $3,600. . Vartotos ir 
9 perdirbtos mašinos nuo $100 Iki 
3. $1,200. ‘ 
1 Parduodame ant lengvų išmo

kėjimų ir labai greitai išmokina
me važiuoti.

Telpgi parduodame batarejąš, ItADIO Ir visokių automobiliams reik Į 
menų, taijerų, tūbų ir t. t. pigiau negu kur kitur mieste galima įpirkti iri 
taisome mašinas nebrangiai ir atsakančiai. ;

Ekspertai mekanikrtl padaro ištirlmą (tęst) ant mašinų ir batarejų! 
X visiems dykai Lietuvių garadžiuj. ir automobilių krautuvėj. <
|> MOTOS ŠALĘS C OMB ANY J 

;; 541—645 East Broadway, .South Boston, Mass. ■

! ;■ ; BUICK SALES AND SBRVICE :
<• Telephone So. Boston 0376 . ir 1370, . J
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SPECIALĘ DIDELĘ KALĖDŲ 
įsb' 1

£

Pažvelgus į Lietuvių Darbinin
kų Kooperatyves Sąjungos 51 kp. 
darbuotę, galima sakyt, kad.ma
žai dirbama, mažai laiko pašven
čiama darbininkų reikalams. Kas 
tame kaltas ? Ar valdyba nenori, 
arba negali dirbti? Ne. Ir dar'sy
kį ne I • Kas valdybų kaltintų, klai-

kad. Taip nėra gerai. Energin
giausia valdyba nustotų darbštų* 
imo, kuomet matytų tokį daugu
mos narių atbukimą...

štai paskelbtas L. D. K. S. va
jus gavimui naujų narių ir “D.0 
skaitytojų. Kuopos valdyba da
rys žygius prirašinėjimui naujų 
narių — turėtų visi padėti jai. 
Visi į darbą! •

Darbų eiga.

Pradžioje šių metų darbai zy^ 
miai sumažėjo, dalis darbininkų 
buvo> palitiosuoti iš darbų, mimu- 
šinėtbs algos kurie dar buvo pasi
likę dirbti. Tokia susidariusi pa
dėtis, vertė darbininką su skaus
mu žiūrėti į ateitį —• mąstyti ką 
gali atnešt rytojus?.. Kokia atei
tis jo laukia? Šiomis dienomis 
darbai gerėja, bet tas gerėjimas 
tik liglaikinis, o paskiii kas? Ir 
vėl ta pati dainelė... Darbinin
kai turi daugiau šviestis, mokytis 
—< pertraukti galutinai ryšius su 
svaigalais (kurie dar to nepada-. 
rę), nes kitaip gali vargas į akis 
pažiūrėti.

Mąstyti, galvoti, reikia, 
sutikt galimas vargas.. .
į “Keistutis*’ scenoje,

• L. Vyčių 25 kuopa statys sceno
je “Keistutį,“ penkiij aktų trage
diją, spalių 26 d. Yra žinomą, 
kad “Keistutį“ nuo seniai moko
si, nėra abejonės,*. kad vyks tin
kamai pastatyti-vaidinti. Žymiau
sias roles turi: Sadauskas, Saka- 
ląuskaitė, Baltrušaitė, Simonaitė, 
Boytnikas, Janušaitis, Jakštas, 
''Jackus ir jkiti. Visi juos myli ma
tyti scenoje. Pamatysite, palauki
te. -Girdėti, kad būriai jaunimo 
iš kitų kaimynių kolonijiį žada at
vykti pamatyti “ Keistutį. “ Tas 
galima. Juk, Detroitas, Akro- 
nas, YoungstownaS, Pittsburghas, 
'Homesteadas, tai ris netoli, tai 
nėra dyvų, kad žada atvykti. Kas 
atvyks, tas nesigriaudius.

Kuomet tolymų kolionijų liet, 
specialiai atvyks “Keistučio“ žiū
rėti, tai kas gi iškęs nematę'iš viė- 
tinių? Aš su savo pačiule ir vaiku
čiais “šute“ eisiu.

Naujas gydytojas...
Liepos 1 d. š. m., p. Andrius 

Ivinskas baigė Cleveland kolegiją, 
Chiropraktiko mokslą ir gavo 
daktaro laipsnį: Kitų tautų tar
pę Kiropraktų gydytojų yra daug, 
bet lietuvių tarpe jie mažai žino
mi, nes lietuvio daktaro, panašio
je profesijoje nebuvot •

Dabar lietuviai turės progą su
sipažinti ir naudoti būdą jų gydy
mo. ‘

Dr. A. Ivinskas atidarė ofisą, 
1172 E. 79 St.,. Cleveland, Oliio. 
Linkėtina sėkmių jo darbe.

“žybt.“
• Paskutiniu laiku koks 
‘‘Žybt“ iš Clevelando pradėjo kai 
kada žybčioti. Tankiai “ž.“ nu
šviečia tokias vietas, kurios nebū
tų galima matyti be- žaibo. 
“Žybt,“ žybčiok ir valyk negeis
tinus gaivalčlius iš plyšių. Jiems 
‘šviesos nesigailėk, “Žybt“ žibėk.

D&rbininkaš.

kaip

paHItį'įpėdiniu.
pediniil.s ir plivildino Dzimdzi- Į veikia įabtil gerai. Tikru L priverčia Jus 
Drimdzi anūkais, Į JĮJJfu’ kad «Jrwn|nw* yva vert”^.

Štai kiup tas įvyko. Gerb, I rpjk pa ^snvo aptiekorią ir
artistai bebūdami Bostone .susi- įgaukite buteli Nuga-Tone. Jus meko 

v. ■ • , ,T . Tr niepralttfnačsltė ir nekainuos Jums nle*pažino SU Vietos muzikais. VU k0; >1 jąS neturėsite pasekmių. Kiek- 
Sereika, “Darbininko” ' ad-
mmistratorius, pasakė artis- r jausite geriau ir nebusite migftnMititns, 
toms W TTtonitoiny <m hn- sunikitelikustns gyduoles ton kur plr- tanib, jog Jifr pieiiuojųs SU PU | maloniai sugrąžins Janis pi-
vėliu daminmkų sudaryti pro* I Pigus. Tokiu bildu Nuga-Tone vlsĮĮo- 

, .. i . • • | mot yra parduodama, todėl, kad ladlr*gramų JT lankytis po kolonijas.- bėjai Nuga-Time Mno kad jos pagelbės. 
Pasakė, kas į tų būivlį inritiįl Rekomenduojamos, garantuojamos ir 
ir kokį programų pildytų. Ar-1 purdnodamos pus visus aptiekorius, 
tįstai užgyre visų pieną ir lei
do pash’adinti Dzimdzi-Drim-r 
dzi anūkais.

J anūkų būrelį inetna pats V.
. Šerei|<a, . žinomas dainininkas Į 
feura, pagarsėjusi rytinėse Į 
valstijose daimninke p-lė Mar
ginėta Grybaitė ir jos sesutė 
Onytė Grybaitė, pianistė. I 
s Šitas būrelis gastroliuoti 
pradės tuo jaus. Štai inarštu- 
tasi .

Nashua, N. H. spalio 12 d. 3 
vai. po pietų. į

Lowell — spalio 12 d. 7:301 
vai. vak.

Lawrence.— spalio 19 d. va
kare.

Newton Upper Falls spalio
25 d. vak.

Brighton spalio 26 d. vakare, 
Norwood lapkr. 2 d. vakare. 
Middleboro lapkričio 9 d. 31 

vai. po piet ‘ j
Montello, lapkr. 9 d. vak. Į 
Su kitomis kolonijomis dar 

nesusižinota.' Tos kolonijos, 
kurios nori, kad pas juos tie 
artistai atvyktų, kreipkitės į 
i i Darbininkų. ’? Raginame ta- *’ 
me darbe, veikti L. D. K. S. 
kuopas. ’ .

Programas Dzimdzi Drim- 
dzi anūkų bus labai įvairus, — į 
dainos, juokingi monologai,] 
dialogai ir visokių balalaikų. |

Šiokiais vakarais ir-gi gali-, 
ma rengti ten, kur galima tikė
tis pasisekimo. . '

CUNAHD
Į LIETUVĄ 

trumpiausiu laiku, kas lieredą, tre
jais ekspreso laivais 

Berenp’aria Aųuitania
Mauretania

(per Chevbourgą ar Soutluimptoną) 
SUVTHTĄ ........------ spalio l!i
J^AMA itlA.’ r...IrtipklTčio D-

Lietuviai važiuoją Lietuvon sve- 
čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams, galės grįžti Amerikon neatsi
žvelgiant l kvotą.

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ 
JEI manote parsitraukti gimines iŠ 
Lietuvos, vietas užsakyklt dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje sutelks jiems 
pngelbą ir duos patarimą. Visi tre
čios klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. Kuogeriausias Švarumas 
Ir maistas. Smulk
menų Jdauskit vie
tinio agento 
arba

c

CUNABDLINE
126 Statė St., Boston, Ma»»5

■ .............. ..............................................
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tai

' tikrenybei. Neminėsiu apie tuos 
I buvusius narius, kurie mūsų kuo-

' BaHanc Komitetas.

įiaęiąi .turėtų daugiau kreipti do- 
ntę tdaihininkų/reikalus. Visi tu
rėtų lankyti kuopos susirinkimus 
ir gvildenti bėgančius darbo žmo
nių reikalus. Dabar vienus matyt 
nuolatos susirinkimuose, kitų aie- 

1 .

DZIMDZI-DRIMDZI. 
ANŪKAI

. Dzimdzi Drimdzi juokų teat
ro artistai' jau baigia aplėkti 
MftBkačjuisetts valstijų. Metru* 
kus jų neliks šioje valstijoje. 
Bet jie neišsidangins iš čia ne

“OTONIA”
Gruodiio 3,1024

11 vai. ryto
. NuvuiKuwit

Jūrių Pertą kur p«riWt ir 
' be vargo vandeniu ui kelio*
likos Valandų atvykMit 1

Klaipėdą
KITI IŠPLAUKIMAI:

E STONI A ........Spalio 22 J
X,ITUAWIA.... Lapkričio12
Kitoms žinioms ir prekėms 
kreipkitės prie mūsų paskirtų 

agentų

Mes turime naujų me
todą gydymui romutis* 

\ mo, kurią mes paslysi- 
,>e 1 namus kiekvienų 

Šio laikrafičlo skaityto
jo, kuris tik parelka- 
įuus. .Teigu jus turft 
skaudėjimą jūsų mus
kuluose arba sąnariuose, 
Jeigu Jus kenčia skaus
mą oro. permainose, Mtal 
proga Išbandyt' naują 

c metodą, kuri atsieina pl- 
■ giąl ir kuri pagelbėjo 

Šimtams, Jeigu jūsų Ilga yra Ir1 chro- ’
M i

ŠVĘSK KALĖDAS 
NAMIEJE

Ir keliauk per Bremen’ą ant

S.S.COLUMBUS
tUtlšiausi&.lf grctčfausis vokiškas 
laivas, arba kitais; laivais šios li

nijos. Išplauks:
Sp. 18, 25. Lapkr. 4, 15; 27. Gr. 11 
Puikios trečios klesos kajutes, 

atskiri kambariai tiktai.

•tet" Stf'vicu jĮSaB

HOWMM(WLIW| 
trumpiausias kelias I 1 

VISAS DALIS 1
LIETUVOS I

Išplaukia kiekvieną savaitę sv I 
musų laivais de .luxe . I

“Albert Baliu” I
‘‘ Deutschland” I
“Resolute” 1
“Relance” I

Kurie veža I, II ir IH klesa I 
pasažieritts ir populiarlški lai-l 

, vai “Mount Clay,’” Cleveland,” I 
'‘Hansa,” ‘Thuringia’’ Ir “West- I 
phalia” su cabin ir III klesa. Ge-1 
ras . mandagus patarnavimas, I 
puikus kambariai, puikios apys-B 

■ tOVOBi ■
JULIUS ROTTENBERG I

260 Hanover St. Boston, Mašg.1 
> . ■ C j

rr
k
I

Siioeiflliškos kainos 
iš Bremon’o į Kauką/

Ąpsiijlfl'enę ateividi įjrįžta,litl& 
ji Včįiu lč įHin. liečiami Jo- 
kitfiti įtuįftį^lnlo triiTcilimidig.

NORTHGERMANLLpYb
102 iVASniNGTON STREET. 

BOSTON, MASS.
aibaJ. vietinį ageiitą,

V

Mk

LIETUVIS GMBDRIUS 
(UNDKRTAKBR) 

šlttomt pasiskelbia atidavęs nau
ją ištaigų .kuvi. ktekviemim malo
nini patarnaus laidotuvių veikaluo
se. nepaisant ant kokių kapinių, 
sulig noro laidojančių.

Tatai MunteUuM iv apylinkės lie
tuviai prašomi yra panagiuose reL, 
kiliuose kreipflą pas savo tautietį: 
A. VAITEKŪNĄ. (WAITT) 

15 No. Montello 8t., Tel. 1008/ 
Brookton, Muss

R e s. I tl e u e i J a
25 Entevprise St., Montello, Muse. 

Telephone 0740*\V.

nlška ir užsisenėjust ir jokios gyduo
lė jums negelbėjo, mes patarlėm a- 
bandyt šią metodą, kurią mes pasiun
čiamo DYKAI Išbitndymni.

DYKAI MUSU LĖŠOMIS.
Alos neprašoni nuo Jurtų Jokių pfhfc, 

gib tik prlsiųskit savo adresą. Mes 1#* 
stųslme Jums apmokėta paštą DYKlCl 
IŠBANDYMUI musų metodą. Šimtams 
Šita metodą pagelbėjo, pagelbės Ji (r 
jums. Nepraleiskit geros progos pasi
naudoti. Rašykit šiandien, jeigu Jus 
kenčiat nuo romatlzmo.

PLEASANT MRTOD CO. 
B624 No, Ashland Avė., Chlcago, Iii, 

Dept. X 10 .

į

1924!
j Naujos Kanklės. Šįkartųj 
5 leidžiama knyga — ‘ ‘Treji|i 
5 Mėtų Kanklės,” už 1922-34.1 
įmetus. 1
į “Trejų Mėtų Kanm”j 

į bus. atspauzdintos Lietuvo;] 
Jįje ir išsiuntinėtos visiems J 
j į užsiprenumeravusiems Ka/-Į 

ledoms, 1924 m. Pręnume-1 
Iratos kaina už Trejų Metų*

Kanklės du ^doleriai, o vU*; 
liau bus brangiau.

Antrašas: ■ . ]
MIKAS PETRAUSKAS j 
Laisvės Alėja, SO. KatUMUk 

Lithuania* ■
P. S. Pinigus siųsi pūBd j 

money order*iiriB. ’

4

♦

J

v

ŠOKIAI
V 

Rengia Motarų SąjunfM 22 kuopa. 

Sabatoje, Spalio 11,1924

CYPRUS HALL 
jv iTMpcui wc., / unuvn^įf) mbim *

- JhaittiRV:3Gvai* vakare
Viena ii puikinių orkotrų -L, BUINIO 0R0H1STBA- 
grial ivairtu lokiui - LIETUVIŠKUS ir ANGUSKU& *
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ANT PARDAVIMO '
NEWT0N CENTRE. — 8 kambarių 

Ir maudynę. Pulkus namas, randasi 
geriausioj vfetoj Newtone. Daug įe- 
męs su puikiom gėlėm ir vaisingais 
medžiais. Labai patogi Vieta, arti mo 
tykių, krautuvių Ir katu. Parsiduoda 
abai piigni dėl greito pardavimo. 
Kreipkitės'! 800 Broadtvay, Šo. Bos
ton, Mnss.

PRANEŠIMAS,

;DeI pripuolančios ateinantį 
edėlį Kolumbo Dienos šven

te utarninkinis ” Darbininko”
ameris neišeis.

j!
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h
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f

i
l

- vreuuuLUguji ure 
užgrobimo dabar

i

a

IŠKILMINGAS PAMINĖ
JIMAS.

buvo pakviestHik keliomis va- 
landonns pirm programo pildy- 
Bio. Vienok jie neatsisakė — 
su mielu noru sutiko dalyvauti 
iškilmėse. ,

> Vien gražiomis patrijotinę- 
mis dainomis, kalbomis, minti
mis, kilniais jausmais ir liūd
nomis ašaromis nebuvo pasi- 
tenkinta —- buvo išneštos rezo
liucijos protestuojant prieš len
ku. barbarizmus ir smaugimą 
'Vilniaus ir visos Vilnijos, taip
gi buvo suteikta ir medžiaginė 
parama . lenkų terorizuoją- 
irtiems . vaikučiams —- būsian
čiam Lietuvos žiedui ir aštriau
siam lenko aky pašinu. Aukų 
dapo sudėta apie $60., Detales 
skaitlines paskelbsime .kitam 
“Darbininko” numery.

Garbė tiems kurie atjaučia 
savo .brolius sunkiai kovojan
čius už lietuvyste ir nepriklau
somą Lietuvą, su sostine Vil
nium. Taip-gi širdinga padė
ka jiems nuo vilniečių vaiku
čių, kurie gaus pagalbą.

Kunie neturėjot<‘ progos da- 
1 ly vau t i. prakalbose, bet turite 
lietuvišką širdį ir jaučiatės oln 
itguotais prisidėti prie Vil
niaus atgaviin, tai galite savo 
auką priduoti Pederac i jos. sky
riaus ižd. A. Zalieckui, kleboni
joje, arba ir “Darbininkui.”

“ Darbininko” numery.

LINKSMAS VAKARAS.

NEŠINO APIE BAVIIKI.

“Sandara” rašo, kad Nadas 
Rastenis, Sandaros vice-pirmi- 
ųinkas, apleidęs Bostoną ir iš
važiavęs j Baltimore. Rašo, 
kad “Kiek nujaučiama; tai. 
Nądas Rastenis todėl išvažiavo 
į Baltimorę, kad ten yra pla
tesnė dirva veikimui. ’!

Biednas tas “Sandaros” pi- 
sbrėlis. Jis nežino ir negali tik
rai nujausti, kode! jo organiza
cijos viee-pirmininkas apleido 
So. Bostoną. Gi pašaliečiai ži
no, kad tariamas asmuo išva
žiavo dėlto, kad jis neišlaikė 
valstijos advokatinių egzami
nų. . .

CAMBRIDGE, MASS.

Liet. Dar b. Koop. Sąjungos 
8 kuopos liertaininis susirinki
mas įvyks spalio (OetF) 14 d. 
jš. iu., 7:30 vai. vakare, bažny
tinėj svetainėj, Windsor St. 
( Visi nariai-rės esate kviečia- 
ini skaitlingai atsilankyti, nes 
ant šio susirinkimo turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti. 
4Č urie^esa te-užsiŪkę^ii-mOkes- 
čiais, tai malonėkite ateiti ir 
užsimokėti. Nepamirškite ir 
■naujų narių atsivesti.

- Valdyba.
«.

SVARBI ŽINIA.

Tel. Ualvenity 4111

TONIKAS Iš 
ŠAKNIįĮIR 

_ ŽOLYNŲ 
Lab&i priimnui gerti, gveikas, gelbsti virškinimui ir labai 

’ taiso kraujų.
86 VnmrfoB sirREET CAMBRIDGE, MASS.

Gauk. Jį JR a s Savų Kr autu vinim ką

So. Bostono Sv. Kazimiero 
Akademijos Df-ja rmigia labai 
linksmą“ vakarą nedėlioję, spa
lio 12 d., 7:30 vai. vakare, po- 
bažitytiaeje 'svetainjje. Bus 
rodomi labai gražūs ir painoki-. 
liauti jiidomi paveikslai, apart 
paminėtą bus užtektinai ir juo
ką. šie paveikslai bus rodomi 
iltį sykiu: 4 vai. .po pietų vai
kams, o vakare dideliems. Va
kare vaikai nebus leidžiami.*.

Alalonekitv visi sueiti.

tik kų Išėjo (S spau<l<»a aštuonl, nau
ji muzikas veikalai, dainavimui su 

plano akomponiinentu.

Audra gries dieną (solo). ,?1.00 
žvaigždutę (solo} ir 
AuSta Rytas (duetas) .... 
Oi, Dainos (solo arba duet.)

4, Koktumas
(duetas bassul ir sopranui) 
PlemenSUs (duetas) ...... 
O, Tmistg (mišriam kvar
tetui arba chorui) ....... 
Mytiii (mišriam kvartetui 
arba ehorlH)
imant visus veikalus sykiu ?4.0<j

Siųsdami -užsakymus, siuskite ir 
pinigus išperkant pašto money or
derį ir ndrešunkit sekančiu antra
šu:

f

.50
ty. Nesu tmno da|vkų žinovu, 
tad ir Bėgami būti“teatro kriti 
ku, -bet vienok galiu pasakyti 
lai ką sako sąžine ir nujauti- 
Inas grožės sinty, kaipo meno 
pasekėjas. Paėmę keturius Lie
tuvos pramos artistus: L Biki
nį, V, Dineiką, J, Olšauską ir 
A. Vanagaitį nagrinėti, mes 
randame kiekviename jų meno 
perlą ar, taip sakant, Dievo do
vaną, kurios galia jie žiebta 
meno žibintą. J. Dikims — 
Arniobilaičio rolėje parodė be
ribį temperamentą, jausmą, 
gražią dikciją ir tiek pat lais
vą vaidinimą. Jo Armobilai- 
čio “mūnšaino’ ’sunaikintas 
tipas ir psichologmiai ir tecli- 
niniai išlaikytas. y\ Dineika 
—- Birhilaitis, £imūnšainQ” šin- 
ikorius — savytas amerikoniš
kas “biznieriaus ” tipas. Jei
gu Jis iš šios paprastos rolės 
padarė įdomų tipą, tai tik ačiū 
tam, kad iš jo sielos trykšte 
trykšta paslaptinga meno do
vana. J. Olšauskas — “blai
vininko” GirtuokĮaicio rolėje 
atskleidė profesionališko meno 
galimybes. Jam sekėsi siekti 
savo užduotį. Jo • sakomieji 
“-pamokslai” ir juokingi ir 
kartu skaudūs.. Gaila, kad 
vietomis kiek silpniau jis kal
bėjo, matomai sales akustika 

i netobula. Pagaliau, A. Vana
gaitis — Džindžiringilaičio ro
lėje išliejo savo; komizmo dova
nas. Jis jautėsi kai namie. 
Žiūri ir juokiesi. Jo žvilgesys, 
jo gestas, judesys ir pagaliau 
jis pats juokij kamuolys. Vai
dinimui nei atimti nei pridėti. 
Be šiiį keturių rolių artistai iš
pildė ir kitas į-oles, rkurų tar
pe ir moterų. Žiūrėdamas į vi- 
sus pildomus tipus nenori tikė
ti, kad tai tie patys vaidina vi
sas antraeiles roles. šie vai
dinimai ilgai liks Bostoniečių 
atminty, nes mūšų mėgėjai me
nininkai daug pasimokino, o 
žmonės atlankę vaidinimus pa
sigerėjo. Garbė mums lietu
viams, turintiems savo scenos 

f talentų, kuriais net svetimtau
čiai ir Amerikos spauda' susi- 
įdoniavo. Teatras baigęs savo 
vaidinimus apleido Bostoną, jis 
plečia savo darbuotę į kitas ko
lonijas. Jeigu ir buvo nekuriu 
netobulumų veikalų pastatyme, 
tai tik dėl to, kad salėse nebo
ja tų techninių [ruošimų, kurie 
reikalingi gerai’ scenai. Tiki
mės. kad kitą sykį “Dzimdzi- 
Drimdzi” teatrą priglausime 
kiek geresniam teatre. Broliai 
artistai! Jūsų palikta Tėvy
nės meilės liepsnelė ilgai bujos 
mūsų sielos gelmėse, > Jūsų 
grakštus, majeStriškas vaidi
nimas neišdils - iš mūsų, atmin
ties. Lauksime vėl Jūsų savo 
padangėse. Gera kada Jūs 
dainuojate, malonu kai vaidi
nate!

LIETUVIŠKŲ ŽOMŲ 
VAISTINYČIA.

Pas omą galite gauti vinklų Molių, Į | 
Šaknių ir Medų nuo Visokių ligų, &fee|| 
užlaikome visokias žoles kokios tik ant I I 
svieto randasi ir geriausios trejankoa || 
60c. su prisiuntimu.- Atsiųsk 10c. o II 
gausi visokių žolių ir knygų katalogų, I I 
Reikalaujame agentų ir duodame gerų II 
neina ant musą visokių vaistžolių ir || 
knygų. II

M, ŽUKAITIS, P
449 Hudson Avė. Rochester, N, X Į

P A RS ID UO DI
2 Šeimynų va krautuvo numan geriau- į 

šioj vietoj, prie Centrai Sųuare, Caiib I 
bridge’iūj, prekė $10,alki. I

VALGOMU DAIKTŲ KRAUTUVEI 
šit 8 kainliarfų namu, su visais impro-1 
vementais, Šildomu pečiu ir elektrikai 
ant geriausio kampo šn. Bostone, par-l 
skTuoda labai pigiai, Uk $12,300 ir apie I 
•^įWMneštfr~------ - 7 “ f

A. IVAS
361 W. Broadway, So. Boston Į

7.
.75 ★

A. BAČIULIS,
P. O..Box 16, go. Boston, Mass.

STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

Smalos ir.žvyi'io, metalo, šleito ir 
ašpalo šingelių.. Tai yrii seniausi ir 
atsakančiausl stogdengiai. So, Bos- 
ton’e. Visas darbas gvarantuojamas 
ir ynatiškal peržiūrimas. • 

T. L. ORMSBY & SON 
216—218BowenSt.,So.BortOfi

(Tarpe E ir F Streets) 
Tel. So. Boston 3662

GaHmo. sutilcalUH ir iMtivittai 
onio vaniMDOs' Rytais iki 9 vai.

Popintų nuo IMI
Vakarais nuoB—9

536 E. Broadvay, 80. Boitoa

Tel. 8o. Boaton 0464-J.

JURGIS STUKAS
F O T O G R A F A 8

453 WEST BR0ADWAY, 
Botith Boston, Mau.

Darom dali lūs paveikslus. Veaelllat 
traukiam vakarate. UMffllkOiU vr- 
sokloa rūšies rSmus.

l

t

i

»

DR. PUSKUNIGIS 
~ GYDYTOJAS 
VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. 9 iki 11 ryte. 1 iki 8 po plet 

7 Iki 9 vak.
889 Broadway, So. Boston. 

■. Tel. So. Boston 2881.

REIKALAVIMAI f—
Tiiojaus reikalingas vyras pardavė- Į «L I ETUVIS 

jas vyriškų drapanų į Boston krautu-1 ® 
ve. peram vyrukui labai gera vieta, IT OPTOMETRISTAS 
Kreipkitės r -BROMFIELD CLOTlITNG 1 ® 
5 Bromfield-St., Boston, 3Iass.-Canihridge’ittje Vilniaus už

grobimo drenos paminėjimas 
prasi dėjo ketverge šv. mišio
lui s, kurias atlaikė gerb. klek, 
kun. Pr. Jiiškaitis, o prakalbos 
Ims nedėlioję, pirmą . valandą 
po pietų, bažnytinėje svetainė
je. Kalbės gerbiamas kun.’ K. 
Urbanavičius ir kiti’.

Todėl Cambridge’io lietuviai 
sueikime visi ir kartu su visais . f
Amerikos lietuviais užprotes
tuokime prieš žiaurųjį lenkų 
žygi- Kas tik gyvas,, kurio 
gįslose da teka lietuviškas 
kraujas, tai rengiamės į karą 
su lenkais.

Kviečia Rengėjai.

rE Išegzaminuoju akis, priskiriu akt- ■ 
I ® nius, kreivas akis atitiesinu Ir | f 

n A n A f n HA na 1$ amblijoniSkose (aklose) akyseaa- rt PARSIDUODA | MeS» mama .nikų. • 
DeStmt., kamtarta mm-Ma ..amas | * L’ ^akaHUS, O. D. , 

netoli Dorchester. Hgts. Geriausioj I ® 447 Broadway, So. Boston. i • 
viSdapoNo. afiSri’ 
0628-M. ~ ‘ * K *• . ’ ’ * I------ - -------- ------------ -----------—-------

t

PARSIDUODA

r

Tel. Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR. A. j, GORMAN
(GUMAU8KAS)

705 Malu St., MonteUo, Man. 
(Kampas Broad Street)

I
TEL. So. Boston 0506—W, |

LIETUVYS DANTISTAS |

Ai Li A i U u i U u x j
251 Broadwav. So. Boston s . vftuvvttj, wv. ZUBOVU a

(“Keleivio^ name) -5 
Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12, nuo į 
1:30 iki 6 ir nuo 6 :30 iki 9 vakare. 
Seredomis nuo ,9 iki 12 vai. dienų į 

Suimtomis nuo 9 iki 6 vak. Nedš z 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartu

*

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPABAVICinsy

425 Broadway, South Sostini 
Ofiso valandos: 

nuo 9 Iki 12 :00 ryte Ir nuo 1:80 
iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
Ir nedėldlenlals.

- Gedulingoji diena, Vilniaus 
------jau praėjo: 

Jos paminėjimui - vietinis K. 
Federacijos skyrius buvo su
rengęs iškilmingą ap vaikščioji
mą spalio 9 d.: ryte buvo pa
maldos. už žuvusius brolius ku
ro lauke ginant Vilnių ir visą 
Lietuvą. Gedulingas mišias 
atlaikė gerb. klebonas, kun. K. 
Urbonavičius. Vakare’ buvo 
didelės prakalbos. Kalbėjo P. ’ 
Gudas, “Darbininko*’ redakto- ; 

j ' rius, adv. P; Daužvardis, kun. 
i K. Urbonavičius ir . kun. Pr.

Strakauskas. Visų kalbos bu
vo gyvos, aiškios, budinan
čios Vilniaus klausimą, ke
liančios ir grūdinančios lietu
vystės principą.— registruo
jančios kiekvieno lietuvio šir
dies gilumon, kad Vilnius bu- 

- vo, yra (nors lenkų okupuotas) 
ir bus mūsų, ir kad mes lietu- 

• viai kur nebūtumėm:; Afrikoje, 
Autralijoje, Lietuvoje, Vilniuj, 
ar Amerikoje ir pačiam Bosto
ne, negalime kitaip mąstyti, 
kaip tik kad mes esame lietu
viai ir kariaujame už laisvą 
Lietuvą su sostine Vilnium ir 
tol kariausime kol tik mūsų tei
singas nusistatymas bus .reali- 
aiota.s.

, t Šv. Petro parapijos choras 
Vedamas gerb. vargonininko AL 
Karbausko' sudainavo po kele
tą karštų patrijotinių dainų, 
kurios buvo tikru balzamu nu
liūdusioms Širdims.

Garbė ir didele padėka 
tai chorui ir jo vadui, nes jie t

rr

it
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VARBIOS PRAKALBOS.

Spalio 19 d. įvyksta So. Bos
tone, bažnytinėje svetainėje, 
7:30 vai., vakare, be galo dide
lės prakalbos. Bus bent keli 
kalbėtojai, tarpe kurių ir P. 
Daufcvardis, kuris Vilniaus die
noje paisrodė mums it įžangine 
prakal bą, kuri visiems labai pa
tiko. . Spalio 19 d. jis kalbės 
no be Vilniaus klausime,, bet so
či j alio gerb ūvio dirvoj e. Jo 
kalba, užtikriname, visiems pa
tiks ir bus labai naudinga. Ne
praleiskit progos. Rengiatės.

Žinąs.

PRANEŠIMAS.

Visi artistai, dalyvavusieji 
vaidinime veikalo “ŽMOGŽU
DŽIAI.'' prašomi susirinkti 
pirmadienio vakare (spalio 13 
d.) pobažnytinen salėn, 7-tą 
vai. vakare. Esame gavę už- 
kvietimų nuo Cambridge To L. 
D, K. S. kuopos vaidinti pa< 
juos minėtą veikalą, tad visų 
dalyvavimas yra būtinas.

Komsija.

MOKYKLOS.

f
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Anglą literatūros ir pilietys- 
:ės prisirengimo mokyklos pra
sideda spalio 27 d. ir bu sekan
čiais vakarais: panedėliais, 
utarninkais ir ketvergais, nuo 
7:30. iki 9:30, Ahrahomd Lin
co Ino, Paul Revere’o; Henry 
AVaut’o ir AVoIcott High selino-■ 
lėse.

PARSIDUODA
ČEVERYKŲ TAISYKLA (Shoė Į r--------------- -—i— --------------

Repairing Shop) su visom reika-Į
lingom mašinom. Biznis išdirbtasį^, ■ Tel. S. B. 0441 <
per kelis metus. Darbo- yra įvallas. 1 ’ • <
Vieta labai gera, vien lietuviais apgy-1 F I VAI ||į|AIICNA^ * 
venta, gulima geras gyvenimaspadary-Į f, J, KALlIIAUURAd J 
ti. Parduosiu labai pigiai. I ■ J

■ PASTABA. — Jei kas pirktų’neprl-į ARFAITATA^ ’
pratęs, tokio darbo, apsiimu pramoklnt. į ’ AAJ V UĮ\_a.x-aO <
Pardavimo priežastį pasakys perkant.!; !
Kreipkitės į “DARBININKAIS,” 366 W. I- 414 Bt0adWay, 80. BOStOH, 
Broadvay, So. Boston, Mass. (16) į " (Antros lubos) ■ Į

ANT PARDAVIMO
MAŠINA PATHESCOPE, krutamu jų Į 
paveikslų rodymui., Mašina mažai var- į 
totą (laisnių nereikia) visai- nauja, Į 
pirmos klesos. Parsiduos labai pigiai. I 
Priežastis pardavimo—savininkas ren- į 
ginsi važiuoti į Lietuvą. Taigi kas rny-1 
lite tokį biznį, tai dabar yra gera pro- į 
ga žiemos laike apvažinėti visas kolo-l 
nijas su krutumais paveikslais, o ypač l 
gavėnios laiku su Kristaus kančios pa-Į 
veikslais: JONAS URBONAS, 187 CĮ 
St.. ^o. Boston, Mass. (7) Į

PASINAUDOKITE. j

Turiu gražiai fornlšiuotų, švariai už-1 
laikomą kambarį išrendavojimui. Nau-1 
ja lova. Gali įsilėkti ir vedusių pora, | 
Kreiptis MAGDELENA ŠIAULIENĖJ 
690 6-fli St, antros lubos,, So. Boston J 
Mass. I

‘D ZIM D ZI - D RIM D ZI’ 
TEATRO VAIDINIMAI

BOSTONE.,

(Tęsinys)
• Apibudinus “Lietuvos Uba

gus” kiek plačiau, atseina su
stoti ties “Mūnsainu.” “Mūn- 
šainas” 2 v. vaizdelis iš dabar
ties gvveninio. Jis taikintinas 
ne vien lietuviams, bet aplamai 
visiems amerikiečiams, Jame 
randame sukauptas.mūsų kas
dieninio gyvenimo ydas ir 
skaudžią teisybę. . Čia gražiai 
primenama Lietuvos žmonių 
dora, jos gražūs nekalti šokiai 
ir t .t.
patys artistai 
veikalą, kus 
būtų žiūrimas, 
tį, kad jame 
blaivybės idėja; čia parodyta 
blogos “inūnšainierįų” gyveni
mo pusės ir pasekmės alkoholio 
nuodij vartojimo. Bežiūrint į 
:ai kai kam šis-veikalas labai 
nepatiko, nes gal būt išvydo sa
ve kai veidrody! Juokų ir 
tragedijos nestinga, tode. 
“Mūnsainą” žiūrėdamas kar
tais besijuokdamas nusičiaudi, 
o kartais šiurpulių perimtas 
nenoromis ašarą nubrauki. Kai 
dėl vaidinimo, tai tenka pasa
kyti, kad mes Bostoniečiai nie
ko panašaus nešame matę . Ar
tistų vaidinimas nesirodo vai
dinimu, bet tikruoju gyvenimu 
jų kuriamuose tipuose. Kad at
skirti kiekvieno vaidilos gabu
mus, ar teisingiau, jų kuria
mąją galią, tai tenka rimtai pa
sekti jų vaidinimus ir tik tada, 
tarti’ tai, kas ištiktųjų yra; 
Man teko lankyti visus “DzlttV- 
dzi-Diimdzi” vaidinimus ir aš

m

P. J. AKUNEVIŽIUS 
lietuvis geaborius 

Suteikia gerinusį paskutinį patar
navimą, todėl verta pas jį kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston 

Tel. S. B. 0183AV, 
Gyv. 820 E. 6-th St., S, Boston 
c-—.—

4

16 METŲ SOUTH BOSTONE I

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS I 

899a W. Broadway, 80. Boaton I

1

4t

O kiek veiksmo! Tik 
gali pasirąžyti 
taip sklandžiai 
Reikia pasaky- 
išreikšfa graži

. 15-KA NAUJŲ NAMŲ.
Dorchesteryje turiu 15 naujų po tris | 

šeimynas namų, po šešias kambarius Ir f 
reeeption kalis, colonial style, visi mo-1 
derntškiausi įtaisymai garo šliupui, ar-1 
žuollnial pudingai, brasinės pulpos, Į 
maboliniai batliroomiai h* tt. Randasi I 
labai geroj vietoj ir parsiduoda piigai, | 
taip akd išeina dar pigiau ir už senus. į 
namus Ir lengvos išlygos su mažu ine- į 
Simu. Delei tolesnių informacijų, kreip-1 
kitapus TITUS P. GREVIS, 395 
Broatbvay. Telefonas So. Boston 2340.1 
Taipgi galima pabudavot ir pagal. už- 

‘ ‘................. (7-11)

Ofiso Tel. i South Boston 8972—R.
Resid. Tel.: So. Boston 1912—W.

S. BftRUSEVIčIUS
Lietuviškas Graborlns, balsamuoto- 
jas, Real Estate Ir Public Notaras.

348 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Residencija: 287 D St., So, Boston.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINH8 
DRAUGYSTES VALDYBOS .

. ADRESAI
PIRMININKAS — M. Zoba,

539 E. 7-th St., So. Boston, Mass, 
Telephone So. Boston 1516—J. 

VICE-PIRM. — Kazys'Ambrasas
492 E. 7-th St, So. Boston, Maso, 

PROT. RAŠTININKAS — J. GllneckU, 
5 Thomųs Purk, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠTININKAS — Matas Seikiu 
40 Marine Rd., So. Boston, Maso. 

KASIERIŪS <— A. Naudžiūnas, ’ 
885 E. Broadway, S. Boston. Mass, 

MARŠALKA — J. Zalkls,
•7 IVlnfield St, So, Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas tro> 
člų nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų 
vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

D, L. K. KEISTUČIO DR-GIJ08
VALDYBOS ANTRAJAI

Pirmininkas — Antanas Pastelių 
146 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Vice-pirm. ■— Martinas Knistautas, 
4062 Masblngton S t., Rosllndale 

Protokolų RaSt — Ahtanas Maeejųnas, 
450 E. Seventh St, South Boston, 

Fin. Raštininkas — Juozas VinkeviČius 
906 E. Braadway, South Boston 

Kasierlus — Andriejus Zalteckas, 
307 Ė. Nlnth St, So, Boaton, Mas< 

Maršalka — Aleksandra Jalmokas, 
115 Granite St; So. Boston, Masn. 

Draugystė D, L. K. Keistučio laitas < 
mėnesinius susirinkimus kas pirmų n* 
dėldienĮ kiekvieno mėnesio po No, 6M 
VVashlngton St, S. Boston, Mass., 8-člų 
valandų po pletų. Ateidami ataiveeklts 
su savim naujų narių prie musų-'dran* 
rljoa prisiraiytL __________

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JO2
VALDYBOS ANTRAJAI f*. '

Pirmininkas— J. JaraSa, 
562 B. G-th St, So. Boston, Mass. 

Viee-ptrm. — J. Grublųskas, 
157 M Sttėet,. So, Boston, Mass. 

Prot Raštininkas A. Janušonis, 
1426ColumbIaRd., S. Boston.MaaS 

Piningų Raštininkas — K .Kiškis, 
8 Hatch Street, So. Boston, Masą 

IŠdlnlnkas — L. ivegždys,
Iii Bowen S t, So. Boston. Maso, 

Tvarkdarys — P. LauČka, , 
805 B. Fifth St, So. Boaton, Malsi, 

Draugljoa reikalais kreipkite via* 
(los l protokolų raštininkų. 

Draugija savo aualrnkimua laiko 2-rų 
nedėldieui kiekvieno mfcieelo 1-mų vak 
po platų parapijos sal^ 4M Sųvenih 
St, So, Boaton, Mase.

* ,f
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GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811.812 Old South Buildlng
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos; 9 A. 1L 1M 5:80 p. M. 

ĖAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490
GtDOfHMo Wda 

87 Gorham Avenuė, Brookline 
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuria lanko Suffoik. Teisių mokyk
lų Ir užsiima Real Eatate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieni 
nuo 8 iki 5 valandai po pietį ifekr- 
rua šventadienius. Lietuviai, kad 
Ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li ‘ kreiptis įvairiais reikalais pas 
manų. A; E. Knelžlo adresas yra 
toks: 808 E. Nlnth Street, Tel. Bo.

K >
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■ Mmin TYiAtras ’W gaųma paouuavoc JuenO Diegas, s?tkyinii kokį tik norite.

NEPAMIRŠKITE
■□tas .'■■iži'-'

UŽSIRAŠYTI "DARBININKį"
■ < - • ■ -

9

»'GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Parduodam, sumalnom namus, ųkes, blfcnlus ir visokių prlvntlškų nuo

savybe, taipgi skolįnam pinigus, perkam Ir parduodam MORGIOIUS, ap- 
draudžtain (ingiufinam) visokį turtų nuo ugnies ir nūn visokių nelaimių. 
Mes visiems sutelktam greitų ir teisingų patarnavimų. Taigi visais virt- 
minėtais reikalais krelpkltSs pas

OLSE^’S BEALTY OOMSANY
DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas.

409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel S. B. 0243

♦

/

Telephone South Boaton 3520 

K.0.SKINK(SUKINS) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Baigęs du Unleeralteta 
OorneU University su A. B. O. WMhington.Univ, iu LL.B. 

"DARBININKO” NAME 
(antrav labo*)'

M« W.Nrood#ay. Bn. Borte*. 
Rezidencija

806 Harvard St,. Cambridge, Mass. 
I ■ TeL University 1403—J,

■ Į M ■ _ - •*■. ■ ’ -___ ¥

šy. TŪVA$ PIJUS X sako: 
“ Jeigu žinočia., kad dėl stokos 
lesų sustotų katalikiškas laik
raštis, tai jo suturėjimui, aš ati
duosią savo Žiedų, kryžių ir rū
bus, nes būtinai noriu, kad lai
kraštis toliau gyvuotų.”

O Tamsta, ar daug priside- 
jai prie geros . katalikiškos
spaudos platinimo? Pagalvok labai daug pasisėmiau ir dar 
ir daryk žingsnius! daugiau pasimokinau meno sri-
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