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Coal kompanijos kasyklose 
Throp’o miestelyje ėjo dar
bai nepaisant angliakasių

greitų laiku 
"a t pamažu 
šia vasara

Gaurėj, Tauragės apskrity 
atidaryta pašto agentūra.
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RiNAšj 
TADIE&AIŠIK

Kova prieš prohibi- 
ciją prasidės

PRISIRENGĖ UŽATAKUO- 
TI PROHIBICIJĄ

Amerikos slapieji per du 
metu rengėsi prie prohibici- 
jos užpuolimo. Dabar paju
to taip prisirengę, kad atei
nančio j kongreso sesijoj pra
dės atakuoti prohibiciją ir 
varysis už jos atšaukimą.
.Slapieji visose valstijose 

rinko žinias apie tai, kaip y- 
ra įvykinta prohibiciją. Pri- 
rodys, kad ji niekur nėra į- 
vykinta. Slapieji sako, kad 
dabar jau žmonės matą pro- 
hibicijos netikslumą. Sako, 
kad kongresmanai ii’ visuo
menė labiau pritaria atšau
kimui. negu piješ du metu.

Slapieji greitos pergalės 
nesitiki, bot tikisi, kad per 
du kovos metus laimės pro- 
hibicijos atšaukimą.

Viena moterų organizaci
ja buvo paskelbus referen
dumą probibicijos klausime. 
Tai 12,000,000 žmonių balsa
vo už šlapumą. Tos moterų 
organizacijos veikėja buvo 
pas perzidentą Coolidge ir 

< .. prašė pritarti prohibicijos 
atšaukimui.

SUGRĮŽO KAREIVIAI
Su v. Valstijų kareiviai 

nuvykę į Panama, tapo su
grąžinti.Tie. Amerikos karei
viai iš Panamos kanalo juos
tos ėjo Panamos respublikos 
vyriausybei prašant. Pana
mos mieste buvo kilęs gene- 
ralis streikas dėl augštų ran
dų. Kai streikas baigėsi, tai 
Amerikos kareiviai buvo at
šaukti.

TIKRAI NORĖJO MIRTI
N ew Y ork. — Žmogus ap

sistojęs Park Avė. Kotelyje 
ir paėmęs kambarį ant penk-. 
to augščio sumanė nusižudy
ti. Jis šoko pro langų. Bet 
matyt prieš Šokimą abejojo 
begu jis usžimuš iš tokios 
augštybės. Todėl prieš šo
kant pro langą persipjovė | 
skustuvu gerklę.

Francįja 
prieš Nusiginklavimą

Žinios is Lietu vo

KIEK ŽMONIŲ APLANKĖ 
RYMĄ'

Aprokuota, kad šiemet, 
šventaisiais metais. Rymą 
bus aplankę 3.000.000 mal- 
dininkų.Didesnė maldininkų 
pusė buvo iš svetimų valsty
bių. Iš svetimtaučių vokie
čiai buvo skaitlingiausi. Vo
kiečiams buvo rezervuota, 
keletą hotelių. su vokiškais 
patarnautojais ir vokiškais 
valgiais.

SUGRĮŽO
London. — Anglijos kron- 

princas pagalios sugrįžo na
mo iš po kelionės aplink pa
saulį. Jis šitą kelionę atli
kęs žadėjo ženytis. Kelio
nėje jis išbuvo 30 savaičių.

Niekuomet kronprincui ne
buvo tokis pasitikimas su
rengtas kaip šiuo sykiu. Sto
tyje buvo karalius. - karalie
nė ir daug kitų augštii asme
nų. Nuo stoties princas at
virame automobiliuje važia
vo į palocių, minių sveikina
mas. s . .

vo dvi .sąy’aiKs P 
Tarptautinį Juristu 
važiavimą. Laikinai bū 
ro pareigas paliko eit va 
narys p. Liutikas.

NEPRITARIA NUSIGIN-_ 
KLAVIMO KONFE

RENCIJAI
Paryžius. — Francija ne- 

nusiginklammo 
ne- i konferencijos šaukimui. Nu- 
A- 

[iausybė pasiun- 
fesntvarkiusioms 
Įpranešimą, kad

tol negaus i| Amerikos nau
jų paskolų,} kol. nesusitars 

 

dėl mokėjinįd Amerikai ka-į 
rinhj skolų,

NUSIGINKLAVIMO KON- [karinių prhįrengimų Euro-
FERENCIJA pOS valstybeįs negali ant kojų

prezidentas Coolidge Pa J atsistoti. Ar imkai rūpi gau
ti iš Europos valstybių savo I 
karines pas<olas. s Be misi-[pritaria 
ginklavimo,; Francija 
įstengti^ skalas mokėti, 
menkos vy 
tė skolų.' 
valstybėms'

reiškė, kad atsirado viltis su-Į 
šaukti naują nusiginklavimo 
konferenciją. Pirmutinė 
konferencija buvo prie pre
zidento Hardingo. Dabar 
kai vokiečiai ir alijantai pa
sirašė sutartį daugiau neka
riauti. tai gera proga su
šaukti nusiginklavimo kon
ferenciją.

Be nusiginklavimo ir be

jaučių angliakasių buvo už- 
atakavę dirbančią kasyklą ir 
pagrasino mirtimi skebams. 
Valstijos kareiviai greit bu
vo pašaukti ir riąušjų neįvy
ko. Kai kareiviai atvyko, 
tai skobai slapstėsi kompani
jos ofise. Streikininkai bu
vo apsiginklavę vėzdais ir 
kompanijos ofisą bombarda
vo akmenimis, plytgaliais ir 
kitkuo. Šaukė, kad skebai 
išeitų ir grasė šuns mirtimi.

JAU SUSIRŪPINO
Washington. — Vyriausy-

įrodo, kad prez. Coolidge ne
nuoseklus tame darbe. Nu
rodo, kad prezidentas šauk
damas konferenciją kišasi į 
Europos reikalus, o jo par- 

j tija rinkimuose šaukė už ne- 
i sikišimą į Europos reikalus.

SUIMTI VAGYS
Rūgs. 24 d. apie 7 vai. vaka

re Kauno kriminales policijo* 
vak1.. suėmė šiuos asmenis, kal
tinamus vagystėje: Savicką 
Kazį, Matulionį Juozą, Armalį 
Adolfą. Boriskičią Praną. Šie 
asmenys patyyrisipaž.ino pen
kiose vagystėse dalyvavę. Su
imtas taip pat iii Jonas 
nauskas sapirsinėjęs 
daiktus.

Rusijoj žuvo Lietu 
vos kurieras

» .Į_______
RUSIJOJ ŽŪVO LIETUVOS 

KUtjERAS
Maskva, -p Spalio 14 d. 

nuo greitoj o įraukiu i o dingo 
nežinia kur ^Lietuvos diplo
matinis kurferas. Pagalios 
pėtnyčioj špilio 16 d. jo la
vonas rastas netoli stoties 
Y7olQkolamskoJ kuri guli už

AMERIKONE APVOGĖ 
RYME

Rymas. — New Yorko mi
li jonierka Frederick Grant 
Ryme buvo apsistojus Har- 
grano kotelyje. Ten žuvo 
jos brangmenų už $100,000.

PAMINKLAI
Kauno mie>w savivaldybės 

miesto sode žada pastatyti žy
miems mūsų kiltos darbuoto
jams Vincui Kdirkai ir Česlo
vui Sasnauskuipainiklus. Šio
mis dienomis idesto sav. įsigi
jo nuo dail. Aiksandravičiaus 
pagamintus Kdirkos ir Sa- 
snauskio gipsinius biustus, ku
rie buvo išstaiūi Šiųmetinėje 
jo kurinių panko.??Universite
te. Vietos, krioš? turės kal
bami paminklai išdyjrti, jau 
numatytos ir k 
mantuojamos.
M irsto sodas č
nri*męs savo mon nuikią es- 
tradą-sceną ir. kitų pagrą
žinimu na>inu<š T ar Kii.-Lrko-- 
ir Sasnauskio pamik lai?.

TUO TARPU NESTEIGKU:
Mūsų vyriausybė 

tuo tarpu nesūdyti Lietu 
jūrininkų mokyklos, o 1110^^.^ 
viai. kurie norės lankytė 
ninku mokyklas ’ 
juojami į užsienį. SųsisielsHH 
ministerija susitarė ’su 
šia suomių Eriksono jūri 
mokykla, kuri priėmė 
jūrininkus mokytis. į 
dienomis išvvksta į Su 
pirma jūrininkų partija.

(“Rytas”)

LIETŪS
Kriokialaukis (Al 

Jau kelinta savaitė 
veik kasdieną lyja. Lauk 
dar matosi vienur kitūr 
Bulvės pūsta žemėje. Ant 
dymų negalima užeiti, o 
.jau būtų sėti žiemkiančiusį 
vus Ūkininkai labai tuo‘šjįsf-._ 
rūpinę. Žmonės, pasiremdačBrį 
Įvairiais šimtamečiais kaleridb- 
ruoš ir semi žmonių pasakoji- 
nuiis. plačiai kalba, kad šiejggt 
kimią badai. Laukiama bratfgš- 
t".nt javus.

į sijos prokuroras dalyką pa
ėmė į savo žinvbą ištvrimui.

! . Lietuvos vyriausybės kur- 
jeras greituoju traukiniu
inuo parubežinės stoties Lie-' 
ilicžo važiavo į Maskvą.

peižiuiėjo gamtos rhokslųi v^o-p-ne jo pasigesta, tai j 
" -” ’ ’ • • ' I -> -1 . • ■ . T ■> . ’ •

SUSEKĖ BOLŠEVIKŲ 
LIZDĄ VILNIUJE

' Varšuva. — Lenkijos poli-
; cija skelbia, kad Vilniuje su
sekė didžiulę bolševikų or
ganizaciją. Tvirtina, kad ta

• 'organizacija esanti susirišusTO ' “
‘ui panašiomis organizacijų- j

NUŠOVĖ
Pil. Jonas Lapaitis pasiva

dinęs .Tona .JiLrasovu dėl ne- 
žinernn kokių kp-žasčiu nušo
vė savo mylima Nastę Levic
kaite ir pats nvsove.

va(l0Vė]ins. kad juose nieko'daiktai ir diplomatinis pa-is11 Pakastomis orgamzaojo- 
be jau susirupmo angliaka- . _. . _.J.. . ; . .J. . / I mis Varšavoj ir Minske. A il-
e-;,, r,. -i t t- mebutu apie evoliuiejos mok- kietas. kun jis o-abeno Lie-; . , v t■siu streiku. Jau pradėjo. ‘J ’’ . > . ‘ 7 - Ąr , - .nmje ir apylinkėse esą arės-p
ateiti zinin nnipfni Vni isla- A lėname vadovėlvje.tuvos pasiuntinybei Maskvoj < į »• . ;ateiti žinių apie tai, kau kai-! * , x> . .tuota 117 asmenų ir visokios l

DAUGIAI PARTIJŲ 
NEBESTUOS

NUOSTOLIAI NUO 
LIETAUS -

Pasvalys (Biržų apsk.). 
valyje lietus padarė nėrria^,^ 
nuostolių. Vanduo Levenyje 
buvo pakilęs aukščiau pavasa
rio noriuos, apie 3 metras; 
Laukuose javai ir šienas buvo 
j'-askendę. Žemesnės vietos bu
vo visai apsemtos: matėsi tik 
varpų viršūnės. T.eveniu plau
kė javai ir šienas. Ūkininfe^j|| 
nemaža nukentėjo. Kai kurie^g 
tiltai nunešti. Pasvalio šferds’J| 
šaltinis užlietas, malūno už/tva-LS 
ra sugadinta. LčS

ituvos išvyko dęiomis partiio- 
profesijų, 

dau^iau.-ia žeiū ūkio darbi
ninkų. kuri? tūlosi Prancūzi
joje rasti uždanio ir uždirbti 

ūkatiką kitą jucal dienai. Vos 
::t i [a n 

>:irtą 
dtį. atsistojo

' i . . .
. . , i 4. x t • • tm>ta 117 asmenų ir visokios Imis anie 9tXl jvsiri

kuriuose miestuose jau jau-rBiology for Beginners” y-.b>no perduotas ll'aukln10ikBBlunistinės literatūros, 
čiama anglių stoka. Komer- Į ra kalbama apie evoliuciją. n f 111111 'an'ts- 
cijos sekretorius Hoover, an- ■ Tai komiteto paliepimu iš' 
glių pramonės žinomas John knvgos išplėšta tmes skv- 
Uays Hammond ir kiti pa-Į 
našūs veikėjai dar nesenai i 
tmrtino; kad anglių užteksią ' 
iki viduržiemio. Pasirodo.! KIEK ŠIEMET PASTOJO Į 
kad žiemai dar neprasidėjus i LIETUVOS UNIVEPvSI- 
jau jaučiama stoka. TETĄ

Apie derybas ii sutartį : Paaiškėjo, kad i l’nivcrsite- 
angliakasių su kompanijų- 1 tą yra jiaduota iki šiol 973 pra- 
mis nieko nesigirdi. Gali
mas daiktas, kad netrukus 
valdžia įsikiš į dalyką.

riai. kur dėstoma evoliucija. ■
Nelaimes

NEMINĖS EVOLIUCIJOS
Texas valstijos pradeda

mųjų mokyklų komitetas

ĮGALIAVO TARTIS
Estonijos vyriausybė nu

tarė Įgalioti savo atstovą 
Washingtone tartis su Ame
rikos valdžia apie snregulia- 
yitną karinių skolų mokėji
mo.

Estonija Amerikai kalta 
$14.Q00,000.

PRITRŪKO KURO
Springfield, Mass. — Bos

tono trys lakūnai čion atlėkę 
vie’nu orlaiviu netikėtai pri
trūko kuro. Tai drlaivis lei
dosi žemvn ir laimingai nusi
leido. Žmonės liko sveiki, 
bet orlaivis sužeistas*

GĖDA TOKIAM JAUNIMlHUš|
Taujėnai (Šėtos vąls.). SkimU 

įįgsi apylinkės ir vietos dori' 
aujėnii k. jauninrąū 

Iš tikro, kokių jie “darbeliui 
pridaro! Neva juokaudami, 
naktimis išverčia tvoras, sude^ 
gina šieno kupetas, užraizgo 
virvėmis duris, kaladėmis 
verčia šulinius, ant stogo. 
traukia ratus, arklus, plųgHš, 
akėčias, sukraudami vrenęanf^ 
kito, ir daugybę kitokių, 
bių pridaro. Laikraščių neskai
to, bet vakaruškininkai taipjau 
pirmos imsies, kuriuose nevis* 
nas jaunikaitis ir m^rgait&į&S?i 
ram'a rūtų vainikėlį. Gfedž 
Taujėnų jaunimui! T^aikasąSJti

UŽGRIUVO 300 ANGLIA
KASIŲ

Austrijoj Faunsdorf ka- 
13įsyklose. užgriuvo inėjimas į 

123, kasyklą. Tuo'tarpu kasyk
loj dirbo 300 darbininkų. 
[Greitai pavv'kn užęriuvime 

STUDENTŲ NELAIMĖ ;padarvti skylę. Kol kas už- 
New HAven. Ct. — Būrys griuvusiems tik maisto tega- 

Yale universiteto studentų Įima priduoti. Ar pavyks vi
su profesoriais buvo išvažia- :sns angliakasius gyvus išgel- 
vę į Middleov.m, Ct. Studen-' bėti. tai dar nežinia, 
tai buvo geologijos skyriaus. 
Jie leidosi į meną urvą, bet 
platforma nuo virvių nutrū
ko ir studentai krisdami su
sižeidė.

SAVAITĖS ŽUVIMAI 
j Pereitą savaitę per auto- i 
i mobilių katastrofas Massa-j 
įC-husetts valstijoj žuvo 
i žmonių. Suareštuota 
i y irti d ra i ceriai.

šymai. kurie sulig fakultetais 
taip skirstosi: 1) Teologijos- 
Filosofijos 107. 2) Humanita
riniu mokslų 173, 3) Teisių 296. 
4) Matematikos-Gamtos 103.5) 
Technikos 126. 6) Meidcinos 
161 ir 7) Evangeligų Teologų

“Darbininkas” Dykai
Kadangi ne visi išgali užsiprenumeruoti “Darbininką,” 

tad administracija nutarė daryti palengvinimų, kad tuo būdu 
“Darbininkas” pasiektų kiekvieną lietuvį. To tikslo siekda
ma, administracija nutarė “Darbininką” duoti tokiomis sąly
gomis:, • ' c

kiekvienas, kad ir n« mūsų sąjungos narys, Už TRIS
NAUJUS I^fcNUMĖfcATORIUS SKAITYTOJUS, KETVIR
TĄ prenumeratą Gauna sau dykai, tam laikui, ko 
kiam bus užrašyta tiems trims skaitytojams;

kiekvienas mūsų organizacijos narys, prirašęs tokį pat 
naujų skaitytojų skaičių, t. y. 3 PRENUMERATAS—KET
VIRTĄ GAUNA DYKAI ir gali užrašyti savo giminėms Lie
tuvoje.

šis palengvinimas duodamas tik porai mėn., tad skubėkite 
pasinaudoti gera proga, Del neaiškumų kreipkitės:

' “DARĖINiNKO“ ADBnNISTRAOJA

366 West Broadimy ; South Boston, Mass, nūs sudegė.

•niekia

Prancūziją ir 
kam s darbo 
prieš mūsų dr 
džiausm išnaudiinio 
štši lietuvių dubininkai iš iš
siųstos pirmospt rijos negalė
dami'pakęsti P'urcūzų patiek
tų darbo salygibiilair/.ė pasira
šytus kontraktus ir pabėgo. 
Dauguma dauininkų skun
džiasi menku valgiu ir labai 
sunkiu darbu. Daugelis pir
mosios partijosia rhininkų at
rašo savo gi myto ja rus, pažįs
tamiems. draupims. i r ypač no- 
rintmms vykti: Prancūziją, 
kad patys žinotiir kitiems pa
pasakotų kokioshaisiai blogos

AUDRĄ KENTUCKY 
VALSTIJOJ

Lotiisville, Ky. -
Iriose šios valstijos kau.nt.eseI

..................... į . Ve-;__ _____ _
.jas lėkė 80 mailių, smarku- [prašvdami, kad būtų sustab- 
mu. -Sunkiai sužeista 12j'dytas išvežime fiarbininkų į 
žmonių, o antra tiek sužeis-Prancūziją.
ta lengviau. Blėdies pridarė j 
daug. Nugriovė daug far- 
merių namų, nutraukė tele
fonų vielas, išlauže daug me
džių.

t 1
__ Ketu-Jr repakenčiaiTife5 darbo sąly-

.........  T urvą nukrito 15
studentų. Urvas yra 40 pė- buvo xilus baisi audra.

-1 t-» , , -1 x_-l-ioc isL-ū BD mnilin smdų gilumo. Penki studentai 
tapo sunkiai sužeisti, o 10 
studentų lengvai sužeisti. 
Urve buvo vandens ir stu
dentai iki juostos atsidūrė 
vandenyje.

ŽUVO TRYS ŽMONĖS
Uniontovm, Pa. — Vienas 

aviatorius ir du laikraštinin
kai buvo orlaiviu išlėkę i pa
danges. Ištiko nelaimė, spro
go gazolino kubilas, orlaivis, 
užsidegė ir liepsnodamas 
krito žemėn. Visi trys žmo-

NELAIMĖ Avr GELEŽIN-

Bressana, Italija. Neto
li nuo Čja pasažierinis ir pre
kinis traukiniai susikūlė. 
Vietoj žuvo 12 žmonių, o su
žeistų. buvo 20.. Nukentėju
sieji dangįaųšia.sodiečiai.

gos, kur visi važiuojantieji no
ri. Del to ateina į Įvairias val
džios įstaigas daug žmonių

Paskutiniu laiku sužinojus 
apie sunkias darbo sąlvgas ir 
pačių ylarbininki) rašytis pra- 
pjLH yįiįąi neįfe kur pirma 
prie fjngraci.fotbluro nbgąlė- 
jai ,atsimušti MmiiŲ, tiesiog 
minia stovėjo, dabar vos kole
tas stabčioja, o ir tie patvs abe
joja ar bevažiuoti. Taigi jei 
Praheūzijoi Imt noro, darbinin
kus išnaudoti, i fkn nebūvą.*, 
šiuos nė vienas darbi pinkais.

IŠVYKO Į JUAiCŪZlJĄ
- Kaimo miėsto burmistras y, 

VĮleijšis yrugaėjij 23^ ‘iSvažia-'

ATEITININKU ATSTO!
MARŠRUTAS B

Pėtnvčioi. šuoliu 16 d.. 7: 
vok. Rrocktone.

NodėlioLfpalių 18 d.<)jf;^ 
no pmųahįhĮ — 
Mass . 7 vai. vakaro 
wood; Mąss.

KctvcrgL' 22 snalių Įfi. 
vak,—Provjdenco ti-jĮlįūS

Pėtnvčmi. snab’n 23 <U 7. 
valo—N&hHa. N. H..

Nedėliok spali ir >25 
paamldų 

y vai. yakairp,;
, Mass. -v ...
1 tdKTME1 \‘iši 'i p

ir saly g ifegnlin _ 
Lietuvės
01Ą



maisžaistiytaiir-būvusrvie- tT^iHskKninnistąteroro 
na nralaimėiiuio nriežasčiu. \ ■ .

-

UTKUANIAN R. O. ABSOCUTIOK Or LABOR
slįMtrH u teconi-cląss matter SepL 12,1815 at tbe post office at Boeton, 40* 

' under the Act «f Jįareh 8; 1878 “
?Mwjįfį|BTn fer malliag.at speeial rate of postaje providH for in SectlęhiU03 

Aet •£ OCteber 8,1817, authorlzeal en July 12,1818"
ĮĮįEt

MM

j v- :

... . ■Ksss

binius ir-plęšdąma tąrĮiųs 
Kas tik buvo: gailina, tą jį 

ū<‘še, 'kitką nudaužė, 
nė,. žy
dėjusi Graikiją: ii’
bendrai pieiųbEuropa beyeik . 
per 400 šimtus metų buv<L 
nuolatinių karų arena. Tik 
vienas Koristantinopolis dar 
liko nei sykį neišplėštas. Vi
sa kas tik buvo prieš tas su
irutes padaryta žuvo ir liko 
tik Bažnyčia pasiėmusi glo- 

Bet greičiau eisiu priede-1 boti pasaulį. Tad jos parei- 
ga liko ne tik išlaikyti pa
sauliui krikščionybę, .bet ii* 
senovės kultūros liekanas. Ir 
Bažnyčia tą padarė. Krikš
tijo barbarus, kurie tada jau 
apsigyvendavo vienoje vieto
je ir neidavo kitų kraštų 
plėšti. Vienuoliai perrašinė
jo senovės klasikų raštus ir 
išnaujo skleidė juos pasau
liui. Jų dėka paplitę vi
duramžiais senovės filosofų 
raštai buvo taip gerai išstu
dijuoti. Vienuolynuose su
sidarė ištisos bibliotekos.
Vienuoliai peiTašinėdavo nez 
tik dėl savęs, bet ir dėl svie- 
fiškių ir kitų vienuolynų, 
kur tokių tekstų neturėdavo. 
Prieš tautų kraustymasi bu
vusios mokyklos žuvb ir nie
kas jų nebeatnaujino. Tik 
prie vienuolynų atsirado mo
kyklos ilgą laiką buvusios 
vieninteliu mokslo šaltiniu. 
Išsyk atsirado, žinoma, pa
prasčiausios žemosios skai
tymo, rašymo, gTamatlkos ir 
lotynų kalbos (lotynų kalba 
tada virto tarptautine) mo
kyklos. Kai kas prikaišioja 
tų mokyklų metodui, bet jie 
užsimiršta, kad anij laikų 
mokyklas ir jų metodus ne
galima taikyti mūsų laikų 
mokykloms, - nes per 15 šimt
mečių yra daug pažangos. 
Po kiek laiko atsirado to
kios mokyklos ir ne vienuo
lynuose, bet vis vienuolynų 
arba vyskupui išlaikomos.

1 Vienuolynuose jau atsirado 
aukštesnės mokyklos, nelygi 
nant gimnazijos ir pagaliau 
universitetai. Ir dar ilgą lai
ką visos mokyklos buvo vien 
Bažnyčios išlaikomos. Taip 
mes matome, kad ne kas ki
tas. kaip BanyžČia padėjo 
pamatus mūsų laikų mokslui 
ir kultūrai. Bažnyčia'dar-gi 
nepasitenkino užvedusi pa
saulį ant tikro kčlio. bet ir 
toliau vesti nesiliovė. Įvai-

na pralaimėjimo priežasčių. 
Del to terika pastebėti, kad 
neužtektinai tvirtam ar net 
silpnesniam prizui visuo
met atrodo kalti ‘nepavojin
gi golui* priešo prasiplėši- 
mai.

Žaidimo eiga, buvusi visą 
laiką gyva, tempas staigus, 
išskiriant momentas, kuomet; 
‘mūsų žaidėjai tarsi apsnūs
davo ir vien žiūrėdavo į ka
muolį, lietuvių nusivedamą.’ 
Žaidime lietuviai geriau už 

* latvius dirba galvomis.
Po pirmų lygaus žaidimo 

minučių 14.m. lietuviai pir
mi Įvarę golą. Energingai 
ėmę įspausti 31 min. latviai 
atsilyginę — ir toliau nusto-, 
ję energijos. L 
ninkas gerai gaudąs aukštus 
kamuolius, o žemų jam nie- 

. kas nedavęs.
Antrame kėliny iniciatyva 

buvusi daugiausia lietuvių 
rankose. 11 min. jie laimė
ję antrą golą. Tik per 20, 
min. latviai vėl atsilyginę. Į. 
pabaigą latviai paspaudę lie
tuvius. bet nieko nelaimė-

^J^toi^yžiuje, Bet s$e- 
nedavuri. ’x’

ĮiįH^ę^o gera, o kaip tik 
. bloga, nes sutrukdžiusi dau
giau kaip 1,500 mėtų kultu 
rą. Tik dabar, girdi, pasau
lis susipratęs pradeda liuo- 
suotis nuo to jungo. Taip 
kalbą daugelis ir mūsų “pa
žangiųjų” lietuvių. Gaila 
žmonių, nes patys ne toli ma-, 
to įr duodasi kitų už nosies 
vedžiojami, dažnai nebūda
mi blogos valios žmonėmis. 
Jei pažiūrėtų į žmonijos kul
tūros istoriją ir į dabartinį 
gyvenimą blaiviomis akimis, 
pamatytų visai ką kitą. Pa
matytų ^Bažnyčią ne truk
dant, bet keliant kultūrą tiek 
seniau, tiek dabar.

Aš čia neliesim, kokį ne
įkainuojamą dvasinės kultū
ros turtą davė Kristus pa
likdamas savo mokslą — šv. 
Ęvangelijas. Yra pasauly 
didelių kultūros darbuotojų- 
genijų. kuriuos dievais lai
ko A. Comtes su savo kom
panija. Nors tų genijų pali
kimai yra ištikro toki maži 
sulyginus su Kristaus paliki- 

savo turtą prašvilpę, jmu. kaip mažas yra bežai-

1 ’ ‘i
Svieto gaiabintojąi — bol

ševikai bjauriausiais ir žiau- 
riauriais būdais siekia savo 
tikslo. Kada tokiuos pauk
ščiui Lietuvos valdžia pa
tupdo į šaltąją, tai mūsų a- 
meri kiniškieji bolševikėliai 
apsiputodami rėkia, kad Lie
tuvos “buožių” valdžia ne
kaltus darbininkus teisia,

O jūs, avinėliai nekaltie
ji 1 Žudote žmones, o paskui 
rėkiate, žmogžudžiams tėra 
teismas ir kartuvės. Jeigu 
jūs žmogžudžius užstojate

bėtm§,.r£iąndieną $aos geni
jus gęi’bią arba, nęt> garbina 
visa žiponijja, jiems ir teisin
gas katalikas visada atiduo
dą priklausančią pagarbą, o 
Kristus šiandieną turi dau
gybes priešų. Tiek pat prie
šų turi ir jo įsteigtoji Baž
nyčia. Kodėl gi. nedėkin
gas pasauli!..

Prenumtntęs Kaina: ’
Metams —------------------$4.50.$4.50--- .1X1. L t* ALIO ..........................

,_$5.50 Boston’e ir apjli*kėse ----- $5.50
Užsieąy______ —----------- $5.50

“DARBININKAS”
LWert Bro&dway South Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620

suburbs
fOUMtries yearly------$5.50

-

III' Iš mylimojo krašto
^Gyvenant toli nuo Amerikos, nesimatant, kaip seniau, kasdiena 

broliais “Darbininko” skaitytojais, veržte veržiasi iš širdies 
nors rašto pagelba kalbėtis, dalytis tomis mintimis ir žiniomis. 

^taraioBriję^č^įtįkriesiems lietuviams darbininkams yra pageidauja- 
*• jj. branginama.

Žinau, darbininkai nori objektingų žinių apie savo mylimąją šalį 
rtuvą; tik deja, dažnai jie maitinami demogoginiais blynais — 
Etinių kromelių tavorais. Tatgi aš pasisteng siu kalbėti arba rašy-

^OCfięnekaipo partijos narys, bet kaipo žmogelis stovįs pakely ir domiai 
lllllifSŽįs į visą Lietuvos naujienų—progresų ir regresu ponoramą.

Taip į Lietuvą žiūrint, štai kaip ji atrodo:
fiOfeĮJ PAVIEŠIS: namai, ūkis, suissiekimas pastebimai gerėja, šokte 
^M'ib'asa pirmyn.

i TURTAS: aukso mažai, tik kaikurios poniutės, sekretorvlių žmo- 
įgLĮfibA sugraibydamos paskutinius trupinius deda ant savo nugarų ir 

■'įįStttr, mėgina pralenkti ministerienes ir kitas dideles ponias. Bend
rui imant žmonės dalinasi j tris kategorijas: turtingi, vidutiniai ir vi- 

jiedni. Geriausiai pasituri didieji ūkininkai ir aukščiausieji vai

^j-^mgieji valdininkai: jie turto neturi, bet gyvena pusiau žmoniškai. 
BjC-y$rgingiausiai gyvena mažažemiai—dideliašeimiai ir miestelėnai dar- 

Šių tarpe, ypatingai gyvenančių ant •ūkiu, yra ir tokių žmo- 
riijų kurie apie litų sudėjimą ir sapnuoti nesapnuoja—jie visas jėgas 

^nukreipia į duonos kįsnj.
,ASOCIALI S KLAUSIMAS: Kultūrinės organizacijos da silpnos.

L^svąsarininkų. Bet ir šioji, kažinkas, amerikiečiui atrodo lyg sto- 
į fcąojanti cemento, daugiau ūpu, entuziazmu, pasilinksminimu suriš- 

į patį principą, gilinamasi tik kaikurių, o kiti, ot taip sau . . .
L-j-- Praeitos vasaros Pavasarininkų Kongresas sukėlė labai gražaus 

visoje Lietuvoje.Pati organizacija labai paaugo irda vis tebeau- 
yra numatoma,' kad iki pavas-rio pasieks iki 100 tūkstančių narių 

AsĮ^Saus.
yzdingai susiorganizavę katalikės tarnaitės—Šv. Zitos Drau- 

iSįjšj®- Draugija paremta gerais stulpais—turi gražių, darbininkių 
gyvenimą tenkinančių dėsnių. Narės visos disciplinuotos, geros kata-

2 li£es ir šimto nuošimčiu darbininkės; dirba dėl organizacijos tiek pat 
lįdp ir dėl savęs: turi savo naują gražų namą, kuriam yra valgykla, 

|l. didelė salė-ir vienas iš'‘pavyzdingų jų Kaune viešbutis. Be to gi jos 
H;,.-.tori ir daugiau nuosavų namelių, užlaiko du viešbučiu, kepyklą, skal

byklą ir da, rodosi, ką nors.
y - žinoma, yra daug ir kitų organizacijų, bet apie jas nreašysiu, 
bes tam reikėtų pašvęsti daug laiko ir laikrašty vietos—paėmiau tik 
dvi dėl pavyzdžių.

Kooperacija Lietuvoje grūdintis grūdinasi; visokių krautuvių ir 
j krautuvėlių pilna visur, žydai bijo kooperatyvu daugiau negu kry- 
2- žiaus. Kooperacijai labai daug- dirba p. šalčius ir kun. Kemėšis.

„ Abelnai imant, socialiame ir kultūriniame darbe Lietuvoje, ro- 
j (Losi, dirva da užleista: usnys tik nugnaibomos, aštrumai nnznlina.mi, 

lairt šaknys paliekamos augti ir keroti. Didžiausia dalis jėgų, paauko
ta politikai.

us lietuvių gimnazijoj.

(Bus (laukiau)
Dažas

BES1ZVALGANTH
LIETUVIUS ŠALINA

^•Elta” praneša:

„.“Pranešama, kad naujo
vyskupo Michalkevičiaus iš

elašių atleistas senelis lie-
vis kun. Jomantas, kuriam

l^oficialiniain rašte pasiūlyta
^p^rsikelti į Kauno vy>kupi-

Nesenai atleisti iš Vii-; 
|Jpriiaus kunigų seminarijos Jie- Į 

vis kun. prof. Skruotis ir 
gvildąs kun. prof. Rešeneius

ip tatai lenkai šeimy- 
cauja Vilniuje. Po vys- 

Matulevičiaus ištrėmi- 
seka lietuviškųjų kuni- 

’persekiojimai. Bet tie 
persekiojimai ne 

: henuslopins vilniečių

TUVOS SPORTAS 
. STIPRĖJA

^Lietuva” paduoda labai 
ių žibių apie Lietuvos 
p'ldimejimąt

Lietuva-Latvi

jvįen dėlto, kad jie komunis-
Lietuvių varti- taj įr jfls tiek tesate'ver- 

-z-1 r* I r u- 1

Iš čia patiektų žinių mato
me, kad lietuviai sporto sri
ty vejasi toliau už mus nu
žengusius kaimynus. Jeigu 
ir toliau tokiuo atsidėjimu 
bus veikiama sporto srity, 
tai pernykštis pralaimėji
mas Paryžiaus sporto olim
piadoje.^ galės tapti laimėji
mu.

Apie Paryžiaus 
doje pralaimėjimą 
buvome nusiminę, 
šias rungtynes

olimpia- 
nugirdę. 
bet apie 
sužinoję 

džiaugiamės ir viliamės, kad
Liet u va * pasivys kultūriliges- 
nes ir stipresnes už save val-

BOLŠEVIKŲ TERORAS

“Lietuva" rašo:
“Jau nuo seniau buvo gau

namos žinios ir dokumentai, 
kad bolševikai ruošia terorą 
Lietuvoje ir tam tikslui or
ganizuoja teroristų grupes. 
Iki šio laiko komunistai tas. 
matyti, iš .Maskvos gautas 
in.-'trukcijas dar nevykdė, 
bet paskutiniu laiku pradėjo 
jas taikinti savo priešams.

Taip rugsėjo mėn. 23 d. va
kare peršautas piktadario 
vienas 1

Rygoj rugsėjo 20 d. įvyko 
antros tarpvalstybinės fut
bolo rungtynės tarp Lietu
vos ir l^atvijos. Pernai jos
įvyko Kaime ir baigės 4:2 
latvių naudai. Šienui jos į- 
vvko Rygoj su rezultatu 2:2.

š ienas l’vms laikraštis
taip apie ta.-

“(Icras liras ir įdomios 
rungiynė> -nrinko daug pub
likos. kuri domiai sekė ir 
abipusius pasisveikinimus ir 
dar daugiau - žaidimą, tai 
kvapą užimdama, tai šauks
mais ragindami, tai pasipik
tindama. ypač žaidimo pa-

Rungtynės nesuteikė to. 
ko mes iš jn laukėm (t. y. lai
mėjimo). Nors nepralaimė
ta: žaidimas pasibaigė be 
vaisių 23 (1:1). bet mora
liai Latvija pralaimėjo.' 
-Reiškia: Latvija tikrai tikė
jos laimėti. .. Toliau seka 
savo žaidėjų kritika. Lietu
viai žaidžia pusiau .aukšto
mis ir aukštomis pasuolėmis 
puolimui, gynimė (taipbekų 
ir haubekę) gan dažnai že\

te

alių, apčiuopiamu Bažny
čios darbų kultūrai.

Dar gerokai prieš Kristų 
Graikija buvo pasiekusi ga
na aukšto kultūros laipsnio. 
Kad ir mūsų laikų žmogus 
kaikuriais atžvilgiais negali 
ne tik pralenkti, bet ir susi
lyginti su jais. Taip pav? 
gerbimas žmogaus Graikijo
je buvo daug aukštesnis, ne
gu mūsų laikais yra kaiku- 
riuose kraštuose. Graikai tu
rėjo augštai pastatytą savo 
meną, mokslą, plačią ir tur
tingą literatūrą, puikiai su
tvarkytą valstybę ir vienu 
žodžiu viską,• kuo atsižymi 
kultūringa tauta. Bet štai 
jų valstybė žuvo, nes tauta

g

š.

1

VEDYBOS MAŽiJA
Lietuvos statistikos žinio

mis pernai per pirmuosius 
tris mėnesius buvo 8,694 ve
dybos, šįmet per tą patį lai
ką buvo tik 7,420 vedybų.

Tūli laikraščiai mano, kad 
vedybit sumažėjimas- paeinąs 
iš tautos girtavimo. Mano
ma, kad nubiednėję ir nmsi-

nebegali sudarvti pastovios džiančiu vaikų pasidarytas pradėjo putu demoralizavosi

šeimynos.
Dalinai su tuo galima su

tikti. bet atrodo, kad ne vien 
girtybe i tai atsiliepia: nega
lima juk manyti, kad visi 

■ tie. kurie neapsiveda, gir
tauja. Labai.galimas daik
tas. kad sunkus ekonominis 
■gyvenimas pridraudžia ves
ti, gal dalinai •_ ir moralis iš- 
gverimas įsivyrauja.

Kaip ten buvę-nebuvę, bet 
tokiai tautai, kuri turi tris 
milionus gyventojų — bai
siai liūdnas apsireiškimas.

ir viskas puolė. Liko .tik ne
2.200 mylių, o telefono vielų rėtis gražia praeitimi ir de- 

• 1,500,000 mvl. Telefonistės .1*U°L dėl miglotos ateities.
abonentams 8,- 2.r“ik’l ™to-i 

j fOOO.OOO.OOO kartų per metus. 
į._ [Londonas (be priemiesčių) 

turi 5,000 smuklių, t. y. po 
vieną 800 gyventojų.

atsakančios

KEISTOS PRIEMONĖS
Lenkijos ekonomijai ir fi

nansams besmunkant. Len
kijos ūkio galvos galvoja ir 
nebeišmano kaip to krizio iš
vengti.

Pasak lenkų spaudos. Len
kijos finansų ministerija iš
leidusi įsakymą, kuriuo 
draudžiamas arbatos, kavos, 
ryžių ir silkių įvežimas, tuo 
tarpu brangių kailių, šilko 
ir sardinų įvežimas paleng
vintas.

Tai keistas šeimininkavi
mas! Silkė—prabangos da
lykas. o kailiukai ir šilkas— 
būtiniausi ir reikalingiausi 
daiktai.

Tikrai solomoniškos. tų 
doiio gatvių ilgumas siekia ponų lenkų, galvos!

MILŽINIŠKAS MIESTAS
Ne vien Amerikoje, bet ir 

Europoje turima įstabių sa
vo milžiniškumu miestų.

Statistinėmis žiniomis, 
Londono išlaikymas per me
tus kainuojąs 60.000.000 sva
rų sterlingų. Labdaringiems 
tikslams ten surenkama 15.- 
000,000 svani sterlingų. Per 
metus Londone įvyksta 39,- 
000 vedybų, o kas trečią mi- 

n pūst, pulko karei-Įmitę gimstąs vaikas. Lon-

VIEŠPAČIAI ir vergai
Varguolio apdūmojimai.

Andai, kai dar saulutė šiltai kepino mano “grie- 
šną" kūną City Pointo pakraščio purviname smėly, 
aš ėmiau dūmoti apie Įvairias svieto “mamastis.” 
Dievulėliau tu mano, ko aš nesugalvojau!

Įsižiūrėjęs Į, aplink mane knibžadnčius. Ado
mus. ėmiau lyginti kuris iš jų storesnis ir, kas svar
biausia, turtingesnis. Vieni storą-storą pilvužį vel
ka, kiti išriestą kuprą tempia, o treti nei šis, nei 
tas. Tai ir spręsk dabar, kad nori. Et. tiekto, pa
maniau sau, ir pasinėriau sūriame vandeny. Bet 
vos spėjau prisiglausti prie žemes paviršiaus, kai ma
no galvon vėl pradėjo lysti Įvairios.mintys. Guliu 
ant smėlio pilvą ištempęs, spjaudau Į dangų ir mąs
tau.

Mėlynos padangės erdvėse subirbė didelis, 
“paukštis” ir nuskriejo savo keliais. JĮ pasivijo 
kitas, o tą trečias ir taip be galo ir krašte. “Tai 
kur pinigus aikvoja”—sumurmėjau ir persivertęs 
priešakiu Į žemę, pradėjau filozofuoti.

Ant žemės paviršiaus dvi veislės žmonių: viešpa
čiai ir vergai. Nei elinai, nei judėjai, nei slavai ar 
kiti> bet tik viešpačiai ir vergai

Viešpačiai ponauja, arba amerikoniškai tariant 
“bosauja,” o vergai tarnauja jiems ir užlaiko juos. 
Per amžių amžius. Dar ilgus tūkstančius jmetų vieš
pačiai ponaus, o vergai vergaus.- Taip Maike, nei tų, 
nei tavo vaikai, nei anūkai hei’ anūkų vaikai nesu
lauks tos gadynes kada ūtri a » ri.

s

.Iš Graikijos griuvėsių jie sė
mė savo kultūrą. Bet ir ro
mėnai ilgai nesilaikė aukšty
bėse. Kristaus atėjimo, lai
ku jau buvo gerokai įsigalė
jęs jų sugedimas. Tauta, 
demoralizavosi ir nyko. Kri
kščionybė atėjo kaip tik va
duoti nuo prapulties. Pago
nija dar spyrėsi. Bet ji jau 
buvo beveik nuveikta, kai ki
lo pasauly nauja katastrofa.

Iš Azijos'gilumų atėjo ka
ringa. nors nedidelė, mon
golų tautelė hunai. Jie išju
dino visas germanų tauteles 
gyvenusias tada rytui ir vi-1 
dūrinėje Europoje. Taip 
prasidėjo vadinamas didysis 
tautų kraustimosi peri j odas, 
tęsęsis nuo IV iki galui VIII 
šimtmečio. Europa, tais lai
kais kultūros lopšelis, buvo 
nuniokota ir išgriauta iš pa
matų. Visa kas buvo pada
lą ta lig tol graikų-romėnų 
kultūros žuvo. Pati Roma 
kelis kartus buvo lyg šluote 
iššluota. Dar ir šiandieną

vergų ir vergai visuomet jiems moka. Visuomet, da
bar ir ateity.

Viešpačiai ne tik gyvena ir tunka nuo tų mo
kesnių ir vergų darbo, bet su tais mokesniais valdo 
platųjį ir pavergtąjį pasauli.

Buvo ir vergų sukilimų. Viešpačių pasamdytie
ji vergai smaugė ir malšino sukilusius.

Tamsusis Mamona viešpačiams davė viešpatavi
mo sotumą, o vergams nepabaigiamą darbą.

Buvo pasaulinis karas vergų su vergais. Dau
guma vergų susižeidė ir nukeliavo pas Abraomą, I- 
zaoką ir Jokūbą ant alaus. O viešpačiai-valdonai pri
sigyveno pinigų ir valdžios. Ir po “išliuosavimo” ir 
“demokratiško” karo pasiliko tie patys viešpačiai ir 
vergai.

Tiktai viešpačiai vergams uždėjo sunkesnius 
mokesnius. Padvigubino Anglijoje, patrigubino 
Ameirkoje. Papenkerino mokesnius Rusijos “roju
je.” Pašešerino mokesnius Prancūzijoje. Padėsim-' 
terino mokesnius Lenkijoje ir taip toliau ir taip di®-, 
giau. Lenkiškieji ponai net iš kalno sukrapšto mo
kesnius iš lenkiškojo “chlopo.”

Taip, prošepanas ima, o chlopokas moka. Kai 
nelaimingas asilas, peša savo pono naštą. Neša ir 
dejuoja. Prošepanas botagėliu pertraukia įr niū
niuoja: “od morza-do morza.”

Kenčia ir už Vilnių “psiakrev. ”

Prieš karą amerikoniškosios valdžios išlaikymas 
kainavo amerikoniškiem darbininkam 2,194,900,000 
dolerių į metus. Pereitais njetais amerikoniškosios 
yaidžiosr surinko nuo amerikoniškųjų vergu 7,7I6r

Suvienytoms Valstijoms kainuoja 3,500,000,000 do
lerių į metus.

Amerikoniškieji vergai moka savo viešpačiams 
du kartu daugiau. Kantriai ir ramiai. Viešpačiai 
prideda—vergai sutinka. Po 500,000,000'doierių me
tams prideda.

Moka ir neprotestuoja. Būk jų gyvenimas tik 
iš to ir susideda, kad mokėti ir mokėti.

Prieš* karą kiekviena angliška makaulė mokėjo 
po 27 dol. 11 centų mokesnio. Po karo jau 58 dol.

• Kiekvienas darbo žmogus amerikietis prieš karą 
mokėjo 22 dol. 73-centus. Dabar sumoka 45 dol. 27 
centus.

Kiekvienas belgas vietoje 11 dol. 39c.—17 dol. 
76c.

Kiekvienas lenkas moka tiek, kiek jau jis pats 
nebegali nei suskaityti. •

“Laimingoje” Rusijoje moka tiek, kiek reika-v 
lauja komisarų apetitas. O tas apetitas didelis, tel
pa daug. Na, ir moka tiek kiek telpa. Už viską: 
ai b) akės ir už muses. '

Mokesniai eina armijai, laivynui ir valdininki
jai, valstybiniam pilvui. Tas pilvas labai didelis ir 
galo nesimato. Mažiausiai išleidžiama mokyklom^ 
knygynams, liaudies sveikatos reikalams, park&ns 
ir aplamai visuomenės, liaudies labui. ’ ''

Mokame, tai mokame, tai nieko nepadarysi, bet 
reikia, kad tie mokesniąi eitų tų laimi, , kurie jūbs 
sudeda. - ■ ,. ' ' ’

Dabar didesnę mokesnių dalį kate dievaitis pra
ryja. Karo dievaitis geras; jis saugo viešpačius, o 
šie jį šeria kanuolėmis, paraku ir dinamitu ...

Saulė jau slėpėsi už debesų A Lutas »;Į$$i
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. Hai i jėzuitai. <18 ir 1 - ---—-—-j

Šimtmety visam, .pasauly 
v.q paklydę; gę;dąusios tais 
laikais jėzuitų. , mokyklos/ 
Kad jos iš tikroj stovejo daug 
aukščiau negu kitos pasau
liečių mokyklos liudija jau 
tas, kad to laiko vokiečių ka
raliai, kunigaikščiai ir šiaip 
didikai, nors ir protestantais 
būdami, leisdavo savo vai
kus į jėzuitų mokyklas. Dau
gelis dabar sako, kad visos 
vįenuolynų mokyklos buvo 
tik mulkinimo įstaigos, kul
be poterių, katekizmo, Baž
nyčios kanonų ir lotynų kal
bos daugiau nieko ir nemo
kindavo. Visos mokyklos 
stengėsi, girdi, tik palaiky
ti katalikybę, o mokinius lai
kydavo tamsoje, auklėdavo i 
profanus, sulaikydavo bai
siomis bausmėmis jų laisvą 
mintį. Kad vienuoliai palai
kė ir palaikys visada katali
kybę, aišku kiekrienam svei-ą 
kai protaujančiam žmogui. 
Bet kad palaikydami katali
kybę jie galėjo drauge ir 
mokslą aukštai pastatyti, 
aišku jau iš to minėto fakto, 
kad protestantai turėdami 
savo mokyklas vaikus ati
duodavo į vienuolių mokyk
las. Nejaugi šitie ponai baž
nyčios priešai yra tiek nai
vūs ir net kvaili: kad reika- 
launa ntio vienuolių, žmonių

• pašventusių visą- savo gyve
nimą Dievui, apie tą Dievą, 
religiją ir dorą savo auklėti
niams nieko nekalbėti. Al
gai jie užsigeis kada nors tie-, 
siog. kad vienuoliai pradėtų 
skelbti bedievybę, tvirkinti, 
demoralizuoti žmoniją. Nors 
to jie. žinoma, nesako ir gal 
nesakys. l?et iš jų tokių norų 
labai lengvai logikos keliu 
galima pireiti prie šitokių 
paslėptų minčių.

Krikščionybė atnešė pa
saulin darbo obalsi: Darbas 
su varg
tų su Adomo nuodėme. Ligi 
Kristui darbas slėgė pasauli ^ad 
sunkia našta, 
norėjo nuo jo pasiliuosuoti.; 
Kristus gi parodė darbo pa- j 
laimą. Šv. Paulius apašta
las tiesiog įsako dirbti:“Kas 
nedirba teneyalgai !’* (Tesi. 
3-10). Aš pats girdėjau mū
sų lietuvį sakant: “Jau dau
giau 100 meti] yra, kaip žino 
pasaulis, kad kas nedirba, 
neturi teisės ir valgyti.” 
Vargšai jie mano, kad pa
saulis šitą žino tik nuo Mar-: 
kso. Nes jie skaito tik' vert i m

klausimą ^aigi;
tų Evangelijas, tai jie visi 
žinotų, kad jau parėjo ne 
100, bet 2,000 metų nuo to 
laiko kaip pasaulis išgirdo 
minėtą tiesą. Bažnyčią darb- 
štumą-visada kėlė ir kelia, o 
tinginiavimą smerkia. Ir ar- 
čiausieji Bažnyčios sąnariai 
vienuoliai visada buvo darb
štumo pavyzdžiu. Patys vie
nuoliai statydavosi sau vie
nuolynus ir bažnyčias. Daž
niausia statydavo kur uolo- 
sę neįžengiamose giriose ir 
net pelkėse. Reikėdavo mil
žiniškų pastaugi! ir darbo 
kol paruošdavo vietą ir pa- 

j statydavo reikiamus rūmus. 

(Apie vienuolyną ištaisydavo 
'puikius sodnus ir pavyzdin
gus ūkius. LTžsiimdavo ir į- 
vairiais kitais darbais. Apie 
vienuolynus įsikurdavo ne
turtingų žmųnių šeimynos ir 
pragyvendavo iš vienuolyno' 
gaunama pašalpa arba gau
dami ten darbo. Palengva 

|ten įsikurdavo ir šeip žmo
nių arba prekiautojų visokių 
arba amatninkų ir t. t. Taip 
apie vienuokmus išaugdavo 
miestelis ne kartą išvirtęs-di- : 
dėlių miestu. • Trumpą vie
nuolių darbštumo vaizdą 
duoda garsusis vokietis pro
testantas Herderis:*)

Kieno ranka, sakykit.
Prakalė čia uolas, mišką tankų ten 

išskynė?
Balu baisi štai čionai tivuliavo: 
Sakykit, tg balų ranka kieno išdildė? 
Ažuolų-mfižinų kas išplėšė šaknis ir 

' iiemenis storuosius?
Neižė’igianrų ]>elkių vietoj sutinus kas 

ištaisė
Ir rrreta Eui-oįhis ;nigalų išaugino 
Augmenis, kur .V.:' >j ir Afrikoj ienų-

spyrėsi viena. Josjč^os; 
noma, turėjoJmda nors ii 
baigti. Ir įvyko katastrofA 
Lietuva -eidamk tam 
keptu priėjo jo gab$. Tiesa, 
kad sjj krikščionija ėjo kar-

Visa Tai padarė.

Dar keletą i ūžiu 
Lietuvą ir lietuvi =.

“Aušros" laikotarpy dau- 
'.gelis lietuvių inteligentų pri- 

•gu atėjo pasaulin kar- kaišiojo krikščionybei, kad,
1 : T \yi gjpūi. Lietuva žuvo dėl to.

...... priėmė krikščionybę.
Kiekvienas yes T;1_ o-įrdi. aiškiai matom 

lis istoi’ijos: kol Lietuva pa- 
igoniška. tol galinga, apsi
krikštijo ir sunyko. Taigi 
daugelis net buvo pradėję 
šaukti atgal į pagoniją. Bet 
tai buvo tik pavėlavusių ro
mantikų įsikarščiavimas. Ne 
krikščionybė kalta, kad Lie
tuva žuvo, bet ji pati kalta,

apie

hps neturėdamas teksto vokiečiu 
i verčiau iš rusų kalbon Ivanovu 

into.

ka ąutilšta, nurimsta. Mie
ga.podiėnos darbo žmonės^ 
žvėrys, paukščiai ir visi, vi
si . : Bet saulutė vėl šmakšt I 
ir išlenda. Linksmai šypso
damosi kelia iš miego darbo 
žmones, o jie sukruta^ suju
da ir skuba į darbą. Skuba 
ir darbininke. Ją daug. Ir 
tu jų tarpe.

Rytais ir vakarais mergai
tės, , stenografes, tarnaitės, 
ofisų tarnautojos, “norsės” 
ilga virtine traukia į darbą, 
tai vėl iš darbo. Margarytos, 

: Marytės, Onytės, Elenutės, 
Katriutės ir visos traukiate 
rytais į subway iš subway. 
Iki penkių-šešių valandų va
karo. Tik valanda ar pusė

bet įr Čia ne ki-ikščionijospo 
lenkų kalte, kurie pirma mę- 
kinolenkų kaTbos, o tiktąją 
religijos. Taijtuo gi kal^a 
krikščionija, kad ir blogi 
žmonės ja naudojosi savo 
tikslams. Bet mokslas ap
švietus kėlimas Lietuvoj 
prasidėjo vis dėl to tjk Baž
nyčios dėka. Prie vienuoly
nų ir net parapiijnitj. bažny
čių buvo steigiamos mokyk
los dvasiški jos išlaikomos? 
Aukštesnės mokyklos irgi 
buvo viėnuolymj įsteigtos ir 
išlaikomos. Ypač aukštai 
pastatytos buvo jėzuitų ir 
marijonų vienuolynų mo
kyklos. Pagaliau 1569 m.: 
jėzuitai įsteigė Vilniuje ir. valandos pietums surūgusia- 
ąukštąją mokyklą — akade- me “luiiche.”« 
miją, vėliau išvirtusią Uni
versitetu, Taigi ir Lietuvo
je, kaip ir visur kitur, pir
maisiais mokslo ir kultūros 
nešėjais buvo vienuolynai ir 
šiaip dvasiški ja, vienų žo
džiu Bažnyčia. O kur tie 
kultūros priešai ?!..

Bažnyčios ir kultūros 
klausimas mūsų laikais yi*a 
gana opus ir įdomus. Gaila 
tik, kad lietuvių kalba dar 
nėra nei vieno, rodos, pla
tesnio veikalo šiuo klausimu.1 
Aš čia paliečiau tik keletą 
šios kripties klausimėlių ir 
pilnai šio klausimo išrišti ne
galėjau t nei savo žiniomis, 
nes Jąm reikalingajgilįų stu
dijų, nei straipsnio rė
mais.

Įjp taįp diena iš dienos. 
Ryl| kaip ir’ vakar ii* atbu

lai. Vis taip ir taip. Lt- vis 
tai dėl pinigų.

Jūs, darbo mergelės, lai
mingos '? Už dienos uždarbi. 
Kiekvieną savaitę. Ištinus 
metus. Daug metų. Išpia- 
džių grakščių ir linksmų dvi- 
-dešimt. Paskui juos virtine 
30. Juos seka ir 40. O to
liau nuovargio’ 50. Dar to- 

' liau kuproti 58, o dar... bet 
pakaks.

Pinigai kišenėje. Laikro
dis ant rankos; Auskarai au
syse. Žiedai ant pirštų.

Pinigai tempia į krautuvę. 
Naujų batukų. Šilkinių pan- 
čiakeliij. Mados skirbelai- 

(tės.
į Dar jūs gražios ? Ar nuo-

’ Tuomet nebereikia laiiki- 
nojo šuhway, tuomet jį pa
keičia tikrasis, nuolatinis įr 
amžinasis subvay.

Darbininkė, kai judus 
krėslas. Tai šen, tai ten. 
Ne mergina, bet mašina. 
Dirba. O taip norėtųsi pa
bėgioti po pievužę, pasimau
dyti, tyru oru pakvėpuoti, 
paružaveti.

Krūtinė sudejavo... Ko- 
sulis piaUna.

Vakar vieną palaidojo. Ir 
ko ji susirgo3 Siuvo ar ra
šė ii- nusilpnėjo. Tik tris 
dienas tesirgo.

i1 Forleidė ’ ’ eina... Pasi
pūtusi ir daug reikalaujanti. 
Nenusišypsos. Ryt atiduo
du mamytei visą “peidę.” 
Pas ją daug žilų plaukų.

18 dolerių maža. Štai 23 
doleriai. Tuomet pirksiu 
geriausią drabužėlių eilę.

Gal, kada nors, ir laimužė 
atlėks.

Mašinos ūžia. Tvanku. O 
iš gatvės gazolinas dvokia.

Ot, kad pailsėjus ir pasi
tampius, išsitiesus.

Mergina žemai pasilenkė 
ir siuva. Akyse mirga, bet 
siuva.

Mašina trata nobodžią dai
ną: siūk... siūk... siūk... 
tra-ta-tat-ta... siūk... siūk... 
siūk...

Sau mirties rūbus.

PRANEŠIMAS
L. D. K. S. New York’o ir New :vargis išaižė jūsų veidą ir iš

J ersey apskričio kuopoms
N. Y. ir X. J. valstijų apskri

ties suvažiavimas Įvyks lapkri
čio 15 d., 1925 m., 1-mą vai. po 
pietų, Hantmano svetainėj, 756 
Harrison Avė., Harrison, N. J.

Gerb. kuopos, jau praslinko 
vasaros sezonas, atvėsus orai 
pradėsime ką veikti. Taigi pra
šau varde apskričio kuopų pri
siųsti kodaugiausia atstovų. 
Bus daug dalykų aptarti kas- 
link mūsų organizacijos labo. 
Meldžiu nepasivėluoti pribūti Į 
laiką.

Rašt. J. Sereika,
204 Jefferson St., 
Newark, N. J.

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko snsi-

raiže brūkšnius? Nudažai 
pabalusias lūpas. Pabalti
nai melvnes po akimis. Nu
raudonavai veidukus.

Kad gražiau gyventus. 
Kad i tave pažvelgti!. Kiek- 
viena nori turėti savo gyve
nimo draugą.

Nuvargusi, svajoja apie 
geresni “džiabą.” Apie iš
tekėjimą. Gal būt, tuomet, 
darbas nupurtys kojas.

Taip, tik vienas “erai 
būt...”

Bet darbininkė stipriai 
laikosi darbo. Pavargsta. 
Nusilpsta. O ris laikosi ir 
kankinasi svajodama apie 
naują ateiti. Apie poilsį.

— Koks čia bus mitingas—klausė netikėtai pa
tekusi į jį dievota moterėlė. }

— Parapijom]. Norime surengti “probasčiui” 
“imeninas,”—atsakė gretū sėdinti seniuke.

— Ar ne pervėlu! Juk klebono varduvių diena 
jau praėjo . . .

— Gerbiamosios ir Gerbiamieji, aš kaipo Rink
tinės draugijos komisijos įgaliotinis noriu pranešti 
kokiu tikslu mes čia susirinkome. Yra kilęs suma
nymas įr noras—surengti mūsų gerbiamam dvasios 
vadui kokias nors metines iškilmes. Prašyčiau po
no Daugadario plačiau paaiškinti apie šį -dalyką.

— Gerbiamieji, mums sarmata atsilikti nuo ki
tų apielinkės kolonijų. Visi gerbia savo dvasiškius. 
Jų įklauso, jų užmanymus remia ir jų pasišventimus 
įvertina Tik mes ne! Jie surengia klebonų Vardu
vių dienoje iškilmes, suteikia jam nuo pąrapijonų ckn 
vanėlę, o mes nieko! Sarmata! Mūši/'dvasios vadas 
rūpinasi mūsų reikalais daugiau negu kur kitur,: dėl 
mūsų dirba, dėl mūsų vargsta, o mes jam už tai ne 
ačiū, nė pagarbos vakarėlio nesurengiame. Sar
mata, mums sarmata . . .

Pasipylė visa eilė užmanymų, kalbų, kurių nČ 
Klebonas 4int jaučio kailio nesurašytum. Sakoma genys mąr^ 

gas, o aš sakyčiau kad susirinkimas gali būti da mar- 
gesnis.

Pamaldose šį vakarų buvo kur kas daugiau žmb^

NESARMATA
(Ne Feljetonomas)

— Sarmata, mums sarmata. Visas svietas ger
bia savo kunigus, o mes ne šnypšt. Jie mūsų vadai, 
mūsų patarėjai, mūsų geradariai, o mes kiaulės, 
kiaulės—kalbėjo rimtai ponas Daugadaris.

— Tiesa tai tiesa,—patvirtino ponas Mažvykis, 
—kad mes pasirodome mažai suprantą. Bet da yra 
laiko, da galime savo klaidą pataisyti. Sakoma: ge
riau vėliaus negu niekad.

— Reikėtų, reikėtų*ką nors daryti. Ar ne ge
riau būtų kad mes Rinktinės draugijos susirinkime 
tą dalyką apkalbę tumėm!

— Šiūr, aš manau jai būtų tinkamiausiai!
Laukt nereikėjo. Čia pat būta Rinktinės drau

gijos Susirinkimo. . Reikėjo tik nueiti ir įnešti šį 
naują sumanymą . , . Sutarta ir padaryta. Išrinkta 
komisija ir jai pavseta visas darbas. Džiaugiasi po
nas Daugadaris kad viskas taip:gerai eina kaip svies
tu patepta . . .—Bet kaip? Suiručių parapijoj t rieše 
ne ką padarysi. Beik prašyti klebono kad sušauk-. 
tų parapijonų . susirinkimą.

Ant to sutiko visi komisijos nariai ir, nuėję pas 
kleboną, neaiškiai pareiškė savo norus, 
neprieštaravo. Paskyrė tūlą vakarą tuoj po pamal
dų.

niąųegu paprastai. ,^yėlk^idi'‘Rinktiaėsvdr£u4

MOKINOTĖS ANGLIŠKOS 
KALBOS

Tūkstančiai Amerikos lietu- 
viii pasiryžę iki gyvos galvos 
gyventi Amerike. Tokiems vie
nas svarbiausių reikalų šioje 
šalyje yra angliška kalba. Mo- 
kinkitės jos visokiais būdais. 
“Darbininko” knygyne galima 
gauti angliškos kalbos kalba
mokslių ir žodynų.

Didelis angliškos kalbos va
dovėlis iš 310 puslapių kainuo
ja $2.50.

Didelis angliškai-lietuviškas 
žodynas be apdarų $5.50, ap
daruose $6.50.

“DARBININKAS”
866 Broadway, So. Boston, Mass.

Darbo aąpgus pažangus tik 
tuomet, jei jis pilnai supranta 
savo padėtį.

— Ar visi sutinkate, kad surengti vakarienę— 
užklausė susirinkimo vedėjas.

— Šiūr, šiūr. . . visi . . . visi . . .
— Dabar aptarkime kur?
— Nugi bažnytinėj salėj.

•—Ar yra kitokiu minčių? Nėra! Gerai!
— Dabar klausimas kokią vakarienę?
Kopūstai, ridikai, cybuliai, česnakai pradėjo 

griaužti kunigo akis. Pritrūkęs kantrybės tarė:
— Gerbiamieji, ačiū, nenoriu aš jūsų vakarie

nės. Gyvenkit vienybėje ir Dievo meilėje. Darbuo 
kitės parapijai, remkite savo bažnytėlę ir aš būsiu 
pagerbtas . . .

Susirinkimas subirėjo kai silkių statinės šulai. 
Kjo į namus lyg rausę kandę.

— Kas gi taip daro? Na kur tuma tei, kad žmo
nės prie klebono tartūsi, kaip jo pagerbimui valei- 
rėtį suruošti. Sakiau ir sakau, kad tie mūsų'žmonės 
tikri avyngalviai. Jų niekas neišmokys,—skubėjo 
namon nepasitenkinus moterele.

— Geriau bažnyčiai paaukokite, ne kunigui var
duvių'vakarienes ruoškite,—bumbėjo Vyras eidamas 
Įąuk pro duris.

— Sarmata, mums sarmata; pa ką. padarysi... 
dejavo Daugadaris. Kitą, m^ą būsime gudresniais. 
Kitą metą Reneiaus pavapi jonai nepravėpsos*.^-

‘ Nelaimė .. . per ištisus metas jų visus]/ 

i^a^ųfnosiž^ęiisišlūpsy
Vakarienę stij^kim įrigęga,-^įagirdo $ 

-rkūBiyjU-. b : > / i P«8ę tuzino feHpeta

18-to šimtmečio pabaigojela- 
iai įsigalėjo pramoūeje maši
nos. Daugelis prapaokininką, 
samdžiusią Iki to laito darbi
ninkus, ima keisti, skaitlingas 
dažbininkų jėgas. į mašiną jė
gas, o. darbininkai, atsakyki 
nuo darbo, lieka be duonos. Di
desnieji^ pramonininkai, kurie 
galėjo įsigyti geresnes, dides
nes mašinas, nustelbdavo ma
žuosius, kurią^amyba ėjo pri- 
mityviškesniu būdu. Ii- taip, 
pramonė perėjo į -nedaugelio 
kapitalįstą rankas. Tuo tarpu 
darbininkai, pirma dirbusieji 
pas smulkiuosius pramoninin
kus, ar šiaip patys ką nors ga
mindami, nebeteko vietų, nes 
mašinos užvadavo juos ir nu
konkuravo s'avo pigesne kaina 
jų gaminius.

Anglijoj, ypatingai kur bu
vo audimo pramonė, darbinin
kų gyvenimas labai pablogėjo, > ? 
nes daugelis, įvedus mašinas, 
liko be darbo, o esant darbinin
kų perdaug, darbdaviai ne taip 
sąžiningai skaitėsi su jais. 
Dirbti reikėdavo ilgai, algos 
mažos, o priemonių pagerinti 
savo gerbūvį nębūvo galimą 
rasti, nes darbininkai nebuvo 
tinkamai ■ susiorganizavę ir ne
galėdavo griežtai savo reikalų 
ginti. Jeigu ir pakeldavo strei
kus, tai po jų darbininkų gy
venimas dar blogesnis tapdavo. 
Valdžia į darbininkų ir darb
davių reikalus nesikišdavo, nes 
to reikalavo liberalų pažiūra.

Ir taip, viename iš tokių An
glijos miestelių, Ročdely, kur 
'audimo pramonė buvo išsiplė
tusi ir kur darbininkų padėtis 
buvo sunkesnė, pradėjo vargšai 
darbininkai galvoti, ar nebūtų 
galima imtis kurių nors kitų 
priemonių, kad pagerinus savo 
vargingą gyvenimą.

1844 m. tam pačiam mieš*fd 
susitaria 28 darbininkai pasi- 
-liuosuoti nuo tarpininkavimo, 
nuperkant sau reikalingų pre
kių, aplenkiant smulkų parda
vėją. Jie matė, kad .savo api- 
tuščiais kišeniais turi dar visai 
bereikalingai • maitinti tarpi- 
ninkus-parduotuvininkus, ku
rie pristato jiems reikalingų 
prekių iš didmenininkų. Gi ė- 
mus patiems prisistatyti tų pre
kių, visas pelnas eitų jiems pa
tiems, o ne smulkiems parduo- 
duotuvininkanis. Taip galvo
dami. jie nutarė steigti savo 
parduotuvę ir Įsteigus laikyti'1 
sekančių dėsnių:

1) Kiekvienas narys gali tu
rėti tik vieną balsą;

2) nario kapitalas, įdėtas Į 
draugiją galės jam nešti tik ne
didelį iš anksto nustatytą nuo
šimtį.. kursai neturės būti di
desnis, kaip tuo laiku priimtas 
legalis nuošimtis:

ir 3) susidariusį iš parduotu
vės operacijų perviršį panau
doti arba visuomenės reika
lams, arba paskirstyti narių 
tarpe sulig jų išpirkimo kie
kiais arba pasidarbavimu.

Be tų pagrindinių dėsnių 
nutarė dar laikytis ir šių tai
syklių:

1. Pardavinėti tik už gyvus 
pinigus, nebarginti.

2. Pardavinėti prekes rin
kos kaina.

3. Apriboti skaičių pajų, 
kiek gali vienas žmogus įsigy
ti.

4. Turi būti vedama par- 
duotuvęs tiksli atskaitomybė.

5. Stengtis įvairiais būdais 
apšviesti savo narius.' .

6. Neriboti draugijas narių 
skaičiaus. ~

7. Nariai gali savo nedide
lį pajų ir dalimis įnešti

Taigi jie išdirbo Tokius dės
nius ir taisykles, .Įęokįą dabai* 
kooperatyvai ir prisilaiko.

Įyąip matome, jie niąko nau- 
,neįnešė ' pasaitan, tik jie 

i pritąįkė aį^inūesius,
jįfenūs iri ^T^deknips -§^yo

dėtą įvykinti ir priteik 
tų laikų gyvenimo sąlygų^-

Kad' ėjus-prie paršu 
atidarymo/ reikalinga* ęp 
pradžio kapitalo. Bet iŠk 
imti, kaL'p&tyS vos tffi? 
gyvenimui teturi. Tačiau 
tik pragyvenimui teturi. , 
čiau vis tik nusprendė 
po 1#svarą sterlingų fSOĮf ‘‘‘ 
pajį. Tą svarą įnešė ne'aja 
o per kelioliką savaičių. '"J 
sutarė nuo pradžiij surinkti 
2 pensu per savaitę, o paskuįį 
kad pagreitinus, pajaus, 
dymui dėti po 3 pensus per 
vaitę.

Ir t^ip per kurį laiką išrink- 
tieji is savo tarpo iždininkai, 
vaikščiodami per savo kv;...L- ~ 
le gyvenančius narius, 
ko visus pinigus. Galų gąle 
1844 m. gruodžio mėn. 21 
ną vakare Varlių gatvės kėrtėį 

i jo atidarė savo parduotuvę, 
pradžių prekių tebuvo 4 rūšių; 
miltų, cukraus, sviesto ir-ayį^ 
žienių miltų, ir tai tik už 14 
svarų (700 litų), nes tiek.teli
ko, kitus išleido atidengimui 
parduotuvės. T

Skurdu buvo jiems žiūrėti ’į 
savo mažutę parduotuvę,' ne
gausią prekėmis, matant šaly 
dideles ir turtingas įvairbnais\ „ 
prekėmis parduotuves. . Bet tib 
kooperacijos didvyriai, į nieką 
neatsižvelgę, nežiūrėjo kad 
parduotuvėje kai kurios prekės 
buvo brangesnės, nekreipė do- 
mes į vargą, kad reikdavo toli 
eiti iš namų Į savo parduotu
vę nusipirkti prekių. Jie tik#-' 
jo, kad ateis laikas, kad iš 
vargingai surinktų Skatikų iŠ'-; 
augs didelė parduotuvė ir kad 
permokėtos kainos grįš atgal 
sutaupų pavidale. Daug rū
pesčio, daug vargo padėjo, pa- 
kol praskynė kelią kooperaęL-

nemaža pajuokimų išgW- =» 
davo iš savo draugų, bet jie. 
kantriai tą perkęsdavo, dalinu U 
damies savo šeimoje įspūdžiais . w 
iš parduotuvės gyvavimo. Jie .3 
tikėjo sulaukti laiko, kadapil-. 
nai galės pagerinti savo var- 
pinga gyvenimą, ir tas tkiėjU -||j 
ma.< ,\t,neapvylė. Neužilgo jų. W 
parduotuvėje prekių padaugek. O 
jo: apyvarta darėsi vis didės- W 
nė. o gale metų jau galėjo iš su- 
taupų išmokėti padarytas sko- ||| 
las ir pagerinti savo gyvenimą.
Pradėjo vaikus leisti mokslan, iB 
o šeimynos žiūrėjo i savo par-• 41 
duotuvę. kaip i laimės šaltinį. ~

Tą Ročdelio miestelio pirmų- ,H| 
jų kooperatininkų darbą pašte- w 
bėjo visas pasaulis ir suprato, -į||| 
kad žmonių vargams šalinti.gė- 
riausia priemonė — kooperaci- - -||| 
ja. Todėl nestebėtina, kad per 
80 metų kooperacija virto* pa
sauline srove, ir joje priskaito-.
ma 
narių.
pie 200 milijonų.

Štai, eidami pėdomis 28 roe- 
deliečių audėjų, pirmųjų ko
operatininkų, kurie naktimis 
svajojo apie geresnį ateities 
gyvenimą, o dienomis dirbo, 
kad priartinus tą valandą, — 
ir mes, lietuviai, susibūrėm į 
kooperaciją, pagrįstą tais pa
čiais ročdcl iečių dėsniais.

(“Kooperacija”) • , d

i

dabar jau apie 50 milijoną" ,j|| 
i ii, o su šeimynomis '—-T a- ag

iŠ

GALVA DAUGIAUS NlB^ 
SKAUDA

Skaudėdavo kas dien 
: -.SS 

Skaitykit kg mums tušo G. G. 
iš W<>oster, O; ‘'Aš pradėjau 
.daug geriau. nuq tada, kaip
imti Vuga-Tohe.' Aš nd>eslrgau galyt|$||| 
skaudėjimu per Šešias savaites-’
:iš neėmiau -Nugii-Tone. sirgdn'Tin
vos skaudėjimu kas dien. Daktarfti^^g 
sakydavo, joję pritinsti* mano 
skaudėjimo, laivo blogas stovis 
nervų.” '

Musg skaitytojai nusistebės^ 
greitai Nugn-Tmitr reikia 
vėjuose. Jis padidina 8tiprum<4r^|^^^g 
jlegg, . grc.ltnl įiiūSSb
ir kdng; sūtetktyĮiRHb’Įimntl'tofeįį|į,W^^^^ 
ūlulliHija kepeni? . <r veikia
vidurius. Nuga-Tone yrą gumiųgiab^^^ 
Jog' pajenklns Ttiniis, fnrbft 
pinigai, pastebėk

ą®



juozas m. vervečka
ARTISTĄI-MĖGĖJAI

Žiemai užldupus/prisideda
DARBO ŽMOGAU, atmink, jog 

“DARBININKAS” yra tavo prie- 
telis.

K. Si centras nenorėdamas ap- 
leista meno dirros,n«įais _Susi-| |)ail rateUo lošėjus.

PR.iKTIKčdjįJ'DviEJUČ^ , 
i ___  ©EKRKiSffil •
SOUTH BOSTON, MASS.l

414 W? Brbadw^ s it.t 
Tul. SįB. 0948 . i

BROCKTON MAS&i;
684 No.JMain Street. , 

Tel. Bsotktou 718(y Į i 
UESIDENCIJOS Tel. S. B?34^-W

Bilįetils pasirūpinkite ' įsigyt 
išankstaKASGIRDĖT1 LIETUViy KOLONIJOSE

M SHENANDOAH, Yk.
91 kuopa laikė savo susi- 

27 d- rugsėjo. - Susirinki- 
SSne ine visi nariai pribuvo, bet ku- 
^^^gj.atąilankė, tai savo mėnesines 
^ą^mokestis užsimokėjo. Būt labai 

kad kiekvieną susirinkimą 
^įj^sifinariai pribūtų nežiūrint to 

Įjfeąd.esi užsimokėjęs. Susirinkime 
<ų,Jabai reikalas dalyvaut. Reikia 

- atsimint tas, kad nei jokia orga- 
. vriizacija bei draugija negali ilgai 
fvgyvudt, jei nariai nesilankys ant 
;vjsusjrinkimn.
‘■r-''LDKS. 91 kuopa nutarė laikyt 
f susirinkimus kiekvieno mėnesio 

: paskutinį nedėldieni, tuojaus po 
• ^Šurnos. Lig laikui bus laikomi su- 

sirinkimai po No. 210 E. Center 
tai yra pas kuopos^ pirminin- 

įką, T. P. Križanauską, spaustuvėj. 
Ateinantis susirinkimas bus 25 d.

^spalio. Visi nariai kviečiami at- 
'silankyt.

Rašt.

DETROIT, MICH. 
Žinių žinelės

• .Federacijos 4-tas skyrius pami
nėjo spalio 9 dieną. Penktadienį 
buvo užsakytos šv. mišios už žuvu
sius Lietuvos kareivius.

Spalio 11 d., t. y. sekmadieny, 
įvyko prakalbos ir dainų progra
mas. Kalbėjo mūs klebonas kun. 
,J. Čižauskas. Jo kalba tikrai su
graudino kiekvieno lietuvio patri- 
jotiškus jausmus. Toliau sudai
navo L. Vyčių “Otos kuopos šv. 
Jurgio parapijos choras vedamas 
gabaus jauno chorvedžio V. K. 
Medonio. Nors choristų mažai su
ėjo, vienok dainos gražiai suskam
bėjo. Čia vėl vusus nustebino so
listas, Juozas Šuiglauskas, ką tik 
atvykęs iš Kingston, Pa. Jo galin
gas baritonas sujudino visus.
Sekė kalba mūsų čia labai my

limo jauno profesijonalo adv. J. 
Janiolionio. Toliaus čia pirmą syk

■buvę nekurie gauna darbo.
Bazaras-kermošius

Šv. Jurgio parapijos bazars pra
sidės lapkričio pradžioje ir trauk
sis visą mėnesį..

rv
Sekmadienio vakare gerb. 

kun. P.; J uškaitis ir kun. P. V- 
Strakanskū.1 dalyvavo Šv. Ro
ko Atletiškos Draugijos pa
rengtam vakare, ■' Montello, 
Mass. Vakaro tikslas buvo pa
gerbti švl Roko parapijos base

. Stasys

LAWRENCE, MASS.
; Spalio 11 d. įvyko Šv. Pranciš
kaus parap. vakarienė po vad. 

’gerb. kun. Virmauskio, kun. Juro. 
Programą išpildė Šv. Cecilijos 
choras po vad. M. Dailiūtės. Pra
kalbas pasakė kun. Virmauskis, 
kun. Juras, p. Kašėta ir p. Pau
lauskas iš Lowell’io. Vakarą ve
dė ir juokdario rolę lošė gerb. J. 
Dikinis, LDKS. centro rašt.

' Reikia pažymėt, kad žmonių bu
vo gražus skaitlius, nes vakarienę 
pagamino skaniai sekančios gaspa- 
dinės: Lenzberkienė, Baubinienė, 
Davainienė, Stasė Adomaitė, M. 
Buivydaitė. Daugiau tokiij vakaru 
ir kad Dikinis dalyvautu.

T. Agotylė

ST. BONAVENTŪRE COLLEGE, 
N. Y.

Čionai yra garsi įstaiga, labai 
gražioje vietoje, tarpe aukštų, kal
nų o toje lygumoje stovi St. Bo
naventūre College ir seminarija.

Čionai randasi keletas lietuviu 
studentų. Iš jų trys lanko kole
giją, o vienas mūsų žinomas veikė
jas, kuris yra daug pasidarbavęs 
prie iškėlimo vardo Lietuvos su 
savo raštais, tai yra F. Gelumbs 
ir kuris jau neužilgo baigs semina
riją. Jis yra parašęs lietuvių is
toriją anglų kalboje. O kita kny
gutė tai jau yra spaudoje “Darbi
ninke. ’ ’

priimami mūsų sąjungos na-.LEGAL STAM KONTESTAS 
riai ir. mums prijaučiantieji.

Kad laiko hegaišinųs visi gą- Į pauijn surengė savo metini va
lį vaidinti kviečiami šio spalių ■ ” "" 
20 dienų, 7 vaL vak. atvykti.} 
“Darbininko” redakciją meno balsuoti u 
.reikalų aptarimui. Smulkme-Į parapiją — St. 
dos bus pranešta vėliau. Įuanian Parisiu 

Centro Valdyba.

ATSIUNTĖ PADĖKĄ
Mano‘draugė V. Jackūnaitė 

iš Vabalninku miestelio buvo,1 
siinegalėjus. Aš ją šelpdavau, 
kiek galėdavau. Bet vienai 

■ persunki: buve. Todėl parin- 
Įkau aukų tarp pažįstamų ir su- 
i rinkau net $60. Dabar nuo V. 
i .Jackūnaitės gavau laišką, kur 
!ji reiškia gilios padėkos vi- 
j siems ją šelpusiems.
j Aš nuo savęs geraširdžiams 
: aukuotojams tariu ačiū.
j Norintieji gali pas mane ma- 
‘tyti sušelptosios laišką.
J V. Marcinkoniutė

šį metą Legal Stamp Kom-

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

NEWARK, N. J.
Šv. Trejybės lietuvių parapijos 

prasidės milžiniškas bazaras 1 < d. 
spalio mėnesio ir trauksis iki 25 d. 
spalio. Vakarais bus taip-?! ivii:-

jų. šv. Petro parapija stoja Į 
kontestą. Visi išsimainydami 
savo knygut-.'s nepaminkite 
—---- jž šv. Petro Lietuvių

Poter's Litu- 
So. Boston.

PASKELBĖ MANIFESTĄ
Šv. Jono1 E. Dr-ja skęlhia ma

nifestą per tris menesius. Per i 
spalio, lapkričio ir gruodžio* 
menesius 1925 naujus narius i 
nuo 16 iki 25 na. amžiaus pri- į 
ims dykai, o nuo 25 iki 45 m. 
amžiaus priims už pusę Įstoji
mo. Sekantis susirinkimas tos 
dr-jos ateinančią nedėlią spalio 
25 d. parapijos salėj ant Sep
tintos gatves 2 vai. po pietų.

Lai PAIN- 
EXPELLEKIS 

. Praveja Skausmus I 
Tnntate greitai taip, kad 
Mebčtmas linimentas persisunlrtn 

■?& ’ P*f «>» vieta, ii ku? 
paeina nesmagumai, 
Fįn-ExpeUeris palengvina kraujo 

ir atsteigia normali

F. AD. RICHTER 4 CO. 
Berry & South Sth Sta. 

Brooldyn, N. Y.

• - . • PILVO IR'NEMYLIMO- SKILVIO 
naujas išradimas -ant kataro 

B.VieSiyS skaudėjimas ir svaigintas galvos paei
na ISi vlduriųį kraują nęčystumd ir silp
numą. -Paeiną, tai- iŠ .vidurių. Elnjk 
infusion, : išgydys į- 3 savaites. Pre
kė 75chaksas (pusė tuzino) už 54: Į 
dvi tonsilų ir reumatizmo^ šonų skau- 
įlėjimo ifc i>o krutinę naudok Einike 
Mušti, prekė. ?1, §1.75 ir $3.00. Guli
te gnutl kožnoj aptlekoj arba pas išra- 
dėją sč^JJlNIK. CO-t City Hill, St. 
Union. City, Conn. (L.-28)

TJ^ORITARDUOTI
CAMBRIDGETV.J, 2 stubos j>o 3 šei- 

:uyuas, visais įtaisymais. Atskiros 
šihnn'os, elektros Šviesos ir abeji piju
mi. l.ai>al 'litleli kiemai, apsodinti gra
šiais medukais. Vieta ;traži prie Huron 
.-\ve. Reikia žmogaus su $5,000.

V1NCENT B. AMBROSE. 423 Hroad- 
\vay, Tel. So. Boston 1607. (S2U)

SV $1.000 ĮNEŠIMU galima nupirk
ti 3-jų šeimynų. 13 kambarių namų :ni 
imyrovenientais, geroj ir parankioj vie
toj arti Dorehester gatvės; remlos :>7Ū4 
į metus, prekė tik $4.5u0.

CITY POINTE 4 šeimynų namas po 
kambarius, su elektriko šviesa ir vi

somis vigadomis. arti “I." Street mau- 
plynių, prekė S12.500, $5.;XX> įnešti, ren- 

los $1.300 j merus.

.‘>61 \Vest Broad wa y 
South Botson, Mass.

ŽYDŲ VAJUS
Bostono žydai pereitą nedę- 

Hą, pradėjo vajų. Copley Phi- 
zoj vakarienėj sudėjo $250,000. 
Iš viso Bostono žydai sudėsiu 
$500.000. Yra tai pradžia vi
sos Amerikos žydu vajaus su

-------------- į dyanu ------------

Pasirodė su prakalba biznierius P. spaĮį0- Vakarais bus taip-gi Įvai
ravo kalboje jis pasakė, rus pr0 a-r amas su visokiais pamar- 

srinimais. Tad klebonas ktiečia 
visus savo parapijomis ir kaitny- 

Dar pribuvo mūs ualbėto-atsilankyti parapijos baza’o 
0 iškilmėse ir paremti parapi.ios u- 
a'delį darbą.

j ŠAUNI VAKARIENĖ. Į 
! Cambridg-e, Msiss. — Spalio. 
•25. 6 vai. vakare, pobažnytinčj;
1 svetainėj atsibus didžiausia pa- j 

tiksiu surinkti $1.).000.000 pa-. rapijos darbininkų pagerbimui;
rainai žydų Palestinoj. Rusijoj: vakarienė. Menų bus labai Į-,r 
ir kitose varginge<nėse šalyse.' vairus. Bus “chap sue” ir ki-. 

--- ’tų naujanybių. ■ 
NAUJAS TEATRAS į Apart valgių bus daug kai-! 

Pereitos savaitės pabaigoje deklamacijų, dainų. Daly-1 
atsidarė Bostone Metropolitan' 
teatras. Yra tai didžiausias ii 
puikiausias Naujos Anglijo^ 
teatras.

Šv. Petro Bažnytinio Choro 
vakaras atsibus ateinanti sc 
padienio vakarą. Bus štai 
ir.a Jono Tarvydo parašy 
opera.

• oa kraujo tekėjimą gjslomis.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmyfcite, kad butu 
Inkaro vaiabazenklis ant pakelia.

$1000 TIK Už 60 CENTU
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000, 
jei. jis sveikatos neturėtų? Būtu 
visai tuščias'daiktas tokiam žmo
gui. Mūši) žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikos 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

| M. ZUKAITIS
25 Gillet Rd., Suenceroort, N. Y.

— —Wi . I
TeL So. Boston 0823 

LIETUVIS DANTISTAS;

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUI)

426 Broadwayė South Borto®
O/što valandot: '

nno 9 iki IŽ-oOO'ryte lt nno l:80 
Iki 5 ir nuo 6:00. iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas rabato# vakarais 
ir nedėldienlais, ta!p-gj seredomis

' nuo 12 dleuą uždarytas.

J TEL. So. Boston 0506—W.
į LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
? 251 Broadway, So. BostonX (“Keleivio” name)4Ofiso Valandos; nuo 9 Iki 12,niĮįP 
gldK fltt 6 ir nw 6:30 iki & vakarai 
jįSeredomis nuo 9 iki 12 vaL diena 
SSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
^įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti’'

' Sližius.
kad lenkai esą pasiutusi tauta. 
Lauksime tankiau 30 čia pasiro
dant.
jas, kun. A. M. Karužiškis. Buvt 
daryta rinkliava. Ag-m surir.K.< 
30 dol. su centais.

Mirtis nekando
Tūlas jaunas lietuvis. S. Z. su 

manė sau galą pasidaryti. Buria
mas savo kambaryje šovė sau ; 
krūtinę, motina išgirdo .-tad šau
kėsi, “Mother Help." Motina in- 
bėgus rado savo SPnr.e-y kruviną, 
marškiniai užsieksę. N’isaber/as 
Į ligoninę. Po sunkios operacijos. 1 streiką atbo
einąs geryn, tik bisA; tum-tkal 
gerai. Tūlas laikas a^ua. ^u.a . 
tuvaitė, šokiuose dėl v'.rš m; 
vaikino buvo persišovusi, ;i 
pasveiko, mat vyras pasirodę, 
esąs vyras, kad ir jis mirP 
jas.

Tei. So. Boston 270

J. MACDONELL, M, 0. 
Gožom tuMcalbSti ir UetvviOeai 

arao viLAtmoa: Rytais Iki S thJ,
Po pietį} nuo 1—S 
Vakarais nuo8—V 

5M E. Broadway, So. BostonBCSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠEL1 
DRAUGUOS VALDYBOS

ANTRAŠAI.
| Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Mam 
Viee-Pirmininkas — J. Petrauskas,

I 250 Gold St, So. Boston, Mase. 
Prot. Raštininkas ■— J. Glineckis.

5 Thomas I’k., South Boston.
Fin. Raktininkas — M. šeikis,

40 Marine Road, So. Boston, 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Breadtvay, So. Boston, 
Tvarkdarys — 7. Zafkis,

t Wln*ield St, So. Boston, Masa
I Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią nedėtaiftMį kiekvieno mėnesio, 2-a 
valABdą pe parapijos salėj, <WI 
E. Seventh SU So. BostCL, įSflBB

DE-STĖ LIETUVOS DUKTEZI 
P© GLOBA MOTINOS ŠVČ

SOUTH BOSTON, MASS..
VALDYBA

pasielgęs. Jei prirūdysi tą, ką ra-i 
šei su liudininkais, tai aš aukauj 
jums š'2-5.00 ir $25.00 šv. Jura 
parapijai. B'-t jr-i Tams’?,

ai aš Tamstai pr:.rodvs:

Feliksas B. Baranauskas.

tv.

Parapijonas

JŪSŲ SVEIKATAI
Daktarai sako vai-

po Abrikos Vėliava** 

upigir.ta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik S203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

TUS pasidžiaugsite maloniausia kt- 
Lione ant pasauly geriausiu ^aivų, 

pigia kaina, jei plauksite bile laivu 
ifuited States Lines, kūrins valdo 
Suvienytų Valstijų Valdžia.

V/ashinĮrton, Pres. Harding.

<:ojirau: ir 
on es galu, 
inforraaciių

Mass.

Mas*

Maa»

Kun. I. Kelmelis

SHENANDOAH, PA
Šioje apylinkėje 

nesiranda kaip tik 
los. Dabar užėjus 
Įima darbo niesur 
rio kaip dirbo gora

ta atgal kaipo nieko rA-atb^ia:: 
B<--J; buvo tokių, kurio k 
bo gerai. xai apie sav^ maž

NO.
ė . M6I

j Naujas Lietuvis Dentistas ■ 

jBR.ST.A.GALVARISKli 
1 520 F, Broadway, -S, Boston 1 
S Ofisas atdaras nuo 9 va,', ryte iki B g® va) ir nuo 1:30 vai. po pietą į 
fl iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 s 
g vai. vak. šventą dieną pagal rasl-B 
g tarimą. Tel. S. BostoB23O0g

TeL Brockton 5112-W.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

706 Main 8t, Montello, K&m.
^Kampas Broad Street)

DAKTARAS J. LANDŽIUSPirm. — Z. Zl&leaž,
GI Story St.. So. Boston. Mass.

; Vice-Pin®. — A. Janušouienė.
1 1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass 
Prot. Rašt. — O. Šiaurietė.

I 443 E. 7-th St. So. Boston, Masa
t Fin. Rašt — J. Keys,
į 115 G Street So. Boston, Mass.

Ižd. — O. Staninliutė,
Į 105 6-th St. So. Boston, Masa.
į Tvąrkdarė — O. Mizgi rdtenė.
I 164 6-tį St, So. Boston, Masa.
i Draas^jos reikalais kreipkitės visados
i protokolą rašUHlakę. Draugija laBft 

savo snslrlnklnt®? kįs antrą ntarnin 
ką kiekvieno maie^o 7:30 vateire

Į

(AniFdS ftibos)
Telefonas-------------------- S. B. 4000

Residend jos Telephonas: 0779-M.
Ofis6 Telefonas Sa. B<atpn 4^9-W

s.
LletovHkafl Grabortns, balgamwt»» 

Real E#tate Ir Public Notfias.
258 W.'Brdadwfcy

1 
•I (SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
- IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kron iškas ažslsen& 
justas ligas vyrą, motorų ir vaikų, 
p--i.zal vėliausius metodas, kaiptiii 
ultra-violetiniais spinduliais, kvtnrtz 
žiburiu, thermo therepa. Ir liftais 
elektro medikališkais budais. Egzu- 
miunoju kraują, šlapumą, ir spiau- 
dnlns savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveilesius. Taipgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofito valnndoi 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BROĄDV7AY

xokie jau dabar prade 
ti. Dar tik antras m<’ 

ry*’ streikas, o jau nekutių s 
dz’?' ■ kišer.iams da.us’ bėdos, ba ■

isige~ti visokio |^a npj mdo peno. O kas bus lar 
Taipgi lietuviškas ||op]au, jeigu dar pabus streikas 

mandagus patarnavimas ir jų jokius du mėnesiu ar ir daasrian. 
nigai mandagiai priimami. | Streikui galo dar nesimatė. Ki-

Čia apsigj’veno lietuvis daini- buvo pradėję važiuot darlm ieš
kot į viršinius, bet ir ton dar
bams nekaip einant sugrįžta atcal.

Mainieris

Girtybės auka
Prieš lietuviu 

mylėta vieta, kr 
jęs gauna sočiai 
skystimėlio.

minkąs Juozas Ąuilgauskas is 
Kingston, Pa. Spalio 11 d. čia jis 
pasirodė su savo galingu baritonu. 
Jis yra Įdainavęs jau « lietuviškas 
dainas Victor 
duose. Dabar

kompanijos rekor- 
yra gavęs pakvie

timą įdainuoti Edisono kompani- 
čia augęs ir dorasjai. J- Š. yrą 

katalikas.
Pastaruoju laiku tenka pastebė

ti, kad daug matosi atvykusių iš 
įvairių kolonijų lietuvhi ir žada 
čia pasilikti. Tarpe tų matėsi

- Justa Karpiutė iš Špring Valley, 
IH. Ten vietinė vargonininkė ir 
įžymi veikėja L. Vyčių.

Darbai gerai eina
Fordas po vakacijų dirba 

kaip nėra jo istorijoj buvę,
bar reikalauja 11,000 motorų į die- 
nąi> ;Yra dirbama virš laiko, net 

t -ir Sekmadieniais turi dirbti. Nau- 
Ų : Jų darbininkų daug suėmė į dar-

■ ir vis dar priima. Norintieji 
įtinti darbo pas Fordą geriausia 

:£ųiattkite pavasario, nes tada jis 
■Wug ims, bet ir dabar naujai pri-

taip
Da-

;ys susideda iš gryno pieno ir cukraus, 
eno cukraus sykiu. Patirsite, kati ka-

VAISIŲ SALADO DARALAS

NEW PHILADELPHIA PA
Angliakasiai dar vis nebedirba, 

sutartis dar nepabaigta. Prezi
dentas John L. Lewis aplankė mūs 
tolimą miesteli. Laikė prakalbą 
ir pareiškė, kad kompanijos reika
lauja pasiduoti ant “arbitration," 
bet angliakasiai nepristoja. Ny
kume mano, kad angliakasiai per
daug reikalauja, bot tame tari 
klaidą. Angliakasiai negauna ką 
turėtų gauti.

CLEVELAND, OHIO
Skaitant “Darbininką,” patė- 

mijau, būk aš nesilankąs ant ka
talikiškų dr-jų piknikų. Žinomai, 
jeigu kas turi savo mašiną ir pats 
perka gazoliną tai, rodos, kur nori 
ten gali važiuoti. Bet gana to. Aš 
duodu išlygas tam. kurs rašė 8-3 
num. “Darbininko,” kad aš taip

<ė pundelio actn
-ė šaukštelio mnštardos

Šiukštai sutirpinto sviesto

-ieną. druską. Ir muštardą
bar actą tw> truputi ir sutirpintą sviestą, 
ir padek ant I-do sutirštėti. Tai skanus

DYKAI

D. L. K. KMSTU60 DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleekag,

S14 E. Br*adway, So. Boston, Ma>. 
VICE-BUtM. — Povilas Raka.

§5 C Street. So.’Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Macejuna*

450 E. Seventh St, So. Boston, Mass 
FIN. BAkT. — Juozapas VinkeviStH

666 Ę. Broadvvay, So. Boston, Ma» 
KASTKRTUS — Andr. Zhlleckas,

8H E. Fifth S t, So. Boston, M«ub 
MARŠALKA—Kazimieras MikallFonta,

966 H. Brosdvay, So. Boston, Masa
B. L. K. Keistučio Draugija laiko *» 

ve tpėneslalns rasirfHkftnns kas pfrat. 
nedėtdles} kiekvieno mėnesio, po tinta 
904 W«Shf»gtoa . St, Boston, Maas 
1Ž38 vai. po pietą. Ateidami ant susi 
rinkimo atsiveskite ra savim daugte 
naujų **rlų prie musą draugijai įtf 
rafiytt.

Residenclja 888 Dorehester Artnue
Dorehester, Mass. f •

lėlę vertę. Fž - leibelių Jus cnusite ~erą 
iksio. O neima <laua iki susitaupo 50 lei- 
uti musą premijų krautuvėse. Jei nėra tr>- 

ntsiųskite leibelius į The Borden’s Premium Com- 
St.. Netv York City, ottžymėdami numerį norimos 
paveikslo ir ji bus Jums pasiųsta dykai.

Mūsų Boston’o Premių Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.
KITQS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

BRIDGEPORT. CT. 
10-5 Congresa Street 
netoli Main Street

.į'JSH D1H

Lt DR-JOf

Plmlatokas — J. Jarofa, 
225 L Street, So. Boston, Mara.

Ofiso Tel. Res. Tel.
University "BSST' * Prospecf

D. ^IMEW
Graborins 'iy BalsaiRųo^ejas
983 Cambridge St., Cambridge

FAT.L RIVER, Mass.
14 — 3rd Street 
netoli Beilford St.

PROVTDENCE. 1

. NE\V HAVEN. CT.
105 Temple Street 
netoli (’rovn Street

R. T., 49 Abom Street, netoli tVasliington St

Prot. Rašt. — VI. Mickevičius,
4S5 Third St., S. Boston, Mass. 

Ftaiara lUitiaiakM — K .KUMa,
8 »fek Street, So. Boston, Ma» 

Hdlatakas — L. SvartMyt,
111 Bowe> 8t, Ha, Bastos. Ma» 

Tvarkdarys — P. Lanėka,
396 EL Fifth BL, So. Boston, 

Dnragtjo* Makalais kreipklt&i vta*- 
<Soa 1 protokolą r&Itlnlnlc|>

* Dratodjh savo mMtirkhnm talko 3-K- 
nedttdlehl kiekvieno riHne«lb'l-wa va .

18 MBTV BdUTH BOSTOJtt ■

.--rA"" t ii .

D R, IL^SIOIE
AKIU SPECIALISTAS

S99a W.Broadway, Ba Bortai?
VALAiŲMąBiNno© r.IkJ ?




