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tingų nusidėjimij okupantams.

VOKIEČIŲ VALDININ
KAMS LEISTA GRĮŽT

Bochnin it* 
■ ro krašte.

t <17 :*įi
d. New Yorke,

I - *

PAVOGĖ ALGŲ PINIGUS.

KRAUSTOSI.
Franeūzą okupacines armL

* Dusseldorfas, 'Vokietija-, -

ĮTAISĖ RADIO.

Japonijos imperatoriaus va
sariniame palociuje Įsteigta rą- 
dio. Per radio jis gauna die
ninius raportus it 'žinias.

- r ~ į.

KETINA IŠSIKRAUSTYTI.

New York. — Slaughtering 
kompanijos {algų išmoketojas 
■syko Į dirbtuvę su algomis. 
Plėšikai užpuolė jį, primušė ir 
pagavę $10,000 pabėgo.
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PopHina PIU8IX tako:

1 “Kiekvi«fio k&UIiko yra 

šventa priedermė paremti ka- 

talikiMtatJų. apaudą ir Ją kuo- 

piačlauiiai paikleisti tarp Įmo

nių Geri laikralri&i yra nau-. 
' dingiauriu daiktu ir verti di- 

diiauslo uimokeanio.”

»
Organas Amerikos
Rymo Katalikų Sv. Juozapo
Darbininkų Kooperatyve^ 

Sąjungas
D A R B I N I N K A

• 1 — Eina — K

UTAUNINKAtS, KETVEROAIlI 1% £ 
SUBATOMIS ?

• Metams ■<.
Uimbeiy ir Bostono npfeUukPse

»• m«*• m< *»1 «tt«m 1»/ 
‘ (Darbininkas” 

366 Broadivay, So. Boston, Matą 
Tel. Sotim-Boston 0‘M *'

• «
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, RUGSĖJO 20 D., 1924. f

NUŽUDĖ MITROPŲLITĄ,

Paryžius. — Gruzijos atsto- 
Vybč čionai gavo pranešimą, 
kad sovietą valdžia nužudė 
gruzinų Bažnyčios mitropolitą 

-----Nazari. Jis buvo SB m. am
žiaus ir sirgo. Apie maišto 
stovį atstovybė skelbia šitaip:

“Broniruoti traukiniai, tan
kiai Ir orlaiviai vis gabenama 
iš Rusijos Į Gruziją. Bolševi- 

• ‘ kai valdo geležinkelį nuo Ba- 
tiuno Į Baku ir miestus palei tą 
geležinkelį.
NELEIS PROKLEMACIJOS:

Vokietijos valdžia susilaikė 
nuo išleidime proklemacijos, 
kurioje jie atsisakytų nuo Di
džiojo Karo sukėlimo kaltės. 
Nito to susilaikė dėlto, kad 
alijantai užprotestavo ir deltoj 
kad Vokietijos žymūs istorikai 
patarė valdžiai dabar to neda^ 

. ryti, o lankti mokslo vyrų, is
torikų žodžio. Istorikų žodis 
daugiau reikš, negu valdžios 

. proklamacija. ■

SUSITAIKĖ,

Austrijos metalo darbininkai 
buvo sustreikavę. Pastreikavę 
apie savaitę laiko tam kartui 
susitaikė, Per porą mėnesių 
iŠTiandysnaująsutartį.

AUDĖJAI SUSITAIKĖ.

Manchester, N. H, — Amos- 
keag Mills’ų darbininkai nusi
leido ir sutiko, kad jų algos 
būtų numažintos ant 10 nuoš.

Kitų miestų audėjai dar ne
susitarė, bet yra.‘spėjama, kad 
sutiks ant algų sumažinimo.

APLANKĖ NAŠLŲ.

Rymas*. — Premjeras Musso- 
lini aplankė našlę Casąlini. Jos 
vyrą nužudė sočijalistas atker
šijimui už -nužudymą socijalis- 
to Matteotti. •

SVARSTYS SUTARTĮ.
Anglijos parlamentas' netru

kus svarstys sutartį su Rusija. 
Ją patvirtys arba atmes. 
Lloyd George, karo laikų pre
mjeras, tūri daug užnietimų. 
Yra Spėjama, kad sutartis bus 
atmesta ir gal delta turės Dar
bo Partijos kabinetas rezignuo
ti. Tada spėjama Lloyd Georgė 
tapfij premieru.’

' DAUGYBĖ DIDŽUVIŲ.
Laivas Berengaria, kurs at

plaukiu į New Y’orką, bevieliu 
telegrafu iš vidurio vandenyno 
praneša, jog plauke per didelę 
didžuvią daugybę. Vieną di- 
■džuvę laivas perkirto perpus. 
Nuo to suvirpėjo laivas.

. Paterson. — Penkios šilko 
%. *. - a,

•kompanijos ketina išsikrausty
ti, jei streikas greit nesibaigs.

PRIGĖRĖ ŽIBALE.

Midest, Wyo.—John Hogen- 
son ir Perrv Gregson prigėrė 
žibalo kubile. * Jie taisė kubilą 
Ir nuo gazų apsvaigo.- Apsvai
gę krito dugnan ir prigėrė.

ĮTARIA MOTERĮ.• • * • v *
Pittsburg, Pa. — Mary Clie- 

falu, 22 m. amžiaus, tapo Įtar
ta nužudyme savo vyro. Jos 
vyras rastas iš ryto lovoj ne
gyvas.

VAIKŲ PARALYŽIUS.

Clinton, Ia. — Šio- miesto 
mokyklos užsidarė vienai sa
vaitei. Tas padaryta kad pa
stoti kelią besiplečiančiam viji
kų paraližiui. 1

UŽPUOLĖ PREMIERĄ.

.Marscilio mieste 200 komu
nistų su lazdomis ir vėzdais no
rėjo užpulti premjerą Herriotą. 
Jie apstojo Herriotą ir šaukė 
“amnestija! amnestija!” Kai 
polieistų daug pribuvo, tai ko
munistai tapo išvaikyti.

MOTERYSUŽLA
FOLLĘTTE’Ą.

Washington.—National Wo- 
men’s Trades Union League ’ąs 
sekretorė įtiss Ėtlie! M. Smith 
pasakė, kad už La Follette’ą 
lalsuos 10,000,000 moterų. .

A LA FOLLE 
TTE’e^RAKALBA.

* . f. p Įnit

Rugsėjo
Madison. Scįiare Garden. salėj, 
La Fohettey|progresistii kandi
datas į prwįdentus laikė savo 
pirmutinę rinkimų prakalbą. 
Prakalba buvo perkūniška, 
griausmmgit------------- ‘ ■

Energingą111 senatoriui -La 
Foflettę’ui .fasirodžms ant es
trados milžmiŠkos minios žnto* 
hių šukele Audringas ovacijas. 
Sveikino per 15 minutų. Jani 
kalbant ypįingose vietose Ir
gi minios kme ovacijas.

Prieš senįtoriaus atvykimą 
žymūs, pro^esiviški veikėjai 
sake trumpas prakalbeles apie 
LaFollette'Ą

Į prakalbu buvo Įžangą. Tai 
•surinkta $1MOOO. Pinigai eis 
agitacijos. realams.

y . -

1 M ■ ............. — '

SPROGIMAS.
FishkiU, N. Y. — Rakietų 

dirbtuvėj . ištiko sprogimas. 
Trys darbininkai tapo sužeisti.

' ' -—r
DIDŽIAUSIAS LOKOMO- 

TYVAS.
_ Kingsl8ū«ų30ni. — Cąnadiąn 

National RaihvUys Įsitaisė di
džiausią pasaulyje lokomotyvą. 
Jis turi 3,200 arklių jėgą. Lo
komotyvai yra 92 pėdų ilgio ir 
sveria 325 tonas., •

LIETUVOS UNIVERSITETO 
SVEIKINIMAS.

Rugsėjo 17 d» Philadelplhjoj 
nusidėjo nepaprastos iškilmės, 
kurias tęsėsi tris dienas. Ten 

“Fraffklino “rlnštihitas minejo 
savo' gyvavimo šnntinetįnės su
kaktuves. Iš viso civilizuoto 
pasaulio suvažiavo mokslo vy
rų Į tos garbingos mokslo Įstai
gos Iškilmes.

Visiems lietuviams labai 
svarbu ir indoniu, kad tą gar
bingą Amerikos niokšlo Įstaigą 
pasveikino Lietuvos Respubli.- 
tos jaunutis universitetas. Iš 
to Amerikos, šviesuomenė labai 
džiaugiasi ir širdingai įvertina. 
Tą faktą gražiai pažymėjo 
Boston Transcript ir Boston 
Herald.

Ketverge Boston Transcript 
Įdėjo platų iškilmių aprašymą. 
Mini, kad atėjo' “Congratula- 
itions from Old and Young.” 
Rašo toliau :

“William C. L. Eglin, pres- 
ident of thė Irfstitute, was able 
to announce the reeeipt of for
mai congratulations on the 
birtliday from one of the oldest

................... . - -T-,,,-,., 1 ji 

institutions of learning in the 
worid, and another that might 
well be ealled the ymingest.”

. e
Sveikinimai nuo ‘‘youngest’J, 

žinoma turima' omenūj-e Liėtu- 
voš universitetas.

Iš seniausių universitetų de
legatai sveikino ftuo Anglijos 
Cambridge, Oxford, Francijos 
Šorbonos, Belgijos Louvaino, 
Vokietijos Karaliaučiaus. Iš 
Karaliaučių atvyko du delega
tu Prof. Herbęrt Kraus ir Prof. 
IValter Benthin.

Apie Lietuvos universiteto 
sveikinihią Boston Transcript 
šitaip rašo: z

The seeond, or “ newest” in- 
stitution to congratulatc Frank- 
liil Institute was the University 
of Lifhuania, and nothing that 
may happen at the meetings to: 

; foliou’ ean hetter illustrate the 
influenee that Franklin and the 
United Statės have had in shap- 
ing the nė\v nations of Kumpo 
and their politieal aspirations, 
The ręsolution sent from'Lith- 
uania, on vėliom, folloivs:

(Seka angliškoj kalboj svei
kinimas. Duodame tiktai lie 
tuvių kalboj.)

NAUJA VALDŽIA.
Pietinės Amerikos Respubli

koje Čilėj Įsisteigė karinė val
džia. Nau joji valdžia tikisi nu
raminti kraštą. | ŽVĖRIŠKAI NUŽUDĖ.

------ ——- ■ Hammond, Ind. — Fr.Casa-
MILIJONAS BEDARBIŲ. manto, 24 m. amžiaus, pasižy- 

. Vokietijoj bedarbių iš viso mėjęs smuikininkas, rastas lo- 
yra virš 1,000,000. Pusė be- voje užudytas. Lavonas besąs 
darbių gauna pašalpos iŠ vai- biauriai sudraskytai Pikta- 
džios. ' darys dar nesusektas. -\

M • ’

UŽ GREITĄ VAŽIAVIMĄ.
■ Detroit, Alieh. šio miesto 
‘kapitalistas Russell A. Alger 
■už greitą automobiliumi važia- 
•vimą gavo atsėdėti penkias die
nas ir užsimokėti $100“ baus
mės.

ŽUVO 50 ŽMONIŲ.

Tokia. — Du torpediniu lai
vu -susikūlė ir abu tuo j nusken
do. Kitas karinis* laivas išgel
bėjo 65, jūreivius, a virš 50 jū
reivių prigėrė. '

IŠ KUR GAUNA PINIGŲ.
■ Chicago. —. Josepli A; Wiše, 

narys' Chicago -TypograpJiicaĮ 
unijos, -prabilo apie pinigų, 
šaltinius Fosterio kampanijai. 
Foster yra konmnistą kandida 
tas į ‘prezidentus.. Komunistų 
partija Amerikę išleidžią virš 
$10,000 savaitėje: . Visa kam
panija atseis $500,000. Iš l<Ur 
tuosi pinigus gaunat

NAUDOKITĖS MUSŲ PATARNAVIMU
Siųskite saviškiams pinigus į Lietuvą per ■

Lietuvių Prekybos Bendrovę
— ------- , “ -. 1-

Mūsų pinigą kursas pigus, siuntimo būdas greitas ir paran
kus. Mūsų perlaidos Lietuvoje eina taip, kaip Amerika čekiai. 
Mūsų perlaidą jūs patys pasirmčiate ir gavėjas jos gavimo die
noj gali ją išsimainyti ant grynų pinigų. Taigi per 10 dienų 
jūsų per mus. pasiųsti pinigai gaunami Lietuvoje./

Vietiniams žinotina, jog parduodame American Evpress' 
jnoney-orderius, kurie taip geri, kaip pašto money orderiai. ■

Į Lietuvą vykite tik per mus. Padarome visus reikalingus 
kelionei dokumentus.

“NORĖČIAU, KAD NIEKAD NEŠILPNĖTŲ MEILĖ TARP 
LIETUVIŲ GYVENANČIŲ ABIPUSIAI ATLANTO VANDENY
NO,” Taip pareiškė Lietuvos universiteto rektorius prof, kun. P. 
Bučys. ■

Tad palaikykite ryšius su saviškiais Lietuvoje, Pasiunti- 
Aiėkite jiems po pluoštelį litų, progą pataikę nuvykite aplankyti, 
Ruoškite specialę Kalėdų dovaną saviškiams Lietuvoje.

. Viską atlikite per mus.
LITHUANIAN SALES CORPORATION,

366 West Broadway, South Boston, Mass.

ORLAIVIAI BE LAKŪNŲ.
: Philadelphia, Pa. — Mokslo 
vyrų susirinkime kalbėta apie 
naujus karo būdus. Užsiminta 
‘apie orlaivius, kurie eis be la- 
'kūnų. Jų lėkimas bus regu
liuojamas. Tada ateis galas 
armijų gabenimui per jūres ir 
visokiems laivams. Iš to au
tomatinio orlaivio būsią galima 
mesti bombą, kuri sudraskys^ 
didžiausią laivą. . Dar-gi būsią 
galima suparaližuoti /visą tau
tą. ” Kaip dabar žmogus opera
cijai užmigdomas, tai karui ki
lus būsią galima iš orlaivių 
'mesti etero bombą,. kurios 
sprogusios paskleis gazų už
migdančių visus žrnones.
• Gan, Patrick pasakė: “Jei 
vokiečiai būtų žinoję kas dabar 
žinoma, tai iš Amerikos mili
jonines . armijos tik saūjąle 
Francijon per Atlantiką tebūt 
patekusi.1’ . ~

Taip buvo sakyta Franklino 
Instituto iškilmėse. •

Per pirmuosius šių metų še
šis mėnesius Fordo kompani ja 
automobilių pardavė,1,113,538, 
Pernai per tą laikotarpį parda
vė tik 971,300. Užsienyje šie
met parduota ant ILS nuoš, 
daugiau, negu pernai.

Hazleton, Pa. — Iš Europos 
sugrįžo Thomas Keniiedy, pre
zidentas Mainierių Unijos dis* 
teikto nurn. 7- Jis pasakė, Kad 
nielmr pasaulyje angliakasiai 
-negauna geresnių algų ir netu
ri geresnių išlygų, kaip Ame- 
rike. •

SUTRUKDĖ TEISMĄ.

Rocliester, N. Y. — Teisėjas 
Kohnetz atsisakė tęsti bylą dėl
to, kad teismo rūmai buvo ne* 
sušildyti. Salėj buvo 50.laips
nių šilumos. .

Pennsylvanijos

FRANKLINO INSTITUTO

Ponui Prezidentui, Valdybai ir 
Nariams.

Lietuvos Universitetas, reikš
damas savo gilios pagarbos, 
siunčia nuoširdžius "pasveikini
mus GARBLVGAAI FRANKLI
NO INSTITUTUI, ‘kuris, šių 
metą Rugsėjo 17. domini iškil- 

. ' mingas 100 metą sukaktuves * . • * 
nuo įsteigimo dienos.

Vardas, kur Įnešioja Institu
tas, .Įkvepia giliausios pagarbos 
ir simpatijos jausmą ir yra pla
čiai žinomas Lietuvoje, kuri 'tik 
nesenai atstatė savo nepriklau
somą valstybę ii* kuri Įsteigda
ma savo Universitetą pareiškė 
savo valią aktingai dalyvauti 
moksliškos -minties kūryboje,tu
rėdama prieš save gerą pavyzdį 
AMERIKOS NEPRIKLAUSO-}

pritaikinti juos žmonijos 
džiaginei gerovei sibdipriirti,' 
jos intelektualiniam akyra<lūl 1 
praplėsti ir sąmonhiKaM santy- d 
kini su gamta ir gyvenimu j|#> • 

-"Tvfrtfnti^ kas sudaro ■ vieną bū
tinąją sąlygą tam, ką mes 
diname žmogaus laime.

Šiandien FRANKLINO IN
STITUTAS gali patenkintas jgi- 
žvelgti į išeitąjį kelią ir į pa
siektus teigiamus savo darbuo
tės vaisins, semdamas naujo į- 
kvėpimo ramiai tęsti tą. pat| 
darbą ir ateity pergalint viso
kias kliūtim ir sunkenybes sulis., 

•-kiame vingiuotame take, kuris 
veda Į Fizikos tiesas, tvirtai ti
kint į galutini pasisekimą.

Šita prasme jaunas Lietiivos ' 
Universitetas linki FRANKLI
NO INSTITUTUI pilno' pasine- .į 
kimo jo tolimesnėj . garbingoj 
darbuotėj, nuošiidžiai gailėda
masis, kad negali deleguoti į- 

' iškilmes savo atstovo dėl ne
skaitlingo kol kas mokslo per- ; 
šonai o ir pradžios rudens <0 ą 
inestro akyvaizdoje.

Duota Kaune 19Win. rūgpW^ 
čio mėn. 17 d. su Universiteto 
antspaudu. .

Rektorius Prof. V. Čepinskis , 
Sekretorius Prof. V. Lalus .

Boston Transcript atmušė 
Lietuvos universiteto sveikini
mo laiško fotografiją ir ją 'in
dė jo. Grota stovi lietuviškas
ir angliškas svė'kinimo teks- v 
tas. ' • ,

Boston Herald pelnyčio j ėdi-., 
toriale rašo: v /

“Nor is it of Jess important 
that from the f ar away Univer- 
sity of Litliuania was reeeived 
far the best summing up of the 
Avork and hopes of the institute 

. during the hundred years of 
v esistehee.” . —-

PALENGVYS ŠEIMYNOMS.
Raleigh, N. C. — Paprastai 

namų savininkai nepageidauja 
randauninkų su 'didėlėmis šei- 
mynomis. Daugelis. namų sa
vininkų tokių šeimynų visai 
neįsileidžia. Tai . episkopatą 
vyskupas Joseph Blomet Clię- 
sire paskelbė už savo pinigus f Komanduojąs aliantų jėgoms 
statysiąs didelius namus, kur |Feine francūzų generblas De- 
įleisiąs poras-su didelėmis šei- jgoutte paskelbė sprendimą, 
mynomis ir raudos būsiančios kuriuo leidžiama grįžti p oku- 
penkiais doleriais mažesnės ttžvpuotasias sritis, ir savo sena- 
kitų namų randas. | sias vietas užimti visiems tiems

-— -----— 'vokiečių valdininkams ir tar-
PŪSTYNIŲŽUVYS. nautojams,

[ Neiv Yorko muziejui atsiųs- jos pradžios buvo iš ten ištrem- 
jos dalys apleido Dortmund, "ta iš Afrikos Saharos pustynlą ti, Uždrausta sugrįžti tik sep- 
« _i...... (4(ųMsuidrehen Ruh- žuvių. Jos rastos žalumos oaząlyniplikai asmenų dėl jų ypa- 

vandenyse.

DZIMDZI-DRIMDZf 
“Munšainas”

■--- *-

i Kas iš Bostono apylinkM 
, MYBBS TĖVU, kurie giliai bu-, miestų, miestelių norės p&ma-, 

tyti. “Mūnšlino” vaidinimą, 
tai tegul pasistengia atvykti . 
Bostonan-.23 ir 24 rugsėjo. 23 
rūgs, eina premjera Pobažnytl* 
nėj salėj (šv. Petro) o Ž4 rūgs. • 
— Lietuvių salėj. - -

Į provinęiją gastroliuojama 
tik su “Jovalu,” “Prakalba” 
ir “Laisva Lietuva.” Kadaa- 
gi “Mūnšainas” ir uLietavci» 
iUbagai” reikalauja daug kmh 
tiūmų, tai mažemiuos mieste* 
liuos nebus vaMiimma tie du 
veikalai, Kas norit? * 
Ino;” tai išanksto užsisakykite 
bilietus VDarbhiinko” redak> 
rijoj pas K V. ŠEREIKĄ. 
. .“Mūnšainas” dar bta vaL 7 
dinamas IVoreestevy 4 ?r 6

yo( Įsitikinę, jog mokslo žinią ' 
daugumas, ir plėtimas sudaro 
tikrą pagrindą pilietybe^ nes 
visą labiausia padeda išauklė
ti apšviestą ir sąmoningą demo- 
kratybę, kaipo aukščiausios po
litinės būties formą.

Tokį palikimą yrą palikęs sa
vo Tautai ir visai žmonijai tas 
'nuostabus ir universalinis Geni
jus Benjaminas FRANKLINv 
kuris vienodu atkaklumu ir at
sidavimu ieškojo tiesos ir polį- 

‘ tinto gyvenimo ir Fizikos srity
je, taikydamas ir vienu ir ant
ru atveju tikrai mokslišką me
todą ir remdamasis įgimta jam 
intuicija.
/■Takią palikimą įkvėptas-

FRANKLINO . INSTITUTAS pųj. PastadokiU W |
100 metą darbavosi stengdama-1 negreit teks artkttu; tūKHl svt» | 
sis nustatyti Fizikos dėsnius irąčiucš M&mriiusrii# \
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■* Amerikos lietuviai turėtų iš 
‘griaučiaus Motiejaus?

“Būtų gera, kad šita pasta
ba pasinaudotų Amerikos laik
raščiai ir praneštą Amerikos vi
suomenei, kad pil.^ Mykolas 
Leškevieius yisai nėra niekuo
met buvęs Lietuvos operos ar- 

_ fistu_irL_kad.2Kriaučius!_Mati(^

: KARO PANAIKINIMO 
. KLAUSIMO—
Dabar, kuomet Kinijoj, Kau

kaze ir Moroke eina 'karai ir 
gausiai kraujas liejasi, Geiie- 

, voj Tautų Sąjungos susirinki
me svarstoma apie nusigiūklin 
vinių ir karo išvengi mų. Nvuž- 
ilgio Berline manoma turėti 
nusiginklavimo konferencijų. 
Tuo tarpu Gėnevoj svarstoma 
apie nebeteismimų karo. Tau
tos prie to prisidėjusios, teiks
paranią užpultai ir nieko netu
rės su užpuolike.

Bėda čia ta, kad ne visada 
aišku katra tauta kalta karo 
pradėjime. Kas pradėjo Di
dįjį Karų? Alijantai visų kal
tę vertė ant Vokietijos, Vokie
tija purtėsi nuo tos kaltės. Be
šališki žmonės pripažįsta, kad 
Didžiojo Karo kaltininke nėra 
vien Vokietija. Todėl maža vil
ties iš’ šitų Tautų Sąjungos ple- 
■nų?

Šioje šalyje St. Paul mieste 
laiko savo suvažiavimų Ameri
kos Legionas. Ten ir-gi kalba
ma apie karo išvengimų. 
gionas priėmė rezoliucijų, ku
ria pritaria, kad karui kilus, 
turi būti ne vien vyrų, o ir ka- 
pitąjo konskripcija. .1

Kąikurių prirodinėjama, kad 
karus sukelia godišiai, pįni- 
guočiai1, kad dar labiau pasi
pelnius, ' Girdi jei turtas, bus 
teip i mobilizuojamas, kaipir 
vyrai, tai piniguočiams nebū
sią išrokavimo sukurstyti ka
rų.
. Žinoma> ne visi tiki, kad pi
niguočiai pasipelnymui sukelia 
karus, bet turto konskripeijai 
iš visos širdies pritars vist dar
bininkai.
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Amerikiečių katalikų aukomis Vilties Dr-ja baigia statyti Šiauliuose tą namų Lietuvos mokytojams (joms) šviest ir auklei.
. ■ . . - .** ...■ • ..

f ra naujas, geras ir teisingas 
socijąlis ir ekonomini* auršdy- 
Įm* — vedų* prie. įkū
nijimo Dievo Karalijos.ant že
mės; mat kooperacija esanti 
arčiausia hiednų žmonių drau
gė, ji esanti paremta ant krikž- 
čiuaiškųjų meilės ir teisingu
mo principų — trokštanti, kad 
pasauly nebūtų perdaug tur
tingų ir’bitinų žmonių* M 
kad visi, sulyg Aukščiausio 
dėsnių, gyventų žmoniškai: 
mylėtųsi, dirbtų ir sulig savo 
darbo . gautų užmokestį. Gi 
kad tų įkūninti, tai esą reikia 
visiems lietuviams katalikams 
Amerikoje susiburti į Liet. 
Darbininkų Kooperatyve Są
jungą, kuri yra vienintele dar
bo žmonių organizacijį ir kuri 
daugiausia pastangų dedu pa- 
gerinimui varguolių gyvenimo, 
ir išgelbėjimui jų iš nagų viso
kių pai’azytų.

Taip sudžiūvusiam darbinin
kėliui pakalbėjus, atsistoja 
vienas didelis ponas, mtfodąs 
lyg ir darbininkų prietelius ir 
geras tautinikas,_ storu balsu

jūs’ nieko bendra su Lietuvos Ideboiškai pradeda nuo lietu
vystes (kurių jis laibai menkai 
brangina) ir baigia kooperaci
jos smerkimu (kurios jis visai 
nesupranta). Jis “virozoja” 
susirinkusiems, kad tarpe 
■KORDOracijos ir KOOPKraci- 
jos nesą jojeio skirtumo, abi 
esančios — vienas ir tas pats. 
Gi galų gale, pamatęs darbi
ninkų veiduose jo ignoravimą, 
.susigėdijęs,. ‘ priduria — “Tai 
aš. nežinau/ darykit kaiįj no- 
riatė. ” .. ,
: Turbūt jis nori tapti milijo
nierium, arba kolduo nors ka
ralium.' Juk jau nesigilinus gi
liau į socialius klausimus, kaip 
tik pasekus “Darbininką”, ir 
tai gali aiškiai atskirti korpo
raciją nuo kooperacijos. Pir
moji yra kapitalistinė ii- stab
meldiška organizacija, o ant
roji tyrai darbininkiška ir kri
kščioniška brolija. Korpora- 
eiją serai valdo, o kooperaci
jų žmonės. Korporacijoje yra 
tiek balsų, kiek serą, o koope
racijoje tiek balsų kiek žmo
nių. Korporacijoje" uždar
bį gauna didieji šerininkai,- 
o kooperacijoje nariai pirkė
jai. Korporacijos iš darbiiiin- 
kų turtą čiulpia, o kooperaci
jos taupo. Korporacijos yra- 
sutvertos dėl -piniguočių pra
turtėjimo, o biėdnųjų suubagi- 
niind gi kooperacijos yra su
tvertos del biednųjų būvio jm- 
gerinimo—išlaidų už pirkinius 
isumažinimų. Korporacijose 
viešpatauja tie, kuriė turi dau- 
giau serą (dažnai jie yra gau
ti veltui), o kooperacijose vi
si nariai., Manau kad tam ir 
visiems antį - kooperatoriams, 
darbe žmonių spaudėjams, tau
tystės alintojams bus truputi 
aiškiau, kad korporacija ir ko
operacija yra ne vienas ir tas 
pats, bet du ir visai skirtingi 
biznio vedimo būdai. Korpo- 
: racija skiriasi nuo kooperaci- 
’ jos, taip kaip diena nuo nak
ties. .

■ -Plėčiau apie. kooperaciją pa * 
kalbėsime kituose “Darbinin
ko” numeriuose, o dabar baig
dami, prisiminkime dainą “'(M- 
varge, vargeli,” kada mes ta
ve išvargsimė; kada prisi au
ginsime vadų ir savo tikrų 
prietelių; kada prašvis mūsų 
dienelės — kada mes sulauksi
me geresnio rytojaus.

Niekad, Broliai, lietuviai 
darbininkai, mes savo varge
lio neišvargsime, jeigu ir ant 
toliau pasitenkinsi me vien pyp
kelės rūkymu ir ‘ ‘ pakarau ’ ’ 
sekiniu visų vėjų. .Jeigu mes 
norime, geresnės ateities, tai 
nieko nelaukę turime spiestis 
ir lutus spiesįi j nesulaužomas 
organizacijas, į savo apglnėjas.

opera neturi.”

Lietuvos valdžios organo no
rą pranešti '“Amerikos, visuo
menei, kad pil. Mykolas Leš- 
kev’i čiiis visai nėra niekuomet 
buvęs Lietuvos . operos artis
tu,” išpildėnie, viršuje paduo
dami iš to laLkrąšČio citatų. 
Keistesnių už šitų prikibimų 
prie Amerikos laikraščio rodos 
ir būti negalėjo.

Tūkstantį ir vienų sykį Ame
rikos lietuvių laikraščiuose bu
vo bjauriausių priešvalstybinių 
rašinių. Kokia šlykšti agita
cija ėjo prieš registracijos Įsta
tymą. Neužmirštamas ‘‘San
daros” ohalsis: “jei viena* 
centas šauliams, tai vienas 
doleris partijai.” Tokių šlykš
tybių oficiozas nematė, o da- 
fer kibo prie menkniekio. Ne
suprantama, kam tas Lietuvos 
oficiozo šaudymas iš kanuolės 
į žvirblius, o j draskančilis 
žvėris nei iš saidoko. ■

T ■num.
SUKIRTO SAVE

Cliicagx)s “Naujienos
209 rašė:

“ Soeijalistai ir visi kiti pa
žangūs žmones sako, kad kuni
gui neprivalo kištis į valdžios 
darbus, bet turi eiti -tiktai tas 
priedermes, 'kurioms jie yra 
‘pašventinti. .bažnyčios tar- 

■ nas nepuri būt valdininkas. Ko- 
del-gi kunigai tam priešinasi f” 

' “Darbininkas” pastebėjo 

r«“ Naujienoms, ’ ’ kad tokiu pa- 
riikymu jos nepripažįsta lygy
bės. stoja kunigų pilietinių 
teisių siaurinimą. Tai “Nau
jienos” 219 num. teikėsi į 
“Darbininko” pastabelę * atsi
liepti ir be kitko pasakė:

Y‘ Niekas nesipriešiną tam, 
kad kunigai dalyvautų viešam 
veikime arba kad jie gautų at
lyginimą už tą darbą,, kurį jie 
dirha.”

Kas gali nematyti, kad šis 
“Naujienų” pasakymas -prieš
tarauja viršuje cituotam pasa
kymui?

N KANUOLĖS Į ŽVIRBLIUS
ARKITKAS

i
Lietuvos oficiozas, Kauno' 

“Lietuva,” num. 196 dribtelė
jo Brdoklyno “Garsui” už in- 
dėjimą skelbimo knygos- 
“Kriaučius Motiejus.” Tos. 
knygos autorius yra Mykolas 
Leškevieius. “Lietuvai” už
kliuvo tas* kad skelbta, jog 
autorius esą “Lietuvos operos ‘ 
artistas, žymiausias lietuvių 
virtuozas smuikininkas.’2 Po 
to oficiozas rašo:

^‘Nesuprantama, ai* ‘Garse* 
-J redaktoriai nežino, kad p. Leš- 
t kevičius visai nerą ‘Lietuvos o- 
L peros artistas” ir kad ne tik 
l Lietuvos, bet ir bet kurios fei- 
: tos operos 'artistui nepritiktų 
*' kabaretiniais šposais operą rek- 
\ dainuoti, ąr jie visa tatai gerai 

žino ir supranta, bet sumaniu- kai daug ponų ir paprastų 
gai vartoja Lietuvos operos var
dą reklamos reikalui? Lietu
vos opera yra nusipelniusi dide
les Lietuvos visuomenės pagar- 
bos ir dėkingumo ir čia nurody

ti tas jos taip aukšto vardo ir ifi- 
t naudojimo būdai yra giliai 
f smerktinai ir protestuotume.' 
I Puikaus gi supratimo apie Lie- 
į tavos operoi artistų gabumus

1
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OI VARGE, VARGELI.

Ne labai senai, vienam dide
liam mieste buvo prisirinkę la-

žmonelių. Jie visi šnekučiavo
si, dalynosi mintimis — ryšė 
gyvenimo klausimus. Vieni 
įsakė kad gyvenimas galūbūti 
pagerintas per apšvietų ir gerų 
organizacijų, kiti per didelį 
turtą, o* jau |fnuzarnieji” žmo
neles išlindo su baisiausiu po
nams gaivalu — kooperacija; 
■jie aiškinot kad kooperacija y-

Toji Dr-ja susitvėrė. 1922 m. 
Jos tikslas Lietuvos mokyto- ■ 
jums (joms) šviesti-auklėti ir 
talentingiems ir neturtingiems ■ 
moksleiviams šelpti. Vilties 
Dr-ja steigia Mokytojų Semi
narijas mokytojams šviesti au
klėti ; moksleįyąms bendrabu
čius, neturtingiems valgyklas, 
liaudžiai šviesti Steigia vakari
nius kursus “Liaudies Univer
sitetus , leidžia jaunuomenės 
auklėjimo reikalu knygas ir 
rankvedžius.

Iki šiam laikui Vilties yra iš
leistos šios knygos: •
&&L Forsterio — Seksualė 

etika ir seksualė pedagogika.
Smaiso, prof. Jablonskio 

'Verstos: “Būdo įtaka,” ‘‘Šei
mos įtaka,” “Pareiga ir teisu
mas.” . •- ;

Gobio—“Visuomene -̂ moks-; 
lo vadovėlis,” “Pirmosios jau
nystės psycliologija.”

Diniekos — “Moters kūno 
kultūra.-” . . . '

* Janušausko — “ Gimnastikos 
vadovėlis.’ ’•

Kunigo J. Koncevičiaus — 
“Bažnyčios istorijos vadovė
lis.” ' - •

Kepalo — ‘/Senovės istorijos 
vadovėlis.”

Prot. J. Jablonskio Lietuvių 
kalbos sintakse jau spausdina
ma ir Įritąs mokslui h* mokyk
loms reikalingas' knygas, lei
džia. •
■„. Vilties Dr-ja steigia skyrius 
visoj Lietuvoj. Jau įsteigti 
Vilties, skyriai yra —- Kaune, 
Utenoj, Šiauliuose, Viekšniuo
se, Mažeikiuose, Joniškyj ir 
kitur. ...

Vilties Dr-jos uolus-rėmėjas, 
garbės pirmininkas ir kasie- 
rius yra J. M. Vyskupas P. 
Karevičius; jis nenuilstamai 
darbuojasi’, ypač neturtigųją 
ąpšvieta. Prie Vilties Dr-jos 
priklauso įvairių luomų. žmo
nės. kaip tai: profesoriai, gim
nazijų mokytojai, kapelionai, 
darbininkai, pirkliai, kunigai, 
ūkininkai ir valdininkai.

Dabartinė Centro Valdyba y- 
ra sekanti:.

Vyskupas P. Karevičius — 
Garbės Pirmininkas.

.. Kun. S, Stonis, Pirmininkas, 
'Gimnazijos ir Mokytojų.Semi- 

Aras, nurijus kapelionas

čiui, Kaunas, Valančiaus g-vė 
Lithuania.

Vyskupas P. Karevičius ga
vęs auką patsai sąyo ranka rą
žytų prisiunčia padėkos laiškų: 
ir atminčiai maža dovanelę. .

Mokytojų svarba.
- Svarbu užtektinai išauklėti 
ir apšviesti mokytojus, kad ga
lima būtų visur įsteigti mokyk
las ir pašviesti visą tautą. Jei 
mokytojų bus užtektinai dorų 
ir gerų, tai ir mūsų naujas kar-. 
tas gerai apšvies. “Jei aklas 
ūkią ves, abu į duobę įpiils.” 
Taip ir su mokytojais, jei jie 
bus patys gerai -išauklėti ir do- 
ri, tai ir vaikučius dorai švies 
ir auklės. Labiausiai Lietuvoj 
trūksta-mokykloms dorų moky
tojų. . Dabartiniai mokytojai 

. du ■ trečdaliai yra Profesinės
Sąjungos nariai ir prisidėjo 
prie, bolševikų tračioj interna
cionalo; jie būdami bolševikai, 
bolševistinėj dvasioj auklėja ir 
mažučius.

Tai-gi Vilties Dr-jos svar
biausi* tikslas yra apšviesti ir 

; išauklėti krikščioniškoj dva
sioj dorus prakilnius niokoto
jus (jas). Jei bus užtektinai do
rų mokytojų ir jei apsKvies vi- 

!sa tauta, ‘ypač darbininkai, ku- 
'•rieiUs 'labiausiai trūko Lietu
voj apšvietus, tai tada Lietu
va, norintais ii- maža, bus gu- 
linga. Ne pinigai, ne kitas to
tas ir ne ginklai padaro tautą, 
bei valstybę galinga, bet jos 
visų piliečių apsišvietimas ir 
dorumas.

' Visi kas galime darbų ir au
komis prisidėkime šviesti kri
kščioniškoj dvasioj mūsų tau
tą, limsų tėvynę-Lietuvą.

Kūp L Koncevičius,
Vilties Dr-jos m Jf M. Vys

kupo P*. Karevičiaus įgalioti- 
mis. f . ■

1

P. Labanauskas, Kasininkas, 
■Notaras.

Šlepetys komentantas.
Petrauskaitė — Gimnazijos 

mokytoja. „ '
Sprindienė— Vaistininkė.;
Šamha^ys — Advokatas.
Šurna — Teismo pirminin

kas.
Visi žmonės-iš įvairių luo

mų remia 4ViltiesJ>r-jos prakil
nius siekimus. Šv. Tėvas Pins 
XI per savo atstovų Arcivys- 
kupą. Cėėkinį ‘Augusto • 8 *d. 
1923 m. rąstu po No. 1-60 pri
siuntė Vilties Dr-jai aukų ir vi
siems geradariams Apaštališ
kų palaiminimą. • - -•

Lietuvos Valdžia ir-gi .remia 
Vilties Dr-jų, nes suteikė vel
tui 2 deš.’ žemės prie . Šiaulių 
miesto ir kas mėnesį išduoda 
pašalpą neturtingiems moks-.' 
leiviams-našlaičiams, esantiems 
Vilties bendrabučiuose.

Vilties namas Šiauliuose.
Iš amerikiečių lietuvių gau

tų- aukų Vilties Dr-ja stato 
i Šiauliuose-didelę Mokyt. Semi
nariją šu bendrabučiu. Tame 
name patilus gyventi apie 100 
moksleiviu, 5 luokytojai-auklč- 
tojai, klasėms G kambariai.. Tą 
mokyklą galės .lankyti iki 300 
moksleivių. Visi baigusieji bus 
pradžios mokyklų mokytojai. 
Tas namas dar nebaigtas; pa
statė sienas • ir uždėjo * stogų. 
Vidų įrengti pritrūko lėšų. 
Nuoširdžiai prašo J. M. Vysku
pas Ik Karevičius Amerikos 
lietuvių kas kiek išgali dar pri
siųsti tam statomam namui. 
Kas aukuos. nemažiau $50.00, 
to vardas bus įrašytas ant ak
mens leptų toj mokslo įstaigoj 
jr jo atmintis " eis iš kartų į 
kartas. Šiauliai yra Lietuvos 
gelžkelių centras ir labiausiai 
nuo karo liko sunaikintas. To
dėl pirmiausiai tų'mokslo‘įstai
gą Viltis ystpgįa Šiauliuose. 
1923 nu Šiauliuose Vilties Dr- 
ja įsteigė netūrtiugiėms nioka- 
.leivituns(ėms) bendrabutį Vik
toro Vailokaičio .name ,kurį, jis 
draugijai'paaukavo!Tų ben- .. __r.
-drahųtį vėdtv iš‘Šyei<^rij^Mi- ’Kenbsha, Wis. 
kviestos tpedagd^s-viėniidlės. .’HL ’CKaries; Ilk 
K as gali aukiintl;, malonėkite Oklęriiy, rili. ......... 
■siųstišiuo'antrašu: * v ►. ' ‘lincUana Harimivlnd...

t

AUKOS.
r J. M.‘ VysSpas P. Karevi- 
■čius prisiuntė iš aukų knygos 
ištraukų, iš amerikiečių lietu
vių, aukas .gautas Kum J. 
Koncevičiaus prakalbų laike 
Vilties Dr-jai minėtai mokslo 
įstaigai statyti:
Chiciigos.LietuvlųŠv.Ka-

'i

I

iš Pittsburgo ... J .... 50.00
Jor paarpijonai.......... 43.00
Kun. Vaišnoro parap., iš

Pittsburgh, Pa. ....... 61.25
■Kun: Kazėno parap., iŠ

Pittsburgh, Pa. . . .. . . .. 59.51
Ėllsworth, Pa........... 50.00
Bridgeville, Pa. .... .... 45.00
Grand Rapids, Mielu.... 60.00
Kun. kleb.Deksnis\..... 20.00
St. Loitis, Mo. ........... . ■85.00
Port Washington, Wis... 30.00.
Sheboygan, Wis...... ...... -53.00
Ghicagos Šv. Kryžiaus

. parap., Town of Lake.. ,602.50
Chicagos šv. Jurgio parap. 382.50
Ghicagos šv. Mykolo pat. 152.00
Chicagos Nekalto Praside-

jimo Paneles Švč. par. / 207.10
Kun, Paškausko parapijo-

nai Chicagoj.......... 86.00
Philadelphijos Šv. Jurgio

parap. ................ 86.00'
Aurora, III., per V. 'Šorį.. '50.00
Iš Easton, Pa,, Sangaila 50.00
Torrington, Conn......... 40.00
P. Damulevičius per kun.
r Zimhlį 100.00
Torringtono Marijos Dūk-

terą Dr-ja.......... 25.00
Worecster, Mass., Blaivy-

hčs Dr-ja $132 ir Pre- i
kybos B-vės Šerų $25;
*Y XSO • f* -157.00

•PkŪadolphią, Pa., šv. Ka-
f zimiero parap. ........ 165.00
Brooldyn, N. Y., kun.

Pauliuko parap......... 112.00
Brooklyno Moterą Dr-ja b

' Nekalto Pras. ........ 50.00
Ag. Saikus-............ 52.50
Canibridge, Mass. Mot.

Dr-ja Nek. Prasid., per
kun. Juškaitį ........ 100.00

Philadelphia, Pa., šv, Vin-
E cento Dr-ja ........... 500.00
Philadelphia, Pa., Domi- k

cele Baublaite ...»,..» 50.00
Philadelphia, Pa., Point

Breeze lietuviai 50.00
J. Žiedelis, Lietuvių Klu-

ho kasininkas ........ 5o:eo

4-

A

'Visiems nuoširdžiai ėČiū. Te
gul Jums, Broliai ir Seserys 
Lietuviai', V. Dievas alygina 
gausiomis, malonėmis už Jūsų 
gausias aukas Lietuvos apsvie- 
tai.

Rugpiūčio 1G d. 1924 m. (pa
sirašė) ;

Vyskupai P. Karevičiui.
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107.50
103.50 Popiežius TJKONAH NID sa- 

so.oo ko : “Katalikų priedermi yra 
iio.5u galingai paremti katalikiškąją

suaugta**

Gi kitaip pražūsime kupltaliz* 
ino ir umerikomzmo bangose.

\ ziniiero Kapiniu D-ja. .$2000.00

• »

* ♦
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i



;g«s ir dabar jau viri parapijonys 
laukta parvažiuojant iž Lietuvos 
savo klebono kun. A. Baltučio ir 
prie to rengta iškilmingą vakarie
nę, sutikimui ir pagerbimui. Gerb. 
kun. B. Urba pranešė kad visi įsi
gytų iškalno tikietus ant vakarie
nės; kurie pasivėlins įsigyti, tie 
nebejtilps į svetainę.

f
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. nssimrmus pinigij
Siunčiame pinijjun I vlna* pasaulio dūlis (lo- 
larUlM arba iaUen piiilgni*. Maną kursas pu- 
prairtsl yra pus? tiek kiek kiti rokuoju Jl- 
musą patAraavfaua* yra *relt*xnls.

TAUPUEKUI POT&US PRL 
BIŲ8K PAŠTU

NdUuriut kur gyveni gali pradėti pinigus dė
ti muuą TaujAiulaiR Skyriui! paltu. I’risiijsk 

: savo pmiiua, o me» prlaląaime bankinę kny
gute it- kvitą ir mnktMime 4 nuuiimtį ant nie- 

i; tą ant auditą pinigą.

LAIVAKORTtS

Per dvidešimts metą Lietuviai mums pave
dė uŠHukymus luivukorčią ir saugą užsorilnl- 
mą ant laivo. Musą specialia sudarymas su 
dldliomls laivinėmis lipi jomis reiškia geres
nes vietas, pigesnes kainas Ir saugus Jums 

IHirvuiinvlnias.

UŽBENIO BONDSAI
Mes perkame Ir parduodame kitą šalių bon<l- 
sus. Pasakyk mums ką nori. Duokite pro
gą mums pasiūlyti savo kainas,

Rašyk šiandien šiai 
New Turko Bankai 

delei pilnų Mulą
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ROCVKMD, I&ta ' ata publiką prijuokino tai Ma«- 
—. — ■ .. jkv« burlioką* ir bttriiokė. Kada

Jau lentai matiri “Darbiniu- pradėjo šokti ,rurišką kazoką, 
ke” iš Rockfordo žinią. Rodos, ’ mat burliokai buvo jaunai, o bur- 
kad čionai visai nėra lietuvių ka- ' Jiokė šen*, apie 76 metų senumo 
talikų ir nieko nėra veikiama-'ir už visut geriauria pašoko kazo- 
Tad aš paminsiu Šio* vasaros lie- • *’ * ‘ ’ --
tuvių katalikų veikimą.

Moterų Sąjungos S-ta kuopa su 
rengė pikniką birželio 22 d., bet 
lietus biskį sugadino, tai ir pel
no mažai teliko. Taip-gi liepos ti 
d, šv. Petro ir Povilo parapija 
buvo surengtas pasilinksminimas5 
Iprie bažnyčios, parapijos lotuose.; 
Nuo šio pasilinksminimo parapijai; 
pelno liko $80.00 su viršum.

. •<

Liepos 20-tą dieną Moterų Są
jungos 9-ta kuopa vėl turėjo pik- 
lįiką, bet ir čia lietus pasimaišė 
ir pgkrikdč pikniką apie U-tą va
landą vakare, bet vis-gi pelno 

$50;00;------------ 1
. Liepas 27-tą dieną SLRKA.’137- 
ta kuopa ir-gi buvo surengus pik* 
niką, kuriame atsilankė gana 
skaitlingas būrelis svečių ir links
mai visi praleido laiką prie tikrai 
lietuviškos muzikoj, kurią suor
ganizavo Povilas Vaitkus. Rengė-
* t ------------------jai šio ;
kuopos, visiems muzikantams,.vi
siems darbininkams, ir tiems vi
siems kurie atsilankė , ant mūsų 
pasilinksminimo taria viešą išrdin- 
gą ačiū. Nuo šio pikniko kuopai 
pelno liko virš $50.00.

Yra čia ir daugiau katalikiškų 
draugijų, bet nekurtas su veiki
mais nepasirodo, miega sau ramiai 
saldžiu miegeliu.

SLRKA. 137-ta kuopa ir A. L* 
B. K. . M. S. 9-ta kuopa yra skait- 
Tingesnės nariais už visas kitas 
draugijas, bet Moterų Sąjungos 
9-ta kuopą yra veikliausia už vi
sas kitas draugijas. Mat moterys 
nesnaudžia, bet vis tai Šį tai tą vei
kia : tai vakarienės rengia, tai šo
kius, tai piknikus, irvisada gerai 
pelno lieka —■+ jeigu ne šimtas 

■ ($100) tai nemažiau $50.00. Jos 
nesigaili ir paaukuoti kelių desėt- 
kų dolerių reikalui prisėdus, kaip 
tai tautos bei parapijos reikalams.

Tad būtų geras pavyzdis ir ki
toms draugijoms paimt nuo sąjun- 
gieeių ir pabust iš miego, taip kaip 
sąjungietės kad nemiega, o vis vei
kia. -

Darbai pas mumis šiuomi tarpu 
žymiai sumažėjo, nekurtas dirbtu
vės dirba po 3-4 dienas sąvaitej, 
taekurios visai uždarytos, • neapri
botam laikui, o nekurtas dirba 
(pilną laiką. Visokių dirbtuvių 
čionabyra virš ‘300, daugiausiai 
rakandų dirbtuvių; yra etanai gal 
būt didžiausia visoj Amerikoj iš- 
dirbystė pančekų vyriškų ir mote
riškų, taip-gi yra visokių mašin- 
šapių ir. “faudrių,’ ’tai ir darbų 
visokiųKyra : Iengvių. ir sunkių dėl 
vyr ir moterų. Bet žinoma, da- 
kartiniu laiku tai sunku gauti dar. 
bą* •'

Miestas čionai yra. labai dailus 
ir švarus, nes medžiais išsodintas, 
taip kad iš tolo Žiūrint visai bu- 

' dtakų nesimato ir atrodo lyg sod
nas. Gyventojų turi 78,298. Deū^. 
gįausia yra švedų, pusėtinai yra ir 

. .lietuvių. .
Rugpiūčio 3-čią dieną, Švento 

.Petro ir Povilo pašalpinė draugi
ja Buvo surengusi pikniką, kur 
visi atsilankiusieji gana linksmai 
praleido laiką ir prisišoko iki va
liai ;taip*gi ir pelno Iko keli de- 
sėtkai dolerių.

S. L. R, K. A. 252 kuopa rugpjū
čio 17 dieųą surengė pikniką ant 
kurio atsilankė skaitlingas būrelis 
publikos Pelno liko ir-gi pusėti
nai, 0 į'ugpitlčio 24 d. Susivie
nijimo Lietuvių Rymo "Katalikų 
Amerikoj 137-ta kuopa buvo su- 
rengusi didŽiausį ir linksmiausi 
pikniką, ant kurio buvo išdalin
ta 10 dovanų tiems, kurie atsižy
mėjo išpildyme programų, Labiau

ką, tai ir dovaną gavo vertės Ą2.CMJC 
Taipgi buvo ir išlaimėjimai: tonas 

- anglių ir maišas miltų. Tą viską 
suaukojo Rockfordo lietuviai biz
nieriai. Ant šio piknko publikos 
buvo apie 500 ypatų* Pelno liko 
182.33. Visas pelnas buvo paskir
tas parapijos naudai. Rengėjai 
Šio pikniko,‘Vardan 137 kuopos, 
visiems aukavusiems' biznieriams 
4r visiems atsilankiusiems-, tari* 
širdingą ačiū.

Zanavyku*

omo.
» ■

Jau per du metu neturėjome pa- 
raprjoa sukirinkimo. Parapi jar ey 
na kažin kokiu keliu. Ilgiau taip 
laukti negalime — turime ieškoti 
kokių nors kelių.—“šviesesnio ry
tojaus. Parapijos susirinkimą 
šaukiame ant rugsėjo 21 d., para- 
■pijinėu svetainėn,’ tuoj po mišių. 
Turime daug svarbių reikalų ap- 

pikniko vardan 137-tos kalbėjimui. Malonėkite visi para- 
pijonys susirinkti.

Kviečia. Parapijos Kom* $ t
į Red. Ketverge numeriu negalė
jome įdėti — atėjo pervelat 

t \ ‘ x -
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PORT CARBON, PA.
f

Anksti pirmadienio ryte, 15 d. 
rūgs., keletas lietuvių, iš Maha- 
noy City, važiavo į Nęyr Phila- 
delphia griežti vestuvėse J. Var
naičio su M. Grajauskiute, bet 
vieton vestuvių, du iŠ. jų nuvažia
vo į amžinastį, o 5, į Pottsville 
Hospital. Bevažiuojant skersai 
gelžkelio bėgius tarpe Palo Alto ir 
Port Carbon, da Vinis traukinis 
visu smarkumu sm .re į muzikan
tų automobiliu ir ant vietos'užmu*. 
še: V. Analavičių (Wulter Anala- 
vage) ir Kazį Urbartį (Charles 
Urbois) (taip paduod anglų laik
raščiai). Sužeista: Antanas ir Jo
nas Urbaičiai, užmuštojo Kazio 
broliai, Vincasz Silvestravičiui 
(Silvestrovage), Jonas Krunkaus- 
kas (Krumkosky) ir Juozas Pet
rauskas, vieni daugiau, kiti ma
žiau sužeista. Užmuštųjų ir kau
lai sulaužyta, o iš naujo automo- 
diliaus užpakalinio galo tik šipu- 
iliai padaryta.

Užmuštasis Analavičius buvo 
smuikininkas ir tos orkestros va-

šiais surišta su darbininkų žmonių 
organizavimu ir jųjų prirašymu 
prie vienintčlės darbininkų orgą- 
nįsaeijoa — L. D. K. Sąjungos. 
Žodžiai, gerb; kalbėtojo daugumos 
žmlgių širdyse pasiliks, nes man 
pačiam tenka girdėti nuo žmonių 
atkarto jaut dios pačius jo žodžius. 
“Turime džiaugtis ir rašytis prie 
vieninteles darbininkų organizaci
jos — L. D. K. S., nes susilaukė
me sau didelio vado — antros kun. 
dr* P* Kemešio, kuris mokės jai 
vadovauti ir jąją tinkamai tvarky
ti.” Žinoma^ nors ^lūsų nekurienm 
aristokratams tokie žmonės nela
bai pakenčiami, bet šie daugiau 
laimės eidami su visuomene, negu 
tie, kurie žemina šiuos žmones.

Teatras.

. Nors pabriežiau kokie kalbėto
jai dalyvavo šiame vakare, bet al<- 
torią-vaidiLų. dar nepažymi*juU; 
jie visi savo užduotis atliko kuo- 
geriausiai. Štai ir visą aktorių 
vardai, kurie ėmė dalyvumą 
“PančiuoseAdomas—-Pr. Urb- 
Šaitis, Pijus — P. Jackus, Kęstu
tis—P. JanušaitiS) Miesto virš. — 
M. Ardzis* Valsčiaus virs. — J. 
Kuzas, Moterų dr. pirin. — V. Si
monaitis, Pilietū-Karalienė O. 
Urbšaitė, Pilietis — A. Buknys, 
Motina — B. Simonaity Sesuo — 
P. Urbšaitė, Karalienės palydovės 

■—Q. Žukauskaite, p-Iė Augustaį- 
tė ir F. Urbšaitė. Du pažu; Pr. 
Bortnikas ir J, Bleizgys.

Žinoma, gal nebus pro šalį pa
žymėti kaikurią vaidilų atšįžymo
jimai ir jųjų gabumai. Pirmą 
vietą ar tik neužims šiame veika
le Adomas. Nors jo rolė buvo ir 
ilgiausia, bet jis ją atliko labai rū
pestingai ir jausmingai.. Motina, 
'kuri tikrai vaizdavo senutės rolę 
(nors ji žinoma yra jauna) bet pas 
jąją buvo matytis gana daug ta
lento tokiose rolėse. Jei p-le R, 
Simonaitė daugiau pasilavins sce- 
nojeK— jiUžims mūsij. kp, pirmą 
yietą, senos moters rolėse, neš ne 
'visos gali taip lošti ii* padaryti; ji 
savo rolę* atvaizdavo pagirtinai 
Mote'rų dr. pirm., nors tik pradė
jo imti dalyvumą scenoje,, bet'ir
gi reikia sakyti, kad Vyčių 25 kp. 

■ susilauks gabią aktorę ir įžymią 
!veikėją, nes joje daug glūdi lietu
viškumo, energijos ir Vyčių dvaT 
isios. P-Iė V. Šimonaitė tikrai iš- 
irodė aukštos kilmės ponia, kaip 
(kalboje, taip nudavimuose. O ką 
galime sakyti apie mūsų kp. nenu- 

: ilstančias veikėjas, dideles scenos
:das kiti gi jo padėjėjai, Kruiikaus- mylėtojas — p-les P. ir O. Urbšai- 
įkas, jų šoferis išliko gyvas. ■ 
i Astuoni metai atgal, toj pat vię- 
; toj, traukinis suvažinėjo Grajaus
ką vaiką, šių vestuviiį nuotakos 
įbrolį. . _

Ttaea*

BALTIMOBE, MD. 

Lietuvos Ąžuolas.

Nieko pMtandriais laikais iš 
Baltimorės negirdit liet, katalikų 
(spaudoj, bet iitlkrųjų būtų kuo
mi užpildyti špaltas laikrašti jos. 
Reikia žinot, kad Baltimorės lie
tuviai katalikai pergyvena opiau
si momentą, kokis tik galėjo ka
ičia šioj kolonijoj įvykti. Jau 31 
metai kaip čia auga tykus ,ramus 
Ąžuolas, kurio augimas pradžiojc( 
sutikdavo baisias audras; pirmu
tine buvo tai žlidpizmo audra, ant-r 
rojt delionizmo, kurią lydėjo vie- 
‘sulos socijalizmo ir laisvamaniz- 
nTo, mėgindamos lietuviško Ą~ 
žuolo Šakas ir jų tvirtumą ap
laužyti ir nudžiovinti. Bet .. . 
to da negana, Štai atūžia biblijo- 
inizmas. Ir tas šokinėja. ;JEtat- 
sis tai menkniekis. Bet Štai 1323 
metais pasigirsta gandai, esą bu- 
(dėkite, netoli nuo jūsų sukasi tor
nadas, jis gali išrauti iš šaknų lie* 
duviską Ąžuolą ir iŠ jūsų padalyti 
jovalą ; remkite Ąžuolą iš visų jė- 
gų-

Kovo mėnesyj , tornado ženklai 
apsireiškė Jr pradėjo drėktis že
myn, kaipo, koks maišas. Tame 
sūkuryje pradėjo 'bruzdėti visi 
foidai, jie buvo tornado pagelbi- 
ninkai. O prie to ir kaikurios mū
są moterėlės įkaito ir pradėjo 
straksėti — tornado pajėgas di
dinti ir Ketuviško Ąžnolo šaknis 
crapštytl

Paskutinėmis dienomis baltimo- 
riečiai, nugąstaudami klausinėjo 
viens antro, kas bus, kaipĄžuo- 
ą išvers, o į jo vietą kokią pols- 
<ą apušę įsodįs.. Ūžė, braškėjo, 
pats Ąžuolas iŠ šaknų judėjo^ lietu
viai stebėjosi iŠ audros verpetų, 
net išsigando lietuviškos vaidely- 
!tės. Vienok, tornadas apsistojo 
'pietinėje Baltimorėįe ir ramybė 
■ jau" pradeda realizuotis.

" ’Atplėšta šakelė.

Į

i

Paukštelis.

CLEVELAND, OHIO.

Prakalbos ir teatras.
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? Rugsėjo 7 d. š. m. Lietuvių 
'Svet. L. Vyčių 25 kp. perstatė vei
kalą “Pančiai.” Veikalas gana 
gražus,— turintis savyje gilios 
minties: kaikuriems musij žmo
nėms jis buvo negalimas gerai nu
prasti, mat ne viskas buvo mato- 
ma konkrečiuose paveiksluose — 
reikėjo panaudoti ir vaidentuvę. ’

Programa.

Pirmiausiai kalbėjo gerb. inž. 
AK. Stankus, Jo kalba buvo dau
giausiai surišta su jaunimo reika
lais — Vyčių organizacija- Nors 
gerb* kalbėtojas pirmu syk kalbė
jo Glevelande, bet savo užduotį 
atliko labai gerai.. Antras kalbe-. 
tujas buvo didžiai‘gerb. adv. P, 
Daužvardis, iš Bostono. Gerb. adv« 
— darbininkų didelis prietelius, 
jų žadintojus, kuris visai mūsų 
plačiai Amerikos visuomenei yra 
žinomas kaipo didelis kalbėtojus. 

-Joju kalba buvo tampriausiais ly-

m.

’tes, kuriodvi nuo mažų dienij dar-, 
ibuojasi mūsų kp., lošia teatrus, be 
jų galime sakyti, kad kaip judvi' 
pradėjo^ mūsų kp. dalyvauti, tai 
'retas kuris teatras buvo atvaidin
tas. Tad-gi apie jiedvi daugiau 
nerašysiu, nes clevelandiečiai pr
ieš UrbŠaitės gerai Žino, kaipo į- 
žymias lošėjas.

Garbė tokiems tėveliams, kurie 
taip puikiai išaugina savo sūnelius 
ir dukreles. Daugiau tokių teve- 
lių-močiutių; daugiau tokių sūne
lių ir dukrelių, kurie niekuomet 
nesigėdi tarpe Žmonių pasirodyti 
ir jie laiko tą sau už garbę.
> Žmonių buvo neperdaūgiausiai. 
Vienok yra vilties, kad pelno kuo
pai liks.»

Grtota*<

*

lietuviai* išleido savo vaikučius į 
viešas mokyklas. Atsiminus sąru -t g 
brangios motinėlės Lietuvos var
gusis meilę reikėtų vaikelius siąs- 
ti j. liet u viską mokyklą, nes Vil- 
niussiLašaroinisprašo kūdikė
liams duot pažint lietuvišką kalbą.

Jo Malonybe Baltimorės arei- 
vyšteupas iškėlė mūsų vikarą kun. 
K. Losinską į So. Baltimore, Cur- 

| tis Bay, Md. Linkime jam lai
mingos kelionės.

te Gvazdikas.

PHILADELPHIA, PA.

Kur linksmiau?

‘ Visados ir visur yra linksma 
laiką praleisti geroj kompanijoj! 
Atminkim jog linksma ne visur ir 
visada, bet ten ktn* randi savuo
sius. Kaip tik Švento Kazimiero 
parapijos bazare ir yra proga vi
siems, susieiti, vieni kitiems duoti 
patarimų, pasikalbėti, pasilinks
minti ir t. t. Biznieriams yra la
bai naudinga sueiti į draugiškus- 
santikius ir pasipažinti. Dėlto 
viena diena yra skiriama ypatin
gai biznieriams, būteni^ sereda, 
rugsėjo 24 d. Gerbiami Philadel- 
•phijos ir apielinkės biznieriai, vi
si esate maloniai kviečiami į tą 

(f<kermošių,” kuris yra paruoštas 
sv. Kazimiero parapijos. Ten bus 
pįlna inteligentų, biznierių ir vi
siems bus proga susieiti ir tuomi 
linksmai laiką praleisti. Tikimės, 
jog visi atsilankiusieji bus pilnai

Baltimores' parapijos ■ mokykla patenkinti.
atsidarė 17 d. rugsėjo. Kaikurie ' > Bazaro komisija.

S
ENAI I8UT/metuose. Enrikus J. iMutftzerJs pradėjo Mą b* 
kuri stebėtinai IŠutigo, delt>[ tu* kiul žtuou& rmfo JJ ei 

saugiu Ir teisingu. TukstniuJiul žmonių siuntė pinigus savo k 
tan per šią banką ir net centus nežuvo. Hclmttzeris buvo liną 
ktiipo "draugaii ateivių’*

Finansiškai stiprus interesui atpirko dabar šią banką su 
riti lamas Heknltzeris vis turi Kyšius, Jis dabar yra Europoje ' 
žiūrėjimui ir nudarymui tvirtesniais bankinius ryžus, taip 1 
dabar išmokėjimai dolarlats bus greitesni Ir kurmis pigesni*.* i

ši banku yru senu ir tvirta kuri turi užvydėtlną reputaciją 
yVa Valstybinė Bunka ir No\v Yorko Valstyliės padėjimui pinigai 
Padaryk šią Nmv Turko Bankai Prlslųsk savo idnigu* i 
Pavesk mums persiuntimus pinigą, mes sutaupysime IŠkuič!

Universal Ekchange B**
Pirmiaus žinoma kaipo Enriko J. SchnitMrio 

Valstybinė Banka 
14M43 WASHINGTON ST„ WW WRK, N. T.

| NEPAPRASTAS 
| NHINIMtSĮ|---------r ._

(
Esame gavę LIETU
VOS ALBUMĄ, kuris 
kainuoja $5.00. Dabar 
duodame progos kiek- | 

a vienam lietuviui įsigyti | 
f tik už $3.50, tat yra ne- I 
g paprastas ,rbaigėiias/r « 
| “DARBININKAS” 

366 W. Broadway,
g Sq. Boston, Mūss,
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I ,j.LIETU¥Or
I PER BREMEN’Ą \
■ Ant puikiausio ir didžiausio
■ Vokietijos laivo •

ICOLUMBUS
■TIK 8 DIENAS ANT VANDENIO 
■Nepiliečiai gali pasisvečiuoti, su 
■savo giminėmis uži'ubežyje ir su-
■ grįžti bagyje dvylikos mėnesių J 
■Ameriką. Toki pasažierlai nebus 
■prlskaityti prie kvotos.
■ Dėl informacijų kreipkitės
■ prie vietinio agento arbaI 192 AVASHINGTON STREET
■ BOSTON, MASS.

į Merginos—Justi
t Rūpesčiai Užsibaigė!

I*
I
T

Buvo Mikai, kuomet nieku netfnoją 
kas yra pUtekanoa Ir kaip >uo 
atsikratyti. Šiandien yra vūiikai jį* 
Prutu dalyku uilaikyti- «avo pinu* 
ku» ir galvon oda Ivariojc ir mi« ‘ į 

| koja padfityje. I

i Ryffies
: Utepant galvą, ku vakarai einant gulti 
! per aavaite ar deiimtj dienų, aunai- 
j ' kina pleiakanaa it paragina jpatį 
: plaukų augimu.. Po to naudokite 
J Rųffles tik retkarčiais sulig reikalo 
į ir daugiau neturteltė jokių utffiiiiU- 
i mų ra pleiakanomla,
! Banką Me, aptieko»e, arba ui 75c 
Į priiiunčiaipė atsčiai * dirbtuvė. 

I F. AD. RICHTER & CO. 
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NORTH 8IDE, CHICAGO, ILL.

Šv. Mykolo parapijos bazaras 
prasidėjo rugsėjo 1 d., Labor Day 
.ir tęsis per visą menesį, snbato- 
mis ir nedaliomis. Parapijonys 
skaitlingai lankosi, o Šiemet baz»- 

:'m kuoptiikiuusias ir gražiau
siais daiktais. Beveik visas biz
nis yra daroma ant rato. Jį pa
dare mūsų ligiaikinis klebonas 
gerk. ktui. B. Urba, kuris darbuo
jasi ir rūpestingai eina mūsų kle
bonu gerb. kun. A, Baltučiu parei-

4
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NORTH - GE.RMAN

VĘ ATIDUOSIU: 
ŠlAfA SENIUI

AJSIIMMU.NVO 
TO MA^O ZrtJtfUi 
PERVĄSARĄ.

ilemuTu man* 
KrATtouoiįviių 
pmiąų.TAi aš ta-
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Vargas žmogeliui bejūgėliui 
J į viri skriaudžia, , kankina

’ Ir pasmaugti ketina 
Ledininkas biznieris nulupo, 
Sau gerų lizdų susuko;
O dubai ateina auglininkas
Kitas žmogaus mučelninkas. 
Jie vienas po hito lekioja 
Ir vis darbininkų 'mindžioja. 
Kada-gi tie vargai pasibaigsi 
Sunkioji našta nupuls?
Tik tada, kai darbininkas susipras 
Ir išsiliitosavimtti priemones ras.

• Kai jis stovės ne vienas, bet daugelis. 
Kai jis žinos kas yra organizacija 
Ir gerai pažins kooperacijų.

X ’

*> - 
I
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tvirblto

TRUMPrAUSIAS KELIAS Į 
VISAS DALIS 

LIETtfVOfc
» • • 4

Išplaukia kiekvieną «avąltą «v 
musų laivai* de lux» ,

“AlbertBsMn” 
“DeutscHand” 
“Rešotate” 
“Kelaiioe”

Kurie I, II Ir III M«m 
pasullerlus lt popuUarliid lai
vai “Mount Chiy,”’ CLevaUhd.” 
•Ham,” *TirartogiaM ir wW«*t- 
pbnlia” bu cnblnlr III kk*a. Ge
nia mandagia patarnavimu,, 
pulką* kambariai, puikio* apy»- 
tOVlMJ.

JULIUS ROTTBNBaRG 
280 Hanovtr BU Bcmtan, Mm. 
• p *

t

CUNARD
ĮLIETUVĄ 

trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre» 
jais ekspreso laivais 

Berenraria Aųnit&nta
Mauretania

(per Clierbourgų ar Southamptouą) 
•COEUMBIA .......... Rugsėjo 18. 
SCYTltlA......Rūgs. 21, Spal. 1» 
SAMARIA......... Epai. 7, Lapkr. S

Lietuviai važiuoją Lietuvon nve- 
čiuosna neilgesniam laikui kai tu* 
tams/galės grįžti Amerikon neatsfr 
žvelgiant J kvotą.

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ 
JEI manote parsitraukti gimines 1* 
Lietuvos, vietas užsakytu dabaas 
Musų ofisas Lietuvoje suteiks jiems 
pagelbą ir duos patudmą. Visi trą>1 
člos klesos keleiviai turi atskiros 
kambarius. Kuogeriauslas Svarumas 

; ir maistas. Smulk- 
’ menų klauskit vie- { 
’ tinio agento
arba

CONARDLINE
126 Stato St., Boston, Man*

e..» ' . . , ’

BALTIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA

5

Į LIETUVĄ 
Per Klaipėdą , 

Laivas “LITOANIA“ i

Spalio .........
Laivas “ESTaNIA” J

Spaliu .......,.22-rąrj 

3-čtakltaia: 1
į Klaipedą.v, t*.* 4107.00J 
į Kauną ....... L . $107,503 

(Apart karės taksą) j 
Atridnw ką jutos suJž, 4, 
ir 8 lovom dėl mažų ir dL. j 
dėlių šeimyiĄ. 1

gvarumM ir patogumai; J 
Malonui patarnavima*; i 
geras mabtai; • 1
Krutanti pavrikaMi. 1

KniplU?* ptic 1
eycatą ra-M | 1

BALTIC AM1RI0A LDfl I 
9 lro<dway, Naw Y«rk (Mr “

ii ■ H |i*|lW**M^d



flETINfS BNIOS
^DARBININKŲIIRDY8. .

Vyčią susirinkimo apraši- 
ĮO.fnatytist kad vyčiai dide- 

žingsniais rįštasi žengti 
m — yra nusistatę užau- 
savo kuopą net iki dvie ją 
t narią. Puiku. Bet ka-gi 

Darbininkai!? Jeigu 
Šaunuoliai šoko prie tokią dar- 
*my ‘tai mums suaugusiems jau 
PįAia griebtis daugį didesnių 
PUftusimą aybą < užsibrėžimą. 
; Juk turime atsiminti, kad mū- 
b'uą laukia ne seimelis^ bet jubi- 
AJjejinis — dešimtmetinis sei- 
> mas, kuris bus vainiką mūsą 
jaunystės dieną. Iki to seimo 
mes turime gerai padirbėti, pa
sistengti', kad tas istoriškasai 
Beimąs būtą pas mus, o ne kur 
kitur. Mat, sulig centro valdy
bos nutarimo seimą galės turė
ti ta kuopa, kuri daugiausiai 
prirašys naują narią. Prie to 
jau labai smarkiai varosi 
H ome stendo, Braddoko, Det
roito ir Clevelando kuopos; ne
kalbant apie Montello ir 
Nasliua* • : '

Darbininkai, Bostoniečiai, 
turekimės. Bus gėda jeigu iš 
mūsą panosės Įeiti ištrauks do
vanas ir garbingąjį seimą.

Prakalbos pas mus bus spa
lio 19 d., rengiamės prie ją 
tvirtai, neužsileisldme kitiems.

Darbininkas*

• •

didžiausiu uraganužino
kite visus atskalūnus laukan 
iš pavyzdingojo gyvenimo 
darželio. Šalini visi nedaku- 
pfiūi fe “mokslu,” žaliu! 
tautos ižgažnu ir visi kiti dva
siu tdMgai.

Vienu ii visų.

ItVAŽIAVO,

Advokatė Šalnienė šiomis 
dienomis išvažiavo į Washing- 
toną, kur dabar atsihūa Ame* 
rikoR advokačių suvažiavimas, 
Ji atstovauja Bostono advoka
čių organizaciją vadinamą 
Keta Beta Pi Sorority. Ji dar 
Istudentaudama buvo veiklia 
naria šiton organizacijos. Gerb. 
Šalnienė sugrįš ateinančios sa
vaitės viduryje.

f

Sandarokas plikagalvis, 
Jo galvą kaip arbūzas barba, 
Prisiplakęs prie vytaitės —. 
Jam bežiūrint paslaptingai, . 
Net jo seilės varva. '

Z. S.

SUSIRINKIMAS.

L. Vyrią 17 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyko rugsėjo 
16 d., nuosavuose kambariuo
se, parapijiniam name. Narią 
buvo labai daug. Visus pąkel-

• VKVJk PAJĖGA.a
Bostono pajėgos didėja ir 

padangė giedrinasi. Pastaro
mis dienomis sužinojome, kad 
So. Bostone apsigyvena gįarsu- 
sai smuikininkas — profeso
rius p. A. žydanavičius, nese
nai atvažiavęs iš Lietuvos, iki 
šiol gyveęs Amsterdame, N. Y. 
ir turėjęs ten muzikos studiją, 
'Dabar jis tuo paČiudarbu už
siims įr Bostone. Be to jis tu
ri ir kitus labai plačius pienus, 
kurie Bostoniečiams yra labai 
reikalingi.

Sveikiname gerbiamą meni
ninką ir linkime jam. geriausiu 
sėkmių -Bostono padangėje.

, . . ■ • -------
ČAMBRIDGE, MASS.

VALGYKLOJ.
Šeimininke, žiūrėk, kokį 

dėtą bišteksą man padavė, ne
galiu ir įpiauti. f

Mariuke, duok ponui aš- 
,resni peilį! ?

Taupumas yra geras pavel
dėjimas.

Ruskin.
r

NETURTINGO ŽMOGAUS 
gyduolesnuosilpnų 
NERVŲ, NERVIŠKUMO

<

į Lietuvos Vyčią 18 kp. nepa
prastas stiSirinkiinas įvyks ne- 
dėlioj, rugsėjo 21-mą d., tuo
jaus po sumos. Kviečiami1 visi 

- tus klausimus svarstė labai do- nariai ateitį ir naują atsivesti.
miai. Nutarė, rengti savybės 
vakarėlį rugsėjo 28 d. Į Šį va
karėlį arba vakarienę bus pri
imami tik tie, nariai, kurie y- 

• ra pilnai užsimokėję ir pilnai 
įstoję organizacijon (yra kele
tas dar nesudėję narystės pa
žadą). Nariams vakarienė bus 
apmokama iš kuopos iždo. 
Apart gardžios vakaronės bus 
ir gražus programas. Jo su
darymui tapo išrinkta komisi
ja Įs gerb. kun. P. Strakausko, 
p-nios A. Kneižienes ir kitą.

Atstovas iš D. Vyčią seimo 
išdavė raportą. Raportu visi 
buvo patenkinti, ypatingai, 
kad būsiantysis seimas bus 
Bostone.

Nutarė dėti visą pastangą 
pristrengimui prie^eimo — au- 

‘ ginti kuopą iš visą pajėgą. Pa
sireiškė mintis,, kad iki seimo 
kuopa turi užaugti iki dvieją 

. šimtą narią. Kun. Pr, Stra- 
kauskas vienas prisižadėjo 
gauti trisdešimt naują nariu. 
Kaip tik tas skaičius narią bus 
gautas, tai tuoj kuopą trauk- 
■sis* paveikslą ir sius savo orga- 
nan “Vytin.”

Į ateinantį N. Anglijos Vy
čią apskričio suvažiavimą, ku
ris bus Norivoode, išrinkta a- 
pie penkiolika atstovą. Jiems 
suteikta daug instrukciją ir 
Įnešimą.
I Buvo daug kalbėta apie iš
kilmingą naują narią priėmi
mą ir‘ją inicijavimą. Pilno 
projekto išdirbimas palikta iki 
sekančio susirinkimo, kuris 
bus ketvirtam spalio mėnesio 
sekmadieny.

Bravo! jauąime, augkite ir. 
bujokite, žengkite pirmyn it 
y-..*."—... - ,į. i..

L. V. 18 kp. Raštininkė

MOTERYS ŪŽIA.>•

Sąjungietes praeito ketvergo 
vakare turėjo' savo privatinį 
susiėjimą, bažnytinėje svetai
nėje. Narią buvo gana gražus 
būrys. Programų visos labai 
pasitenkino.

Ateinantieji ketvergi! vaka
rai bus da gyvesni. Apart lo
jimą, darbelią ir žaidymą bus 
■gardžią užkandžiu ir karštos 
i saldžios arbatėles. .

Nepamirškite sąjungietės su- 
isirinkti . ,

Korespondentė.

TRUPINIAI.

*

Tetaptam* <maw. S*. Botam

NOLIIB’S ORCHESTRA
Muzikantui. kurie guli patarnauti dėl 
visokių Mkllmių, talp-gi mokytojas auit 
darinėto ir xax<>ph<m<». 2 Pacifie St.. 
So. Boaton, Ma>*. (23)

[ Tel. S* B. 3B0S-K.

Lietuvis 
į OMOHETIISTAS

LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ
* VAI8TINY6IX

r

Pa« mu» galit* gauti visokių Bolių, 
iaknių ir giedu nuo visokių Ogų. Mm 
užtaikomų visokias žotao kokios tik ant 
svieto randasi Ir geriausicMi trejankos 
flOC. su prisiuntlmu. Atsiųsk 10c. o 
gausi visokių tolių ir knygų katalogų 
Reikalaujame agentų ir duodame gerų 
pelnų ant musų visokių valstžollų ir 
knj,ra‘ jf. ZUKAITI8, 

449 Hud*>n Are. RoebMttr. N. Y.

X Bfegaamlnnoju akis, priskirtu akb 
V Kilus, kreiva* akis atitlealnu ir 
1 amblIJonHktt* (aklo**) akytai* 
Z grąžinu švtatų tinkamu laika, 
t J, L. Palakanti*, O. D.
| 447 Broadway, So. Borton.

ANT RENKIS IUNCH 
RIMS

Stt vioafe įtnfnaiK lobai geroje vietoje, 
akeranl streeto nuo Bark Bay atotiea, 
130 Dortmmith Ht, kreipkite nnr antrų 
lubų, Talp-gi narnės, turi 50 kamba
rių. >

' PARSIBUOOA
ant Vale Street, South Bostone, B šei
mynų, 14 kambarių namas su mandy- 
nėmls, .skulbynėmig. periate, phizate Ir 
tt., rendos neša $91 į mėnesį; preke 
$8,200. A. IVAS, 361 W, Broiubvuy, 
So. Boston, Mass.-

L ADAI PIGJAĮ
* PARSIDUODA Vėliavų, kukatdų, 

šarpų, antspaudų Iždirbystė tik už tris 
tuksiančius dolerių. Parsiduoda labai 
geromis Išlygomis, ' IŠdirbystė verta ’ 
$15,000.00. Daug visokių mašinų, kaip 
tai: presai špauzdlnimui su auksuotais 
ir sidabruotai slapais, daug mašandį- 
nių klišių, daug įrankių dėl darymo 
guzlkučlų draugijoms. Tinkamai šra
tai labai geras biznis o išsimokinimas 
talp-gi yra aukštos vertės. Dėl plates
nio sužinojimo kreipkitės ypatiška! ar
ba laišku sekančiu antrašu“DARBI
NINKAS” 366 Brondway, So. Boston, 
Mass. ■* ‘ .

NORTH ABUtGTON, MASS.
Parsiduoda 2 namu ir garadžhis su 

visais įtaisymais. Viena stuba 2 šel- 
| mynų po 5 kambarius, rendos neša $25

Jos atlieka dųrbų greitai., - Nervai 
kuri turėti fosforo Ir kraujai geležies. 
Tų suteikia tos gyduolės. Nuga-Tone 
suteiika — geležį dėl kraipo ir fosforų 
dėl nervų. .Tos yra mokslinės budavo- 
tojOB kraujo, nervų Ir vist) kūno. Nuo 
nevirškinimo, užkietėjimo ir nuo išpu- 
Įmo, Vartokite jas Ir .jų pamatysite, 
kaip greitai jos pagelbės. .Tos subuda- 
voja stiprius nervus, sutelkia atšvieži
nantį miegų ir gerų, apetitu, puikų virš- 
dilimų ( reguliarį ėjimų lauk, daug en
tuziazmo Ir ambicijos. Pabandyk jus— 
Jus nieko neprarasite.

Nuga-Tonei yra malonios vartoti;-jus 
gausite visam mėnesio vartojimui už .......  x................... ,__________________
31.00 ir jos labiausiai užganėdins jumis lįr^asj mėnesį} Šita staba i kamba-' 
ir jums nieko nekainuos. Vartokite jas rių, rendos — $20 į mėnesį: guradžlns 
keletu dienų ir jei . jus nebusite pilnai -- - - - — ■ - —
užganėdintas pasekmėmis, atsiųskite li
kusius pakelyje kur jus pirkote ir gau
kite jūsų pinigus atgal, Išdirbėjai Ntt- 
g’u-Tone reikalauja visų pardavinėtojų, 
rad jie gražintų pinigus, jei kostume- 
ris nėra užganėdintas, nes jie žino, kad 
, os pagelbės tokiuose atsitikimuose.

Rekomenduojamos, garantuojamos i f 
pardavinėjamos pas visus aptiekorius 
ir gyduolių pardavinėtojus.

— $8.00 i mėnesį. Viso rendų' $81.00- 
Parsiduoda už $7,500. Nuosavybes 
randasi po’No.19 North Avė., N. Ablng- 
ton, Mass. ■ Klauskite pus B. AJAUS- 
KAS, 58 Linooln St., Brigliton, -Mass. 
Tel. 2902. S.-r-S. 13, 20, 27)

r Tel. University 4111 

TONIKAS Iš 
ŠAKNIU IR 

_ _ KLYNŲ
Labai priimBus gerti, sveikas, gelbsti virškinimui ir labai 

taiso kraują.
86 WINDSOR STREET * CAMBRIDGE, MASS. 

Gauk Pas Savą Krautuvininką
*

TEL. So. Borto* 000*—W. į

LIETUVY8 DANTISTAS | 

A. L. KAPOČIUS I 
251 Broadway, 80. Borton | 

(-Keleivio” name) |
Omo VAtAHnoa: nuo 0 iki ta nuo & 
1:30 iki 6 ir nuo 3:80 Iki 9 vakar* g 
Seredomi* nuo 9 Iki 12 vai. dienų 9 
gubatomte nuo 9 iki 6 vate. Nedi į 
ilomta nuo 9 Iki 12 (pagal nutarti’ į

9

Tel. So. Boston 0464-J.

JURGISSTUKAS
FOTOG4RAFA8

458 WEST BEOADWAlt 
South Boston, Mm, 

Darom dailius paveikslus. Veeelllas 
traukiam vakarais, Užalikom vi
sokiom ružles rėmus.

DR. PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. 9 iki 11 ryta 1 iki ft po piet.

7 iki 9 vale
889 Broadway, So. Boston, <

Tel. So. Boaton 2881. z Į
*

TeL Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR, A, J. DORMAN
(GŪMAŪSKASj

705 Main St., Montello, Vau,
(Kampas Broad Street)

‘ lTriL Malu 2488

GEORGE H. SHIELDS 
ADVOKATAS 

«ll-81fr Old South Buflding 
294 Washington Street 

Boston, Mas#.
Valandom: 9 Ja M. 11d 8:80 P. H. 

EAST BOSTON 0FFI0E 
147 Maverick St., Esat Boston

Telephone East Boaton 1490

87'Gorhm Avenue, Brookline
. Telephone Regent 6568 ’

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdiena 
nuo 8 iki 5 valandos po pietų išsky
rų* Šventadienius. Lietuviai, kad 
Ir mažai sukalbantieji angliškai ga
lt kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. KneiŽio adresas yra 
toksrSOS E.NtottLSfreetriP61^- 
Boston 1696* , , . ,

t

STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

Smalos ir žvyrlo, metalo, šlelto ir 
ašpalo Stogelių. Tai yra seniausi ir 
atsakančiausl stogdengiai S'o. Bos- 
ton’e. Visas darbas ^garantuojamas 
Ir ypatIŠkal peržiūrimas.

T. L. ORMSBY & SON 
216—218 Bowen St.; So. Boston 

(Tarpe E ir P Streets)
Tėl, So. Boston 3662

l

TeL 80. Boaton 870 I

J. MACOONELL, M. D.
Gdlima mifaabiti ir itetvrtiM 

onso valandos: Rytais iki 9 vat
Po pietų nuo 1—8

‘ Vakarala nuo6—9
589 E. Broadvmy, So. Boston

tefr* _■*- m. tf-' TJT~ r IBT* fjf 14

»192 i! sg . Naujos Kanklės. Šį kartąjį 
p leidžiama knyga — “Trejąl į 
jį-Metą Kanklės,” už 1922-3-4'į

“Trejų Meti}. Kanklės” f 

j į buB atspauzdintoa Lietuvo- į L 
jije ir išsiuntinėtos visiems j Į 
j į užsiprenumeravusiems Ka- j 
(į ledoms, 1924 m. Rrenume-! 
įiratos kaina už Treją Metą! 
j! Kankles du doleriai, o vė-!į 
J • liau btfs brangiau. " d

r •

J • liau btfs brangiau. " .
h Antrašas: it

įį MIKAS PETRAUSKAS
ii Laisvės Alėja, 60. Kaunas* H 
ji Lithuanįa.
į į P. S; Pinigus siąst pašto? į 
jį money orderiais.

H 
ii

' ? Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, Spąth Boston 
Ofiso valandos t 

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 51r nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
ir nedSldlenlais.

PUIKUS NAMAS
16 kambarių, su visais improyemen- 

tais, skyrium šildomais pečiais ir pia- 
zais, geriausioj yįetoj arti Ųphams 
Corner,-prie Columbia Road; daug že
mės dėl garadžiaus arba sodo; prekė 
tik $11,800 ir $3,000.įnešti. A. IVAS, 
361 W.«Broadway, So. Boston, JMass. I

 Parduodame naujus BUICK 
automobilius su. šešiais brelkals 
(motorais) puikiausios, tvii’ČIau- 
slos mašinos ant kelio. Galima 
su Buick lengvai pradėti važiuo
ti Ir lengvai sustabdyt. Nemo
kantis važiuoti gdll lengvai iš
mokti Įr su musų pagelba žali
mą greitai gauti leidimų (11- 
cėnse) važiuoti automobiliu. .

• Prekė naujiem Bulckam nuo 
$1,070 iki $3,600, Vartotos ir 
perdirbtos mašinos nuo $100 Iki 
$1,200.

Parduodame ant lengvų išmo
kėjimų ir labai greitai išmokina
me važiuoti.

.VALVEdN-HJEAD

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS

Mes turime naujų me
todų gydymui romatiz-’ 
mo, kurių mes pasiųsi
me į namus kiekvieno 
šio laikraščio - skaityto
jo, kurte tik pareika
laus. Jeigu jus turit 
skaudėjimų jūsų mus
kuluose arba sąnariuose, 
Jeigu jus kenčia skaus
mų oro permainose, štai 

’ proga išbandyt . naują 
į\. metodą, kuri atsieina pi- ! 

„ gial ir kuri pagelbėjo
šimtams. Jeigu jūsų liga, yra Ir chro
niška ir nžsisenėjusi ir jokios gyduo
lės jums negelbėjo, mes patartam iš
bandyt šių metodą, kurią mes pasiun
čiamo DYKAI Išbandymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų jokių pini

gų, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš
siųsime jums apmokėta pašta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą, šimtams 
šita metodą pagelbėjo, pagelbės j[ ir 
jums. Nepraleiskit geros progos pasi
naudoti. Rašykit šiandien, jeigu jus 
kenčiat nuo romatizmo.

PLEASANT METOD CO. 
8624 No. Ashland Avė.. Chicago, IU.

Dept. X 10

i

t
I

I

/ ANT PARDAVIMO
NE1VTON CENTRE. — 8 kambarių 

ir maudynė. Puikus namas, randasi 
geriausioj vietoj Nėwtone. Daug že
mės su puikiom gėlėm ir. vaisingais 
medžiais. Labaįpatogi vieta, arti mo
kyklų, krautuvių ir karų. Parsiduoda 
labai pilgai dėl greito pardavimo. 
Kreipkitės^ į 366* Broadway, So. Bos
ton, Mass.r

r

====S==?======5====S5=S=ak.-

16 METŲ SOUTH BOSTONE I

DR. H. S. STGNEI
AKIŲ SPECIALISTAS - I 

899a W. Broadway,So. Boston I 
VALANDOS: Nuo 9r. iki 7 ▼. ųįfc.|

MOTOR CARSf

“Sadaros” redaktorius tai la
bai “sniart” vyras, .

Jau kaip praded jis kalbėti tai 
tikras Ananijas,

Sandariečią yr’ nesveiku, pa- 
yyzdin J. K.

Reiktą veikiai jam pašaukti 
gydytoją.

■Sakomaj kad genys margas, 
pasaulis dar margesnis. v uz

A

“ Sandaros” redaktorius’ 
piemenį “mažesnis.” 

*. *
Sandarieęiai šaukia, rėkia, ją 

galvos pilnos mokslo.

* *

Kur tą mokslą jie įsi gija? Gi 
ant gatvės kampo.

PARSIDUODA NAMASa • -
abal pigiai ir geriausioj vietoj.South.1 
Boston’e, prie Thomas * Bark. Namas 
turi visus intaisymns, devynios Šeimy
nos ir daug žemės— galima statyti fa- 
radžius. Labai lengvos išlygos ir ma
las įmokėjimas, tik $3,000. Bendų per 
metų neša $2,016.00. Turiu ir daugiau 
namų ant pardavimo visoj Bostono a- 
pielinkėj. Kas norėtumėt pirkti na
mus, užeikit pas mane. .T. GRINKE- 
yiCH, 15 Gatės St., So. Boston, Mass.

LIETUVIS GRABORIUS 
(UNDERTAKĖR) 

šluom! pasiskelbia atidaręs nau
jų įstaigų ,kurl kiekvienam ‘malo
niai patarnaus laidotuvių reikaluo
se, nepaisant ant kokių kapinių, 
sulig noro laidojančių.

Tatai Montello’s ir apylinkės lie
tuviai prašomi yra panašiuose rei
kaluose kreiptis pas savo tautietį :
A. VAITEKŪNĄ (WAITT) 

15 No. Montello St., Tel. 1023, 
Brocktoii, Mass

Rezidencija
25 Enterprlse St., Montello, Mass. 

* Telephone 6746-W.

t

t T. S.
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Telephone South Boston 8520

A, 0. ŠALNA (SHALNA)
LIBTUVIS ADVOKATAS

Baigės du Universitetą 
(Joneli UniVėMity sw X B. 
G. WMhington.Univ.ra LL.B. 

“DARBININKO”NAME
(antros lubos)4

*• W. BiudWay« S*. Bortu.
Rezidencija

805 Harvąrtl St., Cambrldge, Mass.. 
’ Tel, Ūnivergity. 1463—-J.

TAI PROTAS.

Tūlas J. K. “Sandaroje” pa
rašė sakinį, būk tai iš Švento
jo Rašto. Užklaustas kur Šven
tame Rašte toksai sakinys ran
dasi, J. K. vėl “mokMiškai” 
atsako: ‘Paimk Charles R. 
Mabee, M. D. “Nature Suffra
ge” knygą.” Tai' protas, kaip 
viščiuko... Tai sulig tavo 
proto, pone J. K* kpyga “Na
ture Suffrage” yra šventasis 
Raštas. Keno? Gal tavo?

t

SVARBU ŽINOTI
So. Boston*© ir apielinkės tiems lietu
viams kurie turit savo namus, čia y- 
.ra atvykęs iš vakarinių valstijų pro
fesionalas, kuris , užima visokius dar
bus, darom iš medžio, pataisom kas tik 
reikalinga, ‘ pentį jam, popieiųiojani. 
Svarbu tiem, kurte dar mano statyti 
naujus namus: bangalo-ar kotedž ar di
desnius, tai atsinešk!! bliuprintą arba 
galit ^užsisakyti padavęs ant vietos ko
kio tik norėsit pigiausia ir geriausia. 
Durbės yra daromas pirmos klesos. 
Kontraktorlų galit matyti po 6 vai. va
kare po numeriu 148 D St., Šo. Bos
ton. Tel. So. Boston 3366-M. Klauskit 
PETER MAŽOL. (23)

ANT PARDAVIMO
KRIAUČIAUS BIZNIS po numeriu 82 
Arthur St., Montello, Masš. Biznis iŠ-

Taip pone J. K, tu ori
tas.” “

Vtt+I. pragyvenimų.
Vyill. 2{J canton St

Migailfts, nes galima padaryti gražų 
Mano gyvenimo vieta 

25 Canton St., J. Antanavičių.

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R.
Resid. Tel.; So. Boston 1912—W\

S. RARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balsamuoto- 
jas,. Real Estate Ir Public Notaras.

i. 843 W. Broadway,
. South Boston/Mass.
Residenelja: 287 D St, So. Boston.

P. J. AKUNEVIČ1US
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia gerlausį paskutinį patai-, 
navimą, todėl verta pas jį kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Broadway,’ South Boston.

Tel. S. B. 0183AV.
Gyv. 820 E. 6-th St., S. Morton 

^SJ5SH3^šB3G»aSŠSSaSaS5SS6SSRSESa86SH<fcMSSSS^^S

; Tel. S. B. 0441’

įF. J. KALINAUSKAS
; • advokatas . : 
’414 Broadw*y, So. Boston: 
I (Antros lubos)

M »»» 98 H >8 m 6

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
PIRMININKAS — M. Zoba,

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

VTCE-PIRM.■ Kazys Ambrozas
492 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠTININKAS-^ J. Glineckis,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠTININKAS — Matas Šeikis,
40 Marne Rd., So. Boston,. Mas& ' 

KASIERIUS — A, Naudžiūnas,
885 Ū. Broadvvay, S. Boston, Mase. 

MARŠALKA— J. Zaikls,
7 IVinfleld Št, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čių nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų 
vai, po pietų Sv. Petro parapijos salėj. 
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-GUOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI -

Pirmininkas ■—Antanas Pastolis,
146 Bowen St., So. Boston, Mase 

Vice-pirm. Martinas KnlstantaS, .
4062 Washington St., Rosltodale 

Protokolų Rašt — Antanas Macejunae,
450 E. Seventh St, South Bostoa 

Fin. Raštininkas — Juozas Vlnkevlčius
906 E. Broadway, South Boston 

Kasiėrlus Andriejus Zalleckas,
807 E. NInth St., So. Boston, MasS. 

Maršalka — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St, So. Boston, Mase. 

Draugystė D. L. K. Keistučio laike 
mėnesinius susirinkimus kas pirmų ne 
dėldienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashlngton St, S. Boston, Mass., 8-čl< 
valandų po. pietą Ateidami atsiveskite 
su savim naujų narių prie musų dra» 
gijos prisiratetL

iv. Kazimiero r. k. dejos 
VAIDYBOS ANTRAJAI

Pirmininkas — J. JaroŠa,
562 B. 6-th St., So. Boston, Mass, 

Vice-pirm. — J. Grubiųskas,
157 M Street, So. Boston. Mase. 

Prot, Raštininkas — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., S. Boston, Mase 

Piningų Raštininkas ~ K .Kiškis,
• 8 TIatch Street, So. Boston, Mass.

Iždininkas L, Švugždys,
111 Bovren St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — P. LauČka,
895 E. Flfth St, So. Boston, Mase, 

Draugijos reikalais kreipkite visa
dos t protokolų raštininku.

Draugija savo susirnkimus laiko 2-rų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1-mų vai* 
po pietų parapijos salėje, 40® Seventh 
St, Bo, Boston, Mass*

X Teipgi parduodame batarejas, RADIO Ir visokių automobiliams reik- X 
O menų, taijerų, tūbų Ir t., t. pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti ir $ 
X taisome mašinas, nebrangiai ir atsakančiai. g
(Ekspertai mekanikai padaro ištirimų (tęst) ant mašinų’ Ir batarejų& 

visiems dykai Lietuvių garadžiuj ir automobilių krautuvėj: O

MOTOR SALĖS COMPANY |
541—545 East Broadway, South Boston, Mass, |

BUICK SALES AND SERVICE . |

Telephone So. Boston 0376 ir 1370, . X

t

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Parduodam, sumainom namus, ukes, biznius ir visokių privatiškų nuo

savybę, taipgi skolinam pinigus, perkam ir parduodam MORGIOIUS, ap* 
draudžiam (inšiurinam) visokį turtų nuo. ugnies ir nuo visokių nelaimių. 
Mes visiems suteikiam greitų ir teisingų patarnavimų., Taigi Visais virš- 
minėtais reikalais kreipkitės pas . ’

OLSEN’S REALTY COMPANY .
DOMININKAS J. OI.SEIKA, Savininkas.

409 W. Broadwav, Room 3, South Boston, Mass. TeL Š. B. 0243

Tel. Porter.0755—M.
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University
J. H. Snapkauckas

Pranešu savo kostuftieriams kad perkėliau savo geležinią 
daiktą krautuvę naūjon vieton. Parduodu viską ir že

mom kainom, kaip tai:
Mūs special maleva keturiu spalvų, už galioną. ,.....

* VamiŠius Jlekierius), už galioną (gorčią) .. /.,.., 
Bačka dėl pelęiią
Boileris dėl drapaną virinimo ..... *.. *............
Baksiukas dėl duonos laikymo....................
Taip-gi visokios rūšies dėl stogą taisymo popieros ir 
guntą. •
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i 1147 Cambridge Street,
IĮ

UNIVERSITY HARDWARE
C&mbridge, Mass.
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