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PopteKua PIUSIX Bako:
> ^KieMeno /k^UIiko yra 
treste priedermė paremti ka- 
UlikOkąją spaudą ir jį kuo- 
plačiausiai pasrėbti tarp feno- ; 
nią. Geri Iaikr&ičiai yra nau- > 
ginglatudii daikte ir rerti di-*
džiausto užmokesnio.”
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r™Organas Amerikos Uaterty J 
' Rym"Katąliką Šv. Juosajį

Darbininką Kooperatyvįį^^ 

, Sąjungos
D A R1B ININK Ali

—Etna— .
UTAIININKAIS, KF^TVEUaAlS HL® 

. suBATonis

nžrnbežy Ir Bostono apjelink<’’ie ?*|S 
motatns

“Darbininkas” >
366 Broadway, So. Boston, 

Tol. South Bosimi 620, < W|

Kainais
________________i________LL
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GAUSI AUKA.

New York. Vienas banki
ninkas, kurs savo vardą- pa
slėpė aukojo $250,000 negrą 
kolegijai. . (
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iPREZIDENTO PRANE
ŠIMAS.

~ Pereltą seredą kongrese Tapo 
.perskaitytas prež. Coolidge’io 

pranešimas. Svarbiausiu jo 
pranešimo dalyku buvojai pa
brėžti taupumo reikalą. Sakė. 

Jmd kongresas neturįs užgirti 
didelią išlaidą, nes tada mokes
čiu nebūsią galima numažinti.

Toliau prezidentas nurodė, 
kad Amerika privalėtą prisidė
ti prie Tarptautinio Tribunolo, 
parduoti arba . parandavoti 
vandens jėgas vadinamas Mus
ele Shoals, įvesti kontrolę ant 
vandemj. upią Mississippi .ir 
Colorado, apsaugoti negrus 
nuo lynei avimą ir pataisymas 
ateivvbės istatvmo. Preziden- te m t- «

tas stovi už tai, kad eionykš-
* elnius ateiviams, būtą ■paleng

vinta atsitraukti gimines.
Galop prezidentas Coolidge 

kalbėjo apie skolas, kurią su- 
ma siekia $12,000,006,000.. Sa
kė, kad D. Britanija, Finlan- 
dija, Ungarija, Lietuva ir Len
kija jau susitarė dėl skolą grą
žinimo. Taigi dėl 42 jnuoš. sko- 

, . Ją jau susitarta.
Prezidentas pabriežę, kad 

jis, priešingas skolą atsižadėji
mui. Sakė, kad skolos kuo- 
greičiau turi būt grąžinamos. 

-Bot nepritariąs spaudimui. Sa^ 
kė, kad jei skolos nebūtij su
grąžytos, tai tada nebūtą pasi
tikėjimo ir kreditas būtij suma-. 

’ žihtas.
r * «
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NEKVIETĖ LA 
FOLLETTE’O.

Prezidentas Coolidge turėjo 
keletą taip vadinamą “break- 
fast conferences.” Į jas kvie
tė visus respublikonus senato
rius, išskirant La Follėtte’ią 
Frazier’ą, Ladd’ą ir Brook- 

,• bartą. Šie buvo respublilvonai. 
bet atskalūnais parūkuoti.

-t*

i

PAŽADĖJO PARAMĄ.

Prezidentas Coolidge būdą- 
nias CTiicagoj farmerią parodo j 
pasakė dvi pralmlbas — farme- 
riams ir biznieriams. Ferme
riams pasakė prezidentas, kad 
valdžia 
riams. 
patarė 
rrais.

talkininkaus farme- 
Bizniėrias prezidentas 

kooperuoti su farme-

h

DARBAI,
i

l

Pa-gal, Darbo Departmento 
skelbimą Oklahomos valstijoj 
darbai gerėja. Audiminės eina 
pilną laiką, Pakaunės teippąt. 
Žibalo pramonė eina 60 nuoš. 
normalia laiko. Aliejaus spau
dimo dirbtuvės eina pilną is?i- 

ką.
Chicagoj dirbtuvės po trupu

ti didina darbininku ? skaičių.- 
Namu statymas orui esant pa
togiam eina gerai. Kelią sta-. 
tymas ir ’ taisymas tehetęsia- 
nas. .

Missouri valstijoj darbai po 
truputį gerėja. Arizonos vals
tijoj kelią tęsimas eina pirmyn. 
Ilgas plentas Southem Pacifie 
bus pradėtas būdavot! nuo 
■Naują Metą.. Dabar matinin- 
kai prie to darbo tedirba. Bo 
vėluos valymas Arizonoj' bai
giamas. Vario kasyklose dar
bai, eina normaliai,

W. Virginijoj anglią kasyk
lose darbai gerėja. ■ Kitose'pra- 
monėse permainą nėra.

IŠKILMINGAI RALAIDO JO.
f • >

" 'l1 ' '•

Estijos vyriausybė ir visuo 
menė. labai iškilmingai laidojo 
žuvusius laike bolševiką maiš
to. Laidojimo dieną visos val
diškos ir visos privatinės įstai
gos buvo uždarytos. Visa Es
tijos sostinė apsidengė gedulo 
ženklais, Tuoj buvo atsišauk
ta, kad dėti aukas .užmuštąją 
šeimynoms. Tai p vieną ditną 
sudėta 2,000,000 markią.

NEŠNEKA APIE SKOLAS.
Francijos premieras IJerriot 

paskelbė, kad kalbos apie 
Franci jos derybas su Amerika 
rdel skolą grąžinimo esančios 
be pamato.7 Sako, kąd Franci
jos ambasadorius teisybe šne
kėjęs su Amerikos iždo sekre
torium dėl skolą, bet tai nebu
vęs oficijalis pasikalbėjimas. 
Premietas sakė, kad Franciįa 
pirma turinti pamatyti, kaip

BANKŲ DEPOZITAI 
PASIDVIGUBINO.

New -York. — 1912 m. visuo
se Amerikos bankuose depozi
tą išviso buvo $8,425,275,000., 
Dabar tu depozitą’ bankuose y- 
ra $20,8 <3,562,000. Depozito- 
•rią anais metais buvo 12,584,- 
316, dabar ją yra 38,867,994.

•Vidutiniškai anuomet kiek
vienam depozitoriui atsėjo po 
$89. Dabar ją atseina po $186.

Reiškią depozitai daugiau,, 
negu padvigubėjo, depozitarią 
Skaičius patrigubėjo, o viduti- 

—u. ”•':k

VYKO PAPRASTAI.

Prezidentas Coolidge vyko į
Chicago dalyvauti galviją, pa-, miškas depozitoriij padėtis veib 
rodoj, kaipo paprastas kelei padvigubėjo. : 
vis. Mokėjo paprastą mokestį.
Specijalio traukinio nesamdė 
dėlto; kad būti taupiu.

*■.

11 UŽ POLICISTO NUŽDUYMA

Halifax, N. S. — Levus Bevis 
augščiausiojo teismo pripažin
tas kaltu nužudyme poliicsto. 
Žmogžudys bus pakartas vas. 
11d. • •

Dawes to pienas veikia ir po to 
susitarti su Anglija. Galop 
būsią galima tartis su Ameri 
ka.

I

DIDELĖ AUDRA,

Norvegiją, paliete didele aud
ra. Daug sugriovė namu, nu- 
teriojo daug miško ir-pajūriais 
daug valčią ir lalvelią sunai
kino. . .

VYKS APDINK PASAULĮ.
Meksiko ex-prezidentas gen. 

Obregon po trumpos vakacijos 
savo dvare vyks aplink pasau
lį. Savo kelionę pradės 
Suv. Valstiją.

nuo

Rusijos kbmisarą taryba nm 
tarė leisti išdirbti svaigalas ir 
vbdką su 3 
ro vodka biĄo penkiais nuo 
šilučiais stipresnė. ,Komisarai 
tą padare dėlto, kad norėjo 
daugiau įplauką ir kad. buvo, 
labai'prasiplatinęs samogonkos 
dirbimas.

nuoš/ alkolio. Ca-

DIDELIS GAISRAS,

Los A.ngcies, t\rL “ 'žibalo 
Jaukuose 'štiko gaisras, kurs 
nuostoliu pridhre už $1,900,000. 
Žuvo Adenas žinogusi

BARTENDERIAI STREI
KO. *
- I 11 ' ' t

Dubliu. — Airijos sostinėj 
sustreikavo bartenderiai. ir to
dėl užsidarė 600 karčiamą.

PAKĖLĖ ALGAS.

SAUGO JA MINISTERIUS.

Anglijos minifsteriai atsirado 
pavojuje. *IŠ Egipto guberna
toriaus gauta žinia, kad■ ton su-1 tJ_„
sektas suokalbis Londone nu* Paryžiaus komunistai buvo įįi 
galaliinti ministerius. Kai Lon-'kėlę dideles demonstraciji3į 
done gauta ta žinia, tai minis- Demonstrantai šaukė, kad raį 
toriai gavo 4<aniohts-sargus.r

Laikraštis Daily Alai! nnro- kad francūzą komunistai tą; 
’do, kad šitokis suokalbis esąs darysią, ką ją rusai-drauj 
d«arl)as Egipto nacionalistą. “

KOMUNISTU DEMONS 
------------------ cnAt^

Rusijos ambasadorius Kr$į 
sin jau atvyko Paryžiun. Jaą

■H,

voliuciju , pasiekė Paryžią ij

ri

padaro. . . j
Komunistu demonstracijoj 

. — . NEPRIPAŽĮSTA SAJŪKGOS baVOapŽeWŽnl0nilĮ' J

Tiys geležinkelią komnani-1 —— i f -; f „TTT.vrr»T TTf ANTTTft '
jos pakėlė telegrafistams algas. I Anglijos vyriausybė pranešė LEIS .ŽUDYTI LIGONIU®, j 

- - - - - - - - ; Danijos parlamentam Teisus
gurno m m isteris Įnešė bilirn 
kurs turi vieną naujanybęį 
Tuomi biliumi būtą daktarate! 
leista. pribaigti nepagydomu! 
ir sunkias kančias kenčiančiu! 
l igonius. Tas daroma būtą 
ligoniui prašant. Toliau bilw

IŠLEIDO ATSIŠAUKIMĄ.
* - .--------- -

Kubos ^ngar Planters’ 
Ass ’n išleidi ątsiš.auld mą rei- 
kale.streiko. Prašo; kad visuo- - 
nienė Įsikištą Į tą reikalą ir 
vestą prie arbitracijos. Savo 
manifeste.kompanija sako, kad i Sprfogfield, Alass.—Hefbert' 
01.' 4.1/11 't*i Ali a* 'tmnklA nncnfm.In • i • • v-
ka taikytis. ’O tas punktas yra' 
tai darbininką reikalavimas tu
rėti. balsą bijanio administraei- 

'.joj*: . ią'i ui 1,11^1^' ....a,,;..'
Leaventvortfr, Kam* — LL-

NUSIŽUDĖ,

tik dol vieno punkto nesutin*,g^jgg^ buvęs inžinieriumi ho- 

tolyje, nusižudo, kai neteko 
darbo. . .Jis yra 55.m. amžiaus.

U JUgJKfiRff MOTERĮ^.

Fitchburg, Mass. — Mary E, 
Ryąn, 61 m. amžiaus moteris* 
pasikorė. .Tą kabojant prie du
rą rado jos duktė. ’

f ' .

PAKĖLĖ ALGAS.

NUSIŽUDĖ KARININKAS

pulk. T. Smitii, studentas vie
tos generalio štabo mokyklos, 
nusižudė pasikorimu. - .Jis 4a- 
lyvavo didžiajame kare.,

PRIEŠ BRANGIAS 
PANČEKAS.

‘ Londom — Iš demokratiškos 
Franci jos atėjo dristokratiškon 
Angiijon žinia, kad Paryžiuje* 
pasirodė krautuvėse pancekos 
po $1,000. Baronienė Temple- 
ton išėjo su protestu prieš to
kia mada. Sako, kad nei vie- 
na Anglijos save gerbianti mo 
teris, kadir turtingiausia, ‘ne
privalo tokią eikvojimą dasi- 
ieisti. ' , •

“ * * '

AUDRA.
Francijoj Nicos „ pajūrinį 

mi.estą palietė didelė audra. 
Griuvo kelttas namą ir sužeis
ta 70 žmonių.

• * ■ ____________ __

IŠ ANGLIJOS IR VOKIETI
JOS DAUGIAUSIA.

Pranešimai apie suteikimą 
vizą atvykti Amerikon ‘ rodo, 
kad vizą daugiausia duota An 
gliįoj ir Vokietijoj. Vokietijoj, 
išviso šiemet vizą duota 11,409. 
o Anglijoj — 9,150.

-—,—>-
• UŽMOKĖ JO VEIK ” 

MILIJONĄ.
Amoskeag- Mamifacturing 

kompanija taksą už nuosavybę 
užmokėjo $851,000. Mokėjo su 
protestu. Sakė, kad parolcuo - 
ta $300,000 perdaug. .

.te

Tautą Sąjungos valdybai, kad 
ji nesikištą į jos ginčą su Egip
tu. Anglija sako, kad Tautą 
Sąjunga netuiT. teisės, kištis į 
tokį dalyką, jeigu Tautą Są
junga kišis, tai Anglija to ne
paisys. '

h 
h

į.t

Denver, Col; — Steam Engi- 
neers’Unija išsikovojo žymiai 
padidintas algas.

4^—^—Jjc_i«k«įiujatiUL..-. .JiUmnudai
NE VIEN PRIEŠ JAPONUS. smo inivatiniems detekty^ 

—— varną už lindimą į privatinį gyį
Kai Japonijos vyriausybė ’ m ' 

pasiteiravo, kodėl Brazilija už
darė duris japdnams ateiviams/ 
tai gavo. patenkinantį atsakyt
um. Brazilija uždare duris ne 
vien japonams, bet visoms tau
toms ir ne ant visados, o tik tū
lam laikui.

venirną. Tuomi pat biliumi btw 
tą baudžiama lupikai, biednie^ 
ji lupikai mokėti} mažesne^ 
bauses, o turtingieji -didesnesra 
Pagalios skiriama bausme ui 
apleidimą arba Maurą apsejfes 
mą vyro su moterimį apba mo^ 
ior$ su vyru. . |

i
7

■<

PAVOGĖ PINIGUS Iš 
TEATRO.

Atlantic City, N. J. — Iš Co- 
lonial teatro vagys, susprogdi
nę safe’ą pavogė pinigą apie 
$3,000. ‘

KĄ PROHIBICIJA DARO.
i • ———H *

Chicago. Girtybė ir alko
holiu nusinuodijimai padidėjo 

'tint 200 nuoš. per pastaruosius 
tris metus. Prieš 1923 m. nuo 
miinšaino daugiausia žūdavo 
ateiviai. Dabar virto kitaip, 
čiagimiai eme labiau girtuok
liauti ir nuodytis.

. Nuo alkoholio mirė 1921 m.
161 žmogus, 214 žinonią 1922 
m. ir 247 žinonią mirė .1923 m 
Gi 1918. m. nuo alkoholio temi- 
rė 86 žonės, 1919 m.—87 ir 1920 Joti visa įlindo ir užsidarė lcros- 
m. — 70. [nies duris.

1 *

c AR IŠMOKĖ^ ' .
1922 m. laike susirėmimą 

tarp turką ir graiką Smirnoj 
sunaikinta daug gėrybią. Nu
kentėjo pramonininkai ir biz
nieriai. Ją turtai buvo ap-

SAKO, KAD SUSIDEGINO. draudimo
____ _ Ikompanijose, Is viso apdrau- 

Columbus, Olito. — Korone- dos išneša £20,000,000; Ap
eis Joseph A. Mtttphy išnešė 
verdiktą, kuriuo pripažino, 
kad liuteroną pastoriaus pati 
Addie Sheatsley pati krosnyje, 
snsįdegmo. Sako, kad ji pir-! 

,ma į krosnį kišo kojas, o pas*

draudos kompanijos lekuoja, 
kad tada buvo karas ir jos už 
tokius nuostolius neatsako. .Da
lykas bus išspręstas teisino.' *

(
4\ III V 

nies duris.

PADIDĮS MUITĄ.
Buinuniojs valdžia ketina pa 

didyti’ muitą ant cukraus. •

Dabar Lietimą Darbininkų 2
Kooperatyves * Sąjungos varo
mas vajus —- yra statymas dar
bininkams socijalio namo. Ant 
Įdek Darbininką organizacija 
padidės, ant tiek darbininką vieną J. Vozbutą. ' ■
namas sustiprės,, ant tiek k,ata-j Bostonas taipgi gana smaį 
Ukams darbininkams bus- šil- kini žengia, ir sako, kad iki pį 
čiau ir ramiau* gyventi; ant baigai šią metą jie bus: pergg 
tiek ją priešai susilpnės ir ne
pajėgs savo* purviną snapą kiš
ti Į ramiąją darbininką tarpą.

Tamsta esi darbininkas.
Tamstai savo rytojus brangus, 
tąt stok darban statyti sau sti

presnio ateities namo trauk 
prie L. D. K. S. savo draugus 
ir pa'žįsamus, stėngkis būti tik- 
'rą kovotoju už žmonijos ger
būvį, nepasilik nuo kitą savo 
draugą, - rodyk savo spėkas, 
kaip kad jie rodo.

Štai ką daro Cambridgius.su 
Detroitu. Jie stoja atviron ko* 

kančią kelią mėnesią bus pa- von vienas prieš kitą ir širdin- 
traiikta. atsakomybėn 47 vilną gai dirba savo brolią naudai — 
kompanijos, kurios, kaltinamos darbininką organizacijai. Ikimas netoli, tai yra viltie

Iki Šiol Chmbridgius vis bu- kad su juo ir nariu skaiičusp^ 
vo pirmoje vietoj, o ctabar jau didės. J
Detroitaspasivijo,Atsistojo ant l CIeyelaildhs pradėjoJnbai 1 

Noav Yorko miesto udminis- to paties laipto ir žada leaip ga* Įgiškai —- su vienu nariu — ju 
traeija patvirtino ateinančią■ lint šokti aukščiau — nepasi-itanuRlėlldm bet pabaiga 9 
metą biudžetą, kurs nustatyąs duoti Cambridgiui, Detroitas j siunti .su Šimtine, ’-.J
sumoj? $398,954,228. Kadangi ypatingai pašoko’ per praeitą Į Sveikinu visus darbuotom 
as biudžetas nustatytai denio- savaitę—prirašė sekančius na-|iv linkiu jums geriausią m| 

kratą tai respublikonai sniar- rius: 
kiai priešinosi. ’ . L .K RovUaika,

J. Ąlanekaitė/, 
J. KaseviČius, 
V..Galeckas ir 
A. Staknis.

■3.
4.
5.

Cambridgius prisiuntėSTAIGUS PAMIŠIMAS.
Plainfield, K J. — Mary

Ktimziak, 32 m. amžiaus, tar
naitė George S. Davey’o papil
dė piktadarybę ■ stūiga gavus 
proto’ pamišimą, Davey buvo : 
prezbiterijonas ir dažnai pasi
ginčydavo su savo tarnaite a- 
pie tikyba. Po vieno pasiginči- 
jimo tarnaitei staiga pamišo 
protas ir ji pagriebus kirvį, už
kapojo tą. vyrą, sužeidė jo mo-' 
terį ir dukterį. Policijai pate
kusi tarnaitė sakė, kad jaiDio^ 

-vas liepęs nužudyti visą šeimy
ną ir džiaugiasi, kad nors ^u-ą 
vietoj nužudė.. \

k?

KIEK GYVENTOJŲ 
KANADOJ.

Nuo 1921 m. Kanados gyven
toją įkaičius padiėjo ant 500,- 
000. Tada gyventoją buvo*8,- 
788,483, o dabar yra 9,226,740.* •

AVIACIJOS KONGRESAS.
Danijos sostinėj Kopenhagoj 

prasidėjo aviacijose (orlaiviais 
laidojimo) kongresas. Tęsis 
tris dienos. ' Dalyvauja 35 de* 
legatai, atstovauja Daniją, 
Franciją, D. Britaniją, Belgiją, 
Vokietiją ir Holandtją.

v - • ’ = 111•

TRAUKS ATSAKOMYBĖN. 
J Washington. — Bėgyje so

pehiagrobystėje'karo laiku.
_____ _____r..........

PRIĖMĖ BIUDŽETĄ,

!

Lt

j

ĖUV0 LAIVAS/
La Rochelle, Francija. ‘ 

Finlandijos laivas užėjo ant 
uolą ir tapo sudaužytas. Kar
tu žuvo 37 jūreiviai^ ~ “

f

lėtėjais. Štai ją nauji nariai:

L*
1 2.

3.
4..
5.

, 6.
Bostoniečiai, sukruskit, tai 

kitos kolonijos nužingsniu^ 
toli, tai bus sunku jas pavy$ 
Dabar laikas dirbti. Iki §to 
smarkiausiai darbuojasi V. 
moliūnas. .

Iš Wcrcesterio J, Vaitkus vi 
atšovė, du nauju nariu, būteid 
S, D. Belinskis ir J, Staslta 
IVorcešteriečią metinis susirin

ur»

J. Einingis, .. 1
P. Marcelioniš, • . 
A. Paulauskis,. q
Vi Boliukonis, l
K. Liaudansky tė, J
P. Mikalauskaitė.

■ nną. <

i

Vajaus
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Cambridgius.su
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MtoM <muy TUEBDAY, THUBflOAY and 8ATUBDAY 
-------- — hy------------

UTHVAMIAJf B. C. JMOfSiOUM OF IdŪBOB
M mrr^UclMi matter Sfpt 12,1915 at tbe post oftlct at Boaton, Maa*. 

lUKter tha Act of March 8,187U,’*
H5C Sr Maniu# Bt apsčiai rate of poetage proTldeil fųr la Sectloa 110* 

Aat oi Dct. B, 1®17, autiiorlaeil on July l2, 1918,”

A

. ♦

«

X

vs.

SUElSpRIPTION BATESi
<■ »■? , i. t«<,,. (4.50

*nd luburbs *• »*•»«»♦*«*•
c<mntrieą 95.50

MMU REIKIA
PADARYT!

Pereitos savaites laidoje lai
kraštis u America” svarstė vai
ką darbo amendmentą. Nuro
dė, kad prieš įvykinant vaiku 
darbo ameiidriienfątoėiknri'anr 
tikro prisirengimo.

Prieš vaiku darbo uždrąudi- 
L mąreikią žiūrėtą, kad butą pri- 

( sirengta prie priverstino mo
kyklą lankymo. Kaikurios val
stijos prie to yra gerai prisiren
gusios, turi užtektinai mokyk
lą to mokytoją.. Gi mokyklą 
/reikia ne vien paprastą, teore
tiniu, o reikia ir amatinią mo
kyklą. Pasiūlyta yra uždraus- 

H ti vaikams dirbti iki 18 m. am
žiaus. ' Žymi vaiką to mergai- 

t čią dalis nenorės vien teoreti- 
J ’nią mokslą mokytis iki 18 m. 

amžiaits. Būtą tikra pragaiš* 
jį tis tokiu mokymu apsirube- 

Žiuoti. Žymi bernaičiu ir mer- 
^ gaičią dalis griebsis amatą, O meistrystės.

. Ar galima' vykinti vaiką į darbo įstatymą ten, kur nėra 
^vaikams to mergaitėms šitokią 

: mokyklą ir mokytoją? Jei1 
^ .'vaikas „ir .mergaitėms nebus ši- 
į tokią, mokyklą ir uždrausi 

jiems uždarbiauti, tai kas iš ją 
bust -

Antras dalykas? klius turi 
būt įvykintas prieš vaiką dar
bo įstatymą, tai motiną pensi
jos. Jei motina yra našlė, jei 

fąegauna valstijos paramos, tai 
^vaikinas ar mergina 16-1'7 me
stą amžiaus laiko sau. pareigą to 

^turi ją pareigą eiti uždarbiau- 
Hi’, kad motinai pagelbėti vers
kis, ypač jei šeimyna yra dide
lė. Kad’našlės vaikai galėtu 
Uętiš mokykloje iki 18 m. am

us, tai jai turi būt teikiama 
Raidžios parama. Todėl ..turi 

Jbūt įvesta taip vadinama mo- 
ą pensija.

K Jei-gi tėvas ir gyvena, bet 
ai teuždirba, tai ir tada ga

li būt gyvas reikalas vaikui ar 
^mergaitei, nesulaukus 18 m. 

iaus eiti uždarbiauti. Ma- 
i uždirbančiam tėvui dažnai 

Įima išmaitinti šeimynos. 
rra aprokuota, kad daug maz 

sės Amerikos darbtodnką al- 
nėra užtektinos. Reiškia 

sė dąrbimnkij negautia gy
vosios algos f living w- 

pa). Kaip šitokie darbininkai 
ali būt verčiami šiąsti savo 

įVaikus to mergaites į mokyklą 
i 18 m. amžiaus? 
Taigi reikia pirma turėti vi- 
e valstijose užtektinai mo- 

įityklą ir mokytoją, reikia įves- 
motiną pensiją įstatymą, 

jįteika. įvesti minimam algas to 
eiti prie vaiką darbo pa-1 

maikirihąo. Taip rašo laikraŠ- 
Sb (iAmerica.”

Elld Kalėdų “Darbininkas” 

Itaadfe dideles dovanas užražy- 
Kkjai ir užsirašiusiam kiek- 
■fliuMi “Darbininko” skaityto* 
Sk paiistengkite iki Kalėdą 
fiįhpjtoti nors po vieną naują 

*įUd«ngva — tikpamegykr^..

<p

” Drangasn užsiminė apie 
radikaliausią priemonę išsigel
bėti nuo ištautėjimo. Sako, 
kad reikalą rasti-lietuviams 
tinkamą-teritoriją ir ją apgy
venti. Tai būtą branduolys su 
Imtūviškoinrs bažnyčiomis, lie
tuviškomis mokyklomis* m

Šita mintis buvo užėjus kai-' 
kuriems dar gerokai prieš ka
rą. Chicagos nejudomojo tur
to agentai biznio' žvilgsniu ke
tino surasti liefuvią teritorijai 
žemės plotus ir ,teu lietuvius 
apgyvendinti Bet tada parū
kuota, kad tas būsią lietuvys
tei' kapai. Buvo tada manyta, 
kad lietuviams geriausia išsi
laikyti miestuose.

Dabar kitaip manoma. Da? 
bar manoma, kad lietuvystės 
rijūnais yra miestai, o ūkio ko
lonijos būtą išsigelbėjimas.

Esant tikram pasiryžimui to 
užsidegimui galima būti išsilai
kyti miestuose ir taipgi’ galima 
būt istegti Kaująją Lietuvą, su
sidedančią iš keletos ‘ valseią. 
Tam užtektą ir lietuvią to pini
gą. Žemės, jei ne Suvienyto
se Valstijose, tai Kanadoj Įdek 
nori. Trūksta tik lietuvią pa
siryžimo, noro to gal mokėji
mo tokias kolonijas įsteigti. 

.Pasilakdami i ir miestuose galė
tume, jei tikrai norėtume iš
likti lietuviais. Ai* žydai ban
dė kur nors steigti ūkio koloni
jas lengvesniam išsilaikymui ? 
Per du tūkstančius metą jie po 
įvairius pasaulio miestus gy
veno ir. išsilaikė.

Dabar steigti lietuvią ūkio 
kolonijas vėloku. Įvairios lie
tuviu organizacijos turi savo 
centrus miestuose . Prisisteigė 
laikraščiu tiek kad daugiau ne
galima steigti. Organizaciją 
naują teipgi nei'eiika. Kazi- 
mierietės turi savo centrą, Lab
darybė turi savo centrą, Pran- 
eiškietės turi savo centrą, Pa- 
sionvstės turi sava centrą, Ma
rijonai nusipirko žemės ties 
Chicaga ir ten rengia kolegiją.

Daleiskimv, kad kur nors 
lietuviai būtą užėję savo ūkio 
kolonijoms zemią plotus iy būt 
pradėję minėtą įstaigą ceiitrus 
steigti tose ūkio kolonijose!. Da- 
leiskime, kad ten vienas Mtas 
laikraštis butą įsisteigęs. Koks 
tai didelis būt akstinas buvęs 
traukti žmones į tas .koloni jas.

Dabai* tarp amerikiečiu nėra 
nei užsidegimo, * nei. reikalo 
įteigti kokią žymią .įstaigą bei 
organizaciją. Vilties tokį su
manymą įkūnyti mažai,, bet 
svarstyti vįs-gi’verta; • ■

ktjimą AmerifcftB'-hetariąiifei- rfti šiokią toMą paramą. Pa
vijoje, '

Lietuvos vhMCMftė'bnvo to- , 
laik-gera to švelni, kolrikame- 
rikiečiai tūksta»ih» siuntė dėl : 
kovos už laisvę,- Bet kuomet 
liektuvių amerikiečių doleriais 
nupirkti ginklai sudraudė prie
šus, kuomet amerikiečių dole
riai'suteikė Lietuvai pastovą 
valiutą, tai Lietuvos visuome
nė ramiai sau užmiršo savo vi
sus pažadus padarytus tuomet 
amerikiečiams—remti juos pa
grįžus į Tėvynę. Ir vietoje kad 
sutikus juos kaipo brolius, ji 
sutiko juos kaipo kokius sve
timšalius, atėjūnus, žodžiu sa
kant, Lietuvos visuomenei (Vi
suomenę kaltinti būtą petpla- 
tus užmetimas. Red.) rūpėjo a- 
merikiečią doleriai daugiau, 
negu jie- patys. Tokiu būdu 
grįždami į Lietuvą amerikiečiai 
,7ii tikslu atrasti motiną atrado 
žiaurią pamotę. Kur jie tilt 
neprikišo nagus, ten nusidegi
no. Visur vietoje pažadėtos 

Ijiems paramos, sutiko beširdį
’* išnaudojimą.

____ ____ _____ ,ojr[ Ir nėnuoštabū, kad tokiose 
Visą, ' kaip grįžusią-apl^kybėse aasidūrę arneri- 

.i’ negrįžushi, veiduose kiečiai, bankrutijp vienas po- 
lengvai galima išskaitytį nepa- k^o- Bankrutijo pavieniai, 
sitenkinimo ir kokio tai apsiri
kimo jausinait Visi jie skun
džiasi! Kame-gi priežastis ? Ir 
kur još ieškoti? Aišku — Lie
tuvoje. -

Kas-gi čia kaltas ? Kas ap- 
vilė tuos patriotizmo pripildy
tus amerikiečius? w Negalima 
kaltinti Lietuvos krašto, nes 
jis priėmė visus kaipo savo tik
rus sūnus ir dukteris ; negali
ma kaltinti jos kalnų, - klonių to 
mišką, nes visi jie neatskyrė į 
šalį savo pagrįžusią ainią. Čia 
jau'norems nenoroms turi pri
pažinti kaltę Lietuvos dabarti
nei visuomenei. Ji vienintelė 
yra'kaltininkė mos nelaimingoj 
katostrofos.' Bėt pripažinti jai 
kaltę be jokio pamato būtą tuš
čias apkaltinimas. Todėl čia ir 
reikia apsistoti ir-pažvelgti ar
čiaus į dabartinę Lietuvos gy
venimą ir esančius saiitikius 
Lietuvos to Amerikos lietuvių.

Pirmiausia turime pripažin
ti, kad dabartinė Lietuvos vi
suomenė yra ne ta, ką ' buvo 
prieš karą. . Iškovojus, tautos 
nepriklausomybę to pati pavir
to į kraštutiną. nepriltiausiuną* 

Visą garbę, visą nuopelną iš
kovotos laisvės aiškiai to gar
bingai pasisavino vien pati sau. 
Nors viešai ji to ir nepareiškia,’ 
bet, kaip toliauš' pamatysime, 
jos veikimai to atsinešimai į A- 
merikos lietuvius tainiškiai pa
rodo.

Kad suntikiai tarp Ameri
kos lietuvią ir Lietuvos vtouo- 
menės nėra toki stiprūs, kaip 
jie buvo trys keturi metui at- 
gak nieks to užginčyti negales. 
Ir juos jaii dabar, pataisyti v- 
ra sunkus uždavinys. Viena, 
kad A metiku- lietuviai jaučia-, 
si užgauti; antra, kad Lietuvos 
visuomenė prarado savo pasiti-

Trys keturi metai atgal, be
ne kiekvieno Amerikos lietuvio 
galvoje buvo vienintėle mintis 
— grįžti į savo gimtąjį kraštą. 
Mintis nenuėjo mintimis, sva
jojimas svajojinais. Tūkstan
čiai, užsidegę ta neapsakyta 
savb prigimto krašto meile, ap
leido šią šalį. Su kupinu ūpu 
iškeliavo į laisvą Tėvynę. Ap
leido, žinoma, ne su tuščiais 
kišeninis —' visi su dolerių 
pln«>šti‘liais. Nes bene visą jų 
huvn taleris įdėti savo Sunkiai 
uždirbtus centus į naują Lietu
vos gyvenimą. Ir kaipgi atsi
tiko/ /

Didžiuma iš tos dideles ar
mijos pagrįžusiu lietuviu, apsi- 
džitūmę >u -avu mylimu pri
gimtu kraštu, grįžo atgal į Va
šingtono šalį, bet jau ne su 
pilnais kišeniais* Kiti dėl vie
nokios ar kitokios! priežasties, 
priversti apsiliko, liūdnai skun- 
džiasi -savo padarytu žings 
niu.
taip to

4 »

J

> <

4

*

Bankrutijo pavieniai, 
bankrutijo draugijos, bankru
tijo to bendrovės. Lietuvos vi
suomenė, vietoje apgailestauti 
tokius nelaimingus nuotikius 
plojo katukę. Ir gražiai, su ra
mia sąžine tyčiojosi iš ameri- 
kiečią nepasisekimų.

■ Delko jie bankrutijo'i Kad 
atsakius į šį klausimą reikia 
arčiau pažiūrėti: į. pamatines 
biznio f akcijas: prityrimą, biz
nio maštabą, ir paramą — jo? 
se.glūdi šio klausimo atsaky
mas^ Jos trys tvarko pasiseki- 
mą ar nepasisekimą biznyje.

Vertelgystės prityrimu, ame
rikiečiai buvo nekaip apsišar
vavę. Ypatingai tas aiškiai pa
sirodė grįžusiuose saliūninin- 
kuose.' Nes /pripilti stiklas 
alaus skiriasi daug nuo išlaiky
mo ' baisiai sukomplikuotos 
kompeticijos. Bet tai he visi. 
Gražaus prityrimo buvo galima 
pastebėti kaip kuriuose pavie
niuose to ypatingai bendrovė
se. Tokiu būdu primesti ame
rikiečiams prityrimo stokos 
nuodėmę visapusiai .negalima. .

Antrą fakcija biznyje — biz
nio maštabas. Šitą fakcija a- 
merikiečius daugiausia parali- 
žavo to da paraližuoja. Nes A- 
merikos biznio maštabas daug 
kuo skiriasi nuo Lietuvos biz
nio maštabo. Nors, tiesa pa
sakius, kiekvienas biznis nėra 
liuosas' nuo suktumo nuodėmės, 
bet Lietuvos dabartinis biznio • *
.maštabas jau perdaug toli at
sitolinęs nuo teisingumo pama
to..- Todėl amerikiečiai vary
dami biznį pagal amerikonišką 
maštabą tuojau atsidūrė ban- 
kruto angoje. Jų teisingumas 
ir atvirumas Čia labai pakenkė. 
(Negalima perdaug to ameriko
nų glostyti. Rod.).

Kad turėti* nors to mažiausią 
pasisekimą biznyje—reikia tu-

rama sugrį&memB amerikie
čiams buvo to yra visai ava* Į Suėmus šią bendrovę pavyz- 
i* r « _ j. »tuną. Juos rėmė ir 
mią dribai tikpaprastoji liau
dis. Lietuvos burŽaarija juos, 
nors neviešai, bet visiškai ig
noruoja, Priežastys šiai Igno- 
racijai yra dvi: amerikiečių de
mokratiškumas, ir ją teisingu
mas.

Amerikiečių demokratiškumas 
pakenkia jiems tuo, kad ame
rikiečiai demokratiškumą su
prantą vienaip, o Lietuvos tū
zai kitaip. Aerikiečiai viešai 
ignoruoja Lietuvos buržuazijos 
'demokratiškumo apsireiškimus 
k. a, ranką kratyme, ranką bu
čiavimo, . ir kepurių maustyme, 
■paskolintą iš franeūzą. Jie y- 
ra įsitikinę į amerikonišką de
mokratizmą, kuris apsireiškia 
kasdieniniame gyvenime. Tai 
yra be jokią išdidumą, be jo
kią ceremoniją, to be jokią pri
vilegiją. Lietuvos buržuazija 
nors de f acto ir tiki į demokra-** 
tiškunią, bet nekuomet nesutin
ka atsiskirti su maloniomis ce- 
temonijomis, privilegijomis ir 
įsibujojusiais išdidumais.

Teisingumas, tarp Lietuvos 
buržuazijos, gyvuoja tik iš var
do. Priežodis,.“Kas tepa, tas 
to-važiuoja,” yru labai guodo-. 
jamas. Amerikiečiai-gi to la
bai nepakenčia. Ir. todėl jie 
šimteriopai moka už tai savo 
nepasisekimais.

Kad suteikti skaitytojams 
ryškesnį paveikslą iŠ to kas 
aiikŠčiau yra pasakyta paimsiu 
pavyzdin vieną įstaigą, kuri be
ne visiehis Amerikos lietu
viams gerai’ žinoma, taipogi, 
kuli su. įnirtimu da kovoja su 
visomis jai pritaisytomis kliū
timis, kuomet kitos jau senai 
turėjo užmerkti akis t. y. Ame
rikos Lietūvią Prekyboš Ben
drovę.

( Nors trumpai perbėgsiu jos 
darbuotę, ir jos vargus, kurie 
kenkia jos pletojimuisi.

Pirmiausia turiu pasakyti, 

kad aš pie esu ne joks šios ben-. 
drovės šėrininkas ir neturiu jo
je įdėjęs nei vieno cento. To
dėl kalbėsią apie ją kaipo visai 
nieku nesuinteresuotas asmuo.

Amerikiečiai, ' sudėję taiks
tančius dolerių atgabeno į Lie
tuvą, kad su jais pakelti Lietu-' 
vos prekybą. Nors tai ir'gra
žus užsibriežimas, vienok Lie
tuvos plutokratams tas nelabai 
patiko. Viena, kad tai ameri- 
kiečią pačią vedama įstaiga, 
antra kad ji vedama pagal a- 
merikonišką biznio* maštabą, 
■ir kaip toliau pamatysime, kad 
ji netik ką nebuvo remiama, 
bet anaiptol, kandžiojama iŠ 
pasalą. Ir tik ačiū dideliam 
sumanumui ir nenuilstančiam1 
darbštumui J. Romano asme- į 
nyje ta .bendrovė nenuėjo to- I

f

I

kiais heliais, kriptai A. B. ir 
kitoc. *

'd'3, turime arčiau pasižiūrėti 
į jos dvi pamatini dali — ek- 
zekutyvį personalą ir darbiniu-, 
kus. •

Ekzekutyvis personalas buvo 
ir yra stiprus. Jį sudaro bene 
vieni amerikiečiai ir koordina
cija juose ' yra kuogeriausia. 
Vienus tik išsilaikymas prieš 
žemiau išrėdytus konfUktus ir 
trūkumus aiškiai kalba už juos.

Darbininką personalas, anl 
ltnrio remiasi didelė dalis viso 
biznio pasisekimo, buvo labai 
šlubuojantis ir n’ekompentęji’ 
i iškas. Bet kaltinti už tai ek- 
zekutyvį personalą, knjpč ne-, 
vykusilmie jo pasirinkime, bū
tą daugiau negu pra -įkalt imas. 
Nes jis iš pradžių ir Luti kito 
kiu negalėjo, j'-ibi.. ginimu 
atvirai r-.id ki't.-ipe-
temukimav ir d.-iri'U;■ui.i .l.if- 
'himii k n. e i •;»i j u e; i ė i c i ♦ i v • te v • 

ra kuogeriausias..
Bet valant bendrovę nuo ue- 

reikalingtj parazitą padaryta ir 
dtrogTMos^^ekpašaImtHHš- 
mesti darbininkai, kiek gale-- 
darni biaurino ir biaurina ben
droves vardą. O tas, aišku,' 
bendrovei ne ant sveikatoj-.

Pašainuiiiui darbininką buvo 
trys svarbiosios priežastys — 
nelvompetentislcumas, neleisiu- 
gumas m nedarbštumas.

Kuomet bendrovė perkėlė sa
vo didesne' dalį biznm.į Lietu
vą, kiekvienas stengėsi \ prie 
jos prisidėti. Bene kiekvieno 
buvo mieriš — šilta vietelė, o 
lutąnetpasipinigavimas.: Visi 
jie teikė savo išpūstą žinystę, 
kuri su laiku pasirodė tiktai 
vienas burbulas. Jau čia ir 
prasidėjo eliminacijos proce-. 
to. ■ fjl

Neteisingume pasižymėjo la
bai žymi darbininku dalis. Ži
noma, amerikiečiams lis dar
kąs atrodo keistu, bet Lietuvo
je yra paprastu, Nors bendrovė 
mokėjo ir didesnes algas, ne
gu kitos įstaigos savo darbi
ninkams, bet tas nieko negel
bėjo. Vogė, nešė, kiek kuris 
sugebėjo ir galėjo. Ir kada, J. ■ 
K. sugavęs tokį negarbingu 
darbą dirbant išspirdavo ame- : 
rikoniškai iš vietos, tai tas as
muo stengdavosi kuodaugiatt- 
šiai skleisti visokią, nieku ne- 
pamatuotu, žiniip apie bendro
ves stovį. O jų buvo ne *vįena»
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NOF?THWĖRMAN

SVgSK KALĖMS’ 
MIEIEt * y * .

ir keliauji per Bremett'ų aut -

S.S.COLUMBUS
v ■

di&iunln irarcliiltktttfį tv&lifata 
latras, arba kitais laivais šios U-

.. atjos. Išplauks r
GRUODŽIO U-TĄ ‘

Paikios trečios klesos luijutos, • 
lUsIiitl kambariui tiktai.

Apsiuryrenę a/eiulai cr^Za/ttfe- . 
jį lįtffif Iii mSnt įietiečiaml jo
kiai,v suffrliimo trulidiftmite,

SpeeiiilIŠkos kainos - ■ 
B Bremcn’o į Kaunu. ’ ‘ ‘

NORTHGERMAN LLOYD '
102 WASHINGTON STBHBflJ- ‘ 

BOSTON, MASS.
ulbu. 1 vietini agentų-

-----——-----------r——

i

I

I

k »

1

*

<

GERBIAMIEMS
KLEBONAMS

*•
Jau turime gatavą Kalėdinių 

vokeliu (konvertų) labai gra? 
žiui padarytą. -Parduodame 
visai pigiai. Reikalaukite.

$«“-DAĘBININKAS’' ■ 
366tBlwayj8o. Bo«ton, Mm>

k

į i

Trumpa ir tiesi kelionė į

MNTSERVIce

LIETUVA
Laivai išlaukta ’ su pulfkausiuis 

(renginiais .
“RESOLUTE“ ‘REMANCE’’ 

. - “ALBERT BALLIN’’ - 
“DEUTSCHLAND”

Veža I, IĮ ir- Iii klesos paša še
rius, ir labai gražus kabineto lai* 

. vai' “CrtreZand Jfoiint <!lay?
ttTTiuvinffiar,) “^'cntpjialia'' Uždą-" ’ 
ryti kambariai dėl III klesos pa* 

. sažterhj. Grįžimas bėgyje 12 mėne
sių nerokuojama prie kvotos įsta
tų. • 1
UNITED AMERI0AN LINES^

JULIUS ROTTEMBERG
260 Hanover Št., Eoston, Mųss. 
arba pas kitus- įguIMik agentus.

CUNARD
) ĮLIETUVĄ
į trumpinusiu .laiku, kas Subata, tre

jais ekspreso laivais
Berenaaria - Aąuitania

Mauretania ' 1 
(per Oherboui'gų ar Soutliaaųjionų) 

<. .. Jiesiai iŠ Bo&tono
CĄBGNTAA, ž.Ghlod. Tį Sausio lt’ 
LA.NCASTRIA, .Vasjar. 22, Kovo 22 

Lietuviai važiuoja Lietuvon «ve* 
čiuosnir-neiigesiiiani laikui ka! me
tams, galės grižti Amerikon neatsi
žvelgiant i kvota, :
Iš LIETUVOS Į AMERIKĄ

JEI manote parsitraukti gimines lž 
Lietuvos, vietas užsakyki! dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje sutelks jiems 
pagelba ir duos patarimo. Visi tre
čios klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. Kuogerlausias Svarumas 
ir maistas. Smulk- f 
menų klauskit vie
tinio agento 
arba

, CUNARD LINE
126 Statė St, Boeton, Mat®.>
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PARDUODU
Parduodu veikalus scenai, origi

nalių mano ^veikalų muzikos meno 
srityje. Parduodu juos pilnai pir
kėjo savasčiai,—pavienių asmenų ar 
draugiją ir atsisakau, A’ardau pirku
sio, nutr visų prfę veikalo teisių ir 
nuo autoriškų.

Parduodamų operų ir operečių y- 
ru kliivlerauzugul, partitūros ir or- 
cUestros partijos; tas viskas pereis 
į-arkusiulų valdžion. Pirkėjas lais- 
‘y». i gali pasirinkti bile vienų vėl- 
;i.:4a jr užvaklyt jį Žemiau .nustaty
si l:«hrt.

uBiiiitė,’* ' . .. - į
t ..-f.xh-aj.ua jautos opera, 
d i. r»’.l 11 aktų. Pirmų kartų 
stirti ta Vilniuje, 1006 m. $ 250
“šienapjūtė, ° f
liaudies opera, vieno lik
to. Pirmų kartų statytu ■ 
Cbicagoje, nW8 m....... 250 

“Vaikas ar Mergaitė?” 
farsiulo turinio, . dviejų 
aktiysupereW.Pirmajį kar
tų statė- “Gabija,*’ Soutli

• Bostone
L “Pirmoji Gegužio,” . 

trijų aktų opera, revoHū> 
cijimiško judėjimo laiko- 
tjirpls. Pirmu kartu Kinte 
^Gabija,” SouUi Bostone. 
(Derasi Chieaglečlal)

51 “Velmas-Ižradajas,” 
trijų aktų koinlfiRii opera. 
Pirmu kartu stato “Ope* • 
vėtės Draugija?* Brook- 
lyno, tyra augių kulbon ■ 
vertinius) IOiMi

šešių ūktų niytologln® b- 
peru. Pirmu kurtu statė 
“Gabija,’* Po. Bostono, 
11)21 m. (Yra vertimus ir 
anglų knlbou) 2000

SmBlimtL:
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pgsiteraukite apie .patogumus keliavimo ant J. V. Valdžios laivų. 
Jie turi didelius patogius kambarius, puikius įvairius valgius, mandagus 

- patarnavimas, didelės dgnys, beno koncertui ir visokios fuSies gerumai 
Jr patogumai,. , . ' >
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Jeigu parkvlečiate savo gimines J. Amerika, Jungtinių Valstybių' 
• Linijų ofisai šioje a fily J e ir imu pus goti jlndaryt vlsų’prlrengimij. Bų*

• lyg naujos kvotos, pirmybe yra duodama ūkininkams, jų moterims ir vai-
• kame, mažesniems IS metų : tėvams, motinoms ir vyrams Jungtinių Vals- 
tybliĮ piliečių ir nevedusių jmmų 18 iki 21 metų, .

Matyki t Jūsų vietinį laivų agentų arba * >

. tUNITfiD STAifliS .LUTES
45 Broadway , New York City

. 75 gtate Street,
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(Sk. Drg. O. Rub-tei)

Vai nieks tavęs taip nemylės, 
Kaip tavo jausmingas poetą.

• Nieks skausmo tiek nekentęs, 
Kaip jis. dėl tavęs numylėta. . . .

Sakyki, pratarki, bent/žodį.
- Ak žvaigžde! gi mano miela 

Ar tiešKman ranką. Girdi ? 
Ar būsi drauge, gyvenime siela...

Ištroškus širdis, vaitoja,' dejuoja* 
Jai'amžiai aptemo — kurčia;
Jinarbė tavęs, kaip be saulės šviesos, 
Per visą amželį* ji džiūsta, ji vysta, ■

Užburtu krūtinė, deį laimės.. 
Salti jai kapai — be tavęs, 
Vai baugu, ■ man vienam poetu 
Vai ramu su tavim numylėta.

Lazdijai, * ‘
. J, Trakiški*.
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Pastaromis dienomis grįžo iš 
Lietuvoj dą jaunikaičiu: Jonas

Vienybėj galybė — dfeUukL t 
One Darbininką Sąjungą fe fib* 
rinlrimA “narbtatalraA* •••

’ • *
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Čia paduosiu vfeną įdoiįąi- į- 
> ' J . 7 ■

Praeituose metuose likosi jpa- 
tujintas iš bendrovės direkto
rių tūlas p, B. Idant atkeršy
ti bendrovei už tokį ‘‘negarbin
gą” pasielgimą, jis’ susiuostė 
su Kauno huliganą , lizdu- 

Vilkolakiu” ir perstoto vei- 
"kaišlį pavadindami, “Monkę^ 
Business.” Žinoma vįsas per- 
statyūias, (nors neviešąjį tek 
vo skirtas bendrovei. Atvirą! 
pasakant, tokio žemo, biauraus 
perstatymo aš nebuvau matęs. 
Į tą perstatymą buvo dėta, 
kiek galėta. Nes už savo tokį 
purviną darbą nereikejo nei 
prieš ką atsakyti. Bendrovės 
ir jos vadovą vardai buvo iš
dergti iki maksinium, taipogi 
ir visi amerikiečiai. Amerikd-, 
je jie už tokį darbą gautą pa
sėdėti belangėje, Lietuvoje jie 
sutiko gražią aplodismentų. Y- 
patingai man buvo nuostabu 
matyti studentus ir inteligėn- 

‘ tus plojant katukę. Mačiau 
tame perstatyme ir kelis, del 
žingeidumo, atsilankiusius a- 
merikiečius. ’ Ant ją veidą bu
vo matytis gilus pasipiktini
mas. Amerikiečiai pasipikti
no, Lietuvos inteligentija nu- 
plojo ir nuėjo taip* Niekas bei 
žodžio prieš tokį žemą darbą. 
Bet kada tie patys ponai per- 
statydami “Tautos Bizūną” 
(ar “Laisvę” viena iš šią) į- 
žeidė biskutį prezidentą, tai u^- 

, simokėjo 3,000 Ktą pabaudos, 
bet už amerikiečių įžeidimą gą- 
vo aplodismentus.

• Mačiau laikraščiuose, kad
■ I

'vienas is tos šaikos, nuvažiavo 
į Ameriką pasipinigauti. Ne
žinau, su kokiomis akimis jis 
gali žiūrėti į tuos amerikieč ius. 
Man įdomu ką jis pasakys sa
vo' asmens ir'darbą apginime.

IŠ šito pavyzdžio matytis, koK 
Idą ^pagiežos priemonę griebia 
netikę darbininkai, ir kaip ją 
sutinka Lietuvos visuomenė. 

t ’ 4
Tai tik vienas iš daugelio to? 
kią purviną apšmeižimą, ’kU-. 
riuos bendrove, ir amerikieč 
čiai aplamai, turi pergyventi. 
Lietuvos laisvame krašte.

Dabar eikime prie trečios 
priežasties — nedarbštumo.

Darbštumas del mūsą dabar-, 
tinęs inteligentijos yra, kaip 
amerikonai sako,—taboo. Dar
bo' atlikimas yra antraeilrnis. 
dalykas. Pirmoje vietoje sto
vi, flirtavimas, paperosątrau-. 
kūnas, ir- arbatos šiurpčįoji- 
mas. O kad tas atsako pilnai 
tiesiai, tai kiekvienas amerikie
tis. kuriam tik teko apsilankyti 
mūsą “garbingose” raštinėse, 
tai patvirtins.

Atimti nuo jįj. šias tris cackas 
yra labai sunkus uždavinys; 
nes jie prie to pripratę, žo
džiu sakant įsigimę, .Žinoma, 
gal žaizda bus išgydyta, bet tiki 
su laiku ir tai laipsniškai.

Perbėgę šias viršpaminėtas 
fakcijas, dirstelkimex dabar į - 
visą biznio mašineriją aplamai J 

Kaip jau pirmiau paminėjau 
visa Lietuvos biznio mašineri
ja, nuo prądžios iki pabaigos, 
numarginta aiškiai permatomo- 
mis suktybėmis.

Pavyzdžiui, kad-bendroves 
naujas garažius Kaune, yra geri 
riausias visoje Lietuvoje, pri-į 
pažįsta net'ir patys grieščiau-- 
si priešininkai bendroyęs^Vie- 
nok biznio, kokįjįirėtą ji turė
ti — neturi. Kodėl ? Dėlto kad 
bendrove griežtai atsisako eiti 
mokėti nuošimčius šoferiams 
už pristatytas mašinas tąisy- 
mtti *arba už nupirktas dalis. * 

šoferiai, ypatingai Kauno, 
viešai reikalauja 10 nuoš, UŽ 
remontą ir 5 nuoš. už kitus 
mažmožius. O deifeu jiem to 
nesuteikiama,. tad«jie atsisako 
}Mifranizuoti; toldą įstaigą.

Tokiam šoferių despotiškam 
išnaudojimui, Amerikoje nebū
tų vietos. Bet Lietuvoje jis

labai . PneŽaatu*
taniyra kad," vietoje savikriti
kai automobiJhį tutttiįvii#eny- 
bę, ją turi šoferiai. Ką šofe
ris pasako, tą Lietuvos “mi- 
lernas” ponas daro. Keistą, 
bet tai yra tiesa. Jeigu ši ne- 
tikusi systeina paeitą iš Ameri
kos, užtikrinu, kad ji būtą se
nai jau su panieka atmesta, 
bet' kad ji paeina iŠ Petrogra
do ir žinoma kaipo Petrograds- 
ka, tai ji gražiai sau bujoja.

Jeigu nori padaryti greitą ir 
pasekmingą pardavimą, tai pir
mučiausia turi apdalinti visus 
šunis, kad lotą į kitą pusę. Dę- 
sėtką jie nepriima.- Šimtelių 
reikalauja. % Tokiu būdu ne
nuostabu,' kad gyvuoja toks 
brangumas Lietuvoje. Ne
svarbu kaip geras ir drūtas y- 
ra daiktas ir kaip brangus, by 
tik pakiši gerai, ir žinosi kam 
— jis nueis kaip šilti blynai.

Atmenu gerai kaip vjęna yni- 
džios įstaiga rinkosi sau auto
mobilį. Bandė visas firmas. 
Pagaliaus nupirko tą automo- 
bilį, kurį pirmiaus apspjaudė. 
Ir«da kaip jį nupirko? Daug 
brangiau negu jo buvo verte. 
Nes ta žydą firmą siūle ben
drovei už 25,000 litą, o ta įstai
ga užmokėjo tiems patiems žy
deliams 33,000 litų. Čia palie 
ku skaitytojams daryti išvada.

Tokioms aplinkybėms gy- 
vuojant nenuostabu yra inaty 
ii, kad mūsų valdžios įstaigo
se randasi mašinų viso pasau
lio firmų. .Žinoma, -bene vi
suomet didesnė jų dalis sugedo 
ir Tūdija. Skaudus ' dalykas, 
bet kas jį atitaisys, kad visur 
gyvuoja asmenis pelnas. Ame
rikiečiai tą gerai supranta ir 
karštai kritikuoja, bėt jų ta 
kritika neranda vietos mūsų 
aristokratijoje-. Taipogi jų 
slaptai vengiama įsileisti į auk
štesnes valdžios vietas. Čia ne- 
prošalį bus priminti vienas .in
cidentas. .

* y
Kuomet metai atgal buvo pa-: 

sklidęs gandas, kad j. K. yrą 
nužiūrimas, , kaipo busimasis 
Finansų Ministeris, tai iš visur 
pradėjo piltis gandai apie ban- 
krdtijimą Tarptautinio Banko 
ir Bendrovės. Bankui .ir ben
drovei, buvo statomos įvairios 
kilpos, ypatingai kredite. O. 
tas daryta dėlto; kad numažin
ti menamo asmens kompeten- 
tiškumą. -

Čia galima teikti pavyadis po 
pavyzdžio, bet juos paliksiu ki
tam kartui.

Sutraukus viską į krūvą aiš
kiai matosi, kaip Lietuvos vi
suomene atsineša į amerikie
čius# ir kaip juos remia. To
liau aišku, kodėl eina gandas 
po gando.apie bankrutijimą 
viršpatfiinėtos bendrovės. Nes 
bendrovė yra vienintelė Kaune; 
įstaiga, kur amerikietis užėjęs, 
jaučiasi kaip namie.

Jeigu ji ant nelaimės sutik-j 
tų krįzį • (kurio aš manau jau. 
nesutiks), tai laimėtų keli 
Kauno plutokratai,. bet pralai
mėtų viešoji Lietuvos yisūoine- 
ne. Laimėtų daug ir žydai. 
Nes jie .slaptai varo didelę agi
taciją prieš ją. Jieinš tada bū
tų laisvas kelias prie gero ge- 
šefto.

Todėl iš visko kas buvo pasa
kyta matytis, kad amerikiečiai 
“neveltui jaučiasi įžeisti ir kad 
jų sublogusiems sentikiams su 
Lietuvos visuomene yra aiškiai 
permatomo pamato. Bet ar at
kreips atydos Lietuvos visuo* 
jnenė, tai jau ateities klausi
mas. Ameri&ięČiai savo rolę 
atloše ir da lošia. Lietuvos vi
suomene da jos nepradėjo.

. K iš V.

?. Juras fe L, ^avalie«akąi.'(A ,<-- 
«• .. —......— ------turiningus fe švtntei pritai-LIETUVIŲ KOLONUOSE

* W«*i;Kun. L. Kavaliausku .VI.
Kariuuskiną K. Vasys, P. Juras fe 
J. Valiintiejus, Bažnyčią įaptLdjn- 
gai puošė dcgančtos žvakčii, žiban
čios lempelės. »u žaliais vainikais fe 
gyvomis gėlėmis. Cboras,, veda
mas varg. Railos, mišparus ir gies
mes pagiedojo maloniai. Mafyt, 
kad jis nemulBtančfei lavinasi dai
liu srityje, ĮDuok jiems Dieve 
dar uoliau darbuotiem, nes tas, 
kaip tik, žadina meilę kaip prie 
Dievo, taip ir tėvynės, «■ . < *

ma prisišaukti dėlto,. ..kad Cheste- 
ris nearti —♦ nuo Philadelliijos 14

23-eią dieną lapkričio, 1!>19 'm., 
pasitarę keli sušaukėni Chester’io 
lietuvių mastaitingą fe išrinkom 
komitetą iš 12-kos vyrų, kurie ru- 
pintūs mūsą reikalais. Nutarėm, 
kad reikia kreiptis prie Maęon 
Kardinolo, Alanton, kad duotų 
mums lietuvį kunigą, vikaru prie 
italų. Italą klebonas pasli'ąšėj

. L. D.' K. S. 7-tofii kuopom metinis 
hustainiunas bus ueredeje, grau
džio 10 d., 7 ;30 valandą vakare, 
pnbažnytinėj'e HVetainSjr. Malo
nėkite visi sueiti, nes teikės rink
ti valdybą ta daug kitą svarbią da
lyką nutarti. Kadangi dabar, ei
na mūsų organizacijos vajus, tai 
nepatingėkime savu draugus pa- 
kalbinti prairaSyti prie

I Ir tą pačią dieni), 2$ lapkr., 1919 

metais, parašėni laišką ^lasomu, 
Kardinolui, prašydami, kad duotą 
mums lietuvį kunigą, prie italą- 
kaipo vikaru, arba, i<ad atskirą 

mums parapiją pradėtą orgainzuo- 
ti. Gi gavom atsakymą, kad esan- 
čios tikybinės naujos tiesos, kąd 
be Šventojo Tėvo žinios Amerika 
negalima naujos parapijos steigti. 
Tokiu būdu jis prisižadėjo'-kreįp- 
tis pas.šyehtąjįJTevątaiu.ptašyiniL 
mums duoti atsakymą, bet mes ne- 
sulaukdami atsakyme, 13-tą dieną 
vas,, 1920 m., komitetai nusamdė 
nuo airiątaiy; Mikolo pobažnytinę 
svetainę (skiepą) ir iki šios die
nos laikom ją. Dabar, ačiū Dievui, 
jau susilaukėm savo kuJigą ir jau 
apiptakom milžinišką trijų aukščią’

*

namą su dideliu plotu žemės ir la
bai puikioj vietoj, ant 4-tos ir Ma- 
dison gatvią, aut Kampo, kame it' 
kunigas turės vietą, gyventi ir bus 
bažnyčia tam pačiam name ir vai
kam mokyklą ant antrą lubą ir 
ant trečią lubą puiki salė del mi
tingą laikymo. Jau yra vilties, 
kad ir eliėsterieČiai nebeatsiliks' 
nuo kitu koloniją kaip .-tikėjime 
taip ir tautiškoj dirvoj. Dieve pa
dėk jiems darbuotis su gerbiamu 
klebonu priešaky. Lai gyvuoja 
mūsą didžiai gerbiamas klebonas 
kun. J. Tiškus ir lai gyvuoja tar
pe eliesteriečią vienybė ir taika.

Komiteto Naris.
4.-.Į..Į. ..................‘i . r. , .■ r

ATHOL, MASS.

žinutes iš mūsą nuošalaus 
kampelio.

Lapkričio 16,17 ir 18 savo baž
nyčioje turėjo 40 valandą garbini
mo Švenčiausiojo Sakramento at-

Stengkimės gauti nors po vieną ] 
naują narį — tuomi sumušime 
Cambridgių fe Detroitą; Worces- 
teriečiai nepasiduokime mažesnėm 
kolonijom — būkime didvyriais.

Jeigu kurie skaitote Šią žinelę ri
da nesate L. D. K. S’. 7 kuopos na
riais , tai nieko nelaukę, tuoj pri
sirašykite — parodykite, kad 
Worcestery gyvena gyvi ir susi
pratę. lietuviai. Subytykim visus. 
' . ’ Valdybą,

- , PBOVIDENCĘ; K I.

Gruodžio 7, sekmadieny, 5 va
landą po pietų mūsų kolonijoje 
bus dideles prakalbos. Kalbės pir
mu kartu mūsų mieste adv. P. 
Daužvardis, LDKS. centro narys. 
Jis aiškįs darbnnnkij ir Lietuvos 
ir lietuvybės klausimus. Jam bus 
galima duoti visokią paklausimą 
apie Lietuvą ta kitus gyvenimo 
reikalus. ‘ *

Nepamirškite, visi, su visais sa
vo draugais, sueiti paskirtu laiku 
parapijos svetainėn. . ‘

Žvalgas.

WORCESTER, MASS. 
...................... t ».

Gruodžio mėnesį pas muš beveik 
visų draugiją atsibūna’ metiniai 
susirinkimai, aiit kurią renkama 
valdyba. Nuo valdybos veiklumo 
ir darbštumo priklauso ir draugi
jos likimas. Pas mus yra apie 3 
draugijos stovinčios po katalikų 
vardu, bet jos elgiasi panašiai 
kaip laisvamaniškos. Kas tik ka
talikiška, kas katalikams privalė
tą atlikti —■ viskas prašalyta. Iš 
•viršminėtij. trijų draugiją (jri var
dą,neminėsiu) vienos mitįngas bus 
suimtoje, gruodžio 6 d. Šioj drau
gijoj yra sulindę laisvamanių gi
zeliai. Pav.. jie turi didelį, su di
dele galva ir storu pilvu kaip ba- 
rabonas' A. D. Na ir tas didgalvis 
yra tikras laisvamanių gizelis. Te
parodo faktai, kad kuomet pripa
žino Amerika Lietuvą, tai didgal- 
vis būdamas pirmininku tos dr-jos 
ir atstovu W. L. Taryboj neėmė 
dalyvumo su katalikų draugijomis 
■parodavime po miestą, bet ant ry-4 
tojaus “sėlebreitino” ant žydo 
fąrmos siųlaisvamaniais. Tas reiš
kia, kad didgalvis prasikalto prieš 
Ją draugiją it prieš visą mūsų tau
tą. . Dabar jis vėl nori tapti tos 
draugijos pirmininku. Pernai jį 
nušlavė nuo pirmininkystes, bet. 
šiemet jisai nori, kaip girdėjau,: 
tapti pirmininkių. • Tad katalikai 
nesnauskit, bet eikit ant susirin
kimo ir iŠrinkit kataliką,' nesiduo
kit Už nosių vedžioti laisvamanių» 
gižam. Laikas jau susiprastu Lai
kui bėgant ir aš būsim jūsų būrely
je, jei jūsų bus viršus, ries lais
vamaniams aš nenoriu tarnauti. 
.... .. ..... .. Neptigulmingas.

laidus, kurie atsibuvo koibkilmin- 
giaum. Visi susipratę katalikai 
jais pasinaudojo. Visninfe dieno-

* n
mis bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių. ir visi ėjo prie šventų Sakra
mentų. Dvasiškiai taip-gi skait
lingai dalyvavo, kaip tai: Kun, 
K. Urbonavyčius, J. Valantiejus,• *
J. Jankauskas, VI. Karbauskas, J. 
Čaplikas, K, Vasys, P. Juškaitis,

»jiwii&kMH h' Jonas Petrulis, ' J 
svečiavosi ,Vabalninko kpielinfc 
bc. • '

1 *23 ’lapkrfčiū bažhytinSje > 
Jonas/' Jasinskis sūsitinkuBi^įiM^. 
sHitlinglr papasakojo apie LkUi^3 
Vą. 18dk<r, -viskas būtą iieblogUuiį^ę 
aia,Mk taiinta - šįmet Lietuvi1"'' 
menkas.' ' “ ‘ • ' a ‘

Atitolta blaivininkai taip-gl 
snaudžia. Ant’ praėjusio nušilta., 
kinio' nutarė surengti didį daigoj 
mis pamargintą teatrą, “Tarp DU?’ , 
geliu Rožes.v ‘ , '•

Atholio KoreipondąfiftA

3

Ą.

PAGELGŽJO SERGANČIAM 
DRAUGUI.

Kurs per tūlą laiką buvo labai,
* labai silpnas.

šitaip rašo ĮKinas plojai Burton iš 
.Tetreikoif, Tex,; “AŠ apgailestauju kam 
aš nerašiau Jums seniau knslink jūsų 
stebėtinų gyduolių Nuga-Tone. Aš pu* 
ėmiau iamkutes jūsų gyduolių ir ta
pau žymiai pagydytas. Tuo pačiu lai
ku aš patariau Jas savo draugui, pik 
L, T. Little, kuris per tūlų laikų buvo 
labai, labai silpnins. Aš daviau jam 
dyi bon kūtes. . Jis pradėto jausti ge
riau ir užsiorderiavo dauginu; ir da
bar, kiekvienas stebėsi 1S jo geros svei
katos.”

-— MtisijskiFirytojaLafras' Nngn-Tone 
stebėtinų gyduolę šitokiuose atvejuose, 
PaJmiiiljk Jį. Jis yra taip paprastus, 
malonus ir veiklus, taip, kad i kele
tu dienų Jus stebėsitės,'kaip gerinu jus 
jaučiatės. ^Nužn-Tone paneujtns jūsų 
stiprumų Ir energijų tuojaus, greitai 
pataisys kraujų, nervus ir kūnų, su
teiks pailsinantį miegų ir labai puikiai 
reguliuos vidurius.. Išdirbėjai Nuga- 
Tolie gerai Žino, jog jis veikia šito
kiuose atvejuose, užtai Jie priverčia 
aptlekbrlus garantuoti jį, arba sugra
žint! Jūsų pinigus, kada jus nebūsit už
ganėdintus. Rekomenduojamas, garan
tuojamas ir parduodamas per visus ap- 
tiekorius, arba prisiųskit $1.00 ir gau
sit tiesiog iš Nątlonal Labarutory, 
So. IVflbash Avė;, (’hieago, IR,
f’*"' m ' ■ ■1 ■ ' ' '—L.. .  ■ -.taft

f jg 
» ąL
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Tik tuoj iĮjffeSykit* ir priMųfelate ž«- 
rrilau paduotų kuponųt Tai yi««, kfe •]«!«. 
turite duryti, kad <»vus ■p«b»nrlymuL 201 
dienų sydyrm»“p*g>lb* Nuga-Tone~-viduri^ 
liuo«avimo vai»to, kuri* reguliuoja ir stimu- 
Kuoja kūno UinkcHas ir prigeibfett andemaL 
atlikti tų darbų, kuri* j*i pa»kirta pačio* 
gamto». t

Nuga-Tono turi, atatinkamojo formoj* 
Geležie*, kuri yra reikalinga aveiko ir raudotai 

; kraujo padarymui. Tai Geležie raudonina 
akruoatua ir atiprina muskulu*. Nuga-Ton* 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo eemento 
kuria labai avnrbią rolę ložia musų Kune. Prie! 
viso to Nuga.Tone dūr turi Seiia kitus n»U« 
dirtgua dalykus; Ttat pulkus vaistai yra varis* 
jami geriauaiii viso pasaulio daktarų prlgelM' 
jiraui gamtai ir auatiprinimui kūno. /

Nuga-Tone yra daktaro receptaaj' kuris’^ 
daug kartų buvo israiomaa ir bėgiu trijų deHmžlil ' „ 
auviraum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų . 
ir moterų labai girią Nuga-Tonį nes tas vaistas suteiko -,^ , ,
jiems geresnę sveikatų. Nuga-Tone yra tikrai garas valsta* ir turi pagCibeU JUS4 
atsitikime, prieiingai Ji* juma nei cento nekaiuuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliacijų ir sustiprina kūno funkcija*. JI* . 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina^ pilvo veiik«rru» gerina-apetitą-tr priuelbsti 
virškinimui, Nuga-Tone pašalina vidurių, užkietėjimų ir gužus, prašalina blogs kvapų 
ir aukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odųv kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių uzkietęjimi* ir kitų Ilgų, Nu«-T<?ne yra vienas puf- 
klausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo k ambicijoj, Vartok Nuga-TMI* 
kelias dienas ir stebėk permainų—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi. * ' ‘ •
VF'IKITI? 37AND1F;N1 Tuoj išrašykite -ir pasiųskite kuponą, W 

galėtute ir jus išbandyta Nuga-Toiie gerumą, jis • 
i rodė savo gerumų tukstančiatns vyrų ir moterų—įiiskitojrodyll Jo naudingumu bUK*, 
Vartokite kuponų tuoj, kad nepamirštute, Nuga-Tone yra pai-davinęjlmss taipgi «p- 
tiekose- tuo supratimų jr sutartimi, kad Jis’ turi patenkinti jus* arba pini gal, grųjuarsM. 
Žiūrėk sutartį ant kiekviena pake tuko. v
------------- 20 DIENŲ BANDYMO KUPONAĘv*^^ '
NAT1ONAL IA50RAJ0ĘY, Rept. Litb. S02, «»IS S. Wab*sh Ave„ CJilcsgo.

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man išbandymui Nuga-Tone JO dienų apmokant palto 
išlaidas ir taja sulygo, jog aš vartosiu jį 2d dienų ir jėigu jl* pagąlbcs. tai užmoksiu-- • 
jums $L00; jeigu nepagelbča, tai likusią paketuko' cta1| *S sugražintKl jtfma ir nieko 

' ‘ ...

t

fe;

Pik ką Išėjo iš spaudos aštuonl, nau
ji muzikos veikalai, dainavimui su 

piano akomponimentu.

Audra prieS dienų, (solo) . .$1.00 į | 
žvaigždutę' (solo) ir ' i
Aušta, Rytai (duetas)...,. .73 1
Oi, Dabio* (solo arba duet.) .50 Į m-mokčhiu. " ’ ’ ’ •
Rokturna* I ..
(duetas bassui Ir sopranui) 1.25 Į

“Piemenėlis (duetas) .....z .50 Į Galv5 ir N*,"rb* R- F- D-..........
O, Laisve (mišriam kvar- | Mi4tta»,...............
tetui arba chorui) ....... .50 į 
Myliu (mišriam, kvartetui II
arba chorrfl) ............ .75 į
Imant visus veikalus sykiu $4.00 į

Siųsdami užsakymus, siųskite Ir I 
pinigus išperkant pašto , money or- į 
depį ir adresuokit sekančiu antra-1| 
šu: l|
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A.BAČIULIS,
P. 0. Bos 16, So. Boston, Mum. II |
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>134 Lawrence Street,

*, ’i
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Penkta ffpskelMmil.Mrtja kaulink telefonų 
siįuaeijoit Naujojoj Anfflijoj.
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Kalėdoj jau nebetoli. Neuž- 
jniršk savąją Lietuvoje — su-
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teik jiems per visus metus ne- gai, o del mūsą, kaip vargas, taip 
užmirštamą ir brangią dovaną vargas, o ypatingai ištikus: neini- 
“DARBININKĄ.”

4

41

%

»

t

F

lt

1

v
fe

Augimas
, Naujosios Anglijos dideli ir įvairūs telefono 

reikalavttnai yra verti iškalno apgalvoto supla-. 
pavimo ir inžinieriško prityrimo.

JDaugelyje vietų dideli ofisai jau būdavo jutui 
ir naujos dirbtuves, o podraug ir gyvenamos? 

. stubosjaiį statomos.

CHESTER, PA.
' — ■

Ir chosteireeiam jau pradeda ro
dytis Šviesas spinduliai^ Iki šiol 

buvom dvasiniai visai aptemę (ap- 
šaudę) dėlto, kad neturėjom dva
sios vado,, kunigo. i

Nuo 191ū-tų metų ikiį 1920-tu 
Mietų buvome •prisišlieję -ąrie italų 
ir retkarčiais atvažiuodavp iš Phi- 
iadelphijos šv»- Ktwimiero| parapi

jos kunigai. Žinoma, del Phila- 
delpldjas kunigų, ^as buvtA neblo-

• *1 1 > » u. *1^2 ♦

I

1 
Pleiskanos sunaikina— 

Rufflesatgaivina!
Kaip vanduo nuolatoa Iaiėd*mM ant atmena 
išmuža duobę, taip ir pleitkanot, ’ nor« iiteto 

- _. bet tikrą], sunaikina plaukt; Šaknis ir yra
- A Ii prieiastinii plaukų suplonėjimo, kurie su lai
škai/ ku pasiduoda nuplikimui. ~ į

Neprisilebkite Šitokio atsitikimo prie savęs I 
Naudokite

jRstffles
tuoiaus, kai tik - pastebėsite pleidcanų—• tų 
nesvarių, baltų lppynžlių pirmų pasirodymų 

savo galvoje. RufilM aunaiklns pleiskanas ir paragins auginių jušų plaukų. 
Bonka 65e. aplietose, arba ui 75e. prisiunčiama stačiai iį, dirbtuvės,

F. AD. RICHTER * CO;
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

Kad iliustravus, kaip Naujoji Anglija; Įiru-' 
gresųoja, mes čia parodysime prospektą telefo
no tik nekurtose didesnėse vietose:

» *, *
z

fe *■ y

Lietuviškos Krautuvės11 ■ ' «
JUSTIN SHOE AND CLOTHING COMPANY

146 Ames Street Montello, Mass.
-ani>---------- —

Lawrence, Mass.
Mes užlaikėm geriausių tėveryką 

tlel vj-rų, moterų, berniukų ir mer
gaičių.

Del vyrų ir bo.vsą r- apatinių Ir 
viršutinių nwršlJniU pančekų. kai- 
nierlų, nuktiiizų, R\ve<lerlų, kepurių, • 

.bintų ir uverkotų, įvairių stalllų.
Mee esam prityrę, nes per 10 melu 

krautuves ožiai karu ir apie 10 metų 
Čeverykų divbtavėse-~esnine (Urbę. 
Mums, apie veverykus lengva supras
ti kur geras ar prastas. Tokiu burtu 
mes visuomet užganėtirnam kostume- 
riits: svarbiausia lietuvaitėms mote
rims katros myli kad čeverykai gan

tui mes ant to jau gerui prityrę, iržhii uh'urtytų ir ‘kojon nespaustų. ............   ...
)’J‘S1,OTD užganėdinam su rousij čeverykals ir .stuUii, nėr skirtumo upt ■ 
kiek įtiktos kojos hutų. Katrie pas mus syki perka tni Jau lieku mugu 
Kos laineriais.

Katrie gyvena netoli nuo mhsų krautuvių Montello tr Lmveehce’o. 
tai atvažiuoju ..ypatiškuL bet katrie gyvena tolinus, nėr skirtumo kokia- 
mb mieste, l'ennsylviiiitjoj ar (’iitlfornijŲj, mums atfafio laiSką, panų- 
aini turi pasakyti kokli} i'evprykij nori: aukštų ar žemų, su ųiržlukuis ar . 

•nu raikščiais, vyrų, moterų ar boysitkų, kokio, numerio, tai mes Iširtldom 
atsakančiai ir užgarantuojame ; Jeigu kas nepatiks, tnt-sugrųžlnsUe at
gal Ir Tamstoms nekoštuos nei centas, mes apmokysime visus ekšpensus.

Moterims ėeveryknl nm« $".Sn iki $5.50, vyrams nuo $;GH) Iki $7.U0, * 
boysukų nuo iki

Iiutškų rašyilnml adresuokite .sekančiai:

JUSTIN SHOE AND CLOTHING COMPANY
146 Ames Street Montello, Mass.

Ji'KTlNAK MICK14VKTVS ir KAZIMIERAS PETRBIKIR.......

Rottono Didmiestis .. 
VVoreester ........... 
Springfield .......... 
Portiainį, Me. ....... 
Manchester, N. H. , 
Rtitląnd; Vt. 
Provfdėnee, R. I.

»*-

»

Telefonai Nmoatoial
palrirnavinitti Telefono r
Lapkričio 1, Sausio 1,

1924 .1930
.. . 387,470 521,000
... 36,140 47,400
. . . 36,894 47,600
... 22,441 29,000
... 14,428- 19,500
.,. 4,080 4,900*
... Ū6,tl4 783)00

Kiekvienas telefono užsisakytojas pagal.šig 
4ienu brangumą, padidina abelną visu u&isa- 
kytojiį. mokestį, bet tuo pą&b sykiu naujas už- 
sisakytojas padidina vertę^patarnavinio toj a- 
pielinkėj* * > ' • . ».

»■ • '* • '■’ t
t ■ • «

- 7langeli.s- niilioini n^iijij pnug.ij, kurie bus 
įeikalingė aptarnavimai, naujų itžaakytojų; hu« 
lengvai sukelti, jeigu iConfpRiuja.tuifs užtikri
nimų, kad tie pinigai išlyngvo gidės sugrįžai pa
vidale juokeli]} gž. patarpuvimą. Bet jeigu 
Kompanija ndgalęs"gauti didesnio atlygintum 
už patarnaviinip tai pagalima bus sukalti nei tų . 
pinigų praplėsti telefonui.

N*W A

i Tifcmtb e«M|«By
MATT R. JONIS, Rrei&mt
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i DARBININKAI UŽ DAR
BININKUS.

KRIAUČIUS 1
AttdHten kriaučhms dirbtuve. Tnl- 

mu. pmidnu iftaip-visokhrs kriaučiš; 
Irtis darbiu dirbu. Visiems reikia kreip
tis pas’savus lietuvius. Atlieku ilnrbą 
kuogoriu ilsini ir ui pigią kalnų. K. 
JANKVNAVięil’S. 21KJ \V, Eifth SU 
S<>, Bonton, Mims. • (tHD

(

STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

Smalos ir ivyrio, metalo, llelto ir 
ašpalo iiniellų. Tai yra aeniausl g 
atoakančlausl stogdengiai So. Boa- 
ton'e. Visas darban gvarantuojamas 
ir ypatllkai peržiūrimas.

T, L. 0BMBBY A BON 
218—218 Bowen St., go. Bozton 

(Tarpe E ir F Štreets)
. Tel. So, Boston 3662.

atessmd

LIETUVOS ALBUMASRERSKBLE GALVĄ.
- __ •

Vambridgiuj' ant Mass. lAve., 
įsiveržė p. CoUins sldepan ban
ditai, kuomet Collins nuėjo 
skhųum pažiūrėti 4»wdelnm> 
kn, tai jam atstatė revolverį ir 
liepė kelti rankas augštyn, gi 
■pastarasis ne tik ką nekėlė ran
kų , bet rankose laikytu kirviu 
smoge vagiliui galvon (r išsivi
jo paskui išsprukusį parblokš
tojo draugą, liet to nepagavo. 
Paskui CollinH gavo polleistą, 
ir pritrenktąjį vagilių nuvežė 
iigonhutin.

gu norime, kad organizacija 
butij gera ir naudinga, kad ji 
mums tinkamiausiai tarnautu, 
tai patys turiipe imti joje ak
tyvumą ir pasakyti kas gera ir 
kas bloga—tik taip ir tuomet 
įneš galėsime būti tikrais susi- 
pratusiais žmonėmis ir darbi
ninkais.

Gerbiamieji, tik daugiau dar
bo, daugiau susirinkimu lanky
mo, -daugiau atvirumo, dau
giau drąsos — o viskas bus 
JIIŪ.SU.

Vajus eina, 
pasirodykime, 
nam Bostone,• r

Prie progos parašysiu dau 
gitui. •

Sveikata yra tai brangiau
sius t ui t as žmagnus gyvenime. 
Kad ją tinkamai užlaikyti, tai 
reikia gyventi pagal sveikatin
gumu iv iku Javinių. Kaip rei
kia gyventi kad >>uti sveiku 
surasi ” Sveikatoje,” knygoje, 
kuria prašė Dr. A* D. Graičiū. 
nas. Knyga didelio formato 
340 puslapių su daugybe pa 
veikslų/ Labai dailiai apdary
ta ir ant apdarų išspausta auk
sinėmis raidėmis žodis, M Svei-

•H -

kata. * ’ Palyginus knygos ver
tę su josios kaina, ji yra labai 
pigi'—$2.00., Linkėdami savo 
draugams geros sveikatos ir tik 
jau paskui visokių laimių, ne- 
paigailėkit įteikti ir šią puikią 
knygą ^Sveikata” kalėdinių 
dovanų. Tai bus atmintis ne 
vienai dienai ar metams, bet 
visam gyvenimui; Reikalaukit 
dabar ir neat įdėliok it liti pa; 
kutinti dienų prieš šventes.

“DARBININKAS”
366 B*way, So. Boston, Mass.

1- I

Daugelis dietuvią šiandiena 
negali sau įsivaizdinti kaip lie
tuviai galėjo iškovoti Lietuvai 
laisve neturėdami užtektinai * *
mokslo vyrą. Ar ištikrąją taip 
yra kaip daugelis mano, šian
dien jau gavome m Lietuvos 
knygą vadinamą ‘4 Lietuvos Al
bumas,” kuri talpinu savyje 
parinktu didvyrią parbik&is.. 
Jų yra ‘apie tūkstantis. Labui 
graži knyga gražaus ir -Šero 
popiero. Puslapių- 4,35. Lietuvis' 
turėdamas tokią knygą tikrai 
gali jaustis didvyriu ir parody
ti kuris netiki tam. Nepapras
to dovana suteikti kam Kalė
doms. Kaina tik $3.M: Eini-' 
gus sii užsakymu siųskite:

' “DARBININKAS”
366 B’way, So, Boston, Mass.

LLANDŽIUS-SEYi
LietuvyiGydytojM 

,772 KAST BR0ADWAY 
So. Boston^ M&sa. .

’ VATANDOS: , rr
nno 9 ryte iki O vai. rakate. 

ašSRsasnsaasama^saaaaaaiim
--------------—------ -------

Kitasiv lietuvių kolonijose 
lietuviai darbininkai labai ar
timai žiuri į soči jale darbo žmo
nių padėtį ti stoja gyvoit kovon 
už savo gerbūvį nes jie jau 
supranta, kad unijos darbinin
kus išgelbės išdirbystes lauke, 

/<> kooperacijos sutaupys už
dirbtus centus — bus darbjnin- 

uJ;ų antra jranka, kuria galės 
smarkiau kovoti negu pirmą
ja, (unijine), nes pirmoji tik iš
traukia nuo kapitalistų dides
nes algas, bet nenustato kainu 

. darbininkų perkamoms pre
kėms. Tokiu būdu, unijos be 
koperaeijų yra bereikšmes, nes 
kuomet darbininkas per unijų 
iškuvoja didesnę algą, tai ka
pitalistas tuoj pakelia kainas 
ant savo išdirbinių ti iščiulpia 
iš darbininko daug daugiau 
negu 4mu duodik

Bet... jeigu darbininkai bū
tų pilni unijistai ir kooperato- 
riaij, tuomet jie galėtų kontro
liuoti produkciją (išdtibystę) 

• ir konsunkeiją (vartojimą) bei 
7_ ..piudavimą^____ :____________ .___

Bostonieei ai kooperacijos 
klausimu turėtumėm gerai su
sidomėti ir .pagalvoti. Išdir- 
nystės kęopęracijos klausimu 
turėtų sušiinteresuoti siuvėjai, 
o vartotojų klausiimt visi lietu
viai.

Vienok, pirm negu pradėti 
kokį darbą, reikia jį gerai su
prasti, kad paskui nereikėtų 
metyti dolerių į skrendančius 
paukščius. O kad kooperacijos 
klausimą nuprasti, t Ai pirma 
dvasiniai veikia tapti koopera- 
toiiu, reikia’ pamėgti, tą idėją, 
gyventi joje.- Bet, žinoma, ne 
suprasti nė pamėgti kooperaci
jos nėra galimybės, jeigu iš jo
kio šaltinio negauni dvasios.

Tai kur oaš šaltinis l Koope
racijos šaltinis Amerikos, ii Į-- 
patingai Bostono, lietuviams 
-—Lietuvių Darbininkų Koope
ratyve Sąjunga. Ji yra vienin
tele, kurios širdy kurianasi gy
va darbo žmonių ginimo agnis, 
kuri trokšta uždegti kiekvieną 
lietuvį ne keršto,- ne apgavys
tes, ne šmugeliaviino, liet tik
ra gyvenimo ligninu.

Bet, deja,, ne visi darbinin
kai nori būti darbininkais. Vie
ni iš mūsą esame skurdžiai iš 
oro, bet pasiutę kapitalistai 
širdy; kiti esame gyvi nabaš- 
ninkai-indiferentai — apie ge
resnį gyvenimą visai nesirūpi
name—atiduodame viską Die
vo valiai. O tik nedidele grn- 
pelč yra tikrų, plačiai žiūrim 
Žiu darbininkų, kurie iŠ pasku
tiniųjų kovoja už savo ti visų 
gerbūvį.

Štai taktas, kad ir iš mūsų 
pačios kolonijos. Visi sveiki 
žmonės pripažįsta, kad geriau
sia daidnninkų organizacija y- 
ra L. D. K. S. Prie šios orga
nizacijos bei vietinės kuopos 
priklauso netoli šimto darbi
ninkų, Dabar šios organizaci
jos vajus. Dabar kvotimai na
riu ti visu darbininkų. Gi Šiuo- 
se kvotimuose iki šiol smar 
kiaušiai ti širdingiausiai daly
vauja tik V, TamoHūnas, San
dą ir da keletas. O kųr-gi 'ki
ti? Indiferentizme (nieko ne- e- 
bojime).

O taip elgtis negalima. Jei-*
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* .. Kriaučius

FĖRAI.

Trečia parapijos lėni dieną 
bu ^nedėlioję. Jai yra pi įreng

ta daugybė visokiu gerybių, V- 
ra manoma, -kad šis sekmadie
nis sumuš du praeituosius, .Bū
tų pravartu kiekvienam prapi- 
jopui atlankyoi $avo fėrus ir iš
mėginti savo giliuką.

* ‘X
f"- -——

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

• a*

Turime nepaprastei •gražių 
kdnvertų <Iel kalėdinių apjotkų. 
Tadft’i gerbitmiipnm vargont- 
įimkanĮs pasiūlome ĮsigytLpar- 
duodame labai pi g- iai« Šioje 
gadyučje hūtų Kavęs pažemini
mas nešioti aplotkan Ihtosas, 
Siųskite tuojaus užsąlcymą.

“DARBININKAS”
366 B’way, So. . Boston, Mass.

\

REIKALINGA TARNAITE 
prie namų darbo. Tik trys žmo
nės šeimynoje. Atsišaukite Dot 

-WB-
V - - ‘ « -

PIGIAI
2 šėfniyiją 13 kambariu namas su vi- 

Mnis-iniprovementais, skyrium šllflomnls 
pm’hils Ir vieta dol. kelių garadžlą, pul
ki apielinkč, arti Cohimbiu Itoncl, Dor- 
chestory, prekč $7,5<KI .tik $2,500: Jnež- 
il.

Prie So. Bostono :i šeimyną 18 Kam
barių namus hū visais Jmprovemental.s 
pnlkioj vietoj, preke $11,700.

A. IVĄS. 3(11 Wost Bromhvny, Hotilh 
Boston .Mass, , ._____ (Pfli
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Telephoue South Boston 3520

A. U. ŠALNA (ŠHALNA>
LIETUVIS ADVOKATAS

Baltes du Universiteto 
Oomell Univerrity. a« A. B 
G. WMhington.UniT. ra LL.B. 

'/DARBININKO” NAMH 
(sutros lubos)

|M W. Bro«dway- B*. Burtos, 
, . R e *z t d en cl j n
B05 ITttrviird St.. C’iimbrldge, Maso. 

Tfi. tTnhvrsIty 1463—.T.
---------■V--.................-Trj--------- «-•- - .---------- :

Ih-angyHtėM D. L. K. Keistu
čio atsibus labui svarbus susi- 
rinki mas nedčtioj, gruodžio 7 
dieną, po num. (>94 AVasbing- 
tim St., Boston, Mass., 2-rą va
landą po pietų. Ano šio susi
rinkimo kiekviemm narys yra 
šaukiamas delei svarbių reika
lų. Taipogi bus balsavimai, ar- 
l>a išrinkimas naujos valdybos 
ateinantiems nikams, ir ta die
ną visi nauji nariai'bus priima
mi už pusę įstojimo, todėl nau
dokitės gera proga, ti rašykites 
prie taip prakilnios draugijos.

Valdyba.
f

' ' X <------ :------
DUKTERŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvos Dukterij susirinki
mas bus antradieny, graudžio 
9, 7:30 vai. vakare, bažnytinėje 
svetainėj. - Atalonėltite visos na
rės atsirankyti, nes bus renka
mu nauja vald«vba ir kiti svar
būs dalykai svarstomi. Nepa
mirškit. Visas kviečiame.

Vaidyba.

f

FORDO DIRBTUVĖ NETOLI 
' BOSTONO,

Netoli nuo 'Bostono E. Som- 
ervillėj Ford nupirko 30 akelių 
žemės ir ten statys naują dirb
tuvę. ■ Iš pradžios buvo many 
ta tą dirbtuvę steigti’ Cluuies- 
lovme, bet nesutarta su miesto »
valdyba. Nauja dirbtuvė duos 
darbo 2.500 darbininkų.

NUBAUDĖ ŽVEJUS.

Bostone teisėjas Loveli nu
baudė 17 žvejų. Jų pinigine 
bausmė išneša $1,200. Jie ras
ti kaltais svaigalų gabenime iš 
Kanados. ‘ * *

IŠGELBĖTA ŠEŠIOS.

Vafcar iwk<P didelis gaisras 
ant 14 Lindhurst gatves. Dnr- 
ekėstery. Gt’ventojai buvo 
apimti panikos, šešios mote
rys buvo beužtrokštą, tai vie
nas polieistąs, W. F- Fiimegam 
sako į durnus pripildytus kam
barius ir išgelbėjo jas.

PRADĖJO KASTI i

Doreliesterio - tuneli jau pra- 
; dėjo kasti. Tunelis bus 300 pė
dų ilgio, jo iškasimas tęsis a- 
pie dešimt mėnesių. Dirbs a- 
pie 500 darbininkų. Kainuos 
netoli milijono ($930<o3O) dole
rių, Šis tunelis prasidės ant 
Boston gatvės So. Bostone, tirs 
N. V., N. H. ir J-Eartiord tiltu, 
ir eis po žeme iki Rdlston gat
vės, kur, tuoj už 

|.Avė. išlys lankan.
Dorehertet

| A. F. GARDINER—B. SIMONAVIČIUS " j
GARDINER PIANO COMPANY. J

| Pas mus galite gautgeriausio išdirbimo pianus, granui- | 
| fonus ir lietuviškus rolius dėl play pianų. Nauji pianai | 
| $325.00, o playeriaį $425.00.. Reikale kreipkitės: |
I GARDINER PIANO 00. |

g 472 Westminster St., ' . Providence, R. I. |

į. NAUJU IR .^NU MITAMflRII ULHBfmniEe I
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Parduodame rtnt lengvą iSmo 
kčjhnų it labai greitai išmokina
me važiuoti.

Parduodame naujus BUlCK 
automobilius su šešiais breikąis 

■&. (motoralslpuikiansios. tvfrčiaU- 
£ sios mašinos ant kelio. Galimu 
» su Buięk lengvai pradėti važiuo-
5 ti -ir lengvai sustabdyt. Nemo- 
§ klintis važiuoti gali lengvai iš- 
X mokti ir su musų, pagelba gali-

ma greitai gauti leidimą (11- 
V cense) važiuoti automobiliu.
v . Preke naujiem Buickam nuo 
g, $1,070 iki $3,600. Vartotos jr 
a perdirbtos mašinos nuo $100 iki 
g $1,200.

. Teipgi parduodame baįarejas, RADIO ir visokią automobiliams reik .
6 menų, taijeni, tūbą ir t., t pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti IrX <

taisome mašinas nebrangiai ir atsakančiai. * v
X Ekspertai mekanikai padaro lštirimą (tęst) ant mašiną ir batarejų^’ 
g’ visiems dykai Lietuvią garadžiuj Ir automobilių krautuvėj. 
| MOTOR SALES COMPANY 

S 541—545 East Broathvay, South Boston, Mass

S BUICK SALES AND SERVI0Ę ■

Telephone So. Boston - 0376 Ir 1370.’ • .
fe' r
y - . ■ •

Irs*

, Nupiginta iki U
1 3300
I- ModelisII ,

Nupiginta' Iki 
$38.00 

Modelis II
' f

DIENŲ.

vartok jSį Kt*rox.y kvomet tžAtsakat - - - \ 7- ~ 
STANDARD RADIO CO.
sol (’itizens BIdg. (Darbininkas)
(’tinton. Diliu, . > .

Dears Širs; Englosed fipft Mouey ordex‘ for $38.00 (Thirty- 
Elght Dnllars) plotme semi me one of your Model: It RADIO 

‘ seto inelndlng everything—remty to ūse aml instrueltons. Ynurs 
iridy. ’ . '
jij name Ist
My malt rtddi'en*Is ...A.-

RADIO
1 ŠITA KAINA BŪS TIK PER 30 DIENŲ.
I, . X 1

Labui daug žmonių bijo pirkti RADIO kadangi jie mano kad 
, RADIO YRA labai keblu nustatyti ir vartoti. Ta baimė jau’ pas!

baigė. Musų Inžinierių Skyrius, po ilgų tyrinėjimų kurado būdą 
gerą ir drūtų TOLI PASIEKL1M4 tūbų setą (Model II), kuris taip 
LENO VA .nustatyti ir valdyti, kurį ir VAIKAS gali padaryti, šis 
SPH('TALIS setas gali nešti aiškų balsą Iš labai toli nuo 10 šimtą 
iki 13 my lių tolumo, šis modelis II RADIO taip geras jei da negeres- 
nls ir už kitus, kuriuos kiti parduoda daug augštesne kaina, šiušų 
RADIO pigus dėlto kad: ' .

L (torai padaryti. * ’
2. Mes parduodame labai daug.
3. .ląs gailuatė tiesiai iš dirbtuvės, nėra krautuvės išlaidų ir

pelno. . s *
4. Mes parclundmup už CASH pinigus kad sutaupius knygvedys-

tės išlaidas. ' .
. RADIO duos tau daug linksmumo ar tu gyventum mieste ar ant 
ūkės. T’as pagelbės išmpkH gerai angliškų kalbą ir išmokys tavo vai- . 
kus. Tai geriausia DOVANA. Tas yrą ekonomiškas—pirmos išlat-

* dos ir paskutinės. Ii* parduodant netrotysl. >
Su kiekvienu RADIO siunčiame pilnas Informacijas kaip nusta

tyti ir valdyti. , ■
Kaina, šito nepaprasto Modelio II RADIO tiktai $38.00 (trisde

šimts aštuoni doleriai L rž viską nieko neteikiu dadėti, agtavašnau
dojimui.

v

REIKALINGA
PrsiNINKR merginu 2o*3O metų su 
300 dolerių prie valgyklos (restanrnnt). 
Ttfrl būt dirbus’ valgykloj už vaiteekų. 
"Kreipkitės laišku arini ypntiškai: FR, 
HERMAN, 137 E. 31 ST., NeW' York.- 
N. Y. * (D6)

PARSIDUODA DRABUŽIŲ, 
IR ČEVERYKĮI KRAUTUVĖ 

Lietuvių ir lenkų apgyvento] kolonijoj. 
3,000 lietuviu ir 2,000 lenkų, o tik vie
na drabužių krautuvė Biznis išdirb
tas per 15 motą. Tas biznis turi būt 
greit’parduotas, nes savininkas yra pri
verstas greit važiuoti į Lietuvą. Tas 
biznis netoli nuo La vvtertce’o ir Loveli. 
Visus nurodymus grfusit per “Darbinin
ko” redakcijų, 360 Broadtvay, So. Bos- 
ton,.Masš. ’ S—S.—17)

ANT IŠRENDA VOJIMO
NAMAS 3 ir 4 kntnharfų, tarpe F ir 
fiorchesfer Sis, po mini. 327 Tlilrd St. 

So. Boston,, Mass. • ’ • '

I.V l

PARSIDUODA
DORCHESTERY—3 šeiirtynų 1S kum- 

uirių namas, visi iinprovemer.tai, šil
domi pečiui, elektrikas ir vieta deLga- 
radžiaus: rendos $135 ant ffiėnesio, pre
kė $12,500. 1 •

3 šeimynų 14 kambarių namas, vieta 
dėl garadžiaus, rendos $72 ant mėne
sio, prekė $6200 Ir tik $1000 įnešti, pil
nai atneša 38 nuošimtį ant įneštų pini- 
R’h ‘

A. TVAS,
i361 W. Brortthvay, So. Boston, Mass.

REIKALINGA
Reikalinga mergina ar našio užlal- 

kyt namus; vienai ypatai darbas ant 
visados. Turi būt dora, protinga, nese- 
nesn? kaip 30 metų ; mokestis gera— 
pagal sutarti. Atsišaukit greitai. Ke
liones lėšas apmokėsiu. BARONAS, 
Bok 193 D., R. F. D. No. 2, Warrep, 
Mieli. (N29)

ŠTAI MDSĮI PREKĖS
Tikrųjų lietuviškų ramunėlių svarai 

40c., 5 sv. -—-$1.50; liepos žiedai su la 
peliais 50c. už svarą, 5 svarai — $2-001 
liepos žiedai be. lapą 65c. sv., 5 sv. —. 
$3.25.; puplaiškių lapai 75c. sv., 5 sv. 
.— $3.00; puplaiškių Šaknys $1 sv., t 
sv. — $3.85; stambios trejankos sv, 
$1.23, 5 šv. — $4.75; kadugio uogų 
sv. 25ė., 5 šv. —75c. Ir daugybčsklto- 
kių žolių. Atsiųsk 10c. o gausi žolių 
katalogą. • ’

M. ZŪKAITIS
449 Rudson Are., Rochester, N. Y.______ ____ - ... ' t _ '

KRIAUŠIUS
Kriaučiiis A. SIMONAITIS per

sikėlė l naują vietų, jis siuva vi
sokius vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. Pigiau, negu kur nors kb. 
tur. Taipgi iSprostna Ir Ištaiso senus.

A.SIMOKAITIS
344 W. Broadway, So. Boston

(Antros lubos) -

LAIBŲNATEN 
ŠVIESA

Mes žemiausia kaina suveda* 
me dratus dėl iviesos-žilūmos 

ir j<5Ko«
* JOHN R LYDON

324 BStreet TeL S. B.
TBISŠĖTAS ET.EKTRISINAR 

Specljallstas dol namų suvedimo

■#

MJ ri1; n 'j. rteMgaestetea«teteiteiteM

TŽL Mate SHBt 
ME H. SHIELDS 

ADVOKATAS 
811A12 01d Bortu Buildtaf 

294 Wa8hington Street 
Boston, Mass.

Val^bto: 9 A. M. Iki $:M P. M 
EABT BOSTON OFFIOE

147 Maverick St, Rast Boston 
Tėlephone Kast Boston 1496 -

87 Gorham Avenne, Brookline 
relephone Regent 6368 *____

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Ileal Estate panlayL 
nėjimti, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų lisky- 
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
Ir mažaf sukalbantieji angliškai ga
li Jttelptis Įvairiais reikalais pas 
mane. A. F. KneiŽlo adresas yra 
toįs: 8Q8 E. Ninth Street, Tel. So;

< Tel. 8o. Rozton 0464-J.

JURGIS STUŪS
F O T O G E A F A B

461 BROADVAYt 
8outh Borton, M«m, '

Darom dailina paveiksiu*. Ve*ell!aa 
traukiam vakarai*. UMalikom vb 
aoklo* rulies rėmu*.

i*
M

ŪR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
tat 9 iki 11 ryte, i iki 8 po plot 

_ TlklO rak.
889 Broadway, So. Boston.

. . Tel. So. Boston 2881.

ft

f

Efoton 1696.
■f

•z

* J

į

TeL Brockton 5112—W. B
DANTIiTAB

DU. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Mtin m., Mantoj ltahE
(Kampa* Broad Street)

r
Tel, Šo._ Boston 0828

LIETUVIS DANTISTAS /*

ŪR. M, V. GASPER
(KASPARAVIČIUS I

426 Broadway, South Bortai 
Ofiao valaatfou ' 

nuo 9 Iki 42:00 ryte ir nuo 1:30 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 trL vakkre. 
Ofisas uždarytos subatoS Tskarate 
ir nedėldleniate .

4 Įsssssąstessteiateasate^

>

| Tel. g. B. 0441|| JBVHHMHHHBMMBMMrti
ir I VAI IIJAIIOViO i M METŲ SOUTHB08TONE

j F, J. KAIINAUSKAS u R1 n,S, STORE 
| advokatas |l
1414 Broadway, So. Boston||

I, - _

Į sv. JONO EV. Bir, PAŠEUPUhrt 
įj w. s.3. m®-b. į-| draugystės valdyboj
iJ.ĮBTUVIS
IIOPTOMETRISTAS ,

16 METŲ SOUTHBOSTONE

AKIŲ SPECIALISTAS . 
899a W. Rroadway, So. Bertos 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. v$t>

✓•i
/ *■ i

4
Į

į ’ Išegzaminuoju akis, prieitirfu akl- j. 
,jDlus, kreivas akis atitieSinu. Ir f 
O amblijoniškose (aklose) akyse su- (] 
• t grąžinu Šviesą tinkamu laiku. į j 
i J. D. Pašakarnis, O. D. |
< r 447 Broadway, So. Boston. |

Ofiso Tel..: Bouth Boston 8972-r-R.
Resid. Tel.l So. Boston 1912—W.

S. URUSEVIŠIUS
Lietuviškas Graborlus, balsamuoto- 
jas, Real Estete Ir Bubile Notdras.

348 W. Broadffay, 
South Boston, Mass.

Residenclja : 237 D St, So. Boston.

I Anftnga.T, *
■ ’ * 
( PIRMININKAS — M. Zoba, ’
| 389 E. 7-th St., Soi Boston, Mate.I Telephone So. Boston 1516—J,

VTCB-PIRM. — Kazys Ambrozas
492 E. 7-th St, So.. Boaton, Mase, 

PROT. RAšTININKAS -r J. Gllneckig, 
* 5 Thomas Park, So. Boston, MaM 

FIN. RAŠTININKAS — Matas Seikiu 
* . 40 Marine Rd., 8o. Boetonr Mate, 
KASIBRIUS — A. Naudžlunaa, <

885 E. Broadway, S. Boston, Mate, 
MARŠALKA — J. Zalkls,

7 VTinfield St, So. Boston, Mate. 
Draugija, laiko Bdslrinkimus kas tre» 

Hų nedėldlenį kiekvieno mčneslo, 2-rą vai. po pietų šv. Petro parapijos te!*X 
<02 E. Seventh. St, So. Boston, Mate.

f *

L

teteumeiftei

D. L. K. KEISTUČIO DR-GUOM 
VALDYBOS ANTRAAAI -

P, J. AKINĖM 
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia',geriausj paskutini patais 
navimą, todėl verta pas M kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Broadw»y, South Boston 

‘ Tel. S. B. 0183-5V.
Gyv. 820 E. 6-th St. S. Boston

Pirmininkas — Antanas Paztella,
146 Botven St., So. Boston, Mmk. 

Vice-pirm. Martinas Knlstautas,
4062 TCashtogton St, Koflllndate 

Protokolų Rašt — Antanas Macejunaa,
450 E. Seventh St., South.Boate* 

Eta. Raštininkas — Juozas Vlnkevičtaa 
,906 Ė. Broadway, South Boston 

Kasteriąs — Andriejus Zalleckas, * 
, 807 E. Ninth St, So. Boston, MaM
MarSalka — 'Aleksandra Jalmokao, 

2161,Ą 5-th St, So. Boston, Mass.
Draugyste D. Ii K. Keistučio laiką 

mėnesinius susirinkimus kas pirm* M. 
ISIdlenJ kiekvieno mėnesio po No. OM 
VVashington“ St, Boston, Maga., 1:30 
valanda po pietų. Ateidami atalveakite 
<u savim naujų narių prie muaų dram 
gijoa prislraijrtL

i
i

UETUVIS GUUUK 
(UNDERTAKBR) 

štaomt pasiskelbia atidaręs nau
ja įstaigą Auri kiekvienam malo
nini .patarnaus, laidotuvių reikaluo
se, nepaisant ant kokią kapinių, 
sulig noro laidojančiu. + 

Tatai Montello’s te apylinkė 
tuviai prašomi yra panašiuose ret- 

. kiliuose kreiptis pas savo tautietį:
A. VA1TEKUNA (WAITT) 

t5 No. MonteUo Tel. 1028, 
Brockton, Mass 

Rezidencija
25 EptfirnrVŠe $t., MnnteUo, Mate, 

srTėRi>l»en« <tT4B-5V.
1.1 J. mrt .Atomite

IV. KAZIMIERO B. K. DRJOI
VALDYBOS ANTRAJAI y 

ėlrmlninkaS — J. Jaroša. t (
562 E. 6-th St, So. Boston, MMB 

Ylca-pirm. *- J. Grabląskaz, -
157 M Street, So. Boston, Vaal. 

Prot Raštininkas —.A. JanuionUL 
HžUOolumbteRd,, 

minsu Raštininkas — K .Kttkte
8 Katei Street, So. Boston, M»a 

tldinlnkaz L. fcvagtdys,
111 Bovren St, So. Beatoj Mate, 

Tvtrkdaiya — P. LauČka,
895 R Kttth St, So. Beatoj Ifate. 

Draugijos relkalati kreipti** rttee 
dos į protokolą rtltirdyJu.

* *

MHMldteįTkiekvleao ą>$nteią_l-te| frt . ‘ 7* 
^ ptetą partpijte teMM 4Bt 
fct, »o. Boetoi^ Mhz, t- "7
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