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* latali kiška ją spaudu ir ją 
kuoplačiausiai pasksieisfi 

tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik? 
tu ir verti didžiausio užn)o- 
kosnio?’

b Lietuvos Valstybes DA VAJUS
dejos sparnai Francijos vyriausybe už skolų 

nemokėjimą Amerikai
Darbininku 

kasdiena platė 
ir daugiau dar 
priedangom 
mis dienomi;

! nauja kuopa 
s Mass.

.. .. teatru. Vien pereitais metais1 •damininke. Mariau ją (. arma į . uimau
rolėje. Tiesiog žavėta žavi:?'’

Opera ir Drama Mikų ima savo 
- paskuti n i o- 

usiorg&nizavo 
gi Abingtone,

Mano pirmieji laiškai iš Li— 
tuvos buvo perdėm optimistin 

<• gi. Kitaip ir būti negalėjo.
Vienuolika metu tėviškės ne
mariau. dabar išvydus ją lais- 

■ vą — negi raukysies. negi prie
kabiu ieškosi. Viskas linksmi
na ir džiugina, viskas atrodo 
šviesu ir gražu.

Štai jau pusė metą, kaip sė- 
džu Ln tavoje. Kaip kiekvie
nas eilinis Lietuvos pilietis r 

• darbininkas, einu savo parei
gas; imu iabjau gilintus čia i 
santykius, imu geriau supras
ti žmones. Pirmoji skaisčioji 
ir paviršutinioji pažiūra l;e: 
Č-iasi i gilesnę, rimtesnę. Toli- 
mesniuose savo laiškuosi* nebe-

■ galingas dramatiškas sopranas 
[kad diena dienon ji vis linites 
nė darosi kandidate Į opeiv- 

' orimadonu'.

urius veikalus su mutiniai? 
iužetais: Aluironio “Keistu 
-io Mirtis;” Čiurlionienė? 
“Aušros Sūnūs” ir k.,.

Valdyk h įėjo gyvi, e- 
i, pilni ugningos dva- 

jsios ir didelių s amų kolonijos

ATVIRAI PRIEŠ AMERIKĄ.

PtLryziuS. — l'Taneijoj j; 
iru- senai ėjo kalbos apie i

adai (ją vani ts paskelbsiuu-Ini^jiuui Amerikai kam sko-hyj
jvėliau). kurie Ea<la sutraukti 
1 visus Abingtonc lietuvius kata
likus darhinink

NEDARBAS MAŽĖJA.

lelijoj neuarnas c.s ma- 
l.apkričio mėnesi iiedar-, 
13 mioš. visu .mriimii;-

Jeigu operoje kal-kurios imi
k

lietuviu Darbi
ninku Kooijorat^rvės Sąjungos

lt Dabar tas dalyku' prasl- 
uiėė Krancijos jiaiiamente. 
Pi:ni ian iš Franci jos diploma- 
tipiLtvo girdima Įvairiu nuo- 

u apie skolą atmokūjimą.
NELEIDO STREIKUOTI.

inim

RADO NEGYVĄ PAČIĄ:

Rochester, X. 11. D r.

aminius.

SUDEGĖ MERGAITĖ.

. '.šii.alouč. 
li]rėję>. Vaiuin

nors ir jaučiame <

ulonos vietos, tai drarno- 
iibejo Įiirmeuybės vainikus 
misi; artistei Rymaitei. 

tobulai klasiš-

kuomi džiaugties.
Tačiau, pasiėmęs šiandien 

rašyti apie Lietuvos Operą ir 
Dramą, dar syki turiu prahii-

ąiausiai atrodančiu arti' 

bendrai .inumt amei 
p’ia gražiai pasitodė ir 
jįnešė Į Lietuvos operą, 
tini Kutkauskas. l)va: 
:Bieliūnas. Oleka, (iria 
iKatele. Byla ;r daug k

' nor: mat
vaidinimu

i<a: Rynmite vaidina. Xa
aimiia'. si:.-mitingi::.:as. nm

name Abing- kr. 
darbuotojus K o 

’oje koopera-įkv n

kuomet Amerika primin-

U!

.1111!
nemaž

loll;'

o])<

Širdingai svei 
toniečius, nauj 
plačioje ir derlingoje koopera-l k'i vo. kad mokės 
tyvėje dirvoje-1 darbo žmonir-Įha visiškai paniško 
išganimo lauke nkime Tams- mmt iii a mokėti, 
toms sekmingiaifciai darbuotis/ ūmia mente apie si 
spiestis vienon ojon dar-|n>-kai prakalbu l.o:;

ir kovoti su-IJi-yi-a Poineare šalim
prieš visusĮpirū škė.

M

Wilkes-Barre, Pa. — Keiin- 
s angliakasiui stre.kas tapo

Brockton. Mas'. Kėbulą 
etą mergaitė Doro’ią Ingar- 
oia bevijo-’ prie besikūrinaii-

1 1 .iHMi darbinlnk

PRIEŠ VAIKŲ DARBO 
ĮSTATYMĄ.

an bužiii. Itrabužiui

PAVOJUS PRAĖJO.

ti vien džiaugsmingais tonais. , Kai-surie ią važiuoja 
Valstybės teatre jau buvau at-{uin gastroliuoti. Jienis ti 
silankęs keliolika kartą; ma-įciju kelia. Kauniečiai 
einu operą, dramų, tragediją, 
komedijų. Juodu taškų, kar
tais ir ieškodamas, betgi nepfc-

\
stebė|auX 1$ Įš|L
jau su i^dziausnivpasŽ«'inkir.i 
imi. Džiaugiaus, kaip gali 
džiaugtis žmogus, išvyelpš 
rąji groži; didžiavaiis. kai’]' 
lietuvis, kad mūsų tauta taip 
trumpu laiku yeenos dailės ž\ni- 
gsniu taip aukštai "iškilo, kad 
rimtai konkuruoja su kitų kui 
tūringąi tautu sostinėmis. Xuo 
operos pradėjus — mūsų Kipro 
Petrau'ko galėtų mums pavy
dėti ir Amerika. Mūsų Sode;-

j Valstybės u-atras — įiedidu- 
(kas. net jaukus. malonus, 
jVeik visada ])ilnas. dažnai no- 
|besutalpim: publikas. Vargu?

bininkų šeimin
jungtomis spėk 
tautos, tikėjimoį^r darbininku Ima lai it i skolų 

■išnaudotojus —'“priešus.
j Centro kooperacija. ])utanm- 
j vilnas ir pageliaijimas visuo- 
juot Tamstoms bus atvira^.
j Klauskit, teiraukitės, dirbkit, 
•lugkit ir bujokit.

N. Y. Apskritys.

ar'd isinentais v

ii’Hilii padauginimo.
Alini be kitko sakė;

i'iimeija jai skolinga.

mira

apiod

Ules
■Xegg A orka d.ersux.^į Jementsimiiiti. kad Amp-

i nti-ligentų 
■:os nrovin-

Albany, X. Y. - State Agi 
ritimai Sorietv savo septini 
e metiniame si; va/.iavin

bo ame m įmetimą. Sako, 
toks Įstatymas siaurintą t 
tuose dalykuose, kur levai? 
kia Įia'itikėti. Sako, kad

I klausime fermeriam.

Scranton, I

nutarta nes

hU.iMH). 
n.<i t i ii-

PABRANGO ANGLIS.
Lavvrence. Alass. - Vi

į darbo langini pardavėjai pakele ang 
autiege. j lią kainas po 7.'>c. ant tono. Da 

| bar tonas kainuos '17.

ka. dar tik nesenai iškilęs. 
jau švenčia trijumfus. beveik 
lygius su Petrausku. Petraus
kas. padangių mūzą numylėti
nis. padangėmis ir skraido. Že
mę jisai jau senai užkariavo. 
Jo baisa< pagauna, virpina šie. 
Ią; jo vaidinimas — tai tikrn-

ms
Sodmka g': — tai žemės d- - 

menas, pripildęs savo galingu 
baritonu žemę ir požemius, 
bombarduojąs dangą, no/.emi'- 
kos galybės reiškėjas, vnlka- 
nas, drebinant -' visą ,i])ielinkę. 
Šaliapinn talentų paveldėjas. ir 

■ai i a pi no vardą
'ipobų '. Sunku būt 

. ar Sodeika gražiai: 
r gabiau vaidina. Tai 
r dainininkas — tikra’

pats I.ieOiVO' 
tikrai n 
pasak vi

1mr.č‘ Sodeiko' 
kūlio ” Makanu

<iulaunionb — 
kvėpimą', jau 
ma?. ny>‘-r!<kė r

varganu.

da
Ui

l ztat ir issilepmo. ir gai 
nebėivertina tinkam* .

iue*.^n|būtume
turėję'tokios o]x-i%>. Įeig

K m

būtume laisvi patapę. i uk va' . • ■ - L • ‘

st'jbė' Kas Jigl jį^iriu sė VO te;;-
riti ap?o' Sdityif^r*'u o. Bet U"- Kaun.-} operos-
gaila tą: i inigu. Xe v en ka-.'- . < - • ’ . . ..4- *.

niočiai — visa tauta.a tkiūius:. |.r.y--T....................
Bile ])rovino:jalas. i<;'g 1 11 ;< v:'. •

| . Jut ' ......
• ;; : r

žiuoja Į Kauną, skaito 'g vo pa
reigu nueiti Į Valstybė ' mamą.
Sekisadienią ],<;])i'-či;d •<<:<:;■
bilietą! kainoj "<t: pa )igint' ' i ) ’
— pilna." teatre' ka:- 
gimnazistą. \’aka:-a:s — ■ .. ■

> i\;v.:r. - :r.

jžydų ari'tokrat: ir nk;i'i ’ -.i;:':

bent prie lietii' iŠkos • ai’ė< ž.:- i r.o •? .\ .
dinio — šildo'i ir I'e uv’n;i':.
Beto visa o]*-;-;. m:e!a: ■■ < . - • ... > .j
ja į proviiy-lją, kur t ik i

Įgios vietos ■ : :odv : 1 K mi :>č- ią.
i į Pa nev'•/.!..

1 iraž: yr; ■.y'-r; p,..
imaža nimlnianam'-1 ą r.e' K >. > • <
ikurd- OV'- y' >i;'.ę ” ž*':3

L-mgšeiai; ■ :ž. !>;''erą ' a t <».
[man pačiam mė -ngva būtą '- : y/: “

i •' a. • * • • i.k ;r -: ••'•1 X '
j.-it įduot i oir:.•■••nybę. Dm’:” '
[rvžisiėr:;: ■ 1 :n>kė> r Da m :
■ viotis. r is:; geriau-uą: < i: •;: n ' : In1-4
'mokyk'.-; ; •; <l<"t:’

tikrai "m * •:g- žn om- ' I
>ų dramą:. •■ a'.v*. ’■•••

■' ■ i " ' .......................

Jo' '■■a* r; '.. žinoi>« - ';.. : e • • • ; - 4/- . s'

šaulyje K-m.stantino ^tan: sir • ‘ . m ’ • . T ?)
,vskio į’b metai a‘ go i M;

:v-r

vvas į>ū sfpui 
įkūniji - '<’• ji;os<.

n

]«im

ž* n

K

D

n

apskritys nutarė grie'olrs ya 
jjaSs darbo visomis keturionii'-: 
j stipresniam Įjudinimui visu ju- 
Įdėjimo nutarė 'rengti gavėnios 
(laiku dideli s prakalbas ir ivai- 
įrius kitokius paniarginimus Į- 
(roiiimui kataliku darbininką 
Igvvumo ir stiprumo.
j Bravo Neujorkiečiai ir neu-k.p 
įdžiorziečiai. Jūs spėką ■'turite, . -yt 
[liirbkite — pergalė bus jūsų.
1 Prie progos reikia jmiminti. ;1|. j 
Suu.il centro nariui iiuvažiavus „į

Tik .'skolinga Kranai.;; 
į-ciu neteko pusanf ro

iinri grįžti Bostonan neatlan- 
l',<;u.' Pliilad<-:phijo'. Kaštono. 
į Baltimorės ir kitu tos aoielin- 
įkės lietuviškąi koloniją.

■ Detroitas nepasiduoda.
( , šiai ką rašo 72 kuopos narv<: 
■"'ruiiu Dasid/.iauati. kad mū- 
j'U kuopa labai gera: gy\ueja. 
■Tiesa, nors jau vmiuo. berods.

1 no manyti nemanom

dabar galėtumėm būt i pi 
vietojo, bet iki šiol i>:ą

Kažin ka mano < ’h-v. i

Al-

Ilona? apie Detroito 72 i.nopo'

i Mon’ei

i net o

'■ o na

ko.
TOŠdl!

:ontai

si;"k uojmią.
viimužmiršti.
si> taikomos

iii jono 
ifi.i Kili.

ancija s‘ 
užsienines

n

tos disk 
•n Frau;

ei.: t imi teisę piimin 
k;:, ir parodyt; sam 
iri;-nt pasauli' gnb'm

KARALIUS DOVANOJO 
KALTE.

Paryžius. -
Kenijos rašj

PTancijo- 
kekniis! ' 

ikaiui’’.

ir’miotn.ius Į PERLĖKĖ PER SAHARĄ

Vajaus Vedėjas.

mg
kilnumą- Jei klausytojas ':: A e;k.-i a : •• : -:i< i a iri r--n ra: ■ - .:.. '-v; ': ■;:; i l • ’ -" f»" * * i * • - - durii-;'u ji
ri Širdį. gali būti tikras, kad ' k rojo g- ' - - u i -.: ;o. I'- - a: i ■ ■ •,.. < ' .’■*ii;! >ei ■ ai . :k Aiuerikiet'•tai. .ą-; įŪ' at'-inan-
jam a Ša r į iš'paiąs. da\ III- - ::1 v m..- ‘aH;:. \;r K ■ ..a- P-'r...'.?k;.- ei;t vasai;l • larv-ite Lietuvon

Mačiu- r "Rakauskaitę. T;ū l a ’l 1 < i- - ■ ••:a . ■ ią i' . i ą:a. a; i.n ka i naiąias ve;. ek'Kia si m. •eikalaukiie išanks-
nebe ta Rakauskaitė, kuria' i Al ė' -; d ra mo- -<a i - K i< i i- m - ;a ■ .-g - > -nr edmas (pmm • ” . i i ‘ -o. kad niu 'ii ' ai't v)h‘>.s < hx-i a
Anioriko p- tik balso stiprumą ta ’o pati- ' Stan'šiaip ■ ;u iii'ietąi k.-U’U" ir Drama ]>arodvtu ne viena -
pripažir.davome. o šiaip jau ne kio mokiniai. V'ahb m i a;; - ' ■ - deda r. :■ '. 2 rti: o|>*-r:;: >i h.-t lis... .i|(. gerinusiu s)(\ >> ,ei
už vieną nedatckiią mėgdavo tobulas, kad sunku k..-, no,- ui;r> b litu dramai ii >'iua -- iki kuilį. Pamate didžiun.'d.ąs.
me kritikuoti Rakauskaitė du beprikišti. Ii mūsų t»'atras s1 - 1 lito ią-. rodo '. dar mažiam 1 - kad '-'.-ūo lietiniai.
bar lai pirmnmlė artistė- to s.au tikslu pnfnpti 'autiniu 4 ar (i litu- sėdėsi kai ponas Kun. >. Ki'tnėšiR

DOVANOS DARBININ
KAMS

Binghampton, X. 't Km 
•lirnt t Johnson knr]>oracija Šie- 
ir i i šdalino <lov.-moniis $1.23.1.- 
M.-W savo 14.060 darbininku. 
Durtinas gaus darbininkai iš 
dirbo metus ir viršaus

Rusija ir Japonija 
susitarė

PASIRAŠĖ SUTARTĮ. NORI AMERIKOJ 
KAPITALO.

Maskva. —, Tarp Rusijos ir 
Japonijo' tapo jiasirašyia 'U- 
laitis. Pilni d.|»loimi.tiniai ry
šiai tapo užm.ogsti. Sutartis 
tano ’ui'irašy’a Kinijos so-t:- 
n<"Pekino.

DARBININKAI ITALIJOJ 
NERIMSTA.

Maskva. — Rusijos užsienio 
reikalą ministrris čičerin saito, 
kad “kiniška siena” pastaty
toji tarp Suv. Valstiją ii Rusi
jos turinti būt nugriauta. Sa
kė jis. kaip girdi. Amerika ga
li ignoruoti Kusi ją. kuri užima

iai via

m,

n

ar

damusnuai 
pragyvenimo

ner:- 
l>ran-

imu

: m
Be*

Iii

n

irbininkai pa

tapo palen-

H'e

bininlm'

RUSIJOS ŽIBALAS
FRANCU AI

Maskva.

pasaulio dali, 
besivoliodaina 

aukse. gali ignoruoti Rnsiją. 
kur toki- turtai guli rioišdirb- 
ti. Girdi i' 'iisigerinimo ir iŠ 
bendravimo Rusijos ir Amcri-

tik Rusijai
iamič- no

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.

Maskva.
šiam*' želiu

SKUBIAU STATO LAIVUS

1 Amdi.ia 'kabiau į 
■ ro laivus 'taiyi i > 
mot penkis laixiis ;

,'tatomn nauju laivu

m^i-

London. nioH' —

1;;1XM1O imill'-tm ij:iį PRIEŠ BEŽDŽIONIŲ 
dol gabenimo Rii'ijos žibalo' IŠGABENIMĄ.
Kiauri j<m. Dabar sutarta

! Krane ia gabenti 7•>.1•,^, bu
Ižibalo. Rusijos žibalo <iudik
j to piiTnininl<as par.'išKū ■' iii i’“', \ nliiis. Tai b<-z<P ioie*’ 
(kad Rusijos žibalo išgabenimu',l>iii1ojai pmdėit. k» it [■..< f< 
Kraneijon didės ir bn< nuolat i- prieš la'z<ižioniąi išgaL'n, 
nis išgabenimas. kilu- '.rašte--.

A.
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Darbininkų KampelisM

5 _■ i

į darbų ir paskyrė valandas ne- 
Darbo ,pilnaiu«**ains5 16 metų, arba vir- 
Biuras *^aus' 

sutrau-

i ir Valandos Nepilna
mečiams

J08SPB 8 LITSUANLAM B. O. AMOCIATIWT OF LABO*

Darbai

Suvienytų Valstijų 
Departamento Vaikų 
pagamino interesingų

▲et ai Oet 8, 1917, •ntbortsed oo July 12, liHM.'

.■ SUBSCUPT1ON RATE8:
..............................

Sottoa and suburba-----
FoMlfn eountries yearly

*4.50
*5.50
*550

PASTABĖLĖS
; .. Soeijalistai kritikuodami 
“dabartmj. surėdymą, sako 

turi naujo surėdymo pieną. 
Prie, ją surėdymo pysi būsią 
patenkinti, sotūs.: gamyba 
būsianti geriau, .pivningiau 
sutvarkyta, negu dabar. Kai j 
kur socijidistą partija kibo j 
i ..bizni. Kaipo naujo gerės-1 
nio surėdymo skelbėjai, ži-i

■ irnma, jie turėjo pasirodyti! 

.geriau. Austrijos sostinėj.! 

, Viennpj soeijalistu partija 
per . 15 metu turėjo didelę

... duoups kepyklą . Dabar, kai 
, valdžia privertė duonos kai 

nas numažinti, šocijalistai 
savo kepyklą pardavė. Pa- 

•_ sirbdo. kad jie neturi sekre- 
yto geresnei gamybai.

bet jų ‘literatai’ ir spaudoje 
pilstė srutas ant tos įstaigos 
i r jos atstovų. Paukščio, Šu
kio, Stalioraičio, Baltrušai
čio, Prūseikos, Hermano, 
Smelstoriaus, Neviacko, Ju
revičiaus ir kitą tais laikais 
buvusių socialistinių žvaigž
džių raštais buvo užverst;!. 
“Kova," “Laisvė" ii “ Ke-

Indiana ir Penimy!vania pa
ką Įvairių valstijų Įstatymų lie- skyrė darbo valandas mergui- 
čiančių pasamdymų nepilname- tems, bet ne vaikams.
čių vaikų 16 metų ir viršaus. 1K4J mergaitė;
Sutrauka parodo koki darbai 
jiems uždrausti, naktinio dar 
l>o reguliacijas, darbo valan
das, ir parodo kokiose valsty
bėse randasi priverstinas mo
kyklų lankymas.

Kuomet nekurios valstijos 
turi daug darbų ant savo sura
šo nepilnamečiams uždraustų, 
kitos turi tik kelis uždraust u< per savaitę arba 1U valandų per 

bet visos valstijos turi dieną, ii brikuose, dirbtuvėse

ludia- 
tarp 16 ir 18 

melų, gali dirbti 8 valandas 
ant dienos arba 48 kas savaitę 
ir tik 6 dienas į savaitę, išski
riant ūkią ir namini darbą. 
Naktinis darbas nuo 7 valandos 
vakare iki U-tos ryto uždraus
tus. Pennsylvanijoj valandos 
ilgesnės. Mergaitės nuo 16 iki 
18 metų gali dirbti 58 valandas

darbiu
teisę uždrausti vaikams tokiu.' ir kitose pažymėtose Įstaigose. Į
darbus, kurie sveikatai puvo- Naktinis darbas toms niergai- 

Kaikuriuos darinis už ;tėnis uždraustas tarp D valan-jingi. 
draudžia beveik visos didelės 
industriališkos valstijos. Pemi- 
syivania. Oliio, Massarliusrtt<.
Indiana ir Wisconsin valstijos

gailis savo v«tauMui savaU-1'••Hei.lžhi vaikams. netaria- 
raity "Pirmyn- talpiu., il-Į’'™'“ H almjuoli arba

Kai anuomet Lietuvos 
liaudininku agitatoriai Žygė’-- 

' iisir Natkevičius buvo atvv- 

"'kę/dtai prakalbti maršruto 
NjtraŽžioje laisvamaniu laik- 

■ k*
Uraščiąį sušuko, kad "kleri- 
ą kalaa” baudą.sutnikdvfi uju 
T prakalbas. ‘ ‘ Kle ri kai u ’ ‘.1 a i 
į kraščiai tada reikalavo, kad 

laisvamaniai paskelbtu, ko- 
-pkie “klerikalai’ 'tą darė. Ži- 
yiioma, paaiškinimą nebuvo.

klauso, bet abelnai visewsr vi* 
saiu darbo žmonių luomui, juda 
organizuodama, šviesdama h* 
auklėdama teisingoje dvasjojei 
L. D. K. Sąjunga organizuoda
ma didesnį skaitlių darbininką 
po savo vėliava, didina pajė
gas kovon prieš darbininkų iš- 

darbda-!daug. bet principinis atsaky- naud°toju> iii mažina, silpnina

ORGANIZACIJA. klaužiaviiuo kovon prięš įsavo
(Tęsinys) brolius kovojančius ne tik už

Mes šiandiena aiškiai mato- savo, bet ii- už jų šviesesnį ry
me, kad kova su darbiniu- tojų ? 
ką išnaudotojais < 
viais mums nebūtų taip sun- iuas — tai nesusipratimas il
ki. jei tik visi darbininkai, j tamsumas, nes teko matyti to- 
kaip vienas, pilnai suprastų sa- j kių darbininkų, kurie turėjo 
vo reikalus. j gerus darbus, uždirbo dauginus

Kada mes vargo ir
.-'piriaini, išeiname kovon prieš 
sa\ o išnaudotojus, tai išeina
me ne <lel ko kito, ne už jokius 
turtus — ne raškažių, linksmy
bių ieškodami, bet išeiname 
kovon už juodos duonos kąsni, |ti 
malydtuni savo vaikučius nu
dribk ilsius.

Su kuo mums smalkesnė ir kruvinos 
tankiai kruvina kova prisieina j užsistojo

ti. ar >u išnaudotojais darb-1‘iaugelis streikuojančių darbi- 
’uaviaisr Ne. Smarkesnę ko-i ninku atsidūrė kalėjime.
vą me> turime vesti ne su darb-Į l’ž ką tie >treikuojankėj- 
daviais. bet su_ mūsų pačių j darbininkai turėjo atsidurti ka ■ 
broliais darbininkais. Skaily-' Įėjime.\tsakymas vėl ta> 
darni laikraščius dažnai pate-j 
mijame vienur ar kitur mū.-ų , 
brolius darbinink 
už duonos kąsne 
dešimtimi.' ir ši 
bininkų sugrūstą 
mų Į kitėjimus, 
prie to privedė.

Atsakymą gali būti

streiklaužių šmėklą. Da nete
ko girdėti, kad L. D. K. S. na
rys streikui iškilus būtų kur ė- 
jęs streiklaužiauti. 0 jeigu ir 

treikuo- 1<ur v^nas ar kitas.skurdo negu tie. kurie išėjo streikuo j, ? t ? . !euas> avr R/tas’ 
ti. vienok, dagirdv, kad strei-1 uztekt,!J‘k !»«>»«• ™tos 

1 • «• J I • • i -11 |kllOĮ)OS 1 ■' 'kuojancių darbininku uarbda-l. . , 
viai pasiūlijo dideli užmokestį 
streiklaužiams — pametė savo 
darbus ir nuėjo streiklaužiau- 

Streikuojanti darbininkai
juos patėmije užsidegė kerštu. I _________________ _

ba,ldf sustab,iyt?-^^
LIETUVIAMS

iiionti pranešu Mtshun ir npielinkės

; valdybai — valdyba 
tuoj stengtus visokiais būdais 
>a\ o narį iš ten kogreičiausia 
ištraukti ir Įrodyti jam jo daro
mas baisiai dideles klaidas.

(B. D.)

;8g

muštyiiė:
už streiklaužius

dos vakare iki U-tos ryte. JSu- 
virš 18 melų merginos prie te
lefonų gali dirbti nakčia.

Ma.'.-aclimetts. vaikai, nuo 
16 iki 18 melų, ir mergaitės, 
nuo 16 iki 21 metų, gali dirbti

Nakti 
nuo 16

:mr 20 minsiaiėii!. ktiip tai: 
nioiei’u ir v;;ikvi visokios rūšies

fiau.'ius V. Kapsuko .'trai])>-j'a!-'kintančią masinei iją. o-!48 \aiaimas į >a\aitę 
ar šveisti ratus, if diib tni.- darbas uždrausta?- 

pavojmga j valandos vakare iki 6-los ryte. 
........ ga-j Micliiguii'e, vaikai, nuo 16 iki 

'18 metų, ir mergaitės, nuo 16 
iki 21 melų, dir’nannėji fabri
kuose. dirbtuvėse, ir Kitur, ga
li dirbti 1U valandų į dieną ar
ba 54 valandas pe 

darbas 
mergaitėms nuo 16 
ių lar]) 6 valandos

[ parauti 

įti fabrikuose kur ] j’ 
|eks])lioduojanti medžiaga ga
ilinama. Apart tų paprastai 
uždraustų darbų, kiekviena 

“Taigi šitoki itenijila ir.valstija turi Įvairius visokius 
atkakli propaganda, negalėjo :kitus darbus, kurių neleidžia 
apsieiti nepadarius jokios į- .vaikams atlikti. Penimy]vani- 
lekmės nė ant tų jaunų, ne-< joj vaikai, neturinti 18 melų.'Naktinio 
pribrendusių ir nenusistovė-,nega|i operuoti elevatoriaus, 
jusiu vaikezų, kokiu ir aS|negaĮi dirbti apie ekspliodavi- 
buvau. iš kurių veik išimti- |nio p,.<'ius. negali dirbti akine- 
nai susidėjo visa LSS.. nei jnų skaidinyčiose. kaipo šauki
ant visuomenės, nei ant pa- i jai ant geižkeiių. negali kasti 
čios Mokslo Draugijos. Tai
gi būnant šitaip verdančiam 
sūkury, kam dar raikės ste
bėtis, kad ir man teko 
šmaukšterti netinkamą žo-

uitis,, specialiai iš Europos 
prisiūstite. O kiek jie pri- 
burnojo savo kuopą stisirin-

‘‘Socialistai fada. kaip tik 
Įmanydami, boikotavo Moks
lo Dr-ją tik dėlto, kad jie aiš
kiai matė, jOg jiems nebuvo 
jokių žemiškų progą prikiš
ti prie jos savo grobuoniškus 
nagus ir išnaudoti ją 
partijos naudai!”

Soeijalistu Sąjunga 
fanatizmo mokykla, ii

savo

buvo 

kn

uždrau>ta> 
iki 18 me

nuo 16 iki
- i’a ori k uo
liose Įstair 

dirba b) arba (langiaus žmonių. Igose. gali dirbti tik 8 valandas

Oiiio. mergaitė.'.
18 nietu. dirbančio.'

stoką apšvietus 
nesusipratimą.tamsuma.

ils kovojant ':<• broliai kurie nuėjo streik-
jlį. matomi' iaužiauli liūtų buvę susipratę.
nitais dar- jie nebūtų to darę. Jei ka>;

ir g rūda- iii-ms būtų pirm keleto melų ar ;
Kas juos no;-' keleto mėnesiii įbrui<ę> i ;
ar darb rankas darbininkišką laikraštį.'

ias ir vėl ii.- 
Privedė juos

ar prirašęs prie LDKS.. jie Di
lų apsipažinę su darbininkų

ABI PUS TIKIETAI 
SUMAŽINTA KAINA

tik kuomet dirba po vyresniu 
vyru. Toje valstijoje mergi
nos. neturinčios 21 metą.. ne
gali- dirMė-apb^ kasyklas, tik o- 
fisuose. Pennsylvanija nelei
džia vaikams ubagauti, dai
nuoti ar griežti nittzikališku.' 
instrumentūs ant gatvių arba 
viešose vietose.

New Jersev. vaikai, nesulau-

per dieną, arba 48 valandas pei 
savaitę, iš 6 dievą Į savaitę. Tos 
mergaitės negali dirbti tarp 6 
valandos vakare ir ~ valandos

valandas 
per dieną arba 50 valandų per 
savaitę, ir t> -diiMias į savaitę. 
Valkai, nuo 16 iki 18 melų, ga
li dirbti 1D valandų Į dreną, o4 
valandas per savaitę ir 6 die
na' i savaitę. .Tiem.' vaii<am> 
naktinis darbas uždraustas nuo

gali dirbti

mažiaus 18 metų, dirbti 
ruošė ar kitose vietose, ti

i)r:s ;<i i:e palys laiu^*' 
nieji mū>ų broliai darbininkai 
Ne> kuomet susipratusieji. dar 

■Liniukai išėjo kovon prieš sa 
v o •išnaudotojus veika landau: 
>avo būvio pagerinimo, tai k;
5i, tamsesnieji. nesusipratę ji 
•mūsų, iiroliai išėjo kovon prieš ij 
■mus. Vietoj kovoti visiems įi 
vienybėje, tai jie pradėjo strei- :• 
kiaužianti begėdiškai pasity
čiodami iš kovojančių už savo > 
būvio" pagerinimą. '
; ‘ Kas-juos privertė išeiti strei- ]

i reikalais ir nebūtų
I ::iip:iolę. išsistatę 
į darbininką akys^ 
i darbininkams duonos

mojai'

uiinamečiai. kurie apleidę re- 
zuliariŠkas dienines mokykla.' 
ir pradėję dirbti, lankytų tai]; 
vadinamas “continualion" mo
kyklas. tai yra. ‘ jie turi eiti į 
•mokykią jiaskirtas valanda^ Į

mojais — sau penio

.1'11'0

haPAGliįfif-L

Iš NEW YORK
i KAUNA 0A0 
fEATGAi;

uz
■paprasta protai iluoi'aina jum 
lankyti savo tėvynę su ntnnil-

n.n , -i i n • i } Hio arci-fanatikai. Dabar vėl skelbiama, kad;
atvyksta panašią “sviete-; ■
ją.“ Tai apie “klerikalu" 

L daromas kliūtis dar iš užjū- 
.1.riopranešė. “ Naujienoms" '

pranešė, kad “klerikaią" vv- 
Lriausvbė juos Įtarus dvi iiau- 
odininku propagandos ii kon- 
^fiskuota tapus jąi literatūra | 

^Atsimenant netolimą praeitį j 
išgalima spėti, kad greičiau j 

*-siačia "žydas muš,;, žydas j
rėkia.'' i

Vincas Silpnutis

SUNKU

odei vaidinasi pasaulis 
:ipną. svajonių ir gilių:

Užmiršt taip ilgai ne;

atminas dienas

į Lekiu mintimis varnui vienas
i Kur puiku.', rainai yr' kraštai.

istatymų. šioje valstijoje mer
gaitės. mažiaus 21 melų, ir In
dianoje. mažiaus 18 metų, ne
gali dirbti prie darbų kurie pri-

10 vąlandos vakare iki 6 valan
dos ryte.

Nvw York>. vaikai, tarp 16 
i- 18 nietu. kurie' pasamdyti 
fabrikuose ir iiirklybinė.'e Įstai
gose. gali iliHni f> valandas 
],cr diena, arba -)4 valandas į

r ISmetų. turi lankyti 
ą nuo 4 iki 8 va landų 
e (jeigu dirba 20 vai.

rp 16

ir 18 Pietų, turi lankyli mol
ių nuo 4 iki 8 valandų į sa 
:ę (jeigu dirba 26 vai. i sa

iurnak-

■amai sapnuoto
P.

iniiiinas i r -vilt

li"!"

.Miciiigan’e. vaikai, mažiau.' 
118 metų, sulaikyti nuo valymo 
krutančio.''mašinerijos ir nuo 

i pavojingų darbų, kurie galėtų 
■ atsiliepti ant sv

('onnecticnt *e 
igaites. mažiaus 18 mot

torius einančius -nvirš 20 pė
dų greitumą į rninntą. New 

. mergaitė.', mažiaus 18 
negali operuoti elevato- 
Vaikai, mažiaus 17 nie- 

i n ergą i lės. mažiaus 21 
užsirausti valyti arba 
ratus ir valvti krutan-

mio 16 iki 21, inetų. Alergai 
tems naktinis garbus uždraus
tas fabriktioH "nuo 9 valandos 
vakare iki 6 vahmdo' ryte, dir
bančioms prrklybinėsa įstaigose 
naktinis darbas uždra u't a.' 
tari) fd valand(» vakare iki < 
valandos ryte. Mergaites, lar]) 
K.i ir 21 metų, dirbančios re<- 
tauranuose. gali dirbti tik 9

lilinoi' reikalauja nuo vaiki 
’arp 16 ir i< melu senumo, iai 
kymą mokyklos iš 8 valandą, 
savaite. Tas įstatomas nu r i

seni;
iilo. t ik pradės veikti nuo rūgs.
i. 19 25. -iabartini.' api ūpini-
me' ’.ima vaikus ik: 17 metu
<<-nm t >!i -o ?“ikaiauja 4 vai.
i .'iiv; i:ię vaikams nuo 16 iki 1 8
metų »

I m i;mn aprūpiną jog vaikai
nuo 16’ iki 18 i::, senumo turi 
lankvt: mokvkln nuo 4 ikimot u. 54 \a'ianda>( ' Nesenai (’tiicagos “Naii-

| 1- jienbs'’išTodinėjii. kad soči-
, jalianias neauklčja Iap,atiku.

b * Girdi jei ex-s<>cijaiistas J.
| Švitra ]>risipažįsta Mi>k<h>ilš ią -vajonių užburtų:
ž - Dt-jos namus pavadinęs pro-I f' ‘Į*’' ;ll;l.'i<>. ramumo
ė ' • Kokio?!,.—Sunkiai kas ai>])ėtu!L . Stitlicijos namais, tai tas ])ri-
L ; gulėję nuo jo tėvą auklėtoju.
Į Dabar J. Švitra vėl prabyla.
| " “BrookJyim “ Vienybe i" jis
b ■ rašo:

Kodėl taip sunku man Kentėti 
širdies dejonė.' ir skausmai;
Kad vietoj juoktis—reik liūdėti 
Ir tai{) gal bus jau amžinai! .

i t IĮ. IT 
j mot n.
šveisti

Naktini' u žd raustas

o ir A5 iM-on.'in "o

kilo s-reiklaužiavimo 
jirieš savo susipratus: 
liu.'. Kompanija >t 
ž’ams atėjo- pagelbon 
Šaukė policiją. Kaiti ] 
nai kas rytas ir vakai 
dide<niųjų gaišių iki dirbtuv 
durų lydėjo streiklaužius, 
lany' buvo neapsakomai 

skaudu>: streiklana'

ovon

Dils i

iduriu g,atvė>. lyg kokli 
:ržmonė.'.

;.m m.il: poiiemonai
.lugoiianii; šaiigatv 
imtai ir gal lūkstan'-iai > 
uojančiu darbininku, iii

J)-!

ilišk.-ii 1 rankinius Į j'ijų 
]><> priežiūra kun<iuktorių.

jnforniaci'jų 
uitis agentus

UNITED AMERICAN LINES

RMAN

/a atiaoniji :;,o kerši;;.' j 
o brolius darbininkus, 
inkilo kovon prieš juos

NORT
—LLOVD—

TEN IR ATGAL
Nužeminta Kaina
Į LIETUVĄ

PER BREMEN Ą

“Kas atmena l)r. Easanr.- 
vieians-Yčo laikus, tas žino, 
kad socialistai tada visti ša
lie* plotu staugė, kaip vilkai, 
prieš tuos du vyru ir M. I). 
namus veik p-r metus laiko. 
Setik kad jų agitatoriai vie
šuose susirinkimuose agita- 

.59 ir kurstė žmones nė cento
neaukoti M. D. reikalam*,

lianai. . Kam skursti ir liūdėti 1 
Kam Jiėgt nuo to kas y r gražu; 
štai žingsnį žengsiu... Reik pradč- 
O laimė grįž man pamažu 1... [ti !..

Tr vėl gyvensiu ir kaliausiu 
-Keliu gražiu. (H. kaip jauku!.. 
Žmonėms padėsiu ir draugausiu. 
Nors daug nenori...Gan sunku!.,

1924 m. X-19 d.

ri-giiiiacija dėl mergiinij nuo 18 
iki 21 nietų kurios <iiroa kaipo 
Elevatorių operatorės, jos dirba 
!) valanda' Į dieną, arba -’4 i 
.'iivaitę ir 6 dienas į savaitę. 
Naktini' darbas uždraustas 
nuo 10 valandos vakare iki 6 
valandos ryte.

\Visconsin valstijoj vi.-i vai
kai. neturinti 18 metų, kurie 
dirba prie išdirbinio cigaru, ci
garų krautuvėse arba laiu ikuc- 
«*. gali dirbti 8-valandas Į die 
ną arba 48 valandas Į savaitę.

Nepilame&ų lankymas 
mokyklų.

Aštuoni didžiausi industri-

meti] senu

nuo 16 iki 
turi lankyli mokyklą 

uvaite. Tose visoseaprūpinimus. kurie liečia išmo
kėjimą kompensacijos nepilna
mečiams prm darbo sužeis
tiems. New York’e. jeigu ne
pilname! i< sužeista.' kuomet ne- 
legališkai pasamdytas^ kom
pensacija arba mirties užmo
kestis bus dvigubas ir M'iseon- 
sin’e trigubas. Abiejose vals
tijose darbdavys ir ne apsau
gos kompanija turi mokėti 
koiftpensaeijo^ pridėtą sumą

Darbe valandos.

Septyni didžiausi industrijos
centrai sureguliavo naktinį, jos centrai reillalauja kad ne- kyklą 8 valandas ųsaraitę.

A\ iseonsir."o Įsi; 
ti-'-snis. reikalauja 
vaikų nuo 16 iki 18 
rno.

Mis'ouri vaikau 
18 metų 
4 vai. į :
valstijose laikas praleistas mo- 
kykiosv priskaityta< prie lega- 
liškųi darbo valandų

Ma'sachusetts mą >d na mečia i. 
nuo 16 iki 21 metų, turi gauti 
eei tifikatus dirbti išdirbystės 
Įstaigos^*.- -Jeigu certifjkatas 
nerodo kad nepilnametis su
tinka su mokyklos šeštos kim
šos reikalavimais, jis turi lan
kyti vakarinę mokyklą jeigu y- 
ra tokai mokykla jo mieste.

Michigan’e. vaikai, nuo 16 
iki 17 metų, turi lankyti mo-

B

Streiklaužmi eidami vidiniu 
galvė> vLaip šaiposi, iš stn-i-i 
kilojančių juokmši. :iežiuvius j 
rodo jiems ir tL Iš Šalies žiū
rint. ašaros krinta iš akių, ne- 
a]»akomas gailestis apima n<- 
ti'-k >'reikuojančių kiek streik- 
laužiaujanč-ių. Klausimas vit-

verčia taip bjauriai elgtis? .Vi
jau jie visi taip nustoję sąžinė' 
r žmoniškų jausmų, kad toki 

kiaurų, darba atlieka .’

til< didelio apgailėjimo verti. ' 
ii<* visi yra tamsūs. nesu>i]>ia- 
tę darbininkai. Jie nežino ką 
daro — g\*rų darbininkiškų lai
kraščių jie neskaitė ir neskaito, 
prie tikrų darbininkiškų orga
nizacijų jie nepriklauso—jie y- 
ra suklaidinti ir suvaikėję - 
jiems niekas aukštesnis nerūpi, 
ju* niekur nedalyvauja — jie y- 
ra <1 i sorgan i zan ta i.

Užtai L. Darbininkų Koope
ratyve Sąjunga begaliniai pasi
tarnauja ne tik tiems darbi
ninkams, kurie jkie jos |»n- j

■ . J...:... •:Į. '■ y.-..L,

lif.ii ln-cry 12 ni<“:i.. neturi 
jokiu sugrįžimui trukdymų.

12 RnsuLviy. Ne-,v York,
:uli:i pas bilc vietos aį'entį.

GUNARO
Į LIETUVĄ 

trunipiaii'iu Įnikti, kas Sulniln, (re- 
jaiu etapreto laTraH 

Berenp-aria Aquitania 
Maura tania

(per Cherbourj^ ar Sontiunpton*)
.. . . T iečiai iį li'Jutono 

CAKOMA ............................Sausio lt
LUX AŠTRIA... .Vas. -g Kovo 22 

Lietuviai valiuoja Lietuvon uve- 
Ciuosna neilsesniam raikei kai al
tanas, gulės grįžti Amerikon neattl* 
žvelgiant j kvota.

18 LIETUVOS IAMKRIK4 
JEI manote parsitraukti giiaiMB tt 
Lietuvos, vietas uteakyktt dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje mitelka jiem* 
pageltu ir duos patarimą. VIa! tl«> 
člos klesos keleiviai tari įtektam 
kambarius. KoogerltualM iWM» 
Ir maistas. Smulk- 
menų klauskit rim I 
tinio agento .

cmuBDLnai

a& Ipft



WAVAtZį.»A\gAVI P 9J.'S '■ s* ’ ‘'V 1 Į] ■Šaižų A. ............      $22.22
Įe^ . .$21MKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
p

WORCESTER, MASS.

Svarbu visiems.

Nedėlios vakare, sausio (Janu 
ary) 25 d., bažnytinėje svetainėje 
bus nepaprastas triukšmas: didelis 
gražus, pilnas RIMTUMO ir 
JUOKO LATRAS; daugybė viso
kių pamarginimų: DAINŲ, MUZI
KOS, DEKLEMAC1JŲ ir r. t.: 
svarbi kalba, kurią sakys da be
veik pirmą syk mūsų koloni jon įcllt Kzijazmu. 
atvažiuojąs adv. P. DAUŽVAK Į Programiri pasibai 
jjjS j šokiai, kurie tęsėsi i

nuopelnus neberašysiu, nes jie 
elevelandiečiam gerai žinomi, kaip 
geri lošėjai. P-lė Liutvinaitė pa
sakė gražias eiles.

Antra daili? programo susidėjo 
iš muzikos. Svetys Ali. Dubaus
kas, iš ^lontreal, Canada. paskam
bino porą šmotelių ant pmuo, buvo 
net porą sykių iššauktas atkario
ji. J. Liuiza griežė aul smuikus. 
! Ji ir-gi publika sutiko su didžiu

rtį ir tautosąlvasią. Kad gerb. kle
bono darbas nėra, bergždžias rodo 
h- tas faktas,' kad jo parapijonys 
noriai atsilankė susirinkime, gre
ta šio jie nepasitenkino, ką patys 
•yra per mitingą girdėję, bet pa
reiškė noro,. kad ir jų kaimynai 
Blissvilliečiai neliktų nuskriausti 
paskutinėmis žiniomis apie savo 
kraštą Lietuvą. Konstatuoju lie
tuvių tarpusavę meilę ir bendravi
mą. Tai prakilnu ir gražu! Vieny
bėje ir meilėje mūsų tautos galy
bė!

Deficitas

Klaidų
Jeigu •

Išeigos: svetaine ..
Spauda .................
Išlaidos prie lošimo
Kelio lėšos..............

Spa __
ta kg., inejgos

Lapkričio 8 d., Harriso.u e,
15 kp., ineigos: už tikie-
tus prie langelio..............$56.60

P. Odelis iš anksto pardavė 
už ................................. 2.50

SS®

'4

PADĖKA.

$12.85

Uil

CLEVELAND, ORIO.

Svarbus susirinkimas.

LDKS. New Yorko ir 
Jersey Apskričio

$36.90
24.05

J. Sereika, V. Antulis, 
J. Žemaitis.

GAVĖNIOJ TEATRAS

“PIlOfODO”

___________ _ maneięveiku.
Turėjau vidurį 8tiWę£5Jįm,'skil
vio uedlrblmą, ^Ivps sįsudčjijęo,; najB-^ 
tinjis ngtnteO,' dieidw^W^£^0w 
ko valgytf nenotĄjdimęetŲfeĮp .už su
naudojau tjnsiį. žpnąpidtk -pakeliu*‘įlb.- 
oOūA. tai tas visas, nesmagumas uąo 
manęs dingo ir veliju ^lekvtenaui 'fano- 
gui kreiptis pas žukaitf su negerais vi- 

įdurlaisį o Jos žolės įr Jumis atitaisys. 
Preke 60c. už pakelį.” " 'Atsiųsk 10c., 
o gausi visokių žolių ir knygų katalogą. 
Adresuok taip: , . .
T M.ZŪKAITI8

449 Hudson Ave., Rochester. N Y.

$1.17
25 d., Elizabeth'e,

>: UŽ ti-
..$24.05 
.. 25.00 
.. 5.00 
.. 1.30 
.. 5.60

L kakava lokio atlyginimo 
už savo, darbą, vienyk ko
misija suteiks jiems dova
nų už ..........................  36.10

Viso išeigų buvo ............  307.73
įPelno liko ........................ 67.41

« Komisija —

j (•<

L r Merginos—
! Rūpesčiai Užsibaiget
• Buvo luinai, kuomet alelį#* peUfioįftt
I kas yra pleiskanos ir kaip fįįz 
i atsikratyti, šiandien y»
. prastu dalyku užlaikyti tęvo pwk>*
| kua ir gaivos od% įrariojo ir nei- 
j koj* padėtyje.

Į Ruffles

New 
suvažiavimas, 

kuris įvyko sausio 18 d., šv. Jur
gio svetainėje, Newark, N. J., iš
reiškė gilios padėkos pareiškimą 
gerb. A. Šlapeliai, daiuiukui, p-lei 
R. Kralikauskiutei, pijanistei ir 
visiems aktoriams, kurie dalyva
vo laike apskričio rengto maršru
to. Taipgi dėkojam visoms kuo
pų komisijoms ir klebonams, kurie 
prijautė ir širdingai rėmė kiekvie- 

žiugsnĮ.
Pirfh. M. Stapinskas. 
Rasi. J. Sereika.

Iš visu atžvilgių numatoma,

PHILADELPHIA, PA.

Richmund nusejc
Alarelias $35;

<1 ruodžio 28 d., 1924
Pcbio

dainomis, pan

MUZIKOS VEIKALAI
kalbėtoju

mpai

1.
Viso . ..

.50
Išlaidų .

.50
Pelno liko . . . ...$21.40 6.

.50

.75
lg

Prane-
.GO

VISŲ DOMEI.

.$76.50

$39.15i Peilio liko-

Y. IR N. J. KUOPOMS.

7.00

12.14

7.90

4.60

20 DIENU
8

f$33.75

Klausykite visi!15.50
S

Webster Street

8-*

9
■r-

Mietus

1

Nuža-Tone

:.22

.. .$59.10

.. .$37.20

3.
4.

išpcrlyiBt pašto ■ money or- 
adresuokit sekančiu antra-

. . .$43.39

.. .$21.93

$76.50
30.00

$ 
c

Viso . ..
Teigų ..

$49.25
15.00

Abelnos Įeigos.
apgarsinimą programų

DZIMDZI DRIMDZI ANŪKAI 
TURĖS KONCERTĄ

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass>

Nedelioj, Sausio 25,1925 
š V. ROKO SALĖJ

Montdlo, Mass.

: 5.00
6.80

3 i 5.14

1.05 

7.0(1 
6.00 
.1.85

8.80
2.25

Pik ką išėjo iš spaudos astuoni, nau
ji muzikos veikalai, dainavimui su 

piano akomponimentu.

io 23, 1924 m. spalio 
C. Brooklyne. 10-tos 
iciuos: nrie langelio

... .$59.10 

.... 27.50 

. . . . 6.00 

. . . . 3.00 

............ 70

Į per savaitę ar dešimtį dienų, sujmj- 
| kitu pleiskanų ir pvapinr 
: plauku augimą. . Po to naudokite. 
Į Rufflcs tik. retkarčiais sulig reikalo- 
j ir, daugiau neturčeite jokiu..MKOagU.-.

Lietuvių Sales Bendrovės meti
nis šėriniiikų susirinkimas bus se- 
recloj, sausio 28 d. š. m. 7:30 va..

M. V. Jakauskienė,
Liet. Salės Bendrovės Direkto

rių raštininkė. 6921 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio.

5-ių aktų drama.
ši d raina-atvaizduoja "Kristaus

■ Kančią- ir pirmąją Ki4kščk>Bią 
gyvenimą.

Ttti yru teatras kurj visi jau 
pamylėjo.

i Kad palengvinus I engėjams, 
i padarėme kiekvieno akto paveiks- 
( !ą. L štų paveikslų bus ąišku, 
i kaip reikia sceną sustatyti ir ko

kie turi būti lošėjų kostiumai.
i Knygučių jau mažai teturime.
I Knygutės kaina 33c.
' Knygutės su paveiksiąis 50c.
' Visus užsakymus siųskite:
Į ALENA KIBUHIL’TE
■ 405 Coiumbia Koad,
' Dvrchester, Mass.

Lenkas pabūgo lietuvio.
,192.

Bonka 65c. aptiekoae, «rb* už 75& 
I priaiunčiame (Učiai M dirbtuvė*, 
j F. AD. RICHTER & CO. 

L 104*114 So. 4tkSL, BrMHya, N. T.

Draugiją. Ir 
viai per mane 

jmicro Dr-ją.

A. BAČIULIS,
P. 0. Bok 16, So. Boston, Mass:

i. ir N. J. LDKS. apskričio '\uo Elizabeth'o svet. liko..
do niaršruto,
palių .12 d. iki lapkričio

1924 n:.. ATSKAITA.

šių \Vorecslery, tadgi nepraleisiu

kultus ...-..................
Išeigos: Svetainė........
Spauda .........................
Kelionės lėšos..............
Išlaidos prie lošimo. .. .

Buvęs.

>4

4

i
gražiai i

o

I

ainę . . .

. . . .$42.80

$42.80

. .$6.4-')

kitų aktorių ž

3

i

labdarimnima.
ko vaka

l’o Į)l
‘ ‘ Pvr s ki

iele patenkini:.
ižnantis

CLEVELAND, ORIO.

i;nėjo Ui Y 
Viikutailis

ngiaus, pag\ 
Tąuhi.- ] 
kalba

Prašymas.

Negaliu užtylėti ir to malonaus 
laktu, jiy,d Amerikoje gyvenantys 
lietuviai mėgsta skaityti doras 
knygas ir rašytis i šv. Kazimiero 

kitų miestų lietu- 
įsirašė Į Šv. Kazi- 
štai jų pavardės: 
N. Yr. 1) Adomas 
2; Ona Makaekiu-

pė: iš Plymoutk’o, Pa. 3) Alena 
j Kv.iiikieuė: 4) Jieva šliaužienė; 
i •> Uiu Lukoševičienė; 6) Agota 
t mvičiiuė : 7; Marė Kizienė; 8) 
Marev.č Pe-eliūuė: 9; Rožė Strus- 

!kie:ič iš \Vestfield, Mass. 10) 
A-". Litisiauskienė — įmokėdami pu

Viso...................
Išeigos; svetaiųe 
Spauda •...... 
Kelio. lėšos..........
Smulkios išlaidos 
I eigų .................
Išlaidų...............

L. l’yčių 25 kp. 
toriai >,av>> ro’<-

lošėjai.
< atiiičo s

Visi ;A

rai. P ubiika b.ivii v,;y
Dvi jau >:os yytū;s pasa'.vė
vilnies. So’.islė M. čiž. v:.
sudaina vo kc’.e:.ą naiijv.ių , ;;ž k
«i; \ o e y ue.ii; pluošta. ;

-i ::: '..z. J. Ųi. L', k. ’!
(ip>ras sudaimn 2
daiaciiv■ po vatilovys;.- p.. K: —

IU1K
<ioim 
o a v o

s:::-. -mi^kų baikis, 3i.
k]>.. Liet:;-.';;; > \ c', a i i.vj. Ž
buvo uar.a daug, apsimask;
įiedu-miaiisia. Dovanų Inu
12. 31aly‘s s.-ipmuir'ės gil
iros, kad.; tik jos ką r .._r
visuomet p:!*. . ū sM taim" z.i
Tik, Joja, jos •riipąi s'ikly

' aną n-A:.::::- : r. f k u ;
•_ra \ o do\ ;i :.;;s :!<• :/;)<•': ai.
l:a i:i oi ■ r:s. A; v>, a ; >s:;

išturima n . ‘mais. \ 'na i
ga'j o.

s-;:;:.:-..-,. . - 1- .. •
S- • ,■ .fe

L. I\. \ v ■ .. . ■ 1>;-Š< . :>i <

Iivikšdair.as mano padėką gerb.
■ a.cboiid k'.m: Milukui už mitingo 
:suš;iuAi:aą, jo parapijiečiams už

’ ai.siiankyiną per prakalbas ir vi- 
■- šiem, Kurie Įsirašė Į šv. Kaziui., 

D r-jos :.arias, turiu garbūs pra- 
Richmondietis ;i(.šti, \ad sausio 25 d. vakariop

■ turėsiu prakabas Blissville, L. I.,
N. Y. ^dainoje, gi vasario 1 die
ną šv. P. M. Aušros Vartą lietu
viu kat. parapijos svetainėje New 
York’e, 32 Dominick St. po mis-

, parą vakare, 31 a Joniai prašau lie- 
čiiusiai atsilankyti, 
iirs Įdomūs, 
pagarba.

Kun. St. Pavilanis 
Kaziai iv ro Dr-jos Įgaliotini'-
V>je, 214 Ripivy PI., Eliza- įlšiaidų .... 
X. J.

$21.90
Lapkričio 9 d.,' Paterson’e,

18 kuopa, ineigos už ti-
^.$43.39
... 5.(M: 'vakare. Lietuvių Svetainėje, 6835
... 1.75
... 14.20
.... 98

Lapkričio 23 d., Nesvarke.
14 kuopa. Ineigos už ti- 
kietus.................................. :

išeigos: Svetainė ................
Spauda ..................................
Smulkių išlaidų....................

Superior Avė. Visi šėrininkai ir 
Draugijų atstovai privalote neati
dėliotinai būti šiame susirinkime, 
nes reikės aptarti daug svarbią ir 
didelių klausimų, kurie rišasi su 
kiekvienu dalininku.

Ateidami Į susirinkimą malonė- 
-kire atsinešti gerų ir rimtų suma
nymų dėl labo Bendrovės. Lau- 

[kiame.

Audra prie* dieną (solo) ..$1.00 
.ŽvaiyždulS (solo) ir 
Aušta Rytas (duetas) .... 
07. 7)ainos(solo arba duet.) 
yokturnas 
(duetas bassui ir sopranui) 
Piemenėlis (duetas) ...... 
O. Laisve (mišriam'kvar
tetui arba chorui) ............
Myliu, (mišriam kvartetui 
arba chorui) ...... ...........
Imant visus veikalus sykiu $4.00 

khjsdami užsakymus, siųskite ii 
pinigus 
derį ir 
šu:

Ph. L. K. Sąryšio Preso? 
Komisija.

MASPBTH, L. I... N. Y

Nesustojęs darbas

ir savo raštais kelia do-

DYKAI ROMAIIZMU 
SERGANTIEMS

Mes turime naują 4^ 
tortą, gydymui romutį 
mo, kurią m», pašilk 
me j namus klefrn" ‘ty 
šio laikraščio 
jo, kuris tik ittrifrtgradaĮB 
Inus. Jeigu jus 
skaudėjimą jūsų mušr dg| 
kutuose arba sąnaritĮp^į- '.-^ 
Jeigu jus kenčia'skaūs- 
mą oro permainose, 
proga išbandyt nagiį 
metodą, kuri ateietna- pl? 
giai ir kuri pagelbėjb-

šimtams. Jeigu jūsų liga yra Ir chro- .S 
niška fr užsisenyjusi ir jokios gydąoį 
les jums negelbėjo, mes patariant ’W 
bandyt šią metodą, kurią mes pasiusi 
čiame DYKAI išbandymui. -į

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS. ’S

Mes neprašomi nuo jūsų jokią 
>151], tik prishjskit savo adresą. įies figį." 
siusime jums apmokėta pašta E>YK‘2^. 
IŠBANDYMUI musų metodą. - šimtafliik 
šita metodą pagelbėjo, pagelbės ji ii?, 
jums. Nepraleiskit geros progoj* 
naudoti. Rašykit šiandien, Jeigu jus 
kenčiat nuo romatizmo. /

. PLEASANT METOD 00-., 
Dept X10 '

3G24 No. Ashland Ąve., Ghieaeo, IJL

i, kuris buvo Įviso ineigų ......................

Abelnos išeigos: 
(Programai ........................

{Dvi klišės...........................
1 Drapanos ir smulk. išeigos 
(Paveikslų nutraukimas ir 
j veidų apgrimavimas ....
į Aktoriui už išliktą iš darbo 

, laika...................................

Aktoriai: A. šlapelis, daini
ninkas ir p-lė R. Krali- 
kauskiutė, pianiste nerei-

................................................... 81.00
anksto parda-

9.00

........................ 90.00
<Vb‘z‘S ................. 8.90

A>šimo .......... 2.69
6.00

25.00
iskii‘k)s. . 1.00

..............$90.00
.$43.59

. .$46.41

Brookiyu'u, 12
•igos: prie lau-

Aiškumo ir atsakomybes de- 
liai visi turintieji reikalu su 
centru prisilaikykite sekančios 
tvarkos: Visi čekiai ir money 
orderiai turi būti išrašomi cen
tro iždininko A. POTEMBEE- 
'30 vardu ir siunčiami centro 
raštinėm Visi laiškai, kurie ri
šasi su organizacija, (ne biz
niu: apgarsinimais, knygų už- 
sakymais ir tt.—tas priklauso 
administratoriui), narių reika
lais. turi būti adresuojami as
meniui sekretoriui—P. DAUŽ- 
VARDIS, 366 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Nesilaikantieji pareikštų jii 
prašimų. atsitikime liuosesnio 
ipatamavimo. negales gauti as
meniniu satisfakcijų.

P. D.

Aplaikūme siuniinj maldaknygių vertės $1,000. Parduoda
me veik per pusę kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti. 
Agentai, perkaintieji naaldaknygu nemažiaus $25.00 vertės 
galina gerą nuošimtį. Turime sekančių maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, baitais celuloidos viršeliais su ka- 

buke, auksuoti kraštai, nepaprastai graži, tik.... $1.75
ANIOLAS SARGAS, tokiais pat apdarais, tik biskį ma

žesnė. Kaina..............................................................$1.25
ĄŽUOLAS’SARGAS, rudos skūros apdarai, laabi graži $1.56
AUKSO ALTORIUS, juodos skūros minkštais gražiais 

a^dir^js-^kabute................................................... $175?
AUKSO ALTORIUS, minkštais skūros viršeliai, be ka

butės, tik.......................................................................... 75
ANIOLĖLIS, labai graži vaikams knygelė, minkštais 

skūriniais apdarais, tik.................................................40
VAINIKĖLIS, maža, juodais minkštos skūros apdarais, 

tik :.................  3&

mo

>s už tikic-

GYDYMO BANDYMAS
PINIGŲ NESIŲSKITE J

Tik tuoj išrašykite ir prisėskite že
miau paduotą kuponą 1 Tai vlsa- k?-. 
turite daryti, kad gavus pabandymui ZU 
dieną gydymą pagalba Nuga -Tone—-viduną 
liuosavimo vaisto, kuris regniiuoia ir slitnu- 
iiuoia kūno funkcijas ir pngelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geleži* raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-lone 
taipgi turi vaistu formoje Fosforo elemento, 
kuris labaj svarbią rolę lošia -nu.se kūne, rrie 
viso to Nuga-Tone dhr turi Seiis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra v^o- 
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigewe» 
jimud gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Torre yra daktaro receįHas, kuT 
daug kami buvo išrašomas ir bėgiu trijų dcsuncią 
suviršum metų davė gerų rerultatų. Tūkstančiai

A-sRnsstaui»««• 

atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuous. ..
Nutra-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijai*. Jis 

kad verta yra gyventi . . i J

VEIKITE ŠIANDIEN! galftutc^ir jus išbandyto Nugn-Tone gerumą. Jis

TOtatlm ir sutaS^Tkad Jis tūri patenkinti jus. arba pinigai grąrim-ma. 
Žiūrėk sutarti a»t ktakvisno pafcotuko. ~

BIEW BANDYMO KUPONAS-...............
NA-TtOHAk LAttauStiaCf , ftipt LUKŠOJ 1018 S- Wabash Av^, Ckicago.

GERBWWVBEJh Primų skite man iftanymui Nują-Tone 30 2®

STū «:Jl
ne^aok&siii.
Vgrdao......................

VaI»tŲ*

Gerbiamieji vyrai, moterys ir vaikai. Patys žinokite | 
ir kitiems apsakykite, kad minėtą dieną įvyks nepaprasta w 
pramoga. Visi atsimenate Drimdzi Drimdzi juokų teatro 
artistus. Jie iš čia išvažiuodami paliko savo anūkus. Šie -jĮ 
anūkai apylinkėse jau koncertavo su gražiu pasisekimu. Da- )' 
bar turi progos turėti smagaus laiko Montclliečiai. Ne- f 
praleiski!e tos progos. Anūku skaičiuje yra garsiosios pdes $ 
Marga re! a ir Onytė GRYBAITĖS. V. SEREIKA, Cam- < 
brklgc'io lietuvių vargonininkas, St. PAURA ir lietuviškas 

rali C’aptin.
Rengia L. D. K. S. 2-ra knepa.



„jarius.notiki,
B^Darbinink;;
pūdysime tų anglišką lai 

neini> ihmi i-ci-ybč.
^aygį Siu i < i;.r< i- r»-<l.iil-

rBrooklyno 
'^'^kdama. Tenkiš- 

d^'perintdjų “Keleivį ” 
ieja ©žinaisi Driindzi 
is pagarsėjusių artistų 

Dine ikos, bikinio, Olšaus- 
Vanaguiėio vardo pasisįi

Jau ne kartą buvo pa= 
ta, kad Anūkai taip pmJ- 

Bfto minėtu. gerb. ai ti.-tų pa-

Boliau rS,t ndara" primena.
“Darbininką.-" klaidingai 

tilės užiuuiiną ])a-i;elbę-.
as ‘•Darbininko" pranešk 

iftas lapkričio mėnesyje liiju-s 
kuvo klaidingus. ba*t tai ne iš 

^D-ko" ap.-irikinio. Taip bu-. 
^yo pranešt;, umerikūniškame 
Laikraštyje, iš kurio tą žinią 

rbininkiiK' ėmė. Tame 
erikoniškaii i.- laikraštyje ši 

iip buvo piskMbta: “Niglit

» >v-h' :.Aug<A- —‘e A v't
;BosMe,JąiRvąWškos.^|

tistiknš rodo,! negrų yra’ 1
Jie yra apsigyvenę apie Wėst 
Chester parka, prie Afašstfehu- 
setts ir Shaivmut Avės. Seniau 
čia buvo turtingųjų rezidenci
jos. Bostono negrai labai pro
gresuoja.- Bostono ir apylinkė
se lietuvių yra apie tiek, kiek 
yra negrų. Bet lankantis i 
knygynus, į muziejus, į. paskai
tas vis pamatysi negrų. Bosto
no negrai turi garsų dainininką 
koland Uayes. Jis yra vienas 
pasaulio garsiųjų dainininkų. 
Jo koncertai dažnai būna Bos
tono Syniphony salėj. Sekan
tis jo koncertas Įvyks vas. 1 <1.

Tiečiai — už’ eėntĄ savo Se
nelį išstatė tokian nelemtai! ap- 
juokiman. -

CAMBRIDGE, MASS. 
Fėrai.

Sausio 1S, praeitame .-ekma- 
dienyje prasidėjo lietuvių para
pijos b'ĖRAI- Pasekmės buvo 
neblogiausios. Vietinė 22 M. 
Sąjungos kuopa bytinosi su 
briglitonietėms. Su uždarbiais 
buvo kiliai arti Viena kitos. 
Brightonietės buvo jau pasirū
pinusios — surinkusio.- pir- 
miaus $20., tuos priskaitant. 
tai jos -uljytino vietini 
kuoĮ.'ų 
sios ir

Viestį vakarę Ihrarffįxi-Drimdzi 
’Ąn&kan^. - /; n"

Išrinkta naiijiši <protokolų 
raštininkas, veiklumai darbjKt- 
tojas' herojus vajaus lenkti«fc 
vinie — V. Tamoliūna's. Tvi^B 
dariu išrinktas ŠapUrni>. VB

P. Danžvardis ^patiekė B- 
žvalga iš Įaugai iriųjų pasauly 
judėjimų.

Visi nariai buvmjtihii geriau
sio ūpo ir jiasirižimų darbuotis

Reporteris-

IŠDIRBINIŲ PĄRODA.

Moteni rengiamoji parodu 
jau visai, susikristalizavusi: 
cisokių išdirbinių daugybės, 
programas prirengtas gražiau- 
Jas: p-lė A. Kiburiutė ir A. Ži 
lanaviėius turi j.rireugę uau-

Bostoną Draugsčiy Val
dybų Adresai ’*

ANGIAI
... ...OOFING)
jšmąkdiJr ateini'- ^..-įto 1

i yra seniausi it
7----------------- stogdengiai So. Bos
tetfe. Visas dartms .'n’aruntuojnmn

■> ypntlAkhi peržiūrimas. 
T. L ORMSBY & SON

H6—218 Bowen gt., So. Bostoo
(Tarpe E ir F Streets)

r

M<?s parduodante -»Aujus ir
i r. »- ~ S .%»-■« .» - » v A«t>nia*o» t xyr-rxi, ujseųus kartis, ' taip-gr taisome' hĮpaio toseito- Tai 

hm<s Turimo donorių f ’o4»Boz» $tBatonfiausl stojatetuos. Turime dengtų CadiHac, 
kuri parsamdoni veselijoms, 
krikštynoms ir , laidMuvėms. 
Patarnaujamo <iioną ir naktį.

Technology Garage, 47 \Vind- 
sor St., (’ainbfidge, Mass. F17)

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP ' 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
l'irtiiiniiik:ts - M. Zolui,

- .). Gliiioi-ki-.

t||||

PARSIDUODA
7 k-.tmbai-iui, elektra, ghsafi šiltus van
duo. šiluma ir didelis lotas žemės su

PARSIDUODA RAKANDAI
i !•'< >It.\' IčlA I) ant keturių kambarių.

. Tel. S. B. 0441

F. J. KALINAUSKAS
| advokatas

| 414 Broadvvay, So. Boston ;
£ (Antros IuIkis) V

7 \Vinfield St..

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVč. 

SOUTH BOSTON, MASS.
’ VALDYBA

L-

c '

TRYS TONAI PRISPAUDĖ.

1‘irn:kilusi Vabalninku
lė trijų tonų geležinis rastas

A meti k-i.

! bminkai ii paliuosavo rdionS.

PARSIDUODA

į ' Taigi

iri-

And r

M

SU

.irbiu <la

fl

MARŠA
9OG i-

susirinkimo 
ginus mūtjit

Tel. S. B. 4000 I

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

BOSTON, MASS.

t.' Tada m- ‘T 
p-ikirnas biiw.

PRoT. RAST.
45‘S E. S<-von

So. Ro- 
Liridi?.

Tel. So. Boston 04G4-J.

JURGIS STUKAS
FOTOGRAFAS

453 WEST BR0ADWAY, 
South Boston, Mm*.

Darom dailins paveikslus. Vesellias 
traukiam vakarais. UfciHknm vi
sokios rūšies rėmus.

] I M >

OPTOMETRISTAS

Išegzamlntioju akis,

Rep.

indariečiai

EXTRA! EXTRA
įamas.

r

Kim
po] n

vai n-"

V. A. Gruclzinskas.

A. I V A S
361 Broadway, S. Boston, Mass

asli $3.<»OO.
jų šeimynų modi-

Jom akompanuos 
vargonininkas M. Karb^i

16 METU SOUTH BOSTONE

D R. B. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Brosdway, So. Boston
VALANDOS : Nno 9 r. Ikt 7 v. rak

ians darbuotėje: trims dau- 
j giausiai pasidarbavusiems kuo

CAMBRIDGE, MASS.
A u'.oi

So. Boston. Mass. (SI7-24)

<>flso Tel.: South Boston 2272—B
Resid. Tel.: So. Boston 1912—W

S. 8ARUSEVIČIUS
Lietuviukas Graborius. balaamuoto-
Jas, P.eal Estate ir Public Notaras.

343 W. Broadway,

Tel. So. Boston 0823 [ 

LIETUVIS DANTISTAS

DR, N, V. CASPERi
(KASPARAVIČIUS) t’

425 Bn»dway, South Boitoo !■ 
Ofiso rulandof.

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. | 
Ofiaas uidnrytas sutr^oa vakarais :.
Ir nedėldienialh-

priskirtu akt- y 
nti tiesinu tr S Į

U

SKsoo, rus b Sl/>O0. 
riji: šeimynų mo- 
ni;H sr.vi e, gražioj

f'oų-jrado vaht: ’os luimrirt 
toriu- MorL-y pa.-iūlo -_fj-]al ū 
ra; -■įimpnvrrm išim.-ti :.-iatym:

prispaudė darbininką K.rne.-t'ą 
(iorvett'ą. 4-2 m. amžiaus

i giliojo prie’ žemės pr-.-p;
gFBl Conąuer Day in Boston į j.j i<()j p(.Įj

25. Valeli y</iir ('alen
lĮtr<for J an. , 1925.'

pyti apie svarbesni 
k-uomot nežino pa 
žinių -čia pat.! >o-ione.

■rius norėjo ui- ir<>dyti < ';;ua /.'■ -
nančiu. Įinsbm iė ’iožint' 'i u ; U';.
/ėjo kita siaai 'ii.;'.'vi;. «.• t;;:t-
Juri sarmaty.i- . .'<-i ilč|';i pilių

begoti u; uorė.’ o k 11 ;i: r ’ x - y g;; -
•ų. uždrožti pi t ai i<-‘ i -;i\ ' > 1 u>-

šių. galvą; savi* nuplakė ir iš.-i
j’uokdino. Kr. ji- aid; ini-ima-

PRIMUŠTAIS APVOGTA

|y' Tūla Lorer.a K 
IK netų mergini 
į-PhalaiiK Kli:n 
|'Kon gatvė;
jvaikinai.-.
£ no šokių n m y. t i 
^tiko. Ji 
^•ėdę visi 
įvažiavus 
įniijusi, 1-

į jusi .pro t estų 
b. ę, apdaužę 
; '.tėmč daliu 
■*.* utomohiiiai 
i .:t rasta poli t 
■ . umušta.
į Tai vi> 
Įnias — s 

anais su
I ■ ton keliom

FEDERACIJOS SUSIRTN 
RIMAS

£' Kata] i ku
Iš \yriaus

E
 Dėliojo, sr

: os, bažnyėu
g. ierbiamimi b-

' it atstovai iiinDr 
a. urimo labui J ung-

Akų ap-v;i>i yti
k- darbo, m
I dirbti dvi 1-

Tint arimu-

bvtis sausio 25 vakare lu* . gra.ps. Zidanavu-ii.i, <ti- 
Ižiajam mfi>ų artistui-.-iiniiki- 
o.inkui akompanuos p-l<* č’iur 
liuli’. Dainuo- solo >ekar.eios:

A. Bu-mani'.mū

TEI.. So. Boston 0506—W.

i
LIETUVYS DANTISTAS J

A. L KAPOČIUS \< *
5 251 Broa.dway, So. Boston
/ (“Keleivio” name)
2Onso Vauwi>o6 ; nuo 9 iki 12, nuo J 
£1:30 iki6Ir nuo 6:30 iki 9 vakare 5 
5Semtomis nno 0 ikt 12 vai. dieni} * 
2Sulmtomis nuo 9 iki G vak. Xed« * 
Itlornls euo 9 iki 12 (pagal sutartį' y

ŠIS-TAS.

I ‘iikultelo diakonu: 
• l’auud. įuri

t.-ibus pnrapipiic.it’

ŽINIOS
PAČIOS ŠALTOS RANKOS 

ATSIĖJO $75.00.

UH

-ario. novai!

žvalgas

DARBININKU SUSIRIN
KIMAS.

LDK S

Mond n;: l
tello kuopos. Iš Ozimdz. -Oriu

NAMAI ANT PARDAVIMO
g amblijoiSkose (aklose) akyse «u- 
k gražinu šviesų, tinkamu laiku.

), J. L. Pasakantis, O. D.
447 Broa>dway, So. Boston.

•i.-i pi i
X. Korespondentas

ŠLIAKI KARIA

Luncnberg. Mass. — C'iiark . 
D. Muilins lapo nuteisiąs ant 
$7o už važiavimų automobiliu 
nii be laisnio. Jis aišuino u

•0O. k-aiiti $34.500. lengvos 
įmok'*: SB.OfMt.

rankos. NAMU BARBENAI
KALINIAI BE PASTOGES.

T«J Malu 2488

GEORGE H. SHIELDS 
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 IVashington Street

Boston, Mass.
Valandm:» A. M. iki 5:80 P. H. 

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

Tetephone. East Boston 1490
Ovvonimo vieta 

37 Gorlim Avenue, Brookline 
Telephone Regent G5G8

AV. KAZIMIERO R. K. DR-J01 
VALDYBOS ANTRA1AI

Pirmininkas — .T. Jaroša,
562 Ji. C-th St., So. Boston, Masa. 

Vlce-pirm. — .T. Grubinskas,
157 M Street, So. Boston. Mas*. 

Prot. Raštininkas — A. Janušonis,
1426 (’olumbin Ild., S. Boston.'Maai 

Ftninsų Itaštininkas — K .Kiškis,
8 ilatęh Street, So. Boston, Mas*. 

Iždininkas — L. Svngždys.
111 Bowen f t., So. Boston, Maa*. 

Tvarkdarys — P. Lan'kn,
395 E. Flfth St.. So. Boston. Mas*.

Draugijos reikalais kreipkitės visa
dos ’ protokolų raštininkę.

Draugija savo susirnkimv.s laiko 2-rą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1-ma vai. 
po pietų parapijos salėje. <92 s&veoto

Hutchison. ! Iciniburiu.

NUĖJO PATS Į KALĖJIMU

ANTANAS F. KNEIŽYS 
koris lanko SrrTfolk Teisių mokyk
lą Ir užsiima Kcal Estate pardavi
nėjimu. tara mano ofise kasdieną 
nuo 3 ifil 5 valandos po ntetų išsky
rus šventadienius. Lietaviii, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai pa- 1 
Ii kreiptis Įvairiais reikalais pas ; 
manę. A. F. Kneižlo adresas yra ’ 
toks: 308E. Ninth Street, Tel. So. : 
Boston 1696.

Dester, M.
Centrui Sq. du 
šešių šeimynų.

DAKTARAS 
J.LANDŽIUS-SEYMOUR
i Lietuvys Gydytojas 

772 EAST BR0ADWAY
So. Boston, Mass.

'• VALANDOS:

PRIEŠ VYNO VARTOJIMĄ. BRONIS KONTRIM

Tek So. Boston 27C

J, MAGDONELL, M. D.
'i Galima susikalbėti ir lietuviukai 

onso v Iliados : Rytais Iki 9 r«l I
Po plettj nuo 1—♦ ' 
Vakarais nuo6—v į 

‘ 538 B. Broadway, So. Boston :

ram-entaliam- tikslam-. I': 
turės ]<LiĮ >marku< pa.-ijum 
nimas katalikų, žydų ii ki 
kur 

pa skirs geras dovanas. Dova- lapo 
m; mržiūrėįųnui iaaliot;1. valdy. 
L: . nanėiam rinkimui

Constable Real Estate. Visokie, 
apdraudimų (Insurance) agentas. 
361 W. Broadway, Tel. So. Boston 
IKirto arba 120 Marine Road, Tel. 
So. Boston 2483-AV.. SO. BOSTON, 
MASS) (SPcb. 21')

KIEK TABOKOS 
UŽDERĖJO.

KRIAUŠIUS
Kriančius A. SIMOKAITIS per-

Resldenciįi: 237 D 3t-, So. Boston.

piginu. negu kvt 
:i išprosinn ir i<<:

reJephone South Boston .3520 

t. 0. ŠALNA (SKALNAI 
LIETUVIS ADVOKATAS BaUee dn Unlveratteta 

(Joneli Ųnlvenity su A B 
G. VMhingtos.Univ, ra LL.B 

“DARBININKO” NAME (antrot luboe)
M W. Bro«6wiv. 8a. Beitos. ‘ 

Rezidencija I 
905 Harva r d St.. CnmbrklRe. Mn*. i 

TeL Unlrerslfy 14flR—.T.

kahdikų išjuokimų ir sandarir- 
ėių iibatųdo. mat pastarieji su. 
pagclhn to paveiksiu nori įtik- 
rnt <avo ■■mizerija.-.*' kad ji; 
barzdelė yra didžiausias pasau
ly kankinys ir pavargėlis — jau 
netoli moti) .-ėdi bn dnrho. tai

gi ijoj 
1 orui.

u.JOii A. SLMOKAITIS
344 W. Broadvay, So. Boston 

(Antros tutsis) ;

I LIETUVIS GRABORIUS i
katalikų darbininkų j>a- 
ųankit dovanas iš eon-

REIKALAUJAM AGENTŲ.

be- nariais visoje orgamzurijo- 
,'p-

Taip-gi nutarė rengtis prie 
iškilmingo apvaikščiojimo savo 
organizacijos dienos, kuri pri
puola trečiam sekmadieny po 

I Velykų Re tn gi dn rengs, jei-

nn iš \iduriij. kraujo nuvystlimo Ir 
litinio. Kuiti InfiiKion iš<rv<lvs į :

kė 7.*ic.. hnksns (pu«<A tuzino) už . 
dėl tonsilų ir ri'tinintizmo. šonų skm: 
'Įėjimo ir no krutinę naudok Einik“ 
Mostų .prekė $1, $1.75 ir $3.00. Gali
te <rnuti koknol aptletoj arba pas iirti- 
dėjn Z. F,INTE OO.. City HI11. St. 
Union City (2R)

P. J. AKUNEYIČIUS
BnteUkia ger1trt»| paskutini patar
navimą, todėl verta pas jj kreiptis. 

Ofiso adresas:
258 Broadvay, South Boston 

TeL S. a 0188-TV.
Gyv. 820 Z. 6-th Si.. 8. Boston

(UNDERTAKER)
Slnoml pnsiskelbia atidaręs nnu- , 

jų jstaiai .kuri kiekvienam malo
nini patarnaus laidotuvių reiknluo- 1 
se. nepaisant ant knktų kapinių. ! 
sulig noro laidojančių.

Tntni Mnntello's' tr apylinkės He- i 
tuviai prašomi yra panašiuose rel- i 
kainose kreiptis pns savo tautietį: .

ADOMĄ WAITKUNĄ Į 
(WAITT)

25 Enterprise Street Tel. 6746-W . 
MONTELLO. MASS.

Dftao vieta;
530 N. Mitu St., Brockton.

Tol. tol?
Mass

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ rak 9 Iki 11 ryte. 1 Iki 3 po plet 
7 iki 9 rak.

389 Broadvay, So. Boston.
Tel. So. Boston 28tl.

Tai. Brockton 5112—W 

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAŪ8KA8)

706 Mate St, MmUDo. Mmb 
(Karnas Broad Streat)




