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POPIEROS PRAMONĖJ

VERTE GYVULIU

didinimo.
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..i Albany,
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NAUJAS IŠRADIMAS 
BerKn.

Šauliu teatras. s -, ■ kino mi
ni i m ^njufl-

Popiežius PIUSIX sako t

‘•Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė jiaremti 
katuli kiška ją spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užruo- 
kesnio.”
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OTAFCNINKAIS.
SUROTOMIS

Metams ........................................
L'žrub*-žy (r Bostono apielhikZs*.

Belams ..............................................

“Darbininkas”
366 Broadvray, So. Bosimi. M;u«. 

Tek South Boston (ivu.

Kaina 4 centai

Lietuvos ministeriai Rusii°s monarkininkų
. I mobilizacijarezignavo MOBILIZACIJA CARO 

ŠALININKŲ Žinios iš Lietuvos
LIETUVOS MIN1STERIAI 

ATSISTATYDINO.

BEDARBIAMS PAGELBA

Kanado

PABRANGO DUONA

Paryžius. — Va: 
branginti duona

SALA NENUSKENDO.

paskelbė

ganau

ATŠAUKĖ MUITĄ

MIRĖ kiniečių vadas

ATNAUJINS DERYBAS.

DAUG MIRĖ NUO 
INFLUENZOS.

Tokio, Japonija. — Pr:-;
in<

DIDELIS KVIEČIŲ 
IŠGABENIMAS.

UŽ KYŠIU ĖMIMĄ

Atlanta, (■

IŠ AMERIKOS Į AUSTRA
LIJA

GAUSI DOVANA

ĮGRIUVO BANKAS

Santiago

SUBM ARINĄ NUSTŪMĖ.
Portsmouth, k II

ja. 1922 m. 67 n-:neny- rapor
ta\ o valdž ai. kad gryni? iplau- nepavyko. 
l;u turėjo virš jkl JhTai 
buvo didžiaii-ia- milijonierių 
skaičius nuo 19](i m. Valdžia, 
jįj vardų neleidžia skelbti.

THI-t U’llt 1 I

Mtlumos ii <nbmarin,Q.

TRIUKŠMADARIAI
APKALTINTI

PELNAS.

Vin. lai-
4 j

New York. '— (iazo ir .-lėk 
kompanijos pereitais m- 
gryno pelno turėjo šd.sjki 

l /.bernai

PAKĖLĖ ALGAS BE 
PRAŠYMO.

Miami, l-'la
Miami Herald pakėlė aig;

iVo darbininkams be prai 
darbininkam

du

h<i darbininku.

20,000 ATEIVIŲ.

iją nm

Putinėlis
- je.-a 20JMN) kurie lau
J- j mrngoįs Umnkti

KIEK ANGLIŲ IŠGABENO.
□RGANTZUOSIS.

Washinelon.
E. Liverpool, <><•'•«

UŽTRAUKS PASKOLA

DARBININKŲ BANKO 
PASISEKIMAS.

New York

i J H i< 1.1 H K -

DARBININKU VAJUS

Varšava. - I 
■ tremtiniu kiio d 
iMat gaut;: žinia LAIŠKAS Iš LIETUVOS

proklamacija skelbiam'ia mobi-

judinti didžiojo Ncw Yorko

Phdadelphijos aj-kri’ v- •

, Trvs PI d

Dabar ' geruliu -kaiėin< ^pagalvokite kada 
maže-ni-. neg-r, metai tam at- būt n nnfogiaii.-im- 
įml. iš-kiriant karves ir avis, .prakalbų.

Kun. J. Čaplikui

gilios uiri 
įĮI"t

P A N E v e ž 1 S

SUMAŽINO DARBUS
Manchester. k

Sibiro lietuviu karžygiai

4< !• '

kun
mm Kun. J Bakšvs.l

Kun J. Čaplikas. ;i.

Lietuvos garvežiu’

ir Baltimnrės kuopos
Tam-tom- liam- I.........

laikas dėl ,hns parvežti i i.ietuv;
ti judėjimui.

dirbami

•irig.sj, kuris pnnnšfa’-

Ntujas klubas, 
-krivis vv»A<nk;

Žuvus.uju

\ niur-

t nuli kl- •
::-llh‘TUJ

gerbimas.

i"m> ir neužmiršta u-u galinėm
: ’ ia pinniosi- kfa ši kft- ‘jį

’ - 'rili kapa i.. . net ■ ;r k rašte-' J 
daugumo- z.t.vii->ąj| ji 
-j-kaitriu?'• i: o-žili

k •:gerf>»
.■ aįiSl



NE TUO Kam

kaip nesenai paaiškėjo

paskelbė

SUBSCR1PT1ON KATES:
II!

par narna

NAUJO KARO J. Petrušauskas.
nei

PRIEAUŠRYJE a Al UOlll
liet

.Pereilami- ai AVallis.
no ■

2000
ai km nauju nariun:

ntaute
K mm neo.i ui'iją apsiėmė J.

L Dauža J”: u < »it i« • i
Daka 11)1:10

Al. Al Km
s po Na Ana padare pernai

.ziavimo ve
1 hv.’.žvardis nurodin'T

$4-50
$5.50
$5 50

Ttariy...............................
Boston and suburbs.......
Vbrei<n countries yearly

Oi
K

l-l l Eli l opo: 
pastangų

auKin
l. Del

rijoj pereitą 
žmonėms buvo

. ministeriu kalbos 
einu1 apie Lietuvos padėti, bet 

■ tokiu žmonių, kurie net bijo 
tvo vardo po straipsniu pasi

rinkimų Ala»aehuseiis vai' 
rudeni. <‘i 
leista baisiu
tam ame

Al i i žirni

turus nubalsavo, kad leder
lė valdžia į vaikų darbo klau-1 Lietuvoje, 
sima nesikištu.

’iio rinkunuosi*. bet kam

O tolti sti-aipsiiiai ne; osan- 
1 tiems pavojuje išiaulvti lietu
viams amerikiečiams, nei pa 
ieiai Lietuvai, nėra naudingi.

siaurų partijos tikslų žeminti ir nusprendimu pas ką, arba 
1 akyse. kurioj kolonijoj bus ateinantis 
Redakcijos seimas, t. y. kuri kuopa iki mi- 

už mimos šventės daugiausia pri- 
Re- į rašys naujų narių, tai ta turės 
kad i teisę kviesti pas save istorišką-

ti ar pritaria i 
meniu'; ar ne.
balsit didžiuma 
anieiidmentą.

Yra žnioidu.

Vaiku darbo aincndineu-1 i 
•dėlė 
I lai ko didžiausiais

žygis pradėtas rusiĮ uzpuu
.mii žlugo Kleve. šilok

(THE W0RKER)

iahed every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY 
---- ---------by------------

WHT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOM

L TB&tered as aecond-clasa matter Sepn 12, 1915 at tbe post office at Boston, Maas. 
uode r the Aci of Marcb 3, 1879."

**$Mptance 2or Balliug at special rate ot poetage provided fur Lu Sectlon 11U8
▲et ot Oct 8, 1917, autberlzed on July 12, 1918."

numeiyu- n 
Alaskv;; sli
dus vakarų E 
Įėjus ten silke 
nukreipė >av( 
ją. Ten tarp mislaiiki 
tautų rado priiarinm. Pa' 
ko Rusijos misijmiieria 
•Azij os tautom' užimpoiiu 
savo žadėjimais laiku- pr 
kapitalistines tautas. O. 
kapitalistinės tautos m 
‘‘giiekii.’’ Tas'ALask\<-\

Lz sutai-timi su g
’dziųj ų balti! \

I?-, ta, Japonija, -hą i<aria 
'smaugiama \'<>ki(-ti.-.-i si;> 

ti Al;;

galinga. bet di

111 g <

PAS INDUONUS GERIAU I ę ' ° r------- ----------- 1?
už m^tų, Seimo rinkimų.

j Arba vėl: “Kaip dabar daly- 
Ra.s mus Lietuvoje yra nedi- kai tai krizis tikrai at- 

■Lj g-.rupė žmonių, kūne save Įžingsniuoja.” 0 liesdamas 
idealistais Įjolitiką atpasakoja girdėtus 

28 d. Nu. 3) IgaiMlus, kad atsiskyrusios nuo 
iii- protingiausiais znionėinis iRitsijos valstybės yra derybų 
; .. . Tai buvusieji pa- įohjektu tarp alijantų ir Rusi-
žangininkai. naujai {Musikriks-: jos. |\o slaugiau bereikia. Už- 
.tiją tautininkais. Skaitydami'tenka dažų, kad išeitų juodas 

A aikų darbo ameudmeii- >avv genijais ii- tauto.- vadais,'paveikslas.
s neteku šrnisiĮ laimėti pu ; jie piktinasi, kad tauta ją nesti-j Ar autorius neleido, ar pati ' mianias nt iš tikresnių šaltinių J 

juos. ■ redakcija autoriaus vardo ne-!kaip ]>av.
Tik ylos maiše ne- ' ' 

Jau tame pačiame 
s’raiĮisny sakoma: “Ateinan
čiuose Seimo rinkiniuose gali
me išgirsti netikėtų permainą

js partijos.” Ii- prinie- 
•‘taulininkai.- Dieve

'duok, kad "tautininkai’' ir-gi

įpranta. neina pask
i b’iukiimio-e į visus ti n milinis 
i jn- liepi a\ i dė. nvžiūr.u'
.džiausią.' pastangas, iic 
siivo atsiuvo. Didžiai.' 
.va pralaimėjimo

li ir bol
t

m
pi

ke' oinmięu no-

| ,4iostvtu su Ai 

r

lūllieje turi visa; 
i: imti, kai Rus.j

imi ai i u.
; tara

t-

£
E

&

.kva iš ryti; ir ; 
tų prammmm;- 
tautas su išvysi; • 
Bet kadi r Moka 
po alijaiiti;. pmi 
šansai pagerėjo 
SU Japonija.

Eina girm; 
kaip tik teis 
paėmė vaidži 
koti būdą: 
ševistini ir o 
lų pa>,mm.!'- 
matinna: i 
‘‘Lietuvi.'“ a 
vo mum " 
nurod". k;m 

Jog lemui 

griežtą k->v.

K

na (■palėkti

.įves
B.-'

VVstV’l
I).

“Darbininko 
čia negalima kaltinti, 
straipsnį atsako autorius, 
dakcija net pažymėjo, 
ateinančiam numery Įdės p. Vi- 'jį seimg. ♦ 
rako raštą, kuris šviesiau žiūri Į 9. Nutarta rengti apskričio 
i Lietuvos reikalus. 'metini išvažiavimą gegužio 30

Tik reikia pasigailėti, kad |d. š. m„ Nonvoode. Aiass. Į 
įduodamas dvasinis p^nas mūsų !rengimo komisiją inėjo tvkan- 
įbroliams amerikiečiams yra se- [čios ypatus:

k p. J. JaroŠa ir adv. P. P. 
Paužvardis;

k p. ,1. Daugėlevičius ir J. 
Bolevirius;

LIETUVIU DARBININKU KOOPERATYVĖS SĄJUNGOS 
NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRIČIO PROTOKOLAS

Mė

Aloiitn!
imi'.
. Aim
. K u

- B

B’

B<
I);

AL AL Kaniandiii'

Jablonskienė

i. Cambriiic;-. Mm
-ka>. B. 4ak 

n-nė. Ona Sntiig

P.
Joc

K

ALi". — S
A-.-.mL-.ioni'

D. Joniką ir $. Din; 
m. La'-'vrvne.'. Mg"

M. Vi!

u

> m: nu;
-mauti: J
P. P. Dar.ž.

i lomos
•i koja i.

urėtą 'darbuoti.'.
Išduotas raportą' adv 

uažvardžio. ka>!ink s;
P.

ir svietiškią. Iš raporto pa' - 
rodė, kad dėjęs pastangas. bet

n

A

S(

Įrengė vietinė L. 
topą.

pa
avimai
esamai

AI. Al. K aps- 
:-eiškė, kad nuo 

alsi'ako eiti 
ipi’ tn. pareigas, nes lod. halan-

<—ą perdaug !• 
a-meniškum’

no
;.'i>veikindama> su savo

AL M. Ka.manm;'::'. m-
pram-šė. kad u'a'vęs ia:š- 

nuo mū>ą or.ganiza<-ijo' im- 
:o vado gerb. kun. I)r. F. 

Kemėšio, kuriame dėkoję.- už

n

b.

:m u z j o uolą
D. K. S.

ž prirengimą ir 
i avi m o.

?■. Praneši] 
Įnešimai.

priimt.

m. P'. K 
laipina:

AI. Kumandulį

....................$43.15
lūkestis uz

•2.40
A P- 
"D;

Kad

nizaiu

.........$45.55
učiai:

mars-
] 2 94

Anglai mat p; 
jų Azijoj i 
kolonijom', 
rodo, kad '.n 
pastangomis

■ bolševistini fi 
prasidėjo 
mas. Ten 
klausimas.
cijalistas.

' Pilsudskis stoja už Li-nkij.
“od nmža do nioz.i.“ Jn

, • „ . itu\a.stoja uz karu pru- bo|<v\o-
- i r.. , ., . I m i k < i?■ -kils. J oks asmuo smp I m

, , > ■ . , ■ , , bfi 111 s\ a i biamBUCisKls ir tokia tania kam
į ' lenkai, tinka Ironliii dantį
gy prieš bolševikus. Dalim-
t Lenkijoj Pilsiidskiniai Izti-

kraščiai Šaukia apie paio.įn
£ iš rytų pusės, apie leikalin-

g-. gumą kovos prieš bolševikus.
K-, kad toji ko\a neužbaigia

Filsydskis stoja už Lenkiją
į? mto Rygos iki Odesos, nuo

šitokioms kniubi mu

n

Oi!'"

ūk ani 1.50

1.00
miego Lova

kil
tirą

line

K
m

pi. Lenkai negalėtu bi imu i>
‘ . > J

Rusijon, turėdami miškriau-1, 
’stą ir skaudžiai skriauda at 
jaučiančią Lietuvą.

Jei tariamasai galybių su
sikirtimas ir bus užtęstas, 
bet žinant kaip ir kas rengia 
ma, tai aišku, kokie šansai

n

raportas aps 
• L A’. Smilpo ir c<m 
adv. P. I’. Daiižvar

.. . 20.75

n nk;i

Ibi

k

mm

lizuoti

' ■<:;mt
11 miline

•o>r kolonijose kur ti

Al ;;m-!:'-;er. X.
Lewistmi. Ab-

vaiku111 a u n u 111 
tojamną Įsiūlymų

ra ir ei vi I izm-i ja sirzi.nirimu neraiag 
žmogų, kad laukinis žmogus įima nm
tu ri .jaut resnę. švelnesne ši r- Laukiniai žmonės daugelio 
di ir jausmus. jM’gu civili-dign nepažįsta. Tarp indijo- 
zuotas žmogus. Keista tei-iiiij uerasi džiovininkų, sifi 
syliė. ar ne / Čia, žinoma.
nėra pilna teisybė, .bet teisy-

dedmiib- pa'labo- būtu 
ė- i r iii im-m's. liv šm

S. wn1 ra.' m-: :aii j 
I Izimdzi Drimdzi

k ” \ ai;, pla t ini i ne. km 
’mdanii po kolonij.-i' 
iviimtą iaisi aniarmk
Pu'L Priimta.

. $2(1.19

3(1.19
1). K.

Anūku LDKT .$1 ik )./)()

mmt; Jie mmja nr... ''-‘“ųmi'-
.’ ... |p'i adv. P. P. Daužvardžio pra

i ui. kultu rinitu pi tau <, ., .■' mamą naują nariu vajus yrr 
įvaromas vi'U smarkumu po vi

a>. Smarkiausiai 'nū mokestis butii pakelta iki 
iame Vajaus reikli-'50c. Besvarstant atsirado min- 

;|e Montvilas, ('ambridire. Bos-'ėią. kad oriau būtą leisti du 
tonas ir Nonvoodas. .sykiu j savaitę ]>o aštuonis

Papurtas priimtas t riukšmin- Į puslapius. Po trunąio apkalbė
tu delną plojimu. Įjinio. tas nutarta pasiųsti se-

Suvažiavime atstovai pa j kančiom seimui.
reiškė, ka<i parvažiavę kiek- 8. Nutarta apvaikščioti ko- 

savo koloniją

] birbini aka.- “ būti]
organ

.................. $1P9.:i.G
P: M. M. Kamandulis,
Lašt. J. V. Smilgis.

šventa. (darbuojasi

i Dabar L. D. K. S. vajus — pri- 
rašinėk naujus narius ir užrašinik

I “Darbininku.”

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRASAI.

M. M. Kninandulls,

VlCDBg.SUJlJt
I ’auašiat yra palyginant 502 K. fl-th sn. So. Boston. Man. 

aAttotnkaa — J. V. S*Wįs.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
WraĮgMM!TĮi M MIŲ M

VIEAA P AD1KA. SO. BETHLEHEM, PA.

jorųanizacijčį ir nurodyti kelius 
ikokiais jie turi eiti. Jeigu mes 
! žinojome ir to nedarėme, tai ne 

Gal kas pasakys, kad streik-Įallį streiklaužiu turime pykti 
laužiu skaitlius ne ką sumažės sir<dko pralaiiuėjiiiią. bet tu
viui, kad ir visus, sutraukus j r;ine 1)Vkti nalv>anf >a\es. nu
pilė L. D. K. S. Juk Šimtui, 
tūkstančiai kitų tautu pasilie
ka Ii uosi streiklaužiavimui ir 
vi; viena streiklaužiau>. Ta
pai i r tie>a. kad tūkstančiai ki- 
tu.abičiii pasiliks streiklaužia- 
viniLii. bet reikia atminti, kad

ORGANIZACIJA.

ty> ant savo nerangumo, apsi
leidimo. Tamsesnieji broliai

Ipermatyti kokią jie >kriaudą 
;d;ii'o sirciklaiižiaiidaini. Už tai 
!mūsų šventa priedermė yra ne 
(pykti ant jų, bet dėti visas pa- 

šimui prie L

Čia paduodu visas tas kuopas, 
kurios teikėsi man pagelbėti ma
no sunkiose gyvenimo sąlygose, 
būtent, visupirmiausia prisiuntė 
auką LDKS. 4-ta kuopa iš Athol, 
Mass., $7.00.
1- iiia kuopa.

iš So. Boston, Mass.............$5.00
22- ra kuopa,

iš Brighton, Mass................ 5.00
2- ra kuopa,

iš Montello, Mass................13.01!
2U-ta kuopa,

iš Chicago, iii, .
23- ėia kuopa,

iš Dctroit, Mieh 
72-ra kuopa,

iš Deiroit, Mieli. 
14-ta kuopa,

LDKS. 84 kp. ir SLRKA. 64 kp. 
paaukojo po du doleriu pusę gerb. 
draugui Lukšai, iš Grand Rapids, 
Mieh. Ačiuojame visiems na
riams už rėmimą prakilnių darbų.

Rašt. V. Mataitis.

p. P. štaupienė. aip-pat šiome su
sirinkime buvo išrinkta ant kitų 
metų ir korespondentai: J. Kuzas, 
J. V. Sadauskas ir A. Banys. Ant 
kitii metu teatrališka komisija su
sideda iš sekančių narių: J. V. Sa
dausko. J. Kuzo, Pr. Urbšaičio, M. 
Ardzio ir P. Janušaičio. Metinė kp. 
atskaita likosi palikta iki kitam 
susirinkimui.

Yisy BOIIEl S
Aiškurtio ir atsakomyb^a 

liai visi turintieji reikalų 
centru prisilaikykite sikai$^|^|w 
tvarkos: Visi čekiai
orderiai turi būti išrašomi oejĮ^Uįji 
tro iždininko A. POTllKBEI^"’ 
GO vardu ir siunčiami cenh^.

priklauso prie L. Vyčių 25 kp. ii' raštinei!. Visi laiškai,kurie ri, -' -ąĮ

lankė “garnys,” kuris lėkdamas’ 
pro gražųjj “Gordon Park” atne
šė jauną sūnelį. Jauni tėveliai la
bai linksmi susilaukę pirmą jaunu
tį sūnelį, šiam jaunučiui atėjūnui 
linkime geriausios sveikatis ii- lai
mės užaugti ir tapti įpūsų tautos

Gerb. Antanas ir Brone abudu

kitų organizacijų ir draugijiu ši
jauna porelė labai pavyzdingai gy-j niu: apgarsinimais, knygų UŽ? 
vena.

šasi su organizacija, (ne bijj-
1

Žinys.
sakymais ir tt.—tas priklauso 
administratoriui), narių reika
lais, turi būti adresuojami as
menini sekretoriui—T DAU£- 
VARDIS, 366 Broadvaj, 8a. 
Boston, Mass.

Nesilaikantieji pareLkštųjųį 
prasimų, atsitikime iuosesnia 
patarnavimo, negalėsianti as
meninių satisfakcijų.

Petras BASIOKAS, iš Lietuvos 
paeinu Švenčionių apskr., Čekinių 
vai., Ciečiunų kaimo, paieškau sa
vo du broliu Joną ir Tamošių Ba
siokus. K as apie juos žinote ar 
jie palys, malonėkite atsišaukti. 
Per savo seserį prašo paieškoti 
Kotrina Česienė, 170 ČVcbster 
Avė... Cambridge, Mass.

Pabaigus senus reikalus -— sekė 
senosios valdybos: pasitraukimas 
iš savo užimamų vieni, o naujo
sios užėmimas. Taigi, kaip senoji 
valdyba, taip ir naujoji reiškė ge 
riaušių linkėjimų vieni kitiems ir 
spaudė savo broliškas rankas ir 
kaip vieni, taip kiti žadėjo dirb.i 
dėl savo kp. labo ir jos gėrovui. 
Galima džiaugus ir didžiuotis. ka<.i

LDKS. 103 kp. susirinkimai esti 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, tuoj po sumas, “Maehin- 
ists Temple,” North 13-th. & Spg. 
Gardeu Sts. Ateinantis susirinki
mas bus nedėlioję, vasario S d. Ma- 

Įlonėkite visi nariai sueiti, nes tu- 
irėsinie daug svarbių dalykų aptar
iu. Kurių mokestis jau užsitęsus, 

siengkitės užsimokėti, kitaip bus 
laikraštis sustabdytas. Taipgi 
kiekvienas narys pasistengkinie 
iki susirinkimo prikalbinti ir atsi
vesti nors po vieną naują narį.

Beje, turime svarbių pranešimų 
iŠ Centro. Visi sueikit.

Valdyba

11.11
pirma i

5.00

Vakarai ir veikalai.

L. Vyčiu 25 kp. dabar d I

WATERBURY, CONN.

dar ’■

tt.

Ba

TEN IR ATGAL
Toks

a p-
UNITED AMERKA N II Mmėn.0

kuopis p genią.

ričio. P-ič

Vakaras.

na

a vingalvių.
Proletaras.

pasižiūrėt i

CLEVELAND, OHIO.

Iš jaunuomenes darbuotes.
vakaro programa

Oarnp ai

ap: 
kin

kas. teari 
-Juozas K!i 
lą mokys.

J-;o z 
(linu. 

“D a

n ./.toli 
t mile: 
Žiliui lūs

•o. visiems

Jame daly-
Svetimšaliai grįžčiau! i 12 mS- 
nesią Amerikon. nėra p ris kai
tom i prie kvotos.

Nužeminta Kaina
Į LIETUVĄ

PER BREMENĄ

Waterbury’o komunistu tvirtovė 
braška.

“DARBININKAS”
366 West Broadway 

So. Boston, Mass.

CUNARD LINE
120 Stato St.. Boston. M»«s.

ni ai o n u
ii, kaip

a Ka
ltui. 

Taigi jaunuolių buvo gana apsčiai 
atsilankiusių ir keli prisirašė prie 
kp. Buvo pasižiūrėti ir tėveliu,

. i.. Vyčių 25 kp. 
liška. susirinkimą

n.i- esame 1

Į LIETUVĄ

Kokmijaiiškosios Dienos 
Dievjr WukiT<tofM> ir Laftyrtto ; 
KocriuAkon ir karalians Junrtn. Njyo 
piln±J liojanltn papmMn puikiom* 
ponioms ir rraliėi •psir'Mtiu«im»n

< >. Kuprai! ės i 
t >. Krinraitė y:

broliškai su 
no dėl kp.: 
čia gimę ir 
kuogražiausiai.

vveua ir dirba išvie- 
aors didžiuma narię 
įge, bet visi sutinka

susirinki-
nariu.

argingame mano gy- 
žais mano vaii<uėiais. 
ačiū. Jums. Gi ku- 

o prašai; biošikos pa-

ty lici iirtl. tai i’amUen dauftMa 
Įmonėj pauMpti no perikM
pU lak a norui* apcRr^rtaii tavo gakta. 
Takiau to. j k liarvdien naudoja

Rįtff/es
rWi»nq mirtinąjį prMų. JnirK j.-i 
■■Stepai <*hų ka*IJ»» prr a*.

• Urnų ir rtliaiaa tik rcUurfUte auli* f

L arty. S’.tous vasaras 
irniu syk Cievelando ko- 
o prie šio "stebuklingo 

išradimo,” mūsų visos vytės-mcr
ginos rengiasi visas atėjusius pa 
vaišinti kuopuikiausiai. Beabejo, 
šis darbas daugiausiai yra dirba
mas dėl jaunimo patenkinimo ir 
pritraukimo jo nrie Tyčių uimani-

žiai pasilinksmina. padainuoja 
tautiškas dailides ir kaip jie i?fisi- 
ūję tarpu savęs kaibu savo bočių

Del 'plitimų ir kirų igortnaciją 
kruipkilės jos vielinius agentas

BABRthA.
Iš NEW YORK _ 
į KAUNĄOflO
IR ATGAL /II a)

i:";:;:; :;.laiku, kas Subam. tre
jais ekspreso laivais

Eerenp-aria Aąuitaaia
Mauretania

(per Clierbourgą ar Southamptoną) 
.. .. 7 iečiai i.š Bostono

t? >N< 'ASTIITA. . . . V;-.«. 22. Kovo 22 
Lietuviai važiuoju Lietuvon sve- 

čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams. palės grįžti Amerikon neatsi- 
žvelgiant į kvotą.

- sc-ptym nau.p 
a i mūs :T< dvie-

gramų ir programėlių. Vasario 11 
d. rengia naujo išradimo vakaru

lamstų — ;kurį valdžia pirmiau norėjo depor-
Petras Lukša, 

ropos narys, 533
N. \V., Grand Rapids,

5.50

z.1 norit

l.DU

uiti

GRAND RAPIDS, MICH.

K i. o>

nusisKUndziaine 
tikrai darbiniu 

būdai;

butų. ponas Rimkus 
kė. Atsisakė beįei

DR. K. PAKŠTAS Į NEW 
Y0RKĄ.

JEI manote parsitraukti gitnlnea 11 
Lietuvos, vielas užsakykit dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje suteiks jiems 
pngelbą ir duos patarimu. Visi tre
čios klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. Kuogeriausias Įvaromas 
ir maistas. Smulk
menų klauskit vie
tinio agento 
arba

apgarsinimo buvo
kad tai vietine

Tam pėt-
susirinko

Universite- 
New Yorko, 

net Bo ’inkes. Va
nos tik tuomet kai aukas pakan- 

i karnai pakvietimų kelionės lėšoms

žasties didelio šal
inimo saulės, aš dar

b;ir kiiiu-iu:; 
.’ .Ušku. i 
tl'.u- Įnirčiu

> kas lau-e kal
ius paiy>. JU- 

-visi savo

iš Newark, N. J.........
•55-1 a kuopa, 

is Nashua, N. H.......

. . . 15.00

... 4.10
>'.'.';<<inci 7:7 l'UotUUli* Dl'.e l(Jl-ina kuopa,

1) 'iv S Iru < u;':'.ė :'' iš SpringiiGd, Iii........... .. .14.15
Ui lo.<: ’U. > . • O ,\ ’ J’ :x Ė)-;a kuopa, iš Easton, P a... 7.50
" y u-;h:::‘:: II.’"., i.. U. K. 4 -la ap., Miko’.as J. Šongaila 5.00
vr;; UU'i'tlU us: sv'.u't: c;'":’- Agnieška Songailienė . . ... 5.00

'v■.•d;;* “■;-ta kuopa,
iŠ Lau reiice, Mass......... .. . 4.0U

■u'.U U<. 1'2-;. kp., iš Moi'.trcai, Canada 0 50

U U’;'". •/U i. i:: ■ i riu
l ui a kp., iš Piiiladeiphia.
1 >2-ra kuopa, SLRKA..

... 5.00

. . S.. ' .< . ■ . . . i \ . "• :š i- itciibiirg, Mass.. . . ... 5.00
• ........ >i:u.us visoms kuopoms dūkavo-

.V c U < > . ... .'.estiškai:omais kartais Jūs m a-

Gal niekur nėra, taip galingi ko- lonijoje. 
inunistai, kaip Waterbury’je. Čia 
apie juos net amerikonų laikraš
čiai didelėmis raidėmis garsina. 
Štai aną dieną skaitome “The 
Waterbury Denioerat,” kad Kon
stancija Labutienė nusižudžiusi. 
Ji buvo vos pusė metu ištekėjusi 
už garsaus komunisto Labučio,

VISUS 
SPAUDOS DARBUS

siuskite į 
“DARBININKO” 

SPAUSTUVĘ
Kurioje greitai, gerai 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIKIETAI 
LAIŠKAM ir 
KONCERTAM 
ANTGALVIAI. 
UŽKVIETIMAI 
BAR CHEKIAI ir

Su visais spaudos darbais 
visuomet kreipkitės . pas 
mus o gausite gerinusį pa-

PADĖKAVINĖ
Mike Bluis, 501 Fine Kilis 8L, 

Minersville, Pa. rašo: “Dėkui Tamstai, 
p. žukaiti, už jusą stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane snikŲ padare. 
Turėjau vidurių didį sukiaėjimą, skil
vio nedirbimą, galvos skaačžjima, sak
omis nemigo, dieglius Tidur.uose ir a la
ko valgyti nenorėjau, bet kaip ai n- 
miudojau jūsų žolių du patel i u No. 
305A, tai !as visas nesmi^imas aao 
manės dingo ir veliju klek'ienain imo- 
gui kreipus pas žukaitj sunejjeruls vi

duriais, o tos žolės ir jumis atitaisys. 
Prekė GŪd už pakelį.” ilSinjsk 10c„ 
o gausi visokių žolių ir knijy katalogą. 
Adresuok taip:

M. ŽUKAITE
449 Hudson Avė., Rocherter. M T.

’ I
įS

1J
■‘s

“Dari

kolonijų kvię-

Temos; 1) KULTŪRA ir KATA- 
| LIKAI; 2) ŠV. RAŠTAS ir GAM
TOS MOKSLAI; 3) GYVYBĖS 
EVOLIUCIJA ir ŽMOGAUS AT 

''. į SIRADIMAS ir k.
i Išvažiuoti iš Chicagos manytų; 

' ■ vasario 2 d. ir kelionėje išbūtų 2-31 
•( savaites. Kliudytų Pitisburgo a- į

: pielinkes, Rytinę Pennsyivaniją, j 
;New Yorką ir Bostoną. Kiekvie-j 
į roję apieliakėje galėtų pasakyti'> 
nuo 1 iki 3 prakalbų. Norintieji! 

į teiksis kreipties "Draugo" Re-| 
i dakcijon.

m<‘< nc-igiicbėme reikaiin.giau 
šio dalyko — tuos visus savo 
brolius suorganizuoti į tvirt

MUZIKOS VEIKALAI

u s l .oo

■ kit sekančiu antrn-

A. BAČIULIS.

mus bus vasario 5 d.. 7:30 vai. 
k., parapijos mokyklos kamba- 
mse. Malonėkite visi atsilanky- 
šiame susirinkime bus renkama 

mja valdyba ir svarstoma Bro
mus pasclpos Fondo mokesties 
i kalas. Be togi bus daug ir ki

rtikai'.:. Ateidami
ai: a*s:veskit ir naujų 

uopus labai auga, 
sk '.'.rstame. S u k ruskime.

Valdyba.

LAWRENCE, MASS.
’niiu Rimkaus koncertas turėjo 
būti sausio 23 d. .Koncertas 

. 'f plačiai garsinamas. Kiekvic- 
iivėj ant ian-

tuoti už jo radikalizmą, bet dova
nojo bausmę su sąlyga, kad Labu
tis atsižadės radikalizmo. Taigi 
ir Konstancija ištekėdama už La
bučio manė, kad ji susilauks tik
rojo žemiško rojaus, išsižadėjusi 
tikėjimo ir doros šliūbą, žinoma, 
paėmė pas teisėją. Bet nabage 
skaudžiai apsiriko, vos praslink' -j kaip 
keletą mėnesių taip jai Įkiro tas 
gyvenimas, kad geriau ji pasiry
žo geso dūdą Įsidėti Į burną ir nu
sinuodyti negu toliau kariu gy
venti su žemiškojo rojaus skelbė
ju. Bet už tat laidotuves buvo 
grynai komunistiškas, karstas, net 
kambario sienos buvo papuoštos 
raudonais kaspinais, tai reiškia iš
tikimybė Maskvai, trečiajam in
ternacionalui.

Praslinkus kelioms dimioms vėl 
uirdžiame. kad mūs-; komunistai 
renčia prakalbas, bet kokias pra
kalbas. o gi paminėjimui mutinių 
sukaktuvių mirties tovari.ščio Ni- 
kahrjaus Lenino. Bet ir čia ko
munistams nepasiseka. Kada ko-

zacijos.
Kp. stato scenoje du dideliu 

veikalu: “Šv. Barbora’ :ir “Liur- 
do'Stebuklą” rengiasi vėl atkarto
ti gavėnios laike, nes daug girdė
ti jo pageidaujant, kad šis veika
las būtų dar syki perstatytas sce
noje. Pirmasis veikalas bus sta
tomas paskuiin; ncdčldien; prieš

sikarščiavūs. pradėjo tiesiog baub
ti* ir perkūnais daužyti buržujų 
tvarką, tad ūmai pasirodo salėje 
keletą dėdžių ir įsako 1 ovarišč-iui 
tuojau apleisti saię. jeigu ne. tai 
sako tuoj sykiu važiuosime i šaltą
ją. Tovariščius pasirinko geriau 
išsižadėti N. Lenino ir tuo būdu 
(prakalbos užsibaigė. Galia, kad 
Grnc musu liefnviu a’siranda dar

pamatęs, kari Lawrcn-
“ inteligentais'’ sanda- 

]><••• maža yra užsimokėti už 
avo pas poną Seki, 

nuolat apęiuamą re-

p<> J.av.'n nce’ą pavaikščio- laikė savo metinį susirinkimą Iii-:.
■svet. ŠUs-mas nariais buvo skait- 1

_ i, dingas o nutarimais ir darbais kp. 
arti-! naudingas.

Pirmiausiai buvo iššaukta kp. 
ildyba. Po t<»m sekė protokolu 

i Gaila, kad iš kitur atvažiavę'skaitymas iš priešpietinio sus-mo 
'artistai paklauso “tautiečių” ir irekstra. Abu profooklu tapo pri- 
Imano kad lietuvių katalikų Laiv- imti visų narių vienbalsiai. To- 
I reiioc nebėra. ■ liaus buvo išklausyt i įvairių k<>-
j Už savo klaidas jie sunkiai at- jinisijų raportai ir išrinkti attso- 
moka. Turėtų jau, rodos, žinoti vi į K. Draugijų Sąryšį: Pranas

na, jog sudaryla sutartis, 
uliežuinkai padėtu, ;

j ateity, suruošti Rimkui kon-

Bortnikaa,kjpą pirm.irJ,Kučas

vas, I’. Bartnikas. A. Jakštas, I’. 
1‘rbŠaiti.s, 31. Mač-iulaitiš, -J. Sa
dauskas ir Ag. Janukaitė su O. 
Kupraite. Išlikro, Šios dvi mūsų 
kp. p-lčs-vytčs buvo drąsiausios, 
nes juodvi stoji viena prieš kitą 
kumščiuotis tarpe savęs. Čia daug į 
juoko padarė Agdia ir Onutė sa- į 
vo kumščiaviniusi. Bet nemažiau I 
ir “negrai” atsHymėjo. Bravo

1'JOINT SERVici

nj:rust:i proga duo>.»a jum 
nkyti savo tėvynini numa- 
a ka ina 3-čios klesos ton i r at- 
■eksknr<i.jos kaina. Musu ke- 
iai iš Hauiburg’u nuvežami 
ribiiškai traukinys j jųjų 
as po priežiūra kuniiaiktoriij.

ABI PUS TIKIETAI 
SUMAŽINTA KAINA

DYKAI ROMMIZMU 
SERGANTIEMS

Mes turime n*nją ■)»- 
to<3ą gydymui romatik- 
mo, kurlj noes paaigri- 
tne į nuims kiekvWw> 

r//šio laikrtščio skaityto- 
jo. kuris tik pareika
laus. JflgO jU3 turit ' 
skaudėjim? Jūsų mus
kuluose trba. sąnaritraa^ 
Jeigu jų? kenčia skaW- 
mą oro prinainose, ftt*l 
proga Mindyt Mrają 

4^ metodą, tori atsieina p4- 
gini Ir tari pagelbėjo 

(Šimtams. Jeigu jūsų li:a yra Ir chro
niška ir užsisenėjnsi Ir Jokios gyduo
lės jums negelbėjo, m* pa tariam iš
bandyt Šią metodą, kuriij mes paaiąB- 
čiame DYKAI Išhandyrctif-

DYKAI MUSŲ IROMIS.
i Mes nopra.šntn nuo jokią pini- 
'pij. tik prKiųskit savo iiirpsį. Mes W- 
1 siusime jurus apmokėt* paštu DYKAI 
i GBANDYMUI musų metodą 3imta*f 
(šita metodą pagelbėjo, pageltos ji W 
(jums. Nepraleiskit gene pmgo* 
i naudoti. Rašykit šiandien, jeląu 
j kenčiat nuo romatizmo.
I I'LEASANT MEiOD CO., 

Dept X 1G
, "G2I >o. Asbland Avė., Chlcaco,

»ilt« »r .. . _ .. _____  ...____ _____ ____ _
vili* oIvtm o<i« nuo iii) ♦minančių Mitų hiprnų; a 
pranyk* ir plaukai tuojau* atrau* aavo nadirali, normai į

m.
4 .



tlEHITCO 4IHIU0

AISRAS SALE TEATRO.
"So. Bostone šalę Olympia te- 

|2b*o seredoj po pietų buvo kilęs 
Ipnsras. Teatre buvo žmonių r ■
ggt paveikvlai buvo rodomi, kuo 
ĮĮpet i teatru ėmė veržtis dūmai 
fcad žmonės nenusigąstų, tai 
buvo pranešta apie tai ir dėl 
^ilgumo paprašyta žmonių iš
eiti. Teatras nuo gaisro nenu- 

' kent ė jo.

Praeitų nedėldieni Moterų 
Sąjungos surengtoji išdirbinių 
paroda ir niuzikaliŠkas progrri-

VIŲ PARAPIJA, atskilti nuo 
šv. Petro parapijos (anglų) 
Dorchesteryje.

Na.m a

NAUJAS HOTELIS.

Jų negalima
Nors “ Darb.'' jau buvo

rie dalykai buvo apleisti

užmiršti, 
apra- 
neku- 

Tad 
jaunu 
i susi

jus nralonu-

DIDELĖ NELAIMĖ.

E. Bostone, Hodges Boiler 
\\ ork (o.. sausio j d., jieėkurys 
patėmijo. kad iŠ geležinio ku

Bos-tono majoro, p. Cnrley. 
jaunutė, keturiolikos metų duk
tė, Dorothea, ketvergo ryte |xn-- 
siskyrė su šiuo pasauliu. Mir
ties priežastimi buvo plaučių 
užilpgiinas. Velionė sirgo še 
šia.' dienas. P^r pastarasia.- 
kelms dienas ybū,tėvai visą lai- 

duk-

gė virš valandos. Gaisras pra
sidėjo valgykloje ant pirmų 
lubų ir išdegė net iki viršui, 
per trejas lubas. Nuostolių pa
daru ant $10.000 vertės.

OMNIBUSAI

sergančios

m u. i ra vilt i 
užim.- pirmą ' 

ipe. nes yra 
imuzikanto A.

mat kubile spaudimas buvi> net 
iki 45 tonų, tai jis (pečkury- ų 
norėjo paversti koštuvą, bei PRANEŠIMAS VISIEMS

1’. J. Akunevlčius. žinomas 
>. I’o.-tono lietuvių grahorius

.Nedėlioję pradeda vaikščioti 
“•bosai" Broadvve tarp1 Keu- 
<Uill ir llarvard skverų. Karai 
khirie iki Šiol ten vaikščiojo, 
iftts nuimti nuo linijos. Važi
nėjimo kaino.- pasilieka seno
sios.

STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

8m*ioe !r fvyrio, metale, sielio 
aSpalo šlngelių. Tai yra seniausi . 
*tsak*nčiausl stogdengiai So. Bos 
too>i Visa* darbūs gvarantuojamas 
.r ypntiškid perliuritnus.

T. L. 0RMSBY & 8ON 
216—218 Bowen St., So. Boston 

(Tarpe E ir F Streets)

P. J. AKUNEVIČIUS

i)

Bostono Draugysčių Vai* 
dyby Adresai

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pinniuink.K — M. Zoba, 

e|ffl E. S.-veiitli St.. So. Ro-mm.

M. >.-ik:-.
id. S... Bo-!..',, M:
X;!Uož;un.i.x,

T\rkdai\\ - •
7 Winfii-!<1 > 

!>:•;<ugi.ia laiko
r<m. M;i

po num.

REIKALAUJAM AGENTŲ.

padidino bizni 
uirT> po numtytas nai 

Vadinsis 
Jis bus

uždedamas 
Pa.- ii bus 

į vairiau-iu

kibilas puo!<“ žemyn ir peėkuri 
.-mari

dų Želti ė.- 
du. v liolesele'i.

pasirinkt i

vtulmmi ■.'.abnii.-
Slravin.-ko. Piii-
Palmiia Antanė-

Ten buvęs.

i’OJlPS

\ . .al\

urna pas

11CIH

BRONIS KONTRIMti

Mkm.

Mas®.

ojan<

.. r

cm

361 Broadway, S. Boston, Mass.

OPTOMETRISTAS i 9 vuL vakare.

Uiun. ------ ----- -- , .
amblijoniškose (aklose.) akyse *u- ;•

PILOTO DUKTe

Lietuvis kriaučius J. Likas
T‘

I METINIS SUSIRINKIMAS.

•nk’ vni’uir-gi

“Šv. Pranciškaus Gyvenimas”
T retini) 

ateinanti 
paskaitą, 
kaus gyvi 
tais p:n 
duos g'-r’n 
Juras iŠ 1

Pelną- 
papuošiu.

jini i bu
tuviu bažnyčių 
liai va 
statau

riekus drabužiu 
I'iiinn. n<\rn kr

privalo >il -v;:;
m o
kiti

grąžinu šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, O. D. 
447 Broadway, So. Boston.

kaiti- T 
nys a t r<* 
nešė i ? 
dėt mini 
mą už •

'•yjt. per klaidą paskvili 
tą vakarą. t.
Federacijos

Tel. S. B. 2805— n
LIETUVIS

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

BOSTON, MASS.si-m — Darbi
ninku Baliun, subatoje.

viii- palieka be lietuvio -iu-
< I era proga kitam lieto, 

paimt i Liko \ jotą.

463 VEST BR0ADWAY, 
South Boston, Mm*.

i Darom dailius paveikslus. VeselHaa 
, trankiam vakarais. Ufcilikntn vi

sokios niš>s rėmus.persta1\ 
teisinga 
išgir.-ti. 
ganė lo
kių 1ci-ing>i jaunuoli::

Tel. So. Boston 271;

i J. MACDONELL, M. D.
Galima ttuikalMti ir lUtuviikai 

onso valandos : Rytais Iki 9 v<L i
Po pietų nno 1—3 j 
Vakarais nuo6—e j 

536 E. Broadway, So. Boston ;

tšetrzaminuoju akis, priskirtu aki
nius. kreivas akis atitiesinu ir

TEL. §o. Boston 0506— w.

LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS l 

251 Broadway, So. Boston *
(“Keleivio” name) / 

Drįso Vat.a’tdo* : nuo 9 iki 12. nuo i 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakaro. / 
Seredomfs nuo 9 iki 12 vai. diena 
Subatomis nuo 9 iki C vak. Ne<lė J 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal autartj /

So. I’.os’on, Mas*.
— A. Janušonis.

S. Boston, Ma*
- K .Kiškis,
. Boston, MaM.

ADOMĄ WAITKUNA 
j(WAITT)

•?rot. Rnštininkas —
1426 Columlda Rd. 

flninsi.i Raštininkas
S Hntch Street. $ 

iždlnirk:’.- — L. šva;
111 Bovven S t.. So. Boston, 

Tvarkdarys — P. I.aiička.
395 E. I-'Ifth St.. Si>. Boston, 

Drauy'ijos reika’.a's kreipkite;
los Į protokolų raštininką.

Draugija savo susirnkimr.s laiko 2-r^ 
ledėldien: kiekvieno mėnesio 1-mj vaL

Suteiki* gertansj paskutinį patar
navimą, todėl verta pas j) kreiptis. 

Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston 

Tel. S. B. 01S3-1V.
Gyv. 820 E. 6-th St.. S. Boston

Tel. So. Boston 0464-J. I

JURGIS STUKAS

ŠV. KAZIMIERO R. K. DE JOM 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

Pirmininkas — J. Jaroša.
562 E. 6-:h St.. So. Boston, Mas*. 

Vice-pirm. — J. Grubin«kas,

<ls<2() E.
DARBININKŲ BALIUS. p- p

---- - ;gi':’.iią
. ;i;i mm .-i-nai mmiimim.-Dar- įgalinui

PALAUKIT SU SVARBIAI
SIAIS REIKALAIS, 

•r

birJnku Balius -- r- i a p.; 
batoje, sausio 31 d., na n

CAMBRIDGE, MASS.

Didžiausias lietuviu garadžius
Mes parduodame naujus ir 

senus karus, taip-gi taisome 
juos. Turime dengtą Cadillac, 
kuri parsamdom vest*] i jom.-, 
krikštynoms ir laidotuvėms. 
Patarnaujame dieną ir rakti.

Technology Garage, 47 Wind-
ir St.. Cambridge, Ma<s. F17)

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

M.

Viską girdėjęs

•vakarieNbutis.

CAMBRIDGE’IO ŽINIOS
link 
altorių

■ nepasidno-
DAR FĖRAI.

pobaž

PARAPIJOS VAKARIENĖ

mi i
plat n
bus al.-j
Bizn'mr;
garsyn.

SGDALICIJOS SUSIRIN 
KIMAS

T rebiadmn’o 
Šv. Petro Bažn 
mas Sodaiicijo.' 
Prisirašė I<i 
Patartina vism 
ginom> nri-i1 
ją, nes t 
kaminus

PASKAITA

Ma
m-r.čs: Bostono, Cambri-
dgiaus, Brightono, Dorcheste 
rio, Rosendalio,

I CHORAS RENGIASI PRIE 
KONCERTO.

PAGYRĖ UŽ TEISINGUMĄ

T«dephon<* Sontb Borton R.r)20

10. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Retge* <!w Urd vr r ritei a 
Oornell Univenity n 1. B 
0. WMhington.Univ. ra LL.B 

“DARBININKO” NAMU 
(antroa luboa)

SM W. BrMditay. 8«. Borte*.

(05 H*rvard St.. CembrMrr. Mat*. 
1*1. Unlrer»fty 1463—J.

•1)1'1!) R 1<T KIBIA M

MILŽINIŠKI VARGONAI.

PETBALSUOKITE UŽ ŠV.
RO LIETUVIŲ PARAPIJĄ

PU

in\ n š-imainv<ln

Pasirengęs, j

nioter 
rei tu

SUKRUSKIME SMARKIAU, j lab

leal’".; ir k cm 
omis lira mm)

ude. urrengimų
Darbininku Vajus, Kultu
Zajus, Vyčiu Vajus — :a

>.ia-i Mot 
. iJrighti 
Panos M;

<m .-eamau le
vo neperdnu 
oras buvo ne

ri ta ir kitame
Ti-

lieti;
ana 
•ari o

Rengėjai

LAISVAMANIŲ IDEALAS

Constable Real Estate. Visokią 
apdraudimą (insuranee) agentas. 
361 W. Broadway, Tol. So. Boston 
0605 arba 120 Marine Road, Tel. 
So. Boston 2483-W„ SO. BOSTON.

GERA PROGA LIKTI 
BAGOTU.

Parduodu buče-rnę ir proseni?, j 
3 šeimynų. v:-kas parsiduoda 
’*hi. remi 
nis ger;u 
iki S7o>. kuinpin

PARS DUODA

LIETUVIS GRABORIUS
(UNDERTAKER)

štuomt pasiskelbia atiilaros nau
ja ištaigą, .kari kiekvienam malo
niai patarnaus laidotuvių reikaiuo- 
-e. ::ep;;:s;i:-.t ant kokių k:.;.:::;:;, 
sulig noro laidojančių.

Tatai Montello's ir :;pyliiikiis lie- 
i'iai prašomi

Ofiso Tel.: Sontb Boston 3972—R.
Resld. Tel.: So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balsamuoto- 
jas, Real Estate ir Public Notaras.

343 W. Broadway,
I South Boston, Mass.
■ Residencija: 237 D St„ So. Boston.

TeL Malu 2483

GEORGE H. SHIELOS 
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 AVashington Street 

Boston, Mass.
Valandų*: 9 A. M. Iki 5:30 P. M.

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490 
Gyvenimo vieta

37 Gorham Avenue, Brookline 
Pelepiione Jleunut 6.7C8

ANTANAS F. KNEIŽYS 
koris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą Ir užsiima Keal Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai gn- 
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. KneiŽio adresas yri 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So. 
Boston 1696.

įuo pa
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’ i h .<
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■ :.- a v 
•: k o j

;a- kataliku: tą ji- Įrodė no į 
;yvt‘ndama<. b'*t ir .);i.'ku-j 

2-yv'm:':.<. m'rmmj.- —1 
.ama.- ųa-kutim kvapą. ■ 
draugai -a Si-veik i no šiai

a i< žodžia:-: “Dabar ':m: 
vurnias." :r mž-i-

GAVĖNIOS TEATRAS

ai- .-•piru nibai

r.iK

: ' vyk-

—, ’ • ‘ • 1 • — •1 1 " •
4a a \ ;; po
a::.-:' pi : t; t .m-;.,
.jai išlinki' > ji voki v

Carobridge’io sandaiokai vai
- loja -li-irankę ir pyksta ant

“PILOTO DUKTĖ”
5-iu aktu drama.

KRI AUGIUS

A. SIMOKAITIS 
,344 W. Broadway, So. Boston) 

(Antros lubos)

1« METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKTŲ SPECIALISTAS

8991 W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nno 9 r. iki 7 t. rak.

Įim- v:m 
j - v:: : lx'-n
| Taigi v’-i būtinai
lab'iilami miiųm na

Į PETRO LIETUVEI* PAR \ PI- kito
J4-

.kitę i;z -v. I cho parayii/a 
P»riL;ivinm< nenutrauks pin’miš 

,ko- vertė- nuo iū-ij knygutė-.

svarstomi

Valdyba.

kiaparšišką koro-pondonr-iją a- 
pii'kun. Garnm ir juos i didv-lc 
bėda ištrina".

Tel S B. 0141 '

F. J. KALINAUSKAS;

rai

SMARKIAI IŠDEGĖ. | ADVOKATAS
nuT • r- ♦ Į X 414 Broadway, So. Boston 

Central Budingas, pm Cept-'S u,,™ 
ii skvfro, nžtidftgS pptny^io* g.——Mt

Tel. So. Boston 0823 
Lnrruvis dantistas

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

4S5 lro*dw*y» South Bertos
O/iM vatoWo«: 

trao 9 Iki 12:00 ryta ir nuo 1 
iki 5 Ir nuo 8:00 Iki 8 tai. vakaro.

k n*d»ldlenl*lK

Tel. S. B. -i' A5

DAKTARAS 
LLANDŽIUS-SEYMOL'R

Lietuvy s Gydytojas 
772 EAST BR0ADV7AY 

So. Boston, Mass.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
▼ai. 9 ikt H ryte. 1 iki 3 po plet.

7 iki 9 v*k.
389 Broadway, So. Borton.

I Tel. So. Boston 28*1.

Tel. Brockton 5112—W

I
 dantistas

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKA3)

.706 M*in 8t., MonteUo, M*m
| (Kampe* Broed Street)

706 M*in St., MonteUo, M*m

<
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SUBSCRIPTION RATES:

ir spiiru.ni.

\ antaiiiainsnirl a n i .-

feariy.................................
Boston and suburbs .... 
Foreign eountries yearly

J is yra kilęs iš Fribm 
tolio. Gimė 1881 m.

nant įriė vaikų MUu U iki 17karto 
.. . . . įgali padalyti.

in. amžiaus. ? . Į Bet visus stebina toli j šiaur-
Jei \ y kinti xaikn diaudi lyčius esančios 2-ros kuopos 

mu darbo įstatymų, neuž |(Lewiston, Mv.) pasiryžimas 
draudžiant vaikams vesti ir į vajuje nepasiduoti kitoms kuo- 

tekėti. kas iš to išeit ą 
Iatsidurtą tos jaunos smmy-

_____  ____ 'iivs? J ei vaikams iki 18 m<*-j kaip žvaigždutė. Nprs is jo; fcitohed every TUESDAY, THURSDAY aid SATURDAY am-iaUs dlausti d;i!)ti 1 -
----------- by------------

UOTO JO8EPH 8 LITHUĄMIAN B. C. ASSOCIATIOM OT LABOK

"Bntered u second-claat aatter Sept. 12, 1915 at Ube post Office at Boaton, Maaa. 
under the Act of March 8, 1879.”

’Aaaptance for Mailiui at spedal rate of postage pruvided for In Sectioo UUB
Act ot Oct ą 1917, aottiorised on July 12, 191&”

ųur 'ponis. Toje kolonijoj lietuvių 
i.skaitlius mažėja, bet Vyčią 
kuopa stovi kaip uola, žiba

būtmai kartu n-ikia uždraus
ti iki to amžiaus vesti bei te
lkėt!.

..$4.50 j

..$5.50 i

..$5M I

KENO ŠEIMYNOS 
DIDŽIAUSIOS

ir k.. 
p-lė> 
P- P

ąiBTMous fe,: $73.60
$15.50

ŠVEICARIJOS PREZIDEN
TAS KATALIKAS

1 Snv. Valstiją Komercijos 
JJeparimeiitas paskelbė davi
nius Šeimyną didumu klausi

niams am kaktii už nežiuoji Ulv‘ ^''.iiodoma. kadanglia- 
iniĮ. kad katalikystė ir katali-.k^dai luti didžiausias sei- 

ku buvimas valstybės aiigŠ ni.xljas.
Buvo padaryta tyrinėji

nulis Inis lliai Dirp tėvą Įvairiu profe-

Kaktii te ika

burgu katalikiškame 
sitete. Sulaukit' jau 
amžiaus buvo išrinkt, 
vo kantono Tarybą, 
buvo išrinktas i šeini.; 
ni. buvo finansų minis 
tą vietą laikė iki išriu

; po prezidentu. .Jis i- 
seime 172 baisais pro

M tįsy. štąisias nii>k yklas. iniivvrsii

■g., kan TUS.
Atig- I s Tt') i ;i K* ’ '. Kati švies; Š\’|

.)“ rtt carą Tauta išrinki) p'rczidc
iinbvvr- Iii kataliką. b.aigusĮ kata

n Jti m. kišką ui i i vi•rsitetą. iieTiiv
ils i s;i- ' iaisv aiiiaiik;ii turi d. i ryt i
1914 m. '.'adą. kad t sTikiijjij Lasau

į. 1919 progrc-ii ra Tas pasisiiKD ;

steris i r gal.
k 1: i s į ; i - —

>iją. šeimynos imtos tos. 
kuriu tėvai yra taip 4-3 ir 49 
m. amžiaus. Tokios šeimv-

tai ra atsiskyrę (išvažiavę) nema
žai žymią veikėjų pav.; J. Vai
tekūnas (dabar vienuolis), V. 
Rukstalis, S. Bfignaitis 
bet ten dar yra likę 
Vaičiulaiti, Rybokailė, 
Jasiūnas, Varaneckis i
kurie uoliai darbuojasi. Jie 
savo organizalyviu> gabumus 
Į>arodė per prakalbas, kurios Į 
vyko 1 d. vasario šv. Baltra
miejaus salėj, kur kalbėjo \’y- 
ėių (,’eniro Vice-Piriiuninka- 
juristas P. P. Dauzvariii.—-pri
rašė gražu .-kaičią naują nariu 
ir pasiryžo iiupasiduoti kitoms vĮeI1|)alsiai prtimtas 
kimiioBi.'. Apie 2-rą kp. da 
parašysiu tiuilgiau.

Iš kitų kuopą trūksta smul
kesnių žilei,, bet kiek teko nu
girsti tai visos Naujo.- Anglijo^- 
kuopos stoja vajaus darban.

i Visos turi pasirįžimą laimeli 
centro skiriamą dovaną, ir su-

L. . K. S. New York’o-New Balansas ..
Jersey Apskričio metinis suva
žiavimas Įvyko sausio 18 d.,'malda per pirm. M. Stapiską.
1925 m.. Šv. Jurgio dr-jos sve
tainėje, 180 Ne\v York Avė., 
Nevvark, N. J.

1. Susirinkimas tapo atida
rytas malda per pirm. AT. Sta- 
pinską. 2:30 vai. po pietą.

2. Mandatu priėmimas: 14 
kuopą atstovavo J. Sereika. -J. 
Žemaitis, V. Antulis. P. But
kus. J. Gromaliauskas, J. Ju
cius. A. Kazlas. P. Vileikis. J. 
Juknius, 
Pranienė

. .$58.10
.- j Susirinkimas tapo uždarytas

5:30 vai. raka iv.

Pirm. M. Stapinskas, 
Rast. J. Sereika.

įkubiiotojai. subrus-

IS ])!'('- ■
zideiitii. tai jis vyko ; sav • 
gimtini Friburgo kantoną. 
Fiiburgc jum iškeltas entu
ziastingas pasitikimas. A’i 
sas miestą pasipuošė veiia\'o- 
mis- Geležinkelio s 
pasitiki> atst<mai mic 
šokią organizaciją, 
studentą ir - 
benais. JSui 
buvo puiki i

VAIKU DARBAS IR

lk Radzevičienė. A. 
.1. Mikalauskas ir P. 
18 kp. — V. Gudam 

12 kp. — \ . Daubaras: 16 kp. 
— M. Stapinskas. Svečiai: \. 
id M. 
teikta

Keršiai. Svečiams su- 
sjU'endžiamas baisas.

Protokolas perskaitytas

4. Raportas . apskr. valdy
bos. Visa apskr. valdyba ra
portavo. kad darbavosi sulig 
savo iŠąalės. Raportas nriim-

lis raportavo, kad nieko na ujo 
nenuveikę-. Bet ateity žadėjo 
pa>idarb-.loti. Raportu.- pr'mi-

Visy DOMEI
Aiškumo ir atsakomybės dū

liai visi turintieji reikalą su 
centru prisilaikykite sekančios 
tvarkos: Visi čekiai ir money 
orderiai turi būti išrašomi cen
tro iždininko A. POTEMBER- 

ĮGO vardu ir siunčiami centro 
raštinėm Visi laiškai, kurie ri- 
šasi su organizacija, (ne biz
niu: apgarsinimais, knygą už
sakymais ir tt.—tas priklauso 
administratoriui), narių reika- Į 
lai s, turi būti adresuojami as- Į 
meniai sekretoriui—P. DAUŽ- 
VARDIS, 366 Broadway, So 
Boston, Mass.

Nesilaikantieji pareikštųjų 
prašinių. atsitikime liuosesnio 
patarnavimo, negalės gauti as
meninių satisfakciją.

PADĖKAVONĖ i
Mike Bluls, 501 Pln« Hllis - lt, '-'m 

Mlnersville, Pa. rašo: “Dėkui Tamst*!, 4 
p. Sukalti, už Jūsų stebuklingai antai* 
sytas žoles, kurios mane sveiku pad«HL.ką 
Turėjau vidurių didj snldetėjųny, s^n«~Vg 
vio nedlrbimą, galvos skaudėjimo, ugk* . / 
t imis nemigo, diegimą viduriuose Ir 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip až au* 
naudojau jūsų žolių du pakeliu Ha.
30.5 A, tai tas visus nesmagumas *UQ - 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žbo* 
gui kreiptis pas žukaitj su negerais vt* 

dūriais, o tos žolės ir jumis atitaioa. 
i’iekė 60c. už pakeli.” Atsiųsk l<5cų 
v gausi visokių žolių ir knygų katalogu. 
Adresuok taip:

M. ZUKAITI8
449 Hudson Avė., Roehester. M T.

Kooperacija — darbininkų ilga* 
nymas — organizuokūnės, svieski* 
mes, mokinkimės koperatyvio biz
nio vedimo — atidalinėkime savo 
krautuves.

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus perialimo. 
šokančių, traukančių. i padūkinu 
varančių skausmų. kuomet skauda 
dantį, diegia ausi ar skauda galvą, jei 
neparnislini apie

kę savo šeimynos didumo ru- 
bcžiąi. Daviniai rodo, kad 

.vidutiniškai imant augiiaka 
j siu Šeimynos vaikų turi po 
■8.1. Menkiausias

i turi daktarai

Aps. Pirm.

6, •tipo Zodž

skai

IŠ VYČIU DARBUOTĖS
Naiijos Anglijos lietuviu ka- VAIKU VEDYBOS Dalikli organizuotasis .jaunimas 

- nejuokais sukruto didinti savo
'eiles, plėsti savo darbuotę i 

Nelabai seuai katalikiškas nutaustantį lietuviu .jaunimą, 
savaitrašti^ “ Auivriva” gvil- • 1 Mat nuo sausio 1 d. iki vasario 
d(-!i<> vaiką darbo ainendnieii- 'įą^!a Pa>kelbtas Naujų Na- 

us su numažintu mokes- 
bruzdimo akstinu vra

Dabar L. D. K. S. vajus — pri- 
rašinėk naujus narius ir užrašinėk 
‘ ‘ Darbininku ’ ’

Įreg. S. V .'Pat. Ofise, 
tuojaus ir negaiiinda- 
mas laiko juorni pasi- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitų pa
lengvinimą.

Nei viena atsargi 
. Šeimyna negali būti be 

bonkos Šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
k’.io.

F.AD.RICHTER &CO. 
104-114 So. 44h Stroot 

Brooklyn. N. Y.

OHIO VALSTIJOS LDKS. 
KUOPŲ DOME!

.-e vajus eina vi>u smarkumu. 
I Mes. ()hio vai.-ti jo.- kuopos, ka- 
'žin ar stojam tau darban, kad 
pasidarbavus <įel infi-ij organi
zacijos gvrovės. kartu ir dėl 
mūs pačitmir mėginam ką gero 
nuveikti dd niū.-ą dainininką 
gerovės. Mes jo.- negausim. 
jeigu patys ne.-istengsim. Ka- 
daise darbininkai gal tikėjo, 
kad kas 'uitas pagt*ri> ją gyve- 

i nimą. bet praeitie.- praktika 
[parodo, kad ląm dirba, mėgi-

])O 
smar

Darb/

Visą pasiryžai 
n m o darbuc

nuo rapor-

ateinančiame suvažiavime kp. 
užsimokėtų metinę duoktę i ap
skričio iždą po 5c. nuo nario.

9. Buvo kalbėta kas-link 
Broliškos Pašelpos Fondo. Pa
likta kuopoms nusi.'varstyti.

IT Išrinkta komisija dvi 
į vajaus varinio ir 'tisižinojimo 
įsu centru. Komisijon įėjo La-

uri daugiau-ia
1 /)()(I I H M I

onizuojaikam.

Ui! I)' >tu am-

r jaunimo skait

t! '' Mes dažn

nona perlam

■■-am apsilei-

u nuisi

na'!

t’l nu-! galimu-- :

Viso.......... $15.00

apskri

269

L. I). K. S. Oliio apskr. rast.nier-
pnes

30?

.ninkam-
.'i*'i)i' si

Nauji sumanymai.

pskr. paaukojo $5.99
A. Kazlus $5.tH) vertės

amžiaus. Toliau statistikos 
r<»d<>. kad tašyk buvo 5.5-54 
ištekėjusios mergelė 
našlės mergaitės-ir [ 
gaitės

kad suvažiavimas Įvyktą (T.-- 
vidande. Dabar kviečiamos ki
tos kuopos p; ic didesnio darbo 
ir pranešimą kas Imk apskri 
ties suvažiavimo.

i 16. Ateinanti <iivaziavinią. J
i nutarta laikyti Patcrsone. ' /
Incimi nuo teatro liko..$67.41
14 kp. metinės mok<‘siy> 2.5<>l*

Bostone. So. Bos- 
kuopa. ant kurios 

o rengimo dar- 
yra pasirizus 

skaitini padvi-

:<ia: kurie laukia tos gerovės.
Į tai greičiau smilaukia.
i Darbinimą r riešai turėdami 
'daugiau mokslo, geriau supran- 
,‘a [laiiūl; :
Ai.
j I Gižiam

■a-į nelaime, k

11. Buvo kalbama kaulink 
apskričio knygą, kurios randa
si pas j). A. M arnika, vertė'' 
$111.12. Nutarta susižinoti su 
centru ką daryti -u tomis kny
gomis.

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Apiaikėme siuntini maldaknygių vertės $1.000. Parduoda
me vei,< per pusę kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti. 
Agentai, p-vkaintirji maidaknygą m-mažiaas $25.00 vertės 
gauna gerą nuošimtį. Turime sekančių maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, baitais cc.moidos viršeliais su La

buke, auksuoti kraštai, nepaprastai graži, tik.....
ANIOLAS SARGAS, tokiais jiat apdarais, tik biski ma

žesnė. Kaina.....................................................     . .$1.25"
ANIOLAS SARGAS, rialus saūros apdarai, laabi graži $1.50
AUKSO ALTORIUS, juodos sMu-os minkštais gražiais 

apdarais, su kabute.................................................... $1.75
AUKSO ALTORIUS, mir.zš'ais skaros viršeliai, be ka

butės, tik ............................................................................75
ANIOLĖLIS, laimi g:

skūriniais apdarais.
VAINIKĖLIS, maža, j 

tik ....................

......................... 40
•os apdarais, 
......................... 30

minkštais

Ankara įmiki iliuminacija.
Šveicarijoj kataliku tėra

Lietuva
negu
kiek
pr i pliauški a a pi t
Iii" įsigaiėjini.ą 
kiek .jie pritauzij 
tuvai gresianti pa\

itą." štili 
na i< švi< 

.tautu, kur 
'žiinmjc. i-

111 a h 111: i ■

I basi bvds i.

sio-ins 12 m. :

mlavo. Kad 
platyti lai- 

Darbinini<ą ’ bpasiųsda-

o ra
■ri tiem.', ku-
'kui kalbinti jg 

iprenunie-i £

Kuris laikraštis
Pasirinkti 1925 metams?
KAS NORI RASTI

era linui
1 /i<;i 3 mėuvskmis. I 

Valdyba palikta ta pati. 
mizatoriai J. Žemaitis ir A. |2

i'ii' i žę :r pr-taiy-im1' -C'ui’-m- -■ gvepai’i Kurm'i- ■
v - i stę-pą pirmor. vadom ■-iviii/.ai-ij^

i );r pridūrė; •• Nemanykite, Tiesa, a.: n--įiri'-štai aiijn f>r;- j
k; i > i iii-; mūsą " -i-niai" gali .-!<•- . vat'iiia m- i ■ znianis. bet pirmor. i
bū j< iii- ro<!y:i L. 1). K. S. va- |Viėt<)’. -tat; i iv vieno reikalus I
m ; ‘ ■ . 'i:ii>a: ir mūsų jaunimas o Visų iiarbininkij.
T 1 •ai pradės daryti.Bet 1 L, D. K. S. kaip tik ir rūpi-

;ipi<- nrlr-ų darbininką m- 
. lik i.uiii- patiem- darbi

iiieiin pasai;.:.
KAM SVARBU — o juk visiems svarbu — žinoti

va iriausią 
psnią apie.

.ip i.iokykili, ica; : i:- ki‘ą :s';:iur'.< pranešimai, laip 
pat Įdomios visos Lietuvos teismų bylos ir žinios iš 
Lietuvos gyvenimo.

KAS MAŽOKA TURI LITŲ
ir ncišsit»-sa kitą; dic-nrašmą užsisakę 
nepartini valstybės ir m'.i'inės inin.ti<-: 
"iausią dionrašt; —

TAS, BE ABEJA, PASIRINKS TIK

u LIETUVĄ”
iim'-iausią ir pi

s kuopo.'
liniuke ap'ivi-dc tu lanku atm-š man. ar kitam . 

ojo kai-'turtu- ir greitu laiku jau ir 
i'os kuo-(turtinga.': tokia nuomone yra 
>. i triga-1 vi>ai n e protauja n<'io žmogau-1 

gyvena ir ,i;-gyveniniu yra vi.-ai mažos!
a-i dėl 1 vertė-. Drą-iai galima -akyti, 

darna ten vajau--kad iešk;inč-iain organizacija
- !daug gab Įiadčti.
•j (Irganiziiokimė.'.

Prie tu prakilnaus dar
bo nrašoiiio- Oliio 
tie- kuopos, praiiėt 
littuvią visuomenę.
lando 51-imi kuopa jau pradėjo 
visu shiurkiimu. (‘levelando 

 

lietuviai luti! i kai supranta or

Išlaidos:
Sena bjla *‘Darb.“ už 

pikniko pagar.-inimą . . 13.5<>
A. Dvmtai......................... 2.9d

mė žeminti ir niek 
burga uni\ er-'iteta.

dabar

kalu.
“Lietuva” turi daugiausia skelbimų iš Lietuvos ir ii 

užsienių ir daugiausia skaitytojų.
“Lietuvos” kaina: Lietuvoje metams tik 36 litai.'pus
mečiui—IS lt.. :> mčn 9 lt , 1 mėn.—3 litai, atski
ro n-rio kaina 20 rentų, tai vra dukart pigesnis, kaip 
kiti dienraščiai ir toks pat didumo arba dukart dides
nis Užsieniui kaina dviguba, išskiriant Latviu. Esti
ją ir Vokietiją, kur prenum. kaina: metams 54 lt-, 
puam. 27 lt., 3 mėn. 13 lt. 50. et.. 1 mėn. 4 lt. 50 et.

IR ŠTAI DEL KO:
“Lietuvoje” rašo iž.ynii.iu>i I.i- s darbuotojai, po
litikai, ekonomistai. \ i-uomi nininkai. mokslo vyrni, 
literatai, menininkai ir kr Ju \ardas visai Lietuvai

tanki ir laisvamaniai užrašė 
ant mūsų laisvamanių kaktų 

imliu

iškirsti 
koki iškirto 

poniai Piipiilarit y Kontestv. 
Konkurentėm' yra pamato nu
gąstauti. Juk ten gyvena 5 y- 
čią organizacijos pionieriai, 
pirimeji centro .valdybos^nariai U



' ‘ Ag?

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE

VIEKŠNIŲ PARAPIJOS BA-
ORGANIZACIJA.

AUKOS.

JĮ

DarKninkų Kampelis f
B I ......■ i .... i ?w;

i 4

traktorius, surinkęs, susamdęs, 
matytĮ visus tokius darbinin
kus, kurie apie savo, nė apie 
žmoniškas teises jokio suprati
mo neturi, mokti jiems po 50 
centų valandoj. Jie visą laiką 
dirba bėgdami, veždami, kel
dami sunkiausius darbus. Dar
bo užveizdos stovi prie jų ir vi
saip juos Imliodami, keikdami, 
ragina, kad tik greičiau dirb
tų. Vienas darbininkas beve- 
ždamas augstyn vienrati-točkg, 

Įėmė ir pailso, iš greitaus be 
perstojimo ir sunkaus darbo. 
Pailso tai}), kad ir vienai]) ir 

'antraip barnio, bei savo vežimo

(Tęsinys)

Mes kurie norime iškovoti 
darbininkams laimingesni ry
tojų, turime suprasti, kad visu 
pirma turime darbininkus su
organizuoti. sutraukti prie dar
bininkiškų organizacijų, nes 
be to neatsieksime savo tikslo. 
Mūsų priešai: socijalistai. ko
munistai, kapitalistai ir kiloki 
istai yra stipriai susiorganiza
vę: jie turi po savo reksu daug 
ir mūsų tamsesnių brolių.

Ką mes. katalikai, darome?
Ar mūsų broliai katalikai 

darbininkai jau visi organizmo- i nebepajėgia užsUuirt au. 
t i prie mūsų brangiosios L. 
K. S.? Toli gražu, dar ne

Kada mes nedėldienio su 
kę nueiname i bažnyčią, 
matome ten šimtus ir tuksi 
čius gražiausių. sti])id:i’.

Darbo užveizd.a pamatęs nuo 
tolo bėgdamas i pailsusi darbi
ninką. pradėjo visaip keikti, 
kolioti. Darbininką.' vos kva
ilą beaigaudamąs, visas šlajiias

'IlltlS.

nus Kristaus bažnyčiai i

iii nueikime Ii 
darbininku kuopt.

]ę ir jis nebegalis užvežti. Be
širdžio darbo užveizdos. nuilsu
siu darbininko pasiteisinimas 
iicužuanūdino: jis (užvaizdą)

j vargšo darbininko ir pagriebęs 
ji už krūtinės, nustūmė nuo 

|lai])tii žemyn. Laipini buvo a- 
jpie 12 pėdų augščio. Kiek ne- 
llaimingasi 
Įžeidė, kiel

isi nepriklausantieji |tik jis viens težinojo, nes alsi- 
Ikėlęs nei vienam .nesiskundė, nė 
i vienam nedejavo apie <avo žai- 
!z<ias. kurias 'puldamas nuo laiiu 
Itų ant riogsanč-ių ant žemės tiri-

susitrenkė apie lai

nieuė Agota, 
Bliuviukė V.

Pi 30c.: Rimkas J., Šliavas K.. 
Kapsiavieienė Jul.

Po 25c.: Radeviee P., Strikulie- 
nė Ona, Didžiulis Ad., Rusilienė 
Pr., Janutienė O., Vaičinienė M., 
Unčiuvis J., Karčiauskienė Vik., 
Staknys M., Karutis Z., Meiliūnas
J. , Baltuškienė O., Stankevičius 
Ad., .Balčikonienė M., Račienė
K. . Mikolaitienė Sal., Jospavičiu- 
kė O., Januškevičiukė Ag., Ker- 
belis Pr., Saliamonienė St., Motie- , 
jūnienė St., Makačynieuė O., Ja- ' 
čauskienė R., Kerbelis St., Trum-. 
piekienė B., Augienė Roz., Balie
nė J., R-ačys J., Dirsienė Mar.,

. Anuškevičiiis Andr., Šidlauskas J.••sargelis bt., bargelis Petras, kun.. p;., ... ... 'Ragauskienė O., Ragauskytė Mar.,Zabiela, A. Židanavičius, v įsnunas i .
. .. . _ T. .... .. jDilbikienė U., Mitienaite Petr.,Ant.. Kanaponene Jieva, Kisielis 1

.... • _ -r, , [Ratkeviče J., Dyrsienė Sal., Plan-Ai.. Kibartiene Alena, Rozember-1 v._ , 1 iTi t n rr žš r/\H n olro c

Babrauskaitė Petronė ... .$10.100 
Tūla ypata......................... 15.00
Kneeravičiukė Ona..........  5.50

Po $5.00: Kun. Židanavičius. 
Babrauskas Antanas ir Varnai 
Jonas ir Bronė.

Po $2.00: Jankūnai — Ona ir 
Juozapas. Jačiučkas Zigm., Petri- 
lienė E., Anuškevičiai Brigida ir 
Povilas, Kazlauskytė Antanina, 
Kerbelis Mikas, Karanauskas Vai., 
Kazalauskas, Vaičiūnai J. ir V.

Po $1.00: Liberidkė Uršulė, Uie- 
kanavičienč EI., Dudienė Kaz.,

Kiaušo. Išgursime atsa.iymą: 
— Koks dvidesėtkis. Šiiulii'. '.ai 
daugiausia. Klausimas kyla., 
kur-gi tje visi kiti šimtai pasi
dėjo. kui'vakar riiatėme? Ar 
jau t ii'
taip pTaturtejo. kad nvbenc 
nieko dauginus bendro turi' 
>u >avo broliais darbininkai 
Ne. jie nepraturtėjo.

Čia yra ka.-kita. Pažve’g
i nepriklausančių gyvenimo ap- įbet pakilęs, puolėsi prie to pa- 
Hnkybes. parirodo. kad jų gy- j ties beširdžio užveizdos prašy- 
venimo apystovos ne tik kad pi dovanojimo.
nėra geresnės, bet labai dnž- i Kių darbininkai, kurie ajj- 
nai daug;prastesnės. pink dir’ui. nė vienas nū žodelio

A argas, skurdas. neiaim‘.-. -už nu>k,i<--istąjį netarė, bet vi- 
bvširdis išnaudojimas vi>u- Iv- <avo ga}Vas

is ženr . -pagreitino kiek j 
alėikuni .ivo darbus.gu mūsų nepriklausantieji prie Į 

organizacijų broliai katalikai 
darbininkai turi kęsti daug di
desni skurdą už organizuotuo-

prie darbininkiškų organizaci
jų.. neprisideda prie savo bro
lių kovojančių už laimmuė.snę 
ateiti ?

Priežasčių yra daug, l-'t 
svarbiausios priežastys jų ne- 
jirisidėjimo yra dvi. būtent: ap
sileidimas ir nesupratimas ko
kią naudą galėtų dasiekli pri 
klausydami prie organizacijų. 
Apsileidimas ir tinginystė vor-

pasitraukti nuo aukštesnių, 
pra k i 1 ne >n i ų. rei k a 1 a uja n č : ų 
daugintis pasišventimo darbų. 
Tamsumas, m-susipratimu' da- 
loidžia apsileidimui mi'lelbti. 
nugalėti, pasisavinti žmogaus 
gerąsias, prakilniąsias puse- ir 
padaro iš gražiausio, tvirčiau
siu žmogaus, tūnojanti. rūdijan
ti. pūnanti. benaudi sutvėri
mą.

Pritirmias parodo, kad ma
žiau >u>ipratę. mažiau apsi

gylė Emil., Aučiuniukė Domicėlė, 
Kazlauskienė Anast., Sargelis Fe
liksas. Lukšienė Pr., Pakuekis 
Jonas. Aleksandravičiukč Kar., : 
Ivaiis Petras, Jurkūnas M.. Stak- : 
na Andr., Sinilginienė Jieva. Rop . 
šiene Joamia, Žilinskas Pranas, 
Kibartas Juozas, Sviderskienė 
Stasė, Kučis Jurgis. Kristanavi- 
čius Justas, Čcsiiulis Simas, Jur-

' kūnas D.. Jačauskas Z., Guščiukė 
Salomėja. Kučinskas Juozas, Pu
rieną K., Samulis Jonas, .G'ųobis 
.\nt., Gvincieiiė M.. Xagiiiiavic- 
nč M., Šmitai — Adomas ir Auto
se. šiurkus Ant., ValiukoniukeĮ 
V., Meikauskas J.. Karužas- Jo
nas. Kubilius A. J.. Reveekis V. 
D.. Jasas Kl., Gegužienč Jieva. 
Stokna A.„ Guodelienė J., Valiko- 
niciiė 31., Janutienė 31., Gabeno 
J.. Ba'orauskas S., Pakemukė 0-

Po 75 centus; Pručinskienė Onai 
Po 55c.: Bobinienė J.

Po 50c.

Ar apsišviet. siu darbininkų čer 
tarpe būtų galėjęs darbo už- na. 
veizda taip pasielgti ? Ar kitilčici 
susipratę darbininkai, matyda- Ko 
mi toki pasielgimą būtų galėję 
ramiai žiūrėti ir tylėti.’ Aišku, 
kad ne. Apsišvietęs, susipra
tęs darbininkas nustumtas nuo 
laiptų nebūtų tylėjęs, bet būtų

inebūtų tylėjęs stumdomas 
"U>i]U'atę< darbininkas nč 
galėjęs pakęsti visokių, už 
dos bereikalingų koliojiim; 
būtų >upratęs. kad jis yrą 
gus tok> uat kain ir kmkv:

kikiliu-, prastesnius dai bu- dir
ba. nežiūrint kokiame darbe jie 
nedirbtu. Tie patys darbda
viai. tie patys darbo užvoizd*"- 
tojai daug skirtingiaus elgia-i 
sti tamsesniais darbininkai- 
kaip su dauginus ap-iš\ietm

Darbdaviai šiandien yra 
pratę. 1

Navikienė Jieva, ftinį ir pavedė mau balsą. Kadan
gi, dėka šios parapijos ganyto
jams gerb. klebonui kun. J. Pau
liukui ir kun. N. Pakalniui, žmo
nės yra susipratę ir tikybiniai ir • 
tautiniai, tai man nebuvo reikalo 
ilgai įrodynėti reikalą remtai kata
likišką spaudą. Ir apsppito mane 
broliai ir sesers, kad juos1 įrašy
čiau i šv. Kazimiero Dr-jos narius! 
Štai jų pavaidės: 1) Viršulaitė 
Barbora Įsirašydama Į amžuius na
rius užsakė savo •giminėm į Lietu
vą Kaune leidžiamus laikraščius 

•“"Žvaigždę“ ir “Vienybę“ — įmo- 
.kūjo $37 ; 2) Varnaitieuū 31agdale- 
na$35; 3) Akromaitienė Elzhiera ;- 
4) 3Iačienė Emilė: 5> Brigams Bo
nifacas; 6) Rupeika Vladas: 7) 
Savickas Kazys; 8) Unguraitė 31a- 
rijona: 9) Grcivicnė Ona: 10) 
Greivis Kazys; 11) Dobrovolskis 
Kazys: 12) Gabarta Damijonas: 
13) Majauskienė Agota ; 14 Stag- 
niūnienū Ona; 15J Žalnicrairieiri 
Ona: 16) Jakaitis Alanas: 17' ' 
Dumblys Kazys ir 18) šarkai;ė 0 
na. Visi Įmokėjo po $2. Greta 
šio Šarkaitė Ona užsakė sąs# gi- 

jminėm laikrašti “Žvaigždė“ ir į- 
mokėjo $1.00

Po pertraukos, laike kurios iš
vardyti asmenys buvo įrašomi į 
narius, susirinkusieji su atsidėji
mu klausėsi pranešimo apie Ievy

čiūnienė, Žilinskas. Ramanauskie
nė B.

Po 20c.: Valiūnas J.. Žimintie- 
nė 3Ion., 17 centų Kristanavičie- 
nė J., 15c. Čiuikienė Ant., Kazu- 
lienė Petr. ir Zakarkienė Mar.

Po 10c. : Šatienė Ona, Jakaitie
nė Pr., Ragauskienė, Ragauskas 
Jonas, Lukšienė Ag., Giegžnicuė 
Ant., Radziavičienė Ona, Vainaus
kas At., Barkevičienė Mar.. 
keltienė, Gritienienė -Uršulė.

Išviso surinkta $251.00.
l'ž pasidarbavimą ir 

siems, lai Viešpats visiems šimte- į 
riopai ai lygina.

Kun. J. židanavičius

kis Jonas, 3Iakačiūna.s, Zo«. 
ta, Tegalia A., Paliliūnas Pr., 
•iria virins Jonas, Degutienė 0-

ILpšicuė Vincė, Samulie- 
v, Stankevičius Mot., Ki- 

Soitonas St., Grabau- 
>m.. Sakonas V.. Marozie- 
Raila St„ Alcksandravūče 
rikis ?)•.. Kadžys P.. Ur- 
u.. Krigųpicnė Ant., Dau- 
V.. Cari nė K.. Degutis, 

Rilis Jonas. Stašaitienė Konst.. 
šrikolairi<'U" An-.. Jakubauskienė 
A-/.. Repšys Ar-.. Jurkunienė A.. 
PJaž"''i"ienė Aporimija, Kazlaus
kienė Pr_ Stakauskienė Anast.,

•T., šia
X ?:< J

Pa

auk a v i

PADĖKA VIEKŠNIŲ KLEBONO 
J. NAVICKO AMSTERDAMO 

LIETUVIAMS.

mot

O :ei jis 

su iuo e;

yra žmogus, h;;:ų
los.

L'riurin -* 3L. Tp.bu'c-ricfcuū Eleo
nora. Vasi:i;:-;ski<-nė B., Sieiiiao 
l'a-m'ri. ('i-kar.p. viči'me Alena,

n t o oaimo uz\ ".z

ne k;i!Įio doko mųirotau h;n- Gc:-'lvi:;ii. T<vm>nienė T\.t‘r.. Jan-
•-•iii .'i; t vi•rim ii- M-.;., oinrlis Jonas, Rimo-

Ti-ą. at' ' i > v i i' i: 1' ; 1:;:. >
prrimm. II dariiininkui n<J darbininkų, klausimą, ji' paina-
reikėję » vrikaiavimo pa- tyli; kokią naudą neša lietu-
>’atj !ŽV> iždu tU’būfų b; V(‘S viam.' darbininkams L. D. K. S.
lok' i'e: rot i kad nc'iiie; l't): •Jei žmogus, kad ir mažai tu-
-L V') ■ >: o biaiiruino. ;;ž iir.ri i mli.' mokslo, kasdiena pradėt-

iyl vienoki;; boi t:: pasvar-tyti darbininkų kimi-
i i y zini n;:',. S-; 'imą :r jei ji> būtų kataliku-.

•iiininku ji' n< ii"‘.avi', .jm už mėnesif) k;t0 pi).
Itų •;:)}> . i'. Jis žino. <;;G na- pataptų 1,. D. K. S. nariu.
a|>'Av J ■" ( a;-l> ninka' : k a- Lodo', nū \ iena.' j i,•{ kala-
lai!.- >;iv( > Ici '•i;; ;;■ ncpa.'H : H tina', nežiūrint kokio iuoiun.
Imliam 1 v ■> įdžia: išnmu t: - kokios įii'ofe'ijo' neimtą: kimi-
tm... mis. advokatą-, daktaras, agro

1 Tik iš >:<i vmno nurody iro. mm.a-, in/.ini--i iii>: ar apsiŠvie.

. ' . • i...
taip subcštrdėję. kad su) Kiek

' nmtoine. kokia begalinė nauda H
.darbininkam- neša apšvima.p

'larliiniiikiĮ naudai d :ha 'b 
i-Ua- žnmgii-. kuris lik vi"n i'Įi-’i 
■1-Išvmią. darbininkišką -n-ųna-;t 
n- ilinią platijia. dai bitiinkų tarpo. H

inti- lan-■ klan-vti pri,. LDKS. ir atėję Į 
vti brolių darbininkų mažiau 
okaitč !] -u-irinkimus. jiem- 
aiškinti savo patyrimus.

nc> Bie'. kurie nemokame, 
■uipraiiiaino. turime mokm- 
. lavyti.-; kurio gi mokame. 
š\"iita pruslormė lygiai pri-

1;im-oiiiais, ncsusif)r;dii-;;)i 
darbininkais daug aršiam <J 
eia'-i neigti >ti paprastais gyvu 
liais. Visaip juos stumdyda- Žmogus mažai 
mi. koliodami nežmoniškai^ kini neįžiari. 
]<<•!k-niažodžiais. kas siisijjra- pranta kiek !.. 
tusiam darbininkui iššaukia ^neštis, padarius natalos abelna 
baisiausi pasihiaurėjimą, pas i-1 Amerikos darbininkams. Jei) Kitą kartą parašysiu apie ki- 

ogus rimčiaus tus darbininkų ir mūsų organi-

'.L-l

I<. Y. Kulikaitis ix- V. Sąsnaųskas.
Nutartį

goniui iš Gi^kdf^i^i^, |dri$ ąįsi-{ 
šaukė per L'DKS. ku6p| ir centrą.

Išrinkta V,‘ Gudaitis atstovu Į. L.
D., K. S. N. T. ir N. J. apskričio' 
84iKažiąyųn^'^eyaiT,š>i. j. Į-

“ V-aldyba aiit "šių mettj; pirm. I. ’ 
V. Kulikaitis, pagalbininkas A.,

Stankus, finąnsų sekr. P. A 
Haitis, nutarųnų sekr. V. G

L. Vyčių 61 -kp. laikė, savą’! 
rinkimą 9 d. sausio. Nors » 
buvo ipažai susirinkę, bet s _ 
kiaiaš buvo rimtas ir gyvas. 
t arth • rengti vakarėlis. j®

Mūsų viena geriausia veiįg

a!

!nl

t
3Tb

čių okupacijos ir laike kovų su 
bolševikais, bermontininkais, len
kais už Lietuvos nepriklausomybę • 
Apgailestauta ir pareikšta gyvo 
pivsiryžpno dėti visų pastangų., 
.kacį Lięįuvoė sostine Vilnius grei
čiausia nusikratytų svetimojo jun
go.

Brangus Klebone'.
Laišką Jūsų su čekiu $251.00 ] 

gavau. N’ežinau kaip ir pareikšti 1 
Tamistai, Petronėlei Babrauskai- i 
tei ir visiems amsterdamiečiams— | 
taip gausiai mus sušelpusiems — . 
savo dėkingumą. Gavęs Jūsų laiš- . 
ką su čekiu Įgijau ūpo, energijos i 
ir drąsos tolimesniems, bei sekan
tiems darbams. Laike karo. 1915 j 
metais, tapo sudeginta ir patran- j 
komis išgriauta ne tik bažnyčia, i 
parapijos trobesiai, bet ir žymi da- j 
lis miestelio. Ačiū, duosnumui vie
tinių žmonių ir Amerike gyvenau- , 
čių viekšniškių jau bažnyčia tapo . 
atstatyta ir atrodo gražesnė nei Į 
buvo. Atstačius bažnyčią imamės ' 
tvarkyti jos vidų. -Jau turime var- j 
gonus — trūksta mums altorių ir j 
varpu. Dalis iš Amsleidamo at-j 
siųsti! pinigui paskirta atlyginimui I 
už vargonus —■ kitą gi dali turėda- i 
mi pradėsime rinkti aukas var- Į

r.i’i parapijos klebonas ir Bažnyti
nė Tarvbii -rimnani" klebonui J- 
Židaisavičmi širdingiausią padėką.

Kun. J. Navickas, 
Viekšnią Klebonas.

1G-X11-1924 m.

BROOKLYN, N. Y.

Kilni dvasia.

linuos lietuviu parapijos.
lamo Bažnvėios darb.i

Kazimiero

klebono kun. J. A. Pauliuko rū
pesniu. 25 sausio m. dieną sekma
dieny tuoj pu si;nios įvvko parapi
jinės mokyklos kambariuose mitin-

prakalba, atidaė kun. X Pakalms. 
žinomas Anieriims lietuviams kai
po i\airių Dr-jų Valdyt»os narys, 
talentingas kalbėtojas, kupinas vis 
nauju minčių ir sunian;. nięi lictu- 
višku Dr-jų plėtotėj". Faraginęs 
susirink ilsius remti katalikišką 
spaudą ir rašytis j šv. Kazini 
Draugijos narius, gerb. kun. N.

— Mano didžiausia padėka-sjerin 
klebonui kun. J. Pauliukui ir kum 
X. Pakalniui už triūsą ir daro;., 
kad mitingas galėjo Įvykti, gi my
limiem svečiam, mitinge atsilai
kiusiems. kad taip karštai atjau-

kalus.

f T • • kam tik rūpi žinoti, kas dedasi Lietuvos k&- 
V 1^1 riuomenėj, privalo užsisakyti 1925 metams 
’ ,“iW'*5kariŲ laikraštį

“KARĮ”
■KARYS“ rašo no tik įvairiais Lietuvos kariuomenės rei

kalais, bet ir duoda' žūiių iš Lietuvos, ir iš už- ■ 
sienio.

VISIEMS šviesesniems žmonėms svarbu skaityti ‘‘Karį,*’ 
nes jis spausdina bendro lavinimo raštų.

KARIUOMENtS Švietimo Komisijos “Karyj” skelbia savo 
pranešimus, kurie įdomu žinoti visiems liaudie* 
švietėjams.; • 1

“KABYJ“ randasi pakeiksiu; reginiu, apysakų, eilių ir 1.1. 
SPORTININKAI pri valo skaityti “Karį,” nes jis iašiau ki

ti! laikraščių rūpinasi jaunuomenės kūno lavi
nimu, paduoda daug sporto žinių iš Lietuvos ir 
užsienio ir apskritai “Karyj“ geriausiai atspin
di kariškas ir civilis Lietuvos sportas. Sporto 
skyrių “Karyj’’ veda sportininkas — specialis
tas.

“KARYS' 
METINIAI

"rU o skaitytojiuns atsako Į klausimus. .
“Kario“ prenumeratoriai dovanai gauna priedą
-- gražų, spalvuotą sienini Karių Kalendorių • 
1925 metams. Kalendorius dailininko Joman
tu darbo, papuoštas D. L. K. Vytauto portretu, 
šilais paveikslais ir surašyti jame žymesnieji 
lietuvių ginklo nugalėjimai nuo pat senovės ligi 
Šią dienų. -g

■-■ršo daug karu ir civilių rašytojų, mokslininkų, a 
poetą, sportininkų ir kitu.

rdaguoja majoras P. RUSĖCKA8.
kaina metams 3 dol., pusmečiui 1 dol. 50c..

|

nt

JO

25

.15

Ui

n:so :

15.00 ;

motinėlė

pa

JO;

.40

.50

29
JO 
.40

3'^0
W.ĄOKaralienė 

: bari': i

S t. Šimkaus 
Vienas žodis ne šneka 'chorui) ...... 
Darbininko daina i mišriam chorui) ..

30 
is 
.15

Siuntė mane 
šių nakcialy 
Jojau dieną 
Vai aš pakirsčiau 
Uz šilingėli . . . 
Ko liūdit sveteliai 
Skyniau skynimėli
Saulelė raudona 
Lihgo d airiška',

“KARI”
“KARIO
ADRTSAS: Kaunas, Nepriklausomybės Aikštė, “Kario 

Redakcija.

Kuije norite gauti nauju dainų, reikalaukite tuojaus, 
nes nedaug turime. Agentams ir chorams nuleidžia
mo didelius nuošimčius. Pinigus siųskite su užsaky
mais kartu.

J. Tallat-Kelpšos
Balnok, tarne žirgą. Gerkim broliai ‘'mišrių balsų 

ehorr:' ........................................................... •

1.00 
.75 
,V0 

1.215 
.50.
.75' 
J5T

]t‘O puslapių..............................
m veiksmo fantastiška opera.

20 dainų dviems i? -.rims lygioms balsams. Muziką 
parengė A. Vaičiūnas, karo chorvedys. Labai 

eružios ir tinka vyru chorui. Kaina....;.....

■KARYJ'

MUZIKAMS |i| ' -- ------ --------
IlDAlNININKAMS

Kun. Stasys Paviianis,
Šv. Kazimiero Dr-jos Įgaliotinis

214 Ripjey PI. 
Elizabeth, X. •

PATERSON, N. J.

D. >at po msKĮ p:-ao< 
om<’., t ik šilkines, 
po senovei.- Taip-

lytimi gali elgtis kaip jięuis p;:

:-am<

paimpia įtarui

pramoėesi 
gauti.

Ve

Oras šaltas.
Vos naujiems m 
žiema apsireiškė

J G d.

< • t a r

LDKB. susirinkimas

galimus ;s-i 
kad reikia
nauju. Iškiš; ;<!ai;snn.r

Apgimino Komi'
arg'imc

\ diliaus 
v o daug 
link to,

jungti gali

pakii

ris gali pati- ms <lim .i i
\ alsių mums palioms ir mūsą i au
lai. Galutinai nutartu atsikreipti 
j visas katalikiškas draugijas ir iš-

Česlovo Sosnauskio 
Blaivininku himnas..........................................

Antano Bačiulio
Xai:ji, tik išleisti veikalai 

Audra prieš dieną solo)....................................
žvaigždutė'solo; ir Aušta rytas (dueas)........
Oi, dainos 'solo arba duetui) ........................
Noktumas ("duetas hossui ir sopranui) ..... 
O, laisve ''mišriam kvartetui arba chorui)... 
Myliu 'mišriam kvart'ėui arba chorui)............
Piemenėlis (duetas)............................................

Miko Petrausko
Lietuviu diirios. Tipą 99 dainos. Knyga 90 pusi. 
5 Metų Kanklės. Telpa -55 daines; chorams, due- 

‘ ams ir sula m«.
Girių Karalius, vi

Labui gražus veiflii 
Opera, ' ‘ Eglė, Žalčių

“Darbininkas”
366B’way So. Boston, Mtuįk



flj tarpe (P. V.) mano ne- tnašius, "kurių čionais perdaug, 
pakeisti savo pavardę. Žino- Rodos, žmonės katalikai, krikščio- 
Bers būti? labai gaila nusto- nys, o skaito dvokianti mėšlą. 

►Bos veikėjos iš mūsų tarpo. Sarmata tokiems žmonėms vadin
tis katalikais ir darbininkais. Ka
talikai turi pabusti ir prakrapšy
ti savo akutes ir pažiūrėti kas da
rosi kitose kolonijose. Kitur ūžia 
darbininkų vajai, suvažiavimai ir 
kalbos, kaip darbininkams girniaus

daryti. Vien palieka pa. 
Bti geriausių laimių.
ptidyba ant šių metu . pirm. V. 
(Būtis, l'in. ir nutarimų sek r. 
įpūtė Venskaitė,: Vyčiai užsi- 
b*O daug pinigų i šsavo veikimo, 
pavasariop žada paimti gražu 
kttiamj ir ten juos praleisti.

Reporteris.

NE W AR K, N. J.

tasjieteisimr’.i žinių apie 
į? ką veikimą. Ima -tit : A. K.

eių 29 kiton.

ž dirba vienybėj 
ros vajaus r< :i

i dainas Bedc-r. e 
i’ rius aukavo iš ■ 
• ■ šu ir leidži.-i 
, rimą kad
į pinigą \ iršr.’.i .:

jungo, kaip geriau apsišviesti. (• 
mūsų ti<- m laimingi žmonės skurs
ta kaip tarakonai suglaudę ause 
les. Juk jau laikas pabtisri ir su-

bam.
“ K.-'oi\-i

šlamštusį 
gaiim pa 
laikrašč-ii kaip iai 

.”"l)r;v

l-Budėk-i

Veikimas.

Buvo l-ū-d'.-:-.. 
j- tverti komiu--..

mui, bot imte:
sausio 21. 192-'>, 

r kad Fc-der. .<<. a ir

rinkimu dK

rink ima s Įvyko s 
180-2 X. Y. Av< . 
lykas buvo — m i 
to, kuris įvyks ;

i

kampas Ad;...-.s ir X
Išrinkta
darbų. oii;r.; bgv-;
dyba. Pirm. J. hv
K. Tamoša;.;s'1<::>. iž:

; kas, iždo uiob. A. ; 
manoma, kad dabar 
pa pasieks tą veikim

: -6 metai atgal, nes v;
rinkta iš gabiausi:: > 
tininką ir dai ės my

Abelnos žinios

. Šv. Jurgio Dr 
''turtingiausi : X 
nuveikusi -b i m 
tiniu laik-.i s

■ moterų d ra m
?. Uršulės ir šv. J K 

mis dienomis Pala 
gija pakvietė ; ..

E nytis. Pirmas k- 
mas buvo sausi':

Patartina šv. J 
; saugoti, būti ats;

gos Juzės I
viena iš didžiam: 
ir mūsą tarkos. p 
se yra pa/.y:".ri;

j negali -užim/i va

Darbai.

v na ii ko i
,en>

i 1
vai

pa

T"

Dž

Vvčiai.

Darbai i 
kaikur di:-b 
c kaikur du- 
tėj. Užnioj

F " 

r

Draugijos.

. >ininkui r m 
Mokantis da 
mūrininkai <_ 
kosti — ši i

Darbai

Žvalgas

NASHUA. N. H.

Kadanm
jr

darbuotoja«is ir visiems 
YtLi-HiLU Amivv j ivmėjjunšUkad moka tokius va-j draugija yra

visų Lietuvos jaunimo j 
organizacijų atstovų konferen
ciją. kurioj būtų svarstom.’, 
kaip patraukti Lietuvos jauni-i 
mą į bendrą lietuvių ii latviui 
tautų artinimosi darbą. Jeigu 
miniimiji konferencija pavyk
tų. tai tųji pati <lraugiju rūpin
tus sušaukti bendrą Lietuvos ir 
Latvijos jaunimų komurendją.

1,400 KUBIKŲ PĖDŲ ORO
Įkarus Įrengti, uoliai ir širdin-Įšaukti, 
igai darbuojasi ir visi vienas ki
lta remia.

Lietuvių latvių vienybės i 
sumaniusi su!

Nauji vargonai šv. Petro |>a- 
rapijos turės tfti dideliu oro rv- 
zarvaru.
dūdos (oro kanalai) kurios pri
statys orą Į dūdų oro kamba
rius.

Vargoimo>e yra 4<Mi pėdų ko-'
tos įdėtos (vavanuzed iruti) vė i DVI PRAMOGOS PARAPI 
jo kanalai, pradedant nuo 2 eu | JAI.
lią Įiloėio iki 14 dili pločio. j -— —

Rezarvaruose ir kanaluo.-t | ^v- Tkdro parapijo> diorim 
;v;ii!<šti»tės 1 d’i’i kūbii<u jridų ji'viigia dvi dideles pramoga^

|parapijo> naudai. Viena pra-
Į  'muga — milžiniškas koncertą.-, i

vargonų paŠvcntii/ima-

Iš tų 10741 įvaru eis

PRELEKCIJA.

ve’.aini-jv bu\-< 
kun. P. M. Ji; 
ii prcIeKtoriu

P

SUSIRINKIMAI.

vot <1

NEPAMIRŠKITE.

operatoriai. tik taip dirbdami.

brėžimus ir pasieksime tikslą.
Narys.

iangu l’ell-

Palestina nori ryšių su Lie 
tuva. Mūsų Užsienio iu-ikalii 
Ministerijoj gautas iš 1’aiesU 
njis pageidavimas įsteigti tei 
Kmtuvos konsid.at.n. Kta<> rū
pintus gyvenančiais Paie.-tinoj 
Lietuvos pilečiais. kurių, ajiy- 
tikrėmis žiniomis, esama arti 
'š.UHi žmonių. Be to. I’aic.mi- 
r.o.i ;-<ą daug turtų., kurių sa
vininkui gyvena Lietuvoj.

L D. K, S. GONN, APSKR. 
VALDYBOS ANTRAŠAI

pirmininkas • V. Byiinskas, 
Brhlgeport, Cotin.

Antra pramoga choro rengia 
ma bu.- vasario 23 d.. parapiji-

I Parapijos rengiame dideli 
i’caiių ir vargonų pašventinimo 
koncertą.

LINKSMA NAUJIENA.

;ar
rar

n t
t<onc<

VICE-PIRM. — X Mieinna-

Į 41 S<> I.evnnrd St., \Vaterburv,
X Korespondentas.~

PARDUODU NAMA

TK1
Aš.

PERSIKĖLĖ I SO. BOSTONĄ

\V

PADIDINO BIZNĮ.

FEDERACIJOS JUDĖ
JIMAS.

PeD.
nuo

pramoga ims 
trėū'i būti va-1

4:

aric 22 d.
I-’ei įvi ei io.

n t

- nusista-

vieno> progos 
)ina. tai tuoj 
‘rk!ė>. Di.bar 
įvažiuoja ; rytine< 

ją> Dr. K. Pakštas su la
ndo'

imt
o

ill’.e iš lauko ir i> 
aifgi. tiktai Slo.ofM.i. 
;bai geri mortų-li’,;.:!

Vincent 15. AmbroM- 
. Smitb Jkmo:: 1G<)7

INVESTMENTAS 
l’arsiiluoda pigiausia kaina t

:omi> :r kiek-

or D r.

[’><-)>: onu i 
liūtų nuo 
J:.- siitin-

-imi; a-: 1. Kultūra ir Kata 
likai; 2. šventas Raštas ir 

Į Gamtos Mokslai; :b Gyvybės 
Evoliucija ir Žmogaus Atsira- 
dvmas ir. Litru paueidaujama.

katuli

Federantas.

APVOGĖ STOTY.

I vairmmĮ

M

m stot v.

DR. K. PAKŠTAS Į NEW 
YORKĄ.

ir

VISUS 
SPAUDOS DARBUS

Biuskite į 
“DARBININKO” 

. , SPAUSTUVĘ
Kurioje greitai, gerai 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIK1ETAI 
LAIŠKAM ir 
KONVERTAM - 
ANTGALVIAI, 
UŽKATETIMAI 
BAR CHEKIAI ir tt. 

visais spaudos darbais
visuomet kreipkitės pas 
mus o gausite geriausj pa
tarnavimą.

"DARBININKAS” 
366 West Broadvvay į

So. Boston, Mass!

Bostono Draugysčių Val
dybų Adresai

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS

ANTRAŠAI.

Ss.’> E. JirvtKb,uv. S<i. Uosti,:,. M;t<s.

Dr:.u.uij:i laiko su<:rluki:nu< k;s u-_- 
ėi.-t cisloldieiiĮ kiekvieno niC-uc<io. 2 rn 
v:C;i:'.d;j po pietų. p.-inipijo< s.ilėj, -l'.i2 
E. Seventh Si.. So. Bo-Uo;:. M.

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.

Su

PRANEŠIMAS VISIEMS
U. J. Akunevičiiis, žinoma- 

So. Bostono lietuvių giaboriu< 
J'tididino bizni. ,Jis >;ivo ofi.-a 
turėjo }x> mtm 2.58 W. Broad’- 
way, dabar pmsikėlč po mim. 
818-820 ]•_. 6-th st. kampa.- I’ 
St. Piadėjo bizni už<iė<lama<St. Pradėjo biznį 
grabų w]iolosek*’i. 
galima pasirinkti

padaryti
šiai.}) žmonės ir foipgi. kį-j 
boriai, Kainas žada padaryr 
labai prieinamas. Bus pigiau, 
r.-gu pas kitus. Užsakymą da
vė tiesiog dirbtuvėm ir iau č-ic 
!a> vagonas užsakytas. Paė
jau atėjo. Kas tik nori gal: 
ateiti nusižiūrėti koi<: duba;

CAMBRIDGE, MASS.
Didžiausias lietuviu garadžius

Mes parduodame naujus r, 
.senus karus, taip-gi taisomi 
juos. Turime dengtą Cadillac 
kuri parsamdom veselijoms. 
krikštynoms ir laidotuvėms. 
Patarnaujame dieną ir naktį.

Technology Garage, 47 AVind 
įsor St, Cambridge, Mass. F17';

VALDYBA

m-i <;-m Sr.. Sn. B<wtnn.
:•«•!Iii-. 1;.i< iu-elĮikitės visados Į 

pt-otok.dų ri.šliiiinke. Draugija ki’ko 
savo s;i<i riukitnti-' k:i'.ntitr:i utaruln- 
k:;. kiekvieno mėnesiu 7:3u vakare, 
parlipi:b’S svetainėj . ’t Penktos jmt- 
vė<. Sov.tl’. Bo-to::. Mass.

s. ‘‘Darbininke iš mūm karną 
u. tai aš nors k?>'.- riri.-: ąanri< 
į Sausio d ■myo j, [> p 
i <p. metinis cririnc-.’;

narių buvo yrą<- -da-;g:a-;>i.i.
> susirink i r?..'- ' ■ ~-

Didžiuma n;’ pr.-im--kkm
? kračius. Tik i-i.nži" k'”-
' liovės” iždininkas kad kasos 

skaitą dar iv'ži.i'.rm ę
E kad ateina:'‘: m' r A a< 
K aiškintų kanu yr;: ’yk.u b
K kodėl mūs-: ijrg,
k' apsileidę. !<ad m^ip-an'a I 
Hį K. S. vertės t) ja-; iV’t i; 
K p*jne«ti ’ą '-tarno miog;i ir < 
K tM į krūva, po T.DKS gbdia 
K tikrais darbininkais, n nūs*į 
K'UUunštus, tas šiukšles iš savo na-

kaip tai; "Keleivį,” ‘Sanda- 
■įM** fr "Laisvę” ir kitu* tam pa-

t ■ėfflS'

Biznieriai.

Inteligentai.

BRIGHTON. MASS

belaukiant’ 
trdnė pinitrrH 
a- mėgino lai- 
< prieš tri' nP-

STREIKAS PASIBAIGĖ.

DARBININKU BALIUS.

Darbminku

J-'.. Bo-tone Mtivoriek Miilsii 
darbininkui streikas pasibaigė. 
Jie buvo 'iistroikavo <lel algų 
'nnkapojinio ant i d nuoš. Stroi- 
■kavo dvi -avait'. Darbininkai 

'n'sutiko priimti numuštas algas.

, n
aikas

■ ?e:.

■ asnrio ims junk

jos ehorasj;- maži ■ aikm iai. aTi;:- 
gi gavėnioj romios v:'- ‘Pilom 
DuktA” ate tome.

Pipirą*

i-. •. :-;i tvarka tikrai hroiiš-
Viri -iiLrinkii.-b\ji jautėsi 

ra:i:i<'. tartimi, kad ,ii<’ būtu 
- vieno- šeimynos nariai.
Iol<< lietuvių katalikų >1DI- Viee-I’irmininka-

L D K. S. N. A. APSKRIČIO 
| VALDYBOS ANTRAŠAI

rirmininkn« — M, M Knman<lu1i<.
M-mtelln, Mnss.
- J. Jnrošn.

pianinas reiškia didelio žmo- LU; Y'\ R th s; -,.ST ^y*ton- M”*’- 
niŠKumo, tikro kooperavmio ir (» Clark su Cambrio®* ». m*w. 
žetipmn pirmyn. Garbė rengė- ».M.«.

Kaikurių rytinių kolonijų kvie
čiamas, Dr. K. Pakštas ketina ke
letą Chicagos Liaudies Universite
to paskaitų perkelti i New Yorko, 
gal net Bostono apielinkes. Va
žiuos tik tuomet kai atsiras pakan
kamai pakvietimų kelionės lėšoms Ituvėj visokį .

, ,Priežastis pardavimo — važiuoju i
padengti. (tuvą. Antras ąsausit ‘Darbini:;

Temos; 1) KULTŪRA ir KATA-1^ 
LIKAI, 2) ŠV. RAŠTAS ir GAM- 
T0E MOKSLAI; 3) GYVYBĖS 
EVOLIUCIJA ir ŽMOGAUS AT 
SLRADIMAS ir k.

Išvažiuoti iš Chicagos manytų 
vasario 2 d. ir kelionėje išbūtų 2-3 
savaites. Kliudytų Pitteburgo a- 
pielinkes, Rytinę Pennsylvaniją, 
New Yorką ir Bostoną. Kiekvie
noje apielinkėje galėtų pasakyti 
nuo 1 iki 3 prakalbų. Norintieji 
teiksis kreipties “Dtaugo” Re 
dakcijon.
..Žinant Dr. K. t’akšto platųjį ir 
gilųjį mokslo bgažą ir matant la
bai svarbias jo parinktas temas, 
daugiau mums nieko nelieka, kaip 
tik paraginti visas rytines koloni
jas. jų veikėjus, naudotis mokslo 
vyro paskaitomis, kurios yra kiek
vienam gyvam žmogui laibai bran
gios ir naudingos.

Nepraleiskim progos.

GERA PROGA LIKTI 
BAGOTU.

Parr’noclu buč-ernę ir groseriię ir nru; 
3 šeimynų, viskas parsi(liio<;,i už SU 
l>00. remlos neša į metus 1Š1.42-S ir bi 
nls geras: savaitinė apvarta nuo sų 
iki 3700. Namas kampinis ir kr.i 

įtaisai pagal šių <l’er.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DE JOM 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. .Taroša,
562 E. G-th St.. So. Boston, Mav.

Vlce-plrm. — J. Grubinskas,
357 M Street, So. Boston, Mase, 

'’rot. RaStlninkns — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., S. Boston, Majm 

FininsŲ Raštininkas — K .Kiškis.
8 Kuteli Street, So. Boston, Mm. 

Iždininkas — L. švagždys,
311 Bowen f t, So. Boston. Ma» 

Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. Flfth St.. So. Boston, Mass.

Draugijos reikalais kreipkitės visa
tos I protokolą raštininkę.

Draugija savo susirnkimv.s laiko 3-r< 
ledėidienj kiekvieno mėnesio 3-mę vab 
>o pietą parapijos salOH 4^ Spventb 

d7 lTk^eistučio'dr-jos

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — V. Zalieckas.
514 E. Broad'.vay. So. Baste,:, Mass. 
ICE-I’IRM. — I’ovilas Rttkn.
l>5 (' Street. So. Boston. Mass.

I’ROT. RAST. — Antanas Mnce.iunas. 
450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

IN. RAšT. — Juozapas Viukeviietis. 
IKK', E. Brundvay. So. Boston. Mn«s. 
ASIERIUS — Amlr. Zaliockas, 
(Iii E. l-'-iftli St., So. Boston, Mass.

TAU riti.K A—Kazimieras Mikai iionis.
!XmI E. Broad'.vay, So. Boston. Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija ląiko sa- 

o mėnesinius susirinkimus kas' pirma 
f-dčldie.rii kiekvieno mėnesio, po nunt.

O.';4 \Va>!:ij;eton Si.. Boston. Mass., 
1 :30. vaalndą po pietų. Ateidami ant 
sr.sirinkiino atsiveskite su savim rtau- 
tiaus nauji] nariu prie nm-są. draugijos 

prirašyti.

Mass

PARSIDUODA
ž šeimynų namas ir G automobiū 

Sara.Jžius Žeriausroj vietoj Souili l’,< < 
tone. 4 ir .5 kambariai su visais nm; 
jaustais improvementais. šiluma 
elektrikas, prekė tik SO.OOO.

.G šeimynų 15 kambarių narna s«u vi- 
tiausios mados improvemoufais. sk;. 
rium šildomais pečiais, piaza..-. iš pry 
šakio ir užpaaklio ir elektriką, 
šioj vietoj Dorchestery prie Pleasan- 
St. Savininkė tryvena New Yorke. de’ 
tepimo turi ponluoti. prekė tik

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

KRIAUŠIUS
Kriaučių* X. SIMOKAITIS per- 

■tikėlė j nauja viet*. Jis siuva vi
sokius vyriškus drabužius ir grrr.i 
padaro. Pfatau. nogu kur nors kl 
tu r. Talpai išprosinn Ir ištaiso senus.

A. STMOKAITIS
344 W. Bro*dw*y, So. Boston 

(Antros lubos)

Te!. S. B. 4006 j

DAKTARAS i
I, LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietuvys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VATANTMIS: 

nuo 9 ryte iki 9 vai. vakare. Į

TeL So. Boston 27<

Į J. MACDONELL, M. D.
i OaUata mtilcalbiti ir Hetuviikat
, anso yitATTDoe: Rytate Iki 9 r*;

Po pietą nuo 1—4 
j Vakarais nuo6—v
' 53d B. Broadway, So. Boston

TeL So. Boston 0464-J Į 
JURGIS STUKASi 

FOTOGRAFAS j 
458 WBST BR0ADWAY, I 

South Bortou, Mm*.
Darom dailius paveikslus. Veselllas 
traukiam vakarais. Ufelikom vi
sokios rūšies rėmus.

Kooperacija — kai ją. supranti 
— geras daiktas. Bet koperacija 
tik iš vardo — yra lygi kitoms bix- 
ninėms sistemoms. Tat, pirm ati
darant kokį nors kooperatyvį biz
nį, reikia gerai suprasti koopera
cijos pagrindus.
•-------------------------------------tt--------------------

Petras BASIOKAS, iš Lietuvos 
paeinu Švenčionių apskr., Cekinių 
i-al., Ciečiunų kaimo, paieskau sa
vo du broliu Joną ir Tamošių Ba
siokus. Kas apie juos šmote ar 
jie patys, malonėkite atsišaukti. 
Per savo seserį prašo paieškoti 
Kotrina Česienė, 170 W>b*tw 
Aye., CamKridge, Mass.

t« METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

C99* W. Broadvty, So. Norton
VALANDOS: Noo 9 r. iki 7 ▼. vak.

DR. PUSKUNIGIS!
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 Iki 31 ryte. 1 iki 3 po plet 

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

TeL So. Boatoo 28*1. Įį

IT TeL So. Boston 0828
UBTŪTI8 DANTISTAS

OR. M. V. GASPER
O f iao artaaloe: 

a*o 9 iki 12590 ryt* Ir •«* 1J0

I

U Tat Brocttoo 5111—*




