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Nesulauke pasaplio 
pabaigos Į

NUSIŽUDĖ. GAISRAS) BIRŽOJE.

Kaunas. — Garsioji Puric
kio, buvusio Lietuvos užsienio 
ministerio. byla prasidėjo. Į tą 
bylą Įtraukta ir daugiau buvu
sių valdininkų.

Purickiui esant užsienio rei
kalų ministeriu ir Griniui pre
mjeru trys metai tam atgal, bu-

Austrijoj bedarbių, gaunan
čių valdžios pašelpą. yra 190.- 
0<Hi. šitiek bedarbių nebuvo 
nuo pradžios Austrijos atstaty-

PASIAIŠKINO.

liu Rusijon.
Krikščionių demokratų prie

šininkai vi>ą laiką darė sau i? 
šio fakto kapitalą ir prikaišio
jo Purickiui ir kartu krikščo 
nims demokratam.- šmugely.-tę

.Dabar teisme, reikia tikėtis 
pasirodys, keno naudai ta- 
šmugeli.- I.
ministeriai

-J uk
neina 
i ir F

patikrinėt 
lėkiui neži

■ Franci joj pasklido gandų 
i būk Vokietija stato daug, kari- 
h;::i orlaiviu ir ta daro Franci- Į S '
į Į;'.' uŽĮiulti. Vokietijos ■ vy- 
{riau.-ybė paskelbė, kad francū- 
įzų pletkai neturi pamato. Sa
iko. kad Vokietijoj tesą 406 or- 
laivininkai. Iš jų tik 24 tėra 
išmokyti orlaivininkystės po 
karo. Dabar orlaivininkystės 
mokykloj tesą 183 mokiniai.

Shickshinny, Pa. — Buvo 
pranašauta, kad vas. 6 d. bus 
pasaulio pabaiga. Moteris 
AmlreAv Kots pilnai įsitikinu
si. kad taip bus nelaukdami 
baisios valandos nusižudė. Iš 
ryto ji vyrui sakė vaikų nesiųs
ti darban, nes vi.-vien jau atėjo 
žmonijai galas.

Oakland, ('ai. - Viena mo
teris. kuri tikėjo, kad va-. 6 (i. 
bus pasaulio pabaiga. šoke 
nuo laivo i kanai?. Bet buvo

Paryžiuje buvo kilęs gaisras.
Prasidėjo biržoje ir ouvo besi 
Iilečiąs į kitus namus. To gais
ro gesinime pirmu kartu pa- 'darant, ui 
naudėta iš Amerikos atgabentu mo Tani 
gesinimo mašina.

Nuostolių gaisras padarė už 
lO.ODli.iMJP franku.

PADARĖ DAUG BLĖDIES.

Vale, ()r<- — Buliy C: 
ir vanduo

•K py-

nant. kiti valdininkai galėjo- 
šmugelį varyti.

(Apie šios bylos prasidėjimą Į 
pranešė Boston Transcript ne

SUĖMĖ 20 KOMUNISTŲ.
Graikijos vyriausybė suėmė 

u komunistų, kurie kurstė 
iitomene prie sukilimo.

■bus karo teismu teisti.
Jie

Lincoln, Ncb. —12 į 
moteries Rowen laukė 
dienos vakare : 
čių pasaulio 
yra moteris, 

[t i pranašė, 
sektos narė. 
ti>lų tetikėjo, 
baigsis vas. G d.

pa Ii?, 
kuri

dan-

•akosi esan-

PABŪGO KAINŲ-KILIMO.
Francijos vyriausybė susirū- 

įpino dėl duonos nuolatinio 
-----net (brangimo. Dabar Paryžiuje 
Danarj(iuona taip brangi, kaip nic- 

Franei-, ’<v;nebuvo nuo 1870 m. 
'.siygas. VuMžin nC)ri kainų, kilimui už- 

skola-į akių. Liepia Į kvieti
mui.-miltus maišyti bulvių ir 
■kitokių priemaišų ir laikyti 

AŠTRIAI NUBAUDĖ. • H-rias kainas; Ikšiol priemai- 
____  :šų buvo leista daryti 8 nuoš.

REIKALAUJA SKOLŲ.

Pranei ja netik Amerikai, 
ir Anglijai skolinga.

jos tų skolų ir išdėjo 
kuriom;.- Frar.cija ta> 
turi mokėt:.

PRIGĖRĖ 17 JAPONŲ.

Vancouver, B. C. — šio mies
to uoste viešėjo Japonijos karo 
laivas. Nuo to laivo valtyje 
buvo nuplaukę 17 japonu jūrei
vių. Grįžtant susikūlė su Ka
nados vilklaivin ir visi japonai 
prigėrė.

PABRANGO DUONA.

© <s X W © j ji v buvo vestuvės, kur dalvva-Žinios is Lietuvos
 įsiems svečiams gerai Įkaušus 

(prasidėjo peštynės. Gautis, 
Smukiems karvute užtrūko, 'kių ir tokia pat suma turi bū-!{)ats būdamas girtas ir beskir- 

Sudanas (gūūu np.). Mūsn !* į‘'aSyW ! kvito žakn<4ę._ Xe.Ua.mi- mušeikas, drožė vienam 
l.ažnvtkiemv buvoživi smukli! ęnil,,- gr Vlsur !<™>t»ves lar jp.lieė.m revolveriu per galvą 
..š.,./ • . uaio. tik pas inus to nėr. arba ir netikėtai r<>volveris issęve,bet abidvi buvo per arti nuo v ’
bažnyčios. Taigi užprotesta- j 
vu.- klebonui, kad nein isilaiky-! 
ta Įstatymų tąsia- smukles ati-|

prieš Naujus Metus atsiųsta 
komisija naujai išmatuoti ats
tumą smukliu nuo bažnyčios. 
Paaiškėjo, kad vkna nebuvo

kita — 8() metru, 
a d matu daugiau

Taigi a'o i (Iv i smukli negavo 
patento ir buvo uždarytos, žo
džiu ”karvutė joms užtrūko.”

Bet žydeliai nenusimena: vie
nas jų rūpinasi atidaryti smuk
lę toliau nuo bažnyčios ir ieško 
i-miomuoti buto, ititas g: rupi- 
mi-' atidengti k'iiiibą.

NUŠOVĖ VYRĄ, KURĮ | Keista, kad ir Kidulių vai. 
MYLĖJO. (Taryba nutarė atidaryti Sudar-

ige vieną traktierių; mat, kaip 
I jit-ms rūpi blaivybė! Tuo tar- 

Paryžms, — Lenkijos aktorė jn; tose smuklėse prageria ir 
Stanislava Unjinska nušovė [tarnai paskutinę savo algą, ir 
vvrą ZysnovskiLkuri ii mylėjo. ‘pas*Gn'° sargybiniai visą mėne-

vana
Iš rn.osto- 

■>0.1)01). 
unn ir

natmsriu.

Franci jos teismas tą aktorę ne- šio algą ir 
apkaltino. I v:/:ni ir kr

.šytoja.-. Ji> turėjo nepagydo-i 
imą vėžio ilgą. Labai kankino
si ir nuolatai prašė savo sužie
duotinės jį pribaigti. Ji vi 
sisakinėjo. Pagalios sir

. Paėmė šautuvą ir Įstačius

rraktie-

Nelaukta nelaime.

•Argentinos sostinėj pabran
Rusijos vyriausybė pasmer- [Dabar leista vartoti 12 nuoš. Įgo duona. Pakilo dešimčia cen- gančiam vambzdį į buriu 

kė mirio]) .-eptyms sukčius, ko--Toliau valdžia ketina skirtiįtavų ant kilogramo. Laikra- vė. Vyro kančioms buvo 
rie darė suktybes odos pramo- 1(«:.ih)0.000 frankų nupirkimui;ščiai kelia audrą prieš kainų Pasak daktarų ligoni.- vargu 
nėję. Kiti. eniuose miltų ir padaryti. pakėlimą. Sako, kad duonke- bfe gyvenęs

urencija spekulentams. . .pini neturėjo pamatotaiu dary- mi.

gyvi bus, nes 
cntn. įvairių javų.

ii Įrašyta į kvito šaknelę, 
žinau, ar visur krautuvė 
daro, tik pas mus to nėr. 
bent retai kuriam tik išduoda
ma minėtosios kortelės. Ir sun
ku sukontroliuoti prastam žmo
geliui, nes jis prekių paima už 
kelias dešimtis litų, 0 j korte
lės šaknelę gali įrašyti kelias kios 
dešimtis centų. Kas nor. mat. 
apeiti įstatyną, jį apauna. i 

Geriau būtų valdžia padariu- 
s‘, kad liūtų padalinus krauti;- j

Šimonys (Panev. aĮi.). šimo- 
;nių vaisė. Tarybos sprendimu 
1924 m. gruodžio 13 d. įvydto 
“arklių pašto” samdymo var- 
įžytinės. Jose dalyvavo 14 su- 
1 interesuotų asmenų, ir iš tų lai
mėjo pil. Petras Uldukis, uusi- 
varžęs nuo 6,000 lt. varžyt. su
mos iki 3.000 lt. į metus. Ar
klių paštas (pastočių vietoj) 

ms metams. Jo lai
kytojas turi visuomet pasiren
gęs laikyti 2 gerus arklius, tris 
vežimus ir pakinktus.

Š-nių pašto agentūros reika
lais tris Įtartus į savaitę reikės 
vykti i Kupiškį ir vieną sykį 
nuvežti korespondenciją į Ado
mynę.

įdėjusi moke-tj, tuomet gal dau
giau būtų turėjusi pelno. C) 
dabar?. . Duosis malti...

kulka 
Jonui 
įniro.
kap.us

m r

pataikė pil. Smolskiui 
i galvą, -kuris netrukus 
Joną Smolski nunešė į 
o policininką Gaulj Bo-

liūdnos girtybes pasck-

Arkliu paštas.

Baigiama statyti bažnyčią.

Lukšiai (šakių apskr.). Ki
lus pasauliniam karui, tapo su
deginta vietinė mūro bažnyčia. 
Rūpesčiu buvusio vikaro, kun. ■ atiduota- 
,J. Stanaičio dar būnant vokie- ’ 
čiams tapo pradėta taisyti ši 
bažnyčia. Nors daug pataisy
ta ir jau 4 metai kaip laikomo5 
pamaldos, bet dar daug ko 
trūksta. Sekmadienį 14 dieną 
gruodžio tapo sukauktas “Ži
burio” draugijos salėn visos

bonas kun. V. Merkevičius pa
reiškė, ko dar trūksta bažnyčiai 
ir kiek maždaug reikės išleisti 
■pinigų. Kilo ginčų dėl sumo
kėjimo pinigų. Vienas iš ūki
ninkų atsiliepė, kad bažnyčios 
reikia ne tik ūkininkui, bet ir 
kiekvienam katalikui.

Baigti bažnyčiai statyti nu
tarta rinkti nuo visų atatinka
mą mokestį.

Baisi audra ir perkūnija.

šakiai. Nespėjo šakiečiai 
. užmiršti apie sudegusį garo 

's0' [malūną Striupuose, Šakių mies- 
ia>-1 to priemiestyje. Daug teko nu

kentėti ne tik didžturčiams, bet 
ir visai miesto biednuomenei, 
nes visam miestui gamindavo 

i? šakiečiai, kol 
sudegė per 500 si; parapijoj yra

k-uri- tarp savęs jokiu būdu ne
štai antra nčla:mėr Kav-ių va- gali susitaikinti, nors dar tik 

kare 24 d. gruodžio sudegė Alai- antri metai, kaip apsivedė.. Del 
č jono įvairaus-metalo bei taisy-. vyro žiauraus apsiėjimo sr. 
mo įvairių mašinų fabrikėlis, 
kaip paprastai apylinkėje vadi
namas “Naujienaitės fabrikė
lis/’ Skaudus smūgis visai, a- 
pvlinkei, «es šiame fabrike, 
gaudavo įvairiom5 mašinoms p 
vairių, dalių ir taisydavo jas. 
Labai nusiminė ūkininkai nes 
arti niekur nėra panašios įstai-

Žiemą griaustinis.

Marijampole. 1925 m. gau
sio mėn. 3 d., 3 vai. 20 įtrink va
kare Marijampolėje buvomiato*-' 
mas 3 kartus žaibavimas ir gir
dimas smarkus griausmas; vie
ną kartą, rodos, šalia miesto į- 
vyko trenksmas. Kaip sene 
Ii ai pasakoja, tai bus apie 30 
metų, kai žiemą Lietuvoje 
griaudė.

Tai bent “didvyris.

Sudargas (Šakių apskr. Mū- 
vicna pora.

Ramygala. Sekmadienį, san
do m. 4 d. 23 vai. per Ramy- 
horo ra rami; malini hmah ar 
galą žaibuodama perūže .baisi 
audra su lietumi, ledais ir per
kūnais. Pažadinti ūžimo ir 
griausmo ramiai miegoję žmo
nes. apjakinti didelių pusę 
•dangaus užimančių žaibų, dre
bėdami suklaupę meldės, many
dami. kad atėjo pasaulio- ga-

žiauraus apsiėjimo sr. 
žmona, ji turėjo jį pamesti ir 
sugrįžti pas savo tėvus. Jis 
visiems giriasi negalįs be žmo
nos apsieiti.

Taigi norėdamas'jis moterys
tę pasinaudoti, Kalėdų pirmą- 
ją 'dieną begtįžtant žmonai-' 
drauge šū. kifads iš bažnyčios;- 
jis pagiry pastojožmonai kelią 
ir grasindamas lutiems brau
ningu, kad jo neliestų, tempę 
žmoną į -krūmus, norėdamas ją 
išžaginti. Tik drąsesniems vy- 
•iWasi.pagrŽŠmus, kad nepiktin
tų viešai Važesniųjų ir nekeltu; 
-ergelių, jią žmoną paleido, bet; 
drauge* ją.lydė.jo lig.i namą vi
saip keikdamas, išmisliodamas 
ir terpdamas ją bjauriausiais

■ A - ■

G r aūsmas buvo toks smar- 
r didelis, kad langai by-

durys atmdarinėjo...rejo.
Naujamiesčio valsčiuje perkū
nas trenkė į namus ir uždegė-

Vienoj vietoj nugriovė-kąjn- 
ną. Daug stogų audra apipie
šė ir nuvertė.
, Seni žmonės pasakoja, kad 
žiemos metu tokios audros jie 
nesą dar matę.

žodžiais.
Jostevai pranešę api 

duliąijbliėiĮai ir d abatę 
dymas; dėf jo tokio be 
•pasiėigrnttb Kažin ar t 
dvyritri” neprisieis pams^yti' 
“šaltoji” už kelio pastgjimk ir 
toki-.pipiktinantį ap^iėjiinąL . 

.' ' 1 f L.. ■
. . , , . .N Rriėko privedagirtiiaklyb&

Bostono sv. Petro lietuvių parapijos choras su savo vedėju vargonininku M. Karbausku ir dvasios vadais gerb. kun. Urbonavi- įsakyta krautuvėms išdavinėti ____ ,
čium ir kun. P. Strakausku prie naująją varganą p. Radzevičiaus pastatytą Choras uoliai rengiasi prie uaująju vargonų pašventį- pirkiknms korteles, pažymint Vaškai (Biržą apskr.). Tor
nimo koncerto. įvyksiančio ateinančios nedėli<f>s vakare, (žiūrėkite koncerto programą ant paskutinio puslapio.) 1 jose už kuria sumą pirkta pre- Kalėdų šventes Vaškų mieste-

Valdžios išnaudojimas.

Sudarga^(Šakių^tpskr.) MfL 
su valdžia yrą ūždėjusųk^tB: 
rems mokesti nuo pelno,J dėlto.

Klovainiai (Šiaulių apskr.). 
Gruodžio 20 dieną vakare, apie 
8-9 valandą, niekam nesant kle
bonijos kambariuose, nežiiio- 
mrvagys išlaužė klobonijosJan- 
gą ir Įlindę vidun atlupo* kle
bono komodą, pagriebė klebeno 
J. Stakausko pinigus, apie ke
turis ar penkis šimtus liJs&p’- 
ai.gii dalis buvo įvairių organi
zacijų ir parapijos. Vagys kol 
kas nesusekta. Taigi, dar šitas 
atsitikimas parodo, kad.pinigą 
naciuose nereikia laikytu- —

'Muitinėse, konfiskuota.

. Sęaįiųunep^ Lietuvos minti
nėse 10,736'

sįa
Joniškio ir Klaipėdos niuiti- 
nėms.

(“Tėvynes Sargas’*)



SUBSCRĮPTION KATES:

..$4.50

..$5.50

..$550

T*<rij............................
į Boston and suburbs.......

- Foraign countries yearly

šiaip inteligentų.........355,250
Šventikų....................... 1,243
Karininkų....................... 54,650
Dvarininkų.................. 12,950
Policisių.............. . 59,000
Darbininkų...................192,350
Kareivių........................260,000
Sodiečių ........................815,000

aaBB^= . —
kyti. Taip-gi aišku, kad ta 

naujoji Rusijos valdžia ne 

kitokį galėtų būti, kaip mo- 

narkiška.

LIAUDININKAI UŽ SKOLŲ 
NEMOKĖJIMU

•i?

(THE W01KKB)

|$Bahed every UTESDAY, THUB3DAY and SATURDAY 
by-----------

BUBT J0SEFB8 UTHtTANIAH R. C. ASSOCIATIOM OF LABOM

Įltotaad a* aecond^daa aatter Sept. 12,1915 at tbe poat Office at Boatoo, Maaa. 
® utder tbe Act of March 8, 1879.”

i Mco*t*ace 4>r mailiuj U speclal rate of poetage provkted for in Sectloa UOS 
Act. ot 00. a 1917’, autborlaed on July 12, 1918,"

i APIE BOLŠEVIKU
VALDŽIOS NUVERTIMĄ

Jau buvo “ Darbiniukt“” 
rašyta apie tai, kad Anglija 
mėginanti sudaryti anti-bol- 
ševikinį frontą. Būsią ka
riaujama tikslu iiu\~ersti bol
ševikų valdžių.

Jei tas pasirodyti] t '-oy-oė. 
j jei atsiverti] karo n 

“’X~. skros bosus, tai tik’ 
|| mas ar yra geri šaus: 
£ vą laimėti ir pasilaikyti vai- 

džioje. Pažiūrėkime.

I Nėra abejonės, kad bolše- 
vikų viešpatavimo pradžioje 

| Kolčaktįs. Denikinas. Vran- 
| gelis, ’ Judeničim ir kiti bu- 
| vo alijantų rmniairi. Bet vi- 
| sos pastangos nuėjo niekais. 
I Tai ar nepasikartos tas pat 

Ik,-dabar. ' Galimas daiktas.
Bet.dabar šansai pagerėja 
šiuo žvilgsniu. Seniau Ru
sijos minios be abeju tikėjo, 
kad bolševikai turi receptą 
pagydyti tautos ligas, kad 
jie turi pieną žeiiišicmi ro
jui h“ kad jie jį įsteigs. Mi
nios. stovėjo už tai. kad bol
ševikams duoti progą paro
dyti ką gali su savo žemiško 
rojaus ^lenais. Bolševikai 
jau turėjo gražios progos pa
rodyti ką gali, o minios ture- 

’į jo progos paragauti zemiško- 
t j° rojaus pyragų. Dabar ne- 
r galės-būti miniu tokio užsi

degimo remti bolševikų val
džią.'‘kaip Kidčako. Deniki- 

L no laikais. Dabar miestų 
larbininkai Rusijoj bedar- 

-bianja daugiau, ntguprir ■■ 
. ro. ’ Sod 
kiųdiailf 
priv < <' ■'

M;

Iš viso bolševikai išžudo 
■' inteligentų ir šviesesnių dar
ban inkų ir sodiečių apie 2.- 
Oon.i'-bn. Apie tiek put iŠ-

Prie Šitokių aplinkybių 
bolševikams bepigu viešpa
tauti. Kaipir neliko Rusijoj 
inteligentų. Naminio suki
limo, sodiečių ar darbininkų.

Amerikos ir Lietuvos lais
vamanių laikraščiai išnieki
na kiekvieną Lietuvos vy
riausybės darbą. Dabar štai 
“Lietuvos Žinios” niekina 
Lietuvos vyriausybę už tai, 
kam ji pradėjo mokėti Ame
rikai skolas. Girdi, reikėjo 
tą skolą numarinti. Štai kai- 
kurios to straipsnio dalys:

“Svarstant biudžete] mūsų 
Finansų Alinisteris p. Petru
lis su pasitenkinimu yra kun- 
statavęs, kad praėjusiais 
metais vyriausybei nusisekė 
niivguliuoti mūsų fkolą A- 
merikos valdžiai už gautas 
nuo Amerikos Likvidacinės 
Pašalpos Komisijos įvairia.' 
yrekos 1919 metais. Iki pra- 
čjii.'lų metų ši skola, nesie- 

Į kiami penkių milijonų, išau
gu."’: uoliai nuošimčių nemo
kėjimo iki 6 milijonų dolerių. 
Dabar pasisekę išdėstyti ją 
62 metams, mokant pirmuo
sius dešimti metų po tris 
nuošimčius, o likusiu.- 

! tus po 3 arba po 3:

M skou
užtraukę. Vjnji 
ir smagu regnląli 
nėms teks mokėti ir dėliai to 
labai reikia susidomėti.

‘ ‘ Prisiminkime, kaip tos 
prekės buvo gautos. Įsive- 
lus į karų Amerikos vyriau
sybė buvo įsteigusi Prancū
zijoj keliose vietose savo san
dėlius, kur buvo kraunami 
visokie maisto produktai, ka
ro įrankiai ir šiaip įvairios 
prekės. Pasibaigus karui, 
buvo sudaryta Likvidacinė 
Komisija, kuri ir buvo nuta
rusi visus tuos sandėlius lik
viduoti ir visas atsargos pre
kes išparduoti. Tai buvo da
roma Amerikos Pašalpos 
Komiteto vardu. Per p. Na
ruševičiaus rūpesnį pasisekė 
ir mums gauti tų prekių da-

•‘Toliau, jeigu Anglija 
skolinos iš Amerikos, tai bu- 

-vo gavusi gyvais pinigais, o 
mes gavę esame nuo Pašal
pos Komiteto visokių prekių, 
kurios patiems amerikie
čiams buvo mažiausiai reika
lingos ir net kitos 
skirtos sunaikinti.
jau nebuvo galima visai tos 
skolos numarinti. Aš žinau, 
kad 1920 ar 1921 metais bu
vo galima tą skolą numarin
ti, bet tuomet vyriausybė 
nenorėjo kliudyti šio klausi
mo. būdama įsitikinusi, jog 
vis vien tos skolos neteks mo-

jų buvo
Tai argi

52 ine- 
nuos.' 

ai likvidavimas jau dė- į 
?ačių nuošimčių tokiam • 

kasžin; 
bet svarbiau-

ilgam terminui ne

ti ir dar daugiau duoti savo 
tautos labui.

- Sunkiai kūrėsi ir dar sunkiau 
kovoja mūsų vodevilis už-savo 
būvį ir siekius, vienok visos 
kliūtys nugalėtos, nustelbtos. 1

Nuo 1924 m. rugsėjo 20'die
nos iki tų pačių metų gruodžio 
20 dienos imtinai, spėjome at
lankyti keletą desėtkų lietuvių 
kolonijų ir suvaidinti 59 kar
tus, žemiau nusakytose vietose: 
Massachusetts: So. Bostone 4 
kartus, Brighton’e 1, Monte
rio 2, Haverhill 1, Lavvrence 
1, Westfield 1, Cambridge 1, 
Worcester 4, ir Norwood 1. 
Connectieut: Hartford 1, New 
Britain 2, "VVaterbury 2, Anso- 
nia 1, Bridgeport 2, ir Union 
City 1. New Hampsrire: Na- 
sliua 1. New Jersey: Bayonne 
1. Penna: Scranton 2, Wilkes- 
Barre 2, Mahanoy City 2, Ta- 
maųua 2 ir Philadelphia 3, 
Maryland: Baltimore 3. New 
York: Brooklyn 4, Amsterdam 
land 2 ir Michigan: Detroit 3. 
land 2 i rMichigan: Detroit 3. 
Visose šiose kolonijose “Dzim- 
dzi-l)rimdzi” rado prielanku
mo, užuojautos ir stiprios pa
ramos. Išvardytųjų kolonijų 

■ lietuviai savo nuoširdumu ir 
vaišingumu palengvino mūsų 
maršruto vykdimą ir tuomi pat 
pagelbėjo kultūrinti bei gaivin
ti savo brolius-s-eseris tautinėje 
dvasioje. įvertindami tai, ne
galime neatsidėkuoti. Neras
dami kitokio būdo padėkai pa
reikšti pasirinkome spaudos 
kelią. Visų savo rėmėjų pa
vardžių neturėdami galimybės 
čia suminėti dėl techniškų kliū
čių ir dėl jų didelio skaičiaus, 
visiems savo draugams, rėmė
jams, prieteliams. nepriete
liams ir vaidinimų lankytojams 
tariame bendrą kuonuošir- 
džiausi ačiū.

MBS® * 1 A B s
Kad Aznerika skolų dabar 

neatsižadės, tai aišku iš to, 
kaip Amerikos valdžia ir vi
suomenė tame klausime nusi
statė. Dabar Amerikos lai
kraščiai pilni karikatūrų, 

pajuokiančių Franciją dol 
jos noro numarinti skolas/

Dabar aišku, kad Ameri
kai skolą padarė liaudiniu-, 
kai, buvę tada Lietuvos prie
šakyje. Tą skolą darė su 
mi.nčia, kad jos nereikės mo
kėti. Buvo psichologinis 
momentas gauti skolų dova
nojimą. Liaudininkas Vilei
šis tą psichologinį -momentą 
praleido, kaip lygiai jis ne
išnaudojo psichologini mo
mentą lietuvių tarpe. Ir ši
taip Lietuvai prasikaltę“ liau- 

; dininkai brukasi valdžion ir 
. .niekina krikščionis demokra- 
. tus. Prie ko jie Lietuvą pri- 
. vestų tokiu šeimininkavimu. 
> Jei jie būtų valdžioje, tai iic- 
. mokėti] nei Amerikos lietu- 
į viains, bonų nuošimčių irma- 
į rintų tą paskolą, pa> Ame

rikos lietuvius užtrauktą.
Lietuvos žmonės vien liau

dininkams privalo dėkuofi, 
kad per dvi gentkartes er< 
baudžiavą Dėdei Šamui.

ta patiems bandininkams. 
Anuo taikiu kąda iš Ameri
kos Likvidacinės Komisijos 

Lietuva ėmė daiktų, tai Lie

tuvos priešakyje buvo liau
dininkai. Ir cituoto straips-

1 nio autorius sako, kad Anie- 

’ rikos prekių gauta Naruše
vičiaus, liaudininkams arti-

. mo asmens, rūpesniu. To
liau pripažįstama, kad ta 
skolų buvo galima numarinti 
1920 ir 1921 metais. Kaip 
sykis tais metais Amerike 
Lietuvą atstovavo liaudinin
kas Vileišis. Ką jis čia vei
kė, kad tokiu svarbiu Lietu
vai dalyku nepasirūpino ? Ai
tai ne baisus Vileišio apsilei
dimas nepasirūpinti gauti iš 
Amerikos skolos dovanoji
mą. Tai tiesiog kriminalis- 
kas buvo Vileišio apsileidi
mas. Jam daugiau rūpėjo 
atakuoti Tautos Fondą ir ka
talikų spaudą, negu 
Lietuvai dovanojimą 
milijonų dolerių skolą.

“Lietuvos Žinios"
kad tais 1920 metais buvę ga 
Įima gauti skolos dovanoji
mą. Tas gal ir teisybė. Da
bar kuomet kilo toks aštrus 
Franci jos vyriausybes noras 
numarinti savo skolą Ameri
kai, tai Amerike sakoma, 
kad tas jau pervėlu. Psicho 
logiškas momentas jau esąs 
praleistas. Apie skobi mari
nimą reikėjo darbuotis 1920 
m. Bet matyt francūzų lais
vamaniai lygiai, kaipir Lie
tuvos laisvamaniai, buvo įsi
tikinę, kad visvien tos skolos tintas, todėl dar didesniu ūpu

gauti
šešių

rašo,

’O$

“Tiesa tos, gerybes anuo 
laiku išėjo mums naudingai, 
nes tų prekių dalis buvo iš
parduota, o visokie konser
vai teko mūsų kariuomenei. 
Anais laikais, kuomet netu
rėdami iš svetur paskolos, 
turėjome kęsti didi krizį, tos 
prekės buvo laliai gerai gau- 
ii. Jos padėjo mums išbristi 
iš finansinio krizio, kaip ir 
paskui gautoji nuo Amerioks 
lietuvių paskola, bet tai dar 
ne pagrindas, kad kitas pre
kes Amerikos vyriausybei 
būtų su kaupu apmokama.”

"0Z1MDZ1-DRIMDZI" 
DĖKUOJA

sektų bolševikus nuversti vi
sas darbas turi būt atidėtas 
užsienio jėgomis. Bet kartą 
pavykus nuversti Maskvos 
despotus, naujai valdžiai 
būtų lengva užilaikyii dėl tos

\ KRIKŠTO SŪNŪS |
į I
9.APYSAKA L. N. TOLSTOJAUS.

kokiij nebuvo
A.>t;;S da-

Itumva bolševikams užsilai-

(Tęsinys)

vierms ir pra<F‘jo gyvuli. Ir taip buvo jam gera ir linksma, 
kad jisai manė, kad jis Į>ragwvno čionai tiktai trk valandas, 
o pragyvno ji-ai ;ri"d"šim1s m»'tiĮ. Priėjo jisai prie antspau- 
diioięi d’iręi ir paniiysb': “Koi^L neliepė man krikšto tėvelis į-

p o aodižaus produktų gamyba 
į bengalo sumažėjo.
į ro Rusija daug ūkio pmduk- 
į tų gabeno užsienin. <> dabar 

kuomet dvarai i-drnskyt i. tai 
iš užsienio niairias g'abona- 

į» maš Rusijon.
■ - Nors rusai liirųįn pauiagv-

valdymo. betųn-ie talkos nu- 
■ versti bolševikų valdžios jų 

nebūtų galima prisišaukti. 
^Rupijoj neliko inteligentijos.

ettko ten vadų. Bolševikai
įfthiušė rusi! tautos smegenis. 
Pto Londono 'Times rugsė

jį, 1922 m. paduoda, tai 
ai* išžudė:

vyriausybei nepasiseki“ ne 
tik visai tą skolą numarinti, j 
bet net ir jos numažinti. Gir- i 
tis, kad mes esame ketvirto- į 
ii valsybė. kuri .po Anglijos, i 
Suomijos ir Olandijos yra tą į 
"kolą sureguliavusi. vi<ai ne-1 
tenka, jeigu prisiminsime, į 
prie kokių aplinkybių mes j

Jei mūsų “Dzimdzi-Drim- 
dzi,” vodevilis prigyjo prie A- 
merikos lietuvių, turėjo ir turi 
netfbejotino pasisekimo, lai dė
ka Amerikiečių lietuviui visuo
menės paramai, Mes jaučiame, 
kad mūsų darbas gražiai Įver

Dikinis,

V. Dineika,

J. Olšauskas,

A. Vanagaitis

Nu.-isb'bčjęs vaiku.- mi’-.io tomum. Priėjo didi.’] -odą. >0- 
dv aiikšii namai su auksiniu ."togu, poliai "odo vartus stovi 
krikšto tėvas ir šypsosi. Pa.~i."Vi'ikinę< su krikšto >ūnumi. j- 
vedęs per vartus nusived'“ p<T .-odą. Ir sapnį“ nesisapnavo vai
kui tokio.- grožybės ir džuiug.'iuo. kokia šitame sode l>uvo.

Įvedė krikšto Tmis vaiką į paiomu". kurio dar gražesni. 
Išvedžiojo krikšto t>'va> vaiką po vi"iis kambarius vien" kito 
2i-aži‘<ni. viens už kitą • i k k "m<'sn i. ir privedė ji prie antspau-

•- Ar matai gi — kalbėjo krikšto tėvas — šitas duris? 
Spinto> prie jųjų m*ra tiktai antspaudus. Atidaryti jas gali
ma tiktai ncvi’liju tau. t tyv<>nk tu ir vaikščiok, kur nori ir kaip 
no'-i, visomis linksmybAmi.- linksminkis, tiktai vienas tau pri
sakymas. per šias dur:> m-ik. O jAgu ir įvitum. tai atsimink 
ka tu miške matei.

gerai gi pas mus javai užaugo?” Pažiūrėjo jis ant savo lau
kų mato — rikės stovi. Pradėjo skaityti rikes ar daug bus 
duonos, o gi žiūri: važiuoja vežimas ir sėdi jame žmogus. Pa
manė jisai kad tėvas jo važiuoja naktį rugių vežti. Bet žiūri kad 
ne — tėvas važiuoja, o Kudresovas Vosylius, vagis. Priva
žiavęs prie rikės pradėjo krauti. Pasidarius jam skaudu, su 
riko: “Tėte, pėdus nuo lauko vagia!” Prabudo tėtis naktyje. 
Pr išsapnavo man — sako jisai žmonai — kad pėdus nuo mūsų 
laukų, vagia, eisiu pažiūrėti. Užsėdęs ant arklio nujojo pažiū
rėti kas dedasi ant jo lauko.

Prijojęs lauką pamatė Vosylių pėdus vagiant. Sušaukė 
kaimo vyrus i pagelbą. Suliėgę vyrai sugavo vagį, sumušė, su
rišo ir nuvedė Į kalėjimą.

Pažiūrėjo krikšto .'finus Į miestą, kur jo krikšto mama gy
vena. Žiūri, kad ji jau už vyro nutekėjus, pirklio. Ir .guli jt 
miega, o vyras jos atsikėlęs pas kitą eina. Pašaukė krikšto 
sūnus pirklio žmonai: “Kelkis, tavo vyras blogais darbais už
siima.”

Užsikėlus krikšto mama, apsitaisė, nuėjo ieškoti kur još 
vyras. Suradus iš;koliojo jo numylėtąją ir vyrą nuo savęs pa
varė.

Pažiūrėjęs dar krikšto sūnus pas motiną pamatė, kad ji 
miega kambaryje, o į kambarį įlindo žmogžudys ir pradėjo 
laužti skrynutę kur stovi pinigai.

Prabudus motina pradėjo šaukti. Pamatęs žmogžudys, 
kad bus bloga, ištraukęs kirvį, užsimojo ant motinos norėda
mas ją užmušti.

Nesusilaikydamas nuo piktumo krikšto sūnus paleido į žmo
gžudį periu, kuriuom pataikęs tiesiai smilkiniu užmušė ant vie
tos.

I-

eterių ir iaokytoją .- 6^75 -
S• • h ♦ ^3QQ Ą“lįsiu/

ėjęs ji>ai pamatė kambarį daug geresnį už visus ir viduryje 
kambario stovintį auk.'inį ."Oslą. Pa vaikštinėjęs krikšto sūnus 
po kambarį priėjo priv ,'osto. pasilyjiėjęs laiptai." atsisėdo. Af- 
«• įsėdęs pamatė — paliai sostą stovintį yw’rią. Paėmė jis jį į 
ranka.". (Perlas galybės ženklas — Inzda). Kaip tiktai paėmė 
į rankas perlą tuojaus atsidarė visos keturios sienos, namų. Pa
žiūrėjęs rųilink savo pamatė visą pasaulį ir visą ką pasaulčįe 
žmonės daro. Pažiūrėjo tiesiai — mato: jūrės laivai plaukio
ja. Pažiūrėjo i dešinę —“'mato svetimi nekrikščionys žmonės 
gyvena. ’ Pažįtifėjo' Į - kairįjį šoną — krikščionys,; bot nelietu-. 
\iai. ' Pažiūrėjo. į'ketyirtąjp š<Aią—.niūsų - lietuviai t gyvena,

\ sako ■— pažiūrėsiu  ̂yka8 mano ■ namuose dedasi, ’*ar

VI.

Kaip tiktai užmušė žmogžudį, vėl užsidarė sienos, vėl na
mai kaip buvo.

Tuom tarpu, atsidarė durys, įėjo krikšto'tėvas. Priėjęs ji
sai prie sūnaus paėmė jį'už rankos, nuvedė nuo sosto ir tarė:

— Nepaklausiai tu mano paliepimo; vieną blogą darbą pa
darini — atidariai užgintas duris; kitą blogą darbą padariai — 
ant sosto užėjai ir perlą į rankas paėmiai; trečią blogą darbą 
padariai — daug blogo sviete pridėjai. . Jeigu tu ,dar valandą 
būtum sėdėjęs. tai:pusę žfnonių hūtki pagadinęs. ■ ’p' 1

Irp ėl krikšto tėvas sūnų užvedė, paėmė perlą į rankas. Ir 
kaip tik tai paėmė perlą į rankas,' atsidarė sienos ir viskas-bu^o 
buvo■ rpatjdis. ” ?.• ' ,■ j> ey ' ’y‘v
/ •// Ir <pttfakė krikšto tėvas —8ūnuK<

— Žiūrėk dabartės ką tu savo tėvui padirbai: Vosylius da
bar metus kalėjime sėdėjo, visokių piktybių išsimokino, ir pa
sileido visai. Žiūrėk jis pas tavo tėvą du arklius išvedė ir ma
tai jau jis namus padega. Matai ką savo tėvui padariau

Kaip tiktai pamatė krikšto tėvas,,, kad užsidegė čvo na
mai, uždengė nuo jo krikšto tėvas ir prašė žiūrėti į kitą pusę.

— Žiūrėk - kalbėjo jisai —vyras, tavo krikšto mamos, jau 
metai dabar kaip pametė žmoną ir su kitomis dabar gyvena, 
o ji iš lM“dos gerti pradėjo, o toji kurią mylėjo visai prapuolė. 
Matai ką savo krikšto mamai padariau

Uždengė ir šitą krikšto tėvas ir parodė vėl jo namus, ku- 
lie visai sunaikinti. Pamatė jisai savo motiną: Verkia ji už 
savo nuodėmes, nietatoja ir kalba: “Geriau būtų buvę, kad 
mane tada žmogžudys būtų užmušęs. — nepadarius gal būtau 
aš tiek nuodėmiij.

M — Matai ką savo motinai padariai.
Lždengė iršitą krikšto tėvas ir parodė žemyn, t. y. Į tam- 

syl>ę... Pamatė krikšto sūnus žmogžudį kuri laiko du sargai 
priešai tamsiąją.

Tolimus kalbėjo jam krikšto tėvas: “šitas žiftogžudys de
vynias dūšias prapuldė, jam reikėtų savo nuodėmes išpirkti o jį 
užmušiai, jo visas nuodėmes ant savęs pasiėmiai. Dabartės tau 
už j <xnu odė mes atsakyti. Matai ką tu pats sau padariai. Meš
ka sykį kamblį pastūmėjo, meškučius pažeidė, kitą kartą pa
stūmėjo, meškyną užmušė, o trečią kartą pastūmėjo, pati sa
ve užmušė. Tą patį ir tu padariai. Duodu tau dabartės laiko 
an trylikos metu. Eik Į svietą ir išpirk žmogžudžio nuodėmes. 
Jeigu neišpirksi, tai tan ant jo vietos eiti.

Nusisteliėjąs klausia krikšto sūnus: “Kaip gi man sveti
mas ir savo nuodėmes išpirkti?” Kuris jam atsako: “Kada 
pasaulyje tiek pikto išnaikinsi kiek padariai. tada savo ir žmog 
žudžio nuodėmes išpirksi.”

Bet nesupratęs klausia krikšto sūnus:
— Kaip gi pasaulyje piktumą išnaikinti?
Jam atsako krikšto tėvas:
— Eik tiesiai į saulėteki, prieisi lauką, kur bus žmonės. 

Prisižiūrėk ką žmonės dirba ir išsimokink to ko nežinai. Pada
ręs šitą eik toliau prisižiūrėk; tą ką pamatysi: prieisi į ketvir
tą dieną mišką, miške drevė, kurioje senis gyvena, apipasa
kok jam.‘ kas atsitikto. Jis tave išmokins. Kada viską padirb
si. ką tau senis lieps, tada savo ir žmogžudžio nuodėmes iš-

Paga|fęs:ših krikšto tėyas išleięjo;krikšto sūnų per vartus.'

(Bu« ctaupaa}



ŽODIS PATO AUS
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Užpraeitų subatų mano myli
masai drangas ir prietelius 
“Darbininkas” pranešė man 
begalo liūdnų žinių — gerb. 

Tikint. J. Bakšio mirt j. Ta žinia 
. man ištraukė ne vienų ašarų, 

suspaudė mano širdį kiečiau
siai ir pridavė nepaprasto stip
rumo kovoti prieš mūsų prie
šus — galvažudžius lenkus.

Dabar griebiu rankon plun
ksnų, rašau giliausios užuojau
tos pareiškimus visiems velio
nio giminėms ir prieteliams; 
pats esu didžiausiam nuliūdi
me, tikiu, kad ir kiti vilnie
čiai yra tokiam pat padėjime, 
tad aš kreipiu visų brolių lie
tuvių katalikų domę, kviečiu 
visas kolonijas sujusti, sudėti 
pinigų ir pastatyti amerikiečių 
lietuvių pinigais paminklų kun. 
Bakšui, Kaune. Ypatingai šiuo 
klausiniu turėtų susidomėti 
Merkiniečiai. Mareinkoniškiai, 
Kabeliškiai, Perlojiškiai, Ne- 
dzingoniškiai, Varėniškiai. 
Daug'.iškiai, Aloviškiai, Nemu- 
naitiškiai r kiti.

Broliai ir seserys — Lai mūsų 
šventa pareiga kariauti prieš 
žmogžudžius lenkus. Jie nuva
rė Į kapus velioni kun. Bakšį, 
nuvarys ir daugiau ištikimų 
musų tikėjimo ir tėvynės Lietu
vos sūnų. Budėkime.

Karolis Pigaga.

■'1^1^.'
-jį

NORTB 8JDE, ORICAGO, ILL. LAWUMOB, MASS.

L. D. K S. 20 įuopos mėnesi
nis susirinkimas būs nedeKoj, va
sario 15 d. š. m., tuojaus po ja- 
maldų^ šv. Mykolo parapijoj mo
kyklos kajnbary. Kviečiami visi 
atsilankyti, nes bus daug svarbių 
reikalų apsvarstymui, k. t.: L. D. 
K. S. varomo vajaus reikalas ir ki
ti bėgantieji reikalai. Taip pat 
kviečiami atsilankyti ir tie, ku
rie norite prisirašyti prie Darbi
ninkų Sąjungos. Priklausantieji 
malonėkite užsimokėti visas užsi
likusias duokles, kad paskui ne- nansų raštininko, tai jau turime

ri, tai net smagu darosi, nes ku
rion tiktai korespondeucijou pa
niūri, tai vis yra. kas nors para
šyta, kad tos kolonijos lietuviai 
daugiau ar mažiau susidomėję L. 
D. K. S. reikalu; dirba, juda, kru
ta.

Prie L. D. K. S. darbuotės yra 
prisidėjus ir mūsų kolonijos 51 kp. 
Jau nemažai prirašyta naujų na
riui. Kaip teko pastebėti nuo ii-

Sąjungiečių svarinsimas.

Į ..................... j.,
rinkę daug. Susirinkusieji atrodė L. D, K. SL N. A APRNlHĄTfl

Pirmininkas — M. M. Kamandūlla
20 F*»on St, Mooteūo, M*as, 

Vice-Plraiialnka» — j.
8-th St, So. Boston, Mass.

Raštininkas — J. V. Smilgls,
69 Clark St, Cambridge 39, Mass 

Iždininkas — V, Jakas,
55 Hampsheri St. Cambridge 39, Mass.

U,.1k. MM

reikėtų netekti geriausio laikra
ščio 1 ‘ Darbininko. ’ ’

T. M. K. R. D. antras susirinki
mas Įvyks nedėlioj, vasario 15 d. 
š. m., šv. Mykolo parapijos mo
kyklos kambary, tuojaus po pa
maldų. Kviečiami visi į lą naują 

būtiorganizaciją atsilankyti ir 
Kolegijos Rėmėjų nariais.

WOfiCESTER, MASS.

Katalikai veikia.

A. J.

NAUJA MINTIS
Viename Detrobo L. D. K. S. 

72 kuopos susi rinkime, vienas 
narys išsireiškė, būtent, kad jo 
moteris pirmiaus visai nemo
kėjus skaityti ir tik pamėgus 
vieno laikraščio turini pamylė
jo skaitymų ir išmoko skaityti. 
Taigi man ir kyla mintis, ar 
gerbiama “Darbininko” re 
dakcik^oggalėtu Įvesti “Mote
rų Kampelio.” kur hiitų raštų 
bei žinių labiau už interesuojan
čių moteris. Tokiu būdu duotų 
progos moterims pamylėti 
“Darbininką/’ nors ir dabar 
“Darbininkas"’ yra gražus ir 
turiningas, bet jeigu ji dar 
puošti] ir “-Moterų Kampelis.” 
tai tuom kartu moterų būtų

yjiatingai padarytų dabar varo
mą vajų sėkmingesnių. Nor< 
gal dabar būtų ir nejuirankti.

vienur-kitur girdisi apie padi
dinimą '‘Darbininko.” tai gab 
reikėti] žinoti ir apie “Moterų 
Kampeli/"

“Darbininką’■’ Mylinti.
Pilnai “D. M.” prita- 

pienuojam “Moterų
“ Darbininkani-

Red.
rit'in
K. t.d«

SąuMu 11 d. susiorganizavo Šv. 
Kazimiero Spaudos Draugijos sky
rius. Naujų narių daug prisirašė. 
Skyriaus valdyba: pirm. A. Avie- 
ta, pageib. P. Kundrotas, n tų. raš
tininkė U. Babliąuskaitė, turto 
rašt. J. Svirskas, ižd. A. Morkū
nienė. Valdyba pasižadėjo dar
buotis, kad praplatinus- šv.: Kazi
miero draugijos knyg&s, ‘Worėl-s- 
terio lietuvių tarpe. Linkime ge
riausių pasekmių.

Blaivininkų veikimas.

Pilnųjų Blaivininkų Draugija 
išrinko naują valdybą: dvas. va
das gerb. kun. J. J. Jakaitis, pirm. 
J. Tatulis, pageib. V. Rimša, nuta
rimų rašt. M. Veuiukė, turto rašt. 
Ū. Sidabriene, iždininkė M. Ščiu- 
kienė. iždo globėjos M. Kopkienė 
ir O. Čirvinskaitė, tvarkdariai: P. 
Lubinas ir P. Kandrotas. Į Kat. 
Federaciją atstovai: M. Urmonie- 
nė ir V. J. Blavackas. Čia turiu 
pažymėti, i<ad minėta vaidyba iš
rinkta iš tų narių, kurie daug yra 
pasidarbavę blaivybės ideaji. Lin
kime geriausių pasekmių.

Liūdnas apsireiškimas.

Mūsų gerb. klebonas kun. J. J. 
Jakaitis sunkiai serga. Vos lik 
viena liga apleido, kita prikibo ir 
dabar randasi kritiškame padėji
me. Drrragijos reiškia didžiausią 
užuojautą ir visi parapijonys di
džiai apgaik-stauja. Duok, Dieve.

prirašę bene 54 narius. Reikia už 
tai padėką išreikšti mūsų finansų 
raštininkui ir kiliems. Narių pri
rašinėjimo tarpe iš moterų tai 
daugiausia pasidarbavo p. M. Jan
kauskienė, jos pastangom likosi 
prirašyta lietuvių tarpe darbuoto
jos iš kurių kuopa tikisi gana ge
rų pasekmių, kaip tai: O. Mieheli- 
čiene. Stepulionieiiė, Giugodienė 
ir kitos, kurios yra atsižymėję 
kaip tautos taip ir parapijos rei
kaluose. Už toki pasidarbavimą 
p-niai M. Jankauskienei kuopa iš
taria širdingą ačiū.

Taipgi turiu pažymėti, kad mū
sų kuopos narys, p. J. Urbšaitis 
staiga (22 d. sausio) susirgo ir ta
po nuvežtas Į šv. Jono ligonbuti. 
kur likosi padaryta operacija, per 
Dr. J. T. Vitkų. P-nas J. Urbšai
tis prisirašė tik per dabartinį va- 
jų prie kuopos, bet jis yra dide
lis katalikų darbuotojas: per kele
tą metų buvo Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Banko pirmininku, ku? 
pasekmingai vedė bankos reika
lus, ypač per 1924 nemažai pasi
darbavo dėl Banko reikalų, . kai 
“Dirvos” buvusis bosas p. Bartu
sevičius paleido per “Dirvą” gan
dą, būk Lietuvių Bankas stovi ant 
pavojaus ir t. t. Tas daug paken
kė bankui, bet per pasidarbavimą 
Bankos visų direktorių, kurių 
priešakyje 
bankas ir šiandiena 
gyvuoja, 
kp. reiškia

Vasario 3 d. Mbit. Sąjungos 
kp. laikė savo susirinkimą. Pirm, 
p. L. Švenčioni«nei atidarius susi
rinkimą gerb. kun. P. M. Juras at
kalbėjo maldą ir pasakė labai pa
mokinančią prakalbėlę,’ apsidžiau
gdamas kad vėl Mot. Są-gos kp. 
atgyja- narės prie jos rašosi, nes 
ant šio susirinkimo prisirašė 3 na
rės. P-nia B. Kazlauskienė prikal
bino prisirašyti p. p. E. Brūzgulie- 
nę ir U. J a Petkienę. P-nia L. šven- 
čionienė vėl p. O. Akstiuienę. Tai
gi matote kaip Laivrenee’o mote
rys ima susiprasti! Delegatės iš
davė raportą iš Mot. Sąjungos 
Mass ir Maine Apsk. suvažiavimo. 
Taip-gi apsidžiaugė labai Bostonie
čių vaišingimu.

Būtų labai malonu kad Lavren- 
ee’o mergaitės ir moterys imtų 
.daugiau domėtis moterų judėjimu- 
veikimu ir daugiau rašytus prie 
Moterų Sąjungos 1

16

lyg viena būtų šeimyna, nes pirm 
pradėsiant mitingą ir laike per
traukos gražiai su meile tarpusa- 
viai šnekučiavo.

Pranešimų apie Lietuvos vargus 
ir pasisekimus klausė su didžiau
siu atsidėjimu. Gyvai at jausdami 
šv. Kazimiero Draugijos reikalą—- REIKALINGAS

VARGONININKAS
'l'ivjyl>ės lietuvių parapijai y-

platinti ir skleisti dorus raštus, no
riai rašėsi i Dr-jos narius. Štai jų I 
pavardės: 1) Stumbrienė Uršulėj 
kuri mvlėdama savo gimtinės pa-11:1 >Ulk’i)ingas. getjii savo profesiją ži- 

, ,. .. . "anfts, t ARtm\ĮNINKĄS. Kiviptis
rapiją pasiuntė anksčiau gražią ir šiuo nmrnšu: liEV. j. AMBOTAS. 53 

(’upitol Avė., Hartford. (Vam. (Ė14)brangią dovaną Jėzno bažnyičai 
Lietuvoje,, dabar įsirašė į šv. Ka- 
zim. Dr-ją ir Įmokėjo $35, gi 21 
Galčiuvienė Emilė, 3) Guodžbalie- 
nė Ona, 4) Kiturakienv Ona. 5) 

; Janeliūnienė Kotryna, 6) Milkū- 
uiienė Ona, 7) Grigaliūnienė Ona, 
Si Pakėnienė Emilė. 9'' Kazlaus
kas Mykolas, 101 Raižienė Teklė, 
11) Gaidamauskienė Marijona. 12) 
Gajauskienė Veronika, 13' Cęre- 
bit-jus Simonas, 14) Skanina Ama
nas ir 15) Stumbrienė Prancišką 
— Įmokėjo visi po $2.d0. Greta

PADĖKAVONĖ
Mike Bluis. 501 Pine Htlls $t, 

Minersvilie, Pa. rašo: “Dėkui Tamstai, 
p. žukaiti, už jūsų stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė. 
Turėjau vidurių dld] sukietėjimų, skil
vio nedirbimų, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau jūsų žolių du pakeliu No. 
305A, tai tas visas nesmagumas nuo 
numes dingo ir veliju kiekvienam žmo
gui kreiptis pas žukaitį su negerais vi

duriais, o tos žolės ir jumis atitaisys. 
Prekė GOe. už pakeli.” Atsiųsk 10c., 

i o gausi visokių žolių ir knygų katalogu.
Adresuok tain:____

į M. ZUKAITIS
šių Juozas Karpavičius savo <_ūnii- (449 Hudson Avė., Rochester. N T, 
nėm Lietuvon išrašė du egz- mplio- i _______

. ., • • ! REIKALAUJAM AGENTU,nu laiKfascio \ ivn\iie ir mio-................... “

Bronė.

WOECESTER, MASS.

(’larbininkiii moterų
minėt’- — už raštus būsimo dė-

jam sveikatą.

Darbai.

INVESTMENTAS
siduodn pigiausia kaina trijų auk-
i. keturių šeimynų plytinis namas.

vinink.-K EDCAR IV. CARY. U)6 Main 
St.. r,r<i< ktoii. Mass. TeU- Brockton 611.“ 
arba Main (>892. (E7)

VISUS 
SPAUDOS DARBUS

siuskite į 
“DARBININKO” 

SPAUSTUVĘ
Kurioje greitai, gerai 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIKTETAI 
LAIŠKAM ir 
KONVERTAM 
ANTGALVTAT, 
PAKVIETIMAI 
BAR CTTEKIAI ir tt. 

Su visais spaudos darbais 
visuomet kreipkite . pas 
mus o gausite geriausi pa
tarnavimą.

Pas mumis darbai ant žiemos 
biskiiti paderėjo, bet naujiems 
pribuvus sunku darbą gauti.-Kaip 
kuriose dirbtuvėse ir visai negali
ma. Mok-s'ys neblogiausios, ypa
tingai vielų dirbtuvėse, kur ir lie
tuvių daug dirba. Vielų dirbtuvė
se daugiausia uždirba švedai ir 
lietuviai, mat turi tokius pat ga
bumus. šaltkalvių arba mašinis
tų lietuvių mažai, vos tik keletas, 

ime pasidžiaugti, kad be
ganą gabūs šaltkalviai.

visų direktorių.
buvo p. J. Urbšaitis, 

gana gerai 
Užtat L. D. K. S. 51 
gilios užuojautos ir 

linki p. J. Urbšaičiui greitai pa
sveikti ir neperstojančiai darbuo
tis mūsų tarpe.

Parapijos susirinkimas

f Šausiu 18 d. atsibuvo šv. Jurgio 
(parapijos metinis susirinkimas, 
įkuriame buvo išduota atskaita i1' 
apkalbėti parapijos visi reikalai. 
Pagalios Išrinkta komitetai dėl 
1925 metų. Pasirodė, kad per pe
reitus 1924 metus atmokėta nema
žai parapijos skolos, būtent $30,- 
000 Lietuvių Bankai. $5,000 Gar- 
din Bankui,. $3,500 užmokėta už 
naujus vargonus. $*00 už naują 
mokyklą. Tai-gi kaip pasirodo, 
per pereitus metus mūsų parapi
ja finansišku žvilgsniu gan gerai 
pažengė. Taipgi nutarta, kad po- 
bažnytinėj svetainėj surengti ba
lių ir šokių šventomis dienomis i; 
subatomis: po draug nutarta, kad 
neprisrulinti prie parapijos neturė
tų tiesos dalyti visokių plakatu

Išrinkta 4 parapijos komitetai, 
būtent: A. [vinskas, A. Mačiutas

ir

bet

Prasti pilečial.

noriu bįskutį priminti apie 
kurie lanko 
i pulruimj, 
gražūs, tikri

pulruimius 
visi vyrukai 
žaliukai, b- t 
nors prisidė

tai gausi atsa- 
“nėra pinigų.’’ Tai vis 

tautininkai ir laisvam’nniai,

Sausio 31a. vietinės Vyčių kuo
pos teatralas skyrius laike sa
vo metini surinkimą. Nariai ir 
narės skaitlingai atsilankė ir 
svarstė visus įnešimus su didžiau
siu entuziazM,

- Pirmiausia sena valdyba išdavė 
raportus, ksrie parodė jog visi 
be pasilsio dirbo dėl kuopos gero
vės. Tame labiausia atsižymėjo 
p-le Anušaiskiutė, buvusi rašti
ninkė per pereitus tris metus. Už 
tą: užsipelnė padėką delnų ploji
mais.

Iš visų metų veikimo pasirodė, 
kad vyčiai, ištikrujų. nesnaudė. 
Ne tiktai de- savęs lošė teatrus, 
bet dar ėjo Įpagelbą kitoms drau
gijoms, kaip tai: Labdaringai 
Draugijai. Darbininkų kuopai ir 
Švento Vardą Jėzaus Draugijai 
'Taipgi, yra malonu pažymėti, jog 
jų darbas atr.Je netiktai žmonėms 
linksmo laike, bet ir sau pinigų.

kūjo $2..00.
Garbės Jums Blissvilliečiai-lie- 

tuviai, kad ir svetur būdami laiko
tės vienybės, mylėdami Dievą ir 
Tė\y!!</ Garbė Maspetho klebo
nui gerb. kun. A. Milukui,, kurs 
nevieii rūpina dvasios 
B I i s s v i i 1 i n n\ ąv k d a m a s, 
ko i

na iš \idurhi. kraujo nečysiunio ir

dėj lino

ti n-enpoi

pasiderė

Avė.. nu- 
dyką. Vi

jo prie mi- 
inge daly-

šiem tiem, kurie pris’dč 
tingu sušaukimo ir mit 
vavo — manu giliausia padėka.

Kum St. Pavilanis,

šv. Kazimiero Dr-jos Įgaliotinis
Amerikoj v

214 Ripley Pi., 
Elizabeth, N. J.

O

PHILADELPHIA, PA.

Atsišaukimas į Philadelphiečius ir 
apylinkės lietuvius.

Broliai ir sesės lietuviai kaip 
visuomet, tai taip pat ir šįmet Ph. 
L. K. Sąryšis rengia apvaikščio- 
jimą 16-TO VASARIO. Tat 
dingai meldžiame visus atšilau 
ai : tą apvaikščiojnną u,.ris 
bus vakare 16to vasario Machini 
Temple svetainėje, kam:: 
ir Spring Garden Gatvių.

ŽV. JONO BL. PARiy 
DRAUGUOS VAI.DYBM

• ANTRASAI. - ■ \
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Mamk 
Teiepbone South Boston 1516—J.

Vice-Pirnuniukas — J. Petrauskas, 1 
2.K) Goki St., So. Boston, Mana.

Prot. Raštininkas — J. GUneekis,
5 TUvidus Pk., So. Boston, Mass r Y 

Fin. Rištinfnkas — M. šeikis. ‘T*
40 Murinę Road, So. Boston, Mas*, t 

Kusierius — A. Naudžiūnas,
885 E, Broadvvay, So. Boston, Mam.

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 Winfield St„ So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tr«* 
čių nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-r* 
valandą po pietų, parapijos salėj, 493 
E. Seventh St., So. Boston, Mass

DR-ST1 LIETUVOS DŪKTOJ 

PO GLOBA MOTINOS $VČ.
SOUTH BOSTON, MASS.

VALDYBA
Pirm. — Z. Zičkienė.

203 \\. 3-rd St., So. Boston, MaM.
Vice-Pirm. — A. Janušonienė,

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mhm, 
rot. Rašt. — O. Siaurieng, 
.jSD E. 7-th St., So. Boston, Mass.

■ f iri. Rast. — J. Keys,
113 G Street, So. Boston, Mass.

žd. — O. Stauiuliufė,
_ 10> 6-th St.. So. Boston, Mass.
’varkdarė — O. MizgirdienS,

1Q4 6-th St., So. Boston, Mass.
Iraugijos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštininkę. Draugija lai ten 
savo susicinkiinus kas antrų utarafn- 
ka kiekvieno mėnesio 7:30 vakaro, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vė*;. South Boston, Mass.

uinatiznio. šonų skai:- 
•u:ino natalok Einike 
81.75 S3.(X). ' Gali-
[(tiekoj arba t>as išra-

liiil,

CAMBRIDGE, MASS. ? 
Didžiausias lietuvių garadžius ;

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

Technology Garage, 47 AVind- 
sor St- Cambridge, Mass. F17)

REIKALINGAS
REIKALINGAS geras zakristijo
nas, kuris mokėtų pečių kūrenti, 
bažnyčią apžiūrėti ir gal vakarais 
vaikus lietuvių kalbos pamokyti. 
Alna gera. Reikalinga rekomenda
cijos nuo klebono. Kreiptis pas: 
Kun. I. Kelmelis, 207 Adams St., 
Newark, N. J. (1'10;

IV. KAZIMIEEO R. K. DE-J06 /
VALRYB08 ANTRAiAI j

Pirmininkas — J. Jaroia, *t
562 E. 6-th S t., So. Boston, v?

|VIce-p!rm. — J. Grnblnskas,
I 157 M Street, So. ęoston, Ma*
Prot. RaStininkas — A. JannSonla, į 

į 1426 Columbia Rd., S. Boston, Km* \ 
| Flnlnsij RaStinlnkas — K .KlAkia, i • 
i 8 Hatch Street, So. Boston,
■ Iždininkas — L. švagždys,
I 111 Bowen 81. So. Boston, *Mh 
(Tvarkdarys — P. Lančka,
I 395 E. Flfth St., So. Boston, ICaMb
: Draugijos reikalais krelpūtes T1M* , 
i dos Į protokolą raštininku. j
į Draugija savo susi raki mm laiko
I nedSldienl kiekvieno mėnesio l>-m< vaL T 
| po pietų parapijos salėjo. 48S
I------------------------------------------- ---------— . u;
j D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS \į 

VALDYBOS ADRESAI
BOSTON, MASS.

IRMININKAS — V. Zalieckas,
514 E. Broadway, So. Boston, Masti • ’ 
K'E-PIRM. — Povilas Ruka, 
95 C Street. So. Boston. Mass.

PROT. RAST. — Antanas Macejunas, 
4ūo E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

IX. KAšT. — Juozapas Vinkavilčua, 
!m>g E. Breadway. So. Boston, Mass. '• 
ASIERIUS — Andr. Zalieckas, 
611 E. l-’ifth St.. So. Boston, Mass, ■ 

TARŠAI.KA—Kazimieras Mikailionis, 
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
I>. L. K. Keistučio Draugija laiko 

o mėnesinius susirinkimus kas pirmu 
edėldienį kiekvieno mėnesio, po num.
94 Washington St., Boston, Mass., 
:30 vaalndų po pietą. Ateidami ant 

.susirinkimo atsiveskite su savim daa- 
įgiatis naują narių prie musų draugijos 
'prirašyti.

erai J aukom

Tiienatr;'!

Korespondentas

BLISVULE, L .1., N. Y

Lietuvis lietuviui nepavydus.

— Juozas

aidybos. $
P’'
pi:

rinkimas na. 
tieji tapo išt 
A. ŠuKvietis

bedarbė, Vyži darbavimas, nei1. AMERIKOS LAIVAI

p<t he

>e.}a: he: i 
kad šie nu

ka>
P.
O. Atrašau
t varkdary:

Ph. L. K. Sąryšio Presos 
Komisija.

bar au daromi
vaikščiojimo metine.1- 
Tas vakaras us pirmą ne. 
po V/yk\:.

š-. K

!•.:. K<>v- 
oamarsi-

United--- States Lines
lo Broadway, New York City;
i-> S:,-i*o Streer. Boston. Mass.

_ Managing Operators for *
L nited ^States Shipping Board i

Iš Lietuvos
Aplaikėme smnliiiĮ maldaknygių vertės $1,000. Parduoda
me \-eu< per puse kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti. 
Agi-ntai. perkainlie.Įi maldaknygų neniažiaus $25.00 vertės 
gauna gerą nuošimtį. Turime sekančių maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, baltais eeluloidos viršeliais su ka- 

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

žesnė Kaina........................................................ $1.25
ANIOLAS SARGAS, rudos skūros apdarai, laabi graži $1.50
AUKSO ALTORIUS, juod os skūros minkštais gražiais 

apdarais, su kabute...............................................$1.75
AUKSO ALTORIUS, minkštais skūros viršeliai, be ka

butės, tik.....................................................................75

ANI0L6LIS, labai graži vaikams knygelė, minkštais
^kūriniais apdarais, tik.................................................. 40

VAINIKĖLIS, maža, juodais minkštos skūros apdarais, 
lik ................................................................. JO

Tikimės kad per šiuos metus ko
mitetas su mūsą; gerb. ku b. kun. 
V. Y ilkutaičiu dar geriau pasidar
buos <b’i parapijos naudos. Rei
kia pastebėti, kad per šiuos metus 
buvo bene ramiausias parapijos 
susirinkimas, "jokiu užsipuldinėji
mų nei išmetinėjimų nebm <j. Iš
skiriant Yieną saiiūninko, nuo il- 
stričin. dukterį, kuri pasielgė ne
gražiai. prišokus prie vaikino, bt 
jokios priežasties, rėžė per burna. 
Toks darbas nedaro garbės nei tė
vam nei dukterini, neš kožnas per- 
rnato, kad levas būdamas saliūne, 
tarpe juodukų, nedavė vaikam ge
ro pamokinimo ir dabar patiem 
daro gėdą.

Nepavydimo pavyzdį parodė

25 d. vakariu nuvykau į jų kai
mynų lietuviu Blissviilyjc gyve- 
uauči:; si; prdalha. PasiaUgoniis 
■žinomo rašytojo g- ri>. MaspHhn 
klebono kun. A. Miluko ir triūsi; 
Simono Cce-biijaus. kurs aktyviai 
dirba tautos darbą įvairiose drau
gijose, buvo parūpinta mitingui 
saiū-svetainė ir žmonėms praneš
ta apie mitiiiga. Gerb. klebonas 
kun. Milukai, nors ir labąi netu
rėdamas laiko, teikėsi iš Maspctho 
nuvykti Bliwil Bu ir čia, gražia, 
pilna tėvynėn meilsšlirakalba, ati-

D»fiku*dwė mitingu žmonių buvo pri«

CLEVELAND, OHIO
). K. Sąjungos 51-mo; 

pos mėnesinis susirinkimas a 
vasario 12-tą dieną 7 :3O

na-

susirinkimo.
Rast. P. J. S.

Reporteri*.

Dabar L. D. K. S. vajus — pri- 
raiinik naujus narius ir užražinik

S866 We»t lraadway 
Be. Boston, Mass. “ DARBININKAS”

366 West Broadway Bot

ka

B.

jauni.
pasakyk, kad kuomi 
1ų prie Lietuvos, 
kymą.
mūsų:
kurią bažnyčia — Maikio sriubi- 
nyėia ir pulruimis.

Kitą kartą parašysiu apie 
laisvamanių tėvuką ir apie jo visą 
šeimyną, taiposgi parašysiu apie 
Šliupo anūkus.



upuimtlj AlllIVV rokai paabejoti. ’ ' ■ y h 
Švaninias be muilo taip pat 

nestipri^ 4
mas be turto. Bet gal nteliolo- 
gijos profesorius kūno švarumą 
suprana sulig savo sielos šva
rumo. Tokiam atsitikime var
giai su juo susikalbėsime.

Tą pat vakarą lenkų Stasiak

PLIERIŲ IR MUILO

laisvajnanis daktaras 
;į||p'hvoje apšmeižė Lietuvos 

ivius, kad jie turi utėlių.
<0ma, kur yra skurdo ir ne- 

ten veisiasi vi šoki
pageidaujami gyvūnai. Jei 
(daktaras būtų šioks toks.

^ėiitelmonas, tai būtų liep^ 
yl^si'eivams gerai išsimaudyti ir 
į^sivalyti, ir nešvarumas būtų 

ČC^agęs. Bet dabar jis pagarsi- 
visam pasauliui, kad Lietu

ms kareiviai turi utėlių vien
Č- <|elto, kad jie nešioja škaplie- 

rius. Koks nonsensas! Juk ■' .... . . ... marškiniai ir kiti apatiniai
y grabužiai kelis Šimtus sykių di- 

<J$sni už škaplierus ir daug 
raugiau susiraukšlėję, taigi jei- 

č gu škaplieriuose' yra vabalų, tai 
;. marškiniuose kelis šimtus kar- 

’ tų daugiau. Išeitų, kad reikia 
č mesti nuo savęr marškinius, 
ję kad apsisaugojus nuo utėlių, 
ri Toks šmeižtas šmeižikui gar- 
ri- bes nedaro.
ri. nešvaru, tai kalti kaip tiki 
ę jmtys daktarai — sanitarai, ku- 
į rių uždavinys pagaminti karei- 
y; viams maudynių ir priversti 
d juos išsimaudyt.
j - Bet laisvamaniams visos | 

priemonės tinka, kad tik kata-' 
likauis kaip nors Įgilus, čia i vieummčiui. 
tai net ir kvailystę panaudojo p. t., 
ir patys savę iškoneveikė. Ir. N-.-bavo 
Aįmerikos laisvamanių laikraš-:ku<>:m< bu 
rija’ tylėjimu .praleidus diaugt*-1” Sandaros ‘ 
IĮ svarbių dalykų, pradėjo no- jsandariečių 

"Kai nagrinėti tą uteliologijos •• inmrmnotni” ir nemoka tai-i1 
klausimą. Prie tos progos ”Ke- sykiingo sakinio sudėti. |-:
leivis“ išdidžiai pasigiria, kad: Sandariečių vadų protinėj' 
jis nenešioja škaplierių, neturi saiisily’- yra (-ironiška, užsisc 
utėlių, bet — nevartoja muilo, ųė/ti'i. Nėra vilties, kad jie i? 
Kad ••Keleivis” mmešjo.HLpo,-. dvasinės sausligė-s pasveik 
škaplierių apie tai visi ziao. bętriij 
Būti] gerai, kad jis tų škaplie

'■ pų ir nepardavinėtų. Bet kad 
^Keleivis” nevartodamas inu;- 
ja būtų apsaugotas nuo tų va
balėlių. su kuriais taip puikia:

NEAPSIRIKTA.

Lahriola.-

••Darbininke“ buvo pažymė
ta, kad sandariečių svečias iŠ 
Lietuvos yra tokio pat amato 
kaipir “Sandaros” ledaktm* 
rius, t. y. aptiekininkai. Toliau, 
pažymėta, buvo, kad abu 

(“negramotni.” Dabar pati ' 
“Sandara’’ parodo svečio ir sa
vo ncgramotniuną. “Sanda
ros” mini. 6 cituojama iš jo 
prakalbos. Jisai (sandariečių į 
.svečia." Makauskas) pasakęs: 

“Mano mieli 
kaipo Seimo narys 
patys spręsti mūsų vaist. liau
dininkų darbu." ir 
mą.”

Tarsi juokui jiadidinii “San- 
Juk jei kareivi jo-'dara” rašo, kad “klausytojai 

šiito" žodžiu." sutiko apkrdis- 
mentu.”

viengenčiai.
jūs galit'’

nusistal v-

kinv-

mano
•mano mieli

IS VYČIŲ SUSIRINKIMO.

L. Vyčių 17 Kp/savo metinį 
susirinkimą laikė vasario 1 d., 
savuose kambariuose. Jauni
mo prisirinko skaitlingai ir rei
kalus svarstė pakiliu ūpu.

Naujoji valdyba užėmė seno- 
sios vietą. Ta valdyba suside
da, iš šių ypatų: Dvasios Vadas 
gerb. Kun. K. Urbonavičius, 
sveiko, tai jos vieton kol kas 
•pirm. A. F. Kneižys. pagelb. 
A’. Marcinkoniutė, mitri rašt; 
F. Karbauskaitė’(senoji), fin. 
rašt. B. Lukoševičiutė (po sun
kios operacijos dar nevisai pa
liko senasis rašt.). ižd. V. T.

kui“ mažai pelno.' Tddėl jis 
užmokėjo ne $4.50, bet net 
$9.50. ■ Be to- jispąreiškė,. tad 
jis esąs MdmmistiBtotius miru
sio brolio- Petro turte?.- • Velio
nis buvo “Darbininko’' namo 
Įboną pirkęs už $25. Pasakė, 
kad to bono atsižadąs. Už to*, 
kį prielankumą; ,vely tina, jam 
ilgo amželio ir daug sveikatos 
kad per tą briką-dar daugiau 
gerą darbų galėtą atlikti. .

MARUOS VAIKELIŲ D-JOS

V. Tamuliūnas ir Ivaška 
tvarkdarys A. Bendoraitis, te
atralėm komisijom A. Savilio- 

I rinite. J. Babinskiutė. A. (Ira- 
1 bijoliūtė. Plevokas. S. Jaske- 
vičius. V. Tamuliūnas. 1). An
tanėli.- ir V. Medonis.

Pereitą šeštadienį buvo mė
nesinis sųsirinkinw> Marijos 
Vaikelių ’Brųos.^ :Nu^ąrta di
dinti savo knygyną. Pritrauk
ai visus neprigulinčius vaikus 
prie dr-jos. Unkstna matyti, 
kaip mūsų tie jaunuoliai veikia, 
rengia save prie būsiančio tau
tos veikimo.

BLAIVININKŲ(KUOPOS 

SUSIRINKIMAS.

spręsti" ir jkuopos

d varinę.- sausiigė

TUšKA PAGULDĖ 
INDU ONĄ.

savo 
dar-

Sekmadienį po sumai Blaivi
ninkų kuopti laikė savo menes 
sini susirinkimą. Nutarta sti
printi ir didinti blaivininkų ei
les.

TRETININKŲ SUSIRINKI
MAS.

vietas trumpai išreiškė 
pa " i ri ž imą pa." iŠ vent tįsia i 
buotis kuopos bei jaunimo la
imi. Pirm, net pareiškė*, kad 
kitame metiniame susirinkime 

narių skaitlius turės 
)()(). Sekė senosios val-

Įdybos. P. Miliaus. V. Medonio. 
i Savicko. Bendoraičio. Kar- 
jbaiiskaiiė> ir kitų rajx>rtai. 
[Pasirodė, kad jiasidarbuota la
ibai daug. Narių ."kaitlius dau- 
’giau negu padvigubintas, kny- 
Igymis ir kitoks kuopos inven- 
Įtoriu." ir-gi žymiai padidintas, 
j pramogų parengta daug, pini- 
įgų išaukota prakilniems tilte
liams ir-gi nemažai, viena va- 
įna vakarienė užfnndyta veltui 
■nariams, kita gi kuopos darbuo- 
i tojams ir prieteliamš. be to dar 
i ižde pinigų randasi virš piisan- 

pp_ Į tro šimto dol. Už pasidarbavę 
mą, nariai sustoję išreiškė SP

>Šekmadieni po Mišparų bu- 
> Tretininkų susirinkimas.

PARAPIJOS BALIAUS KO
MISIJOS SUSIRINKI

MAS.

Sekmadieni susirinko -Para
pijos Baliaus komisija, išdavė 
raportą, kad darbas prie lia- 
liaus eina, gerai. Tikietų par
duota gan daug.’. Gm-padinč-s 
rengia gąrdžiuy .užkandžius. 
Tiktai laukia nuo- parapijom] 
parėmimo. ' '
< : ri 1 •;« T -V ž k V U
GRAŽUS MEDŽIO DARBAS.

ARDO UNIJĄ.

. Šandarlečiai su koleivinin- 
kais imasi naujo amato — siu
vėjų unijos ardymo. Jie viso
kiais būdais per kelis metus no
rėjo stovėti priešaky ' lietuvių 
siuvėjų, bet būdami perdaug 
dideli savimeiliai, nevadovavo 
.darbininkams, todėl praeitą 
rudeni tapo iššluoti iš valdy- 
-bos. Tai ką gi dabar daryti, 
poneliai šokinėjo, trepinėjo, vi
sur graibstėsi, bet užtarimo 
niekur negavo, tadgi pasken
do desperacijon, ir “dni“ orga
nizuoti savo kliubą, kad paskui 
būtų galima kalti klynus Į uni
jos pamatus — griauti ją ir ati
duoti lietuvius darbininkus į 
kitataučių ranka".

Ot tau darbininkiškos vieny
bės šalininkai, unijų užtarėjai.

Krian&ns.
Red. pastaba. Mums šis da

lykas da neaiškus. Jeigu ištik
imi jų kliuhas suorganizuotas 
griauti unijai — tai jau nege
rai. nepadoru ir nedarbininkiš
ka. bet jeigu jis yra suorgani
zuotas gelbėti savo kailį nuo 
bolševistinių nagaikų, ' kurios 
visą uniją ir unijistus nori ati
duoti Rusijai — tai tada nt taip 
jau baisu.

' Pasiteirausime, ir kitam nu- ■ 
inery plačiau pakamentuosime. i

■y

ley sūnus Pranas susirgo tokia 
pat- liga ; xSdegiiiiu)
kaip* kad sirgo ir'irii^tm'ą,sa- 
5&ifę jo '• ’

' imrRf. k AR Ai jnh .

Buvęs “vario karalius,’’ mi
lijonierius T; W. Lawseh-aš 
mirė sekmadienio ryte Mass. 
General ligonbuty.

ra katalikiška spauda.

P

d

Aš Jonas JAS1VUONIS, 0 motų ani-

-kRS. jLžU^AWQi^lL.binn'ėranf^t aplė* 
Jl-Shio antrašu; Mas JASH’LINIS’J 
16 J St., So. Boston, 3Ia.ss.

AS-Mltotas KAV^DL’LIS. pitonu? 
visų pažįstamų. i>ųiaC JDuujnj parnpi-Ą 
Jos. nūkalkilAklt] tolino. Kiunandulli},:

BUtmClwkĮų.(.:uslU^gti Siuoi, 
ąntru4uį SoU-ysljuSi., Montelto. Mass.v 
pesf a^teidžtir Anallugf ift balandžio' tV 
Jn. Lietuvoj lanlp>taos Šiose vietose:?

Acy, busmeąyse. '^inhrijiuse.' Aujžilvn-, 
(Aioų

P^'^j'rigas’daf-' 
-<1O korespondentai. ir 
aš redaktprįus, pradėjo* So
ti, rėkti, bliauti, htrtum, 

M JHlvijtį^vingtįvidi 
ėjo.^ĮBs laukai; žmcbįės

^LvtuJ.Plvn^iunuose, Ouuš- 
si saVe kibiu- eivifizutžais', kt.

tax. neilgai traukėsi, gal apie 
pušų -jninutos,' ‘ paskui- visį nu
rimo,. lig- ištyžo ir sėdėjo it mus; 
mirių ąpsiėdę. Priežastis ga- 
Įerkosi Jpifcva^ęnijį, Vakflimo 
ir vėl 'greito nrityliriio da neži
noma. Kaikurie sako, kad tai 
jų “boselis“ buvęs labai. ĮkaP 
tęs ir... :: '■ ■ ■■■ • •
; Dabar katalikams- daugiau 
'vienybės, daugiau katalikiško 
.darbo.

•Reporteris.

IdorarrikldieckoBT sjirėno" 
seąigu^ ltUsljt.gp )!aaw. Apleblo Brigh-’ 
romi 1019 m, igtoo tr» l:\iko nAfn1rt< 
kur. Kits ' žinot* it ple A. Dhtzloktj. 
iiujlOnėklte nranpJtitM-i pats ntsHiepkie, 
be-' tokios baim&.!laSyti sekančiu anr- ’ 
rašų : Vladas DEile-kas. HU \Vesierti 
A ve.., Brlglųon, )U<.

PARSI9II0DA
g šeimynų namas ir G autnmoliili.i 

g&rndžius gerianti vietoj South Bos- 
to‘i?b.’4 Ir 5 kauburiai su visais aau-. 
JausiaTs Improvwntais. fiįhmtti ir 
eletitTtkns, prekė tik $9.000.

fcUmynŲ 15 k:itit»arių narna asu v," . 
IktVJktt; mados istprovemeiū-ais. sky- 
Hu.’.i4'šildomais Įriiiiis, piazals iš pry- 
Mkia ir ažp.aakllcir elek.irika, geritiu- 
jsfrij vietoj rJoritetct-y prie pleasanr. 
fįt. Savininkė jtyteria New Yorko, tiri 
•tolumo tari parduoti, prekė tik $l‘2,t)0o.

KITOS PRAKALBOS.

■ Sekmadieny, vasario S buvo 
L. Vyčių .kuopos prakalbos. 
Kalbėjo'ądv. Mileris, kųn. P. 
Strakauska-s, adv. P. Daužvar- 
dis ir teisių studentas P. Bu- 
blys. Visi, aiškino jaunimo 
klausimą. Dainavo p-lės: Rau- 
delėniutė. akomp. M. Karbaus
kui, ir M. Gribaitė, akom. O. 
C ribai te i.
•Kneižys.
svetainė. Dctališkiau šios pra
kalbos .gal bus aprašyta vėliau.

Ž.

: 3į61; Broadvrav, S, Boston, Mass.
=gi.i.«i.ww. -------------■■■■■ ■ ■

KRHIIČIU S
Kriauklus’ A SEMOKAITIS per- 

fcHsrlėJ nauj.ąvietj}. Jis siuva vi- 
'sokiiri vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. PhrUsnegu kur nors ki- 
iutvTalpįa išptcjlaa Ir ištaiso senus.

t

i

Vakarą vedė A. F. 
.Žmonių buvo pilna

A. SDIOKAITIS
344 W. Brodvay, So. Boston

■; ■ (Aata lubos)

DR. PAKŠTO PRAKALBOS.

Itl So. Boston 0823 i 
UBTUyiSDlCNTISTAS . į

DR. M.J. CASPER
(ItASPALAVICIUS) i 

4S5 Irosčhny, Soutir Boitot i 
------- o/to fB4d>wf oift ! 
nuo 9 Ud 12$ ryte ir nuo 1:30 j 
fU 5 ir'nuo W iki 8 vai. vakare. Į 
ofisas uždarytu snb&tok vakarais

Dr. Pakšto’ giliosios paskai
tos bus* prieš i;pkškutmėje šio 
mėnesio savaitėje. Visi prie 
}ų rengkimės — bus darbo so- 
ci'jalistams, komimistanis, san- 
dariečiams ir visiems kitiems, 
nės lh’. Pakštas žada parodyti, 
kaip bedieviai moka rūkti ant 
katalikų tamsumo; • o nežino, 
kad be katalikų jie neįstengtų 
'nė savo šlamštelių leisti.

DAR APIE PRAKALBAS,

Praeitam “Darbininke” ap
rašydamas katalikų rengtas. 
prakalbą^ pri^žg^jųbąiyda Utėlė
tą žodelių apie jas pridėti. Tat-, 
gi dabar ir megysiu vėl su 
“Darb.” skaitytojais dalytis 
mintimis.

Pirmiausia noriu pataisyti 
keletą klaidelių, kurios kažin 
kaip yra Įsibriove į mano pir- 

’ mąji prakalbų aprašyme]}, bū-' 
tent: “bedieviai galės ne v.

■ garbinti,’’ turėjo būti — ne tik 
v. (mat jie ji jau garbina). To
liau: “gailėtas,“ turėjo būti — 
“gazietas,’’ ir vietoje “katali
kai dirbdami vienybėje gali 

' leisti didžiausius ir geriausius 
dienraščius,“ turėjo - būti ■— 
galės leisti Gi abelnaš iš pra
kalbų Įspūdis yra maž daug

. toks:
Sulig kalbėtoji] išrodymo, i- 

rodymo ir Įtikrinimo, bostonie
čiai katalikai darbininkai per-1 
daug ilgai snaudė ir davėsi Į- 
vairiems bedieviams sulipti ant

• savo (katalikų) kaklo. Gi po
neliai: Afaikiai, Jurgiai ir kito
kį spurgiai besėdėdami ant ne
susipratėlių darbininkų spran
do, čiulpdami jų prakaitą, 
kraudami sau tūkstančius, sta
tydami didžiausius namus — 
pradėjo vargdienėlius, anot 
Daukanto, vargo peliukus, tam
sius lietuvius, penėti savo ko
jų, ar kitko, paplovomis.

Kalbėtojai Įrodė, kad nors 
bent kiek šviesesniam žmogui, 
kuris dą-nęra virtęs gyvuliu, 
kuris da vadinasi žmogum, ir 
žino, kad žmogus tai ne kokio 
Jurgio paršiukas, kad jam ne
užtenka pamazgų — sensacijų, 
blevyzgų, Įvairių fabrikacijų, 
žodžiu sakant, tokit] dalykų,

> kurie dvasiniai, yra daug, purvi- 
i nesu i už kokio biauYio puvėsio

; ; , Tel. S. B. 4000

,hbMras n 
I.UNŠOVMOUR 
___ laetuvpCydytojas

772 EAST BR0ADWAY
So. B&ori/Mass.

VriJNpoi?: 
nnę 9 ryttiU .9 vai. Takate.

AR TURI TIKIETA.

KONCERTO' ČROCRAbfAS.dova-

priėmė

Tai aš. Jį Brockton 5112—W.(F14)

ANT RENDOS

Vytis.

ŽMOGŽUDYSTĖS SOUTH 
BOSTONE.

18 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ S’ICIALISTAS 

199a W. Bzaterty, So. Boston 
VAI^ETDOS:^ 9 r. m 7 ▼. vajt

šiame “Darbininko” nume
ryje atspauzdintas visas vargo
nų koncerto programas. Nepa
miršk perskaityti.

DR. PUS KUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDUKUTIŲ LIGŲ 
ral 9 m lliytfe. 1 lki-3 po ptet 

7 M » r*Y.
389 Broadny, So. Boston.

TeL S; Boeton 2881.

3 KAMBARIAI SU KAIKTRIAIS J- 
TAISYMAIS. ANT PIRMŲ LUBŲ. 
R NATIONAL STTFEET. SO. BOSTON, 
MASS. (F10)

skvriu atstovai."

Vasario-February 15 dieną, 1925 m.

S \ 1.1 T \ TU S . .

ŠV. PETRO BAŽNYČIOS NAUJŲ VARGONŲ 
PAŠVENTINIMO PROGRAMAS

plojimu.
Sekė raportai iš kuopos dar

buotės. K p. organizatorius V. 
Modoms, pranešė, kad 8 d. va
sario. pobąžnytinėj salėj ren
giamo." didelės .prakalbos va
jaus reikalais, kur kalbėsiąs ; 
gabus oratorius advokatas Mi-| 
leris ir vietiniai kalbėtojai’, 
taip-gi pakviesta esą ir žymiau
si vietiniai solistai.

Atletų organizatorius S. Jas- 
! kevič-ius pranešė, gavęs iš or- 
Scestorio Vyčių kuopos pakvie
simą žaisti Basket-Bail. bet to 
skyriaus dar neturint, pasiūlęs 
jiems pirmas base-ball'o rung-

Jonas Radzevičius; vargon- 
meistro Antano Radzevičiaus 
brolis parodė -kaip gražiai gali
ma išdirbti medžio, darbą. Štai 
naujųjų vargonų ,šv. Petro baž
nyčioje. visas medžio-darbas y- 
ra .jo -padarytas. Ypatingai vi- 

>siem." reikėtų apžiūrėti puikų, 
pankų darbo isčfr&žinėjimą, ku
ris padarytais sfulpuoše-kkuęįę 
laiko dideles priekines raV^. 
nu dūdas. Kiek tenai reikėjo 
kantrybės ir gabumo, kad tą 
darbą tinkamai ir artistingai 
atlikti.

; nis.
aujų narių pagerbimui nu
li rengi i šeimynišką pramo-

IĮauginusia naujų narių 
;išins:’-m> paskirta

n<~>>.
šiame "iisirinkinie.

Konstitucijos prisiegą.
,sic nauji nariai: Petras Mor
kus. Martinas Kriėifmas. Ona 
kaukaitė. Kazys šimunti--.

’Dom. Kihurintė. Urš. Reiniutė, 
'Alena Molakiutė. Jadvyga A. 
Stravinskiutė. Juozas Jonaitis. 
Petras Rimkus. Kazys Andru- 
laitis. Eiigf-nija Karbauskaitė.

Bū i v- narių užsiregistravo 
pasiimdami po pluoštą aplika
cijų. naujiems mariams prikal
binti. Matyt nejuokais Bosto
ne Vyčiai pasiryžo organizuo- 

jaunimą.

TAI BENT VYRAS.

F’vreitą seredą Cambridge’ie- 
|ti." B. Jakutis ‘‘Darbininko’’ 
krautuvėj pirko (botaninę 
plunksna. Plunksnos kaina bu-

Nepamiršk nusipirkti tikie- 
lą naujųjų vargonų koncerto. 
Visi kalba tik apie tą koncertą. 
Rengiami eiti visi, maži, didėh, 
jauni ir seni, ir aš būsiu tenai. 
Pasimatvsime.

vainikų Salius.

. Rengia Draugija Lietuvos 
Dukterį'po globai M.' š; vdsario 
14, 1925, kuris bus Įvairesnis 
už visus balius. Užtad moterys 
ir merginos gaminkit vainikus 
kiek galėdamos, neš bus teikia
mos trys dovanos už gražiau
sius vainikus,.-'Pątartina vy
rams arija vaikinams pasiga
minti vainikų, ir pasirodyti ka 
galite ii-nepraleiskit tos progos 
ateiti pažiūrėti kas ten bus. Bus 
■puikiausia orkesra paimta, ku
ri griež Hetuviškus ir angliškus 
■šokius. Orkestrą susideda iš. 
South Bostono, Cambridge’io 
ir Somerville’io ir iš kitur. Prie 
ta bus visokių gardumynų: val
gių Ir gėrjinų visokių, lietuviš
kų ir angliškų, dzūkiški] ir že
maitiškų. Viskas bus pirmos 
klesos. Yra išrinktos gabiau
sios šeimininkės katros visiems 
tinkamai patarnaus.

Visus kviečiame atsilankyti.
Rengimo Komisija

............

. .. Tjl. So. Boston 270

J.IACMLL, M. D.
(MUM ir lietuviikai'

ortfeo Ertais iki 0 vtl
Po pletŲ nuo 1—•
Vakarais nn06—«

5311. Brotrsy, So. Boston

Suimtos vakare du vyrukai i- 
ėjo i J. Burke’oj ęaŲūną, 297 
W. 2-ndJŠt., yięnas, iš jų papra
šė saliūninko papirosų, kaip 
pastarasis nusisukę prie eiga re
tų. tai ahu bandytai išsitraukė 
revolverius ir paliepė visiems 
saliūne esantiems pakelti ran. 
ka*. Nors rankas visi buvo pa
kėlę. vienok vagiliai paleido 
tris šūvius, iš kurii) dn pataikė 
p. L. Downey, nuo 141 C Street.
Downey mirė ant vietos. . Va-1 burbulų, ne razhainikiškų, ne 
gilini dauginu nieko nedarę iš- vagiškų, ne paleištuviškų “bu- 
bėgo. bų,“ bet tikrų, sveiku faktu,

OR. A, I, 60RMAN
(OUMAŲ&KAB)

?oe Kate & MonteUo, M*m.
KBMjuttroad Street)

PERSIKĖLE J NAUJĄriETĄ

P. J. Akuneįičius
LIETUVIS GRABOIIUfl

' 8it«ikM geriau*! paikutinj patarnavimą, todėl verta pas ji 
kreiptis.

OFISO 11 GYVENIMO 1NTRMB
»0 E. Mfa 8t, So. Boston, Mass. Telk B. 018SkW.




