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. t ^-rrTa-; priederme į parėpti 
i 5 kzradikiškają ąpaut| ir Įją ‘ 

kmplačiausiai pąsksleisti 

tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užruo- 

kesnio.!’

Eina

IL

F. VIRAKAS RAŠO:

Sveikinu linkėdamas viso 
bo.

prisieis garbės karūnos vietoje kaip galus su galais suvesti.
, uždėt ... ką? Apie tai turbūt (
pasakys teismas. Juk šmugel- negalima, 
ninku ir gaudagrašių yra viso-'go daug, 
se partijose, o kurioje jų apmirus, 
yra daugiau, kurioje mažiau
— “sūdyt ne man...” darbai 
jų patys kalba už juos.

Purickio byla.

Dr. Purickio byla pasibaigė, 
ji ir visus jo bendradarbius 
u-isinas ištekino. Teismas ėjo 
kelias dienas p>rie “uždarytų

•šiai neturėjau laiko. O rašyt 
buvo tiek, kad kasdien galima 
buvo prirašyt po keliolika lapu 
amerikiečiams indomių ir žin
geidžių žinių, bet tiek to. jia-v ” 1 I
rasysm bent dabar keletą. ;

Ministerių krizis ir naujas 
kabinetas.

Krizis Įvyko ne 
priežastie.-, bet iš 
krikščionių tarpe tr 
mėnas atsisakė bū
pirmininku, tai jo vieta teko p. į 
Petruliui. Įeina nauji ministe- 
riai švietimo Dr. Jokantas, Ilg
šio! buvęs “Lietuvos” redakto
rium ir kitas svarbias vietas 
ligšiol užimdavo seime ir kata
likiškose rimtose organizacijo
se. Žmogus labai rimtas ir 
daug griežtesnis už p. Bistrą. 
Vidaus reikalų ministeris p, 
Andziulaitis, -jis dar jaunas,
litfšiol ėjo Žemės Reformos vai- į

Tikrųjų darbininkų armija (sirinko nedaug. Betkuriesu- 
jkasdien didėja ir žengia kovo.- /irinko, išskiriant du (“Lais- 
■ laukan — skelbia kovą visiems jVės'' ir mūnšainės stųiaraližuo- 

šiomis dieaomis iš Lieiuvo>( Rymas. — Amerikos mald-i-,savo priešams: kerta i pat j tu) buvo rinktiniai žmonės, tik-. 
atvyks pa.s Amerikos lietuviuslninkai atvykusieji Rpnan su opiausiąją vietą dabartinės so
du nauju svečiu — studentasįBostono kardinolu O’Conneliu.’cijalės tvarkos dievaičiams ka- 
Antanas Tylenis ir kun. Stasysjbuvo popiežiaus priimti. 
Kiškis. (m su tais maldininkais

Tiedu jaunu veikėju yra Lie- .kiti amerikonai, 
tuvos katalikiškos mokslus ei- nu susidarė būry 
nančios jaunuomenė: 
ninku Įgaliotiniai, 
susipažinti šit Amerikos lietuviai, 
vių jaunuomene, bandyti už-j 
mėgsti su ja rišių, pažinti A-l DAR NEVISAI PASVEIKO Jų” zimbimo, “ Alaikių' 
merikos kultūrinį gymenimą ir; ------- rt-,..,,, m,
supažindinti Amerikos lietuviu' . ,v, .

i v. . , ,. • , .. r. , ' ([ar ne visiškai pasveiko,plačiąją darbininkija su Lietu- .................... 1
„j-.- • - •» b • nedrįsta išeiti oran,vos padėtimi ir reikalais. ( 

Ateitininkai Kaune rensiasi,
statydinti bendrabutį studen-į AREŠTAI PORTUGALIJOJ, 

tams, ši, veikaju tikslu taip. Usabonas ~Po!iri)a su- 
sr, hus gMtt įai-am0- b™(>-,xr(.;taTO kj> intartns ž,n0. 
bumui is tu lietuviu, kurietmiv ~ nes sarvsvje su įsmetvtam 
pritaria. > , ■' • š ,■ kurstančiais prie maisto jilaka- 

.tais. Valdžia griebėsi aštriu

STUDENTAS IR KUNIGAS 
AMERIKON.

AMERIKONAI PAS 
POPIEŽIŲ.Išvažiuot iš Lietuvos niekur 

o žmonių jau priau- 
pramonė ir prekyba 
tai daugelis neturi 

darbo. Inteligentų taip pat jau 
yra didelis perteklius ir vieni 
su kitais konkuruoja, kartais 
ir labai nekalt ariniais būdais.

Kalbama apie mokyklų re- 
iformavimą. Dabartinės mo- 
kyklos mokina daugiausia po
naičius ir paneles — o techniš- 

ikų ir specialių mokyklų labai 
!mažai ir tos apytuštės. O tie 
visi ponaičiai ir panelės ateity- 

! je neturės darbo, nes dabar jau 
j.jų yra užtektinai Lietuvos rei- 
jkalams.
I Daugeliui rimtų Įstaigų pa- 

“ uždarytas du- hiatai braška, bankrotas žiūri 
' Į akis. Kalbama, kad tai esan
ti kalta Emisijos Banko politi
ka. Petrulis, Jurgutis, bet tose 
kalbose turbūt teisybės neper- 
daugiausia. Be užsieninės il
ga terminės paskolos vargu be
gu Lietuvos finansinė ir eko
nominė padėtis galės pagerėti.

Badu dar Lietuvoje niekas 
i kol kas nemirė, tai rusiško ro- 

f laba rrodos, kad tos b Josi jaus bent kol kas niekas ne
būtų. nei nebuvo — niekas ap?< ra£ravo> 
;ą arei šnipšt.

Nauji pinigai.

Jau pora savaičių kaip vaik- 
ščoja nauji metaliniai lietuviš
ki Lietuvos pinigai. 
gražūs i 
gavo, nes 
iau perdaug nusibodo ir per- ( 
daug nudrisko. Provincijoje 
už naujuosius ukvatninkai iš 
karto kaip kur mokėjo popieri
niais dvigubą kainą.. .

Ekonominis krizis.

Krizis 5 
| prekyboje, 
p-.inigus galima prekes 

o> imni>te- Kaune PUSf-‘ ka’inos 
dngo* žmoJkaiP Pprnai. 
...................„ Mnno- brnn<T! ■o ir visi jo |

■s opozicijų.' ■ 
tam tikro .. . . , . , _ , .. .p Auliuku, advokatu būdavo kas- innnosi. 1 u- .. , .. . . dien pilna dėlto, kad juos i sa-t rn 1 n I T t »V1 n . 1 . “ *

-ileizdavo. Aš neturėjau lai
tai nebuvau nė karto nuėjęs,

:o i paskutini posėdį tai jau ne- 
įtilpau — tiek daug publikos 

i buvo. Alat pro
■/:>” kiek žmonių sueina.

: Po tardymo apie 4 valandas 
teisėjai tarėsi atskirame kam
baryje kol išnešė nuosprendi 

i kad visi yra nekalti. Salėje en
tuziazmas. vieni šaukia ‘‘valio 
teismas,” kiti sveikina išivisin- 

dytojo pareigas ir pasižymi e-Į i uosius, kiti taip ūžia, gincija- 
nergija. Kaip kurie sako, kad • 

'tos energijos turis net perdaug, j 
kaip tik griežtas kontrastas p.! 
Starkui, kurs buvo labai rim- | 
ta>. su visais sutiko, bet buvo 
permažai griežtas tarnybos rei
kaluose. 0 vidaus reikalų mi
nisterijoje irę griežtumo sunku 
■■■aidvti. Kiti ministeriai liekai

S-.; p1-;1'.. r.a kabineto politl 
koje jokio* permainos neįvyk: 
nobmit -markiau bus pradėt 
■■.•'.'.•y, vis’ pradėtieji darbai.

Iš opozic 
ar. nkim
r

Apie Bendroves.

“Būbo” B-vės dalykai pras- 
;ti — iš buchalterio, kurs jų tur-

■ ‘ Labai!*0 reviziją darė girdėjau toki 
ir žmonės džiaugiasi jų .pasakymą: ‘‘Visas ‘Rūbo 

senieji popieriniai, b-vės turtas dvidešimts penkių
' • ‘litų nevertas.” Paklausus kaip

[tas atsitiko, sako: “Valdyba 
suktybėmis viską į savo kišenių 
susikimšo... Ką akeminkai-šė- 
rininkai darys, aš nežinau, bet 

J per teismą dalį savo pinigų dar 
Į kol kas galėtų išieškoti, o toliau 

-gi aštrėja, ypač kaip bus tai nežinia.
Dabar už grynus i 

pirkt' 
pigiau ne 

i. bet vekseliais tai: 
daug brangiau. Pirkliai žydai 
>ako. kad jie pirko šiems me- 

žnnar'u Vi<4u “Uns patentus (“laisnius”) tik 
artakomybun kaH ni°kas nn0 U? prekių, 

nei krautuvių nepirko, o už 
-anėdintn. kad !(i> k:I ati(luot negalima. Kurie 

ydai turi su kuo. tai išsipar- 
iavę važiuoja Į Egiptą, ar ki-

Andziulaičiu de

olševizino | 
ikos. taip j

I j". '■ kabiu -tą im-i'i- j 
dK mado> ir taip j 

me“ palaikymui, sa- ■
t i iK-norėję. !

c krikščionims nege-
vis: veikėjai ininkar 

dirvą naujiems j;;
:r';r"<. o krikšč-ionv

Bet bloga ne vieniems 
ms. Krikščionims krautuvi-j 

dar blogiau dėlto, kad 
daug nuo žydų priklauso.

■ Duokim sau kad ir manufaktū- 
i ros srityjjo. Amerikos Lietuviu 
j i’’ ckyb<)s B-vei likvidavus sa- 

1 ...... fei'alikn ‘.arpe -enų sandėli, neliko nei vienos
' - k'mmmrt tinkamai ,rūmo prekiaujančios nežydiš-
mčmvėiama. kaip kapitalizmo Įstaigos — visos žydiškos.

Koperatyvu sąjunga ir ta di
džiumą prekių perkasi pas via-1 

avo kišenių pri- urmininkus žydus.

Pragyvenimo brangumas 
kyla.

Pragyvenimo'brangumas kas’ 
art kyla ir kyla ir galo nesi- 

reikia tikėtis, kad ateis laikas imato. o algos tos pačios. Taip 
ir tiems blogumams padaryt kad tiems kas iš algų ar iš už- 
galn.-.nors tai ir bus skaudžiau- darbio gyvena labai reikia pa- arčiau suaipatfarti w ko- 'gtaSatj kuriuos brujavojo vie- 

npeinrijos. nes ne vienam kaušį krapštyti kol sugalvoja peracijoa judėjimu.

pitalistams — tveria koopera-

turto padalinimą; bruka lau
kan, it nudėvėtas nagines, bol
ševizmo pasakas, burbulus ir 
kitus jų niekam netinkamus 

(darbininkams siūlymus; darbi
ninkai nebesiklauso “bimba-

<apna- 
jvinio. laisvamanių blevizgoji- 

Ang.lijo.- karalių.- nuo slogų nif)—darbininkai buriasi Į tik- 
kkn rai darbininkiškas organizaci

jas. kurios nesiūlo jiems mon- 
. kiškų rojų, nepeni jų dvasinė
mis pamazgomis ir 
nuodais, bet tik stato 
malonų ir šiltą ateities 
Pavyzdžiui:

, i Dabar eina Lietuviu i .
ju ninku Kooperatyve 

SERGA GRIPU. priemonių, kad užbėgti kelią nauTi narių vajus, 
------- įgalimam sukilimui, 

Manchester, N. H. — čionai 
gripu s-erga virš 1,000 žmonių.

Kar
ėjo ir 

Tai ameriko- 
iš 2.000 žmo-

— Ateiti- niu. Šventasis Tėvas kiekvie- 
Atvyksta aam davė medalikėli atmin-

Sukilimas 
norėta padaryti armijoj.

visokiais 
ramu, 
namą.

ri Darbininkų organizacijos au- : 
gintojai ir rėmėjai. Naujų na
rių prisirašė tik keletas. Bet 
visi susirinkusieji L. 1). K. S. ■ 
nariai pareiškė, kad jie dės pa- ’ 
stangų stipresniam augimui ir •.
judėjimui. Jų naujai atvykęs, ;
klebono pareigas einąs, kun. S.
J. Narbutas dirba pienus kaip . j 
sumušti kitas kolonijas ir pa- . 
statyti savąją ant aukščiausio- . Į 
jo laipto. ’ 'F

Su Tamaųuiečiais juoko nėr. • ' 
Juk užtenka tik paminėti gerb. 
kleboną kun. Gudaiti (dabar 
serga), kun. Norbutą ir Alilių 
— jau jeigu daugiau ir nebū
tų, tai jie trijuose galėt; paju
dinti visą miestelį. Bet kur-gi i 

ir-gi gyvasai vargoni- 
Knr Karužis? ir eilė 
i, oi. tai ne šposai.

Scrantų prakalboms oras jau 
buvo geresnis, žmonių prisirin- ' 
ko daugiau. Visi susirinkusio- ' 
ji labai domėjosi darbininktj • 
klausimu. Po prakalbos’noriai 
rašėsi prie L. D. K. S.; prisira-1 į 
šė didelis būrys. Kaikurie nei,J 
stebėjosi iš tokio scrantoniečiiįj 
darbininkų susipratimo, o ypa
tingai pasiryžimo dirbti. Esą 
serantoniečiai Į idėjines organi-i 
zacijas visuomet žiūrėję kaipo 
Į ne savoji reikalą, gi dabar, 
matytis, jau brėkštanti ' susi-.' 
pratimo saulė ir nykstantis 
šliupizmo perrūgęs ir supuvęs 
raugas.

Ištikrųjų. tai stebėtina, juk . ■■ 
Sc-rantai kadaisia buvo pa
skendę šliupizmo ir demskizmo 
blakėse: Scrantų lietuviai buvo 
maudyti ir permaud^’ti senio 
šliupo brudniausiuose pūliuose 
ir dvasiniuose nuoduose, vie
nok serantoniečiai nepražuvo, 
tik kai kurie buvo truputį ap
svaigę ir apakę, bet dabar jau 
jie (ypatingai jaunieji) prade- . 
da pilnai praregėti — Šliupą

ninkasDarbi- 
Są jungos 

arb lietuvių 
katalikų darbininkų organiza
vimas. šitas vajus — organi
zavimas visur duoda labai gra- 

o kaikur net stebėtinus, 
s. Štai per pastari dvi

zuis, 
vaisiu- 
savaiti buvo pajudyta keletas 
Pennsylvanijos kolonijų. Kal- 
kurios iš tų kolonijų būdavo ži
nomos kaipo sustingę, užnuo
dyti ir suparalyžiuoti kūnai. 
[Vienok, dabar, iš tų “sustin
gusių” kūnų gimsta nauji su
tvėrimai, naujos L. D. K. S. 
Iruopos, ir rįžtasi parodyti sa
vo galingas darbininkiškas pa
jėgas.

Iš to reikia džiaugtis ir gerė- 
Maltzan. Jis formaliai pareis^ vienas ]įre?pondentas buvoltis‘ nes tas rodo’ kad lietuviai 
kė, k'ad Vokietija nebandys iš;įnlinr.inotas ta pat (lienQ, ku. darbininkai pradeda praregėti 
sišnkirtėti iš Davės’o pkno ir’Tjoj bnvo nužndvtas korospon-iir ?uPrastl kas Tra tiesa ir kas 

‘kad Vokietija liks respublika.Nikoleve.* melas; kas juos išnaudoja ir
Sako, kad kalbos apie monar-į vnldžin* nrnncšinmiJ kns v<?da £er?snės ateities,
kijos atsteigimą neturi pam. 
to.

PAGIJO 'Maskva.— Rusijoj prasidėjo
laikraštininkų- Tą at> 

lieka sodiečiai. Jie žudo lai
kraščių korespondentus, nes jie 
tiki, kad tie korespondentai y- 
rva kartu valdžios šnipai. Vai

zdžia už korespondentų žudymą 
(sodiečiams baisiai keršija. Ni- 
kolaevo apylinkėse bnvo nužu- 

- PASILIKS RESPUBLIKA jdytas vienas korespondentas.
-------  ‘Tai valdžia atsikeršijimui nu- 

New York. — AtvykoDauja= ?ud- tris sodiy.ius-
Vokietijos ambasadorius yon( Erianske, netoli Maskvos, ir-

New Orieans.—Gafsussvclai- 
nin’mkas McCormaek, kurs čia 
vasario mėnesyje buvo sunkio
mis slogomis susirgęs, jau 
siškai pagijo ir jau turėjo 
pasveikimo koncertą.

j ‘‘Audimo Korporacijos,’’ hu- 
i vo metinis susirinkimas. Ba- 
lansai rodo, kad davė biski 

: pelno, bet kad tenai eina gin
čas tarp Tarptautinio Banko ir 
Audimo B-vės vedėjo Beko, 
kur jie vienas kitą kaltina tai 
dabar ‘‘Audimo B-vėje” val
džia daro reviziją, kad ištirti 
kiek tie skundai ir kaltinimai 
yra teisingi. Kol revizija ne
užbaigta nieko tikro negalima 
pasakyti, ir su sprendimu rei- 

žy- Įkia susilaikyti.
“Drobės’’ F 

varosi pirmyn.
‘‘ Amerikos Prekybos B-vei 

daug kas pranašavo mirti. Pra
našavimai neišsipildė, ji gy
vuoja, o jeigu bendra Lietuvo
je padėtis pagerėtų, tai ir jos 
reikalai imtu eiti gervn.

F. Virakas.
(Bus daugiau)

IšLAIDŲSKIRTUMAS.

Waslrington. — Pernai New 
Yorko miesto išlaidos buvo to
kios, kad kiekvienam gyvento
jui atsėjo po $72.38, gi Pliila- 
delphijoj tos išlaidos buvo to-J 
kios. kad kiekvienam atsėjo po 
$55.06.

Ntw Ydrko miestas pernsi 
taksomis surinko $412,190,333.

Pačios valdžios pranešimais 
pernai arti 1,000 koresponden
tų buvo nužudyta. Ir po sun- 
' Irių bausmių dabar sodiečiai ne- į 
1 siliauja linčavę koresponden-j 
tusi Nepraeina dienos, kad j 
vienoj ar kitoj Rusijos dalyje !‘ 
nebūtų koks korespondentas 
unlinčiuotas.

iaip taip
PATRUMPINO AND A- I 

ROKUS

TAUPYS DIENOS ŠVIESĄ,
Anglijos vyriausyb e padarė 

nutarimą ant visados palikti j 
dienos šviesom taupymą. Tau-1 

-pymas kasmet tęsis nuo pirmo J 
^balandžio nedėldienio ir tęsis 1 

iki paskutinio spalio m. nedėl- 
dienio.

Mancbester, Angliją. — Vie
tos audėjai nusiminė išgirdę, 
kad Paryžiaus madų nustatyto- 
.jai ėmė sinti trumpesniusand.i- 
rokus. Per tai mažiau t pre
kės audimo ir tas atsilieps ant) 
audimo biznio. į

GAL m GENERAUS 
STREIKAS.

Berlin. — Vokietijos geležin
kelių darbininkų unijos rengia
si streikuoti. Jau dabar strei- 

jkuoja 11,000 darbininkų. -Jei

Jau pirma buvo minėta, kad 
bėgyje kelių dienų Pennsylva- 
nijoje tapo suorganizuotos (rys 
naujos L. D. K. S. kuopos, ku
rios pasiryžo dėti visų pastan- 

Igų. kad sutraukti visus kata
likus lietuvius prie savo kuopų, laiko didžiausiu dvasiniu bude- 

[Taigi dabar apie jas daugiau liu: keikia jį tėvai ir vaikai, 
[gal ir nebereikėtų kalbėti. ne< kurie šiandiena jaučiasi bai- 

jeigu jos pildis savo pasižadėji-siausiai nnskrausti.
mus, prirašinėt naujus nariu*. Sc-rantai atsilaikė- mio visi] 

jlenktyniuose su Afontellu. tai šliupizmo bangų, o dabar jau 
ijų aprašymai bus kiekvienam baigia gyti ir užnuodytos vie- 
Į“ Darbininko” numery. Lida- tos. Tai vis dėka nopajudina- 
įbar tęskime savo vajaus darbą mojo klebono kun. J. Kuro, ku- 
toliau, pažiūrėkime kaip seno
sios kuopos kruta.

Praeitoj savaitėj buvo pra
kalbos Tamaąuoj ir Scrantone. 
Tamaųuoj iš priežasties šalto 
oro ir slidaus kelio žmonių sn-

ris mokėjo šliupizmiii kelią už
stoti ir kataliku tarpan įsibro
vusius nuodus išvalyti.

Jeigu Scrantono lietuviai su
mušė visus išgamas, tai jie pil
nai gali laimėti centro skiria
mą dovaną ir tapti herojais 
darbininku tarpe.

Darbininkai, judinkime kiek
vieną kampelį, budinkime savo ., 
apsileidusius, apsnūdusius ir ' 
suklaidintus brolius, rodykime 
jiems tiesos kelią, kalbinkime 
juos prie savo armijos — Lie
tuviu Darbininkąi Kooperaty
ve* Sąjungos.

Dabar N. Y. ir N. J. apakifcyl 
vajus. Sukruskite vuri! FlarriA 
sonas su Brooklynu jau

Egipte Boston-ITarvard <>k- vienaip asme.

UŽDARYS KATEDRĄ.

darrytas visuomenei larikytU kaktas. knas rokieiys 169T RL

Nori susipažinti su mūsų 
koperacijos judėjimu.

j 1utk~ išpildyt i, tai streikuos 
visi dar dirbantieji.

Londono didžioji šv. Povilo 
katedra bus uždaryta nOo ko
vo pabaigos. Bus darotna di
deli pataisymai. Tas darbas 
užims keletą metų. Bus perta-

PARAMA NEGRAMS.

New Ycrk. — Miijardierius 
.John D. Roekefeller paaukavo

Lietuvoj netrukus žada atsi
lankyti tarptautinės koperaty- 
vų sąjungos valdybos atstovai.
Jie vyksta į Lietuvą, norėdami davoti ir didžiuliai garsūs var-

ir ipedmija atkasė labai senovišką' 
j faraono'kapą. Spėjama, kad 
tas kapas yradkOOO senumo.

km'i.-dama' jų ne tik gerai, l^t 
n«-t 'icip taip atlikti neaprėpia, 
kaip kada net netikusio 'aviš-j 
k’m | (•rdaug didelis protegavi-; 
mas. palaikymas ir t. t. Bet d-

RADO FARAONO KAPĄ.

Prekiiį mažėjus Kaune.
Prekių mažėjus jau galutinai 

suorganizuotas ir, p. finansų 
ministeriui leidus, nuo š. m. 
sausio 25 d. prekybos departa- .. . ............ ......................... f_________ !------------
njenfo jjunųęse, Kalnų ati- $1,000,000 negrų švietimo rei-Mė. Ir pasirodė labai pavydi 
darrytaa Čytsuomaiiei larikytL’ kaistas. k ' [dingsi. Traukiami kiti.
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Be šitos vienuolės iš kata-

THURBDAY and 0ATURDAY

StmSCBIPriON KATES:

- lWaroniifi dienomis pasi-

Žpiių apie pakeitimus 

■Vokietijes rubežių rytuose.
o? vyriausybė buvo 

Muitus delegatą į Paryžių 

ne reikale tartis su Fian- 
jjfla valdžia. Tuo tarpu 

os laikraščiai ėmė ra- 

kad Lenkijos rubežių 
teisti Lenkijos niekas nepri- 

veBsią. Jei Lenkija būtų
TČiama, tai iš to girdi kil- 

ų kąrąs.

? paugelis augštų didžiųjų 

bių diplomatų pripa- 

kad Vokietijos rube- 
ai rytuose nepakenčiami.

pripažįsta, kad Vokietija 

lekuoiaet nenurims tol. kol 

panaikintas nepaken- 
«ri88 lenku koridorius. Vo- 

etijaf sakoma, nurimtų dėl

Frncija, bet ne- 
^iakęs j^&rtinių rubežių zy-1'

Anglijos vyriausybė buvo 
šiomis dienomis pasiuntus 
ftelegats. į Paryžiui pasitei- 

a, ką Franeijos vyriau- 
mano apie V ok i et i j os 

|jubežių' keitimą. Sakoma.

parodžius tokį nusistatymą. 
Biad nepritaria rubežių keiti- 
įnui.

gr Vokietijos rubežiu keiti- 
E;
ypas- rytuose neišvengtinai 
•^paliestų Lietuvą, Lenkija 
£al būt nesipriešintų korido- 
riaiis panaikinimui, jei jai 

>Lietuva būtų pavesta.

kas žalą neša, tai reikia ži

noti kas progresas yra. Ką 

vieni rokuoja progresu, kiti 

tą vadina atžagareivyste. 
Kam patinka rūkyti, tas ta

bokos vartojimą laiko pro
greso ženklu, gi nerūkyto jas 

taboką laiko viena iš bjau

riausių piktžolių ir rūkymą 
laiko biauriu papročiu. Su
teikimą moterims lygių tei
sių vieni rokuoja progresu, 
kiti tame mato pablogėjimą. 
Žinoma yra. kad Belgijos so- 
cijalistai priešingi moterų 
teisėms. Lietuvoj laisvama
niai stovi už tikybos pašali
nimą iš mokyklų ir tą savo 
žygi rokuoja progresu. Gi 
katalikai tikybos iš mokyklų 
pašalinimą laiko regresu.

Tečiau yra dalykų, dėl ku
rių nėra ginčų. Niekas ne
ginčys. kad bevielio telegra
fo išradimas yra geras ir la
bai geras daiktas. O kas jį 
išrado ? Marconi, katalikas. 
Tas išradimas davė galimy
bę radijui plėtotis. Kas yra 
šiais laikais stebėtinesnio už 
bevielį telegrafą ir raclio ?

Garsus Chicagos daktaras 
McCarthy. kurs išrado būdą 
širdies operaciją daryti, yra 
katalikas. Toji operacija ir 
vadinasi jo vardu.

Kas nežino garsių Angli
jos rašytojų Chestertono ir 
Belloc’o? Abu yra katali
kai.

MBSW ATSILAIKYTI
Ghicagos * ‘ Nau j ienos' * pa- 

leik&lavo iš “Darbininko” 
Įrodyti, kur ir kaip apsireiš
kė bedievių griovimo darbas. 
“Darbinu įkas” gyvais fak
tais tą Įrodė,
pasakė, kad mūsų 
įpas buvęs skystas. 
Iti- skystu galima 
Ink t Tolstojus ir 
Bhaiff^peare'ą

Kas iš Amerikos šviesuo
menės nežino Dr. Walsh’o ? 
Jis yra katalikas.

Nėra abejonės, kad Amer
ican Asocialiau for the A<1- 
rancemcnt of Science yra 
mokslo progreso priešakyje 
visose jo srityse. Nėra abe
jonės. kad ten tik augštai pa
sižinę j ę moksle asmenys ga
li prigulėti ir tik augštai 
moksle stovintieji tegali būti 
pakviesti laikyti paskaitas 
tos organizacijos suvažiavi
me.

Naujienos” 
atsaky- 

Pavady- 
bile ką. 
Voltai te

laikė visai 
Slenku rašytoju. -Tei šitokie 
^dantingi vyrai viena genia- 

ttfitfoją menku paiai- 
jft; dainei stebėtis nereikia. 
Ūd tūli mokslo palaižę as- 

penss tvirtina, būk Katuli- 

MdnyŠia trukdo progre-

jos bendraminčiai turės ne
svietišką nusistebėjimą, kai 
pasakysime, kad šios moks
liškos organizacijos suvažia
vime šiais (1925) metais 
Washingtone paskaitą laiky
ti buvo pakviesta vienuolė 
sesuo Mari .ja, kuri .yra St.

ji esanti reakcijos IMarv’s kolegijom, Monroe.

Mich.. perdėtine sixdjologi- 
jos skyriaus. Ji mokslo 

yti kas žmonijos žmonių suvažiavime skaitė

srveniuoeuB į pačią, pavers 
monstrancijas ir taures (kie-

apie 80,000 slapuką būtą gali
ma tuojaus išvaryti, o kurią 
skaičius, suregistravus, padidė
tų iki 150,000 Ar d&ugiaūš

NepilieČiai, įrodanti savo at
keliavimo teisėtumą jei norės 
Amerikoje apsigyventi, turės

Negalima užmestų kad visai

džioti ip* gavęs, 
mulkinti savę, aJekokįą gj>-

SM
Aalj, iž kurios apeliavo, ar-, 

ba kurioje- gimė. Sp$j&suųkad. 
nuvargę,r’ * ....

I|k vftamooti jauni se

nimai: Siedenberg, Loyoloe 

universiteto profesorius, 
Keefe ir Jurica. Pastarasis 

turėjo paskaitą iš botanikos 

srities.
Kas iš Amerikos apšviestų 

žmonių nežino ekonomiškų 

mokslų pro f. kun. Ryanl
Ar bile kas gali būti majo

ru didžiausio pasaulio mies
to New Yorko ? Ten majo

ras yra katalikas. Tos val
stijos gubernatorius ir-gi ka

talikas. Bostono majoras ka
talikas, Šveicarijos preziden

tas katalikas.

Šičia suminėjome mažą 
dalį žymių katalikų, kurie 
dabar mokslo ir visuomenės 
priešakyje yra. Iš nesenai 
gyvenusių ir veikusių galima 
priminti plačiai žinomus: 
Ne\rton, Pasteur, garsus fi
zikas ir metereologas Pal- 
mieri, garsus buvęs Harvar
do universiteto anatomas 
D\vight, matematikas Ceza. 
Faucault išradėjas pirmuti
nės elektros lempos.

Žinoma galima būtų ir 
daugiau parinkti, bet kas 
viršuje parodyta aišku, kaip 
katalikai stovi moksle.

Tai-gi “Naujienų” prie-1 
Įkaištas, būk katalikai nega
li pasirodyti garsiais asmeni
mis šiais laikais, parodo 
“Naujienų’ redaktoriaus ne
žinojimą šių laikų garsių as
menų.

“Naujienų” priminimas 
mums apie pasitarnavimą 
mokslui, žmoniškumui ir me
nui arabų, graikų, romėnų 
visai ne vietoj. Mes apie tai 
žinome ir nekuomet niekas iš 
apšviestų katalikų nemislijo 
to užginčyti. Jau aname 
straipsnyje * ‘ Darbininkas 
įrodė, kad katalikai džiau
giasi, jei nekatalikai savo ti
kybos, labdarybės ir mokslo 
įstaigoms gausiai aukuoja.

Šitokius priekaištus “Nau
jienos” daro, kad neįstengia 
nieko geresnio įrodyti.

“Darbininkas” buvo 
špaltas prirašęs apie 
kaip bedieviai 
griovimu.
kalavo “Naujienos” ir mes i- 
rodinejome iš kitų tautų gy
venimo ir iš lietuviui. Paste
bėtina. kad i mūsų įrodymą, 
kad socijalistų sąjunga nu
ėjo paskui Maskvinio inter- 
nacijonalo. kad apskritai ri
si lietuviui laisvamaniai kū
ryboje eunukais (skapais) 
pasirodė ir tuomi lietuvių 
tautai destruktyvišką darbą 
atliko nieko “Naujienos” ne
pasakė.

‘ ‘ N au jienų ’' redaktorius 
•.•e tik nežino narsiu mokslo 
asmenų, bot jis nežino nei 
Šliupo raštų. Girdi Šliupo 
rašymas apie kunigų korimą 
esą liohiški plepalai. Prisei- 
na cituoti ilgoką ištrauką iš 
šliupo knygos, vadinamos 
Dievai, Daatfiis ir Prakuras. 

Apt 18 pusi, tos “garsios” 
knygos rašoma:

panaudoe bažnyčias dėl kon
certų, teatrų ar susirmkmų, 
arba jei jos dėl to netiktų, 
pavers jas į klėtis ir arklides, 
pakorins kunigus ir zokonin- 

• kės varpnyeieje ir negalės 
tiktai vieno daikto suprasti: 
kaip tai parėjo, kad nepada
rė tai seniau jau!”

“Saulinės” Šliupo rašy

bos netaisėme.

Kitoje savo knygoje vadi
namoj Lietttvystes praeiti', 

dabartis ir ateitis ant pusi. 
60 ir 61 rašo Šliupas:

“Herostrates senovėje di
desnį darbą atlikęs yra, sude
gindamas bažnyčią Dianos, 
Epheso mieste, negu šiądien

• tūkstančiai reformatorių”

Taigi matome, kad ne 
“Darbininkas” bobiškus ple
palus parašė, o “Naujienos” 
tą padarė.

“Naujienoms” reikalau
jant Įrodyti bedieviu^ ku
rie pasižymėjo griovimu ir 
parodyti ką ir kaip griovė, 
mes nurodėme į Franeijos ir 
Rusijos revoliucijų terorą ir 
žudynes mokslo vyrui ir šiaip 
mokytų ir apšviestų žmonių. 
“Naujienos” į tai šitaip at
sako:

saMttet bi v* atkreiptas į Lie
tuvą, drebėdami sekėte Jos vy
stymosi, linksma širdži* per- 
gyranet Jos pasisekimus ir kar
čiomis verkėte Jai pralaimėjus. 
Žodžfiu, kas buvo pas mus Lie
tuvoje, tas rado atgarsio ir Jū
sų jautriose ir mylinčiose lietu
vių širdyse. Dėkinga Jums y- 
ra mūs Tėvynė, dėkingi yra ir 
pavieni asmens, kurie turėjo 

' progos patirti Jūs duosnumą ir 
atjautimą mūs reikalų.

Baigusi Šveicarijoj. Friburgo 
Universitetą ir dabar dirbdama 
kultūros darbą Lietuvoj, minė
siu visuomet, kad aš baigiau 
aukštąjį mokslą tik ačiū ameri
kiečių dosniai rankai. Ir, ži
noma, ūiano dėkingumas pasi
baigs tik tuomet, kuomet nu
stos širdis krūtinėje plakus.

Ilgą laiką svetimą jungą vilk
dama, Lietuva neturėjo gali
mybės žengti pirmyn kultūro
je kartu sa kitomis Europos 
tautomis. Ir dabar iš tamsos 
•išlindę pasijutom toli, vai toli 
nuo kitų atsilikę, gal keliais 
šimtmečiais atgal stovi. Kokią 
mokslo sritį neimsime visur pas 
mus spragos, kur nepažvelgsim. 
visur inteligentų trūksta. Be

£ C* Al 
Šelpia ir privačios įstaigos, bet_________
studentą skaičius ir Lietuvoje pastoti Amerikos piliečiais po 
ir užsieniuose labai didelis, to- penkią metų nuo registracijos 
dėl visą ir negalima tinkamai 
aprūpinti (o iš mūs tamsios ir 
suvargusos liaudies neperdaug 
ko galima tikėtis, nes ji perma- 
žai dar tesupranta mokslo svar
bą.

Bet Jūs Amerikos Lietuviai, 
Jūs esate daugiau apsišvietę ir 
platesnį pasaulį matę. Jūs ge
rai suprantate, kaip mums y-

■ ra reikalinga apšvietoj kelti 
žmones. Tat per šį kultūros 
vają vardan mūs Tėvynės ben
drą reikalą, vardan mūs varg
stančios studentijos dosniai iš
tieskite savo dešinę, o idokslus 
einftti studentai bus Jums už 
tai amžinai dėkingi.

Jūsų suaukuotais doleriais 
jau nemažai baigė ir dar nema
žiau baigs aukštąjį mokslą ir 
įvarys kultūros darbą Lietuvo-

■ į|e. Jų darbai, jų pasišventi-
■ inas ir kįlanti Lietuvoje apšvre- 
’ ta bus Jums Amerikiečiai, am- 
! žinąs paminklas už Jūsų dos- 
j numą.

Uršule Urnežiutė, 
' Kražių “Žiburio” Gimnazi
jos Mokytoja.

J. Narušecičius

inteligentų neis sklandžiai pir- AfM&NFDFUf Al 
mvn nei kultfirn.c. IiLfiulRntnvnt

dvi 
tai. 

pasižymėjo 
Tų įrodymui rei-

“ Teroras, kurį vartojo 
Franci jos revoliucijonieriai 
1793-4 metais ir kurį dabar 
vartoja Rusijos liolševikai y- 
ra ne religinio, bet politinio 
pobūdžio.”

Iš to išeina, kad jei bedie
viai, kokiais buvo Franeijos 
revoliucijonieriai ir kokiais 
yra Rusijos bolševikai, kapo
ja galvas mokslo vyrams ir 
šiaip apšviestiems žmonėms, 
neprasižengia progresui ir 
žmoniškumui, jei tas baisus 
darbas yra politinio, o ne re
liginio pobūdžio. Reikia pri
pažinti’, kad “Naujienų” 
pažvalgos i progresą, dorą ir 
žmoniškumą yra labai “pro- 
gresiviškos, ” labai tinkamos 
visokios rūšies barbarams. 
Bet ir Franeijos revoliucijos 
ir bolševikų terore galime 
rasti “religinio pobūdžio” 
kiek tik norime. Franeijos 
revoliucijonieriai pagrobę 
bažnyčias, pavertė jas i šlyk
ščiausių orgijų urvus. Puoš
niausioj Paryžiaus Notre 
Bame katedroj bedieviai re
voliucijonieriai iš bažnytinių 
indi] prisigėrę statė ant alto
riaus mergą ir ją garbino. 
Rusijos bolševikų kova prieš 
religiją perdaug žinoma, kad 
reikėtų minėti.

“Naujienos” dedasi prie

šingos bolševikams. terorui 
ir net revoliucijai, o bolševi
ku ir teroro baisius darbus 
nerokuoja progresui žalin
gais.

myn nei kultūros, nei politikos, 
darbas. O juk tik šviesiai, ci
vilizuotai šaliai yra ateitis už
tikrinta, gi tamsuolius, atsili
kėlius nušluos kiti nuo pasaulio 
žemėlapio.

Bet mes per kelis šimtmečius 
patamsėj lindėję išsiilgome tos 
šviesos. Ir visi, o ypač mūs jau
nimas, išsekęs, ištroškęs puola 
prie mokslo, norėtų jį glėbiais 
.pagauti, džiaugtis, gėrėtis pats, 
kitiems jį nešti ir nušviesti 
tamsią Lietuvos padangę. Pra
eis kelios dešimtys metų galėsi
me ir mes stoti varžytinėsna su 
kitomis apšviestomis valstybė
mis, galėsime ir mes įdėti vie
ną plytą į bendrą kultūros rū
mą.

Tat visi, kuriems yra brangi 
mūs Tėvynės ateitis ir Jos gar
bė, turi džiaugtis ir sveikinti i 
tą stebimosi ir veržimosi į švie
są, tą gražų mūs Cautos apsi
reiškimą. Bet taip pat kiek
vieno gero lietuvio šventa pa
reiga, nevien tik džiaugtis, bet 
ir kiek galint prisidėti, kad to
ji jaunuomenė tikrai galėtų 
mokslą siekti, rr pagaminti jai 
tokias medžiagines mokslo są
lygas, kad ji galėtų pakenčia
mai mokytis, kad ji baigusi 
mokslus būtų sveika, neišsem
ta dvasiniai ir fiziniai, kad ga
lėtų varyti ateityje naudingą 
darbą.

Daug pajėgų kamuoja mūs 
jaunimui mokslą pasiekti. Ne
kalbėsiu čionai apie gimnazi
jas. Vargais negalais, tėvams 
padedant vis dar kaip nors bai
gia. Bet daugumas išbaigusių
jų nori ir aukštąjį mokslą pa
siekti, universitetą lankyti. 
Tiems tai drąsuoliams prisemti 
tankiai kryžiaus kelius pereiti. 
Iš tėvų tikėtis pašalpos negali, 
reikia patiems uždarbiauti. Ir, 
taip pusė dienos prie darl>o, pu-1 
sė dienos paskaitas lankyti, o 
naktimis skaityti ir mokytis. 
Bet tas taip išsemia ir nuka
muoja, debepokanka it

«■ Verkiant vitirą nfrrtk
arba khopuuotota, dar karta- į rašymą visų MpUMtih jnude

(Niekados nereikalauki 
Nieko tokio iš kitų.

; Ką gali sau padaryti
* Be pagalbos vienas tu.

r Daug geriau iš penkių pirš-

. Pragyvenimą turėt, [tų 

Neg’ su svetima pagelba 

Milijonus susidėt.

KfllEčipDOMEI
Amerikonai yra pasiryžę pil

nai sutvarkyti ateivyste ir atei
vius Amerikon. Nrs dabar yra 
•labai sumažinta ateivystč, ta-

ir bus apdedami nepaprastais 
mokesniais už mokinimą jų pa
stoti piliečiais — mokinant an
gliškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti. Pirmą metą numatoma 
mokėti $10, antrą metą $8, tre
čią metą $6, ir mažiaus, žiūrint 
kaip nepilietis užsilaiko, taiko
si prie Amerikos gyveninio iki 
penkių metų, kur paskui taps 
Amerikos piliečiu natūralizaci
jos keliu. Šiokia mokinimo 
tvarka patapti Amerikos pilie
čiais palies visus vyrus ir mote
ris pradedant nuo 16 metų am
žiaus. Moterys, kurių vyrai na- 
turalizavosi po rugsėjo 22 d., 
1922 metų, turi imti pilietybės 
popieras atskirai nuo savo vy
rų.

Sulig statistikos Amerikoje 
yra 8,000,000 nepiliečių, iš ku
rių 80,000 galėtų būti tuojaus 
išvaromi kaipo neteisėtai atke
liavę. Georgia valstijos senato
rius Harris net įprotį įgavo kas 
metai paduoti sumanymą su- 

1 stabdyti ateivystę visai per 
penkis metus. Velionio prezi
dento Hardingo administracija 
padavė sumanymą suregistruo- 

; ti visus nepiliečius, ir savo kai - 
Iboje kongresui 1922 metais 

prezidentas Hardingas reko
mendavo “to makethe alien 
respect our institutions wliile 

. Iie accepts our hospitality 
(priversti ateivį pagerbt mūsų 
institucijas, kuomet jis priima 
mūsų svetingumą). Abelnai, 
Amerikos valdžia reikalauja 
surašymo visų nepiliečių. Ku- 

i rie svetimšaliai nenorėtų imti 
dalyvumo Amerikos gyvenime, 
kaipo laisvos šalies piliečiai ne
privalėtų apsigyventi Ameriko- 

’ je.
Surašant nepiliečiusbūtų rei

kalaujama: Vardas ir pavardė 
pavienio arba tėvo šeimynos ir 
visų vaikų, asmens prašymas 
ir potografija pavienio ar visos 

1 šeimynos.

’čiau visokiais nelegališkais ke-1 turėtų nešiotis kiekvienas 
Kais ateivių Į Ameriką slaptai Įužragytas ateivis.
Įkeliauja veik po 1,000 kasdie
ną, ir_ valdžia daro visokias

' pastangas sustabdymui tokio į- 
keliavimo. Tuojaus po didžio
jo karo daugelis visokių nepi
liečių iškeliavo į savo tėviškes, 
kiti-gi apsilankyti, apsigyven
ti, ir pagyvenę, paviešėję savo 
tėviškėse.
manė vėl grįžt Amerikon (po 
kelių metų), kur jau vartus ra
do uždarytus. Taip nusidavus 
tuojaus prasidėjo slaptas įke
liavimas nuo laivų iš visų prie
plaukų, iš Kubos, Kanados, 
-Meksikos ir pietų Amerikos, 
kur europiečiai nukeliavę nusi
pirkdavo reikalingus dokumen
tus ir taip į keliavo į Ameriką 
pėr pirmuosius du. metu. Vai
zdžia tą patyrusi nebeleido dau-

. giaus su pirktais dokumentais. 
Priegtam atsirado “agentų 
Įarptautiško šmugelio.” kurie

, ima nuo $100 iki $1,000 už įve
dimą vienos galvos į Ameriką. 
Taipgi tie agentai “parūpina 
ir pasus” visokių šalių su “vi
sokių konsulų vizomis. * ’ Sėde- 
nės tų “agentų:” yra Berlyne 
į r Paryžiuje, o dėl lietuvių — 
Kaune.

Taip dklykam# eetfnt valdžia 
įgalėja apie regiatrUciją — su-

gyvenę, pavieseię 
dolerius išleidę susi-

Neturintieji 
tokio paso būtų areštuojami ir 
išvaromi.

Kad svetimšalių registracija 
įvyks nėra abejonės. Todėl vi
si lietuviai, kurie Amerikoje 
pasiliksime, pasirūpinkime vi
sais galimais būdais sužinoti 
atkeliavimo laiką—dieną, mė
nesi, metus ir laivo vardą, ko 
būtinai reikia įrodymui teisėto 
atkeliavimo Amerikon ir pasto
jimo Amerikos piliečiu taip vy
rui. taip ir moterei. ir visi im
kite savo apskričių teismuose 
pirmas pilietybės popieras. o 
kurie jau turite “pirmas popie
ras.” rūpinkitės paduoti natū
ralizacijos teismui prašymus 
gavimui antrųjų pilnų piliety
bės popierų. ką gavę išvengsi
te registracijos ir mokesčių.

Suradime atkeliavimo laiko 
ir laivo vardo galiu pagelbėti, 
tiems, kurie atkeliavo pirm 
karo pm Liepoją (Lihavą) tie
siai i New Yorką, ir iš Bremeno 
tiesiai į New Yorką,

P. Mikolainis.

Kiek Lietuvoje gaunama 
laiAką.

Paštų valdybos žiniomis, Lie
tuvoj vienam gyventojui per 
metus tenka 14,4 laiški), Latvi
joj — 16,5 ir Čekoslovakijoj — 

r 52,1. Vienam pašto tarnauto 
jui Lietuvoj per t* pat laiką 
tenka 27.588 laiškai, Latvijoj 
— 14.550 ir Čekoslovakijoj — 
17,345.

Įg»Trk*d ‘‘Darbininko 

$ym© skysti.

pasitarnauja, o paskaitą temoj: Some Re-

Lietuvos koperarijorbėndro^ liatrt 3alkią, bet mb* pMtaodBBt
vią sąjungos apyvarta 1984 me- Įkslo naštą. TrtoBtM TojįtifMi W iMtab illMh 

kiame skujd® besįrpokyd^mį, vtino, ir rardą. Kurie to-tais pasiekė 10,373,029.22 lt., 
tuo tarpu kai 1^23 m.' ji buvo 
lygi tik 7,339,155.41 lt.

▼tino, ir U*vo raidą. Kurie to
J? j A 9 • j M * • * •

dąųgųmaa praraį^^eU|^,^io irgidj^ą negalės praryti, 
' gauna džiovą ht mokaius toki bus sulaikomi ir išdaromi

- < ■- ' * . -A* « •. z 1 < x #- ’ • ’ ; ri
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Darbininku Kampelis"
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s- LIETUVIŲ KOLONUOSE
-

apeigomis. ? • . i .. ; : t j
14 d. apsivedęjjieiius 

su O. Makaite, ŠĮiūlj$ ėmė -Sv.; 
Trejybės lietuvių .bažnyčioj- :

P. Ąntulis su J ieva Kazįute} 
padarė sutartį apsįvęsti.. Jtį , 
šliūbas bus yayaąip. 3 d., 5 vai. 
vakare, lietuvių bažnyčioj.

Onai ir Andriui Pakopiąną- 
gimė sūnus. Vardas duotas Al
binas.

15 d. J. Mačiai su šeimyna iš 
7 narių atvažiavo iš Lietuvos ir 
apsigyveno Nevvarke.

16 d. Pilučio saliūne. J. M. 
pramušė P. K. galvą. L ž tai 
teisme turėjo užsimokėti $16.00.

17 d. įvyko sandariečių pra
kalbos su tikslu parinkti aukų 
Šliakio—Kun. Garmaus bylos 
vedimui.. Kalbėjo Sirvydas. 
Liūtas ir t. t. Žmonių buvo a-

avo kolionijo> ap- pie 50. Aukų surinkta $13.41.
Susirinkimai šią savaitę 

(Reikia paduoti d r-jų vardai, 
tai: į vieta ir laikas).
t. ir j Žinoma, čia parodžiau tiktai 

įkas turėtų būti talpinama'me
tai i narnoje korcspbndencijoj. Ra

inio (šaut būtų galima tinkamiaus 
sutvarkyti. O ge- ' 
ta panaši ‘kores- 
neštų visuomenei 

didesnę naudą begu ilgoka, tie
sianti apie vieną dalyką pasa
ka — ilga kolonijos žinia. Jei- 
kas savaitę tilptų-““D.” pilnai- 
sutvarkyta panaši korespon
denciją.^ a i ,t^dą.nqūpt sužalo-, 
ti vieū&VbeUkįtos 
gi nereikėtų niekur klausinė- 
tis. užtektų tik/“D.” paimti į 
rankas. Tuomet ir mūsų kū
mutės. norijijtos daug žinoti, 
nustotų begroti pas -kaiminkas, 
klausinėti apie .Petrą ar. Paulą, 
beLjieškotų ““D..’’ nes žinotų 
kad ten galės daugiau naujie
nų sužinoti negu pas savo-kai-, 
minką.

(ii toliau žiūrint, tokie komi
tetai gyvai ir tvarkiai' veikda
mi sudarytų tikrus “D.** ofi
sus. kur visokie 1‘“ 11” jęih^Jdį 
būti] atliekami. Mvoiriftėftfri Atf-* 
turėtų viską dirbti veltui. Jis 
galėtų imti nuo “'D.” nuošimtį, 
kaip kiekvienas agentas, idant 
sudaryti lėšų savo veikimui, 
platesniai agitacijai. O susi
radus daugiaus atliekamų lėšų, 
komitetai niekur kitur negalė
tų jų skirti kaip tik siųsti 
•‘D..” nes ”D.” didinant rei
kės daugiau ir geresnių raštų 
surasti. Taigi reikės ir apmo
kėti gere>niem> rašėjams.

irie perskaitę Šį mano 
■:į gal jiavadis ji tik 
niekada neįvykdomu 
(Ii man atrodo, kad 

n“ 'S’ajonė — bet labai 
daiktas. Juk jeigu tik 

susirasti] kiekvienoj kolonijoj 
nors po tris kuopos narms-. ku
rie ištikrųjų sii pasišventimu 
panorėti] tą darbą vykinti —- 
tai būtų labai lengva tą pada
ryti. šventas darbas. Paban
dykime.

Visose kuopose turėtų tuo- 
jaus susidaryti iš tikrfci noriii' 
čių ir pasišventusių -žmonių 
tam tikri komitetai, kurie tu
rėtų būti tikraisiais ‘^Darb.” 
prieteliais ir spaudos apašta
lais. Ją veikimas būtų ; labai 
didelis: iš katalikiško atžvilgio 
lyg šventas, iš tautiško atžvil
gio dideliai patrijotiškas ir 
garbingas. Užtai gal geriaus 
būtų nerinkti tu komitetų kuo
ptu susirinkimuose, bet veikles
nieji kuopą nariai savanoriai 
turėtu apsiimti, susitarti, ir tik 
tokie, kurie ištikrųjų manytu 
ir galėtą nors apie vienus me
tus laiko, tam darbui atsidavu
siai pasišvęsti.

Darbas turėtų būti sekantis: 
1) Rinkti kur tik galima ir pas 
ką galima i
garsinimus ir siusti juos “‘Dar
bininkui.” 2) Priiminėti viso
kius paieškojimus, kaip 
giminių, pažįstamų ir t. 
siusti “D.”

randasi
vieni tai kiti
giminių, ar jie negalėtų to ir sutaikinti ir 
to paieškoti per laikraštį. Žino- Tai eutvarb 
ina. nesant kam perimti, bei pa- ipondencija 
tarti kaip susirasti vienas kitą. Įi 
jų norai dingsta. į:

5) Rinkli, daboti ir sutvar-p 
kyti kad jų kolionijos vis: Į] 
spaudos darbai eitų į “D.”>: 
spaustuvę............  ■ ■ <

4) Del pasekmingesnio plati- ■ 
nimo ;‘D.” sudaryti *‘,D.’" : 
nuolatinę organizuotą kores
pondentu grupę is savo koloni
jos žmonių. Korespondencija 
turėtu būti vien teisingų, patim 
tų žinių rinkinys; abejtinu ži
nių visai turėtų neskelbti. Iii 
kad patraukti publikas .mintį, 
t. y. kad vieno ar kito dalyko 
norint sužinoti, žmogus žinotų 
kad “D.” suras. Arba, iškilus 
abejonei apie vieną ar kitą nu
girstą dalyką, publika būtų pri
vesta teisybės ieškoti “D.” or
ganizuotose korespondencijose, 
kailį pliekiančias koresponden- ■ 
cijas palikti liuosai. nejungiant 
prie kore>pondvntų ratelio. Mat 
organizuota korespondencija 
būtų tik vien žinių rinkinys, 
neatsižvelgiant ant jokių parti
jų. užgauliojimams joje vietos 
negalėtų rastis — tik vien ži
nios. atsitikimai, be jokiu tie- 
.'imų. gražinimų. Rašymui to
kios korespondencijos komite
tą.' galėtų Išsirinkti vieną vedė
ją su p<?rlūjė.ju bei padėjėjais. 
Žinių rinkimui komitetas turė
tų suorganizuoti labai plati], po I 
visu.' kampus paklydn>ių žmo-

svajone 
daiktu.

n iii būrelį. K irk vienoj d ’-.ioj.
kuoopj ar kitokiam rately . ke
mitetas turėtų turėti žinią rin
k ėją. Vietos Klebonas bf ti na;
turėti] prie to prisidėti, j ■i nv
kitu kuom, tai noks šute kda-
mas žinias kokių komitetas iŠ 
kitur kur negalėtu gauti.

Kad parodžius kaip mano -u- 
pratimu tokiu kore.-pondono įa 
turėti] būti vedama, paduodu 
maždaug kaip ir ka> turėti] 
tilpti. (Koloniją pats pasiski
nti) Pavyzdžiui:

Newark, N. J.

■ įvyko sekanti įvykiai/ Sausio
12 d. sustreikavo Keiningso

lauja padidinimo mokesčių ir 
sutrumpinimo darbo valandų.

Rolembergo skūrą drrhtnvf 
smarkiai pradėjo eiti. Nauji 
darbininkai priimami.
mi 8-tą vai. iš ryto: nuo 56 gat
vės.

Pr'iina-

15 d. šv. J u rtzio draugi ja nu
tarė rengti išvažiavimą birže
lio 16 d.. Maple AVood Parke. 
Tą pačią dieną mirė. 80 m. P. 
Kavolį finas. Palaidotas šv. .Jo
no kapinėse su bažnytinėmis

K.& 24 kp. Programą išpildė žy
mūs: dainininkai ią So. Bostęn’o: 

“Parbkieko’’ No. 19, iš tas. 17 p-lžs Grybaitės, Savilionis ir gerb.
Sereika. Jiė savo užduotis puikiai 
atliko>. Savo tautiškomis dainelė
mis žavėte žavėjo publiką. Delną 
plojimais po kelius kartus buvo 
iššaukti atkartoti. Publikos buvo 
neperdaug. Visi ramiai klausėsi. 
Xa ir mūsų darbas nenuėjo veltui.

L. D. K. S. kuopele jau senai gj-- 
vuoja W. Lynne, bet - niekuomet 
dar nebuvo surengus tokio pasi
linksminimo, kaip šiuo kartu. Mat 
nebuvo darbščią narių, kurie Į tą 
atydą atkreiptą. Bet laikui bė
gant atsirado iš tų pačiu nariu, su
manė viršminčtą vakarėlį.

K. S.

d_, b. bl, tilpę iš Jdomestead p. 
Alksnio korespondencija paduo
danti įvairias, žiąiAa. Ęąlįesfca, taip 
pat ir L. Vyčių. Į J-tęs knopte dar
buotu. Tarp įvairią prježatseių, 
kurios ardo ramybę ir tvarką kuo
poje, pažymėta:

>‘•Kuopoj-bmo narė, kuri na
riuose kėlė nesutikimus, iŠ tos prie
žasties daug narių apleido L. Vy
čiu 11-tą kuopą, bet dabar ir ji 
apleido Bomesteadą ir kuopai bus 
sveikiau^.”

Prieš šį p.<-Alksnio išsireiškimą 
L. V. 11 kp. štai ką atranda.

1. Kuopoj nei betvarkės nei 
nesįutkiriii] ’ nėra. Kuopai ' ešant 
sunkiame fiUansihiame padėjime, 
susirinkimuose diskusijos esti gy-

> vesnės, o nekartą net h- karštesnės, 
bet tas nerodo tvarkos ir vieny
bės trūkumą. 5

2. Vienatinė iš L.
kuopos tarpo narė, kuri apleido 
Iloniesteadą. yra p-lės Anelė Au
di utė-Pikūnienė. Ji- netik nekėlė 
.nesutikimą Vyčių tarpe, bet savo 
pasišventimu, atsidavimu Vyčių o- 
balsiams, ir darlištumu teikdavo 
pavyzdį kitiems kuopos nariams. 
Veik nuo kuopos užsimezgimo ji. 
dalyvavo .kuopos veikime; būdama 
kelis t metus kuopos , raštininke, 
nors darbais apkrauta,- veikė įvai
riose komisijose, dalyvavo teatrų 
'vkiOinįme, chore; vienu žodžiu, ka
da' Tik kuopa uždėjo jai kokią 
priedermę, ji • uoliai ■ stverdavosi 
darbo ir visados- pasekmingai. 
Kuopos isterijoje - bus pažymėta 
ka^ kuopa geriau tvarkėsi ir augo 
tais laikais kada Anele raštininka-

WEST ORANGE, N. J.

Lietiivos nepriklausomybė: 
metų sukaktuvių iškilmės jau 
rašyta, bet kai kas praleista.

tė ir kimisijos kad ji nesužino ką
kalbėtojas kalbės. Taigi tautiniu- \irivtv, ,0 W-
kas gerai pasitarnavo lenkams.

J. E.

- į daugi apvaikščiojimas buvo 
11-tos jgjamas bendras visą lietuvių

į komisiją inčjo katalikai ir 
tininkai, sudaryt pienus visam tam 
ir gaut kalbėtojus. Vakaru vedė
ju buvo J. Kralikas. Jis persta
tė kalbėtąją Strimaiti, kuris daug 
sykių yra kalbėjęs XewarkeV. 
Pradžioje savo kabios pasakė, kad 
kalbės apie Lietuvą ir jos reikalus. 
Bekalbant prisiėjo pasakyti, kad

NEWARK, N. J.

Bedievis pralošė pačią.
Prieš devynis metus bedievis P. 

T. apsivedė su dora katalike mer
gina. P. T. išsižiūrėjo rimtas vy
ras. Bet kada prisirišo prie są- 
vęs katalikę, tai tuoj pradėjo ro
dyt savi netikusias iltis, su kurio
mis vėliaus pakando šv. katalikiš
kų brostvą šniūrelius, nuo prak
tikuojančios katalikės (savo mo
ters) kaklo.

Visupirmu jis stengėsi moterį 
atkalbinti nuo bažnyčios lankymo,.

I
kas buvo puolimu ramybės jų 
tarpe.

Nelaiminga moteriškė, persekio- 
ap-'jama vyro, per keletą metų, kęs- 
Ka-'dama Įvairius persekioji nitus ir pa
reit-(baudas už tikėjimą. Poteriauti 

. tai slėpdavosi, kad vyras nepamaty
tų kalbant, nes už tai reikėdavo 
sunkiai nukentėti: kartais, vyras Į 
šėpą uždarydavo kalėt po kelias 
valandas ir it. ir ti. Iš karto ji 
laikosi, bet po nežmoniškų perse-

■alikišką tikėjimą: žinoma su pa- 
g.c-’.ba' laisvą draugą. Vienok jos 

'veide vis matydavos neramumas, 
jau apvaikščiojama 7 met-ą neprj-|Xors ji buvo raminama su stikle-
klausomybės sukaktuves^, kad jau lliu ir patvirkusiais draugais, be1 
Lietuva yra laisva. Tai jis paša-pas jos m-patenkino-ir paskutiniais 
lkė 'koaiškiausia ir kogarsiausia į 
.publiką, ' kad Lietuva da ne yra 
laisva. - Sakė atkartodamas, kad 
ji da'nelaisva. Sakė girdi <mi ji 
bus laisva už kiek metų, bet dabar 
ji ne yra laisva. Mat reiškia kai 
paims vairą - Lietuvoje' Į savo ran
kąs bedieviai, rusai, lenkai, tai

Šie lakiai, jjąrodo, kad ps tada tik bus’laisva. Publikoje? bn- 
o pranešimas- neteisingas. Ka- narif negalima nurimti, bet ką ginjo pranešimas- neteisingas, 

dąnsri kita L. V. 11-tos kp. narė ne- 
■'apleido-'Homcsteado, taigi šis tvir
tinimas užgauna. vieną iš žvaigždu
čių L. V. 11-tos kp., p-lę Anelę Au- 
yiutę-Pikūnienę, drauge ir visą 

i fkuopą.
Todėl, kuopa mėnesiniame susi

rinkime, vas. 2'2 d., 1925 m., vien
balsiai nutarė: L p. Alksnio klai
dingą pranešimą atitaisyti; 2. kuo
pa įvertindama p-lės Anelės Au- 
čiutės-Pikūnienės nenuilstamą 
darbavimąsi kuopoje, išreiškia jai 
nuoširiižią užuojautą, ir linki kad 
ir tolimesnis jos gyvenimas būtų 
taip pat pavyzdingas kaip ir kuo
poje.

Kur. S. J. čepananis, dva>. vad.
J. A. Bulfivičrus, pirmininkas 
Petronėlė M. Aučiutė, rašt.

darysi, Lietuvos gerb. atstovas ant 
estradas sėdi, negražu pakelti su
mišimas. Publikos gali būti apie 
300 — gal daugiau. Priėjus au
ką rinkti kaip tik surinkta apie 80 
dolerių. Strimaitis savo prakalba 
sugadino žmonių ūpą ir praryju 
aukas broliams vilniečiams žadė
tas. Tai-iri tariu žodį, čia yra kal-

(laikais pasirodė, kad ponia T. jau 
puikiai laisvai lošia. Tik bėda ne
ilgai vargšas džiaugėsi jos laisvu 
gvvenimu. Mat kuomet laisvė už
viešpatavo. tai visi sakramentai 
sutrupėjo: ponia jausdamos! lais
va. susidraugavo su laisvamanėliu 
ir marš savo laisvais keliais.
' Dabar vargšas bedievis aima
nuoja. būk tai širdis suspausta (i* 
nenuostabu, nes taip daug vargo 
turėjo pakol pačią apšvietė, o ap- 
švietes neteko).

Vėl gretinasi.
Newarko visokį cicilikčliai, lais- 

vamanėliai, ar nieko nemanėliai 
limpa prie katalikių ^nerginu it 
pikis bei smala prie batą. Susi
renka vargšai šventomis dienomis

čiulptą cigarą, nors ir nedega, 
(keletą dienų su vienu sportaujal 
bet apsižioję Čiulpia. 0 kada žmo
nės pradeda iš bažnyčios eiti, tai
tuoj pas tuos kpvalierius pasiro
do nepaprasta permaina ir sujudi
mas. Pirmiausia jie traukės nuo 
savo stovyklos, prisispiaudytos 
vietos. Eina visi lyg po koman
da, kiekvienas peržiūri drabužius, 
pasitaiso kaklaryšius, kad viskas 
būtų tvarkoj, žodžiu sakant, užve
da karę su savo nuvargusiu kūnu 
ir mėgina save pastatyt malones
niu-ir linksmesniu panelitj akyse. 
Gi pasirodžius joms prasideda tik
ras kepurių maustynias. Aiškiai 

(.matosi, kad kiekvienas stengiasi 
patraukt praeinančių mergaičių 
akytes, kad nors pamatyti bei pa
žvelgtų -Į juos mūčelninkėlius. Jie 
nuduoda gerbia ir būk pažįsta jas. 
Taip darant vargšams net ir kak
tos apkaista, kaikuriems ir cigarų 
galai išpuola (žinoma, jie pasiima 
juos vėlė besveikinant giedorkas, 
kurią yra gana gražus būrys ir vi
sos it pavasario pražydusios <rėlės. 
Bet nelaimė, jos mažai žiūri ant 
laisvų jų “ pakūtninkų. ” Vienok 
nabagai pasidžiaugia it lapė 
'■ grėpsais.” apsvaigsta, rodos, per
bėga per veidus kokia tai nema
toma nuliūdimo šmėkla, užviešpa
tauja visur tyla, prapuola budru
mas. nusvirs galvos, varva sei
lės ir nosys

įsiremia į stulpus m* laukia.
rodo juoWįfai. £K*4« gra# 
žus, tai cUjitrozduoja truputį 
dailiau, bęt kada šalt* ar lyją, tai 
▼isi eieiltkėliai.kąklus įtraųk^ąų-

Mi 
®»op*ra-

lietui kas iš musų t ikrui įsivaizduo
ju kaip kūdikių gimdymas yni puvojin- 
gus gyvybei. TJ16 metais mes neteko- . 
nie Amerikoje mužiuusin 16.(XX> motinų , 
nuo priežasčių surištų su kūdikių gim-. ’ ’ U 
dyiuu, ir bevelk viso to galima buvo iš1 ' ■ 
vengri. Gimdymo karštinė yra duž- ---n 
niausią mirties priežastis, o ji nepa
prasčiausia paeina iš užkrėtimo nuo 

^pribuvėjų ar patarnautojų rankų jndti- 
^u'i'Zzhi *

nmd.Vnio vietia motiną ' 
uis kūdikis, ii ' 

n tįsių neišgyveš ' -
< • mirt is upku- .. .•

< išųjįuikiės de- ’

netenka

buvo viena 
akiniai d;

'tina

Į 1.

— noneliai traukia it : pilnas k 
. „ ;iina:ir- ir pilvo i 

pelinio pauderio prižebėje — irs-įanaiyzą Slapumo, 
ko savo ramybės stikliniame diė- ’pi(7į1() 
vuly.

■m. neirti kuolais ateis yra neatbu- 
kjekvienai ju..:;niu sekančių daly-

Klevinukas.

NEWARK, N. J.

L. I). K. S. 14 kuoops mėnesinis 
susirinkimas Įvyks kovo 13 d., 
19'25 m., šv. Jurgio dr-jos svetai
nėj. Malonėkite visi nariai atsi
lankyti ir atsiveskit naujų narių. 
Užsilikusicji nariai malonėkite už
simokėti. Taipogi daugelis yra 
svarbių reikalų.

<uno iste^zaminavniias, 
išniieravimą. ir pa&ją

valgis, su gaiLėtimU 

imas perdidelio augi- , 
m<> svaryri dažnai pašisveriaiit ir su-. 1. 
mažinant krakmolo ir cukraus dalį.vai- >t 
giiiostį ' ’

4. I žĮfJijiuąi skystjrni},; kaip pieuo f 
ir vandens.

s viduį-ių užkietė- (
iei

6. Kasdien reikia maudytis, kad ... 
prakęiriivfmHS’vrerai eitų.

Priežiūra dantų.
S. j'žtekrinai poilsio ir miejro. ’ ‘

Dirbti reikia nepervirš ir mankš- -< 
tintį-įlM* nuovargio.

10. Reikia nešioti tinkamas draptt-- ■ i' - 
mis ir tinkamai atsilsėti.

11. Kasdien pavaikščioti ore ir ge- '!--

Valdyba.

DETROIT, MICH.

Volungis.

PRANEŠIMAS
Pittsburgho ir Apielinkės 

Lituviams.
<inouii pranešam visuoii

IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA LAIKE
GUNDYMO.

C. BROOKLYN, N. Y.

WE8TVILLE, ILL.

Lietuvos

mas L. T). K. S. 10 kuopos pobaž-

;oi pn bažnvtinin pamaldų. Gw-

bus aplaiky‘1. pc- ši susirinkimą

arbiąt dalykų
Kuopos rašt. J. Banišauskas

Numažintos Kainos

I LIETUVĄ

L. D. K. S. kp. svarbus susirin- 
imas Įvyks kovo 15 d. šv. Jurgio 

parapijos mokslainėj po sumos. Mi
si nariai malonėkite sueit. Žėdnas 
narys privalo ateit ir užsimokėt 
mėnesines.

ginxlyintii reikalinga ypatingo mokfnf- 
nx» 5r;yra atskira chirurgij'os, dajjs. Ge- i

• riausias chirurgas nėra i»er geras Jei 
.(žmogus kenčia nuo nulaužtos kojos ar 
’aiH’tidicitš. Gabus veterinarus yra pa

brangini galvijų 
■yvvbė ir busianti 
vaiko neužsipelno 
r slaugytojos prie- 

kuria tik galima gauti?

nm;

; Toms motinoms, kurios turi kūdikių, ’ .
Fin. rast. V. Markuzas ne-ai i jų krūtimis jieneti. yra stip

rini rekolueiHltiopjainas vartoti' Bot> '■

LAWRENCE, MASS.

L. D. K. S. 70 kuopos susirinki
mas Įvyks 15 d. kovo, tuoj po tre
jų šv. mišių paprastoj vietoj. Vi- 
d nariai bei narės turit ateiti ant 
susirinkimo ir naujų atsivesti.

Valdyba.

nei. kad L. |(. I\. >>. A. ritts- 
burgh'o apskritys rengia milži 
nišką išvažiavimą ‘“Lietuvių 
Diena” vadinamą, pirmu syk 
Šioj apiclinkėj. Liepos 4 tą

Šv Petro ir Povilo parapijos 
svetainėj atsižymėjo vaidylos-jan- 

jnimas. Atvaizdavo “Patriciją.” 

Lošė 14 ypatų nedėlioj, kovo 1 d. 
ir prie to ‘aip-gi atvaizduota ko
medija. Publikai labai patiko ir

Pranciškieč-ių fanpoje su įvai
riu programų. Prašome visą 

j kolonijų nieko tąąjieną nereng
ei. Pelnas skiriamas visuoine- 
ininiains reikalams, kaip tai se
serini' ir kitiems.

Jj. R. K. S. A. PittshurRh’o 
Apskričio Valdyba:

dititii. 
t»inėi 
sukti, 
pijai, 
riečia

Publikos buvo pilna sve- 
kad nebuvo vietos nei apsi- 

Pusė pelno skiriama para- 
o kita pusė seserų kazimie- 
vionnolynui.

WE8T LYNN, MASS.

Bep

Vasario 21 d. Lietuvių U. K. sve-
Pirm. — J. B. Tamkevičiu* tainėj buvo koncertas su vaknruš-
Rašt.__ A, ftaHaHitfmia komis, kurį buvo'surengti* L. D.

.40

.30

.20

Rofden's E.igTe Pienas yra rnftts- 
knris jiabuda voja stiprias kojas ir 

■uis kūnus, .jie kūdiki įgalina ausr-’

UNITED STATES LINES 
45 Broadwav New York City

75 State Street Boston, Mass.

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Man.

kfu®« ir normai iškilme. Jis yra reko- 
mcndtTo,i:ini:i« gydytoju j>or G." metus

r

UNTED SHIPPING BOARD

Ap’aikėme siuntini maldaknygitj vertės $1.000. Parduoda
mo veik per pusę kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti. 
Ag'ntai. perkaintieji maldaknygą nemažiaus $25.00 vertės 
gmina gerą nuošimtį. Turime sekančią maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, baltais c.eluloidos viršeliais gu ka- 

bukc, auksuoti kraštai, nepaprastai graži, tik.... $1.75
ANIOLAS SARGAS, tokiais,pat apdarais, tik biski ma

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

apdarais, su kabute................................................ $1.75
ANIOLfiLIS, labai graži vaikams knygelė, minkštais 

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

tik ............................................................................
ANIpLtLĮS, graži vaikams knygelė, kietais apdarais.

Kaina tik....................................... ..............................

Niekas nėra pergera jūsų kūdikiui. 
Duokite jam geriausį — Borden’s 
Eagle Pieną. Jis absoliutiškai sau
gus ir grynas.

•Jei pasiusite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden Building, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pianu.

Dept. 2



REIKALAUJA DIDESNIŲ 
ALGŲ.

f; Bostono namų statytojų uni- 
t -jos daibdaviams stato reikala- 
y vimus padidinti algas. -Algų 
' padidinimo reikalauja ypač- tie, 

t kurie jau dabar turi geras al
gas. Kai kanos unijos daėjo 
iki to, kad reikalauja p) $1.50 
valandoj. Dabar jie gauna po 
$1.25. Tie darbininkai yra 
plasteroriai i r tile layeriai.

Paprasti darbininkai dabar 
tegauna po 65c. valandoj. Jie 
nori algų pakėlimo, bet tie. ku
rie gauna ]x> $1.25 ir po $1.10 
valandoj>11 didesniu griežtumu 
reikalauja, negu paprastieji 
darbininkai.

NUŠOVĖ PAČIĄ.

ma sakyti, choras puikiai pasi
darbavo. Kaip girdėjau, tai 
choras vargonų fondo pinigų 
parap. pridavė jišv.iso nuo sc- 
niau jr dabar aipii $l,70O.tlO. 
Tai jeigu visos dr-jos ir kuopos 
būtų tiek pasidarbavę dėl para
pijos, kaip choras, tai būti! ki
taip parapija stovėjus.

Toliau buvo skaityta^ laiškas
nuo L. Vyčių 17-tos kuopos Sei-ilė'šas jų skaičiuj ir dirbančių 
mo Rengimo Komisijos >u už- IMnio> narių) priskaitoma l,-^niU)-

' . 'arba 3.2 nuoš. ir darbininkų —
savistoviu — 649.549 žm. arba :334.03d žiu. arba 24,2 nuos.
32 nuoš. IŠ savistovių gywn-Į 
tojų daugiausia tenka žemės ū- ■ 
kini, būtent, 1,088.816 žm. arba * 

toliau <*ina jnamoiK
— 84,863 žm. arba 6.1 nuoš.. 
transportas ii’ >u>isiekima> -■ 
13.041 žm. arba 0.9 nuoš..
kybą — 32,422 žm. arba 
nuo.. vai>tybė>

* Kuo Lietuvos gyventojai

^tati.-tikos daviniais. Lietu
os irvventoju su>ikirstviiias

darbas — 4444,471 žm. arba 
nuoš. ir kitos sritys — 115,51i 
žm. arba 8,4 nuoš.

Socialiniu atžvilgiu savyste-

vivo Kauniene) kažko pama-. . . . | IJiŠElį.S... . . .
Padarius pas jų asmeru kratų ,jf-ortuiuo ossuivus K r* va . Kurnu negu u m, Areų^uer*.

j. radę ktdvttj. pusbutelių ir ponji^*** Į|- t.-_ 1Į . j - -. * * ... . . LU.
_ . ... rac.11 \.erunebo. ,,>tn SL>

• Kadang tas įvyko nuo mieste
lio apie 1 kilometrą tolumo —

“juyliino’
ir jtvra mokytis. Kreipkitės i 

LlETrvn,T KOOrEKACi.l-y ”4

gvventojai skirstomi tokiu ^)ino galima spręsti, kad yr^.
- ss s -r- * * 11 w» x-v • •'S

pragyvenimo šaltiniais atrodo j būdu: s 
taip: savistoviu gyventojų (tu- tratorių 
rinčių nuolatini uždarbi arba ba 2.>.I i

NAUJOS STIPRYBtS IR NER
VŲ BUDAVOTOJAS

šeimininku ir adminis- 
ą esama 346.247) žm. ar- 

I luioš., dirbančiu šeimos

So. Bostone, 909 E. Second 
St. ištiko tragedija. Armėnas 
Kochin nušovė savo draugo pa
čių ir pats nusišovė. šcvėja< 
nugabenąs i City Hospital dar 
išgalėjo pasakyti, kad ji> nušo
vęs ją eito, kad manęs, kad 
ji nesanti ištikima savo vyrui.

Armėnas nušautąją pačią bu 
vo nusipirkę> iš turkiško iiaiv- 
juo 19231H. ir atsivežęs Ameri
kon. Cžją buvo inokėj' 
000.

Šoveja> buvo pabroliu 
šliubo savo draugo >1 
renio išpirkta nuotaki

i jrpet.-' j u .'’ivtin i u J n * 1J

Įšeimos narių) priskaitoma L- 
kvietiinu, kad choras prisidėtn 1379,132 žm. arba 68 nuoš. ir ne- 
prie programa išpildymo šeimi
niam koncertui. Laiškas tapo 
priimtas ir nutarta prisidėti ir
gi vienbalsiai visi sutiko,

'Poliau buvo skaitytas laška- :.”S,9 nuo: 
nuo L. D. K. Keistučio Drau-i 
gijos. Laiškas tapo priimtas. 
Tame laiške prašė draugija, 
ka dciioras ja! užleisti! balan
džio 2H d. š. m. dėl baliaus, bet 
choras ant to reikalavimo nesu
tiko. Ir nutarė paty.- laikyti ta

tarnautoju — 44.070 žiu.

Atrado slaptą degtinės 
‘sandėlį.”

Kelmė, š. m. >au>io mėn. 26 
,d. tap) >u.-vktas slaptas degli- 

.-amiėlis. Kelmės nuovados 
vi>uemetiė< Policijos V-kas p. L. >11 polivi-

’kur-nors |r “urnio”SandėFuJ’ 
Tuojau tapo padaryta kbafa 
pas nekurhios piliečius ir pa> 
pik Milašių, Tauragės g,-vėje 
buvo ta^H'^tirAio’’ ‘SArntleįis- su
sektas. Kasta beno 30 pusbute
lių ii' keletas litrų. Matoma, 
kad žydelis Icikzonas bijo sa
vo name laikyti sandėlio, tai ir 
paslė]>ė pas krikščioni, kuri 
aiškinasi būk tą degtinę iš 
Šiaulių minimam žydui parve
žęs. Leistina, kad jiolicija pa
si rūpintų ii' kitus tokius slap
tus traktierius iškeltų aikštėn, 
kurių mūsų uiiestelvje netrūks
ta.

ta naįja gyduoįū MbudJavoja sil
pnus, nervuotus žmones atgal į 
sveikatą. Ji atlieka savo darbę, 
ir atlieka ąį greitai.

' ?At4niJas? An-f geležleft Ir ipėk 
vai fostor.i, Nugu-TvĮię j>ęui kraują ge
ležim ir nervus fosforui.-. Tukstanėia: 
hut>Dią vartoju tą mokslišką kraujų ir 
nervų ut bialav.ojinig Jr surautln dideli 
lugeriniiną j keletą jienn. Musų skab 
tytojai sūrūs. kwd Nuga-Tone yra ne
kenksminga. inal'Hrt ir ;rvra gyduolė ku

S I i «tistipi-iiirt uemik-lr priduoda vi kini-
ino. pataiso apetitų, sustiprina kraują, 
nervu* ir visą kūną. .Ji teikia atšXi<.7 
žinantį iniejrą, stimuliuoja inkstus ir 
kelinis, reguliuoja skilvį ir žarnas. Iš- 
ilirlkėjal Nttga-Tone žino labai gerai, 
kad ji suteiks jutus tiek daug gvro ir 
jie įsakė visiems aptiekoriains duoti 
jums garantiją arba pinigus grąžinti.
>‘i jus neužgniiėdius. Žiūrėkite ^ttranti- 
j;j ant pakelio. Itekoinemluoj^nia. gsi- 
rantuojama ir ptmlti.Hlama )ms visus 
apt iekoritis.

(MOTERIS)
.Nedaro skirtumo kaip toli i'nmlstos 
manote persikelti, aš patarnausiu daug , 
pigesne kutam negu kiti. Kreipiutfie.

Doręliester, Muša. Tel. IKu-_ :)0R2-W.

TeL So. Boston 870

T»L Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAU8KAS)

706 Matu St., MonteUo, Man. 
(Kampu Broad Street) 

VBKMKKKaaSfifiKMMMn

KRIAUČIUS
KrttNičhB A- SIMOKAITIS per- 

«ikėlfc | nau-Ju, vlet>. Jis siuva vi
sokius vyriškus vtaįhųžius ir gertu 
padaro. JRtgtau, negu knpnors ki
tur. Taipgi, iiprosina jr ištaiso* »wb u s.

A.SIM0KAITIS

to.jo-

lini-

Litai doleriais

Rep

SVARU IR NAUDINGA 
ŽINIA.

tuojau iaj)o
Daiginio koni

sėr i n inkų s tįsi r; nkim 
pereitą mn.inką. t 

.. buvo apit'37). i,it;7‘a

bininku.- V. A’;

1'1

26.00
300

400
X. Korespondentas

laidos

Dl'lOJH

36.40
41.60

Pavasaris Netoli
NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJE 

Pasiusk Jiems Litų Pluoštą.
Ir jei nori kad pinigai greit ir 

m-k juos per rimčiausią ir didžiausią pinigu, siuntimo Įstaigą
IKTl'Vn/ PREKYBOS BENDROVĘ.

B-VĖS SUSIRINKIMAS

Jaunoms merginoms ir 
moterims.

PRAKALBOS.

prakalbo

Lietuvo- Diika< 
po globa Ąlntinos š\
ton. Mas-.. 
kirmi kov< .

laikė .-avo siisirin-'
()-6. m:*a:v '

to- a.'iace’i.ijo- jiuuiiai.

rimtų dai;. ą. 1A-A-, unile- Rėmėja.
tą. Per šk ’ 7-. ’ i' i ♦ •< ’ ’ * > —
nuros be y ;:o Į>‘.mm ' ė ■ SVARBUS PRANEŠIMAS, i
iki 25 meą . l’žmi katros-la:-: V:-i. xi;rio ‘.ik nori į-toti i
neprigulit ■vi'- š:<>< :vak: a:?'-'! v našelpiiię di’-.ia ir Įlašinau-
draugijos :iihiir yra Įiruua yri- j bot: vra proga, tai privalo at-
gulėti. D"augijii airnu visa:::-' . -i: -i'-.kad -v. jono E. dr- :;i.
kame: kai:•;i;a :■• nar ą -kalt- i m-'Aiioj kovo 15 d. tui'ė-
linini. j rinki:-:a pai’aniįo- salėj. 4H2 E.

Nutarė : ' ■ 7 • 1‘rmižia 2 vai. Tai
liejos M ot”-?> Db-vf ak-A- . .’m- paskutinė iii'-r.a. knr-oje Š:

Toliau :: •ia.y'-’a":: ;- !dv-.ia priims naujus narius ir
kilmingo-' tv. o šio-- Mot--.: puse -toj;!:?). \ ii> : ”
Siijungo- ' :: xi:< ipo- :! ■ ■ - -•:. vi->> tą žinoki?• ir ateikite į -n-
kaktuvią. ‘A Ai.rm -š;.' -irinkuną. Nariai turės užsi-
visom.- na: -n.- pa-ii-'iDin:? Į)f r.»■'/

.Viltai’- - ■ V-AA;
gražų ir j •;nkingr. ''iAą -— g-- Valdyba.
gūžio 2 d T?- 'm"--, ---------------------------- -----------------
dinta> Ai ! . T! r\ ' ’ ’ "" • *' • ANT PARDAVIMO
farmeriu. Eit- mi:- ...  T- . ” •; kt: i”.;::

Prekyba Lietuvoje didėja.

)U
200

j 0.7)0
171.60

ŠTAI MUSŲ KURSAS: 
’ Litai doleriais*

500 jį 1;
6-00
700 ••
soc ••
900 ••

hooo ••
2060

■3000 " 
4000 " 
5000 "

:1000d '

*52.60
61.90

>'2.40
92.70 '

103.00
204.00
306.00
40S.00
7)10.00

• 1010.00 .

vų inspekcijos 1924 m. g.ruo- 
Idžio mėn. jregi>truola 6 naujos 
j valiotoji) bendrovės, 2 gamin- 

saugiau Lietuvon nueitų :tojų Irendrovės, 1 žemės ūkio 
Idraugija, S pieno perdirbimo 
^bendrovė.-, S lietuvių smulkau5 
jkredito bankai, 3 savitarpio 
pIraugijos. 4 pilnosios bendro
vės ir 1 svetimšalių bendrovė.

Į Apskritai. 1925 m. sausio m. 
H d. Lietuvoj buvo 464 vartoto
jų bendrovės. 43 gamintoju 
'bendrovės. 5 statybos berdro-

PAIEŠKOJIMAI
Aš Mikolas KAMANDULIS, prašau 

vėr pažįstamų, o ypač Daugu parapi
jos. Bukaučiiškių kaimo, Kamandulių, 
Patinsią, Ribačiadską, atsiliepti šiuo 
antrašu: 20 Fason St., Montello, Mass. 
nes apleidžiu Ameriką 1G balandžio l 
m. Lietuvoj lankysiuos šiose vietose: 
Dauguese, Alytuj, Pivašiūnuose, Onuš
ky, Duomenyse, Žiežmariuose, Auždva
ry, Alovėj ir kt. (A10)

LMACDONELL, M. D.
GoHma nuitalMti ir lietuviikai

onao VALAMDoe: Rytais iki 9 vo
Po pietų nuo 1—» 
Vakarais nuo6—t

838 S. Broadway, 80. Boston

Doleriai litais:

. . . 47 lit

4 0.00........... 97

7 5.00........... 144

20.00. ...

2V).9O............240

30.06............288

7)0.00........... 4s0

100.00 970

nant pinigus nieko primokėti, nereikia.

rdirbimo bendrovių, 
ą smulkaus kredito

I'iiieškau savo pažįstamo iš karitto- 
neuės laiku Juozo Burinsko. kurs bu- 
vi's sužeistas Krflneijoj. Sugrįžus gy- 
vei.H (’hieagoj. ‘Pnieškau teipgi Stanis
lovo .JaOTiino. turėjo saliun.ą ar,: State 
St.. <'hirnuoj. Antano Jaugelio turėjo

lokiii pat banką. 3 taupmenų 
(savyšalpos) kasos. 76 akcinės 

.ir pajinės bendrovės. 20 save 
tarpio draugijų. 10 akcinių pi 
jbankų. 4 bankiniai namai. 5 
[bankinės kontoros. 3 pinigui 
Įkeitimo kontoros. 87 pilnosios 
bendrovės ir 81 svetimšaliu 
bendrovė.

Alu
ose bankų skyriuose ir per paštas.

Pavasaris Keliavimo Laikas!
■ . . . i

Lietuvon, tai apsižiūrėk kam pavedi ke- Į
i. kad paskui nereiktų gailėtis po laiko, j Kelmė. Soeialdeniokiatai no- 

, -r, -t -)-•)• i’i gauti žemės. Nors socialde-
vdos Bendrovei gali minai pasitikėti. Si pavasa- ■, ....................... .... , .

, ,. A . _, , ‘ Imokratai. vaisiieciai liaud. irarnos net kelios dioeiės Lietuviu Ekskursijos pa-i, ... ....... . , . .. . 'Įeiti socialistiniai gaivalai eina
mleimams Atlipiname pa>u> ir i ,za>. |prįe žemės nacionalizacijos, bet 
kitus domientus. Į prieš visuomenę sakosi, kad ji?

a BAT.ANDŽTO 16. 1925 po vadovyste į geriau vykdysią Žemės Hefor- 
11. Kamandulio didžiu laivu C’OLIAIBLA

LITHUANIAN SALES CORPORATION
166 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

A. IVAS, 361 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

KOVO 4 b'T):t š. Vi. G’:vn 
kyląs .-lavink n 
bažnytinio ė, oro 
p-lės O. š 
protokolu: 
priimtas s 
tvarkiai b■■

šaukt

Karl-Alfons Urbanavičiui, sūnūs

jnęs Mekkio dvare, Šiaulių apskr.. Kau
no rėti., pa ieškau savo dėdes 'Jono T'r 
iKtiiavičiuas.jsunau^ Aįfcksąmiro įr Ee- 

' Hcijos , Vrbah^NlAiį.“ '‘šijinlrtf ’ apskr. 
Į Kauno rėl. Jau 40 m. kaip išvažiavo į

New Yorką, bttvo ir Philadeiplcijoj, o 
dalia r nežinia kur randaisi. Prašau jį 

' atsiliepti.. Mano antrašas: I.ITHt’A-

I’aįeškau savo broliį Joną I’ocj. jau P 
motai kaip išvažiavo iš Dennsylvanijo

I’rašoin atsiliepti. Gavome žinią 
kad j<> pati mirė Lietuvoje, žinantieji 
apie jį malonėkite pranešti. M. I’O-

mą. Taigi ir mūsų Kelmiškiai 
soc. dem. nori duoti žemės Kel
mės m-lio gyventojams iš Kel
mės dvaro (kas tederanti! jau 
seniai yra iškovota ir tikimės 
gauti). Patarčiau ponams soc. 
dem. neapgaudinėti žmonių, bet 

dar

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R. 
Hesid. TeL: So. Boston 1912—W.

S» BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborius, baleamuoto-

I >s, Real Estete ir Public Notaras.
i 348 W. Broadwąy,

South Boston, Mass.
Residencija: 237 D St. So. Boston.

Tei. S. B. 4000 !

DAKTARAS
I, LANDŽIUS-SEYMOUR

16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

lostono Draugysčiij Vai 
dybų Adresai

sV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
t’irmĮninkąs — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Miss. 
Telephone South Boston 1516—J.

dice-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
250 Gold St., So. Boston, Mass. 

'rot. Raštininkas — J. Gliaeckis,
5 Thoma.s Pk., So. Boston, Mass 
in. Rištiainkas — M. šeikis.
40 Marine Road, So. Boston, Mass. 

."aslerius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadivay, So. Boston, Mass. 

.'varkdarys — J. Zaikis,
7 \Vinfield St., So. Boston, Mass. 

draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
valandą po pietų, parapijos salėj. 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

)R-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

■ . SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

i'irm. — Z. Zičklenė,
203 W. 3-rd St.,-Sa JBosUrn, Mas*. 

Vtce-Pfrtų. — A. Jannšoniiaė,
1426 Columbia Rd., So. Boston,. Mato 
rot Rašt. — O. Siatrienė,
443 E. 7-th St., So. Boston, Mass. * 

f- in. Rašt. — J. Keys,
115 G Street, So. Boston, Mas*.

>.d. — O, Stanluliutė,
105 6-th S t., So. Boston, Mass. 
varkdarė — O. Mizgirdieng.
164 8-tb St,- So. Boston, Mase.

raugi jos reikalais kreipkitės visados Į 
protokolų raštininke. Draugija laiko 
saro susirinkimas kas antrų otarnin- 
ką. kiekvieno mdnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės, South Boston, Mass.

D. A. ZALETSKAS

P10ĖUV0NĖ

Komisija

SUSIRINKIMAS

BARGENAS
lt’lte.

-jua- i stojll 1
mm ki

bei labai g:iž,i;ii ie-lnv
$1 S.AOm:

kiaušiu 
vaną. 
vano

t re
ni e-

Lietuvys Gydytojas 
772 KAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS: 

nuo 9 ryte iki 9 vaL vakare.

irius kas siuntė pinigu 
ikslns. l>er jn nesnlau-

OFISAS: 983 Cambridge Street, Cambridge Mass.
REZIDENCIJA:

26 Dirn.ic'k St., Somerville, Mass., Tel. Prospect 0415-M.

šiim skelbiu Cambridge’io. IR»tou’n ir kitų 
je-u-liu limuviams. jog aš baigiau 

ir balza-

REIKALINGA TARNAITĖ
prie namų darbo ir prižiūrėt du 
vaiku. Nrrrikia skalbti. Geros są
lygos. A. Diumontiėnė, 9r>4 Main 
St . X. VVoburn, Mass. i10 )

d .-ubą ir pa re i- 
ign ,jū>iĮ šeimynoj, at-' 
sų giminės bei priote- 

jtlarm Įiafaniavimas jus 
m nenustebins, nes

kioms merai b'rm
Buvo išduot;!' 

bažnytin® e uireito v;i 
d. š. in.. k::i išdavė \
ka >11 V. .Mi'doni'u. Pa>irod<" 
kad parapijai paliko gryno pd 
no $7(M).<«i-r vii š.

Taipgi hm o išduotas- rapor
tai' choro ’d i

viešai skelbti ir patiems 
pirma gerai Įsiskaityti 
programą, ir ją pildyti.

(Kaimo “Darbininkas'

LIETUVIS GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS

o m^neninlus tranirinkisos kas pirmu 
•dildienl ktekrteoo mtomto, po nnm. 
H WtshlactOD St, Bo«toa Mim, 
HO raatoda po pieto- Attitemf 

raMrfctimo atafrmkita n aa*to <Mto 
Iriau* nauju nariu pri* moau dratefljto 
prirašyti.

192.5 m. prisiųsiu prabas, 
mpolius“ duosite užsakym;

FOTOGRAFAS IR MAIJO 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON
Buvęs Pl)iln<lelphijos fotografas

<’-iu kartu važiuoja Lietuvon. 1922 
<1p1 900 .Amerikos lietuvių sąžinių- 
puturnavan niifotozrnfnrMlamas jų-

brolių, seselių, triobas su gyvuliais, ar 
mylim,) vietą, tni ntšyk timj.iHis pilną

■iminių Lietuvoj, ir savo 
įgrįžęs Amerikon rudeny- 

Pnmntę 
Pinigu 

Noreikai im
siu pinigų ir Lietuvoj nno ju<u; gimi
niu. Apiankysiii visus, kuri ir toliminn- 

_,i0*uvr>< kampelius. V. J. STAN- 
-th St.. Enston
(TAWtl11M2tn

Mike BluLs. 501 Pine Hills St-, 
Minersviile, Pa. rašai “Dėkui Tamsta' 
p. žakaltį nt Jūsų stebuklingai šutai 
sytas Žoles, kurios mane sveiku padart 
Turtjan viduriu didį sukietėjimą. «kf 
vio nedirtltną, galvos skaudėjimo, nak 
finais nemlco, dieglius viduriuose Ir nle 
ko valgyt! nenorėjau, bet kaip aš su 
naudojau Jūsų žolią du pakeliu No 
3O5A, tai tas visas nesmagumas uu< 
manjs dingo ir veliju kiekvienam fano 
gui kreipti* pas žnkaitj iu negerais vi 

durtais, e tos žolės ir jomis atitaisys 
Prekė 00c už pakeli ’’ Atsiusk 10c. 
»> gausi visokią sotttj ir knygą katalogu 
Adresuok taip:

| ILZURATFIB _ _
MdHvdsoB Aven Rodkester. N Y

IV. KAZIMIERO R. K. DR-JOB 
VALDYBOS ANTRAJAI

Ptnnltftikas — J. Jaro**.
562 E. 6-th St, So. Boston, Mato 

‘ice-pirm. — J. Ornbfnskaa,
157 M Street, So. Boston. Mato 

“rot Raitininkas — A. Janutonl*.
1426 Colnmbia R<L, S. Boaton, Mm 

"tnlnanj Raštininką* — k .Kiuri*,
8 Hateh Street; So. Boston, Mato 

Miniotai* — L. ftrajęMys.
1 111 Bowen ft, So. Boatoa, Mato
tvarkdarys —' P. Laočka,

395 E. Flfth St, 80. Boston. Mato 
Draugijos reikalais kreipkite* rito* 

los į protokolu raštini n k*.
Draugija savo rasirnklBtta) laiko 2-r, 

ledSdlenj kiekvieno mėnesio l-m< vai 
-x> pietų parapijos aaMJa. 4OS ftovent*

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

Apie inaii'i naujai nudaryta bizni patys atsi
minkite ii- paskleiskite apie mane žinias tarp sa
vo draiitrii. prietelin 
kitur žmonių tarpe.

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriansį paskutinį patamrimi, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mus. Tol. 8. B. 0183-W.

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

BOSTON, MASS.
IRM ĮNINKĄS — V. Zalisckaa 
514 E. Brosdtray. So. Boston, Mns*. 
IGE-PTRM. — Porlln* Rnka.
95 C Street, So. Boston. Mato

PROT. RAST. — Antanus Macejun**, 
450 E. Seventh St.. So. Boston. Mato 

IN. RAST. — Juozapas VinkevHčna 
906 E. Broadvmy. So. Boston, Mnto 
ASIERIUS — Andr. ZnlIecUa, 
611 K.iFMth' St. Se. Boston. Mato 

IARSAIĄjt—Katrimlems Mlkallioni*.
906 E. Bmedtra.v, So. Boston, Mato




