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Rymas. — Italijoj buvo bėki - i 
ląs maištas, turbūt tikslu nu-! 
versti fašistų valdžią. Maiš- Į 

gp tas prasidėjo plėšimais trauki- ' 
nių,„ padegimais geležinkelių 
stočių. Padegimai Įvyko Ry
me, l ’lorenci joj ir i’arnmv | 
Smai uiausių priemonių griebė
si valdžia, kad pasmaugti 
kilimą ir sustabdyti piešimu.-.į 
Apskričių viršininkams Į.-aky-, 
ta ardyti visokius politiški;-1 
klubus ir organizacijas, kurios ! 
neisrodo ištikimo.-, i tegu: ere i ' 
milicijai sumobilizuota fašisti-i 
nė milicija. Toji fašistinė mi-1 
licija Įvairiose Italijos vieto.-c <1. 
darė demonstracijas. Ryme de- sinn 
monstravo Lodė) fašistų su kul- jtą <ia 
kosvaidžiais. Po to buvo para- mą a 

das kariuomenės. ’gos i
Kartu nutildyti tapo valdžiai (Nūn 

priešingieji laikraščiai. limta
mo.

DEL SUBARIMO NUSI
ŽUDĖ.

valdininkai, policinanai, švais
tosi }>o sodžius nešiodaim savo 
kultūrą ir išmokina tokių daly 
kų, kad net gėda. Mergaitė.- 
dievotos tampa |wiskulinč mi- 
valkatomis. mat. ponaičiai mo
ka švelninti prisitaikinti. i>ri.J- 
meilint^.,. Dėka tiem paatik- 
.-UHtieijijįdvikojieni- veršeihmm 
nėra jau ramybės nei šeimyniš
kuose pasilinksminimuos •. n-

F

W 
stone . 
ja n ui

Ė ALGAS.

A ALGAS.

, R. 1. — Black 
eturing kumpam 
vo darbininkam? 
nuok. Ta- paiiv-
ninku.

TA

New York. — Marion Barba
te subarė dukterį. 21 rtt am
žiaus už vėlai parėjimą, šakė, 

.y.kad buvo ant ••mūrių.” Tėvo <io^ 
Mdbarimu susierzinusi mergina' 
'Br

šoko pro lan 
lt.* ir ir/simušė.

ų kapojimas 
nesiliauja

; PRIRENGĖ 20,000 KAMBA
RIŲ.

i Rymas. — Karališkasis Ry
mo komisijonierius paskelbė, 
kad šventųjų Metų maldinin-

. kams prirengta yra 2U.IMH) kam
barių. Pusė tų kambarių yra 
koteliuose, o kita pusė priva- 
.‘minose namuose. Be to dar 

EL ALvrtJ NU- menas bot-elis skubiai budavo- 
ŠIMO. įamas. Jame tilps*!.000 sve>

, Mass. — Sausio 7 ' 
i audėjų unijų -n- ’ 
psvarstyti paskelh- 
ams algų numuši- į 
uoš. Numuštos ai-i 
dion sausio 12 J. normalio ir plačiai užliejo 
i. kaip darbininkai • krantus. Visi priemiesčiai 
ti dėl algų numuši- ‘ tapo jnHiėtk

Įlovo dirBlu^pš*n^TTaj^nzne- 
tos. Traukiniai i miestą nega
li ateiti. Iš žemesniųjų vietų 
žmonės liūgo i augŠtesnes.

POTVINIS. LENINGRADE.
Leningrad. — Upės Ne vos 

’anduo pakilo S pėdas virš 
J. normalio

imjos pranešė unijų 
kad algos nuo >au- 

numuštos 
Tai tas dalvka-

mų
del^p
šio būsiančios
pn 1̂

nuo treūi-Į luhų įbuf)t;'ls unijoms apsvars-
’tvflįl nutars streiku nas‘-

SUDEGĖ MOTERIS.

Fdchburg, Mas.-. — ?\foteris 
Margaret Furlong bekurdama 
pečių padegė savo drabužius.
'Pati taip ap<

ly?pm Pas mus tik ašaros. p>i- 
p^"spfuidimai, ]x‘rsekiojimai be 

galo. Kiek vargų turi lenką' 
su užgrobtai.- kraštais Lietn- 

l vos, Baltgudijo.-. Ukrainos pa-
I rodo kad ir tą.- nuolatinis karo
[ stovis, -kuriame gyvename, o
: kurs visgi nesugeba apginti

žmonių nuo visokių plėšiku, 
į banditų. Daugybė atsitikimų

yra. kad patįs policininkai da
ro banditiškus užpuolimu- ir 

Į patįs ,-avę gaudo, žinoma be 
pasekmių. Taip, dar n<*pamir- 
šome drąsaus apiplėšimo trau- 

! kinio Polesieje. kai}) jau B-pa- 
• . lio vėl apiplėšta traukinis t;;r

JjH* Prasto.- ir Baramrvicių. At- 
! imta nuo važiavusiųjų jame
t brangenybė.-, pinigai, bran-
į gesni rūbai; užmušta ar sužeis-
l ta keletas žmonlii-. Banditui,
j kaip }M) žema smego ir niekur

jų nesuranda. Tiltus (mano 
parapijoje, apiplėšė keleivius, 
gerokai apdaužė id lingo bu ži-

••Gaila, kad nieko link^uium- 
Tam.-tai parašyti negaliu. Kur 
tiX pažvelgsi, visur .-u.irutė 
slinkimas pražūtim

•“Dar sykį tariu Tam.-’.a šir
dingą a'čiū už prisių.-ta - knyga

Ruošiasi Prancūzijon.
Zapyškis, Kauno ap.-ki. čir. 

organizuojasi keliolika šeimy
nų važiuoti į Prancūziją darbo 
ieškoti. Važiuoti nori ypatin
gai tie darbininkai, kurie ne
teko darbo ‘/Kžerlmh;” durpy
nui bankrutavus. Tam reikalu? 
emigrantai-spiečiasi i Ruu tik
ras partijas, kurios mano'~ ’-Š 
Klaipėdos niaukti laivti. Ar 
tie darbininkai važiuoja darb»

kynijanri ir kokiom s

KUN. JONAITIS, '
kuri juodarankiai norėjo apiplėšti. (Skaityk korespondencijas 
iš Detroito). &

g MIRĖ MAŽIAU.
New Yorko mieste mirimu 

f- pernai buvo mažiam negu nž- 
į pernai. Mirimų buvo ant 2.d 
į- maž'au. negu užpmeims me- 

tus.

^EGĖ DU VAIKU.

-h

ikf-ė vaikas keturių nm- 
JtĄius ir mergaitė dvayi:; 
• tjimžiaus. ių motina 
lĄai ap<legė. kai bandė 

Vilniaus Vyskupo ^ d m nči .n

laiškas Basto- ] 

STAIGA MIRĖ.
Lawrence. Ma->.—Jo: 
r. Doniero- dirbtuvės

misi pi 
ir mir<*.

JUODRANKIŠKAS DARBAS kripš deja, kiek — jam kulka 
-------- bnda pašonėm: tadgi jis būda-

Detro'd, Mieli. — (iruodžidu^ tokiam 
27 d„ apie pietus, kun. J. F. Jo-Aukštuoliui 
naitis. š\. Petro parapėm- klc- leisk mano 
b<>nas. gavo telefonu pašauki- mum* -■•-kam' 

. -t pa.- ligonį, ant 22 galvm mi pinigus 
j <numerio nesužinojau). mis pp. Amsiu Tau.’ 
i Aukštuolius. Kunigas nava- 
’žiavo. ii suliko p-nia Ankštim-5 
hienė. Kuomet ji tapo jiaklaus-

padėjime p;
propoziciją:

ia-» dalykas. TodeT ir gyveni
mas begalo sunkus, m ramus.

“ Mokesčiai nebepakeliami vi
su.- suvargino galutinai. Vi-’ 
sur bedarbe, bruzdėjimai, nre- 
k/ba užmini.-, pramonė 
žlugo, nes pinigui Moka, 
gymetys ypač- 
hiuių. kai ūkio 
kairios žemiausios 
ki prie pražūtie-.

bran-
'• pramonės išdir- 

produktams

nor derliu-
p;l.jhi:vo labai menkas. (iyvii! 

kaino- taip žemos. k;fd gen 
karvės reikia kad užmokė

mečiams.
P/ ? f

|l GINKLUOJASI.
—

darbininkiš’-
’nuržuaziškoj Hoiami 

JUO kariniui orlaivi-;.

Darbininkai vis dėlto turėtų 
būti kerno'ndrs tinkaumi pairi 
formuoti ir Įspėti, kad ,'iuvykiu 
siišfs j-svetimą kraštą nesutiktiji 
dar didesnis .-kurdas. Mūsų 
išeivanis prancūzui kartai- ga
li pasiūlyti toki darbą," kur - 
jiems patiems nepatinka. " '

DARBININKŲ VAJUS
Jau

+ Garbiam a .
Klrboiit.

GavfDi T n m s/laišku. 1'. 
XI. d. inŠĮįtn. h- p<r bnnh^ 
šeši audei) uit s dob rni \H0< 

<^.Vibnaax 1 >ehi rian, < iGpb 
Labai Širdijiaai dik'' Taniu 

& tai )/ i'i,<irn> s. anl;(\
gfe' df ]a. b rtd Di)is iianin ,)(pi, 
^‘mir-'dalr. Tepul lai l'ir, 

pats Janis i-isienis simfrn\ 
Sa ' pai atlipp iia — Pi,mins 

. teikiu Vilniaus l.iftni-m f 

5^ mitehii. —
Širdin (/ai d r kadainas 
ka.s Jums risimi s simi 

^įivoširdn pasrrikininią ir 
minima. Prašau >r t<Ą 

nepamiršti. Prid\ 
'^į.oimint ies pnrrikslėlĮ. j 

I 
gj r-* J n-rgin, I

-■L, VUniaun

ATSIUNTĖ RAŠTĄ SKOLŲ h. 
REIKALE.

I Washington.—Franci jos val
džia atsiuntė Amerikos vyriau- 
-y *>. -i rašlą. kuriame kalba e- 
pi<- a'-i'^i.-imą Amerikai, 

jiokimmnlas įtmkta.- Am 
.ž'io sokretoriiii Melionai

m! ligonio nė-ą. bet imsią pri-j 
■-Ii. ii padško-ianti i>s;g.mti

Ant tokių -ąiygų; pin 
ka iauto jas .-atiko.

1 Kun. Jonaiti- pat".
tuoj apsirūpino

ir laukė svečiu. Ir šrąi.

Iri bosm-eiM'Ti’skus rctla-. \ i- 
-;;r girdėti kaž kok.-. lyg i.k>- 
žeminis dundėjimą-, kur- grą- 
-o -ukrėtimu viso krašto./I'uo- 

dėdė-piii tarpu lui-yti nėra kam. Vi-

ir naujuose metuo-e’.
Darbininkai! Privte- 

kovotojai už gere.-nį r\- 
P.-r iarpšvenčiu- buvau

liai ir 
lojųl.
truputi sustojęs su Tam.-tomi- 
kalbėti. nes jam-iai. km i Tam.-- 
tos buvote užsiėmę su -avo as
meniniai- reikalais: be to gi <la-

kanu m-na. atbarška

si bi-meik valdininkai atvykę š 
(ialicijos. vietinėmis m-i iriem 
kams vietos nebeliko, .ūnina- 
tik kaip k raštą sulenk imi.-. Mo. 
kyklo- ĮM-ršaųios visur lenkis-

Ė MOTINA UŽMUŠTO
* SŪNAUS.

v v York.-M r 
-irdi('- liga. m.

' motas. Jis <lirho ; 
rbtuvėj ir P-n m 

Imą. l'ž tai buvo n 
i iriop. bet nūniu zm 
s.gavo i'1' nulinčinvo. 
rnatoriu- tą tei.-mo 
idi buvo pakeitė- k 
k i gwo- galvos.

’HK ■

hoRI PASISKOLINTI

•nkijos ministerjų kabin* 
nutarė be -*iino patvirtini- j 
užtraukti Amerikoje pask<>-
< $60.000,000.

MAŽAI BANKRUTŲ

PASIUNTĖ POPIEŽIUI.
Nsw Ycrk. - .bijomieji ną.

urmų. laikytu
Wą-ii imtom-.

FINANSISTŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Ahįantu finansų mini.-teriu .-n 
; važiavimu.-.
Ja linini;; irau t n iš 

i reparaci ją. Del pa 
i k ilo ne-n-i pratimų.

Pereitais metais New Yflrfce 
ukrutų buvo 2,081. Gi 1922 
nkrutų buvo 2,724.

b'

7P , ,, , ' - - bnnobil iu įo. o pat- nonas ibem. I uoinet Auk.-tnoliene mnu-: . . 1
<• i d-ii kb'boni ion. su revolverio pa-i verkšlenti ir aimanimų. kaol ,, ,

ii norinti gauti ŠIJMhi pasako-f’ba VP' K lri’ įP^aluo- valdžiA nesuteikia
tinti. Kun. Jonaiti.- supažin-i'07"1’1^ i"k-ianfne -i^bet trukdo darbą jau Įsteigi
dintas -u tokiu ligoniu ian hn-i”ld",Mla- Bp,‘ nnl ;••nvačn būdu. Rusų laikuos,
vo beeinąs laukan - bet -tai-P- A. apsulziaugti jbuvo sunku lietuvmms švm-tis

K ili. ■ pašaRio-

1i >avo norą ir pasiryžimą rei
kale |._ |). K. S. varomo va 
imis. Ir žinm ;<ą -- nu-t<4>aul 
Daugeli- muiu. matytis. Ka
lėda- šv< -darni daugiau <lar)»a- 
vosi nevu papra-tai. uos po 

:o!onijų 
jriaukti

r kuriu

, ’ ’ ’ .r;n. Pradėjo šauktikun. J. krūtinėn, ir suriKe- -- •
‘ • įrangai nore|n ge|be‘ Atiduok rupir/.e pinigu-, o iei ■

A . . . ' , ■ , y.'11 į laimite p<m<-i-tne. tai tuoj tave ant v;-d<>- nu-: . ...

! K un.-lonait i> t nrė-jo- ;ik 
į.-avim — li'pH,'- imi i. id Aukš 
tiiolis revolverio neatbudos, -u 
drožęs da juo kun. kaklon ii 

..reikalavo- viso- tūk.-1anlinė- 
pimgai.-. ta

Tar-i- api" naši- Y<-ikam\< - viso- 
■Vokietijos 1 negalįs duoti 

galis parašyti notą. Kum .1. 
I. parašęs notą ant $1.90o, Vi“, 

nok ir tada Aukštuolis nepalei
dę- kun. Jonaičo. įgrūdę- >į au
tomobiliu ir nusivežė- bankam 
Rot bankas jau buvę- uždary
tas. mat šeštadieni bankai at
dari tik iki pietų.

Pinigai negauti. Važiuoja 
abu atgal. Kun. .Jonaitis imi 
revolverio globa, jeigu jis tik

ŠAUKS NAUJĄ KONFE 
RENCIJĄ.

Washhigton. — šiai.- metais 
prez. Uoolidgr ketina sušaukti 
naują nusiginklavimo konfe
rencija panašią Į buvusią kon 
fereneiją prie nnbašninko
Ha r d ingo.

iii;

iiinmi- klebojii jo i i 
' Ji u padarė. Mat

\ni
'imi.

net dabar — dar sunkiau. Kli
nikai m- lenkai taip -uvamyii.

; pa imliam i.
ne-

ai. turi du syk 
liduoti-. Vilniun 
nuvažiuoti vi-ai

Kalėdų 
nauji nariai pradėji 
glėbiais, o kiliiū- pasiryžimai 
— vulkanais. šiuom kartu 
lenktiniuvimo •ilė- n< -kelbm. 
tik pareiškiu, kad i.a-'cnu- -ii 
paduota- n kord:;- yra ei-ni su 
pyškyta- - u’plaiik’ vi-ai ne- 
tikėta banga.

Darbininkai, kolo 
jai. kurie pm- -eimo-iu. riet is 
ne]garo<lėie ai ha .i I arėjote 
progo- parodyti s;!v<> 'jvvuma

ra- bolševiką- pš-kaity.- iim‘i>u vargus po glo- 
mų''lazdelė- moka ‘broliu* lenkų. Tai ben< 
u ‘vblnošė. ro<ln<>šč. brater.-t u «• 1"
vara.-y-iu >r. IJ.-t pranašaujama, kad vi.ą 

Lenkiją m truki;- iš-progdins 
Vargo Žiedelis, jų pačiu nesugebėjimas mat) 

ii tą. ką visi ne lenkai o ir pla 
'’iau žiūrintieji. lenkai, uranaNAUJI KELIAI.

Vfiliji Nev/Yorko požeminiai “Dvasiškį gVvepimo -lityje 
kpliai bus tavi 1930 ar 1931 j pa- mus ir-r.’ negeriau. Priva
ro.bus mailių. At ižiavusieji iš visokirt Iz’nki.jo*
w ,000,000. kraštų, su Auksiniais dantimis

Privą-

ir darbininkų būvio o 
mą. <iinkla.- tam > i- 
siekti: siisif ratima-.
ir vienvbė IJ:«‘tuv< 
ninku l\«wų»erą1yvčs t 
vėliava.

Linkiu geriausiu .-«• 
siems darbininkams 
Sau darban.

ir tautiniam- reikalai 
dabar stokite darban



dą^įittonus:

«■ ..........
Batmedevery 

. —-by-------------- ’ L
MIMT JOSEPH S LTHRJAHIAH B. C. A880CI4TW Qf
“Butered as second-dass tnatter Sapt 12,1915 ąt the po>t ofūct at Bmtog, Ma»

aąder the Act of March 3, 1879."
"Ą-Mytm-r &>r maillug ąt speclal r»te of poetage provided for Ln U(Įį

Act at Oct. 8, 1917, auihorized oū July 12, 191*." ' • \

Twly...................................
Boston and suburbs..........
Foreign countries yearly..

SŲBSCBIPJION KATES

LIGONINĖS! SODŽIUS

vo rašyta apie tai. kad mies
tu pramonės dabar keliasi 
bei pienuoja keltis į sodžius.

bininkų reikalai nenukenu

Ę

■■ -

• ...
Kas -dirba, tas dirba-8^ 
landas diegoje, o kas ud< 
li<i, tas yra liuosas 24 
das paroje. O tokiąyra'yHP. 7,; 
sė darbininkų.

“Štai kokią laisvę mes 
kovojome. Jūs negalite 
įsivaizduoti, kaip m<js gyv^Si 
name. Iš pradžią aš „patsfW 
džiaugiaus, kad bus 
gyventi. Pas jus gerai, 
mums žadėjo dar geresnį gty-jį 
veninių, vienok išėjo visai kį-'& 
taip. Nori gyventi, bet nie-^ 
kur tiesos negali surasti. 
Išrinktieji ‘draugai’ ne Tei-' 
kalus atstovauja,—jie tik 
savimi rūpinasi. Jie, žino-' 
ma. taigerai gyvena, kaip 
niekuomet. Bet paklauskite 
tikrojo darbininko, kuris sa- IHS 
vo darbu minta, ir ji> juins’""'4'*^ 
atsakys, kad dabar taip jau 
spaudžia, kaip ir pirna. Elo
na tai. kad dabartinio rub
lio vertė tėr tik 30-35karpei-• 
ko> prieškarinės rublio'ver
tės. O uždirbame mažiau 
negu prieš karą.

“Jaunimui, žinoma, ge
riau: visokios ekskursijos, 
pramogos, pasilinksminimai. 
I>et ir pasileidimas neįniana- 
mas. Jeigu į visa tai šaltai 
pažiūrėti tai. jūs pasiliiaurė- 
site. Daugeliui betgi tai pa
tinka.

“Kai]> pirma buvo lingi
nių ir girtuokliu, tai ii ir da
bar. Jie dabar partijos tin
giniai. Mergaitės ir ’nerniu- 
kai beveik nuogi vaikšto. Jie.yW 
yra saulės Įdeginti, kaip juo- 
dūkai. Išauklėjimo irmatt- 
dagumo yias juos jokio ne- 
D'-”

Taigi bolševikų įsteigtasis 'W 
darbininkams žemiškas ro- W 

pis vra sunkiu pragaru. -

š” buvo žinutė 
mdariečigi ke- 
i redaktorių įp 

o jauną yyrą 
mokslus Ber- 

‘te. “S&nda- 
imasi atsakė, 

Kaip ten iš- 

tesvarbu, bet 
'“Sandaros" 
įsižeidė. Mat 
bolševikams, 

is mokslus 
icm.s pakan-

“Naujieno

skros. Be ki

L mi
J ’lat
Kur

»

ę.-a

“Alės jun 
ną laišką ir 
padėti. Ale 
esame šelmi
džių. o tikre 
sai kitaip. I 
ir dabar darb

tų ponu red; 
pū. Greieia 
plaukai ūžže 
štus mokslus

M

Aš nivlįo n< 
gąj į> 

Aš džįaugsh 
Ir savo svaj

po penk-

pu<»ias rausvu gražumu,

f

- Bet teiks i

išeina vi
rina. taip 
i visvien.

įsenie vie 
ėmė savi 
r b įninka i

duoda iš- 
įto iš Ma-

Pailgo gyv 
Vienam tai 
Posmuojan
Kurios švel 
Laįijau dar

I »

a neatsilie- 
ju delnu 
u jie aug-

apua>. gelmėn Baltijos 
avus, tai}) bau

imp 
ne j 

baigusį a 
lino -uni 
ra” spia 
kad taip 
tikro yra. 
svarbu ta 
štabas ta i 
jiems, k 
nereikia 
išėjusių v\ 

“barški 
jais.

J ^žymėtina, Ūad 

Įąišya^nanių apšijwižtaiii ieš- 
fceti teisme- teisybės esą ne
gražu. Laisvamaniui kuni
gą 4ipeįžti yra gražu, o ap
šmeižtam kunigui negražu 
teisybės ieškoti." Tai vis nau
jos gadynės “pažangiųjų" 
žmonių etika.

dt* . . T rašytojas tvirti’
m,l nt'OrMfflūĖHAEN n- rri TPJtt- - T' g
v ; • - • J. A- T i ną/ vernstjs,
iiK tute-niMit. ■ ir rištis veli-L.rf .\ : . A, >

* *. jąuųpųas'sųkcįSĮ H' sąl- 
iįiis jaunimui, tai kodėl jis 

ta verpstim ir tuo šaltiniu 
įiegali tapti Lietuvoj l

Tai mat anas k Tėvynės” 
rašytojas savo išvedžioji
mais pasirodo tikru, “beįbe” 

su ūsais ir su barzda.

tų, įrtt- ir tfc, 
norėti tokio rojaus, koks yra 
Rusijoj. Cariznibs ir-komu- 
pizmasstengiasi į visas gyve
nimo sritis kištis ir 
giausiaaj)žiotį. ‘ Demokrati
nėse valstybėse visai-' kitaip 
dedasi. Jose yra leidžiama 
visuomenės jėgom^ ir inicia
tyvai apsireikšti./ Juk Ame- 
rike nėra nei švietimo minis-

’ num. 52 randa- Derijos valdžiai nesteigia te-

H-50 
♦5.5Q

Ypač priekaištu netrūksta 
pačiai valdžiai.

nurodo, kad dabar įsigyve
nąs nusistatymas steigti ligo
nines už miestų, sodžiuose. 
Tas galima daryti dėlto, kad 
susisiekimas pagerėjo. Ge
riausi keliai visur išvedžioja
mi, ambulansai ištobulinti, 
strytkarių linijų tinklas iš
plečiamas vis labiau. Susi 
siekimas labai ištobulintas/ 

Lengva ligonis nugabenti 
mailių mailes ir nesunku 
sveikiems pasiekti ligonines.

Kol susisiekimas buvo blo
gas. tai ligonines prisiūdavo 
statyti miestuose. Dabar di
džiulės d igo-i i n ės riogso vi- 
durmieseiuose. kur triukš
mas. dulkės. _ nešvarumas. 
Dabar palinkimas yra steig
ti ligonines už. miestų, kur 
medžiai. žolė. paukščiai

atrų. nedaru „šimtų kitų dą- 
jykų, kuriuos visuom«iiiiė-s 
jėgas savo i^iciatvva atlieka. 

Ar-gi negeriau, kai žmonės 
patys sau. taip ir tų padaro, 
vietoj laukti, kad valdžią 

‘jiems tai padarytų? Ar-gi 

negeriau yra, kad Lietuvos 
Švietimu Ministeriją neorga
nizuoja j alinimo, u palieka 
tą visiivnieiiinėms jėgoms ir 
iniciatyvai atlikti l

Dabar <ld kompozitoriaus 
M. Petrausko Lietuvoj pri
ėmimu. Juk grįžo Lietuvon 

•is Amerikos ir kitų kraštų 
tvirta energija ten lik- žymių veikėjų ir jiems val- 

Bet girdi nebū- džia nekėlė bankietų; Grįžo

me straipsnį tūlo Girkalųiš- 
kio antgalviu: Amerikos Lie
tu viai ir Lietuva. Po gausy
bės tuščių žodžių jis prieina 
prie “faktų." Girų; švieti
mo ministerija neorganizuo
ja jaunimo. Girdi grįžo Į 
Lietuvą kompozitorius Ali 
kas .Petrauskas, kurs čia bu
vęs varpstis. apie kurią su
josi Amerikos, lietuvių jau
nimas. kufs čia buvęs jauni
mui gyvvlx"s šaltinis, kurs

Girdi M? Petrauskas vykda
mas Lietuvon buvęs apsišar-i

pu".

tik ligoniams nereikės dulkė
mis alsuoti ir iriukšmoklau-

jau daug

PASTABĖLĖS

teismas su

Girdi pri-

Brooklyno “Laisvė" sude
javo, kad veik “sūdna" die
na atėjo. J os
•kun. Petkum prasidėsiąs 
sausio pradžioje.
sirengimaš prie bylos lėšavę 
krūvas pinigų. Kiek lūšnos 
teismas, tai esą šiurpu ir pa- 
mislyti. Skubiai atsišauki
te į Maskvą..

“Sandara" džiaugiasi, kad 
“visi pažangieji laikraščiai, 
įskaitant 'Naujienas,’ ‘Keleū 
vį* ir ‘Laisvę/ išreiškė savo 
nuomones dėl kum Garmaus 
užvestos bylos prieš buvusi 
‘Sandaros’ redaktorių Šliakį 
ir visi pasmerkė dvasiškį užlis ir dirbti.

šią nuostabu, jei M. Pet- Lietuvon .šimtai veikėjų iš negražų pasielgimą.” Džiau- 
rauska.s sugrįš Amerikon. į.Rusi jos.

Kode] ! ligi sugrįžęs “nera-
---------Ar kėlė jiems vai- gkitės, sandariečiai, ypač 
•džia bankdetus: Grįžo iš. A- “Laisvės” užuojauta, nes

Marijampolės Realinės 
(Raudonosios) Gimnazijos 
rėmėjai atsiuntė “Amerikos 
Lietuvių Pažangiajai Visuo
menei” paskutinį S. O. S. 
Sako, kad Amerikos laikra
ščiuose esą daug užuojautos, 
daug pasiryžimo padėti gim
nazijai. o tai Realinei Gim
nazijai realios paramos vis 
nesą . Mokytoji porą mėne
sių dar galėsią laikytis, o jei 
paramos tada nebus, tai rei
kėsią uždai’vti gimnaziją.

Reikia abejoti, kad Ame
rikos laisvamaniai sujustų ir 
suteiktų reikalaujamą Ma- 
riampolės Raudonajai Gim
nazijai paramą. O reikia 
net $9.00(3, kad šiemet ją iš
laikyti. Pas Amerikos lais
vamanius ir socijalistus yra 
užgesusi paskutinė idealizmo 
kibirkštėlė. Dedasi mokslo 
ir progreso mylėtojais, o tas 
jų moklo ir progreso mylėji
mas prasideda ir baigiasi ka

talikų niekinimu ir šmeiži
mu. A3

“Darbiu 
tam atgal 
lisvamanių

dešimkę. j 
mokslo laiį 
/7n D.
“Keleivįo.”

Sekmadienio Rytmetį
/MONOLOGAS.

vyksta savo fordukais. arba 
autobusais, arba strytka- 
riais. arba traukiniais.

LIETUV&S VALDŽIOS 
"KALTĖS”

Amerikos lietuvi; 
prisidėję ir prisidėt 
Lietuvos rėmimo. K 
dabar galima, vienok 
ti ar.jie daugiau teikia Lie
tuvai paramos ar priekaiš
tų. Bent aišku tas. kad tie. 
kurie mažiausia pi įsidėjo 
prie Lietuvos valstybes įsi- 
steigimo ir prie Lietuvos val
džios rėmimo, dabar dau
giausia Lietuvai priekaištų 
daro. Pasitaiko ir rimtas 
kritikos žodis. Tas yra pa
geidautinas dalykas. Bet 
dažniausia, tai tie priekaiš
tai yra nepamatuoti, naiviš-

^^.^įkiškL

prif

Scenos viduryj regima supamoji kėdė. Joje nuduotai’sėdi lyg 
vyras. Moteriška gi prisirengusi kalba ii mėgina jj neva savo vyrą 

; nepaprastomis gestikuliacijomis.

[ < ’. kaip gražus šis sekinadioiio rytas! Lauke, kąip malonu ir
jauku! Visu gamta rodosi vilioja ir žavi lavr. (Ji paukščiai čiųlba- 
uiba, di^>daini garbę Aivgšč-iausiąjam. Irias visa traukia žmogaus 
■'.ii-dį arčiau Dievo. ]>• uorėtūsi būti jau bažnyčioje ir maldauti Aug- 
. č-iaiisiojo, kari suteiktų niunis palaimą ir iriię ir sveikatą ir turtą 
Ir laimę—ne tik šiame gyvenime, kad gyvenianit-sutikime ir džiaugs- 
,n<-. m-t ir būsiančiame gyveuiniv. kd Dievas palaimintų -mums pel
nyti amžinąją laimę ir linksmybę Dangaus karalystėje. To viso 
karštai aš melsiu ir maldausiu Dievo ir. tikiu, kad Dievas neatmes 
sarštos mano maldos ir išklausys mano troškiniu nęeldimą.

Beje! jau laikas! Ir. kad nepasivėliinis bažnyčion, tai reikia 
iau skubėlis! štai, aš gi visa jau pasirėdžiiš ir gatava! 0, tu. se
ni. dar neišsijudinai iš supamosios, kad apsirengti ji^kmadiepio švar
iais! Pats turi pasiskubinti. Kitaip gi pasivėluosime į bažnyčią. Ir. 
-ai. kaip vra m gražu ir. kaip rausta veidai, kai ateini bažnyčion. 
. sėdynės jau užimtos visos! Vgi būtų dar ne gražiau ir nežinotum, 
kur rkiu paslėpti, kai pasivėlinęs bažnyčion ateit um pirmutinį kar
tą praslinkus trims mėnesiams. Xe! taip ndiiivo dar niekada! Ir
gi m-esu tit-k kvaila, kad tu eitum sykiu su manim į bažnyčią viena 
.<artą j tris mėnesius. A. pats gi norėtum kad taip būtų, ar gi 
re? Tilr būt pats pamiršai tą. o gal taipgi vai niršai ir kit-ką. Kai 
nario ėmei sau už žmoną tai sakei man.. . A. pats jau girdėjai pir
miau tą istoriją, ar gi m-? Ir pats gerai atsimeni ir žinai visą tą. 
sau aš pasidaviau tau visame kame: nebelaukiau bažnyčios vien tik 
kad patikus tau. Ir aš mintijau. ka<l tada tunraniai, jog eiŠi sU ma
nim bažnyčion kiekvieną sekmadienį ir šventadienį. . Lr kaip, gi yra 
■labai- tikrumoje ? Tuomet tu sakei, jog tikrai risi. Betgi apliky- 
Lės persimainė ir tu pats persimainei visas. 1’a.ts gi tur-Būt įiežino- 
iai. kad taip būsi visas suvargęs sekmadiniiu rytmetį, ar gir ne1 
Taip, aš žinau, kad esi suvargęs visas ir kiekvienas"turftų tai su
prasti. kad po sunkiam daębui, sunkiai dirbant tiek ilgųjų valandų 
savaitėje ir dirbant dar viršlaikį subatvakarų, žinągįią^jii^ nt*dihu- 
;as, ir,./ nnvargsti visas ir reikia atsilsėti sdrtr»adi|nį *
itipr ėsi netrukus ir būai vėl tvirtas ir iegiiijss.. ar gi ne? Ąs* gi 
patčmijau tą. kad apie^piet esi jau kito.kisir- paskui yijsįus gerą: 
•inasi visą dieną ir išrodai kai baravykas. Taip, wL$i..J|t«raijau 
ir draugijoje esi jau nebeini vargęs . Tečiau- aš lįtikn|jų,
Kad aš nesipuošiu gražiais rūbais pasirodvti ImoiiėraB hjri, yilifttį ki
tu akis! Ir, jeigu taip būtų, tai aš paairMveiau ęlaštltaUiausiais 
ir puikiausiais parėdniais. Bet gi aš neĮšgiilu tai padaryti, kuo
met pats man duodi tiek mažai pinigų iš skmbžios tęvo algos. Ir 
aš visai nemąstau apie parėdnhis. O gi — įUrut; eiki eta ir aš už 
risiu tau kaklaryšį. Ne, tavo tėtušis neiną į^čitĮn ftiu-
mis šiandieną. Vargšas tėtušis yra labai nuvirgęs, nė# itfrtjp sun
kiai dirbti vakar uaktį; taigi turėaįge faje jų
Kas gi tai? Tai tu nori, įtąd Tėtušis paųptų^fti- 
kesnis? Aš gi nemanau, įinrt, k|d jią
duosiu jam tieV, V.ųs jg*,g*i dienai.

' mažiuku «»> broliuk, Latrak, ir

(Atsikreipdam& į vyrą). Na. .ką gi tu dabar nori man pasakyti 
tuo nusijuokimu savo veide? Pats gi iš laikraščio neišskaitei ir ne
pagavau tos šypsenos. Aš gi žinau skirtumą tarpu tikrojo tavo juo
ko ir juoko paimto iš laikraščio. A. paties gi galvoje t ūbo ja tos gy. 
duolčs^ kurias aš turiu dabar duoti tau, ar gi'ne? Ir pats gi no 
ri, kad jąsias aš duočiau tau su uiedum" Ir pats gi atmeni gerai ir 
niekad, neužmiršti kiekvieno sekmadienio rytmečio, kuriame gauni 
jąsias. Gi’gyduolės praranda visą skoni ir sveikatingumo pasekmę, 
kuomet imamos dažnai. Taip, aš manau'tai ir pats nebejausi ju 
daugiau ši rytą- Tečiau, mylimasis, ar gi nepatenkinsi man^s pri
žadėdamas eiti bažnyčion sykiu su manim, jeigu aš to pageidauju ir 
trokštu.

Ką? Kam gi eiti su tavim? • Kokiems gi galams? Tai viskas, 
ką aš girdžiu nuolatai iš tavo lūpų lyg aš nieko nejiaisyčiau ir m-- 
manyčiau, kad tas visa yra man brangu ir miela ir, žmonės, kad ne
sakytų, jog ašiesu tikroji gyvanašlė. Tik apmąstyk tą visą, bran
gusis, kai aš aprengsiu vaikučius, nekantraujančius skubėlis ba/.ny 
čion. .

Lauruk 1 ktir gi tu esi? Skubėkis čion! Aš gi už\ilksiu tav <■ 
šiai,tuo nauju ^ipončliu.' Ką? Ką gi girdžiu aš?! Tai bažnyčion 
tu eiti visai nenori su maniu) ir Birute? Tai pats gi norėtum namuo
se pasilikti sykiu su tėtušiu ir Įsiskaityti i sekmadienio laikraščius .' 
Štai, ar gi nematai, seni, kokį gražų paveikslą suteiki mažam savo 
sūneliui?! Ir, jeiguU>ats neini bažnyčion, tai privalai savo sūneliui 
Įsakyti, kad turinis eiti bažnyčion sykiu su motina. Pats gi turi tai 
Įsakyti ir turi gerai prižiūrėti, kad vajkai būtu tinkamai auklėjamu 
Lauruk ! sustok verkęs! Ir tu, Birut, perstok erzinus mane, padėda
ma vieton tuos mano aprėdatus. Mes gi imturime pasivėlinti. Mes 
gi esame, visi jau gatavi ir pasirengę eiti bažnyčion kai greitai iš pa
matysiu. kad mano žodžiai lieka įtekmingi mūsų tėtušiui.

(Į vyrą) Pats apgailestauji to viso, 
nenuvargęs, tai eitum bažnyčion sykiu 
kam gi čia dar beužsimmti apie darbąJ 
kad aprengti vaikučius ir save. Ir pats
darbas! nuovargis! Ką gi tu sakai? A. pačiam galva skauda tik 
rai ir negali bažnyčion eiti. Tatai, seni, driko gi tu man nepasa
kei to iš karto? Taip, aš esu tikra, kad pats išrodai sergantis. Bei 
gi parodyk man, ar karšta yra tavoji galva? Taip. Ir labai karš
ia. Aš gi nepasitrauksiu nei vieno žingsnio nuo tavęs, tu, mano 
širduži, ir nepaliksiu tavę*s vieno tokiame padėjime, kai nesijauti pe
rai ir sergi. Birut, tu gi susiturėk! Ai’ gi nematai, kad tavo tr
iušis vra.ligonis? ‘ Ir tur bųt man nedera eiti bažnyčion sykiu su 
tavim, šia, Lauruk. sustok ir nesi kupriški k! Iš to visko aš gali*; 
dar eiti, ir, jeigu aš eisiu, tai ir tu sykiu su manim eisi bažnyčoiiz 
(| vyr^.) Tu gi norėtum, kad aš eičiau bažnyčion ir nenorėtum, kad 
tas visa slėgtų tavo sąžinę, jeigu aš neičiau ir būčiau namuose vien 
tik dėl tavęs? Kokia tai budri ir jautri yra tavo sąžinė! Aš gi ne
būsiu toji priežastis, kuri kankintų tave!

Na-gi. vaikučiai, pasiskubėkite ir rengkitės! Ne. vaikučiai, ne
bučiuokite tėtušio šį kartą ir-neatsisveikinkite su juomi; jis sergąs 
ir yrą ligųpis. Tądgi, seni, sudiev! Ir. atmink, kad kito sekma
dienio rytmętį —■ bažnyčion eiti pats gi turėsi sykiu su manim. Pats 
gi stgngsieęi .tai padaryti kai jausiesi gerai, ar gi ne? Bet gi, bran
gusis. kiek gi sykį^ t< patį ųian visada sakei ir kartojai? Tiek gi 
sykių, kiek yra sekmadienių bei šventadienių metuose. Štai.. jaii gir
disi, ątuyškinant ię tramvajui. Na gi, jąu laikas! Ir, sudiev! tėtu
lį! S^jgbėkMPės — yisi, ąLųbūkiipės, ; kąd ucpasįvėiuoti. — Griciau D.

Tūri) ne s

UTĖS KALNAS

jri.tubiin’Bribn* jr
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ar gi ne .' Ir, jeigu būtum 
su luumis. ar gi ne! Ir 
Štai, ve. aš gi .skubinau'-.

G sakai, kad apsirengti tai

įjoju* auksinę!. .

lUstno daineh

la širdelę!

tik meiles karštos 
raudoti nustos — 
tikrą išvysiu!

rgais apviltos,
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DETROIT, lįlČH.

Kun. J. .F. Jonaitis,

Šv. Petro parapijos klebonas.
Kun. Jonaitis yra. nepaprastai 

didelės energijos vyras. Pasauli
nėje karėje liuosa valia garbingai 
ėjo prievoles kariško kapelionu, 
nešdaams dvasiškąjį patarnavimą 
kareiviams Francijoje, mūšių lau
kuose. Svarbesniuose nuotikiuose 
patsai dalyvavo atviruose mūšiuo
se, tuomi užsitarnavo leitenantu 
laipsnį. Nuo priešų nuodingu šū-

tižiausia ęner 
Įram tiks įtik 
inčms u 'žtokį
Toje pasekmė, 
nu pelno aph 
/.are buvo leis 

!ing automobj 

į ta utis Mr. 
' liišuj minė 

■’ke turėjo s 
' nizacijus: I 

"pa, Šy. Ce<
K. Amer-iku
Petro Dr-jt
geibus Moti|Jr-ja ir 

. labiausiai ]
23 kuopa
Stanys Atl 

, 'vyras,'kuri 
i žmonės Sta 
; Stanys pas 
. rausjyvui 
, juokavodJ

J bfle .tik 
pė tokien 
Ikų susipimĮ. 
Lo parapiiry- 
1.000. T-J ba
liau jas Fojuur- 
išlaimėjoJtim- 
rt AVillsJ Čia 

ūksi ui bap lai-

į K. s. 2; 
1 s choras. 
g30-ta "kt 
gcperstojiJ

j A Bėrį

:gaUięjimuisi-savęs,

ij.r jvaįrių
[$aU-&gię feposjU!R: W

mmtSsf š -f 
rimįų,.pa.^z^^jjBHį Mrįoįi

/ - x. *^^K^W-QĮęų'ii .ygį šak 
ij^įSt^i'go -drūęįaus ir su-

Uim-
Čia 

i lai- 
>rga- 
kuo-

'l. b. 
, Šv. 
is Pa-

niąją ranką, kas skaudžiai palietė 
mūsų visų brangųjį karžygį. Su- 
Žeisto'je vietoje įsimetė pikta liga, 
augamasis vėžys, gydytojai šeši-, 

- sykius darė operaciją, paskutiniu 
sykiu išėmė du kaulu, nuo pelus 
iki alkūnės. Vienok karžygis m- 
paliauja dirbęs, kaip para pi j >s 
naudai, taip pat ir tautos. Dr.ia 
gerbt kleb. kui. J. F. Jonan-i ;i, 
kuris su savo gabumais šią m žą 
parapijėlę greitai išaugins į -;i<l < 
parapiją. Jojo olralsis: “ Jlmii;. .- 
šieji mano, Kristuje, nenmi::.ei
kite. žinodafoi mano skaudžią 
dėtį, drąsiai išvieno eikite si: :. m 
nimi, o aš eisiu su jumis, 
su kaipo lietuvių, 
geruosius darbus 

jnins ir mes savo 
tikslus pasieksime.

Dievas 
užbricž’ :

Pasekmingas bazaras.

Šv. Petro parapijos bazar;.- p.-;: 
sidėjo spaliu 19 d., 1924 ui- : ,

Likosi užbaigtas lapkričio 27
1924 m. .Matoma jog gerb. kb 
kun. J. F. Jonaitis ir parapims i- 
mitetai nesnaudžia, ale veikia p 

_ sitaikindaini prie ap.iiiiky.biu, p 
gus neprašu>pso,. bet jąją p; ; 
duja ir vis su geromis p::>i 
mis. Šios kolonijos lietuvi; uk ; 
nai atitinka šis priežo'iis: ’ 1 
kilojasi, barasi, kaip žydai, 
sugyvena, kaip broliai.” 
kiūs svarbiam reikalui, r 
Jauja didelių kvietimų, m i i 

- aiškinimų, pasiieiikina v:c: ‘ v 
” pu pranešimu ir visi knin ■ 

bėga, pašaliečius ramrm. t 
renka, patįs aukuoja, dirba - ,

i uėtim:
§ josios
plas, ta^būtinas 

nesirai
Į pasigem
ko, tai ji 
aeirūkst]

per
energingai bu m ii: 
skyriuje. lai joju 

£.. . .j

vm-ias MfBvkanip 
užaugęs, y-»k 100 i

si jog’-turirbūs 1) 
liet avių n.ai dari 
fe kaip sirgimui

minkąs

j-'*
L. D. K. į Sąjungos reikalai buvo į 
perstatyta gražioje šviesoje. Pa-' 
tylomis LĖKS., nariai šnekučiavo?, 
si: “Dabar stosime į kovą už L? 

• D. K. S? prieš kitas kuopas (23-ios 
kuop. valdyba ir i 
nariai ginkluojasi). Taip-gi turiu 
pažymėti jog yakarienė likosi užį 
baigta su Tautos Himnu. Gerbė 
vargonininkas K. Smalis puikiai 
akompanavo. Visi kupini draif? 
giškunio išsiskhsde namučių linlc

X Reporteris.

Į
tuojaus 
Kai lik 
ir įx ai
tai p be- 
bazarą 
kuopus 

imu pa-

Zimmfefe. Sad«kas, J. Čeka
nauskas, Vasilij -J. Lapkaus-, 
kas; A. .-•pavie 
Dubicl.ak Loti

Vak

. atiĮetiąą'reikįdą sįjįįeisti -'Lietūs jiXĮ5^s"ap^krj-

jė apšvietą ir”reįnti'kataL spaudą,: 
tuč tuojau įsirašę į šy. ĖCąž?Dmi 
gijos nąrįųs[.^e^l). Kle-;

• bonas’Siaui-usaitis, kurs seniau tyi- 
; yo ir tęį^ra tos anięinucjti
• nąriu. Jisaį įmokėjo.50 dolauiį.

1 savp ųaųxeLius, 
spjt nelaimės, uorėje 

l^.^e^^lulvalgyii, kad drūtes-

šiaip rimlė^eWl^W. 1  .......
4 Tain-.oi valgių,. Ui tąs

ąisilįepė, jpg. jau, nie-

DETROIT, MICE.

Iš Darbininku Judėjimo.

čia rėikidušlp^tb. ’ ' - • !

Vėliau^rįnkta.-valdyba 1925 m. 
[Perstatyta viešai —”balsuotaa51ąi>- 
,tai. Išrinktą: J. Sadauskas pirm., 
AČL Padegimas (buvęs mok. rast.) 
jjų-in. pagelb., P. Sadeckas npt.

[Gi į pietinius narius .sirąšė: jicMia§t. (seniau buvęs), Kazokas mok.
ĄijĮųkienė, Jięva Anužienė, Juozas I 
Braškiais, Stanislovas Kručinskas, I 
įmokėdami po. $2_.00. Greta šio pa- ’ 
žądėjo dar vienas kitas vėliau įsi
rašyti. Po pertraukos atpasako
jau apie Lietuvos Vargus laike \ų-

rąšt,, A. Banys iždn J. Pužas iždo 
glob., tvarkdario nesužinojau.

Buvo pageidaujama visų, kad 
buvusi pirmininkė p. Jaukauskie-

į|įporšyflMžŠių. ■

ną atathikąmuį
ristis būdais. Mūsų, jaunutifiai 
dobilėliai krauju šlakste.*^! 
kraštą narsiai beliuosųodaiųi. 
Man teko pačiam dalyvauti sq 
ginklu vienoj eilėj su'tąis nar- 
šuoliais, kurie šiandie ilsisi 
Klaipėdos talkoj žemelėj. Mū
sų tauta .jų niekados negalės 
užmiršti. Man tą. dieną atsi
minus kaipo dalyviui šių kru-

£
i
S,

j. - — *----- ---- r ~ - v
( nė ir buvęs mok. rašt. Ad. Pade- vinų kautynių nejauku pasida-

į ......n^o. -gelbėti ir iš to persi-j kiečių okupacijos ,apie kovas už
pkyrę sn- Šųio pasauliu. , ” ’ ’ 1

fe T- Edvai^ias Arėmenas buvo

Vedė Lietuvoj, paėjo iš 
-^ūn o> Sintautų para- 

^^^^^^iesčio apskrities. Lic-

Į L. D. K. S. 72 kuopbs mėnesi- 

! uis susirinkimas įvyko- gruodžio 21.
■ d. šis susirinkimas buvo sykiuf 

j Amerikoj linksmas ir liūdnas. 1 
Iš. lietuvis. ; to atžvilgio, kad v
I clidžiiįoja- i ]auai energingi žmonės, kad na-' 
(lietuviu ir L.jaj susidomėjo savo reikalais —’■ 
jasi. laip- .pradeda rūpintis apie šviesesnį rys.- 
ip ir laiku L()jų. m-gunizacija, spaudos plati< 
iavo sekau-inimUj mokykla ir tt., gi liūdnas' 
nė, M. Du-ij^ |O atžviįgio, kad mūsų g------ .

■nė. -L B’.ai-Įniv nario Ed. Arčmouo lankytojai: 

-, K. R::ma-',]g. Zabalavyčius ir Pr. Gustaitis- 
imniekas, J. .pranešė,

šibn šalin ir visą.laiką 
l^;|į^l^ųnkiai dirbtu sunkiuosius 

^vdjį^^is darbus, sunkiai ko-S
:-|vp.dafnąs7Sityargais dėl savo gyve

nimo -ir šeiinynėlės reikalų; turė- 
____ ijb-;šaAįb jįbmelius įsigijęs, buvo sa- 

Linksma.s i&AĮd. g^'vastį.ąpdraudęs ant $1,000 
raldybon iėjo^^kompanijoj. -1

girnas sutiktų liktį_savo vietose, 
bet dėl neturėjimo liuoso laiko, 
pareiškė, kad negali eiti toliaus 
pareigų valdyboje. Pareiškimas 
priimtas. Susirinkimas buvo skait
lingas dalyviais.

io. Bet atminus jog mes tapom 
pergalėtojais, vėl tas nejauku- s 
litas nuslmksta, vėl džiaugs- 
uiiįs kutena krūtinę. Kiek vė
liau žuvo juk dėl tų pačių rei
kalų ir visiems gerai žinomas 
amerikietis a. a. Martus, kurį 
man teko užrausti šalia tų gar
bingų karžygių ir a. a. Maitų.

Todėl pagerbkime Klaipėdos 
n t vadavimo sukaktuves.

Pr. Rimkus

Li&tųvos nepriklausomybę, dabar
tinę tėvynės padėtį if šį-tą iš ta- 
voiščių-bolševikų gyvenimo. Su
sirinkusieji įdomiai klausėsi anie 
tėvynę Lietuvą. Užbaigus milin
gą choras, vietos vargonininko' ve
damas v.el padainavo keletą lietu
viškų dainelių ir Amerikos kimią. 
Nors dainavo nevisi choristai, vie
nok dainos skambėjo gražiai, ypač 
dainelė “Onytė.” Garbė Bay- 
onnės parapijiečiams, kad •'Vado
vaujant jų klebonui gerb. kali. 
Siaurusaičiui, nenuilstamam ko
votojui už blaivybę ir apšvietą su
gebėjo įsitaisyti sau svetainę, ku
rioje susirinkę bendrai gali su ma
lonumu pasiklausyti savo vaiku
čių. kaip jie gražiai chore čiuina 
lietuviškas daineles.

Su pagarba,

Kun. St. Paviląnis, 
Kaz. Dr. Įgaliotinis Ainiui- 
214 Ripk-y l’lacc, Elizabith.

Vajus.

LDKS. naujų narių vajus vis 
smarkiau ima žingsniuoti pirmyn. 
Kiekvieną dieną matoma padaryta 
kas nors naudai L. D .K. S. La
bai linksma, kad mūsų katalikų 
visuomenės darbuotojai visi sto
ja Į pagelbą darbininkams. Valio 
jums krikščionių darbininkų obal- 
sio skleidėjai! Prie progos linkiu 
laimingų naujų metų!

Kaunas, šių metui lapkričio 
m. 25 dieną buvo derybos tarp 
darbininkų ir darbdavių dėlei 
gavimo malkų ir piįidiiktij ku
rio.- ka.- mutasgaudwo. Dar
bininkai laimėjo nes darbda
viai sutiko duoti malkas. 0 a- 
pie miltus pradės kalbėti apie 
9-1IJ gruodžio, o už malkas 
duos pinigai.- įio.75 lt. kivkvie- 

inalil. Pinigai bus išduoti da
limis, pirmą dali 35 litus 
duos nuo sausio iki pirmo 
scario šio mėn. Derybose 
lyvavo Tibnanso, 
muno" ir “Tilkc 
darbininkų delegatai, nuo kiek
vienos dirbtuvės po du žmonis. 
O nuo D®’bo Federacijos Dr. 
'Mačiulis ir Beržinskas. Dar- 
j bininkai sako, kaip buvo rin- 
į kiniai tai darbininkų gynėjų

Visąda 
Prie šv. Jurgio 

daug darbavos, o
Įabjmtsiąa darbavos tai šv. Juozą 

„ po ffežtiigystjei -— per visą laiką ū- 
_______-ųp^yųTdybos pareigas.
gerbia-'prie LDKS. 72 kp. 

'Nepąprąstįrį- pasižymėjo darbinin- 
lyiškoK*imtrfįes ideališkumu, ant 
[Siisirūikiįpų-įkalbėdavp. disl^usuo- 
I dAvoygkritiku oda vo, su rengt uosc 
Į Yakąruosė-lialbčdavo, o mes tik 

t .n^kmdayemūs. _ ■
'-',72h?og kno.pos nariai stengės sa- 
v». paAkųĮiaaį^eriausį patarnavimą 
Įgtid treti. LNū pirk o gražių gelių 
[vŠinŠki.ūž.. $15.00. Neapsakomai

Kiek pas-

kad ligonis 15 d. gruo-J 
džiu miręs. Tas sujudino visus naG 
rius. Visi susirinkusieji atsistojo 
ir galvas nuleidę sukalbėjo poter’ 
rius už brangaus nario vėlę. To
lesniam velionio prijautimui nuta- 

jrū užpirkti amžinas mišias, kurios:; 
jkainuoja $12. Tam šventam rei<;
• kalni nariai sutiko sumesti iš savo 
I kišenių. Kolektorių apsiėmė nau- ■
I jas veikėjas Jonas Kasevičius. Su- 
Įsirinkime nariai sumetė,$6.51. Giį 
ITrūkumą nutarta surinkti iš susi-* 
rinkime nebuvusių narių.

~ Maiū Dubiu-t Apie im-tai atgal a. a. Arčmo-
li'siiis n- anai 1 :,as buvo susirgęs iš didelio šalčio.- - _____
kailiiimam t>ū-.paskui gavo plaučių uždegimą ir ■_ Bayoine, N. J., 28-NII 7 valan- 

įjdą vakare lietuvių parapijos sve- 
Fordo hospitolį. Šioj ligoninėj pa- t am ėję įvyko mitingas. Gerb. v it- 

iž'kleburiūi kun. Siaurusaičiui 
et Įzniti.ugą. atidarius, parapijos cho

ras Įjadamavc Lietuvos himną ir

Į I. Buknis, J. 
L K. A. Luk

ui. Kulbokas, 
Buknis. kleb. 

adas Jurgelai-

>enė.

pagerbimui dar

važiuoti

as išdavė sigydęs apie du mėnesiu, sugrįžo 
įsiems d a- --.amo ir jautėsi labai gėry

•ias nubuvo tikras savo sveikata, ne

koje.

PHILADELPHIA, PA.

ygtoj<>~Mz5darbŪHBkii tiesas-. • Liū
di ■jo'sėlmyuėlprir mes'. Teilsiš 
yiėš'pirfy;fe.

Vienas iš 72 kp.

antrasis ŽINGSNIS.

Įstabus ąpsireiškimas.

Sukatos vakare, 27 gruodiii> 
(1924^ m.) lietuvių, Lietuvos dar
buotės reikale atsiradau pas gerb. 
Praną Pūką, kuris su savo drau
gu. Potockiu išvien tūri storą, lai
krodžių, 'laikrodėlių ir tiip viso
kių brangenybių^ bei tokių \ ų 
dalykų ir taisymo dirbtuvėlę po 
antrašu: 1407 So. 21s! tft., Phia.. 
Pa.) ir ųian ten bebūnant keidą 
valandų, paaiškėjo, kad jie tup 
amerikiečių turi gerą reputacij;.- 
gerą vardą, amerikiečiai juos g.-r-

Nereikia pranašo.
Neesmi pranašu, tai nenorėčiau | 

j 
eiti jo pareigas, bet manau, kad i 
neapsiriksiu, jeigu sakysiu, kad ( 
LDKS. 51 kuopa 1925 metais busi 
išauginta, kaip narių skailliumi, 
taip judėjimu. Pirmiausia tą ga
lima pamatuoti tuomi, kad kuopos 
priešaky stovės energingi darbuo
tojai, asmenyse: Padegimo, Sa
jausko. Sadeckio ir Kazoko. Apart 
šių. dar ir daug kitų “mis gult,” 
bet padės tą sunkų ir garbingą 
darbą dirbt — varyti pirmyn. Die
ve jiems padėk.

Juk LDKS. nariai žino, kad jie 
pasiėmė pareigų ne ti,k narių šei
mynėlę dauginti, bet. ir “Darbi- 

i. Pradėdami šiuos 
padarykime pasiry- 

. naudai savo ir Hau- 
,viiį. darbininkų.

Darbininkas. į

na uju

•lai i.

Cecilijos, šv. Petrą parapijos, bažnytinis»choras,?DefFoit^Bfl^ėbfe .

:4 Kaz. Smalis. vargonininkas
• gabus choro iavjntojas; 5j kleb.. 
nu . -I. I’. Jonaitis, dvasios vadas; 

fe;.’ te, nutiirimiį rašt., i.š amato gal|>') Stanys Atkočiūnas, pirminin- 
slcnografč ; .2 i įVinca.SįZimniekalkas: 7’ Katrė P<t rausimu ė, bene 

glo^ęjtisVyzįJyliyufi-.baso ų Į8>jV^d£mąšiKulbokas,.
Raškeviči«H/-£į^wžtJrsoijiždmmkas; -9fe-Margarietaspėt

J’ricšalę.

i®' F.
rauskiutė,' ebne - tvarkoscprižiffrė- 
toja. — •' • •.

Čia .dėka vietos yvarg.' ge'cb?. Kų 
Smailo pasidarbavimu,*.šis chtorąs- 
gana puikiai pasižymi-' klasišku 
giedojimu, šv. mi§iii/.*Taipgiįl4l)^t 
Mažiai^....._ ______

bia, jiems uzsit 
laiką Įėjo daug žmonių su biznu.

kalba ■— buvo amerikiečiai; o‘ 
per *ą laiką vos viena lietuvi;

iriu - - in

aini.

Klaidų pataisymas.

MONTELLO, MASS.

Kalėdą dienoje vielinis clio

•fei

K.V.

lės," pradedant nuo viršaus, y.a 
žodis: aulių —• turi būti: šauni. 
18-toj eilutėj nuo viršaus yra ; Kur
— turi būti: Kuri. Ir paskutinis 
žodis: Šiaure — turi būti šiauin. 
<> skaitymėlyjc: “.Mate Gimimą 
•Jėzaus” yra žodis: surrebėjo—m 

Iri būti: sudrebėjo.

f į^k’fe>^;ukes. : -liihkčt£ia Į kad 
SJfelb'&ijį-s. v isns*jauu^ąąs'si>ies-- 

neą.ik^koPkas.

— M.

I plllr.iai

K. V.

CLEVELAND, OHIO.

Iš darbininkę lauko.

va?
da-

Šmito. “Ne- 
dirbtuvių ■

imt daug buvo, o kaip reik mal
kų gauti tai nėra nė vieno —• 
imi komunistų, nei tų gerųjų 
socijuld-emokratii kurio žadėjo 
pimus butus, pigną duoną ir 
visas gerybes. 0 dabar praižTi- 

į vo kaip žydų bitės po lytaus.

,i<-: (.dilinės

į ŠTAI MOSy PREKĖS
( Tikrąją lietuviškų ramunėlių svaras 
i 4()<-., 5 sv. — $1.50; lleiMis žiedai su 1a-
I pelinis 50c. už svarą. 5 svarai — $2-00;
I liepos žiedai be lapų G5c. sv., 5 sv. — 
j $3.’-'5 : puplaiškių lapai 75c. sv., 5 sv. 
| — $3.00-: puplaiškių šaknys $1 sv., 5 

sv. — $.ą.S5; stambios trejankos sv.
• $1.25. 5 sv. — $4.75: kadugio uofflį-s- 
I sv. 25<-.. 5 sv. — 75c. Ir»dau^y1>ūskitg® 
[ kilį žolių. Atsiųsk 10c. o gausi žoi§i'■ 
! katalogą. ' ' S
; M. ZUKAITIS \
i 449 Hudson Avė., Rochester. N Y.

Tikimasi, kad mū-

Ten buvęs.

NEWARK, N. J.

LDK>. 1 1 kuopos m<-‘ 
niiimim tv> ks sausio •

vai. vak. Ant medinio susirinki-

kiio-Gruodžio 11 d. LDKS. 51 
pa laikė priešmVtuų susirinkimą 
Lietuvių Salėje. Susirinkimą ati- 
įdarė pirm., p. M. Jankauskienė,

AMERIKOS LAIVAI
ai I’aslIrirHUklte

AjIl ;|pic patogumas 
kei javinio ant 
J. V. Valdžios, 
laivu. Jie turi 
Sou-itis ) >a to
riu- kambarius

! arba G žmonoj. I’u.ikus įvaf-> 
ilci'. mandactis patarnavimas, 
- Ih-iio koncertai Ir vi-
rnšies į-ermiiai ir patogumai.

_-h. k.-ul ju><į uiiniiu'-s butų par- 
k'i’--'i Ani‘-rik.j aid J. V. Valdžios 
laivu Jungtinių Valsljbių Linijų.

M.iąkit .įii-'j vielini laivų ageu-

di<|oT“

i United States Lines
45 Broa<lway, New York City

( 75 S ali- Sinvi, Boston. Mass.
Maniiging (>i>crators for

j United States Sbipping Board

bus renkamu nauja valdyba, tai
pogi yra daugelis svarbių dalykų 
aptarti. Reikės išrinkti atstovus 
į apskrities suvažiavimą, kuris į- 
vyks sausio 18 d. š. nu, sv. Jurgio 
dr-jos svetainėje* Ne vark, N. J. 
Nariai, kurie esate užsilikę su mė
nesinėmis mokėsi imis malonėkite 
atsilyginti. Jei katrie toli gyve
nate, negalėsite atsilankyti, tai 
pribunki te mokestį rašt. J. Šerei- 
kai, 211'JefIerson St

TnamiVlu^tSutęadaPaksn^l: 
todikh ant riebitnoUl an«aSr?.: 

kuomet jum* botlnal rcHaBsga* U 

’BroU,I S /pŽFtl Vu
Iręs. & <Įę4%* į

J rlniomci k<ivo MlJ*il

■ eseras«



' 'tremtoje.

K. PAULAUSKAS

NAUJmĮ METAL ’ * 
’ ’ ’ • ;' * ■ ' '

. Bostono ąugitot&jšiemet pra
sidėjo -mergele — keletas se
kundų po dvylikai-, arba pir
moje minutoje Šių metų gimė 
p-|ė Durginiutė, 396 Northamp- 
toriSSt.

~’.V č; .
Ip^fedėlioj po pietų sudegė ge- 

jai lietuviams žinoma Scobey 
ligoninė. Toj ligoninėj dauge- 

lietuvių daryta operacijos.
Gaisras lęilo nuo kalėdinės 

eglaitės. .Eglaitė užsidegė nuo 
elektrikos.

■W; Sudegė viena mergina ir 17 
jc- žmonių sužeista. Ligoniai ta- 

po išgelbėti tik didžiam pasi- 
aukojimui ir drąsai mirsiu, 
daktarų i r gaisrininkų.

Gaisras apėmė namą į dvi mi- 
auti.

Ligoninė buvo lietuviams ži- 
V nomo daktaro IVieliimo veda- 

-na.

-• '■ ~~ -«• eksįA J ;
Ąteinąri^iįed61ią spalio TĮr 

d.. CamJantjge lietuyių. bažny
čioje bus didelės, nepaprastos 
iškilmės.’J. Sniilgis ir p-lė Dai- 
ledinaitė darys ekskursiją pas 
altorių. Tai Įvyks per snnią.j; 
“Veni Creator’’ giedos vietinis [ 
choras, talkininkaujant garsia- ( 
jai solistei p-lei Margaretai 
Grybaitei ir smuikuojant žino- “ 
mani smuikininkui p. Židana- i 
viriui. Žmonių, žinoma, bus 1 
kupina bažnyčia.

EKSPLIOZIJA KARE.

\lagat toyklų ’ sa^inm- 
(įdžlama švent£ 

darbininkm?
šventadieniais

DALYVAVO GRAŽUS 
BŪRYS.

Pereitą ncdė'ią ]wisidarbavu> 1 
•;erb. kum I’. Sirakatmkui buvo 1 
uorganiznotčis lietuvių vyru

• ;ūrys. dalyvauti šv. Vardo dr-

Praeitam šeštadieny po pie
tų karai einant nuo Dudley sto
ties į NortJfcstotĮ, ties Park gat
ve, tunely Įvyko ekspliozija. 
Sužeista trisdešimt penki žmo- 

Įnės. Vieni sužeisti ugnies ki
birkščių. o kiti sutrinti bėgant 
iŠ karo. Ekspliozija Įvyko iš 
priežasties celulojinių filmų,los iškilnu*.-., a.....,-- .v _•

dincenio bažnyčioj. Dalyvavo p'uiia> vaikinas vežėsi lisulėh. 
/. pie 20il vvru. i .ieiuvifti labai Eaip jie užsidegė, da tikrai ne-

• ražiai igi'Todė (susekta. Gal nuo pečiaus, o gal
Įnno degančio cigaro arba ciga- 
ireto.
i Laike ekspliozijos ir žmonių 

Nedč-iioj 'UU'io 4 d. buvo Sh’.- !>umišimo daug.dirbo du jnrei- 
ivienijimo L. R. K. A. knopo.-

. usirinkiinas. Kuopos su>irin

BUVO SUSIRINKIMAI.

įviai ir karo operatoriai — gei
biojo moteris ir vaikus.

J. dr-jos susirinkimas. VYČIŲ BALIUS.

PRAKALBOS.

fveBrangus mūsų organizacijos] 
narys ^Karolis Paulauskas pas-; 
kutinėmis dienomis persiskyrė i 
su visais savo draugai ir šiuo 
pasauliu. Velionis.mirė, gruo
džio 29 d., miesto ligonbuty, la
vonas ilsėjo pas Vilkauskus — 
artimų giminių jis neturėjo A- 
merikoje. Tapo palaidotas sau
sio 1 d., Xew Calva.ry kapiniuo
se, per graborių S. Barusevi- 
čių. Paskutinį patarnavimą 
savo draugui suteikė L. R. K. 
S. A. nariai J. Jaroša ir M. Sei
ki*. L. D. K. S. A. Zaleekas ir
J. Venekevičia, o iš šv. .Juoza
po Draugijos Hudson, Mass. —
K. Kibilda ir S. Šatas. Mišios 
juž a. a. Karolio vėlę buvo pėt- 
įnyčioje, 10 vai. ryte, šv. Petro 
bažnyčioj.

Velionis išgyveno Amerikoj 
virš dvidešimt metų: buvo ge
ras lietuvis ir katalikas.

Į Reporteris.

į^fai darbu© jasL...... .
• . Prie progos primename, kad 
gerb. A. Stravinskas yra nau
jas narys, bet begalo didelis 
Darbininkų Sąjungos rėmėjas.

Šeimininkės balini kepa, viso
kius gardumynus. k - *

.Reporteris,

NAMŲ STATYMAS TĘSIS.

REDAKTORIUS PRISISA
VINO.

•‘Sandaros” redaktorius pri
sisavino štai kokius titulus:

“Redaktorėms, blakmušis, ta
rakonų smaugėjas, pelių nuo
dytojas, berniokas ir pilvazo- 
pas” .

Sveikas gyvas, dabar jau ži
nome kode! Tamsta nebijai ne
tekti redaktorystės. Jštiesų, 
dideliam, nuskurusiam mieste 
tokiai “profesijai” plati dirva.

į Toliau “S.” redaktorius štai 
kaip krikštija savo pasekėjus: 

; “Vagių, žulikų. žmogžudžių, 
šmeižikų ir tt.” (nepasako ka< 
— turbūt saiką).

| O... p. redaktoriau, tai jau 
[perdaug, kamgi savo žmones 
[taip “garbavoti.” .Juk jie 
i Tamstai ant silkių sumeta.

: I.. V. kuopa buvo Įrengusi la
ibai gražų ir tinkamą Naujų 
IM-etų laukimui vakarėli—skra-l 
i jojančios krasos balių. Šis ba- 

.Tezaus'lins jaunimui tarnavo bent ke- 
Kalbėjo gerb. [liems tikslams, būtent: nauja? 

su nauj. metais

J. Edward Dovnes prana
šauja. kad Bostone šiais mo
tais namų statymas ne tik ne
apsistos. bet žymiai padidės. 
Ypač, daug namų būsią stato-(Įvyksta kokios nors 
ma priemiesčiuose. Tas namų (vis 

■ statymas galės padidėti ir dėl-< 
(to, kad statymui namų medžią- [

BANDYTAI VEIKIA.

Pradėjus su naujų metų va 
karu beveik kiekvieną vakarą 

•unybės. ir 
turbūt, tų pačių jaunų 

aikėzų.
., ___ ____ ____  ... , Jeigu kuriam reikia vėlai
a dabar esanti nuo 10 iki 15 (vaikščioti, patartina nesinešio- 

g pinigų ir auksų.nnoš. pigesne negu pernai. ti

č\ėjjėlios vakare šv. Petro po-
’ažnytinūj salėj buvo prakal-
■:s, surengtos Kančios

-. seni naudai.
.m. klebonas Urbonavičius. Ku.'ipažininias.
iin. P. Strakauskas, semina- sveikinimas ir artimesnėn pa

kistas St. Kneižys ir p-le T.Jžintin suėjimas. Jaunimo bu- 
fle.dminaitv. kuri tų seraių nau-, vo daug, visi linksmai ir gra
bai yra atsi<kivii>i. Aukų sese-:žiai palydėjo senuosius metus 
cins sudėta arti $1000. Žmo- ir Sutiko naujuosius — vaizda- 

■ iii buvo vidutiniškai. Pra-;votam tikrą vieną šeiminėlę:

‘'DARBININKO” KNYGYNO KATALOGAS
ĮVAIRIOS ĮTALPOS KNYGOS.

zlpie Apdraudą. Su-ūv icyj.jimc B. K. Am. leidinys. Nurodoma 
reikalinsuma ao'idrmisū. Parašė J. S. Vasiliauskas. Pusla-

0"

." '■'' v- ■ IT-'. ”■ -CTT7W

mės i in* labai'pU?n> dęl.gjs.vęiti 
g z ’ . *- v 4įios Šeimynos -.6 kambariai? tdi
ąvcąt) įstatymą, gas'ąf!.,dviejų mikscnj dirbtuvė 

kaly, ėlektrrt varomoą niaSirtos ir 
su. garadžh&ųal 
tr-.' pas Mr.. OROAVBY. .149 Sevenrb Sh?. 

;S>-. Boston < 10,Iki 11 rytęi.

[reikia, 
dirb | Kirilų da rb m i nk a i 

 

visai^tų irausta dirbt 
Po’ 
Tasai 
tos^luink 
ja be: 
veikiu tik 
binmkbet 
,kų t ei į s 
|tent: 14kiek 

kas Švįdie 
šio. llas 
ninkamhpra 
Frakcij|dme

GAVO KULKĄ.

Švenčiu Įstatymo reikalu.

VLADAS PAULAUSKAS 
314 E. 8-tla. St.. So. Boston. Mass;

Kauno Miesto Kirpyklų* 
Darbininkų Prof. Sąjungos Vi-., 
suotinas Susirinkimas

dų darbiniu- 
lavimv.s. bū
ni.'- m-.rbinin-

REIKALINGAS
VARGONININKAS

Alga u- uieigos geros. Malonėkite 
kreipūes: Kųn. J čižauskaš, 1813 
\V ėst minsio- . Deirnr 'Mieli

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda bučernė ir groėeraū- 

Biznis toje ••ietojv nuo senai iš-; 
dirbias, .\'oriv- Kceitai .pardjtoii/ 
nes .-usllirkau Khame mieste’naut'

MOTERŲ SUSIRINKIMAS.

IMOK.MT1S

344

)u> o kambarius ir dideli

A. SIMOKAITIS
W. Broadway. So. Boston

a ts?aįų k te 
<■., f'ity H iii 
Iiidėkire *2*.

įrašyta 47 pa- 
zye.ų. tau
tą r raišči
ais Seime

STOGDENGIAI 
(ROOFING)

Smalos ir Svyri a. metale, šlaite ir 
ašpalv šingilių. Tai yra seniausi ir 
atsuka ič.ars’. SčcgUe;)"Ir.i So. Ros- 
to.i’a. visas •Jar;)aš“’gvarr.:'.luojanias 
Ir ypaJškai peržiūrimas.

T. L. ORMSBY & SON
! 216—218 Bovzsii St., So. Boston

Moterų Sąjungos metinis su
sirinkimas bus antradieny, 
gruodžio 6, 7:30 vai. v ak- baž
nytinėje svetainėje. M almėki
te visos narės sueiti, nes turė
sime prisirengti prie'apskričio 
suvažiavimo, kūris bus sausio 
25 d. Taipgi turime daug ir ki-

REIKAljAM 
ir moterų Vbų. 
<l:irl>Q iiirbtL) n;l 
landų-: kasis y; 
lerius i pilniau 
agento iši>la| nau 

.šokių ligų.
TV t e I r<N-eptų uei 

iuo adresu:

KR! AUČIUS
Praeito šeštadienio 

p-nia Talino paprašė savo vyro ' 
pinigų rendų užsimokėjimui, •''••unijinis <i 
tiri jis, vietoj pinigų, atstatė ; - 
revolveri ir peršovė ją. Ji da- 1 
bar ligoninėje, mirti nebyjo. tik 
gailisi savo d\-iojų jaunų sūne- ' 
lių. kurioms Talino buvo pa-A 
. iniprovenmnnii.Snri
1(‘^ Olai, remiu S14." .įneš

Išlytuos: S.IOO.iM) pinigais, certifikuotų ė'-ki arba Ta'li-illil 
< knygele rankpinizių iierkant.

J >id plr.iosniu informacijų kreipkitės i 
o _ PHILIP MCM0RR0W, Licitatorių,T.. D. K. S. kuopos rengia-73 i>remon| Street, Boston, Mass. Teleplions Haįna; 

mas balius ant 31 d. sausio ro- ------- vrba---------
...................- ; - ’ ’ . VINCELI* B. AMBROSE, Agentas,; 

užsimokėti $200.Tikintų pardavinėtojai stovi ši- 425 Broadway, South Boston, Telephone South jos

RABINAS KALĖJIMAN. DARBININKŲ BALIUS.

Bostono rabinas Sharfman 
už prohibieijos Įstatymo laužy
klą nuteistas mėnesi atsėdėti do labai džiuginančius vaisius. 
kalėjJfhe ir i

piųl(i. Kaina..............................................................................................
'■ L i ai Vytė ir Tikėjimas. 1.. Blaivininkų Susiv. leidinys. Pagal K.

Kuemmėl, K. I. K. Pusi. 16. Kaina.....................................................n5
Nei lizino Evangelija sulig Ba-rabošiaus. Dalis I. šenesis ir Exo_ 

dus, bei ci<-iiizm<> pradžia ir k--!ionė i rojų. Pusi. 96. Bell- 
ssill. SfOtiahd. 1916. Kaina..............................................................25

l'..italiku Bažnyčia ir Demokratizmas. Parašė kun. T. Žilinskas.
Dusia pili* 32. Kaina ................................................................................... 10

Į. 1 šokia Autonomija Lietuvai Reikalinga? ■ Autonomija ar Savival
da?! parašė -1. Gabrys........... ......................................................10

i;'; li.'-rikščionis Žydų Talmude. A’-ba slaptingas rabinu mokslas apie 
krikščiony .c ę. <nrinko kun. B. Pranaitis Teologijos Magis- 
tras.. Vertė A .-i. Seinuose 1912. pusi. 93......................45

71} gero lietuviai turi iš ’‘Sočijalistų Sąjungos.“ Škotijos “soci- 
jalistų" socijalizmas.’ Buvusio socijalisto balsas. Parašė Sn- 
eijalistas. Spauda ’lšoi-iu Draugo.“ Bdlssill. Pusi. 14. 
1915 m. Kaina ..................................................t..................................65

M “Didesnis negu Hindenburgas.“ Blaivininkų Susivienijimo leidi- 
nys N». 1. Kaina ........................................................................93

? Udgardas arba nuo ateizmo prie pilnos teisybės. Pagal L. Hrm-
■ ' merstėina na-rašr- Kun. Dr. Yimdiši’is. Brnoklyn. X. Y.. 1902, 
i" pusi. 214 ............................................................................................. 75
L 7 lėtuvos Vargai aGia kas dabar dedasi, mūsų tėvynėje. Sutaisė Iš

eivis. Išleido - Išeiviu Draugas.“ Pusi. 34, 1916. Kaina.. .15
L. iškas Iš Kelionės Po Palestiną. Kaštais kun. Antano Miluko.

Shenandoah. I’n., puslapiu 94. Kaina................................................50
jgL L:Mūviu Tautos Memorijalas. Parašė ir indavė Tautų 'Rasių ' Kon- 

gresui Londone atsibuvusiam liepos 26-29 dd. 1911 m. J. Ga- 
brys. Vertimas iš prancūzų kalbos, dalis I. AVilkes Barre.
Pa. 1911 n.. p"'-i;:ni-i 12. Kaina............................................................10

1.Moterystė ir Šeimyna. Iš vokiškos kalbos vertė J. Gerutis. Phi-
ladelphia. Pa., puslapių 41. Kaina .......................................... . .50

1-.uomonės Garbenio, j<> giminaičiu ir prieteliu. Paraše kun. J.
Gerutis pagal K. Duplessy. Dviejose dalyse. Kaunas 1912, 

> pusi. 146................................................................................................30
iiekaltybė Iš vokiško vertė J. Gerutis. Shenandoah, Pa., 89 p. .25 

®. Paklydėliai. Kun. -L Gedučio Antras leidimas, “žvaigždės’’ 
K skyriaus, 41 6 Hooper Str., Brooklyn. X. 5'...........................................10

Cjgriantas Lizdas. Apysaka iš dabartinės karės. Parašė V. G.
Spauda “Išeiv. Draugo“ 19T7 m. Pusi. 34, kaina .....................15

gl<vG;<aityk-GaIvok, Gudriai Manyk, Gerai Daryk. Katalikų Spau-
Komisijos leidinys. Parašė E. V. Pusi. 16. Kaina.,......... 05

Perėjūnas. Trankymasis po Vokietiją, Daniją. Luzeir/bur.
1 <4 Iš »cno darbininko atminimų. Surinko Iseiyis. Spauda 

^Išeivių Draugo’’ .1916 m. Pusi. 150. Kaina....................
Įtekmė į Žmogų Arba Ką Gero Duoda Mums Svaigalai.

JĮĮPž ' Parašė-Išeivis. Spauda “Išeiv. Draugo’’ 1917. Pusi. 20. Kaina 
Teologija. Parašė J. Gerutis. Gražiausia lietuviška kal- 

ha šioje knygoje išdėstytas visas Katalikų Teologijos mokslas.

šhenandoah. Pa., pusi. 285 ......................................../.......................Ibi'ų Šventos Marijos. Tilžėje, 1906, pusi. 125 ....
Šiapus ir Anapus Grabo. Parašė J. Gerutis. Shenandoah, Pa., pu- Nekaltybė. Augštybė ir grožybė tos doros. Pašvęsta įunle- 

slapių*210. Kaina....................................................................................■ m-i. Vilniuje 1861, pusi 128.............................................. L --I. . .26

Šulinio Pasaka. Lietuvių Blaivininkų Susivienijimo leidinys. Pa- Plati Šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 
rašė Skruzdė. Pusi. 8. Kaina .................................................. 92 ;

Tėvynės Ašaros. Parašė M. Gustaitis. Paaukuota Tautos Fondui.
Chicatro, 111., 1914 m., pusi. 24 ..............................................................10

DVASIŠKOS (RELIGIŠKOS) ĮTALPOS KNYGOS.

Ar Kristus turėjo brolių ir seserų? Trumpas paaiškinimas svar
baus klausimo. Chieaizo, 111. 1913. Kai-na......................................

Apsvarstyk! Attikusioms misiją paminklėlis: parengė Tėvas Ka
pucinas .............................................................................................

Apaštalystės Maldos Statutas. Iš angliško vertė kun. P. Saurusai-

■j

____ __________—----- —•
- i - --- - ■ . --- -—...... 1

iniyr.u ! Tel. S. 3. 4OC0
kr:iu-

Ikin- i DAKTARAS
J, LANDŽIUS-SF.YMOUR

"2880 i Lictuvys Gydytojas
1 772 EAST BR0ADWAY

1607.
j So. Boston, Mass.
> VALANDOS:

I.. '">5

Parašė kunti). i<'. 
kovskis. Vertė Dali 1-mą kum V. Mironas, Dalį Ė kuK. 
Kazlauskis. Su paveikslais pcrspausta saly? J. lavai 
1905 m. laidos. Drūtais peipcros apdarais, viso 27ip.. I 

Pamokslai Be Kunigo. Pamokslai ir Evangelijos kiekv?narn
dėldieniui. Parašė J. Gerutis; •Shenandoah. Pa. pus! 214’ 

: Pradžia ir išsiplėtimas Katalikų Tikėjimo. Parašė Vvs.upa

. i. .90

.10

.05

TeL So. Boston 270 

į J. MACDONELL, M. G. 
! Galima įutikalbiti ir ItetnifiifaH 

ohbo vavaiteos: Rytais Iki 9 v«i
; Po pietŲ nno 2—8
! Vakarais nno3—0

536 E. Broadway, So. Boston

Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. Parašė J. Gerutis. Ahtra lai
da. Shenandoah. Pa. 190?, pusi. 18«.....................................50

Gražiai apdaryta ........................................................... .....................~3
Aukso Grūdai. Sutrumpinti garsiniriausiij pamokslininkai pa

mokslai. Kun. Jonas Šepetys. Vilniuje 1912, pusi. 68............... 2"
Dvasiškas Gyvenimas. Išleido šv. Kazimiero Draugija. Kaune

1911. puslapių 141 .................................................................... -...............45
Fabiolė. Arba Bažnyčia katakumbose, parašė kardinolas \Vise- 

man.. vertė Vytautas, labai indomūs aprašymai iš laikų perse
kiojimo Kataliku Bažnyčios.................................................. 1.00

Garbė Marijai. Gegužės mėnesyje pamaldos, iš lenkiško verto E.
Kauno 1906. puslapiu 78 .................................................. 15

Gyvenimas Palaiminto Klemenso. Marijos Ilolhrauer, su trumpu 
apsakymu apie pergabenimą Dr-stės Atpirkėjų iš Italijos. Ver
to liotnviškon kalbon.kiin. P. Saurusaitis. Vatorbury, Ct. 
1899. pusi. 24?..............................................  30

Jėzus Kristus šv. Sakramente yra tikinčiųjų pavyzdžiu ir moky
toju. Apmąstymai tikintiesiems. Parašyta pagal -To Malony
bės Vyskupo Dr. -T. Palčarn. Vertė kun. Pr. Meškauskas. 
Kiekvienas lietuvis katalikas privalo šią knygą turėti savo 
namuose. Pusi. 216. Kaina ......

Drūtais drobes apdarais .............  .
Jaunimo Idealas, arba pamokslai mokiniam 

gaitis Seinuose 1912, pusi. 83 ....
Išpažinties Istorija. Prancūziškai parašo 

vi.škai išguldo kun. A. M. Milukas, 
puslapių 112 ......................................

Katechetiški Pamokymai—-Iš “Dešimts Dievo“ ir penkių Bažny
čios prisakymų : iš nuodėmių*: septynių didžiųjų, šešių prieš 

i dvasią šv.. keturių .šaukiančių dangun atkeršijimo, devynių 
svetimųjų. Knyga IT. Tilžėje 1907, pusi. 191 ..............95

i Keturios Evangelijos vienoje, arba Viešpaties Jėzaus Kristaus gy
venimas evangelijų -žodžiais apsakytas. Sutaisė P. S. Soi-

> nuošė 1912, pusi. 400 ........................................................................65
Liturgika Rymo-Katalikų Bažnyčios. Rauk ved is išguldymui ti.

kojinio vidutinėse mokyklose. Dalis III. Sudėjo kun. D. Bonč- 
i kovskis. 5rilniuje 1905, .pral. 176 .................................................. 85

Mėnuo Birželis pašvęstas švenč. Jėzaus Širdžiai. Vilniuje 1905.
puslapių 112 .J...................................................................................25

Mėnuo Svenė. Marijos Panos. Garbė V. Jėzui1 ir šv. Marijai. Ar
ba maldų kalbamųjų mėnesyje gegužės, vadinamų mėnesiu |

Valaneius. Reikalingiausia kiekvienam lietuviui-iatall
knysra. Shenandoah, Pa-.; *35 pusi..................................... .1

Platus Išguldymas Katalikų Mokslo-^ Dogmatiška dalis . >uq
kun. D. P.ončkovskis. Vilniuje 1905. pusi. 86....................... 1

Švento Pranciškaus Žiedai, čia surinkta vien atskiri atstikii
ir žymesni vaizdeliai iš šv. Pranciškaus ir jo pasekėja ve
mo. Kaune 1911, puslapių 84.......................................................

Švenč. Panelės Apsireiškimai Liurde. Parašė kun. Prancišlus
rys Dvasiškosios Peterburgo akademijos profesorius, keis

.46

,G0
85

s. Parašė kun.-I. Stau-
.50

kun. A. Guilois, lietu-
Shenandoah, Pa. 1901.

.40

se 1909. puslapių 362 .......................................... .. ............................... Iv
Šventoji Senojo Įstatymo Istorija, s;: pav-.-ikslais ir žembini 11 

lis I, nuo sutvėrimo pasaulio iki gimimui Kristaus, l’aral 
kUn. Kazimieras Paltarokas Teologijos Magistras Aut o 4 
da. Kaune 19-13. pusi. 230. Kietais apdarais................ 17;

Šventųjų Gyvenimai. Skaitymai kiekvienai metų dienai. S pi 
veikslais. Spaudon parengė kun. Antanas Milukas. V-D kJ 
turi tomai.................................................................................................n

Drūtais audeklo apdarais ............................................................ ii
šventoji Naujojo Įstatymo Istorija, su paveikslėliais ir žemi; ui 

Dalis II. nuo gimimo Kristaus iki \erono laiku. Paraše ui 
Kazimieras Paltarokas. Teoolgijos Magistras Kaune 1 12 
puslapių 220 ........................................................................................

Tiesos Žodžiai apie Pamatinius Tikėjimo) Dalykus, apie Dievą, " k 
ra Tikėjimą, šv. Raštą, Pasaulės ir žmogaus sutvėrimą, ir ’ū- 
šios nemirtinum. Vilniuje, 1879, pusi. 216..........................

Trumpas išguldymas apeigų Rymo.Kataliku Bažnyčios. I.ietir. :š- 
kai išverto kun. Juk Jasienskis. Viliuje, 1905. pusi. 16.. .

Trumpa Katalikų Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A Alekna Kr ;- 
ne 1906, pusi. 186 .... ...^. . /....................................................

Gyvojo Rožančiaus lapeliai, j’o tajemnvč!ų...................... ...

MALDAKNYGES.

1 Pulkim ant kelių. Viena iš geriausių ir naujausiu maldaknygių 
su Įvairiomis maldomis. Tinka jaunuomenei ir seniems. An* 
geros ir plonos popieros atspausta. Išleista šv. Kazimiero 
Draugijos Kaune. Perspauzdino “Darbininkas“ 1918. Pu

slapi; 576. Kaina drobes apdaruose.................................
Ta pati goresniuose apdaruose ................................
Skaros apdaruose ..................................... ...............................

AR ESATE SKAITYTOJU LAIKRAŠČIO “DARBININKO?“ ]

• Jeigu ne, tai šiandiena užsirašyk. Eina tris sykius d savaitę i 
kainuoja metams tik $4.50. Adresas :

1

Tel. So. Boston 0464-J. I

JURGIS STUKAS
FOTOGRAFAS

453 WEST BR0ADWAY, 
South Boston, Mass.

Darein dailius paveikslus. Vesefllaa 
traukiam vakarais. Užalikom vi
sokios rūšies rėmus.

!DR. PUSKUNIGIS
, GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ

vaL 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po plet.
7 iii 9 vak.

389 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 288L

TeL Brockton 5112—W.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 M&in St., Mentolio, Mm. 
(Kampas Broed Street)

Tel. So. Boston 0828 j 
LIETUVIS DANTISTAS '>

DR. M. Y. CASPER |
(KASPARAVIČIUS) - J

425 Broadway, South Bottoa j
O/Uo ralandat: *

nno U Iki 12:00 ryte lt nuo 1:80 S 
iki 5 ir nno 6:00 Iki 8 vai. vakare. ) 
Ofisas uždarytas snbaNn vakarais y 
Ir ned&dienlals.■'» 1 Į, .iJKaassaMM^ ?;------ ------ V8

Į ‘DARBININKAS” I
■&6 Wert Broadway, - • ' - South Boston. Mm*;

18 MKTV SOUTH BOSTON* ,

DR. H. S. ŠTOKE
AKTO. APBCHALIBTA8 £




