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Popiežius PUTS IX sako •

•į Kiekvieno kataliko yrh 
jį ^venta priedermė paremti 

' ■ katalikiškaję spaudą ir ją 
, kuoplačiausiai pasksleisti 

. tarp žmonių. Geri laikra- 
y &uai yra naudingiausiu daik

tu ir verti didžiausio užroo- 
kesnicĮF

Sąjungos j
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-------Eina-----  

OTARNTNKAIS. KBTVEUGAtS IK 
SUKATOMIS '

Metams ............................   .»4.wi
(Jžmbety l r Bostono apM^***- 

n ms ........................... W W
“Darbininkas^’

366 Broadway, So. Boston, Ma*
Tel. South Boston 620.

vrsKiMuisKAs ^^5 darbininkai 
y < EPISCOPUS VILNENSIS.

Vilnius, 14X11-1924.

Amerikos Lietuvių R. K 
Federacijos Pirmininkui, j

^-\Įh>rbiama<< Knaigp.Pirmininke- NEDARBAS IŠVENGTAS. NUTEISĖ KALĖJIMAN 
A ‘ Tamistos laišką, 23-XI d. ra J .................. i

e *3*4, ir dvieju tūkstančių dc-j 
j_. lerių čekį esu gavęs. Tuo jį!
^ įteikiau Vilniaus Lietuvių Ko- 

miteto pirmininkui, Kun. Bie-
' tiauckui, kad gausią auką pa-

. gal Jūsų nurodymus suvartotų.
Labai širdingai dėkuoju Ame-j 
rikos Lietuviu Federacijos Vai- ■ 
dybai ir visiems kurie aukas 
dėjo, kad mus čionai nepamirš : 
tate. Jūsų aukomis daug vai
kelių galės išeiti mokslus ir( 
yirs žmonėmis. Tegul Jumis i AMERIKA IŠSIREIKALAVO

* "Visiems Viešpats šimteriopai1 SAU DALĮ,
atlygina už Jūsų gerą širdį ir: 
gausią auką. i

Prašydamas, kad ir toliau? 
mus nepamirštumėte, siunčiu

, * Jums Visiems nuoširdų pasvei- 
. jkinimą ir savo palaiminimą.

Jurgis, Vyskupas.

Lietuvis įtartas 
vagystėje

DIENŲ UŽ ŽMOGŽU
DYSTĘ

Švedijoj kapitalistai grasino 
!darbininkani> lockonfu. Mat 
jdarbininkai buvo pareikalavę 
augštesnių algų. Kapitalistai 
aiškino, kad algų negalį kelti. į išniekino karalių 
ne.- jei pakels, lai neišsivers. įstatymai • iraudž 

jTai darhimnkai atsižadėjo >a-į draugingo.- vai>’\ 
Įvo reikalavimų ir visuotinas Į l’ž tai Kranel io.- 
jnedarha.' Išvengta.'. Tas lovk kia Ibanezą 
įOut’as būtų palietęs v< 
j.-’ambiasias pramone.'.

Ispanijos 
gyvendamas Franci 
knygą, apie Ispanijo.

Ta> lovk kia Ibanezą ; 
šytojui reiks

..Paryžių.-. -- Suv. Vaisi! 
alijantu finansinėj kunterei 
joj išsireikalavo sau dalie? 
Vokietijos reparacijų. Anų 
ka turės gauti iš Vokietijos 
$25.000.000 per 25 metus.

įjos

Jonu 
važiavo 

'■ suvažinėjo

. WorcesteT, Ma»
Kome. 19 m. amžiau: 
antomobiliuml 
kitą žmogų. Tas žmogus vie
toj buvo užmuštas, L'ž tai ga
vo 9d dienų kalėjimam.

į Lenkai išmėto Lietuvių įstai- (mažas vaikas, sykiu su savo 
gas Vilniuje. pačia abudu graudžiomis aša

romi.s apsipylę, v; 
įžymesnius asmen 
rmos tarybos uari 
mo prašydami i r ’ 
įo norai i 
ma toliam

vienuolyno

L>Hi<

Telegramų

oartmen-

u M.i

padėt
inc’.jf

I tolia r
■ subą-

Bei Ispanijo 
lauš Iban- z.- 

' kalteli.

PABĖGO SU $32.000 i telko m

'Ulei

1imt e

.UUljUO-
llUSĮlt CIKIC

ifettiimgi
italu i idal i

zin-

Kova su šmugeliu.

|P vaisi vi line
po; IC’.J

kari

alkos v v-

viršininka." m 
jaut p<

Netrukus Lietuvoj žada atsi
lankyti suomiu žurnalistu eks
kursija. Ekskursijoj dalyvaują 
daugiau, kaiji II) žmonių.

atrasta neakėizuoto s] 
37f) ltr.. 14.' skardinė 
kas šauutvas. du re

VIENAS: BANDITAS APVO
GĖ TRAUKINU

BŪSIĄ ATŠAUKTI

buv$^išsodint’ y - 
bar būsią atšauk! V • ' 
finansų ekspertas -i e j f 
.lenks atvyko Į Kikoratni; 
organizuoti N i k o r a t i g,u c .- 
tybinį banką^ NikoragugS'^es: 

Amerikos bankininkus pasko-]publika yra j^siškJlir.
’Val.'tijų bankinirk-;- .< 
' ko Suv. ValsT; ■

NORI PASISKOLINTI.

TiO

Rumunijos valdžia ieško pas

los. Nori pasiskolinti $25.00'>. 
000.

V O .
'H b

Ii re
•iinę

•nu.'
auk"

■ ims
.-Karpą iš 

Youngstown 
. 11'2-' laidos.

Lietuviu mokvkl

>it ikėji ma:

i vi <it"l io-

:ie;>a>i'.eTikiiii-

'.imant t d

'l'lFli.
o< - .>

+Ū '! užmuš, .įima

llruodžio 1$ (i. ZurausKas 
Stasys iš Daugėliškiu kaiitio'.^. 
Krekenavos vaisė, nušovė Joną 
'Knrkuzą.iš l.inkav:čiau< dv.'t- '' 
ro ir dar vieną vyrą paš'ovė. 
kurie kratė Žurausko bučius u- - 
pėj Linkaukoj.

NELAIMES TYRINĖTI

New York
KM)lat-Washington

PINIGUS.ATIDAVĖ nore r

NELAIMĖ VOKIETIJOJ DIDELI NUOSTOLIAI

kiti

GAVO SL20C

SAKO, KAD NEREIKIA -
:■ ?! (kiiiltosvydiš? i^attl^tišme-tas

rijoj.
mas
pfrns’

auto 
vn T

;rų 14 Tankiui- 
7iwi’ii‘.
-piritas

tos šviesas Kai -rib užtėm- 
tąi bus veik ’aip ‘H.m.''i kiui 
naktį Bet ,k’ Svir^ būtu m 

uždegtos tai paradytos bū 
tų smilė- užtemimo įspūdis

pinas

■■•a ?nh;iwrin

, ĮTEMPTI SANTIKIAI

’ ■ •‘•n k
i r>< -r.

\ksk-

NEDEGS ŠVIESŲ

STAIGA MIRĖ

nzdm-. • SPROGIMAS

SUGRĮŽO.
r n kilu

Amesburg, Ma«- L 
ind’-v. 7>7 m. amžmu>. di 
y -•.liga apalpo ir mirė. 
jHV. našio.

1 Leominster. \la 
bo l yčių naiip 
sprogimas. TE

SUDEGĖ 15 AUTOMOBILIŲ vo 'iiip sn1ark"' 
____  kinieti pro lanvą 

Walthtm, Masx. -- Nuo elpk- į buvo kiniška 
t ros užsidegė Rogers Motei

ir «nžndė

m» n>
to negalėjo priimti valsčiaus 

'Tam buvo dvi gana svarbios
nriežastys. Pirmoji priežaatm 

senasis viršaitis dėl tam tik

■ štik. • ■ lulcli.-
- i>rogimas bu- > 

irad išhlošk"
\f.ii -klepe

-kalhvkla
ištiko sprogimą.- \’;k»

e-snifu- nuteis^

Iš AUTOMOBILIAUS
Į UPĘ

Fall River. Mn.?.- \ ■

Providence f.’
24 d., kada
♦ėmimą.-, -irf

Apgijo* «a-prewTi<o Asųųit i kompanijos dirbtuvė. Sudegė gaisrai', nuostolių n«darė 
išleidęs Kalėdines švmt<t.s?15 automobilių ir nnnsiniin pa- $100,000 i 
.ftpte angrifo namo. įdarė nž $10.000. žmones.

I-rantu u ,.-
' -ųin tikisi tapė y e v. y Prv

ras He'-riot pr-e-šz .-tad .-e-- 
or'ipacaruia ; 
•nn-'-'jej < .-

Kansas City
Tiandba: .nėję 
liiepū savininku: 
fą )\;t. n r. 
tai oandųa u 
pabėgv. T y ?. 
band;*- n‘y 
Sta» Bai'.r 
dar'- ';':n

Mn - Keturi 
a plieka ir pa- 
af.'faryr

.<a.' ą padai -. 
u-Tin $ 12. ’Vh i

;• nėlia

Berlin. — Traukinys lokes iš 
Berlino t Koelną keturiomis 
minutomis pasiskubino ir prie 
stoties Heme 
kito ‘.raukinio, 
buvo

Anglijoj dėl buvusios tirštos 
miglos niifs’o*-

Si i tiri IĮ K..
it to garu

Pvozauno

SUBMARINO NELAIMĖ
NUOSTOLIAI DEL GAISRU

New York

Orleans

ii syta K li-

Ka--oj-gin>-
21 i*. Dra-

-kad r
/keti

I
'PAVOGĖ BIEDNŲ PINIGUS

Fall River. \la
• rovilr. naznvr'io, šnlė;

'■aito biodųnu ič-/,nt<v \nre

DAUG BADAUJANČIŲ

Tokio, latM'uilj;,
1 žčjo bais; ži«rn:i I žėjo did' 
'uhIB'Tis Badau ja apK'3.0fKi

žmonių Badaujantieji 
b.-iiiui) gy'-ast palaikyt nm 

■ ind.-imiesi medžiu hipsnmnt'- t 
šnkpolornis.

Troškuli

; i a n 1 i e: i

kūiu • _ - ■ IT n ■ 
.Mik;'- Merno-Ka- vv. Jurgio

'■ atimta 
i.iblen.-

•idiina>: nerast;' nė vieno - ■ 
ari iv- akto bei dokunr>m!'. . 
rirodančiu darbo .-utarties -m |

PRANAS RIMKUS. t
qm«xuu atvykę* is Lietuvos, kur jh buvo gimnazijos mokytojas 
Kaipo daiainiakM atvyko Amerikon koncertuoti. Pirmutinis jo
kociaartas tas caMio 15 i, 8o. Bostone Lietuvių Salėj. Per jo jaue- savo išsknrttiarinių pats dm
taną pereita* piynyčiM jaktj ne sudegi puUd p. Plevotaenėe feef jjraki norėjo tolina, rrršaičiir valrnsnuiu dulkią n? ;
dsaeij* ir lt tani gitai žmeah}. pasilikti. Jis t no tikslu; Ivv rPmK -fjin l

> l< n.tinę r



Lietuvos Seimas po W „.„tnį dvilišlaidojimas.

bams pasiruošusius žmones.siu 27 d. vių tauta pavargo ir nuskurdo įnės Ūkio Akademiją^ specinB-rĮ^^^B

7;

SUBSCRIPTION RATES:

ki
ll.l s v tupi įmausi i-

H-'.-uzi.i

Boston and suburbs.......
Forei<n countries yearly

$4.50
$5.50
$5.50

nesenai 
klausimu.

J. Naruševičius.
TIKRA MEILE.

“Naujienos” praneša, kad 
Ėst unijos soči jaldemokratų

viii išsilaikomo klausimi

džiu Ui^^piu praneša žinių.
1 k&d Šiauliuose įvykęs pi-'

Joninių Papartis.
U VYSTA RŪTOS.

(Trioktas)

Amžiais Įvairių priešininkų.ruošia įvairioms sritims ir dar* 
slegiama ir persekiojama lietu- 1

P A' IA B Ė L O; s u.

buvusio sukilimo 
Pranešime sako

ma. kad sukilėliai “norėjų 
i savo rankas val-

gejjpyyMjį

(THE W0BKER)
PnbliBhed every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY

---------:— by —---------
BUST JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION QF lABOE 

as seeond-class matter Sepc. 12, 1915 at the post Office at Boston. M am. !
nnder the Act of March 3, 1879."

*A£Mptance 2or mailiug &t special rate of postage provided for In Sectioa 11UB 
Act ot Och 8, 1917, authoHzed on July 12, 1918.”

Laiminamu ir s«ija1lstu|e;ll^a iSleidus P'aneUnia 
išpūstoji kum Purickio byla soc‘Jallst,J ^macionalui 

prasidės vasario 4 d. Lais
vamaniai ir sucijaiistai visų 
laiką šaukė, kd “klerikalai” 
■ :<>ri t;i bylą nusukti, o pasi- 

irod.o. kad “klerikalams”i>a-

Prisiminkim Besimokinan&ą 
/ f Jaunuomenę.

i.

B

o 
s

r

g

a
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AMERIKA NE “MELTING
FOT”

pasigauti
džiąr ir tuojaus ant rytojaus 
šauktis Maskvos pagelbos. 
'Sovietų Baliijvs. laivynas 1 
Istovejo pilnai Imsi ruošęs ir 
s..\--‘ti.i k; - i-nė tik laukė

Vysta rūtos, vysta mėtos 
Vysta jaunatvėlė:
Vysta gėlės, sesių sėtos 
\ ysta rūtos, vysta mėtos 
Vysta ir dienelės mano — 
Rūtų laimę neišgano 
\ ysta rūtos, vysta mėtos 
Vysta jaunatvėlė.
Zapiškis. 12-VH-1924.

Nuo senai yra žu 
kad UŽ ateivių ištaiiii 
stovi tik šimtaproeen 
patriotai. Amerikos 
suomene i tą dalyką 
taip žiūri. Ypač ; /

APIE LIETUVOS VAIKUS

Pasirodžiusi išnykt.
Tur' ankščiau arba vėlia 
Karštą atbalsi sutikt. 
Kitoj tokioj pat sieloj.
Kuri myli karštai mus

Įkalbinėjama

kultūrinius liuiis. 
persiimtų Amerikos 
Jie žino, kad ju: 
greitai atsižadės s; 
gimtos1 kalboj jos ku 
turtų, tai toks prie 
progos atsižadės ir r 
nizmo.

APSKRIČIU SUVAŽIA
VIMAI

nevien moraliniai ir politiniai, 
bet ir materialiniai. Nors pa
saulinių karo proga lietuvių 
tauta pakilo iš prispaudėjų 
jungo ir savo didžiumoje sukū
rė nepriklausomą valstybę, bet 
moralinis ir materialinis skur
das dar toli gražu nesumažėjo. 
Dabartinėmis gyvenamojo lai
ko apystovomis sunku tikėtis, 
kad savaimi ir skubiai šis. tau
tą slegiantis, vargas mažėtų’ ir 
visai išnyktų.

Nenoromis kiekvienas tėvy
nainis stato sau klausimą, ko
de! mūsų tauta moraliniai ir 
materialiniai skursta ir kas rei
kia daryti šį skurdą sumažinti. 

,o jei galima ir visai pašalinti? 
Šio klausinio atsakyme galime 
rasti įvairių praktinių nurody- tingųjį] ir vidutinių ūkininkų 
inų ir būdų kas yra darytina ir.tauta. Mūsų besimokinančioji 

norimą, užsieny ir Lietuvoje aukštuose 
.moksluose visuomenės dalis — 

uad iš: jaunuomenė yra dideliame 
turimu skurde, ir. suprantama, nes iš

statyti naują dorinę ir materia-;^Buikyti mokinimosi laiku stu- 
im/tvarką. \uria mes šalį imi- Į ‘bintai iš savęs negali, jų tėvai 

norime padaryti kultu ;neturtingi, pati Lietuva nuo 
Čia reikia nuskurdusi, nėra galimy

bė- studentus aprūpinti stipen-

n tai užimti tinkamais darbut 
žmonėmis žemės ūkio ir miškų....v. _ v. >sritis ir sias, gana musų saly/- 
dar neišsivysčiusias darbo ir - 
pelno šakas, kiek galima auk
ščiau pakelti ir tobuliau pasta-'

Lietuvoje dar nėra pakanka
mai išvystyta visos šaliai rei
kalingos ir naudingos specialy
bės. kurias paskui galima būtų 
išmokus aukštose mokyklose 
vadovauti ir tobulinti. Dauge
liui specialybių galima dabąr 
jau'ruoštis savo tėvynėje, bet 

! yra daug ir tokių, kurioms ino- 
jkintis reikia važiuoti j užsienį. 
'Kaip visiems gerai žinoma, 
įmūsu šalis yra ūkio šalis ir lie- 
į tuvių tauta daugiausia netur-

ILZ

kokiais keliais eitina į 
J- .-iekiamą tikslą.

Mes galime šaky,:, 
paneš tautos pamato

Garsusis Amurim.- m- 
jas I)r. Uharle.s Eliol. guvi: 
sis Harvardo imiversitui 
prezidentas pasakė, kad A 
merika nėra “Multiug Imu. 
Nedėlioję >ailsiu 1 L IJ'Jū į 
saj Bostono augštųjų >• 
kykhi studeinlams saku pri 
kalbą Y. M. U. A. salėj. R 
kitoko jisai tada Įiasak’ -.

“Amerika nėra ■tnmtin 
pot’ (tirpinimo pt;o:ta< 

'/Taip ją vadinti buvo 

- didele klaida. Kb-kviui. 
; tauta, turi ką n-us api-'^ų 

suteikti savo naujai tūw: ■■ 
Italai turi kaistą .ei 
to meilę ir meiię muziko. 
Žydai turi gilų a'suiavim 
savo šeinium: . (: mikąi • v

ik

!!!(’. i n O k 
:aisti bū r

K 1 R MYLI
1 K R \ .1

iio:
ringą ir laiminga.

smriic mėnesy yę-^ maukiami mlis daug priemonių ir svar
• '.su.' vu.'iC'.č ą '.uvažiavir blausioji gal būti—auklėti jau- ‘bjomis is valstybės lesų. Čia
ma:: ;nąją kartą doroje ir krikšėionv- j veikia daug pasišventimo is au-

NAUJ0S ANGLIJOS Lietu- bč/ nurodomose tobulybėse, ik'J gerų žmonių valios ir pri- 
vių Darbininkų Kūoperatyvės kad jau ateity gavu> sąžinin- h'ntmių organizacijų duosnumo. 
Sąjungos apskričio suvažiavi-j gus ir gerus lietuvius bei savo-; Lietuvoje tos aukos yraren
inas sausio 18 d., Kooperatyve- sio> valstybės jiiliečius. Kaipo I Limos ir kiekvienas, kuris iš- 
je svetainėje, Brighton, Mass. mimuriaiinis gerbūvio kėlimą'Jsigali. jas duoda. Bet kaip mi-

NEW Y0RK0 ir NEW gaji b 
JERSEY apskričio — sausio

' 18 d., Lietuvių svetainėje, New 
; ark, N. J.

CONNECTIŪUT apskričio—
sausio 25 d., šv. Andriejaus j darbavimosi sriti 
parapijos svetainėje, New Bri-'daug ] 
tara, Ccnn.

Prie šių suvažiavimų, visi t 
aą.'ic-ičiij nariai, rengkitės m 
tarimais ir >kaitiingu dalyvt 
virau: tegu', nepalieka nei vi. 
nos uuojros b-. • 
rinktieji atstovai ir taip nariai

ui« darbininkiška
ite savo sti 
baisa.

įtarias atneš uav.g m:
TAD DARBAN VIS''

.nėjau. Šalies gyventojai netur- 
į tingi, tai ir aukų per daug duo
ti negali. Savo aukomis.mes 

j Lietuvoje nepajėgiame išlaiky-*'"*' 
pi mūsų besimokinančią jau-** •. 
nuoinėnę, o jos yra daug ir dar 
daugiau reikalinga, kad tinka
mai kultūrinti tautą ir vesti 
visas kaip privatinio taip ir 

s Vikio kėlimo valstybinio darbo sritis ir tose
• srityse tinkamai savo žinias su- 
; naudoti.
1 Tad yra gyvas reikalas, kad 
.Amerikos lietuvių visuomenė 
.dar kiek prisidėtų savo gausio- ... 

kainai i darbą pasiruošusių: aukomis ir sušelptų besi-
Prą .žmonių. Lietuvoįe. kaip žino- .mokinantį lietuvių jaunimą 
imus m'\ vra dabar net dvi aukšto- P Lietuvoje, taip ir užsieny- 
prr- si^s mokyklos — Universitetas j-K" 

ūkio Akadem:-:
Universitetas

rivųjų uždirbįų cen- 
taupus vartojimas, o liku-

tuvi] i jos prekybą, pramonę, 
ūkio ir kitas žmogaus 

is. Čia neper- 
kuo pakeltume visą šalį, 

bet visgi žymiai galėtujne pri-; 
.'Įdėti prie lietuvių prekybos, 
pramonės ir žemės __ ___ _____
ir sustiprinimo.

Bet kaip vienai, taip ir ant
rai pamatinėms priemonėm.? 
ir norintiems tikslams pasiek 

•ii reikia labai ir labai daug tin- 
i darbą pasiruošusią

Lietuvoje, kaip žino-.

D-jur. Pr. V. Rauiinaitis,
Seimo Vir-p-I’irmininkas, 

žein.’s f kio Akademijos Docentas.

“Ašimi]’
fe- 
įj

g

CCSUS. klll'lo ;'•! 1;: K-a 
tis amerikomzuojam 
vius. Alos nenorim ■ 
padaryti panašiais n, : 
tokio laipsnio, kad 
tektųi savo tautinių \ n;, 
Mums reikia to. ką y. 
savotiško.“

Jau seniau. kmev • 
buvo diskiisiio.jam;;- • 
kos kai Ims \ (
lietuviui bazių 'i<\,« n 
klausimas. I>i i\<» i.m- 
kad nieku 1 iš auKii.^m 
siškijos nėra m-i ėianyi 
neti angliška kalbą i imlu.:’; 
bažnyčias. (Ji kaikur aig-š 
tesnioji dvasiškija tie-iog į- 
sako laikytis ir sa\os kalbos 
it savotiški] papročių bažny
čiose.

"Lietuviai. linkusieji prie 
paniekinimo savo tautos, sa
vo kalbos, savo geni tautos 

įpročių ir linkusieji prie 
MSerikonizmo, turėti) įsido-

•ii 1 i

Iš Mano Atsiminimų .1(1
n lėni Dilo; - A'uosiaou.' namlas! bu meti] pragyvenau, o nebuvau 

Dabar baigdamas amžių 'niaukiau tos linksmos valan- 
Nors aš jau nebegalėsiu juo naudotis, mano dienos jau 

.-kailym.'. Bei man labai malonu, kad ir aš sulaukiau su ju- 
;> kartu la Augšėiausio dovana paisdžiauuti. Dabar mano 
žinė rami ir jau gidė.-iu ramiai mirti, nes matė akys mano, 
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■ susirinkę vyru ]>usė kaimo. Jonas garsiai skaitė lietuviš- 
ą laikraštį per ištisą naktį, o kiti klausėsi džiaugdamiesi su
nikę to> laimės, kad galės turėti savoje kalboje laikraščius ir — 
nygas. Susitarė visi rinktis į kuopas ir sudėjus po kelioliką 
kalikų išsirašyti laikraščius

Jau buvo fw) jiusiaunakties. kada vyrai išsiskirstė.
— Kaipgi čia reikės padaryti - sunkūs metai, bet vis-

: reikia išsirašyti lietuvišką laikraštį, dejuodamas kalbėjo Jo-

vi<lu. tai prie tėvelio, 
ir g\ vai dainuodavo:

Jonii-m- priėjiu pri<- >:ivo v\r<> pradėjo jį barti;
Tavo tam skaitymui ir pabaigos nebus, kur gaus kokį 

laikrašt i l>m knygpalaikę, tai sėdo ir žiūri per visą vakarą Iru 
naktį, kaip lėly.- ant kiaušiniu. kad nors immis papasakotuim. 
tai nors vakaras trumpesnis būti], o dabar sau v'emis įdomau
jąs. Pavasary kalbėjai nuims ir ką tik sutikdavęs gyreisi, kad 
valdžia jau sugrąžino lietuvišką spaudą, ir bus lietuviški] knv- 
gų ir laikraščių; o dabar jau ir ruduo ir vis kaip nėr. taip nėr. 
manau taip ir pasiliks, veltui burną aušinai ir liežuvi plėšei.

— Na, jau tu burną kaip atdarei, tai ir sunku bus tau ji 
uždaryti, plepi pati nežinodama kų. Aš^iųanau. .^ad.neužilgo

.'avo 'laiba į šalį ir >k-ibino>i prie sta- 
• im- džiaugė, kad imt adata iš ranki] iškrito: 

aą (Trūkį) į kertę atbėgo į stalą žiūrėti lie 
i.- h nei uepajulo. kad užmiršo vakarienę haig- 

ugnis. Ag.utė. bėgdama užkliuvo už Kos- 
■p iėi< ir smarkiai 'iisižvidė nosytę. Rimtasis 

n- 1 randavo prie tėtės ir užlipęs ant keliu klausė: 
I °n-’ • ia ioks ’

1 r. ' b'Uuviškas laikraštis, atsakė tėvas: — rei- 
ai..■ š<-. Kostuk. pabučiuok.
Tegv-e ...;h !jei aviškas laikraštis! — suriko Jonas dre- 
Ld.-p l’t gvviioja! iš visų jėgų suriko visi.
n.- \i' ju.'. įau seniai užsirepečkino ant pečiaus susi

šilti u h<’sišil<|ylai»ias smarkiai užmigo,-netikėtai kilo iš mie
go pat> nepajuto, kaip nulipęs nuo pečiaus, prikeblino prie 
štai

Joną.-

!o M
Joniui:

t lik.

-- Ką i-ia bekalbėti — stengsimės iš paskutinio. Štai aš 
galėsiu pridėti vieną rubli (penkis litus) kuri susitaupiau už 
kiaušinius — atsilieja1 Jonienė. Tu Maryte ir-gi turi keliasde- 
šimts kapeiką, prisidėk.

Motiejus užlipęs ant pečiaus galvoja sau ar pridėti ir man: 
Auriu nuo senovės užmezgęs keletą rubliu, kurie paslėpti pa- 
baiky. apie juos nieks nežino. • Ir nė nepasijuto, kaip išsitarė: 
Vaik&i; aš ir-gi galėsiu pridėti vieną ruhlį dėl laikraščio.

Tą pati vakarą sudėjo pinigus ir ant ryt žadėjo siųsti į 
Vilnių.

— Mama valgyt noriu, verkdamas prašė Kostukas.
Ai, Ai! Užmiršome ir vakarienę, sušuko Jonienė. Ug

nis užgesusi, viskas ataušo iš džiaugsmo, gausime ir išalkti, p
— Ką čia niekus kalbėti, mat šis vakaras labai yra 

mingas, nes pirmą knrtą gavome pamatyti lietuviškų laiYto- * 
t į. alpus sienos spausdintų,* per tai esame sotūs gera iodiitt'O 
ne valgiu.

Taip kalljėdamj prieš aušrų valgė ataušusią u
murmėd
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Bravo, Onyte!! Ant piano 18 d. sausio, 1925 šv, Jurgio 
pijos mokslainėj tuoj po

tistiškai pašoko “ChineseDance,” 
ir dar mikliai paskambiio ant pia
no.
skambino duetuss- V. Adumaite ir
E. Ciurliutė ir Una ir Bronė Ku- FVisi nariai malonėkite ateit,

(Tęsinys)

Smogus.

Taip yra. su vandenėliu.. Bet 
kaip yra su žmogumi! Žmo
gus yra tokia ypatybė, kuris 
visur linksta, prie visko dera, 
visur puola, kripsta į visas pu
ses, kaip tas siūbuojantis me
delis, visada pasiduoda į ten, iš 
kutyšmarkesnis vėjahs pučia.

^inogus yra daug silpnesnis 
'•^fž mažyčio upelio tekantį van

denėlį . Vandenėlis, jei pasiry - 
žo kur bėgti, tai ir bėgs neatsi
žvelgdamas didžiausių vėjui, 
audros, arba kitų kokių pi ic - 
žasčių, kurios mėgina jam už
stoti kelią — vers kodidžiau- 
sius akmenis, visus apsilenus, 
pergalės ir bėgs prie siekiamu 

^punkto. Žmogus gi dažnai pa
siryžta eiti kur nors, siekti prie 
kokio geresnio, aukštesnio 
tikslo, bet žiūrėk, dar vos įsi ju
dino, dar vos pradėjo savo 
žingsnius — pūstelėjo vėjas iŠ 
priešingos pusės, sunkiaus mū
sų žygiuotojui pasidarė, vienas 
kitas neužjautė jo kelionei, dar
bui. ir žiūrėk, “■ tvirčiaus:.- 
pasirvžėlis. jau nuleido rankas, 
dejuodamas nusiskųsdama< ant 
kelionės sunkumo, ant pakilu
sio- prieš jį vėjelio — grįžta at-

Kada žmogus pabunda, prada
ro savo alkis, apsidairo, pama
to, kad viskas kas čia buvo, ką 
jis matė, buvo niekas kitas, 
kaip tik sapnas.

Kada žuioįiia pabuuęs ryte 
atsikelia iš lovos, saldžiai mie
gojęs per naktį, i ką jis yrči pa
našus ? Jis visai nepanašus Į 
tą, kuris jau seniai atsikėlęs, 
apsiprausęs, aisišukavęs, apsi
rėdęs, pasidabinęs. Jo akys 
dar pusiau užmerktos, veidas 
raukšlėtas, pabalęs, dažnai at
rodo rūstus. Plaukai .'.-.dar
kyti. suvelti, poakiai papūtę. 
Kodėl jis tolis atrodo? 'Dėlto, 
kad jis miegojo, nejudėjo, ne
mąstė nieko, liet tik sapnavo. 
Jis buvo tars
šio pasaulio, tartum nebegyve
no šiame žemiškame gyvenime. 
Jis niiegodai..as negalėjo maty
ti nė suprasi! savo brolių, ku
rie dirba ir vargsta. Jam sap
ne rodėsi, km visas jiamuilis 
vien gėrybės-, smaguriuose lė
bauja ir niekada nebeišbrenda- 
me varge, skurde paskendęs.

atsiskyręs nuo

Harrison, N. J. - Pirmame 
Naujij Metų sekmadieny 4 sausio 
d. 7 vai. vakare įvyko Harrisono 
lietuvių parap. bažnytinėje salėje 
mitingas. Greta vietos klebono 
gerb. kum Pr. Jakščio, žinomo li
terato, kurs gražia prakalba ati
darė mitingą, ragindamas gausiai 
susirinkusius parapiječius mylėti 
savo tėvynę Lietuvą ir remti kata
likišką spaudą, mitinge atsilankė 
ir Netvarko liet. par. klebonas kum 
Kelmelis. Kadangi Harrisono 
parapijiečiai yru nelis susipratę 
l.e r. ''ai oe ir ireri Aaiansa . .ai 
pi maitų .leilgūs prakalbos, .aike 
p<- iratiKus su Kazimiero Drau
gijos narius Įsirašė Marijona Juo
dzevičienė įmokėjo -S35 gi inet.:- 
nius narius įsirašydami
Plikaitis, Tanias Mopkus Mamer
tas Kaukiys. 5 
lis, Jonas Jas' 
rutienė. Ko

po

ras

M

navičius ir Cma Ku 
Įmokėjo pu $2.0C

iš Kaunu.. Ale.

retai km- .ne kur pasirodo ir tos 
kartais neteisingos. Ypatingai eio- 
nais sustojo katalikų veikimas, vi
si lyg užmigę miega, nėra kad kas 
juos pabudintų. Senesnieji veikė
jai pavargo, o iš jaunųjų, kad tai 
būtų pasišventusių dėl tautos ir ti
kėjimu. nėra Jaunoji karta la- 
biaus myli su svetimtaučiais drau
gauti. savu tautą ir jos veikimą 
mažai teatboja Opiai trūksta ge
rų veikėjų, lokių, kurie suprastų 
pirmailio vietas. Visokio lypo pra
kalbi) sakytojai žmonėms atsibodo, 
iš kurių dauguma mokinosi pra
kalbąs siiKyti kaip poterius ant po
li.etes ; nemaža gerų jausmų 
žtiiutiės lapu iipi’idi '? Kalba, ta 
mūsų brangi iienivi.. Kaiba Puvu 
nekalbama taisyklišKai. o--’ žargo
nu. ’aip kaip kam palik.. Mums 
įniksi;. *ikri; pamokytų veikėjų, 
kad vietoj inouų 
pas i ge r b i in u. d u o t..

gerb. kum P. Virmauskas, teikda
mas gerų patarimų. Kaip maty
ti, tai čia į trumpų laikų bus vie
na iš didžiausių Mot. Sujungus 
kuopų Mass. valstijoje, nes čia y- 
ra gana gabių moterų ir mergai
čių ir jos rašosi prie kp. Prisirašė 
jau ir p-lė J. Medelinskaitė. Ket
virta dalis tuzino le\v.istoniečių 
persikėlė iš M. Sąjungos 6-tos kp

Reikia tik palinkėti M .S. 16 kp. 
gerų pasekmių augti ir pasižymėti 
gražiais darbais lietuvių moterų 
gerovei.

dirkiutės. Ant smuiko duetų su
griežė J. Ruškys ir V. Balutis. 
tJiems pianu pritarė Stasė Smilgiu- 
tė. Paskutiniai visi yra A’ortvoodo 
jauni artistai-iuuzikantai. Maža 
Onytė Baluėiutė, pasakė gražių ei
lę, Abelnai programų įspūdis bu
vo džiuginantis ir malonus.

Publikos buvo atsilankę labai

rinkimas labai svarbus: bus išd; 
tas raportas praeitų metų ir_ 
svarbių dalykų 'tariju aptart •<^ 
mūsų kuopos ir visos organinei^ 
jos. Kas da neprigulit prie L. D. 
K. S. — ateikit prisirašyt. '■*.

Fin. rast. V. MarkuMS.

paspir-

Bronė.

NORWOOD, MASS.

•Sausio 4 d., 1925 m. Įvyko N. 
P. P. šv. Mot. Draugijos puikus 
koncertas. Buvo puikus dėlto, 
kad dalyvavo gerb. p. Židanavi- 
čius, gabus smuikininkas, pianiste 
p-lė Čiurlituė, ir dainininkas p. S. 
Pauras. Negalima daug raš\ ti a-

žiu vaisių. ū'akare vedėja buvo 
p-nia B. Adomailienė.

ja! Daugiau
, Skelia Maris.

NĘW BRITAIN CONN.

WEST LYNN, MASS. [
LDKS. 24 kuopos mėnesinis su

sirinkimas Įvyks 18 dieną sausio . 
po nuinvriu 32 ūlurris St., W« 
Lynu. Mas^3-ėią valandą po pie
tų. Malonėsite visi nariai atšilau- t 
kyti, taipgi nepamirškite ir naujUL'-| 
narių atsivesti. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti, turėsima 1 
išrinkti naują raštininką, nes bu- ’ 
vusis veikėjas V. Uždavinis persi
skyrė su šiuo pasauliu.

Valdyba.

Keieta? .m.-t
iŽsiCbJgę '

.naŽe. ji. -ap

.t.usa- ą. nors 
j mažiai *apo

dažnai sugrįžęs lieka tuo lituo
jančiu. nejudančiu, apmirusiu 
vandenėliu, kuris nors i 
so ant šios žemės pavir 
niekam jokios naudos 
ša, nedaro.

Taip yra su žmogun. 
dažnai yru pilnas geriausių no
rų. dtfžnai pasiryžęs daryt: uo- 
didžiausius. augščiau^ius pasi
ryžimus. pilnas pasisv 
augščiausieins tikslams, 
ra silpnas ištvermėj. -Jo 
mūs silpnybė visada pan 
šų jo gražiųjų pasiryži 
jam vos pradėjus kilti, 
skėtus savo svajonių s 

'• pradėjus skristi prie savo pa- 
-■’ryžimo. nupuola. Draugai i- 
jo pasirįžimo ir nupuonm'-. vie
toj užuojautos, pasijuokia. j>a- 
sišaipo. už nieką jį pala!ko pa
sididžiuodami. kad jie taip nie
kada nepadaro. -Jie užimr-ta. 
kad nenupučia dėlto. ka<: nie
kada nebando pakilti, nebando 
lėkti, nebando niekada 
nieko augštesnio siekti, t 
gyvenime jaučia pasitemt i 
vien iš to. kad sėdėti, ži 
kaip kiti veikia. Jų vai*' 
kritikuoti ir iš veikiančių r 
sisekimo gardžiai pasisypsoti. 
pasijuokti, tapyta jų gyvunime 
tikslas. Apie rytojaus ei i imą. 
abelnai .apie žmonijos gyveni
mą jie nesvajoja, nemąsto. Jie 
yra miegančiais broliais.

Pažiūrėkime i žmogui kada 
jis miega. Jis guli sau ramia’., 
kvėpuoja, traukia į save kvapą. 
l>et nieko nemato, negirdi Kas 
apie jį dedasi: ar priešai- jį 
gražiausių geliu bukietus pa
statytum. ar baisiausią baidyk
lę. miegantis nenusigąs nuo 
baidyklės, nė nusigerės, nesi
džiaugs gėlių bukietu pakol ne
pabus iš miego ir neatvers savo 
akių, nes miegodamas ne-u- 
pras skirtumo tarpe jų. Jis 
miegodamas sapnuoja, mato 
nebūtus, negalimus daiktus; 
mato save dažnai didžiausiu, 
galingiausiu pasaulio galiūnu, 
kunigaikščiu, valdovu ar pa- 
saulio mokslinčium esant, bet 
tas viskas jam rodos tik dėlto, 
kad jis sapnuoja ir tik tol kol 
žmogus iš sunkaus miego; nepa- 
bunda, »VO Akių.

miegojo kad.;: jo broliai dirbo, 
triūso — troško netik sau pada
ryti. praskina laimingesnį atei- 
čiai kelią, bu lygiai ir tam. 
miegaliui, ilsėdami, kad ir jis 
gal kada atbus iŠ sunkaus mie
go: siųiras ir pamty-s kiek 
dėl jo gero kitų yra nuveikta, o 
supratus, stos Į eilę dir’Dančių 
ir liks pasauiiui ir sau naudin
gas kaip ir siti jo broliai dar
bininkai jai; seniai drbantieji. 
nes ir Kristus skirdamas užmo- 

rė visiems vienodai 
dieną, taip ir tik per 
anias dirbu.-iems.

užsakė laik. " \”e 
nėm Lietuvoje g: 
mokėjo po $1.0C 
kes pranešiau ap:

priklausomybę i

Prie šios pro. 
ii, nepaminėję, 
zimiero Dr-prj 
AVmm-bury 
kuri skyrip 
rins Įsirašė 
Jicva

did:

prie

I greita
1 rinkt:

Ka-

•oiKt
Kazino. Dr-jos na-

laiKą .toieutoria: 
mčnesir.cs duokte.s 
oėga..- ūpus - ‘š;

smes sus 
kaip Kas 
eta r yra 
kact 'č ■ 
pramogt 
jaūr.uoni

m-aaėjo

.lac-ū •••U7K-. jeigu 
lame aidžia ilsia Kalte, 

“ "iu taiaiisg. "ėiKimo.
< ••--;t »Kiiv- ;: akarais 

es būriim Turiu čia

būvio pT.
Šventė! i ai
netur:—atžūli nuosfoiius. Bet

nkamai pagerbia-

mi mo.
to Drujos

yra atsidavus ? Ar mos n< 
kalaiijair.o yrdaug ir neduoda 
Ule nieko '. Ar kartai.' t'mm< 
darniio".<i';n - su sKaiulanuia 
l»ii:ia aa:i'''-'io Širdimi ir ašarų-

-ykiu su n imi-. 1 ik T 
atie, primink mums tvir-

Kun St Pavelams.

to.- !
pa>i r 
n !*•<.

V-l R,

GARDNER. MASS
ir miklino i veikiančiųjų eib - 
dminkinie ir -tiprinkinio ja-, 
n ■-. Lml. m'-d \ "koiai
doiu). ilgo -nukali- < 
pavargo bedu 1 >< iii n ii.
dumi i vei klanui ii jįj eiif,- netik 
>kaii liij oranizimtų vo'kū.jų 
padidinsime, ne tik Kad padė
siu:'’ jiems dirbti, palengvinsi
me ui darbiimt sykiu priduo- 
sinie dirbanlivnis naujo- ener
gijos. naują spėkų. nes jie pa- 
mfdys, kndjii sunkaus darbo 
t riū-as įieniii'jo niekais, kad ne
šė ir neša paytDdaiijainus vai-

šiokiu

ITALU ONIŠKI ARMONIKAI
Mes <Hr« 2 

bume ir im
portuojame ' 
vištikių ru- - 
iii) pirmos 
klesos ran
kom dirb
tus italijo- s 
niškus ar
iu o n i kus, 
geriausi pa
saulyj.. De

li ūsų kainos

-cit irutviv
Maionė

metinis

parapijos salėj, 
ir Oi

sekam: sekmadien

visoj lo žodžiu prasmėj, 
mums juos t urėti savu tarpe 
.-avo iižiiiioiĮ atliko kuopė: 
ir visus ai Šliaukiusius daugi.

Andriejaus

prie u

,ia
itavimu. Ačiū!

\'ietiniai muzik
gi pasirodė am p
^puikiai pasižymėjo Antanas Ke
šis. grieždamas ant saxaphon-,.;

u jai :p

•i ' A-išrus" enc- 
? apsib'idimė pa
nų api- apsileidi-

■os r 'pačiu daim■■•:•:. ne?
isne<

LAWRENCE. MASS

Sajungietes kruta

•als’; j;
į išdiromii.

(|Oil|l
p R, KazlaiisKieiu' j 
gražius darbriio.- vi

Pilonus

k vienybėj galybė.

Rast. B. M.

š: m lies ineiij garantija.
žc:n<,i-. Dy,;;;. .'!:;:-(>iiyni:ii dėl pirkėjų, 
K:il:t»ogns siiinėinniė dykai. RUATTA' 
si-.itl'NEl.l.l \ ('o,. Si" Elne Islaud 
Iv,-.. I>ei>:. ]<;. (’liicag<>. Iii.

tautis: ant mandolin. 
ra vietinis jaunikaitis, 
bai malonu ji tankiau 
mūsų perstatymų. Jo 
na, labai puikiai padaii

tos .atsižymi
pro gramuose. ai yra Oi 

Š1 V U K <1

būt 
•dėt

‘Ties

DEL APRŪPINIMO
• MOTINŲ IR JŲ « 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

(rali luiri todėl

laiko jienėjimui
P. J.
svar- 
daiy- 

\I aine 
a nkn

Ki.-k

.•/.pildytu.

Tink.-iinn- niai- 
kudikini galinau' 
kainas [lenū.jimas 
rinkus, kas savo ]

Jei tavo kudiiks turi dievli

l’. pn-iroda v;, k 
neduok vaistu.

bofiku

knjr.k

Pasirenkam kūdikiui 
toki pinu:), kuris sausrų- 
blėditisrų mikrobu

Parduodu šį puiku mūrinį 
TEATRĄ 

Port Huroii, Michigan

aanda po piet

ra yra proga vienam ar dviem vy— / 
ram pirkti šitą teatrą. Biznį ap* 
sii-mu juos išmokyti. Kaina šicį - 
teatro $55.900, o Įnešimas $20,000, ’ 

dalimis ant mėnesio už 
kontraktą po $400 ant j 
šita proga tik lietuviam. ,j

ANT, W. BUTON,'| 
MgT and owner, P. O. Box 26flį^

: kas iš Detroitiečių norėtų J 
tai gali gauti visas infor<*Ą 

mafijas pas mano švogerj, Pranąį j

T JI U
Imi- Nūnai.-, neorganizuo
tais pamato lietuvius:
darbininku.- stipriai organizuo
tus, kaijHi įvirtų galingą pajė
gų. sukuria m š-jokiame ar ki
tokiame dalyk-- priverstinai 
reikėtii skaityti.-.

Tad i darbų broliai darbinin
kai. su naujais metais ntnau- 

naujų darbo pajėgą lie
tuvių darbininkų tarpe.

Taipvi išrink';; •!'•> .■.•stovės daly 
vauti suvažiiiTini' imumt pp^.<). 
Baiimnieiiė H kvwrionienū. 
Taip-gi pagal paprid perrinkta 
vaJdč’ba Pinu liko 'a pati p. E. 
Švenėionienė. pageli' p-lė Z. Sti
rnaite, nutarimų raš’ p-lė J. Kri-

gimta gydant m^laponėtus 
Eagle Pienu. Mokyklos vaikai )<•>.. ' 
juslėj! nu<> netinkamo maitinimo i 
klo pradėjo gerėti su 'I’agle Pieni

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra
džią gyvenimui penėdami jį Bor- 
den’s Eagle Pienu.

A I. R K. Fe- 
h t stovės p. E. 
[vaakiutė. Su-

p. < > Bauhinienė 
deracijos skyriau 
Hvenčionienė i> B 
siritikime narių ūpas buvo labai
pakilus ir malėsi visose geri no-

normaliai reikėtų. Jei turi by 
nuožvnlcų. k«d tavo vaikui nėra i 
ko, pradėk duoti Jiems kasdien 1 
Pienų, šviežius oras, užtektinai 
jto. Keri papročiai taipgi svarbus, 
knms reikia duoti Eagle Pienų du sy
kiu j dienų nport kitų valgių. Atmiežk 
du Šaukštu Eagle Pieno su t rimi-čvert i- 
mi puodelio Sap<> vandens. Senesni.vai
kai myli Jj su Kinge r nle. vynuogių'a r 
vaisių sunka, ar su kiaušiniu, J| taip
gi patogiai galimu vnrtoti nekurtuose 
Mrtooee valgiuose.

Jei pasiusite
Borden Compan 
ūork, jie pasakys jūsų kalboje, 
penėti j" ūsų kūdiki su Eagle Pienu.

apgarsinimą i The
Borden Building, New 

kaip






