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SAUSIO 17 D., 1925. Kiiaiimto- Ko. 7. Metai X.

Žinios iš LietuvosNaiSaules užtemimą

. PopiežiusPIUS IX sakot 

' ■ ‘'Kiejcvietiė, kataliko ym 

sjrenta ■ priedermė paremti 
.katalikiskają spauda ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užruo- 
kesnio

>1 Jt I 8

- ’■ ■ įtina----
DTARNINKAIB. KBTVK1RAB IK 

SUKATOMIS
.....................................$4.80

ūlrobetj* Ir Boatsrio aplHnKčM* 
aerams ... ^..................  18.80

“Darbininkas"
3GS Brnidway, So. Botom Mmim

Tel. South Boetnn

v

temys iš orlaivių
temys iš orlaivių.

Mitchel Field, X. Y. — Tapo ■ 
' prirengti keturi orlaival skry>- 

ti Į padanges sausio 24 d., ka
da bns saulės užtemimas. iš .

Pasisakė, kad motina

nušovė
i*;šk:mą. fotografuos ir 
o pranešinės žinias. Or- 
J:s ! 2.* M n i ’>ū< m i r įnik

NUŠOVĖ MOTINĄ.

San Francisco,
I : ... y.,_ : j 7 EI 1 lllg-OU. 11) III. UniZiaU-
lai visuonienė namath |.oli<-ijai prS.paįy.

0 kmt nušovusi motiną. SW<e. 
kad tą padarius piktumo ap!:::- 

Jos tėvai nesantaikoje gy
veno ir j: neimsi) gera: a:a<h'- 
jam’a. Paskui tėvai persi-kyr’

tą ap.e 
per r<e 
Ja i vi n: 
ščiau. 
hesiu 
siunta,
to- indonur.:- apsireiškimo, 
mokslo vyra: orlaiviuose 
trukdymo viską matys. Ori 
viai išlėks 7 va!, ryte ir per ■

Ori;’.i va lėks i Ansomos
M ai paprast;::

. . DOVANOS DARBININ
KAMS.

S ui-

tose padanges, 
tykus

Oro s'.)ė:’ka:

I No. Andover, Mas
,ton‘s Mills kompanija išdalijo 
'"savo darbininkams $S.7OO do
vanomis. Iš tos sumos pasi
naudojo 400 darbininką. Tos 

mpanijos dirbtuvės nebuvo 
i uždarytos nei trumpam laikui.
Nors buvo per gegužio ir birže

lio mėnesius darbai sumažintu 
m:-; visiškai sustabdyti nebuvo.

ffiranasauja. Ka<;
gs. bet jei tm- 

snigs laliai. tai orlaivių išlėki
au) nvsul’mkdv.-.

džius buvo niekdary!)!: 
vo valdžios priežiūroj,-. 
Kalifornijos valstijos 
mus žmogžudžiai kariami, bei DOVANOS DARBININKAMS 
::v jaunesni, kaip 18 m. ai 
žiaus. Todėl ta jauna piki

-SUAREŠTAVO GUBERNA
TORIŲ.

UŽTROŠKO NUO GAZO.

Kansas valstijos gubernato
rius T)av:s tapo suareštuotas. 
Jis ii' jo sūnus yra kaitinami 
kvsm tvinte.

UŽ ĮSILAUŽIMĄ.

■ Springfieid, Mass. — Ethel 
iTlourde. 3S m. amžiaus moteris 
užtroško nuo gazo. o Oscar J. 
Afason. 40 ni. amžiaus, 
tam pat kambaryje 

j t ros k ę .-. Spė j a m a.
i juodu buvo susitari. 
, žudvti arba vvras

Į Springfield, Mass. - Chap- 
■man A’alue kompanija išmokė
jo savo darbininkams $7.1)00 
dovanomis. Gavo dovanas nuo 
$5D ir aukščiau tie darbininkai, 
kurie išdirbo tris ir daugiau 
metą.

rastas 
ai pri-

SPROGIMAS

. ■ Pittsfield, .Mass. — .John 
Fleicher tapo nuteistas kalei! 
xmo j. !1iki 12 metą už Įsilauži- 
nm. kaltės ji- prisipuažr-

abu nusi- 
nunuodijd 

guzais tą moterį ir pats tą da- 
rvdama.- nritroško.

NAUJI V 
MINI

Vokietijos 
nisteriai

os
AI.

- Per ilgą laiką ne
sudaryti mi- 

Pagalios

Beriin.
si sekė Vokietijoj 
nisterių kabinę g 
prez. Ebert pask ik
atlikti Hans Lut erui. kurs nė
ra susirišęs nei i viena iš di
džiųjų partiją, 
vyrai į ministeri
atsidavę respubli tos idėjai. Jie 
labiau linkę pri
Užsieninė kabinėjo politika pa
siliks ta pati.

Jo parinkti 
t* nėra labai

monarkijo:

PAŠAUKĖ KVON.

SIUTAS UŽ 75 CENTUS.
FHchburg*, Mass. — i I). T. 

Novako rūbu siuvyklą inė-jo 
žmogus, kuomet savininko ne
buvo. Tas svetimas žmogių 
sakė tuojau jam reikia jo su-
prosyto siūto ir parode kuris jo
siūtas esąs. O jis parode vieną 
geriausią siūtų. Tai darbinin
kas tuoj padavė siūtą, paėmė į 
75c. už darbą, o nepažįstamasis 
su siūtu išdūmė.

DARBININKO VAJUS

Šeduva. 1924 m. gruodžio 8 ginimo paaukoti:Rubinšteinas 
d. miesto tarybos posėdyje nu-1 lOOpūdų rugieniųir k)klg. pii- 
tarta: laikyti savivaldybes levotų kvietiieniii miltų; Rabi-1 
traktorių, vaklžios nariams Inavičius 59 p. rugienių ir 25 kg. 
mokėti po 2 Iii. 50 et. už po>ė-ikviet.; Chazeira.-li'Hi p. r ig. ir 
di. bet kad kiekvienas narys 
gautą metams nedaugiau 75 li
tų; revizijos komisijų.- sariams 
įmokėti už pisėdi po 5 litus, bet 
visiems nariams Į metus išmo
kėti nedaugiau 90 litų: Kreke
navos g-vės dali, kurią turi 
taisyti "Saulės" draugija, pir-

to malūnas) 30 p.rugienių: Le
vas 100 p. mg. 4ū kg. kv.: 
Kvarcas ūt) pūd. rug. ir 30 klg. 
kv'm.; EzraeliasJ.’i p. rugieniu.

Tokiu bėidu vi>(» labo paža
dėta paaukoti 5l.).i pūdus rugie
nių ir 20(1 kg. iivietimtią pilie- 
volu miltų.

Rusijos vyriausybė pašaukė 
savo ambasadorius ............. ..

žiaus. Londono iHB-eriino Mas
kvon. Tarsis apie tai. kokio 
nusistatymo laikytis ink ii- 
džiųją valstybių.

----------f—
KADA PRIPAžp RUSIJĄ.

Washhųjton. -4Iš Vyriausy
bės
uos Rusijos dusu

simu.'
jos nepripažis tol. ko! ten bus 

‘ta padėtis, kuri dabar randasi.

Long Beach, Cai. ■— South-į 
em California Edison kompa-j 
-nijos dirbtuvėj buvo i.........
ekspiiozija. Sprogo naujas boi
leris. Žuvo trys darbininkai.

isužeis4:;! 16 darbininku..

užinota. kadjnėra permai- 
tymo klau- 
Tldžia thisr-

LEIPCIGO KERMOŠIUS:

Amerikos lietuviai katalikai 
darbininkai pradeda drebinti 
žemę. Visuose kampuosi' tik 
juda kruta: iš Philadeiphijos 
gauname karštų pranešimų.; 
kad jie organizuoja ten L. I). Į 
K. S. apskriti ir rengiasi prie į 
didelių prakalbų. Chicagos 
apskritys taipgi judinusi ir ža-Į 
da parodyti ką milžino darbi
ninkai gali padaryti. Xa jau* 
apie Mieli, ir Ohio apskriti ne
reikia nė kalinėti — jie ne tik 
judinusi, bet iii smarkiai dirba.

į mis. atsižvelgiant Į tai. kad 
plraugiju pastatė gražius pro
gimnazijai namus ir juos užlai
ko; miesto gyventoju vardu 
prašyt: švietimo ministerijos 
leisti "Saulės" draugijai steig
ti Šeduvoje artimiausioji* atei
tyje pilną gimnaziją: 1925 me 
tam.- turgavietės nuvalymą 
atiduoti i? varžvtiniu.

Vilkeliai, NĄjuiniesėio v. 
Vilkeliu kaime. .Vaiijuiin-esčio 
valsčiaus gruodai, S d. anksti 
r\ta ūkininko Suraito sudegė

kent ėjusi'

kritys iki šio! vajaus rei 
ineperdaugian-iai dirbo, yp: 
ggti didžiojo lirpoklyno ) K U

! R-orrenkant mi-esto statybos 
ir žemė- reformos komisijas iš- 
jrinktti: statybos komisijos na
riais Adomas Borsteika ir !><■- 
trolis Peimas. žemės reformos 
komisijos nariais Domas Žvag- 
ždys. Gifteras Arojjas. Bielinis 
Augustas ir Kažihauskas Jo 
nas.’ *"

Atmesti prašymai Jono Eid 
žiūno. Maušo Tlėišo ir Dušos 
Rubinč-ikienės aludžią ir svai
ginamųjų gėrimą krautuvių

ui vyne 
pėjama,

Jau

būta daug ’gri- 
kad grūdai iiiiv-. 
metą ir neinaž;. 
tarp ' degosią
kumpiui ir lašiniu palčių. n<- 
spjusią sutirpk Sudegė irgi 
nemažai dukter.A raiėiąi- - au
deklą ir pinigu, in-s išgelbėti 
nesuspėta. l'ž.ėh‘g'u> įavynui 
tuojUu Tzsidogė Ir gryma. Sei
mininkė Smailiino. Jiorėdamn* 
ši tą išgelbėti, smarkiai sįhU'- 
ge ir guli Pane'.ėžio ligoninėje.

Vokietijoj f.eipcąt .uiesU* 
ištikus (kovo ’ prasidės metini- .didis 

kermošius. Iš Amerikos įai.vas 
Deutschland specialiai paskir
tas Amerika- biznmrm.- '-ežį! .i.

i PADARĖ NAUJĄ REKORDĄ NEPAISO MILIJONŲ 
San Francisco, ('ai. ■ č < 
•vena W. M. II. \\ uimm.New York — l-'inlandijos at

lotas bėgiką.- Xurm: pasirodė 
'antru sykiu po savo atvykimo 
Amerikon. Ir šiuo kartu jis sn- 
ipliokė visu.-, kurie tik bėgo su 

darbininkas E. D. : juo. Dabar lenktyniuoiojai be- i 
jiarėjęs namo rado j go 2>.(XX> m<'trą tolumą. Ti 

:ą apdegusio lavon-', tolumą amerikonas Ray išbt 
Prie pečiaus b-‘->ą.- per 7 minutas 59 ir k‘'tur... . .

žiurstą.-. Buvo aišku.!penktadab-s sekundos. Di Nm- ,f 
kad motorei besitriūsiunt aą:-'1 mi tą toJmm-i išbėgo p--r 7 r.:, j“ u 
pečių užsidegė žiurs^. 

drabužiai.

AMERIKONŲ BANKAS 
BERLINE.

pilnos vilties, kad po savp np- 
skričio suvažiavimo, j 
sujus, praskiaidy- ž;
sius-bol>evikiskus ir kiuis tam-Į j ,ą valsčiaus tarybo.- posė-dy- 
sius ir dvokiančius deoesis įP išrinktas apskrities taryboi'1. 
ir parodys darbininkams tikra- :,juozas lašinis vieton at.-isa- 
ją svietą. Ten to ;vi!<:i. j j.;plsįo šakio, valsčiaus revizi- 
Connecticiito ajiskvitys .-aiiKiu !jos komisijos nariu Jonas Pau- 
stivo suvažiavimą, sausio 25-j.. 1;..,..^ ;tmi-;>k!:;-.io- ()-

Subačius. gruodžio

kyti šikšninius ir mmsumas. 
nes Smaily.- sav) gyvenimo •ne
turėjo žibintuv-- i liktamė.s). <> 
tą rytą Sniaili-no-i pąikėjo mi- 
eiti i jtu’yną. tai užsidegė ba
lana. įdėjo ją į puodą ir taip 
jn. Sugrįžus ai į gryc-ią, pa
matė. I<ad iau i vynas dega. 
Laimingai vėj< a^-huVo.jT'dau-

SUDEGĖ MOTERIS.

W. Boylston, Ma.-s. —
Žiūke!'.”
Brigl:;:!!

rašvti $2.W\tMH'' L 
(kad vienas mi:.-om.- 
■ daugiau nr mažiau r 
j reiškią. Sako. ka<' ■■ 

' jvo palikim;; .-avaries r, 1

-ankn ■m— 
oanka.

j D; sapjiai- 
nka- M'

jNmv Britainm Tame 
■.•;mo "onnncctikie-’i;-/ 
savo <tipi'i; ir galingą 
ką-gi jau apie Naujos 
.apskritį. Čia gy;vie- 
dirba išsijnos-j. Uan

Anglijos
žmonės

pavijau 
apdegę.-

-■ nepa MASONAI ITALIJOJ
IŠSISKIRSTĖ

h s oru 
nana'kiir -

M<»nt<'iia> -- t;
' <a.' iietuvii:
jie jau pralenkė visa.- kuo- j 

pa.- dabar gana toli pri-š;: i 
ky žingsniuoju štai i:k dab.-c 
gavome vienuoliką naują 
rią: 1 i V. Tkasala. 2 ; V. < 1 rv '

!retor:;m> algos 2IHJ litą, mė- 
ne-i’;:. vieno raštininko algo<į

:<Mi ::tą mėnesiui : 
saru'o — algos (j(1 litą 

(patvirtinti pajamą ii' 
-amatą 1925 mt. sumoj-

.Ji’. 77 iimi 2’i m:

Iš Kauno šankiųjų darbu 
kalėjimo pabėgy i" nesenai su
imtas plėšikas I . Rutkauskas 

j prisipažino pa-;;r-;> labui daug

.orm-irn: įn_ amžiaus.
-’slaidų | VOo-(.s odos

Pirmų kartą pa- 
i i»a.'isiuv<-s sau

■ T»ra< įėjo
-•'aniat;.” \ ną kuką gyvenęs 

yho> ;r pramoti''- .Kaune. ’Ašdmas k,ra.utuv--s.
valdybės naudai: vienam jsindčii::-. 'mm-

.valdybos narini ‘ ‘ :
!■’) it. mėnesiu!:
mai d'-gtinč- perduotuvėm- u 
vi-mai. aludei, atmesta.- Dvariš
kiu seniimijos gyventojų pra- 

-švma- apie paliiiosaviūia nii -

valdybai

■ iienpinigiu<

nauju.- nariu

m-nta.-

-'■•j-;- įdėjime i
-i sekę pabėgti

ranką
urėdu-

DRAUDŽIA ŽALIUS 
AUSTERIUS

., |tu pa-kolos. < Javu- 
(dar šią žiemį; manoma

PRISIPAŽINO
Woster. (• - ■

NAUJI PINIGAI
Netrukus Palestina išleis 

o pinigu

IŠGRIOVĖ KATALIKŲ 
SPAUSTUVĘ

Rymas p jęn- P !»■<*• •

Bojski.-. 5) J. Kurkiiausk 
,‘i) P. Liolių. 7i ( . Kraurevič

bės naudai: p:iv< 
išmokėt! Petrui 
prigulinčius jam

UŽ CIGARŲ VOGIMĄ
New York Lmi:- F M

-pails”, v • 
KariHnoin- Mat’

L Vr.lentukevmiiis. 10) T’. M'š 
kinis. 11) S*, šypulianska--

Bravo Montelliečiai! Dm 
giau tokiu darbininką.

-11-
Tll<> )Miriu būdu lx'- 

nandntojus. ’venti. Bunnistro CUodakaus darbini bus aprūninli da-hit.
Vajaus Vedėja*, koprnšomi sutiko be jokio atly t" Lirlnvn")

Klausykite visi!
DZIMDZI DRIMDZI ANŪKAI 

TURĖS KONCERTĄ

■'-a'gv” alm.- 
nkvmo Di.r/,x

»Mdarom;. delt'-. Kari nu>- i 
rią uz.sikrečinrnn karštlige

dos.

N edelioj, Sausio 18,1925
BAŽNYTINĖJ SALĖJ 

Ant Penktos Gatvės South Boston. Mass

-luotą du leidi- į viena 

Buvę 
Vilnių ir naie?' - l -nkii lun
kas. kur lni\ę įimtas, kuunti 
lietuviu Šnipą- l.'-n 
labai niušę:- kaitą 
pasiliuo-a'-j.- : - ■n 
nias iš l<e cy.'-nti

.'Kauną, kur r ’nivj.- -aiaita-.
-ūmoj--, 15 litą, išmokėti atlygi- 4O. iį- yr;, įtartim už- moli- 
uima Ziauniiii už Suhm'iai;-it- ž imEi <b:

MĖGO KARTI ĮMONES
Budapeštas. V. ngrija.. — I ,ęi- 

!--nanta- L---i--r. ■ ;aik- baltojo 
t<--r,->r. -nei.1- - ‘ -s oaim*gimą 

|Karr- zmon-- ša'1 -m-’ i<- ne- 
.galčp - - įsilmkvt Dabar -ii- 
;inita.-. ;<aq> žuioežmiv- prisi- 
iinžin'. nukorę- 17 žmonių

Ori darnieji vyrai, moterys ir vaikai. Patys žinoki'*’ 
ir kitiems apsakykite. kad minėta diena įvyks m: papras’* 
pramoga. Visi atsimenate Dzimdzi Drinidzi juoką ‘■••a”- 
artistus Jie iš čia iš\ aži imdami paliko savo anūkus. ;<• 
anūkai apylinkėse jau koncertavo su gražiu pasisekimu. Dr 
bar turi progos turėti smagaus laiko So. Bostoniečiai. Xc 
praleiskite tos progos. Anūkų. skaičiuje yra garsiosios p-!ės 
.Uargareta ir Onytė GRYBAITĖS, V. SEREIKA, ė'ani- 
bridg< ‘io lietuviu vargonininkas. St PAI RA ir lietuviškas 
č'ali ėaplin K. S A VILTOMS.

Rengi* L. D K. S. 1-uui knopv

pav.-ti valdybai įsiusti val- Į Miesto bedarbiams aprūpinti.
< v1m-s kontrole; ir prasyti ko-j Fvjryjiiv su vinlamą n-dailini 

mandiruotiJ'v\'izorių ištirti {registracija (jiui ">;,i užslrėgi*-
,t->je Antano Zamkau.-ko ir Io- ti|-.1V||.-įu ;ų.l 701) L- i.- 1»'•
no Barunlio skumbi- apie ne \ aldvli;i -avi- . <»-.č,|\ n

'teisėtus v-dk-mii- Stumbriškio f)irp prngyti didžios "•*'.•'«*• Ii 
' git .r. linki jos tarnautojų.

Miknlionė Ph-‘ dalia. Lim 
renec’-i k iopoji ' yr:> iš ' 
ta nauja valdyba, kuri tini 
bmralo da ig m Tgijns ir ža-'ln. 
su pagelba e\-va ldylx);. v įsą 

piarią ir abieju kiin'crąi. iškirsti 
(šposą net ir •Įin-’ 'Mii Mon‘ "•■••i. 
I nii. vyra. . motery*. Ko
Įia-niCtinir irp-save.-, lenkty. Į

KIEK ATSBIB INAUGURA niimkime sn kitnynis kokmijo- Panevėžio malūnininkai
CUA. ’inis iv drąsiai ir nenuilstančiai Jpranta kaip sunkius laikus ten niės darbu- totus

Jų vp-nutė lygtu. - Su . a Ištini kougj.]-H- pję-^atiMUkime prieš ■vjsiis išgamas |ka dabar hiednuonmnei
’ emnarn stc'Hnffl; zadmt" in»ngnrm-ij»i pnskjTp-ir niūsij " . . r». '''v

lun.nnr-
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SUBSCRIPTION KATES
Ttariy

DEL VASARIO
MUKTOSIOS

5 Nuo Lietuvos nepi igufrny- 
bčs paskelbimu vasario 16. 
19JL8 Amerikos lietuviai kas 
lAet rengi" paini i įėjimus* f o is 

toniško Įvykio. Tas
kasmet vis labiau prigijus 
paprotys. Tam papročiui 
užduotas smūgis. Lietuvoj 
nutarta Lietuvos nepriklau
somybes paskelbimų šventę

NEDARBO LIETUVOJ 
nirairboti 

NEGALI
Nemažai buvo girdų apie 

(Lietuvoje esanti nedarbu, 
buvo; .

Nedariais ten didėjąs, men- 
ikėjant pramonei ir prekybai. 

Kad Lietuvoje pramonė ir 
prekyba, kurios niekuomet 
nebuvo didelės, sumenkėju.

susirinko L. Steigiamasis 
Sęįmas- Lietuvoje kelti iš
kilmes vasario 16 dieną esą 

nepatogu, šalta, Gegužyje 
būsią galima kariuomenės 
paradus kelti ir šiaip reikš
mingiau tą diesą minėti.

Amerikos lietuviams tur
būt patogiau tą šventę minė
ti. vasario .16. negu gegužio

dar neprasideda, bet tada 
■jau orui šiltyn einant sunko- . 
ka sukviesti žmones į sales.

Amerikiečiams sukėlimas 
Lietuvos ••fordžiulajaus” Į 
gegužį yra nepa]>rastas. Tik 
pereitasis Federacijos kon
gresas tenutarū tą paminėji
mų nukelti. Žinia apie nu
kėlimą nepasklido ir girdisi, 
kad ne vienoj kolonijoj ren
giamasi paminėti vasario 16 j 

diena. Daginio, kad ta šven J . ■ - r
tė-nukelta abejoja ar rengti 
ar ne.

“ ; Va&u•iu šešioliktoji v iš
vien liks lietuviui istorijoj. 
Ją ignoruoti ar jai reikšmės 

f ‘ nepriduoti būtų didis užsi- 
merkimas ir paniekinimas 
tu, kurie Lietuvos valstvbės 

" . . . L
atsteigumo metu su pašiau- 
kilojimu dirbo ir atsėdami 
tratos valią, vedė ją prie vi 
£isktxš nepriklausomvbes ir 
pagalios turėjo drąsos Ją j>a- 
skefoti. Šių pirmutinių Lie- 

tffVUS valstybės atsteigrjų 
Žarfeai pnoš lietuvių tautbs 

ir sekančios kartos iš 
to laikotarpio sems stiprv-

Įėjo atsirasti bedarbiu.

Lietuva, kaip kiekvienam 
žinoma, yra ūkio, ne pramo
nės. šalis. Todėl lt u žv
alaus. skaudaus nedarbo ne
gali Imti. Ten negali ištik
ti toks krizis ir toks nedar
bas. kaip Anglijoj, Belgijoj 
arba Amerike.

Dabartinį tariamą Lietu
vos nedarbą norėjo sunaudo
ti savo malūnui raudonieji. 
Bet tas uepavvks. Štai ka 
Kauno •'Lietuva” apie ta
riamą nedarbą rašo:

“Pas mus pradedama kal
bėti apie nedarbą. Frogtj tai 
kalbai duoda nesenai pri
siųstoji mūsų Vyriausybei i: 
Seimui telegrama iš Šiaulių. 
kurioje1 
darbo.
iš tos telegramos ėmė dary- 

i t! “visą istoriją.' Vienas jų 
labai matomoje vietoje Įdėjo 

) apie tai. riebiomis raidėmis 
antraštę: ‘Nedarbas.’ kurioj 
taip rašo: ‘Redakcija gavo 
Šiaulių bedarbių komiteto 
telegramos nuorašui Vyriau
sybei ir Seimui, kurioj pra
šoma organizuoti vieši dar
bai. nes didėja nedarbas.’ Iš 
šito patiriame, kad telegra
mą prisiuntė bedarbių komi
tetas. reiškia organizuotų 
darbininkų Įstaiga ir pateikė 
Vyriausybei planą, ^iaip ne
darbą pašalinti, būtent: or
ganizuoti viešuosius darbu.-. 
Vi-ai. kaip kai kurių atsto
vui pasiūlymai Seime, svars 
lant ateinančių metų valsty
bės biudžetą!

“Visa čia sugalvota rnn- 
taip. kad 
kad suda- 
klausinia

prašoma parūpinti 
Kai kurie laikraščiai

begalo siĄh 
kioj^padėty, * ir nežiną kada 
ir ko susihnks. Tuo gi tąY- 
pii turi kęsti. badą ir šaltį. 
Žmonės skundžias i ir, prašo 
jiems padėliu Esą vyriaūsy-, 
bė mokėjusi sutrukdyti iš Va
žiuoti Francijon, turinti da
bar mokėti aprūpinti darbu 
čia vietoj. Gi vyriausybė 
nieko tame reikale nedaran
ti, tik liepianti lankti.’

“Kaip gi ištikrųj.hj stovi 
ta pagarsėjusi nuo šioliai* 
• nedarbo problema t ’ Pasi 
teiravome atatinkamose i- 
staigose — ar ištikto susida
ro pas mus nedarbo kadrai, 
kurie graudingai tariant 
kenčia badų ir šaltį?’ Į tai 
gavome paaiškinimą, kad at
sitikimai mūsą didesniuose' 
miestuose darbo biržose (ir 
šiaip neregistruotų) pasitai
ko bedarbių, bet tai daž
niausiai yra atvažiavę iš ki
tur žmonės (iš sodžiaus Į 
miestą, arba patekę Įvairiais 
keliais iš užsienių), kurie va
žiavo vadovaudami esi labai 
Įiajirastu samprotavimu: ‘o

EĖL1N KISIELIUS, 
231 Hurbor St., Brandfoid, Conn.

ir dėlto tuo būdursusidaro se
zoninio -nedarbo, kuris iš
nyksta prąsitlėjus pavasario 
ir yąsajros darbymečiui. Jei 
panorės ir tie, kurie dabar 
Šiauliuose ir. Kaune sėdi be
darbiais, per Kalėdas, prasi
dėjus šeimynos samdymui 
kaimuose, galės virsti dir
bančiais.

“Bet ta,- yra vargas su 
mfhįu bedarbiais, kad jie: 
1) bminai smelkiasi į miestą 
ir 2) ieško lengvų darbų, di
delių uždarbių ir yra visuo
met pakėlę sparnus lėkti kur 
nors į užsienius. Kovoti su 
tuo valdžios priemonėmis y- 
ra sunku, čia juos lik šioki 
loki ‘kentėjimai’.ir karte>ni 
patyrimą' gali privesti ten- 

r imti tokį 
randa savo

PAlEšKOJIMAf
Pa ieškau draugas Dailu Suginta 

Q>o vyru Urboniene y. Meldžiu 
liepti. Turiu svarbų reikalą.

JOSEPH J. SKIRUS,
P. O. BOX 3, CoHinsville,

kimi?

<ah'

uauaryii pas mus

ir ką geresnio ?jau laimėsiu 
mieste, ’ nor? kiti jų sodžiuje., 
arba kur pirmiau gyveno, ir 
turėjo pastovų darną ir už- 
da’rlii. Toici bedarbiai nėra 
tikri bedarbiai, išmest’ dar
bo stokos iš dirbtuvės, ar iš 
kitur. Tai y ra daugiau sa
vanorių tipo bedaruia:. ku 
rių visur irvisada susiranda. 
Pasiūlomi vykti Į kaimą, jie 
dažniausiai atsisako. Be- to 
mieste jie kartas nuo karto 
t>auna atsitiktino, darbo, -iš 
kurio ir gyvena. Tokiu bū 
du jie sunkiai prasimaitina. 
Bet iš hado nemiršta. Tikrų 
Išdarbių pa?i taiko tarp luo
šų ir nesveiku, moterų ir 
našliu su būuiais vaikų, se" 
neliu ir įianašių. Bet tie. 
apskritai, negali darbo dirb
ti. arba nevisada tokio su
randa. kokį galėtų dirbti. :r 
iie dauriamiaii yra socialūs 
apsaugos irlahdarvbė.- Įstai
gų aprū})i narni.

“Pas Uiti? tikypjo nedarbo 
nėra ir būt: negali. Visus 
mūsų bedarbi us gali suimti 
žemė? ūkis. Jam intensyvč- 
jant ir atstatant darbinin
kai jam reikalingi, ir reika
laujamas ju skaičius nuolat 
didėja. Turime tikrų žinių, 
kad ir dabar niū.-ų žeme.- ū- 
kini trūksta darbininkui, y- 
jiač tose Lietuvos vietose, 
kur žemė dnlinge-nė ir ūkis 
produkty vingesnis.

armijas, nesunku tai atliku. 
lik reikia Įiradėli juos šelpti 

maitini: miestuose, tai ten 
atsidurs -'s' darbininkai ir 
kaimas ūks visai be ių. Že- 
mes jk:s smuks ir menkės 
i'.ė dži'-m, jėgų ,-tokos. o naš

io j(> sunkūs, kadangi :r be

nm

o;

ar

mūsu. darb:

suvedžioti į 
nuostoliu.!
pavyzdi?.

Noriu susipažinti su poromis Uetu*T^S 
[valiomis, kadangi mano gyvenamais 
I mieste veik nėra lietuvaičių. Tad-givaldybos užima vietas; kažku

rie valdybų nariai pasilieka se
nieji, o kiti stoja naujan dar
ban. Kaip dirbusiems valdy
bose, taip ir nedirbusiems prie
dermės' tos pačios. Tik deja, 
seniesiems yra lengviau dirbti, 
nes jie pripratę prie savo dar
bo, užduoties, gi naujiesiems 
truputį sunkiau reikia padirbė
ti, nes jie da tik stoja darban 
— kartais labai 
netvarkiau ir 1.1, 
ir bus neprošalį, kaip naujie
siems, taip ir seniesiems valdi- 

, ninkams, .o net ir patiems na
riams nusistatyti keletą ruožų 
ateinančių mėnesių darbuotės.

Pirmiausia visi pasižiūrėki
me ar esame nariais, ar užsi- 
mokėjom savo duokles, ar ne
stovime ant išbrauktųjų listo. 
ši priderysiė yra visų—o .-var- 
biausiai — tai valdybų.

Kuopų pirmininkai turi rū
pintis. kad .-usirinkimai būlų 
kas mėnesi, kad jie būtų .-uu- 
kiami per savo organą “Darlf - 
ninka.” paprašant vietinio kle
bono pagar.-yti bažnyčioje, ar
ba kiiokiu būdu, kuri.- pasie
kia visus narius.

l-'inan.-ų raštininkas turi rū
pinti?

- būlų 
po.- i 
t ra n. 
toli bent kelis 

iliu išrinkimui: i 
[stengiasi.
Ikad pirmajam susirinkime na
riai užsimokėtų, nors už pirmą 
pusmetį arba bertainį; neužsi- 
mokėjit-iems jis rašo atvirutes.

sumaišytam 
Taigi dabar

kad narines duoklė- 
išrinktos iš .-avo kuo- 

luo.įaiis pasiųstos cen- 
Raštininkas gali var- 

būdiis duok- 
lirmiaGsiai :i-;

- narius ragina■iuoda ^.iv
ir pasitiai'o sai
■Iau nebepirma?
kaip suvedžiojo mūsų darbi
ninkus visokį agemai. sura-
šinčdami važiuoti Į Japoniją.

.Kanada. Australija. Kai ei- [ . \
emu net

ika nuo
na darbininkas užsirašyti, ji; 
dorai neiš.siklausinėja atatir. 
kainu valdžios ištaigu ar ei

* * K (*;.-1 a faii) pa l uui^ 
tinti valdžią, jei ji sulai 
š; ' važiavimą Francijon

įsren-

■ g Pradedame Naūjus Metus. Fondas jau yra ir turi virš 
Šiame mėnesy naujos kuopų penkios dešimt doleriu nomi-

■ į , . ‘ . iLuvste veiK. ueru lietuvaičių,
naię Kasą, dabar tik reikia 
balsuoti po kiek narys j metus 
norės mokėti.

Mūsų vajus.

Dabar eipa mūsų vajus. Dau 
gelis kuopų labai gerai pasidar
bavo. Kaikurios kuopos- du 
visai mažai savo stropumo, gy
vumo ir darbininkiškumo pa-! 
rodė. Visa to lėtumo kalte' 
puola ant praeitų metų kuopų ' 
valdybų. Gi jvigu ir ant to- j 
liau tos kuopos nesųjus, tai' 
tiek pat visti kaltė puls ant kuo
pų valdybų, ir ateinanti.- sei ■ 
mus. kuris bus svarbiausias 
Lietuvių Darbininkų Koopera- 

Ityvės Sąjungos istorijoje, liū
nus dešimtie- metų sukaktuvių. ’

1‘aieškjni Jurgio šventkausko, {ateina 
; iš Kotentšktų kaimu, Punios parapijos. 
:Biurinionių vai.. Vilniaus rėti. Ame- 
irik ’ii atvyko 1023 m. Kas apiė jj žl- 
Įnoie kur j is'raminsi, praneškite arba 
pais atsiliepk. Turiu svarbų reikalą.

.JUOZAS MATULEVICTA.
■ Broa<tway, So. Boston, Musą.

PADĖKAVONĖ

<1

mesti neveikliosioms kuopom

Tai ką-gi daryti?

Mike Bluis. 501 Pine HUls St., 
Miuei-sviUe, Pa. rašo: “Dėkui Tamstai, 
I>. Žukaiti. už ju.-it stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė, 

vidurių didį sukietėjimų, skll-. 
vl> nedirbiinų. galvos skaudėjimo, na.k- 
:iiV:s nemigo, dieglius viduriuose ir nie- , 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su- 
mmdojau jūsų žolių du {takeliu No. 
3o.">A, lai tas visas nesmagumas nuo 
nmnęs dingo ir veliju kiekvienam žmo
gui kreiptis pas žukaiti su negerais vi- 

iltiriai-. o tos žolės ir jumis atitaisys. 
Prekė iKic. už {lakelį.“ Atsiųsk 16c., 
o gausi visokių žolių ir knygų katalogų. 
Adresuok taip:

M. ZUKAITIS
449 Hudson Avė., Eochester. N Y.

; vrg

raštininkai :k: šiol 
. . . .centre buvo laikomi kaipo gv- 

tai ruonio-. Icalti •...................   ..'vieji ir veiklieji raštininkai; jų. 
[kuopos visuomet buvo skaitlin- 
[giatisios ir centrui artimiausios 
Į-— antra ranka. Nuo šių metų, 
[yra vilties, kad visų kuopų 
[valdybos nariai (ypatingai ras

' liniukai) taps gyviausiais cen
tro kooperatoriais savo koloni- 

-jos budintojais ir darbiniu 
:organizacijos augintojai?.

Pinigų siuntimas.

pKsistatyli, kad iki gegužiu ‘ 
mėnesio pradžiai turime gaut; 
penkis tūkstančius naujų na
rių ir “Darbininko” skaityto-- 
jų. Idant tą lengvai atsiekti,, 
tai visos kuopos, kuopų valdy
bos ir nariai tuojau? privalo 
sukrusti: 1) rengti darbininkiš
kas prakalbas. 2) išrinkti kuo
pose vajaus darbuotojų komi
sijas. kurios rūjiintūsi naujų 
narių h- “Darb.” skaitytojų 
gavimu, jos (komisijos) turė
tų dirbti prie kiekvienos pro 
gos: dirbtuvėse, vakarėliuose.! 
ir pasiskirstę miestą tam tik
rais distriklais pereiti per lie- ' 
tuvių šeimas. Kiekviena.- y: 
narys, narė turėtų nepalikti ne 
vieno savo giminančio. drau
go. pažįstamo, kaimyno nepa- ■ 
kalbinęs prisidėti prie >iisij)ra- ' 
amių. kovotojų — Lietuvių 
Darbininkų Kooperaiyves Są- i

roji darbininku vedėja Į švi- 
sesni rytoju.

Tat Broliai Darbininkai, > 
kruskime, pradėkime d 
entuzijastingai. nebūkime

ABI PUS TIKĖTAI 
SUKAŽINTAKAINA

JO1NT SERVICE

HARRi^an

Iš NEW YORK 
i KAUNĄ 
IR ATGAL

haPA6

*203
;i\duod:iin:i jum 
ėvynę su nuina-

knr-ijos kaina. Musu ke
is Hamburgo nuvežami 
i-k.ii traukiniais i jn.įij 
>o priežiūra kumiuktoriij.

grižflama j 12 nie

UNITED AMERICAN LINES

vietiuius agentus

NORT

r p

'am tikru r
V Kudirkų;

žilas nevažiuoti, taip ?

AŠ DAINUOJU.
^iiba pas bilę vietos agentę.

nereikėslaikraštis

AĮKis

Krctkamnis 1924 ni . 1 birželio

; gadynę, 
pamynę, 

nis.

Joniiiiv panarf
Į DARBĄ

i namą munuol: 
J darbą skubiai. 
Padarę jau šuoli

.mai yra gauti.

Broliškas Fondais.

■ ; ėeKiai ar money orderiai 
būti išrašomi iždininke 
Potembergas) vardu ir

,-GŪ NARO
Į LIETUVĄ

timiupimi-iu laiku, kas Subata, tre
jais ekspreso MtsIs

Beren^aria Aquitaaia
Mauretanią

(per Cherbourgų ar Soutbampton*)
.. .. Tiekiai iš Bostono

SESELeS.
Į f;., s- -M’"s-l‘ref u'vaitos.
\ eidui -kaistu.- — ola-inžiai: 
Plaukai—saulė, kasos- laime. 
\ ridai .-kaistu? — obolužiai.

RMAN
= LLOYD__

TEN IR ATGAL
Nužeminta Kaina
I LIETUVĄ

PER BREMEN’Ą
j ,oj klojoj lika-u sL-i(eroomai

niėii.. neturi
jok'ii -u-.-i-ižiinui trukdymų.

Paukščiai čiulba—aš damuo.i 
O aidai ' dangų kyla 
Kai nuslojii. jaučiu t\ią.
Žemė ‘aomd iau Įirabyia — 
Kaukšėjai Fulba—aš dainuo;
Į ..•■••ižakabii.-. 1924 m. ’nirž 2S d. rodė fondo reikalingumą, .-vai 

iuntinėjo kuo-
Dd- 
na-

(A.
siunčiami c-entro raštin.en 
jie įtraukiami Į knygą i:

rrabais ir kitokiais sutyži
— būkime šiemet trvvais j

9824 No,

darbininkam

CUNARD

Ū kšnii?liks amžinai . ’l'odel Jią
- paminėti svarbu . Jos nerei

kia ignoruoti. Antras daik
tas, tai Vasario Šešiolikta ri- 
šasi su Klaipėda. Juk du 
metai tani atgal alijaiHai va 
srio 16 d. pripažino Lietu-S 
vai Klaipėdą, šiemet Vasa- 

.'■rio Šešioliktoje lietuvių tau 
ta minės septintas neprigul-

;’ mybes paskelbimo sukaktu
ves ir antras ai i j autų pripa
žinimo Lietuvai Klaipėdos

• sukaktuves.

Minėkime Vasario 16. ,

padaryt Įspūdžio, 
ryti visą nedarbo 
Lietuvoje! ““f

’‘ Kalbaniasai
padėjęs reikšmingą antraštę: 
‘Nedarbas,’ matyt, neturėda
mas daugiau žinių apie tą ta
riamąjį nedarbą, bet norėda
mas padaryti iš jo didelę pro 
blemą. ir Įsūdvti ta jrroga 
Vyriausybei, toliau savo pa 
staboje staiga prisimena pla
čiai išgarsėjusi Lietuvoje 
u žs i rasinėj imą Į darbus
Prancūzijoj, ir taip rašo:

“ ‘Redakciją taipgi atlan
kė keli bedarbiai, kurie nu
pasakojo vargus tą, kurie už
siregistravo važiuoti-Franci
jon. Tokių esą apie 2,500. 
Daugelis jų, kad įsigyti už 
rubežio pasą, turėjo1 visa par

duoti, ką turėjo. Pasai gau-

“ ‘Pa.- nius= -o<lžiuo>'- dar 
labai Irūks’a darbininkų, y- 
pač Suvalkijoj — M ari am pe
lės. šakiui ir Vilkaviškio ap- 
?k rikiuose, tai]) pat Pakuršej. 
Kas visai išturi darbo, tas 
cali (Irų.-iaiĮ tuos- ap>kričiu- 
eiti ir ten gaus tas pačia.- sų-

• nei užsieni ii.' 
nesenai pasi- 

I\ opera t y v o 
yvius ūkinin

kus. gauta patvirtinimas, 
kad darbininkų ne lik minė
tose. bet ir kitose Lietuvos

ta pastoviu darbininku, ku
rie parsisaindytu visiems me
tams. Dabar vis labiau Įsi
vyrauju paplotis tarp darbi
ninkų parskaindyti žemės ū- 
kio darbams pamėnesiui. 
Toks parMsamdymas ap
skaitytas taip, kad darbyme
čio — vasaros — mėnesiai 
gauti kuo aukščiausią mo
kesnį, iš kurio galima būtų 

gyventi rudenį ir žiemą. Bet

Joninių Papartis.
BROLELIAI.

•lūs broliai, jūs lietuviai. 
llgaplauikai ir barzdočiai: 
Brolis—žirgas, sesuo—rūta.
Ilgaplaukiai ir barzdočiai 
Jūs broleliai, jūs lietuviai.

K trikampis, 1924 m. 1 birželio.

j lai s kooperatoriai
[kimo kiekviename
Įornanizuokimės b
j — žinokime, kad vienybėje ga-: 

. , [lybe, darbininkų laimėjmia- - 
'j1 |švj,e>e-ne ateiti?. Siekime jos

i P. Daužvardis. Sekr.

nutarė Strsikierių Fondą pa
klūsti Broliškos Pašelpos Fon
du. Mokesčiu klausimą nuta 
re paduoti nariu nubai.-avuiiui. 
Apie tai centras jau rašė bent 
keliuose “Darbininko’’ nuniv 
riuose — patiekė principą. iŠ-

Kooperacija — kai ją supranti i 
— geras daiktas. Bet koperacija i 
tik iš vardo — yra lygi kitoms biz-; 
ninėms sistemoms. Tat, pirm ati 
darant koki nors kooperatyvi biz-’ 
ni, reikia gerai suprasti koopera-, 
ei jos pagrindus.

bą ir naudą, 
ponis referendumo lakšli1..-. 
bar tik lieka kuopom.- ir 
riam pareikšti savo nusistaty
mų linkui mokcsties.

Išsiuntinėti balsavimo lapm 
j turi būti centrui sugrąžinti iki 
; vasario 15 d. š. m.

Eikit visi sekančias su.-irin- 
įkiman ir išdiskusavę nubalsuo
kite Broliškos Pašelpos I-'ondo 
mokesties punktą. Pirm ei 
siant susirinkiman perskaityki
te tuo klausimu straipsnius, 
gruodžio 9. 11 ir 16 dd. Valdy
bos nariai turėtų minėtus nu
merius gauti ir atsinešti kuo
pos susirinkimam

Įsidėmėkit: Broliškos Pašal-

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS

Mes turime naują me 
todą gydymui romatiz- ■ 
mo, kurtą mes pasiąsl- [ 

j me į namus kiekvienų ; 
į šio laikraščio skaityto ■ 

jo, kuris tik pareika
laus.- Jeigu jąs turit ’ 
skaudčjimą jūsų mus- ! 
kutuose arba sąnariuose, 
jeigu jus kenčia skaus
mą oro permainose, štai | 
proga išbandyt naują 
metodą, kuri atsieina pi
giai Ir kuri pagelbėjo

šimtams. Jeigu ju«j liga yra ir chro. 
nlškn Ir užslsenė.lusl Ir jokios gyduo
lės juras negelbėjo, mes patartam iš
bandyt šią metodą, kurią mes paslun- 
čiame DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSŲ LESOMTS.
Mes neprašėm nuo jusą jokią pini

gų. tik prlslųsklt savo adresą. Mes iš- 
siusime jums apmokėta pašta DYKAI 
IšRANDYMUI musų metodą. Šimtams 
šita metodą pagelbėjo, pagelbės jį it 
Jums. Nepraleiskit geros progoj pasi
naudoti. Rašykit šiandien, JetĮpj jus 
kenčiat*nuo romatismo.

- PLEASA^T METOD CO., į

I.ON<‘AŠTRIA, . . . Vas. 22. Kovo 22 
lietuviai ratinoję Lietuvon rre- 

čiuosna neilgesniam laikui kai 
tams, galės grjžtl Amerikon neatak 
žvelgiant J kvota.

M LIETUVOS Į AMERIKĄ 
JEI manote parsitraukti giminea Ii 
Lietuvos, vietas atsakykit dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje suteiki jleag 
pageibą Ir duos patarimų. TM tia* 
čtos k lesus keleiviai turi attktnM 
kambarius. Kuofcrlaualaa tVtnMMį 
Ir maistas. Smulk
menų klauskit vi* 
tlnlo agento 
arba



taatatateteltetesptetaūtateBta
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$wnjA
Per platą vandenyną teko 

patirti, jog A. L. B. Kat. Fede
racija pradėjo mėnesinį kultū
ros vajų visoje Amerikoje tiks 
lu paremti gerokai vargstan
čią lietuvių studentiją. Dvi 
priežasty neleidžia man neat
siliepti, kad ir keliomis pasta 
bomis. į svarbų ir garbin
gą mūsų tautiečių užsimojimą. 
Visų pirnia ------ dėkingo atsi
minimo prievolė. Juk as pats, 
būdama^ karo metu studentu 
Šveicarijoj; ir atsidūręs sun
kioje padėtyje, tarp kitko per 
Tautos Fondą naudojausi dos
nia Federacijos pašalpa. Ant
ra verti!', negalima ramiai 
praleisti jokios geros progo.-. 
neprimi® plačia: mūsų tau
tiečių visuomenei apie >ųi:.cą 
Husų stimitijos padėti.

Norėčiau pirmiausiai pa- 
briežti tąaicižii sąryši, Aūri< 
jungia šios laikais du db,.y.vu. 
mano ivarilytu straipsnio ume- 
šakvje. kokio is tikro e.-ama 
.-ąryšio t. p kultūros vaju > > 
vienos ir mūsų da-'i.:". - 
nes siudviri jos is antros ir;.' " .’ 
Kiek u]'i:iąsčius. aiškėyu. ‘ug 
šitas >ą.y.s yra uaug gf. 
kaip kadmli pasirodyti ;

T
bfeVL.DC

sau nueit ir fino* kaip ankwt ant

Tuomet turės oMgmu» ] 
j tart lafevantanių piknikų »u-

aktu įduota K»uaį> Ap^g^rdos 
Teismui.

J ‘

nuo L. D. K. S.
ark, N. J., sn ufr&tšo fe ife”

Sausio 18 d., ŠV. Kazimiero pa
rapijoje bus misijos, kurias duos 
Tėvai Marijonai, iš Chicagos, |ū- 
tent: kun. P. Andziulis, kun. Dr. 
Ig. Česaitis ir kun. Br. Bumšas.

Pasinaudokime proga, gal kitą 
šventų misijų jau nebesulauksime, 
nes mūsij gyvenimas neužtikrintas. 
Nepamirškime, pasinaudokime Je- 

malonėmis.zaus
Žibutė.

AMSTERDAM, N. Y.

susi- 
finkimas bus nedėliojo, sausio 1S 
d., Lietuvių Federacijos Kliubo 
Svetainėje, 117 E. Main St.. tuoj 
pe sumos. Malonėkite visi nariai 
sueiti, nes turėsime daug svarbių 
uaiykų nutarti. Nepamirškit.

Valdyba.

LDKS. SI kuopos metinis

CICERO, ILL.

LDK S. 4!) kuopos meti:

ambarvje. 4 va'
pa 

no pietį;
mokyklos

Ma-

ba. Mato-

viens nuse OSECKUniO.

vtate užmiršo. Jau dabar

su sustatyt

ka,” gavėnios laike . i*TtayBras* stančiaia čMSSftąl Kuoptos pirtni- 
priimtas. Nutarta sujotai. Žino
ma, su pagalba dielio veikt jo ir ne
nuilstančio darbuotojo organizaty- 
vėj dirvoje — p. P Odelio, vargo- 
ninko.

Išrinku nauja valdyba; pirm.
J. Vait kūnas, prot. rašt. J. Stasi- 
lionis, lin. rašt. M Kaspariutė, 
ižd. U. Šemeliūnas, marš. P. Stasi- 
lionis.

norų, viena tepajėgia to padaryti, 
tai nariai-ės susitikę kur paerge- 
Kuoja kas daryti su pinigais, (ar 
parapijai, ar dalintis su centru. 
Kad kartais ir sutariama kada kp. 
susirinkimą laikyti, tai užkišama

Reporteris.

AKRON, OHIO

Naujų Alei u laukiam gruod. 31 
<1., septyniose valandose vakare 
gerb. klebonas kun. M. Cybelis at
laikė padėkonės pamaldas, už pra
eitus metus ir už visas palaimas 
apturėtas nuo Viešpaties tuose 
metuose Taip pat prašė Dievo 
palaimos dėl visos parapijos ant 
naujų me:;.

Po pamaldų prasidėjo svetainė
je balius, kuris buvo 
Naujų Metų laukiam, 
liaus nepe’.-daugiausia

kas

šą tau® padėtį visais a'./? 
giais. yii; ne kas kita^ 
greitas tratinės mūsų ku’::: 
pa ilgėj mirs. Šitam gyvumu 
>u tauto reikalui taip gura: 
atliepia :fisų tautiečių, i.y 
narčią Amerikoje, pramatry 
kult ū !'o> vajus, (nudeda::.;.' 
pie Šitą kilt ūrini vają iš ;:t< 
mos. tiiri.i |spūdžio tam: ' 
su tautišiai būtų pasiryžę \ 
nu galiną; užsimojimu Įk"’ 
kultūros liūsti tautai. Z’-n1;-: 
būtų diFiė mums laimė.

aliirabūtų padaryt; im
i. Visiems, deja. yra. ; 
jog'Si nėra galimai -i 
’ Ik. jei panorėsimi-.
ii. koks žygis trumpini: 

keliu veda prie greičiau>:o : 
sų tau®?.' kultūros pum 
nio. tai :e didelio svyra? , 
turėsimi-'iikvti. jog to.<:i. 
uiu yr;;'leidimas iš auk'” 
mokyk i.naujos lietuvių :r.t 
yni i jo', kuri būtų IjU'i; t 
jiritaikyia prie dabartim'... i 
--i u'vv-F::no aplinkybių. ') 
daugi kąs naujos int"'.?m

ku.

po s no būtinai

Fin. Rast.

HUDSON, MASS.

LDKS
na

■niKinio.

Ant ba- 
atsilankė, 

gal dėlto .tad mieste buvo, rengia
mi visokį programai, kadangi šiuo
se metuos-. Akronas švenčia arba 
mini šimm metų jubiliejaus suka
ktus;.'. ’a: gi miesto valdžia ren
gia didžiausius programus, dėl pa- 
minėjin:.- sukaktuvių šimtą metų. 
Ir mkiu oūdu didžiausias minias 
žmonių su’.rauKė Į miestą, ten ir 

per tai

>, nepilnai sa
li; iGsit e išsi

Visi

lame ga-

K. S., pi

KEARNEY-HARRISON, N. J.

Kanflų 4F 
zyvetam*-”

TU tas teanm* Buri viii
pamyjųje. t •

Kad palengvinus teųrf
padarėm kiekvieao akto

kaip negaus stambių algą iš Lietu
vių Banko. Katalikai juos išbal
davo į banko direktorius, bet kaip 
jų kišenini pasidarė sunkesni, tai 
tada ir tie patys katalikai negeri, 
ir bažnyčia ir katalikiškos draugi
jos — viskas šalin.

Taigi katalikai duokime jiems 
biskj atsilsio, gal tuomet dangiaus 
atsimins savo praėjusį laiką ir gal 
sugrįš vėl į noriualį protą.

Pasarga katalikams.

Katalikų visuomenė turėtą susi
prasti; ateinant viešiems susirin
kimams, kaip tai: Lietuvių Banku 
ir Lietuvių Salės Bendrovė savo 
balsą neatiduokim už laisvama
nius, ir ją neperstatykit aut jo
kio urėdo, nes ten yra mūsą» pi
nigai sudėti, tai ten tik mūsą žmo
nės yra reikalingi. Laisvamaniai 
jau atgyveno savo dienas, kas link 
draugavimo su mumis. Podraug 
savo draugijose, neperstatykit val
dyboje tokių narių, kurie gėdina
si laisvamaniams pasakyti žodį ir 
užtarti savus žmones, ir savo tur
tų. Aš tikiu, kad visi supratę rei
kalų, atliksite savo pareigą.

Katalikas-

£rklys nutylą to j*.
Gruodžio mj 13 d.'apie 10 vai. 

ryte, Aleksoto, gaisrininkų 
skyriaus savanorių' komandos 
signalistas Maeiliauskas Mim 
kausko gatvėj suklupau arkliui 
kritęs nuo arklio ir persilaužęs 
tojų-

- (-‘-Lietuva-”.);

kie turi būti loMjų JmpUu*M< 
Knygučių jau mažai tetur 
Knygutės kaina 35c.
Knygutes stf paveikiais'5Qc»* 
Visus užsakymas riąskitie:

ALENA KIHU’BIUTE
465 Columbia Road, • Į

. Dorcheeter,

Šokiai’
RENGIA L. D. K. S. 8-TA KUOPA

Sausio-Jan. 17 d., 1925
ODD FELL0WS HALL

536 Massachusetts A.ve., Cambridge, Mass
Pradžia 7:30 vakare.

r

Narių ūpas rfatyt yra nupuolęs. 
Jei taip toliau tęsis tai Kuopa pa
kriks visai ir pinigai nueis tenai 
kur gudruolio pageidaujama, be 
jokio organizacijos sprendimo.

Vieni silpnėja, kiti stiprėja ir 
garsėja. Dabar senbernių vardas 
silpnėja, stiprėja “inteligentų” 
vardas, persikrikštija iš senbernių 
į inteligentus. Vis kas nors vir
šų ima — kad ir garsenybe.

Peraugę.
Mūsų inteligentėliai kažin

nelimpa prie mūsų jauuimo, — 
surengtas turbūt peraugę. Jie netik nedaly- 

yauaj su jaunimu, bet daro savo 
pramogas kada jaunimas rengia 
savo kad ir tradicijines pramogas. 
Gera būtų, kad prisipažintų kly
dę ir pakreiptų žingsnius.

Svetingi.
Čionai žmonės yra svetingi ir 

užjaučia. Per Giedros seimą žmo
nės net pasTsiūlif pamaitinti ir guo- | 
IĮ duoti vargšams moksleiviams. į

Lipa aukštyn. I

Vienas L. D. K. S. vietinės kp. 
darbuotojų ir kp. užeigos buvęs 
.manaUžierių, Aleks. Zakaras, da
bar yra nusipirkęs pusę neperdi- 
dclės siuvyklos. Reiškia į kom- 
panie’-ius. Galima palinkėti pasi
sekimo.

Iš LIETUVOS
š<r. Tėvo prelatas.

3

t
Kviečiame Uambridge io ir apielinkės lietuvius] ir lit- 
.itis koskuitiingiausia atsilankyti Muzikantai bus ge- 
Tikimės, atsilankę būsite visi pilnai patenkinti.

Lietuviškos Krautuvas
JUSTIN SHOE AND CLOTHING COMTANY I 

146 Ames Street Moatėllo, Mass. į
....-------------- AND---------------- . I

134 Lawrence Street, Lawrence, Mass. I
Mes nžlaikom geriausių čeveryte I 

dėl vyrų, moterų, berniukų ir mer- I 
gaieių. - I

Del vyrų ir boysą — apatinių ir J 
rirtftitlnitj marSklnių, pančekų, iMd-' 1 
nierių. naktaizų, swederių, kepūrita I 
siutų ir overkotų, įvairių stailių, I 

Mes esam prityrę, nes per 10 tetą. j 
krautuves užlaikom ir apie 10 ifftil - J 
čeveryfcų dirbtuvėse esame <ftri£, .1 
Mums apie čeverykus lengva sutate! -1 
ti kur geras.ar prastas; Tokia bataT j 
mes visuomet užganSdinam kosttate^ .j 
rius; svarbiausia tietuvafteiM 
rims katros sayli kad čeverykai ta 

žiai atrodytų ir kojos nespatistų, yat mes ant to jau gera! prHyrfy' 
visuomet užganėdinant su musų ėeverykais. ir staila, nėr skirtumo #1 
kiek (liktos kojos butų. Katrie pas mus sykį perka tai jau lieka j 
kostumerlais. .

Katrie gyvena netoli nuo musų krautuvių Montello ir Lawrenč&0? J 
tiri atvažiuoj.-i ypatiSkai. bet katrie gyvena toli aus, nėr skirtumo loltar-4 
šiai turi pasakyti kokių eeverykų nori: aukštų ar žemų, su diržiukaisd 
me mieste, Pennsylvanijoj ar Čalifornijoj, mums atrašo laišką, j 
sn raikščiais, vyrų, moterų flr boysukų. kokio numerio, tai mes 
■itsakanėiai ir užgarantuojame; jeigu kas nepatiks, tai sugrąžinsite ta--> 
gal ir'Tamstoms nekaštuos nei centas, mes apmokysime visus ekspąnAC " 

Moterims čeverykai nuo $2.50 iki *5.50. vyrams nuo iki 
boysukų nuo *1.25 iki *3.50.

Laišku rašydami adresuokite sekančiai:
JUSTIN SHOB AND CLOTHING O0MFA1TK 

146 Ames Street Montello.
JUSTINAS MICKEVIČIUS ir KAZIMIERAS PETRSIKIŠ.

Sių metų lapkričio pradžio
je Seinų kapitulos prelatas, 
Lietuvos Universiteto ordinari
nis profesorius Aleksandras 
Grigaitis yra pakeltas i rnon- 
signoro laipsnį, būtent išv. Tė
vo prelatus.

nemažai nuėjo, 
tus mažiau atėjo, 
baliaus grajino dėtuvių 

sugraji- 
na, m-riaus negu taip vadinami a- 
inerikonai. nes jie ne tik ameriko
niškus grajimus moka, bet ir vi
sokius lietuviškus šmotelius, kurie 
lietuviams labiaus patinka. Už 
tai vietos lietuviai verti pagirimo, 
kad turi ir užsisako tokią puikią

■ Laiko 
orkesi

Darbininkas

CLEVELAND, OHIO.

Prekybos departamento ži
niomis, lapkričio mėn. ragių iš 
Lietuvos užsienin, neišleista.

1

f

Visi linksminos ir žaidė iki pat 
naują metą. Kaip pradėjo varpai 
skambinti, tada svetainėje pakilo 
džiaugsmas, sveikinimai ir linkėji
mai su Naujais Metais. Po tam 
.visi skirstėsi ir linksmai ėjo namo, 
sulaukę laimingai Naujų Metų.

Svečias.

Laisvamanių bėdos.
Žemės Bankas ir paskolos

is

CICERO, ILL.

"Dirvos ” buvusis “bosas”' 
kirto saviems laisvamaniams špo
są. Kaip jau visems eltvelandie- 
čiams yra žinoma, kad 'Dirva”’ 
iš pirmų savo dienų turėjo džiovų, 
kaip kada net ir tankiai sirgulia
vo. Buvusis “Dirvos” “bosas” 
vis dar surado būdą palaikymui 
jos gyvasties, nors ir labai jis jos 
norėjo atsikratyti,' bet bijojo, kad 
tas “Dirvos“ atsikratymas nepa
kenktų jo bankinei Įstaigai. Žmo- 
nėsDuomet būtų sakę, kad bankoj 
pinigų nėra, jeigu “Dirva” iš ba
do mirė. Parduoti kMm kitam ir
gi negalėjo, nes pagal jo išsitari- 
bų. išgirdęs K. Karpavičius, kad 
“Dirvą” parduoda būtų rezigna
vęs iš redaktorystės ir tuomet bū
tų mirtis pirma laiko. Bet štai 
vieną dieną buvusis “Dirvos“ bo
sas pasiūlė “Dirvą” saviems lais
vamaniams. šie iš kart nelabai no
rėjo. vienok gi galų gale nupirko 
visą bizni, kaip girdėjau nuo ki- 

Itų. už tris tūkstančius doleriu ir 
dėl užganėdinimo pirkikų pridėjo 
redaktorių už dyką, kaipo pridėč- 
ką prie pirkimo

Dabar Clevelandiečiai nusiprrkit 
po žvakę ir galėsime jai užgiedo
ti amžiną atsilsį, sykiu su Straz
do parapijos klapčiuku Jonu Rau- 
dondičkisnosiu.

Užsienio reikalu ministerijos 
byla.

Seimui priėmus Žemė Ban
ko papildomąją sąmatą, io ka-- 
pitalas bus 10.200.000 Ii’.;.

Kredito iki gruodžio :n. 6 d. 
išduota 4.279.133 It. 72 et. Ū ki- 
ninkams norintiems gauti kre
dito. reikalaujama užstatyti 
žemę. Suvalkijoje jau yra at
gaivinti ipotekos skyriai ir u- 
kininkams patariama įtraukti 
savo ūkius Į apskričių ipotekas 
(į tam tikrus rejestrus, iš ku
rių būtų matyti, kas yraž-emės 
savininkas, kurie leisti; pi že
mes užstatyti). Nuo ateinan
čių metų Žeme? aBnkasln- ko 
kita mano -uniažinti nuošim
čius.

Parduodu šį puikų m 
TEATRĄ

Kur garsumas. — Darbininką 
organizacija.

mumis yra mū>ų 
aisinkinta* pakai

km tai. mb-i 
Kultūrinis va.", 
studentijos nai 
/'tu-kaip tik s v; 
Miniįs ir pnU:

'•ėdė

o;j

a si no ir.

;.n
1?

nr

I lO'llu

žmonė;!''.
nė-e n;:.:-

yti visas mū*1; 
■ti<" siinkiiimi'' 
kurie iryvona 5 
:.i:dinės.’kujVWi

kor

ir t ul ini: < la/.nai sunkiai r#.d;ir. 
Liauti, -nio'ha dirbti daug 'ū]<- 
iningia;;. kaip kad galima bū
tu tikėt'Sprendžiant pagal gy- 
vmimobei darbo sąlygas. Tok-• 
iSit yia mano patyrimas h 
mano profesoriavimo Lietuvos 
1'nivorutcto Teologijos Filo»o- 
fijs Fakultete.

Žodžiu tariant, nužiūrėdamas

Nan.ą nariai 
ie.ivis. K. Na.cr'ša. 
B. L;:<“v-. J. Ja

be jone

m

va-

r-ija

v:- ; ' n.■; aimanavimų, 
icai" yra Įėję i madą,
iryvmu tvirta viltimi, jog kol' 
'Š vmno< pu>č> mūsų tautiečiai 
>mj;i-La uiliai varyti kultūros 
va,;-;. '> iŠ kitos pusėsmūsų stu
dentai -ameba < ūk mirgai dKb- 
1i. mū<ų ateitis yra mimų ran- 
k<>-'- ir žada mums uražii; lai-

Prof. St. Šalkauskis

Red. pastabos. 
ju< prasidėjo su 
Jis tęsis per

Kultūros va- 
15 d; sausio, 

du mėnesiu; 
nė viena kolo-

m-paliktų nesurengus kul- 
-. apšvietos. mūsų tautos

Dane

'paninio ir (ii<l\nes reika- 
jk'iim prakalbų. Aukokime vi- 
pi -- auginkime daugiau savo 
[tautai mokslo vyrų, vadų ir gi
nčių.

Atydžiai visi skaitykite Tau 
to^ Fondo auklėtinių raštus. 
Juo*--i- fMimatvsite ką Tamstų 
doleriai užaugino ir kokią dide
lę naudą tautai suteikė.

uija yra garsi apie tai a- 
lėra. Ji yra garsi savo 
rarsi aukomis, garsi rėmi- 
i tautos ir Bažnyčios rei- 
Duiau ši kolonija buvo 
<,-.n L. D. S. kuopa. Ji 
išlaikė krautuvėlę, užei-

Darbininkų Užeiga.
pasitarnavo -ietinvi

aik i kolonija pradėjo gar- 
i-■■ jvj'ais kimi '-aktoriais.

a-.,. b>iv. ;r L. D. K. S.
'ū’i Veiisf Tukus pradėjo 

senberniais.
T-;<«:a:-p:. s jupos- užeiims biznis 

č.i'- -a ■ <-':ii, kuopa nariais 
<muk- Susirinkdavo keletas ir 
tie pn'ys ‘určdavo gerai pasibarti 
su nes'.irokiiojamu savininku na- 
mi> kuriami buvo kuopos užeiga

Gautomis iš patikimi; šalti
niu žiniomis, byloje apie žuvi
mą užsienio reikalų ministeri
joje pakietų su penkeriais tūks-

MUZIKOS VEIKALAI
Tik kų Išėjo iš spaudos nštnonl. nau- 

muzikos veikalai, dainavimui su 
piano akonpontmento.

Ji

Port Hnroa, Michigaa

Galop priėjo prie to. i<ad kuo
pa pardavė savo biznelį vienam 
buvusiam jos manadžieriui, kuo- I 
pos ir kolonijos energingam dar
buotojui. kilnios širdies žmogui, 
Jonui Zalogėnui. Jis įvedė keletą 
pagerinimų. Bet svetfngontas li
ko toks pat. užtat ir dabar žmo
nės tebevadina tą vietą Dttbinin- 
kų Užeiga

Kuopa su tuo biznelio. paaitar
naudama kolonijai, ir pelno pada
rė net iki dviejų tūkstančių dole
rių. Kaikurios organizacijo* griū*

Lietyrių Banko reikalai.

Lietuvių Taupymo ir Paskolos 
Banko reikalai eina gerai. Tik vi
sa bėda, kad banko darbininkai: 
pirmininkas ir sckretbrios yra la
bai susirūpinę. Gal vargšai jaučia 
ateinant) metų darbų prarasiu. 
Žmonės į juos nekaip gražiai žiū
ri. Būtų ir gerai, kad taip atsi
tiktų, nes jau triškį jie ir puiky
bės turi. O antraip Mus tegul ži- 
ner ktaf <u taisvamantata draugam- 
ti dabar, tegul latavamanių šau
kias j pagalbą. Mat, kad jiem*

2.

3. J50

Audra prie! dieną (solo).. *1.00 
iraipSdntč (solo) Ir 

Ryta* (duetas) .... 
Oi. Dainoit(’wk> arba dwt> 
N oktuma*
(duetas bnssnl Ir sopranui) 1.25 
Piemenfli* (duetas) ......
O. Laiitrė (■IMrisai kvar
tetui arba chorai) ........
JfyHu (mišriam kvartetui 
arba chonil) ....'..
Imant vlaus veikalus sykio *4.00

Rlųadaati uiahkyatua, atykitt lt pinteus .... — --
ttef ir 
tu:

5.
A

T.

.50

•J50

išperiant paSto mnoey or- 
adreaaottt atkaaflt antra*

a. utervua

Šis teatras padarė daugiau kai 
$10,000 gryno pelno per pereitus 
fi mėnesius ir sis teatras yra vidu
ry miesto. “Show” perstatymai 
prasideda 1-mų valandų po pietų 
ir būna iki 11 vai. vakare kožną 
dienų. Biznis taip gera* vasarų 
kaip ir žiemų, ne* čia tūkstančtei 
svieto privažiuoja iš viso Ameri- 
ko ir Kanados praleisti vasarų 
daržuos ir vandenyse. Šitas teat
ras yra daug geresni* už mano 
“Dix” teatrų Dettoit, Mirk., ku
ri neseniai pardaviau, - Ultad ge

ra yra proga vienam ar di 
ram pirkti irtų teatrų. 1 
aiimu juos išmokyti. Ki 
teatro $55,000, o įnešimas 
retšas dalimis ant mėtt 
“streit” kontraktų po 
mėnesio ir šita proga tflt IK 
Antrašas: AMT. W.

Regent Ttotetot, >e»t
O jeigu km ii 
pirkti, tai gaR grtti

Gustaiti, SttTCiflfctf 
roit, Kiek.



<ia

DAUG VAŽIUOJA.

MOTERŲ JUDĖJIMAS.

'.teinanti 
one.

y ■ Daug Bostoniečių važiuoju Į ;
DKS. Naujos Anglijos Ap- j

AMALIUS.
. ant liusFrij r 

ės1 gamina valgius, t i - 
t pardavinėtojai dirba iš- 

a4. Sf ravinskas 
tovi pirmoje vietoje, 

as jau pralenktas 
ūno, o O. SUaurienė žada 

ktr visus. AT. Karčiaus- 
S dirha iš visų juijėgųt Par
ku naudai.

METINIS SUSIRINKIMAS.

Įt Šv. Jono Kv. l)r-jos metinis 
sirhikinias Įvyks nedėlioj 
šio 1S <1. Parapijos Salėj

dą ]M) pietų. Visi nariai 
privalo atsilankyti. Naujai iš
rinktoji valdyba užims vietas. 
;Bus svarstomi svarbiausieji dr- 
4bs nukalai. Kurių niokgs- 
•’4ai užsivilkę iki šešių mėnesių 

"ir daugiau, jei šiame >usirinki- 
r.'ue neužsiiaokės.
braukti iš dr-i<>>.

verra; tai a» jracao priru-

lėtą tą darbą atlikt, tai yra 
Mr. PŪrtapą. Tas nabagas vi
są savo turtą padėjo ant .jos. 
nekalbant apie priežiūrą ir glo
bojimą IK ant galo viskas nuėjo 
ant rudžio uodegos.

Tolians apie gimines, gir
džiu vienas & Sandaros gimi
niu sako, ar tu manai, kad aš 
jai už dyką dirbsiu* Jau ir 
taip kelinta savaitė negavau 
užmokesties; tuojau jos apekū- 
nas atsiliepia: ar tu manai, kad 
ir aš toliau kęsiu indėjęs savo 
turtą ir darbą ir nieko dabar 
negaunu, kad ji suruktų!"

Sužinojęs tą viską, pratlėjau 
apie jos likimą teirautis moks
lo knygose ir suradau vienoj 
knygoj vardu Encyclopedia 
Britanica, 12ū pusi, sako: kin is 
nesavo kūno gimsta, 
vo mirčia ir mirs: 
dos kad Sandara 
stokos finansinės 
butiniu laiku su
Sandara vi.-a burna išsižiojus 
pliurpia visokias nesąmones 
kiek tik kvapo turėdama, 

nenuostabu.Valdyba, emu

L. Lietuvos Dukterų. (doką 
^Motinos šv„ Draugija laikė sa
ku o metini -įHirinkimą sausio K’- 
įd., poba/.nyt inėje svetainėje, 
į Varių buvo skaitlingas būrys, 
į’sutarė prisidėti prie Bederati- 
f-jos skyriaus ir remti i-’oderae:- 
l'ą. Taipgi nutarė remti kata- 
|‘Lkišką spaudą, ypatingai vie- 
Itinį laikrašti "Darbininką," 
^1'ųrĮ pasiėmė <au už organą.
L- (Bravo moterys. .Jūsų susi- 
Ębratirnas ir vienybė yra di- 
^Ų-žinoju akmenimi mūsų taitti- 
y:i iam, soči jai iam ir tikybiniam 

ame. Red.)
Parapijos foru, rengimo k"- 

[i.risija išdavė raportą, paniški- 
fč o, kad veikė labai. Draugija 
(f.Dovi antroje vietoje pasidarba- 
£ .imu, pelno parapijai liko n<'- 
Į:Lažai.
fe- Nutarė remti parapijos balių. 
BLuris bus vasario 21 <i. ’l'ikie- 
fe;.i išpirkta daug.

Vakarienė gruodžio 2^ -4. ee- 
&-rai pavyko, pelno liks apie po- 
|.;ą šimtų dolerių. Susirinki-

kimininkėnis
■ lotojonis dv]

į. Rengiasi pine vainim. 
p'ans, kuris Ims vasario v..
F- .irapijos svetainėje. 4!>2 7-to> 
^'•'atvės. Ež Įvairi■;> '.mmikit' 
Skus duodama dovanos. Balius 
fkjmla būti nepaprastas.

užlaužęs,, ašarotomis akete- nietn bū<k
kinti ▼is91WY^1mis žiuri’į vystantį Štiakutį, ir 

taip gailai verkia, nulosi, kad 
jis būtą per visą amžiui ubagus 
vedžiojęs, tame amate baigęs 
mokslus.

Bet, deja, kažin kodėl lais
vamaniu ubagams, laisvama
niai ponai visai mažai duoda.

Nugirdęs.

3 vardą var-
___  . toja.

jūeėiai neį^eidžia.-iįžtMi'nėčių di tai kiiriju^
šlamštą savo kolonijoj — lie- pasipiktink kiekvienas doras 
pia jiems eitt pas sąvo tavor-1 žmogus.'1 '
šritis Į smuklę.

Biotini tie laisvamanėliai, ne
beturi kur ir prisiglausti.

CAMERIDGE, MASS

j? !RMWilŪ

ŠIS-TAS. . Iš parapijos gyvenimo.

tas nesa- 
bet man išro- 
ližtrokš dėl 

dvasios. Pas-

gal

Praeitu metų areštų skaitli
nėje yra visokių tautų žmonių: 
italų, rusų, vokiečių, lenkų, o 
lietuvio nė vieno. Argi jau ir 
p. Šliaky.-. buvęs " Sandaros 
redaktorius būtu užsiginęs lie-

Sandaritviai mauna iŠ Idetu- 
vos: Norkus atvažiuoja dešim
tukų rinkti M Sekinėje kirkužėi. 
o \’inikas ieškoti panaašus dar
bo. nes 
galinama

Lietuvos valdininku

ražiomis akelėmis žiūri
nes meili 
kad kiam

Mr. Beandaroko. ' i)ar!>ini.iik
1 )zi im.iz Dr

UŽMUŠĖ IR PABĖGO.

Trečiadienio ryte, apie antrą 
landą, lapo automobilisto su- 
žinėli du v\r:ii. kurie lai'ė

uneje sv- 
šarlalaniz 
’iib v

is am ,O> HZ
> ližei >

.\utoinobiiistas n-e>
■nok vėliau policijos

DIDELIS GAISRAS.

.Antradienio vakare užsidegė 
Peabody Rakandų krautuvė. 
:'>L S unnier St.. Bostone. Gais
ras prasidėjo rakandų sekcijo
je. ant antrų lubų, priežastis 
da nesurasta, liesinime daly
vavo apie dvidešimts gaisrinin
kų kompanijų. Daug gaisrinin
kų (nuo eksplioduojaiicių >tik-

ki $211.DOO,

DIDŽIAUSIA BAUSMĖ.

Teisėjas Bislmp. krimina
liame teismo, -nubaudė vagilių. 
E. K. M-Donald’ą mm 4<) iki 
2d metų.

\'a"iliiis*t)i isipažino. kad ji5 
mivoges dvi cigarui krautuvi 
’ nuves užpuolęs žmogų gara-

ariame

ištokia didele bausmė :
•'to- Naujoj Anglijo; d

Nare. SANDARIEČIAI BIJO 
MALDOS.

SANDAROS LIKIMAS.

Vnų dieną netyčia užėjau ant 
mdaros. net nū n-opažinau. vi- 

: ui atsinminnis. ji man taip iš
gulė. kaip nekuri ypatų yra 
imuninis, tik tingi ai-igulti. 
”■ Pradėjau apie tą v;>ką pas 
Pandaros gimime 1>-:i<mlis ir 
tižgirdaa. kad jie b-AUo grabo- 

jaus, kuris pigiau Įi;dajd<dų.
■2 'S, girdi, ue^vva gal "imt da:i-

Telephone Sontb Bo*rton 3520 j

S 10. ŠALNA (SHALNA)

Sausio 11-tų d. gerb. kleb. 
kilų. P. Juškaitis išdavė atskai- 

itą už 1924rtiet’is. Nors parapi- 
įonai inanė kad pereitą metą 
mažesnės pasekmės buvo iš 
rengiamų parapijinių pramogų 
lai ir niorgičių negalės >uma- 
žinti. Vienok, pasirodo, kad 
atmokėta ’iet ir dabartės
liko tik skolos. 'Cai vi
sai maža >kola ant tokios pui
kios parapijos nuosavybės. Juk 
turime gražią mūro bažnyčią.

1 ^enkifibįjToinghoRio i‘ • dorų ’ ’ 
žmonių pasipiktinimas nei vie
nam doram žmogui nebaisus. 
Nebaisus nei anūkams, apie ku
riuos eina kalba.

Dzimdzi D.rimdzi juokų teat
ro artistai. Bostone būdami pa
tys paSiūĮė tą vard$ tiems, ku
rie taip vadinasi. Apie tai bu
vo senai pranešta ir lenkų bur- 
dingbosis verčiau teužsičiaupia 
ir saugoja jx>lską kurą.

Viską žinąs. 

TaTšTdIToūT- 
sI'oR.NICIaI ) tini keturių kambarių.

BY & S0N 
St, So. Boston

j ((Tarpe ją F Streets)
’ ' So. Boston 3662

T*l Mato MM 

GEORGE H. SHIELDS 
ADVOKATAS 

8U-312 01d Sorth BvOdiM 
294 Washingten Street 

Boston, Mass.

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston 

Telephone Bust Boston 1490

: morgn-i

tad b<

Dzimdzi Drimdzi>luugti
Anūkų.
iię> ir geroku! prisimerkęs ne- 
mtitė. kad Dzimdzi-Drinidzi A- 
'lūkai ‘• Darbininko" garsinusi 
da Dzinidzi-Drimdzistams tebe
simi Bostone. Taipgi buržu- 
įišktis b<‘dievių "Keleivis" ne
mato ir mmor: matyli, kad 
Dzimdzi-Drimdzi Anūkai gar
sinasi savo vardus — nieko pa
slapty nelaiko. Visi juos žino, 
lik vienas " Keleivis" saonuo-

Ateikit visi pažBirėti Dzim- 
dzi-I)rimdzi Anūku loišmo. ne-

"Sandaros” vienam numery 
rašoma apie Lietuvos Dukterų 
vakarienę, kuri buvo gruodžio 
2S d. Ji<‘ ten verkia, neniio 
įasi. kad negavę "namines, 
kurios jie taip labai trokšta, o

i rgd i onėlia i 
sand:iri<'ei;! 
tyvvioms r<

>. Bostone.

■.•('(lakio

Turbūt pats 
lėliu "griešnin

VYČIŲ SEIMO KOMISIJA.

seimo rengiMo 
mas su>irinkiip 
dieny. sando 1L 
ntinsav:? s

nib
ma?

n v.

k

?T

<dabar labai pakiliu 
bailia kad šiai.- nivla’u

r įicr pusę. Esant
Ei. jei bus iši.Yremės.

NAMAI ANT PARDAVIMO
■ k:tmi>;irmi. >lektru. gasjis šilras van- 
tūli-, sjluinit ir didelis lotas žemės sir
■ l'oki.-lis vaisiniais medžiais). J. AND- 
Iti-ls. Sprindi St.. Montello. Mass.

i PARSIDUODA RAKANDAI

37 Gorhan Aveaue, Brookline 
-Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEI2YS 
kuris lanko Sattoik Teisių mokyk
lą ir u|pHma Real Estate pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų lisky- 
au Šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji anglistai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. ]F. Bnelžlo adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, TeL So.
Boston 1696, . 

>a< ia rysime.
Balandėlis.

CAMBRIDGE. MASS

Fėrai.

iciiai ;ių'i><> .',-6 kambarius, naujai 
.'i;: keiemi karų garadžius. Ren-
•s-_!.'>o įk-i- nu-iies;. kaina >19,500. į.

i SCI.IHMI.
<i-ini.viių- ]x> 4 ir .' kanii.aritis, Ren- 
šso mėnesi, kaina SU.iioO. imo-

HHI.
cyiii.i kumpini' įminąs. G kairi

18 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
akių specialistas

889a W. Bruidwajt, So. Boston
V ALANDOS: Nuo 0 r. iki 7 v. vak.

3.006 lietuvių ir 2.000 lenkų, o tik vjhė'čtf 
na drabužių krautuvė. Biznis ISdlrb-, jF 
tas per 15 metų. .Tas biznis tųr| bot 
greit parduotas, nes savininkas yrti nei 
verstas greit raliuoti j IJetuvų. Tua 
biznis netoli nuo Lawrence’o ir Ix>welL 
Visus nurodymus gaasit per “Darbinin
ko” redakcijų, 366 Hroaihvay, So. Bos
ton, Mass. S—S.—17>

GRIAUČIUS
Kriaušius A. SIMOKAITIS per- 

slkPK1 | naujų vietų. Jin siuvu vi
sokius vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. Pigiau, negu kur nors ki
tur. Taipgi išprosina ir ištaiso senus.

A. SIMOKAITIS
344 W. Broadvay, So. Boston

(Antros lubos) ,

............................... ' '1
Tel. S. B. 4000

DAKTARAS
I. LANDŽIUS’SEYMOUR

Lietuvys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS: 

nuo 9 ryte Iki 9 vui. vnkare.

Tek Sb. Boston 270 

J. MACDONELL, M. D. 
Galima nMcalbhi ir lietavitkai 

taiso VAKANDO*: Rytai* iki 9 v<l 
Po pietų nuo 1—1 
Vakarais nuo6—9 

586 E. Broadway, So. Boston

^•-

’poim.znyiinė:;- sv-‘iainū.g at
bus didžiulis! parapijos Kl 
RA i. Jr'i yra supirkta dar 
geriausiu naii jausiu ir staili 

St ą vi iiIBRONIS KONTRIM 
Cambridg'/iuje nebuvo. Todėl I ■ _____
Viši iš vis:,r privalo atvykti pa-1Constable Real Estate. Visokių 

matyti be: dalyvautsm.ose pa- Japdraudinnj (Insurance) agentas, 
rapijos fū:'iio<e. Į361 W. Eįroądwąy,,Tel. Sp. Boston

__________ į 0605 arbfE$20 Marine1 Tel.
7 • . 'So. Boston 2483-AV..'SO.'BOŠTON,
Dar antra priežastis kode! hiASS. ISFeb. 21)

šie FĖRAI bus didžiausi, ge-j------:1-----------
riausi ir pelningiausi, nes pa-j MAilII "
rapijonysyra pasiryžę atmokė- Į liMniy DAnULlfMi .
ii skolą. Afat kuomet išgirdo Į 
atskaitą, pamatė kad jau sko- Į 
los nep-eriiaugiausiai. tai nori j 
Šiemet irinorgičių sudegint. O 
jei Cambridge’io'lietuviai ka-1 
tulikai ką užsispiria, tai ir pa-Į 
daro. Todėl nėr ko stebėtis j 
kad i" ŠĮ'jai i padarytu

I SI 7-24)

L- Pašakarnis, 0. D.

Tel. S. B. 2805—R.
LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

Hegzaminuoju akis, priskirtu aki
nius, kreiva* akis atitiesinu ir 
amblijoniškoae (aklose) akyse nu- 
grąžinu fcvtesą tinkama laiku.

417 Broadkay, ? So. Boston.

TeL So. Boston 0464-J.

JURGIS STUKAS
FOTOGRAFAS

WEST broadwat, 
South Boston, Mass.

Darom dailius paveikslus. VeseiUas 
traukiam vakarais. ŲSaHkom ri
aukiąs dšie* rėmus, , . z

visur

Jį TEL. So. Boston 1 * 1 ‘

DR. PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDURIAI? LIGŲ 
vai. 9 iki 11 ryte, 1 iki » po plot.

pade
U’v

Rengėjai

KONCERTAS ĮVYKO

' Liet u v 
ininin.

I >< >11<'HESTJ'R Y trijų šeimynų me
ilini' namas .15 kambarių, su visais j- 

liaisyniais. didelis kiemas, randų 31.076 
]*>r metus. Kaina $8S0p, cash $1,300.

I H)R< .'HESTEKY? trijų seitrniiŲ Hitt- 
‘rniškas Durnas colonial'^O'ie. gražfdj 
eioj. randavojasi .<1728 ]>er metus.

P. 
kon ■

so. BOSTONE, irijų šeimynų medi
nis namas 17 kambarių, visi Įtaisymai, 
nian<l\nės. šiitas vanduo, piazai ir ere. 
Kaina S75OO. r-asii Sl.SOO.

• 'AAiBRII >GE netoli Central Sq. du 
mediniai namai: vienas šešių šeimynų, 
antras t riju šeimynų, rendavojasi S2,- 
soc per mettis. kaina SI8.000. Cash $2, 
500.

RONRCRY keturių šeimynų namas, 
geroj vieloj, randų Sl.ooo ]>er metus, 
kain.-i -S7.5OO. Cash $750.

I >< HtCIIESTER šešių šeimynų mūri
nis namas netoli Franklin bark, visi 
:.:iUj;Hlsios rnndo 
nt:i. elektra. - piazni 
S25.0<Mi. Kaslink

| A. 1. KAPOČIUS
:251 Broadway, So. Boston

(^Keleivio” name)
:Orteo Vaiaspos : nuo 9 iki 12. nuo 
•1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. 
'Steredomis nuo 9 iki 12 vai dieną 
tSabatomis kuo 9 iki 6 rak. Nędi 
■tiomis nuo 9 iki 12 (pagal jratartj:

389 Broadrąy,, 8a Borto*.
Tek Šo. 'Boston 288L ' /

TeL Brocfcton 5112—W.

jtais-ymai. garo šilu- 
Kaina tik 

amųviršmin^Tv

-. V Tol, s. B. 0441

DR. A. J. GORMAN
• UHJMAUSKAS)

1 705 dUin St., Kortelio, Mac*.
į—

■ "■ e^’tą. •• "m ’amm m-o
- . širmii<įninką Ži'ianaE' ių

daminime nc-nir. Pntvir-.-kait
Narvs. Belk'ivieu

1:s'.a: Bou.ėr

BYLA PRASIDĖS

SANDARIEČIU NEISILEI
DŽIA

ei a v
■ rod'" 
rin k-'

bu vo

: r. GREVIS
- South Bos.'

l Boston 2340
(24)

PIRK PIGIAI
i yiėsos ir groeerių krautiuv. geroj 
i vietoj ir geras biznis, visi nauji fixtū- 
. riai ir kili įrankiai, dėl greito parda- 
į vinto prekė tik $1.700; $1.200 cash.
j ’į šeimynų. 4-5-5 kambariu namas su 
■ Improi-vmentiiis esrroj vieta.: < 'i t y

f, J. KALINAUSKAS 
ADVOKATAS 

414 Broadway, So. Boston
(Antros lubos)

00*0 Tek: South Borton
Reali Tel.: So. Boston 1912—W.

$. BARUSEVIČIUS
j**, Real Ettatt ir PobMe Notarą*.

South Mass.
ReaJdenci ja: 237 D St, 80. Boston.

____ TeL So. Boston 0823 
LUTU VIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

435 Brorttoray, South Bortas 
Ofito -odUmdof:

■no 9 fkl 12 rOO ryte Ir nuo 1:30 
iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 v«l. vakare. 
Ofisas uždarytas soboro* vakarais 
tr nedAdiental*.

tV. KAZIMIERO K K. DR-JOH

ren£u iš" 
garsi n i n-'

Apskrii 
11UV-- gs": 
Td~‘? O'.H1.!
H Į1? <l i;> 
Turim: '■ 
n i a Reik:

mm i n i<a

361 \V. Rroiuhvay. South LIETUVIS GRABORIUS
gaus1 1 CHARLES L GAMERON

Patyręs elektros tais.vtojas. save- 
i da elektrą Į namus labai žema kai- 
Įna. Taip-gi taiso motorus ir viso 
:kias olektro mašinas. 337 Suminei 

■ St., West Somerville, Mass. Tel 
i Somerville 5018-R.

Pirmininkas — J. JaroSa,
562 E. 6-th Sg So. Boston, Ma*. 

7Ire-pirm. — J. Grabini* kas,
157 M Street, So. Boston, Maa*. 

Pint. Raiti iria kas — A. Janušonis,
1428 Columbta Rd., S. Boston, Ma* 

Ctnfn«ų Raitininkas — K .KMkta,
8 Hatefa Street, So. Boston, Kasa . 

Iždininkas — L. Avagždys,
111 Bowen ft, 80. Boston, Maa 

Crarkdarys — P. Laučka,
895 E. Itfth St_ So. Boston, Haas. 

Draugijos reikalais kreipkite* rim
tos i protokolų raktintnk*.

Draugija savo susfrnklmes laiko 2-rg 
ledChlienJ kiekvieno ■Cnssio 1-tn* vat 
jo pietų parapijos saMja. 480 Savesth

žinomi pasiskelbta atidaręs nau- 
j^jstaiga .kuri kiekvienam malo
niai patarnaus laidotuvių reikaluo
se. nepaisant ant tokiu kapiniu, 
suliz noro laidojančių.

Tatni Montello’s ir apylinkes lie
tuviai prašomi yra panašiuose rel- 
knluoee kreiptis pas savo tautieti:

adomą waitkuną
j 5 (W4ITT)

23 bkitetprise Rreet Tel. C746-AV 
mont^.t.d, ma$s.

Ofiso vkfrt :
33i) N Malu St., Brockton. Mnss.

" ’ Te). 1023

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

BOSTON, MASS.ANT RENDOSku? paskodė 
iom.. .- ■■■inii 
bals;).' rį'a 
ž.vilg.iu ri Bimkns. iciųV' <iai- 3 kambariai, 
nininkm negab 
nni. čižiinskui 
mioni- n-.’jyn dmiiininiciUf.-

ha ls; i 
st ipr’i.-

PIRMININKAS — V. Zalieckns. 3
4 kambariai su elektra ir ga.su ant 
pirmo aukščio, ant antro aukščio 

Paskui storas taip- 
‘ P>utė-i«i ant rendos. Kreipkitės: Terett 

; I Abysala, 567 E. 2-nd St., So. Bos> 
■ ton, Mate.

, VICE-PIRM. — 1‘evilųs Rttkn.
95 C Street. S<>. Rouoii. Mnss.

PROT. RAST. — Antanus Macojnnas
450 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 

FTN. RAšT. — Juozapas Vlnkevličns
906 E. IlromhvHV. So. Boston. Mass. 

KASIERIUS — Andr. Zallockus,
811 E. Fifth St.. So. Boston, Mnss. 

MARŠALKA—Ka«4mler«s Mlkalllonls.
906 S BroadKay^ So. BoOon, Mas*.

’ D. L K. Keistučio Draugija Įniko y*- 
vo otĄnesinlua susirinkimus kas pirm* 
MMIdteni kiekvieno mėnesio, po nubi. 
•M >W»*hlngton St. Be*too. Maus,, 
1* vaahMkį po pteta- AteMatal ant 
•tatriurtvo nhrttesklt* « rttvU* 

Wtawn rarrjtj nerių prie m*M) dniuMŪOM 
•toiMyti.

P. J. AKUNEVIČHJSJŽin>"j:i a pi

PARSIDUODA
NEVIETOJ ĮSIKIŠO

k?. ;M

lėliukui i Įniko knipo b.usiansiai 
lil)''vo nubaustą Varšuvos uba-
R!’
redaktorius.
lin. iVtaitis
riiis Liiitkaiiskas Irnton būbni-

gi Sirvydas. "Vienybės" 
užeinintu balsu- 
kravoja. grabo-

Ii apgam "'-u 1" "ė:"m. 'ai 
taip vrn su visokiais L.svama- 
niškais mulkintojais }Tft ■ 
smilioji' dniigno i i,m i j i-1; mal- ■

nLIETUVIS ADVOKATAS ,
Baigė* du Universitetą Į 

OoraeD Ūniversity ra A. B., 
Gr W*«hiDgtcn.Univ. ra LL.B 

“DARBININKO” NAME 
(antro* lubo*)

M W. Broodw«T. B». Borto*.
Rezidencija

•06 Harvard St.. Cambrldge. Mnea
Tel Ūnlvvrvlty 1468—.T.

tahnl plljtal NAMAS dėl gyvenimo, vie
nos Hetntynoe 8 kambarį*!. teiktu ir 
xn.<n8, cHtejų aukMUj dirbtovž ukp*- 

1 kaly, tiaktfa varomo* maUno* ir jrj*. 
**. garadfio* dėl vieno tauro. Kre*M>

kabinasi prie Dtfandri £1 so. (ano 10 iki U ryta)*

•attikta geHrti puknt!n| patai- 
Mrtm*. todėl verta pu 11 kreipti*.

Ofleo adresu:
3M Brorthray, įtarti Bortai

T*L B. B. Cl»-W.

ga.su



