
NUMUŠĖ ALGAS.

GAUS PASKOLA.

įtikės pa

WV "1 • i • » ^e*s ?avo sustiprinti.

Darbininkų snaatamnn^tfininmn

kalbinių ir kt. daiktų na

ci

ĖMĖ PULTI PINIGAI.

<lavė. tapo .'tiarošt uotas 
žmogžudy^

tomis žiniomis 
reikalinga 

iš “Lietuvos’’

nuo išnaudojimo y r;

. ’ kad 
per vieną Kabineto posėdi tar-

d. numuša aig-i> ant 10 
Xukentė> J.OtiU darbi-

Darkai, vienok, tos

Pastaruoju laiku Amerikos 
spaudoje pasirodė žinių, kad 
sukekta nelegali s emigrantu 
gabenimas i Jungtine'- Ameri
kos Valstybes.

SORKĖS BOLŠEVIKU 
SUKELTOS.

Easthampton, Mass. — Wvst 
Boylston Mąnufacturing kom
panija pa.-kelbė. kad nuo .'na
šio 19 
nu oš. 
ninku.
kompanijos dirbtuvėse eina ge
rai. Paskelbime komnanij-i 
aiškina/ kad tas algų iiunmši- 
mas yra daromas visose Suv. 
Va4 s t ij n .-.i u d i n i i n ė s. ■.

NUSINUODIJO.
f Ne* York. — Brpoklyne 

Oipnės mirė i 
sirgo kai užgėrė

Rumunijos valdžia gaus
Londone.* -Skolinasi £2Ib- 

000.000. Pinigus Rumunija iš
leis savo valiutai sustiprinti.

tuvių laikraščiuose buvo tilpo-Izija, nes Lietuvi 
sios žinios apie tai, kad neva Išaus neįvyko, 
du Lietuvos ministeriai yra 'ar- ■ LifttKvosR 
pusavėj snsithnšo. Lietuvos’

11, i^ieshKjPirrč na pato*
ij kafiiliUį Įtr

»į |i į i<|clerrrWė iįlremti 
katalikiškają spaudą ir ją

. kuopiačiausiai paskslcisti 
Į ’ tarp žmonių. Geri laikra-

. HČiai yra naudingiausiu daik
tu ir yęyti didžiausio uznjo- 

>; kesųmįij *

V
B No. 8. Metai X

MonteUo, Mass. — Apie šios 
pagarsėjusios kolonijos lietu
vių gyvenimą galima aibes pri
rašyti. Jei tas plačiai būt ap
rašoma. tai skaitytojams nei 
ant “mūviu” nereikėtų eiti — 
tiek juokų būtų. Bet visko ži- j 
noma imsiilalpinsi. reikia ten- Į 

- . kintis tik svarbesniais Įvy- Į 
kinis. i

Kad lietuvių gyvenime Į- į 
vyksta svarbūs dalykai, tai aiš- j 
ku iš to kad angliški laikraš
čiai apie tai plačiai aprašo. Pa- 

š staruoju laiku Brockton Enter
prise aprašė apie Piliečių klubo | 
susirinkimą, kur lietuvių bol- j 
ševikai sorkes surengė.

Sausio 15 tas klubas turėjo 
susirinkimą. Pirm. A. Juodei
kas yra protingas žmogus ir 

■ ■ .mokąs susirinkimą tvarkiai 
i ; vesti. Jis dabar, kaip ir visuo- 

met, prideramai atidarė susi- 
rtnkhrią ir nieko nežinojo; kas 
bolševikų suorganizuota. Bol
ševikai ateidami j susirinkimą

b A
n-

—— Eina---- t ,
ŪTARNTNKAI8. KEmcnOAIS CB 

SCTUTOMIS i
Metama '........... ... ................ . H-**
UJktMCty U" Bastnnp '

’ iMtimC...............‘.■.4..p,.-..‘.W.ta
. ' ‘‘DarbininkuT; '5 -

366 Bras^ay,
Tai. Šouih Bnatbū <8^0.

Katalikų mokslas 
per radio

uiiitmii
ŽINIOS

UETBVOS MONTIHV- patarnavo lenkams.

BėS PRANEŠTAS
Respublikos. P 
ne karta i 
giais su Lietu 
nančiomis žiu 
su tomis paskle 
Pasiuntinybė 
paduoti ištra 
dienraščio 2 ( 
šio mėn. 3 d., l^ori skamba ši 
taip:

Lenku šmeižtai. WPL.
Prieš Kalėdasienkų spaudoj, onųianv

iuntinybė yra 
i būti atsar- 
jrardą žemi-

Vieton arkliu motorą

išimus są dal 
kad esanti išii.-a 
..i Kauno agentus su kai-kurio- 

jnis Amerikos lietuvių ag-ntū- 
romis. Tam tikrais būdai', iš
laikius visus mūsų Įstatų rei
kalaujamus formalumus, klas
tingai buvo išgaunami pasai -?r 
leidimai iš Lietuvos Pasiunii-| 
nyhės Vašingtone, kurie buvo j 
siunčiami Amerikoje negyve-j 

Įmintiems asmenims, kad juosi 
(nelegaliai įvežti Amerikon. j 

................. <
Tiesioginiai šiame atvejuje 

labiausia nukentės nieku nekal
ti žmonės, kurie įvairių agen
tų suklaidinti ir sumokėję po 
kelius šimtus dolerių, -vis tiek 
savo tikslo į

- Lietuvos Respublikos

Amerikos lietuvių socijaBstų 
ir laisvamanių laikraščiai pa
skelbę apie lenkų pramanytas 
muštynes Lietuvos ministerių 
posėdyje, pateko ant lenkų 
meškerės. Laisvamanių laikra
ščių atkartoti lenkų gandai yra 
gausiu vandeniu ant lenkų ma-

, liūno. Iš to lenkai žinoma tu-pasirode.
Iri didelio džiaugsmo, kad taip 
1 lengvai lietuvių laisvamaniu:
(duodasi pagauti ant jų mesk?->0 paskiau ir kai biriuose nebū- 
(res. Lenkai žinojo, kaip su-pus daiktus mėgstančiuose už- 

; (klaidinti lietuvių fanatikus (sic-niij laikraščiuose pasirodė 
s .ufisvamani'is. -Jiems bereikė- Varšuvos, matyt,-tyčia Kalėdų 
;r po kaltininku padaryti kunigą šventėms iškepta^kanti 
• j ir tada lietuvių laisvamaniai j

|lenkų gandą ims už gryną pi-(pusavėj susimūjfe du Lietuvos 
.jnigą ir skleis taip žmonių. !ministeriai. ' muštynės“ 

- t įvyko greiciausii. tik karštose 
1925 m. sausio mėmš 16 d.:lenkų galvose, nuolat pa

lvai kuriuose Amerikos lie-jsižymi savp donįdčhoto fanta-
* nieko pana

New Yorko kardinolas Hayes 
patarė paulistų tėvams Įsisteig
ti radio ir jo pagalba skleisti 
katalikų moksliu Paulis t ai
tuoj sudarė tam pienus ir susi
tarė su kompanija Įsteigti ra- 
dio stoti. Paulistų radio sto
tis bus Įsteigta New Yorke. 415 
W. 59 St. Vardas stoties bus 

Stoti Įsteigs Western 
v. Visas įren

gimas atseis apie $40,000.
Po šito Įsteigimo Ncw Yorke 

panašios stotys bus Įsteigtos 
Chicagoj ir San Franciscoj.

Paulistai yra pagarsėjo gies
mininkai. Tai jie per radio 
duos koncertus. Be koncertų 
bus duodamos paskaitos apie 
katalikų tikybą, dailę, muziką 
.ir literatūra.

pamokslai RAnTO ATMBTt VAIKŲ ĮSTA- 
a JkJovKSltAl a IvAJDIU. TYMjį/

South Carolinos senatas at- 
T

.metė federali vaikų darbo 
anu*n< Inientą. Tas buvo pada
rytu be 'varstymo ir vienu hal
su.

ATVYKO “CARAS.”
New York. — Bori> Vladi

miro vi č. Rus:jo.' Didysis Kuni
gaikštis, antras iš eiles caro Ni- 
kalojaus Įpėdinis, atvyko >u 
žmona Amerikon.

tramvajus gale šio mėnesio su- 
stos kursavęs. Tramvajaus 
direkcija padarė sutarti su A- 
merikos Liet. Prek. ir Pram 
Bendrove įtaisyti prie tų pa
čių vagonų benzinus motorus 
(“fiat”). \dtgonai mi> jiapla- 
tinti hei pailginti. Įvesiu-elek
tros šviesa, ir vai k 
pačiais bėgiais. Iš 
rengta aštuoni tok' \

Darbas eina sparčiai, ir gale 
šio mėnesio Kauno publika jau 
galės pasigerėti nauju susisie
kimu, kuris, galima spėti, su
darys nemažą konkurenciją 
tobnsams.

Apiplešė Aleksoto “Paramos' 
krautuvę.

Pa-' 
pasiėmė porą poliemonų. many - įsruntinybė, l<ad apsaugoti gerą 
darni juos pavartoti savo tai- Lietuvos vardą ir Lietuvos pi
kai. Bet išėjo kitaip. Polic- liečiąs 
monai pamatė, kad pirm. A. (.priversta dar griežčiau laikytis 
Juodeikis rimtas vyras, žino (pasų ir leidimų išdavimo kon- 
savo pareigas ir jas gerai eina.'(rolės. Tam tikslui visų užin- 
Bolsevikai pamatu.kad.susirin-įieresuotų agentūrų ir notarų-
kimus tvarkiai prasideda, tai 
sumanė -vykinti savo pienus. 
Vienas Trockio anūkų atsisto
jo ir neduoda pirmininkui su
sirinkimo vest:. Poncmonas 
liepė anūkui sėsti. Bet tas ne
sėda. Tada poliemonas jum 
griebia už keteros ir veda lauk.

žiniai. Pasiuntinybė praneša,- 
kad bus reikalaujama:

1- a prie pasų ir leidimų apli
kacijų turi būti prisegtos apy
kantų fotografijos.

2- a Notarai (-Notary.Public, 
savo antspaudą turi taip padė-1

Tada kitas anūkas stoja ir ler- lb ^<ad jos dalis patektu am 
Poliemonas ir tam prisegtos, fotografijos.mą kelia.

už sprando. Susirinkime kila 
daugiau lermo. Policmonai 
mato, kad dviese neapsidirhs. 

Davė žinią Į policijos nuovada. 
Atlekia penki policmonai s>: 
karieta. Tada rojaus apašta
lus ėmė kišti karieton. Kili 
bolševikai susirinkime persi- 
gando. Ėmė sprukti pro lan- ’ 
gus. Raštininkas su 1 :'
pro bekauzė 
Lauk. Kiti palindo po sėdim" 
mis. o dar kiti apsimetė 
katalikais.

Areštuotųjų vardai. 
“Brockton Enterprise' 
duoda yra šie: Stas 
Smith, 38 m.. 58 Samtelio Av<*.. ■' 
Petras Pagonėj 53 m., Gl(i N. į 
MonteUo St„ Vincą* Labeiko. pli< 
40 m.. 18 Amos St.. .Tingis Shi- 
maitis, 38 m.. 162 Melrosv St.. 
Jonas Pilipauskas, 30 m.. 
Amos St.. Simą* Branda, 
m., 3 Ridge St.. Steponas K. j 
Kriaučiūnas (Trockio įpėdini.') j 
53 m.. 129 Saivfelle Avė., Ka-j 
zimioras Vnsol. 35 m.. 30 Co- iK-gta prie paso aplik arijo*, 
hurn St.. Juozas Mikėnas. 44 T1 ‘ v* ’ *
m., 229 Amos St.

Pamatysim, kaip išris Fuareš

BoBevtaj buvęs.

ika Notarai (Notarę Public) . 
.turi išpildyti atskirą priesaiką, 
i kad paso aplikantas asmeniškai1 
į prie jo pasirašė po aplikacija ir l 
■ ant ■ 
Įprie

a vo-fotografijos, prisegto?- 
likaciioc5.

Gruodžio m. 1 
vak. nežinomas asmuo, įėj< 
^Paramos? krautuvę Alekso
te, neva papirosų pirkti, ranko- 
(je revolvtrj laikydamas Šūkic-. 
į Įėjo esančiam krautuvėj p»r, 

, ^'‘. davėjai: “rankas aukštyn,'"
it du sunkiai, su-./puo j.arpU j krautuvę iisvevžę 
tžgėrė mūuša>nojxhr ginkluoti .p^šikai'išplėšė- 

žmogus, kurs tąmūnšamą par- ^a>a.apip L2f)0 r.tm.paėme ha-' 
kmpoĮtų< 

įbėgę

Liet. JJarbipinkų P^pesrąt^-sprendimu pas . ką-, arba k-tt- 
vės Sąjungos Naujos Anglijos Irioje’ kofoaijoj > di teinant j . 
apskričio suvažiavimas ivykd Įseitnas. 1. y. kuri kiiopą 
sausio 18 d., Brighton. Sfass, lįRi m-rnimos 
Delegatų buvo- apie keturioas . si 
dešimt, jie atstovavo .-eptynias! turės teisę kviesti-pas: save iš
kuopus: Bostono, Aiontello.-I coriškąji seimą.' . .
Nomvoodo, Caiąbr'idgiovBrigh-f 3. Turėti, savo. nuolatinius 
Ino, Lavvrerico Ir Loivvllio. A organizatorius,. kuriems 'kelie
si svarstymai ėjo gana skitui-•lėšos būtų' apmokamos.iŠ- 
džiai ir rimtai. Švaistyta a *apskričio iždo. .Organizato- 
-vien tik apskričio, bet ir visos j r;njs - išrinktu Ješkediavičius. 
organizacijos, vpatiugai va- jj:ų-o;a -;r Paulauskai 
iaus. reikalai. r Buvo dangui kitų nutarimų,

liet jie neužilgo tilps, raštinin
ko .'inulkmeniškai surašyti. 

; Baigiant susi rinkimą liūdnnt 
ka žinia išmoko — ['iriu. K. Ka- 
mnndulis pareiškė, kad jis ap- 

1 — važiuoja.
Lietuvon. Padėka.jam už uo
lų ir ■ nenuilstanti .darbavimąsi 
išreikšta atsistojimu, ir delnų 
nlpjinbl

GAYO PASITIKĖJIMĄ

Italijos at^toyų.bute balsimi
Ventės dattg.ia.ir pa<ūtikėjimas MussolLniiih l' 

:ia prirašys. aaųįą.figriiL tai pasitikėjimą balsavo JOJ,.
prieš tik 33.

Iš vajaus raporto pasirodė,! 
kad Nauja Anglija yra prira
šius daugiai nhtFjv'nJrių beeic 
visos kitos kuopos sudėtos kar

du. Naujoj Angį, daugiausia

: Italijos litą staiga buvo be
pradedanti pnfti. Tas sjrėjn- 
■ma pasidarė dėl visokių gan
dų apie Italijos padėti ir taria
mus besirengimus nuversti fa
šistu valdžia.

. i .......
.1 Įmygome da ain<l Jfi^r the

langą spruko i _ ............... (lo het&Hr’

pasidarbuota MonteUo, Cam- Ameriką
įbridgio, Bostono ir Nonvoodo;
dabar smarkiai pradedama ju
dėti Lawrenco ir Bnghtono.

Apskritys griežtai pareiškė.
į kad dės tisų pastangų sudari-

. . do beUdhy.vmui dviejų tūkstančių naujų

PASUKA NIKARAGVOJ.

Suv. Valstijų jūreiviai pasi
liks Nakaraguoj .iki rugsėjo 1 
d. Š..m, . Amerikonai ten su
tvarkys irpoličipg kur virši
ninkais bris amerikonai.

di.Ariktas -L> p
Su.'troikuos j)UVO rodomos filmo.' iš Kris- 

Streika> |alls gyvenimo. Publika pa- 
jtenkinta ir pageidauja, kad 
ateity kinematografininkai ne
pamirštų atsilankyti.

j Šiaip pramogų lx-l pa.'ilink.'- 
Bmkselis. —Larsioji šokėja ^minimų retai pasitaiko, jei ne- 

Isadom Duncąn pasakė, kad A- skaityt pivkymeči 
merike nenorinti būti d^ltn/girtųjų štukų ir -iv 
kad ją vaidų 14 bilijonierių. Ji 
atsisakė įvardinti tuos bilijo- 
nierius.

KITINA STREIKUOTI, fP».Vnite.lĮ Kinematografas.

Mine \Vorkers. di.Ariktas-L| Kamajai. Gruodžio. 14 
n'rtan stb-ikuoti. f ’ ” 
60.000 angliakasių, 
prasidės seredoj. •

KODĖL NEPATIKO 
.AMERIKA.

d ienom L 
ynių.

Apdegė.

B ri ghtoa o L. D. K. S. 22 k p. 
įnorių ir sumušimui kitų apskri-jhuvo iškėlus delegatam* neti- 

p’ių. Į keta vakariene, arba geriau sa
j i, \ ,__ _________ _•* 1

į] Buvo pakalta mintis, kad 
ū“Darhininką leisti dienraščiu; 
•jbet svarstant išdygo minčių. 
į,1 kad geriau būtų leisti du sykiu 
į, i savaitę po aštuonis pH.4apias.

^^lai hn du syki padidintą forma- 
’**fipn — beveik vienbalsiai užpro- 

gf,testuota tokiam keitimui, ir 
.pareikšta, kad dirbti kodan- 
įciausia vajaus reikale ir nuo 

*’ tateinančio seimo leisti “Darbi
ninką“ dienraščiu arba tris sy. 

. kins į savaitę! SeŠif/ptislapių.. 
' Nutarimai.

Pasiuntinybė, atapauzdintisi 1. Rengti milžinišką 
naujas pasų aplikacijas, praneš žiavimą Norwoo<tp. 
apie tai užintor(»*nofų aštrumu 2. ApvaikMioti koiškilmio- 
žiniai. giuūadai dtfUHZne-ljoe šventą,

Lietuvbr sektnrfdtoį pd Vdln
RamMsyH. kų; kuris bvs ir fiu-

“Ara'" i s fferson wir
tog^ĮĮį.ij ^acber t^ 

kaip Įpli<i$ion<.‘'
pa |pa.4įfer$t&

y s A.

i iVluSt—T
j Šrrnfft m

144 ,der my hįind this . .
41 <lay of.....................................192

Notary Public 
Šitoji priesaika turi būti pi i - •

išvd-

ria visi detegataLnepaprastai 
gėrėjosi ir saVcr karštose kalbo
se dėkavojo Brightomečiam'- 
darbininkams, ypatingai šeimi j 
ninkėms, mat jos jiadaič stv- 
būkiing.ą įspūdį.ant svečių: bū- 
damo< didžiumoje jaunos, ė-m 
gimę., vienok taip gražiai i- 
rengė vakarienę, ir. pasirodė 
karštomis lietuvėmis darbinin
kėmis.

Vakariene ir Brightoniecių 
kalbos įrodė delegatams;, kad 
Brightonas daug gali o du dau
giau žada.

Bravo sibaigusioje saurio 3 4, vagonų
;ir reikia —- 
daugiau darbo. 
wų. .

SUGRĮŽO DARBAN

Tali Airei*, .Mass. - - Audėjų 
dalis, apie 1.390 skaičiuje, bu
vo sustreikavę kai buvo pa
skelbta algų nmnušimas. 
300 streikininkų sugrįžo < 
ha n.

ItUAlENO DAUGIAU 
EOYELNOS.

Suv. Valstijų komercijos dc- 
partmentas skelbia, kad šiemet 
Belgija gabensi.' bovcinos ant 
20 nu oš. <laugiuu. negu pernai.

Jūra, Maiiumiiolė.' ;if>skril. 
Gruodžio mėn. 6 apie lO:fX’ 
vai. .Lir'" pradže-' mokykloj, 
besišildant pri" m-'ikūrpnan- 
čios krosnie' mokinei ivaškevi- 
čaitei Stasei ij'J metų; užside
gė drabužiai. Abugailz. }>aju- 
tus -degant ilrabuž'O'. šoko 

iprie mokytojo.', bet mokytoja 
(pati išsigamlo ir 
daryt. Mat \ d;:n 
kad i' mokytoje 
galim' negauna. Š 
go. 1k-1 ir t'm nei 

ibos, išliėgo laukan. Taip besi-' 
jhlaškant. apb-gė mergaitėm kū- 
iuelis nuo keliu iik pu>i;<n krū
tinės. Pa'kiau ap-ūpii' miolė 

(ant žemė>. iš kur ją parnešė 
namo. Buvo pakviestas .nnj 
(gydytoja', bet jis sako, kad 

m. ili<lžiu meigaifė ir.-išbiil<\'. š rdis 
silpna.

Čia reik dar pržymėli, kąd 
m»-i suirto tokio.'i- žaizdo* f »ė 
kartą nesudčjaVn. ' I zkfansta 
ar skauiin. ramiau.'iar irtatkė: 
“ Nemok u p» sa k y t i ..k a i p.

tę^THptiM ijLietuvių lTekyb<v <la.”
'įdarbini n ko“ adresu , (“Licti|va“)

785,727 VAGONŲ SAVAI- 
TĖJĘ. r

Savaitėje pa

< pn-
■> s ar

i

M. KAMANDUL1S
Kontello lietuvių veikėjas.

Jis lialandžip 16 d
ir ouujausi.i .ląivu Columbus
vyks į Lietuvą. Su juo vyks 
dideli.* būrys lietuvių. Keti
nantieji vykti Lietuvon ir no
rintieji turėti gerą vadą, vyki- 

_____  te rtl juo. Tame reikale galj- 
-M2_____________________ prilhw-ItG

daugiau . drotfos, ppekėnūu 9tv. Vąlatijoae prt 
. a vi»hte botųjų. NoodtoU 7|M27u.YWa<j. P.w-



spaudoj,
dykos ]negu

Medžiai kai šiam

K a tas rei

uipos ]ai-rvmia kitos

■ė t i

Blaivi ir dora

skaistybe

• '[ k. v._ 

kapitalistas kad yra.

per-

t 'rri"ii(

iriDlO

Bet kai reikė- u'iria imi viena tikyba.
PADĖKAVOHĖ

tikro tik per
Ten kur vis medžią:

t imis nemigo, dieninis viduriuose ir nio-

iiimau

Znplikis. nrj4 m. rūgs. J '1,

ar mirti, taipgi slopino ūpą.
Patys pirmieji balsai orga-

Kaip mūsą bočiai 
Seninus gvveno.

lietuve, 
mitsiu:

nesmagu m n s
.Many vis kraujas 
Vytauto verda — 
Žodis ne nauja-

Brooklyno “Laisvės” pa
stebi mums. 1

imnis
Atsiusk 10c

būti jos

“ Lietuviais gimėm 
Lietuviais mirsim. 
Lietuvio niekas 
Neįveiks šiandien.’

•VU Pine įtins s: 
rašo: “liekni Tams: 

stebllklingai su; 
:<>s mane sveiku pada

Trobos vis švario.
Lovos .paklotos 
Niekur tu dalies 
Nerasi tokios.

<■ '.'ausi visokia žolių knygų katalngą. 
Adresuok taip:

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

Į A. SIMOKAITIS
344 W. Broadway, So. Boston 

(Antros lUtMjS)

j nutarimu ir nepaduosiu, 
koki ir gan svarini pra 

už organizacijos

Darban jau eime: 
hodosi tyla — 
Traukiu aš dainą.

Niekur nerasi 
šalies jau tokios:
Skrynios vien klotos
Kanka darbeliais..

A> lietuvaite 
Padariau visk 
.Myliu aš eiti 
Į žalią mišinį.

Kiemą.- iššluotas.
Miela žiūrėti:
Kas jau. o kieti — 
Jau kaip prieš puotas.

j m-
kad Anglijos !si:

vyriausyliė katalikų Šmeiži-jjo.
; įkais tisą pasauli apdovanojo.

I bet sau jų nepasiliko!”

Broliai. kai žir 
šitai]) jie sakė:

'nor:m<- suorganizuoti stiprią 
‘kariuomenę visupirmiausia tū
bams pasikūninti gmų vadų ta'

Pažįstų lenką
Ir veidmainystę —
Naktimis jis slenka —

■ lenci ją.

Po to reikalų komisija, su
tvarkius prisiųstus įnešimus, 
pateikė svirnui. Jų svarstymas 
perėjo ir į antros dienos pose-

:yra ištautėję ir tokiu būdu ne- 
ipasirodo viešame veikime. Tei- 
, singfii sako prof. Dovydaitis 

Lietuva savo mokslinin-

■ Toks tylėjimas narių ūpo ne- 
■kėlė. Dargi balsas, kad Ši kon- 
įferencija turėsianti išrišti, ar

s

KRIAUŠIUS
Kri.-mčius A. SIMOKAITIS 

sikėlė į naują vjerą. Jis siuv 
sokinš vyriškus ilrabužius ir
padaro. I’igiau. nesu kur nors ki

■ tur. Taipsi išprosina ir ištaiso senus

aujlelios 
veikiantieji “darbi-, klausia “Darbininko: “O

ĮlVokietijos socijalistas Bebe- 
; 1-lis susikrovė didžius turtus 
\ Llil juos paliko ne visuomeni- 

“iaiems reikalams. Nieko ne- 

įipaliko nei savo partijai .

tai laisvamaniai trindavo

As lietuvaitė
Darbšti ir dora.

inguiuą sios
ūme kultūros

Ir eikime Lietuvos keliui
Pirmutinisntos.

sirdin-
Igai aviu

praskime
ta arba

Boston, Mase.75 State Street
Mafiu toc Operaton for Da ei

Bl

IdGiedrininkų Seimo
Gruodžio 29-30 dd., 1924 m.

k c.

x Aet, orOet. *. 1817, entąorised on Julj 12, ĮSI*,*'

SUBSCRIPTION KATES:

PASTABELĖS įtinąs, o antrą bažnyčia 
smerkia. Ne ką. kitą kaip 
klesų neapykantos skleidimą 
ir turėjo ominėje popiežius. 

. 'kaip jis.smerkė socijalizmą.

Vasario 11 d. sukaks 
metų nuo palaidojimo kum v 
Juozo Žebrio. dviejų-vicili-1 
kunužudvto. Gal Ne\v Bri- . . .. ... - ...

I AlllcriKOS 1c11K.1’c1SC11 L
tainiečiams ir apskritai 
Comiecticut valstijos lietu- Į 
-vianis priderėtų liūdnas su-į 
kaktuves tinkamai paminėti, j

Auatole France, garsus.:,,.
|cllllcl l<tw O 

raudonas Francijos rašyto- ^nm-udiu 
jas nesenai miręs, paliko mi-i 
Ii joninius turtus. Bet jis nei i 
kiek iš tų turtų nepaliko nei 
labdąryfcrei, nei kitokiems vi 
'špomemams reikalams. Pa- 
liko ^tur^ųs-saviškiams. Vie- 
5pok, jis buvo tiek raudonas.

j korespondentai praneša, tai Į
i prohibiciją Finlandijoj ne
davė geresniu vaisiu.

Sako, kad pojū- 
metė savo seną 
užsiėmė svaigalu

Vietų Įsteigtam!rojui ' Nue ' . *“ ' j J f' j ' ,4
įskilai žinoma, kad kaikur’i** 

1Ž-visų jėgų kritikuoja, smer
kia, keikia kapitalistini su
rėdymą. tuo tarpu patys 
^rįę-tartų taip prisirišę ir to

. .si rodė pelningesnis, “Sau- 
so.jj' Finlaudijoj svaigalų 
esą kiek nori. Finlandijos 
sufragietė Fiiruhjelm smer
kia prohibiciją ir sako, kati 

i prohibiciją demnraliziK ja 
žmones. Ji nurodo, kad 

’ prieš prohibiciją pei metus 
■ bylų nž girrybę būdavo apie 

Gi prohibiciją Įvedus. 
1923. m. svaigalų šmugelio 
bylų buvo

’ Kuomet par 
Čių kailiu nukentėjo ii yra 

pavojaus, kad daugiau znu- 
IcgiitėK, tai sušuko, aari^ gir-j 
di, bylinėtis, kam laikas 
gaišti ir pinigai * eikvoti, 

kam teismą bylomis užvers
ti. Gų’di. kodėl nepasiųsti, 
atitaisymo, jei ne teisybė pa
rašyta. Girdi, jau ir prie ca
ro buvę taip, jog jei yra pa
grindo laikyti garsinamąjį 
dalyką tiesa ir jei garsinama 
valstybės bei visuomenės ia 
bu vaduojantis, rai laikraš
čiui kaltes nėra.

Tas viskas yra labai gerai. 
Bet kas Lietuvoje pirmuti
niai griebėsi po teismus lai
kraščius tąsyti ? Juk tai bu
vo “Liet. Ūk.” ir “Lietuvos 
Žinių” idėjos žmonės. Ir jie 
smaugė “klerikalų-' laikra
ščius. Jie padarė pirmuti
nes ekskursijas Į teismą. Ka- ą 
daugi lazda turi du galu, lai 1, 
antru jos galu teko tiems, ku- p' 
rie ją vartojo prieš savu ide-, Guogi mes Uubar turimu na- 

- , Irvii mokvtu žmoniu bet mažai
los priešus. ; P J. ■ • ‘ ■Į is ių atneša lietuvių visuomenei.

T ui ūkime \ienodą mastą jnaU(Į0>. Dauguma iš jų išėję tik 
visiems. _ (vidutiniškus mokslu.'. Danu

Per Katalikų Federacijos pa
sidarbavimą, šiame laike pra
sidėjo mėnesinis kultūros va- 

; jjus visoju Amerikoje, < tikslu 
; paremti . vargstančią lietuvių 
moksleiviją. Mums lietuviams 
katalikams, norintiems savo 
tautai susilaukti laimės ir 
giedrios ateities šis judėjimas 
turėtų būti įdomus ir didžios 
reikšmės.

Matydami kaip '' Amerikoje 
katalikų eilės silpnai organi
zuotos. kaip mūsų jaunimas 
žūsta svetimtaučių bangose, ir 
kaip patys katalikai mažai te
sirūpina spaudos ir mokslo 
rėikalis. turime prisipažinti 
jog jųvežastK viso to yra — ne
susipratimas, ; ' ’

Paimkime pavyzdį — katali
kiškos spaudės padėjimą, štai 
tarp visų lietuvių Amerikoje 
suskaitome apie SO nuošimti 
katalikų o 20 nuošimtį kitokios 
pakraipos lietuvių.

Vienok kat. laikraščių via

Aš lietuvaitė 
Graži ir jauna, 
Myliu aš eiti 
Žiedus kur krauna.

Žiedus kur krauna 
Rūtų daržely, 
Visad aš jauna 
Turiu čion dali.

Aš mėlynakė
Ir skaistaveidė
Žmonės vis sakė.
Malones vien svaidė...

Myliu motutę.
Seną tėveli
Mane pajutę
Ruošia man dali.

Myliu seselę .
Jauną broleli: 
Anksti jie kelia 
Dirbti darbeli.

Myliu berneli 
Myliu jo namą;

Kas tik ptrsmarkiai l)ėga. 
tas sprandą nusisuka. Pro- 
hibieijonistai su blaivybės 
idėja persmarkiai bėgo ir 
nusilaužė sprandą. Rusijoj 
bolševikai jursmarkiai vyki- 

Hio rojų ir pavyko jiems pra 
[garą Įvykinti. Verčiau sku
binti palengva.

Soeijalistai ir kitokie 
i dikalai.

_ninku labui ” taip smarkūs, 
kaip kad buvo Rusijos caro 
kazokai. Kazokai buvo La
bai smarkūs su nagaikomis

ttdrp beginklių daibisinkii. 
.ypač moterų.
jo pasirodyti Mandzūrijos 
lankuose prieš japonus ir po 

f to Lietuvos ir Lenkijos Liu
tkuose prieš vokiečius, tai ,ių 
fsnlarkuinas dingo kaip būr- 
•*bulas vandenepą l’anašiai 

y t'.daugelio raudonųjų vadų, 
^smarkumas dingsta, kuomet

'tt
•’Juz jll riksmą nėra gero atlv

į ‘‘kilo ginčų. Tas atsitiko po 
eto, kai popiežius smerkda- 

bolševizmą užsiminė ta- 
gųryšyje ir sočijajizmą.

H Anglijos Darbo Partijoj 
^priguli soeijalistai ir katali
(kai. Ginčai daėjo iki to. kad

ar visus savo narius pa
daro padenais (padorius 
“Darb.”; hifaUhiį .btr.iit/- 
r'm?” Atsakome : "ne.” To
kia galybe mums rodos Deši

nei
nei viena mo-

kykia. Kalba ėjosi apie ex- 
socijalistąi švitrą, kurs anuo
met Mokslo Namus pavadino 
paieistuvybė namais. “Nau
jienų4' redaktorius it koks 
iclepotas ar kitoks magikaš 
su pilnu tikrumu tvirtino, 
kad tėvai Švitrą išauklėjo 
fanatiką, o ne socijahzmo i- 
deja. Bet juk yra žinoma, 
kad visos idėjos lx*i partijos 
padaro fanatikų. Ypač to
kiais virsta naujai naują ide- 
jąi priėmusieji.’ Iš kur 
“Nauijenos”žino. kad Švit
rą ne soeijalistai fanatiką 
padarė !

įkišo į juos ir kardinolas Kuomet Lietuvoje teisme
^,^&0Urne.' Kardinolas pareiš- 

pk?,' kad socijalizmą svars-

t reikia atsiminti dvi pu-
gerinimą darbininkijos

ir skleidimą klesų

ką dėlto nubaudė, kad kata
likui bažnyčia remianti kapi
talizmą. Tai]) nėra. Be 
abejonės “Laisvė” atsimena, 
kad kum Kemešiui grįžtant 
Lietu v o j Angį i j o j bu v tą da ra
iną kliūčių. Tada lietuvių 
laisvamanių ir socijalistų lai
kraščiai džiaugėsi ir rašė, 
kad girdi Anglija ne Kenčian
ti “klerikalu.” Dabar iiasi-i. . , • „1 ika.'-gi. nesuprtima jog tik icn 
rodo, kad Anglija yra ule- įbujoįa bedievybė su socializmu 
rikalų” gynėja. kur tamsybė viešpatauja.’
— ----- - Vien mūsų dejavimas nepą-

~ - <4 i gerins m’sii nadėtk Jei me<

Jeigu arės ■ geriau suprastū- 
mėnie- apšvietos reikšmę ir tu
rėtumėme užtektinai dorų inte- 
ligeiitų-vadų. tai tuomet kito
kią būtų mūsų, tautos giesmė, 

j Tada ir tie neskaitlingi sanda- 
i riečia; nuturėtų penkis savait- 
[raščius. nei tų jųjų aklų “be- 
ĮpartyviŠkų” pasekėjų. Nebū- 
ĮUi tuomet vietos socialistams.

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteiraukite 

apie patogumus 
keliavimo ant 
J. V. Valdžios 
laivų. Jie turi 
Svarius, pato- 
Klos kambarius 

blel'2. 4 urbti 6 žmonių. Puikus įvai
rus valgis, miindagn-s patarnavimas,
dideles dPnys. beno koncertai !r vi
sokios ruJles gerumai ir patogumui

būdavo rasti kaltais kataliku
laikraščiai bei jų rašytojai,

rankas ir tumi džiaugdavo

si. Bet dabar Lietuvoje ke
letą sykių nekentėjo teisme

Rengs, kad jusij giminės butų par-
■ kvjesti i Ameriką ant J. V. Valdiloe 

laivų Jungtinių Valstybių Linijų,
Statykit Jūsų vietini laivų agtn-

VfltM SUMfct
40 Breudvap, N«w York City

Ačiū keliem.' mūsų mtcligen- 
tani.'. t::riin<' organizaciją \m--i 
rū])ina>i pagaminti kiiodau- 
giaii'ia tų mums tai]) reikalin
gų š\ iv.'Uoliii. 'fa organizacija 
vardų yra Giedrininkai. po ku
rio:- vėliava yra >usi>j)ietii' 
mmų katalikiška mokslini.

Jo.' idealai po obalsir. 
■’ll'ms ei Patria” yra brangūs 
mfi'Ų tautai bet gaila jog dėlei 
finansinio padėjimo ji turi 
.'karsti ir net kartais siilaikvti

Katalikų Federacija sujiran- i 
ta mok>lo .'varbmną ir įvairiais 
būdais atjaučia moksleivijos 
reikalus. Už tai. vardan Gied
rini n k 11 o r ga n i z a c i j o s Man mergelei

Į Vienok veltui bus šis kultū
ros vajus ir Fed. pasidarbavi
mui jei mes visi katalikai įsvie-
no -neisime i talką. Tatgi su

agitacijos ir ren
va ji] visokiu gal gu būdu.

Į darbę broliailvyr^ į vyTy

Pamikime arklą, knygą, lyrą

šaukta buvo konferencija, dentas Antanas ir įžymi daini 
bet virto seimu. įninkė Alena, kad ir patys varg-

Pasirodė-balsas spaudoj: ši ■ darni, vaišino savo draugus 
konferencija turėsianti išspręs- jmoksleivus.
ti ar toliau gyvuoti, ar mirti l Darbininkų užeigos savinin- 
Seinlas, be jokio tam panašaus kas Jonas Zalagėnas tūlą inoks- 
nutarimo, išsprendė gyvuoti ir.leivi gerai apdovanojo.
bujoti. . j ------------------

Seiman susirinko tik vidurį-1 
nių valstijų giedrininkai, bet 
nutarimais atsižvelgia i visos 
organizacijos gerovę, valdybon 
rinkta ir iš kitų valstijų, net to
limųjų rytų, taikyta iš visų ko
lonijų kur giedros kuopos gy
vuoja.

Seime atsimokėta darbu už 
tylą spaudoj.

Šie tai dalykai labiausia puo
la į akis žiūrint į seimą ji jau.

Į Popietinė j sesijoj skaityta 
1 prisiųsti pasveikinimai, dauge
lis su aukomis. Dar kai-kurie 
seime dalyvaujantieji seimą 

i sveikino žodžiu, tarp jų nuo L, 
Vyčių organizaciojs sveikino 
Vyčių Centro pirm. M. Bagdo
nas.

Dabar 
<io.

eikime prie kokio ry-

Kodėl
Giedros pirmininko Barkaus ir 
kun. Lankaus pranešimus, tylė
ta. kuomet spauda moksleivi
jai, o ypač Giedrininkams prie- 
[teiinga ir prieinama^—dalinai į 
ištinku suprasti. Pilnai neišriš 
į Ii. o atsiduoti spėliojimam' 
i neapsimoka prie šios kprespon- 
Idencijos. kur reikia dalykų e>-

Skaityta prisiųsti, jiriduoti 
sveikinimai nuo draugijų. Pa
prasta auka buvo penki dole
riai. Didžiausios - aukos nuo 
draugijų buvo prisiųsta iš 
Gary. Jnd.i Šv. Mykolo dr-ja 
$2n. L. Vyčių 82 kp. $12.

skaitymas Centro vai- 
-risiųsti sveikinimai, ra-

Knygos tegauta tik 
antroj dienoj. Kadangi jos dar 
nebuvo sutvarkytos iš pirmes- 

įnių metų ir vėlai seiman pri
siųsta. tai ir nebuvo galima su
spėti sudaryti iš jų raportą sei
mu:. Taigi seimas pavedė bū
simajai centro valdybai perkra
tyti centro knygas, korespon-

nizacijai gyvuoti buvo organi
zacijų atsiliepimai su gultomis į

Į į atsikreipimu.s į jas.

į Iš pačių giedrininkų stipru
I viešas balsas
įgyvavimą buvo pareikštas kun.
I Ant. Martinkaus šv. Antano ■ 
j bažnyčioj. Cicero, 11 L. per pa- 
Imokslą po iškilmingų pamaldų 
Keimą pradedant. Prie to. jis 
[nurodė, kad per brolišką meilę 
[prieinama prie stiprios vieny- j

I Misiąs laikė Giedrę C'liji-agos 
Apskrities dvasios vadas kun. 1 
Pr. Vaitukaitis, diakonu buvo! 
:kun. Skripkus. Hubdiakonu -— 
Įklier. V. Mikaitis.

Po pamaldų Giedriniiikai-ū' 
ir iu j.’rieteliai susirinko para
pijos svetainėn. Užsiregistra
vo viduj prie durių.

Neatvykus konferencijon cci>- 
ro valdybos nariams, ją atida

ro Giedros redaktoriim. Cliica- 
gos ajjskritie.' pirmininkas kum 
A. Linkus.

ZffHM J. Barius,1

nirm. kun. A. Linku>. rašt. — 
[Zo>č Jurgait,ė. i-eikalų komi.'i- 
įon: M. Bagdoną. V. Balandą. 
Jok. šliką. J. Priitienių ir ką 

i kitą. -
Seimą sveikino L. R. Kat. 

federacijos Centro pirm, kutu 
, Ig. Albavičius. karštais žo- 
džiais sveikino “Draugo’’ ro- 
daktorius-dr. Kaz. Pakštas, vie
tinis kleb. kun. H. -L Vaičiūnas, 
kartu nuo savęs ir šuo parapi
jos pavesdamas giedrininkams 

■naudotis par. svetaine dykai 
Seimui ir vakarams ir jiaklotia- 

imas didžiausią Šuniui duotą 
[auką — $25.00. Sveikino ir 
daugiau.

Ankščiau, tuoj j»o pamaldų, 
įkun. kleb. IT. Vaičiūnas buvo 
jiaprašęs žmonių priglausti 
vargingus moksleivus. Tai po 
šita sesija kai-kurie žmonės pa
davė savo antrašus paskelbti 
su pakvietimu moksleivių pas 
save, kiti priėję asmeniai už
prašė j savo namus pietum: 
vakarienei ir tt. ir guoliui 
Tarp geraširdžių galima išvar
dinti man žinomus: pp. Aleks. 
ir Pei. Zakarai, pp. Juneiąirp.

PPe.. Gtedgjgiįe

Neturiu >eimo užrašų, o at
minti sunku, tai čia gal visų 

’ ’ . Gal
....... svarbų praleisiu.
Kai-kurie buvo disciplinarinio 
pobūdžio centralei valdybai, 
'kuopų valdyboms.

Nutarė daryti narių, organo 
skaitytojų ir papildymui iždo 
bendriems reikalams, vajų. Va
jui laiką nuskirs ir paskelbs 

J-entro valdyba.
Rezoliucijos formoj išreiškė 

j padėką L. R. K. Federacijai už 
j pa-amą Giedrininkams, ir pa- 
įsižadčjo remti Federacijos žy- 
‘ gins, tikėdamies, kad ir atei- 
' tyj daug domės kreips į aineri- 
I ]-:i(jčiųi lietuvi’,; moksleivijos rei
kalus.

Tai]j-gj rezoliucija pareiš'kė 
džiaugsmą dėl tampraus ben
dradarbiavimo tarp N yčių ir 

1 < ii ėdri ninku.
Marijonų vienuolije.- narys 

Į kiii-r. .J uoz. Mačiulionis trum- 
rinkta pa i referavo apie Marijonų stei- 

į gminą lietuvišką “liigii scliool’ 
ir kolegiją, šis seimas nutarė, 

. kad organizacija visomis savo 

. priemonėmis remsianti šį Ma
ri jonų apšvietos darbą.

NVestville. UI. liet. kai. klebo
nas ktMi. L. Brigmanas atvyko 
seimam .pasveikino susirinku
siu.' ir pranešė apie steigiamą 
naują lietuviui vienuoliją ku-. 

. rios centras laikinai būsiąs 
• NVestvillėj. N'ienas jos svarbių 
: darbų būsiąs apšvieta rūpini

masis mūsų tautai.
Seimas nutarė taip-gi remti 

ir tos vienuolijos apšvietos dar
bą.

Del alumnų įėjimą į Giedrą 
nutarimo nepadaryta, nes or
ganizacija esanti ne vien moks
leivijai. bet ir alumnams. Jie 
yra jojo svarbiu faktoriumi. 
Naujoj konstitucijoj gal bus 
padaryti kokie suskirstymai*. 
Pereitų metų konstitucijos ko
misija kaip ir nieko nenuveikė. 
Naujoji valdyba nuskirs komu 
siją išdirbti koastituvlje® 
jektą. Gal naujoji konatitnei^^ 
ja bu$ labiau patraukianti kaiį 
kuriems ahunnams kurie

ęrisidėlL. •,



m

Darbininku KampeKs
............ .............

.dalyku pas jį teirąujasi, lyg pas 
kokį mokslinčių. Tas tiesa, 
kad nedaugiau*, mokinęsis iš 
mokyklos suolo, dažnai day 
mažiau, bet, žiūrėkime, jis vi
sur dalyvauja, visur priklauso,, 
ir tedalyvaudamas išsidirba 
taip, kad dažnai ir pačiam in- 

■ teligentui yra sunkoka toks 
žmogus sukirsti vienokiame ar 
kitokiame dalyke.

Jei'mes gerai įsižiūrėsime ir 
mokėsime nužiūrėti, mes iš vie
no kito nužvelgimo pažinsime 
žmogų visur dalyvaujantį, vi
sur velkantį, ir niekur nedaly

vaujantį, nieko neveikiantį. 
|Sū žmogum visur dalyvaujan- 
,čiu, veikiančiu, yra kur kas 
maloninus pasikalbėti, pasida- 

šio 
su nieko nevei- 

žmogus, 
gražesnis 

kalboų malones-

ORGANIZACIJA.

Organizacija ar^faugija ko
kia ji nebūtų turi didelę reikš
mę žmonijos gyvenime. Kiek
vienas žmogus, kiekviena par
tija, ar tauta Visada daugiau s 
įvertina darbus, ir veikimą or
ganizuotų žmonių grupės, ne
gu pavienių, neorganizuotų.

Pavyzdžiui, sakysime, kad 
mes vieną vakarą susirenkame, 
būrys, apie kalius šimtus žmo
nių vienos" f^kitos tautos pilo
čių, ir apkalbėję apie kokią 
nors neteisybę, kur mums yra 
kenksminga: ar tai iš valdžios 
pusės, ar iš kapitalistų, ar iŠ

A-

Shower p-lei Juknevičiūtei.
beUvieim, fin. nąžt B. Baum*n? 
taitė (ta, pati, Ubai itaUų brang?.

TnnriJtfri gir R.- 1

pinti mintimis, pasiteirauti
Į bei to, kaip
1 kiančiu. Veikiantis 
į rodos, ir iš pažiūros 
‘ir apsiėjime, 
tais.

Kur mums patogiausia >avo

Sausip 8 d. vakare susirinko gra
žus būrys jaunimo pas ponią 
Strudsienę, kur laukė atvykusių 
svečių: p-lės Juknevičiūtės su Ka
zimieru Petreikiu, kurie buvo su
rišti moterystės ryšiu sausio 18 d.

Programą išpildė p-lė Arlaus* 
kaitė iš Haverhill’io, Izabelia Zala- 
biutė, Ona Puišiutė, Valerijonas 
Puplauskis, Ona Baubiniutė, varg. 
M. Dailiutė. Užkandžius suteikt 
p-nia Strudsienė ir p-lės: Veroni
ka Juknevičiūtė, Marytė Mikuliu- 
tė. Viduryje kambario buvo pri
krauta pundai dovanų, kurias at
raišiojo jaunavedžiai, p-lė F. Juk- 
nevičiutė, kuri daug pasidarbavo 
katalikų jaunimo rateliuose, p-nas 
Kaz. Pcti-eikis, mūsų čeverykų biz
niems. Abu eina L. Vyčių valdy
bos pareigas: Kazimieras pirmi
ninko o Pranciška raštininkės.v

Darbuotė.

pasiunčiam galingą ir stiprų 
protestą prieš neteisybę daran
čius.

Nežiūrint kaip mes tą protv-- 
tą parašysime, kaip griežtai sa 
vo nusistatymus išreikšime. n- 
kaip smerksime savo prolote 
skriaudėjus. Vienok jie m - 
kreips didelės domės į mū> t
protestą. Nekreips dėlto, m .-‘vcikima> konventriioli pradėti 
jie žinos. tkad protestas- yru .ar prisidėt:.’ 
siųstas ne organizuotų žinoii;;;. Kadangi me- lietuviui visi 
Kodel-gi mažesnę domę krein.- esame darbininkai, lodei rodos [parodus, kuri 
į neorganizuotą žmonių būrui; 
negu į tvirtai organizuotą, nor 
vieni ir kiti sudaro vienoki; 
skaitlinę .’ Dėlto, kad ski lau 
dą darantieji žinos, jog protus 
tą atsiuntė neorganizuotų žino 
nių grupė, kad ta neorganiz’. ;. 
ta grupė, nors ji tą vakarą bu 
vo skaitlinga, nors visi kai vi e 
nas buvo aštraus, griežto ir vi<- 
nokio nu.-istatynio. bet ta u’ ;i 
p“ jau yra išyrus. išsiskirsčiu 
į pavienius asmenis ir niK<a 
negali pasakyti, ar ji susirink: 
kur nors dar kartą tuos pačiu 
dalykus svarstyti, ar ne. -je 
ir susirinks, tai ar tiek pat. n 
jau užteks tik kelvtos ir gal ;a 
su visai kitokiomis mintimis.

geriausia būni vi>ivn:> spivst.- 
įprie Lietuvių Darbininkų i\o- 
loperatyvės Sąjungų.-. Iiodos. 
;negali nė būti gražesnio daly- 
;ku. kaip patiems darbininkams 
jsu-irinkns. nors kartą į mene- 

apkalbėti -avus darbininkų 
.reikalus, pasidalinti mintimis 
su savo broliais darbininkais, 
pasitarti bendrai apie >avo.dar- 
Ibinmkisko būvio pagerinimo 
reikalu-, pasvarstyti kas bu? 

•'su nuimi- rytoj, kokia rytojaus 
j diena mus laukia. Alės šian- 
i diena i 
iksmi <

Mitacyite ta Mt
kalbėjo 
kgi. kleb.Įkųn, 
ris savo kalboje dnat 
#ų minčių ir auksinių patai. 
Tobaus kalbejo^Fed^acŲpe aky 
riaus pinu. A. Stakna. Varg. A. 
Niekus pianą, Žū-
kiuskaitė anf manalinbs. Jų. mu
zika labai patiko, buvo -net at
šaukti. Smuikavo V. Kisieliūtė, 
jai akomponavo S. Kisieliūtė.

Laike vakarienės mužiką labai 
gražiai griežė.
1 Gardžiają vakarienę surengė: Z. 
ir S. Kisieliūtės, O,. Stąsaieiųtė, 
p-nios Dirsienė ir Tamašauskienė. 
Negalima praleisti, vyrai taipgi 
dirbo prie vakarienės surengimu 
ypatingai A. Stakna ir Z. Dirsė.

Padėka už tokios vakarienes su
rengimą priklauso Federacijos 
skyriui ir gyviems veikėjams.

Vargdienėlė.

v»das< kuK J- ^HftitakeH, pirm. K. atliko $3^30;
Deupo^ea takai, rimta* Saab. Ų1925, naujmm u*e-
ir ^gra^žmngųp), vicc-pimi. J, Za- tuose-bm, surengtas, savyšalpoa 

įdr-jos Mus. Labai puikiai pa- 
yvko. G»rbė rengėjom, jaunom, 
panelėm, draugystės narėm* (var-. 
4ų nešimo jau).

31 gruodžio 1924-m., paskutinėj 
<įiencj šonų metų buvo sušauktas 
Federacijos 9 skyriaus susirinki
mas, kuris buvo gana skaitlingas 
ir gyvas. Buvo daug naujų ii’ 
svarbių Įnešimų. Nutarta, kad su-' 
slriukimai būtų laikomi icguleriai. 
kas mėnuo, paskutinį penktadienį, 
8 v. vakare. Nutarta parašyt pra
šymas Į “Darbininko” redakciją, 

p^ad redaktorius pastebėjęs, kok;us 
.užmetimus ant katalikų, kad ne
dėtų į laiki-aštį. Nutarta, kad ba
lų surengta vakaras visų katalikiš
kų draugijų ir kuopų, visiem kar
tu, ir visą pelną .to vakaro paskir
ti parapijai.

Nauja valdyba: pirm. M. Abra- 
činskas, pagelb. M. 
rašt. Kaz. Pileckas, 
liūs.

30 gruodžio buvo 
Lietuviu Piliečių, Franklin Kliu- 
bo. Šiskljubas yra tik vien inte- 
ligeiną :r i-iničiausių Amerikos pi
liečių. šis kliitbas apkalba visų 
Montellos gyventojų reikalus ir 
reikale pareikalauja iš miesto pa- 
gerininiiĮ.

Ateinantiem metam valdyba: 
pirm. A. Tautkus, pagelb. M. Ku
bilius. iždininkas J. Trainavičius. 
rašt. Kaz. Vaičiūnas.

Nutarta rengti vakarienę 23 va
sario 1925 metais ir sukviesti vi
sas Montvilas, taipogi ir apielinkės 
kainiyr.i;s. Pelnas bus skiriamas 
lietuviu reikalams.

■eina, pareigia ir iždininkė*), nut&> 
rimų rašt. R Valatkas, jaunes, čia 
gjpęs jaunikaitis, jis yra iš Du- 
Bois, Pa., kuo. M. Urbono gražiai 
prirengtas, tvarkdarys J. Jankū
nas. Organizatoriai: Pr. Gustai
tis, J. Usaris ir St. Stepulionis. Po 
viso to buvo labai gražilj išsireiš
kimų, tvirtų pasiryžimų, daug 
dirbti por šiuos metus dėl organi
zacijos.

Eglute.

Šv. Jurgio parap. mokslainės 
vaikučiai vaidino veikalėlį Kalėdų 
vaakre. Jis buvo surengtas sesu
čių (vienuolių) Pranciškiečių. 
Viskas išėjo gerai.

Ledas.

Gruodžio 17-18 dd. ėmė lietus 
lyti, ir sykiu šalti. Visur buvo 

-Moterų Sąjungos kps. susirinki- kaip Stiklas, šalygatviais ledas 
me išrinko į Apsk. suvažiavimą O- Per colį, medžių šakos linko prie
ną Buubiiiieiię, Leonorą Švenčio- 

inienę. Nutarė prisidėti prie
'■ i įvyks South. Bos

iuke. Vaidybon paiego sekan
čios: pirmininkė L. Švenčionienė. 
prut. raštininkė J. A.. Kriviulū, 
fin. rašt. Bronė Ivaškiutė, ižd. O. 
Baubinienū.

L. 1). K. S. kp. naujoji vaidyba: 
pirm. 31. Vilkišius, fin. rašt. J. A. 
Kriviuiė, užrašų rašt. 3Iarcinkevi- 

Įčius, ižd. 31. Jotka.
į Prie L. D. K. S. nereikia nė pra- 
[šyti, dorieji katalikai, kurie su
pranta organizaeiįgš svarbą prisi
rašo prie šios brangios organizaci
jos.

Jeigu tėfai neskaitys “Darbi
ninko''— lai vaikai nusirašys į 

J kai. organizacijas, vargiai bus ir 
I lietuviais..

žemės, eiti buvo pavojus. Mote
rys nukentėjo, daug buvo susižei
dusių. (Mačiau viena lietuvė 
ką išsisuko ant ledo.)

Gatvekarių tvarka.

Čia gatvekarius valdo miestas 
jau kelinti metai, ir labai daug pa
gerino iki šioliai, daug naujų ka
rų įtaisė; kas labiausia — tai da
linimasis mintimis su publika ir 
gaudymas visokių žinių iš viso pa
saulio; jie turi iškabas karuose, 
kas savaitė, kur žmonės gali per
skaityti. Forai: 9 tikietai už 50c., 
transfer 1 centas, gali vartoti ant 
trijų gatvekarių. Gatvekarių dar
bininkai buvo beeiną ant streiko, 
bet už 2 savaitį gavo pakėlimą — 
dabar jie gaus vietoje $90 — $100.

Darbai

ran-

Kamandulib. 
ižd. T. Kubi

susirinkimas

SonairiiS. J, Į**
B* R

,533 Croaley St., N- W;, Q 
Bapids, Mich., sayauvlAd.

MONTREAL, CANADA.

LDKS. 92 kuopos susirinkimus 
buvo sausio 4- d. Narių buvo ne- 
perdaugiausia, mat mūsų žmonų* 
da neįvertina ir-nesupranta orga
nizacijos svarbos: jie gyvena it 
Grigo bitės. Bet' su iaiku susi
pras. ir tada prisidės prie organi
zuotų darbininkų.

Mūsų kuopa suprasdama brolio 
P. Lukšos vargingą padėjimą, au-

Per ilgos metus šios kolopijet- 
lietuviai neturėjo savo parapųp^ 
ir kunigo, taigi visokiems latanfe 
maniams, bedievukazns, ir bibHi- 
tams, bu™ puiki proga savo idė
joms skleisti, ir tamsius nesuąk 
pratusius lietuvius - kvailinti. Ir 
tada‘jiems pasisekė nemažai toUūi 
nesusipratėlių sukvailinti, kurie 
dar ir po šiai dienai nedali atsi
gauti protiškai. Nes jie taip ba? 
vo sukvailinti ir apjakinti protiš
kai, kad visokiems biblistams vie
šai prisiekė, ne tik į lietuvių Rt 
Katalikų bažnyčią neiti, bet- 
stengtis ir saugotis arti pro šatį 
praeiti, jei galima iš tolo prasS 
lenkti. Taip jie klajojo per kel&> 
rfi. metų, nekurie dar ir dabar te- 

beklajoja bibliškosc tamsybėj 
nes jie dar bijo, kaip tas kūrinys 
išlysti iš žemės ir pamatyti šviesą! 
Kadangi visoki biblistai ir valka
tos, juos taip įbaugino ir jįeme 
prikalbėjo, kad jei katras iš jų į- 
eis į katalikišką namą arba baž-

-■s
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f
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AMSTERDAM, N. Y.nar

kalėdos ir Nauji Metai,
ta:

rvto. T. Lietuvaitė.

<&

Vargų žiedelis.Federacijos 4 skyriaus darbuotė.

MONTELLO, MASS.

Ūžt

KAS LAIKRAŠČIŲ NESKAITO—VISUR PRALOK*

ma.-tanti darbiniu
ir traukimas j vienybę, organi- gaus užmokestį suliglsavo pašiel-

šviesti savo brolius darbinin
kus. platinant jų tarpe apšvie
ti. darbininkišką susipratimą

DETROIT, MICH.
(East Side)

niams
I darbininkams daugiausia yra

Nuo sausio 5 d. darbai prasidėjo 
eiti geriau, o 15 d. jau bus galima 
žinoti kiek automobilių pramonė 
pagerės. '

’notne 
nučju-

jeigu iuu;g;au> rupin.-imes ją 
ištol'uiirit;. >U'tiprimi. pasta
tyti ant tvirtu koją, tuoin sy-

žavimas
j savo išnaudotojus ir visokius 

pirmyn jlam.-ybės 
darbiniu- i

Dabar jau netnki laikai, kad galėtume apseiti be 

laikraščio.

galingon kovon prieš <gimo( arba veikimo.

Veikimas.

lyvaujami<. niekur neprikiau-j 
>;inti>. visada mažiaus žinių.
mažiau- prityrimo turės už ap-

ivairionis pagelboms. per Feder. 
Centrą -8579.4-8. ižde lieka $1.85.

I Kulti::" .- mis raportą išdavė 
Pr. Gustaitis. jis sudaręs $176.00, 

Į pridėjus L. j). K. 8. 72 kp. $50.00

reikalus, o savu-n i 
:ida turi būti aprū- i

bubame laimingai, lin 
namo.

raute ką pirksi-

Ii. Užtai dažnai iš vienų

įremti juo-. nes paremti juos 
pirmyn - 

pastūmėti

Dzūkelis.

♦ kam tik rūpi žinoti, kas dedasi Lietuvos ka
lt 1 OI riuomenej, privalo užsisakyti 1925. metamą 
V *^*5karių laikraštį

tais žmonėmis, su tvirta, galin
ga organizacija. Skriaudėjai 
žino, kad draugijos ar orsnm- 
zacijos pakeltas prieš kokį nors 
dalyką protestas, nenutils taip 
greitai kaip privačių žmoni:: 
nes organizuoti žmonės kas 
mūnesis rinksis į savo susirin
kimus ir ten būdami tie patys 
žmonės. >v;trstys pirmiau pa
keltąjį klausimą iš naujo ir 
reikalaus jo išpildymo.

Skriaudėjai žino, kad stipriai 
organizuoti žmones—tai sriau
niai tekantis vanduo, kurio de
gimo niekas negali sulaikyti, 
niekas negali pastoti jam ke
lio. Jeigu pastosi, sulaiky.-i jį. 
jis pakils, sudarys galingą -pū
ką ir tuojau* pastojusįjį pri
vers pasitraukti į šalį. Ta- 
pats yra ir .-u organizacija. 
Darbininkai jei tik visi -upras- 
tų organizacijos svarbą, jei vi
si kaip vienas tvirtai susioma 
nizuotų, jų būvis būtų kur ka-
geriaus pagerintus. -Jų ryto-1 lai l)i:-virčiau-aprūpinti, 
jaus diena būtu užtikrinta ir [ L. D. K. S. turi tris labai gra- 
daug šviesesnė.

Antrai]) žiūrint, žmogus m 
priklausantis nū prie jok o 
draugijos, organizacijos, ned: 
lyvaudamas jos veikime, yr
atsilikę.- kur kas užpakalyj or-[paroi: 
ganizuotii darbininkų, at.-ilirę- darbininkų reikalus, 
užpakaly progreso, nežiūrmt ką >u.-;])ratimą.

kilęs jam nebūt 'ikalingi e.-u- 
jme. Ir. žinom:;,; me.- iie- 
jkanr's išmestais ant gatvės 
lir niekas apie mus nesirūpins, 
'kaip tik mes patįs. Žiles daž
niai vienur ar kitur susirinkę 
i ... ...
Ipraleidžiame ilgiausias valan
čias. šį-tą Irepiepėdami. bepoli- 
jtikuodami apiv vienus ar kitus. 
Įliel pamirštame pasvarstyti sa- 
ivus reikalus, kurie mums vra 1
i reikalingiausi už visus kitus-. 
Ules darbininkų, darbo žmonių 
i reikalai — lai yra mūsų pačių 
įreikalm. ne kūno kito. Kulbė 
|ti apie darbininkų reikalus.

Gruodžiu 28 d., 1924 nubuvo lai
kytas priešmetinis susirinkimas. 
Atsiuvą atsilankė nedaug, vienok 

■nutarimų padaryta daug ir svar- 
Ibių.

P-lč B. Daumamaitė išdavė ats

į A ajus dar neužbaigtas, mūsų 
|F'-d. skyrius nutarė, kad kogrei- 
j ėmusia kultūros vajų užbaigti.

Nutarta rengtis prie vakaro ya- 
jsario 16 d., vardan ’ moksleivių, 
kad davus jiems paramos. Mat 
tas reikalas yra visos visuomenės 
reikalas.

Išrinkta nauja valdyba: dvasios

Girdi. tas ir tas nieko daugiau 
nohpranta už tą ir už tą, bet 
žiūrėk, atvažiavo tik iŠ kur 
koks i n tel i geimas, ar vietinis 
aukštesnis asmuo, visada su 
juo kalbasi, vienokiu ar kitokiu

L Apibudinimas 
orgnną ‘‘Darbininką'' darbi- I 
ninku nukalu krikščioniškoj 
dva.-ioj. nurodymas, išaiškini
mą.- darbininkams kaip jie Lo- 
kiiio-c ar kitokiuose dalykuose 
tai i elgtis, kokias priemonės 
darbininkams yra tinkamesnės 
Mii tol i kovoj prieš skriaudikus, 
išnaudotojus darbdavius ir ki
tus priešus.

2. Neapsakomai gražus ir 
neapkainuojaniai naudingas y- 
ra L. D. K. S. tikslas, būtedt:

“KARYS” rašrt įie tik įvairiais Lietuvos kariuomenės rei- 
. Lalais, bet ir duoda žinių iš Lietuvos ir iš už

sienio.
VISIEMS šviesesniems žmonėms . svarbu skaityti ‘^Karį, 

nes jis spausdina bendro lavinimo raštų.
KARIUOMENES. Švietimo Komisijos “Karyj” skelbia savo 

p ra nešimus,1 kurie idoinu žinoti visiems liaudies 
švietėjams. ,

“KARYJ” randasi paveikslų, reginių, apysakų,, eilių ir 1.1. 
SPORTININKAI privalo skaityti “Karį,” nes jis labiau ki

tų. laikraščių rūpinasi jaunuomenės kūno lavi
nimu, paduoda daug sporto žinių iš Lietuvos.ir 
užsienio ir apskritai “Kaaryj” geriausiai atspin 
di kariškas ir civilis Lietuvos sportas. Sjjorto 
skyrių ‘ ‘ Karyj ’ ’ veda sportininkas — specialis
tas.

i “KARYS” savo skaitytojams atsako i klausimus.
■ METINIAI “Kario” prenumeratoriai dovanai gauna prieitą 
i — gražų, spalvuotą sieninį Karių KalendMių*
j 1925 metams. Kalendorius dailininko Joman-
j to darbo, papuoštas D. L. K. Vytauto portretu,
į kitais paveikslais ir surašyti jame žymesnieji
I lietuvių ginklo nugalėjimai nuo pat senovės ligi

šių dienų.
' “KARYJ” rašo daug Aro ir civilių rašytojų, mokslininkų, 
i poetų, sportininkų ir kitų.
Į “K'ARI” redaguoja majoras P. RUSECKAS.
j “KARIO” kaina metams 3 dol., pusmečiui 1 dol. 50c.
| ADRTSAS: Kaunas, Nepriklausomybės Aikštė, “ Kario ” 
į Redakcija.

Kalėdų dienoje buvo trejos mi
šios: šeštą, devintą ir dešimtą vai 
Laike pirmųjų ir trečiųjų mišiii šv. 
Cicilijosir Vytauto benas, abu po 
vadovyste vargom Vickaus gra
žiai giedojo ir grajino. Gerb. 
kleb. km. Židanavičius. pasakė 
gražų ir Kalėdoms pritaikintą pa
mokslą.

Vakare Federacijos skyrius ren
gė savo svetainėje pramogą : bu
vo atvaidinta ‘'Rūtų Vainikas.” 
Lošime dalyvavo; Romato rolėje 
— S. Kisieliūtė, Vinko — Z. Ki
sieliūtė, burtininko — R. Jauku-' 
niutė, Survilų — V. Samauskaitė, 
Sigutės— T. Jankūniutė. Pasiun
tinio — V. Karueiutč, Tarno — O. 
Puriutė. Nors' merginos turėjo 
vyrų roles, vienok jos pasirodė vi
sai ne mergiškai, bet tikrai vy
riškai.

Diah?ą ‘‘Pas Dantistą” gerai 
atlikoJL Sargcliutė, Z. Kasevičiu- 
tė. Sike eilės — “Berneliams,” 
p-lė A. Kasevičiutč.

Muzikališkąją dalį atliko sekam 
tieji ir sekančius punktus: solo 
“Vai aš pakirsčiau,” gražiai su
dainavo A. Aučiuniutė; duetą 
“Vargdienėlė.” Z. Kasevičiutč ir 
R. Jankūniutė; solo “Saulelė Rau
dona,'1 M. Sargeliutė. Ji turi 
tvirtą balsą ir tankiai publiką pa
linksmina. Duetus: “Oi Daivos 
Dainelės” sudainavo Z. Aleksan
dravičiūtė ir T. Jaukiate: ' ‘ Aušros 
Rytas" Z. ir S. Kisclhitės. Nors 
pastarosios dvi panelės pirmu kart 
pasirodė ant estrados, vienok pa 

ypatingai tiem, kurių vai- Si rodė labai puikiai, publiką žavč- 
te žavėjo : jas net tris kartus atšau
kė. Ant pabaigos visos programo 
pildytojos sudainavo “Birūta” ir 
“Lietuva Tėvynė Mūsų." Akom- 
pauavo jaunos pianistės: S. Kisie
liūtė ir A Lukšiutč. Garbė pri- 
klauso jaunosioms Amsterdamo 
žvaigidtaa.

Imjtj Metų liMtoariL
Grwdfio 31 (L, 8 v. v., A. Iz

Iš Montello žinučių matytis ne- 
inažiausiai; vienos iš jų yra pilnos 
pagirimų, kitos turi truputį pa
peikimų. Už pirmąsias žinias ko
respondentai gauna padėkos nuo 
aprašomųjų asmenų, o už antrą
sias gero išbarimo. Mat blogo
ji pusė, nors ir blogam žmogui vis
gi nepatinka: pavyzdžiui pavadin
si vagi vagimi, girtuoklį girtuok
liu, šmeižiką šmeižiku — jis pyks, 
keiks, ir jeigu tik pajiegs, tai į akį 
šoks pavadintojui. Vienok už tai 
kaltinti korespondentą nėra pama
tu. nes tikro korespondento už
duotis aprašyti dalyką kaip jis y- 
ra: jeigu kas suregtam vakare ne
užsilaiko žmoniškai, arba jeigu 
kas surengia nekultūrišką vakarė
lį. ar gi tai jau korespondentas 
turi viską tobulinti, kultūrinti ir 
tt. Ne. korespondentas turi rašy
ti kaip ištikrųjų yra. o visi kiti

Darbv žmogau, tu trokšti šviesesnės ateities ir sunlgft 

kovoji su vargti. Tau geriau seksis, daugiau vtal$0 
išmanysi skaitydamas laikraštį

Gruodžio 28 buvo surengtos su- 
' reikalinga apŠvieta. snsiprati- balinės vaikučių mokyklos vaka-

1 ~ ras, kuris atnešė naudos ne tik pi
niginės, " bet ir džiaugsmo žmo
nėms, 
kučiai lanko subatinę mokyklą, 
mat tie vaikučiai yaa mokinami ne 
•ik skaityti, rašyti, bet ir viešo 
pasirodymo. Vaikučiai gražiai 
padainavo, dek lemavo. mažos mer
gaitės pagyaijino aut smuikoa. pri
tariant garbiamam vargonininkui 
Jonui Beatai pianu. Vakaras bw 
;v y ^ vam Garbi paikiau*®, moky
tojui Ignacui kuris Čia
vaiMuAta

per >avo imas ir vienybė.
Darbininkų būvis pagerės 

tik tada, kada darbininkai bus 
visi šviesūs, susipratę ir gele
žiniai organizuoti. Užtai di
džiausiu kovotojam už darbi
ninkų būvio pagerinimą galima 
skaityti tik tą. kuris stengias 
kodaugiausia darbininkus švie
sti auklėti darbininkiškame 
susipratime.nurodinėjant jiems 
kelius, kuriais jie turi eiti pęie 
savo būvio pagerinimo.

- (Bui dasgtaa)

“DARBtNtNKA
“ DARBININKAS’’ — teikia žinių apie ftietuvoti gy

venimų. ypač Spie darbininkų vargus ir pasisekimus.

“ DARBININKAS’’ — tai tikras Lietuvos darbinin
kų vadas,,jų suą|tioj kovoj su besočio kapitalo gtayb*i|r * 
su visokia priespauda. Nurodo darbininkams, kokias 
jie turi savo tėvynėje teises ir kaip jie gali nuo išamido 
(ojų sauvalės apsįilnmsti.

“DARBININKASV — plačiai rašo apie Setam,tat 
džiamuosius įstatymus, vyriausybės ir savivaldybHir.dtate 
bus.

“DARBININKAS” — duot 
tinkančių it seniems ir jauniems. 
1999 metams.

“DAKĘ1N.INK0.” — kaina: metams 9 litai, p 
metų ♦ Etai. Amerikoje ir Anglijoje drignbta.



ją, tai taip jie t?
. v’ HMM iki Šiai dienai saugodamies, 

S&KsKlg SUKt jų bažnyčia nesugriūtu.
-dabartinių laiku, kaip visas 

^VapM,ulis mainosi, tai]) ir šios kolo- 
l^Kwjoa biblistčlią protai balivosi.

jau vienas biblistėlls 27 >1. 
‘^BOMĮkričio išdrįso ne tik arčiaus 
Kk* bažnyčios prisiartinti, bet ir 

langą i svetainę įžiūrėtą.
■fep'lJT d. lapkr. čionai buvo S. L.
■LR, K. Apskričio susivažiavimas, 

pakarę buvo perstatyias scenoje 
^bjįražus programas po vadovyste 
£ Apskričio štininkūs p. P. Ghiga- 
fc 'di^nės iš (’h-velando. l’rogramas 

susidėjo iš prakalbą, eilią. daim‘-
ošimu ir kitokią dalykėlių, i

'' Kaip buvo programų perstatoma.
tai tas biblisiė-Hs pasidrąsinęs p.-r į 
•angą tai]) žiūrėjo kaip katinas i (Taigi, 
lašinius.

: u

r kad jiems bi 
tistu, grumi, 
aėje buvo

SANDARA” IR UTĖLĖS

“Sandara” sako, kad reikia 
panaikinti škaplieriai, nes juo
se veisiasi utėlės. Na, su tokiu 
protavimu pertoti galima nuva
žiuoti? Tik pagalvok, “Sandu- 
role,” kaip tu protauju- Utėlės 
veisiasi visur kur tik yra rauk- 
šli n. Marškininosė jiuiAngian- 
sia, tai raiškia, sulig “Sando- 
ros” protavimo, negalima ne
šioti marškinių. neR juose vei
siasi utėlės. Žinoma tai]) pnt.

guos plaukuos. “Sandaros” 
Todtiktorhis turi ilgus plaukus, 
tai jąm čia nemaža pavojaus, 

redaktorei), nuskusk 
savo galvą knogreičiausia, ir

iipjeik ant “pakiltos.“ nes vistiek 
>ib- jnuplįksi In^irūpindama.' apie 
;ii- j iltėles.

ts. £ r

nę Įeiti, bet luonu-t 
temažai baimės.

griūdama, už ri< :m 
užmuštą daug-fio ne 
tas vakaras bisk; b 
■r kaip t ik ’.n;<> vėjo 

• ’uivo braškėti. ta: 
kreiptos akys, kur:

r šiaip, ar tai]) perdaug 
s k ystima uja tie mėliu tra
pai. Turbūt jiem.' pritrū-

tai rašo apie tokiu.' daly- 
>11 kuriais geriausia susi,'

j

*

.i būtą u a Ii m; 
B.et ačiū Diev 
knoramiausi;:. 
\'nd taip tai . 
ant picnicy.ė'.:::

u o uazine.

BRAVARAMS BĖDA.

agen-
tai užklupo puiku bravorėli 
ant 114 BoAvon Si., ]),:> ponas

o na v o.; a u

gai paseks

£ r

Manau x.-u'i
•’rviaus prh- ;ū:
.aipgi gal ir jo
> )abar kaip ])a>
’.-.'.yčia ncsnkriį
las šmotelis eomento r.ųc jos ne-į]w

■ ukrito.
Taigi visi.-r
bažnyčią ei

hiistai nesr.”
■ artai nepei g

; Mūnšaiims šioje šluboje ir.'.vo 
litiip isigyvavęs, kad ponas P. 
jau buvo išeinąs iš proto, nu
vežtas šaltojon jau nebetiko, 
lai nuvežė ligonbutin. Ponia 

■taipgi s-narpštnota ir tapo nu- 
■ Įsiusta užsimokėti $7Ū paban- 
i<ios. Bot... darbas tta nopa- 

da viskA'"bus.
šaltūna.

1

h h

rastas hegyvis prie trepą na-1 -Aažką”
mo, kur gyveso. Tas atsitiko vakarėlis ląip I>M&o publikai, 
panedMib ryUsausio 19 <L Jis kad daugelis išdhęjžke “Anfj- 
bnvo beišeii&ldairbo/ieškoti. įkus” gerinu mylį jpž pačius se

nuolius “Daimdai-Drundzi*' 
artistus, ir nori dpžnian, arba 
kodažni ausiai matyti ••anū
kus” imt estrados.

BUVO GAISRAS.

Pereitą pėtnyčią buvo kilęs 
So. Bostone ant viršaus \Vool- 
worth’o krautuves gaisras. Ten 
randasi sandėlis;. Dešinituki- 
nei Woolworth ’o krautuvei 
nuostoliai menki tepadaryti.

TĖMYIIT? VISI.

LDK S. 1 kiwf)os mėnesinis 
susirinkimas atsibus sausio 
d. šią metą 7:“J1 vai. vakaio. 
ant 7-tos gatvės. _Visi nariai 
malonėkit laiku susirinkt, nes 
turėsime daug svarbią reikalą 
aptarti. Išgirsite* visokiu ko
misijų rajiortib. Taip-gi nauja 
valdyba nžinisvi etas.

(lorb.. kurie-iar nepriklauso! 
prie L. 1). K. S., Įšviečiami pri-

priimti prfesaai. Taipogi ku
rie turit baliau-1 ikietus, moki
nėki’ siirenšt i: pinigus.

Kviečia Valdyba.

ARDO GYVENIMĄ.

M tinšaimi-
Priteil;; sav;

moter

ii Iriam u c it:

;e :’.’.ruo s'.'.tort': ir uzsirauino, 
Prie ’bs ’uieit rcikėio įvužtis

V /, savo m 
buvo areštu:; 

. i trijų Rtėns

“prohntion.’' "igr. per tn.: 
imėnesris hu> y’g'trita gėrimu 
•arba kaip kitaiuiepacioria: gy

■ Aleksandra Jagminas, gy^’o- vonnnt, tai bus areštuota iri 
Svečias Tiė< 94 Bolton St.. So. Bostono. kalojimar.

STAIGA MIRĖ.

Tai 
voda.

nn-

f Iš Lietuvos
30Qoooooooooocccoooeccc>dcccc»CQCQiocecQeQCceecAftc;

šaltūn?.

DIDELĖS YAGYSTOS.

Pert rankoje'kalbėjo L. 1). K. 
S. sekretorius P. Daužvardis, 
ragino tlarbiuinkus prie ap
sviltos. susipratimo, vienybės 
— kooperacijos ir inmitmikini- 
mo vien sensacijomis ir burbu
liniais rojais bei kitais tuščiais 
masinimais. Sake kad geriam 
šia darbininkąniR soči jale eko
nominė išsigeJhėjiBio pajėga - ’ 
tai kooperacija, knri kitose š;i-

reihšūiun©i
mo.statytojn. j,

Prie K D. K R l kjCpririra 
šė keletas: naujų 
binHikn*’ skaitytojų.) K*

Vakarėli ‘‘Dzimdži Driindzi. 
Anūkai'•* baigė Lietuvos him
nu. Publika, skirstėsi namo 
pliniausiai įtenkinta ir dėkuo- 
dama LDKS. 1 kuopai ir “I). 
D. A.” už tokį nepaprastai gra
žu. linksmą ir brangų progra
mą.

(imi katidSia^ kąR 

mdg'klausyti girtojo' • 
vie ” ir .jo šlamštą. . Į ’• f / ? * j

ĘepcsMž.
■ ■_!_!?■■■ '..1 . ■' ..... F'JĮ J-Šran* r'TT V

l .............................. .......

6

*

£

i

*

Kuris laikraštis
Ircc. S. V. 1
Pat. Ofis«. ’

li
tai some 

Turime dengtą Cadillac, 
parsamdom veselijoms, 

ir laidotuvėms.

Alės parduodame naujus 
senus karus, taip-gi 
juos, 
kuri
krikštynoms 
Patarnaujame.dieną ir naktį.

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

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
pa* ietyje. L’ži 3 ikyk savo 
tvirtuma masažuodamas 
savo muskulus kiekvienų 
vakaru einant ffulti. Iš
trinkite gerai įtu serui 
iinomu ir patikėtinu

CAMBRIDGE, MASS.

Didžiausias lietuviu garadžius.

TbL So. Bottou 270

J. MACOONEIL, N. D.
GeUmo tsuiitalMH ir

on*o VAi.4jvr>o«: Rytais iM » *«]
Po pietų nao 1—1 
Vskarali niu>6—s

536 K. Bro&dvray, So. Boston

1 KyrrtiMi&koji prieš ftliakį 
byla d» neprasidėjo, valstijos : 
prokuroras turi Ritą bvlą, kurį 
huto pradėta pereitą savaitę ir ! 
pabaiga, užsitęsė net iki pirma
dieniui. Sekančiam • • Darbi
ninko” numery jan turėsimo 
aiškesnių žinią.

AKIU 8PHCLALIS1AI

7ALANDO3: Nw> Ę r. 1M T i t*T

Tel. K B. 4000

DAKTARAS
I.LANDŽ0S-SEYNOUR

Lictuvys Gydytoje 
772 KAST BR0AWAY 

So. Boston, Mass. 
valandos ;

nuo 9 ryte iki 9 vmE rtitare.

10.

nepartini vari]

IR ŠTAI DEL KO:
"Lietuvoje" rašo Įžymiausi Lietuvos darbuotojai, pu
blikai, vko’.'.omistai. visuomenininkai, mokslo vyrai, 
.iteratai, menininkai ir kt. .Ju vardas visai Lietuvai 
yra žinomas ir ‘ode! žymė’i navardžiu eilei nėra re:-

nic!u> pašau!:.
KAM SVARBU — o juk visiems svarbu — žinoti

Pasirinkti 1925 metams?

104-114 S*. 4tit SU

namas

ir.ko" ofisan.

KAS NORI RASTI
ri'.rlo turinio st ramsiiių apie Lietuvos poiitii<ų 
umniką, kultūros ir visuomenės gyvenimą. Įvairiausi': 
žinią, rimtu oiijektingu atsiliepimą ir straipsniu ani<

; ;.;tikykh.i. rcr.irą ir, kiti:-Islamą pranešimai.
pat Įdomios visos Lietuvos teismu bylos ir žinios š 
Lietuvos gyvenimo.

KAS MAŽOKA TURI LITU

TAS, BE ABEJA, PASIRINKS TIK

LIETUVĄ”

‘ Lietuva ’ ’ turi daugiausia skelbimu iš Lietuvos ir iš 
užsieniu ir daugiausia skaitytoji].

' Lietuvos’’ kaina: Lietuvoje metams tik 36 litai, pus
mečiui— Iš- U.. 3 mėn.—9 lt.. 1 mėn.—3 litai, atski- 
K> u-rio kaina 20 centu, tai yra dukart pigesnis, kai]) 
kiti dicRraščiai-ir laks paldjdiuąą

is. Užsieniu; kaina dviguba, išskiriant Latviją.-Esti
ją ir Vokietiją, kur preaunK kaina: metAm<.'54 lt., 
jnisr::. 27 lt., 3 mėn. 13 U. ūd c'... l’mėn. 4 ItĮŪO et. 
Užsakytoufei'.skelbimui snpiiągais siusti šiuę.ądręsii.:

Kaunas, Kanto g-vė 14 “Lietuvos” Administracijai.

ir IŠVESG- 
KITF. nuovur- 
(Tio. skaudamų 
muskulu ir 

iliegianCii) p<s 
ėli;. Bukit 
tOr.u ir svei
ku. tuomet 
jokis darbas 
Jums - neišro- 
dys-niekuomet 

persunkus. Nei viena atsargi šeimyna ne- 
(rali būti <k- bonkos šito linimerr.o. s.-ra

PARSIDUODA

•asinis improvenientais. š:' 
'ktrrkas, prek*- tik s9.ixjO.

šeiviymy^ė kambariu B.'im 
m.'ios matlns inipr<>vt>mo>;".

; vieloj Dorchestery prie
i'.u-

m<> uiri pariliio!:. prekė :ik š'J/kiO.

UHiv* s
1 BrcąuLwąy, S. Mass

KAMBARYS
j vietoj, prie Thonias l’ark ir

:0-

. rnorn:s

iii maldaki

S PARSIDUODA RAKANDAI
Ari;

Lig
VAINIKĖLIS,

t t

5 kambarius. Ren

r] arki-

riškas

TRYS NAMAI CITY POINTE. AN 
KIETIt ST.. SO. BOSTON. MASS.

Aplaikėme si n 
me veik per pi

ANIOLAS SARGAS,
AUKSO ALTORIUS,

apdarai', kiri.;:
AUKSO ALTORIUS, 

būt ės. tik
ANIOLĖLIS,

nvgią vertės $<1.000. 
ądangi nenorime sukr

gauna gerą nnosimt;.
AUKSO ALTORIUS, 

buke, auksuoti k:
ANIOLAS SARGAS

6 šeimyną po 5-H kambarius, nauja 
irenzta ir keletui karu gat-artžlus. Ren 

kaina -SI 9/500, ;

PARSIDUODA
( FORNIčIAI t ant keturių knmh: 
Maža! vartoti. Kreipkitės sek;.n<’-i-j 
re<u: A. S.. 100 Rilvrr S:..-

NAMAI ANT PARDAVIMO
u kariiTmriiu. elektra. žasaS; šiltas' va t 
<ltro, šiluma ir didelis lotas žemės si 
visokiais vaisiniais fnetlžtai.*. J. AND
RĖS. S Spragi! St.. Montello, Ma".

Pa.m

O. G ribai! e--

& dainomis
ia rinktomis 
lis ir viso-

Klausykite visi!
DZIMDZI DRIMDZI ANŪKAI 

TURĖS KONCERTĄ

“DARBININKAS” .
366 West Broadwav South Boston, Mass

Nedelioj, Sausio 25,1925
ŠV. ROKO SALĖJ

Webster Street Montello, Mass.

m

B
<e-i'iimiieji \yrai. m<>‘erys ir vaikai. Patys žinokite 

ir kitiems apsakykite, kad mir.ė’ą dieną Įvyks nepaprasta 
pramoga. Visi atsimenate Dzimdzi Drimdzi juoku teatro 
artistus. Jie iš čia išvažiuodami paliko savo anūkus, šie 
anūkai apylinkėse jau koneertavo su grąžtu pasisekimu. Da
bar turi juodos turėti smagaus laiko So. Bostoniečiai. Ne
praleiskite tos progos 
Margareta it- Onytė- CRYBAITfiS, 
bridge io lietuviu v.
Čali Cnplin

Anūką skaičiuje vrn garsiosios p-lės 
-------------- , V. SEREIKA, Cam

i argonininkas. St PAURA ir botuviškn^

Rengia U D. K. 8 2-rt kuopa

pvog’stoti, t. y. pn- 
i’ogdami visokius ]ii-ni<os. už a- 
nio $10.00(1 vėrės. Daba”

DZIMDZIDRIMDZI 
VAKARAS

IS.

nyt me.io 
buvo pilr 
savo role

Dzimdzi-Drimdz
'trėjo sau koF.er-

p.r>je. Zmonią
Artistai

ritin negu

n i n k r 
bei p- 
dai bo laba; n: T runa, 
lioni'.i: reikėtų lik pasilavinti. 
tai ji? būtą pirkus komikas ir 
neprastas dair.tiinkas.

Porelės yr 
p. S. Paura

z.nvčjo polipą: apie nn 
rti.'tą glumus atskirai 
nematai reikalo, nes jie 

£ viri Bostonioči.ųns Įan gerai ži- 
į' inomi. k. t. M. Gi'i 
y Ina iš gaili a ir; n

žavėt
n imą 

į kai bū 
V
$

į Tel. So. Boston 0464-J. J

JURGIS STUKAS
i fotografas

Į «3 WE8T BROADVAY,
South Boston, Msa,

Darom dailins paveikslas. Veselllas Į 
trankiam vakarais. Užalikom vi
sokios ruples rėmus. I

DR. PUSKUNIGIS
I GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ1 

vai. 8 iki 11 ryte. 1 iki 3 po pietJ
I 7 Iki ? *
i 389 Broadway, So. Boston. ■

Tel. So. Boston 2831. I

TeL Brociton 5112—VP.

DR. A. J. 60RNAN
(GUMAŪSKA8)

705 Mato St., Mostelio, Kau.
' ! (Kacrpeii Broad Eftreet)

Tel. So. Boston 0€23 I 
LIETUVIS DAKTIS748-' ' '

DR. M. Y. UISFEIT
(tCASPARĄVIČltnS) 

425 Broadway, South Boctos
Ofiso valandot;

9 iki 12:06 ryte Ir ĖM<S[L 
tkl p ir nuo 61)0 iki & tat utare. 
Ofisas uždarytas subtAra vakarais 
Ir nedMldfenlai*.

Parduodu šį puikų mūrinį
TEATRĄ

Port Huron, Michigan

EHUBTĖ LIETUVOS DūKTEĖU 
PO -GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

I’irm. — 
gn:; w.

Prot. ,Ra>
U:; e.

Fin. ItaU

IM. - - ().
105 6-iii

Tvark<iarė
Uri k:!l 

draugijos

M.V'

Mas.
:ilk-

šis teatras padare- datieiau kai 
&10.000 sryno pelno per pereitus 
G mėnesius i- šis teatras yra vidu- 
ry miesto. "Shoiv’’ perstatymai

mnkrt i
4 šeimyną p< 

dos $RO per m 
kėt $1.IXA

R šeimyną kampinis namas, pn ą kam 
Ganus, atskirai šildomi, rendos per me 
tą Š4JMK). kaina X?,4..ViO. ’.on^vos ;š- 
ly^ec, į nmk»*t .*6,000.

šitie namai tik ant greito pardavime 
.Tiinzapns Grinkevi<'jti<. T

iV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTR1UI

NAMU BARBENAI

‘trmlnfnkas — J. JaroSa.
502 E. 6-tb St., So. Boston. MtM 

lee-pfrm. — J. G rubiną kas,
1.57 M Street-. So. Boston. Msml 

Tot. Raštininkas — A. Jnnnionta.
1426 Colnmbla R d.. R. Borton. Maa 

’lnfncii Raštininkas — K .KlUtla,
8 Hatcb Street, So. Boston. MaM.

Mtninkas — L. SvtcįMys,
111 Bovrm f t. So. Bertos, Mm* 

"■rarkdarys — P. T^aufkn.
395 E. Ftfth St.. So. Boston. Maaa.

Draugijos reikalais kreipkite rlm- 
los | protnkofrj raštininką.

Draugija savo snslmklmcsįtiko S-H 
■edėldienĮ kiekvieno mėnesio 1-ma ral 
o pietą parapijos MMJa. toventk

dainininkių 
ji yra ž i no

ko t ir visose 
rytinėse kolonijoj. O (iribai- 
t<" yra gabi pipnistė ir daini
ninkė, o Patinsti Sereika, kai
po dideli linksmintojai Naujos 
.Vnglijos, mylėtojai meno irX .Vngląos. mylėtojai meno ir 

X gabūs, turinti nepra^tn* haL 
A su s daininfnks'

ln Lmą valandą po pietą!, 
iki II vai. vakare kožną 
Biznis taip geras vasarą 

ži< mą, nes ėia tūkstančiai 
svieto privažiuoja iš viso Ameri 
ko ir Kanados praleisti vasarą 
daržuos ir vandenyse, šitas teat
ras yra daug geresnis už mano 
“Dix” teatrą Datroit, Mieb., ku
ri neseniai pardaviau. Užtad ga

dieną, 
kaip ir

ra yra proga vienam ar dviem vy 
ram pirkti šita teatra. Biznį ap-‘

• . . I so- I-OSIOM-.. trijų
Slimil JUOS išmokyti. Kaina šio ei' namas 17 kambarin, 
♦ d---tuvi ■ -• aoaa/sa ! mamlvuė'. šilui'aPteatro .%)•),000, o mesimas $20,000, ■ K.lin.; s?.™. I

■ retšas dalimis ant mėnesio už| ’jAMBRliniE ne 
i“streit“ kontraktą po $400 ant
■ mėnesio ir šita proga tik lietuviam. > 
Antrašas: ANT. W. BUT0N.
Mgr and owner, P. O. Box 2W.

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

BOSTON, MASS
m:i i

< enf--;il Sq. -b 
še<Ut šeimynų

Sf¥i jw»r motu*, kainu .<i*.noo < ’nUi S2, 
.Vk i.

RONr.VRY keturi,) Šeimynų nnmas 
geroj vietoj, rnndų Sl.itOit |ier merus 

mgr ana owner, r. U. BCX 306, kaina *7.."-<o. Cnsh S7.vn.
Regent Theatre, Port Huron Mich. i f* ”<*'»ester fršin šeimynų mūri 

. . ... namas netoli Franklln Pnrk. vis
O jeign kas iš Detroitieėią norėtą 'naujflnsios mn<)o* įtaisymai, staro šilu

1 ‘ .. .. Knina tik
narni.

—v _ , Imu. elektra, pfiiznl Ir n.pirkti, tai gali gauti vigas mfor- S25.oon. Kaulink virSminėt ų 
macijas paa mano Svogerį, Praną j p gravis

Gustottj, GUI S Catritmt Are,, riet- nn5 RroaUvray, South BAttrao. 
roit, Mkh. Tp1 80 Bn*tnn 284/1

PIRMIXI\K.I>

PROT KA<T

FTN. RAšT. - Jtmzapas Vinkevii.'-.r

KASTERII'R — Andr. Znliack.i*
611 E. t'ifth St. So. I^'ton. Mn<v 

JIARAALKA—Knzimiera« MlkiHi«xii'.
006 E. Broadvvay. S«. R.^stor., Mn'<, 
D. T.. K. K*l*tnei<-> Praujrijsi l»ik<> sn 

tn^oeMnlo* su^lrlnlttmns Lis pirma 
aedfilcUenl kiekvieno nevesto, po n»m. 
4R vrauhutOD St-. Boctra. IfaMk. 
140 vmim* po pietą. AMfltmi «•< 

tn» 
Lzna*~ri3tėhl n-’n mn«i| Impt*

< 24 > Ortralyti.4
i




