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Popiežius PTUS IX sako:

KETVIRTADIENIS, VASARIO 5 D., 1925.No. 15. Metai X Kaina 4 centai

Žinios iš Lietuvos
VETUOS PAŠTO BILIŲ.

GAZ O BIZNIS. IŠVAŽIAVO V AKACIJŲ.RADO 'KALTU.

apie niūsii
KASYKLŲ KOMPANIJŲ 

SUSILIEJIMAS.

° Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė jiaromti 
katalikiškają spaudą ir ją 
knoplačiansiai pasksleisf i 
tarp žmonių. (Iiti laikra
ščiai vra naudinuinnsiu daik-

80 kasyklų kompanijų 
susiliejo j vieną

Augštas valdininkas ras 
tas kaltu

Vėl paštininkų 
bilius

\Vc-l Vii'niiiijo- ; 
kili komuauijo.- n

vai i ujamo

:l»U( ).()()<)

i "n

.ii ir kurui, per
-unaudotu 21.000.- 

kubišką 
įHivrican

pėdų. Taip i

"i 1O11.

Per pereitus 
lompanijos naujų ki
ni

motu.- gazo
i limenu

išneš SlIili.lH Hl.lilIO.

440,IKK), 
dabar 11 ».24< ).(>0<

Chicago. III. — Pulk, t hai L 
R. I-'orbes buvęs Veti 
Jo viršininkas rastas 
iryino suokalbio apg 
Idžią. Be jo dar ras 
■John W. Thompson, 
dar nenuskirta. Sėjama, kad ■ 
reikės užsimokėti $10,000 arba! .

I iHtrdavt į
'tono. Sįklius abi tos Pailsint-

kairįjį ii

•is H ylai 
vakari jų

PABRANGO ANGLIS.

Philadelphia, Pa. — Anglių
ii Įsikėlė i)O utie. aid

-linkėjo anglių

2(1.''H )!).(»(>0 lon 
gusi komnaiii.

■jO.OOU.OOO žmoni

RADIO KORPORACIJOS 
PELNAS.

ŽUVO PENKI.

NUSKENDO KETURI ____________
JŪREIVIAI. !

iikaraguoj viešėjo jūreiviai , GAISRAS KAPITOLIJOJ.
;. A’alstijų karinio laivo Tul- j

.Jie ten jj’iaukė valtyje per , Albany, X. Y. — Kapitolijoj

Syracuse, X. Y.—I ■ sU.lHlp-,
pelno turėjo

- daugiau, ne 'lĮKtramios dc-partmeniu rvkor

uzperna
nanini r.

ivoną negalima rasti.
::a. kad mos krokod

Senivtas perleido Kilių, ku
riuo paštininkams pakeliama 
algos ir kartu pakeliama mo
kesti- už laiški. ir siuntiniu
mokėjimą. algomis išeis 
daugiai’., negu imtis už padidL 
irimą siuntimo mokesčių, i’rez. 
Coolidge paiv'Lė, kad vetuos, 
toki biiių. kur didintu pašto 
deficitą. KaJmgi senato pri
būta.- bilius ne,;;ki-iir. mokos-

je! atstovu bule ir pe-

NUSISTATYMAS PRIEŠ 
KRIKŠČIONIS.

Kinijoj Csil; rovincijoj jau 
rimam’ dėlto, eid kinų nusi- 
sialyTiias prieš bos ima būti 
mmrielankc-nš

NAUJAKURIŲ KLAUSIMU.'kiškio - Iti.T'iO. Seinų -25,- 
-------  |.()0b, šakiu — 60,L)0(), Šiaulių— 

Žemės Ūkio Minisįcris M. 160,01.>0. Tauragės — 50,000, Tel- 

Krujmvičius Seimo kalboj yraikių — 27,000. Trakų — 30,000, 
l’lvnos-Kžerčnu — 30,000, T'k- 
iierg.čs — 80,000 ir Vi Taviškio 
— 9.0,000 litą.

į Kauno Vienybė")
Nuo žiunės, reformos pru- 

džios iki įvedimo litą naujaku
rių statybos ir kitokiem- rei
kalams išleista devyni milijo
nai 5(i tūkstančių 311 auksinų 
Nuo įvedimo litų, 1922 metais 
tiems reikalams išb-i.-ia >imia< 
šešiasdešimt du tūkstančiu SI7 
liią. 1923 melais išleista nau
ja kuri a 
kaimus 
tanč'-ąj

imtai trv- t ūk

—-------------- KIEK VERTA PAČIOS
ĮGABENA DAUGIAU, NEGU MEILĖ.

IŠGABENA, Fal1 Eūver, Ma^s.—(letavian
---- -  Da'fc-nd patraukė tei.-man Mor- 

Berlin. \ ometi.ia pvrgruo-, ris Ponkology už pačios meiles 
džio mėnesi .mičmenų is kitur pagadinimą. Teisinas nuteisė, 

" -JgmKum wž 1,3o4(Mku)<’0 mar-'-kad Tonkology užmokėtų $15.- 
(too. Dalfond yra mechanikas. 

-> Tonkology turtingas agentes.l^fil '.<’)()()

Francija panaikys ambasa
dą prie Vatikano

PERTRAUKS RYŠIUS SU IŠVARĖ PATRIARKA.
VATIKANU. I arki jos valdžia išvalė grai-

.. ”.. i-iii Bažnyčios patriarka iš Kon-
aryzius. — !■ rnnci ;os >;an,tjnopf)j'w> Graikija užsisto- 

... ja -aę- .d t pu.-- 2-Aj , ja ir; patriarką ir ketina kreip- 
'in-• <miba.-,cl,? .ps ^anTe reikale Tarptautiniu 

! \ tiliuano ir tokiu būdu ,t,.j<Tnan
}Jvft šventuoj:

uingi.ja iš Vokietijos a

n pi : aano.

RUMUNIJA ATSILEIS.

iu- Rhiladeiphijoj Babuvin 
•'-.i:')-:vi- kmnnanijm gervė

MOKESČIAI FRANCIJOJ.
I'rancijoj mokesčiai šešiolika 

>ykių didesni, negu Amerika. 
1 hznieriu-. kur- Amenke turi 
.-Ino per metus $10.0<X) moka 
,r\-Ų $159. Franeijoj toks biz- 

taksu mokėtu $2.409,

Darbininkų Vajus
Darbininkų vajus nebijo nū daug gali. Nor^Jte-dttbau 

šalčjo, nė karščio — maršuoja'juose dirba Kultūros Vajaus 
pirmyn plačiausiu šuoliu. Iki''-nikale. vienok nepamiršta ir 
Šiol smarkiausiai vyravo Nau- kuopos auginimo, štai jų pra
jos Anglijos apskritys. Cdeve-'eitos savaitės nariai: P. Deni- 
landas ir Detroitas, o da'nar jau 

darbininkiš
kas graustinis Nevv York o ir 
Nevv Jvrsey’es apskrity ir 
Philadelpliijos padangėje. Kiek 
vajaus vedėjui žinoma, ateinan
čioje nedėlioję, vasario 8 d., 
PHILADELPHIJOJ įvyksta i 
pora prakalbų: šv. Kazimiere i 
parapijoje tuoj po mišių, o šv.
Jurgio parapijoj, arba North 
Philadelphijoj (vienoje iš tų 
dviejų), vakare. Gi N. Y. ir N. { 
J. apskrity ir kitose Pennsylva- 
nijos kolonijose prakalbos Ims 
mbaiuoje vasario ir kovo mč-

j' Bostonas pastaruoju laiku 
d 'buvo labai užsiėmęs pinigu ka

limu— surengė porą pramogų, 
iš kurių pelnė apie $150, tai da-

varnas darbuotojams ir gal net 
ives koki ]>alcngvinimą nau
jiems nariams.

Norvzoodas jau skaudžiai su
pliekė Worcesteri su Lawren- 
cu, o dabar mėgina iškirsti 

I Šposą ir dižiajam Bostonui. 
: NoTwoodas jau tik astuoniais 
'žingsniais pasilikęs nuo Bos- 
itono. Jeigu Bostonas tuoj ne- 
I sukrus, tai Nonvoodas jam ga
ji padaryti “shame.” Va ir 

atpiškėjo 
s’.vvi Norvoodo ketu?’ 

1. J. Pauplis. 2.

Rumunijai 1919 ir 1921-1
RUSŲ BANKAS FRAKCIJOJ

Paryžiun sugrįžo iš Maskvos
m. :’><s Rumunija huvo tokia- i.’n.-ijo-; ambasadorius Krassin.
m-* 1 inunviniame krizyie. kad Jis sakė, kad Rusija steigs
iifzn J jo kompanijai užsmiokū- Paryžiuje banką bendrai su
t i. li’unumim liko Amerikos LTaneijos valdžia. To banko
kmir unijai skolinga $2.59<).()<)(). pn.-c kapitalo bus Rusijos ir ki-
Tik iabar Rumunija tcpradi-da i;’ pusė' F’rancijo<.

GRESIA BADAS.
Kinijoj Ūihli provincijoj jau 

’ma stoknoti maisto. U 
k.-’d šia žiemą ton atsidurs 1,- 

m'.090 žmonių bado nasruose.

Latvijos seimo pirmininkas 
p. Vesmanls Sausio 3 d. atvy
kęs Kaunan buvo labai karštai 
suliktas. Jis padarė- vizitus 
Seimo. vvriausvbės atstovams

Minister-ų kabineto posėdyje 
sausio 5 u. buvo .-var.-tomas 
reikalas dėl Klaipėdos krašto 
rinkimų į .Seimą ir seimelį. Nu
tarta sudaryti tani tikra komi
sija, kuriai bus pavesta pa
ruošti Klaipėdos rinkimu į Sei
mą ir SeimiHį įstatymo projek
tas. L komisiją įeis ministe- 
riii kabineto juriskonsultas p. 
Kalnieti.- ir nariais — Kla’ųie- 
dos kr. gubernatorius, direkto
rijos atstovas ir po vieną atsto
vą iš Klaipėdos krašto lietuvių 

_ ir vokiečiu visuomenės organU 
Jos kebu l,l-S5J)06 litų. ‘

in vento-
riums penkiasdešimt tiys tūks
tančiai keturi šimtai litų. Tai- 
sz: iš viso 1923 m. išleista neka-

Tais pačiais motais išb-i.— 
riams sėklai 183,591 lit., 
jai — 291,642 lit. IŠ vi- 

----------------- Įso tokiu būdu išleista kariams 
NELAIMĖ PER ŠUNIUKĄ. {475,233 lit. 1924 metais išleis

ta nekarinius sėjos reikalams 
— 150,000, ūkio įrengimui — 
inventoriui 215,(XX), statybai 
1.059.000. Iš viso duota samu-

Peoria, 111. - Bitty Craig, 
5 m. mergaitė.-jovijosi su šu
nyčiu ant ledo, šunytis pasi
painiojo jai. po kojų. Mergaitė 
taip smarkiai virto, kad susi
žeidus tuoj min.

ta:

lieka Žemės Ūkio Ministerijos 
neišleistu pinigų tiems reika
lams 65.750 lit. Bet tie pinigai 

ATSIRADO PRAPUOLĘS įbns iki Naujų Metu išleisti. Ka- 
SŪNUS. įriams paskolinta 2.536,000 lit-

x T . i Išleista sėjai — 527.766 lit. Už
Chester, (t. - ,Toliu .darnu, i v „ . c. „ , ’ . _ mišką apmokėta žemos refor-

pries 21 meta, ntioego nuo tėvu . , . loaoro r,f . , n; .. . • mos istatvinu — 132.893 ht.
ir per visa laika liedavo žinios „ . , ' . ‘ , ... •. , .1 : .. Pnstatvta apmokėjimui sąskai-
f,,vam.an;;savt, Tik danm- ,-;u .. d tam^n(0 ,,ž
San Franciseokari esąs ,.OJWO )it; K viso 
tm-lrnaastonnstolnzn.r-n.as. ^ams naujakuriom= j ^-5 

'lit. Liko neišleista— 1.525.341

Lietuvos Respublikos prezi
dentas p. Stulginskas dar prieš 
Kalėdas yra išvykęs užsienin 
gydytis. Jo pareigas einą 
Seimo pirmininkas Staugaitis^

NAUJAS AMBA.SADORIUS

. .Rymas.—Italijos valdžia pa
skyrė TVashingtonan naują am
basadorių. Juo bus Giaeomo 
d p Martino. Ikšiol iis buvo 
ambasadorium Tokioj.

Lietuvos paštais jH?roitais 
luotais įjorsiųsta apie JO mil. į- 
vairių siuntinių, jų tarpe apie 
15 mil. paprastos korcspzmden- 
cijo--.

(“Talka”)

ATSIŠAUKIMAS
Didžia! florb. Tamsta:

Būkite malonūs pacmĮbėti Li- 
duokių bažnyčią, kuri neturi po 
karo varpui, stogas, kiauras, vi
dus tamsu.-, šventorius apiręs. 
Taigi kaipo Liduokių pavapi jo
nai malonėkite neatsisakyti 
nors keletą dolerių paaukoti. 
Girdžiu kad kitu, parapijų lie
tuviai nryvenantieji Amerikoje 
ir Šimtus siunčia savo bažny
čios reikalams. Lietuvon; mūsą 
Liduokių banžyčini suieikkito 
kad ir m-didelę auką. Gal turi
te pažįstamų iŠ tos parapijos; 
pakalbinkite ir juos o Liduokč- 
nai labai būsime dėkingi sulau
kę aukų ir pagražinę Liduokiu 
bažnyčią iŠ Tamstų malonės.

NTr.- parapijiečiai ir deda au
ka- bet toli gražu neužtenka
ma. todėl ir šaukiamės prie A- 
merikoje gyvenančių pagalbos.

S- aukšta pagarba, lieku

Kun. Povilas Pauliukas,

Liduokių klebonas.
Lietuva, 
paštas Ukmergė. 
Li Juokia i.

P. S. Jei kas nenorėtų siųsti 
savo aukos tiesiog Liduokių 
klebonui, tai galite siųsti mano 
adresu: Z. Juknis, P. O. Bo& 
42’6, Piinesdal®, Mich.

! Neišleista iki šiol dcl to, kad 
į kariai gauna gyv.ąją medžiagą, 
į tai miško medžiagą. Už tą 
'miško medžiagą Žemės Refor- 
,mos Valdyba atlygina Miškų 
{Departamentui. 132.352 litų

SUDEGĖ LEMŲ VAIKAS, apmokėta už atleistą mišką pe- 
-----  |rcitą miško kirtimo sezoną. Už 

Chlcopee, Nn:s. — Lenko ši kirtimo sezoną dar nesuskub- 
farmerio GrzyWskio namai Ja pristatyti sąskaitų, bot ma- 
buvo užsidegę, kuomet tėvai įnoma. kad visa šita suma re-

3. M. Tarutis, 4. K.H'r^° lauke. Atbėgęs kaimy- sunaudota. Del to Žemės 
Dar.gvainis. ’ nas išgelbėjo urną vaiką, o : ūkio Ministerija kmipesi Į .Mi-

Darbini-nkai turėkime minty, jaijų metų mergaites jau nega- nisteriii Kabinetą leisti is sitos 
kad jau tik du mėnesiai su ga- ; lj)° isgolbcti ii sudegi*, 
lukn pasiliko dvi mūsų vajaus. Į Kuostolių už $UOO. 
Judinkime spėkas, dirbkime 
smarkiau, kad pilnai atsięktu- 
m-e užsibrėžimą. !

Ypatingai daugiau judėjimo 
2. 'Skranf uose. Šcnadory, Pittsto- 

itose to 
Dabar‘krašto milžiniškose lietuvių 

t ik J darbininkų kolonijose. Pase
kime Londono kooporatorių- 
darbininkų pavyzdį: jie šiomis 
dienomis turėjo vajų, ir per 
vieną dieną prirašė 2000 nau
jų kooperatorių. Darykim ir 
mes.

Bet...
kitos jau smarkiai dirba ir ga- i dabar iš Nonvoodo 
na toli nužengę. Montello kuo- kabai 
pa jau turi prirašiusi naujai na- darbininkai: 
lių ir “Darbininko“ skaitytojų j M. Kuodi-. '■ 
;netoli šimto. Ji sakosi, kad ’ 
i niekas įos no<-umuš.

Clevelandas-pi turėdamas tū
kstančius darbininkų ir keletą 
smarkių veikėjų, ne nemirksė
damas sako, kad pas juos bus 
dovanos ir būsiantysis seimas, 
štai jų balso patvirtinimas, ke- 

Itnri nariai: 1. M. Jačionis. 2. 
j V. Mickūnai. 3. J. K. Povilo- Ine, M’ilkes.Bnrre ir 
i -lis, 4. P. Snšinskas.
IClc-velandas žingsniuoja 
|spptvniais žingsniais paskui

DR.PAKŠTOIARŠRUTAS

RADO NEGYVĄ ŽMOGŲ.
Aubum, M" - .spėjama, yont>,Įjg Numatoma, kad tuoj

SKAITYKITE! 
kunigo F. Kemešio straipsnį 

Ant antro puslapio.

nusivys.
Cambridgius, kažin iŠ kokios 

priežasties, truputėli aptingo
— per pasta rają savaitę nepri
siimto nė vieno naujo nario.

( Detroitas Cambridge’ių palis 
Iko už penkių sieksniu. Detroi- 
tas smarkiai vejasi Clevelanda
— sako, kad pabaigę Kultūros 
Vajaus darbą, griebsis Darbi
ninku Vajaus darbo, ir sutrins

Vajaus Vedėjas.

NAUJAS DARBININKŲ 
BANKAS.

Newark, N. J. — Darbininkų 
vadai padavė aplikaciją dcl

nistorių Kabinetą leisti i 
sumos tiekti naujakuriams ne 
degamos medžiagos stalyti tro
besiams. šitas klausimas Mi- 
rusterių Kabineto m’ra dar iš
spręstas.

Dar be šito 1923 m. ir 1924 
mot. buvo duotos naujakuriam? 
pašalpos: pasėliais už 231.3'10 
litų ir trobe'-iais už G09.075 litu, 
šitiems visiems reikalam 
jakuliams 1923 ir 1924 
ligi spalių niėn. buvo 
1,118.961 litas. „

Pašalpos naujakurių 
bai duodama kiekvienam aps
kričiui. Ir apskritimis duoto
ji pašalpa Šitaip atrodo; Aly
taus apskričiui — 100,900 litu, 

j Biržų-Pasvalio — 40.000 litu.

Pirmos prakaltos DETROIT, 
Mich., vasario 7 ir 8 d.

Galutinai susitarta dėl pra. 
kalbų LAWRENCE, Mass. čia 
jos įvyks vasario 12, 13 ir 15 
d.

EUZABETH, N. J., jos nu
matomos vasario apie 25-26 d.

PHILADELJHIJOJ. šv. Jut 
gio parapijoj, žada būti pora 
prakalbi; vasario 27 ar 28 ir ko
vo 1 d.

Su kitomis kolonijomis dar 
tebesi tariama.

Dr. K. Pakštas iš Chicagos Kauno —100,090. Kėdainių — 
išvažiuos vasario 7 d. Nuo tos 40,000, Kretingos — 20,000, 
dienos prašoma į jį kreipties Marijampolės — 55.090, Mažoi-

:i< nan- 
metai s 
.š leist a

stnty-

cuaat pnauve apiiKaciją avi arenos prašoma j jį Krerpue^ .vianjampoies — jj.u.lmhj, Aiazei- 
čartArio darbininkų bnn)wi art j “Darbininko” adresu: 386 W.kių — 60,000, Panevėžio — 60,- 
$500,000 kapitalo. | Broadw>y, Bo.SoMo'n.Masz. 000. Raseinių — 20,000, Ro-

3

t



įx

SUBSCRIPTION KATĖS

RADIO STOTIS KAUNE
Lietuvus laikraščiuose bu-

.$4.50

.$5.50

.$5.50

......................................................
Bofton and suburba........
Forsign countriea yearly

m second-dan aaatter Sept. 12,1915 at the post Office at Boston, Man. 
v. : under tbe Act of March 3, 1879.”

SįfeN*pt*xice tor paiiing at special rate of postage provlded for In Section 110*
H.' Act. ot Oct. 8, 1917, authorlsed on July 12, 1918,”

(THE W0RKEB)

afįptyįaked every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY
v ------------- by--------------

■ f
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GAL PABRANGS 
PAŠTAS Kodėl Jie Bankrutijo?

- r i5 r t .

SVEIKATOS APDRAU 
DIMAS

• Daugelyje valstiją yra į- 
vesti taip vadinami kompen 
sacijos Įstatymai. Tais Įsta
tymais apdraudžiama darbi
ninkų gyvybė ir sveikata 
darbuose.

kius įstatymus, ue visos rai

tijos turi vienodai genis įsta-

Su v. Valstijų senatas per
leido bilių, kuriuo pakelia
ma kainos už laiškus ir siun
tinius. Dabar bilius eis į at
stovų rūmą. Šitas bilius ma
žai kuo skiriasi nuo io, ku
ri peniai prez. Coolidgc veta-

Šituomi biliumi vidutiniš
kai imant paštininkams me
tinė. alga padidinama £300.

Pagal aprokavinią iš pa
branginimą pašto patarnavi
mo ineitit $40.()(X).00() vir
šaus. Gi išlaidos iš algą pa
didinimo padidėtų ant $68.- 
000.000.

•Tau ikšiol Suv. Valstiją
vo rasvta apie steignnn ivau-< . . , .... ,* _ 1 _ w . Ipastasturedavodelicirąkas-
ne ant Vvtauto Kalno naujus i , , • in.)n 'J į mut. Antai 1920 m. pastų 
didžiules radio stoties. Da-i ,pLciiuitas buvo >1 i.h<1,482.- 
bai apie tai pasirodė žinią .-.y jąoo 1H> defidąs buvo 
angliškuose laikraščiuose.,sbO.Sl5.400.36. BiLivo ir 
Kasoma, kad a amas Lic tu-; (ĮnL-įaĮin defleitit, Taigi jei 
tos inžinierius pasiųstas ,šJuoai bilius Įicreis.ni iiašto 
Fnmeij..,! sui-h-ku .a.J dar padldfc
aparatą ir kitas reiRmeiias. i
Panašą radi,, stotį kcliiamiai TAUTOS ATEITIS 
statyti ir kiltmse Lietuves': _____

Tik šiomis dienomis pąteko du ir man matyti Tėvynės atša- 
mano rankas “Darbininko” 

numeris iš lapkričio 6 d. 1924 
m., kur tūlas P. iŠ V. straips
nyje “Lietuva ir lietuviai ame
rikiečiai” rašo apkaltinimo ak
tą Lietuvos visuomenei. Gir
di, jei amerikiečiai Lietuvoje 
užsivylę, jeigu jų bizniai čia 
bankrutiję, tai xtam kalta tik 
Lietuva. Tiesa, rašytojas duo
da iš tos nuodėmės išrišimą 
Lietuvos “kalnams, kloniams 
ir fiiiškams,” bet užtat visą 
kaltę sumeta ant Lieuvos vi
suomenės. Lietuvos lietuviai 
tik Amerikos dolerių norėję, 
Šiai Į) jau gi amerikiečių nepai
sę ir nemėgę, nenorėję jų rem
ti. Patys Lietuvos lietuviai 
esą neteisingi, kyšininkai ir 
tinginiai. Tik dėl to, girdi, ir 
amerikoniški bizniai Lietuvoje 
bankrutiję. Jų egzekutyvis 
personalas (vedėjai) buvę ir su 
prityrimu ir teisingi, tik jie vi
sada nudegdavę su savo sam
dytais iš Lietuvos darbininkais 
-— visų laipsnių'ir rangų.

se draudimas darbdaviams 
yra priverstinas, kitose val
stijose nėra priverstina. Kai- 
kuidose valstijose apdrau
džiama gyvy be ir sveikata.

Darbininkui Sveikatos Biu
ras (Workcrs* Health Bu- 
reau), turis savo ofisą Nevy 
Yorke varosi prie to. kad vi
soje valstijose darbininką 
sveikata ir gyvybė būtą’iųy 

j drausta. Tasai biuras paga
mino, projektus įstatymą, ap- 
draudži anč i 11 darbiilinkus
nuo pramoniniųt ligų. Tie 
projektai jau įvesti svarsty
mui legislatūrose Indianos. 
New Hampshire'o ir Rhode 
Island'o valstiją. Šitose val
stijose atlyginama nelaimin
guose atsitikimuose, liet nie
ko darbininkas negauna, jei 
darbe ingija taip vadinamą 
pramoninę ligą. Yra daug 
tokiu darbą, kur vartojama 
nuodingi daiktai, kaip va 
benzolis, silikas. švinas. Y- 

ra darbą, kur daug kila 
kenksmingųi dulkią, kai]) va 
akmenų šlifavime. Tokiuo
se darbuose darbininkai ])-> 
truputi užsinuodija ir Įgau
na negales. Tokios negales 
vadinasi ])ramoninės ligos. 
Nuo tą ligąi darbininkai tu
ri taip-pat būti ajidrausti. 
kaip nuo sužeidimui ir nelai
mingu atsitikimi]. Darbinin
ką Sveikatos Biuras per dar
bininku organizacija.' ir rū
pinasi, kad valstijose būti] 
šitokie Įstatymai Įvesti.

Dabartiniu laiku yra 1<) 
valstiją, kurios turi įstaty
mus, reikalaujančius mm 
pramoniniu ligą apdraudi
mo. California. Comiecl mut. 
Massaclmseits ir TVisconsin 
turi tokius Įstatymus, kurie 
apima visas jiramomncs li
gas.

Už šitokią įstatymą įvedi
mą suprantama stovi unijos.

Lietuvis Į 
rnaujas am

Radiu Man

Pale

tauto Kaino radio >t<

laistę atgavus ir dar net trimi metais anksčiau buvo pa- * 
nesuspėjus visos Lietuvos atva
duoti ir šdvienyti — tai mūsų 

didžioji nelaimė. Be kad mes
ti už tai akmenį Į Petrą ar Jo
ną, arba net į visus dabartinius 
mūsų tautos reprezentantus ir 
vadus, Į mūsų šios gadynės 
tautiečius — aš neturėčiau tos 
drąsos, kurios net perdaug pa
rodė ponas P. iš V. Paprastas 
teisingumo jausmas man ne
leistų tai dalyti. Nes juk rei-

• kia atsiminti tas žiaurias aplin
■ kybes, kuriose mūsų respubli- 
) ka turi vystysis. Buvo tik 
> karštos jaunimo krūtinės, my

linčios Lietuvą. Laisvę atga
vome tik dėlto, kad tos jaunos 
širdys nepasigailėjo savo gyvy
bių tėvynei paaukoti. Ameri
kiečių doleriai, tiesa, nemaža 
padėjo, bet ką gi jie vieni bū
tų padarę be Lietuvos žmonių 
pasiaukojimo'?.. Atsisiojome 
neva laisvi ant karo pagamin
tų griuvėsių... Reikia statyti i 
valstybės namas. Nei žmonių,!papročiai, jeigu norite — tai ir 
nei patyrimo. O čia kaip tik'žmonės — taip, sutinku. Bet 
ėmė grįžti iš Rusijos, rusėmis kalti ir amerikiečiai už savo ne- 
apsikarstę mūsų intclig.mtai: iapsižiūrėjimus, per plačius 
čia ėmė piršties valstybei į pa- 
gelbą mūsų dvarininkai, kuriu 
daugelis valstybę nuoširdžiai 
pripažino, tik lenkų kultūros 
tai]) lengvai atsikratyti nenorė
jo. Pykstame ant mūsų suru
sėjusių inteligentų, ant biuro
kratinių pažiūrų ir papročių 
jų iš Rusijos atsivežt ii. Bei iš
buvus su viršum 120 meili po tiko jai 
Rusijos jungu, argi galima

ii 
naikinta, kaip Amerikoje juo- 
dūkų vergija. Pridėk dar Čia 
neapsakomus vargus, kuriuos '' 
Lietuva iškentėjo karo laiku, ir 
dabartines viliugingo lenko in- t; 
trigas, ir mums statomas visur 
ant kelio kliūtis — ir po to vi
sa mesk Į Lietuvą ir jos visuo
menę akmeni, jei išgali.

O tačiau, visų kliūčių nežiū
rint, Lietuva auga ir stiprėja. 
Broliams amerikiečiams Lietu
va už teikiamą pagalbą yra 
nuoširdžiai dėkinga. Kai namie 
šiek tiek apsitvarkys ir gale? 
jau ramiau atsikvėpti, .aš ne- 
abejoju, kad Lietuva ims dau
giau dėmesio kreipti į dvasinį 
bendravimą su amerikiečiais.

C i kai dėl amerikiečių biz
nierių darbo Lietuvoje, dėl jų 
čia atvežtų bendrovių ir jų ka
pitalų — tai dėl jų nepasiseki
mo negalima čia kaltinti tik 
vienos pusės. Kaltos Lietuvos 

i gyvenimo sąlygos, Įstut 
Nei žmonių,! papročiai, jeigu norite — 

, sutinku.

limą prie savo išeivių, arba jo- i 
sios atsilikimą kai-kuriais tek- 
nikos, apšvietos, gerbūvio at- • 
žvilgiais. Taip pat turiu pri- ( 
pažinti, kad daug yra teisybės 
p. P. iš V, prikišime daugeliui 
mūsų brolių neteisingumo. Ta
čiau jeigu ieškoti Lietuvos nu
tolimo nuo amerikiečių — prie
žasčių, tai reikės pripažinti, 
kad tos pritžastys glūdi kaip 
vienoje, taip ir kitoje pusėje.

Apie Lietuvos dabartinę vi
suomenę — aš galėčiau pasaky
ti tiek, kad ji amerikiečių pa
gelią Tėvynės atstatyme teisin
gai Įvertina. Ji, rodos, netu
ri principinio nusistatymo prieš, 
amerikečius kuriuo nors žvilgs
niu. Ji tik nejaučia dar reika
lo artinties su amerikiečiais, 
mėgsti su jais artimesnių dva
sios ryšių, viena dėlto, kad 
žiūri Į juos, jau beveik kaipo 
i tautai ir lietuvybei žuvmsius, 
antra ir dėlto, kad čia pas sa- 
&ę nariiie tiek turi reikalų ir rū
pesnių, ir problemų, ir darbų, 
kad tiesiog nebeištenka laiko ir 
energijos susirūpinti palaiky
mu ir gerinimu santykių su sa
vo išeivija. Juk panašioje pa
dėtyje atsidūrė ir broliai vilnie-

: čiai. gyA’enanfieji čia pat pa- 
■ šunėje. tik jau už laikinosios 

sienos, lenkų smurto sudary-
• tos. Ir vilniečiai skaudžiai nu

siskundžia tėvynės atšalimu 
prie savo brolių rymiečių, vel
kančių svetimą jungą. Juk tik

i šiomis dienomis čia visuomenė 
i rimtai sukinto organizuotis 
> Vilniaus vadavimo reikalu.
• (Apie tą sukrutimą amerikie-
- čiai netrukus matys spaudoje).ĮO čia juk visa Lietuva gyveno
• Žinoma, tokios padėtie' nega-Įper 1'23 metus Rusijos įsiaty- 
i Įima skaityti gera, negalima už Imais. turėjo rusus valdininkus. 
. tai girti. Mūsų gyvenimo su- Į rusų mokyklas, rusų tvarką.
- niaterijalizėjimas. vos tik .Pati baudžiava pas mu> įuk tik

už
simojimus, per pirštus žiūrėji
mus ir t. p. Kaltas tasai jų 
nelaimingas amerikoniškas ma
štabas. kuri jie užsimanė ant 
žūt ar būt Lietuvai taikinti.. 
Labiausiai dėl to daugelis ame
rikiečių gražių sumanymų.

jania :ipie Amerikos Lietuvių 
'Prekybos Bendrovę ir josios 
vedėją p. -J. R. Toji irendro- 
vė dar išlikusi ir tur-būt išlik

ti ;sianti: jos vedėjas... buvęs 
net kandidatu i Lietuvos finan
sų ministerius. Tačiau ir toji 
bendrovė daug nukentėjusi ir 
dabar kenčianti smūgius ir ne
dėkingumą iš visų pusių.. . net 
ir iš Vilkolakio.

Tasai P. iš V. palietė vieną iš 
opiausių mūsų gyvenimo vietų 
— Lietuvos santykius su savo 
išeivija. Čia esama žaizdos ir 
aplink ją reikia mokėti vai
kščioti. Ji jau buvo beprade
danti gyti. P. iš V. stengiasi 
savo piršteliais ją pradraskyti.

Kaipo ex-amerikiečiui skau-

kad jauiurai.' ta 
Tas pgaltym.

mūsą Tėvynei. Lie- 
aistatant i? tubuli- 

:upt> jnaiit reikia jai daug kva! i fi kuo- 
unis.tąi darbininkų. Kas jiadeda 
yv- Įtieiii' bū'imiems darkiotojams 
p_ Įtinkamai jų darbui prisirengti, 

Įtas kuria Lietuvos aiiti. Tad 
įnusigailūkim. broliai : seserys, 

ivo lėšų tam jaunini;:! rengti, 
urs turės Lietuvos ateičiai 
irhti ir ją laimingapadary-

,yp;i<

rėš du bokštu. Bokštą augs-į 
tis bus 492 pūdą. Toliau Pa- į 
lovinius priduria,- kad toji j 
stotis tarnaus susisiekimui I Dr. L. Bistras,

Lietuvos Švietimo .Vin riteri

Gurklianiskis. I nas.

KAIMO IDILIJA

.'Upiaalo 
mos diiii'

liepų ir kaštam] miksiu
Vi'tir gyva, judru 

kaipo Įiap-ra.'ias upelis 
Vyrai pustekiniai po 1 
roti, kiti pavėlavę avi

“Pernai im taip b; 
reikia. kol gražu.

i pereitą rudenį. — 
Pienmuvs ir tie imr

sirinko raitys <

bink kablvi

•it s i vaduok! — Tik 
kaip kab]x lis mm St

M

P

;ūih‘>io a’i'iia. Lauka: mam’.vo nuo
Merginos šųipėsi. klegėjonem>nda- 

'. o kitų vežimų siūbuoja!!',}' kūbriai 
'od/.uius e-atvėj-e. ske>ianč:Ą> lankių

iiiieai. iiiiKsina. (>yvemm; 
ko. bet tartum koks kriok! 
:ku>: vieni barnia javm i

kol: nn

au’

t včiot i.
M<t

kos Prekybos Bendrovė. Pa- 
Ainerikos “cliain- 

stores.” Kodėl gi neapjuosus 
laukti, kad toji politine (vėliau ii-visą Lietuvą panašių krautu-
ir kultūrinė) vmągija 
palikusi savo pėdsakų, 
mes. amerikiečiai, vo? 
kitą metą desėtką Amerikoje
pabuvę, tiek ir tiek pasisavi
name tos Anim ikos m* vien gra
žiųjų pusių, bet ir neigiamųjų.

nebūni
Antai, 
viena-

viii tinklu? Pamėgino. Bet 
kas išėjo? Nei žmonių, nei ])a- 
tyrimo, nei išdirbto.'technikos, 
nei komunikacijos... ’j r krau
tuvės viena po kitos turėjo už- 
sidaryfi su dideliais nuosto
liais. Arba vėl. Kode] gi ne- 
paėmus Lietuvos susisiekimo 
plentais Į savo rankas? Pasa
kyta — padaryta, l’endrovės 
'autobusai laksto po Tdttuvą. 
Bet ir vėl — nei žmonių, nei

išsyk teko pačiam, mat, ir jis buvo iŠ Ligotai toliau nesutartinai suniūniuoja merginos ir vėl nutilsią, ina- 
‘ nešė kulnus nuo vokiečių karui užėjus. Kai-įtomai skubus darbas dariems trukdo. Betrovas-gi nesimtoda- 
.•kį, kaip jų “učitelis” Petrovas susikrovęs įnias, badydamas lazda kietą kelio grumtą, slinku vi> tolyn, 

daiktu.', skubiai ragindamas vežiką, išsikraustė, — nimigan- Tik praė.ju vasarojaus .auką, 'taiga ką tai ]>amalę' sustojo, 
dę i-okavo: — Turbūt, jau ])rūsai čia pat. Bereikalo ručitelis” |Mat. išvydo bemušančiu.' “bubą-kerėblą” pi<mmni>. Įbedė Pa
juokų nekrės. Blogi juokai! ] irova> savo mėlynus akinius ir žiūri kaine dalyku'. “O Oo! —

Praslinko keli metai. — štai ii' vėl Petrovas Lietuvos pa- vot kak! Mat. prakeikti vaikai ką dirba! Jau pU'ū rugsū- 
dangėje. —.“O!.. Nuo tų prakeiktų bolševikų vos pabėriau!.. ;jo — o jų nei vieno iiiokykio.ie... Mani- inspektorių.' palbtosuor 

Ikti!. ." ir iiįoję> dideliu smarkumu 
: pa.'i.'uko ir midosi atgal. Bcsku- 
'■bū.io priešais einančių kaimynų rmi 

i> buvo begalo manda- 
mmurū.' impaimlęs. Jis 
lankant e.'ą.' pat'es di- 
: su žmonėmis, kad jis

Nuo Iii prakeiktų bolševikų vo> pabėgau!.. :.įo — o jų nei vieno mokyklų, 
.'inai-kiai numojo ne tai Į šalį, no tai iš aukšto žemyn, i gali, o jie čia dūksta ja: 

dešinę ranką žemyn 'ta’, 
bindamas namo jis ni'bm 
sveikinosi su jai'. noi' 
gii'. nepraei.' “’labą uim. 
nekartą gyrėsi, kad da: 
rektoriaus mokytas, km 
nė.'ą.' iš juodnugarių-mi;

Parėję> namo, kiem 
ką dabar mačiau, r t*:.-- 
nydami. šlokykla tušė- 
niojas!" — ii- vi' ranku; 
“ man<- in>p‘'kloriii' gali 
prai-mi kt i < * j i!. . " ir i:u|;::

(toks jau įo buvo prigimtas, smarkus ge.- 
kando. l>et nieko daugiau apie tai netęsė, 
trūko tuos savo va r 
duoti. Bet ir nieko stebėtina! 1 
pagražinimai' būtų nupasakojęs.

Alatyt, jam žodžiu, 
U', perneštas netei'ybts tinkamai atvaiz-' 

Rusiškai tikrai >u ryškiausiam 
-. bet juk lietuviškai sunkiai 

ivi' vartėsi gomury. Ii- kaip ten su juo bebuvę — jis 
Lietuviai :i vėl priėmė, 'avo įsitarnavusį “urit'-ii" ir 

:im savo vaiku.' auklėti ir mokyti, tik žinoma im tai]). 
>ratę' <lar prie caru, nebe rusiškai, tik lietuviškai. ne> 
: žmoneliai — savo spėkomis — buvo išsikovoję sa-

B

11 (J

.epa'UKę-. 
•tykią jam 
km apsieit.

o tarnu

ai

va.', nors jau nebej/irmus metus raudau iai<- 
bi'| ji.' dažnai, matyt, jaučiasi, tartum 'Dau- 

-lam č-ia dabar tai]) viskas nuostabu. n<’- 
suprantama: — ddko dabar viską' kitam.’ 
.' nulr-taip. kai]) kad būdavo “anais laimin
io štai fb-trovas <-ina kur nors gatve: ''įstoja, 
šlyn. ]iažiūri i siūlę “— O o — vot kak!" 
a nmtebę.'. tartum čia dabar. Lirtuvoje. ir 
itaip šviečia, ir vieversys kitokią dainą č-i

rviirk' gi'io\ y kitokiai.' balsais kukuoja. Viskas-. Pet-

m;
li*

tolima.-
ija. ir tik j
s. Petrovą.'

a.i?i\ėlii_i. toliau vartotojų drau 
inipo. pa.-irodo krautuvių iškab

a po

''•.'■uja ta i 'i įb'-'ta.'. pa.'tika išlengva galvą — tai dešinėn, lai
kairūri ir n< ■ i' '■(>. nei iŠ to — oo! — vot kak! — surinka.

Liaudį ■ i' • :i " i m K a ' n; čia tokio, rodos. kvi>to būtų! Tiesa, seniau lo
kambarį vi n;.' 'a ■ : “ < ■■■U'. ' 1 ’ • ii-mdie.' f: i U' kr ;’if i vių i'kabo' būdavo tik rusiškai nutirpto', o dabar
mokyt ujo! A u ii. :t i. \:; j,:. '■."'T J" .>! ;■' i/..u.' \ i' U l'n UlA 'kai. Bet-gi ji' ta.' iškabas gal jau šimtąjį kartą
i'U 2''''.iu. o •:a 'ii a U : . '■ n ■ ■' o Įii-a.'kak' :• \;: i ' ■i VVO; 111 a'u Be i'tikro jam viskas dar labai keista. Tiek laiko.
dva.'io'! Nežiną ;. K;::' j ><•!<■. u r; 11 i į )i aii'''l i.' l’arašx- 1 ml< nm tų iryveno: viską' buvo “Icazionna" kalba rašyta. vi>m
-i. kad \ ai T-m;’ . kai- ii- !ik 1 ’B'iš kai kalbėjo, rusiškai jis vaikus dvidešimt' prnking

imą:' nifikr. Noi' tie vaikai dažnai pinnais metai.' būdavo 
labai kvaili ir nieko, ką ji' mokė, nesuprasdavo, nežiūrint, kad 
.ii- iim> rusiškai keikdamas, pačius prašmatniausius tautinius 
kcik.'inus vartojo. — O dabar viskas, tartum maro, nušluo-

šk’rnla ir
7.11 l'i'J.

rn ])U>C'.
markia

>i ii'
Maži
\ i>ai

.ui
m k!.o be al

nešiojo pairai, “imulo'" ir e. 
Dažnai žiūredaio voidrodin.

'-ozono.

vangu' m‘.;o :r im. 
"ikona.'" mcldč.'i

na

gum, kur' gyvena.'

brėždama', kad jis ne 
są. nes nėra tokio> p 
Lžtat jis ir nebalsavo.

Bet ar ši;:ij) ar ta 
liau gulė. In-t vi''_fi i::i< 
jau pu.'r'yūianis taniai!

n ri

n

n

1)0

• Jo kain

i tikinčiu žmo- 
dažnai .'ii pa-

e\ angolijios

i imi' dau

kuose vasarojau' senai
Lai:-

Linui irm jau krivi) nurauti.
•Il'O.

statymu yra įnešami į vafe-| 
^g^^daturąs.

Jis jau buvo našlys. (Ąvminio draium buvo in:rii.' Įirieš 
trisdešimts metų. Turėjo jis dvi dukteris ir du sūnų, kuriedn 
ir-gi terBavę valstybes tarny^ Čia mokykloje vargo vi^-

I’<trova>. išėję' iš buto, pi i ma apsidairė kieme, pakėlė gal
ia ir per savo mėlynus akinius pažvelgė aukštini — ()o! — 
vot kak!— nusistebėjo ir. pasitaisęs kepiny, nuėjo pamažu ]xt 
bažnytkaimį.

dėjo net daržove.'' doroti. Ir pnme-mą rikiuotė' pairo: nors kai 
kurie dar ganė, bet damrelini jau tėtė buvo nupirko' ar tai 
“ABC." ar “Žiburėlį." ar kitą koki r;,nkv-,d,‘li. porą naujų są
siuvinių ir pasiūdinę kropsi —- budo 'avo .Joniuką, l’oviliuką 
mokytis ,'kaityti-rašyti. Ir vaikau)' iš pat pradžių buvo laba’ 
smagu. Om* gražus, nešaltas. Suima, jokio purvynėlio’ Ogi 
jau buvo nubodo paskui žalmarge', juodmarges lak.'tyti. 
vasarą, kuomet atsiranda daug įvairią bimbalų, musių 
dabar šimtą sykių linksmiau! Susitaria, vieni pas kitus užei

vpa
* GI

■i, viskas juda, na ir paskui visas pulkas klegėdamas traukia keliu. Ir kokių
jįp^posų eidami b^ridaro !

&



patyrimo, nei sugebėjimo konT. 
troliuoti. 'Sprogsta ir autobu
sai. (O žydelių autobusai tais 
pačiais keliais ėlabar važinėja 
ir, tur-būt, nesprogs).

Keikia garadžius statyti. Bet 
būtinai amerikoniškame mas- 
štabe. Reikia tiek cemento su
versti i pamatus, kad. galėtų 
visą Kauną išlaikyti ir tiek 
darbininkų ten prisodinti, kad 
atrodytų visiems baisiai “by- 
sy.” Garadžius neša dideliu 
nuostolių, nors darbininku 
skaičius ir buvo sumažintas. 
Perdaug kapitalo indūta.

Arba ir vėl. Amerikoje di
deli biznieriai laiko AVasliing- 
tone agentus, kuriu pareiga 
slankioti po kongreso ir val
džiom kuluarus ir ieškoti malo
niu tų. kurie daug gali. Kodėl 
gi amurikilčiai negalėtų pada
ryti to pat Lietuvoje, ir dargi 
labai gudriu ir Švelniu būdu.’ 
Ir Štai samdomu už dideles al
gas visa eilė generolų, piole.-o- 
riu ir kitų kitokių, kad jie sa
vo Įtakas panaudotų kur reikia 
bendrovės labui. Gerai — bet 

angiai atseina i’? 
■generolų kepurė 
ig mūsų Jurgio. 
>ekmė- to>. kad 
kx ėpuoja. kad. šė- 
kelinti melai m*

T

KAS GIRDĖTI LIETUVĄ KOLONUOSE

WATBRBŪBY, CONN. Broad ir Capitol Avė. Balius pra-«ti savu plauko žmune 
Lietuvių Mokyklos Salėje, kampas 
sidės 7 ;30 vai. vak. šiame baliu
je žada būti daugelis ir svečių iš 
apiclinkiuių kolonijų. O jau apie 
savuosius, tai nėr kb ir kalbėti; 
reugiamasi išr visą pajėgų, mano
ma visus atsilankiusius pateukinli 
taip, kaip da niekas Hartforde ue- 
paieukiiio. Taigi visi, liai llurdiu- 
čiai, kas lik gyvas Į balių subalu-. 

šiame baliuje visiems bus už-

■Tai atli
kę džiaugėsi, kad ir šiuose metuo
se galės Unijoj šeimyninkauti, bet

SANDAROJ RAUDA
Sa n< l a r o ka i p raregėk i m 
Staugti it vilkai pradėkim: 
Katalikai mus kankina. 
Stačiai pražūti numina!

RuSt įninkąs — J. V. Smilgis,
(5S» Chuk St.. Catnbridge 39, 

Iždininkas —- V. Jakas,
35 llainpsbert St., Ciuabridge®,

3

Kooperacija - kai ją supranti L. D. K. S. N. Ai, A
— geras daiktas. Bet koperacija 
tik iš vardo — yra lygi kitoms bix- 
ninėms mstemom. Tat, pirm ati
darant kokį nors kooperatyvį biz
nį, reikia gerai suprasti koopera
cijos pagrindus.

VALDYBOS
Pi na Ink ik* j — M. M, Kam

20 Fassbn St., Moniello, 1 
Vive-Pirtulninkus — J. Jareta,

LINKSMAS

BALIU
Rengia L. D. K. S. 6-ta kuopa

Subatos vakare.^miliniu V U
paminėti.
Bolševikų "Sorkė;

.u

1111 i-UŽioju

liūdesiu AUS.ne.-
nenori

.un
tvermes

■ūuy-

Bendrove
fe

uz. A. Aleksio, 
ė pilna svetainė.

Vyčių Įvairus Vakaras

Lietuvos Vyčių 7-ta kp. surengė 
Įvairu vakarą sausiu 25-tą d., šv.

Sausio 18 d. “Aido” teatrališka 
draugija 48 Green Gat. Svetainėj 
pasekmingai atvaidino “Karolio 
Teta.”

rodė kas kita. I nijistai supta

ei darbi-
ts yra p£-

riaėju kad AVaterbury 
mmu" bei stabmeidiš- 
midotuvių niekad ne-

pakasynas. Laidojant. 
’ bambizas " Buiys savu 

pasakė, naci .ai visa

eisiant susirinkimą n pasistengsite 
kiekvienas prikalbinti nors po 
vieną naują narį. Be to gi apsi-

Kai Prekybos Beuuro 
ten Lietuve- vi.-uomenė per

atsidiūrė ant pražūtie.- 
tuomet Emisijos i įauk: u 
jį savo tėviškėn gio'oon

- " * ’’ ’ i.
Juozapo parap. svetainėj, pu vad. je 
inuz. A. Aleksiu. Žinumu atšilau- siėmimų.

Visi programų L. D. K. 8. u kp. susirinkimas 
vasariu 8 d., tuoj

“Aido” Teatras.

Kvai

7-to vasar-o. V -

icmkinic
] ; engėjai.

J n .’ėll l>
yru chorui, tenorui ir Bosso solo.

V 1 A ii

irioje jie visišKai

ai propanąoda

HARTFORD, CONN

Žibutė.

HARTFORD, CONN.

ra
k u

į IT ALIJONIŠKI ARMONIKAI

pene:

padarė

SI

e

j--: p
Burder

iiisku- ar
m «i n I kti“

Nepamiršk, kad “Darbininkas" 
yra koperatyvės organizacijos lai
kraštis — remk jį, platink ir skai
tyk

i, J. Žcmai- 
l’uiku.

rinkim n- 19*2.> 
sri dėl Kalėdų

i> kiti visai nė nežinojo apie ta su 
sirinkimą, tai komunistams pili

IŽDININKAS — S. Cibtil-ka-.
41 8o Leunard 8u, Wnterbur

triukšmo -- Darbininku
Baliaus subatoje vasario 7 d.,

F. AP. R1CHTER & CO.
Brooklrn. N. Y.

;ų namus veža
sparčiu nuu “rusiškus

ir taip jie artinasi lieptu 
būt

likti Lniji 
pastangos nuėjo niekais.

diiiži'

naikinti prieš metiniu .susirinkimo 
rinkimus ir išrinkti valde bą im 
niam susirinkime, kuriame 
vauja daug narių 
kraipą.

Prasidėjo

šio 25 d. Maskvos agentai 
gū Lenino inirimtii metinių 

žydelius diskontuoti taute han- isukuKtuvių paminėjimo prakalbas. 
cho- Kada pakviestasis “spykuris” 
■t’sO-1Krasauskas suriko “būkite visi 

nes jau revoliucija uu- 
ujatis du “dčuės” prie 
’ priėję “draugui” pra- 
‘ ’ Republiean'' išsitari- 
\V a t u r b u r y netinkamas 
voliueiją pradėti, 
dejų : policijos litiipv 

ima.-” užsi

buvo patenkinti ir išsiskirstė vė- bus nedėlioję, 
lai namučiu link. Kuopos nauda: po mišią, bažnytinėje svetainėje, 
pelno liko suvirs $100.00. Kadan-(Malonėkitu visi nariai ateiti, turė- 
gi viršuiinėtų dviejų vakarų pro-Eime daug visokių dalykų svarsty

ti, iš apskričio suvažiavimo rapor
tą užgirsti, centro atsišaukimus

nusižudė bolševike Kašte Sabutie- 
ne. Anot pranešimą Ameukos lai
kraščių “ Tribūne,” “IRrald, “ 
“ Rv.pubiicam ” ’ ’ Demetrai, 8a- 
butienė prisilaikydama Markso 
“-evangelijos,“ apart Sabučiu my
lėjo dar tūlą Dūdoni. ir matyda
ma kad m veidniaitiingo “Meiles

.ašiių Kerą.

minusiai 
vaidybos 
cialistų .
kraipos žniu

kiniu
kad. patys nebūtumėm : mūs duobe 

n i, kad pačių duokles 
akėtos. Žiūrėkit, liepa- 
baloje baliaus, u nedėiio

juos pradėjo

tai “internaei-
tleda atKauK-

i Hartford

L. D. K. S. CONN. APSKR.
VALDYBOS ANTRAŠAI

samanoti-

apie raudonuosius

tada mis musų per- 
šviesesnis rytojus.

LDKS. Mylėtojas.

KOMUNISTUS IŠŠLAVĖ 
LAUKAN.

Brooklyn, .X. Y. — Sausio 2s d. 
čia Įvyko metinis lietuvių rūbsiu- 
vių. Amaigameitų unijos 54 sKy 
riaas susirinkimas, kuriame daly
vavo virš 5UU narių. Šiame susi- 

boiševikų diktatūia tapo 
.uita ir koinunis 
v:jau> vaidybos.

*a> mm
i< s'.iįi:

dmU'. X- >

ic<<; i ,ieiuvmi
:>• jku
Kai- ii- įauki i
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Kai Kuiliu
piaii'iiiiiikai
i U n i\į baukru
|p.-i-ža-čią. ji

i. I). K. 
u laiku 
k..n: pri

rengia va- 
kitokiais būdais kruta. Y- 

uma. kad ateinančiam su-i-

jiems labai iiaiiuiniru \ iet ,

Proietaras

WORCESTER, MASS.

Valdvoa.

Reporteri

Mimtiea metų garantija. Mu-ę kai’i.i- 
žemo*. Dykai nurodymai dėl piikėjtj.

| Katalogu* felunfiiiniė dykai. ICL'ATTA ;
i - j.. - • . i SKllENEI.LT & L’O.. R17 Blne Istanrf Įkiaušiui pasisekė j valdybų mriuk- 1<r m. |

i r niuityi imi 

Kilos * ĮHinėiii 
MM vi.čiu- tik 
Mel

Sandarokas.

IF IT S DOKE WTTH HtAT

Išeik iš

BOSTON COfiSOUDATtD GAS

TtTT'JUTIH'A^

kUDIKIu 
GEROVĖs skYRIU S
DEL APRŪPINIMO
* MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIU SVEIKATOS.

i Vasario 7 d., 1925
( _______________________________________________________________________________________L____________________________ —________

Lietuvių Mokyklos Salėje 
Kamp.Brood St. ir Capitol Avė. Hartford, Conn 

7:30 vakare

Įžanga 35 centai ypatai: vaikams dovanai.

Skite pa- 
l.ietuvių 

r grieš vi
lu rė-ime vi- 

š toli atsilan-

KANTATA “VILNIAU SENELI, KADA ATBUSI”

BUS IŠPILDYTA VASARIO 8-TĄ DIENĄ, 1925

Šv. Jurgio Svetainei, Cleveland. Ohio.

MESVAiGvNK SAVO KŪDIKIŲ.

Karia motinos pieno pristinga, var
tokite Pordens Eagle Pieną, viena
tini tikrą pavaduotoją motinos pieno

ndū-iie ši apgarsinta Į The 
: Company. Bordon B ; iding.
jie pasakys jū-n kainoje, kaip
jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

Gydytojų R*komesdaoj&aM

De»t. 2

SKllENEI.LT


VĖJINĖS ŽINIOS

S ’

r.

MOTERYS!
MOTERY

sfe
'tutsio toto vaikeliai Ta drau
gija yra MARUOS VAIKE
LIŲ DRAUGIJA. Ateinanti 
šeštadieni bus minėtos draugi
jėlės susirinkimas. Tėveliai 
atsiųskite savo vaikelius. Ap
saugokite juos nuo ištvirkimo 
bangių, ir pri laikykite juos

NAUJ. ANGLIJOS ČAMPIJONAS 1— , —
fbanas Juška Dideles Ristynes

susikibs su Indijonų čompijonu
CHIEF MONTOUR

. LENKU ČAMPIJONAS
STANLEY STASIAK

susikibs su italu. C-niupijouu
LEONE LABRIOLA

DIDELES SORKES LOUIS ANDREWSNAUJA VALDYBA.

BARTON BROLIŲ DIDELES SORKES
NET 12-KOS AKTŲ

TRISDES1MTS ŽMONIŲ VEIKALE

2-TRA V AL. 7-TA IR 9- VALANDĄ

SPECIJALIS RODYMAS SUBATOS RYTĄ 11-TĄ VALANDĄ

Mama

PASIŽADĖJO DALYVAUTI

PARAPIJĄ. 
KONTESTE.1 
PINIGŲ AR 
SAVO BAL-

KAD NESISEKA. TAI IR 
NESISEKA.

“SUTARMAZAVOJO 
te REDAKTORIŲ

„ viluos čAMPIJONAS
N I C K KAKAVAS 

su<ikH»< sn graikų lengvosios

deni Sąjungos sits-rinki- 
itsibuvo antradienio vaka

| BROADWAY ŠALĘ PAŠTO, SOUTH BOSTON,

| KETVERGE, PETNYČIOJĖ IR SUBATOJE

ROADWAY THEATRE

Aš.

vvhini

euiiKi

l\:ir-

SPORTA3

h-n k ii

>'■ lenką
:t neb;

ir
Valdvba

4: 1607.nosį.'

MAGNETAI

am>
indi joną

Montour.

Šiame ketverge Juška risis su

Chief Montour

MASS.CAMBRIDGE

visu

pPT-

r

ANT RENDOS

at.-i

nn 
giu

dpi 
.nOO.

10c.
Jogų

dk<» ;r :> v
i SlOJJOo. ’v

RŪPINKIMĖS SAVO 
JAUNIMU

r'm n Imk p r 
nizmo. kad iš

Garmus- Urboną v.
Strakauskas.

m-paguldė viena.-- antro. O ita-

A. SIMOKAITIS
344 W. Broadway, So. Boston 

(Antros lubos)

f Kaip gird.- 
Iro va ld v'hos 
Tos kr 
daba’ 
toriu

Įiij"" nuo klebono. Kreiptis pas: 
Į Kun. I. Kelmelis, 207 Adams St., 
iNewark, N. J. 'P’Hu

BAGOTU.
GERA PROGA LIKTI 

■duodu biičernę ir groserm p 
eimynų. viskas jatrsiduo-:

iną. prieš melus ir šn 
taikomus kun. Garmau- 
niui.

■nk.imi.-msi;
.j pilei

i ir susirnn

n į Kooperacija — darbininku išga-
< ■ nymas — organizuokimės, švieski- 

' mes, mokinkimes koperatyvio biz
■ nio vedimo — atidarinėkime savo 

; , krautuves.

yplimi uaibuotis . Adresuok Taip':___ _
'■r Tevvm"' nau- _ HL ZUKAITISi 449 Hudson Avė., Rochester. N Y

Tel. So. Boston 0823 
LlHUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

4J6 Broadway, South Bortas
Ofltc ealgMdo*: 

ano 9 Iki 12:U0 ryte (r nuo 1:80 
iki K ir a«» <:00 iki 8 n). ra^v*. 

jidcrvtAS ruh3*n« takaral*

KRIAUŠIUS
Kriaučins A. SIMOKAITIS

HikPl? į naui^ Jis siuv
sokius vyriškus drabužius ir gerai
padaro. Piginu, negu kur nors ki
tur. Taipgi išprosina ir ištaiso

vėmimai
pr:i- imsmge.snio ii

PARDUODU NAMĄ
'jiitli Bostono, vši-ta gera, rtrrlos vi 

fili! inčs. G-št-j nr. n:i::i;:s 1-."-.

PARSIDUODA
šeimyna namas ir e, ,jntontn.la
džius geriausioj S'n:th F

Bostono Draugysčių Vai- t 
dyby Adresai ♦ f

TRIS SYKIUS KAS DIENA

NEPAMIRŠKITE BALSUOTI 
UŽ ŠV. PETRO 
LEGAL STAMP 
NEREIKĖS DUOTI 
TAVORO, TIKTAI 
SĄ.

bai Įvairus 
blijinio Jiu>z
M. Karb 
nuo kaili 
žade j i nut 
pola." J u

VisKa žinąs

SIPAŽINO PRAKIŠĘS

Reporteris

BRIGHTON, MASS

Susirinkimas

Nauja ir entT-

tau

gyvą darbuoti; ir ant toliam. 
Linksma matyti, kad mūsų ka- 

iiiolvm s nituos drąsos.

DAR APIE BALIŲ.

IK'IIIO

. Juška

ŠV. JO$O EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
l’iiininlnkas — M. Zob.-t.

Yi!) E. Sevetith St.. So. B<.st<m. Mess.
Teleplione Sotu Ii Boslon l.mr- .J.

7 IViuiiehi St. s<>. Boston. M.-iss,
I įgija laiko susirinkimus kas trė- 

iią įsedėldieni kiek vieno mėnesio. i-ą
valandą F“’ P't'tų. parapijos sair-j. .p.ij 
E. S('\-,-a:l) S:.. S,,. Bosi,,;,.

kamas
1.92Ū m., parapijos 
visi kai]) vienas.

svotai m
protestuoju 

nesąžiningu-

PADĖKAVONĖ
i Mike Bluis, 501 Pine Mills St.. 
Minersville, Pa. rašo: '-Dėkui Tamstai 
p. Žukaili, už jūsų stebuklingai šutai 
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė 

.Turėjau vidurių didį sukietėjimą, skl! 
vio uedirbinu], galvos skaudėjimo, nak 
t imis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau jūsų Žolių du pakeliu No 
Ik.iūA, tat tas visas nesmagumas nu< 
niarięs dingo ir veliju kiekvienam žino

■ gui kreiptis pas žukaiti su negerais vi- 
1 durtais, n tos žolės ,'r jumis atitaisys

V. šereika, V. četkauskas, V J 
kas, A. Vinciūnas, Ben. Ja

kutis, M. Norbutas, J. K. Nau-' 
jalis, J. Mockevičius.

Juška paguldė lenku
INVESTMENTAS

p. Stati
H.

Tad-ui i>e \ 
jėgų dar bii' /. 
Naujosios

- ' Komer;

unasu Aiiibroz.1.-

Tamo-

KALBĖS ADV. MILERIS

Didi 
žymiai 
bėtoja- 
Hf ris i. 
Bestom 
tinė j s 
giamo 
jo. k 
Centro n' 
Stra k a

Pro 2 
sesutr

bin>!
<) rabi

Tai i 
indomi 
sezom 
tėveli' 
svotą iru 
ta tena

ram i 
Samia 
vi -na- 
sandai 
darą, 
atsitik 
SO pa- 
na. k;
kili, km ’ 
riati' ir i- ■ 
tojam- kuli' 
nežino ji u.m 
snūdai i<-<-u
13 5

milžin

atimti
Naujosios Anglijos ė-ampijona- 
ia. Hm \T*ltui. Po sunkios ku

- 34 miliuto?

!’. SUAREŠTUOTAS UŽ BUČIA 
VIMUS.

Girdeje-

MILŽINIŠKOS PRAKALBOS

ARBATINIS BALIUS.

Narys.
parodyt visą >avo spėką ir mi
klumą. kad paguldžius puslau
kini indijomi Montour. kuris 
.'Vmia 2(io svari] ir y 
imi' stipriausiu vyru
ristiku. Ar pasiseks Juškai?

NAUJA LIETUVIU BIZNIO 
IŠTAIGA

• u Montour. tą pa- 
i> lenki] ė-ampijo- 

i italu ė.impijonn

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

't' s'Hi.i raS:.niūkę, Ii aa^ija laiko 
•' stis.rialcams k:.< a.n: u.i.rtiln-

M

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOH 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Jaroša. A
562 K. 6-th St., So. Boston, Maat. 

Vlce-plrm. — J. Grubinskas,
157 M Street, So. Boston, Mas*.

'rot. Raštininkas — A. Janušonis,
1426 Columbta Rd., S. Boston, Mas* 

tnins’i Raštininkas — K .Kiškis,
8 Hareh Street, So. Boston, Mas*, 

'ždinihkas — L. švagždys,
111 Bovven St.. So. Boston, Mam, 

i’varkdarys — P. Laučka,
3i>5 17. Fifth St., So. Boston, Mas*.

Draugijos reikalais kreipkitės vim- 
os Į protokolų raštininką.
Draugija savo suslrnkimns laiko 2-n 

edėldienj kiekvieno mėnesio 1-mų vaL 
>o pietų parapijos salėje. suivetith

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

BOSTON, MASS.

IN. RAšT. -- .Juozapas Vij.ke.ii'iK 
IHkl II. Broa> a v. S*>. Bo-ma. M: ". 
ASIERITS — A’.iir.
GI i E. I'ifti: S'.. S<>. BosG.::. M.- s-v 

iARSAI.KA—Kr žirni.-ra s M ikmii •■..-.
iktG K. Broad-,va y, S<>. lio-m.;:. M. - 
1>. L. K. Keistučio Draugi.;:) i:.

tį mėnesinius susirinkimus k..- 
edėldięr.j kiekvieno in-’-ra-sn.. po

691 MYšainTon St.. Boston.
’ ,:i0 vauindą po pieti.l. Ateidami 
'□sirltįkjmo atsiveskite su savim <l:m- 
■iiius ntf’ijr, nariu prie musu draugus 
r:rašyt i.

CAMBRIDGE, MASS.
Didžiausias lietuviu garadžius

Mes parduodame naujus ir 
senus karus, taip-gi taisome 
juos. Turime dengtą Cadillac, 
kuri parsamdom vp>mijon'is, 
krikštynoms ir laidotuvėms. 
Patarnaujame dieną ir naktį.

Technology Garage, 47 AVind- 
sor St Cambridge. Mass. F!7)

' į REIKALINGAS geras zakristijo-

melžtas kun. Garmau.' a.-men.'
“( ambridgimis lietuviai ka

. ... ..... 1O.M BALIAI SU KALKUBIAIS J-
itulikui. girdėjo tas gražias ir .taikymais AM PITIMT LVBV 
riml'ns,,. kun. r,srm.... nr, ' ' r.s,TW

• *• ''i .11 SsVl

i-.'okrrikjis, prekė tik Š9.0<X.
:: fc-imyriŲ 3." kambarin narna s 

lū.C®o« mado< improvonieiiia;«. 
riunl šildomais pečiais, piazai.s : 
šakio ir užpaaklio ir elektriką. ?

vietoj Užorchestery prie I’b 
kė gyvena N<‘rv Vorl

A. I V A S
361 Broadway, S. Boston, Mass.

Tel. S. B. 4000

1 DAKTARAS
I. LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietu vys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS: 

nuo 9 rvte iki f> vaL vakare.

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galimo tiuikalbiti ir lietuviikot i 

i 
anso v4Jš*5DO8: Rytais iki 9 »*L | 

Po pietų nno 1—8 
Vakarais nuo6—9

5M E. Broadway, So. Boston

16 METU SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broeuhray, So. Boston
VALANDOS: Nno 9 r. iki 7 v. rak.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet.

7 Iki 9 v«k.
389 Broadway, So. Boston.

Tautietis.'kuopa. Kadangi




