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LIETUVOS PAVILJONAS
ĮRENGTAS NEBLOGAI

Kaimas, IX-16 (Elta). Gau
tomis iš Prahos žiniomis, Lie-

LIETUVIS GAVO LAIPSNĮ PRIEŠ BERAŠTIŠKUMĄ
Washington. — Švietimo

i’do skirtas šiai parodai kredi
tas, visai neblogai.
, Pirmą dieną parodą aplanke
i apie 50,000 ž.inoniu. Šioj pūro- 
j doj, kaip ir Londono irištok-

PASITRAUKS Iš TARNY
BOS

Prieš keletą savaičių kele
tas amerikonų lakūnų buvo 
įstoję į Francijos aviacijos 
tarnybą ir buvo išlėkę į Mo-

lroką kovoti'prięš riffus. Da- tuvos paviljonas parodo,; buvo 
bar dėl kokios tai priežasties drengtas savu laiku ir, kiek lei- 
tie amerikonai lakūnai L 
tarnybos palmosuojami.

Francija ir Vokietija 
pasižadėjo nekariauti

DU PRIEŠININKAI PASI
BUČIAVO

Locarno, Šveicarija. — Iš 
čia atsibūnančios vokiečių 
alijantų konferencijos kas
dien buvo leidžiama žinių a- 
pie pilną susigerinimą ali
jantų su vokiečiais. Spalio 
15 d. paskelbta, kad susita
rimas galutinai įvyko ir su
tartis tapo užbaigta. Fran- 
eija ir Vokietija pasižadėjo 
tarp savęs daugiau neka
riauti. Sutarė ant rubeižaus 
sudaryti neitralę juostą. į 
kurią nei viena valstybė ne
galės ineiti su kariuomene. 
Jei kuri iš jų pradės karą 
prieš antrą, tai Italija ir An- 
lija užpultai eis talkon. Jei 
pavyzdžiui Vokietija pultų 
Francija, tai Anglija ir Ita
lija eitų talkon užpultai 
Francijai. Ir antraip. Jei 
Francija pultų Vokietiją, tai 
Italija ir Anglija eitų talkon

■Vokietijai. ■

Šitokią sutaitp.vokiečiaLLr 
alijantai padarė po dviejų 
savaičių derybų. Šitą sutar
tį turės dar susitariančių 
valstybių parlamentai užgin
ti ir paskui Londone jį bus 
visų valstybių atstovai pasi
rašyta. Taip suistarus Vo
kietija ineina į Tautų Sąjun
gą ir yra pilnateisė narė. Ta
da pasaulinėje politikoje be 
Vokietijos balso nebus klau
simai rišami.

Dar lieka susitarti dėl sau
gumo teritorijos Lenkijos ir 
Čeko-Slovakijos. Bet Vokie
tija nesispiria už rubežių pa
keitimą dabartiniu laiku ir 
trukdėsi© yra spėjama nekils 
dėl šito klausimo.

Šių metų pabaigoje bus 
sušauktas Tautų Sąjungos 
pilnaties posėdis ir Tada Vo
kietija bus formaliai priimta 
į Sąjungą.

Du mėnesiu su viršum viešėjau toj šaly, kuri pirmuti
nė pripažino Lietuvą nepriklausoma valstybe. Laikas pra
ėjo kai sapne. ‘Nors svetimoj šaly būdamas, bet lankyda
mas lietuvių kolonijas ir visur rasdamas tikrai lietuviško 
nuoširdumo ir vaišingumo, jaučiausi lyg kad Lietuvoj 
esąs. Dideliu susidomėjimu sekiau tiek lietuvių, tiek ben- 
dari amerikiečių viešąjį gyvenimą. Mano įspūdžiai yra 
malonūs ir skaistūs. Amerikos gelžkeliai, plentai, Ame
rikos viešoji tvarka ir piliečių gerovė man pasiliks svajone, 
kurią stengsiuosi realizuoti savo Tėvynėje. Lietuvių gi 
išeivijos nuoširdus rūpinimasis Lietuvos geryneiga ir at
vadavimu lenkų užimtos mūsų sostinės Vilniaus, duos drą
sumo ir ištvermės man ir mano bendraminčiams Lietuvos 
darbuotojams be atodairos eiti prie Vilniaus atvadavimo 
ir Lietuvos sutvarkymo.

Tie malonūs įspūdžiai, kuriuos vežuosi Lietuvon, ska
tina man tatri širdingą padėkos žpdį lietuvių išeivijai A- 
merikoj. Sėdu laivam Turiu vilties pamatyti Lietuvoj 
visus tuos brangius tautiečius, kurie rodė man didelio pa
lankumo. Sudie tautiečiai! Ligi pasimatymo Lietuvoj !

A. Šmulkštys, Seimo Atstovas 
Brooklyn, N. Y. spalio 10 d., 1925 m.

joj lietuvis F. A. Gelumbis 
gavo laipsnį M. A., tai reiš
kia Master of Arts. Seniau 
ji sten yra gavęs žemesnį 
laipsnį — B. A., tai yra Ba- 
chelor of Arts.

nių reikalų "Departmento, 
pasiryžo užvesti vajų prieš 
beraštiškumą. Amerikos D. 
Federacija ir kitos didžios 
organizacijos pažadėjo tal
ką.

PLĖŠIKAI PAVOGĖ DAUG 
TABOKOS

Stamford. Ct. — Plėšikai 
užpuolė didelį tabokos pri- 
liuoduotą troką. Jie nuver
tė draiverį, patys susėdo ir 

’nupyškėjo. Ant to troko ta
bokos buvo už $25.000.

KRATOS PAS KOMU
NISTUS

• London. — Policija darė 
kratą komunistų kvatierose. 
Suareštavo šešis komunistų 
vadus.

SUSIKŪLĖ DU KARO 
LAIVAI

j San Diego. Calif. — Minų
i naikintojas ir submarinas 

Washi"ngton. "V aidžios;susikūlė. Abu laivu buvo

DARBAI PAGERĖJO
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GIJAKASIUS | Suvažiavimas be to toje 
y X j ■ | dienoje nutarė uoliai veikti 

laibo Federaci-, Prieš komunistų veikimą u-
Atlantiė 

Amerikos 
jos su važia 
kęs angliakąįsių vadas John 
L. Lewis. i sveikino de
legatus ir (bėjo apie ang
liakasių striki Sakė, kad 
kaikurie visuomenės veikė
jai kvailai irmežinodami da
lykų kall)ėjęjybūk visuome
nei nesą dėt streiko pavo

 

jaus, būk anglių nepritruk

 

sią. Lewis s|ikė, kad jei ry

 

toj streikas Ifįigtūs ir darbi
ninkai sugrįš . darban, tai 
ir tokiame šilkime. nepa
tenkinti! visuomenės anglių 
reikalavimo 1 r ateinančią 
žiemą.

Toliau a iakasių vadas 
nurodė, kad f dabar anglių , 
kompanijos ir kiti anglių 
biznį varantieji pakėlė kai
nas ir maišą ras anglis su 
prastomis ir.iįiilžiniŠkus pel
nus darą. Tokiu būdu vien 
didžiosios anglių kompani
jos kas mėnesį pelno darą 
virs - ■ ■■ ■

A. Darbo Federacijos su
važiavimas triukšmingai 
pritarė angliakasių streikui 
ir žadėjo jiems paramą. Ta
me reikale primta tam tikra 
rezoliucija.

PADARĖ PALANKIĄ 
SUTARTĮ

Rusija ir Vokietija pabai
gė prekybines derybas, ku
rios tęsėsi per du metu. Su
tartis yra palanki abiem pu
sėm. Nei Rusija, nei Vo
kietija nei su jokia kita vals
tybe neturi tokios palankios 
prekybinės sutarties, kaip 
kad jos turi tarp savęs.

Žinios is Lietuvos?
TRANZITAS PER UETITVĄ 

PRASIDĖJĘ
Kaimas, IX-15 (Ėlta)š.Ten

ka patirti, kad tranzitas per 
Lietuvą iš Vokietijos į SSSR ir 
iš SSSR į Vokietiją jau prasi
dėjo. Del to paskutiniuoju me
tu žymiai padidėjo Lietuvos 
traukinių rida. Per š. m. liepos 
mėn. visų Lietuvos plačiųjų ge
ležinkelių traukinių rida pasie
kė 220,773 kini., tuo tarpu kai 
per tą pat 1924 metų laikijtrau- 
kinių .rida siekė tik 194.260 
klm.

Paskutiniuoju metu padidėjo 
ir siaurųjų geležinkelių rida, 
būtent per šių metų liepo> niėn. 
padaryta 94,516 klm. o per tą 
pat 1924 m. laiką — tik '3,476 
klm.

sinunimo: čia svarbu 'ekonorąį^  ̂
nė dalyko pusė. * Taigi šiondš||| 
dienomis Ūk. Sąjunga, nė,sąp^^ 
nuote nesapnavusi, įsigijo"$įJtt^jĮ 
ją inarį — Alvito Pieno Perdirbi 
kimo Bendrove! C5^

DARBININKŲ BANKAS 
AUGA

Netv York. ’—~Ammdkok1liotmb
Darbo Federacijos bankas'daugiausia '‘Maisto’ b-vės 
auga. To banko prezidentas,produktais, saldainiais. A-ies-į 
Peter J. Brady praneša, kaditu- nurlu. popierių, -tartonu.1 
dabar banko turtai siekia hnais ir oda. .
$12,500.000. Bankas Listei-' 1; kai k^ių Pirklį

_ * j erar. rimtu naklausimųge tik prieš du metu. , t t ., .■ vos tualetiniam įmūri: 
' '' tu i.

Šit

PARAPIJOS SUEIGA
Griškabūdis (šakių apskr^”3 

Tuojau po sumai šventoriuje^^ 
vyko parapijos reikalais sųe>.U^ 
g,a, kurią sušaukė ir jai pirmi- 
ninkavo vietos klebonas kiuL 
Vaičaitis. Buvo tartasi išgrįą-1|||| 
ti šaligatviai ir patiekta mettoe^i^ 
apyskaita išleistu ir surinkti^-. :||| 
pinigų.

Griškabūdis, kaip ir kiti diį-^|| 
desnieji bažnytkiemiai, norima \||| 
paversti miestu, todėl apskrię.^  ̂
ties valdyba nekartų jau ragi- 
no išgrįsti šaligatvius pto '||| 
šventorių, sodą, kiemą, špitoū J|| 
lę, ‘•Žiburio*' draugijos namą ;j|| 
ir pro kitus parapijos troKe- 
sius. Buvo nutarta tiesti medų f||| 
niai šaligatviai, nes Griškabi£ 
džio apylinkėje nėra nei žvV-' 
riaus, nei akmenų. L/

Kai dėl metinės apyskaitoj- 
tai klebonas aiškiai praneš^;'-, 
kiek pinigų buvo surinkta per 
atlaidus aukomis ir mokesčio . 
nuo margų, kiek išleista staty? 
i..-;: trohc-sių. bažnyčios siemr 
ir stogo remontui, Pasirodo,.-'-:^

PIRMOJI VAIKU KOMU
NIJA

Griškabūdis (šakių apskr.).
vaikai buvo

i prie pirmo-
Rugsėjo 6 die-

Saugiausias ir pavojin
įreis nuo Lietuvos fabrikui 

_• • j gamintojų sugebėjimo <)giciusids krdstds p° ?u°p«
- j zoniniai apskamiavimai yra pa-1

------------------------------ -—------- Jankūs ir eksportas galimas. 
KIEK NETEKO ŽMONIŲ i 

•--------------- iFrancijos premieras par-i

etų- klubai
šio.' Komunijo' 
ną vaikai atliko išpažintį ir pit- 

produktiĮ ęksporų mą kartą priėmė Komuniją, 
aražiais rūbeliais ir

Per 'urną i r pamoks,- 
> stovėjo ar klūpojo

už grotelių. Gražu

i ir 'gėlėm)

' prieš ai toru, 
prakilnu!

i
Jį
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MINISTERIS IR REDAK
TORIUS DVIKOVOJ

La Paz, Bolivija. — Šios 
pietį} Amerikos respublikos 
užsienio reikalu ministeris ir 
redaktorius laikraščio La 
Verdad labai susipyko. Vie
nas jų antrą išsaukė dviko
vom Bet per susišaudymą 
nei vienas nebuvo sužeistas. 
Šaudytojai buvo už 20 žings
nių nuo viens kito.

Atlantic City, N. J. — A- 
merikos Dąrbū Federacija 
pabaigė savo sūvažiavimą. 
Paskutiniai nutarimai buvo 
neateigti atskiros darbinin
kų, politinės partijos ir prie
šintis Rusijos pripažinimui. 
Green tapo išrinktas prezi
dentu. Jis prezidentavo po 
S. Gompers’o mirimo.

samdymo biuras skelbia, kad , 
didžiosiose pramonėse dar
bai per rugsėjo mėnesį page
rėjo.

Pirmiausia tai darbai pa
gerėjo automobilių pramo
nėje. Nors automobilių ga
myba ligšiol buvo nemaža, 
tai vis-gi pasirodė kad rinka 
jiems tebėra gera ir automo
bilių pramonė padidėjo.

Prekių gabenimas geležin
keliais teip-gi padidėjo. Per 
tai geležinkelių šapose ir ant 
geležinkelių darbininkų 
skaičius padidintas.

Geležies ir plieno pramo
nė kilo per rugpjūčio mėne
sį, bet tada neapsistojo, ki
lo ir per rugsėjo mėnesį.

Audiminės ikišol silpnai ė- 
jusios pramato artimoje 
ateityje geresnių laikų.

Medžio pramonėje pade
dama priimti daugiau darbi
ninkių

Bovelnos ir cukrinių, run
kelių valstijose vis Tpikalau- 
jamaM&rbininkų.

Budavojimo pramonė vi- 
► silose didesniuose centruose 
eina gerai.

sužeisti, bet abu galėjo savo 
jėgomis plaukti Į uostą.

TROCKĮ VĖL SUSIRGO

Maskva. — L. Trockį, Ru
sijos bolševikų garsusis karo 
ir laviyno ministeris, kurs 
prieš penkis mėnesius po li
gos ir ginčų su “draugais” 
buvo vėl įstojęs darban, da
bar vėl susirgo. Išvažiavo 
į Kaukazą gydytis. Pasta
ruoju laiku jis dirbo ekono
minėj srityje.

KUR SAUGIAUSIA

Cleveland, Ohio. — Čionai
buvo tarptautinis saugumo lamente paskelbė, kad'Siri- 
kongresas. Buvo atgabenta joj Francija “beraminda- 
skaitlinės apie saugumą įvai
riose šalyse. Pasirodė, kad 
saugiausias pasaulyje gyve
nimas yra Danijoj. Pavo
jingiausia gyventi Suv. Val
stijose. Suv. Valstijas ne
saugumo žvilgsniu seka An
glija. Per nelaimingus at-, 
sitikimus per metus žmonių 
žūva 76.3 iš kas 100,000 gy
ventoj ip Anglijoj nei pusės 
tiek nežūva kaip Suv. Valsti
jose.

Suv. Valstijose kas valan
da dieną ir naktį per auto
mobilių katastrofas žūva du 
žmonės.

Danijoj kasmet žūva tik 
20 žmonių iš kas 100.000 gy
ventojų.

PROJEKTAVO ŠUNĮ, 0 
IŠĖJO KATĖ” 

Alvitas (Vilk, apskr.).
m. rūgs. 6 d. buvo, jei ne paš

iną” tą kraštą neteko 6,042 tbutinį, tai tikrai pirmą kartą 
kareivių.
joj Azijoj ir Tautų Lygos' 
pavesta po Francijos globa, j

Čia

Sirija vra Mažo-{Liet-tvoję, toks atsitikimas. 7..\, . .,
* i <“-i • • j • — I 1 Si! 11 KO,

NETIKĖTA MIRTIS
Kutai (Dubioji;; valsč.. Ša

kiui apskr.). Šiame kaime stai
ga pasimirė Petronėlė Kutienė. 
■Velionė, gimimu Sartytė, kilo 
iŠ Smilgių kaimo. Buvo įtar
tas jos vyra>. su kuriuo nela

bo! pasirodė, jog
mirė širdies liga, kuria jau se
niai negalavo. Mirė nakties 
įimtu, gulėdama svirne.

APROKAVO NUOSTOLIUS

Los Angeles, Cal. — R. C. 
Knox, pašto inspektorius 
buvo paskirtas*' aprokuoti 
nuostolius per v^ystę pada
rytą pereitos savaitės pabai
goje. Tada piktadariai ap
vogė pašto troką. Tyrinėji
mai .parodė, kad nuostolių 
padaryta už $300,000.

Keletas įtartų plėšime 
žmonių yra suareštuota. 
Kaikurie suareštuotųjų pa
leisti, bet penki laikomi ka
lėjime tolimesniam tyrinėji- riaušių, buvusiu prieš keletą 
mui.

lūk. D-los -agronomas įsteigė 
lŪk. Sąjungos pieninę. Steigė
jai^ buvo valsčiaus tarybos pir
mininkas (Ūk. Sąjungos), vals- 
įčiau ssekretorius (socialdemo
kratas) ir vietos mokytojas!ir
gi soči ai deni.), nors tikruoju 
sumanytoju buvo Ž. Ū. D-jos 
agronomas p. Zabolavičius. 
Rugsėjo 6 d.‘ Įvyko pieninės 

; steigėjįj susirinkimas. Narių 
išbandytas per metų eilę ir pi- Įsirašė maža. Dauguma ūki- 
į*esfiio ir greitesnio būdo neat- ninku, žinodami, kieno inicia- 
rirado. Per mūs Bendrovę;tyva darbas vedamas, paskel- 
siunčiamieji pinigai nueina į bus narių įsirasymą. smirinki- 
Lietilvą ir pasiekia adresatus m a' apleido. (
dMigmaž per 10 dienų. 1 Prisirašius nariams, reikėio vo pro bažnyčią, 1 - 

Atėjo ruduo Lietuvoj, atsi- (klausnnas. kanoje trmkama .r kinuly.lam. 
darė mokyklos. Pribėkite eentralinėje organ.zaeuoje p.e-pĮatal.kame. , 

Savo giminaičiams eiti mokslus 
pėriųskite ti

■i 

ė

GREIČIAUSIAS PINIGU 
SIUNTIMAS

Šanchai, Kinija. — BoveL 
ninėse audiminėsė vėl kilo 
streikas/ Sustreikavo lOęOOO 
audėjų. Streikas kilo pro
testui išreikšti prieš svetimų 
valstybių atstovų tyrincjihią

mėnesių^ :

NEGERBIMAS ŠVENČIŲ IR 
POILSIO ĮSTATYMO

Pasvalys (Biržų apskr.). Pa
svalio laisvamaniai, susispietę 
į gaisrininkų draugiją, varo’ 
agi tari ją prieš valdžią ir katfb> 
likų Bažnyčią. Per šv.- Onot. 
atlaidus laike -minos toji drauš 
gija suruošė demonstraciją: 
prie pat bažnyčios. Orkestru^- 
griežiant su vėliavomis maršai?__

pro hažnvčią, kekh u* - j
i

........  ......... >LMai ap«kr.l^^p 
nine registruot?. " 'Klausimas Išminkąs....................to trįnkš^^S

. - . . . buvo sprendžiamAfe slaptu bal- kaltininką p. Igną Karpns»«ąy7-^
r _;iąskite hętns reikalams per jr (-.įa aptiko tai, ko dviem savąjĮ^f^aj-ešto^
Lietuviu Prekybos B-vę litą j ųei agronomas,<nri kai km ^bčialistai pranėjo 
pluoštą, fretižmirškite1 saviš-1 • • -• • ' ------- i
kių Lietuvoje, aplankykite juos 
Lietuvių Prekybos B-ves per
laida.

LrtStANIAN RALIS 
CORPORATION

ŠM lro*dway, So. Borto®, Mm*.

Lietuvių Prekybos B-vės bū
das siųsti pinigus į Lietuvą yra

buvo sprendži anriik slaptu bal- kaltininką p.

I

i

OtrW žmoftu pažangu tik 
tuotiMi, jėi jis ptbiai rapmnta 
tawpa«t(.

tie steigėjai neprainatė ir nesu.yerkšlenti/ hf»k ) “ krikfcčjphX| 
tikėjo: vieno balso didžiuma, yaržą jų teisę?/!. P. 
pieninė nutarta registruoti Ūk. kai.grįžtant atlikus 
Sąjungos Centre. Ta? tau ho- arešto namo, laisvamanių 
ba ir ragaišiai. ;' dfek norėjo jį sutikti su 6

Agronomas raukėsi; iem. ūk.-rti1 ir vėliavomis.1, bet,
D-još Salininkai kėlė triukšmą. iŠ policijos teidmo. lah*va<il 
bet vistik galų galę< ^norėdii- Įvadas vienas sutiko p.’ 

: mi vįso darbo ardvti, nurimo, ką.
Ir tikrai, jeigu Ė. Ūk. D-ia yra I Tai jau ynt viešas nurista _ 
bėpatryvė (kaip ji skelbndsh inąs prieš švenčiųrirppOrieV^^a 
tai šito dalyko tenebfimira-ta^mą» .
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Užsie«y ____
g|j,,' “DARBININKAS
gMŠ West Broadway South Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620

PremmtraUs Xaim:
'Metams____ ___________ $4.50

45.50 
$5.50

B A R BIN1III'- tris iW_tb«<>)
o&udiei every TUESBAY, 2XUB8»AT a£d

------------b*
jeSEPK’S UTHVANIAN B. C ASSOČIATION 0F LABO*
«s secoai-elusa matter Sept. 12,1*15- at tb» post Office ąt Ęostan, yuB. 

ūnder tbe Act Jfiu-ch 8, 1879.”
Ce»ie>t*Mce f»r malliMj at speaial i-ate «f postaje provided fer in Sectlon 1103 

j ’ Act of October t, 1>17, authtrizei »a Jnly 12, ISIS”
. Subscription Kates:

Sąri? ___________________$4.50
įįšton aad suburbs------------$5.50 Boston ’e ir apyliakėse
ireigMjeouMtries yearly___ $5.50
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1;' Prancūzijos Bėdos
: Paryžius pranešė, kad pereitą pirmadienį iškilo smarkūs 

^ęĘEUnbruzdžiai, kurie greit apėmė visos Prancūzijos miestus. Tie 
sukilimai suruošti protestui prieš karo tęsimą Morokoje ir Siri- 
įjoję. Į revoliucinį streiką išėjo gana didelis -darbininkų skai-

ĮgfV Nežiūrint į dideles vyriausybės pastangas revoliucinė ban- 
|||.'?ga kėsinosi išsilieti į aštrias revoliucijos formas. Vienok, kaip 
|į.' -kėliausios žinios sako, dėka kanuolių, kulkosvydžių ir orlaivių 
S^pąigelbai, vyriausybės kariuomenė nugalėjo sukilėlius ir įvedė 

-tvarką. Sukilimo kovoje daug žuvo ir daugiau sužeista. Pa- 
Igį jyžius dabar save ramina, kad revoliucinis streikas susilaukė 
Į||:? pilniausio fiasko. Bet paėmus domėn tą faktą, kad sukilimas 
||' 'sėapsėjo be aukų ir ginkluotų susirėmimų, reikia manyti, kad 
||' tie sambrūzdžiai negreit aprims.
|H . Paryžiaus vyriausybė dėjo visas pastangas to sukilimo už- 
||j. gniaužimui, ji, bijodama revoliucijos, sutraukė dideles karo 
gi pajėgas į Paryžių, o tatai liūdyja, kad šalies padėtis rimta.
|| T' Vargu bau kraštutiniųjų kairiųjų-komunistų propoganda, 
H apie kurią kalba kitų srovių spauda, šiame sukilime sulošė svar- 
Ę. bią rolę. Nors, tiesa, komunistai aktyviai jame dalyvavo, bet 
6 jų skaičius, kaip manoma, mažas, tad tiek pat mažai sverian- 
| tis. * ’

Senai žinoma, kad revoliucinius perversmus suruošti vie- 
nos ar kitos grupės užsispyrimu negalima, tiesiog neįmanoma, 

g tam reikalinga ko tai svarbesnio — revoliucinių apystovu, t. y. 
tam tikro absoliutės liaudies daugumos nusistatymo ir ūpo, iš 
gyvenimo aplinkybių susidarančių.

Bolševizmas, kaipo toksai, turi pasekmės tik ten kur yra. 
jęhaątingumas — betvarkė. Ir jei šiek tiek Prancūzijos sukiĮi- 

me figūravo komunistai, tai tik dėka toms nenormalėms apys- 
tovoms, kurios šiandien vargina visą Prancūzija Gi, pats 
Prancūzijos revoliucinis ūpas augo ir tarpo, greičiau, iš gyve
nimo apystovu. Į Prancūzijos gyvenimą arčiau prisižiūrėję, 
matome štai ką: prancūzų imperialistai šalį įtraukė karau su 
Vokietija ir tuo padarė neišskaičiuojamus žmonių gyvybėmis 
ir materialius nuostolius, paskandinusius Prancūziją skolose ir 
padariusius ją subankrutavusiu skolininku.

Pasakiško didumo mokesniai, uždarbio mažėjimas, nubied- 
nėjimas ir darbo žmonių skurdas — tai nugalėtojų laimėjimas. 
Prie tokių nepakenčiamų gyvenimo sąlygų, imperialistiškos 
nuotaikos žmonės tęsia baisią vidaus politiką — eksploatuoja 
{išnaudoja) vargdienius. 0 išorinėje politikoje veda tąz pačią 
sutrūnijusią svetimų žemių bei kolonijų grobimo avantiūrą. Tuo 
dar nesitenkinama, dar ir lenkai talkon pasikviečiama.

Pagaliau, visos nuoskaudos puola ramiems gyventojams, 
kurie už visa atsako savo kišene, o kas blogiausia gyvybėmis.

Gal būt tokios politikos žalumą pradeda suprasti visa Pran
cūzija: jeigu to dar kažin kodėl nemato valdančiosios viršūnės, 
tai liaudis netekusi kantrybės pradeda griežčiausiai protestuo
ti prieš nusipolitikavusius imperialistus.

Bet pastarieji daugiau rūpinasi prancūzų ginklo garbe, 
dar daugiau savais interesais, visai nemanydami apie tai, kad, 
dėka tam, liaudžiai tenka nešti vargą ir skurdą.

Ir jeigu tie, kantrybės netekę, žmonės Paryžiuje stato ba
rikadas ir griebiasi ginklo, kad pareiškus savo protestą dėl 
žmoniškumo teisių paneigimo, tai raudonkelaiai kapitalistai tu
ri žinoti, kad tokį žingsni verčia daryti biauri imperialistiška 
grobimo politika ne tik Morokos ir Sirijos ramiųjų gyventojų 
naikinime, bet ir savo šalies gyventojų alinime,

C ’ Kalbama apie taiką, bet nuo taikos bėgama. Jeigu Euro- 
g|į J50S vidury atsirado neramumų, tai taip pat ačiū Prancūzijos 

ĮiUiperialistams. Jie išaugino kitą pasaulinį plėšiką ir grobuo- 
I nį— Lenkiją, kuri svetimų žemių prisigrobusi pradeda spring
ti. Jau niekam ne paslaptis, kad Vilnių iš Lietuvos išplėšė tu 
pa&ų prancūzų skatinami ir, gal, jų vadų vadovaujami. Dar 
if Šiandien Prancūzijos imperilistai veda tokią šlykščią svetimų 
Intų pavergimo politiką. Bet tas negalės ilgai tęstis. Mes ži 
teo, kad imperializmas ribų nežino, bet mes žinome, kad ne 

5T0enas toks imperiaiistiškas užsimojimas rttlo sau galą.
* ■’<tū

L Šiandien Prancūzija džiaugiasi, kad nugalėjo sukilusius 
PrfteoGzijos darbininkus, ji i, kad ir toliau galės tęs-

Skeriiynes Morokoje ir Sirijoje ir ti prie grobimo sa- 
įjmrtumdėlę. Dar galima tikėtis naujų sukilimo bangų, o ka- 

įsisiūbuos, tai dabartiniai galiūnai pamatys, kad lai- 
pažvelgti teisybei akysna.

B

pasiūlymus amerikoniškiems 
bankams dėl dideliųužĮpirkimų 
pastaraisiais 5-6 metais. Sovie
tų atstovas Gurevičius prašo a- 
merikoniškųjų bankierių kredi
to. Gavus tą kreditą Rusija 
galėsianti užpirkti Amerikoje 
įvairių prekių už ,2,162,000,000 
dolerių. Be to, Gurevičius ža
dąs pirkti 20,000 traktorių ūki
ninkams. ;

Tą pąsiūlymą svarstė val- 
<ižios ir finansų sferos. Nutar
tą neduoti jokių kreditų sovie
tų valdžiai tol, kol Amerika 
jos nepripažins de jure. Sovie
tų valdžia negalinti duoti jokių 
garantijų tų skolų atmokėji- 
nnii. AVashingtonas į tą pasiū
lymą žiūri, kaipo į pastangas 
vesti komunizmo propogandą 
Amerikoje. Siūlymui neduoda 
jokios reikšmės. Netiki, kad 
Rusijoje galėtų būt naudojama 
20,000 traktorių. Bankininkai 
nesutinka duoti jokių kreditų, 
kad ir už didžiausius, sovietų 
valdžios siūlomus, nuošimčius.

Komunistai gyrėsi, kad visą 
Ameriką užpirks. Bet pasiro
do, kad. iš didelio debesio ma
žas lietus.

UŽ MARINUOTAS LENINAS.
Bolševikai plepa, kad jie jo

kios religijos neišpažįsta. Su 
tuo negalima sutikti. Visiems 
žinoma, kad bolševikai jų die
vinamam vadui Leninui mirus, 

-jo palaikus užmarinavo ir už
konservavo ir ties jo lavonu 
.meldžiasi. Žinoma, meldžiasi 
kitaip nei krikščionys, jie mel
džiasi bolševikiškai. Pastaro
sios žinios iš Maskvos sako, 
kad jie dabar statysią didelę ir 
gražią marmuro karstamą. Da
bar esą medinis karstas “pro
letarų” vadui perprastas, tad 
ikimš jį Į gražesni, kaip kad ki
tados su carų kūnais darydavo. 
Pasak planų bus statoma cent- 
ralinė salė, kurioje Įtalpins po-

Vargo Plunksna

kad didelis lietuvių darbinin
kų skaičius išvyko į ^raųc^į- ( 
ją M laimės” ieškoti. Dabar 
Jau gauta žinių, kad šeši lie- Į 
tuviai darbininkai iš išvykų- . 
sios partijos į Prancūziją, ne-, 
gtfiėdami pakęsti ten darbo są
lygų, sulaužė pasirašytus kon
traktus ir pabėgo. Laukiama 
ir daugiau tokių pabėgimų.

Namai pragarai — be namų 
negerai.

MŪSŲ “BRACIAMS” 
BLOGAI

Valiutų biuletenis praneša, 
kad Lenkijos zlotas tebesmun- 
ka. Vakar lenkų zlotas tekai
navęs tik 4į amerikoniškus 
centus. Buvo laikai, kai už zlo
tą buvo mokama 27 ameriko
niški centai. Šlechtna ekono
mija ir groboniška politika vi
sai mūsų “bramalius” nuban- 
krūtinę. Dar tebekalbama, kad 
zlotas galvatrūkčiais lėksiąs 
dar žemiau, kai kadąisia vo
kiečių markė. Saugumo sutar
tis ir vokiečių boikotas neina į 
sveikatą. Pasprings ir su Vil
niumi. Mes tam džiaugiamės, 
nes tokiai neišmintingai ir peš- 
tukiškai tautai niekas gero'ne
imki.

VILNIUS IR ATEITININKAI

orgamzaęijąfy 
kai.4 •* yg.
L ^idi tai įlfeįj.'įįli pąju- 
^ęh U^uv^- ”
ją Vilniaus ą.c.: v... JĮ 
etoj ... Kaip sunkiausiose tė
vynės laisvės kovų valandose 
ateitininkai pirmieji atsistojo 
fronto ugnyje ir savo galvas 
padėjo, taip ir Vilniaus vada
vime, jie pirmieji įžengs į Ge
dimino kalną ...

Nuskriaustoji Lietuva! Ta
vo viltys į senąją bočių sostinę 
—Vilnių išsipildys, nes jau-' 
nųjų tavy sūnų galinga dva
sia .». '

Nesulaikomai veržiasi ateiti- 
ninkijes srovės į visą Lietuvos 
gyvenimą ir jį užkariauja . . .

Nesulaikomas, galingas jos 
troškimas—grąžint tėvynei iš
plėštą širdį—užkariaus ir Vil
nių ...

Be jaunos, ugningos dvasios 
— nėra didžių darbų.

Atvaduof Vilnių—didis dar
bas.

Į didį darbą reik prikelt visą 
tautą ir užžiebt jos dvasią . I .

Prikels tautą ir užžiebs jos 
dvasią ateitininkai, nes jų dva
sia’ senai ugnimi liepsnoja . . .

Kas su ateitininkais—tas ar
čiau Vilniaus.

į Garbingi lietuviai! Jūs my- 
I lit Vilnių—mylėkit ir ateitinin-

Mes neužkariavom Vil
niaus . . . Bet, Vilnius užka
riavo visų mūsų širdis, nes jis 
Lietuvos širdis.

— Mes be Vilniaus nenurim
sim — skamba graudus aidas 
kiekvieno krūtinėj . . .

— Kada gausime Vilnių? — 
klausia drebančiu balsu žilas 
kaimo senelis.

— Kaip atvaduoti Vilnių ? — 
galvoja rimti politikos vadai, 
diplomatai,.

— Į Vilnių, broliai — skani-

Darbais parodykit savo mei
lę . . . Ateitininkų attsovai da
bar pas mus.

X.

ATEITININKU ATSTOVU 
MARŠRUTAS

.no Lenino karstą, o šalimais tų]ba jaunų, degančių širdžių ga- 
salių būsią kiti kambariai. į ku-[lingi aidai.
riuos sugabens visus Lenino ; Taip ... Į Vilnių eis pirmie- 
daiktus. . . .

Ant tos karstainės bus išsta- nųjų, kurių širdys 
lyta sakykla, iš kurios svieto džiausią meilės ir pasišventimo 
mulkintojai sakysią “pamoks-[ugnimi, tų—kuriems mirtis ne
jus." fbais i kelyj prie idealo. lau-

• ------- 1—x~:-' --'j kraujuose atsispindėjo
pirmieji Lietuvos laisvės spin- 

Jaunieji priglaudė ir 
usilauke- [mažąją Lietuvos sesutę—Klai-

4 ‘ Jaunieji—pirmieji pa- 
no ir jo savotiškos piramydos! sieks ir Lietuvos širdį—Vilnių.

Taip ... i Vilnių eis pirmie
ji jaunųjų pulkai ... Tų jau- 

dega d i-

Žiloje senovėje lygiai taip-pųjų 
pat faraonus marinuodavo 
jiems piramydas statydavo, [dūliai 
šioje gadynėje mes 
me XX amžiaus faraono Lėni- 'pėdą.

Pėtnyčioj, spalių 16 d., 7:30 v. 
vak. Brocktone, Mass.

Nedalioj, spalių 18 d.:
po pamaldų — Cambridge, 
Mass.,, 7 vai. vakaro — Nor- 
wood, Mass.

Ketverge, 22 spalių m. 7:30 v. 
vak.—Providence, R. I.

Pėtnyčioj, spalių 23 d.. 7:30 vai. 
vak.—Nashua, X. H.

Nedėlioj. spalių 25 d.: tuoj po 
paamldų — Lowell, Mass., 7 
vai. vakaro — Lawrence, 
Mass.

EIKIME visi Į šias prakalbas 
ir sulyg išgalių paremkime 
Lietuvos katalikišką jauni
mą.

ąkcįjpmgerb. Lie- 
tųyos sSeiųip ųariTr 'liun. A.

ūūaloniai^ūtiko at- 
šaftytr į ' keletą ja&i paduotų 
klausinių.

’ Kaadngi gerb. skečias pas1 
mus atsilankė spalio'S d., todėl 
pirmiau užklausėme, kaip jis 
Žiūri į Vilniąus klausimą, ar y- 
ra galimybės manyti, kad Vil
nių kuomet nors* atvaduosime. '■

— Ap^ tai nei kiek neabejo
ju, —atsakė gerb. Atstovas. — 
Vilnių, ar ankščiau, ar vėliau 
atvaduosime. Prie to didelio 

J žygio visa tauta rimtai rengia
si. Kiekvienas vaikas Lietuvo
je žino, kad Vilnius yra lenkų 
užimtas ir kad Kaunas yra tik 
laikinoji Lietuvos sostinė. Vi
sa lietuvių tauta griežčiausia 
nusistačiusi už Vilniaus atva
davimą.

— Ar teisybė, kad rezigna- 
vusis ministerių kabinetas jau 
buvo pasirašęs sutartį su len
kais' dėl miško plukdymo Ne
munu, kaip nekurie laikraščiai liaudininkų? 
yra paskelbę?

— Tai yra gryniausia netei
sybė. Jolyos sutarties su len
kais nė ministerių kabinetas, 
nė delegacija, kuri tas derybas 
■vedė, nepasirašė.

— Ar Tamsta manote, kad 
tos derybos vėl bus atnaujintos 
ir ar bus prieita prie sutarties?

— Derybas gali vėl atsinau
jinti, bet ar bus prieita prie su
tarties, aš abejoju. Lenkai no
rėtų, kad miško plukdymo rei
kalais lenkai galėtų naudotis 
Lietuvos telegrafais, telefonais 
ir gelžkeliais, turėti savo kon
sulą Klaipėdoje, su kuo Lietu
va jokiu būdu nesutiks. Šie 
lenkų reikalavimai tol nebus 
patenkinti, kol trispalvė Lie
tuvos vėliava neužplevčsuos 
Gedimino kalne Vilniuje.

— Gal Tamsta atleisite, jei 
dar keletą smulkesnių klausi
mų pastatysiu.

— Klausk, Tamsta. Į viską 
atsakysiu — atsakė svečias.

— Tamstai esant Amerikoj, 
Lietuvos vyriausybės opozici
jos šalininkų spauda įvairių 
Tamstai klausimų statė, bet 
Tamsta Į juos neatsakei. Ar 
galima žinoti kodėl?

— Taip, Tamsta, aš neatsa
kiau dėlto, kad nebuvo pasta
tyto man ne vieno rimto, pama
tuoto klausimo. Visi jų klausi
mai buvo tendencingi, pastaty
ti ne dėlto, kad ką nors sužino
ti. bet jie buvo rišami su savo

7. jdva-' 
žiavęs, bet taiųikl^nentarlnėn 
konferencijon iri informuoti(A- 
meiūkiečius apie * tikrąją/ Lie
tuvos padėtį, i todėl į partinius 
klausinius atsakinėti1 neturėjau 
reikalo. Aš tik fctėbėjausi dėl 
tų klausimų nerimtumo. Spau
doje jie iškėlė* klausimą apie 
mano kelines, jas peikė, nors 
turiu pasakyti, kad jos geriau
sioje krautuvėje New Yorke y- 
ra’pirktos. Ar Tamsta manai, 
kad į tokį klausimą reikėjo at
sakyti? Mano paskaitose irgi 
juokingų klausimų pastatyda
vo. Kalbant apie ginklų laivu 
iš Italijos Lietuvon atgabeni
mą, vienas prkišo man, kad aš 
neteisybę kalbu, girdi kaip len
kai galėjo perleisti per savo te
ritoriją. Aš buvau priverstas 
jam priminti, kad jis geogra
fijos nežino.

— Koks skirtumas tarp Lie- 
- tuvos santariečių ir valstiečių

— Santariečiai yta . atskilę, 
nuo valstiečių liaudininkų. Jų 
vadai nepakentė liaudininkų 
politikos, jų kokietavimo su 
mažumomis, lenkais, žydais ir 
kitais. Santariečiai, savo tar
pe turėdami daugiau ir rimtes
nių inteligentų, kaip prof. Leo
nas, Naruševičius, Sidzikaus
kas ir kiti, nenorėjo eiti su ta 
partija, kuriai vadovauja žmo
nės nenorį ir nemoką dirbti 
rimtą, valstybinį darbą.

— Su kuria partija mūsų 
sandariečiams reikėtų rištis?

— Sandariečius mažai pažįs
tu, bet girdėjau, kad jie mėgs
ta save tautininkais vadintis, 
todėl santariečiai jiems turėtų 
būti artimesni, negu valstiečiai 
liaudininkai.

— Kuri partija, manote, lai
mės sekamais rinkimais?

— N’eabejoju, kad. Krikščio
nys Demokratai laimės. Po to. 
kai katalikai vieni paėmė vy
riausybę į savo rankas, šalis ir 
ekonomiškai ir politiniai susti
prėjo. Krikščionys Demokra
tai savo nusistatymu ir darbais 
Įgijo žmonių pasitikėjimą.

Tuomi baigėsi mūsų pasikal
bėjimas su aukštai gerbiamu 
svečiu. — “Garsas” 42 Nr.

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

Del Kredito Klausimo 

Lietuvoje
IV.

Kredito įstaigos Lietuvoje prieš karą. Nepri
klausomosios Lietuvos kredito aparatas or jo stovis. 
Stoka apyvartos kapitalo bankuose. Litų pastovu
mas yra vienintelis kredito krizio malšintojas. Dau
giau savytarpio bendrumo Amerikiečių ir Lietuvos 
finansų ir biznio santykiuose.

Bankai. Įvairios kredito draugijos ir kitos sko 
lininio bei taupymo Įstaigos yra krašto ekonominio 
gyvenimo reguliatoriai: be jų Hera galima prekyba, 
pramonė ir žemės kultūra. Kai į jūrę, subėga van
duo upėmis ir iš ten vėl garuoją ir pavidale debesų 
ir lietaus esti išsklaidomas po saUsžemius, taip ir 
krašto pinigai suplaukia į bankus ir iš čia paskolų 
formoje yra duodami ten kur jų labiausiai reikia. 
Didelis kredito įstaigų skaitliusęir geras jų stovis 
neabejotinai reiškia aukštą ekonominę šalies kultū
rą.

Prieš karą šių dienų laisvos Lietuvos ploto fi
nansininkų apskaitymu, velkė 15 privačių kredito 
Įstaigų, būtent: ;

3 akcinių bankų skyriai,
12 kredito draugų?

1 valstybės baųko skyrius ir daugelis taupoipųjų ka
sų, kuriose buvo sudėta apie 15Įdįm1. rublių taupme
nų. Privat. kredito įstaigose indėbąi (depozitai) 
apytikriai siekdavo virš fi m ii. aukso rublių metams, 
arbą 30 miL litų * diskontų ir pąskųlų operacijos siek-

įstaigos, pačios gaudamos pigų kreditą iš vidaus ir 
užsienio, — visai lengvti, be mažiausio įtempimo ga
lėjo norintiems duoti apie 12 mil. rublių arba 60 mil- 
litų kredito. Toks tebuvo kredito ieškojimas tada. 
Del viso to. kas buvo prieš karą, — dabar mums 
teliko vien kartūs atsiminimai. Visi mūsų depozi
tai, visos mūsų prakaito taupmenos sykiu su ban
kais išdūmė Rusijon, ir keista, kad iš ten, nežiūrint 
visų pastangų atgauti, — iki šiol negrąžinta. Iš to 
sovietų valdžia nepraturtėjo, o mums tie skatikai 
buvo ir yra brangūs.

Kaip kitose srityse, taip ir čia Lietuvai prisėjo 
viską nuo mažiausio daikto pačiai iš naujo daryti. 
Ir štai dabarties metu Lietuvos kredito lauko daly
kai jau kitaip atrodo.

Kredito Įstaigų skaitlius 1925 metų pradžioje bu

vo toks:
Akcinių bankų .. ....................................... ..........................
Kooperacijos bankų .......................................................... -
Bankinių kiurtj Ir įvairių kontorų ................................  10
Savytarpio kredito draugijų ...................   16
Tnupom.-školfn. kasų ir bendrovių ................................. 26
Liaudies ir smuikuos kredito bankų ............................. 336

Iš viso.............. 400

Prie tų 400 dabar pąsekmingai veikiančių kredi
to Įstaigų reikia dar pridėti Akcinių bankų skyrius, 
kurių yra apsčiai: Lietuvos Banko (Emisijos) 24sky
rius; Prekybos ir Pramonės ir Ūkio bankai turi jų 
dųr daugiau. Galinį tįesįog nusistebėti kaip greit 
toks platus kredito įstaigų tinklas tapo įkurtas į to
kį trumpą 5 iųetų laiką,

Kad kįek arčiau pąžiĄti Lietuvos kredito įstai-

sime prie U) Akcinių ir 2 Kooperacijos bankų. Štai 
tūlos jų skaitlinės, imant milijonais litų:
BU. B <mko po rudi n i m o .<

Lietuvos žemės Bankas ................. %..........
Lietuvos Ūkio Bankas ................................
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas.. 
Lietuvos Komercijos Bankas ..................
Lietuvos Tarptautinis Bankas..................
Lietuvos Kredito Bankas ..........................
(jentralinis žydų Bankas ..........................
Tautinis Lietuvių Bankas ..........................
Rygos KomerciJ. Banko skyrius..............
Ūkininkų Sąjungos Cenrtalinis Bankas.. 
Lietuvos Kooperacijos Baniais..................

Balanuan. pradžioj'’
1925

.91.8 157.2
. -- 50.8
26 0 **

.18.6 12.3
. S.9 12.1
. G.G S.5
. 6.2 9.7
.14.1 12.S
-—i 1.8

. 0.9 1,4
. 0,5 1,9
. 1,8 4,2
.-- -—•
—— -----
.183 333.5

.4tf,0 92.4

.21,G 30.3
. 32.3 60.5
.53,9 90,8
.31.2 71,2

3)
4)
5) 
6» 
7) 
fc) 
9)

10) 
11 ) 
12) 
13-31 Kitos 9 kredito įstaigos ..........................

Balansų (resursų suma.................... .
Pagrindinių ri atsargos kapitalų suma 
Diskonto operacijų suma ......................
Paskolų operacijų suma ......................
Diskonto ir paskolų 1>endrai ..............
Dejiozlfų suma ........................................
Tokiu būdu Į vienų metų laiką bankų balansai 

išaugo beveik dvigubai; bankų pagrindinis ir atsar
gos kapitalai, kurie reiškia bankų patį kreditingumo 
pamatą,, daugiau negu pasidvigubino;. depozitai taip 
pąt aąugią.ų negu pasidvigubino ir tai reiškia didė
jimą žmonių pasitikėjimo savo kreidto įstaigomis; 
diskontų ir paskolų operacijos bendrai, imant padi
dėjo išjtnU litų iki ,QQ,8 mil. litų, W yra išaugo 
,68 nuoš. pavyzdžiui, Ūkio Banko pasįyęųų ir specia
lių sąskaitų operacijos išaugo iš 7,2 mil. litų iki 18,2 
,ųiil. litų. Vekselių diskonto sumos padidėjimas reiš
kia krašto įgalėjimas .dangjau prekių nupirkti iip su
vartoti. Apart to, akpinįų bankų padėtis pagerėjo 
dat tuom,- kūįd skoloj,sumažėjo miL litų iki 
11,S- mil. litų. Visi akciniai bankai bėgyje 1924 
turėjo dvigubo pelno negu pernai metą. Išskiriant

'•v

BJNTBLIS AMERIKOJE DARBININKU LAIKRAATl# davo maždaug 5 mil. rubliu Ąrb^^,inil. litų; už ei-
“D ARBININKAS’ » namas

gų stovį ir jų darbuotės pobūdį, pasinaudosime dą- yįeną Prekybos ir Pramones banką kūriąm teko įšly- 
j- ’ " 1 * ~ prąęijięs veikirpo tųlųs trūkumu?. ^veti?n<Mviniąis, pttskelbtais 19 numery ‘ * Statistikos fgiulętĮf 
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i sumažintaViso

Rep.Balandėlis

Įg/loltį- 
ravą^n^- 
ILponaš

čio vąkar&i> prisidėjo iŠ

LDKS-, tkpppa laike susirim 
kūną, kurs buvo gąų skaitlingas, 
Daug ėyarbių dalyku nutartą. Rą 
kitką nutarta rąągt prakalbas Jęl! 
didesnio paaiškinimo apie LDKS. 
prikalus, apie svarbumą mūsų or-: 
ganizacijos. Nutarta kreiptis į 
centrą, kad paskirtų kalbėtoją.

Koncertą ir teatrą dėl vargonų 
Išmokėjimo rengia šv. Andriejaus 
choras. Atsibus spalio 17-18 d. 
Be to bus ir teatras suloštas: “Ba- 
|pn kritęs nesikelsi sausas.”

Mirė staiga
Jonas Bačauskas sirgo širdies 

liga, užpraeitą subatą atėjcųį kle
boniją pas kun. Čepukaitį ir pra
šė priimti Į nakvynę. Klebonas 
Ja^ vietos, bet kuomet ryte gas- 
padinė atėjo kelti, tai rado negy
vą. Daktarai sako, kad nuo šir
dies ligos mirė.

DETROIT, MICH.
“Kunigas” kalėjimai!

Spalio 4 d? Lietuvių Bendrovės 
salėj laisvamaniai buvo surengę 
maskaradinį balių. Tarp navatnai 
pasirėdžiusių pasirodė “kunigas.” 
Ant krūtinės buvo nupieštas kie- 
likas, ostija ir pinigų maišas. Kai 
jis salėn pasirodė, tai jo vienmin
čiai suplojo rankomis. Bet kiti 
užsimanė “kunigą” įšventinti. Ne- 
.gana, kad šventinimo ceremoni
jos nebuvo malonios, bet pasitai
kęs dėdė “kunigą” išvedė iš salės 
ir nutarabanijo kalėjiman.

Lietuvis

Pinąinink^yo kx®. J; Čapįi^ąs 
gelbstint J. Glaviękųį, ęąątųiinką- 
vio Įg. Pigaga. Atsilankė ,^ędjis i 
darbuotojų ^kaįčįų& Iš svarsty
mų paaiškėjo, kad lapkr. 23-38 d. 
Šv, Kazimierą svetainėje, rengėsi i 
dalyvauti bazare kaip draugijos : 
taip ir visi worcesteriečiai Taip- ; 
gi pranešta, kąd Worcesterio visi 
biznieriai labai atjaučia tą bazarą, Į 
stengsis Visi pribūti ir gausiai pa
remti. Visi lauksime jų atsilanky- < 
mo į bazarą. Prie progos noriu i 
priminti, kad, ačiū pasišventu- 
sioms šiam darbui moterelem.fi 
kaip tai; Putelienei, Nedzeckienei, j 
Mitrikienei, Baublienei, Aikšno- . 
riepei ir, mergelėms Volungiutei, 
Vileikiutei, Čepuliutei, Barisiutei 
ir Glarickiutei tapo iš krautuvių 
surinkta labai daug gerų ir gra
žių dovanų. Tad yra-gera proga 
kiekvienam atsilankiusiam šį bei 
tą laimėti. Prie to lietuviai ūki
ninkai pažadėjo privežti daug gai
džių, ančių, žąsų ir kalakutų. Reiš
kia, vadinamas bazaras tai ne bus 
bazaras tik tikras lietuviškas ker
mošius. Kadangi bazaras bus toje 
savaitėje, kada pripuola “Padė- 
kavončs Dieną,” tad laimėjęs an
tį, žąsį ar kalakutą, galės turėti 
tikrą padėkavonės dieną su pra
kištu gero štofo pilvu.

Tai aš

' 192^ m. buvo ąu-
. rengtos prąįalbos ’ S?-jninlcį
Trejy bėsp^pijossveUteėj,pa-j«ąžai 
minėjhnpj kalų užgri^jpąo V|l- įeitas Tap^uskas su savo 
niaus, pakaro vedėjas buvo gerb. 
klebę^)^ 
šia buvo perstatytas sv? Cecilijos, 
choras po vadovyste gerb- A. Stan
ga usko; . Sugiet^ojo^lėtuvos him
ną ir keletą tautiškų dainų. Kal
bėjo gerk, kunigas^ Steponaitis ne
senai atvažiavęs iš Lietuvos. To
liau buvo renkamos aukos Vil
niaus vadavimui. Aukavo senkan
čios ypatos; kun. Kelmelis $5, A. 
Kazlas $5, M. Pareivis $2.00. Po 
1 dolerį: Jonavieienė, J. Panavi- 
čiūtė, M. Banienė, A Laukžemie- 
nė, J. Raudonaitienė, K. Karaliū
tė, M. Pareivis, J. Žemaitis, J. Ja- 
sukaitis, J. Gvazdaitis, J. Kanap- 
ka, P. Elseika, A Jankauskas, V. 
Jankauskas, J. Žakas, J. Žemaitis, 
J. Jucius, K. Tamošauskas, J. Bu- 
janskas, M. Miškinis, B. Vaškevi
čienė, P. Streibukauskas, P. Pe- 
čiura.

Smulkiais surinkta $7.10. 
$39.10.

nietis Juozas Santaskjs, įeit jįi 
prieš savo mirtį paaukavo puikią 
dovahą.— TEGUL JAM BUS RA
MYBE. ' K

Garbe jum^akrbhiečiams až jū
sų darbstumąj'mandagum? ir mei
lę. - ’’
' Vilnis

raštininke p-nia Ąjpšiegiene tyrinė- 
JpirraSž kaltininkį nuodėmes, 
pasmerkdami nekuriuos net kalė
jimam Bet: ir tas nieko negelbėjo. 
Daugumas pradėjo net didžiuotis 
kalėjimą bausme, girdi katras 
daugiau sykių yra buvęs kalėjime, 
tas esąs geresniu amerikonu.

Programas buvo trumpas, bet 
gana įvairus. Kalbėtojų buvo 
daug, bet kiti nekalbėjo daugiau 
kaip penkias minutes. Tik gaila, 
kad negalėjo dalyvauti mūsų pro
grame visų mylima solistė, S. Grei- 
eienė iš Clevelando. Bet jai yra 
atleistina, nes kaip ir tyčia ant tos 
dienos ji pagavo didelį šaltį. .

Programa vedėjas, Juozapas že- Harrison Avė., Harrison, N. J. 
maltis paaiškino tikslą šio vakarė-1 Gerb. kuopos, jau praslinko 
lip, nors dauguma žinojo, kad tai vasaros sezonas, atvėsus orui

PRANEŠIMAS
L. D. K. S. New York’oir tfew 

Jersey apskričio kuoptos
N. Y. ir N. J. valstijų apskri

ties suvažiavimas įvyks lapkri
čio 15 d., 1925 m., 1-mąvaL po 
pietų, Hantmano svetainėj, 756

f;
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I Nužeminta'Kaina
ILIETDVĄ

PER BREMEN’Ą
3-Čioj klesoj tiktai stateroomąį

Apsigyvenę ateiviai grįžtan
tieji bėgy 12 mėn., neturi 
jokią sugrįžimui trukdymų.

192 IVnshington Street 
Boston. Mass.

NEWARK, N. J.
Rugsėjo 27 d. čia buvo vyčių 

šokiai. Jaunimo buvo daug. Pel
no liks pusėtinai.

-Tarp vyčių daug verkia J. Gvaz- 
daitis, J. Žakas ir J. Alseika. Dar 
Uoliai veikia dvi panelės.

Parapijos choras susideda iš 60 
asmenį] ir gerai sugyvena. Lap
kričio 22 d. statys Klaipėdos Julę.

Teko nuo vargonininko Stan- 
šausko nugirsti, kad lapkričio 8 
d. čia koncetrtuos Petras Vicas iš 
Philadelphijos.

Moterėlės šiuo laiku uoliai ren
giasi prie bazaro.

Kudlius

SO. WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų parapijos bazaro 

komisijos ir draugijų atstovi] mi
tingas Įvyko spalio 8 d. 1925 m. 
svetainėje kur laikomos pamaldos.

GRAND RAPIDS, MICH.

11 spalių buvo čia LDKS. pajų 
balius, kurio surengimui labiausia 
pasidarbavo Margelienė Ona, Sle- 
žaitė Ona, Bražaitė Ona, Mede- 
linskienė Marė ir Sedlevieienė 
Jieva. Labai buvo gardūs pajai; 
nemažai buvo susirinkę žmonių. 
Buvo keletas prakalbėlių apie dar
bininkų reikalus, raginant. prisi- 
rašinėti prie LDKS. ir kaip pas
kui girdėjau nemažai prisirašė. 
Labai garžiai visą vakarą vedė 
Margelis Juozas, kuris turi savo 
grosernį prie Lecnard St. 509, kur 
galima pasipirkti : ■ tiktai skanių 
valgių, bet ir laikra ‘ “Darbinin
ku.” Gana gražiai ū inavo para
pijinis choras vedama vargonin- 
ko Puzaro: Lietuvos Hi nną, dar- 
bininkti himną ir keletą dainelių. 
Prie pabaigos vietinis dvasinis ra
gina visus žmones remti parapiji
nį koperatyvą, kad lietuviai bent 
palaikytų savus lietuvius biznie
rius, o ne žydus, jei nenori kope- 
ratvvoj. pirkti. Taigi laikykiihės 
vienybėje, o tuomet būsime galin-

Ten bnvęs

buvo išleistuvių vakarėlis skiria- j 
mas studentui Antanui Kalvaičiui i 
ir taipgi jam visas pelnas. Prie to ; 
muzikantai ir svetainė buvo uždy- ' 
ką. Programe dalyvavo:

1) P. Druskis pasakė monologą 
Žydo kelionė į Jeruzolimą. Jo pa
ties rašytas veikalėlis padarė gar 
daus juoko.

2) Du juokdariai labai užžavėjo 
publiką senbvės juokdarių šokiais

3) Pranas Urbšaitis pasakė mo
nologą mintyje, kad poniška ga
dynė nyksta. Buvo daug juoko 
iš bajoro, kuris norėjo parodyti sa
vo užsispyrimą ir gudrybę.

4) Jonas Ruika, iš Columbus, O.
Jis 

pavartojo .daug syeikų minčių nu
rodant lietuviams reikalą kariau
ti už šviesą ir tiesą.

5) M. Mileskevičiutė deklemavo 
išreikšdama tuščią mergelių meilę 
prie svetimtaučių, paminint net 
savo tėvelius ir išsižadant lietuviš
kos dvasios. Jos deklemacija bus 
ilgai paminėta.

6) Antanas Kalvaitis kalbėjo, 
kad meilė, mokslas ir idealas yra 
trys didžiausios’ paslaptys mūsii 
gyvenime.

7) Ona Valiukiutė dainavo so
lo akompanuojant A. Urbšaitienei.

8) Juozas Statutą, inžmierystės 
studentas, trumpoj savo prakalbė- 
lėje parodė amerikoniško jaunimo 
dvasią. Baigiant prakalbą jis su
teikė Antanui Kalvaičiui dovaną, 
kurią paaukavo Šv. Petro Bažnyti
nis Choras. Programas baigėsi su 
lietuvišku himnu.

Tiesa, kad šį vakarėlį rengė Šv. 
Stanislovo Draugija, bet turbūt 
nerasime to žmogaus Akrone, kurs 
jo nerėmė. Vieni prisidėjo dar
bais, kiti dovanomis, o treti dar
bais ir dovanomis ir taip pasek
mingai darbas ėjo pirmyn. Prie

pradėsime ką veikti. Taigi pra
šau varde apskričio kuopi) pri
sėsti kodaugiausia atstovų. 
Bus daug dalykų aptarti kas- 
link mūsų organizacijos labo. 
Meldžiu nepasivėluoti pribūti Į 
laiką.

AKRON, OHIO
Puikiai pasisekė vakarėlis, kurį 

rengė Šv. Stanislovo Draugija 
Rugsėjo 26-toj. Užtai garbė ren
gėjams ir rėmėjams. Turbūt nie
kas pirmiau nemanė, kad bus to
kios pasekmės ir kad akroniečiai 
yra tokie mandagūs ir prielankūs 
vieni kitiems. Čia pasirodė, kad 
lietuviai myli savo tautą, kalbą- ir _ 
muziką.., Turbūt- pirmu sykiu lie- kalbėjo trumpai, bet storai, 
tuvių svetainė buvo pilna žmonių. 
Iki pat pabaigai visi jautėsi' nepa
prastai užganėdinti vieni kitais. 
Šoko jauni ir seni iki pat vėlumui. 
Publika buvo pamiršus, kad Akro
no teisės varžo šokius sekmadie
niais. Išgirdę tą žinutę visi nusi
minė, nors jau buvo laikas skirs
tytis.

Svetainės papuošimas su lietu
viškomis spalvomis taipgi nemažai 
pakėlė putffikė^'Ub'ą. ’^ūo lempų 
atmušė geltoni, žali ir raudoni 
spinduliai, kurie priminė Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 
laikus. Šis nepaprsatas gabumas, 
kurį parodė p-lės Aleknavičiūtės 
papuošime svetainės, stebino visus, 
nes jos Amerike augusios, bet jų 
širdyse dega prigimtoji Lietuvos 
meilė.

Del didesnio įvairumo ir geres
nės tvarkos buvo, parėdytas teisė
jui sostas su lietuviška vėliava ant 
sienos primenant Lietuvos nepri
klausomybę. Ir štai mūsų gerbia
moji publika matydama nepri
klausomybės ženklą, pradėjo ska- 
bioti vaisius, gėles ir saldainius 

; nuo šniūrų svetainėje. Bet neuž-

Kast. J. Sereika,
204 Jefferson St., 
Xewark, N. J.

GERBIAMIEMS
' KLEBONAMS

Turime Uždušinei Dienai ko- 
pertelių su lakštukais, kuriuos 
labai žema kaina parduodame. 
Malonėkite su užsakymais pa
sirūpinti iš kalno.

' “DARBININKAS”
366 B’way, So. Boston., Mass.

tai Vienatinė linija kurios laivai regu
liariai per ištisus metife susisiekia sta
čių! su laisvosios Danzigo valstijos por- 
tu, TAIP ARTI KLAIPĖDOS, kad lai
vas ant kurio sėdot New Yorke atveža 
Jumis beveik i pačią TĖVYNĘ LIE
TUVĄ, ba iš Danzigo į Klaipėdą tai 
tiktai vienos nakties kelionė laivu be 
jokių ekstra iškaščių.

Sekanti išplaukimai iš Netc Yc^-ko 
Laivas “ESTONIA”... .Lapkr. 
Laivas “ESTONIA”... .Grūod.

JIS PASUNKĖJO 13 SVARŲ

Jaučiasi Labai Dėkingu
L. R. Taylor iš Willow lemi. \Y. Va. 

rašo: “Aš tiėkavoju Jums už pagelbą. 
kurią esmi apturėjęs iš Jitsij gyduolių. 
Aš netiktai >rt.iriLiu sveikatą, bet ir 
pasunkėjau 13 svarų. Aš daiuir jau 
imu ketvirtą bonkutę NugaTone. Mano 
gyvastis priklauso nuo A’a'a-Totte. to
dėl aš jaučiuosi labai dėkizas.”

Musu skaitytojai atra< Nuza-'lonc
nebiėdingą. malonų ir vei 
kuris padidina stiprumą i 
so apetitą. nervus, krauj:

ja kepenis, ir labmai 
vidurius. Nuga-Tone 
jog patenkins jumis, 
jūsų pinigai. Pastebėk 
pakiuko. Itekomenunojan: 
jamas ir pardavinėjamas 
tiekas: arba prisiąsk 
tiesiog iš National Labnit < 
So. \Vabttsh Avė.. C.'liicag. 11

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

bos įstaigos, kurios tarp kitko užsiiminėjo spekulia- o kiti bankai už 15 ar 20 nuoš; jau veike pernai Į- 
.. -j _ 11 rrlai Irime Lr T»£kr4 ■» SiS T^.onf’ac- Littio

cija, buvo priverstom mesti spekuliaciją markerius ir Į 
rimčiau imtis kredito organizavimo. ’ Aukščiau iš
vardyti bankai išimant Rygos Komercijos banko 
skyrių Šiauliuose ir Tautinį Lietuvių banką. Klaipė
doje, — visi randasi Kaune.

Akyvaizdoje tokio kredito Įstaigų skaitliaus ir 
flkyvaizdoje sulyginant neblogos jų padėties, dar net 
gi kaip matėme gerėjančios, atrodo lyg nuostabu, 
kad Lietuvos bankai dar neįgali patenkinti visų joms 
adresuojamų kredito reikalavimų, kaip tat minėjo
me praeitame straipsnyje. . Taip pavyzdžiui, bėgy
je 1924 metų iš Lietuvos Banko buvo prašyta kre
dito 98,8 mil. litų, o kredito duota tiktai 37,7 mil. 
litų, tai yra pustrečio syk mačiau duota, negu pra
šyta. Panašiai ir kituose bankuose. Už suteikiamą 
kreditą bankai imdavo nepaprastai aukštus procen
tus: apie 35 nuoš., gi paskplą duodavo tik labai trum- 

, pam laikui: 3 ar 4 mėnesiams. Tokia padėtis susi
darė tuoj po litų įvedimo 1922 m. Ta sunki padėtis 
tęsėsi per ištisus 1923 m. Aukštumas procentų aiš
kinamas tuo,: kad patys bankai, turėdami mažus pa
grindinius kapitalus, neimponavo savo kfąditingu- 
nau if todel ’tįtėjo mažus indelius ir turėjo patys mo
kėti aukštus biipšimčius (apie 1'8 nuoš.) užsienio kre
ditoriams; turėdami mažų apyvartos kapitalą, ban
dai Stengėsi jį kuodaugiausia išnaudoti, didinant jo 
apyvdrtą tuomi, kad tuos* pdčitfs pingius skolindavo 
kėliems mėnesiams keletą metų bėgyje; taip 
elgdamiesi batikai galėjo didesnį kliebtų skaitlių 
♦ ^aprūpinti.” Prie viso to, čia'beabejo lošė tūlų ro
lę fr dar neišnykusi spekuliacija, kaip iš skolininkų 
Įąip ir iŠ kreditorių pusės. Tokiu bėaiigiu i/ tokiu 
trumpalaikiu kreditu vargais negalais galėjo naudo- 
tJajįhkliai, bet suprantama visai, negalė jo naudotis 
žvarbiausias krašto gamintojas ~~ ūkininkai Kredi
to. krizis lp24. meteis

kurtas ilglaikinis kredito Žemės Bankas, kuris tei
kė kreditus ūkininkams. Žemės Bankas davinėjo 
paskolą mažiausiai metams už pigesnį nuošimti negu 
visi kiti bankai — apie 7 nuoš., ir 1924 metais jau 
įstengė paskolinti 4,3 mil. litų. Pradžiai, — tai di
delė suma ir tai iš kitos pusės parodo kaip didėli yra 
Lietuvos ūkininkų reikalai. Dauguma jų vis dar 
po senovės — kviečia gydytoją ligoniui mirštant, 
kreipiasi Į banką nebematydami kitos išeities. Bet 
jau vien ilgalaikio kredito Įkūrimo faktas reiškia, 
jog pats aštriausias kredito krizis Lietuvoje yra jau 
perėjęs.

Šiais 1925 metais kredito krizis Lietuvoje vėl 
bent kiek palengvėjo, bet toli dar neperėjo: Lietu
vos Emisijos Bankas, nors vėl sumažino procentus 
už vekselių diskontą iki 7 nuoš., už paskolas eksporti- 
ninkams iki 6 nuoš., bet tuo pat laiku nutarė neduo
ti kredito importininkams. Tai gana karakteringa. 
Kooperatyvai gauna paskolas, kad ir ne tiek kiek 
reikia, bet už 6 nuoš. Žemės'Bankas pradėjo davi
nėti paskolas net iki 10 metų už procentus nuo 5,5 
iki 8. Prie to viso jaučiamas didelis reikalas dar ki
to ilgalaikinio kredito banko — specialiai miestų sta
tybos reikalams1.'

Taip tat, Lietuvos Emisijos Bankui, budriai sto
vint auksinės litų valiutos sargyboje, kredito' krizis 
Lietuvoje žingsnis po žingsnio eina mažyn, kredito 
sąlygos lengvėja, kredito įstaigos laikui bėgant au
ga ir geriau tvarkosi, jų kapitalai ir apyvarta pama
lu didėja, auga visuomenės pasitikėjimas ir sykiu 

’sii tuomi auga indėliai bankuose ir taupymo kasose, 
©ia priseina apbrėžti, tą svarbų faktą, kadi nežiūrint 
pkatestrofingą, vokiečių valiutos (mariau) žlugimą, 
Lietuva savo pajėgėt, be ųuosĮo-
lių, įatengė ižplaul^i iž tps *

Sųjungos. Reikia pabrėžti ir tąjfaktą. kad iki šiol 
nei vienas Lietuvoje įsikūręs bankas, neužsidarė, ne
subankrutavo. Tiesa, sunkiausiuoju momentu, pe
reinant nuo markių prie litų, kai kurie bankai ir sy
kiu su jais jų klientai gerokai nukentėjo, bet vis-gi 
išliko, atsigriebė, susiterakė ir dabar reikia visai 
normaliai. Kadangi Lietuvos Emisijos Banko poli
tika yra išmėginta ir nenumatoma kad ji keistųsi, to
dėl ir pastovūs santykiai tarp lito ir dolerio yra, ga
lima tivrtinti, garantuoti ir tas kad litas yra ir bus 
pastovus duoda vilties kad kredito sunkenybės Lie
tuvoje išnyks natūraliu keliu. Vienok tuom pasiten
kinti neužtenka, —reikia ieškoti priemonių tam pro
cesui pagreitinti.

Kadangi aukščiau išvardytos Lietuvos kredito 
įstaigos pavojingiausiais laikais, kurie tikime nie
kad nebegrįš, parodo savo patvarumų, tai nėra jo
kio pamato jiems nepasitikėti dabar kai jie operuoja 
vien tik su tvirta valiuta, savo ir svetinis. Todėl A- 
nerikos lietuviai turėtų dabar drąsiau atlikinėti sa-,, 
/o skaitlingus reikalus su Lietuvos banku pagelW¥T 
naudotis jų patarnavimu, tiesioginiai rašant jiems, 
arba čionykščioms lietuviškoms įstaigoms (hankoms, 
laikraščių redakcijoms (ir notarą ofisams) tarpinin
kaujant.

Lietuvių sulyginamai visgi yra nedaug. Tat lai
kykimės tarpysavio bendrumo ir biznio srityse^ Kam 
davinėti progas iš mūsų labo naudotis svetimiems? 
Amerikos lietuviai juk turi čia. savas kredito Įstai
gas (bankas it bendroves), o tuo tarpu kodėl gi ei
na pas svetimus ir deda savo taupmenas i svetimus 
bankus? Amerikoniškai-Iiefuviški bankai galėtų 
užmegsti savo profesinius santykius su visais Lietu
vos bankai galėtų užmegsti stovo profesinius santy
kius su visais Lietuvos bankais, o šie pastarieji, sa-

turėtu vjsų biziiį su.'Ąmeriįia atminėti per 
’ bankus.

Tai Ne Sapnas

3
8

SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT >

Laivas “LITUANIA” . Sausio 12 
•Imu laikas pamislyri ir ren/;is i Lie
tuvą ant Kalėdų.

Kąuso.s laivakorčių: Į Klaipė<ią vist’ 
keliu vandeniu: 3 klesa Sj(>7 : ai>i a įsi 
Tiktai- £1S1. 2 klesa XI32.50: abi pu>; 

tiktai S244.50.

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway New York City 

Kreipkitės čionai
ar prie savo vįetinią agentą

yAuiecz^

»Į)ri-

S

musku

syki t i

ALBERT G. GROBLEWSKI 
& COMPANY

Dept. 30, Plymouth, Pa.

Prekė 35c., 65c. ir $1.25
■1 jKiUii’irno urbti knygutės r

Kreipkitės prie vietinių agentų, ai- i
B A A JMN®

YRA
GERAS DEL

ūkano
Kietsprai.do
Skausmo šoną, kr 
pe<’ią

Į LIETUVĄ
(per Angliją)

kaina 3 klesos sugrąžtlnių 
laivakorčių

■į Kauna ir atgal ant
IBERENGARIA ir
IMAURETANIA...........S211
AQUITANIA................$215

Prielėjas Taksą
Į LIEPOJA IR ATGAL šJAIŠ 

LAIVAIS — $185.
i Iš Bostono:.

Carmania..................Spalių 18-
! Scythia..................Lapkričio 1
l Samaria............. Lapkričio 15
; J Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas sereda. Keleiviai nepiliečia! Į- 
leidžiatn: be kvotos varžymą. Visi 8 

■klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 
j prilygstamas švarumas. Puikus mai- 
' stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar į

i (’ON'ARD LINE As.
‘ 126 State Street |
. ISoston, Mass.

i

■ £
& "

TEN IR ATGAL

Nupiginta Kaina

š NEW YORK O i 
KAUNA ir ATGAL‘

pa

išplaukia Kiekvieną 
Savaite

l)ilC

Umied American Lines 
(Harriniaii Line) Jcint Service with 

Hamburg American Line

Pirmų-pirmiausias išplaukimas
IŠ NEW YORK’O TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS
EKSKURSIJA LAIVU “LITUANIA“

13-tą Spalio, 1925-Pirmą Kartą Istorijoj
Reguliaris pnsažierints laivas vežš ekskursiją sUu !< vy:v Lietuvą

IŠ NEW YORKO į KLAIPĖDĄ
Nereikės persėst. nereikės Imgsižą vi 
l.-tivą. iš traukinio j trankiu! —tiesini 
dėjystė šeimynoms. jnot<*r>ms ir vnik 
ir prisidėkit prie jitirio ekskursatjUi, 
1 Klaipėdą greit nepasitaikys.

Kompanijos pafy'ros palydovas. Ii;
> žiuos drauge h\sw£eik-š savo pašripą.

IŽ^laiikimai iš New Yorko':
Eksk. Laivas.YLITUANIA-’............ .13 Spalio^

Tiesiog į Klaipėdą
Laivas “ESTONIA”..,. -........................3 LapferiiSėg

KAINOS LAIVAKORČIŲ:
S^čjąklesa į Klaipėda.......... ........................ .............
3-eia kl. į Klaipėdą, perkant abi pusi, sučėdysi $44.50, $18L
2-tra klesa i Klaipėdą..................................................
2-fcPkl į Klaipėdą, perkant abi pusi, sučėdysi $27.50, $247.aggJ?

‘•Head.Tax” ir ,'Revcnue-Ttix'‘ atskirtum.

ridos i ridą. U i.-iivo p 
<> 1 ;><>r;ą —tai tikra į'era- 
•llrij-U ri^!<rH;vĮ<ir VlcfclS 
: £ | • Viii i *• .• ii 1

moterelem.fi


-y f !APKAL.BOS
IR MEILE

JONO DR-JOS SUSI
RINKIMAS

Akytos draugijos mėnesinis 
rinkimas pripuola spalio 18 
Bet susirinkimas tąsyk ne- 

J^Bųvykti dėlto, kad salė už- 
^®&taųkitam reikalui. Susirįn- 

imas atidedamas ant spalio 25

Valdyba

JAUNIMO ŠOKIAI
Šios subatos vakare, spalio 
d, Bostono ir apylinkių jau- 

H*,-’ nimas vėl turės progos links- 
^?jnai pasišokti. Tą vakarę. L.

^Nmus šokius, Parapijos salėj, 
||g/ 492 E. Seventh St. Prasidės 8 
|||£"yla. vak. Grieš gera orkestrą, 
|||' ,todėl šokti mėgstantieji žinoki- 
g|Ftę kur šį subatos vakarą eiti. 
B1-- . šokikas

i

MONAI

Cambridge, Mass. — Spalių 
8 ir 9 vakarais buvo atsilankęs 
mūsų kolonijon magikas-nio- 
nelninkas p. Čekanavičius. 
Žmonių buvo pusėtinai atsilan
kę per abu vakaru. Ineigų bu
vo apie $112. Pelno parapijai 
atliko pusė.

Magikas Čekanavičius savo 
užduotį gerai atliko. Monai at
rodė tikrais monais. Nekurie 
sakė “kibą jis su velnių pagel- 
ba čia viską daro.” Juoko bu
vo visiems iki ausų. Apie jo 
atlikimą magijoje veiksmų nie
ko negalima užmesti — pasiro
dė artistu, jei ką galima tai a- 
pie aprėdalą. Būtų daug gra
žiau ir įspūdingiau kad- pasirė
dytų artistiškiau. Labiau pub
liką užimponuotų.

Buvęs

vakarienės visi skirstėsi ge
riausiame ūpe'iLJnksma'paste
bėti kad.daliar Camjjridg'eiuje 
tarp klebono ir parapi jųnų. yra 
geriausia vienybė. Todėl’ir šie
met galėja pasauliui“ parodyt 
stebuklų: patįs parapijonai po 
klebono vadovyste gražiai iš- 
maliavojo-atnaujino visų baž
nyčių ir mokyklą. Garbė Cam- 
bridgeiečisąpš.'

Atėjūnas

AUKOS ATEITININKŲ 
NAMAMS

SO. BOSTON. — J. Mačiulis $55 (L. 
bonas su nuoš.). L. Navickaitj — $55 
(L. bonas su nuoš.), K. Westfield’as 
$50 (L. bonas),. O. Gaputiene $50 (L. 
bonas), P. Giedraitaitė $50 (L. bonas), 
kun. K. Urbonavičius — $10, A. Ma- 
jauskr.itė — $10, K. žylaite — $5, L. 
Jentelis $5.

Po $2.00: K. Kiškis, J. Urbonas, B. 
Meškelenaitė, J. Gudaite, V. švagždie- 
nė, A. Staneliutė.

Po $1.00: K. Marcinkevičius, A. Nau
džiūnas, A. Kazirskis, J. Antanavičius, 
J. Mačiulaitis, M. Bakšienė, K. Bakšie- 
nė, M. Bačiunaitė, V. Tarnulaitis, P. 
Muzgirdis, A Pivariunas, P. Grigaliū
nas. J. Vinkevičius, J. Sinkevičius, V. 
Žička, A. ša palis, F. Tulei kis, R. Lu
koševičienė, A. Kudziunienė, E. Lečins- 
kienė. N. N.. J. Vaigyras, V. Grudzins- 
kas. N. N.,'U. Joneikienė, N. N., L. 
Mačiulienė, O. Cibulskienė, N. N.. O. 
Ambrozienė, N. N., M. Stasiulienė, M. 
Ambrozas, A. Lapinskienė. J. Lapins
kas, P. Lingys. M. Zaipkas, D. Linge- 
vičius, O. I.ingėvičienė, B. Kučinskas, 
A. Kačinskienė. K. Reinys. S. Karalius, 
M. Kničiunas. A. Kairys. P. Bukota, A. 
Bendoraitis, J. I.. Petrauskas, V. Tamo- 
liunas, J. Bielskus. M. AuksakaitS. A. 
Varžinskaitė. V. švagždienė, M. Butvi- 
dienė. O. Vaitfeišfeė. M. Januškevičienė. 
J. Šidlauskas. I\ Jonušaitė. J. Varga

M. Gedriimenė. A. Kasiukairė. M. Ba
rauskiene, E. Virteikienė, P. Steponavi
čienė. M. Kilmonintė. 31. Klovienė. O.

M. Klikonieru*. V. Tumaitė. D. Ambra-

M. šijielienė

gairė. O. Ba’.ukonienė. M. Urbonavičie
nė, K. Jablonskienė. T. Antanavičienė. 
O. Jakimavičienė. M. Andriulienė. G. 
Grabijonienė. K. žemaitis, K. Vasiliaus
kas. A. Garnelienė. V. šmigelskiutė. O. 
Kibartienė. O. Šiaulienė. G. Sraneliurė.

ŠV. PRANCIŠKUS
Cambridge, Mass. — Nuo pat 

atėjimo gerb. kun. Pranciškaus 
Juškaičio Į Cambridge, tai yra 

- nuo 1917, Cambridge’io katali
kai kas met šv. Pranciškaus 
šventę apvaikščioja iškilmin
gai. Kas met surengia vakarą 
jo pagerbimui. Šiemet irgi ne
atsiliko. Spalio 4. šv. Pranciš
kaus dienoje vietos parapijonai 
suregnė koncertą ir vakarienę 
išreiškimui pagarbos savo kle
bonui.

Koncertas 'buvo įvairus: su
sidėjo iš dainų., kurias išpildė 
vietinis choras V. Sereikai, var- 
goninkui vadovaujant: buvo Į- 
vairaus turinio eilių, linksimų 
it t. t... Kalbų irsri netrūko. 
Šiemet ypač laimingi buvom 
kad atsilankė dane- dvasiškių. 
Dalyvavo ir kalbėjo šie ^rb. 
kunigai: K. Urbonavyčius. So. 
Bostono klebonas. K. Vasys. 
Worcesterio klebonas. F. Stra- 
kauskas iš So. Bostono, vika
ras, Pavilanis. šv. Kazimiero 
Dr-jos iš Lietuvos atstovas. 
Steponaitis. Seinų vyskupijos 
kanclieris. kurs tik iš Lietuvos 
atvyko ir J. švasrždys. Moatc- 
llo klebonas. Galiausiai kalbė
jo ir pats solemnizantas knn. P. 
Juškaitis. klebonas. Prieš pat 
jo kalbą, mažas vaikelis varde 
visų parapijiečių įteikė trerb. 
klebonui konvprtėli su pinigine 
dovana. Žmonių buvo 
daug.

Pasibaigus koncertui 
dėjo vakarienė kitam iš
priruoštam kambaryje. Čia jau 
tiek daug, žmonių negalėjo su
tilpti. Dalyvavo visi svečiai ir 
mažas skaičius vietinių. Vą
škaro vedėju buvo A. Potember- 
&as*

Kaip iš koncerto, taip ir i

Smulkių SI 6.25.

T.

.4. T trieilis.

Sekančius patarimus rūkam 
tiems paduoda Dr. Waring, 
Denver miesto gydytojas, kuris 
per ilgą laiką studijavo tabaką, 
ir kaip tabakas atsiliepia ant 
sveko kūno. Jo patorirnai bu
vo atspauzdinti “Hygeia,” ofi
cialiame orgahep American 
Aledieal Assoeįątif^n.

1. Nerūkyk nesulaukęs 21 
metų amžiaus. Visokį nuodai 
aršiaus kenkia jauniems, negu 
suaugusiems,

2. Nors sykį Į metus kreip
kis prie gydytojo dėl atsakan
čio ištyrimo. Jeigu tari rūky
ti, tai atsimink, kad kasdien 
pavojun statai kūno dalis, ypa
tingai širdį ir kraujagysles.

3. Jeigu rūkai, tai vartok 
cigaretų, nedaugiam kaip de
šimts į dieną, patariama tevar- 
toti penkis. Cigaretai greitai 
sudega, kas greitai sudegina 
nikotiną. Bet ir cigaretai yra 
pavojingi dėl sekančiu} prie
žasčių: jie yra pigūs, patogūs 
ir niekur vartojimas neuž
draustas, bet labai lengva ci- 
garetii dūmus įkvėpti} kūną, ir 
tas pavojinga kūnui.

4. Vartok tik sausą tabaką. 
Kuo sausesnis tabakas, tuo 
greičiaus nikotinas sudegs, ir 
kuo daugiaus nikotino sudega 
tuo mažiaus bus įkvėpta į ku

lną.
5. Neikvėpk ir neisieisk dū

mų per nosį. Toks pripratimas 
yra pavojingas, nes nikotinas 
dasieks silpniausią kūno dalį ir 
ten pasiliks.

6. Patartina rūkyti lauke. 
Kadangi nedaug žmonių per 

'dieną dirba lauke, tai tas pri- 
1 pratimas apsaugos tuos, 
rie nerūko, bet randasi 

! draugystėj.
' 7. Vartok cigamyčią.
1 sulaiko nikotinu aptiesta.

MOKINKITĖS ANGLIŠKOSlG 
KALBOS

Pū
tavo

Ta? 
sei-

uoj po valgymo.
na? kenkia apetitui, ir 

kuomet žmogus pavalgęs, gali

Tūkstančiai Ani°rikos iiotn- 
ų pasiryžę iki tryvos palvos . 
rvonti Amerika. Tokioms vie-;

ojenas svarbiausių

9.

rrao

=yki Į metus imk 
daugiau vakari jų

Tas duos kūnui

DRAMA DVIEJŲ AKTŲ SU DAINOMIS ĮR ŠOKIAIS 

Rengia šv. Petro Parapijos Bažn;

Sekmadieny

Spalio-Oct. 25-tą d., 1925
Pradžia lygiai 7 vai. vakare

Po Bažnytinėj Svetainėj
PENKTA GATVĖ SO. BOSTON, MASS.

' Lietuj konsulatas či^t>g|de: pųieš- 
k<ršių asmenų Amerikoje; - • ■

JONO h- KAZIMIERO ZABELSKŲ 
ir VIKTORIJOS ZABELSKAITES- 
PAULAU{šK lEN’RS. Gyvena 1‘btladel- 
phia,

VJNŪpjk 1‘ETĮIO SĘRNAUSKV iš 
Rietavo valsč.. Telšių apskr. Yra gyve
na Roehesrer, N. Y.

c . 2LL H t
KAZIO ŽILINSKIO, vadinasi save 

•‘CHARLES RICHARhS.”C Ieškoma
sis gyvenus Čikagoje, ar- vėliau Pasa- 
deua, Calif.

’ FIODORO ZABUčIUKO, vadinasi sa
ve “FEDOR ZALKOVSKI” iš Jurbar
ko miesto. Gyveno kadaise Detroir, 
Mich.

Kas žino apie čia ieškomus asmenis 
:»i>jie gyvi ar mirę.* maloAėkite praneš
ti: LIETUVOS KONS.ULATUI. GUS S. 
Dejuborn St., Chicago. Iii.

■ PRAKTIKUOJA'nviEJUOŠŠ Š

SOUTH BOSTON, MASS.:-'
V * i ^14 W.4 Broadwayi5’OT

• x J- < Tel. S.. S.; 0048 ; ;.: ' ■

BROCKTON MASS^^-
684 No. “■

Tel. Bj

RESIDENCIJi a'sM&w

TeL_So. Boston 0828

kinkitūs jos visokiais būdais. 
“Darbininko” knygyne salima 
gauti angliškos kalbos kalba
mokslių ir žodynų.

Didelis angį i ŠI
i dovolis iš 310 pi:
pa i'2.50.
! Didelis angliškai-lie+nviškas
: žodynas be apdaru $-5.50. ap- j
I darnose $6.50. ;

Tlgonim. n ori n t i “.i1 greitai 
įsvoikti. tari nerūkyti.

JIU šilima nupirk- 
kambarių namą su

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne

rasi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėjų at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save' 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3:50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

TIKRAI NORI PARDUOTI
CAJ1BRTDGE*IUJ, 2 stubos j>© 3 šei

mynas, su visais įtaisymais. Atskiros 
šilumos, elektros šviesos ir abeji pija- 
r'.ai. Labai dideli kiemai, apsodinti gra
žiais medukais. Vieta graži prie Huron 
Avė. Reikia žmogaus Su $5,000.

VINGENT B. AMBROSE. 425 P.road- 
vvay, Tel. So. Boston 1G07. (S20) '

Tel Main 2488

GEORGE H. SHIELDS 
ADVOKATAS 

813-812 014 South BuDding 
294 Washington Street 

Boston, 11388.

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston

Telephena East Boston 1490
9vvesfe»o stoto

37 Gertam Avenue, Brookliųp
Telephone Regent 6568

Į

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuria lanko Sufjolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Estate pandavi- 
nSjltnu, būna mano efise kasdieną 
nuo 3 Iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
mano, a. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 B. Nlntb Street, Tel. So. 
Boston 1696.

REIKALAUJAM AGENTŲ <8aSS899S9SSSS9M9QSMBSSA:
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO «I TeL S. B. 2805—R- (

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO' 
Skaudėjimas ir svaigimas, galvos ^aei-, 
na iš vidurių, 'krdujo nečystumo ir silp-' 
nnmo. Paeina, tai iš vidurių. Etnik 
infusion, išgydys i 3. savaites. Pre
kė 75c., baksas (pusė tuzino) už $4; 
dėl tonsilų ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo ir po krūtine naudok Einike 
Mosti. prekė $1, $1.75 ir $3.00. Gali
te gauti kožnoj aptiekoj arba pas išra
dėja Z. EINIK CO., City Hijl.
Union City, Conn. (,

IX TUVIS

DAEBO ŽMOGAU, atmink, jog 
“DARBININKAS” yra tavo prie- 
telis.

$1000 TIK Už 60 CENTUi
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini 

gaiš, bet žolėmis, daugiau, kai; 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtu 
visai tuščias daiktas tokiam žmo 
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveiku? 
vidurius, prašalina strėnų skaus 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c.. gausit 
visokių žolių ir knygų -kataliogą.

M- ZUKAITIS
25 Gillet Rd., Snencemort, N. Y

BOSTON ’O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

OPTOMETRISTAS

Išegzamlnuoju akis, priskiriu aki
nius, krelyaą akla atitiesinu Ir 
amblljoništosa (aklose) akyj® ne
grąžinu iriesą rinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, O. D.
*/t’ ©oV 447 Br«&dway, So. Boston. 
(lx-Zo) ff

ŠV. JONO EV. BL. PAŠEL7 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Ma»
Vice-Pirmlnlnkas — J. Petrauskas, 

250 Gold St., Se. Boston, iiass. 
Prot. Raštininkas -— J. Glinecki;

5-Thomas Pk., South BOsSrin.
Fin, RaštininJtas — _M. šeikis,

40 Marine Road, So. Boston, 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mas 
Tvarkdarys — T. Zalkls,

7 Winfleld St., So. Boston. .Mana.
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

fiig nedSdieaj kiekvieno mėnesio, 
ralxaS& p@ pkžę. jarapljos salėj, 
E. Seventh St., So. Boston, ICsss

M:lSS.

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadwayt South Bestos 
Ofiso valandos:

ano 9 iki 12:00 ryte Ir nuo" 1:80 
Iki 5 ir nno 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas raba*oa vakarais 
ir nedėldieniats, taip-gi seredomis 
nuo 12 dienų uždarytas.

TEL. So. Boston 0508—W.
LIETUVYS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso Valandos: nuo 9 Iki 12, bud 
1:80 6 Ir nue 6:30 iki 9 vakare,
Seredomis nuo 9 Iki 12 vaL dienų 
;Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned« 
;domis nuo 9 iki 12 (pagal sutartu

TeL So. Boston 27Q

J. MAGDONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai 

osvso valardob: Rytais Iki 9 raj.
Po pietų nuo 1—t 

, Vakarais nuo6—6 
598 3. Eroadvvay, So. Boston

| Naujas Lietuvis Dentistas I 

ĮDR. ST. A. GALVARISK1I 
| 520 R Broadway, S. Boston | 
g Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryte Iki B 
g 82 vai tr ano 1:30 vai. p© pietų g 
§ iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 g 
= vai. vak. šventą dien* pagal susi-g 
f tarimą. Tel. S. Boston 2300 §

P. LIKAS, Savininkas
456 BROAOWAY SO. BOSTON, MASS.

i PAUL’S CLOTHING SHOP
Pabandykit užeiti į Lietuvišką Krautuvę, kurioje 

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu- „! 
šių vyrų. Pas mus kaina yra pigesnė kaip kitur. Fra- į 
šom užėję persitikrinti.

DB-STfi LIETUVOS DŪKTAI 
P© GLOBA MOTINOS ŽVČ 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienš,
81 Story SU So. Boster. Mass. 

Vice-Pion. — A. Janušoalenė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mas 

Prot Rašt — O. Siaurleaė,
443 Ė. 7-th St, So. Boston, Maža 

Fim Rašt. — J. Keys,
115 Q Street So. Boston, Mass.

Ižd. — 0. StaniullutS,
105 6-th Bt, So. Boston, Mara, 

TvarkdarS — O. Mizgirdlenė,
164 6-th 8L, So. Boston, Mass.

Draugijos reikalais kreipkitės visados 
protokolų raitlniakc- Draugija laLį 
savo snslriMklmus kas antrą utarnln 
ką kiefcrlena H!fcw4o 7:30 vakarą 
gąraplj«s avetalnšj ant Penktos gaJ 
vSb, South Boston, Mass.

— ty.li ■»".n| 1 "

D. L.K. fcMfTUdlO DR-JOf
VAIDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

TeL Brockton 5112—W. 

DANTISTAS

DR. A. J. GDRMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, H&sa.
(Jiampaa Broad Street)'

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

EXTRA!

APTIEKA

labai

rn

CITY POINTK 4 šeimynų nu

Pas mat galima gauti ir Severas vaistų, nes 
mes esama agentai Severas Kompanijos.

prasi- 
kalno

tv. KASMZERD K K. DB-JO> 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — J. Jaroia,', 
225 L Street, So. Boston, Mas*.

Rezidencija
906 Harvard St, Cambridge, Mas*. 

Tel Unlveratty 1463—J.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Prot. Rast. — VL Mickevičius, 
405 Tkird St., S. Boston, Mass 

rialaių Baitlnlnkaa — K -KUM!, 
t Bhtdb Street, Sa Boston, Ma»

va-

EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA

Residencijos Telephonas: 8778-M. 
Ofiso

Telephone South Boston 8520

A. 0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetai 
Oornell Universily ra A B. 
0. Waahington Univ. ra LLB.

“DARBININKO” NAMB 
fantroa luboej]

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užsisenž- 
jusias ligas vyrų, moterų ir va&ų, 
pagal vėliausius Būetodns, kaip tste 
ūltra-violetinfais spinduliai^, kyacfe 
žiburiu, thermo therepa, IT kitais 
elektro medi kai iškals budais. Egza
minuoju kraują, Slapumų, Ir ąpiau- 
dulus saro laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Tefpgi su
telkiu patarimus laiSkals.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BROA 
South BotIod, B

('ArrėhS# tūbos)
Telefonas---------------------S. B. 4008

Puirųs plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankom

yra pleiškam; mirtinuoju priešu.
Prižiurėkrt gerai savo plaukus ir gal

vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite berūką Rufflas už 65c pas 
savo vaistini u ką šiandien, arba 75c 
tiesiog por paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South Sth Sts.

Brooklyu, N. Y.

po A a etikos Vėlina

>; ęihta ten ir atgal kelione

LIETUVĄ 
tik 820300 ir brangiia 
per Breroea ar Cha-bourg

TUS .pas^džiaositta molonutuia ke- 
lione ant pisaaiT jeriattėu lainj. 

ka:na. j« plaukote bilt laivu 
1‘r.ted States Lines, kuriu valdo 
Suvienytų Valstijų Vaidila.

Ant puikių laivnj Lcviathan, George 
VVaahinĮf.on. America, Prea. Hardine. 
Pres. Roosevelt ir Republic pasai irai 
sali boti tikri kad gaus enMua tre- 
č.os klc«a kambarine, patikinai mai- 
Jta, daug vietos pasivaikičiojinatii ir 
greita ausialeldtna su kdiot't galo. 
Gaukite Haadie pilnų informsdjtj 
nuo savo vietinio agento arbl nsao

75 State St.. Boston. Mals. 45 Broidmy, Ne* Tarife City

S n e c i a 1 i s t a i Receptų Išpildyme
Del Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame 

Viską Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikų^ cold 
Eream’us ix visokius tonikos dėl niaukų, laip-gi 
turime naujausio išradimo molio dėl veide.

Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S 0INTMENT

Užsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Pinigus sius
kit su užsakymais. Rašykit tuojaus sękančiu antrašu:

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CASPER^

-------- Ir---------
J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G.

617 E. Breadway So. Boston, Mass.
fPo taperiai Teatru?.

TEmYRITB V, fi L E 8 F įtrs MtįsŲ PbANBAIMVB

P®MININKAS — V. Zalleckas,
Kl B. Breadvvay, So. Bogįon, Ma*. 

VICB-PIRSL — Povilas Raka,
$5 C Street. So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Macejuna*
456 B. Seventh St, So. Boston, Mass 

B7N. RAST. — Juozapas Vfnkevlfiui 
MB M. Broadway, So. Boston, Mas* 

KASTERIĄS — Andr. Zalleckas,
fU E. Flfth SU So. Boston, Mae* 

; MARŠALKA—Kazimieras Mlkailionf*. 
I ** E. Broadway, So. Boston, Mas* 
j D. L L Kaistas© Draugija laiko se 
ve mSneslaluB nutlriakinras kas pina*, 
ned®die»I kiekvieno mėnesio, po nūn 
994 Wcshlagton SU Boston, Maga 
1 :30 vai. po pietų. Ateidami ant sūri 
rinkimo atsiveskite su savim rlauglat 
MMjt kartų prie musų draugijos pr 
raiytL

do» 1 protokolų ratsmnki.
Dri&fja s^vd gtilrnktaua laiko 2« 

Mdšdlefij kiekvieno Mbealo !•»< va; 
po pįeta panpQ<w eaMiM, Strrantb

Uetnvlškaa fĮraboriua, balzamuoto 
Jas, Real Estate Ir Public Notarais.

258 W. Broadway

Resltjenclja 888 Dorchezter Avenue 
Dorchester, Mass.

Ofiso Tel. ... .Rcb. _ 
Ūniversi ty 8&I1 Prospect 041t>M

D. A. ZjlįTM
Graborius ir -Bąlsąmnotojas
983 Cambridge St^ Cambridge




