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tyh, bet zlotas žemyn

IAIS,

B lienkijoj smurtininkas augs-
1b';- -r

i baigsis angliaka 
siu streikas

Nuotrupos^

f
ŽELIGOWSKIS MINIS- 

TERIS
I naujįjį Lenkijos minis

terių kabinetą įtrauktas ir 
garsusis smurtininkas Želi- 
gowskis. Jisai paskirtas ka
ro minist erių.

OPEROS SUKAKTUVES
New Yorke ir Chicagoj 

lapkričio 27 d. minėta šimt
metinės sukaktuvės Italijos 
lijos operos Amerike.

PO KIEK PAVELIJO 
RŪKYTI

IŠGĄSTIS LENKIJOJ
Visoje Lenkijoje didis ki

lo išgąstis ir nusiminimas.; 
kai jų zlotas iš naujo žymiai 1904 m. 
smuktelėjo žemyn. Perda-'‘ v 
rius ministerių kabinetą bu
vo viltis, kad’dalykai ims ge
rėti. Bet pasirodė kitaip. 
Kad i ministerius pastatvti 
tokie razbaininkai, kaip Žu- 
likauskis. tai kitaip negalėjo 
atsitikti.

Pereita pėtnyČią už dolerį 
buvo zloltn 6.80. o jau suba- 
toj 8.50. Viena diena toks 
nupuolimas sudrebino visą 
Lenkiją.

New York. — Bamard 
merginų kolegijos auklėti
nės gavo neoficijalių pamo- 
kinimų kiek galima rūkyti, 
kur ir kaip. Tuos nurody
mus davė kolegijos daktaras 
Guliema F. Alsop. Jis pasa
kė, kad dailioji lytis nieko 
negali turėti bendro su laiky
mu. Drūta mergina gali 
“bytyti” rūkyme silpną vy-

ATĖJO ŠALČIAI
Naujojon Angį i jon šalčiai 

atėjo anksčiau, negu kitais 
metais. Lapkričio 29 diena 

: Bostone buvo šalčiausia nuo į 
. Termometras rodė' 

į 20 virš zero. Gi lapkričio 29, i 
1904 m. termometras rodė 15 j 
virš zero. Kaikuriose vieto- rC- 
se ir šiemet buvo apie laips- ! Daktaras toliau nurodė, 
nių virš zero. Į kad kaip vvrai, taip ir mer-

Tokie šalčiai žmones nela- Į giuos neturi pradėti rūkyti 
bai tebaųgina. Didžiausia be- prieš 21 metus amžiaus. Po 
da, kad dėl angliakasių strei- tm*i pasiduoti daktaro iš

tyrimui ar jai rūkymas ne-
Rūkantii

ko angliai baigiasi. Kaiku-
riuose miestuose jau išsibai- bus nesveikaton.
gė ir nei už pinigus negalima j mergina neprivalo daugiau 
gauti. , v,

DARBptlNKAI PRIĖMĖ GUBERNATORIAUS 
iF •RASlTfrT.VItfA

Pennsyi-į
kvietęs s 
reikalus.
Lewis. i.

GubermWius turėjo tam tikrą streiko baigimo pieną. Gu- 
bernatorius ‘tarėsi su angliakasių komisija apie dvi valandi 
laiko. • I <

Angli iū komitetas sutiko gubernatoriaus pasiūlymą 
priimti. tartis su kompanijų atstovais ir jei tik pagrin
dinius punkt^b r kompanijos priims, tai angliakasiai be jokio 
atidėliojimo’ iŠ darban.

PASIŪLYNA
įjos valstijos gubernatorius Pinchot buvo pasi- 

sOfsojauau angliakasių komitetą ir svarstė streiko 
PoSedyje dalyvavo ir angliakasiu unijos prezidentas

KINIJA PRIEŠ TAUTŲ 
SĄJUNGĄ

Kinijos .sambrūzdžiai m-, .
aprimo. Didžiosios Europos, bet tučtuojau vi 
valshvbės, bijodamos dides
nių komplikacijų Kinuose-.
bando sugalvoti planą, su 
kurio pagelba privestų Tau
tų Sąjungą Įsimaišvti Į ’Ki

Kiliai tos nuomonė

DEGTUKŲ MONOPOLYJA
Švedijos degtukų pramo

nininkai Peruvijoj gavo deg
tukų monopoliją. Peru vi j a 
yra pietų. Amerikos respub
lika. Už tą monopoliją Pe- 
ruvijos valdžia gaus po 

. . £200,000 kasmet Sutartis 
■nadarvta 20-Čiai metu.
NUSIBODO BŪT BE DARBO

Taylorville. III. — Prieš 
20 metų angliakasis C. H. 
Newman, sulaukęs 80 metų 
amžiaus, sumanė mesti dar
bą. Pamanė, kad jau perso
nas dirbti. Visą laiką, tai y- 
ra per 20 metų, jis nieko ne
darė. Dabar sulaukęs 100 
metų pareiškė, kad nusibo
do be darbo būti ir nuėjo Į 
kasyklą dirbti.

NAUJOS MADOS ČEVE- 
RYKAI

Parvžius. — Viena avalą 
dirbtuvė ėmė išdirbinėti če- liečiu pusės, 
verykus su aukštomis kuliu-

• surūkvti kaip penkis cigare- 
; tus dienoj. Įtraukti dūmus 
I ir leisti juos per nosį ne- 
' sveika. Rūkyti galima lau- 
, ke. ne viduje, jei galima ąp- 

lų seiti be nemalonumo iš paša- 
. Geriausia rū

kyti po valgio. Gerai varto-

r u ■ir

£ gš. 
c

SUBANKRUTIJO FILMU 
KORPORACIJA

Los Angeles, Cal.—Char
les E. Ray, filmų aktorius su 
savo tėvu buvo Įsteigę filmų 
korporaciją. Dalykas nepa
vyko, skolų pasidarė apie 
$1,000,000 ir turėjo pasiduo
ti bankrotam

YRA RAUDONESNIŲ UŽ

nio.

lietą lipdyti iė

Karūnos

Idą kompanijų nusistatymas dar nežinomas.
JS&iks priimti gubernatoriaus pieną ar ne. Grei

čiau atsitiks t^>^kad sutiks.
Nežinia ar i

Loterijos laimė ir nelaimė
$125.000

Munich, Vokietija. — Čio
nai bizziierii'
nią iš Italijos^kad jis laimė
jo per letefiją $125,000. Ta 
žinia taip jį nustebino, kad 
jis nusižudė. |Buvo taip: jis 
pirkdamas lq|erijos tikietą. 
netikėjo laimias ir juokau-

italas gavo ži-

mis ,tokiomis, kaip merginos ti cigamveią. Galop dakta- damas užrašo,Sk/id jei laimei 
L*” O/i 11£1V1A1Q * I *1 LT 10) zl/1 - ■v>/Az7/\ l^-rvz-3 m/MnA j • ‘ _ T -kadnešioja. Tikisi tokius če- ‘ras nurodo, kad bent vieną 
verykus įvesti madon tarp menesi' mehW§UrTll<rą'ninP' 
vyrų. vakacijas nuo rūkymo.

Žuvimai, nusižudymai ir 
nužudymai

tąi
Karo

į kita
! Todėl suprantama, kas gale 
į jo dėtis italo sieloje, kai ga- 
įvo pranešimą apie laimėji- 
; mą.

kreolams, ’ o 
pusę bravarn inkams.

TAI BENT TESTAMENTAS
London. — Frederica Eve- 

ĮynCook,-turtinga našlė, su
darė testamentą, kurs yra 

I nepaprasto ilgumo. Ji tur
tų m ri už $6,000.000. o jos 
testamentas turi 95.940 žo
džiu. J i pati testamentą! pa
rašė ir paskui ant mašinėlė^ 
atmušė. Ji yra 68 m. am- 

vaikams.

šalies llkl^B 
ūaug
iivo lakią&|^ 
.. bijo
m i Į sav«t;||| 

iml-ima kabiUf|| 
niši-ių srovių.-’5^ 

m-vvkstąį
i;’ū" dėl Vai-

■ džios loviu. Ko] du ar keli
! pešasi, tai trecias miklesnis -||| 
i apgauna pastaruosius ir UŽKjS

iki šiol, ioms terūpėjo kinie-! >bipa sn-ii:-. mii sprando. -S 
čius pavergti ir viešpatauti' TaiP nutiko Italijoje, kur’/j 
Kimiojo. j diktatoriaii.j;’ Mimolini, tąip -2

 ji-ali muii-oi ir Ib-ancūzijolĄ. W
i kur jau smarkiai kalbama a- W PABALTĖS K0NPEREN- H.. Lan.-ūz, jo-diktatūra/. 3 

CI JA ' J -■ x

Latvija, eidama Genevos nu
tarimu, ruošia eilinę VakaJ- 
tės valstybių konfereut-ija 
1925 metu kovo mėn. Kon-

vaudavo Latvi j Estija.

va gi. nors taip pat įeina į 
Lubaitės kraštų skaičių, dėl

siaučia^ konferenciją mano
ma kviesti ir Lietuvą, nėžiū-

Tai gražiai atrodytų Eu-;T||| 
r<>pa. ;<•! j Lenki jo> sostą įsi- 
liptų koksai nors Fordas,. į ’ ®|| 
Prancūzijos Burboaas,;.0 §|| 
Į kiti] >ostus vėl kokie notš 
imperialistai'2, 

•jei mip nutiktu, tai būtų,- 
taip vadinamųjų ’*pažangių^ 
jų” nuopelnas, nes dėka jų 
•‘demokratiškam' miklumai 
verda Įvairios suirutės.

Darb,minki ja tokus per
spektyvos nū kiek nedžiugį-

ii

Kaip katalikų yra katali- 
kiškesnių už popiežių, tai 
taip yra ir bol šėrikų raudo- 
nesnių už bolševikus. Lon
done yra bolševikų bankas. 
Tad kai Anglijos valdžia pa
skyrė paliaubų dienoje, lap
kričio 11d. dviejų minutų 
tyla, tai Rusijos bolševikų 
banko darbiriinkai išėję gat
vėn laike paskelbtosios tylos 
sukriokė “raudonąją vėlia
vą.” Banko direktoriai tuo- 
mi pasibiaurėjo ir atstatė 
darbininkus, parodžiusius 
perdidelį uolumą. Banko 
direktoriai išleido šitokį pa 
reiškimą:

“Mes, Sovietinės Rusijos 
piliečiai, dirbantieji Mas
kvos Narodnyj Banke, skai
tome sau už pareigą išreikš
ti'pasibjaurėjimą dėl Brita
nijos piliečių jausmų įžeidi
mo, kas įvyko dviejų, minu- 
tų tylos metu prie mūsų į- 
staigos.”

STEBĖTINAS NUSIŽUDY- Į 
MAS

Springfield, Mass.— La-1 
bai nepaprastas nusižudy
mas čia Įvygo pereitos nedė
lios pavakaryje. Automobi-. 
lis atvažiavo ant tilto Con- i 
neetieut upės. Tilto vidury-' 
je automobilius sustojo. 
Žmogus iš automobiliaus iš-, 
lipo, nuėjo prie turėklių ir tomobiilaus paleista kulka, 
perlipęs per juos šoko Į šaltą kuri mėtoj nudėjo policistą. 
tipe. Kai žmogus plumtelė-' 
jo vandenin, tai jo automo-j 
bilius nuvažiavo savo keliais, i

Nušokęs upėn žmogus bu ; 
yo apie 30 m. amžiaus ir gra-1 čiu' iššoko iš bėgiu. 
žiai pasirėdęs. Jis vikriai 
išlipo iš automobiliaus, vik
riai nuėjo prie turėklų ir 
vikriai persirito per juos.

Kai šitie dalykai dėjosi, 
tai ant tlto buvo keletą žmo
nių. Visi begalo buvo nuste
binti ir visi pamiršo pažiū
rėti Į automobiliaus numerį. 
Niekas nematė kas buvo li
kęs • automobiliuje — vyras 
ar motris.

Kaip tik policija gavo ži-’ 
nią apie tragediją, tai tuoj, 
būrys policistų pasiųsta ieš I 
koti skenduolio. j

NUŠOVĖ POLICISTĄ
Andover. Mass. — Roberi 

Black, šio miesto policistas, 
tapo bandito nušautas 10:30 
vai. vakare, lapkr. 27 d. Po- 
licistas pastebėjo, kad ban
ditas. važiuoja pavogtu iš 
Lav.rence’o automobiliumi. 
Poliicstas bandė automobi
listą sulaikvti. Tada iš au-

$5,000 I PUSE VALANDOS y
K’0, 

: London.— Šeliapin. Ru-jgo. 
sijos dainininkas, už padai-' 
navimą radio stotyje trijų 
dainų gavo $5,000. Tas dai-

; ravimas užėmė tik pusę va
landos.

Tai niekur niekas nėra ga
vęs už taip mažą patarnavi
mą tokį dideli atlyginimą.

PASIĖMĖ $600
I M‘w York. — Du vagi i i m 
Įinėjo Į- cigarų krautuvę ir 
■ mandagiai pasakė: “good 
Įimning.” Krautuvą- vir
iną klerką teradę. uždarė ;į ; 
, ...tizota. nmičine .SfjOO :r •suč-

L<

PRIĖMĖ SUTARTĮ
Vokieti j os Rechstagas 

nrn) pagalios priėmė 
camos saugumo sutart
pibižaclėjo -<toti i Tatuu Są 
jungą. Tam priešinosi k-> 
ni'inistai ir monarkistai.

VISIEMS AMERIKOS

derri

ten

T

Kopenhagos - Lu

dalvv

Lenkija; 
gali būt-

<t\m ; :<oi:I 
amiminus t

Tas

] ’ab.iitė-

ad

RUSHOS APŠVIETA <
Rusijos apšvietus komisa

ras Lunočarskis pasakė, kad 
193b metais Rusijoje iM'mp-’ 
kslių nebebūsi.-i.

Lunočarskis tvirtina, kad 
dabar vakari nėši 
mokinasi 2.1'.0 
siu žmoni’.;.

Labai galima

tuoniet m 
kai ?

■- Iv

H

m<-tn

lokyklose.
-uaugu-

daiktas;
Ko sijos;

ANGLIAKASIŲ STREIKAS.
Kieles amtlms kasykllų 

streiką.'- dar neužsibaigeir 
Bet jau tikinusi sulaukti je 
užbaigos. Kas'r;<lu darbi
ninkai daro iiu<įlaidumąi, bet 
savininkai dar užsispyrę. 
Darbininkų šeinivros alksta, 
o kasyklų magnatai turtuo
se paskendę, mažai apie tai 
naiso. Jeigu salvs '.icsusitai- 
ky<. tai teks Įsikišti valdžiai!

šiam streikui neužsibąū 
gus. jau kalbama apie kith .j

— minkštosios aug- 
lies kasyklų streiką. Minkę • 
štosios anglies kasyklų S^VJ;y 
'■ūkai iž.smpvrc ūūkarpy^^ų 

algas darbininkams, t. y.
da’-vfas sutamt^ S 
• r n i ja apskundė“ 
ir nerdavo saVo.

T, ntui CooTid^Si 
r.i. u<i;^k!ala''iffi^^ 
ucl'ds ‘Apsą ui

į

LIETUVIAMS

neišeis.

Ačiū už paramą praeity ir ti
kimės širdingos užuojautos 
ateity.

metams Amerikoj tik už $3.50, ©užsieny $4.50.
Visi naudokitės šiuo pasiūlymu.
Pasakykite apie šią dovaną savo pažįstamiems ir paragin

kite šia nuolaida pasinaudoti.

PRANCŪZĖLIŲ BĖDOS
Iki siutu laikui Europoje 

vyravo Prancūzų politini 
hegemonija. Prancūzijn- 
miiltarę politiką stipinai i*e-

Visos Amerikos lietuviai težino, kad “Darbininkas’’ nuo 
gruodžio pradžios išeis padidintas nuo keturių iki 8 puslapiu. 
Eis du kartu savaitėje, abu sykiu po 8 pusi.

Toliau visi težino, kad per gruodžio mėnesį “Darbinin
ko“ prenumerata papiginama VIENU DOLERIU. Visi nau 
ji skaitytojai ir visi seni skaitytojai gali pasinaudoti šita nuo- 
laida, jei per tą mėnesį užsimokės nž visus metus. Tai “Dar
bininko’ ’ kalėdinė dpvana.

“Darbininko” regnlerė metinė kaina Amerikoj $4.50, už 
sienin $5.50.

fakt
SUŽEIDĖ 32 ŽMONES

AVorcester. Mass.—Stryt- 
karis dėl kokių ten priežas

tį, užlėkė 
ant šaligatvio ir po to pate 
ko Į lauką. Strytkaris ėjo į 

, Fitch burgą. Sužeista tapo
apie 35 žmonės, kaikurie jų 
sužeisti mirtinai. Tarp pa 
sažierių buvo viena slaugė. 
Ji buvo ii- gi sužeista, bet ji 
didvyriškai pasirodė, nes su
žeistiems ėmė teikti pinnąją 
pagelbą. *

Darbininkas” Padidintas, Papigin 
tas ir Paįvairintas

išplauke iš Klainėdos kon 
x-ro'<-iios ir buvo apolitinės 
vi Pabaltos konferencija bus

ežtai politinė, tai Lietu- 
flalvvnvimas Pabaltos 

konferencijoie būtu Lietu
vai. ■'.'natingai A ilniaus klau-

PRANEŠIMAS
Į Lai būnie žinotina gerb. L. 
! D. K. S. nariams, skaitytojams 
’ ir plačiai visuomenei, kad nuo 
gruodžio 4 d., 1925, “Darbinin- 

PRIGĖRĖ ŠALTOJ UPĖJ kas’’ pradės eiti 8 puslapių, du 
Agatvain. Mass. — Auto-įkartu į savaitę, antradieniais ir 
obilius, kuriame važiavb^ penktadieniais. O gruodžio 3 d.mobilius, 

penki f žmonės nušoko nuo 
pylimo į šaltą upę. Trys 
žmonėš prigėrė, o du išplau
kė. Žmonės buvo iš Hart
fordo, Ct Prigėrė vyras su 
pačia ir kita moteris.

Prancūzija. graži pore-' Jei Ja’-bi ’ 
lė silsi rišo amžinu neatmez- ir veikai:’: 

... ganiuoju m'dzgu ir aklai vyk- ' tai .‘’-alrsiim- .'.ilš^hiųkl
Per -gruodžio mėnesį, 1925, užsisakantieji ar atnaujinau- dė grobimo politikos planus.; stn-iko ’i- tuou A jau 
prenumeratą gauna VIENU DOLERIU pigiau. Tai yra, Bet ilgai taip tęstis negalėjo.! liktume visai hė būro.

Didelis kariuomenėą .skai-; Perdaug valiny duo 
čius pakirto Lenkų finansus ( šoriams kapimbsfarns 
ir sugriovė jų ūki. To pačio - sykiu magnatams, 
likimo susilaukė ir Prancū-į . —; .,
zija. Lenkijoje ministeriu • Kipridės Aa
kabinetas griuvo, bet/šiaip bai^j gųvo23; ĮdaBAv’'. 
taip vėl susilipdė.. Francu. 26L1 Kąpitj’ld 
ziios ministerių ^afejnetas rėjob$5!000ra 

•' ' -36H.oon.nnn '•

DARBININKAS
AdminMAHu 366 W< 'BmidviyyA■» So. Boston, nudardėjo į ūėdug-
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fy: ..................

JOSEPH’S UTHUANIAN B. C. ASSOCIATION 0T lABO*

. ....
j&eptaace for-tnalllng at special rate of jmtage prorided for in Section 1133 
įs Act of Oetober 8, 1917, authorlzed on Joty 12, 1918”

S

riršans;
-^etusros rašytojo atrodę lenkais, .^augumas 

~ ijų Yfel^mokėjo ii^hivių kal-
c SaĮ&u '-į- įLiėtiivoš, tris, stengęsi visur. pameg- 

:bet gal- kai' kari net” fiehrvių, džibti lenkus, ieškojo jų kul-

Kiekvi^B^k
ta gerbia? savo didvyrius ir

|tered as Bec-ond-cU^mrtt^Sepn *“** jtt nife.^tus įarfeis“ Ame-.

Sobscription Kates: t Prenumeratos Kaina:
įariy__ i----------------------------------------------------------$4.501 Metams______ J________$450
įgtoa and suburbs______ $5.50 Boston’e ir apylinkėse  $5.50

. 9* reign eountries yearly---- $5.50 IUžsieny — __L_____ :___ $550
“DARBININKAS” K 

West Broadway South Boston, Mass.
Tel. South Boston 0620

Uždarbis Amerikoje
ri Amerikos “Nacionalis ekonomijos tyrimo biuras” pa- 
Įduoda gana įdomias žinias ap4* Šalies įplaukas

To biuro pranešimo ištraukos paskelbtos plačiai vi
suomenės žiniai. Jos pabrėžia sistematingą pramonės i ■ 
įmonių išmokamo darbo atlvginimo prieaugliu nuo 14.960,- 

■gy^ dol. 1999 metais iki 34,769,36’2.900 dol. 1919 įlietais.

Pramonės įmonių Mūkimas sparčiau pasireiškė 1920 
||y- - metais ir todėl darbo arlyginiiną padidino iki 141,569.157. 
B-?L.00Odoi.

ly 1921 metais įvykęs kalnų ‘ir dirbtuvių įmonėse, sta- 
tyboje ir transjjorie darbo apmii imas, darbo atlyginimą 

-'žymiai numušė ir pasiekė- 344.709.8’77,990 dol.

1909 metuose darbo atiyuiuimas sudarė 55(4 visos ša-
■ lies gyventojų įplaukų sumos. <> 1921 metais 58(7.

Dirbtuvės, siilyg šalies pajamomis, užima pirmą vie
tą pramonėje: .1919 metais jos išmokėjo atlyginimo už dar- 
bair algų tarnautojams 13.624.4(^1.000 do].; 1920 metais 

..išmokėjo 39(7 lxmdros uždarbio sumos.
Ife* y • Nors žemės pramonė tebelaikoma pamatine Amerikos 
Ui?, industrijos šaka, vienok vos tik 4rl visos darbo atlygini- 
IK mo sumos kliuvo žemdirbiams. Tm> būdu žemės ūkis tuo 
įįy - atveju viršija tik kalni] įmones ir transporto biznį. Ta- 

tai aiškinama tuomi. kad amerikoniškasis žemės ūkis de- 
E; centralizuotas—suskaidytas. Amerikos žemdirbystėje vv-

_ tfh&ja smullkus ūkininkavimai tad visa darbo dalils tenka 
-partneriui, to ūkio savininkes?; ir jo šeimynos nariams, ku- 

rilį' darbo atlydini m
§šs-

y]-.

girion vietą užima Xe\v Y
• atlvgimnio išlaidomis 
1\it i miestai toli atsilikę

1919 metais Xew Y<«rl 
. bifiinkams išmokėta 14.4'L 

pačiu meni X'ew Yorko \ a 
Valstijų gyventojų- Remi

gVVentojaills-

rikoim gab -geriausia moka' 
pagerbti ‘ne vien savo didvy
rius, bet ir tas vietas, kurios 
reiškia bent kokį iątęrinį į- 
vykį. Čia mes rasime tąių 
tikru parašu pažymėtas tas' 
vietas, kur kovoje uz Suvie-. 
nytu Valstijų neprikaluso- 
įnyty bent kuris 'karinome 
nes vadas buvo apsistojęs 
Jie gerbia ir tų vadų gimi
mo vietas ir viską, kas 
juo jungiasi. Amerikonai 

. labai gražiai ir iškilmingai 
'mini šiokias ar tokias sukak- ■ i

. Ui ves.

i Didysis Vilniaus Seimas 
lietuvių istorijoj kovoje už 
tautos laisvę reiškia ne ma
žiau anų Amerikonų gin
kluoto pas i priešinimo Angli
jos valdžiai, nes Didžiajam 
Vilniaus Seime lietuviai drį
so viešai pareikšti pasiprie
šinimą nors ir be ginklo, bet 
visos tautos vardu pareika
lavo nuo galingo caro val
džios pripažinti Lietuvai 
plačią autonomiją. Prieš Di- 
dyjį Vilniaus Seimą kiekvie
nas lietuvis dirbo savaran
kiškai pavieniai, be aiškaus 
plano. Vieni reikalavo vien 
spaudos laisvės grąžinimo, 
■kiti Šiokių tokių politinių 
teisiu, bet bendro susitarimo 
nebuvo, gi Didžiojo Vilniaus 
Seimo priimtoji rezoliucija, 
reikalaujanti plačiosios ap- 
tommijos su seimu Vilniuje 
nutiesė planą visiems, aiškų' 
ir nai-odė tautos troškimą ir 
siekius. Tautos vada^ apsi-

- šurvtrje VTbmtus Sejįžo pri
imtomis rezoliucijomis, ėjo Į 
liaudį skelbdami tautos geis
mu. budino ir kėlė tautini 
MisipraTima. Vilniaus Šei- 
m->rozoliuciių obalsio dėka 
ir ya>tas kaimietis supra+o 
sao vertę ir inteligentam^!

už visos Ipakibę

673.779.009 dr>].: Ikii:.)!- 2.734.692-.'|<H) d(>|.; 
508;0OO dol.; Ma-ai-lrij-m L9ir2.514.noO do! 
1,517.403.009 do).; Mirm-ar 1.5<>7.358.0oo 
Jęrsiy 1 .464.335_9(mi (bū.; jy r. n
V Vidutinė* darbo allyuiuim>< ki>-ki<> atžari 

karų valstijos; M->mmia. XYvąda ir Wy<inū:i

Ohio 2.384.

kutinę

atžvilgiu 1920 metai- sudarydavo: M'mtaimj*- 1.490 dol.; 
JCėvadoje 1.047 d<>l.: AV\»»minge 1.099 d<»L: XX\v Yorke 
!£JJ09 doll.: Miriiigane 1.595 dobi. <> Mi--issip])i 797 dvi.

1921 metais iškilus tendencijai mažinti išdirbinių kai 
uždarbio atlyginimas keitėsi mm 1.479 d<>l. XV\<- 

HiSis’e ir 1,3-80 dol. XYw Yorke iki LlJ dol. Mi-si-im>i.

ČIČERINAS PARYŽIUJ

Daba :•

įpie karo skobi likvi-

gjęlityolinoja po Europos bi'iržuaziims sodinio Matyt. .■ 
jjmri patiko buržujų vaišo> i r c)liri<lTiioti n<>]- 
■į^rilsėdi savo "prob-tamkoje“ tėvynėje.

minas ey-įs link-miame Paryžiuje. Pa
Ų. .
imą
.Aukštą proletarų svečią labaViškilmiiigai priėmė ir 

^^^raiišno Bn'anas. su kuriuo čičerinas turėjo pasikąibė- 
ią, bet kuris jokiu vaisių nedavė.

^^^'Dr^^cūzijos ministrui] kabinetas dar nesu formuotas, 
nėra kam su Sovietų atstovu derėtis., Kodėl ponas 

^brinas Parvžiun važiavo, tuo metu, kad tenai suirutė? 
gįjVkaip spėjama, jam rūpis ne tiek skolų sureguliavimo 
Žiūrimas, kiek patogus momento išnaudojimas saro ko- 

llgfilstiškai propogandai. Manoma, kad Čičėrinas turS- 
iiikpari matymu s ir pasitarimus su Žvmiais socialistų va- 

Vądmasi, gilins bolševikišką revoliuciją Praneū-

šiemet, gruodžiu 4 ir 5 
dilbomis sukanka dvidešim
ties metų ' 1.995-1925) su
kaktuvės. Taigi visos Ame
rikos lietuvių kolonijos ų 
taip svarbų mūsų istorijoj į- 
vykį privalome tinkamai pa
minėti. Gerbkime mūsų tau
tos vadi] nuveiktus darbus 
kurie drįso išstatvti savo yy- 
vylx- pavojum skindami ke
lią i šviesesnę tautos ateiti. 
PasiTodvkime. kad esame 
lieiuviai ir kad mūši] sostinė 
yra Vihdilis. dėl kurio mes 
neūistosime kovoje, kol Vil
niaus Seimo pa reiškimas 
pikiai neišsipildys, kol Lie-. 
tinas Seimas nesusirinks!

bent aplenkėjusių, tuo nusi
stebės, nes lęnkai jį laiko sa
vu, mat jis lenkiškai, rašė. 
Apie jo lietuviškumą tuo 
tarpu nekalbėsime, tą palie
siu toliau, o dabai* apsisto
kime prie jo gt'venimo arba 
bijografijos.

Adomas Mickevičius gimė 
1798 metais, iš tėvų nusigy
venusių liajoni, Naųgardė- 
lio apskrity. Mokėsi išsyk 
tėvų domininkonų mokykloj 
tame- pačiame -Naugardėly, 
o vėliaus Vilniaus akademi
joj — universitete. Baigęs 
mokslą (1820) metais kaipo 
valdžios stipendijatas buvo, 
paskirtas Kauno gimnazijon 
.mokytojumi. Kaune pagy
venęs vos 2 metu buvo, iš-: 
.tremtas, dėl susižinojimo’su 
Vilniaus studentų draugijo
mis, i Rusiją. Tada jis buvo 
Odesoje, Maskvoj, Petrapi
ly. kol gavęs progą neišvy
ko vakarų Europon. Vaka
ruose nekuri laiką gyveno 
Šveicarijoj,. kaipo profeso
rius prie vieno jų universite
to. bet didžiąją gyvenimo 
dalį praleido Paryžiuje, iš 
syk kaipo slavų literaturo« 
profesorius, o vėliau viešojo 
knygyno vedėjas. Mirė 1855 
met. nuo choleros Konstan
tinopoly.

Žymiausi jo veikalai šie: 
■ ”Gražyna.” rašyta dar Kau

ne. “Konradas • Walenro
dąs. ” rašytas Rusijoj. “Kri- 
mo sonetai.” rašyti jam be
gyvenant Rusijos pietuose, 
“ Ponas Tadas,” rašytas Pa
ryžiuje ir “Volynės,” rašy- 

j tos veik visą gyvenimą, nes 
pratlėta dar Kaune ir neuž
baigtos.

. Lietuva turėjo nelaimės 
dar 14 amžiaus gale (1315 
m. ■ užmegsti-artinms santi- 
kius su Lenkija. Per keletą 
šimtmečiu lietuvių tauta nu
stojo savo vadu, savo inteli-

sų lenki] kalba. — bajorijos, 
kuri tiek laiko ankščiau ve
dė tautą ir iškėlė jos' galybę 
į padanges. 19 šimtmeti

džibti lenkus, ieškojo jų kul
tūros. Bet iš tikro jie buvo 
lietuviais o ne lenkais, nes, 
tautybė paeina ne nuo kal
bos, kuri yra tik išviršinė 
išraiška^ bet nuo vidujinės 
sąmonės, smagenyno kon
strukcijos arba kitaip ta
riant sąstato. Lietuvis gal
vos, jaus, svajos vienaip, o 
lenkas ai* vokietis kitaip, ne
žiūrint kokia jie kalba kal
bėtų. Be to dargi paties 
žmogaus man v mas apie savo 
.tautybę nieko nereiškia. Lie
tuvis gali manyti kiek sau 
nori, kad jis yra pa v. ang

elas, tas nieko negelbės ir jis 
kaip buvęs taip ir liks lietu
viu.

Kaip minėjau tais laikais 
■ lietuvių bajorija buvo nu
jautusi ir net nemokėjo lie
tuviškai kalbėti. Tiesa vie- 
,ni jų dar tebelaikė save lie
tuviais nors kalbėjo lenkiš
kai iš Įsitikinimo, kad po
nui gėda kalbėti tokia kalba 
kokia kalba visi mužikai. 
Mickevičius buvo kilęs iš to
kių panašių sluogsnių. tai ir 
pats turėjo būti jei ne visai 
.tokiu, 
jiems, 
kalba.
tikrai ar mokėjo jis lietuviš
kai, nors įrodymu yra. jei 
tikėti jo sūnaus liūdvmu. 
-Bet jis Lietuvą mylėjo, kaip 
dargi mūsų laikais ne risi 
myli. Ir pats sako, kad Lie
tuva jam yra. kaip sveika
ta (“Pąn Tad..”). Jis myli 
Lietuvą ne kaipo atitrauktą 
jos sąvoką, bet tokią kokia 
ji yra tikrumoje, realybėje; 
jos žmones, gamtą, praeitį 
ir t. t. Pono Tado lūpomis 
nusako nepalyginamąjį gro
ži debesėlių, kurie viiš Lie
tuvos plauko, jos miškų, ber
želi svyruonėli ir tt. ir tt. 
Savo veikaluose jis nepiešė, 
bent nestatė niekur pirmoji 
vieton, nei vieno kitos tau
tos žmogaus kaip tik lietuvi. 
■Ypatingai jis mvlėj.o Lietu 
vos senovę ir ją pažino. Ka- 

Įda to laiko pasaulio roman- 
į tikai siužetų sau ieškojo pa- 
sakingubse rytuose. Micke-

tai nors panašiu 
Jis viską rašė lenki] 
Mes dargi nežinome

A'c.;-srcr-i : 

-iSrJ/ Ja;;' -Š

'ido; Liėrii-

'Vytuūto didliojo gi- 
Ji paaukojo save 

tėvynės labui. Kdųradas 
Walleiirodas — kaž -kokio 
ląetuvos kunigaikščio sūnus 
vokiečių lietai s vė j išauklė
tas, Kęstučio žentas, ir-gi 
aukoja save tėvvneų bet žū
damas tik su didesniu truks 
mu — išaikvojęs milijonus 
ordeno.pinigų ir sunaikinęs 
tūkstančius kareivių.

Šiais savo veikalais ("“Gra- 
žyna” ir “Konradas Walen- 
rodas”) Mickevičius parode 
19 šimtmečio pabaigos lietu
viams inteligentams tą mūsų 
senovės grožę ir kad nei lie 
tuvybės. nei senovės gėdin
tis nereikia, o reikia kaip tik- 
priešingai didžiuotis tuo. Ir 
pirmieji mūsų tautos žadinr 
tojai, kėlėjai, kaip Basana^ 
viičus. Kudirka ir kiti mai
tinosi. stiprinosi tuo penu. 
J ie ištvermingesni buvo nes 
matė už savo pečių stovinti- 
toki genijų, kaip Mickevi
čius. Taigi ar nėra jo nuo- 
y>el-.io tame, kad mes šian
dien jaučiamės ir nebijom 
prisipažinti esą lietuviais ir 
net turime savo valstybę.

Bet šiandien jį sarinasi 
lenkai ir tik dėl to^ kad jis 
turėjo nelaimės rašyti len
kiškai. Savinas! žmogų, ku
ris Lietuvą vadino savo tė
vyne, ne paprasta žodžio 
kasdienine prašme. bet Įkvė
pimo pagautas susijaudinęs, 
visa savo dvasia : žmogų, ku
ris taip pamylo gražų slėni 
palei Kauną, kad visą savo 
gyvenimą minėjo jį. gailėjo
si. kad negalj .1° daugiau pa
matyti ir niekur nerado ko 
nors gražesnio, artimesnio 
jam pasauly, nors buvo ir 
gražiojoj Italijoj, ir Pran
cūzijoj ir Šveicarijoj. Žmo
gų. kuris mėgdavo Europoj 
tik tą. kas jam galėdavo pri
minti Lietuvą, jos laukus, 
miškus, kaimus, miestelius

sų sųpnum 
, mokykis
■ręs, ateityje vengkjatkąripti.LY 
Nenuliūsk! Kelkis, 
syk, žengk pirmyn, su- didės-. 
uiu pasiryžimu, troškimų jr^ 
geru noi’U. • J J

Vedė Amatas

18K010MIJA
Graži pradžia Chicagoj

Vos savaitė esu Chicągoj 
nespėjau dar visų aplankyti, o 
jau daug malonumo teko pa
tirti. 5’patingai malonių va
landų teko patirti pas kųn. AL 
baviėių (Dievo Apveizdos pa
rapijos kleboną), kurks priėmė 
mane savo svetingon pastogėn.

Mokykla čia -pavyzdingai su
tvarkyta, organizacijos tarps
ta. ‘‘Vyčiai” čia ypač stip
rūs. Jų tarpe teko maloniai 

;praleisti vienas vakaras. Jau
nimą:—tai tautos ateitis. Die
ve jiems padėk darbuotis.

Kun. Albavičius ir kun. Vai
tukaitis, tie prakilnius darbuo
tojai ir vadai, taip gerai reko- . 
menilavo Dvas. Seinų semina
rijos reikalą, kad surinkta 
$502.89. Tikimasi dar keleto 
šimtų doleriui. Tai graži pra
džia. duodanti gerų perspek
tyvu mano darbuotei Cbicagoj.

Štai smullkus auką nurody
mas :

Po $100 dolerių aukojo kun. 
Albavičius. kun. Vaitukaitis it 
K. X. (taigi 300 dol.).

Po $5 aukojo: Ministrantii 
Draugija. A. Tamašauskas, S. 
Benaitė ir P. Bitinienė.

Po $2.(U) aukojo: 0. Buivy
dienė; M-. Kasmauskienėy "T 
Pet r ūsaitis. Ap. Tekelienū, M. 
J atūži s. A. Kansteklis, 
Stasi ulis. M. Šakalienė. 
Lėk etas.

Po $1.50: J. Žilinskas,

Pr.

A.

M.

Fed. Sdkrpforinfas

DARBININKE]
Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalvojai apie 

savo gentis Lietuvoje ? Kiekvienas Amerikos lie
tuvis siunčia kokią nors dovanėlę giminėms—-ne 
atsilikirTu.

Lietuvos žmones mėgsta spauzdintą žodį, 
jie mėgsta gerą knygą, bet nevisuomet išgali jį

lenku šovinizmas taip toli 
yra nuėjęs. Pav. rodos, per
nai Vilniaus lenkai endekai 
išleido Mickevičiaus rašt-us 
ir” Pono Tado" pradžioje 

išsilieja visa 
dvasia—- ’ Lit- 

moje!..". pa
keitė taip: ” Polsko-oiczyzno 
moję L . ” Ant tiek žmonės 
žemai puolę!

Mickęvičius. kaipo ”eiii-

Ja

J.
M.

žodžius, km: 
Mickevičiaus

Po $1.00: M. Pesnavič-iu: 
Sriuba. Gruzdi-. V. Šniukšta. 
J. Grisius. K. Šimkus. M. 
tuži.-. A'. Lukas. J. Šimkus. 
Lingevičia. J, Zieneekas. 
Lipina.-. S. Tamašunas.
Daunoras. J. Kantaras. E. Be- 
naiiū. A. Pikriienč. M. I’žkal- 
nmnū. O. Brnožienė. M. Žemai
tukė. M. Kasnauskiene. P. 
Lrntrinmnė. L. Ahramavičie- . 
nė. O. Daugirdienė. J. Pocienė. 
P. Skrobutavičienė. M. Sledzie 
nė. O. Budreckienė.O. Mikaitie- 
nė. E. Juškienė. K. Aidukaitė. 
O. Klebonienė. O. Petravičicnė) 
\. aKiraitė. I. Jokubauskienė. 
M. Auksorius. K. Gajauskas. 
J. Žvirblis. A. Marcinka. V. 
Steponaitis. J. Afuselienė. J.

i Bartušaite. J. Budeika. A. f Ji c 
draitienė. L. Bruktiniem". K. 
Gruzdys. O. Laurynaitė. M. 
Blankionė, A. Liudinskienė, K 
Rimkienė. K Butkus, K. Vic- 

.kutė. (). Stankaįtė. K. Radari
ni en ė. E. Kegždaitė. A. Maus- 
tavičienė. O. Binkienė. Vaši- 
liauskienė; lie to dar 8, kuri)) 
pavardės neužrašytos.

Smulkiais surinkta $95.80. ri 
Taigi išviso $502.80. y

Prakilnliems aukotojam-UŽ\ y 
taip gausias aukas-tariu nuo-. 
Š-irdžios padėkos žodį. u

Kun. A* StepcmtfiB,
Seinų Kurijos Kancleris y|| 

galiotinis Amerikoj.

tautos. Jis lietuvių kultūrą 
sujungė su vakari] Europos 
kultūra ir pųrodė mums ke
lius i tą vakarų kultūrą, tik
rąją kultūrą. Ir tik tais ke
liais mes tegalini tą kultuvą 
pasiekti. Ne kitaip.

Lietuva savo to genijaus 
atminčiai yra padariusi tik 
tai. kad turi jau išsivertusi 
savo kalbon daugumą jo ras
ti].
era didelės reikšmės darbas, 
bet dar ne visa, 
švęsdami Šitas 
minėkime ji kaip pridera 
viešai ir savo širdy. Svar
biausia širdy. Viduje. Išt ik
ro jei darysim tą tik riešai, 
tai didelės naudos nebus, bet 
šit’dv mes-HŽkd4<ykim-jo-idė
jas.’ jo testamėntą. supras- 
kim ir sekim jį. Tik taip, 
per Mickevičių, mes tegalina 
padėti savo tautinei kultū
rai: stiprius pamatus. (

Lietuvoj, rodos, žadama 
daugiau susirūpinti Micke
vičiumi. jo nameliais Kau
ne, numylėtu slėniu. Tam 
net kuriasi tam tikra drau
gija. Padėk Dieve jiem

v iri tai išeis Lietu

Gerų ir naudingų knygų gali gauti "Darbi
ninke.”

“Darbininkas” suruošė gražių Kalėdinių 
knygų siuntinių, kurių galima pasipirkti. Siųsk 
doleri, o gausi trijų dolerių vertės knygų.

• *
3 taleris vertė* knygų už 1 dol.
Jeigu* nori knygų siuntinėli pasiųsti Lietu

von, tai Užpildyk šitą lapelį įr iškirpęs su $1.00 
prisiųsk. 1

reikia pripažinti35 METAI ATSM
Pasaulio gailiausias auto- 

mobilių išdrrbėjas dirbo dvi
nariu dirbtuvėje.

llilijonieirus, viešbučių sa
vininkas. šveitė vai-pus.

Amerikos plieno karalius 
buvo pečkuris.

Tarptautinis bankierius 
prižiūrėjo gėlžkelio pečių.

Prezidentas Jungtinių 
Valstijų dirbo savo spaustu
vėj.
. (farsus Amerikos pirklys 

pradžioje savo pirklystės.ne
šė užsidėjęs ant pečių savo 
kionną.

fięlžkelio pirmininkas bu
vo telegrafistas.

Fra dar užtektinai vie
tos ’* x 'Kur.

T

■i' T arda a .

Parardf .

Kaiman ..

T’a/*čū«.<r ................

? Pantą* ar apgkriti* .

utžuoo i;.'.

Taigi nors 
sukaktuves

Švedijos turtininko 
lio įsteigtas jo varilu 
per 24 m. išmokėjo po 
kiąs dovanas 
sižy mėj i mus. šrėin|t 
kartu fondo vdidyM^ ~ 
skelbė-kad dovanų riėiv ^DARlĮfclNĘAS’’

366.Wę«t į, /i *&>trth iorton, Mws.
J-■ 7'^ .. ... ir’-r-Ž:

O gal, be to, C’ičerinas dori turėti “good time” Pa
liaus kafešantanuose? Juk bolševikiški komisarai nie-

liesis1’’1 ----- - - 1 ■' z
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įstotų if sui^ti instriikforių. ' ';
Po šio suvažiavrimo, hežiū- 

rint lešų stokos,’ tuojaus imto
ji darbo. Smulkaus kredito 
bankų organizavimą Ūk. S-gos 
Centro Valdybą paveda ųž 
nienką atlyginimą, kun. Drau
geliui, kuris dabartiniu metu 
randasi Ameiokoj. Jam pa
vyksta įkurti kelioliką smul
kaus kredito bankų. Tais pat 
metais,- to paties kim. Drauge
lio rūpesniu, šaukiamas smuL- 
kaus kredito bankų atstovų su-

&■■
B'-

tūom klaidinft’ftia 
1 - os. lietuvių visutūmaiė. 
- įjhfoš netikslumus organizaci
ja neaisakynėjo, nes ten dįug 
ąšnseninių reikalų buvo velia
ma į kuriuos organizacija ne
norėjo viešai kištis. Bet pas
kutiniu ląiku Tamstų laikra
ščio skiltyse (Nr. 91 rugp. 17 d. 
š. m.) tilpo Kun. F. Kemėšio 
straipsnio “Lietuvos Koopera
tininkų Skilimas,” kuriame 
iieku nepamatuotai ir klaidin
gai nupasakojama Ūkininkų 
Sąjungos atsiradimo ir vysti- 
mosi istorija ir jos ekonominiai 
siekiniai. Todėl randame rei
kalingu suteikti platesnių pa- 

: aiškinimų ir tikimės, kad p. 
Redaktorius teisybės dėkai, 
užleis tafu tikslui pakankamai 
vietos savo laikarščio skiltyse.

. Kun. F. Kemėšis, matyt, 
prisiklausęs iš priešingų mūsų 
organizacijai gaivalų įvairių 
gandų, pasidažė savo koopera
tinę plunksną ir tirštai pabrė 
žė: “Ūkininkų Sąjungą sudarė 
Vailokaičiai visų pirma savo 
reikalams ... jų kaikurie pa
statytieji žmonės dar ir šian
dien yra linkę Ūkininkų^Są- 
jungą naudoti savo asmeniš
kiems bizniams ir trukdo kiek 
galėdami josios pilną susiko- 
operatinimą. Kol kiti tarėsi ir 
nerimavo, atsirado energingas 
vyras p. D. Trimakas, kuris 
užmezgė prie Ūkininkų Sąjun- 

,gos naują kooperatinį banką t.
v. Ūkininku Centralinį Banką 
ir t. t.”

Kuomet tuos pačius žodžius 
mes skaitome Lietuvos partinių 
fanatikų socialistų laikraščiuo
se, tai mums visai supranta
ma ir ypatingos- reikšmės tam 
nieks nepriduoda. Mat, jų kas
dieninė pareiga yra knistis po 
Ūkininkų Sąjungos pamatais, 
tai jų '‘gyvybės” klausimas. 
Bet-kuomet senas kooperatinin
kas ir aukšt. mokslo įstaigos 
docentas neapsidairęs, kelia 
nepamatuotus kaltinimus, tai 
liūdna darosi.

Šiuo savo viešu paaiškimmu, 
aš nieko nemanau nei teisinti, 
nei kaltinti.—noriu tik suteik
ti trumpą Ūkininkai Sąjungos 
darini apžvalgą. iŠ kurios kiek
vienas galėtų šiokį tokį vaizdą 
apie tą organizaciją įsigyti ir' 
spręsti ant kiek kun. Kemėšio 
priekaištai ir išvedžiojimai pa- 
tnatuoti.

Visos žemiau paduodamos ži
nios imamos iš Ūkininkų Są
jungos įstatų, protokolų, visuo
tinų suvąžiavimiĮ nutarimų Iru 
vi-ešų apyskaitų.

Ūkininkų Sąjunga įsikūrė ir 
viešai pradėjo darbą 1919 me
tų gruodžio mėn. 20 d., kuomet 
valdžios patvirtinti buvo Įsta
tai. Steigė jais buvo agr. A. 
Stulginskis, dabartinis Respu
blikos Prezidentas. M. Krupa
vičius, dabart. Žemės ŪkioMi- 
nisteris: Juozas Žebrauskas; 
Jonas ir Juozas \ ailokaiciai.

Sąjungos tikslas buvo bend
rai apibrėžtas — kelti ūkinin
kų dvasinį ir medžiaginį būvi. 
Užbrėžtam tikslui atsiekti Są
junga, tarp k'tko turi teisės 
steigti smulkaus kredito ko
operatyvus, kooperatyvines 
sankrovas ir t. t. Pirmas vi- 
Sū^tinas suvažiavimas įvyksta 
gruodžio mėn. 28-29 fl. 1919 m. 
Sek aina isę me tais o rga n i zaci jos 
darbas kiek apstoja, ųęs vi
daus gyvenime įvyksta stam
būs įvykiai: renkamas ^teigia
mas Girnas, kuris visų mintis 
fejįvo pusėn pakreipia. Seka
mas susirinkimas įvyksta 1921 
Etosais vasario mėn. Šiame sn- 

-,?^žį&vinie daug kalbama eko- 
‘J^ŠiAiUįs klausimais. Ponas

ftm ūkininkų Reikalai.sęfer f uos

vumą. J. Vailokaičio siūly
mas priimtas, Toliau po šiuo 
r aštu pasirašiusiam tenka kai- ; 
būti apie gyvulius ir pieno ūki- 
Fo šio pranešimo suvažiavimas 
nutaria steigti kooperatyvines 
pieno perdirbimo bendrovei. 
Taigi pirmais jau gyvavimo 
metais organizacija be jokių 
svyravimų eidama savo įstatų 
dvasia, ekonominį gyvenimą 
nutaria tvarkyti kooperacijos 
dėsnių prisilaikant.

Tik, deja, sunkios, gyveni- 
j mo apystovos neduoda galimy
bės nusistatytąjį darbą išvysty
ti. Ir sekančių 1922 metų su- 
\ ažiaviinas pakartojo savo pir- 
nykštį nusistatymą dėl žemės 
ūkio ir kredito kooperacijos. 
Žemiau paduodu šio suvažiavi
mo rezoliuciją ištisai:

“III Ūkininkų Sąjungos su
važiavimas pripažįsta reikalin
gumą kuoplačiausiai organi
zuoti smulkųjį kreditą. Įsistei
gus nemažiau 30 skyrių, cent
ras turi sušaukti kasu atstovus

$rie įlr-
4 pa-; j@fĮ>iinŠ &A.tdro^.yb^ė į'-ųg.

Į^ra^sfų,- jšiėhį -71)0 Milerį syiešto, o šiė- 
*> [ įget ’spėlitj mėn.

sviesto, o'.aė-

išvežė 64,067 kdogr. Sviesto 
išvežimas dar nesustojo ir lau
kiama, kad iki mėty galui dar 
bus' išyežta apie 20,960 kgr. 
•Taigi 'darbas per paskutinius 
metus bus dešimtariopai pir
myn pažengęs.

Šiemet imtasi tvarkyti šiuo 
laiku vieną iš stambiausių že
mės ūkio Šakų — linininkystę. 
Ir šioj šryty jau steigiamos 
kooper. linų apdirbimo bei par- 
davimo bendrovės. Jų skai-

■ ulwberci, mass.
“Keleivio” No. 46 vėl f-as 

/5J. Ū. P,” pradėjo velti viso- 
klas-nesąmones ir bando, antru 
tartu atsakinėti “Darbinin
ko” korespondentams p. Bug- 
naičiui ir- man, vadindamas

klauHimais. ronąs
Jfeįaa Vailokaitis daro platų 

, >- J^anesįiną apie kredito reikšmę 
gyvenime ir siū- 

' ” it^^Wžfavnnni įnešti nutari- 
įfeg&'škyriai imtūsi orgąni-

Tukstančiti žmoniBtari 
jakną ir pilvo bėdą ir 

nepastebėto.
Tau nereikia kentėti užkietėji
mą, dispepsiją, nevirškinimą, 

gastritį ir surūgusį pilvą.
Jei tau reikia vaistą, tai 

vartok geriausius
Geriausias vaistas nuo nevirškinimo, 

užkietėjimo, dispepsijos, surūgusio pil
vo. jakui? guzais išpūtimo, ar kitokiu 

■pilvo negalių, bėdų ar skaudėjimo yra 
vadiittttnas ĖIOXOL.

Ar tau skausta galva? Ar tau ro
dosi juodi taškai prieš akis, arba ar 
nejunti kartais apsvaigimo, kuomet len
kiasi? Gal tau valgiai nėra gardus? 
•mi tu nervingas į:- susierzinęs? Gal 
turi strėnose skaOdėjinrąY Gal tavęs im< 
sustiprinu miegas?^ • tavo išvaizda 
išbliškus? Gal tavo ii. .-vis apsivėlęs? 
Gal tu turi blogų kvapą '< burnos arba 
jauti burnoje negardun.. ? Gal tave 
dažnai tąso vemti, gal ja; ’i pilve gur- 
gultarimų? Ar jauti misi; -s? Gal ta
vo viduriai užkietėję ir sm ilžėję? Vi
si šie apsireiškimui rėdo, k;-I tu savo 
sveikata turi pasirūpinti be ;;‘idėlioji- 
lii<>. Atmink, kati BIOX<~>L suteiks tau 
palengvinimą tuč tuojau. Nuo šitų ne
galių kitokio geresnio vaisto rodos nė
ra. Tūkstančiai rado, kad RIONOI. su
teikia greitą, malonų palengvinimų nuo 
minėtų negalią. -Tei tu esi vienas iš tuk- 
stančib kentėtojų, kurs be reikalo ken
ti fino įvairių negaliu, kjlanėių iš juk
ini Ir pilvo ligi?. tiri tu turi laikyti sau 
už pareigą dėl savo labo tuč tuojau gau
ti ’dj steltėtinų vaistu. Ta nepapras
ti' formalu. pagainint avienoj iš di
džiausių pasausėje laboratorijų ir šiaip 
jau žinoma po vardu RTONOL. yra 
lengvai vartojama namuose ir išrodo, 
kad veikia, kaip: magija, greit l»agy- 
dydama liguistus vvnts ir moteris.

r.TONOL savo staigiu veikimu tint 
pilvo, inknn. žarnų ir kraujo, greitai 
reaguoja ir paštdina visas nuodingas 
atmatas ir medžiagas, kurių juose run-

•m: duoda naujo* energijos ir noro 
dirbti.

JEI KENTI—IŠBANDYK JĮ

padėtis ir ką tu esi bandęs, tu grei
čiausia nieko panašaus nesi vartojęs, 
kaip RTOXOĖ. Siųsk mums- savo var- 
ilą-pavardę ir adresą ŠIANDIE, be ati
dėliojimo ir leisk nuims tau parodyti 
pač-iii išbandymu ką ta stebuklinga gy
duolė tau gali padaryti. Ji yra nepa
vojinga. nekenksminga, pas-i tikėjimo 
verta, išbandyta tuksiančiuose atkak
lių apsireiškimų. -Paprasta RIOXOL 
kaino yra -<3.00, i>et tik trumpate lai
kui mes jujgstavi siųsti bite kam. kurs 
neišhandč už mnžą sumą — <2.00. 3les 
tą nepaprastą išimtį darome dėlto, kad 
mes tikri esame, kad RIOX(tT, tau p:i- 
gclliės išsiristi iš tavo l>ėdų. Raltdyk jį. 
■žinok, kad jis neša smagų palengvini
mą. Prisegk prie savo laiško dv* do
lerinę. arba jei patogu, tai vartok že
miau paduodamą kuponą. RICINOJ, bu
vo vin-tojamas rūkstančiuose lygiai to- 
ftitj atsitikimų, kaip tavo, tai kritei tu 
turi kentėti? Atsikratyk nuo savo ne- 
gultų pirm negu tavo s-veikata bus vi
siškai sugriauta, l'žsį/jąkyk BtOXOI, 
įiiiindie. dabar ir ryžkis visiškai pa
sveikti.

■ ■titChiM i-

SPEG1.TALIS TRUMPO LAIKO 
PARH’LYMAS *

Asliorne-Tollick Cp..
2107 C’nrson SU B-12 
Pittsburg. Pa»-
Gerbiamieji:

Aš noriu pasimittdutl jūsų speei- 
jaiiu trumpo laiko pirslūlytnu ir t&*' 
bandyti jqsų B1GXOL, ttŽ ką tiS čia 
kurtu indedu $2.Č0.
Vardas-parardė .................ė

Adresai

& !g||||||g||Į

važiavimas ir įkuriama prie Ū. čius šiemet pasiekė 30.
S-gos Centro Valdybos “Ūki-1 Pagaliau tai pačiai Ūkinin- 
ninkų Sąjungos Centralinė ka- j ką Sąjungai tyko iškelti ir Var
sa,” kurios Įstatai sutvarkyti i to tojuj kooperacijos klausimą, 
taip pat koopėrat. pamatais.jPats ji. Kemėšis rašo, kad Var- 
Tų pačių 1922 metų pabaigoje toto jų Kooperatyvų Sąjunga 
Kun. Draugelis įstoja vienuo- ėmė nepriiminėti Ūkininkų Są- 
1 yn a n ir išvažiuoja Mariam]x>- jungos kooperatyvų į savo na- 
lėn ir Ūkininkų Sąjunga, vie-irių tarpp. Dalykas tame, kad 
ton išvykusio Kun. Draugelio, {gana didelis Ūkininkų Sąjun- 

~ ~ ’ Lgos skyrių skaičius įsisteigė
vartotojų kooperaty'i’us ir ki
lus gįnčui su Kooįper. Bendro
vių Sąjunga, teko susirūpinti 
it sutvarkyti jiems atskirą cen
trą. . Dabar tas centras jau į- 
kartas — tai Lietuvos Koope
ratyvų Centras. Taigi ir prie 
šio Centro įsikūrimo Ūkininkų 
Sąjungos Centro Valdyba yra 
prisidėjusi, bet jokiu būdu ne- 
trukdžiusi.

Ūkininkų Sąjunga menkomis 
kurios na- j spėkomis pradėjo savo darbą, 

Į j pasekėjų turėjo ir neperdau- 
giausia, bet šiandiena ji mil 
žiniškai išsivysčiusi,—darbuo
jasi visose ekonominio gyve
ninio šakose, daro milionines- 
apyvartas, jos eilėse nariai 
■jau desetkais tūkstančių skai
tomi. Šis Ūkiu. S-gos., nepa
prastas pasisekimas krašte taip 
pat liūdyja, kad organizacija 
atatinka liaudies dvasiai, kad. 
dalbas vystomas sutartinai su
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kviečia p. D. Trimaką toliau 
tęsti ir vystyti pradėtąjį dar-

Taip tvarkė ir vyste ūkinin
ku Sąjunga kredito kooperaci
ją.

Nuo 1923 metų prie Ūkinin
ku Sąjungos pradėta tvarkyti 
kita s pytis — pieno ir gyvuliu 
ūkis. čia darbas varomas 
taip pat kooperatpvijiiais pa
matais — ūkininkų tarpe tve
riamos kooperatinės pieno per
dirbimo bendrovės, I 
riu statomąjį pieną perdirba į 
sviestą ir sūrius ir tiesioginiai 
per organizacijos centrą -par
duoda į užsienį. Pirmos pieno 
perdirbimo bendrovės įsikūrė 
1923 m. pabaigoje, o 1924 me
tu b^kyje, koop. pieno perdirbi
mo bendrovių skaičius jjadidė- 
jo iki 11. Štoi£ 1925 metais ir 
ši srytis prie Ūk. S-gos žymiai 
išsivystė — jau veikia 36 koop. 
pieno perdirbimo bendrovės, o

^ftotoipkals ir t. t ' P. Bugl 
naitis moka pats save apsigint?

savęs- štai- ką pasakysim 
KadangiU. P. patš.savo dė-: 
mtss bando nuplaut, b mane į- 
taria' ir dar melagiu vadina, to 
dėl ir aš turiu parodyt, kati tie 
bjuplimentai jam priklauso.
Pirmiausia, kas tas per pauk

štis “J. L\ p.” yra i Štai ką 
turiu pasaky. ABC. mokinosi- 
Iiplunuose'pas J. Masionį o' 
aukštesnius mokslusu” aut 

Garden St., nezaliežninkų baž- 
uy čios bobinčiuj. Iš to aišku. 
lliMiel socijalistų laikraščiai už- 
įtarauja nezaliežninkų parapi- 
;!ą. Priminėdami ten išmoksta 
i>rs vardą pavardę pasirašyti 

_ ;ir “Keleivį” paskaityti. Na 
biavimo principais, kurie kaipila* pasakykite gerbia- 
tik ir sudaro kooperatinės ide-ar ^ai ' J - P ” uegali 
ologijos centrą. I *

Tuom aš ir noriu baigti ši ' 
trumpą l'k. S-gos nuveiktų 
darbų bei ateities planų apra-p 
šviną. Tikiuos, kiekvienas: 
skaitytojas, kurs užtenkamai 
kantrybės turės ištisai šį paaiš
kinimą perskaityti, galės įg) -1 
ti supratimą apie Ūk. S-gos liu-!’'

sodžiumi, kad sodžius organi
zacija pasitiki ir remia ją. Šį 
pasitikėjimą plačiose ūkininku 
masėse Ūk. S-ga yra įgy jusi ne 
kuo kitu, bet tik dėka savo aiš
kiems ©balsiams eiti žmonėms 
jų sunkioje kasdieninėje eko
nominėje kovoje į pagelbą, dė
ka tom, kad organizacijai visą 
laiką buvo svetima kapitalisfi- 
hės tvarkos dvasia.

Iteiškia, Ūkininką Sąjungos! 
siekiai yra vystomi bendradar-Į 

l.T! T. ....... ii' 1—..—C.. t—. !

lylgintis su pasaulio pamoksli
ninkais? Aš turiu pasakyt, 
kčLtl pilną teisę turi kitus va- 
įiiint bemoksliais, špifobiinkais 
;ir tam panašiai, nes pats tani- 
Akaip čebąto aulas.- .

•J. U. P. rašai kad aš betvar- 
kčliau svetainėj ir J. G.

VI oupi U.VHUU, CVJL/IO X*. JAGk- i . .. Ji

veiktus darbus ir įsitikins, kadi'-.1 ^liau Fikciją at\est. 
kalbamoji organizacija niekuo-jpa^nk^k ar tamsta pats 
inet kooperacijos dėsniamspil?-ubei tą vakarą, kad gaspa-
skersai kelio nestovėjo. koriai klubo nutarimo nepildo.

kife^8 tai nėra^
; -trukumo darymas) *‘ J,;|ūW^^ 

kam dar savo purvus- 
iftrt kitų drabstyti f 
nai kaip aš užkįausHiu 
koiftiteto kokius aš 
klubui rašęs ir kokį 
kada esu įkėlęs ir ką klūbfa^^^ 
raketas atsakėt Štai,.ką^^^^ 
Xrancevičiaus joki laišĮę^^i^ 
ra gauti ir klubui nėtajį^^^ 
žengęs. Na, pasakyk, ar'bį0^B 
sybė? “J. U. P. tai
riu pasakyt kad net klubi^dO 
rinkime yra labai moksli^^ 
pesielgęs, net spėka noraj^fl 
bandyt ant J .B. Vaitkūno^^O 
daugiau turiu pavyzdži^5i^^ 
riuos vėliaus snnauduosųij^Bft

Suprantama aš esu kati 
ir to nei tamsta nei 
ginčys, bet aš nesigyiiaįiC^^ 
sykio per “ DarbinHikąVNįį^fe 
karštas katalikas, nes ir-^^O 
Kristus pasakė: 
aukština bus pažeitiHrfžš/'įli 
save žemina bus paaŪlt^t 
tas.' ’ Todelgi meldžiu
parašyt kokiam ‘DaTbHiM&iiį 
mini, tą patėmijai?- 
taip atsakysi kaip atsal^fj£ai| 
la ir koikus laiškus esu kiūbu^

įžsg

Dar syk; “J. U. P.” g 
didelę nosį antrą kartą.

P. Mikšys T; t galiu pri rody t. Ties yra to I F. A. Kran«vičid8^

J
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Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė Seimininke Amerikoje vįsaiJ<>s trokšta gauti 
pagerinimui jos žinojimo utlikiuejant jjareigas kaipo šeiminin
kė ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus imlumus kožnai Lietuvei šeimininkei.

Mfer Mėkėmenduoja mez Sekantį:. y
l’rnųėkit tuupytRIeibe: VA'itD -ii-'^S3Bfi^Q^ŽieiicZšlaiK]Rn

dėl braukĮu,dovanų Kglėfdrins< zGpUte -gudu.

įsyiūtr J ir’tti&lot-tepalo šfr’
nii nnt storo-r^dbpofxTfo..-Padeugk si 
jnusTHiu.įi' uždėk dpt skaudumų vietų 
Apkloįk su vutttJr pridrutlftk viską b^ti

Naminiai Pasigelbėjimai
Prnšalinituui bryžių paliktu baltame 

atKjoklc.išniaziguk tyrame vaudenyje 
ladėjus biskj amunijos. x

Kuomet koks nors jūsų 
rakandų šmotas-fcaima plčtmą. pamir
kyk sukerianją pąiicrį karštame vuti- 
donyje ir padėk ant tos vietom. Paskui 

( uždek karštą prosą iki šlapumas išga
ruos.

Išėnimiui jjlėtmii iš- lino au«Jinn>. su 
šlapink visą šmotą ir visada prošvk ji 
ririm visai šlapią arba visai sansip

Perb’rušyk per patiesalus retkarčiais 
<11 šlm>tu pamirkyta karštame yande 
nyje ktirianfe dūdėtu blokelis teq>uli- 
no. Tas ahmujins apibkinkusj karjx‘t:j 
siebėtiiuii ir tuo pat laiku npsatign- 
>iuo katfdžjų.

Grojus Patarimai
Nepatogiai ešoueios kojos, nuo užlei

dimo ir negeri čeveryfcų nualsina ner
vus. Tas reiškia, kad jąs sensta t — 
kiekvienas mažos, skausmas ir sojs'ji- 

_m<ts. kožrtas nionrtmtas rfepatognmo 
prisideda prie sudarymo raukšlių an' 
veido, prašitdiirimo plauki) ir sukom- 
pinimn figūros. Taipgi ant kojų bun.-i 
užainros ir dar. labiau kenkia. Taipgi 
rcikfci laitai atsargini pasirinkti ėevp- 
rykus kurie rinka ir nesirink jų tik dėl 
gražumo.

Ypotiška Sveikata
T>nktaTtfi ditr vis ragina naudoti se- 

noviškus. namie darytus ihuštardos 
pleisterias ntw> Šalčio krutinėję, bron 
eliito,, nraškuilų reunjntiztnn. lumbago, 
ūrttifito Ir neuralgijos, kadangi jie yra 
labai naudingi ir pagelbsti tiems skaus
mams prąŠdljttfV Kaip padaryt Muš 
trtrdbs* Plėlsterj.' Padarymui stipraus 
mrišiurdos' tepalo; siuimišyk du Ir pusę 
uncijos Šušturdos į gvelnlią košelę šal
tame vandenyje; sumaišyk aštuairtas 
rtfficfjtfR sėklų su Vfgna

Virimo Receptai
šeimininkės p:isigane»lina padurydil
us skanius ir maistinius inulinęus. 
■n'tviški piulinpai yra geri, bet sekau- 
s rt-svptas yra- t<>ks. kuris iižsanėid- 
- senus šeimyiies narius ir taip pat 

jaunus. Banilykit padaryti ji kada no
rėsit "ero pudingo.

Tutti Frutti Pudingas
ii puodukai <,vajx?rate’i picini
l’usr puoduko cukraus 
l’tisr puoduke vandens 
Sponge pyragas 
S kiaušiniai
l šaukštukas' kukunizu krakinnl" 
l šaukštukas vaniles 
Vaisių ir riešutu.
Suplak kiaušinius, cukrų ir krakmo

lą i vieną :<ladėk du puoduku pifrio ir 
vandenį. Virk dnbeltavutn virduly iki 
Ims tiršta snietona. Vuimk nuo ugnies 

■ir sudėk vatiilą. Turėk stofkus gatavus 
sudėtus su paeiliui snkrautats sluugs- 
niais spuige pyrago, njtnfstytrj datuTnj. 
vyšnių ir riešutų. Pilk šiltą kiaušinie
nę ant to ir padėk ant lodo atšalti. 
Kuomet gatavas pjaustyk ir ritink, su 
suplakta grietine.. ■"' *

Virtuves Reikaluose
Svogūnų, kruėkų-ir visos kopūstų gi

minės kvapsnį galinta kiek apmarinti 
biskel) prižiūrint virime: kvapsnis pa- 
-inn iš jų aliejų, kurie išgaruoja. Dar- 
žores reikia ištnir&yti biskj papildytam 
šaltnm vandenyje Ir padėti ant ugnies 
ta,linine vandenyje, lai “vanddo užver
ia ir aliojus pūslinis pavidale putų.

Rudas cukrus reikia laikyti drvgno- 
<e vietoje kaip skiepe arba ledų šėpoje, 
kad hesukietėtų ir nepasfdnrytų grum
stai.

Jeigu pasirgtas mėsai apšifaistyti 
•susas iirtfffetij skirtis _plmi gavimo i ___ __________ ........... —v — -i_________
stalą. dhflrlJ keHst >in>l&tiikus karštu pnsfcvofte' vandČHŠ. Sumaišyk,
vandenio ir šmftrkiai IšPldk. Jis ptrsl- • • • . . - .

: liir>« toks koks bnvo ptriftiau-
Niekad n&fud&te niėsoš arba paukš; 

t ienos greta'frrfe ledb,\neigi nepadėk ----- --——
tų plokšcūti atR .tbrteUft ar skąrvados. kūno so HtnJ»n«a juostele.

s

DYKAI
Šie Gražus ir Naudingi 

Pietums Indai už Leibeiius DYKAI
Standard ir Challenge Pieno 

šitos rūšys kondensuoto pieno susideda iš vien cukraus ir pieno—gryno 
— saugaus sveiko pieao ir gryno cukraus. Patogu laikyti ir negenda. 
Niekas nenusimeta. Turi kada tik. nori. Skanu su kava, koše ar vai
siais. Vaikai myli jį atmieštą gerti ar užteptą ant duonos.

Jūs gaunate brangias dovanas grąžindami leibeiius ne tik g&ą pieną. 
Viršuj matote paveikslą indu setą, kurį galite gauti už taupohfiti kabe
lius. šeimyninkės pildosi tą setą už leibehus mūsų blėsimą. Ant pa 
veikslo matomus indus tegalite gauti mūsą dovaną krautuvėse. Ne 
siunčiame jų paštu Pradekite šiaudieit taupyti kabelius ir nuneškite i 
arčiausią žemiau pažymėtu krautuvių.

MŪSŲ BOSTON O PREMIJŲ KHAVTŪVt RANDASI
89 Fncacl, Street, near E&ytiiarteet Sąvare*

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVES

NE\V HiVEN, CL. 
mr, Temple Stieėt 
prti i ro<vu Streįi ■

I 4b Abąru Street ifrtl

dabair, gavimui brMjgių Kalėdnrių dovanų.

FALL RIVEB. MASS
14 — 3-r d Street 
nr! i BcKonl Ri-

PROVJDEAGE. K-

BniDGEP<i® »“r 
105 Į’OUfress Si. 
;iti i Midų' Strvci

■H’ashipgio.n Si.

Pradėkite taupyt' kijelius

i i
»■ ■, >
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£ TEL. So. Boston 0506—W.
į LIETUVYS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
/251 Broadway, So. Boston
j f “Keleivio" name) 
JOfiso Vauxw nuo 9 iki 12, ntc 
5 1 Al 8 ir nnv 8:30 iki 9 vakare. 
jSeredomis nuo 9 iki 12 vaL dtaną 
SSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį

Tel. So. Boston 27b

J. MAGOONELL, M. 0. 
Galimo nuikaibm tf lietiivUkat
>nso vAXAjrnoe • Rytais iki 9

Po pietų nuo 1—4 
Vakarais nuo6—b 

6M B. Broadway, So. Boston

Rep.

Nuliūdęs

W.
.bjjatrnn

. v j*. v. * Susirinkt— 
[maš buvo labai sėkmingas. Nu~‘

g Naujas Lietuvis Dentistas

DR. ST.A. GALVARISK1
| 520 F Broadway, s. Boston
g Ofisas atdaras nuo 9 va., ryto iki

12 Ta) *r nuo 1:30-vai. po pietų 
g Iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9
g vai. vak. šventą dieną pflg&I rasl-B 
W tarimą. Tel. S. Boston 2800 S

SVARBU LIETUVIAMS
N epn miršti t e gerbiamieji paremti sA- 

vn tautietį. Mes turime batų-.sh<>e krau
tuvę. Mes pasistengsime pritaikyti ba
tus pagal reikalavimą. Kreipkitės ir 
reikalaukite sampalių o mes pranešim- 
kokiom sąlygom galima pirkti ir pri
siusime sampalius.
TUK AMERICAN LITUI'.IV/,1V CC.

John Slifka. A<u>itds. 
UolfieciUe. N. V.

netoli
geros ____ .. . ... ............
siu už cash arba mainysiu 
tės. Platesnių žinių kreipkitės

; ku.s. .1. .TAS1UNAS. ‘_’l Congi 
| W;iterbury, Conn.

Jei sakai kad brangūs namai. 
Du 1K> tris šeimynas geri nunirti su i 
taisymais, ranab^ ,rgeroj vietoj Dor- 
vhestei-y, netoli Parku: Celei tū
lų priežasčių turės llut parduoti greitai 
ir pigiai. Kainn’Aik^ $51.500, fn^žt .11. 
SI.iMMi ar mažiau., , Geresnio pirkinio 
pasaulyje nėra, todėl 'jeigu turi nors 
.>1,000 ar mažiau nelauk nieko, duok 
man žinot kada norėsi pamatyti. Je!

I Utena neturi laiko tai galima ir vakare, 
(derą porgą visuomet išnaudok.
j 'TITUS P. GREVIS
j;k*l5 Brotuhvay South Boston, Mas.-.

Tel. S. Boston 2340

PIGIAI PARSIDUODA 
LIETUVOJ ŪKIS

Panevėžio. 20 dešimtinių žemės, 
trobos, yra gero miško. Parduo

J .. ____ . __I ant j>rojM?r-

i ANT RENDOS 4 RUIMAI!
pav. j naujai ištaisyti, ant tref-ių lubų. 121 X ! 

St.. City Point. Kreipiis: 12.3 N St.. 
.nas savininką. (Gr.-l)

BOSTON’O DRAUGUI!
vk,mnkl! Si!" VALDYBŲ ADRESAI

no ir neparodo žymaus veiki-! JONO EV. BL. PASĖLI 
mo, bet ateityj manoma veikt.

[ gai, Blaivy] 
Į jų veikliaus

būrelis
fienyj' Nashuos 
ėro-parąp. sve 

[^^pĮ-bs^riySa ini- 
atid,'arydąmaf 

vietos klebonas, gerb. 
i^ųnįšB. Daniūnas o paskui aš 

Dr-jos įgaliotinis. Mi 
dalyvavo . nedidžiausi 
'skaičius. Pranešimi 

ĮaMęLLietuvos spaudą ir Lietu 
|||||jdansyta. Ątydžjai. Gers 

čionykščių parapijiečių 
labina iš tų Lietuvos vietų, ku 

dabar yra lenkais okuotos 
draike prakalbų partraukos vie

Imogiri turinčiam gilų tikeji-»
raiį feitaip mirkti įr nereikią, neš |rians',susirinlQBąas; ų;Pinninni4 
isžino jei čia,Dievą mylėjo, ei- kavo p. J. Jaroša. ^oririnki-- 
isprie tobuliausios Dievo mei- jmaš buvo ląbai sėkmingas. Nu4 
ės — eina i savo tikrą tėvynę įtarta surengti tautos reikalams 

pramogą pirmame nedėldieny-

tarinį kiti užsakė laikraščių 
^^j^eralarių — spaudos ra- 
Įrnėgs jpavardės: Ant. Kaunelis 
ft^'po $2.00: Ip. Steponavi- 
Icaus, J. Overka, J. Aučius, 0- 
llpui^ailaitė, J. Gurskiute, P. 
"~rigienė, J. Križevičius, Pr. 
P^ambrauskas, Petr. Blažuko- 
į§mėnė, Urš. Griauslienė. Po 
^jį00; P. Svirskas, V. Tamule 
ViŽe,' D. Steponavičienė.
/. -—. Greta šio pranešu, kad 

Sj kiek ankstėliau yra Įmokėję iš
-■ I.Plymouth, Pa. po $2.00: 0. 
.Lukoševičienė ir Ag. I levičie- 

^, ne už 1926 m.
AT. Worcester, Mass.: Br. 

Piktelis $3.00; Ber. Taraošiū- 
nas ir Adomas Avietėnas po 
$2.00.
~ TTL Brooklyn, N. Y. M 

fc- Brangaitiene už Klz. Samolintę 
H'$2d)0.
IPį-A IV- Edvvardsville, Pa. Rožė 
^rSavagienė $2.00.
H|\.- Visiems spaudos remė- 
iSbjams, ypač Nashuos gerb. kle- 

tonui kun. P. Daniūnui už jo 
įųtriusąmitingo žvilgsniu, tariu 

^padėkos žodi.
Domės!!’

■ ' Artinasi žiemos šventės ir 
nauji 1926 metai. Visi rengia
tės sveikinti ir dovanų pasiųs- 
ti'savo giminėm. Broliai ir se-

. po plačią Ameriką išsi- 
■' sklaidė, lietuviai! užsakykite 
j per mane savo giminėm laikra- 
: šenp— ‘Vienybė” (nedėlinis).i 
“Žvaigždė” (mėnesinis); me 
tams kainuoja po $1.00. arba Į- 
r&sykite i Šv. Kaz. Dr-jos me-

. tinius narius ($2.00) ir jie 
gaus geni knygų. Tokia dova
na juras atseis pigiai o gimi- j 
nem bus brangi ir jie skaityda į 
ini laikraščius ar knygas per 

‘ištisus 1926 metus jus geradė-
jus minės ir dėkuos. — Gavęs j 
pinigus — kiekvienam užsaky-

' tojui pasiųsiu pakvitavimą, gi Į 
^užsakymą Lietuvon. Sukrus
kite broliai ir sesers nes laiko 
nedaug!

Su pagarba. Kun. St. Pavi
enis, Šv. Kaz. Dr-jos Įsralioti- 
tu s Amerikoje.

Antrašas: 41 Providencc St.
:? Worcester, Mass.

CAMBRIDGE, MASS. 
Liūdna žinik

Lapkričio 22 d. š. m. Kad 
įmieras Sundukas 24 metų am- 
žiąps, sūnus Jono ir Marijonos,

^persiskyrė su šiuo pasaulio. 
Klis sirgo per keletą metų ne- 

_ žominga plaučių liga. Tėvai 
Išrantė jį gydytis net į Tykio- 

&£)ke&no pakraščius: Colora- 
CaHforniją ir kitas valsti- 
bet nepagelbėjo. Nuo nir- 
gydytojo nėra, Praeita- 

naeįpavasary sugrįžo namon. Iš 
(JHikeliav.o į Cambridge T. 

OB^’ligomnę kurioje ir pasimi-

-dangų. ,, .
A. a- Kazimiųro ^uiiRS tapo je po Kalėdų. Kadangi sky 

išlaidotas lapkr, 2^( Padėka- '
įmes dienoje sjį i^^iųingiau- 
siomis a^eigomis/kurios atsi
buvo lietuvių bažnyčioje'. Šv. 
raišiai ir egzekvijas atgiedojo 
kutt. B. Juškaitis, klebonas, 

.padclant kun. F. Strakauskui 
ir kun. C. Dunbery. Bažnyčia 
hvo pilna žmonių. Į kapus 
k. Kryžiaus Malden, Mass. ly
dėjo apie 40 automobilių.
Paliko tėvelius, brolius ir še-: 

?elę dideliame nuliūdime. Lai 
io sielai Visagalis suteikia am-' 
linų ramybę.

rius nessupėjo nei spalių 9 die
nos paminėti, nei Vilniaus sei
mo sukaktuves surengti, tai 
nutarta surengti didžiausia 
pramoga, kad pareiga tautos 
reikallų link būt atlikta. Ren
gimo komisija nutarė dzim- 
dzius paprašyti sudaryti ir iš
pildyti programų.

gyklą LĮ K, Dr-jos.
pnjesais bainyM^, / Šv.* Kaz. 
D-jos namubsę,v Pasirodo, kati 
Tauragės L. k* Moterą val
gykla pąvyzdingiausia visoj 
Lietuvoj. Pietūs gardūs ir pi
gūs. švar umas j r patarnavi
mas pąvyzdingi.

Linkiu visiems, kurie lanko
si Tauragėj, o ypač moterys, 
užeiti ir Įsitikinti Tauragės 
Moterų darbštumu ir sumanu
mu. \

Rietavas;* w A 11£ pi fį A 1/ A n A o
lis, liet kibai' R A n! t UI M A i A U A u
daugknygyiųąįl^riais gali pa-1 
sinaudoti miesteliu ir-sodžiaus 
gyventojai. Iš jų didžiausias 
yra"44Blaivybes” knygynas, po 
jo-eina gimnazijos. Be tų dvie. 
jų yra dar 6T kurie priklauso 
organizacijoms: skautams,
ateitininkams, pavasarinin
kams ir k. -Tais naudojasi vi
sai mažas nuošimtis.

...
^^^JęiėŽLai^^uri f Irp Šeimynų kampinis

‘ S«ga"s”,i
■KNYaYNAF.^ ' ’ .1 361 \YJ Bn>aaway ‘ So. Boston, Mass.

. j t --L • • • __ .__ ' .

JUOZAS M. VEl^ĖfeKA |
- •••L'tS’c •< ■ -Ir

DETR0IT, MICH.
LDKS. 72 kp. metinis susi

ras susirinkimas Įvyks gruo-' 
džio 6 d., 1925, Šv. Jurgio mo- 
kslainėj tuoj po sumos.

, Visi nariai malonėkit sueit. 
Susirinkimas svarbus, nes nau
jos valdybos rinkimas ant atei
nančia], metų. Taipgi svarbus 
laiškas atsiųstas iš centro.

Pi n. Rašt. V. Markuzas

Gražiai palaidojo. Lapkr. 25, 
2 vai. ryte Mattapan’e, ligoni
nėj mirė a. a. K. Plioplys. Ve
lionis buvo dar apyjaunis žmoJ 
gus,apie 40 metų amžiaus. Jo 
gyvenimo siūlo pakirto bešir.- 
d ėdžiova. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis, iš šv. Pet
ro liet, bažnyčios, Kalvarijos 
kapinėse. Velioni laidojo vi
siems gerai žinomas graborius 
P. Akunevičius. Visur ir visa
me tvarka, kuri priklauso nuo 
graboriaus, buvo pavyzdinga. 
Patartina, reikale, ir kitiems jo 
patarnavimu pasinauduoti.

Draugas

Klaipėda, XI-4 (Elta). Ne
senai sukako 25 m. nuo spaus
tuvininkų organizacijos įsikū
rimo Klaipėdoj. Spaustuvinin
kai tas sukaktuves šventė net 
dvi dieni. ’

Spaustuvininkų s-ga Klaipė
doj dabar turi 70 narių ir yra 
stipriausia organizacija.

Lai PAIN- 1
EXPELLBRIS t

. Praveja Skausmus! »
Trinta te greitai taip, kad Ss 
stebėtinas limmentas persisunktu 
per odį ; pat vietą, ii tau- 
Piema uKmagumai 
Pąn-Eapelleria palengvina kraujo 
sgKepim^. ir atsteigia normai; 
sraujo tekėjimą gyslotais.

rL“1 70c ’’aistl-tse. Tėmytate, kad butu 
lakato vaizbaienklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

NAUJAS IŠRADIMAS
' DEKSNIO GALINGA MOSTLS 
Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų. 
Nugaros skaudejizna, Šalti, Ranku, 
Kojų, tupima. OusuiL Galvos akau-

Deic*trio Gali n 2 a Mostu

75 centai, $1.50 ir $3.00,

DEKEN’S NEW DISČOVERY 
OINTMENT.

Deksais Ointaeat Co.
518 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONN. U. S. A.

S10CŪTIKUŽ60 CENTUi
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatų tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mų, kosulį, dusulį, patrūkimų, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogų.

M. Z d k Aitris
25 Gillet Rd., Soencemort N. Y.

^^ažimieras buvo geras ksta- 
Eidavo dažnai priešv. 
entą. Prigulėjo prie 

įbf C. Kol sveikas buvo čan- 
gįausiai eidavo į anglų bažny- 

Susirgęs, būdamas ligo- 
^^^^ĮdaŽiiai šaukdavosi Inu. 

kurs jo prašymus i 
išklausydavo. Pabai- 

savo gyvenimo kas savai- 
b|priimdavo Šv. Sakramentas.

bĖjsSĖ,

Atlaida.. Cambrige’o lietu
vių bažnyčioj nuo gruodžio 1 d. 
prasidės rekolekcijos, kurias 
ves gerb. kun. Juras. Gi pėt- 
nyčios ryte prasidės 40 valan
dų atlaidai, kurie baigsis nedė
lios vakare. Rekolekcijos baig
sis gruodžio 8 d.

Pamaldos bendros vyrams ir 
moterims.

“Savas pas savą.” šis obal- 
sis yra reikšmingas, bet ne visi 
jį nori pritaikyti prie savęs. 
Paprastai biznieriai rūgoja jei 
savieji neparemia jų. Bet ne
mažai yra ir tokių biznierių, 
kurie minėtą obalsĮ pildyti no
rėtų priversti visus tik ne sa
ve. Pav.. pereitą savaitę mirė 
vieno lietuvio žmona. Nors tas 
lietuvis yra lietuviškos Įstai
gos. kuri vadinasi Lithuanian 
Agency. narys, bet . . . grabo- 
rių. sakoma, pasisamdė ne lie
tuvi. Ko verti tokie biznieriai 
lai sprendžia patys skaitytojai.

Jei biznieriai nori, kad juos 
remti] saviškiai, tai lai jie kuo- 
uoliausia laikosi obalsio “Sa
vas pas savą."

Jis

BRIGHTON, MASS.
Gruodžio 4 d. Įvyks L. D. K. 

S. kuopos susirinkimas Lietu
vių salėj. 24 Lincoln St. 7:30 v. 
vak. 
ra. 
kyt-i.

Daug svarbūą reikalu y- 
Tad prašome visu atsilan- 

Visus kviečia Valdyba.

SULAIKYTI
Šiomis dienomis sulaikyti 

Ukmergės kriminalės policijos 
nesenai pabėgę iš Kauno Sun- 
kiųjų Darbų kalėjimo kaliniai 
Šachovas .Amt. ir Novickas, ku
rie buvo pagauti beplėšiant pi
liečius Karabeiniką ir Dapkų. 
Su jais drauge sulaikyta 17 m. 
amž. Ant. Gilevičaitė.

OPIUMAS IR LIETUVOJ 
AUGA

Botanikos sodo vaistinių au
galų skyriaus prižiūrėtojui p. 
Grybauskui pavyko gauti opiu
mo sėklų, kurios gana gražiai 
išaugo. Kaip žinoma, indai tu
ri savotiškų opiumo monopoliu 
ir niekam jo seklų neduoda. ! 
mūs kraštą opiumas vaistams 
Įvežamas iš užsienio. Tad la
bai bus patogu, jei jo p. Gry
bausimi pavyks daugiau užau
ginti mūsų botanikos sode.

DEGTINĖS PARDAVIMAS 
DIDĖJA

Per šių metų 9 mėnesius val
stybinis degtinės monopolis^ 
pardavė degtinės už 29,602,258 
litų. Per tą pat praeitų metų 
laiką parduota degtinės 5,3 rai
tijom] liti] mažiau.

DRAUGIJOS
Andriejavas. Mažas mies 

telis, bet žmonės beveik visi 
priklauso organizacijoms 
Ūkininkų Sąjungai, krikščio
nių demokratų partijai, ' “ Pa
vasario kuopai, Šiaulių Sąjun- 
~~i, Blaivybės ir kitoms. Iš 

sios
junga ir “Pavasario” kuopa. į 
Kitos gi iki šiol dar.neįsijudi-1

(VERACKA-P^ r i
LIETUVIS ADV&S&TAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE' ' '

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main' Street

Tol. Brockton 7180
RESIDENCTJOS Tel. S. B. 8429-W

Saugokitės 
Šalčio

Šaltis reiškia pavojų. Vien nuo pneu
monijos kasmet miršta 160,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos iš' šalčių.

Sustabdyk Šaltj pairoj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausia būdu. Imkit 
Hill’s Cascara-Bromide-Qinnine. Jis šal
ti sustabdo j 24 vai., o gripą, j 3 die
nas. Jį dabar milionai vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado geresnio būdo 
išnaikint šaltį.

-Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
da galit gaut šitą. Visos aptiekos par
duoda ffill’a. '
TlkrM G»uk Kaina 30c

ST. CLAIR, PA.
LDKS. 107 kp. susirinkimas 

bus gruodžio 6-tą d- 1925 m., 
bažnytinėj svetainėj, tno j po 
sumai. Kviečiami visi nariai 
atsilankyti Į susirinkimą ir sa
vo mėnesines mokestis užsimo
kėti, nes jau nekurie esate atsi
likę. Gal jau bus parėję kalė
dinės dovanos, kurias centras 
duoda pilnai užsimokėjusiems 
nariams po keletą gražiii ir 
naudingų knygų.

S. A Radzevičius

VOKIEČIO NUOMONĖ
Laikraštis “Memellandische 

Rundschau” straipsny Proto 
liepimas. Vokiečio nuomonė 
apie Lietuvą” taip rašo:

Iš mažųjų valstybių' dau
giausia Lietuvai reikalingas 
draugiškas ir prekybinis susi
artinimas su Vokietija. Ap
link save Lietuva netur jokio 
tikro draugo. Prekyboj galin
giausia ir kųltluringiausia — 
Lietuvos kaimynė yra Vokieti
ja. Klaipėdos krašto rinkimų 
rezultatai nurodo Lietuvai ke
lią, kuris veda Į vidaus ūkio ir 
piliečių santaikos pasveikimą. 
Kaune irgi pripažįstama, kad 
stipriausias ūkio atžvilgiu yra 
Klaipėdos kraštas.
"'Senai metas, kad Kaunas 

pasirūpintų užmegzti geresnių 
santykiii su Vokietija. Turė
tų būti prieita prie sutarčių 
dėl dvasinio, kultūrinio ir ma
terialinio turto pasikeitimo, 
sureguliuojant muitą, panai
kinant pasi] vizas; net reikėtų , 
atsižvelgti į vokiečių elemento Į 
laisvo kelio pageidavimus. Ne. 
maža vertės turi dvasiniai tur-1 
tai. kuriais Lietuva galėtų pa-! 
sinaudouti Vokietijoj. Iš ten; 
beveik visas pasaulis sėmė sa
vo mokslą ir žinias; juo labiau 
Lietuva, būdama jos kaimynė, 
galėtų išnaudoti si turtą. Jei
gu tokie santykiai susidarytų 
tarp Lietuvos ir Vokietijos, 
Lietuva tuomet rastų didelę 
atsparą Klaipėdos krašto gy
ventojuose. kurie taptų ra-

DRAUGIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Pirmininkas — M. Zoba,
539 E. Seventh St., So. Boston, Ma* 

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,
250 Gold St., So. Boston. M asu. 

Prot. Raštininkas —g. Glineckh
5 Thomas Pk_. South Boston, 

Fin. Raštininkas — M. šeikis.
40 Marine Road, So. Boston, 

Kasierius — A. Naudžiūnas, 
_ 885 E. Broadway, So. Boston,

7 VVlnffeld St.. So. Boston. Mas> 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią uedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 r 
valandą po mrapljos salėj, 
E. Seventh St., Šo. Boston, Uaa!

SUGRĄŽTAI NEPASIBAIGĖ
Pereitų savaitę Garliavos 

valsčiuje Jurgiškii] kaim? pa< 
pil. X. buvo surengti sugrąžtai. Į 
Pradėjus rinktis kaimo jauni- j 
mui šeimininko sūnus paprašė į 
muzikantu griežti. O pats šei -; Tvarkdarys — T. Žnfkfs. 
mininkas paprašė negriežti, sa
kydamas “pasikalbėt galit, 
bet griežti tai man negriešit."

Tuomet jo sūnus nusivedė 
visus svečius Į kitą kambarį ir 
ten pradėjo, susirinkus dar 
daugiau jaunimo, griežti be: 
šokti. Bet nelaimei čia irgi atė
jo šeimininkas ir pareikalavo 
griežtai negriežti, šeiminin
kas pradėjo smarkiai ginčytis 
su savo dukterims, kurios,-ma
tydamos, kad jis nenuisleis. 
prašė brolio ji surišti, kas. ma
tyt. dažnai buvo praktikuoja
ma. Sūnus jo, nenorėdamas 
prie visų akių kelti triukšmo, 
sustabdė muziką ir taip jauni
mas, pilnas nepasitenkinimo, 
išsiskirstė, sugrąžtų nepabai
gę-

j ATNAUJINK SAVO
! NAMĄ
! Pagal Naujausios Mados ir 
Į , Pakelk Vertę
I Atnaujink savo namą pagal nau- 
| jausies mados ir padidink jo vertę. 
.Įveskite vandens patogumus ir šilu- 

Imą. įmokėdami lik 20 nuoš.. ■> lie- 
j kaną galėsite išmokinėti per 12 mė- 
. nėšių.
Į JAMES P. TANCRED

272 Broadvay, So. Boston

Mass.

Ma»

Ma*>

Į D. L. K. KEISTUČIO DR-JO?
1 VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
! PIRMININKAS — V. Zallecka*.
I 516 E. Broadvray, So. Boston. Mas 
i VICE-PIRM. — Povilas Rnka.

95 C Street. So. Boston, Mass.
I ROT. RAŠT. — Antanas Macejnna* 
i 450 E. Seventh St., So. Boston, Mas* 
FIN. RAET. — Juozapas Vinkevlčin* 

906 E. Broadway, So. Boston, Mas* 
KASIERIUS — Andr. Zalleckas, 

611 E. Fifth St, So. Boston, Mas* 
i MARŠALKA—Kazimieras Mikailionla.
I 906 E. Broadway, So. Boston, Mas* 

D. L. K. Keistučio Draugija laiko 
vo mėnesinius susirinkimus kas pirnn. 
nedgldienį kiekvieno mėnesio, po nūn 
894 VVashington SL, Boston, Mas* 
1:30 vak po pietų. Ateidami ant susi 
r* n kimo atsiveskite su savim daugiai 
naujų narių prie musų draugijos pr 
raiyti.

SV. KAZIMIERO K. K Di-JO 
VALDYBOS ANTKA1AI

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

Vlce-plrm. — J. Grublnskaa.
157 M Street So Boston Ha*' 

Prot. Rašt. — VI. Mickevičius, 
405 Third St., S. Boston, Mass 

Flnlnsų Raštininkas — K Kiškis.
8 Hatch Street, So. Boston, Ma* 

Iždininkas — L. švagždya,
Ul Bovven St., So. Boston, Ma» 

Tvarkdarys — P. Latrčka,
895 E. Fifth St., So. Boston, Mx» 

Draugijos. reikalais kreipkite* ra
dos Į protokolų raštininkų.

Draugija savo suslmklroua laiko 2-t 
nedHdlenj kiekvieno mėnesio 1-ma ve 
po plotu namolio r*vw

TeL Brockton 5122— U

3R. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

700 Main 8t„ Montello, lui 
(Kampa* Broad Street)

iDAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias Ir kronlškas užsisenA 
juslas ligas vyrų, moterų ir valkų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-vloletlnials spinduliais, kvvartz 
žiburiu, thermo therepa, ir kitais 
elektro medi kai iškaiš budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą. Ir spiau- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mušt.

(Anuos rsbos)
Telefonas--------------------- S. B. 4000

Resldendjos Telephonas: 0779-M.
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W

: S. BARUSEVlčIUS
Lletnvlštas Grabotdna, halaUKMto- 

, Real Katate Ir Phblfe Notaru.
258 W. Broadway

Residencija 888 Dorchenter Avenoe 
Dorcbester, Mašc

Anglijoj geležinkelių tari
fas palyginus su prieškari
niu pakeltas ant 50 nuoš., o 
algos geležinkelių darbinin
kų ant 150 nuoš.

U1NINE
ANT RENDOS 6 RUIMAI

su vfeai* vSUaufos mados įtaisymais. 
Pageidaujama kad,bu tų-maža šeimyna. 
Rendos $35.00 į mėnesi- 41 Wood Avė., 
Mat taps n, Mass,

Ofiso Tel. . Bes. TeL 
Univeraity 8831 Prospect 0415-M

B.-A. ŽALĖMS 
Graborius ir Balsamuotojas
983 (Mffibridge St, CmnMdgiB

l« MKUSOUTH - BOSTONĄ/’ 

o r. has. smili

>-

Puikus plaoitši boti kiekviena* 
moterie, palldidii&kTiSM 
pleiskana* ir nikfafao darbi* 
ranka rsakotL

CASCA
Raudon* DSM

■ Ww ai 45e •** 
Htaitian, «rt* Hc

PO GLOBA MOTINOS SVC 
SOUTH BOSTON, MA88.

Pirm. Z. Ziafene,
81 Story St.. Sb. Borttnn. Mass. 

Vice-Plrm. — A. Janušonienė,
1426 Columbia R<L, So. Bo*toh, Haas 

Prot. Rašt — O. Siaurtenė,
448 E. 7-th St, So. Boston, Maaa 

Fln. RaŽt — J. Keys,
115 G Street So. Boston, Maaa 

Ižd. —O. StanlulhrtP.
106 6-th St, So. Boston, Mae*. 

TvarkdnrS — O; Mlžgtrdlen®,
164 6-th St. So. Boston. Maaa. 

Draugijos reikalais kreipkite visados | 
protokolu raštininkę. Draugija lal£ 
aavo eualrinkimaft kas antra ntarnin 
k% kfelrrfeno artneaio 7A) takara . 
pacaptfot sretalnM aht Panktoa tat




