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htaw>l$15m.

Coolidge apėmė visas 
šalies gyvenimo sritis.

Prezidentas aiškiai pa- 
briežė visus paliečiantį

įnil

h - ’ L? » 
i B ?.

S.
 y 

- 7

n r
5 i < > i •• P

J ' j i ' š
Ei k JILJL

A

Preziderttas už uepi*
r .

liečiu registravimą
SUSIRINKO KONGRESAS tesnių teisių. Prezidentas 

pritarė sumanymui sumažin- 
Gruodžio 8 d. Susirinko ti taksas. Dar prezidentas 

Suv. Valstijų kongresas, išsireiškė už pasaulinį taikos 
Kaip paprastai prezidentas tribunolą ir už Europos val- 
darė pranešimą apie šalies stybių nusiginklavimą, 
dalyką padėtį. Prezidentas I ---------------

šios | $500,000 NUOSTOLIŲ DEL

_ pro
hibicijos klausimą. Jisai sa
kė, kad prohibicija esanti 
šalies įstatymas i? piliečiai 
turį jį pildyti. Prasižengu
sius teismas turįs bausti pa
gal įstatymus, o valstijos tu
rinčios prigelbėti tą įstatymą 
vykinti.

Toliau ypač ateivius lie
čiantį klausimą prezidentas 
pakėlė apie ateivių registrą 
ciją. Prezidentas sakė, kad 
jei tyrinėjimai parodys kad 
ateivybės įstatymai laužomi, 
jei pasirodys, kad daug atei
vių neteisėtu šmugelio keliu 
įsibriauja į šią šalį, tai rei-

F:

kesią įvesti ateivių registrą - 
Tada bus galima su-

Trockis pramato bolšey 
vizmo galą J

GAISRO

PORTSMOUTH, Ohio.— 
Trys blokai bizniavoj miesto 
dalyje išdegė ir noustolių pa
darė už $500,000. Gaisras 
prasidėjo masonų žinyčioj ir 
vėjui pučiant išsiplėtė į ki
tus namus.

SUDEGĖ ČEVERYKŲ 
DIRBTUVĖ

BEVERLY, Mass. — Di
delė čeverykų dirbtuvė sude
gė, nuostolių padaryta už 
$50,000. 

SAPNAS BUVO TESINGAS

BIDDEFORD, Me. — P. 
Perault susapnavo, kad jo 
nesenai pirktoj už miesto že
mėj randasi puodas su pini
gais užkastas. Jis tą sapną 
sapnavo per keletą naktį] 
pagret om. Pagalios jis pa
siėmė lopetą ir nuėjęs savo; 
žemėj ėmė kasti. Vos kele-: 
tą minutų pakasęs ir rado 
varinį puodą su auksiniais 
senovės pinigais. Nuvalęs 
netyrumus nunešė pas auksi
ninką. Tasai pasakė, kad 
pinigas vertas $22.

Ant vienos pusės pinigo 
besą parašyta The United 
States is the birthplace of 
freedom.” Ant kitos pusės 
parašyta: “Nothing is im- 
possible to himthat vills.”

čionai parodoma Ts$*x  
duryje yra slaugė Rosartu 
Už tai ji apdovanota kart

Tebeband 
kasius

■š‘kareiviai, kurie kariauja Moroke prieš ritus. Yi- 
hsgaez. Ji yra pasižymėjus drąsa ir pasiaukojimu. 
k medaliu.

sutaikinti anglia 
i kompanijoms

darbas. Šis sodžius yru 
mažas langelis pro kurį 
šioliktojo amžiaus Rusija 
žvelgia į dvidešimtojo 
žiaus Rusiją. Suv. Valstijo4f f; 
se kiekvienam žmogui atseH’ėf 

 

na po 500 kilovatų elektros yf 
jėgos, o Rusijoj neatsein<p 
nei po vieną kilovatą an£vl 
žmogaus.

Prie tos progos vienas 
mus komunistas šitai pasta-1 
bėjo: ■

“Bet Amerikoj neatseina 
nei po vieną kilovatą soči j a- 
lizmo ant žmogaus.”

Į tai Trockis atsakė: 
“Teisybė! bet elektra ir

♦ Pa.—

l£ciją.
neteisėtai atvykusius 

|||iiteivius ir juos deportuotu 
iFr Prezidentas užsiminė apie 

ingli&kasių streiką. Pasa
lu ke, kad nuolatinis angliaka- 

šių susikirtimas su darbda 
U'čviais kenkia darbininkams, 

darbdaviams ir labiausia vi- 
. šuomenei. Sakė, kad kasyk-
Y lų savininkų ir darbininkų 

: santikai turi būt kitaip nu-
© • statyti, negu dabar. Nuro-
Y dė, kad Washingtono vy

riausybė neturi teisės kištis į
y ta dalyką. Sakė, kad vyriau- 

bei turi kongresas tą teise 
.•^•ateikti. Sakė, kad valdžia

i. turėtų turėti teisę abi pusi iš- 
^ylcamantinėti. raginti abi pu- 
Yi-ši prie susitaikymo ir nesusi- 
^.taikant visuomenei paskelbti 
A faktus, rodančius, kuri pu- 

ŠČ nėra nuolaidi. Tada vi- 
suomenės opinija nenuolai- 

fį/lžią pusę priverktų nusileis-

Moterys pabijojo 
imti valdžią

"neteko vilties
KEY WEST. Fla. — Lap

kričio 29 d. iš Charlestono iš
plaukė laivas Cotopaxi su 

Plaukė i Havaną. 
Tame mieste vyrai Ikšiol jis nepasiekė vietos ir

Vokietijoj, Hoppstaetten 
mieste, netoli nuo Frank- 
forto, buvo išrinkta valdyba 
vien iš moterų. Tas atsitiko; angliais, 
šitaip. r“ 
politikieriai tiek nusipoliti-i laikoma, kad laivas yra šu
kavo, tiek įgrįso žmonėms vęs audrose. Ant jobuvo30 
partiniais ginčais, kad kele- jūreiviui]. Ar juos koks lai
tas piliečių sumanė sudaryti vas išgelbėjo dar nėra ži- 
visą valdybą vien iš moterų, nios. 
Tiek moterį] atsirado ir suti- --------------
ko kandidatuoti. Ir kas at- MIRĖ LENKŲ RAŠYTOJAS 
sitiko? Žmonės milžiniška, VI. Reymort. lenkti pasi- 
balsų didžiuma išrinko visas žymėjęs rašytojas, mirė pe- 
moteris. Tada išrinktąsias' neitos savaitės pabaigoj. Jis 
moteris apėmė baimę. Pa- turėjo 57 m. amžiaus. Jis 
manė, kad perdidelę atsa- na«;žymūjo veikalu “Chlo- 
komybę imasi. Ir visos re- ov." Už m veikalą jis yra 
rignavo. <yavns Nobelio dovana.

Skirtingos miomo 
nes apie Italija

4 Apskritai imant preziden- 
| tas sakė, kad šalies padėtis 
ĮĮj. esanti gera ir bizniai eina ge- 
I ron nusūn. Valstijų teisūs 
3 esančios jų brangus turtas ir 

teisės turinčios būt rūpestin- 
<rai gerbiamos. Šios šalies 
turtai esą privatiški. ne val
diški ir nuosavybės teisė be 

visuomeniško reikalo
neturi būt atimama.

Prezidentas sakė, *kad  iš- 
» viso Suv. Valstijose karei

vių, jūreivių, sargybiniu 
tm 558.400. Patarė kongre- 

išleisti istatyma ingalio- 
rianti valdžia karui ištikus 
'.darvti konskripciją vyrų ir 

ą medžiagos.
Kadangi Filipinų salose 

y didėja judėjimas už nepri- 
ybę, tai prezidentas sa- 
cad kongresas paskirti] 
isiją ištirti ar nereikėtų

PHILADELP
Pennsylvanijos vals gos gu
bernatorius Pincho tebesi- 
stengia sutaikyti j reikuo- 
j ančius angliakasius 
partijomis.. Gąberj 
turėjo konferenciją 
nieriais iš streiku j

tebesi-

kkom-

UŽ SENATVĖS PENSIJĄ

Šveicarijoj buvo žmonių 
balsavimas apie įvedimą ap- 
draudos nuo senatvės ir vi
siško sužeidimo ir nepilna
mečiams pašelpos užtikrini
mas. Didžiuma balsi] stojo 
už įvedimą tų sumanymų. 
Del ištikusių baisių speigų 
40% balsuotojų balsavime

Į SOVIETIZMO GALAS 
RUSIJOJ

] MASKVA — Su nemažo
mis ceremonijomis atsibuvo 
įkurtuvės didelės 65,000 ark
lių jėgos elektros dirbtuvės 
miestelyje Šatura, kurs guli 
netoli Maskvos. Įkurtuvėse 
dalyvavo Trockis ir jis sakė 
prakalbą. Be kitko jis pasa
kė:

“Mes neturime čia Ameri
kos ambasadoriaus, bet mes 
turime 614 galingi] Amerikos 
stulpų, kurie neš jėgą į Ma
skvos dirbtuves ir apšvies 
tamsiausias lūšnas ir kai
mus. Tokiu būdu mes auk - 
lėsime elektro-diplomatiškus 
santikius su Suv. Valstijo
mis. Tokie santikiai negali (vietinės sistemos, 
nenešti vaisių.
.“Šatura yra pirmutinis diplomatai tų šalių, kurios 

mūsų žymus inžinieriškas ima Rusiją pripažinusios.

Rusijos socijalizmas galų ga-r-'^ 
le ves prie panaikinimo so*  / -‘A

Tose iškilmėse dalyvavo jfi

Rabinas apie piktadary 
bių priežastis

KODĖL DAUG PIKTADA KAM TEKS NOBELIO

.s

... I
- > w

girnas. Toje konferencijoj 
dalyvavo gubernatorius, an
gliakasių vadas Letvis ir 
kompanijų delegatas Inglis. 
Paskelbta, kad konferencija 
nepriėjo prie ypatingo galo. 
Bet pasitarimai nebuvo nu
traukti. Tebeieškoma pa
grindų. kuriais abi pusi ga
lėtų susitaikinti. Guberna- j jiniu nusistatymu.
torius tebeturi viltį dalyką .bomus veikti prięš unijų va- 
greit ir gerai išrišti. Jis bu- dus ir krikdyti unijas. Tad 
vo pasižadėjęs Johnstovvn’e ;unijos grynus faktus ėmė

Iš to visuo-

DISKREDITAVO KAPITA- 
LITSŲ SĄJUNGĄ

SAN FRANCISCO. — 
Čionai esanti Pramoninė Są
junga, kurion buvo susispie
tę kapitalistai ir biznieriai, 
gavo skaudų smūgi. Ta są
junga pasižymėjo prieš-uni-

Samdė

Johnstown’e .Hrijos grynus faktus 
=rkyti prakalbą, bet prane- vilkti eikštėn.
<ė. kad neatvyks, nes turis menė sužinojo ir ėmė nekęsti 
dirbti dėl streiko baigimo. tos kapitalistų organizacijos.

' Tada švaresnieji biznieriai 
LENKŲ VAIKAI VAGILIAI čmė trauktis iš nešvarios 

jnriešdarbininkiškos organi- 
ST. ALBANS.Vt.-Ke-:zaeilos.

turi vaikai čionai tapo suim-’ Toks faktiški] neteisybių
- r, n- 4- -t-n ’rvz-il -1 i m ii 1 r i T i ri ' . • << w — i .i i

APIE ITALIJOS PADĖTĮ linio despotiško valdymo. O 
NEW YORK. — Apie I- Mussolini esąs silpnos svei- 

talijos politinę padėtį nuo- katos. nervingas, persidir- 
monės griežtai skiriasi. Kai- bęs ir amžinai pavojuje būti 
kurie italai sako, kad Itali- nušautas.
ja yra tikras vulkanas ir jis 
galįs bile dieną pradėti vem
ti tokią biaurybę, kuri bū- i 
sianti biauresnė ir už Rusi
jos biaurų bolševizmą. Ki- ,- 
ti, vienok, sako, kad Italija I 
politiniu žvilgsniu esanti ? 
tvirta, kaip uola.

Amerikos finansistas Ro- 
bert Crozier Long, išbuvęs

• Italijoj tris mėnesius, sako, 
kad fašistų valdžia įvedė Pirie, 19 m. amžiaus, prisi- 
tvarką visoje šalyje ir su- pažino nužudęs savo draugą

> tvarkė finansus, bet toj i'George Nye, 18 m. amžiaus,

PAVOGĖ 34

BIDDEFORD, Me. — Du 
i vagiliai važiuodami automo- 
jbiliumi sutiko keliaujantį 

*1 agentą, sulaikė jį, atėmė $34 
ir nuvažiavo.

ti ant prekinio traukinio. Jie 
lorėjo pabėgti į Kanadą. Jie 
prekiniu traukiniu važiavo 
iŠ Millers Falls, Mass. Ta
me mieste jie papildė daug 
vagysčių ir kai pajuto, kad 
jie susekami, tai visi keturi 
norėjo pabėgti 
Vienas Simund 
16 m. amžiaus, 
Nedzwiedz, 17
trečias R. Weston, 14 m. am
žiaus, W. Whiskey, 15 nf. 
amžiaus. Jie policijai prisi
pažino prie vagysčių. Iš pa
vardžių aišku, kad pirmi du 
vra lenkai.

kėlimas eikštėn padeda dar
bininkams atsiginti nuo ar
dytojų.

i Kanadą. 
Denkavvicz, 
kitas Jan 

m. amžiaus.

NETIKĖTAI PASIŠOVĖ
NIAGARA FALLS, N.Y. 

— Luck de Fabbio, 16 m. 
mergaitė, čiupinėjo revolve
ri. kurs netikėtai iššovė. 
Kulka pateko jai pilvan.

NEW YORK. — Žydų ra
binas Stephen S. Wise kalbu 
jo apie tai, kodėl Amerike 
atsirado daug piktadarių. 
Jis išreiškė nuomonę visai 
priešingą tai, kuri nuolatai 
yra pareiškiama. Būdavo 
sakoma ir kaikurių tebesako
ma, kad piktadariais žmonės 
virsta iš neturto, iš skurdo. 
Sakytas rabinas sakė, kad 
piktadarybės kilo ir išsipla
tino Amerike taip, kaip nie
kur kitur dėl Amerikos tur 
tų gausybės. Jis sakė, kad 
amerikonai esą taip apsvaigę 
turtais, kad čia niekas nepai
so. kaip dalykai dedasi. A- 
merikos visuomenė, sakė ra
binas. esanti atbukus, nesi- 
baisėja piktadarybių gausy
be. piktadariai prideramai 
nebaudžiami ir šie ingija 
drąsos.

ŽUVIMAI KASYKLOSE
Per spalio mėnesį žuvimi] 

anglių kasyklose Suv. Vals
tijose buvo 141.

LONDONAS. — Vienas 
laikraštis skelbią, kad seka
mais metais Nobelio dovanos' 
būsią paskirtos Francijos 
premjerui Briandui ir Ang
lijos .užsienio reikalų miniš- 
teriui Chambe-rlainui už jų. 
darbus taikai. Jų pasidar-' 
bavimas tame, kad privedė 
tautas prie saugumo sutar
ties sudarymo Locamoj.

P A VOGĖ SEIFĄ

SALEM, Mass. — Netoli 
geležinkelio stoties esančia
me restorante papildyta di
delė vagystė. Pavogta sei
fas, sveriąs 300 svarų. Bet 
jame tebuvo $18.

Jfiir
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PASIŲSTAS BEPROT- ,r ■ 
NAMIN

BERNAS, Šveicarija.’-—.-., 
Jaunas vaikinas, kurs Dor- 
nach’e nušovė amerikietę 
Mary L. M. Bowen pereitą /. 
vasarą tapo nusiųstas be-: _ 
protnamin. Daktarai rado, pr> 
kad jis pamišęs. .

NRPAVYKO NUSIŽUDYTI '

BERLIN. — Keletas 
ferių sugrįžę į garadžių ra-J 
db, kad jų vienas draugas be*.  
sąs pasikoręs ant balkio. Tli 
tie tuoj nupjovė virvę, inai^ 
dėjo saužudą į automobiluj vŲT® 
ir pasileido ligoninėn. 
Iionėj saužuda atsigavo, 
pyko ant gelbėtojų, ėmė j 
spardyti, paskui iššoko iš a*»  į 
tomobiliaus ir nubėgo fiap»*  JĮ

Jis žudėsi dėl nenusise 
sios meilės.

finanrto i.

NUŽUDĖ DEL $100

NEW YORK. — Gordon

STATYDINS OPEROS 
NAMUS

Chicagos operos kompani-

kooperatyvį prpdnMų mar- 
Ipetavimą. bū

fPARODA DAVĖ NUO- 
8TOLIŲ

LONDON. — D. Bi 
pagoda mieste Wembfe 

'bttvusi 1924 ir 1925 m. dąt 
nuostolių $7,566,066. ’jN 
stalius turis padengti 
džia ir kažkurie

gub. Woodui pla- tvarka priklauso nuo Musso- iš kurio norėjo atimti $100.

PAŽADĖJO PARAMĄ

CHICAGO. — Farmerių 
Federacijos suvažiavime 

____ _____ ________r__  kalbėjo prez. Coolidge. Jis 
jos pirmininkas Insull pa- pranašavo, kad netoli jau tas 
skelbė, kad esąs pienas sta- laikas, kada farmerystė A- 
tydinti naują teatrą, kurs marike bus vadovaujanti 
ataeitų $7,500,000. Jis to-Į pramonė. Prezidentas sakė, 
Bau pasakė, kad per pasta- kad farmerių geroVJJdlspef 

sius policija darbavosi šunų tuosius tris metus Chicagoe 
pamažinamo reikale. Sugavo žmonėms opera atsėjo $1,-

PAMAŽINO ŠUNŲ ĮKAIČIŲ

Konstantinopolio miestas 
pagarsėjęs šunų dhugumtt. 
Kartais miesto valdžia suma
no jų skaičių pamažinti. Tai 
per du pastaruosius mėne-



GAISRAS BAŽNYČIOJ

yo .pastebėja iriugniį 
pagaibamumailšinta. \

nus>ir

jis rudens kvotimu sesi-

institutą šie studentai 
^tįįvos pilečiai: Dindaiis- 
^Vytautas, Jansonas TIa

Klūsis Vladas, Nauja- 
s Juozas. Savickis Mykolis 

- Šėreiva Jonas.

rdmąrių 
dom
kusi prie 'Teatro taip pžtke- 
hasi Klaipėdon. 7 n 
' Satyros teatras ‘‘ Vilkola
kis’7 laikinai sustabdo veil>i- 
hią. ■ ■ ’ • • ’ ■ ’ J. ;

Ministerių Kabinetas nu
tarė potvynicr sugriauto 
Klaipėdos krašto Šlažų tilto 

►statybai duoti 200,000 litų 
pašalpos ir200,000 litų kaip 
paskolą. Be to Klaipėdos 
krašto direktorija turi skir
ti kalbamam reikalui iš šių 
metų stąmatos 200,000 litų.

KAUNE STATOMAS DIDE
LIS ŽIBALO SANDĖLIS

K E
 VĖL LENKŲ ŠMITAS

KAUNAS, 14. XI. (El-
J^a). Lenkų spauda paskel- 

kad šiomis dienomis Lie-
^^įtyos šauliai esą puolę Šven-
&/į|Įenių apskrity, Ceikinės 
J^jpįesteliopoliciją ir valsčiaus 
/r^hamus-, pagrobę iš. jų 600 

sudeginę visus aktus
7/įįjr dokumentus, paskum na- 

padegę ir išbėgdami dar
U /sunaiknę telegrafo stulpus.
L ./r Šis pranešimas yra eilinis
V- .'-lenkų šmeižtas. Joiko puoli- Į

<. ųno Lietuvos šauliai nėra c.
• rę ir bendrai jokio šaulių ju- 
Aidėjimo mūs pusėj nebuvo.
\Bats Ceikinės miestelis yra

■ '20 kilometrų už demarkaci- '
V- įjos linijos, | Spalio 29 d. Anglų valsty-

ibinis garlaivis “Baltriger” 
, DARBO DIENOS ATLYGI , v. • • -, * .'■- aįveze } Klaipėdos uostą

NIMAS . \, . .*--• * _ , .. . , Angliio] kaltu Lietuvai si-Zemesukio darom nikams , , .. . * .... 4.. . . ,. .v, . . dabnmu pinigu partija.yetuvojndutnnska! moka- 25• svorio
•rn.po3.aO t. dienai Įįran-ip^ d^fs ta paHa diena 

giausia mokama Klaipėdos i U*  • -c- * ‘t ;1 . . !atvežtos i Kauną. Laivaskrašte — 4.u0lt., o pigiausia) ■ .. “ - +- * T^, . r h- _n uoste įsikrovė 200 tonų linų—-c tenos apskntv net l.ūOĮ _ • x “ ■ ^^*

Čiurlionies g-vės ir Juozą- ti, kotai bijoti, vėliau ap- 
pavičiaus prospekto kampe.

_ į Sandėįvs bus įrengtas pasku- 
įtiniais technikos reikalavi- 
imais.

'• I GREIT BUS PALEIS’h APY-

1 j VARTON SIDABRINIAI
; PINIGAI

j sėmenų iš Lietuvos skirtų 
(Anglijai, ir 30 tonų popie- 
; riaus.

metikį-'Ifiefcvifeų 
b^nyčio- 

jęUūvppamaldos. Į 
dąssųsįrmkda vo daug žmo
gių, įąiigiąųsią moksleivių. 
Tik kąri&isatęidayoir tokių 
žmonių, kurie tarp’savęs kal
bėdavosi, dar pamaldoms nėr 
sibaigus eidavo lauk, kelda
vo didziausį bildesį. Nega-

, MOCKAU^.’ (SfeiUip^p.). 
Šaba Mockavoš esančio Šilė
nų dvąreliopohas fe.'Gobius 
la^kd'fiietmįo veršelio didu 
mo šunį, kurį visUornef, po
niška savo diada, kur tik ei
damas vedžiojasi, šuo prą-^ 
einantį žmogų stveria iš pa- 
sah, kas labai payej>nga, M „ei^ tel
ypač vaikams. Kartą, šiam T. f
ponuį eipajritj pilieėįo fhnųi- 
dzinavičiaūs 10-tiės metui 
mergaitė gapė galvijus. < Šuo 
puolėsi į ją ir baisiai pergąs
dino. Mergaitė gavo prie
puolį ir už kiek laiko susirgo. 
Iš karto ji pradėjo nerimau- J • * 1 • V - ♦ i • •

ir kitiems trukdo. Geriau to-

nors - kitienis Pnitilikdytu 
melstis . .Gėda!

GREITAI DIDfcJA BAŽNYT

’ DIDĖJA PREKYBA SU 
UŽSIENIU i l? r ■■■ u v vaniavmTA v XTTVTTTTė v -v v. f KIEK LIETUVOJ PIENINIŲ,Spaliu menesy išvežta; .

_ ; -daugiau kaip už 26 .milijonus j Žemės ūkio ministerijos ži- 
litų, o Įvežta — 21,800,000 j niomis. iki rugsėjo 25 d. vi-; 
'litų. Išežimas įvežimą vii'ši-i>oj Lietuvoj veikė 92 pieno 

. ja 3,800.(XM) litų. - ' : perdirbimo bendrovės. Be
 to, buvo įrengiama ar numa

tyta įrengti dar 77 pieninės. 
Tuo būdu, artimiausiu laiku

mirti nuomariu, apmirus" 
tampytis, o kartais ir visai 
kvailioti. Serga jau antras 
mėnuo ii*  maža vilties,' kad 
pagis. Tėvai kreipėsi į gy
dytojus, bet maža kas gelbs
ti, o daugiau lėšų gydyti ne
turi : yra neturtingi. Dvare
lio ponas savo “poniška ma
da” vedžiojus sau šunį, gėri
si ir tenkinasi, o tai mergai
tei dėlto reiks palikti visą 
amželį nesveikai. Tėvams 
patartina ir būtina ieškoti 
tiesos, nes čia nieku būdu 
negalima nusileisti. Nesu
prantama. kodėl šiam len
kui leistina palaidas šuo ve
džiotis. Žmonėms už palai
dus šunis imamos pabaudos,

VALAKBŪDŽIAI (ša
kių aps., Slavikų vai.). iCe- 
letas meti) atgal šioje vietoje 
įvairūs paukščiai sau lizdus, 
krovė ir vaikus perėjo. Šian
dieną čia yra bažnytėlė, į ku
rią kas šventadienis sueina 
nemaža žmonių. Daugiausia 
tos apylinkės seneliai, turė
dami arti bažnytėle, nes gali 
kas šventadienis nueiti pasi
melsti. Taip pat jau ir žmo
nės statosi namų. Yra dvi 
kratų vės. . Šiais metais čia 
parkelta pradžios mokvkla. 
Jei ir toliau tas bažnytkai
mis taip didės, tai už kelerių 
metų pasidarys dailus nedi- 
’delis miestelis.

ŽMOGŽUDYSTĖ

KAUNO MIESTAS PIRKS A.
Mickevičiaus namelį

Kauno mieste. Mic-kevi- veiks jau iki 169 pieninių.
Čiaus g-vėje, ties Universite-

Vtu yra senas mažas namukas.
Daugiausia pieninių yra 

!Šiaulių. Rokiškio. A'ilkaviš- 
hiemažoberžo šakų apsuptas.'kio. Biržų. Panevėžio. Ša- 
tkuriame seniau gyveno žino- 'kių ir Raseinių apskritvse, 

. Inas poetas Adomas Mirkė- lies toms apskritims išpuola 
wičius. “Pono Tado* ’ ir dau- Maukiau kaip po 10 pieninių. 
-Belio kitų kūrimų autorius. Tik Trakų apskritis neturi 

A^Kaimo miesto valdybos pa-pė vienos. Pienines steigia 
\ skutinjam posėdy nutarta i žemės ūkio koperatyvų są- 

nupirkti ištą namuką, kaipo‘ junga, gaudamos iš žemės ū- 
’istorini dalyką iš p. Vasile-jkio ministerijos tam tikros 
vienės, kuri sutinkanti ji pašalpos.
parduoti kartu su žemės Į -------------- -
Sklypu už 15.000 litų.
įiaihelį norinti nupirkti ii\ 
kaž kokia lenkų organizaci
ja. ' ♦

ODŲ PRAMONĖ IR PREKY-lkė Klaipėdos krašto ’direkto- 
BA LIETUVOJE I rijai protestą prieš visus mo- 

-T -į-Prieš karą Lietuvoje apdir !kesnius Klaipėdos miesto sa- 
ą. I bania oda buvo žinoma pa-'vi valdybe i todėl, kad jiems 

raulinėje odų rinkoje. Ka- buvo atimta teisė balsuoti 
to metu toji pramonės šaka, seimelio rinkimuose.

Č . 5 kaip ir kitos rūšies, nusmu- ——— --------
1%-ko ir vokiečių okupacijos! ARGI TAIP DERA ELGTIS? ’, 
^'y.hietu teko pirkti svetur, dau- MOCKAVA. (Seilių ap.). 
Magiausia Vokietijoj, išdirbta Šiepiet čiairisas valsčius beri - 
^^pda. Šiuo metu odos išdir- drai taisė vieškelį.1 Žmonėms 
fef* ;bimo' pramonė pasiekė ir bet)buvo baugu juo pravažiuoti, 

S"*Waliinai  praltnkė prieškarini i^|es važiuojančių pro šalį 
tobulumą. Be to ji yra pi-1 įmonių vežimus Berezninkų 

japnįpias primesdavo 
Sąi konktmio  ja Rusi j os rin- j žemių/ir’ velenų. Žmogelis, 

1—^-- 1- -- —y “bfcgažOjV pava
žiavęs į šalį turėdavo-užtruk- 
ti gerą pusvalandĮ. kol savo 
vežimą išvalydavo. Kas va
žiavo iš miestž^tiems atmes
davo Visus putnius ir dra
bužius. Žmonės baisiai pasi
piktinę tokiu jų elgesiu ir 
kaltus žada traukti - tieson. 
Berezninkai — vienas tam-

udviečifr

Ta ’ TARNAUTOJŲ IR DARBI
NINKŲ PROTESTAS

šiomis dienomis Klaipė- 
Idos krašto geltžinkelių tar- 
inautojai ir darbininkai įtei-

APLINK PASAULĮ -

3 lietuviai š, m. lapkričio 
jnėp. 1 d. pėsčiomis iškelia- 
vp iš Kauno aplink pasaulį ir 
lapkričio 3 d. perėjo sieną. 
Keliauninkai visur buvo šir
dingai priimami vietos val
džios, sporto ir šaulių orga
nizacijų. Nakvynės buvo su
teiktos Kazlų Rūdoj ir Ky- 
bartousę.

• V

©r. Afatuląijsį j kelis’kar- 
tus- policinės pblicįjos arežt 
tuotas, 'trąukiiįmas teisman 
už priklausyn| slaptai ko- 
.rąunįstų organizacijai, šia- 
mis dienomis, pabėgo iš Ma
rijampolės į Rusiją, palikda
mas 5,000 litų užstato,, kurie 
buvo užstatyti teismui iki 
pabaigimui j o bylų.

Naktį iš 1 į 2 lapkričio Uk
mergėj Šv. Trejybės bažny
čioj kilo dėl nežinomos prie-

VISIEMS AMERIKOS 
LIETUVIAMS

-1 GELA'ONYS (Ukmergės
’ apskr.).- Nesenai Gal vonių.

miestely kirviais ir kuolais į kitę šia nuolaida pasinaudoti.
o šiam galima laisvai vedžio- buvo užmušti du žydeliai.. I

Užmušėjai, policijos sugau-j

šnaųKuĮ

apdiiw^ų, 
. BUVO ĮStfSlGf A 

iohunktV
’ Šiais metais visuose Lietų^^^ 

vos kraštuose steigiama dar p^ 
apie 30 naujų linų apdirbi^||r 

■ mo punktų, kuriuose ūkininr-p^ 
kai/apdirbdami save tinusį' y|||| 
gaus jų daug geresnės Įūšies

► ir todėl galės daug brangiaiiį^# 
parduoti, o antra, išvengs

į daugelio nuostolių dėl pirčių 
gaisrų. Prie kiekvieno limj - 
apdirbimo punkto bus. stei- yį 
gi amas “linų ir sėmenų ap- 
dirbinio bendrovės,” kurios / 
mano pačios imtis tarpiniu-;

, kauti ūkininkams, supinki- y 
Į nė j ant sėmenis ir linus, ir be 'J

“Darbininkas” Padidintas, Papigin
tas ir Paįvairintas tarpininką*  .'parduoti ’-užsie-

 ’niubše, taip pat rūpinkis pa-’
, ! gerinti linu ūkį. 'A‘

Visos Amerikos lietuviai težino, kad “Darbininkas” nuo j Toklu badu Kma bus ig_ 
gruodžio pradžioj, eina padidintas nuo keturitj iki 8 puslapiu, Lietavos u . <
Eis du kartu savaitėje, abu sykiu po 8 pusi, i

Toliau visi težino, kad per gruodžio mėnesį “Darbiniu-' 
ko” prenumerata papiginama VIENU DOLERIU. Visi narų Į 
ji skaitytojai ir visi seni skaitytojai gali pasinaudoti šita nuo- j 
lai(H, jei per tą menesį užsimokės už visus metus. Tai “Dar-' 
biriuko” kalėdinė dovana.

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

Per gruodžio mėnesį, 1925, užsisakantieji ar atnaujinau-!
tieji prenumeratą gauna VIENU DOLERIU pigiau. Tai yra-, įr šmeižtas-, 
metams Amerikoj tik už $3.50, o užsieny $4.50.

Visi naudokitės šiuo pasiūlymu.

užsieniuose ir daugiau pelno 
■gauti.

LENKIŠKI MELAI
Lenkų radio paskleidė ži- . 

;nią, kad Kaune esą uždary
ta 13 lenkų pradžios mokyk- 
i ių-

Ši žinia yra grynas melas 
Kaune, nė vie

nos lenkų pradžios mokyklos 
.neuždaryta. Bendrai tokių 

Pasakykite apie .šią dovaną savą pažįstamiems ir paragin-1 mokyklų Kaune yra 11 ir vi- 
i sos jos veikia.

......... DARBININKAS į Pereitą vasara Anglijos n*  
u». A'ietos pblicija turėtų ti, pasakė radę pas juos tiki w D J- C D M I Amerikos turistai Francijoj
a būtiak'ylėsnė. nes šio po- lOlrtų rrapiplėšę rūbus. Už-įOOv W*  DOSLOn5 rl&SS, --praleido £500,000.00(1.. ..

’ tis ir skriausti šalies pilie
čius. A'ietos pblicija turėtų 

[čia

Lietuvos užsienio ir vi
daus padėtis

Bendras mokyklų ir mokinių skaičius 1920 
ir 1925 m.:

1920 m.: mokyklų 38, mokinių 9,076.
1925 m.: mokyklų 114, mokiu. 24,268.
Šitos skaitlinės rodo mūsų inteligentijos au

gimą. Per penkerius metus apie 300% įsteigta 
aukštesniųjų mokyklų ir padidinta mokinių 
skaičius. Šiais metais mūsų gimnazijos išleido 
su brandos atestu vir. 1000 abiturientų. Tai 
nuošimtis gana didelis valstybei su 2% milijonų 
gyventojų. Bendroj mokslo eigoj jeigu kas Lie
tuvoje buvo skriaudžiama, tai gėda pasisakyti, _ 
buvo skriaudžiami lietuviai. Pačiame Kaune 
tautinių mažumų mokyklų kur kas daugiau į- 
steigta, negu priderėtų suįyg tautinių mažumų 
gyventojų skaičiaus. Lietuvių vaikai, negalėda
mi sutilpti savo mokyklose buvo verčiami lauky-' y 
ti lenkų ar rusų ar vokiečių mokyklas. Toks ne- - 
normalus apsireiškimas dabar jau taisomas, nes 
į tautinių mažumų mokyklas tegalės eiti tik tos 
tautos vaikai, kuriai mokykla skiriama. Šitoks 
įstatymo pravedimas Seime prieš vasaros atosto- -. 
gas sukėlė irgi nemaža triukšmo, kuriame daly
vavo ne tik tautinės mažumos, bet ir mūsų kai- 
ri^č .

Dabar tautinių mažumų klausimas Lictuvo- 
jo, man rodos, jau baigtas ir aš nenumatyčiau: 

■ jokių stambesnių atmainų.
Palietę triukšmingus dalykus nenoriu Ųrip 

eit pro šalį prieš atostoginių šių metų Seimo.įjGą 
sėdžių ir juose svarstomųjų,klausimų. Man 
svarbu gvildenti atsitikimai, kada Seimo opožĮ^^. 
eija posėdžio metu kėlė trukšmą, daužė[lęedes 
nesilaikė statutų numatytos posėdziayįmo 
k'os. Tokių irukšmų kituose parlamęntuosej^g'

ruomenių Tarybos mokesniu normą. Jei kuris 
žydas nemokėdavo, tai valstybės milicija iš jo iš
ieškodavo prievartos keliu. Dabar tat pakeis
ta. Mokesčius gali Bendruomenės uždėti kokius 
tik nori, bet jų išjėškojime vyriausybė nesikiša.

Bet įdomiausia palyginti Lietuvoj ir Ameri
koj tautinių mažumų mokyklų išlaikymą ir t. t. 
Čia Amerikoj už savo pinigus kiek.nori mokyklų 
tiek steigk. bet viešosioms mokykloms mokėk 
bendrai visiems nustatytą mokestį. Lietuvoje 
privatinės ar tautinių mažumų mokyklos priva
lo turėti tik savo butą, kurą, šviesą ir patarnavi
mą. Mokslo priemonės ir mokytojaus alga mo
ka vyriausybė.

Amerikoj privatinėse pradžios mokyklolse 
mokslas eina anglų kalba. Tautinių mažumų 
kalbai, kaipo objektui duodama kelios pamokos 
savaitėje, kai kur ne anglų kalbos tegalima mo
kyti tik viršnorminėmis valandomis. Lietuvoj 
griežtai priešingai. Tautinių mažumų mokyklo
se viskas dėstoma gimtąja kalba. Lietuvių kal
imi. kaipo objektui? skiriama kelios valandos sa
vaitėje.

Kad aiškiau būtų, duodu statistinių žinių.
1925 m. pradžios mokyklų mokytojų ir mo

kinių skaičius dėstomosios kalbos atžvilgiu.
Mokyklų Mokytojų Mokinių

(Tęsinys)
Tam tikru įdomumu sekiau Amerikos nusi

statymą vadinamųjų mažumų klausimu. Nuo
stabu. kad demokratingoj, bet drauge ir prak- 
tingoj šaly vadinamųjų mažumų klausimas taip 
paprastai be didelio galvos sukimo rišamas. Nie
kam Amerikoj turbūt nė sapne nesisapnavo, ku
riai nors tautai turėti savo atskirą ministeriją. 
Kiek galima tikėti atskirų asmenų pasakymais, 
jie skaitytų savo tautai įžeidimu, jeigu jie būtų, 
valdomi atskiros kurios nors kad ir tyčia tuo rei
kalų sudarytos ministerijos. Amerikiečių aki
mis žiūrint, būtų tat skirtumo darymas tarp pi
liečių. Lietuvoje buvo įvesta žydų ir gudų rei
kalams ministeriai. kurie laikui bėgant sudarė 
atskirą ministeriją su tamanutojų štabu. Mes 
šias ministerijas panaikinome, nes niekur pa
sauly panašių dalykui nėra. Buvo skųstasi pa
sauliui, būk mes persekioję tautines mažumas, 
bet pasaulis rimtai pažiūrėjo į tautinių ministe
rijų panaikinimą ir šiandien šisai klausimas Lie
tuvoje jau palaidotas.

Lietuvoje ilgą laiką buvo lig kad oficialių 
įstaigų, kurių jokis įstatymas neleido steigti. 
Taip uzurpacijos keliu buvo įsisteigusi Žydų 
Tautos Taryba, kuri dabar jau panaikinta, ar
ba geriau sakant uždaryta, kaip nejegalė įstai-^ 
ga.

Nesenai Seime pravestas žydų Bendruome
nių įstatymas, kuriuomi pertvarkoma žydų bend- 

■ ruomenės. Ligšiol. kiekvienas žydas būtinai tu
rėjo priklausyti žydų bendruomenei, kuri buvo 
tik viena visiems žydams. Reiškia nebuvo jokio 
pasirinkimo ir pilietinės laisvės. Dabartiniu į- 
statymu galima steigti kiek norint bendriiome- 
nių ir kas nori, tas joms priklauso. Mes' skai
dome, kad toks klausimo risimas visai atatinka 
bendriems laisviems pripcipan^, kuriuos nies no
rime taikinti visiems Lietuvos piliečiams, neski
riant nei žydų. Be to dar įvedama nauja tvar
ka mokesčius imti. Ligšiol kiekvienas žydas 
riverstinai turėjo mokėti uždedama .iam Bend-

4)

1) Lietuvių.........
Žydų...............

.........1876

.........118
2543 -
224

103.526
10,094

Lenkų............. ......... 26 26 4,031
Vokiečių......... ......... 16 44 2,310
Kitų tautų skaičius labai mažas.
Viso pradžios mokyklų 1925 m. turėjo paly-

ginas su 1920 mz
1925 m. mokyklų — 2, 1, mokytojų 2,89*2.  

mokinių — 122,592.
1920 m. mokyklų — 1,059, mokytojų — 1,- 

483, mokinių — 71,648.
Skirtumas tarp 1925 m. ir 1920 m. parodo, 

kiek per paskutinius penkis metus yra padary
ta. Beveik šimtu nuošimčių nuveikta daugiau.

Aukštesnėse mokyklose arba gimnazijose- 
skaitlinės rodo :

1920 m. buvo lietuvių ^mokyklų 29, moki
nių — 6,380; žydų, mokyklų 3, mokinių' 2,099,- 
Tehkų mpkykl. 2, indĮiinų Šsį; vokiečių bebuvo.

192:5 ih Lietuvių mokyk? 83, mbkin. IG^č Įyjri^-nesiląikymip J^^dabąi 

žydų' nfoįjyk.19, mokiu. 5,063; lenkųraofcykJįįį

(Sę- su kitų kraštų tos rii- gavęs tokio “ 
lės gaminiais.

&AUT0STE ATRAS KELIA 
SI KLAIPtDON

Kaune veikęs Tautos Te- 
'afras,'p. 'A. Sutkaus veda- 
įjias, “Aukuro” draugijos y- 

pakviestas važiuoti į Klai
dą, kur dirbtų kalbamos 

tąugijos žinioj. Daug teat- šiaušių kampų

kolegų paaikaršeiaviipu- Nėra tat vaistu 
pobūdžio-atsitikimai, į kuriuos reikėtų ąliil 
ti, kalbant apie mūsų valstybės vidaus 
Kud pp. Bielinis, Lapinskas ir Dt. Gri, 
įskaitė pažeminančiu savo asmenį ir partiją 
kn laužyti jų pačių priimtąjį statutą^lai/sa 
žinosi. O mes šalinsime, iš Seimo 
tik Dr. Grinių, bet kiekvieną, kę *

■ :m6 posėdžių tvarką. v Juk Steigia: 
iš posėdžio bųvo-prašalin^is .ir

r į? taipspąsįtaįsėK;kąęL



Vardas

Pavardč

Kaimas
Belgija savo Afrikos kolo

nijoj suplenavo pastatyti ge
ležinkeliu už $200.000. Valsčius .........

Paštas ar apskritis .

LITHUANIAN SALES CORP.
366 West Broadway

So. Boston, Mass.
KALĖDINIŲ KNYGŲ SIUNTAS 

UŽ $1.00

, Už Vilnių! už-Vaiįhįl-r 
Už širdį Tautos mūs,

i Už didvyrius mūsų, 
Už bočių kapus!. .-

Ten. broliai mūs kenčia, 
Kalėjimuose pūna,
iJ nosinei k paiiuosuoti, 
Pašalint' vargus!..

Už Vilnių! už Vilnių!
Už vyskupą mūsų 
Kurį mūsų priešai 
Neliovė kankyt. 

Už visą Vilniją!
Besočių užrobtą, 
Alės turim užstoti 
Ir priešus išvyt!. .

Už Vilnių!.už Vilnių!
Už mūs šventenybes,
Jos, mums • neko vo j ant, 
Ant amžių mums žus!. . 

Už Vilnių! už Vilnių!
Visi mes kovokim. 
Kol priešo nei vieno 
Jau ten nebebusi. .

KALĖDŲ DOVANOS 
LIETUVON

; mokyklos projektas

KĄUNAS? 17;XI. (Elta) 
MiiusferiųfciHpetas lapkri
čio 16 d. posėdy priėmė sa
nitarijos puskarininki] mo
kyklos, aviacijos kursų ir 
ankstesniosios technikos mo
kyklos įstatymų projektus. 
Einant tuo įst. projektu, 
technikos mokykloj nustato- Įgyti techniko laipsnį, turės

eląkti?ptęęhiiikp«.^rii^yldąjspręšapie
bus vrraij .kurie cTos komisijos šprėd^iiną tu)
turi 6 klasių glmmzijos ar-lrės patvirtinti- pedagogų tąj 
ba kifų lygių menkių moks- Lryba. Baigę statybos storių 
lo c-enžą ir ne jaunesni kaip gąlės gauti statybos techniko 
15 m. ir nesenem kaip 25 m. ’ *—* ’
amžiaus. Visas Teorijos ir 
praktikos mokslas- tins išei- 

i namas per S^oėtrj. Bai- 
Įgusieji mokyki], jei norės į-

laipsnį, teehųikoę ąkyrių —į- 
technikos meehapiįo; laipsnį, 
ir elektrotechnikos skyrių — 
elektrotechniko laipsnį.

Be to, tam pat posėdy nu
tarta duoti Klaipėdos krašto 

mi: statvbos skyrius šu ar- atlikti ne mažiau kaip 1 me- Į direktorijai 400/)09 lt. pa 
skolos Šlazų tiltui pabaigti 

;..:.J.......... l.."i...ir viešiems darbams organi-
H ___ _ ___ ___  _ _ _ _ _ , -- ___ lUzuoti.

Naudokitės mūsų patarna- 
’imu šiuo kartu ir visada.

Siunčiame pinigus ir į už
imtą Lietuvą. Ten siunčia- 

Kalėdos dar tolokai, bet ma doleriais, bet adresatai 
Kalėdų dovanas siųsti į Lie -1 lorėdami gauti vietos pini- 
tuvą, tai jau tikrai laikas, gaiš, gauspagal dienos kur- 
?asirūpinkite tuo reikalu są.

dabar, be atidėliojimo. Gi | 
cas Lietuvos žmonėms malo
niausia gauti iš Amerikos? 
uitų pluoštas. Tad per Lie- 
uvių Prekybos B-vę pa
juskite saviškiams Lietuvo- 
e kalėdines dovanas dabar 
pavidale Lietuvių Prekybos 
3-vės perlaidų. Su kitais 
iinigų siuntimo Lietuvon. 
>ūdais yra visokių bėdų, bet 
u mūsų perlaidomis nėra jo
nų bėdų. Tai senai žmo
nas dalykas.

Venezuoeloj, Mene Grande 
apskrityje yra žibalo laukai. 
Bet visi nauji šuliniai kasti 
ikšiol nuo 1917 m...buvo tuš
ti.

Lietuvos visuomenė labai šaltai priėmė kairių
jų žygius dėl spaudos ir mitingų laisvės!—nei 
Kaime, nei Mariampolėje, tuoj po Seimo įvy
kių publika nėjo į kairiųjų mitingus.

Tikrai sakant, tasai garsusis triukšmas bu
vo ne taip jau gaisus, kaip čia Amerikoj kai kam 
atrodė. Mūsų kairieji perdaug- išsigando ir ma
tė pavojų ten. kur jo visai nebuvo. Jų spauda 
ir agitatoriai tokią paniką buvo sukėlę pačių 
valstiečių liaudininkų. kuopose, kad jos ne tik 
mitingų nerengė, bet ir susirinkimui nedarė. ne> 
valstiečių liaudininkų įgąsdinti, taip suprato 
naują įstatymą dėl viešųjų susirinkimų. Daly
kai galop taip pablogėjo, kad kairiųjų spauda 
buvo priversta išaiškinti naują įstatymą taip, 
kaip jisai buvo paskelbtas. Visa to įstatymo nau
ja nybė ir baisumas tame, kad draudžiama mi 
ringuoti ten. kur kenkia judėjimui. Ir susirin 
kimų ir mitingų tvarka paliko ta pati, kaip ii 
buvusi. Nebuvo tat didelio didvyriškumo truks
imą kelti ten kur trukšmadariai patys save įgąs
dino ir įsigasdinę iš armotų į žvirblius šaudė.

Tas pats yra ir su spaudos laisve. Visas vei
kusiojo įstatymo pakeitimas yra tame, kad ke
letą ekzempliorių spausdinių, pirma negu jie iš 
leidžiami, pristatoma apskrities viršininkui. Se- 
niaus būdavo taip, kad viršininkas gauna jau 
išplatinto spausdinio keletą ekzemplioriii ir dėl
to neturėjo galimumo reaguoti į šmeižtus ar ki
tokius nekultūringus spaudoje apsireiškimus. 
Teismo procedura palikta ta pati. Praktikoj 
naujas įstatymas yra nepatogus tik nekultūrin
giems laikraščiams, kurie mėgsta šmeižti asme
nis arba įstaigas. Kad amerikiečių tarpe padi- 
.dįnti naujo Įstatymo baisenybė, buvo paleista 
Klaidingi] žinių, būk Lietuvon neįsileidžiama kai 

'loirių amerikiečių laikraščių, kaip “Tėvynė,” 
“Sandara” ir kt. Bet buvo tat tikras prasima- 

. nymas. Niekas tų laikraščių nedraudė Lietuvon 
įvežti, bet bus neįsileidžiama ar draudžiama pla- 

; ti&ti toki laikraščiai, kurie nesilaliko elementa- 
spaudos etikos dėsnių. J eigų tokiu laikra- 

pasirodys “Tėvynė,” žiųoma it ji Lietuvon 
, ^^y^neįvažiuos.

Dabar paliesiu Lietuvos žemės klausimą.
\ Kai kurie amerikiečiai nepatenkinti, kad ne- 

Lietuvoje žemės nusipirkti ir dėlto kalti-
žemės Reformos įstatymą ir Lietuvos vyriau- 

Priež 1922 m. žemė*  iš dvarų savininkų 
-
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Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalėjai apie 
savo gentis Lietuvoje ? Kiekvienas Amerikos lie
tuvis siunčia kokią,nors dovanėlę gimisfrns—me- 
atsilik ir Tu.

Lietuvos žmonės mėgsta spauzdiiitą ' žodį, 
jie mėgsta gerą knygą, bet ne visuomet išgali jį 
įsigyti.

Gerų ir naudingi] knygų gali gavi *‘Darbi
ninke.”

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

3 dolerių vertės knygų už 1 dol.
Jeigu nori knygų siuntinėlį pakisti Lietu

von, tai užpildyk šitą lapelį ir iškirtęs su $1.00 
prisiųsk.

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Sostam, Mass.

man įrankas “Darb^^eA^ 
numeris kuriame, p. Kt jgįik 
šinskąs', Federačigos Sekre
torius ragina; Amerikiečius 
dėti depozitus į Lietuvos 
Banką. Už. tokį raginimą 
mes kurie čionai Lietuvoje 
darbuojamės tegalime būtį __
p. Krušinskui dėkingi. Be- parduotas prekes. Jis ai 
abejo'Amėrikiečiiądepozitai Vekselių ‘ pats pasirašO 
daug pagerintų Lietuvos fi--jeigu dėl kokios priežj^ 
nansinę padėtį. j0 klientas neapmoka

■ Reikia tiktai pastebėti kad &115 a^ėjus, tai b 
tie depozitai eis ne Lietuvos juos išreikalauja is pirklį^ 
skolų apmokėjimui bet kraš- (Ūkininkams reikia duotipž£| 
to apyvartai. Po karo visa skolas netiki devynių 

! Lietuva buvo sunaikinta. sį1-’ -^avasari sėkloms 
(Reikėjo namus atstatydinti,:ar P^kti ūkio mašinas £ėĮ 

ukiui inventorių įsigyti ir 
dar naujas pramones steigti., 
Tam tikslui buvo sunaudoti 
visi krašte esantieji'pinigai 

I ir dabar girdžiama iš visu I .pusių apie finansinį krizį. 
Tas krizis yra tame kad ūki
ninkas neturi pinigij nes ne
gali svao ūkio produktus

į j no ~ Bordo Bureau ‘of Re- [parduoti. Pirklys neperka 
|| search-pagamintas raportas pr negali pirkti is ūkininko 
II parodo, kad daugiaus neg 'produktu dėlto kad įis netu- 
j j 900.000 pasažieriu keliavo U ffk™ pinigu. Ūkininkas 
ll pirmoj kliasoj, 316,000 ant-nukišo savo pinigus i budin
ti roj kliasoj ir 332.000 trečioj ūkio niašinas n- gyvuo- 

: kliasoj. 55 nuošimtis arba
! Į Į 861,000 visų pasažieriu atry
ji'ko arba išvažiavo iš New 
|‘iYork?o uosto, 272,000 iš 
į| Seattle, Washington?b val- 
I {Į stybėj, ir 124,000 iš Boston’o. 
{| [ Apie 400,000 pasažieriu 
{‘ keliavo tarpe Kanados ir 
!»[Suvienytų Valstijų. Imigra- 
} | (cijos suvaržvmai yra prie- 
{ūžastimi žymaus sumažėjimo 
»’(trečios kliasos pasažieriu-7 

skaitliu j e. (FLIS.)

pirktidri ta paskola: j 
kaiingąikoLjis Iprek 
duo&: ’ Tokios' rūŠiUs-pa 
los perą, daromos ,il 
laikui kaip trims mene 
Prekybininkas atneša 
kųi vekselius, kuriuos

. ■ ■ t-i‘ra, gavęs is savo kliei^i|

SUV. VALSTIJŲ LAIVYNO 
BORDO PRANEŠIMAS

irių, atvaziuojąnčių ir išva
žiuojančiu, buvo vežti lai
vais, kurie sustojo Amerikos 
uostuose per fiskališkus me
lus baigant birželio 30, 1925. 

| Suvienytų Valstijų Laivy-

vasarą bėgantiems ūkio reiTOs 
kalanis.
tegali bankui sumokėti skolą 
vėlai rudenį ar žiemos metri^^ 
Čia irgi bankas savę apsj|||||į 
draudžia. Jis reikalauja -n(ef 
vien tik to ūkininko parašo1 
kuriam skolina pinigus bet: 
dar ir kito ūkininko kuris UŽ£ 
jį galėtų atsakyti jam nesi^įg 
mokėjus skolos.
ninkams irgi paskolos reikąį^ 
lingos užpirkimui žalios ūię- 
džiagos ir apmokėjimui dari 
bininkams. Skola tęsusi 
kol pramonininkas parduok 
da savo gaminius. ’• Tokioj 
paskolos yra dažniausiai-' 
duodamos irgi trims mėne
siams laiko.

Bet p. Krušinskas klykta

Žinoma ūkininkai

‘ pardavė 12,604 ha.. 1921 m. — 14.405 ha. ir 1922 ys- narys, kuris vietoje padėtį matydamas, -ga- 
jbuvo galima pirkti, nes dvarininkams buvo lei- ką ažpirkimą padaryti ir tik tada su visa šei- 
ūžiama parduoti 10% jų turimos žemės. Dvari- -ųna nebūtų riziko keliauti.' 

į įlinkai šia teise matyt naudojosi, nes 1920 m. 
Im.—5.751. Viso parduota 32.763 ha. Taigi ne
kalbant apie tai. kad buvo galima pirkti žeme- 
iš ūkininkų—jos buvo galima pirkti ir iŠ dvari
ninkų. Kiek tokios žemes teko amerikiečiams— 1 

I sunku pasakyti, nes gudrūs amerikiečiai niekam ' 
l paprastai nesigiria, kad jie amerikiečiai, nes : 
5 paprastai amerikietis skaitomas turtingu žmo
gumi ir nuo jo kiekvienas nori daugiau gauti. I 
Man žinomi yra šie amerikiečiai, kurie žemė'5 ■. 
pirko parceliuojamuose dvarų centruose, kur 
parduodama žemės sutr<>bnmis iš varžv'tiniu. Im Ūkio mokesčiai yra toki. Sakvsime 50 ha. 
taip: ikzininkas turėdamas pirmos lūšies žemę, sumo-

,, . na. po 9 litus už ha. viso 540 litu metams. Be to1; Pc-rnavos dvaro centras. Kėdainių aps-;. ■ ,, , . , 4 - .,. . , ... T ■ 0 4iikvr savvval dvbiu reikalams reikia primokėti lorkitv pirko am(‘riKietis Samuliams Jonas 34! ; ų ~ ,
ha. už 27.200 litų). f,nos" kaS sudar° apie 60'‘° htų‘

Lietuvoje nėra mokesčių nei nuo karvių, nei 
už 40.56o!r‘Vio arklių, nei nou šunų, kaip kad yra Lenki

joj. Jeigu mūsų ūkininkui neatsitinka kokios 
apskr.,'nela.imės. jisai ųa visa ko pilnas—ir javų ir mė

tos. Tik vienas dar ūkininkui nepatogumas—įi- 
kainnmūTai dar nesugeba tinkamai paversti pinigais savo 

kirto. Dėlto amerikiečiai šiuo ypač atžvilgiu ga- 
Galima būti] ir daugiau nurodvti pavardžiųItėtą daug naujo Įnešti i musų ūkininkų ekonomi- 

bet Lietuvoje Šiuo klausimu registracija neveda 
ma ir galop sunku visa sužinoti, nes daug ame 'liekų moka pinigą padaryti, 
rikiečiui perka žemes per savo gimines ar pažįs
tamus. gyvenančius Lietuvoje. Kai kurių ūkia ktaip Amerikoj, 
tiems giminaičiams užrašvti.

Daugiausia keblumo su žemes pirkimu tur 
tie amerikiečiai, kurie priėmė Amerikos pilie
tybę. Toki lietuviai savo vardu negali Lietuve 
įe žemės pirkti, kaipo kitos valstybės valdiniai 
Lietuvoje toks įstatymas buvo reikalingas, kai 
apsigynti nuo visokių ateivių, kurie ypač apie 
1920-21 metus veržėsi Lietuvon.

Kas mėgsta ūkį tam labai patarčiau pasi 
naudoti gera proga. Dabar parduodami iš var
žytinių dvarų centrai. Tos varžytines, tikiuosi, 
bus skelbiamos bent pusė metų ankščiau, kad 
amerikiečiai laiku galėti! sužinoti ir įstoti į var
žytines. Tik patarčiau su visa šeimyna nekeliau
ti Lietuvon, iki tikrai nebus sužinota kur ir kiek 
žemės galima pirkti. Kad turėjus mažiau beri
kai ingi] išlaidų, geriausia pasiųsti vienas šeinr-

Ūky gju'enti galima. .Dabar mūsų ūkis sto- 
■: kur kas geriau, negu prieš karą. Ūkininkai 
jis ioi-ganizavę. bendrai gabena trąšas, veisli- j 
-’t.s gyvulius ir sėklas, steigia pienines, javų 
■ji imo ■nunktus ir t. t.

Dabar Lietuvoje yra 156 pieninės, 209 ja- 
valomieji punktai. 22 vaisiui džiovinimo punk- 

•ji, 22 linų apdirbimo punktai. Ūkininkai turi 
■avo atstovų Seime, kurie gina ūkininkų reika-

2) Šakunelių dv. centrą Kėdainių apskr.j 
oirko Maziliauskas Pranas M5 ha. 
litų).

3) Gedminaičių d v. centrą Tauragės apsKių 
pirko Lidžius Jokūbas (79 ha. už 73,1000 litųl.r

Matote—nebrangu, palyginus su ] 
Amerikoj.

a į gyvenimą. -Tuk Amerikos farmeriai rodos iš

Lietuvoje uždarbiai, tiesa, ne toki dideli, 
Mes mažiau uždirbam, bet ma

žiau ir pravalgome. 1925 m. sausio mėnesy, vie
nam žmogui pragyventi reikėjo 120 liti] 19 cen
tų. Žinia už tokius pinigus balių nekelsi, bet ir 
badu nemirsi. Bulvių lietuviai daug suvalgo. 
Bulvių trys pūdai 1925 m. sausio mėnesy kai
navo Kaune 8 litus 55 centus, o New Yorke kai
navo 16 litų 31 centą. Kiaulienos 2 svarai Kau
no kainuoja 2 litai 93 centai, o New Yorke—7 
litai 73 centai. Galvijienos 2 svarai Kaline kai
nuoja 1 litą 6 8centus, o New Yorke—4 litus 92 
centus. Kaip matote gerbiamieji būtų gera A- 
merikoj dirbti ir kasdien parvažiuoti Lietuvon 
pavalgyti. Pas mus gana gerus pietus galima 
gauti restorane už du litu 50 centų. Nemanau, 
kad Amerikos restorane už 25 centus didelius 
pietus valgytume.

(Rus daugiau)

= liūs. Prekybininkas ir pra- 
imenininkas neturi pinigu 
Įneš ūkininkai neturėdami pi- 
Inigij negali pirkti jų prekių 
nei gaminių ir jie iŠ tos pat 

į priežasties negali pirkti sau _ .
'reikalingas prekes ir medžią- manydamas, kad Lietuvoj 
gą iš ūkininku. Žodžiu sa- įBankas moka daugiau Mfe. 
įkant esame užburtame rate. metams. Lietuvos Barp-y^

Vienintelė išeitis yra gau-' 
ti užsieniuose paskolas arba

i gah-ti' Amerikiečiu depozitų. 
Aš žinau kad yra nelengva į- 
tikinti Amerikiečius dėti sa
vo pinigus Lietuvoje. Dau-Įbankomis.
gelis yra aukavę ir dėję pi-’čius atsižvelgldami kokiam 
nigus į įvairias bendroves iš tikslui skolina pinigus, i— 
kurių vaisių dar nematyti.

j Teisybė, organizuojant dar
ybą Lietuvoje niekam nesise- 
|kė iš pradžios. Visi darėme 
(klaidas ir turėjome nuosto- 
jlių. Nekurtos bendrovės da
bar jau atsistojo ant tvirtų 
pamatų ir nors dividendu 
dar nemoka, bet nebūdamas 
pranašu galiu pasakvti ne
kuriu bendrovių akcininkai 
susilauks nemenkų 
du.

Dėti depozitus. 
Banke ar kitame 
rimtame banke Lietuvoje 
šiandien nėra riziko. nes tie 
depozitai yra skolinami ar 
tai ūkininkams ar tai preky
bininkams ar pramoninin
kams trumpam laikui. Pir ■

' kas nemoka daugiau ir negayy.- 
li mokėti -nąs-. jis, pats skolinė
damas pinigus neima dau
giau kaip 7 % metams. .

Kas kita yra su kitomis ^ 
Jie ima nu ošina-’

dividen-

Lietuvos 
rimtame

LntSkų ISn^IotojM, knr* Šiemet ta
rės Knlrdtj dienoj vakncijRs. Todėl 
reikia Kalėdų dovanas siųsti anksčiau, 

kitai* matai*.

. Ki- 
įti bankai ima nuo 9% iki 
(24% metams.) Žinoma'ūki
ninkai gauna už mažeshiųs- 
nuošimčius. Po jų eina pra
monininkai ir iš pirklių inu 
nevienodai. Tas pirklys, ku^ 
ris prekiauja daugiau pra
bangos dalykais, turi mokė

ki aukščiausius nuošimčius. 
Jeigu Amerikiečiai ir nor 
dėti denoiztus Lietuvoje te 
gul kiekvienas pasirenk; 
sau banka. kuri jam labiau
siai patinka ir kuri duoda 
jam geresnes sąlygas. Ię 
Lietuvišku banku galima Tfe 
komenduoti: Lietuvos Bari 
ka. Lietuvos Ūkio Banka’ 
Lietuvos Tarntautini Bar 
ka. Lietuvos Kredito Bank 
ir tiems kuriems rūni koopt 
raija Ūkininkų Sąjunga 
Banką. . |

Aš atskirai paminėjau 
operacijos banką todėl, 
tas bankas finansuoja ' 
išimtinai kooperatyvu f 
smulkaus kreditų bankfe 
žinoma jų saugumas priUL. 
so nuo to kaip gerai seks 
kooperatyvams Lietuvoje.

Baigdamas noriu pala' 
visiems Amerikiečiams, 1 
rie turi liuoso kapitalo no 
dalį jo denozituotų Lietuj 
je. Apie sąlygas kaipJtia 
nuošimčius, padėjimo ir 
mimo būdus patariu 
ties tiesiog į tą banką, J 
rią Tamstos panorėsite 
ti savo pinigus. ų-

Jonas J“/

Kaunas, 17-Xt^tk;fį^
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jjąu kai pernai per pirmą; pus
metį sieke 1,5%. .
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ina', kad toksai kovęsmėtoda^bergždtiasid^ykąs,betyato- 
įgu kas iš to išeis: Tol; kol darbininkijos" rėikalaibjastein- 
piamiant soeializmb kurpalio, kurį nutašė sociaįątį ne
įvykdomi sapnai, tol darbininkų likimas liks neaiškiu.
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ajarilnįį ačępėciiar rate of ®jo®tage praddįd for to Secflon nop 
gf "• Aet'Of Oetoįžr’K 1817. anthariaed ori Jiįr 12,' 1818"

Prenumeratos Kaina:.
c -y'--. • ' $450 Metams ----- ------------------ $450
į amt suburbs______ $5.50 Boston:’e ir apylinkėse ---- $5.50

eountries yearly—_$5.50 Užsieny - --------------------- $5.50
“DARBININKAS”

West Broadway South Boston, Mass
Tel. South Boston 0620

; Mūsų Išganytojas Kristūs paliko mums evangeliją— 
linksmą naujieną, kuri teisingai nušviečia visos žrponijps 
laimės kelius^ Joje raudonu diegu pabrėžta ir darbininko 
reikalai, nes ten pasakyta: “lengviau kupranugariui išlys
ti per adatos skylutę, nei turčiui įeiti į dangaus karalystę.

Toji žmonijos dalis,, kuri pasirinko žydo Markso “lai
mės mokslą”—eina-keršto keliais, gi mes matome, kad tie 
keliai nieko gero žmonijai nėra davę. Ne kruvinas kerš
tas, muštynės ir pagieža veda žmoniją į laimę, bet gražus 
sugyvenimas ir artimo meilė artina į amžinąją laimę. Tol, 
kol šis, pastarasis, kelias bus aplenkiamas, gerovės ne
bus. Tad kuriuo keliu eisime ?

Tik vienas kelias, tai mūsųlšganytojo Kristaus palik
tas, veda į tikrąją laimę.

Apie Streikus
reikalo kalbėti apie darbininkų kovą dėl 

^tgftavimb teisių. Visiems gerai žinoma, kad toji kova 
-jlvp labai sunki. Visiems gerai žinoma, kad darbinin- 
J^^BS'feko dėti daug pastangų, kol jie išsikovojo teisėtų ir 

aprobuoti! teisių savystoviai ginti savo reikalus 
įmonininkii pasikėsinimų. Šie pastarieji ilgai prie- 

aOtsst darbininkų teisingiems reikalavimams. Įmoninin- 
bei fabrikantai ilgai laikė ir tebelaiko darbininkus ne 

^r^tį^au, kai tik gyvomis mašinomis, kurios be prieštara- 
1ęyyįm,iX privalo klausyti savininko paliepimų. Deja, įstaty- 

pačių žmonių nukalti, palaikė ir palaiko tą savinin- 
į?WpŪs'ę. _ Bet nenustojanti virti kova įnešė atmainų. Ki- 

iSbs, streikas buvo ląikomas nelegaliu, tad baustinu. Ga- 
^^risiminti senus Rusijos laikus, kai prieš mūsų akis 
prabėgo baisūs darbininkų žudinių vaizdai. Ne kiek 
r i&u būta ir kitur.
U . . Bet šiaip ar taip—darbininkai pagaliau išsikovojo i gavimo metu Amerikos išei- 
ddųgiau ar mažiau teisių ir dėka joms šiandiena' legaliai ,vįjoje atsirado entuziazmo, 
'fteiklioja ir tais streikais kovoja už savo būvį—už kasdie-: kuriam buvo sukelta
inės duonos kąsnelį. Nėra abejonės, kad streiko priemo-: daug pinigo kovai už Lietu

je darbininkijai yra atnešusi daug naudos. Pirmiausia,; vos laisvę, bet tai kovai už- 
■jįęįH darbininkai ir jų reikalų užtarėjai, daug vilties įlsibaigus, entuizazmas vėl iš-j 
šteėikus dėdami, nejučiomis daug laimėdavo. Vienok,! nyko. .Vis tankiau ir tan-J 
tiek kiek tikėtasi—neatsiekta, nes manyta, kad ton pačiu I kiau iš užjūrio atvykstą me- j 
bus padaryta falas fabrikantų nepasotinamiems apetitams, nininkai, kalbėtojai ir J iso-; 
w r ' « • • 1 « i • -i • • i ♦ ••1*1  • • sž' • • • ♦▼t i nii -t trvTvS l'n i 1O!1 IT*  V'‘£.ykaa įmonių savmmkai tik juridiniai liks įmonių seimnun-: 
kafe, gi faktinai bent kiek turės skaitytis ir su savo vor

ais. '
Streiko teisių iškovojimas sukėlė entuziazmo ne vien 

ų^rbrninkuose, bet ir tuose žmonėse, kuriems asmens lais- i 
ve brangiau už visa. Tie žmonės streike numatė laisvės 
ąriėjimą. Jiems streikas atrodė ne vien kaipo-darbininko I 
teisių gynimo įrankis, bet ir kaipo asmens teise savvsto- 
yi'Ži ginti savo reikalus. Ir jau ilgas laikas kai toji prie- 
ūCiriė vartojama klasinei kovai. Vienur-kitur jos pasek
mės didesnes, kitur menkesnės. Streikų fonuos ne vieno- 
is: vienur tie streikai praeina ramesniojo, o kitur aštres- 

xiojė, net revoliueinėjert’ormoje.

Nors daug laiko prabėgo, kai streikas,, tasai “baisus 
aūbas kapitalistams,” atsiradę, bet pilnumoje jis savo 
kslo nėra pasiekęs. Tatai bent paliūdyja streikų judėji- 
as Jungtinėse Valstijose. Tačiau negalima tvirtinti, kad 
mgtinės Valstijos streikų atžvilgliu yra paskutinėje vie- 
jė. Anaiptol. Jos tuo atžvilgiu pralenkia ir daugumą 
itų valstybių, nes gal niekur tiek streikui nėra, kai A- 
efikoje. Vienok, jeigu amerikoniškasis darbininkas ap- 
įpinimo atžvilgiu prašoka kitus savo kolegas, tai toli gra
ne streikų, bet šalies prekybos bei pramonės tobulumo 

ka. .Jei amerikoniškieji kapitalistai, pramoninės tecli- 
kos dėka gaunantieji milžiniškus uždarbius, to netektų, 

įųnoma, tuomet ir darbininkai su savo streikais jokiu 
du negautų to atlyginimo, kuris gaunamas dabar.

Amerikos darbininkų streiko kova, iš “baisaus kapi- 
stų baubo,” patapo linksma pramoga bei politika. 
l|vienas, arčiau sekąs amerikoniškuosius streikus, tu- 
jūsfėbėti. ka;d tie streikai praeina be jokio tvirto nusi- 
'mb. pasifyžimo, užsispyrimo ir net drąsumo, be ku- 
treikas nustoja, savo prasmės, 
streikai praeina ramiai, nepastebimi ir nieko neat
eini. Atrodo, kad streikuojama tik tam, kad taip už- 

-rejo Jurgis ar Petras, kuris sėdi unijos centre ir that’s 
I Kodėl tie ponai taip, o ne kitaip nori, tai kas čia 

Vaisys. Galų gale išdavos: kapitalistas, streiko sulau- 
,/ savo pgekes brangiau iškišęs, labiau pralobsta, o nu- 
Tęs darbininkas visai sunyksta, nes visus sutaupytus 
likus tam pačiam kapitalistui sukemša.

Socialistai sako, kad per streikus jie kovoja už dar- 
iįįnko asmens laisvę, kad gerina jo būvį. Bet kurgi tos 
>yos vaisiai? Jų nematyt. Kurgi toji žala? Ji matyt 

bininkiĮ ubagiškąjį terba. Darbininko astniio kaip 
a-VQ?taip' ir tebevergauja, nes socialisfiška streikų si- 

'** totą j tam tikrą mašiną, ar dar geriau, į savptiš- 
fstybelę'su savo unijomis, su ministeriais, su 

zidėntais jr kitokiais agentais. Tie “darbininkų užta- 
gaudami stora*  algas, gal nė kiek ne menkesnes už 

ržūjų prezidentus, daugiau paiso savo šiltų vietelių nei 
biiiinko.likimo. Tarp kapitalistu It unijų prezielentų 
| direktorių paratifų skirtumo nėra, nes tiek; Šie, tiek 

e iš darbininko kru 
v streiku sistema, s

$

W-

i uždirbto skatiko minta. s.^o-—KpbĮ(^iausįb$J j[)^ąrtojp 
kiais savo fofadąis^inekoįteūJ^< Ba

fj,07it., T&i*yg|||  
rmrtingtmįas 

ligomis ir šuam- 
ĮšTiendro skai- 

®ūs įnirusių 13% rtėnka 
lįpipagnoms ligoms. Džiovą 
‘pęr-pįiTOąšių metų pusmetį

> toįre; Į<įį% - visų mirusių. 
'Avį; sumažėjo savižudybių

■ ir užmušimų skaičius, kuris

1,75 Ji.,.’Berlyne — 4,83..:® 
Ūt, 'Paryžių — 4,87 lt, 
kiaūlienos Kaime — 3,70 lt, 
Rygoj — 3,‘65 lt, Taline — 
3,36 lt., Berlyne — 6 lt., Pa
ryžiuj — 4?681t. ir New Yor
ke— 7,89 lt

PABŪGO
Clevelando tautininkų, 

“Dirva” prieš kurį laiką į-< 
dėjo provokuojančių ir Lie-' 
tuvos šeinio narį kun. Milieš- ’ 
ką įžeidžiančią žinią, už ku- ‘ 
rią įžeistasis asmuo nutarė 
traukti “Dilią” teismo at
sakomybėn. “Dirva” pabu- 

t gusi bausmės, melagingą ži
nią atšaukė irkun. MilieŠkos 
atsiprašė. Laisvamaniai tan
kiai meluoja, bet ne visuo
met tas melas i sveikata eina.

; j&DtatttiĮ gjęmet siekia 0,5%>, tuo far-
s- lai) . Yra vietų kur dyarį- 

nmkūi arba srĮdrąskė darfe- 
į ninku sąrašą arba užrašyda- 
1 mi ant sąrašo koliojfinčius 

žodžius kumštimi vertė bal
suoti už dvarininkus ar so
cialdemokratus. Kai kur pai 
tys darbininkai paėmę iŠ 
darbįninkų balsavimo korte
lę, patys dėjo į voką ir už
lipinę liepė mesti į dėžę. Bal
savimo vietos buvo apsuptos 
dvarininkų, pirklių ir so
cialdemokratų girtų gaujų, 
kurios matydamos, kad atei
na žmogus kuris gali balsuo
ti už darbininkų sąrašą, mė
tydavo plytgaliais, švilpda
vo, stumdydavo. žodžiu, 
vokiečiai per rinkimus paro
dė, kad jie moka ir gali būti 
daug žvėriškesni negu bolše
vike. Toliau, kai kur dva
rininkai pareiškė, kad jei to
je apylinkėje pasirodys bent 
vienas balsas už krikšč. dar
bininkų sąrašą, tai visi dva
ro darbininkai bus atleisti 
nuo darbo. ’ ’
Lietuvos socialdemokratai 

• susiderinę su buržuazija ko- 
pie gruodžio 12 d., į laivąivojo prieš lietuviškuosius 
“Leviathan” sėdu 15 d., s> • darbo žmonių sąrašus. Čio- 
New Yorke būsiu gruodžio j 
21d.”

BESIŽVALGANT

TURKŲ MIESTO ŽENKLAS 
LIETUVOJ

į . 1925 mt. spalio mėn. 6 d. į 
Kauno Miesto Muzėjų buvo I 
^atvykęs studentas Pakarklis 
ir praųešė, kad jis yra užė
jęs, bevažinėdamas po Tra
kų apskritį, Žaslių valsčiaus 
Panoriu kaime pas Jurevičių 
Joną akmenį su iškaltais kaž 
kokiais rašto ženklais. Šis 
studentas, trokšdamas Lie
tuvos kraštą pažintį, nepali
ko ir šio reiškinio be tinkamo 
dėmesio. Manydamas, kad 
čia gal kokie lietuvių ar to
torių rašto ženklai, padarė 
kopiją ir pristatė Kauno M, 
Mugėjui. Čia tuojau jam 
negalima buvo pasakyti šių 
ženklų reikšmės. Jo padary
toji kopija buvo pasiųsta 
Rusų mokslo akademijėn į 
Leningradą, kad šiuos ženk
lus žinovai ištirti!. Dabar y- 
ra gautas atsakymas, kad šie 
ženklai yra musulmonų tiky - 
bos simbolis “Bismillalch 
rachman ar rachirn (Vardan 
Dievo maloningo gailestin
go). La iliacha illa-llacli 
(Nėr Dievybės be Dievo). 
Mūchemmadu - r - rasulu- 
Dlacli (Muchamedas Dievo 
pasiuntinys.

Šita akmens, ten buvimas, 
kaip tik sutinka su žmonių 
pasakojimais, anot stud. Pa- 
karklio, kad netoli tos vietos 
buvęs miestas ir ten gyvenę 
totoriai. Dabar esą ten įvai
rių plytgalių, šukių. Kas 
pasidarė su šia vieta, dabar 
neaišku—pasilieka dar atei
ty ištirti.

JA^Ų KAINOS LIETUVOJE 
IR UŽSIENIUOSE

Dabartiniu metu centne
ris ingių Kaune vidutiniška1 
kainuoja 19’,35 lt., Rygoj — 
21,08 lt., Taline — 24.70 lt. 
Berlvne — 19,51 lt., Pary- 
žiuj 1_ 24,000 lt. New Yorke 
_  20,34 lt. Galvijienos ki-1

• IŠKILMĖ KUNIGŲ 
SEMIUAJRIJOJE

Lapkričio mėn. 1 d. įvyko 
Kauno kunigą seminarijoje 
šiemet naujai pastatyto di
džiųjų. rūmų trečio aukšto 
pašventinimas. Be semina
rijos profesorių ir auklėtinių 
dalylvavo daug' aukštų sve
čiu.

ėstuie

tn.’.n.*

Iš Lietuvos išvažiuoju a-

ARTĖJAME.

Ilgą laiką Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių santykiai 
buvo lyg ir atšalę. Dabar, 
ačiū Dievui, tas netikęs apa
tijos ūpas ima atslūgti. Lie
tuvos nepriklausomybės at-

P. DAUŽVARDIS GRĮŽTA

Adv. P. Daužvardis rašo:
•'Nors gaila, vienok neuž

ilgo Lietuvos švelniąją gam- 
tužę, istoriškąsias bakūžes 
ir savuosius brolelius—sese
les turėsiu apleisti ir važiuo
ti ten, kur širdį kutenantieji 
šaltiniai senai jau yra išdžin-

ki visuomenininkai jau ir vėl Į 
pradeda gaivinti snūduruo-į 
j ančių išeiviją. Bet to nega-; 
na j Reikia, kad mūsų, išei-j 
vija vėla atgauti! tų patį en
tuziazmą, kuris, kitados jų

KAS KALTAS
Laisvamaniškoji spauda 

1 nenustoja.Ritinusi Lietuvos 
krikščioniškųjų, grupių dėl 

' Klaipčdos.ijnkimų nejasisč-
Hu laiku Lietuvos spauda; km>°- BėCkaip^koma, jie 
tankiai mini -amerikiečius ir 
gv 
mus.
ra 
ginantis. Kada tankiau a- . 
pie bendrus gyvenimo reika
lus kalbėsime ir jais rūpin
simės, tada nė nepajusime, 
kai per tą didelį Atlanto van
denyną nutiesime stiprų til- 
m, ačiū kuriam apsaugosime i 
pusmilijonį ištautėjančių lie- Į 
tuvių ir tuo pačiu sustiprin- j 
sime savo tėvynę Lietuvą. 1

nykščių sucialbiznierių dran
gai parsidavPiietuvos prie
šams, o Amerikos laisvama
niai meta kaltę " krikščioni
škoms ' srovenąs. Dubultavi 
išdavikai j J . ■ ■ ;

. . ' Z . >. r 5

Centralinio statistikos biu- 
----- ; ~. ’.viv, r.,v- j rd .žiniomis, per šių metų 

iiLnicil L svetimoje aky ir ^audek PaVpįjįn^ pūsmetį mirė 17,543
vildena jų gyvenimo klausi-, steįb ‘ žm., C y. 1$$ žm .daugiau,
ius. Jau ir toksai žygis y- m_a^0’ negu per tą pūf 1924 m. lai-
a sveikintinas ir mūs dzin- I®dos rr&imusyjraHimejb įj skaičiaus

buvo plačiai rasytd^dret dar p^dėji mas aiškinamas, tuo. 
kartą verta tą prmįmti; nes - - - - 5 - - ■ ■
Kaimo “Dai*bininkas ” kiek 
plačiau apie tai pažymi. Tai
gi cituojame:

“Mūsų drangai buvo su
kėlę .smarkią rinkimų akci 

. ją. Darbininkų minios gy
vai pritarė Darbo Federaci
jos idėjoms. Tai kodėl gi

mas valkų tarpe iki 1 metų 
amžiūuš, kurių šiemtL yra 
23,3% visų mirusių skaičiaus 
prieš 23,4% per tą pat 1924 
m. laikų. Jų daugiausia mi
rė nuo limpamų ligų. Vien 
nuo tymų ar skarlatinos mi
rė 1671 vaikas, tuo tarpu aki

CYRENAVAN GORDON
‘■IiicaKos 6p<w -prima flnnna" 
Kiškų iiolicinii šun im. Jos nan 
rėjo bainlit:1.: :pi plėšti, todėl įsitaisė 
keturkojį sar.’;j.

BAJORAS
Sulicturino F. VIRAKAS

Žiaurus veidas karo vado dar labiaus apsi
niaukė, surūstėjo. Žemai nusilenkęs į ką tik at
neštą karo pasiuntinio raštelį akis įdrėbęs žiūrė
jo taip arti prie jo prisikišdamas, kad net jo di- 
ti pašiurę ūsai veik raštelį siekė. Akimis skaitė 
raštą, o dešinėje stipriai suspaudė kardo ranke
ną. ..

L’ž vado palapinės skambėjo kariuomenės, ir 
praaidėjo vakarinės maldos—giesmės atgarsys. 
Vadas pliaukštelėjo delnais ir net nepažvelgęs f 
įėjusį sargybinį, trumpai liepė:

— Pakviesk vadus į pasitarimą!
Prabėgus kelioms minutės, už palapinės pa

sigirdo arklių žingsniai ir liardų žvangesys. Į- 
ėjo. Jų buvo penketas. Augaloti, saules nude
gintais veidais, dailius vyrai, jų ginklai blizgė
jo—švietė. Kiekvienas įeidamas kepurę nusi
ėmęs vadui linktelėjo: Sveikiname poną genero
lą.

Trys iš įėjusių buvo jau gana augę, kariuo 
menėje pražilę karininkai, du jaunučiai broliu- 
kai-dobiliukai pačiame jaunystės gražume ir sti
prume. Užėmę savo vietas, biskį nustebę stai
giu vado jų pareikalavimu ir iš vado*  veido pn- 
jausdami ką tai baisaus. Seniausias, pulko va
das, nekantriai užklausė:

— Blogos žinioš tame popierėlyje?
— Blogos! yadas burbtelėjo galvos nepakel

damas ir degančiomis aki&iš |ūbs permesdamas.

—' Tad mes esame palikti tikrai prapulčiai, 
priešas švintant bus čia...

— Kiek mūsų? — pertraukė generolas.
— Šeši tūkstančiai.
— O priešui ?
— Trisdešimts tūkstančių.
Užviešpatavo valandėlę tyla. —
— Mūsų jiems užteks vienai valandai!
— O paskui?
— Paskui galas! — burbtelėjo kuris ten iš 

senių.,
— O tėvynė iki pat širdies*  bus atvira prie

šui bė jokio ūpginimo. "fai nelaimė; Tau di
džiausia geda!

Pažvelgė į juos. Buvo rūstūs, bet ramūs 
seniai. Du jaunieji atsikėllė. Sužibo jų akys, iš
siplėtė šnervės...

— Įsakykite !’ Išlaikysime pozicijas — ta
rė viends.

— Trfi klausykite. Reikia žmogaus, kurs 
nieko netltrėtiĮ ir neko negailėtų, nieko riepalik- 
tų, nes eis ant pKtpultješTir tai bus jo paskutine 
kova. Kas čia tokgį*fO

— Aš, ateiliepė jauniau-
seš^š. Ėšmi yįefūil tiėžfesi nieko neturiu, dėlto 
nfėko n^igt&ffeL - Žįshi, tai tiek to; nieko bai
sėtis... - ' ? ’

Tubmet vjrrefiĮiis jąūnŪoHš, stiprus žaliu
kas, plfltčMpčtis žėifgšžingshį pirteyn. '

gaiš trys karūnos. Tai vis mano protėvių užpel
nyti karėje pasižymėjimo Ženklai... Dvarelyje, 
yra mylima žmona ir mažas sūnelis. Dėlto aš tu
riu sūneliui duot pavyzdį. Tai leiskite , drau
gai broliai, kad mano sūnelis išanksto žinotų ką 
yra kaltlas tėvynei, kaip ir aš kad nuo savo tė
veliui žinau

— Garbus pone, kas turi vaikus, lengvai 
gali, apie juos prisiminęs, savęs kovoje pagai
lėk -f

— Ne ponuli, kas i?ieko neturi, tas dar.grei
čiau neprieteliui kulnis parodo, nes jo mekeno 
neprisiminimas prie ištvermėsxpaskatina<

— Susilaikyt nuo aštrių išsitarimų prie ma
nęs!—generolas garsiai pratarė. Iš jūsų tarpo 
aš pats išrinksiu, o kurį išrinksiu, tas tuoj.au 
ant arklio sėda ir su tūkstančiu kareivių nieko 
nelaukdamas neprieteliui kelią pustoja prie upės 
iš čia už trijų mylių. Paspirties sulauksime a7 
pie vakarą. Tuomet zovada pribūsi nle sir pagel
ta. Iki to laiko reikia neprietelį užbpvyt (siūti,- Jg 
kyt). Mes fuom tarpu apsikasime, kiek galėja-, 
mi, pasiųsime pasiuntin i ų, kad *rei«iatr  pasiškū-. 
bintų su pagelta iš Katino i r Žiliui i ų. Pribus— 
trauksim prieš nėprietlių ;nepirl>us —ilgiąiHlp*  
sikasę atsispirsime.. rt”

— Paveizėjo į šventą paveikslų kabantį ant 
palapines Užpakalinės sienos. y c U

Dūk, Viešpatie, kad n(pasi,vęlugttiU 
.j . Sep^igejiėiblas.pąžiūĮėjoi 
mūrinis; kura atšįšankė,'—pats mokhio kariūū 
it: į^y|e(iiuhMpne'

tuoj.au
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nįaš remiamas vis didėjančiu 
ydąrborankų reikalaviinu ū- 

kiuose ir miestuose. Dabar 
nesą galima to darbininku 
bado pašalinti dėl dabar vei
kiančių įstatymų.

Laikui bėgant kyštelės ir 
kitus šiam panašius reikala
vimus dėl ateivybės paleng
vinimo.

Jungi Valstijos negalės 
apseiti be ateivių, nes visoms 
pramonės šakoms besivys
tant ir besiplėtojant, auga ir 
darbo jėgos reikalavimas. 
Gyvenimo aplinkybės sti
presnės ir už politiką.

Žįdenl

t

č

^oattemis' Sbto©W 
su buvusiuoju premiem Liu- 
iternr priešaįy. To nori res
publikos galva; ' 

*4 *.
Balkanų pusiausalis — ne

ramumų šaltinis;' Iš ten ky- 
lo pasaulinis karas.. B^t ir

nerimsta. Prie neramiųjų 
priklauso graikai ir bulga
rai, kurie nesenai pešėsi, o 
dabar bulgarai užklupo-ru
munus. Bulgarų, ginkluotos 
gaujos peržengė rumunų ru- 
bežius. Prieš tą įvykį pro
testuoja Rumunija ir grasi
na karu. Yra vilties, kad 
truputį pasišaudys ir vėl nu
rims.

I nusiginklavimo konfe
renciją Tautų Sąjunga nu
sprendė pakviesti Jungtines 
Valstijas ir Rusiją. Be šių 
dviejų valstybių nusiginkla
vimas negalimas. Nusigin
klavimo. klausimo gvildeni
mas prasidėsiąs gruodžio vi
dun*.  Konferencijoje dalv- . 
rausia desėtkai stambiu vai- 

. " Istybių, tame skaičiuje ir Vo
kietija. Nusiginklavimas pa
lies visas šali$ ir visas karo 

oro ir van- 
Prezidentas Sąjunga atidarė savo posė

džius. Svarbiausi klausi
mai: — Anglijos reikalavi
mas Mosullo klausimą išriš
ti jos naudai ir Graikų-Bul- 
garų konflikto nuostolių ko- 
rąisijos pranešimas dėl atly
ginimo bulgarams.

Maskvoje įvyko nauji vie
tinių dirbtuvių komitetų rin
kimai. Perinkta 1,644 komi
tetai prie kurių priklauso 
426,570 darbininkų. Rinki- 

’mai žymiai sumažino komu
nistų skaičių komitetuose.

sakas: armiją 
dens laivynus.
Coolidge mano, kad kongre
sas siųs savo atstovą į tą nu
siginklavimo konferenciją. 
Sovietijos atstovas Rakovs- 
kis Paryžiuje pareiškė, kad 
sovietų valstybė neisianti i 
Tautų Sąjungą, bet nuo de
rybų neatsisako. Sodieti ja 
norinti kooperuoti nusigin
klavimo klausime ir sudary
ti naują ekonominę politiką.

Norai gražūs, bet jų įvyk
dymas labai sunkus.

• KAdlb^'gęiąu^okioš nors 
įšGįgos Jiūr^yrei^a šį bžj 
įą ir savoąiųeliu/ Nęų^enką 
VięjĮ. lųietti ; į/(sjąsiiinkjmą 
kArtį rąr.. įū: į, inetųsi,, užsi-

,iEįj$U .risiąs
. Pfeip darydamas Ąa- j. 

rys ;tik ątfieka pareigas, bet 
nieko neduoda. .Ką organi
zacijai galimaduotj? Vie
nas duoda savov gerų patari
mų, kitas kokių nors pa
tarnavimų ir t. i Norėdami, 
kad Susivienymas 'augiu, 
kaip nariais, taip ir turtu, 
visi privalome šiuo ar tuo 
prie to auugimo prisidėti. 
Vedusieji Sus-mo nariai vi
sų pirma prirašykime kitus 
savo šeiinynos narius, jei jie 
dar nčprikiau^; glį-nevede 
kalbir&imeUaydpaŽĮstamus, 
kad'prisirašytų,; . Ypatingai 
turėtume kreipti domesio į 
čia augusį jauniumą, nes 
mes senesnieji vienas po 
kitam netrukus išmirsime, 
bet mes norime,' kad mūšų 
•vienatinė Amerikos lietuvių 
katalikų mišrioji ’ apsidrau
dimo organizacija gyvuotų ir 
po mūs. mirčiai, taigi turui- 
me jon’ prirašyti savo šei
mynas — vaikus ir jiems sa-

* vo: darbo- vaisius palikti ves- 
•mū^ą apdraudos organizacį- ti tolyn. Juk ir čia -augu- 
ja! . .. isam jaunimui apdrauda rei-

®a*'

^d; Šeimyną. Juk būtų ne
teisinga reikalauti, kad Jo
nas prirašytų savo vaikus į 
Susivienymą nors jis pats 
lAfa Suš-mp nariu, kuomet 
Petras-, būdamas Susivieny- 
mo nariu, savo vaikų įSusi- 
vienymą neprirašor bet juos 
apdraudžia pas kokį žydelį 
agentą.

Bent pusę dabar esamų 
Siisivienyme narių yra vedę 
žmonės, turi savo šeimynas, 
taigi visi savo šeimynas ir. 
privalo prie Susivienymo 
prirašyti. Sus-mas tur būti 
ir mano ir žmonos ir mano 
vaikučių. Juk būt neišmin
tinga . siūlytų Susivienymą 
kitiems, savo 'gi šeimynai 
jėškoti kitų organizacijų, 
kad juos apdraudus. Jei jau 
mums apdrauda reikalinga, 
o kad ji reikalinga, tai nėra 
nei kalbos, tai kodėl tada ne- 
apsidrausti savo savoje or
ganizacijoje ir ją padaryti*

T . Teisėjas*.  '—'Tuyvisą -laiką
- 4—A' ... .v ‘ - V’

. Vagis: — Atsiprašau, ponas 
'teisėjau, mat čia įgyvena mano 
mama tai aš negaliu toliau eiti 
vogti - , į, Į

NAUJA PARTIJA LIETU; 
VOJE

— Aka! Sveikas Baltrau— 
-=- Sveikutis, Mikai...

— Aš tavęs senai ieškojau. '
— Labai malonu...
— Turiu svarbų dalyką.
— Nagi, nagi....
— Ar nori priklausyti prie 

mūsų partijos?
* •— Labai noriu.

, Jau tošo . - 
keturi, žmonės/
. ^Taikaip?. „ , ..

— Nay tai gęrai,' gžlęsime 
sudarytlUenlto Valdybą.^ ,: ir

kalinga ne mažiaus mus 
ateivių, tai kodėl tada juos' 
nepurirašyti į savo organi
zaciją į Ljėtūvių R. K. Sū- 
sivieūymą Amerikoje, vieto
je kokios ton nežinomos žy
dų kompanijos.

Pradėkime nuo savęs, pri
rašykime savo žmonas, žmo
nos savo vatus, tėvai savo 
vaikučius, mažus ir didelius, 
vaikinai savo merginas, mer
ginos savo vaikinus. --Ar 
Tamstos šeimyna visi pri
klausote į Susivienymą? Jei 
ne, tai pirmiausia prirašyk 
savo šeimyną, o paskui kal
bink kitus.' Visi pradėkime 
patys nuo savęs.

K. J. Krusinskas, 
Fęd, Sekreioj^*̂

; Už prieš ateisiant trauki? 
•niui į Maskvą komisaras -žadi? 
na savo draūgą komisarą, kto 
ris knarkia ant viršutinės len
tynos. -

—Drauge, kelkis! Jau Mas
kva arti/ >

Tasai atsikelia, prakrapštęs 
akis apsižvalgio vagone ir 
griežtai pareiškia’.

— Principialiai negaliu. De
mokratiškumas.

— Kodėl?
. _ — Dauguma — miega.

Ir vėl užvertęs pilvą 
knarkti

BEVEIK
— Klausyk Tamsta! Ar jūs 

ne amerikonas? M
— Beveik.

.— Kaip tai “beveik?”
— Matai, tamsta, aš tarnau

ju amerikoniškam klube.

tri^šonkanlius išlaužeitoJf 
tą, turbūt, dar tik prad 
tis.

“Majestic’o ___
‘4 Dzimdzi-Drimdzi ’ ’ ar tįstai 
Dineika, J. Olšauskas'■ 
Vanagaitis. Pakylo radę 
laivą ėmė supti. Vanąg 
beveik apalpo, o kiti du- 
vaikštinėja. , Dineika pa 
kad Vanagaičiui btolgai, pri 
go prie Olšausko:. .

— Dėl Dievo meilėse,- 
zai! Vanagas jūros ligą žų 
be. Ką darytį? Kaip jąrą^ 
gelbėti ?

Olšauskas (šaltai): Nie^ 
ni-eko nereikia daryti, ViktątoŽ 
Jis ir pats padarys visa...'kl^ 
bus reikalinga.

SEKTINAS PAVYZDYS
I Paštų, telegrafų ir telefo
nų valdybai pasiūlius vietos 
p. t. įstaigų tarnautojams 
aukoti Vilniaus vadavimui 

i vienos dienos uždarbį, visi 
tarnautojai pasiūlymą kais
tai priėmė ir iki šib laiko 
kalbamam tikslui panko,įo 
10,510 litų 60 centų. Kai 
kurie tarnautojai paaukojo 
net ligi 3 dienų uždarbio.

Vokietijos kabinetas atsi
statydino. Ministorių kabi
neto krizis Europoje tiek i- 
ėjo Į madą, kad be jo nė vie
na valstybė neapseina. Vo
kietijos kabinetas pakripo 
dėl Lokarno saugumo pak
to pasirašymo, nes naciona
listai neatsisakė nuo opozici- retinto popiero.

Brazilijoj per metus jii- 
j naudojama 3,000 tonų eiga-1

Čiu. Biskį svyravo, prisiklausydamas, ar kar- tinieji. 
tais negirdėt ateinant sustiprinimų, bet buvo vi
sur tylul; ir naktis jau užviešpatavo.

Tuomet senis generolas savo gailestį perga
lėjo, ranką pakėlęs palytėjo krūtinę vyresniojo.

— “Norbutas eisi!” — iškilmingai pratarė.
— Norbutas galvos linktelėjimu draugus at

sisveikindamas išėjo.
Generolas likęs vienas, girdėjo, kaip užtri

mitavo karo tirmitai, pasigirdo komandas ka
rininkų, būrininkų... o toliaus suskambėjo gar
si daina iš tūkstančio jaunų drąsių stiprių krū
tinių, kurios aidas toli sklydo po plačius Lietu
vos laukus ir miškus... kol išlengvo, kareiviams 
atsitolinant, tolumoje nutilo... išnyko.

Likusieji tą nakt nemiegojo. Kasė apkasus, 
pylė vollis. kasėsi po žemėmis, kaip kurmiai... 
Prašvintant, diena jau rado viską sutvarkyta 
atremti turimų kanuolių šūviais, kurios stovėjo 
'atatinkamose vietose, ir kiekvienos dalykai bu
vo ten ir taip pastatytas ir padėtas, kaip kaor 
praktika ir teorija reikalavo. Kariuomenės da
lis tarsi koks žvėris susirietęs ir durtuvų dyglius 
atstatęs laukė neprieteliaūs užpuolimo.

impionystHS, čia-parodoma klubo namo griuvę šiai Atlanta’os mieste. G-a. 
modelis. Tas garbes ženklas ugnyje - ir-gi dingo.

LIETUVIS SUKIRTO
Du lietuviai susiginčijo 

pradėjo bylinėtis. Vienas 
bylą atidavė vesti žydui advo
katui Cliaekelzonui, manyda
mas, kad tas daug išmintin
gesnis už lietuvi, o kitas nuėjo 
pas savąjį, adv. Šalną.

Du advokatai — priešininkai 
susitiko teisme. Žydas plonas 
ilgas ilgas, o lietuvis vidutinio 
ūgio. Abudu jie ėmė smarkiai 
ginčytis ir,teisinti savo klien
tus.

— Na. aš tamstą į kišenių 
galiu Įsodinti. — sušunka ilga
sis Chackelsonas, pavargęs nuo 
ilgo ‘‘spyčiaus.’

— Tuomet—atsako adv. Šal
na — pas tamstą kišeniuje bu*  
daugiau proto, nei galvoje.

PAVEIKSLŲ PARODOJE
— Pasakykite, kiek kainuo

ja tasai paveikslas?
— Tūkstantis dolerių.
— Ogo! Už vieną karvę su 

teliuku tūkstantis dolerių! Ko
kios veislės ji galėtų būti ?

— Tąsi, taxil-
— Ko norite?
— Parvežk mane, namo
— O kur gyvenate?
— 7-th st-
— Q namo numeris koksai!!■ . ' 4.. • ; J
— Tai kvailys! Pat^p^ti^ 

tvsi: ant namo durų parašytu■ •■■■■ i. t r
LIETUVIS PAS FOTėSS 

GRAFĄ

— Prašau tamstą, aš. pra^ 
du: vienas, du.

— Palauk, palauk! Svj 
biąyisią,. žiūrėk, kad batai, 
getų, o toliau, tai nusispiąūf! 
-----

Susisiekimo MinisterijoS'TaL 
dininkai paaukojo Vilniaus va
davimo reikalams vienoš dfej 
nos uždarbi. Daugelis vsddi- 
ninkų aukoja kelis kartus’-di 
desnes už dienos uždarbį • si
mas. -1 •

— Tas debesys—tai dulkės!
— Tai raiteliai. Viens, du trys—penki! Už

baigta. Tuoj ir anie bus. Taisyt kanuoles ir kul
kosvydžius. .

Užkunkuliavo kariuomenė. Generolas nuo
latos žiūrėjo į tą būrellį zovada jojančius į jį. Iš
rodė karpi iš išmušto’būrio gervių—paskutinieji. 
Prilėkė. Kąjp balsas galėjo siekt, generolas 
jiems susuko?

— Ant sprando neprietelių nešate ?!
-Pirmas raitelis, užkimęs, sužeistas. į žmo

gų nepanašus, arklį vietoj sulaikydamas ant už
pakalio pasodino.

- Generole... Ten Norbutas su paskutiniu 
šimtnūgnyje... neprietelis jau slambar jau pa
siduoda atgal..' Norbutas su paskutiniaisiais 
puolė kaip pėrkūnts! Kad jį sustiprini mes 
pergalimi”

Dar jįm nebaigiant pranešimo jau genero
las ant ūrklfo sėdėjo ir perveriančiu visą apylin-

DARBININKAI 
DYKAI

Kiekvienas ligi Naują Metų surinkęs 3 prenumeratas (gavęs tr
skaitytojus) ir prisiuntęs “Darbininko“ administracijai pinigus^ 
tas prenumeratas, gaus tokiam pat laikui vieną “Darbininko” pton 
meratą sau ar savo giminėms dykai

Labai patogi proga užsidirbti ketvertą dolerių., Apie tai suzų 
jęs ir kitiems pasakyk.

nėja, kad priešas traukias, kad ja utik jie prie
šus kapoja, ir kad į dulkes sumuštas neprietelis 
bėga Į visas puses gelbėdamas savo gyvastį... 
Kad ta armija, kuri taikėsi Lietuvos širdį iš
plėšt, Lietuvą sunaikyt... pergalėta... išblaš
kyta. ..

Kol generolas atsipeikėjo jau kariuomenės 
dalis pradėjo šaukt ‘‘Valio! mūsų vadas! Valio! 
Tėvynės išvaduotojas.* ’ Aidas tą valio šimtais 
kartų atkartodamas nešė per laukus ir miškus...

Generolas sustojo, atsisukęs įjojo į tarpą 
kareivių lavonų, į kraujo balas ir savo arelio aki
mis ko tai tose lavonų krūvose ieškojo... Po vo
lu lavonų vienas ant kito suvirtusių su pulko vė
liava vienoje o pusiau nulūžusiu kardu antroje 
rankoje aukštienelkas gulėjo negyvas Norbutas 
o iš jo^krūtines tekejo garuojančio juodai raudo
no kraujo srovė, o akys stačiai žiūrėjo į dangų...

Generolas kepurę nusiėmęs persižegnojo, 
galvą prieš mirusius palenkė o visi su juomi kar
tu buvę rimtai tylėjo'i rkepures nusiėmę nuošir
džiai atsiduso...

Generolas ranka parode į užmuštą Norbutą':
— Tas pergalės karžygiu yra! tarė. Ir jei

gu aš turėčiau karaliaus galę, tai į jo arba prie 
trijų vėliavų liepčiau pridėt dar ir ketvirtą? jis 
ją šiandien užsipelnė... O’ šiandien’jam Dievas 
danguje jau ją uždėjo.

Savo adjutantui paliepė:
Tamsta paimsi jo vėliavą ir nulaužtą kardą.

“DARBININKAS”
366 West Broadway Souh. Boston,

Ant arklių, zovada! su manim.
Šoko, pašėlusia zovada kaip žaibas lėkė, dul-

Taip buvo iki vidurdienio, visi tarsi į klau- kių'debešyš su dangum žemę maišė. Generolas 
pituintifdS1 kaip erelis tarsi škrysto skrydo.

Pasiekė kovos lauką. Generolas dar iš toto 
pažMb’ augarotą’Norbūto ranką'sirkardu į visas 
pūsešsim^kiai'keftančią.

—pikėmis
ąi • pbnp;- žėmaięįųlžirgai kojomis Tai Nofbiito sūneliui palikmas ir tėvo'teštamen- Į 

artyn ta*?,  pknį? tas karžygįs nogėjo ir faip tim būt IŠ-
-r’*4.*-

są pavirtę klausėsi kas girdėt neprietelio pusėje.
Apie pietus generolas ant volo užsilipęs ir į 

upes pusę akis įtempęs žiūrėjo. Tylu buvo ir 
^' tuščia. Atbalsiai kovo ir merdėjimo tų karžygnf 

iki jo nedaėjo, bet jis juos savo širdimi’ atjautė 
jo veidas buvo kaip juodas debesys rustus. ' ;

Ponas generole, atsiliėpė sęnS

Pagelbinžs Šilumos Svarba
[ Pasinaudojant Gazu

Aliejuose kraštutiniuose atsitikimuose,’Badtnntfire ateina jums tal
kon. Kai nesalta, tai neužsimoka kūrenti krosnį, gi labai Šiltame 
ore tas instrumentas papildo krosnies šiluma.

> 7Š centai įmokejimo
VAI KOKIOMIS dienomis jums visai mažai'reikia krosnies šilu- 

mos. Gi kartais ir pilna krosnies jėga, nesuteikia gana šilumos.'
i įveda Rndiiintffre į jusi) namus. Galima gauti blle kurioj žemiau X; 
t nurodytoj vietoj. PridiKdtinls būdas sušildyti namus guzo pastgaU- '■ 
| nant vertus patyrinėjimo. Nueik į musų artimiau*)  ofisų, kurs FAįk.'l 
f dusi just; apygardoj ir pamatyk kij jums Radiiintflre gali pailatyt. ■

149 Tremont St., Boston
3C IVest St., Boston
‘-jOirHanover St., Boston . .
5 Cnmbridge St, Boston .
11 Roxbury Sk. Koviniry
566 Columlijn RoniLUplinm s

Corner, Dorcliester
| G5” YVusliington St. Codman
L Stptare, Oorchester
| 7 Uiimird St, Brdokllne V i linge
■ 1.162 Beįicvn St.Coolidge Corner,
| Brookllne • ■MtotoOto/Lto/to
I 1309 Broadjvny, Soti tp Boston
I 073 Cjentre St.. Jnmulcn Plhin
t W Vjashfngton St.,Ne'vron . M
P «88MainSt,^nlthhm /
| 38 CentruiSfc. Enšt Bostdn
«■ SoO Bp>ad«yy, Chelšea •
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PROTESTAS

f '

Pilypo Sūnus

Švietimas Amerikoj

pas

gailiasi. .kad atstovai ne- 
Bivo. .ilgiau? Chicagoj. Jisai 
ūko būtu jk daugiau važinėją. 
‘■^Įgi būtąnaudirig'sni dari-)?.

jw^dybafinątydąiĮią- ' 

fegifemjikimiis.vperkęlė J 
g|įį;Tąigį ’g^įamft? j| 

atsilankyti vŲ 
us--, .renkama' valdvba_  _ . -..... .  - -■ - 
taipgi yra da-ug svar- 

.kuriuos turėkim
Mes tankiai daug sy- 

|nutartarii;daug staibių da- 
gaila kad aies jų ne- 

'Pavasaiį nutarėm 
utaip sakant. saldainių 
’ yėlę ir dąbardar mes jos

... Tai brolau darbjnin-
-Į metinį susirinkimą 

Ųeiles tikrų darliniinkų. 
slduok,’ kad tave žydas iš-

'W rKisūs kviečia’ Valdyba

FtHICAGO, ILL.

Ų (Ęrighton Park) 
Nepamiršta ateitininkų

ų Jaltą žada iš Su vieny
ki ateitinin-

Tlo'šb^mteĖiaimš

Worc^terio;apylinLės ūkiniu- 
'kai gausiai paremė bazarą su 
savo apsilankymu ir. gyvais Al
kia produktais, būtent žąsimis, 
antimis ir spring. ehiekinais, 
delei to ir Woręest.erio miesto 
lietuviai turėtų paremti savuo
sius ūkininkus.pirkdami nuo jų 
šviežius maisto produktus.

Vardan visos parapijos ir 
broliškos vienybės klebonas ir 
bazaro komitetas šiuomi taria 
padėkos žodį gerb. kun. K. Va- 
siui už veltui suteiktą svetainę, 
visiems parūpi jonams ir pašali
niams,- kurie tik kuomi nors 
prisidėjo prie Aušros Vartų ba
zaro ar tai darbu ar tai auko
mis ir reiškia vilties, kad mūsų 
parapijoje vienybė ir prakilni 
dvasia ves mus prie bendro tik
slo, prie gražaus broliško su
gyvenimo ir nenuilstančio dar
bavimosi dėl naujai statomos 
Aušros Vartų Panelės šven
čiausios bažnyčios. Taigi dar 
kartą visiems pasidarbavu
siems dėl pasisekimo- bazaro. 
širdingą ačiū.

Klebonas ir Bazaro K-tas

- -•*•  y,-J i Jr.--.m 'V/ .' -..i-. . -
.. LDKJS. I^kuo^bsąnethiis su- 

! sirinkjmaą bus gruodžio 14 d., 
7:30 vakarė, Karalienės Anio- 
lų parapijos . salėj. Prašomi 
pribūti .ypač tie, kurių mokeš- 
tys užsilikę. Taipogi reikės iš
rinkti valdyba ant 1926 m.

• Valdyba

Davus Ni J. ip
išklausė 14-:tps kuopos"rapor
tą? Pasirodū kad, Newai‘k’o 
14-ta kuopa- ^jip»sudeEaora- 
l-ižuotą ped1 ten' ^koresl- 
pondentą,.kuris paširašyda- 
vo po-slapyVarde Žilagalvis. 
Afat jisai-per organą “Dar
bininką7’ peikė buvusios Fe-, 
deracijos atstovus, kur inėjof 
didžiuma kuopos narių. 14-ta 
kuopa savo susirinkime buvo 
išrinkus tam:tikrą komisiją, 
kad perspėtų redakciją, kad 
netalpytų tokių šmeižtų, ku- 
Iriė organizacijai neša nuo- 
' stolius. Taip ir buvo pada
lyta; bet redakcija su kuo
pos nutarimais nesiskaitė nei 
atsakymo "nedavė. Tatgi 
New Yorko ir New Jersev 
apskritys pageidavo, kad 
ateityj tas neatsikartotų, ir 
kad centras arba redakcija 
daugiau skaitytūsi su kuopos 
nutarimais.

Komisija:
I’. 7L Melcionis, 
J. Seeril^a,
I. V.‘‘Kulikaitis

Redakcijos prierašas. Prieš 
tariamą šmeižiką Žilagalvį 
buvo indėta ne viena kores
pondenciją/ Tad negalima 
Redakeiji4'b>rikikti nesiskai- 
tyrųą su kųbpa, i - 

: ___ i

E

AiiTylėaiš. ' Šitą 
Jysužinojęs _p'-nas Rapolas 

i^dįelųirias, pasitarė su p. An- 
t^iu N&rikųĮ’pasAnįi dovaną 

*|žį9|iįĮš|" Kaip7 samanė.

_ iąg^ėšipjts dolerių/irstai 
inUcSž'jfebar per ateitininkųVą, .antį? V įrT tstevus. -

gMapohs Andreliūnas, as lūa- 
yra/žlnėmas' ktin. Kiškiui 

^.Tyleniui. Jisai, mat. yra 
t savo masina juos apvažinė- 

^fe^^CJiicągą ir apiel bikiniu s 
^Kns-nniesteHns.-*Donas  Ari- 

pūlius 'velija. linksmos i&e- 
: jtBės^a^tovanis.

nugirdau, R Audreliū
line-1 I-O-/} Q

seras darbuotojas yra R. 
^reiiūnas. Tikras savų tė.. 
mhvsūnus. Jisai savo tėvy- 

six išsijuosęs darbuojasi. Da-
D. K. Sąjtftfgoc 

’icagos apskričio pirmininko

ST. CLAIR, PA.
• Smulkmenos

Ne bile kokioj kolonijoj taip 
linksmų žmonelių randasi kaip 
čionai. Nesenai čia dvi biznier- 
kos langus apsidaužė, ir po 
gatvę be vai klodamos viena ki
tos plaukus nuo galvps gerokai 
nusirovė.

Parapijinis choras turi pa
mokas kambary pas J. Šteini, 
todėl, kad bažnytinėj svetainėj 
peršalta.

Anglių kasimas kol kas sėk
mingai eina, nelaimių neatsiti
ko. • '

Moters jau susiprato, dau
giau neperka naujų “dresių 
keliai nekviestos į vestuves. '

Dideiė konkurencija mūnšai- 
np virėjų. Kvorta kainuoja 
$2.00, o nekuriose vietose ir po 
$1.50. Dėlto kyla daug nesusi
pratimu.'

BALTIMORE, Md—Fe
deracijos 25-to. skyriaus įvy
kusiame mėnesiniame susi- ■■ 
rinkime parapijos svetainėj 
6-tą d. gruodžio, 1925 m. ■ 
draugijų atstovai pareiškė 
griežtą-protestą visoms par
tijoms, kurios išdrįso triukš
mą kelti Lietuvoj arba čia 
Amerikoj sąryšyje su karo 
teismo sprendimu, sušaudyt 
žmogžudį žydą komunistą, 
Nochimą Jubilerą, kuris nu
žudė Lietuvos kareivį. Drau
gijų, atstovai, reikšdami pa- 
sibiaurėjimą kriminalistų 
užtarytojais, pageidauj-a, 
kad Lietuvos valdžia imtųsi 
aštrių priemonių suvaldyti 
visus mūsų tėvynes išdavi 
kus ir jų užtarėjus, kad mū-į 
sų tėvynės Lietuvos sūnūs 
galėtii saugiai gyventi, savo 
kampelv, neerikėtų drebėti ; 
už savo gyvastį prieš kokį iš
gamą žydą komunistą..
' Šalin iš Lietuvos- visi žy

diški socijalistiški interna- 
cijonalai

Lai gyvuoja laisva demo
kratinė Lietuva!

Federacijos 25-to skyriaus ,
Valdyba jai

Prie rašas. Meldžiame ki- J ta 
tų laikraščių perspausdvti šį pėdą.'karti 
protestą. ; teisėmis.
_____ 1_______________ ! Elta yra įgaliota pranešti.

Mokslo vyrai, tyrinėjusio- kad si žinia neturi jokio pa 
ji bites, sako, kad bitė savofgrindo.
gyvenime daro 3,165 kelio- į ---------- ~
nių. Kad medaus svarą pa- Chicago.] šiemet kopūstai 
gaminti, tai 567 bitėms tenka dvigubai brangesni, negu 
ištisi] gyvenimą darbuotis. pernai. '

Lenktynės pajaus valgyme, laikytos Xew .Jersey mlstijoj. Moteris po dešine su pajum yra fluy Bendsiirienė, 
pasižymėjusi kai[x> geriausiu paji; kepėja.

NELAIMĖ PER CIGARĖTĄ

ORANGE, Mass, —Vai
kėzas prie žibalo kubilo far- 
merio daržinėj degė cigaretą 
ir numetė prie jo degtuką. 
Iš to kilo gaisras ir sudegė 
daržinė.

NUSINUODIJO CHLORO
FORMU

PITTSFIELD, Mass. - 
amžiaus moteris, chlorofor
mu pribaigė savo gyvenimą. 
Ji tą padarė dėl šeimyninių 
nesutarimų.

būvatiniame gyvenime R. 
dreliūnas yra iaikrodinin- 
s. Turi laikroažiii krautu- 
Chicago.y. 4414 So. Califor- 
. Avė.
rei lietuviai dairiau turėtą 
ių visuonumės veikėjų kaip 
oolą Andreliūną, tai daug 
u gero nuveikta.

Žinąs

; f.- .> -i'-.-
• Iš vokie&ų*  satinui įskel- 

biaįra, PaĮSnetiįvos yvHam 
sybė esą netilti paleisnhąau- 

" Klaipėdos ki*aš-

^ę^ifefatoriaus

PROTESTAS PRIEŠ LENKI
NIMĄ

Vilniaus lietuvių gimnazi
jos mokinių tėvai savo meti
niam susirinkime dėl visuo
tinos istorijos ir geografijos 
dėstymo priėmė tokią rezo
liuciją:

“Vytauto Didžiojo gimna
zijos metinis tėvų susirinki
mas, išklausęs-tėvų komite
to valdybos pranešimą dėsty
ti visuotinę Istoriją ir geo
grafiją lenkų, kalba, vienu 
balsu rado ši reikalavima vi-
sai nepriimtiną, nes tai būtų § 
siaurinimas lietuvių tautinių 
teisių ir žingsnis prie vaikų ; 
lenkinimo toj mokykloj, ku
rios laikymui valdžia nieko 
neduoda^ir kuri laikoma pa
čių lietuvių visuomenės lėšo- ] 
mis. Visuotinis susirinki- : 
mas prieš tokį reikalavima 
protestuoja ir reikaluaja iš 
gimnazijos visuotinę istoriją '- 
ir geografiją dėstvti lietuviš
kai. . -

Filipinų salų seimas buvo 
priėmęs bilių, reikalaujanti 
plebiscito neprigulmybės 
klausime. Amerikos guber
natorius AVood vetavo tą bi-ltus dėl nagų nelaimingų at- 
lių. sitikimų būva 18,000.

. Už 6 litus arba 60c

Del nagų daugiausia nelai 
mingii atsitikimų būna dar
buose. Ne\v Yorke per me-

■ ■ UŽPUOLĖ STREIKLAU
ŽIUS

įMontoun anglies kasykloj 
J prieš mėnesį laiko buvo pra
dėti darbai su 1917 metų iŠ> 

! lygomis. Kitų.tas palaikyta 
' už "streiko laužymą. Streiki
ninkai dabar užpuolę buvo ir 
iš |o Ųilo rnųštynėsŲkur kri-

* to vienas žmogus ir keturi! 'B' 
! sužeisti.

i Lietuvoj.
| KALĖDŲ". ŠVENČIŲ, Naujų Alėtų sveikinsite 
L- 'savo gimines, kaimynus, pažįstamus Lietuvoje. 
L “ Vienybė ’ ’ yra geriamais saviškių pasveikinimas!
L " šventėms Amerikos lietuviai mėgsta siųsti Lie

tuvoje gyvenantiems giminėms dovanų.
“Vienybe” yra gražiausi dovana!

Tat išrašykite saviškiams Lietuvoje “Vienybę,’’ 
užsimokėdami tik 6 litus arba 60 centų.

įg “Vienybei' ’ pinigus galima siųsti arba Šv. Kazi- 
miero Draugijos įgaliotiniui Amerikoje: Rev. St. Pa- 
vilanis, 41 Providenee St., Wci’cester, Mass., arba

įB tiesiog “Vienybės” administracijai Kaune: Lithu- 
ania, Kaunas, Rotušės Aikštė No. 6, “Vienybei

g PASINAUDOKITE PIGIŲ, BET
GRAŽIU PASVEIKINIMU

□. WORCESTER, MASS.
"taras- •

0^3 jki 29 d. lapkr.Jmvo 
nasvbazaras Aušros Tal
ijai statomos bažnyčia?
.Hazaras pasisekė. Pel- 

’aryta virš $4.500. Baza- 
; dąlyvumą oficialiai šios 
* jos- : Aušros Vartų mote- 

.r-ja, Nekalto Prasidėjimo 
dės Švenčiausios, panelių 
ų Aūšros Vartų parapiji- 
choras, kuris dirbo visu 
rkumu. padarydamas pelno 
ęi,Q$)t'Clol.. Sv.Liudviko ir 
Ijiirgio vyrų dr-jos. Moterį] 
hngos 5 kp., S. L. R. K. P.

inkų dr-ja. S. L. R. K.
kp., Petronėlės ir Marį- 

^^Zardo moterų (Ir-jos. Var- 
Birutės, Vyčių 26 

" s. Ė. R. K. A. 98 k p. Šios 
įvardintos dr-jos turėjo 
tstųluF, -prie kuriu darba- 
čitig tos biteli, pavasario 

es užkaitimą.
Bonas iOązaro komitetas 

starbės -dėradti TTorcestc-

HARTFORD, CONN.
LDKS. 6-tos kuopos bus 

<varhus pri-ešmetinis susirinki
mas gruodžio 13. tuojaus po su
mai parapijos svkir.nė;. 41 
Capitol Avo.

Visi nariai malonėkite atei
ti. nes apart vivsko hus ir val- 
dvlios rinkimas ateinant mm 
metam.

Taipffi nariai kurie norėsite 
užsisakyti iš centro labai nupi
ginta kaina knygų ir kalendo
rių. tą g-alėsite padalyti.

LDKS. 6 kp. valdyba
Redakcijos prierašas.—Cen

tras nariams knygų siunčia dy
kai. j-ei tik kuopa apsiima siun
timo išlaidas apmokėti. Knygų 
siunčiama ne kiek ir kokių 
kuopos nori, bet pagal centro 
nuožiūrą.

BALTIMORE, MD.
LDK S. 30 k p. metinis susi

rinkimas bus gruodžio 13 d., 
tuojaus po mišparų, parapijos 
šąįęji Malonėk i tr nepamiršti

ninyienas neliktumėt skolingas 
nž šiuos metus.

A. Ramoška, ižd.

CAMBRIDGE, MASS.
LDKS. 8 k p. mėnesinis susi

rinkimas įvyks antradieny va
kare, pobažnytinej svetainėj.

Kviečiami visi nariai būtinai 
ateiti ir atsinešti kupinai' gerų 
norų ir minčių, taip kad galė
tume paremti ^savo organizaci-

(giu čia panaudota visos aplinkybe? ir gudrumas, ėdžios, ji duoda diplomus, čia baigusios mokinėj 
Ką išrado ikišiol pedagogika ir mechanikos pa- guri gerą vardą ir yra ieškomos kaipo geras dar- 
žanga. rodos viskas čia sunaudota. uuotojos. Komercinėj aulėj yra atitverta vie-

Du ypač dalykai man metėsi i akis atvykus Pačio lavinimo atžvilgiu čia pažengta irgi hias galas ir Įtaisyta banko vaizdas su įvairiais 
Amerikos lietuvius: tai parapijų sutvaray- f0]j. Pedagoges čia dažniausiai Kažirnierietės bangeliais parašis. Suolai šioj mokykloj įdomūs 
ir mokyklos. Čia noriu kalbėti anie pa<ta- arba Pranciškietūs. Su visu <avo ideak 

ir pasišventimu jos atsidavę tam darbui.
!mieriečių darbuojasi arti 200 vieiniolių ir turi 
savo globoj apie 8.000 mokiniu. Tai gražus bū
relis. lemiantis gerą ateitį lietuviams. O tas 
ypač svarbu šiais laikais, kuomet amerikoniza- 
cija eina tokiais smarkiais žygiais.

Su malonumu tėmyjau tvarkos mokyklose, 
patiko man vienuolių sugebėjimas supažindinti 
mokinių su tikybos tiesomis ir su reikalingumu 
lankyti bažnyčią (ypač šventadieniais) ir eiti 
prie Šv. Sakramentų (kas mėnuo mokinių išpa
žintis ir komunija). Taip išauklėtos jaunuo
liai (lės) savo gyvenimą tvarkys aukštesniųjų tie
sų dėsniais ir negreit pasiduos i.šsklydimo ban
goms.

Daug dėmesio šiais laikais kreipiama mo
kyklose į gimnastiką ir sportą. Turint geras, 
gražias sales, tas lengvai galima eia atsiekti.

Pradžios mokslo kursas tęsiasi 8 metus. Per 
tiek laiko ištikrųjų jau galima gerą švietimo pra
džią suteikti.

Po to eina į aukštesniąją mokyklą, čia va
dinamą aukštaja mokykla (High Sc.hool). čia 
pasilieka 4 metus ir stoja į kolegiją (Collego 
Sčhool), kurios kursas ir 4 metai. Toliau uiu- 
veri stotas.

Lietuviai turi daug pradžios mokyklų, bet 
aukštesniųjų ikišiol beveik neturėjo. Tokių mo
kyklą steigimas reikalauja daug lėšų, prisiruo
šimo ir darbuotojų. Taigi seniau nieks neišdrį
so imtis tokio didelio darbo. Tik 1911 m. Kazi - 
mierietės įsteigė Akademiją arba aukštesniąja 
mokyklą su specialiu komercijos kursu. Dabar 
joje yra 78 mokinės. Ši įstaiga pripažinta vai-

rąsias.
Beveik prie kiekvienos lietuviui parapijom y- 

ra mokykla. Dvasinė valdžia dabar jau griež
tai reikalauja pastatyti kuriamoje parapijoje 
mokyklą pirma negu bažnyčią. Kur nėra savos 
mokyklos, tenai vaikai eina į betikybinea val
džios mokyklas. Tais atvejais klebonas ar se
se rs-vienuolės moko vaikus tikybos ir lietuvių 
kalbos šeštadieniais (nes šeštaideniais pamoku 
nėra) ir sekmadieniais. '

Parapija pastato ir užlaiko mokyklals, o 
taipgi mokytojus apmoka. Beto ji (parapija) 
turi prisidėti prie užlaikymo valstybinių mokyk
lų. Tai yra ištiktųjų skaudus dalykas ir drauge 
kurijozas. nes nuo tikinčiųjų žmonių lupama du 
kailiai. Nežiūrint į tai, taip lietuvių, taip, kitų 
tautų katalikai turi savo parapijines mokyklas.

Kalbant apie čionykščias pradžios mokyk- 
nereikia turėti omenyj tų Lietuvos bakužė- 
kuriose prisiglaudžia pradžios mokyklos, 
reikia išsivaizdinti kelių aukštų mūrus, di-

Aušros" gimnaziją, bet

las. 
lių, 
bet 
džio panašius i Kauno
patogumu daug pralenkiančius ją. Lietuvoj, ži
noma. nėra nei reikalo dideles mokyklas statyti, 
nes tenai beveik kiekviename kaime jos yra, tai
gi daug mokinių, negali jose būti; čionykšeiose 
mokyklose būna po 200-1000 mokinių.

Jeigu paimsime Woreesterio, Mass., Mt. 
Carmelio, Pa., ar Dievo Apvaizdos parapijos 
Chicagoje—tai ištikro milžiniškos įstaigos su 
gražiomis salėmis-svetainemis, eentraliniu kuru, 
šilto ir šalto oro vcntelecijomįAir 1.1 Neseniai 
pastatyta Waterburio, Conn. mokykla, tai yra 
tikras pavyzdys/ ^Statybos ir parankumo atžvil-

. t*-* -• •*«

gurnu j tuomi. kad rašomasis stalelis ne stovi ant grindų 
skyrium kaip paprastai daroma kitur, bet neturi 
savo ramsčio ar kojiu o yra tai tik,lentelė, pri
tvirtinta prie kėdės dešiniojo ramsčio. Knygas 
mokinės laiko ant lentynukės pritaisytos po kė
dės sėdyne. Komercijinės aulės kėdės visai skir
tingos, turinčios ant paprasto suolo stalo dar 
porą lentynėlių, tinkančių komercijinėms kny
goms.

Taigi pradžią aukštesnėms lietuvių mokslo 
Įstaigoms Amerike davė vienuolės. Nuo jų neat
siliko ir -vyrai. 1925 metais Įsteigta vyrų kole
gija netoli Chicago, III. vietoje vadinamoje 
Marian Hills. Ir šiai taip svarbiai ir garbingai 
Įstaigai pradžią davė vienuoliai Tėvai Marijo
nai. kurių darbuotė jau plačiai žinoma Amerike 
ir Lietuvoje. Turėdama tiek garsių vadų ir dar
buotojų, ši vienuolija ėmėsi jaunuomenės švieti
mo šiapus ir anapus plačiųjų jūrių. Ir reikia 
pasakyti, kad darbas klojasi.

Taigi sveikintinas jų pasiryžimas steigti 
taip reikalingą įstaigą, kolegiją Amerikoje. Pa
sveikinti tenka ir pasisekimas jau čioj pradžioj': 
pirmi metai gyvuoja, o jau pasijuto perankšta 
esant gražiame name Marijos kalvelio ir galvo
ja greitu laiku tiesti pamatus dideliai kolegijos 
įstaigai kur pire pat Chicagos. Budrūs to daly
ko vadai gražius planus nutiesę. Tikimės, kad 
Dievas jiems laimins! Visuomenė, be abejones, 
rems tą taip seniai laukiamą įstaigą. Manau ne
apsiriksiu spėliodamas, kad netoli ta ateitis ku
rioje slegiamoji kolegija pražydės ir išduos gau
sius vaisius.
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K. A. Steponaitis 
Chicago, BĮ, gruodžio 3,1925.
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aviųbapdas,

aet«/ 1

rimw buvusi |L
Sirija yra atskirta nuo

,wp 
irmbte-

193$ kietais, daugiau ne- •

kitus 
ir siunčia vis 
ųnjųjų orlaivių

ekspedicijų prieš drusų kai
mus,- kame jos numeta po Turkijos po karo tuo tikslu, 
keletu tonų sprogstamosios 
medžiagos.

Yra Įvairių spėjimų dėl ko 
kilęs tas drusų karaš. Vie-

kad jai būtų suteikta visiška 
nepriklausomybe, kaip tatai 
įsakmiai pasakyta 22-me 
straipsny Tautų Sąjungos 
pakto. Laikinai ji pavesta 

viena iš tu ku- ■ prancūzų paskyrimo jiems valdyti Prancūzijai (suteik- 
“ > gubernatoriaus.;ta jai vadinamasis manda-

97 KUOPA AUKAVO
97 kuopa, Lowell, Sfass., 

paaukavo “Darbininko’ ben 
dradarbių fondui $5.00. Ten-1 
ka pastebėti, kad Lowellio|,li sako, kad jis kilęs dėl 
Jniopa yra ’ ,
rios priskaitomos prie mažų I pi’uncuzo 
kuopų. Bet pasirodo, kad ' Kiti—kad britų globoje esąs tas). Prancūzai tą mandatų

hrtirn fteysi"
jodruąų vadovų ąuiminėji
niaL vįeaam savo dykynę.’ iis sųkilįmaM
jų savo kaime, prieš tų kai- Šiijoj ya 6-tas ik eifes. 1922 
mą buvo paa orlaiviai įmetais buvo sudaryta net ša
šu bombomis. Tas galutinai varankiškoji Geležinės Ran- 
įautino drusūs ir prasidėjo Ikos valdžia, kurių vargais 
žinpmasai jų Žygis prieš negalais tepavyko prancūzų 
prancūzus, kurio metu jie .generolui išsfclaidyįL Yra 
paėmė tūkstančius prancūzų (pavojaus, 'kad ir dabar ta 
į nelaisvę, pagrobė tris or-.valdžia vėl gali susidaryti, 
laivius, keletu tankų ir daug Jos kovos būdai yra baisūs, 
patrankų. Prancūzai pasi- ~~ 
kvietė į talką žinomus galva
žudžius kurdus ir cirkasus ir 
ėmė piauti drusus, negailė
dami nei vaikų, nei moteni.

! Patys drusai sudaro nedide-

Ypač ji užsiima prancūzu 
valdininkų ir atęivių žudy
mu. J ei šis sukilimas ir bū
tų numalšintas, tai neilgami 
— siri j iečiai. netrukus vėl 
pradės tolimesnę ginkluotą

maa dešimts nuošimčių visų 
kryžkelmoee nelaimingų at-! 
sit&imų užmušami automs i 
bilietai ir tai dienoš šviesoje1. 
ŠeŠias-dešimts tris nuošim
čiai atsitinka ten, kur kryž
keles aiškiai matomas. Ke
turiolika nuošimčių nelai
mingų atsitikimų kryžke- 
liuose atsitinka nuo automo
bilio susimušimo su trauki
niu. Dvidešimts penki nuo
šimčiai visų automobilių šo
ferių visai neatsargiai elgia
si artindamiesi ar pervažiuo
dami kryžkelį. Beto penktas

i Kaunu ii <Į

Pridėjus Taksą

dalykas ne kiekybėje, bet ko- ^ako karalius Feisalis, no- įsuprato labai savotiškai. Jie lę Sirijos gyventojų tautelę .kovą dėl savo nepriklaūso- nuošimtis paddaro 8au gakl 
, . L.“ d .->»-»->.■> o T»« ei l+n/st.i-ti oL-ist.5 s-ol_ 1 W ODA JmAnin T.-iz-vo ,s,-i ' ( “ Tnmiroc ” 1 © vkybeje.

Širdingas ačiū,!
rėdamas pasiglemžti Siriją, tuojau paskvrė Sirijos vai-1150,000 žmonių. Juos nu-gnybęs. (“Trimitas”) 
pakurstos tą karą. Treti, y- dovu savo generolą, o drtisu malšinti nebūtų taip sunku, 

__ jpač turkų spauda, kad tas kraštui savo vieną kapitoną, nes jie tegali pastatyti karo 
KUOPOS SUKRUSKITE j karas tuojau kilęs po to, kai (kuris jau turėjo patyrimo jlauke tik 15,000 žmonių. Bet 
Per o’ruodžio mėn. “Dar- susivaidiję kelios ten dirbu-‘kitose prancūzų kolonijose, į yra pavojaus, kad ir visa Si- 

bininkas” nupigintas visu ' sios žibalo bendrovės. Dar kaip reikia valdvti svetim-rija gali sukilti. Sirija yra 
doleriu. Taigi pef tą mene-(kiti tvirtina, kad karas ki-.taučius. Kai drusų atstoki 90,000 ketv. kilometrų dy- 
sį patogiausia užrašyti nau- W dėl prancūzų uždraudimo 'atvyko pareikšti jam sflto'džio šalis su 3 milijonais gj'- 
jų skaitytojų. Kuopų val
dybos ir pavieni nariai pri
valėtų apie tai labai plačiai j 
kalbėti savo kolonijose. Te-! 
gul kiekvienas narys pi’ira-! 
šo tik po vieną skaitytojų, tai . 
mūsų eilės padvigubės. Į 

Kam brangi mūsų organi- !
zaeija, kam apeina mūsų lai
kraščio likimas, lai tas ne
atidėliodamas suranda bent 
kelis skaitytojus.

Nauji “Darbininko” skai
tytojai nesigailės ta laikraš
tį įsirašę, nes ‘•Darbinin
kas” žada būti vienu iš įdo
miausių Amerikos lietuvių 
laikraščių.

Tad į darbą!

Samana________
Cattmia________ i

l Uotnvų gfettu laika 
kai Mtfeda. Ksisfvtti 
MUBiaari be kvota* vii 
ktesos KMetvial tart kai

; JUN’ARD LUTO 
128 State 8trw 

Boston, Mana.

rmm at< 
MpijiktM r___

Maitų 3-JW v*rykHą CSfUItiMi
RESOLUTB, RBLlANOfi-

per didelį savo neatsargumą. 
Turint galvoj, kad mes turi
me septynioliką milijonų 
septvnis šimtus automobilių, 
'reiškia, kad iš tų, aštuoni 
šimtai septvnias dešįfcta 
penki tūkstančiai yra neat
sargių šoferių.

Nežiūrint to fakto, kad 
gelžkelių valdininkai, auto- 
imobilių išdirbėjai, valsty 
ibių ir apskričių gelžkelių ko-, 
misijonieriai artimai koope- 
itavo įtaisymui tinkamų žen
klų persergėjimui motoristui 

'.nuo knžkelių, vienok nelai
mingi atsitikmai ka§ metas 
didėja.

, Įvairių metodų buvo siūlo
ma šiai situacijai pagerinti, 

į Iš tų svarbiausia tai perskir- 
Iti bėgės perkeliant jas tiltu 
aukštyn. Tuo būdu, būt

Būreli* jureh į lepinti kūdikį
J i '•« ! ’ 4"U» I i <

rįžinm s iš I’acifiko. Čia parodoma šarvuv

nupigintas visu sios žibalo bendrovės.
. ? . _ X -..4.:__ k.,.

TRYS DRAUGAI
Got t f rieti IIc rodė r

Netikėk draugu, kol ne
pažįsti jo! Prie puotos sta
lo visad daugiau draugu tu
rėsi nei prie kalėjimo duriu 
Vienas žmogus turuėjo tris 
draugus. Du labai jį mylė
jo; trečias buvo abejotinas, 
nors ir dorai apie jį manė.

Kartą js tapo nekaltai, už 
didelį prasižengimą, apskus
tas teisėjui.

‘•Kas už mane.' <ake jis.

aš esu už dideli prasižengi, 
mą apskustas, ir karalius

Firmas j<> draugas <ireii 
atsiprašė, kadangi jo nelei
do įvairūs užsiėmimai. Ant
ras palydėjo ji iki teisėjo 
durų; čia grįžo atgal bijoda
mas pikto teisėjo.

Trečias, kuriuo mažiau 
šiai tikėjo. įėjo, paliūdyjo 
apie jo nekaltybę ir teisėjas 
išteisino.

Tris draugus turui žmogus 
šiame pasauly; kaip pasiel
gia jie mitines valandoj, kuo
met Aukščiausiasis pašaukia 
jj teismui ?

Pinigas, geriausias jo 
draugas, pirmasai jį aplei
džia ir neina su juo.

Giminės ir draugai palydi, 
jį iki kapų ir greit grįžta na
mo.

Trečias, kuris tankiai gy
venime užmirštamas yra lab
daringi darbai.

Jie vieni telvdi iki Teisėjo 
•arte; jie išeina pirmyn, pra
šo pasigailėjimo ir malones. 
*yert€ Itokj b D. MikMndU

§ Jordan Marsh Company »

kuri p r įpi lti ųt a Įkalčiui Įtasia

« Kalėdinės dovanos paeina nuo džiaugsifio-džiaugs- 
w mo pasirinkimo, džaugsmo dovanoimo ir džiaugsmo 
p draugiškumo. Doyanas kurias mes parūpinome dėl 
g jusu pasirinkimo, yra surankiotos su minčia džiau- 
& ginančiu ypatybių Mes pasididžiuodami išdėstėm mu- 
g su puikias ir naudingas dovanas dėl visokių žmonių, 
M Įvairia kaina, Įvairiems tikslams.

JRefunas Jtbtles Mmtutes fltenoįr

1 Didžiausioji Krautuvė
— Papuošalai, parėdoins medega 
ir priedai.

3 Didiiulė skiepo krautuvė
— Tai pilna savyje turgavietė.

2 Papildymui
- —Įvairiu rūšių namų reikmenų 

ir dailės dalykėlių.
■

kūdikiu
E^sžfRHJS

DEL APRŪPINIMO 
- MOTINŲ IR JŲ *

IU SVEIKATOS

STHAIPSN1S -49
<IMAS IR ‘•APROČIAI

Kūdikis nėra žaislas. Jis žmogus, su 
pilnai organizuotu kunti, su gerbtino
mis teisėmis. Motina neprivalo tiekad 
prie jokių aplinkybių ras teises pa
niekint idant palinksminti gimines .ir 
'.raugus. Per didelis "žaidimas" sir kū
dikiu jį erzina, ir net guli kliudyti .nor
maliam augimui.

Supimas. kratymus, arba mėčiojituas
.ik kų papenėto kūdikio yra blogas įia- ! 
pratiintts. Yra tokių kų mano, kad ;u<>- 
.ai maisto virškinimas pagreitinamas, 
net jeigu pats jierkentėtum tokį pasi- j 
?lgimų. su pilnu pilvu, tai sutiksi, kad 1 
greičiau ateina noras išvemti maistų 
.tegu laikyti jį viduriuose. i

Kūdikio lavinimo prograuie kūdikio

notin:

ir popai taros po vieną 
|r garlaiviai

CLEV'EI^ND,VrE»lTH4La|^B 
M0U1VF CLAT, Tf*FRTimfcžW

$203 H
Iš N2W YOKK’O 1 
KAUKĄ ir ATGAL n 

(Karča taksai etotraj Ifl

muki-

M

Motinos! Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio 

# N

tuoj, pradėkite var 
loti Eagle Pieną.

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
kų negu kiti mais
tai krūvon sudėti
Trys gentkartee

is puikiausia elglsis prie motinos'. 1 
oj persimainys pasirodžius tėvui. I 

■patingai yra 
ir pagadinti 

lėmimas yra |

Išplaukia Kiekvieo*I
Bavaro* ,.a

SuffrįHmui UMUHų įP atatųbįfį

Jauti tina. Jis verkia ra- J 
verkia, kad ant rankų im-

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne* 

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

Jums jutų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kdd&ra

Jei prisiusite Šit4
apgarsinimą į The
Borden
Borden Bu&fafc

boaYork,

juo išaugo.

»

New ‘

•lis turi im.lčti :

ĮSI Štate S t fkvtod, M®

“fUPtnnvrAt”

siformuoja. Ankstybas lavinimas la:i; 
pa<;arys.

Tj| | tą. nes
' prie mu

" ‘ • k;< tuoj
! džiu. I
| vinimas
i ainių vė
1 T.inloii

inij. Prisilaikant valandų d^I 
m<>. ]vn<tj;ni<r Ir maudynių, kadi- j 
j pramoksta gyventi s i "Jaikro- i 
L>as kas svarbu —tinka n 

■ kūdikystėje palengvina 
ėiiau.
nnas •-■•ūkąs kūdikis yrn 

_______inginias. Jo linksmumas 
padaro auksiniais. Nustatyti įiapns’lai. ; 
ir tinkama priežiūra yra reikalingi ku- ■ 
diiko sveikatai ir linksmumui. Niekas 
taip neatjaučia kūdikio ligos/ kaip uo- 
: ina.

Motina <hižinos. kad tūst einat iškas 
lavinimas yra imtinai reikalingas kai 
kudikio gerovei taip jos įmčios. Dauge
lis įtempfmų motinos nervų naeina mio 
neregnliairškų papročių pas kūdikį. 
Atminkite, kad papročiai, geri ir blogi, 
sunku sulaužyti? Totlel išmintingiau 
auklėti genis papročius. |

Dažnai kudikio maistas daro jį erzn- 
lingu. Ypatingai dirbtinas maistas. Gnl 
tokie maistai netinka kudakini vidu
riams ir ardo ji, veikimų. Pasirenkant 
dirbtinų maišių, svarbu jiaširinkti tokį, 
kuris lengvai suvirškomašl ir kuris 
tuom nitčin sykiu suteiks kūdikiui visus 
elementus reikalingus auginiui. Eagle 
Brand Kondensuotas pienas yra >>a- ’ 
rinktinai puikus dirbtinas maistas. ,TH * 
buvo vartojamas per mėty eiles ir ta- 
IX) įnalytas gerinusiu kūdikių :uaista.

Pkoitlfk iihte ttrarpmtian »amttč 
at^diiai ir paoidfk ateičiai.

I n< i&
LIETUVOS

PER BREMEN Ą J

Didžiausiu ir greičiausia ..d
Vokiečių garlaivio -ri

arba kitais Stos linijos laivai*  - j 
Tik 8 Dienos Vandenf J 
Patogus Žios kietos kambariai 

J ABI PUSI NTMAžINTK * 
LAIVOKARčIŲ KAINA -i

Del informacijų k rcipkitčt pat 
G E R M A >3

192 Waehtngtot SU*M  
Boetouv Mam.

arba pas bite ttetM sm

pt. 2
p 
t

T.

4 Krautuvė tyrams
— Atskira krautuvė atskirame 
name. !



os
E

kfeulo^pranešimas

Us

sak
-Fūsių 4augia^y-Bdstonieči|i 
įausią paiugąiiti-tikrai; ži|į 
TnGS/OTG. <■ . j A ; ’y'iį . -

Atryti y1 didžiules . .cukĮaiis’

s

||g3KilĖJIM0 . -
^^rXdxburio baųditaiy 
fegnųspyp Brightono po- 

Bishop nuteis- 
||edėti^iiuo 20 iki 35 
į^įniame kalėjime.

■________
^-^VIEŠNIA 

įtęadieųy, gruodžio ši • <■ i. 11 1.Bku --------------- K.

m.

mB'-v ~ *8’^DarbintoLV’ b°s~
'-l'S i Vežiams gerai žinoma vie-
veikėja p. K. šejefkie- 

i dabar gyvena Wor- 
r, Mass.

JJod.es kad nesmagu būti. 
iiJėsą jokių pažįstamų.

yĮžaangėsi oro tyrumu ir 
barių erdmmu. Be to 
ilgėsi, kad savo, dukrelę 

leisti į šv. Kazimiero 
inę mokyklą, kurią pa- 

djnghi veda seserys kazi- 
įetės.

TEKORIUS K. ŠIDLAUS- 
|J;KAS NUKOVĖ STIRNĄ 

įp. Bostono aptiekorius
Šidlauskas užvakar par

ko kokių 300 sv. stirną. 
Pasirodo, kad tą gražų su- 

(gpimeli prigavo ir atėmė 
gyvybę. Aš tik stebiuo- 

l^kad p. Šidlauskas, kuris 
inasi visų žmonių gyvy- 

įžhgamina vaisaus kovai su 
užsigeidė iš stirnų-

ga stirna, kad ir ne- 
lyg, bet labai gražiai atro 

sitiesusi bučernės lan

ai galvojau kaip tasa; 
labijo tą. ke-rokisaptier 

Lękorius nugalabijo tą ke
toj i, už save didesnį, žvė

Niekaip nedasipro- 
^ęs užklausiau paties me- 

§featojo K. Šidlausko:
— Kaip tamstai navyko te 

ą muralėti ? Jisai atsa- 
— Kai ją pamačiau. ta; 
ėges ant uodegos

•bs naKarsčiau ir už 
prisirišęs nupiešk inau

- ;— --------------- - į <

NUSINUODIJO VAIKAS P, 
' ' \ : ' -■ ' \ ■. ;

Lietuvių 'Poškų tt^ijul.me- 
tų vaikas tėvams "nematant 
is.ųyalgė keletą vidurius lino- 
sukančių pilių. Is pradžios 
niekę blogo nebuvo. Paskui 
susirgo-ir pagelba buvo per- 
vėli. Vaikas ligoninėj mirė-

■ GruWa<pl4-tgA54>ą ir 16-tą 
Žymiausias ir vaizdžiausias

r priveiksiąs

TENCOOIANDMENTS

Gruodžio 18-tąir 19-tą 
“SEVEN 'KEYS TO 

BALPATE” 
Lf j • ’ -į js h

“WILD HORSE MESSA”
Su Jauk Halt, Noah Beery ir 

Billie Dove

IRGR08ERNE
kO, BPŠTCŠ&e’ u^tę^tinaJL
Norln^m'pirktųsĄ.^ra' proga, ir ge- 

' ras. ,paaas^4nąigiį.jra,n>u<K $700,01 Itl 
“$809.06 .^vžjjgje, ųaį^yraČįera Mga. 
Vietos1 sjušapoilmyi iitspauklte J 
biulnkp” lAilįątolšttįei ją, ’ .'g (Gt-11)

OfljRUi ; sme? .?i».» eabatof. vakarai*  J 
Ir edRaltjląls, talp-gl seredomte;

lapkri^pT^d.) Dą^HG^žįuą^ 
apie įrū-
mų Lietuvos' sekcijos susi
rinkimą, buvusį lapkričio 4 
ct, kur tos sekcijos pirniinin- 
ku buvo ikrinktus plačiai ži
nomas Ąngljjoj ir. labai įta
kingas finansų ąfero&e/in^i- 
niūrius Sir Alexander Gibb. 
Susirinkime Lietuvos konsu
las Londone p. K. Gineitis 
darė pranešimą apie Angli
jos—Lietuvos prekybą. Iš 
pranešimo pasirodo, kad 
prekyba tarp tų kraštų labai 
auga; dabar trečdalis Lietu-' 
vos eksporto jau eina į Ang
lija, Lietuvos importe Ang
lijai tenka antra vieta. 1922 
metais tiktai vienas nuošim
tis Lietuvos importo ateida
vo iš Anglijos, gi 1924 m. — 
jau 8nuošimčiai, ir impor
tas dar labiau didėtų, jei Lie
tuva turėtų Anglijoje dau
giau kreditą.

Kadangi britų spaudoje ir 
parlameme jau ne kartą bu
vo minima mūsų paskola ge
ležinkeliams, tad ir šitame 
pranešime konsului teko jį 
minėti, pabriežiant, kad be 
paskolos geležinkeliams me
džiaga/tas £1,000,000, kurio 
garantavimas jau ya britų 
vyriausybės prižadėtas) dar 
reiks bent du kart tiek gy
vais pinigais darbams ryšyje 
su geležinkelių plano vykdy
mu; turint pirmą paskolą 
Anglijoje, natūralu būtų ii' 
kitą paskolą pinigais sukelti 
teip jau Anglijoje.

Ryšy su tuo paliestas bu- 
§ (vo ir draudimo paskoloms 
| i pašalinimo klausimas, Teis
ėki ant vilties, kad draudimo 
^(panaikinimas dar labiau su- 
g artins ekonominius santy- 

kilis tarp Britanijos ir kitų 
valstybių.

Konsulo pranešimas pada
rė labai gero įspūdžio į ang
lus.

’a?n '>^gw.»»^&fcta3!ž.ž'j4i8i|j

JUOZAS M.VERVEČKA>
» fį®J -• f1

DEKEN’S NEW D1SCOVERY 
OINTMENT.

Boksais Oiatment Co,
SIS MAIN ST. BOK 38S 
HARTFOSO, COMV. U. B. A,

(tifc aV Knu ). 7' t 5 
^liotzaEūi žmonis yr» Haiiyd* « 
miBx»n»V?d»r nežino apl« taL 
Prk.nln :QaBim Moeiū yr» tiei 

<vertn uokso, Įdek d pati «>
Bg ntMim gydymo. 
Keža* 75 centai, $1-50 ūr $3.00,

DEKSNKj GALINGA

*

^k4tas!
• ■ fjUktikuoja dviejuose ' 1

1 ' . OFISUOSE ŠOFISUOSE
Š0Utj^BOST<Jięi8ĄWf 

414 W. Bfo&chyay 
Tel S. B. 0948'

BROCKTON MASS.: 
684 Nu. Main Street 

Tel. Brockton 7180
RESIDĖNCIJOS TeL S. B. 3429-W

FĖRAI GERAI EINA
Jau nuo pradžios advento, 

caip yra fėrai o žinių ir pa
sekmių nesigirdi. Rodos 
kad nebūtų nė rengėjų, nė 
pasisekimo. Dėja, man be- 
’aukiant, kas parašys ir ne
sulaukiu, tai kaipo lankyto
jas, šį tą papasakosiu.

Fėrai surengti Šy. Petro 
parapijos naudai pobažnyti- 
nėj salėj, ant Penktos gatvės. 
Veikia kiekvienas sekmadie
nis, po Mišparų. Žmonės 
’ aukos, stalų daugybė, su Į- 
rairiais užrašais ir papuoša- 
’ais. Dirbantieji žmonės 
dengiasi, kad prie savo sta- 
’o patraukti daugiausia lai
mikio ieškančių klijentų. 
Tauros mergaites, moterys 
net ir vyrai nešiojasi po sve- 
ninę leidžiamus dėl išlaimė- 
'imii Įvairius dalykus. Šau- 
’~ia viens i save, kits Įsavę, 
-iūlydami laimikius. Dan
telis randasi ir gan laimin- 
vų. Išlaimi. gana naudingų 
lalykų. Kaip tai: pagalvę, 
kiši, keiką, manikiūrai iran- 
•ius. dailius šepečius ir kas 
ūską suminės ?

Išpradžių buvo smulkesni 
lalykai rodomi, bet dabar 
Tauu geresni. Žmonių suei- 

n kain silkių i statinę. Tik 
•uka, laimi, džiaugiasi, kri- 
štauja. net malonu iš šalies 

'iūrėti. Atrodo it bitės lie
jos mėnesi prie avilio.

Fėnt pinnininkas Vincas 
Valatka, pa’gelb. A’. Tamo- 
'iūnas. rašt. Alena Kiburiutė

Katrė Šva^Ždžiūttė. Ma-

—— Taipogi —-r,

“THE COVĘRED TRAIL”
Su J. B. Wamer

Kiekvieną pirmadieni progų vakarai. By kas gali dalyvauti vaidinime. 
PenktndiAii vakare—populerus JANAI)—Groseriai duodama dykai 
Du vaidinimai kasdien 3 ir 7 vai. po piet Po piet 10c. vak. 15, 20 ir 25c.

■amn

PARSIDUODA ČEVERYKĮJ ANT RENDOS
|f DA1|TIIVČ ! TRYS^ KAMBARIAI, elektra, gazas,KnAUlUVu j toiietai, ant pirmų lubų po num, 14SS

Columbia Rd., tarpe H ir I St., South 
Labai geroj vietoj, pačiam miestuko vi- Boston. Savininkė, 3 National Street, 
dury. Bus parduota, nebrangiai. Apgy- j į;0 Boston, ' +
venta daugiausia lietuviais Ir lenkais. ' 
Jeigu kas norite tai atsišaukite grei
tai pas savininką: ANTANAS SMOLS- 
KIS. 1105 IVashington St., Norvvood, 
Mass. (Gr,-ll)

ŽINOTINA SO. BOS
TONO LIETUVIAMS!

t

£

Mes siūlom Tamstoms pir
mos rūšies prekes taip pi
giai kaip bile kuri krautu
vė ant Broadway, o gal ir 
pigiau. Atminkite tai, kad 
pirkdami čionais, Tamstos 
prekiaujate krautuvėj, ku
ri per 19 metų ant Broad- 
way visuomet turėjo gerą 
vardą. Visiškai teisingai 
patenkina ir patarnauja 
savo kostumeriams.
Mes -iskeičiame „ Legąl 
Stamps -.knygutes šv. 
Petro lietuvių Bažny

čios naudai.

MILLER’S
DRY. GOODS 

parėdų vyrams, mote
rims ir vaikams 

261 W. BRGADWAY 
So. Bcston, Mass.

'•W

$1000 TIK Už 60 CENTU’
Atsiusk 60e., o gausi, ne pini- 

gaiš. ■ bet žolėmis, daugiau, kaip 
' $1,000. Ką reikštų žmogui $1.000. 
i jei jis sveikatos neturėtu ? Būtu 
į visai tuščias daiktas tokiam žmo 

gui. Mūsą žolės yra kas kita. Su- 
1 teikė sveikatą tūkstančiams, gu-

X i teiks ir Jums. Pataiso nesveiku? 
x' vidurius, prašalina strėnų skaus
ti mą, kosulį, dusulį, patrūkimą,

. skausmas po krūtinei, nernj suge-
XI dimus, ir tt. Atsiųsk 10e^ gausit 
N į visokių žolių ir knvEm kataliogą. 
fi M. ZUKAITIS

25 Gillet Rd„ Snenceroort N. Y
žgĮftgffijĮ

ATNAUJINK SAVO
NAMA

Pagal Naujausios Mados ir 
. Pakelk Vertę

Atnaujink savo namą pagal nau
jausios mados ir padidink jo verte. 
Įveskite vandens patogumus ir šilu
mą. įmokėdami tik 20 nuoš.. o lie
kaną galėsite išmokinėti per 12 mė
nesių-

JAMES P. TANCRED
272 Broadway, So. Boston

Tel. S. B. 4245

J TEL. So. Boston 0506—W > 
| LIETUVYS DANTISTAS | 

|A. L, KAPOČIUS \ 
į 251 Broadway, So. Boston J 
A '(“Keleivio” name)
J Ofiso Valakdos: nuo 9 iki 12, ov< 
F T*®®  ® ® h 8:80 tln 9 vakare 
JSeredomls nuo 9 iki 12 vai. dieną 
j Subatomls nuo 9 iki 6 vak. Nedfl 
ji įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti

i

t

KUOPŲ DOME! g
5 Buvusiame seime, kuomet U g 
<i D. K. S. 2-raį kuęria gavp dovaną S 
t vėliavą, vistą atstovų ūpas, nakl- ® 
t lo. '.Todėl aišku,.yra, jog organi-S 
J žarijos egzistavimas reikalauja S 
iŠ reikalauja turėti nors pigią savo g 
a vėliavą ir ženklus (kukardas). P 
:ž kurios butų vartojamos tinkamo-g 

x .g se apeigose. Guzikučial (ženkle-a 
>5 liai) savo laižą, jau atgyveno ir w 

ant jų atidos nekreipiama. S 
Organizacijos, ženklas turi būt g 

vartoiamas tik atatinkamam lai-p 
>. " S

Del jūsų patarnavimo mes tu- <3 
me priruoštą J1DKS. kuopoms 
likius samąpKns. Reikalaukit.

M. A. NORKŪNAS
iii Pieasant St.. Lawreace, MassJ

iŠ

T®L 8a Bostoi, z

J. MACDONELL, M. B
GoMm. <y Uetvmjt.

erao IAIAMD08: Bytaia Iki v
Po pietų nuo 1 
Vakarais nuoft

SS8 R Broadway, So BostoBOSTON’O DRAUGUI!
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV.BL.fĄŠZU 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI
Pirmininkas- — M. Zoba, 

539 "E. Seventh St, So. Bcston, to® 
Vice-Pirmlninkas — J. Petrauskai 

250 Gota St, So. Boston, Mas.
Prot. Raštininkas — J.-Glineckis,

5 Thomas Pk., South’Boston, Uass 
Fin. Raštininkas — M. Šeikis,

40 Marinė Road, So. Boston, to»
Kasteriąs — A- Naudžiūnas, 

885 E. Broądway, Šo. Boston, to*
Tvarkdarys — T. Zaikig,

7 Winfieta SU, So. Boston, Mm 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią nedėldlenĮ kiekvieno mėnesio, 2-r 
valandą po pJrte, parapijos salėj, 49 
E. Seventh St, So. Postet. Kea

| Naujas Lietuvis Dentistas |

DR. ST. A. G ALVARISKI-j

I(GALINAUSKAŠ) 1 
_ 520 E Broadway, S- Boston | 
B Ofisas atdaras nuo 9 va., ryto iki B 

3 12 va) ir nuo 1:30 vai. po pietų g 
S ihKiSO- vai.' vak < irsimo’ 7 iki 9 j 
j vai. vak. šventą dieną pagal «ū.«m = 
f tarimą. Tel. S. Boston 2300 | 
iSllliUHii8i!SiiHhidkirttiliiHiijiirtiffliSsiL Įninu5iikiiitHiiiisMfiįiiEiirCTnTrnni.ait

Tel. Brockton 51 Ii
J.

DAKTARAS J. LANDŽIUS

R.

£

Jf a ži »- n? a V n u <ua c

/ ik ' ‘4* i t <

Ūkininkų Sąjungos pieninin- 
kystes skyrius turi pieno per
dirbimo 92 bendroves. Vei
kiančių pieninių turi 42, kurių 
14 garinių. Resldencfja 838 DorcheMter Avenne 

Dorebester. MMss.

drus
koje.'

Residencijos Telephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779-lV

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balsam aut.- 
jas, Real Estate Ir Public Netars-

258 W. Broadway

omai parapijai teks nema-i 
ms pelnas, nes žmonės dirba į $
'tromai.

./

t

M ■r" ' -.^4'^

i

DZIMDZIAMS PAVYKO
š- Gruodžio 9 d. Pzimdzi? 
įtupėjo savo va i d mini a. k a1 
dininias materialiai ir mora 

Sliai navvko: suvaidmt;
landžiai, publikos būta a p 

eiai.
) vnidi’iimo Boston 
e^teitiniiikai T. Grc-vis 

.J; Palionis visus ar 
išvežė vakarienės i " 

įį’feStoTaną. Po sma;
orimo ir stinraus

^Įžįo vaidintojai 2: e ra m e ūp^- 
Įminėte biznierių vežini, išst 
Skirstė po namus.

FĖRAI, FĖRAI 
^Ąteinantį nedėldienį 13 d 
Ipitodžio tebesite? šv. Petrn 
^•hpijos fėrai pobažm-tinėj 
Ivėtainėj ant Penktos gat- 
y|s? So. Boston. Mass. Fė 
BąĮ prasidės 4 vai. po pi et. 
Kdgi So. Bostono ir apylin- 
l^jlietuviai ir lietuvaitės 
Bąip vedę taip ir nevtdę visi 

kviečiami atsilankvti i 
Imjctefėriis. Jūsų atsilankv- 

suteiks parapijai nan- 
BgŠL Atėję galėsit linksma’ 
^kąra praleisti, gilinki iš-

Sontb FVv<tnn V?.*  

iMAlNA (SKALNA' 
I^CBTUVIB ADVOKATAI 
žllsfiiįiBaigęs du UMversiteto 

jffl ūniversity gi A B 

ftufhiagtoa Univ ro LL P 
ifiužBIKINKO- 

/ (antro*  tubopi
W gn Bostoa
?/R ei i d e n c 1 j a 
farvard Su. Cambridge 
$01. ŪBlversfty 1483—J.

PAVYKO
T LMilIikevio groeerne nrir į > 

^olumbus Yve. vagiliai pro ; 
’^no-.o stoge buvo inbnd" 
^shlnre uSF-ffa.” nuvogė 

bf-t seife dra buvo $ 
'"'on. kuriu n.enastebėjo.

3E0RGF H. SHIELDS;
ADVOKATAS

<11-812 Old South Buildinv 
294 Washingrton Streėt 

Boston, Mass.
vntandoo: 9 1 M Ikf 5:SH P Si

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston

Telephone East Boston 1490
OVnmimr

37 Gertam Avenue, Brookline 
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS
kuris lanko Suffolk Teisią mokyk
lą Ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
įuo 3 iki 5 valandos po pietą išsky- 
-ns Šventadienius. Lietuviai kad 
Ir mažai sukalbantieji angliškai ga 
n kreiptis įvairiais reikalais pas 
mane A F Kueižio adresas yra 
toks: 308 E. Nlnth Street, TeL So 
Boston 1696.

Tel. S, B. 2805— R.

. I E T U V I S 

OPTOMETRISTAS

S Iftegzamlnuoju akla priskirto akl
ei niua. kreivas akis atitiesinu Ir 
P smbliJoniškose (nklose) akyse «n- 
>5 zrijžinn šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pašakarnis, O. D.
i 447 Broadway, So. Boston.

Receptu išpildyme
Del Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame 

Viską Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti i 
mūsų gims veido pauderius, kosmetikas cold 
eream’ns ir visokius tonikas dėl teaukų. Taip-ti 
turimo nanjmrtte išradimo molio H.a vr-Mr>
Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

Paj> mw galima gauti ir Sarcros raistu. 
m^*  fxam^ agentai Sereron Kompanijos

rž>akymns siunčiam į visas dalis svieto. Pinigus sius 
ir/.sakvmais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašo-

J. KASPARAVIČIUS (CASPER^

FLOOD SOUARE PHARMACY

J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G.
S a v 1 n i n kai

So. Boston, Mass617 E. Broadway
f Po Imperial Teatru).

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

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu
sių vyrų. Pas mus kaina jrra pigesnė kaip kitur. Pra
šom užėję persitikrinti.

P.LIKAS, Savininkas
456 BR0ĄDWAY . SO. BOSTON, MASS

INDIJON Al SUVIENYTOSE 
VALSTIJOSE

Indijonų skaičius Suvie- 
n-yose Valstijose, neinimant 
Akiskos. padidėjo 2.693 per 
fis.kališkus metus baigiant 
birželio 30 d.. 1925. sulig pa
duotų skaitlinių Vidaus De- 
par+amento Indijonų Biuro.

'ą1 Iš viso. Suvienytose Val-
Į
£ stijose indijonų yra 349.595. 
/ arba padidėjimas ant 18,976 
p r>«r pereitus dvyliką metu. 
£ Oklahomos valstija vis turi 
£ daugiausia indijonų — 120.- 
B 163. (FLIS.)

DfL, K. KEISTUpIGDRJO) 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalieckas,

514 E. Broadway, So..“Boston, Ha» 
VTCE-PIRM. — Povilas Rtika,' ’

95 C Street. So. Boston, Mass.
ROT. RAST. — Antanas Maceinas
450 E. Seventh St. So. Boston, Maso 

i-TN. RAeT. — Juozapas Vinketčin:
906 E. Broadway, So. Boston, lias> 

KASIERIUS — Andr. Zalieokas,
611 Ė. FLfth St, So. Boston, Hjub> 

MARŠALKA—Kazimieras Mlkalllonla
906 E. Broadway, So. Boston, lias»
D. L. K Keistučio Draugija laito b« 

-o mėnesinius susirtnktnras kas pirm. 
• edėldfenj kiekvieno mėnesio, po atrr<- 

•®4 Washlngton St,- Boston, Mas*  
: :30 vai. po pietą. Ateidami ant sus 

’ n kimo atsiveskite su savim daugis 
innją nariu pri^ finišą draugija r 
-ašytl. ■

iv gLAZIMIERp B. K. DĖJO
VALDYBOS ANTKAtĄ]

■’ '-mtninkas — J. JaroSa,
225 D Streetųp-Sdgftoste® W .

'ce-plm. 1. GrafftmAža '
157 M Street 8o ■ Boston

Prot. Rašt. — VI. Mickevičiui, /
405 Third St., S. Boston, Ifašš 

Ftolnsą Raštininkas — K Kiška
8 Hatch Street, So. Boston, Mv» 

'Miniukas — L. švagždys,
111 Bovren F t, 8a Boston, to*  

rvarkdarys — P. Lančka,
895 R. Fifth St, So. Boston, to«

Draugijos reikalalB tereipkit&r 
idg j protokolą raštininką.

Draugija savo austmklmua teikt a- ■ 
utagtaienj kiekvieno mCneedo 1-nu r» 
po'pietą pnrapljoe saM> «*>• ’

DKBTA U2TOTO8 DUKTOtr 
po globa Nornros

8OUTH BO«TONr M/LSB ||
< VAIiDYBA c % 

ptnk&.U - 3 ?
80 Corbet St, Dorchester, Mas.

Vlce-Plrm. — A- Janušonienė,
1428 Coiumbla Bd, Sa. Boston, 

Prot Rašt — O. Sinurienš,
448 E. 7-th St, 8a Boetno, Ma» s 

Fin. Rašt — J. Keys.
115 G Street So. Boston. Mas 

Ižd. — O; StaninlhtS,
105 8-nj “ H

Tvarkdarį
184 6-th 

Draugijos}:

ką kiekvieno mftiesi... 7^0 Tikus

I
 DANTISTAS

JR. A. J. GORM«t
(GŪMAUSKAS

706 Main ‘8t. Monteilo.
IĮ (Kampai Broari Street'

(SEYMOUR) i
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gydo aštrias ir kroniškas užsisės 
justas llg'a® vyru, moterų ir vaiką 
pagal vėliausius metodus, kaip ra!: į 
aitra-violetiniais spinduliais. kwarr? j 
žiburiu, tfrermo therepa. ir kitai.- ; 
elektro medikaiiškais budais. Egza ' 
minuoju krauju. Slapumą, ir spia" 
duius savo laboratorijoje. Nu trati ; 
kiu X-Ray paveikslus. Telpg) «n Į 
telktu patarimus laiškais. ;

Ofito valandai ;
nuo 9 ryte iki 9 vakare f

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Ma«s.

(Antvs rabos) ;
Telefonas---- z--------------S. B. 4<x>c i

Valstybinei! Kauno ligoninėn 
per 1924 metus Įstojo 1988 ligo
niai, išstojo 1801, mirė 193 ir 
liko 1925 m. 193 ligoniai. Dau
giausia sirgo chirurginėmis ir 
vidaus ligomis.

SVARBU LIETUVIAMS
■' Nepamirškite gerbiamieji paremti sa
vo tautieti. Mes turime batų-shoe krau
tuve. Mos pasistengsime pritaikyti ba
tus pagal reikalavimą. Kreipkitės Ir 
reikalaukite sampallu o mes pranešimo 
kokiom sąfygėm galima pirkti ir pri- 
sią-sime sampallus.
TUP AMERICAN LITHUANIAN CO. 

John Blifką, Affento^, 
Dolpg^itl^: Ni T-

Uam

aTėL Res. Tel.
.y 8831 Prospect 0415-M

D. A. ZALETSKAS -
Graborius ir Bali|ąipūotojafe I

- <18 MffTV SOUTH

(JR. H. S. STORI
y. <KW aPECLKMSTAA- '-^^ 

«»• W Brotd^y: «d'Boetoe 

VAfcANDOt t Ite JMT,rnk,

JJod.es



