
Į šviesuomenės. ; 
į.*-, Edisoną^

JAU NEREIKIA 1

tez ‘ ^ojyva keletas duo-

i108 kepimo milžiniškų kom- Bcteo skolas turėjo jmo- Keletas didžiu tokiu
K $5,W,000. Tai premie- P Keletas didžių tokių 

;?• - a «x iL i i kompanijų susiliejo ir suda- 
atsieaufc kad k cij su ^ooo,..

ikws penktų skolų o
IftS-' Vie“iŠ kOmpa‘ 
»<rtųjl,wu,ouu. UK? riją yra Ward Baking Co. 
M:, ' Ta kompanija Xew Yorke

'y™ parduoda kepalėlius iš 12 Hn-
TuT , , T . ’ , ... eiių po 8e. Gi tarne mieste fltis, kad visas įmokejimas , .__  , ..s - - • finų kooperatyvų kepyklų

kepalėliai po 16 uncijų par
siduoda po 8c. i

:' Žmonės šaukia apie išnau-

išradėjas Edisoną^

^fhm«Į.kr 
tam sykiui jau ui 
ko, kad bendq|i 
nių i&ilaviniBMį

mergina,
pas pažįs

‘ .iš užpakalio j|
Kiltai, užėir

NUSIŽUDĖ KETVIRTA

LieruviŲ kaliniai grįžtantieji iŠ Lenkijos Lietuvon. M 
via i lenkt; kalėjimuose il-4 laiką pūdyti ir varginti I 
ir vaiką kalinių 2. Kauše kaliniai buvo širdingai priimti. 
se. Jų laukta keleto j miesto vietose ir džiaugsmingai b«TO

_  . Baltstogės ir Varšuvos kalėjimuose. Kaliniai nusilpę ir s 
Jįp Žiniškų kompanijų, bet vra nurengta visuomeniška. vakarienė, kur ioj dalyvavo daug aaję^iaaę

KOVA SU VĖŽIO liga

Anglijos daktarai V. Gai
Bernąrd surado ir at- jojimą, apie įsigalėjimą mil- r 
vėžio mikrobą. JJ. j1”' '' , ’7.

Is^epijo tą mikrobą ne tik tokių, kurie nedejuoja, o ži- 9
Tams, bet ir pauk-Į11?'**^  kaip kompanijoms1 

^įĮįjąms. Jiems pasisekė tuos užeiti. į

SUDEGĖ PENKI ŽMONĖS !

NEM YORK. — Prie E.! 
14-th St. sudegė penkių auk- ‘ 
ščių namai. Sudegė kartu 
keturios moterys ir vienas 
vyras. Kiti penki žmonės

bus išvesti gyvais. Ta- 
išradimas duos galimybes 
lemai pasekmingai ko
še vėžio liga. Tyrinėji- 
tęsėsi du metu.

■Mlra imtu 
24 <L i 
ynai*  

fįUflOL iUo po 24 
buvo tiei 

K M ta rpe buvo ir
! ' ' "■ i '■ * — i .. ii iwmTnrį|iferririi i i“-

Francijoj Mal 
apie diktatūrą

Tie Hetu-

I VoKe<^ ir .mo š™ 1
P pavyko ištrukti įf nurepeč- J

Edison sako, W jš savo pažįstamus.

ipolicija, bet banditai
, ... „ , . !jau buvo dingę. Merginoj 'J

Dav^1^s^a1^- rankas banditai bandė užpa-
Dabar dar sis oąrbuojasi, 
kad patobulinus; iramofo-
BUS-

Ant senatvės &Os0n dau
giau miegąs ir mažiau val-

| išradimų j fe
į džiaugiasi gramafdn&is ir!

kalyje surišti. Jai besiprie*  . 
žinant banditai kruvinai ap- 
draskė jos rankas.

TEISINGUMU BIZNIO
NEPADARYSI yį

SHENANDOAH, Iowa.— 
“Mūviu” teatro savininkas 
garsindamas savo programa 

^paskelbė, kad “feature pic- 
ture” būsiąs, silpniausias, . 
kokį tik jis matęs. Tai kas 
atsitiko? Jo teatre kas va- - y 
karą būdavo po 500 žmonių, | 
o vakare, kuris paskelbtas J

gis yra avižinė košė. (oat- 
meal), sardinkos ir pienas.

Jo paklausta, Jšdą jis pa
tarimą gali duotf jautienas 

pa- 
ne-

vaikinams. TaitEdison 
sakė: £iJaunieji vyrai, 
klausykite patarimų.”

UŽTAIKĄ

di
FRANCIJOJ JOVALO 

DAUGĖJA

Franci joj ministerių kabi-
_ ________ Ten minis

terių kabinetas taip nepasto
vus, kaip oras... IŠ tik ką. 
vargais negalais sudaryto 
Francijos mini 
te išstojo

THAMPTON, Mass. buvo apdeginti. Gaisro prie-:
MeneętoĮniko bėgyje šita- žastis nesusekta. Žmonių ______

miestelyjenusi-, būt žuvę daugiau jei ne šuo. neįuį įrįzįs.
jgketvirta studentė. Pas- (kurs gaisrą pajutęs ėmė loti

į u . .sykiu nusinuQdįj<į ir nubudino kaikurinos žmo- 
u arnienė. Šeimininkė, nes. Tie pajutę gaištą ėmė

.'^as kurią ji gyveno, sako, gelbėtis ir kitus geliiėTi.
t kad nusižudžiusioji dažnai 

^•Jęrimtosi armėnų pogromais. 
pl’Per tuos pogromus turkai 

nužudė jos tėvus, brolius ir
iy seseris. Tik viena sesuo teiš-
Av likus.

V aidžios įstaigose i 
valdomose pramoki 
džiausiąs buvo j 
Paštininkai 
malonę,

| BIDDEFORD, Me.—Biz- 
jjj nieriai bandė sutaikyti vie- 

jfats tos audisnmės darbininku su 
ei kompanija. Korrapąnija yra

Mussolini su savo :
■toriu kabinę- ■ fašistais.

; \ GAISRAS BANKE
X WILLIMANTIC. Ct. — 
«^;Windham National banke 
v buvo ištikęs gaisras. Nuosto-

• lių padarė už $125.000.

PAKAMA BRANGIAI 
ATSEIS

Anglijos vyriausybei ang
lių kasyklų kompanijoms pa
rama atseis £21.000.000. Ka
syklos neduodančios pelno, 
ir tik vos gali išsiversti su 
valdžios parama.

ran.- Misteri, Tas pat buvo ir Rusijoj po ti. Dabar bedarbiauja 3,«« sutarti Looamoj pada- 
Kabineto nariai caro nuvertimo. Partijos darbininkų. Komitetas ban- yų. tai Ispanija pradėjo 

-.esalfjo sutikti su io finan- varžėsi, kiekviena bandė dęs tarpininkauti sako, kad'dervbas vesy su Franeija. 
'i7 e politika. j diktuoti valdžiai, kiekviena nesimato greito ginčų pas

mcijos finansai tai visų 
pradžia. Dėlto dau- 

:a ir sprogsta kabinę- 
Franci joj -politinis ka-

valdžiai taip sakant lipo ant L baigimo, 
kulnų ir tas Rusijoj priren-1 
rė dirvą raudoniems diktato
riams. Italijoj. Ispanijoj,

* PRIEŠ ATEIVIŲ KON
CENTRACIJĄ

WASHINGTON. — Res
publikonų atstovas Fish iš 

t New Yorko valstijos Įnešė
* kongresan bilių draudžianti
# ateiviams sudarvti tautiškus 
f centrus. Tą bilių įnešė del- 
į4», kad Italijos premieras
♦ Mussolini patariąs Amerikos 
italams sudarinėti centrus.

D0VAN0S VEDANTIEMS
PINNELLAS PARK. Fla.

— Šio miesto majoras P. J. 
McDevitt duos po $10 kiek
vienai apsivejančiai porai.

kūrilabiau ėmė
i Drąsi dėjo kolo-

10 MINUTŲ IR $129,598.63

NEW YORK. — Našlė 
Vengrijoj įsistipimo balti Arthur Miller?o laimėjo by-' 
diktatoriai. Nebus dyvų jei lą prieš apdraudos kompani-

Anglija ir Portugalija kad 
sudarius panašių taikos su
tarti ir nesusipratimus 
tam tikrą teismą išrišti.

neapgailauja savo žygio. Jis 7^ 
nenorįs neteisingu būdu gan- 
ti pinigų.

APVOGĖ ARTISTĘ

na <■

per
SUĖMĖ VAGILKAS 5 f

FALE RIVER, Mass. — ; 3 
Policija suėmė tris jaunas - - 
merginas, kurių viena 19 m., 
kita 21 ir trečia 23 m. am- -

NEW YORK. — Amelia žiaus. Jos landžiojo po krau- . ,
Franci jo j dabar atsiras koks ją. Jos vvras buvo apsidrau- B ingham, žinomoji artistė-j tuves ir "vaginėjo. I as jas 

:x— 1—-------- - 1 a-!rasta pavogtų daiktų už apie _ >
$300. Jos pasisakė esančios .<> 
ųš Bostono. --s

.Yme- Napoleonas, koks baltas dik- dęs ir jis nusižudė. Bet nu-: 
: mo-

i tapo banditų apvogta. * _ . 
■vogė $1,500. Banditai die- 
:nos metu inėjo į jos reziden-1 
ei ją ir sutikę tarnaitę atsta- į 
tė revolverius ir liepė vesti Į 
artistės kambarius. Tarnai
tė turėjo klausyti. Banditai 
sutikę artistę jai atstatė re-

totorius. Dabartinėms tęsy- sižudė dienoje, kurioje bai- ; 
nūms galo nesimato. Tuo gėsi užsimokėjimas. Reikė- 
tarpu frankas vis smunka ir jo išspręsti kurioj valandoj 
padėtis blogėja. Žmonėms ir minutoj saužuda mirė. Tai 
tokia netvarka įgrįsta ir jie i buvo prirodyta. Užsimokė- 
paskui netik nesipriešina o,-j imas baigėsi 3 vai. po pietų.

Buvo prirodyta. kad Miller volverius ir liepė tylėti.. Po 
nusišovė 20 minutū prieš tą to ėmė kraustyti ir radę $1.- 
valandą ir už 10 minutų jau 500 išbėgo. Tuo tarpu pas

. artistę buvo išviso pinigais ir

■deriai Fran- 
. kad ten nė-

PASIRAŠĖ ŽIBALO JT# 
SUTARTĮ

MASKVA.—Rusijos vai- 
džia ir Janonį jos keturios ži- 
balo kompanijos pasirašė su- 

■“arti, pavedančią Japonijos fJS 
kompanijoms išnaudoti Sa-.jįra 
^haline žibalo versmes. Su- . į-(a 
tartis padaryta 45 metams.

ASTUONI DARBININKAI 
BĖDOJ

NEW YORK. — Prie 47- 
tos gatvės darbininkai taisė 
namą. Xetiketai namai griu
vo ir užgriuvo 8 darbininkus. 
Jų gelbėti atpyškėjo gaisri
ninkai. pagelbos teikti atbė
go daktarai, paskutinį pa
tarnavimą suteikti pribuvo 
penki kunigai. Visi gyvas
tį rizikuodami bėgo gelbėti 
darbininkų. Vienas darbi
ninkas jau besąs negyva*.  
Du kitu pusgyviai tik po še
šių valandų darbavimosi te
buvo išgellyti. Perki dar
bininkai gr°it buvo išgelbėti.

;as k Jas daiktan
T''del partijoms 

daryti koalicijas 
ns'. Neineinan-

n

DALYVAUS ISPANIJA

dės rudenį 1926 m. 000.

amas.V&uil

Italijoj veik tas pat dėjo-: 
si kas Franci ioj. Partijos, 
vedė baisias rietenas, o dar
bai ant vietos stovėjo. Pre
kyba ir pramonė apsistojo.

$
$

paraližuoja

TVERIA OPEROS KOM
PANIJĄ

L D. K. S. dvasios vadui, 
Montellos klebonui kun. J.:

ų na dėtis jau 
jo iki kaulu 

■juu. įgriso iki to. kad 
i;s jau šaukia, kad rei-

PRATRŪKO TVENKINĮ 
ROBEVAL. Kanada. 

NEW YORK.—Rusas dai- Popieros dirbtuvių tv<

darbą.
šA-kia d-D

ir na°reidauja diktatoriaus.

NEPAVYKO IŠTEKĖTI

NEWPORT. Mass.—Na- 
e Clara Belle Gracey, 32 m. 

amžiaus, nuėjo su savo nau
ju būsiančiu vyru išsiimti 

peivedimo laisnio. Viskas 
serai buvo. Tik išėjus iš 

esto halės, našlė gatvėj 
po ir mirė. Daktarai 
ažino. kad mirė širdies

VIESULĄ MEKSIKE
ksiko sostinė nukentėjo 

smarkios viesulos. Žu- 
k) du žmonės ir naujai stato- 

teatras viesulos tapo nu- 
utas.

kad ta jovalą ba’gY Vrnni 
<ako. kad reikia valdžiai 
si antai svarstvti ir nulemti . 
reikalus ir naskui juos vy- 
\-mti. Kiti rnl-alnma dar L į K g centro Valdybei, 
OTK-žtesnio žmesnio. Kaiku- redafaija ir
ne užsimena kad Francus splurtuvfc darMnSntad p^sii- 

Ispanijos ministerių kabi- nennsms l>e diktstniraus. be nta>jan^į.ifa]dgW.
netas nutarė dalvvauti Ame- savotiško Mussolinio. i™ r a,—MVint

rikos pasaulinėj parodoj i 
rengiamoj Philadelphijoj 
T926 m. paminėti 150 meti
nes sukaktuves nuo nepri- 
gulmvbės paskelbimo.

UŽSIMUŠĖ PRINCAS
Bavarijos princas Lowen-;buvo negyvas. --------- - r

stoin. 8 m. amžiaus tapo au-l Teismas apdraudos kom -' deimantais $25,000. 
tomobilians pervažiuotas.Jis 'paniją privertė našlei išmo- 
"-iefoj žuvo. Ikėti apdraudą su nuošim-

________________________ jčiais. Nusižudvmas įvyko
i kovo 2 d. Išviso našlė gavo

UŽUOJAUTOS PAREIS- h .. '
? viii ■ n Sanzuda buvo apsidraudęs

KINAS sPenn Mutual Insurance
kompanijoj.

ŽEMĖS BANKAS

Meksikoj steigama naujas 
bankas. Tai bus žemės I 
kas, iš kurio bus skolinama 
žemdirbiams. Kapitalo tu
rėsiąs 50.000,000 pezų. tai y- 
ra $25,000,000. Prezidentas 
Calles tą banką atidarys per 
Naujuosius Metus.

NEAPLEIS VATIKANO J
RYMAS. — Buvo kalbųdiįj 

an~ apie tai, kad popiežius su-J 
laužysiąs seną nusistatymĄjTg 
ir išvažiuosiąs į kokias tenj&Jca 
kilmes už Vatikano siėntfgS 
Bet iš Vatikano paskelbtu 
kad tos žinios esančios be 
mato. ’ 'aTUSUSIORGANIZAVO 

STUDENTAI

DEN V ER, Cdo. — Šio 
miesto universiteto studen
tai, kurie mokinasi ir kartu 
uždarbiauja, pradėjo organj- nininkas Šeliapin, kurs da- pys pratrūko ir gręaė 
motis. Pirmiausia susiorga- bar veikia su New Yorko ir miestelį Vol Jolbety. Bet J 
nizavo langų plovėjai. Jie Chicagos operų kompanijo- vyko dalį vandens suk 
įsteigi unija ir prisidėjo prie mis organizuoja savo operos liuoti ir didelės bedas nęjĮ 
Amerikos Darbo Federaei- ^kompaniją. Maršrutą pra- ko. Nuostolių Už apie 
jos. :

Fisiems' Apsakykite, Kad “Darbininkas” PerGnodžtoNeusiNapi



lę: įlos dvi

>' das gali mokėti darbiifin-

_______ ___  _ ____ pobli- 
j tak y* tikta popina attinineioms 

;***nj<B8-*7 ;Ū- ) "t 4 • r.H;» '
1M20?Imaxo sLAvoKil&ki 

| YALCAB . .

Stebėtina* • rtoMloi* g***l - 
ir mylimu s»b»UUŲ tokiam*. Bif *&■ 
kordtj prltrauktlhos' savyMtf '/Et: 
saldžios ir sujudinančios jnekxŠjua» 
gaivus ritmas, tobulas-Ignąteteaa.

Vilniaus InstrumenUMikaS

vo jhsmės airio gaminių? ■ Vo
kietijon.' Bet mes perdaug

raSyti mūaj laikraštį vietai 
doleriu pigiau. Kviečiame

:*  '.-es

Degti gaminti.
KHąg’ b&das neilgai tetru-
; Išaugusį karo metu įoh-’
nė greit gamino. O ąjxne~

Uftėjustos kare šalys maža 
šteaė jo pirkti.

Į . Vos dvejienas, metams nuo
io išėjus, susidūrė sunkus 
y bos periekliaus krizis 

i visomis’ jo pasekmėmis ų 
Išūkautais, streikais, nedarbu 

bankrotais.
. Daug kas manė, kad bent

C žemės ūkis ištiksiąs šio kri-:
ė zio neliestas. Bet ir ši vil

tis apgavo. Žemes ūkis, nors;
vėliau, bet ir jis tapo šio kri
vio auka.
, Krizis pirmiausia pasiekė j n> apie 800 milijonų dolerių, 

s.taihbiosios gamybos cent- įTU() tarpu aukščiau matėme, 
rus: Šiaurės ir Pietų Amen-'ųad viena tik Kanada 1917 
kąų . .'.u. išvežė už 1586 niil. dole-

\ėliau jis persikėle ir Įį -ių. O Jungtinės Amerikos 
Europi. Šiandien jau ir mū-. ValstvlH's 1920 met. išvežė 

Ū . sų šalies nors nedidelis eks- ;1ž 8229 milijonų doleri)], 
į^-. portas suinkiai sau randa, -.kaitant aukso verte, lygiai 
L- rinką. į dešimti kartu tiek. Ties;;.

Iš kur atsirado žemės ū- kad J ungt. Valstybių išveži- 
• kio gamybos pertekliaus ! nio didesnę dalį sudaro pra- 

? Iš karo. Karo metu, kada vi-:-Honūs gaminiai, tiesa, kad 
į sa Europa turtus tik naiki-11920.metais, palvginus su 
;■ no, Amerika, Australija ir‘J913 m. aukso vertė šiek tiek 

kitos ne Europos šalys pasi- 'nupuolė. Bet vis tik negali- 
stengė išvystyti savo gamybą-j*na  dvejoti, kad Amerikos 

į ir užimti rinkas. i (šiaurės ir Pietų) žemės ū-
Paimkime. pavyzdžiui,, kio prieauglis žymiai prašo- 

Ū Jungtinei Amerikv.s Vaht,//-'ka Rusijos visą gamybą 
k- bes. 1910 met. žemės ūkio prieš karą.

produkcija buvo vertinama 9 1 IŠ visų Šitų faktų bu> 
miljardus dolerių, o 1919 m.
pakilo iki 25 milianlų. Va
dinasi. žemės ūkio gamyba

PI-padidėjo mažiausia dvig1!-
A -bai. O suvartojimą

laiką pačioje ša h' ga
kilti ne daugiau 10rž
tiek priaugo gyventojų.

Užsienių prekybos apy
varta 1914 m. siekė 4.2 mi- 
liardų, <» 1920 m. — 13.3 mi- 
Jlardų dolerių.

Toliau imkime /unmdą.
1914 m. eksportas siekė 479
milijonus doleriu. <> 1917 pa
šoko iki 1580 milijonų. Per 
dvejus metus cksp(H-ta> ]ffl- 

v ^didėjo bemaž keturis kartus.

įVKKfc įduoti 
skaičiai imta auksu).
. Tą patf rasime daugybėje 

Mtų, ne Europos šalių.
Man pasakys, kad ana 

miiun&s Rusija, žeme*  ūkio 
gaminiu didžiausias šaltinis, 

. po kam neišveža itei- puses 
io, ką prieš karų.

Tas milžinas, išsiplėtęs 
tarp begaliniu Europos ir 
Arijos laukų, pasaulio ūky 
vaidino tikro- nykštuko vaid
menį. Štai faktai: 1913 m. 
Rusija išvežė už 1.501,400.- 
MM) rubliui Šita suma suda-

Šiandien jau prekių nebeieš- 
koma, bet stengiamasi nuo 
jų užsidaryti uždraudimų ir 
muitų sienomis.
Tačiau vis tik kas ieško — 

tas randa. Ir mums reikia 
ieškoti rinkų savo gami
niams, nųs kitaip visa mūsų 
gamyba turės sumenkėti įi
mtas neišbrisime iš ekonomi
nio krizio.—‘‘Lietuva’’

NUTEISŽ IKI GYVOS 
GALVOS

BR1DGEPORT, Conn. — 
•James N. B. O’Mahoney. 
kurs prisipažino nužudęs sa
vo sužieduotine nuteistas ka-

psuriavinėti automobilius pi- 
pati, negu/ kiti išdirbėjai? 
Kodėl Fordas gidi gabenti 
savo automobilius į Vokieti
jų ir ten pigiau parduoti, ne
gu vokiečių automobilių iš
dirbėjai? Nors Vokietijoj 
yra labai gerų meistrų ir vi
si darbininkai pigiai dirba, o 
Fordas visgi kerta vokiečių 
automobilių pramonę. Vo
kiečių automobilių išdirbė
jai šaukia, kad jie subankru- 
tys ir 300.000 vokiečių dar
bininkų neteks darbo, jei 
Fordo automobiliams bus 

.leista Vokietijoj plėtotis ir 
jei nebus ant įgabenamų au- 

Vietoj toniobilių pakelti muitai.
Kodėl taip yra ? Todėl kad 
■Fordas išdirba neapsakomą 
automobilių daugybę.

Panašiai dedasi ir su 
•‘Darbininko* ’ bizniu. Jei 
mes gautume 25,000' skaity
tojų. tai galėtume peijnis

1 ad šrird'ien neužtenka 
!ipinti> tilCai žemės ūkio 
amvb<» kėlimu. Bar labiau

sudaro žemės ūkio gaminiai.
Imkime dar . bv/r/dūų.

C .1910 m. ji išvežė už 1509 mi-

su
prantama. kodėl šiandien ei
ta tokia kova dėl rinkų eks 
porini.

Ir pas mus ūkininkai vie
niu balsu skundžiasi, kad že- 
•nė> ūkis neapsimokąs. Yra 

nes tik ko parduoti, bet nėra kur 
parduoti. Alau skundėsi vie- 

•nas javu pirklys, kad šian-

DOVANOS! DOVANOS!
Kalėdos jau netoli. Jau ne N u pi gi n imu r vienas svarstė apie Kalėdų do- J....... , , ■me daug naujuvanas. Atsiminkite, kad pas ■’ v

mus. yra lietuviškų, tautišku 
daiktų — mėgstu staltiesių, ka
klaryšių, juostų, burkštininių 
daiktų ir t. t, šitokie daiktai 
geriausia tinka'dovanoms. Ka-

' ledų metu tų daiktų kainas nu
piginome. Naudokitės vieti
niai ir apylinkių lietuviai.

Tolimesnių kolonijų lietu
viams pranešam, kad gali išsi
rašyti. Kaklaryšių kainos nuo 
$1.50 iki $2.00, staltiesės po 
$5.00.
LITHUANIAN SALES CORP.

366 West Broadway
So. Boston, Mass.

tdjus talkinu prašome vi
siems savo pažįstamiems ap 

’sakyti apie papiginimą ir pa
raginti užsisakyti, “Darbi
ninką. Visus skaitytojus 
kviečiame išanksto už visus 
metus užsimokėti ir sutaupy
ti doleri.

Kodėl šis nupiginamas da
romas ? Todėl kad vra mums 
išrokavimas tą daryti. Nau
ji skaitytojai pasilieka sau 
agentinį uždarbi.
agentui davus, mes duodamo.
nuolaidą skaitvtojui.

Labai patogu administra
cijai. jei skaitytojas užsirno-

■ ka už visus metus. Jei žmo
gus moka dalimis, tai reikni 
rašinėti laiškus apie prenu-

’ meratos pasibaigimą, iš ko,kainą numušti.
dai osi i>kaseių ii laiko >u-. Visi iŠ idėjos, ir iŠ bizniško 

atžvilgio padėkite išplatinti 
nes laimėsi-piame mėnesyje “Darbinin- 

. skaitvtojų.’kii.” Kalėdų dovana Įūsų
Kiekvienas žino, kad juo di-jdraiigam 
dėsnis skaitytojų skaičius. J^ietuvoj 
juo pigiau laikraštį galima kas.” 
parduoti. Žiūrėkite, kokie' Visi •• Darbininko” priet^- 
dideli yj^i amerikoniški lai- ii ai ir pritarėjai padirix"kite 
krasčiai ir kokie jie pigūs, iper likusią gruodžio mėnesio 
Kodėl ! Todėl kad turi labai dali. Padirbėkite Įo prapla 
daug skaitvtojų. Kodėl For-Pinimui iki Nauji] Metų.

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

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

DARBININKAS
i 366 W. Broadway, So. Boston, Nass.

“Darbinin-

i O TU PALAIMINTA 
16025?! KALĖDŲ NAKTIS 

į ATEIKITE ČIA JUS 
ĮTIKIMIEJI

16026? ŠVENTOJI IšKILMIN 
SISū<i ICOKINI •

S11MVK ltoD , 
žiuos du rekordu visi džiaugsmin

gai patiks. Tai instrumentų IgraJ- 
tos Lietuvos Kalėdinės*  Giesmės, f- 
grajno “Kalėdiniai Tėvynės Giesmi
ninkai.” Harmoningi ir ramus var
pų balsai jum! nuneša toli, toli Į tę 
mažų gimtinę vietelę kuri dabar yra 
tūkstančiai mylių tolumo, bet vls- 
tiek meili. Kiekviena melodija pri
mena vietas, kurių gal niekad nebe
teks matyti.

Naujas Instrumentų Trio
_ ______ MEH.ES IR JAUSMŲ.

z 16027? Vuieus
; “STASĖS" POLKA

Mylimiausios parinktos šokių me- 
liodijos jgajtos Naujo Instrumentų 

$' Trio. Pradžiuginkite ir nusteblnki- 
A te savo pažystamus ir gimines šiuo 
g įdomiu rekordu, ir išgirdę, kų jie sa- 
X ko apie jį,- spręskite patys jo vertę. 
| Kabareto Orkestrą 

a -icnoc-p ĮVAIRUMŲ VALCĄB 
| iw*ox ; KAMINKRĖČIO Polką 
S klarnetų polka
I 16002? VESTUVIŲ MARŠAS 
X Columbia Liet. Orkestrą.
X Kas gyli būti smagesnio už žino- 
X mų. mylimą meliodijų. kurią sugraj- 
Y na garsus artistai? šis valeas ir pol- 
X ka. įgrajti garsios Kabaretų Orkes- 
« tros primins kaip senai, savo tėvynė- 
X je, jaunimas būdavo susirenka į va- 
X karašką ir šoka, šioms pačioms me- 
X lodijoms griežiant.

Trio
1 ’ ŽAIDIMO MAZURKA

t GEGUŽINE POLKA’

Labai smagus tokių rekordas, !•
;rajta taip kad jūsų širdžiai bu* V*. ” 
miela.

Instrumeutališkas Duetas i Cį
Annoulkus ir Klarnetas <

- . - K U B AN Ų ŠOK I S, f ?l.'
16014? 1 Mazurka X

r karininkų valcas ♦ "
Klarnetas ir garsioj! aceordl«n ar- , ; .

tnonika padaro čia jUrslj rekordu, 
piluą gyvumo, sugrajta puikiu rlt- i 
mu du gyvi parinkti šokiai. . . 1

Instrumentališkas Duetai ū
Armonikas Ir Klarnetas - <

1601^? '; DRAUGINGUMO Polka ■ 
, praKILNvM0 POLKA

•-!>'*'  -
Artistai. Įgrajnę įduos rekordus, y- 1 

ra garsus grojikai šitų dviejtpihgtru- 
mentų. Jie pagamino jums rekordą, 
kuriuo džiaugsitės visada.

Brooklyno Mišras Kvartetas ;
d PU BROLIUKAI ; !

T”72QA ' KUNIGAI (S. šimtas) < 
| PER TAMSIĄ NAKW> <

. . j L? (S. Šimkus) J
_ ; GRAŽIOJI POLKA
E2581 i PAVASARIO RYTAS į

< Į Polka <

H

S, Pas rous yra naujausi ir kitokie Columbijos kom- 
f panijos rekordai. ...   .............. . 
I Vietiniai ir apylinkių kolonijų lietuviai atsilanky- 
x kito į mūsų krautuvę, o tolimesnių kolonijų gali gauti 
S per paštą. Tik tokiame atsitikime užsisakyti 6 rekor- 
S diiš ant.karto.. Prisiimtus statnpę už 2c. yrapasiunčia- 
£ mas pilnas rekordų katalogas.
| Kreipkitės adresu:

| GEO MASILIONIS
Įt 233 WE3T BR0ADWAY SO. B08T0M, HASS.
£ Tel. So. Botson 1456-J

ta r J¥ Vnlrni plrmlnlnknvo.

"'aminius dėt:.. Jei neturėsi- ■ 
.ne kut žemės ūkio/gaminių ■ 
dėti ir būsime priversti, juos 
•iž niekus atiduoti, tai mūsų 
gamyba augti negalės. Ji tu
rės >mukti. nes ūkininkui

Lietuvos užsienio ir vi 
daus padėtis

Į Tęsinys)

J Ūkio Akademiją—dvi aukštąsias Įstaigas, kurios ; gerinamieji. Amerikos lietuviai. Belankydamas ■ 
j gamina nuims visą eilę aukštąjį mokslą beeinan- Rietuvių kolonijas, pastebėjau, kad mūsų tautie- » 
: č-iii ])ili(-čiĮ. šiais metais i L’niversitetą įstojo ;eių turima gražių namų, gražių automobilių ir ~ 
! aidi 100<) nauji; studentų. Universitetas turi a-! gražių vaikų. C isa tat labai mane džiugina. Vie- ūį

” norėčiau pareikšti. Aš no- y 
vairiose gyvenimo šakose, mes leidžiame užrube- rečiau, kad Amerikos lietuviai turėtų daugiau*̂  
žiu visą eilę studentų, duodami jiems stipendi- į žmonių išėjusių sųiecialų aukštąjį mokslą. Lie</V

is met 
udentiĮ. Universitetas turi a-

pic 3<XX) studentu. Kad pagaminti specialistui i- ną tik geidavimą aš

Bet aukų valstybei, man rodos, nereikia
Pagalios aukomis valstybinių reikalui neaprūpin- ! jas. Tokiu būdu auga Lietuvai eilės inteligentų, 
si—nei gelžkelius nutiesi, nei plentus pravesi, j Jau ir dabar kai kuriems atrodo, būk reikia su- 
Čia reikia organizuoto kapitalo. Beito labai bū- 'laikyti jaunuomenės veržimąsi mokslam nes mo
tų laikas turtingesniems amerikiečiams > 
Lietuvoje savo kapitalus j koki nors bizni.
kyšite, gerbiamieji, jog jau dantis atkandate, be- 
pirkdami visokių bendrovių pajus arba Šerus.

Kai kurios tokių amerikiečių Ijendrovių šu- 
bankrutijo, net nepradūjusios veikti. Kitos pra
dėjo Lietuvoje darbą ir ji su nuostoliais baigė. 
Visi tariaus jūs žinote, kai tokioms lxndrovėms 
be.bankrutijant. keletą asmenų nežinia delko 
praturtėjo. Matyt, ne tiek Lietuvos sąlygos ne
buvo palankios bendrovės darbui, kiek pačioje 
bendrovėje būta kaž kas negera, nestipra, o gal 
ir nesąžininga. Dėlto pradedant kokį nors biz
nį, taip Amerikoj, taip ir Lietuvoje, reikia ge
rai jisai suprasti, nes kiekvienas stambesnis dar
bas reikailngas nusimanančių specialistų. O Lie
tuvoje tiek yra geram bizniui dirvos ir tokia ma
ža palyginti konkurencija, kad nusimanančiam

tuvai tnlksta geni inžinierių, elektrotechnikų, 
mechanikų ir kitokių specialistų. Tokiems žmo-y-ū j, 
nėms Lietuvoje uždarbis bus labai geibus. Žino- . 
nia. mano šitas raginimas atsiektų priešingo tiks- Sę • 
lo, jeigu aukštąjį mokslą baigęs jaunimas, 
amerikonėtų ir ne tik Lietuvon negrįžtų, bet 
visai pamiršti]. Tačiau matydamas didelį i 
rikiečių lietuvių susirūpinimą Lietuvos rri 
turiu daug pagrindo manyti, kad Amerikos 
tuvių jaunuomenei lygiai rūpės Lietuvos reikią 
lai. kaip jie rūpi Lietuvoje gimusiems jų t 
liams. Taigi baigiu savo kalbą, jūs r 
dainelės žodžiais: “Nors kitur šalis būtų, 
ne. bet Lietuva mums brangesnė, nes jinai 
tinę.’’

P. S. Atpasakojau geri), atstovo 
turinį šaltai ir sausai, nes nestęngiąu 
džiais pasakyti tirsųipojaus ir jausmo, 
tas nuo karto blykčiojo kalbėtojo godžiu

Iklll U,C j 7 A Cl ' \ - i . 1 u u 11

Dėlto labai bū- 'laikyti j
sudėti įkytų žmonių mums būsią ]>er daug. Taip. Da- 
. Sa-!bartinei Lietuvai gal jų būtų ir perdaug. Bet 

turint onimėje atvaduotąją Vilniją—jų perdaug 
nėra ir ilgai dar perdaug nebus.

Mokytu žmonių mums netriiksta. bet Dūks
ta įvairiu specialistu. Ar tiltas statyti, ar na
mas ųiūrinti ir Įrengti, ar baldai daryti—mes 
dažna' esame verčiami kviesti svetimšalius. Spe
cialių mokyklų steigimu tik dabar stipriau pra
dedame rūpintis, nes jų Įrengimas labai bran 
giai kainuoja ir specialistų mokytojų ligšiol ne
turėjome.

Pradžios mokslas dar tik mūsų įstatymuose 
priverstinas, l)et praktikoj esame priėję tik pu
siaukelės. Kaip minėjau, turime*  2,081 pradžios 
mokyklą ir 2,892 mokytoju. Kad įvesti privers
tiną pradžios mokslą, reikėtų dar pagaminti a- 
pie 2.580 mokytojų ir pastatyti apie 2,000 mo- 
\ ‘ Manau, kad per penkeris metus priei
sime prie priverstino pradžios mokslo, jeigu dar
bas neklindomąs eis kaip ligšiol ėjo.

Savo paskaitą baigiu. Girdėjote, gerbia
ntieji, ko mums trūksta ir kas jau padaryta. Ma
no kalbos tikslas Nivo nurodyti ir mūsų Tėvy
nės trūkumus ir pasidžiaugti jau nuvoktuoju 
darbu. Norėčiau dar tarti keletą žodžių j*ms

Atrijo* ntto. 
n»tvo’wuv*-

darbe žmogui pasisekimas beveik užtikrintas,

P

į

Dabar Lietuvoje tam tikrais įstatymais sutvar
kyta muitai ir mokesčiai. Taigi isanksto gali
ma visą apskaitliuoti. Ypač muitai labai,pro
teguoja, Lietu voš pramonę.

Belieka paliesti mūsų švietimas. Statistinių 
žinių jau daviau. Tik pridursiu, kad jin kelin
ti metai mes turime savo Ūnitersitetų ir Žemės

Gerb. atstovas kun. Šmulkštys 
racijas Centre pas kun. AlbariČį||^ 
717 W. |8th St ) daųg ir ląbaį j^ # i 
j ų ii dabartinės Lietuvoj 
kariuoiĄenės paradai ir ipokyklų »į

žū» Lietuves vaįądai.
naudoti • mąkffchpe .į£ jĮiyi^ja^ w 
rodant juos 8» ^sm "
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■ knu Vineo KUAUl^j 
>s šveisčių 

aijos. Girdėjau, gyvenęs 
har -nežinau kur. Prašau fe 
mtrašu : Opa Sra<lvllaŪJ,piž 
kevivienė, 212' Robiason į>i

vfėnąs
.įįietųyps Seimą

> , ęę . kun. J. DggiliSjku-

Ijjatįlyrą gerai žinomas.
8RĮ&-K., Ktjųigd Pagilo vardasGa- 
į^LVbiausia yra žinomas Lietuvos

r--------
žpį&F

> socialistams ir jų sekėjams 
^Amerikoje dėlto, kad socia
listai net keletą karty kėsi
nosi ant jo gyvybės už tai 
kad jis jiems išdrįso viešai 
teisybes žodį -pasakyti,, kad 
jis būdamas ištikimu Lietu
vos sūnumi, karštomis savo 

- kalbomis persergėjo Lietu
vos liaudį nuo to pavojaus 
kurį rengia socialistai.

Buvo momentų, kuomet 
komunistai ir jų sėbrai socia
listai bei. valstiečiai liaudi
ninkai, avies kailu prisiden
gę, lindo į minių tarpų, jas 
klaidino ir Lietuvai pražūtį 
rengė. Tai buvo Žemaitijos 
gilumoje. Atsirado drąsus 
vvmas, kuris nepabūgo jokių 
grasinimų ir nurodė mi
nioms, kas būtų jei Lietuva 
komunistų sėbrai užvaldytų: 
jis atvirai pasakė, kas tokie 
socialistai ir ko jie siekia. 
“Revoliucijos’’ ūpo apimti 
socialistai norėjo atimti gy
vybę tokio žmogaus, kuris 
jiems kiekvienam atsitikime 
ir prie kiekvienos progos 
teisybės žodį pasako.

Kun. Dagilis dar jaunas, 
bet energingas, darbštus ir 
iškalbus žmogus. Lietuvos 

. visuomenės gyvenime jisai 
labai aktyviai dalyvauja.

i-

,fc.

k

PULK. SHERWOOD A. CBENKY. 
prez. Coali<]ge’;> adjutantus, nesenai 
antru kartu apsivedęs. .lopiniui pati 
mirė Pekine Kinijoj.

K>ęvytep's^ 
-------

Jūspratikas kataliku 
studenŲ^ rūiūąūis
Per tą laiką., aplanlcgme. bę-. 
veik visas lietuvių kolonijas 
išskyrus mainierius dėl jų 
streiko. :

Savo darbą baigėme ir jau 
šiandien apleidžiame Ameri
ką, o su ją Jus visus.

Visiems, su kuriais mums-’ 
teko susidurti, iš kurių ga
vome paramos bei pagalbos, 
norime tarti dar sykį nuošir
dų ačiū ir paskutinį sudiev.”

Pirmoj eilėj dėkingi esa
me gerbiamiems kunigams 
klebonams. Be jų pagalbos 
ir pritarimo mūsų darbas 
būtų buvęs neįmanomas. Pas 
juos gyvenom, valgėm ir 
dirbom. Kun. J. šeštokas 
pirmas mus priėmė ir pasku
tinis palvdėjo. Pas kun. J. 
Simonaitį gyvenom ilgesnį 
laiką savo akcijos pradžioje. 
Kun. I. Albavičius buvo tik-

a Moi^'-.nįūĘ^^^įoęųąlygbŠ5 ’br^ūgėSųe,' nėgių .puti
buvo ganą. št^i^ |ląet nring- 
tii asmėmp iHWūgėlio kitų 
pagalba is pritarimu ateiti
ninkų rūmams gavome $12,- 
000. Mes gerai suprantame 
kad šiais laikais dolėris sun
kiai gaunamas,' o vietos rei
kalai kaskart darosi sunkes
ni. Todėl surinktoji suma

au^Jū
Negalime nepaminėti tų 

asmenų, kurie suteikė mums 
didesnių aukų.

Štai jų sąrašas.
Kun. J, Židanavičius $600.

aukotojams ir mūsų? rėmėš 
jams teikiame giliausios pa
dėkos. . ....

Labai daug sutikome gerų s i. 
ir širdingų žmonių, todėl 
atsiprašome, kad, negalime Į- 
visų pavardžių išvardyti. n 

s gerieji tautieJ 
čiai už suteikta mums para-1 ų!-1ly" SIX!B / r . , T».•:t:1 iCi • 1 i >:! r::Į -• l.!<
mą nuo ateitininku organiza- l'vm.Ku.-t. . ik v- , g_ SOI Ivmr^Miek..'c įjos nuoširdų actu n- nuo • s?., Hu.i-^n, < 
mūsų paskutini Sudiev! i ~ 77~.

Į ---------- ,< - u
Kini. S. Kiškis, A. Tylenis, svarbiausias 

Ateitininkų S. F. Atstovai.

Seime irgi svarbią role vai
dina, dirbdamas komisijo
se, dalyvaudamas svarsto
mųjų klausimų diskusijose. 
Savo nepaprasta energija, 
jisai išjudino Žemaitija.

Visas Lietuvos gyvenimas 
jam gerai pažįstamas, nes ji
sai yra gimęs Suvalkijoj ir 
ten augęs, o Žemaitijoj daug 
metų uoliai dirbo visuomenės 
darbą.

Be abejo, tuoj kils 'klausi
mų, ko čia gerb. svečias at
vyksta ? Šio rašinėlio p ra' 
džioje pažymėjome. kad at-, 
vvksta dideliu tautos reika- (Petraiti Atholv 
lu, o koks tas reikalas, pakai- ylome daug nuoširdumo, mū- 
bėsime kitu kartu. Gerb. sve-!sų reikalų atjautimo bei pa-' 
čias norės aplankyti visas 
mūsų kolonijas, tad ruoški
mės jį tinkamai pasitikti ir 
jo atvykimu pasinaudoti ir 
vietos lietuvių reikalams kel- įkas) ir veikė per spaudą ė p.; 
ti bei judinti. j K. Krušinskas). P. L. ši-1

Fed. Sekretorijr.itns\m\u-im “Garso” redaktoriuir!!

mus priglaudė, bet ir daug, 
pagelbėjo darbe statant mar-: 
šrntą. Kiek ilgėliau buvo-. 
me sustoję pas kun. Vaišno-' 
rą Pittsburghe ir kun. Aug. .

Visur ra- i

jgalbos. Iš organizacijų dau- 
•giausiai padėjo Federacija, 
jji pradžioje gelbėjo statant 
(maršrutą (p. B. Mastaus- ♦į

j Armėnijoj ir

Po $100 ir daugiau: Kun. Priimkite.
I. Albavičius, M. Grincienė, 

i.A. Stunkaite, M. Kazickas.

valgis vra aviena.

&& &

Virtlas

P-LE ELENA TAREILIUTĖ
"ra žuolių konteste ’uim<”jusi pirnų.lovtrnų i 
.•vnti'i ••]>;>. --bin-inko" koncerte. kurk • vykš-‘ 
salėje. H' s; ,n. sausi*! 1" •liPr;i. Be jos

Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalvojai apie 
savo gentis Lietuvoje? Kiekvienas Amerikos lie
tuvis siunčia kokią nors dovanėlę giminėms—ne
arsi! i k ir Tu.

Lietuvos žmonės mėgsta spauzdintą žodį, 
jie mėgsta geną knygą, bet nevisuomet išgali jį 
Įsigyti.

Gorų ir naudingų Įmygu gali gauti “Darbi
ninko.”

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

3 doleriu vertės knygų už 1 dol.
Jeigu nori knygų siuntinėlį pasiųsti Lietu

von, tai užpildyk šitą lapelį ir iškirpęs su $1.00 
pri siųsk.

KALĖDINIŲ KNYGŲ SIUNTINYS 
UŽ $1.00

T ai 8 c i v.s...........
Paktas n r apskritis

“DARBININKAS
366 West Broadvzay South Boston, Mass.

J. Thkims cglaites.

Visi susitūpi 
■to.r epapi

O tuo 

m ingai našu

BAISI NELAIME
Tankiai prisimenu savo tėviškėlę. Bet nie

kuomet apie ją tiek nesvajodavau kai dabar— 
šventėms besiartinant. Mano akyse taip ir stovi 
gyvas Lietuvos paveikslas su gražiomis bakū
žėlėmis, ošiančiais girynais, broliais ir sesėmis i dargus auk> 
sermėgiais. Spėju, kad dabar, Kalėdoms besi-1 
artinant, sniego storai priklota ir kad tais baL. 
tais sniego kilimais, rogučių vežini, žmonės trau
kia į mišką ir iš miško gražiomis eglutėmis pa- 
sipuoJe. Tai ruošiamasi Kalėdų šventėm-. At-įtimjnaws .lidntiesčiu krautu 
simenu, su kokiuo ypatingu ūpu laukiama km j vjh.;., natamaniamo 
eiti vakarienės. Snsivažiuoja gentys ir prie aTgipstn ,,an;r.
mojančio, valgiais nukloto stalo, susede. gra-' -• d „ • + ,„. .L . \. r . . . . . ? & . i panų laimi—taip pat motervs. bet m
ziai šnekučiuoja ir svajoja apie stamelę. apie JirdomnL 
aušrinę, apie jos sekėjus mokslinčius karaliusį.į- 
ir kitus, tam vakarui tinkamus, vaizdus, t’'3'i jni'kia 
lop pasigirsta giesmės aidai: “Gul ant šieno jau1 p
šiadieną Karalaitis šio svieto!” Jauni ir seni i 
vienų ūpu džiaugiasi šventės sulaukę, gyvi išli
kę, sveiki besanti. Kur čia žmogus sužymėsi vi
sus tuos atsiminimus. Mūsų Lietuva tiek graži, 
kad mano paprastai plunksnai neįmanoma viso driskiisiuosc drabužiuo: 
to grožio aprėpti. O, kad aš galėčia taip ra
šyti, kaip kitados pasvajoju ar pasapnuoju!..

Bet palikime Lietuvą su jos grožybėmis ii 
grįžkime į dėdės Šamo žemelę. Ir čia. antroji 
lietuvio tėvynėje, besama Kalėdų ir Naujų Ale 
tų! Ir čia švenčiama ir toms šventėms ruošia 
mosi. Tik čia savotiškiau. nei Lietuvoje. Lie 
tuvoje sielos šventė, o čia dolerio švente. (K 
matome kaip krautuvių langai išpuošti, išdabin
ti. Kiekviena prekybos bei pramonės įstaiga pri
mena Kalėdas, Naujus Metus ir jų reikšmę, bei 
katrų nepamiršta priminti atsisveikinti su vie
nu-kitu doleriuku. Man atrodo, kad čia, Ame
rikoje, jei kam šventa, tai tik biznieriams, nes 
nuo Kalėdinių “prezentų” jų piniginės tiek iš
sipučia, kai niekuomet. Jau ir dabar galima pa 
stebėti kaip žmonės tūpčioja apie krautuves. Vi
ši, kai skruzdės, skuba kai ką pasipirkti, kai 
kuo apsirūpinti. Namuose dirbama, plušama: 
plaunami butai, dabinama sienos, langai ir ap
lamai ruošiamos! prie ko tai nepaprasto. Rūbą 
siuvyklos apverstos darbu. Užsakinėja naujus 
aprėdus. Perka dovanas, vainikus, žaislelius ir
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J. KASPARAVIČIUS (CASPEPri

FLOOD SOUARE PHARMO

>.]o ir tnsemje vietoje 
Laukia ne Kalėdų šve

akys Įsmigo į ii
"irisi vaikučiai ir verkdami kartoja: tėte. tėte.. .

nėję. Guli ramiai, pajuodęs. Negirdi jis ne; 
-erksmo. nei šauksmui. Jau jam nieko nebe 
-eikia. O dar tik vakar, dar tik dienelę tam at 
tai jis leidosi į kasyklas linksmas. įvairiu suma- 
ivnni ir planu apie ateitį Ivdimas. Mąstė, tur- 
rit. ir apie besiartinančias šventes, apie žais 
elius vaikučiams. Mąstė, turbūt, ir apie kr 
wrs kitą. Bet... nežinoma priežastis, nuo ku- 
-ios užsidegė kasyklose slankioją dūjos, sukūlė 
i o svajones.

oje. Koki-gi nn.cstoiiai visos 
Sunku būtų apskaitliuoti. Sūri

mų Įsivaizdinti kiek darbininkui kraujo pra
irta ir pralieta visai beprasmiai, kapitalisto ki- 
'eiKs pralobinimui.

Statistikų perkeliai mielai praneša žinias 
dek tonu anglies per tokį ar kitokį laiką iškel- 
a, bet kiek kiekvienas anglies šmotukas darbi- 
linko kraujo sugėręs, niekas nepasako. Nie- 
;as nepasakys, kad veik piše kiekvienos kasyk- 
os įėjimo mūsų pilkoji žemelė tiek sugėrusi vai- 
uį ir motini] ašarų, kiek svarui anglies iš ten i.Š- 
zelta. Ir tikrai, kai Įsigilini, tai darbininko 
gyvenimas nieko nevertas su kapitalisto uždar
du palvgūiant.

visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti į„ 
mūsų gorus veido pauderins, kosmetikų? _cold.-ĮW- 
sream'us ir visokius Jonikus dėl riaukiu Taip-^A-^ 
turime naujausio išradimo molio dėl veide.
Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINIMEN1

M <’W'

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

617 E, Broadway , So. Boston.
<Po Imperial Teatru;.

M U S U r^A N E ŠIK tf s

PAUL’S CLOTHING
Pabandykit užeiti į Lietuvišką Krautuvę, 

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir 
šių vyrų. Pas mns kaina yra pigesne kaip kiftr 
šom užėję persitikrinti.

P. LIKAS, Sarininkas
456 BR0ADWĄY

Tada Anglijoje mirė visai pasenusi senutė—ka- 
■alienė Aleksandra, tai visa tauta apsivilko ge- 
lulo rūbais, viso pasaulio diplomatai reiškė 
tžuojautos, bet kada Alabamos kasyklose žuvo 
jeveik šimtas jaunų ir sveikų gyvybių, tai nie
kam nerūpi.

F
*

Vos keletą dienų atgal pasklido gandas apie 
tujų sprogimą Alabamow kasyklose ir apie kę- 

•’iiĮdesūtkų angliakasiu mirtį. Tuom tarpu ne- 
žiiiorną kiek tikrai tų žemknisių atsisveikino su 
šiuo pasauliu. Vieni laikraščiai mini 64 žmones, 
uti—-89, o treti—60, ar 58.

Kaip ten nebuvę, bet aukos stambios, tai 
vienais didžiausiu tragedijų darbininku g’i'veni-

* *

Kalėdų šventės ir Nauji Metai artinasi, tū
li žmonės džiaugiasi, bet daug vargšų liūdi ir 
vietoje džiaugsmo karčiomis ašaromis savo gyve
nimą daigsto. Ar dar ilgai taip bus?



•' Y

mcižimo tikslams.

JAUNI GEOGRAFAI tyrinėja žemės tano!i ir žiuri iš kur Santa Claus 
atvažiuos.

g?

‘ P A B B I jfl

Tel. South Boston 0620

Rojaus” ergai
gėtą lapkričio mėn. 7 dieną ginkluotoįbo^evikų 

ke Petrapily susirinkusį, Rusijos'liaudiues iš- 
ąjį Seimą. Jau aštuonerį metai praslin-

utalio bolševiką užpuolimo, ant liaudies atstovų, 
įmetą valdžios pagrobimo sukaktuvesbolševri 
osu dideliausiomis iškilmėmis. Rusi jos'.viduje 

os demonstracijos, kuriose dalyvavo varu va- 
ėiviai, valdininkai, armija ir šiaip jau papras- 
* Maskvoje susirinkę komisarai lėbavo ir girta - 

damiesi savo nuveiktais darbais. Užsienio bol- 
JĖįtstovai ruošė pokylius su šampanais, krupnikais, 
įįikra ir kitokiais prabangos .dalykais. Bolševikai 
ši viešai demonstruoti savo ^rojaus” turtingumu, 

į? J kailio nėrėsi, norėdami įrodyti, kad Rusijoje ne

‘F

?Ne kam kitam, kai tik tam pačiam tikslui ruo- 
valstybių neva darbininkiškos ekskursijos Į 

Sovietiją. Su dideliausia pompa garbinama 
jauly socialistinės tvarkos valstybė Sovietų Ru-- 

‘"* I‘?šAvo “Šventaisiais” Leninu ir Trockiu. Mat no- 
per tą žmonių mulkinimą neprasismelktų tik- 

kurios bolševikai bijo, kai raguočius kry- 
W^ienok, nei Sovietų aštuonerių metų sukaktuvių, 

ijų komedijos neužtvenkia vargstančiųjų Rusi- 
os";|^?l»ninkų balso. Jų vargai tįek dideli, kad iš bolšc- 

nieko nebelieka. Pro bolševikų pasakas pra- 
tų vargšų balsai ir visą teisybę pasako kaip tik- 

Sje šaly gyvenasi, kaip darbininkai jaučiasi ir kas 
laukia. Tasai socialistų vergi} šauksmas tilpo “So- 

'eskij Viestnik” 13 Nr. 1925 m. Štai*  čia paduo- 
atsisaukimo vertima:

teisinai veiktų be jokio atsižvelgimo į žmonių ti
kybinį gyvenimą, žodžiu, reikalauja, kad viešas 
gyvenimas liktų subedievintas.

Nekartą tenka girdėti iš .bedievių lūpų, jo
gei jie gerbia kitų įsitiki n imtis, jogei nekovoja 
prieš tikybą, o tik palieka ją privačiam žmogaus 
gyvenimui. Toksai bedievių pasakojimas yra 
gryniausias melas, veidmainystė ir silpnapročių 
apgaudinėjimas. Pro mihr Tiesą sako žmo
gus tuomet, kuomet jo žodžiai atatinka jo miu-

mintija, tai meluoja. Jeigu būtų tiesa, jogei 
bedieviai gerbia kini įsitikinimus, tuomet turėtu 
pripažinti tikintiesiems teisę tvarkyti viešą gy
venimą sulig jų privačiais tikybiniais Įsitikini
mais. Tokios teisės tikintiesiems jie nepripa
žįsta, nes reikalauja idant eitų sulig bedievių tai
syklėmis. kitaip kalbant, reikalauja, kad tikin
tieji turėtų dvilvpę gyvenimo taisyklę, vieną pri
vačiam. kitą, viešam : sau gi sari naši vienlypę.

Ar tai yra įsitikinimų gerbiams. jeigu kas 
pripažįsta savo įsitikinimams tokias teises, ku
rių nepripažįsta turintiems kitokius įsitikini
mus? O bedieviai tai daro, todėl netiesa yra, 
kad jie gerbtų kitų įsitikinimus. Yra veidmai- 
ųystč. Veidmainis yra žmogus, kuris siekdamas 
žemus tikslus, prisidengia gražiais ir kilniais 
obalsiais. kad niekos nepastebėtų jo nelemti! sie
kinių.

Bedieviai siekia visišką tikybos išnaikinimą, 
tečiau turi pridengę savo siekimus gražiais kitų 
įstikinimo gerbimo obalsiais. Jeigu galima gerb
ti kokį daiktų, jo nekenkiant ir laukiant jo išny
kimo, tai bedieviai gerbia tikybinius tikinčiųjų

i įsitikinimus. Yra silpnapročių apyaudinčjinias. 
Jeigu bedieviai pasisakytų aiškiai, jogei tiksliai 
siekia, visišką tikybos inšaikinimą. gal nevienam 
tikinčiajam akys atsidarytų ir nustoti! jų raš
tus skaitęs ir jų susirinkimus lankę. Žino gerai 
tai bedieviai ir todėl ramina žmones savo visiš
kai lojaliu nusistatymu tikybos žvilgsniu, įgiję 
Žmonių pasitikėjimą, nejučiomis diegia bedievy
bės nuodus. Tuom tiktai ir galima išaiškinti tą 
faktą, jogei visi tie netenka greitai tikėjimo, ku
rie skaito bedieviu raštus ir Susideda su jais. .-

Štai kitas gyfas faktas, išimtas iš Lietuvį 
gyvenimo, kuris parodo neabejotinai, jogei bfeęjT 
lieviai stengiasi tvarkyti viešą gyvenimą

.raugai darbininkai!
^fręitai jau bus 8 metai kai visos Rusijos proletaria- 

po geležiniu bolševikų diktatūros batu. Per 
įmetus tapo negailestingiausiu būdu pamintos visos 

Įminkit laisvės teisės: per tuos metus mūsų algos nei 
nepasiekė tokio didumo, kuriuo mes galėtumėm pa
ti paprasčiausius kasdieninio gyvenimo reikalus, 

^^ktai mūsų žmonos, seserys ir dukterys buvo privers- 
v|giriais eiti į prostitučių (paleistuvių) armijas sau duo- 
M^lnyti.
.lEačiau ir šiais negirdėto darbininkų pažeminimo lai - 

is^-ląikais negirdėtų rusų darbininkų kančių (tragedyj), 
rijįnėra lemta patirti nei vienos kultūringos šalies dar- 
dokams, šitais tad laikais atsiranda su mumis ir mūsų 
į^desėtkai ir šimtai niekšų (podlicli gadov). 'kurie žvė- 
Jžįhbūdu mindžioja darbininkų solidarumo idealus.

^Draugai darbininkai! Bolešvikų valdžia mūsų būrio 
jąigerins. Todėl netikėkite bolševikams, bet stokite į 

I#*  galutiną kovą už savo teises, už uždarbį ir už sa-

^^prąugai! Mūsų tarpe yra-.šimtai laižytkulnių-pataikū- 
į|||hi kuriais mes visų pirma ir tai be pasigailėjimo ko-

smer-
aųgpsios buržuazijos bernus! Jų vardus ir pavardes
kitę ant sienų. Tegu jie žino, kaip jiems atsimoka

ai už paniekintas savo teises.! t
^JEįsųįcotuokite juos, vengkite su jais susitikti, nekal-

šu jais. Palikite juos vienus sąu su jų visomis niek-
! (S ich podlostju į gadostju). Te gyvuoja dar- 
vienybė kovoje už savo laisvę!

in išdavikai bolševikai, parsidavę naujiems kapi-

.ine trumpatn rašiny tik trumpais bruožais apibu-
■♦ąrbininkų gerovė socializmo lopšy Rusijoje. Ką
kalbėti patį gyvenimą pamačius 1 Plaukai šiaušia-

Jp pamanai apie brolių darbininkų vargus Rusijoje.
lūžiai norėtųsi jiems padėti. Bet kaip tatai pada-
’JŽSžndien visa Rusija pavirto į vergų kraštą, šian-

Jsgfibnai darbo žmonių veika socialistinį jungų ir vai-
-gi tam bus galas ? Sunku pasakyti, nes dar 

numatyti. Bet, kad tas galas bus tai nereikia
‘į’Juk ir caras buvo galingas, bet pagaliau virto ir

fiį nebeliko. Nebeliks ir to devyngalvio komisąri- ir nuodugniai išnagrinėję to ryšio esmę, kurisfy- 
įjos slibino, jei mes ir visi Rusijos vergai solida- ra užsimezgęs tarp žmogaus vieneto ir visuome- 

ė prieš jį. Mes galime toms Rusijos darbo nes, turime prieiti prie giliausio įsitikinimo, jo- 
Mes privalome visomis priemonėmis gei tos pačios taisyklės, kurio stvarko žmogaus 

į tuo raudonuoju vergijos maru; mes privalome privatų gyvenimą, privalo tvarkyti ir jo Viešą 
visus jų kruvinus darbus, o svarbiausia me‘8 gyvenimą

, Kai dęl tiįįyieįą miliąnų 
^ėfūves srovės litų tariamojo įavogimo, tai

nuolatos ieškepriekabių prie reikia pasakyti, kad tai eili- 
Li etų vos valdančiųjųsrovių, nis laisvamanių prasi many- 
Kadangi tam reikalinga vi- mas. Kadangi tuo reikalu 
sokeriopų kaltinimų ir ka- suinteresuotas Lietuvos Pre- 
dangi tiems kaltinimams kybos ir Pramonės "Rankąs, 
faktų neužtenka^ tai opozici- tad jis ir duoda paaiškinimą 
ja pati juos Išgalvoja. Ypa- dėl tokių užmetimų. Paci- 
tingai tais, gabumais pasižy- tuo jame to banko rašinį: 
mi pašliaužininkai su savo 
“Lietuvos žiniomis.”- Visai 
nesenai opozicija paleido 
gandų dėl dviejų milionų li
tų išaikvo j imo. Kaip_ visuo
met, taip ir dabar, kaltinta 
krikščioniškosios srovės. A
merikoniškoji • “opozicija” 
“Keleivio,” “Naujienų,” 
“Vienybės,” “Tėvynės” ir 
kt. asmeny, savo burnojimu ■ 
pralenkia Lietuvos ųpozicio- 
nierius. Pa v. “Keleivis” pa
sigavęs “Lietuvos Žinių" 
“antį” bando ją savotiškiau 
nukalti ir apdirbti, o kad to 
atsiekus, deda begėdiški au
sį antgalvį: “Kaip krikščio
nis vagia.” Tokios nuvalkio
tos terminologijos žinovais 
kitados buvo Rusijos vežėjai, 
o mūsų išeivija susilaukė sa
vų, lietuviškų, “genijų” iŠ 
“Keleivio” abazo. Mat, so
cialistai kalba apie dorą ir 
auklėjimą, todėl jie “dorai” 
visuomenei skiepija keiksmo 
mokslą. Toksai, mat, jų 
tikslas.

“Ryšy su įdėtais “Lietu- 
. vos Žiniose” Nr. 265 (lapkri

čio 24 d.) straipsniais: “Pa
saka apie 2 milijonu” ir 
‘ ‘ Ką. daro 2 milijonai Preky
bos ir Pramones Banke,” 
prašome neatsisakyti įdėti 
šitą, mažą pataisą:

Finansų ministerija, norė
dama sutaupyti Lietuvos 
Banke svetimą valiutą dar 
vasario mėnesi kreipėsi į 
privačius akcinius bankus, 
užsakydama supirkinėti jai 
svetimą valiutą. Mūsą žinio
mis, buvo pavesta ne vien 
prekybos bankui, bet ir ki
tiems bankams, išduodant 
tam tikras sumas avansu.

Sąlyga visems buvo stato
ma, kad bankai užpirkti} va
liutą ne Lietuvos Banke ir ne 
Kauno biržoje, bet iš kitu 
šaltinių. Tokia finansų mi- 
nisterio politika kiekvienam 
finansininkuLatrodo sveika, 
ne, nemažinant esamos va
liutos fondo Emisijos Banke,

KATALIKIŠKOJI AKCIJA
> Kui'.. l?r. referatas skaitytas Federacijos kongrese)

Koks yra visuomenės tikslas, arba kitaip 
kalbant, ką žmonės nori pasiekti, kurdami ben
droves, draugijas, valstybes? Žmogus, kaip 

: matėme, turi daug įvairių reikalų, - kurių nega
li pateniknti pats savo jėgomis, turi daug vai
rių ypatybių, kurios gludi jame užuomazgoje, 
kaip ąžuolo ypatybės jo sėkloje, o kurią žmogus 
negali išvystyti be kitų pagalbos.

Iš to išeina, jogei visuomenės, visokių ben- 
jdrovių ir draugijų tikslas yra žmogaus vieneto 
| gerovė ir tobulybė.

i Ši išvada yra begalo svarbi ir įsidėmėiina. 
Toki darbai, kurie liečia tiesioginiu būdu1^01^11 risuomeiiė neturi kito aukštesnio 

visai visuomenei ir kaip žmogaus vieneto gerovė ir tobulybė,
(todėl privalo būti taip sutvarkyta, kad užtikrin
tų žmogaus vienetui tą gerovę ir tobulybę, reiš
kia žmogaus viešas gyvenimas turi būti, sakysi
me. privataus gyvenimo tąsa ir išplėtimas, o me 
kokia nauja žmogaus gyvenimo lytis, kuri netu
rėtų nieko bendro su privačiu jo gyvenimu irku- 
ri valdytūsi visiškai atskiromis taisyklėmis, joms 
prieštaraujančiomis.

Taisyklės tad, kurios tvarko žmogaus priva
tų gyvenimą, privalo tvarkyti ir viešą, gali bū
ti šiek tiek papildytos, bet ne pakeistos, kata
likas reiškia privalo būti katalikas, ne vien pas 
save namie, savo kambaryje ar bažnyčioje, b<at 
jis privalo būti katalikas ir viešame gyvenime; 
kas yra draudžiamą daryti privačiai, tas yra 
neleistina.ir viešai, o ką reikia daryti privačiai, 
tą reikia daryti ir viešai.

Šią taisyklę geriausia supranta visokio plau
ko bedieviai, ir taiko ją gyvenimui su didžiausiu 
griežtumu ir nuoseklumu. Jie nepripažįstu jo
kios tikybos nepripažįsta Dievo, sielos, nė iš
ganymo, nė pomirtinio gyvenimo, todėl nepasi
tenkina būti bedieviais vjen tik privačiai, reiš
kia nesimelsti, nepą^nykaut, neit į bažnyčią, žo
džiu nepildyti tikybinių pareigų vien privačiame 
gyvenime, bet jie reikalauja ir tai su didžiausiu 
griežtumu ir skandalais, kad jų privatus įsiti
kinimai būtų: įnešti į viešą gyvenimą, kad viešas 
gyvenimas būtų tvarkomas tomis pačiomis tai
syklėmis, kuriomis jie tvarko savo privatugy? 
venimą. . . .

Jie reikalauja, kad valstybė būtų atskirta 
ftuo Bažnyčios, kad tikybos mokymas hūtijpra-

Visus žmogaus darbus galima paskirstyti į. 
dvi rūši: vienais jis tenkina savo sielos ir kūno 
reikalus, mokosi, tobulinasi, valgo, rėdosi, ilsi
si. Toki darbai liečia tiesioginiu būdu tik jį vie
ną ir todėl galima juos pavadinti asmeninio po
būdžio darbais, arba privačiu gyvenimu.

Kitą darbų rūšį sudaro tie veiksmai, kuriais 
žmogus pasidaro naudingas ar kenksmingas ki
tiems. kitus moko, valgydina, rėdo; valdo, pik
tina.
kitų reikalus, turi reikšmė 
todėl reikia juos pavadinti visuomeninio pobū
džio. arba viešu gyvenimu.

Nė vienas žmogus negali apsieiti be vienos 
ir kitos darbui rūšies. Negali apseiti be darbų 
asmeninio pobūdžio, nes pati prigimtis verčia 
.žmogų rūpintis savais reikalais, saugoti savo gy
vybę ir sveikatą, save maityti, rėdyti ir tobulin
ti. Negali apseiti ir be darbų antros rūšies, nes 
;io reikalai taip yra įvairūs, skaitlingi ir dideli, 
jogei pats negali jų patenkinti savo jėgomis, tu
ri būtinai kviesti kitus į pagalbą. Reikia mums 
maisto, drabužių, pastogės, tiesos, teisingumo, 
visa to negalime patys pagaminti, turime kvies
ti kitus į talką, tariaus, atsilygindami kitiems už 
suteiktą pagalbą, privalome eiti į talką jiems. 
Tuo būdu užsimezga tarp žmonių savytarpės pa
galbos arba talkos ryšys, kuris ir verčia žmogų 
atlikinėti visuomeninio pobūdžio darbus, verčia 
sueiti į santykius su kitais žmonėmis, verčia da
ryti į juos įtaką, žodžiu dalyvauti viešame gy
venime.

Klausimas dabar kyla, kokių taisyklių lai
kysis žmogus privačiame ir viešame gyvenime, ar 
jis laikysis tų pačių taisyklių abiejų gyvenimų 
lytyse, ar atvirkščiai privalųjį gyvenimą tvar
kys sulig vienomis, o viešąjį sulig kitomis tai
syklėmis.

Pasikvietę sveiko proto f dožo f i ją į pagalbą

vos įstaigų žygiais Mjgajįg|| 
bankas dirbo, ir dirba nėpar-i 
tiiiĮ darbą. _ ? ; i

Todėl mums skaudu girdė
ti nuo pačių lietuvių, ku
riems gerai žiuoim šio bąiįkp 
nuopelnai, tiesiant pamatus 
Lietuvos Valstybės ekonomi
niam gyvenimui, tokius 
priekaištus ir neužsitarnau
tus grąsinimus.”

Visgi mes drįstame abejo- 
ti, ar teisingai yra, gaudant 
rinkikų balsus, ardyti savą
sias Įstaigas ir šmeižti jų ve
dėjus.

Tad matote, ką daro 2 mi
lijonai: jie iš prekybos ir 
pramonės banko grįžo atgal į 
iždą.

Lietuvos Pr. ir Pramonės 
Banko Valdyba”

į Iš to rašinio ganėtinai pa- 
įaiškėja Lietuvos opozicijos 

2,'ir amerikoniškosios laisva-
Pr. f r--------,370.000.00 gailių spaudos klastouti pra-

■V. mrk.... ......... . 40,000.00 simanymai Lietuvos valdžios
Šv. f r.......... .....  12,000,00
batų, dkr. Suomių mrk., 

Bistrų sil„ Čekų kr., It. lyrų 
' irt. t. sumoje apie 100,000 L:- 

tij.
Viso tuo metu- buvo pada

ryta. 4,500,000 litų apyvartos 
ir valiuta patiekta laiku.

Vėliau mūsų bankui buvo 
duetas įsakymas nupirkti 
valiutos sumai 1.900,000 litų, 
dėl kurių tiek daug dabar 
kalbama ir spaudoje rašoma.;

Is šitos paskutinės sumbs 
lapkričio 25 dienai yra atsi- 
riartyta- su finansų ministe
rija sumoje l,820,0b0 litų, li
kusi suma bus padengta po 1 
poros dienų.

gjgįf: «,-1'J

duoda galimybės vyriausy
bei padengti savo mokėji
mus užsieniuose.

Valiutos užpirkimai daro
mi ir kitose valstybėse, daž
nai per privačius bankus. 
Pav., prancūzų vyriausybės 
daugiausia supirkinėjama 
per privačius bankus valiu
tos, tarp jų Lazars Brs, o ne 
Banąue de France. 'Nuo va
sario 12 dienos, kuomet mū
sų bankui buvo duotas pir
mas užsakymas, mes turėjo
me galimybės perleisti fi
nansų ministerijai gautas iš 
perlaidų ir įplaukas iš įvai
rių klientą svetima. valiuta, 
sekančias sumas:

Am. dol.   170,000.001 
Anglų sv--------- 33,000.00*

VEIDMAINIAI
Chicagos “Varpe” randa

me štai tokį pranešimėli:
“Am. Liet. Tautinės San

daros 25 kuopos sumanymu.

PASKYRĖ PINIGUS 
PARODAI

Argentinos vyriausybe pa
skyrė $400,000 išrengti paro
dos skyrių Philadelphijoj 
rengiamoj parodoj ateinan
čiais metais.

Giliausia Atlantiko vande
nyne vieta yra 27,967 pėdų. *

jf-

avi

-a
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te

visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne- 
veiklumo.

ORGANO SKAITYTOJŲ 
AN KIETA

■smes. Nes, jeigu viešojo 
'iraus vieneto gerovė, ir 
ima sau to gyvenimo 
■sekliai ir logingai links- 
rveniino m. ką skaito už 

O ką žmogus skaitys 
lybę. tas priklauso nuo jo 
esmr’f i jo tikslą.- Į Dievą, 
lobaus su Dievu ir gamta, 
jo pasaulėžiūros. Iš to 

plaukia tolesnėsišvados, būtent, kad kiekvienas 
žmogus eidamas i viešą gyvenimą neša su savim 

kurią reikti] pavadinti

Tautų Sąjunga pakvietė 
Jung. Valstybes i nusigin
klavimo konferenciją. Pa-. 
kvietimas svarstomas kon- bankus.

bedieviais, ir da

Geros sekines naujai Aal- 
jvbai

DEKEfTS NEW DiSCOVEKT 
OINTMENT.

Seksais Oiatmsnt Ce.
518 MAtN 8T. *OX 38* 
HARTFORD, CONF. V.S.A.

^deh’s Eagie Pienu.

M,ko joje daly

silinksmiųimo poetą Uhica- 
gtfe tautininku ir jiems pri
jaučiančių dmujų?’

Ar tai ne komedijos?! At
kaklūs bedieviaiir laisvama
niškieji fanatikai—sandarie
čiai užsigeidė Kūčių vakarie
nės ! Tradicinė Kūčių, vaka
rienė — krikščioniu padaras, 
taigi sandariečiams, kri
kščionybės ' priešininkams, 
tokia pramoga taip pritinka, 
kaip kiaulei balnas. Ne vel
tui sakoma, kad sandarie
čiai. kai tie akli kačiukai, 
patys nežino kas esą. O gal 
tai *’ monkev burnvss C ’

ANGLAI APIE LIETUVĄ
Juo toliau, vis plačiau 

svetimšaliai domisi mūsų 
jaunute valstybe. “Lietuva” 
apie tai plačiau pažymi savo 
skiltyse. Perspiuzdiname:

“Londono finansų ir pre
kybos žurnalas Statist" i- 
dūjo platą .-traipsnį apie Lie
tuvą. kur patildama jos fi
nansinė ir ekonominė padė- 

Piri.ioj vi<oj “Statist” 
tie. kad Lkuivos dabar-' 

dienos neatsako jos is
torinėms. etnografinėms ir 
naturalėms . ikononiinčms 
>iencm>. Ltcrinis. o dali-, 
na i ir ekonon:i:f> Lietuvos: 
centras Vilnimyra okupuo- 

lenkų, 
sritis 

trečda 
kartinėse 
kini oarodo.

Okupuota Lietu- 
sudan beveik vie- 
iį Liftu vos jos da- 
sieno?e. Tai aiš- 

kad Vilniaus 
- sumažina 
aius resni’-

(teito, kad jt tvirt^iikin*0i

Tokias gavo
Vokietija 1Z*  Rtteija. Apie 
taikĄ kalba, bfeUginklą kala. 
Ameriką sta^o. ’ naujus karo 

tjifs bįndro- laivtte ir jpti^rink pro laivy
ną. Vokietija mankština sa
vo kariuomenę, o Rusija at
virai sako, kad į Tautų Są
jungą neisianti? bet apie nu
siginklavimą paplepėsianti.

r takioj® Mpt&teb} ša-

Visą iyetąvią nuomone, aąk- 4^ | 
sčian ar Y^ian, teisi 
nugalėti. Neatsižvelgiant } 
tokias nepalankias sąlygas, 
kuomet Lietuvos teritorijos 
trečdalis yra okupuotas, Lie
tuva padarė didelę pažangą 
ekonomijos srity.

Toliau “Statist” nurodo į 
karo padarytą Lietuvai žalą. 
Jis pažymi, kad karo metu 
vien namų buvo sudeginta 
Lietuvoj apie 42,000. Su

Imtumą paaugo iki $72,000,- 
OOU Ąi&u, kad taip koope
racijai besiplatinant, buržu
jams labai neramu.

Maskvos komunizmo dė
dės iškėlė klausimą dėl nau
jos sovietų respublikos orga
nizavimo. Toje respubliko- 
je turėtų gyventi vien sve- 

glaudu> į krūvą kitus nuos- timšaliai pabėgėliai komu
nistai iš Bulgarijos, Rumu
nijos ir Austrijos. Iki šiam 
laikui Ukrainos teritorijoje 
apsigj'veno 35,000 su viriam 
bulgarų komunistų. Prie jų 
manoma dar prikergti kitų 
šalių komunistus ir padaryti 
grynai komunistišką 4‘res
publiką.” Įdomu kas tokio
je respublikoje mokės mo
kesčius, be to vargiai tokia 
originališka respublika ga
lėtų apseiti. Iš tokių pastau
gi] bolševikų idiotizmas visai 
paaiškėja. Suka galvas kaip 
trejetą ar ketvertą desėtku 
grynai sukomunistinti. o 
tuorn tarpu visoje Rusijoje 
gyventojų net 150 milionų 
esama.

tolius jie siekia 360,000,000 
dolerių sumai.

Toliau skaičiais nurodo
ma, kad Lietuvos valiuta, že
mės ūkis, finansai ir kiti 
krašto reikalai stiprėja ir 
tvarkosi.”

Prancūzų premjeras Bria
nas maloniai priėmė Sovieti- 
jos užsienių komisarą čičeri- 
ną ir suruošė jo pagerbimui 
banketą, kuriame dalyvavo 
griežti bolševikų priešinin
kai. Bet tatai nepakenkė 
valstybės vyrams Įsitraukti 
po šampano bonkelę ir kalbė
ti apie caro Rusijos*  skolas 
Prancūzijai.

KUN. S. DRAUGELIS. “Tėvynės Sargo" ir "Moteries” bendnulnrbis. lap
kričio 6 <1. laivu George Washingt<>s a tvykęs Amerikon. Apsibuvo 1‘hiladel- 
pliijoj pus gerb. kun. Kaulakį.

pulkite

NAUJAS IŠRADIMAS
• DEKSNIO GALINGA MOSTTS*

75 ceatai. $1.50 ir $3.00,

IŠ Alabamos kasyklų griu
vėsių lavonai iškelti. Nelai
mingų šeimynų nusiminimas! 
neapsakomas. Raudonasis 
Kryžius šelpia nukentėju
sius.

Kasyklų savininkai nė 
kiek tuo nesirūpina, nes 
jiems apeina, kad , greičiau 
darbą pradėjus. Nauji dar
bininkai jau nusamdyti.

Prancūzų biržoje sumiši
mas. Frankas puolė iki 28- 
29 už vieną doleri ir 134-135 
už anglų svarą. Kapitalis
tinė spauda šaukia apiejėvy- 
nės gelbėjimą; bet patvs sa
vo pinigus perveda i užsienio 

Iždui gresia pavo-

DĖL KONCERTO
•* Darbininko " koncerto bi

lietai jau gatavi. Apylinkės 
kuopoms bus išsiuntinėta iš
platinimui. Kuopų valdybų 
ir narių prašome prisidėti 
mūsų koncerto parėmimui.

Manoma steigti visuo- 
; . pagelbos komitetą.

Len- 
Nors. 
labai 

zlotas

menės
Kalba apie diktatūrą, 
kaj panašiai vargsta, 
paskutiniu laiku jie 
džiaugiasi, kad jų 
dviem amerikoniškais cen
tais pabrango, bet didelių 
perspektvvų nesimato.

SU NAUJA VALDYBA
72 kuopa, Detroit, Mieli., 

metiniame susirinkime išsi
rinko naują kuopos valdybą 
1926 metams. J os sudėty y- 
ra: Kazys Petrukas pirmi
ninkas, Pranas Dūstantis — 
vice-pirmininkas,Vladas Ju- 
dinkus — finansų sekr., Vin
cas Ramanauskas — proto
kolų sekr., Ignas Zabalevi- 
čius — iždininkas, Jonas 
Usoras ir Leonas Kritikas — 
iždo globėjai, Jonas Jankū
nas — maršalka.

Pranas Gustaitis ir Vy
tautas Markuzas — kores
pondentai.

Pranas Gustaitis, Vytau
tas Markuzas ir Vincas Ra
manauskas — organizato
riai.

.lituoja visiems 
bedieviai gali kurti sau 

gali netrukdomai auklė
ti jie ttiom nepasitenkina, 

ie (.kėliausius trukšmus, kad praša- 
Lietuvos mokyklų, net 
katalikui tėvų vaikams,

kos pasaulėžiūros, turi būtinai laikytis kokios nesistengdamas visiškai sužinoti, ar katalikybė 
kitos, kuri tuo būdu užgauna ir visai "nepagei
daujamoje šviesoje pastato ir jo privavtų gj’ve- 
nimą, reiškia jis yra nepilnai katalikas, o tik da
limi. Dalina vėl katalikybė neveda žmogaus prie 
to tikslo kuri yra užsibriežusi katalikiškoji pa
saulėžiūra. Štai ką sako Viešpats Jėzus šiuo

a katalikams teisių auklė-i žvilgsniu: “Kas išpažins mane žmonių; akyvaiz- 
v< > įsitiki rimais, bet reika- Idoje, tą ir žmogaus Sūnus išpažins Dievo ango- 

s sulig be-Hų akyvaizdoje. Kas gi užsigins manęs žmonių 
akyvaizdoje, tas bus užsigintas Dievo angelų 
akyvaizdoje." (Lukol2. 8, 5.).

Sulig šiais žodžiais katalikas privalo išpa
žinti Kristų viešai, jeigu nenori, kad Kristus jo 
užsigintų angelų akyvaizdoje.

Viešas Kirstaus išpažinimas yra tai reikala
vimas. kad viešas gyvenimas būtų pagristas Kri
staus mokslu ir tai ne bet-koks reikalavimas, tik 
taij> griežtas, kaip griežtas yra bedieviu reika
lavimas, kad visuomenė būtų sutvarkyta bedie
viškais pagrindais. Kadangi bedieviai nepasi
tenkina žodžiais, liet stoja į darbą, kad galėtų. 
Įgyvendinti savo pasaulėžiūrą. tai[) ir katalikas 
negali pasitenkinti žodžiais, bet stoti į kovą, kad 
Įgyvendintų katalikišką pasaulėžiūrą.

Darbas tai yra didelis ir sunkus, kova nuo
žmi. todėl ji privalo būt vedama suburtomis jė
gomis ir tai vadinasi katdlik’šh^įi akcija.

Katalikai tad privalo sudaryti bendrą fron
tą prieš bedievybę, kad apgintų savo teises ir su
tvarkytų visuomenę sulig Kristaus mokslu.

Tačiau šioje vietoje prasideda ginčas pačių 
katalikų tarpe tuo klausimu, kaip toli eina kata
likybės reikalavimai viešame gyvenime, ką ka
talikas privalo daryti, kas jam yra leista, o kas 
Užginta, ką gali daryti, o ko negali, jeigu nori 
būti katalikybei ištikimas. Vieniems atrodo, jo
gei katalikybė tai tikybinės katalikų bažnyčios 
apeigom ir katalikybės reikalavimai liečia vien 
dalyvavimą tose apeigose. Kas pav. atlieka iš
pažintį, eina prie Sv. Komunijos, įsirašęs į vie
ną kitą broliją, priklduso prie parapijos ir lū-

turėtų ką pasakyti tais klausimais ar ne.
Toks katalikybės supratimas begalo trukdo 

ir sunkina katalikiškąją akciją, nes katalikas su 
tokiu supratimu neparems niekad tų katalikui 
veikimo, kurie turi kiek platesnį katalikybės su
pratimą ir norėtų sudaryti bendra frontą, kad 
sujungtomis jėgomis užkirtus kelią bedieviškai 
akcijai. Toksai katalikas stovus nuošaliai ni?<

prie bedievių nusi- 
yveninio klausimu, 
logingas. plaukiąs

ūkiški veikėjai už krūtų imsis :<t 
įtarinės anuos, kad čionai k-.'-o 
likybės reikalus, o tik katalikų1 
ma politiniems tikslam.-.

Kiti vėl bando im-i kataiil 
jogei norėti] ją pritaikinti ki"l- 
smulkmenai ir jos vardu ri-ti 
ekonomijos klausimu^, nepaisai 
galimas ar ne.

laikraščio skaitytojų auklė
ta, kuri bus išsiuntinėta vi
siems nariams ir ‘■Darbinin
ko" skaitytojams. Ten bus 
eilė paklausimi; kokie raši-i 
niai geriau skaitytojams tin-l 
ka ir kokiuos skyrius "Dav-I 
bininke" vertėtų Įvesti. •

STRAIPSNIO

Kaip Penėti
Kuomet kūdikio jrfmtfiiaj 

molinę, ji turi nuprastu)) 
:-u teise gauti geriausi; 
uiaistą. Nors mokslas 
uis bandė surasti dirbtl«$ 
ris jiriJygtŲ motinos 

■dar nepavyko. TydeJ jusfc 
leisę iikstis krutlj.

Pienas krūtyse pasirodo 
dienoje po gimdymo. Ž1 
laiko akstiną krūtis. Re 
eitų Ijenc šešios va landos Jįicf' Jj 
<l.'.mo. kad motint atsigatzijfp 
reikia žindyti tik ke t tirta.-® 
pirmas 24 valandas. Bet 
jau >bi krūvi šį sykį. Žlndjį 
reikia duoti kūdikiui du ar 
nvs yandess. kuris pirma 
.i ir atšaldyti. Yra sautguf 
lojimo.

Pienui pasirodžius, 
je dienoje, kūdikis turėti} 
žindymu*  per 24 valan<la$, 
landas )>er dieni), ir vi 

Jei reiika fšbuklnk 
netik pratina jį prie 
be? ir motinai pavelija 
tvarkyti darbui ir palVdafj 

;^..į... reikia vartot vie 
kini. J:j reikia kad gėri 
da’pieno bus užtektinai. 211 
neiiaiau 2< • miliutų.

Nustatant įsmėjuio valu 
ra padaryti, kad penėjiDMUM 
g;ai ant valandų. Tada lai 
rimas primena židnymo h*  
lengvina metisai atmintį,

Jei pienas sunkiai jvaslroA^' 
kėjimo neužtenka, nenuuim 
ki<> nuo kimtų neatimk. 
■nustato kiekis darlsi, kuri 
lieka žaisdamas.

Per pirmas dešimts dieną 
r: gauti apie dvi uncija 
ioj sykį. Pasveriant jį tuoj' 
.'.indymo galima patirti, 
•tė. Jei kūdikis negauna u 
grii būti reikės pridėti 

čia reikia ata 
pienas butų 
r grynas. 
artoti patikftl«i}2

ivo rūšies tikybą ir jos var
du reikalauja tvarkyti viešąjį gyvenimą. Jie ti
ki kad Dievo nūn. kad nėra sielos, nė jos išga
nymo. kad yra vien niedega arba kitas koks ener
gijos pavydalas. kad jis valdo visą pasaulį, to
dėl medegos arba kitokios kokios energijos pa
galba reikia ri-i visus gyvenimo klausimus.

Vienu žodzri negali žmogus eiti i viešą gyve
nimą be tam tikros pasaulėžiūros. be savo rūšies 
tikyl>os. Toks tik yra tarp žmonių skirtumas, 
jogei vieni turi Dievo duotą tikybą, kiti patys y- 
ra pasidarę sariikybą. pasiremdami ištvirkusių 
geidulių ir pagulusios širdies reikalavimais.

siu faktu akivaizdoje labai keistai atrodo 
katalikas. kun>sak<xsi esąs katalikas, reiškia 
žmogus turįs katalikišką pasaulėžiūrą o viešame 
gyvenime apsieinąs be tos pasaulėžiūros.

Kadangi vieša szmogaus gyvenimas yra ko
kios nors pasaulėžiūros atspindys, todėl katali
kas, kuris viešame gyvenime nesilaiko katalikiš-

talikybė nereikalauja nuo jo daugiau nieko. Vie
šame, valstybiniame ir ekonominiame gyvenime 
arba nedalyvauja, arba jeigu dalyvauja, tai ne

kokios ištikrųjų yra kataliko pareigos, pasi- 
stengkime suprasti kas yra katalikybė ir kokias 
pareigas ji gali uždėti.

Katalikyljė yra savo rūšies pasaulėžiūra, 
kurią sudaro trijų rūšių tiesos: 1) Prigimties tie
sos, 2) Dievo apreikštosios tiesos. 3) Katalikų 
bažnyčios tiesos ir įstatvmai.

Dievo apreikštosios tiesos neturi tikslo nai
kinti žmogaus prigimties, bet ją tobulinti, kelt! 
aukštyn ir suteikti jai aukštesnį virš prigimtą 
gyvenimą. Tačiau Dievo tiesos neveikia į žmo
gų tiesioginiu būdu, bet per Bažnyčią. Bažny
čioje tapo sudėtos Dievo apreikštosios tiesos ir 
duotas jai įsakymas vesti visą žmoniją į dangaus 
karalystę.

Kad išpildyti] tą Dievo parėdymą. Bažny
čia leidžia iš savo pusės Įstatymus, kurių tikslas 
nėra ardyti žmogaus prigimtį, bet ją gydyti ir 
tobulinti. Todėl tie dalykai, kurie gadina ir ar
do tą prigimtį, priešinasi ir katalikybės uždavi
niams, reiškia priešinasi ir paėjai katalikybei. 
Jeigu pav. tu statai namą, o kitas atėjęs prade
da ardyti -tavo darbą iš kitos pusės,/tai. tu ne
pasakysi, jogei jis atėjo tau į talką, tu jį lai
kysi už tavo priešą. Reiškia katalikybė**  užda
viniams reikia sveikos žmogaua prigimtie^, *kad

SVARBU UETUVIAMS
»p:irnIrškite gerbiamieji paremti sa

vo tautieri. Mes turiŲi^ imtij-slioe krau
tuve. Mes pasistenzsime pritaikyti ba
ras pasai reikalavimą. Kreipkitės ir 
reikalaukite sampalii) o pranešim? 
kokiom sąlygom galima pirkti ir • 
siijsitne satnpalius.
THE AVEIilCAN LITHr\XlAX 

John filifka. Agratat, 
Dolocville. .V.

!>'

C0.

turi laikyti sveikf'j 
lidžiurnoje plikiau*)

Keikia jį falsdfe#- 
:vciliiarišk;ii peseti. lįA 

-ri. bandyk Borden's E«g»- 
, :<l:iryt;j iš riebaus kairią 
'••.įkraus — ypatingai 
•lyfojai iš visur jį re 
j<> kokyl^s ir vienodumo. , 
-entkareiŲ Amerikietės tno 
lėi<> savu kūdikius su 
l’ien;:. Jos tą darė dėlto. 
I’i.oą rekomendavo drt 
kad rado jį užganėilinauSe^

Šlaitui' Ii f u K litraip 
t' atydtuii ir pasidėk at

K

Duokite savo kūdikiui tinkamą prish

Jei pisi&titg Sj ]
Bcrden Ckąnptnjr, Rorttea frildhf, l

jie paJtakye jftaą

aųnuair ritą riabe kuštėk jo prot*  iSneša,
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Šlieįųy i§.^vietk>--įr.,dsoįi$ šaįiį.'
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. / Deksnio Galinga Mostis- einą per skūrą į įgytas 
kraują ir būna ilgą laiką žmogaus kūne, tai tokiu' Būdų 

į to kraują, sustiprina visą žmogaus organižmą ir

yldospasventi-

^'gi’uodž^o-20 d; 
ieny, dalyvau- 

iarUo- diecezijos vys 
iųi dvasivadą, 

Itųgijoms.ir skait- 
•.niokyklos vaiku- 

.senai lauikamos 
ąprastai gražios mo- 

fefcetainės pašventini- 
IšglŲg^b; kun. J. Valantie- 

, Įyra- šio prakilnaus 
:Wš,deda visas paštam 

iškilmė i\ĄktiĮ ko- 
Kalbant apie pa- 

3ą, tai pagini neivi- 
paminėti kad ta.- 

mokslo namas kai- 
|Bį,trėČio šimto lūkstam

\ Neseiiai'.a^alikė’mūs “Dzim- 
dzi Drimdzi.5’' Išgirdę žmonės, 
kad atvažiuos tie Lietuvos ar-, 
tistai, kurie pernai čia tiek pri-' 
juokino mus, susirinki} pilna' 
salė Žmonių o ypač jaunimo. 
Mat ir jiems patinka ne tik- a- 
nierikoniškos “fonės,” bet ir 
lietuviški šposai.

Kaip mūsiškiai-labai džiau
gėsi pamatę Lietuvos teatrą lo
šėjus, taip pat gėrėjosi taip ir 
ją suloštu veikalu “Pasiutusi

^^Sjljetuviaj suidomės tos 
’^^eiga ir atsilankys ko- 
ftfensiai.

. Koncertas
”7 — ŠA -

Juozapo parap. 
K muz. Aleksiui Įvyks 
tėneertas. Programų

Žmonėms labai patiko dainos 
tik ją kažin kodėl tiek mažai 
tedainavo...

•Jei dar kuomet jie atvažiuo
ti] pas mus, tai dar daugiau 
žmonių atsilankytą.

Vėl p. Al. Bagdonas vesda
mas programą tiek pat nema
žai prijuokino žmones. ’

Po plot p. Bagdonas mum<— 
gied. iriams pasakė labai pamo
kinančią prakalbą apie tati. ko
ki yra užduotis jaunimo ir ko
kią galybę turi ją veikimas, ką 
jie gali nuveikti kolonijoj tau-

vifešąiv'jSįi 
ntą ?irv|4v^iškijąl 
prašalininio ytą tai 
vas/tru^^^datė^’^įM^^u- 
rengevM.' Rasįęniifi' piįąkalhas, 
kad parinktr aukjU'’dėr buvusio/ 
“Sandaros,r redaktoriaus p. _ 
Šliakio bylos. Tose prakalbo
se Clevelando Lietuviu Teatra- 
liško Koro kaikurie nąriai rin7 
ko aukas ir patys saikavo kad 
liktai pasmerkti kataliką ku
nigus. Matydamas Katalikiš
ki] Dr-ją Sąryšis, kad C. L. T. 
Koro nariai elgiasi priešai ka
taliku tikėjimą ir dvasiškiją. 
pa t a rnau d ami lai svamany h ei 
tai kovo 25 d. 1925 m. davė per
sergėjimą, kad draugija turėti] 
tokius narius prašalinti arba 
laikytųsi savo Įstatą. Bet ga
lutinai neprieita prie nieko. Tai 
balandžio 29 d. iškilus tani gin
čui buvo visa sdalykas perduo
tas mūsą klebonui gerb. kun. A’. 
Vilkutaičiui. kad. jis vi>ą tą

iįui progp^Js
■ 1’ <k .Sąr^i<y^§Į^jūl<iaias^cį  ̂
kios išeitiesiieratlo; kaiptikdai- 
Teatrališką
Glevelando iLretuvių Kataliką? 
J^raugijĮų tarpo,^aipo aiškiai, 
dirbanti katalikamC ir tikėji-. 
mui priešingai patarnauda
mas laisvamaniams ir su jais 
vieną

ne

ryšį turls._
gi šiaoąn- yrą pareiškia- 
evelandd aKtaliką visuo- 
, kad savo vaikų bei mer- 

l neleistumėte prigulėti
prie tokios organizacijos, kuri 
prieš katalikus eina. Tas ka
talikas. kurs dalyvaus prie Te
atrališko Choro Draugijos, tai 
jis pagelbės laijjvąiuanyhei plė
totis ir tiesti nagus ant mūsą 
ikėjimo.

C. K. D. Komisija: 
Florijonas Saukiavdčius 
Juozaš Rakauskas 
Jurgis Bleizgys

t

sartis t ė Michalina Bla-
sopranas iš New

tos ir tikėjimo gerovei.
Tad mos d’ėkavojam artis

tams ir kalbėtojams už juoku.- 
ir pamokinimus — lauksimo ki-

T. K. Dr-ja. sutiko su nuspren
dimu koki išduos ir sutaikys 
Sąi-yši su Teatrališku Kuru. 
Gegužės 27 d. kun. V. Vilkutai-

a^žtenoras iš Phiiadrl- 
-• Jurgis Dav.idonis 
ę .konservatoriją —

Giedoris
priciavė du 
md kitu Te

^|į^^W^j^Q£^ląikyta- 
\snsirnv j 

. įž^|^į;Į&feuiu'-j|pu narįafinp j 
i tįjf papengt baliii Niauju Metą 
f Eauktpvės, Pasirodė, kad pas

' p Tai nu- 
tjarj^p^ėt i banką $60 o $10 
palikt bėgantiems reikalams. 
Dabar nariai visi Ico veikiau ta
ri savo mėnesines duokles užsi
mok?!
nes jau ir “Darbininkas” padi
dintas ir kapitalo turim. Tai 
jau ir mes gerai stovime. Sau
sio mėnesį bus metinis susirin
kimas. Tai prisiruoškite prie 
rinkimą valdybos.

naują narių prirašyt.

Narys

LAWRENCE, MASS.
LDKS. 70-tos kuopos metini< 

susirinkimas Įvyks nedėldieny. 
20-tą dieną šio mėne.-io, tuo
jaus po 3-čią šv. mišią Lietu
viu šv. Pranciškaus parapijom

SOVIETU RUSIJOS KOPĖ 
R ATYVAI PASKYRĖ AS
MENĮ UŽMEGSTI PRE
KYBOS SANTYKIAMS 

SU LIETUVA

KOJŲ, KUGAROS skaudėjimą, DUSULĮ, GALVOS 
jimą, šaltį ranki] koją tirpimą ir atšalusio kraujo, irtaip 
kiąs,skaudėjimus (tik neuronas). .‘ 'Ma!
Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yra gėrėtis 
sveikata. Didžiausi skarbai, h o norai ir užsitarnavimai nieku 
yra prieš atsakančią sveikatą. ■ -ą '; f ./

Žmogus nupuolęs ant sveikatos, neatboja nieko, nieks jo 
netiešija, viskas jam apmirusiu ir be vertės. Atkreipiant aty- 
don bagočius (turtuolius) ne vienas tokis bagočius, neturintis 
sveikatos atiduotą savo bagotystę su mielu noru bile tik atsi
kratyt ligos.

Ir tu mielas Brolau Sesute nekankink savęs ilgiau ale eik 
tuojaus į vaistinyčią ar pas vietinį agentą ir pasipirk Deksnio 
Galingos Mosties, kuri tave išgelbės iš skausmą ir vargą.

Deksnio Galingą Mostį labai rekomenduoja garsingi pa
saulio gydytojai. Kurią Amerikos valdžia pripažino ir užtvirti
no kaipo geriausią gyduolę pasauly dėl reumatišką skaudėjimą.

G aršinam visam pasauliui atvirai ir teisingai už kurias pa
saulis paliudija ir dėkavoja už teisingumą gyduolių.

Tūkstančiai žmonių yra išsigydę, o milijonai dar nežino 
apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek verta aukso, kiek ji pa
ti sveria sulig naudos gydymo. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00 
ir ' ~

MASKVA, 20. XI. Elta.

15 centą už persiuntimą ekstra.
Deksnio gyduoles parduoda išmintingi Aptiekoriai.
Klauskit taip: DEKENS NEW DISCOVERY OINTMENT

Jeigu negalėtum gauti pas vietini aptiek oriu, tai prisnjak 
mums šitą kuponą.

bažnytios kambsriuoM. prie M iLieturos ekonomine delega- 
Bra<ir<mi gatvė,. VM i»ūsęleįja atsilankė koperatJn 
kuopos nariai-ės šiiranė nuošir- (wntl1) vaI(lv)>1j. kur „įj] 
.ižai yra kviečiam, amlmiKyti |pasika]bfjlma su i.,s vedė- 
i ši metini susirinkimą, nes ous • -r-, j. \ . . ' .- ■ , , , . ■ Ijais. Delegacijos pirmimn-nnkimai naudos vakiyoos atei- 1
nantiems metams ir be to turi
me kitokią svarbiu reiKalu ap-

i. Taipgi malonėkite pa-
r at.-ivesti
toti Į-eile.-
”ie kurios

MONTREAL, CANADA
Visus kviečiame vakarienėn
Klebono kun. J. Šimkau- pa

•‘K;i> '.ink kai;
:u. Reikale .-

fckauskaitė. vicnatin 
arpe kontra-al 
sies-ta i ir skr

Įkas p. Dobkevičius nurodė į 
Igaliniunią sustiprinti S. S. S. 
R. Lietuvos prekybos, santy
kius. pažymėdamas, kad Lie
tuva gali žymiai išplėsti sa- 

' vo gamybą, jei bus iŠ SSSR, 
pareikalavimų. • Valdybos 
'atstovas pasakė, kad SSSR. L .7 ,jkoperaci.ia padarys visa pre- 
Įkybos sautvkianis su Lietu
va išplisti ir kontaktui su

M. Vilkišius.LįpTuvos koperaeija nustaty- 
— _ __ ki. Kooperatyvų vaidyba

enod

L

ITH-J.

Taltirkonhi
T1

as

a Kald

s salėj.
60 molei 
būre- m

Štai ką mums rašo šimtus tokią laišką su paodėkavonėmis 
aplaikom iš viso pasaulio kraštą. Žmonės dėkavoja atvirai ir 
teisingai.

Garbus Tamstos:
'turėjau skaudamą koją per 4 mėne

sius panaudojau jūsų Galingą Mostį 3 
sykius ir tas mano skaudėjimas dingo.

širdingai ačių už jūsų gyduolių nau
dingumą.

Sudiev. FELIKSAS ČEKUTIS,

tul
pe nariu mei

Maneliester, N. II.,
Vasario 27, 1921

įf'jiš Hartford. Goru 
tąs''AIiteris iš "VVon

Ir velinam kiekvienam jnsų Galingas 
dnoles.'

Su pagarba. JOSEPH BOGT'TSKI.

savo uran- 
L. I). K. S. 
oreanizaci-

Pimrininio

fkiams su. Lietuvos prekybo 
; pramones sferomis.

Gerbiamicj

naiiimm*

erų zmc i

j'U

‘muzikos kuriniai
nugirst: mm

^ruošia spaudei
nauju dainą

I^^TB^tocIs v i
2 ..Apie N

K
yš- viešumo
įį. Susirg'O

dien-omi.-
^^ii^ts ši o š k

jO> L .pri U Mrr.MV
na-s dcrat darbininkas-? kata

Tad. aiminkirm savo pa

Tikrai sakau stebuklingos DEKSNIO 
gyduolės iš Amerikos, kurios mane iš
gelbėjo. Turėjau pritrauktą ranką per 
ilgus metus ir niekaip negalėjau išsi
gydyti ir gydytojai buvo.ketinę piauti. 
Ačių Dievui ir žmonėms, kurie prirodė 
ir patarė naudoti Deksnio Galingą Mos
tį sunaudojau porą dėžučių ir likos ma
no ranka sveika. Ačių jums išradėjai 
tų brangių gyduolių, kad jums Ponas 
Dievas padėtų toliau darbuotis.

EMILIJA RUSTEIKIENE

M’'Link ii

granm. To-

( mveiando 
.■i-iiomenės

nbnl “buKy"—gnnilnri v

NEW BRITAIN, CONN.

I SI 000 TIK Už 60 CENTU! 
j Atsiusk Rūe.. o cansi. re nini- 
I cais. bet žolėmis, dausiau. katu 
j$1.m0. Ka reikštu žmogui $1.000 
į jei jis sveikatos noturčf-j? Būtu 
visai tuščias daiktas tokiam žmo.

Neęrinlčjav. ausimis per 20 metų, bu
vau pas visokius gydytojus ir visokiai 
ęryd'joles naudojau, bet viskas buvo ant 
tuščio. Kada užgirdau pagyrimą DEK
SNIO GALINGOS MOSTIES pamisli- 
aut: sau reikia pabandyti šitų gyduo
lių sunaudojau apie tris- dėžutes ir dat 
pradėjau jrirdėri man pasirodė, kad 
i'jiiiSis nisidarč ant žemės nežinojau 
■neį kas įlaryti iš tos linksmybės ver- 

srebuklinsras

New Britain, Conn.,
Sausio 2 •!., 1925

Cuodotini Tamstos:
Turėjau Reumatizmą per ilgos me

tus buvau bandęs visokias gyduoles ir 
gydytojus, bet naudos nebuvo. Išgirdęs 
nuo žmonių pagyrimą apie jūsų Galin
gą Mostį parsitraukiau panaudojau sa-' 
vaite laiko, dabar jaučiuosi tikrai svei
ku jau pradėjau dirbti ir tariu labai 
ačių už jūsų gyduoles. Jus galite pa
naršyti šitą mano laišką arba pasaky
ti kiekvienam jeigu norėtų žinoti teisy
bės apie jūsų gyduoles, tegul rašo pas 
mane ir aš rašau jiems kaip aš sirgau 
ir kaip mane -išgydė jūsų gyduolės.

Dar aš prisiunčiu jums $3.20 dėl 3 
dėžučių Deksnio Galingos Mosties po 
$1.-50, nes aš siųsiu savo dėdei į Euro
pą šitas stebėtinas gyduoles meldžiu 
kaip greičiauišsiųsti.

S;i aukšta pagarba, Tony VARONAS, 
552 Areli St., New Britain. Conn.

. tr-’kė cvpikatą tūkstančiams, sn- 
ipi\-ą y Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, nrašalina strėnų skaus
mą. kosulį, dusulį, patrūkima, 
skausmas po krūtinei, nervu sups

imus. ir tt. Atsiusk 10c.. erausit 
isokiu žolių ir knygru kataliogą.

inkš Tnn M. ŽUKAITĖS |rf.j(LDK. . i aip , 25 Gillet Rd., Suenceruort N. Y Į U

p'ymonh. Pa.,
Birželio S. 1924 m.

Gerbiamas Tamsta:
Aš 53 metų senumo vyras, turėjau 

skaudėjimą per 2 metu rankose ir nu
garoj. Panaudojau jnsų Galingą Mostį 
•laltar esu sveikas. Ir mano moteris tu- 
-ėjo šone skaudėjimą per daug metų.

< su Galinga Mostimi kelius 
nežinia kur tas skausmas din-

\<ios norą ar.< re įpils, i a- 
šio valdyba davė p-er- 

:ią ]>or vietini laikraštu- 
Teatrališko Koro Dr-ja 

tą -avo klaidą atitaisytą i qiil- 
(iytu savo duotą žodi. Vėliau. 
>paiio 2š <1. Sąryšyje tapo pa
kaltas klausimas kas link nesi
laikymo Teatrališko Koro su 
Sąryšio nutarimais. Apkalbę 
jus tą visą įvyki, tai Toatra- 
sutiko. kad draugija atšauks 
iš savo tarpo nepageidaujamas 
kataliku tarpe ypatas ir tokiu I’.

iŠ

Už 6 litus arba 60c. 
pasveikinsi gimines

Lietuvoj.
KATuEDŲ ŠVENČIU. Nauju Alėtu sveikinsite 
savo gimines, kaimynus, pažįstamus Lietuvoj;. 
“Vienybė“ yra geriausis saviškių pasveikinimas!

Šventoms Amerikos lietuviai mėgsta siusti Lie- 
tuve je gyvenantiems giminėms dovani],

“Vienybė“ yra gražiausi dovana!
Tat išrašykite saviškiams Lietuvoje ‘'Vienybę,” 
užsimokėdami tik 6 litus arba 60 centu.

“Vienybei' ’ pinigus galima siusti arba šv. Kaži - 
miero Draugijos Įgaliotiniui Amerikoje: Rev. St. Pa- 
vilanis, 41 Providence St., Worcester, Mass., arba 
tiesiog “Vienybės” administracijai Kaune: Lithu- 
ania, Kaunas, Rotušės Aikštė No. 6, “Vienybei.”

PASINAUDOKITE PIGIŲ, BET 
GRAŽIU PASVEIKINIMU

t _fe=f •

5.33 E. Main St. Plymonrli, Pa.
Gerbiamieji Tamstos:

Tariu širdingą, ačių už jūsų naują 
radimą kuris man suteikė sveikatą
05 metą amžiaus moteris turėjau reu
matizmą per 17 metų buvau pas viso
kius gydytojus ir naudojau visokias 
gyduoles, kas ką tik sakė, bet niekas 
negelbėjo.

Pasipirkau jnsų Galingą Mostį pas 
vietinį agentą tik sunaudojau 3 dėžu
tes Galingos Mosties ir atgavau savo 
sveikatą. Ir tariu labai ačių už jusi] 
gyduolių galingumą.

Su pagarba. ANNA NAVITSKIENF.
14 Stark St, Pittston, Pa.

1029 Page St.. Manchester, N. R.
Pittston, Pa., Birželio 9, 1924

Garbus Tamstos:
Aš labai širdingai tariu jums ačių už 

jūsų naujai išrastą Deksnio Galingą 
Mostį, kuri mane išgydė nuo Reuma
tizmo. aš sirgau per 9 mėnesius ir aš 
perleidau daugelį gydytojų ir specia
listų ir ligonbučių ir niekas man nepa
gelbėjo tik kaip man teko būti Wllkes 
Barre, Pa. ir radau žmogų kuris mane 
privedė prie jūsų Agento ir aš gavau 2 
baksiuku jūsų Galingos Mųsties ir vie
ną sunaudojau baksiuką ir pasilikau 
sveikas ir drūtas kaip pirma buvau.

Taigi mano mieli aš labai Jums dė
ka voj u už just] naują išradimą ir aš 
vėlinu visiems draugams, kad tokioj li
goj imtų naują jūsų gyduolę kuri yra 
verta aukso ir aš dėkavoju nuoširdžia! 
jums mano gerbiamieji.

Su aukšta pagarba,
WM. J. LITVAITTS,

44 Cliff St.. Pittston. Pa.

Nesiusk pinigų tik parašyk savo pilną adresą irpri- 
siąsk mums šitą kuponą užmokėsi pastoriui, kada gyduo
les atneš.

OVA RANGI JA. Jeigu pasekmių neaplaikysi į 15 die
ni], pinigus grąžiname.
Vardas ir pavardė __—
No. ir gatvė_ ______
Miestas____________ Valstiją

DEKSNIS OINTMENT CO.
518 Main Street Hartford/Conn.,U. S. A.

t ' i... V



4

Ra:

4ŽTATg

*94

relephone Regent 656& .

Fėrai
taip

ueįie

Kitame '‘Laisvės" mm I ūėpeizoti.

lau;

.. 0.02

i.

ifi

ša

JL^įkv'iv;

3.
4.
5.
G.

8211
$215

K®

J 92 Ivashington Street. 
Boston. Mass.

arba pas bile vietini agentu

SU.
“La i s 
tujai!

*«•

m?.< uz anuos, 
tęs nebijome, 
>s nadarvmas

kpliotis nepavelysiu.
Artistas. —

juk aš nemaniau kolįoi^®
— Tamsta, ne, bet-pWq 

pradės... *

Lietuviai Katalikai!

Laromus priekaiŠ-

&
9.
10.

ANTANAS F. KNEIŽY" 
kuris lanko Sntfolk Telsiq’moWiB? 

lą tr užsiima Seal EstaU 
Dėjimu, būna mano ofise 
aną 3 iki 5 Valantok t» plefį JlUs? ' 
rus Šventadienini. Ltetūdįpta3j 
ir mažai sukaltatiejt'tfiigilgtai;8«r® 
11 kreiptis įvairiais rtižnatOjSSš 
manę. A. F. fceižlo adreaar-yrU 
toks; 308 E. Mlirtb 8tree£>^O^ 
Boston 1686. '

Greičiausiai; rinkta 27 doleriai 33*3 cen- 
Pirm fo; “Laisvė”galėsianti nu

turėjo pirkt į sa-vi.) redaktoriam? 
•tai iškabą m,,,,-;- ,1,. iir;.tn rč-žučin ••lipaii-

i kad Muntelloje Buivydu 
lpasisekė sumedžioti net 3

•v tA£lMD®O K. tPfcį 
^ALimtfc Aitawi

' - Vietinis
-Kalėdų iškilmės

Kaip praeita 
šiemet 
dės 12 
šiomis, 
kun. I-’. J1 
ir pamoksiu; {irom 
ta<. Kovas, panet 

■^baitui vadovaujant 
rieiius. Kalėdine.-- 
naujas Rosv. iir'o u 
' Kalėdų dienojo 
kaip paprastai 9 ir 11:30. 9-tą 225 L Rtm K0. 'BartĮsSjiufi

1 t>»,rn» į Ortibingiuiii-iį-yįi
•5" M «Ur»0 --fc,

Prot. Rašt. — VI;
405 Third St, SŪ E

t 'Miusų Raštininką*. K-ąKlMS
8 Hatd><ĮBtreefc;^įog

• > > atsikąs A -L- insfe
i MrtdaryK -

385.R
urangUM. ■<:

<r<* t šs

DVOK 4 T * ^ikggi

VVashlnerton
Boston,' Kasa ■ .

vaiauuoe. 9 A tt. Iki

EAST BOSTON
147 MaveridSt.,

Telepbone Etrt Boston .1480^

Ramatiško gėlimo
NervKkn galvoą skausmo įj
Neuralgijos skausmo vį
Mėšlungio traukimo
Ktetsprando * ,
Skausmo 8onq, krutinės Ir''i
pe<aq ' '' ..i^
Apsldeglnimo ir Sdzdtj:
Apsaugojimas nuoįuodlj .įytĄajjRačS
Skaud&hčhj ,mfekaiu\-u p*

fino dėt- srtpntj atslti6iKHp:p^ 
drėskięnj

Preke 35(U 66cM ~
Del patarimo;- arba 'knyguttot ra-
fiykit I ’. " j '.vvnu

o Y)»

dį^įyąkąĮ’as įvyks Šv. PeL 
^pą^pijoš salėje. Vąidi- 
jji'me-.udalp'aTis-- pasižymėję 
OgėjaL' - k

“DZIMDZIŠKI” KONCER- 
\ TAI

Ąpiė sausio vidurį dzim- 
ir p. p. Grybaitės, elniai J. Bikinis irV. Dinei- 

Ž^rogramas bus turiningas ir į- J.^a ruošia eilę dzimdziškų 
^'aonaius. Pelnas skiriamas ne-i koncertu:, kariuose dalyvaus 
y turtingiems mcksleiviąms.

'atrištai J. Diki- 
ir V- Dineika ir vietines ar- 
ines "pajėgoj, p. M. Saka-

(plačiai žinomi dainininkai:
I p-lė M. Blažadskaite ir R.
Juška. Koncertai bus pa
įvairinti dainomis, Vaidmi
nu Ir dialogais. Manoma

‘DARBININKO” KON
CERTAS

Darbininko ’ ’ koncertas
vyks So. Bostono MunicipaI apjankvti: Montvilą,’ Wor- 
Building po Nauji; Meti;, sau- ‘^esterį, , Hartfordą, Bridge- 
sio 10 dieną, sekmadieny, 7.portą. Ansonią ir IVater- 
val. vak. Programas labai į-'būry.
vairus ir Įdomus. Dalyvaus ------------------------------------- •
geriausi solistai ir dramos ar-; Belgijoj šiemet prisnigo 
tistai. Dainų protarpiais bus'daugiau, negu biie kuriais 
ir juoki; nuotrupėlių. metais nuo 1900 ni.

CAMBRIDGE,MASS, f PAT&UŠKOS
I Nusišpicavusi “Laisvė
■ nuduoda išMomLlo> korė 
►pundeliu ją. kurioje nu> 
džiaugiama, kad
Liudviko ir Bimbalo prakal- .

Kaip kitais metais 
šiemet yra parapijos naudai te- n 
rai. Jie atsibūna sekmadienio : ■ 
vajęariis po bažnyčia svetainė,; 
Praeitais sekmadieniais nepe 
daug žmonių tesilankė. Prie- tojų subilbūju. Aukų 
žastis nežinoma, 
turbūt “nioonshine." 
prohibicijos Cambridg 
pačiam centre au, 
su parašu: “Saloonles 
tion,” dabar jau to nėr. 
visur taip ir' čia kuknių 
nų pilna.

salite i
Girtu pirma riebu-i 

davo .matyt, dabar yra gailėti- j 
nai. Todėl dabar daugelis su- ( 
vis neina ne Į jokias pramogas, j 

'bet nueina pas kaimyną ar kai
mynas pas ji ateina ir pradeda 
“Sveiks, Jonai. Juozą*'  ir t. t., 
besisveikindami ir nusisveiki- 
na visai. Vakaras bematant ir

dar gruodžio 20. 
’ parų ir vakare.

kutini s vakaras

nieko fėrai
tuoj po :
T>1.1S Iclil 173"

tomobi'.io trauk 
te kas gyvas vi>

ras, 'o 11:30 didy

.>:i riki vmėj im<>

Geiider išduoda pirm 
u džiova.

šluosto su neišparduotais geras biznis, bet ji tik tuomet kalbėtojas, nes pereitą sezo- 
“'Laisvės” egzemplioriais. galima, kai “panovie varsa- ną .sandarokai, bijodami kad 

viaki” “išsimūfins'’ iš Vii- jis msužavėtų visų Amerikos 
lietuvių., buvo visiškai už- 
'draudę jam kalbėti. Aukų

i “A’icnybė”_ džiaugiasi sukrapst;. ti 37 dol.
•<“ puikiomis sandariečių pra- itdinasi, bus i> ko Sanda- 

■ kalbomis” Neivarke. Kobe- 
ilio premiją už prakalbas lai- 
Imėjęs A. A. (Amžiną Atilsi) 
’Tulys. “S-ros” redaktorius.'
ikuris esąs baisai Įspūdingas kam rūpi palaikvti komunis

Vienas labai gerbiamas vy- niaus, 
ras,- dideliu muzikontu Mai- Į 
kiu vadinamas, su isismagė- 
jimu pleškina savo nuotru
pas “intiligentiškiausioje” 
gaziet'de. Kad tos nuotru
pos labai “Įdomios'” ir labai 
mūsų tautai "naudingos,” 
tai visi žino, bet kas svar
biausia. kad tose nuotrupo- 

■' se tyčiojamasi iš tikinčiųjų 
lietuvių. Iki šiam laikui aš 
netikėjau, bet pasiskaitęs i- 
sitikinau, kad Maikis per
daug nerazunmas. nes norint 
visus lietuvius mulkinti su 
savo “monkey business'u,” 
vertėtu tokiu “mandrvsčiu* '

, Chicagr-s varpinyčia su
gaudo, - kad arei vyskupas 
Cepliakas noris u+iijos su lie
tuviais. Mums atrodo, kad 
jeigu ir taip būtų, tai “brm 

1 du” pasiuntinys ne iš to ga- 
po pradėjo. Jeigu kas darys 
į tą uniją, tai ją gali padarvti 
’ Lietuvos.

lOfie

Bu-
pritai.

Rep. V. -U U,S 1-0

CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams $2.00. Už. tą pačią kainą 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- 
LlS, 421 Bth St.. S. Boston. Mass.

ATNAUJINK SAVO 
NĮMį

Pagal Naujausios Mados iri 
Pakelk Vertę

Atnaujink savo finmą pagal n:iv- 
jausio« mados Ir padidink jo vertę, 
įveskite vandens patogumus ir Šilu
mą. įmokėdami tik 20 nuoš.. o lie
kaną galėsite l.šmoklnėti per 12 mė
nesių.

JAMES P. TANCRED 
$72 Jkoaritoay,. _ So. .Boston

Tel. 8. B. 4245

Dėkingos Motinos Lnidymas
AdkSSan pacituotas laiškas kalba pats už save. Jis p ra tik 

vicr.u iš daugelio laisvaaoriai rautas siunčiamą praneštą, 
tridijini apie linksmus davinitrs. gautas naudojant Bambino 
nuo vidurių užJdetEjimo, vidurių dieglio, viduriavimo 
(dianhoea).

Bambino pavyzdis Ir Dr. Ricbterio Knyga Mo- 
tfttotns bus pasiųsta dykai kiekvienam, kas tik 
pareikalaus Bambino parsiduoda visose vaistinėse 
po 3Jc banką, arba galima gauti tięaisl ii labo
ratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
Bcrry £t South 5th 8ts., Brooklyn N. Y.

jiems pąha^us' leiduūuŠĮ
G Kami apeina Lię%yo^y^||: 
$tybes garbe; kas- kovoja;su: 
savo priešais komunistaĮs,- 
kas smerkia tokius atsitiki
mus, kaip kąd laisvamanių

CUNARD
| LIETUVĄ
(pe? Angliją) 

sumažinta kaina 3 tiesos sugrąžtlnių 
laivakorčių

j KAUNĄ IR ATGAL
BERENGARIA ir 
MATTRDTA'NIA 
AQUITANTA ..

Pridėjus Tnksą
i LIEPOJĄ IR ATGAL 

LATVAIS - $186 
f š Bostoov

Oaronia_________ Sausio 24
Aurania __Vas. 21, Kovo 21
I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas suimtą. Keleiviai nepiliečiai i-

, leidžiami be kvotos varžymų. Visi 8 
į kiesos keleiviai turi kambarius. Ne- 
I priiygstamas švarumas. Puikus mai- 
I stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar i

rinijs ?są, jąąšįaii jąr^jį 
Įkj^u^s • kėlęh • Wįei§į 
įęąyeda kpgldis tas/ g| 
ke

, Boston, Mass.

I CUNARD LINE 3K
' ' 126 State Street | /

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

Musų 3-jų varyklią garlaiviai* 
RESOLUTE, RELIANCE 

ALBERT BALLIN 
DEUTSCHLAND • 

ir populiarus po vieną kamba- 
įr garlaiviai

CLEVELAND,WESTPHALIA 
MOUNT CLAY, THURINGIA

VAUtBy
ŠV. JONO ftv BL. P 

DRAUGUOS VALD5

Skaitykite Vieninteli Amerikos Lietuvių
i Kataliku Dienraštį

“D R A U G Ą” 
“DRAUGE” rasi naujausių žinių iš viso pasaulio. 
“DRAUGĄ” skaitydamas, žinosi kaip gyvena lietuviai

Amerikoje.
“DRAUGAS’ talpina šviežiausių telegramą iš Lietuvos 
“DRAUGAS” turi korespondentų Lietuvoje, Vokieti- .

joje. Šveicarijoje. Anglijo.je ir kitur. 
“DRAUGAS” duoda naudingų pasiskaitymą. 
“DRAUGAS” nušviečia svarbiausius dienos 

mus.
“DRAUGAS”' ak-tovauja katalikų nuomonei 

se painiuose klausimuose.
“DRAUGAS” atremia katali 

t u s.
“DRAUGAS” yra tikras An 

draugas.
“DRAUGO'’ kaina pigi:

Amerikoje ir Užsieniuose:
Metams__________ __ _______$6.90
Pusei metų..................   $3.00
Atskiras numeri.

Pinigai geriausiai siųsti perkant krasos ar eksp; 
“Money Order' ’ arba įdedant pinigus Į registruota 1 
ką. “Draugo’ ‘adresas:

“DRAUGAS’ ’
2331 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

Telefonas Roosevelt 7791

$203 
Iš NEW YORK’O į
KAUNA ū" ATGAL 

(Karės taksai ekstra)

Išplaukia Kiekvieną 
Savaite

Sugrįžimui leidimų ir kitų in
formacijų kreipkitės pas būe 

United American Onės 
(Harrhnan Line) Joint Service with 

Hambnrg American Line
131 State S t. Boston, Mass.

( X SKAUSMAS! KUR?

LAIVĄ’
LAIVAS”’ yra katalikų savaitinis laikraštis.

“LAIVAS” duoda gražiausių pamokinimų iš tikybos 
ir doros dalykų.

“LAIVAS” aiškina įvairius priekaištus daromus prieš 
Kabli iki] Bažnyčią.

“LAIVE” rasi gražių ir lengvi; pasiskaitymų.
“LAIVAS” duoda atsakymų į Įvairius tikybos ir do 

ros klausimus.
“LAIVAS” teikia žinių iš viso pasaulio katalikų gy

venimo.
LAIVAS” turi Bernaičių Kolegijos Rėmėjų skyrių.
LAIVO” kaina metams Lietuvoje ir Amerikoje $2.00 

(du-doleriai), pus^i-metų $1.00.

i
I 
1 
I

“LAIVAS“
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

I IR IS
LIETUVOS

PER BREMENĄ
~-lūžiausiu ir greičiausiu 

Vokiečių garlaiviu
arba kitais Šios linijos laivais
Tik 8 Dienos Vandeniu
Patogus 3ios kiesos kambariai

T ABI PUSI NUMAŽINTA 
LAIVOKARčlŲ KAINA 
informacijų kreipkitės pas

Pirmininkas — JI. Zoba, '
589 E. SgvengSL, So.

Vice-Pirmlninkas — jyĖet?ari
250 Gold St, fc. Bostote 

Prot. Ražtfnlnkias — <TČ GllĮjėi
5 Thomas Pk, South-riesti 

FTn. Raštiniukas — ML šeikia
40 Martne ttoad, So. Boirsj,--į 

Kasierlns — A. N'aDdžintjibĮįL-^.^^g
885 S. Broadviy. So.

Tvarkdarys — 1.Zafki#, 
t VVtnfleld S t, 8o.

Draugija laiko ?usirfnklnigs3^Į^Qįj^ 
člą nedftidlenj Uekvienb'jpfeasū.
valandą po pj^ ntrapijo*
E. Spventh St 80.

D L. K. KEISTUČIO
VALDYBOS ADRfiHUa 

BOSTON, MAS&y^p 
PIRMININKAS - T.

511 E. Broadmp, Šo.
V1CE-PIRM. — Povilas Rūta,

95 C Street 8o. Boston,
ROT. RAšTs - Antanas
450 E. Seveiftb ?t., So. 1 -MŪį^ 

FIN. RAeT. — Juozapas Vtata^mįę 
.-<06 E. Broadviy, So.

KASIERIUS — indr. Zaliectasė ;' 3:;
611 E. Flftb 8L, So. BcsėM' lfA.iį»i' 

MARŽALKA—KMimtffms,
906 a Broadvay. 80.
D. L. K Kefamčto Draugija 

v« mėnesinius sisiriDklun^-eui'Tįž 
rtedėldlen] tdekTteao m^nesloy-pointi 
ffiM VVasblngtOD St, Rdisfi>n.ž)Sti0 
1 :3O vai. po p!et| AttldaŪ! Urt|«į 
"•'■•ktino attfvertfte ra 
■oioju nnrrii prf» musu 
reftvtl ,

YRA ’
GERAS DEL

Dept. 30, . Plymąi h,,;Pfc|

PO*



'/Ji'

Buvusi

DRY GOODS
Parėdų Vyrams, Moterims

CL ASSIFIED 
su Gorime Griffith

THE PRIE OF SUN-
MEALLEY

su Kennali McDonald

Metams jdoy.ą^s^ .L'ab^^-v 
delis rinkinys,, pritaikytas 
kiekvienai skoniui ir kiš.ė- 
niūitd

Dovana Kiekvienam

;p<Xtafų_
- Tadgi^'l ms .papapijo; 
nabinfisąVisnyi'a šventą, pa-

sujWaraerBaxterT
irlabaibajųjantįš-ir užiman

tis paveikslai !
TraG OFMAIH '

ŠjREET i
Su Adolphe Menjou

Kiekvieną plrĮadieuj progą vakarai. By kas gali dalyvauti vaidinime. 
Penktadieni vakare—populeras JAXAD—Groseriai duodama dykai 
Du vaidinimai" kasdien 3 ir 7 vaL po'piet. Po piet 10c. vok. 15, 20 ir 25c.

::«uwę
3 šelmynąs nairias 14 TątoiąŲm įtaisymu, 
elęįrtroąšvieša ir nąuviclypdmits,f£iltiįs fru 
Saitas vSnduo, puiki’ vlėtab įietoli Tho- i 
mąs Tark la Domiiester -St^ - C pjįįnal į 
"tušti“ no^čiam-aavomamąpse gyventi, g;

BUČERISP« DARBO
ĮPatyręs*V)erAf7 metų; Ūsu- susipažinę^.g 
‘su kooperatyvišku bizniu'. Vartoju ke- ' 
tarias kalbas. Reikalaujantieji malo
nėsite kreiptis i “Darbininko" Adm., 
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.

• L'K: (D. 17,12)

itose įvyko rėgU- 
lankimUs Jono 
ratinio Ratelio.
šia' susirinkimo 

^aBbuvo gerb. kun. P.
o aiškinimai, apie 

^literatūros veikalus 
pka Lietuvių Kalbos -—-.J

2^.. - - . • I Artimesniųjų
■^alyvini g^ŲPa^-ų5pV^;0/

qjo tais naudingais ąis-Į ’ ____

žŠHęįW^ jcš^inąmit0, 
mitas .turėjo būt važiotas fcaš 
naTizacijų .ve&^t 5Woburp i, 
gatvėj. B rodenck buvo 'w- Į*  
tinai sužeistas ii- už poros va- 
I andų mirė. S progimas. bu
vo toks didelis, kad žemė su

drebėjo visoje apylinkėje.
i namų langai

ir kafp^galiąt
dais ferus remtiC Tadįgi atfci-š 
nanti nedėldienį kas tik gy
vas ir kuriems tū]M parapi

ni jos gerovė visu i ferus.
j T it ir aš

PRANEŠIMAS 
jjjgrie. per praeitus 

llifeliius lankėtės į parapi 
■^uš ir turi tikictų nu- j 

iii. tai prašomi atci- 
^'nedeldieni ateiti ant f(‘- 

jątsmešr visus tikietus. 
iig daiktų vra išleistu 

IBžkas neatsišaukė. Bar 
-bus leidžiama išlaimė- 

^1/ Jei nieks neatsišauks 
iĮĮhanti nedėldieni. lai tie 

likai bus antrą

FE R AI, FĖRAI
Ateinanti nedėldieių 20 d 

gruodžio šv. Petro parapijos 
paskutiniai tėvai pobažnyti- 
■~iėi svetainėj ant Penkto' 

Boston, Mass
prasidės 1 vai. po pie- 
fauksis iki vėlumos 

‘Gerbiama So. Bostono ir a- 
įpielii kės visuomenė kviečia 
Imi skaitlingai aisilankvti 
iTarr-Tos atsilankę nieko ne- 
|nust> .sit. bet dar pabandę sm 
į •■-.) e įlinką kaip ka ge

MADŲ GADYNĖJE
Vyras. — Sird-ele, ką tu veik-

si Šiandien po pietų? (prašau! Mano svečiai ateina j tas pakartot privertė. Labai
Žmona. — Aš laukiu svečių 'manę, bet ne sukneles matyt i.' nejaukiai išėjo.
Vyras. — Tikiuosi, kad tu :

•vėčius ne šioje suknioje pri- \
'minėsi ?

Žmona. — Kaip tai. juk 
u k nei.“ visai nauja.

Vyras. — Taip, tai taip, bet i
< kalbu apie tą baisų dekol-’
■. apie tavo plikumą!
Žmona (supvkusij

a J • . * - 7 7 <. • ■ > .. * •..Si krautuvę visuomet įver: 
Cho savo rėmėjus Ijętuvįiš 
iir todėl siunčia visiems 
draugams ir pirkėjams savo, 
linkėjimus., Ųinksmų „Ęalfb 
dų ir Laimingų Naujų Metų.

X

T*L Brockton 5115- '•'■

s}

SgmSĮM?

m-riami, I
Litėmvt ;

261 West Broadway
South Boston; Mašs.

Residencijbs Tęlephonas: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas So. Boston 0779AV

S, BARUSEVIčiUS
UetavUte, Graborius. bateantnH'- 
Jaa. Real Katate ir Public Notant* 

258 W. Bn»dwiy

South Mass 
t€T’Ąytwn**

OR. A. J. GORMAf
'GUMAnSKA.9 

?ob Monteiio m--
Kamp»» Bcomc šrrp*.’

TARTARAS J. LANDŽIUS
i (SEYMOUR) 5

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas uAstseif- 
j Josiąs ligas vyrą, moterą ir vaiką j 
H pagal vėliausius metodus, kaip tai: I

ANT RENOOS .
5 ruimai su visais Įtaisymais ant antrų 

lubų, 55 STORY ST., South Boston 
Mass.

t

•IR
420

m

Išegzamfimojn akis, priskirtu aki* į 
alus, kreivas akis ati tiesino ir y 
ana bl t Joniškose (aklose) akyse au- g 
grąžinu šviesą tinkamu laiku. Į

J. L. Pašakarnis, O. D. I 
447 Broadway, Sa. Boston. I

VIEŠA

JJthuai 
judėjas p 
Š28 Bro

397 Węst Broadway 
South Boston,

gis prašė
■pasali i 

idarytu

TeL S. B. 2805—R

JETŪ VIS 

OPTOMETRISTAS
Šio gri 

dienv, 6 
Pederac
Įjidžiojo I.i'Ur-

“GRINORKA” TEATRE |
— Xa. ką Marint, ar patiko j 

•i' tau Vakar teatre? G-erai dai- 
navo ?

— Labai gerai dainavo, tik 
’ su viena artiste nelaimė atsiti- 

:udr.inavo ji, bet, turbūt.

SKAITYKLOJE
— Ko tamstos-. šuo .taip aty- į — 

; tižiai akis Įsmeigęs į mane žiū- Į 
iri, kai mane kerpi, ko jis lau- & 
lkia? M11911

— O matote, kartais atsitin- . g AlUuU
: ba nnvbte’ėtausį su žirklėmis.; y—,

^AALjz^A^lLietuviains

Draugams

5 TEL. So.' Boston 0506—W

5 LIETUVYS DANTISTAS

|A. L. KAPOČIUS 
<251 Broadway, So. Boston 
i (“Keleivio” name»
jOnso Valandos- nuo’9 <ki 13, uito 
/1:8G fkf 6 ir nuu 6:S0 fkt 9 vakake 
jSeredomis nuo 9 iki 12 vai dieną 
/Subatomls nuo 9 Iki 6 vak. Ned? 
* įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti
VWSX3CX3S!ęXJC«X5^^

# 
J

- SUS7EI-BŠIMAS

pietų ned*  ■! i *‘»j• 'iTiiudžu> Į

l^iisrrikim’S. i 
^valdybos r'ūkim
ai privalo arsi!a 

vyrauti balsavimu 
oš ateinantiems rietam 

Bė to visuomenei pram-š 
|į.kad manifestas neuneni> • 

' s tebėra galėję, tai y 
Įnauji nariai priimami b 
įėjimo mokesties. i ai pa' 
^ifiė proga

Wiskrm 
vėtain' 
•autuv
para1 

taoširdii'

ęjimą.

IE§§&: Dr. M. Bagdm 
iaiirkiti. įžanga 50

j&fcBTNJNKO” koncer- 
r TO BILIETAI

davinėjami ofise. Jų
■v’gj: $1.00, 75c. ir 50c. Vai-

Kadangi vietų skai-1

įepbfinc S.'nth P>osr<>-. t52'

ftšALHA (
UVTS ADVOKATAS

ilgę-" <tt» l nivMmuc.v
elJ (Jniversity bu A. B

ABBININKO’ N AM "P 
. (antrai lubon)

ĮBroadvay Bn. Bosiąs

R e z 1 d e n c 1 j a 
rvaitf St- Cnmhrldge. Mim» 

Uhivjsrslty 1463—J.
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Ar lanko tavo namelius jūsų tikras prietelis
Mes siunčiame savo pa-1 

veikinimų už jūsų paramų & 
ir širdingai velijame jums X 
Linksmų Kalėdų ir Laimin- S 

y gų Naujų Metų.
Didis pasirinkimas žaislų! 

ir tūkstančiai kitokių dova-! 
mj dėl švenčių. Labai leng- x 

^va pasirinkt dovanas, kuo- | 
met tiek' daug jų yra. |

| THE BAZZAR STORE !

Tel- Sa Boston 27< :

J. MACDONELL, M. D;
^Mt^a vu^uOMlt it .1

<rao taiawdob Rytate iki fe- šį 

■ - - ■ Bo pietą tino i j
Vakarais onoft- i 

9M 1- Bro»dway, So. Bostor

Jei ne, tai dabar yra geriausi proga užsirašyti. Jei užsi
rašęs ir baigėsi laikas, tai geriausi proga atnauinti

Darbininkas: tram-

Darbininkas” taiy-imi Įvairių pasiskaity
ti iw-k>j.ši<g vaši ą ir Įvąirių šalių politikos

:i>ymų.

“Darbininkas” atpasakoja ką rašo kiti A- 
kos ir Lietuvos laikraščiai. Taigi “Darb.” 
tani gauni s.iprat imą ir apie kitus laikra

‘Darbininkas” norėdamas pasiguosti ir pa
sijuokti su skaitytoju. a Įvairiu juokelių bei 
feljetonėlių.

“Dafbinink
Amerikos

ina korespondencijų i 
’cdoni m.

• ‘Darbininką

vvemmą ir ypampi- 
•tuvos broliu varcis.

šeria Įvariiu draugija bei

ALBUMAS
Retoj lietuvių šeimynoj ne 

l j J’asi kokio nors albumo. Bet re 
i/Ųtoj lietuviij šeimynoj teras

Lietuvos Albumą, kuriame yr? 
į Lietuvos didžiųjų veikėjų at 
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy. 

-g 'mai. Kiekvienas laikąs savr 
tikru lietuviu, patriotu priva, 

B i lo turėti ta Lietuvos Albumą, 
g i
ĮB ! Kaina $3 50.
J “DARBININKAS”
iŲ 366 Broadway, So. Boston, Mass

metam.'

Darbininkas” nuo šių metų gruodžio 1 
- eina pu s Ir. pi ų du kartu Į savaitę: ant- 
kais ir nenktaideniai'.

KALĖDŲ DOVANA!
“Darbininkas,” norėdamas Kalėdų švente- 

<e aplankyti kiekvieną lietuvi, per gruodžio me
nesį nupiginamas visu doleriu.

Nuo gruodžio mėn. 1 dienos iki sauso mėn. 
i dienos “Darb’ninkas” metams kainuoja tiktai 
$3.50. užsieny $4.50. Beto. pirmiaus Bostonas 
ir a^-TIi-ikos mokėjo $1.00 brangiau, už pašto 
žonkilis. Dabar to nereiks mokėti.

Atminkite, kad tik per gruodžio mėnesį. Nau
dokitės proga.

Pats užsisakyk ir giminėms Lietuvon už-“DARBININKAS”
366 Broadway So. Boston, Mass

di
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M. V. CASPEI I
4 KASPARAVIČIUS)

Broadway, South Borto* : į 
Ofiso vafaMdct:

9-Iki 12:00 ryte ir nao l»tiano 9- iki 12 rytate aso 1:80‘į 
(k! S ir nuo 6:06 iki 8 v»L vakare 
Ofisas uždaryta*  *nbe*oa;vakarai».  I 
ir nedėldlenlals, talp-gl seredomis į 
nuo 12 dieną uždarytas. *

JUOZAS M. VERVEČKA

Tek S. B. 0948 

BROORTONMASS.

/į-A«W: ta

| Naujas Lietuvis DenSstas

DR. ST. A. GALVAR1SKI
f (GAtlNAUSKAS)
1520 R BroadvvaygS Boston 
į Ofisas atdaras nuo 9 va*,  ryto Iki 
]2 Vąl !r nuo 1130, vai. po pieta) 

iki &:30 vai vak. ir .nuo 7 Iki 9 
= vai. vak. šventą dieną pagal susi- 
| tarimą. Jei S. Boston'280G

h pa^ai vėliausius metoaus, Kaip tai: i 
IĮ nltra-violetiniais spinduliais. fcwartz Į| 
lį žiburiu, thermo therepa. Ir kitnis ‘ 
!' plektro medi kai iškaiš budais. Ecv.p. Į 
į! minuoju kraują, šlapumą. Ir sj»r-- 
Į; dulus savo laboratorijoje. Nurrnb i
ii kiu X-Ray paveikslus. Teipgi .

teikiu patarimus laiškais. ;
Ofįso valandot Į

nuo 9 ryte 11d 9 vaknre f

381 WEST BR0ADWAY
\ «auth Boston. Ifftus.
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