
1

I

I

i 
i

KOKS BIZNIS BUVO SUK
MINOJ AUSIAS

DARBDAVIS PARAGINO I
i
I
i

i 11

1915 m

Amerike
<

JI»

i

M I(

I I
t

i

I
j < > t • w

I :<

\ ( *»

l

>i;\ <»

i

i

i
i

H.-I
t

< i

i!i

NEG A .
l'i« •

M i r<
i

i-

•

PRANEŠIMAS Is
’ i ii; f ■

SUVAŽIAVIMAS
I

1

-4

I\ I-11
k 1 f osr I Kifli.V D,.:u’ui

v.

> 
X <

4
M

t
i

i 
t

n 
■j 
< i

.»

■ i

i

i
i

•» 
• >

I i

I i

Sv4 ki Nutųieji Mete

•1
<r.-

i'\

i k;.

v
X

’ i

Kito-, 
išt vi

EINA ANTRADIENIAIS, IR 
PENKTADIENIAIS

■ ii na. I .a \\ r- iv.

LDKS. Valdyba

ikcija

A dministracije
ir

llie !<i 
žia u*.

Už KIEK i
'• i.• i n.< 1 

i - k ;i' I: • 

dali

Si ašy
I

■ I- »)

Irt m IIH laso

m > i

ŽUVO KINIEČIU VADAS
l\ 11:: v g«a ,

( ’liriiu, ir ki li tas

; ir. i ni \ < > r n h. h
11 \ ’ ■ > jas \ r;i Si i
S.'I k< >. kad i ;i" |

’ i (• •

f

f

7

I /1 • • . I

IERIK05 UŽSAKYMAI 
FP\NC’JOJ

• kn ii. \ i. i ri k- •

NEDARBAS PADIDĖTO
\ < >k I'•’ I ji > | |>< | pasta laslas

I saVal'l l icm la |‘l >as Ž.Vmial 
padidėjo. Dabar \ '>ki< 1 i į<>.į
I š visi > 1 •< <i. l 11 >į 11 V ) ;| ;1 į > 14 • k 
• IfįOjMH i.

ANDINO LAIVĄ
\ \X< o’uVI-lR. Ik C.

udv (’vntl'įa "ii"i 
ižrso i u !a i \ iį (’o\\ 
--t ai asis niiskrmi'

'.-■•i zUiloiii .- • ii! 

| >4' l"O jl | ilu v<

I
L. D. K S Naujos Anglijos j litai 

Apskričio šaukiamas suvažia , 
vinias cmisio 31, 1926. 1 vai. po: 
pietų. bažnytinėj svetainėj. 
Ctunbrid^c. Ma^s.

Pageidaujama, kad kuopos 
pasistengtu išrinkti atstovus ir; 
ruvcstiiigai paruoštų naudingu 
jnei’nni dėl naudos mūsų orga ' 
m - ciiės.

J. Jaroša, pirm.
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VISŲ SALIŲ KATALIKAI 
DARKNINKAI VIENYKITĖS!

ŠVENTO JUOZAPO DA3

. SAUSIO 1 D., .HH-N

KOOPERATYVĖS sąjungos organas

ADIENTS, N r. I Kaina 5 centai

Sprogimas kasykloj
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Laimingų Naujų Metų vi
siems “Darbininko” skaity
tojams L.D.K.S. nariams re- 
ĮTiejams bendradarb iams 
linki

Dartnninkai.

Darbdavis už unijas

DARBININKUS
CLX( IXXiATI.

Arthiir Našlį prieš 
inetti paėmė Į sa\<> 
l■.■’.llkrlltuojanrią 
šapą.
ki !>a.reiške. 
sekimas bis 
'alinėj imas.
-- ininkas š\ entai užlaikė.

Oliio. —i I 
kvli’ta j 

rankas 
kliaučių 

J is darbininkams ia 
kad šapos pasi 
ir darbininku 

Tą savo ž< x 1 i sa • 
<» 

>7-rbininkai su didžiu uolii- 
'j’os šujmks pasisę- 

... buvo didelis. Dabar 
■ įur XasliĄ*ra savo rūšies 
r\ F<»r<L .J is teisybė ne- 
:*ke milijoninių turtu, 
darbininku a 11 y e i 11 i m a s 

darbininku sutarimas su 
n bdaviu vra vienas pavyz- 
iiųriaUsių^^Sll V. Valst i jose', 

lis jau pagarsėjo po visas 
Suv. Valst i jas.

Paskutiniu ^lil <u Artinu-

Našlį padarė 
žibesni. Ji- 
darbininkanis siisio,,

snt\ ert i unija i r yi.i 
' prie kil u ortmniziio: a ; 
i ninku. J is patari- pri 
' p-rie amaltianiritii.
ii Artlmr Nasii s.-mo
' banda laikyti garse
I pa nedaryk kilam : - .
’ nori kad tau
j 1 kobiniukams
i sudaryt i unija 
“liaudykitr darbii:• 
simą išrišti n-ininiJ 
niu principu'. Mm. ■ 
ra. kad mes \ isi ta p-amr .

. sijonirriais kamp mi.i< -; 
da rbini nki.i būvio pa ūmi

i < i •. i

Potvinai padare 
daug žalos
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EXTRA! EXTRA.!
NAUJI METAI

Ve vienais metais 
Dieve brangiausi* 
Esam prie Tave 

Arčiau!
Ačiū širdingai
Tau už malones, 
Teikis nmKšelpt 

Toliaū!
Gaila milais Diejiv
Viso to laiko.
Jei ji praleidom 

Blogai.
Duok mumsfi Dieve 

ŠĮ naują metą 
Užtad praleist nau

dingai!..
Teikis užmiršti 
O Gailestingas 
Pereiti] meti]

Klaidas.. .
Gailestį tikrą
Teikis suteikti 
Maloningasis 

Už jas!..
Seiriju Juozu*

— ■ ■■ 11 'JL ■ ■ ■ ■ ■—
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Į>a~R B rMIVKA
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čionai yra atvaizdas vienos iš veikliausiųjų L. D. K. S. kuopų. Yra tai Cambridge’id L. D, K. S. 8 kp. Per ilgą laiką L. D 
K. S* Centras susidėjo daugumoj iš So. Bostono kuopos. Bet atėjo laikas, kad Centrą užkariavo Cambridge'iečiai ir dabar jie 
tebeviešpatauja. Su naujais metais ši kuopa pasiryžo dar uoliau ir smarkiau darbuotis.

Žinios iš Lietuvos
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Suecialistai ĘTe o e p t ų I š-p i 1 d y ip e
Dėl Susipažinimo Su Košt u menais Parduodame 

}risl,a- Žemiausiomis Kainomis k
- \ 

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti k. 
mūsų gerus veido pauderius, ko^pietikus cold 
rreąm'us ir visokius tonikus dėl niaukų. Taip-®i 
turime naujausio išradimo molio dėl veido. 
Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

Pi/.s mux Įfiiuti ir Sėrcrot raistų, urs
mis e.vume tujintai Severus livin pa ui jos.

Užsakymus siunčiam Į visas dalis svieto. Pinigus sius
kit su užsakymais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašu*

J. KASPARAVIČIUS (CASPERi

FLOOD SOUARE PHARMACY

“KAVALIERIŲ” ŠUNYBĖS
MlTKŪNAl\Zapiškit» v.) 

Šiame kaime nesenai pas vie
no ūkininko dukteris naktį 
atsibaldė “ kavalieriai’* ir 
reikalavo isileisti klėtim 
Šioms nesutikus,"^ * kavalie
riai” paleido Šūvį-per sieną 

* ir sužeidė abiem merginom 
kojas. Rytojaus dieną ‘•ka
valieriai” policijos buvo pa
talpinti šaltojon. Taip viso
je apy linkėję kalba žmonės.

GANA TOKIŲ “ŠPOSŲ”
G A IŽENAI (Zapyškio v.) 

( ia pas vieną ūkininką nese
nai-buvo vestuvės. Įkaušę 
nekviestieji silkele peštynes. 
Užteko ir galvoms, irjjosims, 
ir dantims. Kai prasiblaivė, 
tai net patiems buvo gėda !

iii suėję kupl iečiąj J užii 
se traukia ** v alstylVbųę.J 
dėl iš pažiūros Kuprių ūki
ninkai ir šiaip gyventojai, 
galima sakyti, visi yra nu- 

<urdę. O kai mokesčiai mo- 
reikia. tai valdžia nege-

I
SK . 

k et i
ra.

stebės tarnybon slipendinin-. 
kaitini grąžinti stipėudiją 
lygiomis dalimis per 15 metu 
mokyklą baigus. Iki Šiol 
gautąją stipendija stipendi
ninkai grąžina tomis pą.1 są
lygomis. kuriomis buvo sti
pendija jiems duota.

— j----------------■.
pinigų Klaipėdos uosto kasi
ninką Kricą Bolcą.

ŪKININKAMS VYRIAUSY
BĖ DUOSIANTI PAŠAL

PAS

i

i.

----------11-_______ ____
J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PHTčT

S a v i u i n k a i

So. Boston, Mass.

r

ŽMOGŽULYSTĖ
ŽEIMELIS ( Biržų aps.).

Gelčių kaime pik Garlauskas 
Petras iš šautuvo nušovė 
mergaitę šaipeškytę. Ir at
likęs žmogžudystę pats atėjo 

’policijon ir apie tai pranešė. 
.Gružių dvaro nuomininko žmogžudystės 
Beinarto kuliant javus, iš meilė.

GAISRAS
VAŠKAI (Biržų apskr.).

Beinarto kuliant j...... , / '
mašinos užsidegė daržinė su 
javais ir viskas žuvo. Nebe- 

ir ma.anos išgelbėti.
Nuostolių yra apie 28.000 li
tų. Matyt, kūlėjai buvo ge
rai įkaušę.

APIPLĖŠĖ
GRODIŠKU (Salako vai.. 

Ežerėlių apskr.)'. Lapkričio 
5 d. važiuojanti iŠ malūno 
pik Bukelski valdiškam miš- 

F ke užpuolė 3 jauni vyrai:V ie
nas jų drožė peiliu Buki-Įs
kilu per pilvą, perpjovė dir
žą ir kelnes. Atėmė 1 l(i litu 
pasislėpė.

<8
• 4

PASKAITA
MARIJAMPOLĖ. Lapk. 

d. p. Staugaitis laikė 
Blaivybės” d-jos salėje pa

skaitą “Vilniaus klausimas
ir Šaulių Sąjungos rinklia
va.” Paskaita padarė dide 
lio įspūdžio. \ isi nusistatė, 
kiek išgali, remti Vilniaus 
atvadavimo darbus.

priežastis 
Tai ką daro jaunimo 

ištvirkimas!

STAIGI MIRTIS
VAŠ1CV1 (Biržų apskr.).
Lapkričio mėli. 10 d. stai

ga mirė a. a. Vaškų bažny
čios klebonas kum Petreikis. 
Laidotuves buvo labai iškil
mingos. dalyvavo apie 20 
kunigų ir didžiausia minia 
žmonių, nežiūrint blogu k« 
lių. Kum Petreikio kūnas 
palaidotas po bažny čia, rūsy
je.

VIETOS GYVENIMAS
ALOVĖ. (Alytaus apsk.). 

Tai nedidelis dzūkii įmesčiti
kas, kui iamė yra maža me-

—----- * - ” * - - ■
NEREIKALINGOS KALBOS

LEKĖČIAI ( Šakių ap*.).|dųie bažnytėlė, pradžioj mo- 
P<> pamaldi] žmonės išeina iš 
bažnyčios, bet namo dar nei
na. Paprastai moterėles šne
kučiuojasi šventoriuje ar ka- 
p nčse. vyrai kalbasi rinkoje. 
Tame nieko nėra stebėtino: 
taip daro ir kitur. Tačiau 
pasitaiko ir tokių žmonių, 
kurie viešai peikia dabartine 
valdžią, keikia valdininkus, 
šmeižia kunigus. Rodos, gė
da taip daryti. Iš šalies gir
dint. koktu darosi,- juoba. 
<ad taip elgiasi subrendę 
ž.m< >nes.

f VESTUVĖS IR MUŠTYNĖS

VĖBR IŠK I A I ( Panemu 
lėlio v.). Lapkričio <8 d. čia 

buvo vestuvės, kuriose daug 
'atsirado nekviestųjų “var
nui.” Jie "pakelė peštynes, 
barnius, taip kad ir tikriems 
vestuvininkams pasidarė 
mkštd? Laikas būti] šalinti 
dogą paprotį -nekviestiems 

Vykti Į svetimas vestuves.

SUŽVĖRĖJĘS ŽMOGUS
PANEMUNĖLIS (Rokiš- 

,io apskr.). Neperscnai čia 
A. Kubiliaus kieme susibarė 
nil. J. Mickevičius su būriu 

>teri]. Jauka koliojosi. tai 
oliojosi. la t dar taip gyvu 

iškai pasielgė, nesidrovėjo 
ims viešai rodyti savo lyties 
irganą ir juo erzint i. kad vi

si baisiausiai 
Mat. tas “

’usijoje-ir iš 
atsinešė tokiu 
mkimii. Gėda

fiasipiklino. 
ponaitis"’ gyveno 

to •’rojaus” 
žvėriški] pa 

t

f

Lietu viii Katalikų Kongresas ■
šaukiamas 1Ų2IL metrršftusm- 
m. 2—4- d. Katine.

VYRIAUSYBĖ SUSTABDĖ 
REKVIZICIJŲ LIEKANŲ 

IŠIEŠKOJIMĄ i
Kaip jau buvo pranešta. 

Seimas priėmė Įstatymą, ku
riuo visiškai panaikinama 
rekvizicijų liekam] išieškoji- 

I »el to. kol šitas Įsta- 
Mini*- 

K (bilietas lapkričio 23 
nutarė rekvizicijų |ie- 
išieškojimą atidėti ir 
su išieškojimu surištu*

mas.
lytinis pradės veikti, 
toriu 
dieną 
kanų 
visus
veiksmus tuojau sustabdyt i.

I

Kadangi šiais metais daug 
pasėliu kilikuose supuvo, o 
daugelyje vietų ledai iškapo
jo. tai vyriausybe yra nuta
rusi tokiems ’ūkhriukams 
duoti pašalpas. Kai kuriems 
ūkininkams bus duodama 
pašalpa sėkliniais javais, o 
kiti bus pa Ii Uošnoj ai n i nuo 
šia metu II pusmečio i r atei
nančių meti] I pusmečio ž.e- 

mokesnių. .

SUSEKTA LENKŲ ŠNIPŲ 
ORGANIZACIJA

i

617 E. Broadvvay
f Po Imperial Teatru/

T M Y K 1 T E V K . E S N i r s M c s ; P r. a n ; š M ’ S

VESTUVĖS IR PEŠTYNĖS
AKUČIAI (Lukšiu vai., 

šakių apskr.) Nesenai čia 
nivo Višinskaitės vestuvės. 
Kaip visur, taip ir čia nak
tį prisirinko daug nekviestu 
svečiu — aplinkiniu kaimu 
jaunimo. Tūli vaikinai, ge
rokai įkaušę degtinės, turė
dami ‘•ergelio” jau nuo se
niau. pradėjo peštis. Viso 
to pasekmės buvo: smarkiai 
sumušė ir subadė vieną to 
paties Akėčių kaimo vaiki 
ną Petkūną.

Jaunime, gėda taip elgtis! 
Visur reiika būti mauda 
gienis ir ramiems, nes jūs — 
Lietuvos viltis ir ateitis.

kykla. valsčiaus raštine* ke
letas apdriskusiu žydi din ir 
dvaru, kurių žeme išparce
liuota vietos hiedmiomenei 
ir savanoriams kariškiams. 
Gyventojai apie Alovę di 
džimnoje mažažemiai. Že
mė yrami rasi a ir Jaltai akim- 
mioia.*Tžmoiiės pradeda su
siprasti ir skaityti katalikiš
kus laikraščius. Jaunimas 
susiorganizaves i didelę pa
vasarininkų kuopa, kuriai 
vadovauja mokytojas p. < io 
rys. Ūkininkai siisiorgani 
zavę i Ūkininką S-gą. JJe 
taip pat turi žemės ūkio ko- 
operaty v ą?^*s.

CHORAS PUIKIAI GIEDA
RIETAVAS. TTh7 mm 

būti Rietave Šv. Mykolo ai 
laiduose, kur išgirdau laba 
gražiai begiedanlį virto 
giesmininkų chorą. Garb 
virtiniam vargoninkui. km 
lai p sut \ a rkė chorą.

I

UŽKANKINO GYVULĮ
ANTAKALNIAI t Užpa 

Iii] vai.). Nešimai 
nių sodžiaus nlykfiiikas rusas 
pasiskoli yno lietu
vio grpį (įmetę. Su ta ku 
mele rusas javus kūlėjp tiek 
varė, kad ši vakare iŠ tmo- 
v argio pastipo.

GIRTUOKLIAUJA
K I l’R I AI (J iižintu vai.. 

Rokiškio apskr. ). Kažin ar 
v ra kur Lietuvoj toks gir 
Iimkliav imas, kaip Kupriu 
kaime. Kiekvieną Švciiladic

BEDARBIAI GAUSIĄ DAR
BO KAIMUOSE

Savi valdybių 1 leparlanicn- 
las yra nusistatęs bedar 
biams duot i darbo ne tik 
miestuose, bet ir kaimuose, 
mat. norima, kadjr kaimas 
gauti] naudos iš bedarbių. 
Tokiu būdu artimiausioje 
ateityje su pagalba bedarbiu 
numatyta rengti prirengia
mieji /.vyravimo darbai ša
kiu apski Šjų ymjįkelių: Pil
viškiai— Barzdai —-Griška
būdis - šakiai — (b lgaudis 
kis.

Susekta šnipu organizaci
ja. Šnipiiič.jusj Lenkijos 
naudai. Suimti 5 asmenys su 
daiktiniais jų kaltes išrody
mais. iš jų 3 rusai, 
vis ir 1
t 1 u » ‘

» 
I
I 
i 
i

J lietu- 
lenkas. Suimtųjų 
mūsų kariuomenės 

K volą jau baigia 
perduodama ji IS-

STATYS PAMINKLĄ
Laikinas Vilniaus Lietu

vių ^Komitetas dar pereitais 
metais yra nutaręs susi rū
pi,-iii čiurlioiiies paminklo 
statymu. 1 >abar tam tikslui 
pradėtos rinkti aukos.

VILNIAUS KARIUOMENĖ
JE NERAMU

STIPENDIJŲ MOKSLUI 
EITI ĮSTATYMAS

Ministeriu Kabinetas lap 
kričio mėli. 25 <1. posėdy
svarsič slipcndiji] mokslui 
liti islatvino projektą, ši 
tuo įstatymu stipendijos Ims 
skiriamos einantiems moks 
lūs speeialim’se arba aukšlo 
siose mokyklose, taip pat 
siunčiamiems specializuotis į 
užsienį ln*t kokiam dalyke. 
Stipendijas skils atskiri mi 
nisK-riai. Baigęs arba nu
traukęs tuok si.i si i p<-i id i ii i ij- 
lcis turi grąžini i stipendiją i 

Jei baigos

1 raukę? 
kas turi 
valstybės iždą, 
mokyklą stipendininką* sto 
ja valstybes tarnvlAm. tai 
pirmus penkerius ii»r1 lis turi 
gražinti valst. iždui 5 pror.. 
o toliau, kol bus stipendija 
galutinai grąžijjt.i. po 10 
pror. algos. Nestojusieji val-

ink
ybį

k t

KYBARTUOSE SUSEKTA 
SLAPTA MUITINĖ

šių meili lapkričiu mėn. lo 
d. Išbartuose Preky bos De
partamento ir politinės poli 
rijos valdininkai susekė slap
tą muitinę, kurios organiza 
toliai buvo pasidirlię reples 
ir gamino |doml>as kantra- 
bamlos keliu gabeniiinoms į 
Lietuvą prekėms plombuoti. 
Prie kraiti pas įtariamus as- 
menis buv <» rasta prekių. į 
vežtu kontrabandos keliu be 
plombų ir >u padirbtomis 
plombomis. Ned-ųit tardy 
mą politinėje policijoje pa 
aiškėjo, kad jilombas padir
binėjo jau dvejus metus. Du 
areštuotųjų, pasinaudodami 
nakties lamsu.ma. palvėgo. 
r F i n k a m a i n e p i • i ž i ū r ė j 11 >’ i ų
policininku byla perduot;r 
teismui. O plombų padirliė 
jų^ kont raban<listu byla 
politinėje policijoje tęsiama.

I

šiomis dienomis nuo šep 
tiekio kareivinių kaž kas nu
plėšė iškabą ir uždėjo kitą 
parašu: “ Pilsudskio laisves 
karei\ines.” Iškabos nuplė 
Šimas sukėlė didelio nusisle 
liejimo, nes prie iškabos die 
ną ir naklį stovi sargyba. 
Karo vyriausybė iki šiol ne 
nubaudė karininkų, kurie 
nesenai puolė “ Dziennik \Vi 
lenski” redakciją, bet išlei 
d o raštą civilinei valdžiai, 
kur reikalaujama konliskuo 
t i laikraščius, piiolančiįvs 
Pilsudskį. Tuo tarpu įvai 
vips draugijos ir 
protestuoja pilės 
kus karininkus dėl jų >uai\a' 
lės ir reikalauja legionu di
viziją perkeli i iš Vilniaus.

sąjungos 
legionin-
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SUIMTI PLĖŠIKAI

SUIMTAS ŽYMUS VAGIS
Vokietijos polici jos valdy 

ba pranešė, 
moli. 25 
policija 
gi»sj su

kad lapkričio 
d, > aka re \| iun< hmo 
s 11 ė11 ir n csr n a i pa be 
SflJotM) liti] valdiški]

š. m..lapkričio m. iš 23 
21 d. Traku policijos pastan 
gomis ūkininko Butrimavi 
čiaus kluone ( Biidzilių km.. 
Semeliškių A ai. l-siumti gar 
sfis ir senai ieškomi plėšikai 
Bondaras Narutavičius |g 
nas ir Bukauskas Kostas, v a 
dinamas “šiaudiniu-." Su 
laikau! plėšikus iv v ko smar
kus siisišaiidyfnas su p<»li<-i 
k’-

i

a
«

PADIDINK
LINKSMYBĖ
SAVO Wį
NAMUOSE

Kun. S. J. Struckus, Tenoras

16024F)^i
1 Gl'L ŠIANIHEN-.K 

SVEIKAS JĖZAU 
, MAŽIAUSIAS 
į llutėnas

Padarykite-jiems Kalėdą dovanė
lę: šios dvi jmrinktos Lietuviško" 
giesmės. įgiedotos kunigo S. -L 
Struekatt". gerai žinomo savo pasek
mingais dainavimais lietuviu publi
kai. via tikra dovtimt ateinančioms 
šventėms.

Tėvynės Kalėdinės Giesmės
' O TU PALAIMINTA 

16025F KM-™ T N AKTIS
ATEIKITE ČIA JUS

IŠTIKIMIEJI

ŠVENTOJI IsKlLMIN- 
i ikIMo.II PŪSIS 

GO.H NAKTIS

rekordu visi dž.iaugsinin- 
Tai in"tramentą jgraj- 

Kalėdinės Giesmės. ;- 
Kalėdiniai

I lartnonin

E7256

16026F

.šiuos ilu 
gui palik", 
tos l.ieiuvos 
gru.ino ••Kalviliniui Tėvynės Giesmi
ninkai." Harmoningi ir ramus var
pu baUai jnmi nuneša toli, toli j t:) 
maža gimtino vien-lo kuri įlalmr yra 
tuk-lam-iai nnliit tolumo. I<et viv- 
liek meili. Kiekviena melodija pri
mena vieta", kurią gal niekad nelte- 
lėk" malt ti.

Naujas Instrumentų Trio
1 MEILŪS IR .LVI SMV.

16027F v.-t ietis
’ ‘ STASĖS" l‘< >LKA

M)limiatt"io« parinktos šokią nte- 
liodi.ios pultos Nanjo Instrumentu 
Trio. 1‘radžitiginkile ir nustebinki
te savo pažįstamus ir gimines šiito 
įdomiu rekordu, ir išgirdę, kn jie sa
ko ap.įe ji. spręskite patys jo vertę.

Kabareto Orkestrą
IfinoSF B \1Ria7v valgas 
lbUZdi KAynNK1;|jdo Polka

KL VRNEI V-r<il.KA
16002F vešu vii, maršas 

t'olumbia Liet. Orke-Urn

Na" imli būti smagesnio už žino
ma. miftaiu) m<'lio<li.|it. kurią .sHgr.aj 
lia gaisą" aflistai? sis valia" ir pil
ka. į-n-ajti garsios-Kabaretą Orkes
tro" primin" kaip senai, suvo tėvynė 
je ianniuri" Imdavo susirenka į va- 
karttšką ir šoka, šioms paėioms me
lodijom" griežiant.

va REKORDŲ
PRISIPIRK 

-O GRAŽIŲ
LIETUVIŠKI

Naujas Tarptautiškas Šokit 
Trio

rOI.KA MAROKA
16017F , Mi sų LINKSMfOJl 

| MAZVlfKAi

16018Fl.yS':oi

V ESTE vii; geli

■

VESTU VI V GELlŲi^' 
16020F ' MAN< > SLAVOKlJd

| VALGAS įį V

Stebėtina" rinkini" gerai žinpim 
ir mylimą u'abalėlią šokiams, šią re 
kordą pritrauktinus savylms yra 
saldžios ir sujudinančios melodijos 
gaivus ritmas, tobulas įgrajirdhias.

9

Vilniaus Instrumentališkas 
Trio i

Z

l

1601TFi Z.VIUIMO MAZURKA
, <;EGUZINp poi.KA

l.abni smailus š«kią rekordas. T 
ura.llsi taip kati jūsų širdžiai bu 
mielu. i

Instrumentališkas Du<as:
Armonikas ir -Klarnetas

Kl 1LVNV ŠOKIS.
16014F Mazurka

3 įKARIMAKV VALGAS

Klarnetas ir garsioji aeeordiait at 
m<mika padaro ėia garsą rekordą 
pilu.-! gyvumo, sttgrajta puikiu rit 
mu du gyvi parinkti šokiai.

Instrumentališkas Duetas:
Armonikas ir Klarnetas

1 *UAl'<11 N’GI'.MO Peik 
1UVIUI PRAKILNI MO l’OLK.

Arimui. į;:r;ijnę šiuo" rekordus. > 
ra ":ii"i.i" grojikai šitą d\i*-ią instri: 
jnentą. Jie pamimino jum" rekordą 
kuriuo džiaux'"itės xi".idn.

Brooklyno Mišras Kvartetą
i nr nnoi.ii KAT

tx'7qKj i Kl'NIG VI (S. šimkii" 
ei K TAMSIĄ NAKTĮ 

| i LE (S. simkU"!

tGR VZTO.IT l’OLK '
E2581 i r.VV ASARTO RATAS' 

| Polką

! o
V 
e
I

$ Pas mus via naujausi ir kitokie Columbijos kom
i ..................................................... .........

I

ii
x'

%

Vietiniai ir apy linkių koloiiiji] lietuviai atsilankv 
kitę į mūsų krautuvę, o tolinn-snii] kolonijų gali gaut 
per_paštą. 'I’ik tokialne atsitikime užsisakyti G rekor 
du* ant karto. 1 Tisiniitusštampe už 2<-. yra pasiunčia 
inas pilnas rekordų katalogas.

Kreipkitės adresu:

GE0 MASILI0NIS
WEST BR0ADWAY S0. BOSTON. MASS

Tel. So. Botson 1456-J• *
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Trankiai, išgirdę neapgal- 
-vbtą vieno kito visuomenės 

veikėjo išsireiškimą, mes ji 
Lupučiame, kad ir pa- 

tįęms darosi baisu. Taip ir 
EJT’Baūsų ekonominiu bt*i fi
nansiniu gy venimu. Visi bai
lia apie tuos krizius. šiandie* 
kriziai madoje. Kodėl apie 
tai nepakalbėti t Kai kas net 
agitacijos tikslams pa varto
ja. Pilnai Įsigilinus į mūsų 
ekonominio gyvenimo augi
mą, pradedant nuo prieška
rinių laikų ir baigiant šiomis 
dienomis, tenka paabejoti.. 
Ai* tiktai mes patys neisikal- 
bame tos sau ligos t Žmogus, 
jausdamas blogą ūpą. prade- 
W galvoti apie kažkokią tai 
ligą. Nors ir nėra tam prie
žasties, bet nuolatinis kali
mas sau baimės ji rimtai ap- 
sirgdina. Ta patį matome, 
šiandie, ir mūsų ekonominia
me gyvenime.

Jokio minimo finansinio 
bei ekonominio krizio Lietu
voje nėra.

Kodėl ? Todėl, kad kri
viai Įvyksta po tam tikro 
pramonės, prekybos, finan
sinio gyvenimo pakilimo, iš
siplėtimo. Tam tikros ga
mybos šakos pasiekia auk
ščiausi savo žydėjimo laips
nį ir staiga krinta. Bet ger
biamieji, kada mūsą kraštas 
ekonominiai žydėjo? Gal ru
su priespaudos laikais, kada 
neturėjome visai savosios nei 
pramonės, nei prekybos, nei 
finansų. Arba laike Didžio
jo Europos karo, vokiečiu 
okupacijos' rankose esant, 
kada visas mūsą turtas buvo 

■tikintas, sudegintas ir iš- 
ez^as. Atvaduojant Lieti!-”* 
ii laisvę ir nesuskubome 

, pakilti, nes turėjome mikoti 
7 * gyvybę ir turtą kovose prieš 

liolšcvikus, bermontininkus 
ir. lenkus.

Savaime suprantama, kad 
per toki ilgą kovą laikotarpi 
vienu mirksniu ekonominio 
gyvenimo nepakelsi, čia rei- 

Ne 
mes 

ekono-

vai verčiasi šimtais milijonu, 
gi visu apyvartos siekia mi- 
1 i ardą litu. Sparčiais žings
niais ir šiandie kooperatyvai 
žengia pirmyn. Ar tai yra 
ktizis ? Gal kai kaspąsakvs: 
‘‘Taip, kooperatyvai plečia
si, ln-i privačios Įmonės vos 
verčiasi." I tai atsakysiu, 
kad taip ir turi būti. Lietu
voje tiktai kooperatyvai ga
li plėtotis ir tiktai nuo ko
operatyvai gali plėtotis ir 
tiktai nuo kooperatyvų pa
reina Lietuvos ekonominio 
gyvenimo ateit is.

Eikime toliau. 1 ’rieš karą 
turėjome porą Savitarpio 
Kreditu Draugiją ir kelius 
rusu banku skvrius. .šian
die miestft iškabose mirgėti 
mirga Įvairiu banku pavadi
nimai: Lietuvos C'kio Ban
kas. .Kredito Bankas. Preky
bos ir Pramonės Bankas, 
Tarptautinis Bankas, Ko
mercijos Bankas, Žvdų Bati
kas ir kit. Be šią banką y- 
ra visa eilė savitarpio kredi
to draugijų ir kontorą. Tu 
rime prisipažinti, kad kai 
kurie bankai gyvena pasku
tiniąsias dienas, bet šie ban
kai atstovėjo ant sveiku fi
nansiniu pagrindu ir jie išsi
plėtė spekuliacijos 
3 uos dabar pavaduoja Liet u- 
vos, Žemės ir Ūkio Sa iungos 
Centralinis Bankai. Pirmie
ji bankai buvo prisitaikę 
spekuliacijos laikanisėpems 
praėjus ir bankai užsidaro, i 
Dabar prasidėjo tikras eko-

t - -. y*« ■ ■

' ; . i
i_________ g

nominio gyvenimo augimas I 
ir plėtojasi vien tiktai svei
kos įmoiies ir kooperacijos. 
Pramonės srity, prieš karą 
neturėjome jokių dirbtuvių. 
Dabar turime ‘‘Nemuną,’’ 
‘^Maistą,’’ “Ivinguvą." ‘‘Br. 
šmidtai" ir visa eilė smul
kesniu (kalbu apie lietuviš
ką pramonę). Ką visa tai 
reiškia? Tai reiškia, kad e- 
konominis gyvenimas, nežiū
rint musu nusiskundimu, 
sparčiai žengia pirmyn. To
dėl netenka i r kalbėti apie 
kažkokius krizius. Žemės lė
kio sritv pažvelgus i Ūkinin
ką Sąjungos ir Žemės l’k. 
Kooperatyvu Sąjungos dar
buotę ir steigiamas pienines 
visai aišku darosi, kad ir čia 
matoma didelė pažanga.

Dabar apie finansus. Di
delis mūsų l.oimejimas — sa
voji \aliuta rr Lietuvos Ban
kas. I vedus litus turėjoint* 
20 mil. ją apvvavtoje. Da- 
’-ar išleista SS mil. Per tre
jus metus ketveriopai emisi- 
ia padaugėjo.

.Jei lain daug litu anvvar-I • *
toje, kodėl nusiskundžiamo 
ią stoka. I bu ’ neužtenka 

įdel (laukelio priežasčių. Pir
ma. daugelis žiūri Į litą ue 
kaip Į maino ^ertę ir susisie
kimo pi iemonę. bet kaip Į 
turtą ir brangcnvbo. Dėl

f
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f-
■ ir *"

i

ivimiiu u ■piiiii.
M ....................................... .................................... .................  *3

Čia parodoma didžiulis Anglijos dirižablis. Nesenai su juo 
buvo padarytas naujas išbandymas. Nuo jo buvo paleistas 
mažas orlaivis ir jis gerai lėkė. Palaidojęs tas mažas orlaivis 
vėl sugrįžo ant dirižablio. Orlaivis yra prisegamas ir atsega- 
mas nuo dirižablio.

milijoną litą yra suplaukę Į lmči;ti nelaikytu lilą kiŠdie- 
piliečiu kišenes iš kur ją ne- j 
neiškrapštysi ir nepaleisi Į 
apyvailą. Litas, gulėdamas 
piliečio kišenėje, kaip liktai 
pndidimi ją t rūkumą. .J is v 
ra mirusiu kapitalu, kuris 
-uneša jokios gamvbos ir 
iiii’ do ekonominio gyveni-

plėtotę.

dėka. šios priežasties keliasdešimt minamose sąskaitose.

: je. bet leistu juos Į apvvar
ią arba dėtu į bankus, tuo pi
nigai greičiau verstųsi iuo 
didesne būtą įyašto eam\ ha. 
Kaip matome, mūsų pačią 
nerangumas apsunkina pini
gu apyvartą. Tuo tarpu gy
venimas plečiasi, didėja nny- 

i vartos, kaskart reikalaiida-
Taip pat daug kenkiamo- 

pasitikėjimas bankais ir ne-, 
laikymas atliekami] pinigu I

mos didesnio pini'Jiiią ž-mk- 
lą skaičiaus.

IIrieji metu laikotarpiai. 
Jei pi-'Musu žemės ūkio krašte, kas

f ' * -r’ * • - X
* y ' ' .■>
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kalinga dešimtis im tu, 
žiūrint Į vi.>a tai, šiandie 
esame aukštesniame ek

. miniame padėjime, kaip kad 
prieš karą buvome. Netru
kus suskubome užgydyti 
daugeli karo padarymą žaiz
dų. Ypač yra sutvirtėjusi 
Lietuvos prekyba, pramonė, 
bankai, kooperatyvai. Pa
žvelkime į kooperaciją! 
Prieš karą buvo įsisteigę a- 
pie 180 vartotoji] bendrovių, 
ir keliolika ūkio rateliu. Da
bar turime 1.000 su viršum 
koopcrat^AHį. Šie koopera- 
tyvūi susijTingo Į.keturias są- 

' jungas: Ūkininką Sąjunga, 
Žemės Ūkio Kooperatyvu 
Sąjunga, Lietuvos Koopera
tyvų Centras ir Lietuvos 

. ^Vartotoju Bendrovių Sąjun
ga. Pirmosios dvi šiomis 
dienomis pirko didžiausią 
konservu, šaldytuvu ir sker
dyklom fabriką “Maistas." 
Ši fabriko sutvi-rta akcijų 
pagrindais ir sudaro 10,000,- 
000 lif. akcinį kapitalą. To
liau i n ą ’ k red i t o koope ra 1 y - 
Anai. Prieš karą • buvo apie 
160 smulkaus kredito drau
gijų, dabar įste igta 100 linu 
dies banku su Ūkininku Sa 
jungos Centraiiniii Banku ir 
Koopimacijos Banku priešą 
kv. Prieš karą visų rūšių’ 
kooperatyvai darydavo iki

* 10 mik. lįtų apyvartos. Da- 
į bar atskirų rūšių k<»opera1y-

*
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metai pasiteikia du ekoiiomi-Minėti nOtofnis. Arbd priifrftf 

čekių dviem savaitėm iaiąk§- ’ 1 
čiau išduotus, prieš mokėji
mo terminą, kad tuo patik
rintų čekio tikrumą ir ar tu
ri jis padengimą.

Šiais metais kilus Centr. 
Žada Banke suirutė, tai nėra 
joksai finansinis krizis. Tai 
yra' banko nesugebėjimas • 
t i n k a m ai opc racijas vesti. 

Jo nesilaikymas sveikos val
stybinės finansinės politikos, 
deskreditavimas mūsų ban
ku užsieniuose ir ėmimas ne
pakeliamu operaciją. Neve
dimas tinkamo atsiskaitymo, 
neapsižiūrėjimas, nesilaiky- .r 
mas tvarkos bankinio griež
tumo ji privedė prie liūdno 
galo. Ar paliete Centr. Žy
di] Banko anarchija ir kilus 
bankus. Ne. Toji suirute 
kitą banku nepalietė, nes ne
buvo tam jokio pamato. Ki- ' 
ti bankai kaip tiktai pra 1 •- 
d ant nuo rugsėjo men. rodo 
didesni judėjimą.’ gyvm^-i 
Toksai judėjimas ir opemc'- 
ją didėjimas žynrai ja”č:a- 
mas koopemti'viuoso ’ 
kuose, ypač Ūki‘du1 o S 
jungos Ceidrrm 
ke. šiam'* 
UK'ntu. kada nkan1 ė ; 1~ 
ninkai i C, Ž. B. nfs’it'v; y 
dėlios, ji'■> : J’T”
dūliai ir šiaodi'“ *'*1, *•* ’
f'laukia ir į visus ki+us s *v’i 
kv’U.s kredito 1

’nįo gyveninio periodai. Vie

 

nas peHųdas, ekonom. gyven. 

 

pakilimo ĮiNJtHlas, matžnnąš 
žiemą. Kitas jo sustojimo— 

.arba nukreipimo visti kraš
to jėgą ir ją prijaikymo eks
porto link — vasarą. U’iems 
laikotarpiams turi taikytis 
ir visos mūsų Įmones, ban
kai, kooperatyvai ir pirkliai. 
Valstybiškai nusistačiusios 

-jmo.nės deda visas pastangas 
. eksporto išplėtimui.
Į Priešvalstybines Įmonės. 
įTuo lai [>u antivalstybines Į- 
'monės arba bankai rūpinasi 
padarėli kuo didžaausį biznį 
ir eina kontr. Emisijos Ban
ko vedamai politikai. To
kiais savo darbais prieina 
liūdnus vaisius ir gresia 
joms pavojus būti sutriuš
kintomis. šiai <’entralinis 
Ž\di] Bankas, be atodairos 
kredituoja imuort iorius ir 
varo visas kiias įiąnakdip 
mas operom jas. Jis sav^ 
darbais užsieniuose pakerto 
•>aspjk<".įjnia T ietnvos han- 
’\‘os. o l’rošto vidun* sudo^^ 

na’>J',n kad v’si to 
ji f(l“l i », ixxl--i ’ ęl-nV-n « + 

*'ti’"ii i ’ >*1 ”1 i 11« I d i’* 1
•'aire išdovm“jn svetima va
liuta nepadorieji us čekius. /V*n.. 
kini proteguoti o-rl/Ja. TTv 
sieninės firmos nobonriimn 
čekiu ir reikalo™ H nts’A'm-

’*. ■
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Kalba į Lietuves Motinas
Tikslas šio paskelbimo, ir tą .kuris kas rr.ėmo tilps po jo, yra — 
suteikti motinoms žinių, kodėl jos Viri penėti savo kūdikius 
Borden’s Eogle Pienu, -nege’ėdMnes duoti kjiitų. Matysite, kad 
šio paskel’cir.’.ai begalo gteiniV: jie suprantamai pasakys jums 
daug dalyku, kmiuos turėtumėt žinoti apie Eordea’s Eagi<> Vienį, 
garsiausi kūdikiams maistą pas.igy.

kUDIKIv 
GEROVes skYRIUS
DĘL APRŪPINIMO ) 
-MOTINŲ IR. JŲ * 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Bendrai so-;1'"- 
enka konstatuoti:
jĮLietuvoje prekyba plečiasi 

pereidama į kooperatyvų 
rankas. ^Pramonė didėja, 
kąskart užimdama didesnes 
rinkas., Žemės ūkio gamyba i 
didėja. Spekuliatyviai ban
kai užk^'/ja sveikai veda
miems bankams vietas. IjL-*— 
tas tviite^ I^wa^^ęrcrpa- 
grindo kalbėti apie kokius 
tai krizius. Ne, šaukdami, 
dejuodami. skųsdamiesi, 
plėsdami pakelsime Lietu
vos ekonominį ]>adėjimą, bet 
didindami krašto, gamybą, 
keldami žemės ūkio kultūrą, 
jo našumą, didindami dar
bingumą, pagerinsime kaip 
ūkininku, taip darbininkų 
ir visos valstvbės padėjimą. 
Daugiau energijos, nasitil'ė- 
jimo savimi, iniciatyvos, na- " 

(si šventimo, drąsos! 
, v urnai reika Įimti nė 
!eilinmm darbininkui.
■ml'štri stovinčiam visuome- 
”"s d'”biio’o i p i. unn kurio 

ą■»' l if<xi; v"mv'c "nn- 
'O ]-•>< rx-) Tr. ■ ,x n

(“■Rvf.os"''

&

Dalykai, Kuriuos Motina Turi'
Atminti

• Silkinio* iii'lnikyk -lupi.'.* :ir pui'i 
iKis putos ;ini kūdikio. S į nik iin-.i ■ 
išlliuzu'ol..

rMe
Fry 1/ S Pat Og
Q>IL_BORDEI

A ekuri: 
amžių. ti
nimą l'i

navo 
V/vr- 
i •»<: s. 

d i kiu

no. Dideli s šeimynos yra išaugintos 
tuo pienu, tai yra saugus būdas dėl 
auginimo kūdikių. Gydytojai užrašo 
į ’ t et plūs ir pataria motinoms var- 

jį. jri pačios negali penėti kū- 
į. Fagie Pienas yra vartojamas 

'■s:: negu kiti kūdikių maistai 
i c-rikb.r, nes jis lengvai virš-' 
•aš, grynas, atsakantis ir su
siabatą ir laimę tiems, kurie 
jo ji. v

Šie Pa
tiktai 
bot ir

kedikin. I”’’ 
;it:iil-iiia vjr 

i j irt•nkiii* '- 
r ri:i»i'ia<
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KUPONAS
Vž ŠĮ kuponą kalite gauti lietuviš
kai pamokingpus. kaip 
laikyti save ir savo 1.

jų ir atsiuskit mums Šiandien 
gu savo vardu ir adresu.

Vardas __________

Adresas _____
Idthuanian 2.

p spėti ir už- 
kffflikj. ISklrp-

THE BORDEN COMPANY 
Borden Buikling, Mew Y oris

Penėkit savo krūtimis kūdiki jei Uk 
galit, y>čf jei nepulti, duokle jam 
Eagle Pieną. Tūkstančiai yra dėkin
gų Amerikos motiną visoje šalyje, 
kurios Vartojo Eagle Pieną dėl savo 
kūdikių, jos ražo !a:skus itordcn 
Kompanijai ir labai iii Pavoju ui to
kį puikų kūdikių maistą. Per pasku
tinius šešiasdešimtis ašhrm's me
tus, virš miliiu’as Iilk'" buvo mai

tinama ir auginama kasmet su
Eagle Pienu.
Eagle Pienas yra grynas pienas'lr 
grynas jame cukrus, naturalis mai
stas, kuomet negauna motinos pie

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis “fr nerimauja, 
jei jaučiate, kari dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, iš- 
pildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėtėi kūdikį su Eagle Pienu. Bor- 
dens Eagle Pienas išriš jūsų sun

kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki- 
tų~ynotinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradė
jo vartoti Eagle Pieną. Nevilkinki
te, bet siuskite kuponą Šiandien,

EAGLE iBRNND
CONDENSED M1LK
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Didžiojo Karo karingas ūpas dar neatslūgo.

A S
Soutb Boston. Mas-

! .'^>ufi Itainh (1621

tabsenption Rates [ Prenumeratos Kaina
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______________________ $4.5'
ir apyl'nkpso $5 5
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PAAUKŠTINTAS
Lenkų ištremtasis iš Vil

iaus vyskupas J. Matule vi
rius pakeltas f arei vyskupus. 
>. E.^\rcivyskupas J. Matu 

’levičius 10 gruodžio Romą 
apleido ir išvyko Kaunan.

Švenčių susilaukę, kartu su jomis sulaukėme jų pąlydo- 
vą—-girtavimą. /

Tokia likimo bausmė.'kur šventė—ten ir girtavimas. Be 
išsikaušimo ir šventės ne šventės. Kažin kodėl kiekvienas ran
da būtinu reikalu per šventes tiek prisilaižyti, kad net sąmonės 
netekti.

i VILIOKAI LAIŠKU 
TRIS DIENAS

Ne\v Yorko pašto įstaiga 
pranešė, kad per tris Kalė
dų dienas New Yorke išim 
a ir pristatyta 75 miliona. 
uš'.ų (tame skaičiuje vie- 
os dienos 11 milionn). Ta 
ai skaičius, prašoka per 

nykštį rekordą dešimčia nii 
.iunų laiškui.

Chicagoje laiškų skaičius 
pasiekė 7 milionus. Ne\v 
Yorko pašto įstaigų uždarbis 
pasiekė 7 milionus dolerių. 
Tai bent Kalėdos!

-T

Pasai

Toksai apsireiškimas įsigyvenęs ne vien švenčių, bet pa 
prastose dienose. Paprastomis dienomis taip pat srebiama deg
tinėlė, bet kiek mažiau, negu šventadieniais. Įdomu: juo di
desnė šventė, tuo daugiau geriama. Ypatingai daug Bachuso 
syvų iščiulpiama per Kalėdas, o dar daugiau per Naujus Me
tus. Et, sako, kaukštelėsim po gerą burnelę, kad pamiršti pe- 
reitus ir linksmiau sutikti naujus metus.

' Prisimenu Lietuvą. .Carizmo laikais ten negerdavo, bet 
tiesiog maudydavos degtinėje. Ag ir dabar, sakoma, kad li
tukų šnapsukui yra bet ūkio reikmenoms pritrūksta. Bet kur 
tas šaltinis “čystatos,” kur toji blaivioji šalis? Gal Rusijoje? 
O ne! Ten geria tiek, kiek ir prie caro negerdavo. Bolševikai

& < išrado socialistišką skystimą, taigi juo vilgo proletariškus pil- 
ipL' vus. Kitose Europos šalyse gal kiek sausiau, bet vistiek mau- 
Bftv ■ kiama. Gėrė ir geria visi: turtingi ir vargšai, jauni ir seni. Jei 

gu kas pinigų neturi, tai pasiskolina ir vistiek girtuoklybės 
fc1; dievaičiui savo donę atiduoda. Tai taip išrodo sename pasau- 
F-1 ly—Europoje.
Et

I “fl kaipgi Amerikoj—“sausoje” šalyje? Juk čia blaivy-

CENZŪRUOS LAIKRA
ŠČIUS

Lietuvos spauda praneša, 
kad pastaruoju motu Lietu
von pradėjo plaukti iš užsie
nio Įvairūs nepadoraus turi
nio leidiniai, o be to dar Įve
žami ir platinami tie užsienio 
laikraščiai, kuriuose sklei
džiama pramanvtos žinios ir 
biaurojamas Lietuvos var
das.

D<ū to vidaus reikalu mi- 
-•0- ■•iip nv + nrp iycsti llŽ'dc- 
:o laikraščiams cenzūra, 

bndll L-fis>a a risi sau got <a 
*“0 T-iso nonadorans šlamšto.

“DZIMDZIUS” PEŠA
“Sandara” visuomet nori 

būti savotiška ir todėl ieško
*y»' be*- - nesą; - čia isėi «•» lč5 u ^snrtSK^nepastebėsi?tor'^S" -kad nesą.

►
‘ • -H

- Visi nuskuro. Turtingiau- . 
šia Rusij anei pinigų, nei x 
duonos, nei kuro — nebete
ko.

Karių išlaikymui ir pini
gų ir mokslo ir maisto pa
kanka. ,

Pinigus semia iš žmonių 
aruodų, o juos leidžia armi
joms ir karams. Ūkininkus, 
žemknisius apgrobia ‘ir nu
lieja kanuoles, kuriomis pas
kui juos pačius šaudo. Tai 
gadynė!

Mokyklų žmonijai stinga, 
)d užtat orlaivių ir dirižab
lių užtenka.

Prancūzų frankas puola, 
bet jie nepaiso.

Prancūzija jau ]>asistatė 
tūkstantį su viršum orlaiviu 
ir dar pustrečio tūkstančio 
statosi.

Jungt. Valstijose—750 or
laiviu, bet dar tūkstantį sta
to. Tai vis būsimam karui.

S u u ba gė j u s i o j e Rusij o j e 
jau padaryta trejetas šimtų 
orlaivių, bet dar tūkstantis 
ruošiama. Ir čia dėl karo, 
bet ne dėl prekybos bei paš
to.

Lenkijos finansų ministe- 
rio kelinėse skolų lopas aut 
lopo ir dar tas pats lopas lo
pu priklotas, bei ir teu-nuo 
didžiųjų valstybių neatsilie
ka n įa.

Lenki jai panaši turtu Ju
goslavija irgi neatsiileka, ir 
ji <»ro laivyną djdina.

Kur čia besužymėsi visi; 
valstybių kariškas prašmat
nybes.

Visos šalys ruošiasi peštis 
su visomis šalimis. Džiovina 
smegenis nę. apie žmonijos 
gerovę, bet apie karo meto
dus ir technika.c

Sausumoje: kareiviai 
kanuolės.

•Jurose: šarvuočiai, povan
deninės valtvs ir ugnis.

Ore: dirižabliai ir oriau, 
viai su 4.1X10 sv. bombomis.

Nebesinori apie tai nė gal
voti. Nusibodo braidžioti 
po žmonių nelaimes ir po pa
saulinę kriminalogiją. Ir 
'rautų Sąjungai nejauku ir 
šiurpu i pasaulinius mušei
kas žiūrėti. Durtuvu laukai 
užderėjo. 'Pautų Sąjunga, 
žada juos nukirsti. Bet kaip 
tas jai pavyks, pamatysimo. 
Derlius baisiai didelis. Sale 
karo minia kanuolių dirbtu
vės. parako, amunicijos, 
plieno, orlaiviu ir kitokių 
karo pabūklu įstaigos. Visi 
tų įmonių savininkai maiti
nasi nekali u žmonių krauju.

’ Niekas nenori nlistoti įplau
kų. Jie kai kiaulės, mėšly
ne besiknisinodamos. lunką 
žmonių krauju.

Bet \ ištiek nekuric amu
nicijos sandėliai pranyko. 
Yokictijos Kruppo pabri- 
k;ų dabar gamina ne karo 
reiknultas. bet ūkio pabūk
lus. »

'Paika ir darbas išauga tai
kiuose ir darbą mėgstair^ 
čiuose žmonėse. Juo dides
nė taikingos ir darbingos 
nuotaikos armija, tuo stip
resnis karas prieš skerdynių 
ir kareivių karą.

štai tokie mūsų seni —' 
1925 metai. Ką duos nauji 
- 1926 metai Ar pasauli-

- ne kriminalizaciją, ar visiš
ka nusiginklavimu .'

Metai 
po metų laukiame ramybės. Desetkas metų praslinko, kai 
įužengė taika, kai karo dievaitis—Marsas liovėsi žmonių 
sraują siurbęs, be teiktosios ramybės ir šiais—1925 metais 
nesusilaukėme.

Senuosius metus palydint, 
pravartu pasižiūrėti kaip jie 
išrodė, ką jie gero ar blogo 
žmonijai davė. Taigi keliau
sime po visą pasaulį.

Kadangi pasaulio akys nu
kreiptos į Tautii Sąjungą, tai 
pirmiausia stabtelkime ties 
jos durimis.

Dabartiniu laiku Tautų 
Sąjunga smarkiai šąuįaa a- 
pie nusiginklavimą. pa
būgo, kad karo tliews, ant 
žmonijos lavonų pailsėjęs, 
vėl kala ginklą.

Į nusiginklavimo konfe
renciją šaukiama mažos ir 
didelės tautos ir tautelės. Vi
si nori kalbėti apie taiką, vi
si bijo karo, nes jis labai nu
skriaudė pasaulį. Taigi šiais 
metais pradėta žengti į nusi
ginklavimo konferenciją. A- 
pie jos pasekmes papasakos 
Nauji Metai.

Dabar Tautų Sąjungą ra
mybėje palikę, pažiūrėkime 
kaip tą taikos obalsį įverti
na pasaulis—tautos. Tuo me- 
tu, kai Tautų Sąjunga būb- 
lija apie taiką, tūlose pasau- 

’io vietose griaudžia kanuo- 
’ės.

Kanuolių orkestras griežia 
\igipte, Sirijoje, Kinuose, 
^ili, ir gal būt. Mosule, Tur
kijoje^. Juo didesnis kanuo- 
Uų gaudesys, juo labiau Tau- 
lų Sąjunga šaukia apie tai
k

li’ aplamai, ne tik čia pa
minėtose šalyse ūpas karin
gas, šalyse jis
audringas.

Ginklanešiai — kariai šau- 
’-ia “valio” savo generolams, 
vadams ir komisarams. Vi- 

šalvs pasididino karo iš- 
’^Mas.

^'ši milionai kareivių pa
iruose tik tam. kad' žudyti 
-■nones. Žudvti su prisiruo- 
"G-nu, su mokslo pagelba. Na- 
Kn<ras mokslas, pakliuvo į 

vergiją!
Visame pasauly apskaito 

■>nie 1,700,000,000 gyv’cnto- 
iu-

Jungtinėse Valstijose 113.- 
nonono gyventojų 
’?3.000 kareivių ir

“ Lenkų diplomatas Wasi- 
levvskis, buvęs lenkų delega
cijos pirmininkas, pats vedęs 
ueryoas su lietuvių delegaci
ja Lugano mieste dėl miško 
plukdymo Nemunu, dabar 
paskleidė per Havas telegra
fo agentūrą prasimanytą ži
nią, kad lietuvių-lenkų dery 
bos, dėl to nutrūkę, jog lietu-, 
\\ai atsisakę leist plukdyi 
mišką Nemunu. Tai yra la
bai negražus, nedarąs Wasi- 
.ev. skiui garbės- prasimany
mas. Jis pats puikausiai ži
no, kad derybos nutrūko ne 
dėl miško plukdymo Nemu
nu — lietuviai ir Kopenha
goje ir Lugane sutiko len
kams leist plukdyt mišką 
Nemunu, bet dėl to, kad len

kai būtinai reikalavo leist 
jiems -susisiekimą Lietuvos 
geležinkeliais ir leist jiems 
steigt savo konsulatą Lie
tuvoje, — o su tuo lietuviai 
nesutiko ir nesutiks, kol ne
bus išspręstas Vilniaus klau
simas.

“Stebies ir negali numa
nyti: kaip gali bent kiek są
žinės turįs žmogus skleisti 
pasauliu tokius prasimany
mus! Dar kartą mums rei
kia įsidėmėti, kad turime rei
kalą su žmonėmis be kokios 
dorovės! Mūsų spaudos ats
tovai turi reaguoti ir išsklai
dyti lenkų prasimanymus ir 
šmeižtus, nes Europos žmo
nėms nė Į galvą negali ateiti, 
kad toks valdžios atstovas, 
kaip AVasilevvski, galėtų to
kius nebūtus dalykus prasi
manyti. Labai svarbu yra 
kiekvieną prasimanymą tuo
jau ir tinkamai atremti. Nes 

— jaeaLrciuti prasima
nymai gali kenkti Lietuvos 
reikalams.

Volterio posakis: ‘šmeišk. 
šm<'’šk, o vis dėlto šis tas pa- 
-i’iks.’ matyt, yra lenkų tak 
+ u-,>s dogflia

-“O nes. lietuviai, pasi
stenkime isrodyti, kad mūsų 
tautos priežodis, ‘su melu 
lengva pereiti pasaulį, bet 
"mikli sugrįžti’ yra teisin
gesnis.

“Ginkime tiesą ir garbę!”

tam tikru mokslu paruoštų 
žmonių žudynėms.

K iek vienan i a mer i keč ių 
gyventojų tūkstančiui išpuo 
la daugiau kai po vieną ka 
reivį.

Jeigu visas pasaulis kiek 
vienam gyventojų tūkstan
čiui turėtų tik po vieną ka
reivį, tai pasišiaušusioje 
durtuvais žemelėje turėtume 
1,700,000 kareivių, o ne še- 
šius iniliouus kareivių.

Pasaulinis apsiginklavi
mas pasiekė aukščiausį laip
snį. Dabartinė kultūra — 
ne elektros bei technikos kul
tūra, bot durtuvų ir šalmų 
kultūra. Kanuolių ir para
ko gadynė.

Juo “kultūringesnė” ša
lis juo daugiau pas ją karei
vių ir šautuvų. Štai kokie 
baisūs daviniai apie pasauli
nį karingumą:
Kinuose ........................... l.tioO.OOO k;ii-eivi\i
Htisijoje ......................... Sco.oOo ;ir <hni.^.
•rnseuzijoje ................ “00,000 kareivių

Anglijoje ir kolonijose -(."0.000 
Italijoje ......................... :;oo.(MM»
Lenkijoje ...................... 2".">,00o
Ispanijoje ..................... 202.000
Jai>onijoje..................... 230.000
Ituniunijoje .................. 1 I5,00o
Čekoslovakijoje ......... I.'IT.OOO
Jungtinėse Valstijose i:j.3,.m»o 
Jugoslavijoje .............. ll.'.OOO
Belgijoje ....................... X".ooo

į Vokietijoje ................... KIO.Doo
Graikijoje ..................... SO.Doo
.'engrijoje..................... 35.00O
Švedijoje .............................3o.<KMt
Austrijoje ............................ 30.000
Suomijoje .. r:....... 2J.OO ” 
Bulgarijoje .................. 20.000
Latvijoje ........................ 19.000
Danijoje.......................... 10,000

Toliau seka Turkija, Pie
tų Amerikos respublikos, 
Afrikos ir kitos šalys, kurio
se taip-^W La fmtn ■pakan
ka.

Visas pasaulis taip apsi
ginklavo prieš save, kad vie
nas karys — užmušėjas iš
puola 300 žmonių. (Dzeržin- 
skis išimtis!) 300 žmonių 
dirba ir triūsia, o viejias ka
rys ruošiasi prie “teisėtų,” 
įstatymais patvirtintų, žudy
nių. Ir žudo tuos, kurie vi
sus maitina: ūkininkus ir 
darbininkus.

Žmonių apšvietai, darbi
ninkų būvio gerinimui, ūkio 
tobulinimui ir kelių taisymui 

o plieno kardui

montngiausi. Paskutiniame 
numery puola “Dzimdzi- 
Drimdzi” artistus už tai. 
’ am. '>irdi. jie vaidno tą pa- 

Lai M Petcauskn^ 
— oo'-t--»vo. Artistai bevei1* 

-'-'1-oi:o;aini. nors jie tokiu 
''iietu "^užsitarnavo. Kiek 
'onv< žinoma vietos Fed(ira- 

;us anksčiau mūa 
i «pvo vakaru, negu 

•...i-.,s koncertą. Išei- 
Gad Petrausko koncertas

lt' ded&i Europoje, nes Amerikos blaivybės įstatymai nudraskė 
| degtindarių iškabas ir girtuoklybę suvarvė į rūsius. Todėl A- 
'į Tcrikoje girtuoklybė savotiškesnė: Europoje pasigeriama, o 
L Y " -eušinuodijama.
£ ■**

"’ės taniai yruname ž’n'ų, kad, štai, tokiame tai mies- 
|k < nujLiuod jo vienas bei kitas lietuvis. Ligoninės registruoja . 

tų nelaimių aukas. Iš tų registracijų susidarys stora “moon- 
shinierių” knyga. Toji knyga padaugins blaivybės literatūros 
skaičių.

Biu.uš žo ’žius rašančiam teko susidurti su įvaviriais lietu
vių sluOgsniais ir, deja, reikia prisipažinti, kad daug tos nedo
rybės mumyse. Kūčių dienoje, So. Bostono Broadway eida
mas, patikau kelis lietuvius kurie taip baisiai ir girtai išrodė, 
kad net šiurpas mane supurtė. Juos pamatęs išraudau ir pa- 

“Visai tautai gėdą daro!” Pastaruoju laiku girty- 
,i sumažė

jo. Gal tik taip rodos? Veikiausiai baltakę virti geriau pra 
moko. Alkoholio nuodai tebenaikina mūsų tautą. O juk vi- 
fiems žinoma, kad alkocholis vis ųnedorybių šaltinis, kad gir
tybė išgriauna šeimynas, priveisia degeneratų ir gilina ištau- 
tėjimą. vienok, vistiek nieko nepaisoma.

Kadangi tasai vaizdas mus nedžiugina, tai turime ji pa-' 
keisti, turime girtybę nugalėti. “Darbininkas” primygtinai 
Įrodinėjo girtuokliavimo pasekmes; jis toliau kovos su girty-
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# Diani&m viaoi kiuku gevuj uaiu: xačKvuvju

Dės epidemija apsilpo, jau ir nusinūodijimų atsitikimų
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fy be, nes tik girtybės panaikinime mato darbininkijos gerovę.

Ey Girtuoklybės pasėka aiški—didžiausia žala. Geriąs žmo- 
pirmiausia, prageria visas savo menkas sutaupąs, antra 

z TerttB, pakerta savo sveikatą ir labai tankiai praranda gyvy- 
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užbėgo už akiu Federacijai. 
”rie ko čia dzimdziai ?

\URI PROVOKACIJA
Lenkai be melagysčių ne- 

apseina. Kauno dienraštis 
“Rytas*” iškeldamas dar 
viena lenkui prasimanymą, 
piktinasi:

“Kiek lenkai yra nesąži
ningi, žmones tie"iog be gar 
bes. parodo dar šis faktas.

NEGIMĘS—MIRĖ •
Kaune nesenai pradėjo ei- 
d’enrnštis “Kauno Nau- 

•• urnos.” bet lituku stoka pa
birto jų gyvenimo siūbą.

4 .
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išpuola!pinigų nėra, 
karių. I jų ištenka.

N

Apart to, taip vadinamojo individualio—asmenio blo
gybė turi kitą blogą, gal dar didesnį už pirmąjį-sočia- 
rakterio žala. Visiems žinoma, kad girtuoklių vaikai 
paseka tėvų p&omis, delko mūsų visuomenė ne progre- 

taojA, bet regresuoja. Be to, girtuoklybė labai tankiai prida-
nesmagumų, ir, pagaliau, visuomenė kartais priverčiama 

rūpintis girtuokliaujančio šeimyna. Juo daugiau tokių girtuok
lių, juo labiau silpnėja mūsų išeivija.
į:

Sis nelaUumų šaltinis žudo mūsų lietuvius iic skandina iš- 
farttjtao bangose.

S* jį 3 * •

. Kovoti su girtybe privalome įvairiausiais būdais. Iš pri
mes matome, kad vien blaiviu įstatymu žmonijos nenu- 

Oia reikia kultūringo darbo. Reikia kelti viešumon
falą* kurią girtybė žmonijai neša.

Toksai, maždaug, liūdnas vaizdas buvo šiais—1925 me- 
Jeigtt mes laukiame laimingesnių Naujų Metų, tai pir- 

pasižadėkime prablaivėti, o tuomet tikrai tie metai
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r-IETI’V IšK. 1X ('UKRUS
Nesenai atgabenta 3 čigo

nai cukraus pagaminto Ru- 
tenburgo cukraus fabrike iš 
lietuvišku runkeliu. Cuk
raus kokybė aukšta. Manoma 
praplėsti šios pramonės ša-

PURIENA IR
U. Gudienė

DAGIS
\ Anksti ryto 

Rasa krito. 
Gelsva gėlė 
Švintant kėlė.
Į skaistutę 
Ji saulutę 
Pažiūrėjo, 
Sumirksėjo. 
Žiedo gTožė 
Atsivožė.
Ko man stinga? 
Aš laiminga.

- Žalias lapas, 
Gardus kvapas. 
Gelsvas žiedas 
Puikus priedas. 
Aš jaunutė 
Ir linksmutė. 
Augu viena 
Sau Puriena. 
Šalia josios. 
Geltonosios. 
Žemė plyšo. 
Diegas tyso. 
Išsigando, 
Dagis lenda. 
Apšarvuotas. 
Akstinuotas. 
Žiedas laukis. 
Susiraukęs. 
Jis pražydo

Iš pavydo. 
Visur blaškos, 
Sniaigstos. draskos. 
Nieks pro šalį 
Fra‘it negali. 
Visi bijo 
lt galvijo. 
Ragus gręžia. 
Išsiręžia. 
Vieną dieną 
J purieną 
Pažiūrėjo. 
Suplūstojo. 
Ją pamylo. 
Meile' svilo. 
Vėjas dūksta. 
Žiedas rūksta. 
Pūkai skrenda. 
Kimba, lenda. 
Myli vieną 
Jis purieną. 
Pasišiaušė 
Ir paklausė: 
“Ar tu myli.

• “Kodėl tyli?“ 
Ji sušalo. 
Jis nubalo.
Drąsos stinga 
Nelaiminga 
Krūman puolė 
Ir prapuolė*

v
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Naujos sidabrinės monetos 
Lietuvoje jau pasklido apy
vartoje po 1, 2 ir 5 litus.

Vieno lito monetose iškal
ta “k--1 žodžiais “vienas li
tas” ir ąžuolo šakelės orna
mentas.

Dviejų litų monetose iškal
tas skaitmuo “2,” žodžiais 
“du litu” ir rūtų šakelių or
namentais. *

Penkių litų monetose iš
kaltas skaitmuo “5,” žo
džiais “penki litai” ir žydin
čios tulpės ornamentas.

Visų sidabro monetų ant
roje pusėje iškaltą vyties 
ženklas, L. d. k. Gcdcmino 
stulpų ženklas, skaitmuo 
“ 1925.” ir žodžiai “Lietuvos 
Respublika.”

v
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NAUJAS GELEŽINKELIS
Lapkričio m. 22 d. Įvyko 

atidengimas geležinkelio ša
kos 1‘ctrašūm.i stiklo fabrike . 
•• Indas.Pulk.- WILLIAM MITCHELL 

Jis aštrius priekaištus darė 
valdžiai po orlaivio Shenan- 
doah žuvimo. Už tai buvo pa
trauktas teisman ir rastas kai 
tu kriminaliame šmeižte. Jis 
nužemintas laipsnyje penkiems 
metams ir neteko algos.Vargo plunksna

XI 4JS l|Uvo — 15 
šalčio, ižas Nemunu 

o garlaiviai skuba į 
uostus.

---------------z------------------------------------------ —

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne- 
veiklumo. 1

r

*
$ 

4 - ' ■*.

PRASIDĖJO ŠALČIAI *
Kaulu 

laips. ( 
didėja, 
žiemos

Tad laimingų—1926 metų!
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1 Bažnyčios valdžią teka iš nigui, ir jis j,uoš pirmoj ei
lėj turi dirbti ir dirbti ten, 
kur jį pastatys jo vyskupas.

O politika ? Ar gali užsi
imti ja kunigas?

Politika nėra toks nekal
tas dalykas, tartum nieko 
Bendra neturįs su tikyba. 
Kulturkamfas Vokietijoj, 
socialistų masonų politika 
Prancūzijoj ir kitur kuo pui
kiausiai išrodo, kaip galima 
sunaudoti prieš tikybą galin
gas politikos ginklas. Ir mū
sų kairiųjų partijų įprogar- 
nios lx?i veikimas alkiai pa
rodo, ką jie nori pasiekti po
litikoj. Atskyrimas Bažny
čios nuo valstybės, civilinės 
jungtuvės, betikybinė mo
kykla — vis tai dalykai, su 
kuriais visai nesislepia kai
riosios mūsų partijos, ’ urie 
tačiau aiškiai nori kenkti 
Bažnyčiai ir yra jos pa
smerkti.

Jei galima tikyba ir Baž
nyčia i 
dirvoje, tai čia pat galima ir 
reikia ta tikyba ir Bažnyčia 
ginti. Ir tai viso pasaulio 
katalikų yra daroma.

Poli tikos.darbas, žinoma, 
pirmoje eilėje yra pasaulinių 
katalikų dalvkas. Tačiau, 
jei tų pasauliniu žmonių ne
užtenka ar jei atsiranda ku
nigas. sugebąs sumaniai 
dirbti politikoj, ypač suma-

v

5^eiio vienintelio šaltinio — 
iš Paties Kristaus, tos -Baž- 
iiyeios Įsteigėjo. Kristus, 
apleisdamas regimai šitą pa
sauli, valdyti Bažnyčią pa- 

^vedė šv. Petrui ir jo įpėdi
niams. Vyriausias todėl 
Bažnyčios valdytojas yra Šv. 
Tėvas, Sv. Petro įĮiėdinis. 
Kiekvienas vyskupas gauna 
savo valdžią rš šv. Tėvo, ir 
tik vyskupas tėra tikrasis sa
vo diecezijos ganytojas.'Ku
nigai tėra tik jų pagelbinin- 
kai ir dirba parapijose, mo
kyklose ar kitose įstaigose 
tik vyskupo siunčiami ir pri
žiūrimi. Kad visoj diecezi
joj \darbas eitų sklandžiai, 
kunigai turi klausyti savo 
vyskupo, tarytum kareiviai 
savo vado. Todėl kunigas, 
priimdamas kunigo šviti
mus, prisekia klausyti savo 
vyskupo.

Vadinasi, vyskupai turi 
klausyti Popiežiaus, kunigai, 
vyskupų. Tai yra pamati
niai Bažnyič-os jcrarcliijos 
dėsniai.

Kurį darbą turi dirbti ku
nigas .? Aišku, kad tą. nuo 
kuriorpaįeina sielų išgany
mas. Todėl klausyti išpažin
čių^ dalinti kitus Sakramen
tus, žodžiu ar raštu skelbti 
Evangeliją, mokyti tikybos 
mokyklose — yra tai darbai, 
kurie neabejotinai tinka ku- niai saugoti, kad ji liepa virs-

v . . J)

užpuldinėti politikos i
. • • i i* • >Y

v •

nyčią, tai gali stoti j’politi
kos darbą ir kunigas.

Tačiau, kada kunigas turi 
klausyti savo vyskupo ir 
dirbti jo paskirtoje vietoje, 
todėl ir politikos darbo ku
nigas neturi imtis be aiškaus 
savo vyresnybės ' sutikim®*. 
Būti išrinktam į Seimą už
tenka vyskupo leidimo, daly
vauti vykdomosios valdžios 
aparato — reikia kunigui 
gauti nčl šv. Tėvo leidimas. 
Šituos dalvkus aiškiai nusa
ko Bažurtios Teisių Kodek
so 139 kanonas.

Štai ir visa, kas Bažnyčios 
yra nustatyta dėl kunigui ir 
politikos.

Yra katalikų, kurie, nors 
padarę krikšto apžadus, nors 
prisipažįsta esą katalikai, ta
čiau ar geidulių nugalėti, ar 
piktosios dvasios ir pasaulio 
suvilioti, savo gyvenimu vi
siškai nutolsta nuo Kristaus 
mokslo' ir nekartą veikia 
prieš Bažnyčią. Lygiai yra 
ir kunigų, kurie dėl tų pačiu 
priežasčių nepajėgia išsilai
kyti aukštame savo pašauki
me. laužo iškilmingai pada
rytus pasižadėjimus, ima ne
paisyti savo vyresnybių, už
siima netinkamu kunigui 
darbu, kartais net aiškiai 
stoja kataliku Bažnyčios 
priešininkų eilėse. Tokių 
kunigų yra buvę visais lai
kais ir visose tautosę-buvo ir 
bus blogų katalikų. Tokių 
kunigų, deja, vra ir pas 
mus.

Tokiems ‘kunigiinsT jų y- 
ra keli) sudrausti J. E, Že
maičių Vyskupas išsiuntinė
jo tam tikrą Įspėjimo raštą. 
Tą raštą, nežinia kuriuo 
keliu, pagavusios ‘‘Liet. Ži
nios” trindamos iš džiaugs
mo rankas, šaukia: Žiūrėki
te! Popiežius atsiuntė vysku-
pams raštą, Įsakydamas už-’
drausti kunigams kištis į po
litiką. Ir štai tą Popiežiaus 
isakvma jau vvkdo Žemaičiu 
vyskupas! ♦

Tariamąjį Popiežiaus raš
tą paskelbė mūsų žvdų orga
nas “Tdiše Štimmo,” paskui 
jį pakartojo protestantų all- 
deutschių organas "Mem. 
Dempf'b.,” pagaliau pasiga-
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Baltimore-PamiftklihiB Miestas
1  

BaftnShorej, bet nėr užtekti
nai vadinti tą miestą “pa
minkliniu miestu.”

Miesto vardas kilo nuo 
pirmo Maryižtnd pmymcijos 
gtibei-natoriaus, Leonard 
Calvert, Lord Baltimore. Sa-

Baltimore buvo pavadin
tas paminkliniu miestu po 
pastatymo ten paminklo 
Jurgiui VVashingtonui 1815 
m. Buvo tai pirmas pamink
las.. pastatytas Washingtonui 
šioj šalyj. Nors yra dar ki-
lokių interesingų paminklų-.koina, j<acį jo tėvas, George

tiems kunigams, kuriu ne 
vienas gal jau dirba kairiųjų 
naudai. Bet ____ _____
užsispyrusius kreipia lazdą 
kitu galu ir nori suduoti per 
galvą kaip tik tiems kuni
gams, kurie ponams liaudi- 
MiiKjjms ir kitiems jų sėb

rams labiausiai kelią užkar
do.

Pažymėtina, kad prama
nytą apie tariamą j Į Popie
žiaus raštą žinią skelbia ta 
pati kompanija, kuri visuo
met vienu frontu eina prieš 
katalikus, būtent: mūsų po
nai liaudininkai, žydai ir vo
kiečiai protestantai. šv. 
Tėvas ir vyskupai, žinoma, 
galėtų uždrausti mūsų kuni
gams dalyvauti politikoj, jei 
matvtų reikalo. Tačiau nei 
šv. Tėvas, nei vyskupai to 
reikalo nemato. .Mato už tai 
tą reikalą socialistai, žydai ir 
protestantai. Reikią, girdi, 
kunigams uždrausti daly
vauti politikoj, nes jie 
tvirksią per.politiką. Todėl, 
kaip matome, vilkai ima avis 
ganyti. Stebuklai! ("R.”)

Kaip Pasiekė Gerbūvio

Visuomeniniam gerbūviui atsiekti nėra ypatingo recepto. 
Prie gerbūvio siekiama Įvairiais keliais ir įvairiais būdais pa
siekiama tikslo. Gerbūviui atsiekti peršama įvairią teoriją ir 
jau išbandytą būdą, —-

Žymiausiais visuomeninio gerbūvio pionieriais yra koope- 
ratoriai. Kooperatorią viena gerąją ypatybių yra ta. kad jie 
tuč tuojau.vykdo savo mokslą gyvenimam Kiti, pavyzdžiui 
socijalistai, nurodo, kad reikią tautai perinti tam tikrus išsi
vystymo laipsnius, reikią tam tikrą politiniu sąlygą, reikią 
visoje valstybėje visoses srityse įvykinti socljalistinį surėdymą. 
Korųmnttoriai savo teorijas vykdo gyveni n laiTjftie įvairiausią 
politiniu ir >ocijalią aplinkybių. Kooperacijos gyvavo prie 
caro, gyvuoj įet ir prie bolševiką despotijoj. Kooperatoriams 
ru^eikia pasigauni iries mašinerijoj kad savo mokslą vy
kinti gyvenimam

šalę kooperatyviško .judėjimo yra ir kitokiu būdą dabar 
bundamą žmonių gerbūvį pakelti. Yra tai kapitalisto dalini
masis pelnu stt darbininkais. Angliškai tas vadinasi prol’it 
sliaring. Suv. Valstijose sėkmingiausias profit sliaring pieno 
vykintoja* yra pramonininkas N. O. Nelson. .Jis-tą pieną įvyk
dė jau ISSG m. savo dirbtinėse St. Louis, Mo. Jš pradžios dar
bininkams Įielno dalis buvo grynais pinigais išdalijama, o pas
kui buvo duodama Šerais. Grynais mokėta per du metu, o Še
rais iki 1S93 m., kada buvo panika. Tadu visokie dividendai 
buvo sulaikyti iki 1904 nū Bet tada už kiekvieną praleistą 
metą buvo išmokėta po 4 nuoš. Nuo l!)04 m. buvo prijiažyta, 
kad investytas kapitalas tegali gauti 6 nuoš. Nustota tada mo
kėti iš pelno darbininkams. Tada paimtu Į bendravimą kosto- 
liieriai. Tokiu būdu kompanija atsistojo ant kooperatyvišku 
pamatą. Kompanijos turtai siekia $1.77)0,000. |)u treeilajiu to
kapitalo valdo darbininkai ir kostomeriai Darbininką kompa
nijai dirbu 1.200. ,

1S90 ui. kompanija įkūrė miestelį Leclaire. III. už 18 mailių 
nuo St. Louis. Ten įsteigtu didžiosios kompanijos dirbtuvės. 
Kompanija pastatė darbininkams namus įnigal ją norą. Tame 
mi<‘st<‘lyje dabai gyventoją yra 1.000. Tame miestelyje nėra 
jokios politinės organizacijos 
nei kitokio tvarkdario.
vesta ten kanalizacija, elektra, 
laukas, bovJing alley.
akeriii ežerą pa<iirkla\iiiiui. pasimaudymui, žiemą pasičiužine. 
jimui. - Lotai parduodami kilę kam ir darbininkams tos kom
panijos ir šiaip jau žmonėms. Kompanija stato namą pagal 
darbininko norą ant mėnesiniu išmokescią. Namai turi po 3 
ir 6 kambarius. Lotai būna po 50 ar 100 |»ėdą pločio ir 160 
pėdą ilgio. Dj l namą ar lotą prižiūrėjimo nėra jokią taisyklių. 
Kaip kas nori taip susitvarko. Bet švarumas visame miestely- 

pavyzdingas. Namai apsodinti darželiais, medeliais. Išro
do. kaip turtuoli: rczid'mcijos. I*;rt- koniĮianijos prezidentas 
aps igyveno lame miesfe ly nuo 1897 m.

Šitoks būdas gyvenimo i r darbo visiems paliko ir niekas 
.fu»niano tos sistemos'pakeisti. Pats kompanijos prezidentas 
Nelson salio, kad paprastas sveiko porto žmogus turįs nuolatini 
darbą ir turį' riaimis, 
užsilaikys ir rmreikč?
<los namą ii mažai tereikė' daktarą.

Visi l.<‘elaire’o
tą krniituvę 
- -Riimybė 
pri<‘ bilo kokio 
kia tam revoliuciją 
tijy varžytinių.

nėra kalėjimo, nėra polieistp,.
Nekilome! niekam ją neprireikė, f- 

visuoineninė salė, baseball’o 
bilijardo kambarys, Turi dirbtiną 7

t m į>-pramogą, padoriai gvvęs. tvarkiai 
nei policisti.i. nei kalėjimu, nei priegkui 

a<lvokatą ir teisėją.
gyventojai turi kooperatvvę visokią <laik- 

kuri vedama Rorjelio taisyklių laikant*. , 
tvarkos ir patenkinimo kam|>cli galima užvesti 
Mirėdymo. jei tik atsiranda tam vadas. Nerei 

kraujo praliejimų.. politiniu rieteną, pat-7,

*

SSR
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ruotas ir David JonesJjuyu 
pirihas gyventojai. 1797Ž1.

D1^es^as buvo inkorporuotas.

' Maryland buvo įsteigta 
apsaugoti katalikus iš Ang
lijos, ip visuomet teikė lais
vę visokių tikėjimų žmonėms 
ir nuo pat pradžios žmonės 
iš visur važiavo Į Maryland. 
Baltimore buvo įsteigta’pa
togioj vietoj ant kranto Pa- 
tapseo upės, kur ji Įplaukia 
Į Chesaj»eake Bay. 1723 m. 
geležies čionais rasta, kas 
padidino pirklybą* ir gyven
toji! skaičių, ir vėliaus Che- 
sapoake Bay įiagarsėjo dėl 
jos austerių, ir net šiandien. 

.. Juisteriii linkimas užima 
svarbią vietą šioj apielinkėj.

Nuo gruodžio 20 d. 1776 m. 
iki sausio 20 d. 177 im šis 
miestas buvo apsistojimo 
vieta Kontinentinio Kongre
so kuomet tas Kongresas tu
rėjo išsikraustyti iš Pliila- 
delpbijos. Sekančiais metais 
Count PulAski apsistojo Bal- 
timorėj organizuoti savo . 
Pulaski legioną. 181/14 m. ' 
kuomet britai bombardavo 
Port McHenry^ kuris apsau
gojo miestą. Francis* Scote 
Key parašė Amerikos liinimį 
*‘The Star Sp'angled Ban-. 
ner.’? - *

Baltimore buvo pirmas 
miestas Suvienytose Valsty* 
bose Įvesti po miesto įiriežiii- 
ra ir kaipo miesto nuosavy
be, vandenį ir gazo šviesos . 
sistemą. Čionais įvestas pir
mas gelžkelis Suv. Valstybė
se. ;

Didžiausias ir svarbiau
sias atsitikimas Baltimore 
istorijoj buvo baisits gaišraš 
kuris išnaikino .visą, biznio 
dali- vasaris 7 ir 8 d -i00* 
Iš viso-iŠnaikino ap. 
mūriĮ ir namų kurie kg‘ jb 
apie $125,000,000. Kii^Jfct 
miestas po tam vėl paBuda- 
votas buvo vienas išlnodcr- 
niškiausių miestu Anieriko- 
,k-

Kaslink gyventojų skai
čiaus. Baltimore užima aš
tuntą vietą Suv. ValstybČšė. 
Sulig 1920 m. gyventojų 
skaičiaus vien tik mieste bu
vo 733,826 gyventojai. 1923 
metais rokuojania kad baltų-- 
gyventojų buvo 659,370 ir 
juf>dų 114,210. Svetimšaliu, 
yra 83.911.

Šiame mieste apie 55 nuo
šimtis visu namu yra iš dvie
jų augščių. Be vieno iš ge- • 
liausiu uostų Suvienytose 
Valstyln'se, Baltimore už^

Calvert, kilo iš aristokratiš
kos Šeimynos Flandrijoj, bet 
būdamas anglas ir geru 

J okūbo, 
jam buvo paskirta daug že
mės Baltimorėj, Airijoj, to
kiu būdu jis tapo pirmu- 
Lord. Baltimore iš Balti
more. Jurgis Calvert. būda
mas kataliku, svajojo apiej- 
steigimą kolonijos naujoj ša
lyj. kur visi Anglijoj perse
kiojami žmonės galėtų rasti 
laisvės. Jis atvyko Ameri
kon ir kuomet sugi'vžo Ang- 
lijon jis prašė Karaliaus 
Pirmojo duoti jam čarterį. 
Jis mirė prieš gavimą parte
rio. kuris birželio mėli. 1632 
metais, buvo išduotas jo vy
riausiam sūnui. Ceeilius. ku
rispaskyrė savo brolį Leo- 
namą, Maryland provinci
jos pirmuoju gtfbernato- 
rium. Provincija užvardin
ta vardu Anglijos Karalie
nės Marės.

1659 m. Baltimore apskri
tis, pirmas apskritis buvo 
organizuotas, ir 1661 m. vie
ta kur šiandien stovi Balti
nio rėš miestas buvo išinie-

Liet. Žinios-111'1*’'^1 karaliaus

vo jau kai}) tikrą žinią ponų bįpikąms ir kitiems jų sėb- 
liaudininkiĮ organas "Lietu
vos Žinios.”

Tariamoji žinia apie; Po
piežiaus raštą mūsų rimtųjų 
org.uiiĮ buvo demontuota. 
Bet "Liet. Žinioms” nieko 
tai nereiškia: jos vis tiek 
skelbia pasauliui, kad popie
žius, girdi, užgynęs kuni
gams kištis i politiką ir kad 
J. E. Vyskupo Karevičiaus 
Įiaslydusiems kunigams ras
tas esąs vykdymas Popie
žiaus įsakymo-, kuriuo užgi
nama kunigams kištis i poli
tiką. ‘ ‘

Tie kunigai, kurie šian
dien dirba mūsų politikoj, ^u 
Bažnyčios kanonais yra vi
siškoj tvarkoj, ir ne tuos ku
nigus liečia -J. E. Žemaičių. 
Vyskupo raštas. Tasai raš
tas yra taikomas kai]) tik

v •
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MUZIKALIS VAKARAS!
ĮVYKS SEKMADIENY

Sausio-Jan. 10,1926 i
7 valandą vakare

MUNICIPAL BUILD1NG SALEJE
Broadway tarp G ir H gatvių South Boston, Mass.

v 4 ♦Gražų ir įvairų programą atliks; SV. | j 
PETRO PARAPIJOS CHORAS, p. M. 
Karbauskui vadovaujant: SOLISTAI: 
J, Banys, M. Blažauskaitė, R. Juška, 
M. Grybaitė, N. ir S. Kašėtaitės ir A 
Narinkaitė; ŠOKĖJA E. Tareiliutė 
SMUIKININKAS A.Žydanavičius ir Lie
tuvos dramos artistai, pagarsėjusio 
Amerikoj ‘DZIMDZI-DRIMDZI’ dalyviai 
J. Bikinis, V. Dineika ir J. Olšauskas.

*

i 5
♦ «»
♦ u 
» )
♦ hi
U 
ih

ima svarbią vietą kaipo pra*
Pirmoj vie^nionės cent ras. 

toj randasi austerių, antroj 
vaisiu konservavimo, ir trė-

* ’ A- f ’

čioj drabuži ii pramonės;
Baltimorėj randasi pui* - 

klausios moksliškos Tnštittt* 
rijos šioj šalyj. Joluis Mop^ 
kilis l’niversitetas yra viė*' 
nas iš garsiausią AmtrikoŠ . 
iunyersitctų..^Gouch€g^J8wB!  ̂
legija moterims gali lygintis j 
su šalies geriausioms kolėgi* t 
joms, čionais randasi Pdp 
bbdy Institute, Enoch Putt 
Knygynas su 17 skyrių, Wjdn * 
terš Art Gallery, ir 1.1 Miės- į 
to randasi ap?e 500 Įvairių fi* , 
kėj imų bažnyčią.

Čion randasi t vokiečių, 1 j 
italų. 1 lenku ir 2 Čekų lai* . 
kraščiai. (F. L T. SJ : ~ |
KLAIPĖDOS UOSTO VilžM 

MAS DIDĖJA -

Į Klaipėdos uostą nuo 
metų pradžios iki 
įnėn. imtinai įplaukė; 
vai, o per tą pat 1924 
ką buvo Įplaukę 583 laivai*.

Bilietu kaina: $1.00, $75 ir 50c., vaikams 25c

X

i

Bilietuspasipirkti galima “Darbinin
ke” ir pas L.D.S. organizacijos narius.'

Kviečia • DARBININKAS ’ ’

Ml
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-DAREI XIX KO” muzi
kali* vakaras Įvyks sausio 10 
dieną- Programas labai i- 
vairns ir Įdomus. Sekite 
skelbimus.

^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©^»
SKAUSMAS! KUR?/| 

PAMINKIT / |

TEATRAS IR MUZIKA .
PENKTADIENIS, SAUSIO 1 D.. 19-

įg^įįsij;. senoji tėvyne ani- 
b kovojo už laisvę. 'Kol 

Bvadąi buvo jai ištikimi ir 
■ galingiausius priešus 

galėdavo ir tautą laimiu- 
išvesdavo per didžiausiu 
oju audras. Okai tautos 

į&dai svetimų dievų pradėjo 
i. neteko doros, su kai 

Sinvnu didžiūnais lėbavo, Lie- **' * T ' Ajf^tuva ilgiems metams nelaiF, 
<Vėn ir vergijon pateko. Mū- 

tėvams sunkius bamlžia^ 
pros laikus reikėjo kentėti, b^i 
rasto, mokslo jr laisvės gyJ‘ 
veirti.

Kai sermėgių visu niekia . ._ ■ ■ .inarni vaikai Šviesos daugiau 
gavo, jie savo-balsą pakelėj 

xy susipratusius vienybėm šaltį 
1^-kŠį' jiems vadovavo ir augi,-’. 

npCvisoje tautoje susipr; 
nu). TąjĮMarbą varė dideli 
iiĮęąlistaiyi.savęs išsižadėję iti|'j

įč
I
Fa
I* 

&

& 
•T''.'
i

Tąj^ijiarbą varė- didelį

siiv$’gyvv|>ę pavoju n statvV 
daiūi. TįĮi buvo didelės 
tvermės tfūr pesiŠvei>tėlia|: 
žmonės. Kin iu dėka tania vėl T ' I» »

S*" ^atgijo, iišfjudino. - g

Vmybė. 1 
į.vęė^y-vylię 
lykijai i kilį *

kfrauju t;
£ nĮ-ir jyį
7. netikriiff>.J.

'TiietiĄ \'(>s X e /> )■ i 1,1 u 111 o i n if- 
bč— t<iį didelio tanios />asi^ 
šrenf i)A>, išl rcrmčs, di/u k^- 
vų.rai^ibs. ■ ■

LietĮįi-a hunu jo di lio, kad

pRatoglun momentui* ajjgb 
_ ,J>elbt.-r Nepriklausp-

’ ®rios apgynimui sa- 
1 aukojo 

/kėliklį jaunimas ir 
kfrauju tautą galutinai apgČ" 

| Nepriklausomybę

lietuvių1

Sat

.»
u'
te.

•1»
g-

h (du i'i^- I imlu įsi rcrnunija ir 
S. dora-; į‘ iši i
x'.

f talikisįkui.
| Įvaikį
gL^ek^'iiigai šiaiidįeu- *žcngbl 

.< ačiū- doriems ir 
f ištverei t tu/ic ms tanios ru- 

kuine šiandien .jos 
jTą rankose laiko.
rtais rbj ruu n b ais, kai/t 
-žiiionie, ura ludu!/kai,jš • .1

Pęunu^valstybė <1 ■

sdraukits nito faufhs darbo 
isstatoata jos neprildaaso- 
oi Ube />a rojm^ užleidžiania 

• į>o / r) ja tanios / šs/1/1 m~- 
lianis. loiešams, kurie juo- 
Iii si. h u o m t / /,•/// dirbo t r oi i - 
)d ui tautos taisei , <> j;1 jško-. 
vojus tnl.o, kad pasigriebus 
.vairą ir taip pa va i ra v ils. kad 
Lietuva tektų ju mnnvlėtai 
Rusijai. Lauki jai ar kam ki ■ 
tam.

■Lietuva katalikiška už m.i 
ja ir valdo katalikai. Kitaip 

i Uegali. \ ai u ral u, 
kad raidžios ri,si nori: ir išli 
kiliu tcrifiiainnu ir/aulos iš- 
Į/aiiios. I o iii nori liinlui lui
ni < s li'ilidl'll ii - Į ii'ii z ū 11 < s,

Šis niomeiuas begalo yra 
svarbus. Rinkimai Lietnvo 
je netoli, už tai visos parti- 

> įos pradėjo prie ju ruoši is. 
..Ruošiasi ir tautos ju-rešai.
Jii is anksto ik u/įsi iiūrisi
me. i/ah ahnidli /aulos ir I'■ 

į l.i/bos />ri< šui, su m i nd imi i rr 
| minu ki n! i iu rusiu ju ui Li‘ ■ 
l Jura ka/ius. Lietuvi. k;ilali 
’ike.“,ju*k ueprileisime prie m4 

•juk i r daba r stovėsime >a rgv.- 
bo ję i r sa vo <l;i i bii. pasiš\ eiį- 
tiuiu ir auka p.agelbėsime sa 
vo broliams katalikams 1/1,1- 
li l\ ainliI, isĮ;osios į.tiliirus 
redudus, j>adi~sinu našiui///' 
įuh 

m s. kuru >

------ ■, -...r.n i~( rmtnfja ir dora 
ji ijiliai lildmli, l. a^ 

Jei sunkius karo 
pergyvenusi, taip

t

s/sri 

darbu.

////(/oš' 1'11'10 /UOS ZillO-

................ sn diditiuisiu i>ii- 

idimil dirbu r/dsl i/b~.,

e

nusimanymu. tak 
yra ylių didelis ir 
kurjiio visi gvvai

MŪSŲ 
re i kalas 
svarbus, 
privalome susidomėti irki!
riam kiek'.ienani lietiniui 
katalikui dera pasišvęsti ir 
pa d luboti.

Tardei ari jos Sr], ri t oriniai 
222 So. Nintli St.. 
Brooklvn, N7T.

prie 
ekonominiai, 

litai ir kultūriniai sli- 
ii kjla. Tai rodo Lie— 

gtuvo^ gyvenimas, tą sako 
svetilijauėiai. kuriems Lie- 

į.tlivoj<‘'1eko lankytis, tą-gyi- 
f vais faktais į vo<Įė mums St-i- 

C_. ni°
tvš 
kolf 

f* ■ -f' C 

ip ■ k

W‘7t 
vali 

|*Rui
nori

' o
. ViŪiiu pasigrobimi 
baigia baifkriil\ 1 i.

X, • 

u gi
^Kifk r ir u ils litlaris

iPr 
t nu 
ne 
liftą u

atstovas kitu. A. šnmlkš; 
^belankydamas♦m'isii ko? 
J)i,jas. •
Bkant kanopos gvvcni- 
platume, kad didžiulėj 
itybė-s. kaip T’raiu-i.ja, 
£,ja ir kitos didelius ekm 
ainius kri/.ius pevgvveua. 
galingoji” Lenkija, mūsų 

si. visiškai 
Lietuva 

si i pro ja.
. I iiorii i 

vbb) d^iiluiHs, ik s ainio 
ridi m l;orola ir 

y ja am m o f; raa ]as 
Ąrtlos m prilda

W3 S 's ■’

žiavi mą. nes reikės rin 
ii.mja l!i2(i m. valdybą.

'Taipgi yra daug ^\ar’mii 
r< įkalą a p t a 1 ii. K u< >po> sa 
'. o sumauvimis prisiimkite į 
apskr. Žodžiu >.-ikaiii. kad 
kirkvimia kimp.-i prie met i 
i m i >i! \ a ž iii v 111 io p r iside' 11 
šiokiu ar tokiu būdti. iš ku 
rio būtu organizacijai nau
da. Ka-i ros kuopos dar nė
ra užsimokėjusios i apskriejo 
iždą užspaudą buvusio nmr 
šruio ir mm nario po -><■. 
melus, aieiimnėiame apskri 
’io metiniame suvažiavime 
111; d oi iek 11 e I i'.'.sl 11 lok < -1 l.

Taipgi < •'-n t ’■ ■ k \ i e< - j a m i k a 
tuliku \ l ikė jai daly vaut i *me 
1 imam'- L. I). K. apskri 
ėi.i > n\už i ;i i 11 nors ir ne 
i >ri “ii iė-i 11 ;iiė11 ■ pili- < »rga n iza 
rijos. M e b 1/111 ’ I H nei Uo! I 11’ 
pribi'ii laiku.

Ras!. ,S< rr' /'. u
2<H J I l"i'er<i m S!..
N<■ v. rak. N. -J.

I

Chicago Ivlihvaukee and St. Paul geležinkeliu kompanija 
tapo nužiūrėta neteisingame pinigu vartojime. Įtarta konipa 
rdjcs valdyba ir prasidėjo tyrinėjimai, čia parodoma kaltina
mieji ir kaltintojai.

štai .jau sukako
nlėnesiai. kuomet S<-liuv!kil! 
a p-k rieio
p 11 !< i ii 
vimą
i tie!m.
\ iii B
1 L in.
:m l;i.

];<•; u r>

Gi I 
<tir-;

i lėps

MANO GĖLĖS
yė|ė< ■ b.-llt <>' r<»Ž.eS.
i'iaiigt-mti.' >| n mluI’m t 
’rę žiedo grožė j 
ė i" j baltoj rožėj.
žydi man liūnai 
mintyj link-mai ošia!

ė!' 'Įi’ndaliai.

j/.l//L7?.U7./0,s //? X.\T1\- 
!t.\j.iZA( t.jox inrnr

ĮKltiOS
I k;rb< • I >epai rameiit <> SekI . . . .

! l ėtomis ! t;1\ is >;• \ o Ulei ima- 
j ine rapoite skelbia, kad nors
1 I b • į i;111 ;> n iei 11 o i < | a ; d<»> da> i e 
k<• s' tb’.. I >i .s:; per liskali<^ 

*ki!s |.iet>i< I92Ū m. Departa
mentas -ii’.o|< k 1 ;tVn y l.9S.>.
s|.2i. ih veik \ i-i iiiimti

t
l

1 .
I ' 
\

/y j TV K) K()X('ERTAS
'fuojąiis po Nauju Metu, 

s;Uisio 3 d. Joidau Hali, 
IJuiit inglon -\ve.. Boston. 
Mass.. 3:3<> po pietų koncer
tuos Latvijos Operos daini 
niidcm Leonardas Brunval • 
das.

_\pie šio dainiįlinko priva- 
•|mmi> plaė-iai ir teigiamai at •' 
siliepu* švedu, italu, rusu, 
\oki<‘,'n.1 'r amerikonu spati

• Kadangi Latvija yra Lie
tuvos kaimynė ir pati latviu 
tauta mūsą tautai gimininga, 
i;!į labai įdomu 1ą broliškos 
tautos <(ainiįlinką išgirsti. -Jo 
koii<-',r1o programas labai i- 
vairiis. Bus dainuojama ita- 
lišlmi. rusiškai ir latviškai. 
Latviškai labai lengva lietu- 
viam^ suprasti, nes latviu 
kalba labai panaši i lietuviu. 
Nėra abejonės, kad lietin iai 
loki-’1 proga pasinaudos.

l IK Iš

LIETUVOS
PEK KKEMEN'Ą 

Didžiausiu Jr greičiausiu
Vokiečių garlaiviu 

arba kitais Mos linijos laivais ■ 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Patogus l’.ios klesos kambariai 

• Į ABI PUSI NUMAŽINTA 
l.AlVOKAltėlV KAINA

/>< l iii formacijų krcjiikitfu pas 
NOK T U U E Kl M A N 

LL O Y D 
l'.rj \Vasbingt<ui/Str«‘et

Boston, M;tss.
arba pas bile vietinį agentų '

*

S

Gudrus Teisėjas išgci 
bėjo Šeimyną

ii.v rNamu sviniakas užrar.
Visi linksmi!

. .... .. V.'
; .a’-kta j t<; -1■ 
dek i ,ios i-- r. > 

ięialia - b m k. v.- 
.■nni. kori-’ -<<hi- 

tiuolaii-s yra < r/in ■ 
kii-'ii- i:i ši'rii- huki-i .

r»-i rnc- ;• t f. kaino v- ■ 
negali ne r na! ’: 

to k.plikių '■> ei"’. ■
■ aviu ir.\» i ik-’.

i ts tų itatitn. 
ęs verkiančių 
.it< i-inini.i. k.' 
ų vaiku į.ut id 

>tni m» ' b’ .:
Vidui iii dieeli' 

nežinanti '
1 >n)inikuras t'

I i < -1; i \ i a i 1 
lilicjo didi !i 

Lak<- Sidė-j 
\ ,-tdii.ania.

it-iia jam iš 
pradedant 

kuomet |.i<
įuojo kaio iu-p.-iiose. S<-bu\! 
i kili apskričio iii-uiviu buv< i ‘

pirmus b»Rs
Žmvinum ir \ įsas lo mva 
\ imo pchm- skiria- 1ėv\ e- 
Imtuvo- sušelpiami. Nm> 

H<> laiko šio< apyliakė-s li<-m- 
viai ir dabar kasinei rengia 
pamišius i-važiavimu^ su 
imi pačiu 1 ikslu. n<>rs šimel 
jau bu vo'i r ginč-ų dėl pati.'-' 
pelno, siais melais lielu' m 
obahis buvo rengti Lietuvi1.1, 
1 Mena su 1 ikslu. kad visa Del
ną paskirti Vilniaus vadavi:

■ mo reiknlins ir nBL kakle
liuose buvo Dažymėia ž-><lis: 
’' Vilnius.”

• I

I

i

1

Mylėki, vaikeli, 
(iimt inę Šalele.
Mylėki Lietuvą. 
Alūs' brangią žemelę! 
Kas tėvu nemyli —- 
Nedoras yr" vaikas. 
Kam tėvynė niekis.

išgama paikas.

1X 
£

v?

YRA
GERAS DĖL |

Tlmnatiško gėlimo g
Nerviško galvos Fknusmo . X 
Neuralgijos skausmo * 3
Mėšlungio traukimo g
K iet sprando g
Skausmo šonų, krutinės ir X 
pečių g

Apsideglnimo Ir Žaizdų X
Apsaugojimas nuo uodų « 
Skaudančių muskulų v
Apsaugojimo nuo užnuodiji- X 
mo dėl silpnų atsitikimų j- S 
drėskimų Ir t. t. g

Prekė 35c., 65c. ir $1.25 $
Dėl patarimo arba knygutės ra- X 
šykit j S
ALBERTO. GROBLEWSKI |

& COMPANY
Plymouth, Pa. X

1.• >
ii.
4.
5.

4 .
8. n.
io.

? neįlįs 
išlaidos 

I ulele - 
l migra 

I iek pi-

I

iiit-u. S; | k eit k 1 ;> V o S.‘!.(Jf). -

971 už ’ ’ 1 icą11 1 ;i y, <(> 1 1 ,:’>S(>.-
”1) p; J audoiiii,;. i r spif>. į 57.1’,s
de! lei lim.H grižti algai A.me-
i ikon. BeVe’.k visos vilšmj-

iI

A
>4 Dept. 30,

Lietuviai Katalikai!
Skaitykite Vieninteli Amerikos Lietuvių 

Kataliku Dienrašti

“ D R A U G A
• ‘ I) I i Al' (i K ’ ’ rasi naujausių žiniimiš viso pasaulio. 
•* DRALR.V’ skaitydamas, žinosi kaip gyvena lietuviai 

Amerikoje.
" |)RAl-KAS* talpina šviežiausių telegramą iš Lietuvos . 
•• LdiAl’liAS'* turi korespondentų Lietuvoje, Vokieti- i 

.joje. Šveicarijoje. Anglijoje ir kitur.
•• DILM tiAS” duoda naudingu pasiskaitymu. |
•• IMLU <JAS” nušviečia svarbiausius dienos klausi- i 

mus. *
DRALKAS” atstovauja kataliką nuomonei įvairino- | 

>e painiuose klausimuose. I
•• I )RAl (J AS” atremia katalikams daromus priekaiš- 

1us. I
•• IMIAI'CAS” yra tikras Amerikos lietuvio kataliko | 

draugas.
•• DRAI KO” kaina pigi: i

Amerikofe ir Užsieniuose: ’
Metains.................................  _...$6.00 i
Pusei metu .........................  $.‘'>.00
Atskiras numeris.......................   0.02 ’

Pinigai goriau-iai siusti ]>erkant krasos ar ekspreso * 
•' Mmiry (Irder” arba Įdedant pinigais į registruotą laiš- | 
ko. " Draugo’ ’adresa>: j

NUVARGĘ,NERVUOTI ŽMO
NĖS KANDA NAUJĄ SMA

GUMĄ NUGA-TONE
/llioilr.'.
i I K >. 1 *> 1.Tūla lenkti Jeimy.ira

•cii.ii l'tivo pu 
rome ėjo byla 
i- n.iir.ti. l’ritic

Ii katrny
k. .<l jie 
i iaio 'U 
l’:\ l’o- 
kri'’O, kad jie

ii uf'ti (lel' i 
d< l praSe namų 1 
ą lenkų bvimytią

į-klato. 
diki-.i$jTot,inc>-. p.:- 
neerahmi vcrkianėii 
n< s jie verkia kauki 
paeinančio nn<> 
užkietėjimo ir ii 
jiem-' pagelbėti.
j.. į-.'ikč jai ttiojatis nuriti Į aptiek.!, 
r,ų.įpirkti už 35c. boiikn B
\<) ir io duoti kttdikiam*. 1 ii< m- t 
t.k nž. tie -k.iiom.niii ,-impteiii.o. 
"i ■ i-čja< bylą sulaikė 10 dievų. <> 
motina padarė vi-ką kaip J>i;x<> f-.--
l. -.ta. Dabar. Imdikiai naktimi, i n 
neverkia, .1-ąimynai yra užpanvdiiiti. 
namų savininkas i-trank<’ byla ir 
,vi-i sali link-mai v.vvena.•S

lY\\IBI\cą yra kūdikių '.-criaii'-iu 
draiųriv Kttdikai mčg-ta jį! Jie net 
p^o > dauųiaus ! .

Ct'a»kelbimas) -

77 A

i \ ; ’'

>s
•• ; I

i . :

\ •

t

! i«-L- 

r-.i 

i'.ui- 

ii. •;

I >abar k--m link pat ie< <\ a'- 
liimmio dalvko. tai t<>> tiv- 
1,"'. • n; t e i i j;. I m pranešimo i r 
ubu > matyli. A r toji d iena 

davė peln.i ; r nnosmli nieko 
ce/ima imm i’ privališką lu
pu lm\<> girdėtis, kad opi'' 
- I .0110 1)1 i <> j \ i K > pelno Ilk".

Mums \ imenm vra gera 
žiifimm. k.-ril \ ilnlmys kra-l' 
•iiiiriSb pado į jnm^ lmi.-i1 vrn 
štiukū'- o ypatingai vaikeliu, 
beinrė-in našlaičiu. Tad hr 
nebūtu buvę reikalinga pu • 
siimli kelias dešimtis doleriu 

i • iems.našiaii'imns, kaip-' K;l
• ė-du do\;um. suraminti jii 
vargti sUspai|sląs širdeles ir 

; a pšĮnosI \ I i. nors vien*.! Jie 
' -i.ą. ,įų .-iša l ot lis Veidelius.
| t leist ina biifii, kad kas 
nors iš ar< iaii prie t<> dah ko 
bi vsiu. ar bmit iš buvusios 
pie-o-^ komisijos nariu, dim- 
iii platesni pi aiK-šinm \isii<»- 
'i’i-iici apie | | fa Lietu' iu 

' Iheii.-i Ii’ Jos pa-a-kmes. Neis 
t m puti ir su vė-hiolą. bet pu 
1 U l lė

I

M I

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ilhnois

. 'Telefonas Koosevelt 7791

I. > .

’ I

t

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina 

.Mien a j 1.1 MII , kliu g:u l.|i\i:l‘< 
i;i:siu i iikulia>vi:

Ai.m.irr i:\li ix 
ma ts<-iii.\xi» 

ir populiui ||< |h> xi.-u:i k.ilillo- 
ir ;r.i i ki e iri i

< i r:\ i.i \xi>.\\ i srrn \i ia 
Mol \ r < i.ay. i m i;i\*<;ia

■>

į-ihia CUNARDI

i
/

ALBUMAS
I

•K ■•II

/’//>/7/s/'1 ,s

!

S211
$215

yijais atžvilgiais

Kaina $.’’> aO,

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

sako: • •( teriati \ eiiau. 
niekad."

“LAIVAS/
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ūlinois

$203
Iš NEW YORK’O i 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Karės taksui rk«tra)

Išplaukta Kiekvienų 
Savaite

Simi i Ūmui l< itfimy <r A >7m ih- 
f-o mile iu l. fciyl. m" t l,>li

United American Lines 
(Harrlnuu I.iae) Joint Servicc ivith 

HamburgAmeriąnLine 
l.’ll Stati' Si. Boston. Mass.

cxJ

■įr •

nrprt *y-?nw*5inome, kad 
kliušornvbė .brangiai kaina 
V(X Gerbiame rudus ui 'ta 

tvojusius, h ui,'tanu (Įnirus 
^įkiatlfiianu /u it I. ii/io znru- 

ų ui Liet ura. JeiMai da 
i. esame iši ikimi i iems 

i kuriuos dųiig 
savo galvebs

Niekas neįspės kas čionai ai- j 
vaizduojamas.- Kiekvienas pa- j 
sakys, kad tai laivas. Laivas! 
'.ai laivas. Bet ne visiškai. Tai, 
Kotelis. Tas laivas vadinosi 
Prins Valdemar, prigulėjo Da
nijai. Vienas amerikonas jį nu 
nirko ir dabar pertaisomas į 
koteli, Miami"mieste, Floridoj.;

z*

i

iąphlams, už
.brolių 

viską Lietuvos hiį 
Įfian aukodami ir nieko sau 

niaudami.
įDnri liet n r i <I i ir dori bliu- 

bebraiHĮi adam i iura- 
*iux, )K<]u]i /msil roid.l i 
tanios darbo, nuo i/iĮni . 

^tautos aitrias i r<ira~_in' ■ 
įr jnioii hio ltnl arus 

HfiODl Įfbrs rdnm.

Ib-toj lietuviu šeimynoj ne
rasi kokio nors albumo. liet re
toj lietuviu šeimynoj teras; 
Lietuvos Albumą, kuriam, yra 
Lietuvos didžiąją veikė ją at 
vaizdai ir ją gyvoąinm aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva 
lo turėti ta Lietuvon Albumą.

Į LIETUVĄ
(t-or Angliju)

siim.i’Jntn k.-ln:i 3 klesos sugrų^tlntų 
bii v.-ikorčių

> I. \ i X \ 11; i • I \ I.

BERENGARIA ir 
MAURETANIA .. 
AQUITANIA..........

| pridėjus Taksų

j l LIEPOJA IR ATGAL KAIS 
LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono:

Caronia __ _ __ Sausio 24 
Aurania . Vas. 21, Kovo 21

i •
ji I.icluvų greitu lnlkn. ISpintiklmn;
I l.:l" Mli>:<tų. K«-l<’l\i:ii liepi tie. iri t 1- 
Įlrlilžlnmi Ih- kvotoj vnržymų. Visi 3 
’ klesos keleiviui turi kiindmrlns. Ne- 
p.prllygstiima* švarumas. Pulkus mnl- 
hs’as. Kreipkitės prie vielos agentų 
L«r 1

t UN’ABD T.INR 
12C Stato Strect

Boston. Mn.su.
'0’1:1' 11 - . bfl l| ii py t - i I < 11 .
r-.- < I i i ii io landa \o- i š it i r> l'.“ • 
".i i Ki;<-niii ranką bruka 
i-' H i mik i.-i ». • i t... šję\ ošl ilk:)

A Jakšta

Užsir aš|y kitę 
“LAIVĄ”.

•LAIVAI” yra k.-rtaliku savaitinis laikraštis.
*LAIV.\S” duoda gražiausią pamokinimą iš tikybos 

ir doros tlalyklj.
LAIVAS” aiškina Įvairius priekaištus daromus prieš 

Kataliką Bažnyčią.
• LAIVl<” rasi gražiu ir lengvą pasiskaitymų.
LAB AS” duoda atsakymą i Įvairius tikvlms ir tia

ros klausimus.
'I'.AI\ AS” teikia žinią iš vi>o pasaulio katalikų gy

venimo.
J.A4VAS” turi Bernaičiu Kolegijos Rėmėjų skyrių. 
•|.AI\ D” kaina melams Lietuvoje ir Amerikoje $2.00 

(du doleriai), pusei metu $1.00.

A- " k* • •JU * * ' *• i . 5 ■ i _ Ą.
Z - '*S ' • ■* I-jo * ' »zv*^y f i * i i’ ' Lt. 1 >_ A r- -• tjir ’uk

Mn.su


i

Ta’p-gi yra Įima daryti iš streiko pi
I '■ • . • .A • _ ’

v

Vietinis

Fed.
*

t

Lapkričio37iĮJ 
lingojiradio ‘ 
kalbėjimu- 
gerai pavyko. lUlboftM' 
ryaiaus buvo , 
riau, Degu paprastų 
nu.

, Advente buvo bazaras. 
naraįūjai pelno padaryta $5,- 
000.

rona — nenžgys.” ' ______
daug svarbiu dalykų aptarti, 
reikės atstovus išrinkti įapskr. 
suvažiavimą, kuris įvyks sau
sio 31 d. Meldžni nesivėlinti, 
pribūti į laiką.

Rast. J. Sereika

.•y

♦

f

RTH SCRANTON, PA.

_ įsų ŠV„ Juozapo parapija 
ątui tąrpu gerai gyvuoja pc 

Vste mūsų. dvasiško va- 
Jis 

efSįi tvarko ir veda visus pu- 
ap§fi

r 

t’ 
dcifrb kunigo Jono Kuro.

. i .
Tirpios reikalus. Jis parsįta^- 
kė gabų vargonininką Antaną 
St.inkovičių, kuris dabar jau 
antrus metus gy vena p:i< mus 
ir yra didelis skaitlius giesmi
ninkų. Antanas Stankevičių" 
pritraukė jauninu] prie darbo, 
sutvėrė didelį beną, kurs baž
nyčioj įx‘v švent<*s patarnauji: 
ir koncertus rengia.

f

9

Rep. i

ST. CLAIR, PA.
Anglių kasyklų nedarbas 

viešpatauja jau 4-tas mėnuo ii 
<da stiviko galo nesimato. St. 
Cfcairiečiai tuo labai neimsime 
na, ramiai sau namuose sėdi 
seknuulieniais ir visose pamal
dose skaitlingai lankosi Į savo 
bažnytėlę, buvo pritrūkę ang 
lių dėl apšildymo bažnyčios. ta; 
nekurie biznieriai priž.adčji 
duoti po toną anglių. Nuv 
žiavus parvežti grįžo tusti. Mat 
vyrai pasaulį- valdo, o bobos 
Vyrus. Bet atsirado geros šir
dies biednų parapijonų, kurie 
parūpino dėl parapijos apie 
tris tonus anglies. Abudu šv. 
Kaz. par. chorai didysis Jr ma
žasis dirba, išsijuosę deda visą 
energiją, mokinasi vaidinimo li
po Kalėdų ketina palinksmin
ti Kt. Clairečius.

Čia nemažai ]>aganmiama gy
vojo vandenėlio, bet kiek gir
dima pabrangs.' nes norūgsta 
gerai. . < :

r

ST. CLĄIB, PA.
A. f A.

S. Puišys persiskyrė su šiuo 
pasauliu 22 d. gruodžio. Pali
ko nuliūdime moterį, keturias 
dukteris ir du sūnų. Velionis 
Simonas, ulžbaigė -šio pasaulio 
> argus įx) keletos mėnesių sun
kios ligos, prisirengė tinkamai

• rie mirties. Iki paskutinei 
niautai savo gyvybės kalbėjo 
•ilnu protu atsisveikimkunas 
-u savo šeimyna ir giminėmis, 
kurie buvo susirinkę toje va
landoje jo aplankyti. Baigęs 
-avo atsisveikinimą ištarė 
'-iuos žodžius: “O Al arija moti- 
iu Di'.'vo apversk mano kūną i 
klikos, o "ielų priimkio pas sa

li liepė ]>aguldyti. Ir
uoj lengvai mirė. Velionies 
."kilmingos laidotuvės buvo 26 
I. gvuod. š-. m. šv. Kaziui, par. 
bažnyčioj >11 dvejomis šv. mi
nomis ir pamokslu.

J. Januškevičius
t

i 
i

ii

v ^įiai vaisu dujama du Am
aiformose. Per 10 .metų ėjo ginčai, kuri, forma geresnė, Se 
niau buvo uniforma tokia, kokią nešioja karininkas po dėžine. 
Buvo siūloma uniforma tokia, kaip nešioja po kaire. Tai vir 
šų ėmė uniforma su atlenktu kalnierium (po kaire).

Kriaueius 
Ą £ ^2

BALTIMORE, MD.
Moterų Sąjungos 8-tos kuo

pos uolios nares buvo s’tmmgu- 
•sios vakarienę šiv. Alfonso pa
rapijos naudai. Pa.'idarbavo 
Barbora Giedrienė. Zosia- Ma
žeikienė ir kitos. Pasirodė, 
kad ])elno liko net $595.91.

Parapijonas

WESTVILLE, ILL.
Qia nuo senai gyvavo nepri- 

gulminga parapija. Dabar jų 
kunigisžis prapuolė" Nezalež- 
ninkai jau visą Cliicagą išlaks
tė ir nesuranda savo vado. Net 
ėmė šnekėti, kad bernauja būt- 
legeriams.

Čia vienas žmogus pri>igčrč 
mūnšaino ir nuėjo gulti. Duk
tė patėmijti" tėvą, pamanė, 
kad jau jis negyvas. Tai 
šaiikė daktarą. Daktaru"
vykę" ir pažiūrėję." i žmogų su? 
kė, kad jam rodąsis, kad jau 
negyvas. Tuo tarpu žmogus 
nubudo ir klausė daktaro: “Ko 
tu čia atėjai!”

ties. .
Antras žingsnis. Kun. P. Gu

daitis sutvėrė Sodalytėš meri 
gaivių dr-ją ir ant syk Įsirašė 
33 mergaites.

Toliau iš kitos pusės turime 
kitą didį veikėją tai varg. P. 
A. Dulkė, kuris pas mus gyve
na jau trečias metus, nenuils
tančiai veikdamas. Turėjo tik 
lu choru: mergaičių skSitlingą 
diorų ir didžiųjų keturiais mai
šytais balsais chorą Dabar pa 
~$mijęs, ka dklebonas tveria ką 
okio naujo, tai ir jis sutvėrė 
alkų chorą. Mokina giedoti 

’ainuoti ir teatrus lošti.
Kalėdinės iškilmės buvo gra- 

* Žios. Bažnyčioj griežė orkes- 
i (ra. Po mišių choras ir orkes 
i ra pasveikino kleboną ir intei- 

;ė dovaną.

Buvualunie Kelme, kunnjet f ų
D. K. 2-ru kuopa po«» tlov .1; 
vėliavą, viaų utKtovų ūpus'pik 
io. Todėl tdtt;u yra. Jog wg B 
zacijos egzlabivljaus relk-l'U’ 
reikalauja turėtliiors plgta aa*- 
vglląvą Ir ženklus (kukant's• ’ 

4 kurios butų vartojamos tfokatn 
se apeigose. Guzlknčl ii > k't' 
liai) savo laika Jau .‘ir’ v»» •

• n oi .iii atidos nekreipi.sm- 
Organizacijos ženklu" turi bi!' £ 

s, vartojamas tik jiiariakain-.iin. 1
1 >el jU"t) pitarnavirm mes tu Bį 

rime priruoSę LDKS. KUopomsE 
puikius sanųiellus. Reikalaukit. B

.. PATERSON, N. J. 
iškilmės

Gruodžio 4 d. vietinis 
skyrius parengė prakalbas pa
minėjimui sukaktuvių 20 me
tų pirmojo didžiojo Vilniaus 
Seimo.

Kalbėjo vietinis klebonas ir 
n. J. Šaliūnas iš Brooklyno 
Abu kalbėtojai gražiai apibudi 
'o mūsų tautos prabėgusius 
argus ir priospaudas’ P nm-

Šaliūnas savo kalboje dau 
glausiu kreipė alvdo" 1 niu"'. 
čia augusi jaunimų. ILtgino 
tėvus savo vaikus jnirašyti 
■rie lietuviškų organizacijų ir 
mklėti lietuviškoje dvasioj-? 
Kun. J. Petraitis taip pat ragi- 
•10 visuomenę priprasti prie 
autinio darbo ir tik tuomet ga-

matot skaitytojai, ką karštieji
“katalikai” daro.

Mūsų korespondentai maty
dami, jog kito išėjimo nėra, 
tuojau griebėsi už plunksnos ii i f; 
pradėjo švaistyti į visas-puses losime pavyti kitas kultūringa?

į< 
J
I

*5.

Parapijonas p)

buvo redakcijos pastaba kores
pondentams, kad vietos yra 
laikrašty raštams, bet kad ko- 
resp. nebūtų jokių koliojimų. 
Tiesa, jog redakcijai kitaip ir 
sakyti negali. Aš labai įdo- 
maujuos korespondencijomis, 
ne tik iš mūsų apielinkes, bet 
ir iš hitų kolionijų. Kadangi 
korespondencijose pasirodo vi
sas atspindi* lietuvių gyveni
mo, jų darbuotė ir vienybė. 
Kcresjjondeneijos iš visų kolo
nijų! vienodos būti negali. Kpr ’.j°- 
yra vienybe, sutikimas 1 
lietuvių, ten koresp. gali būt korespondencijų LDKS. 51 kp. 
Švelnios, malonios, džiauginan-■ rasL siuntė nariųduoklę į cen- 
“ios. l’žtad kad vis dirba iš- Dą vos kelis dolerius į mėnesį, 
vien, visų mintys yra vienodos. Laike pilno rašymo 4<orespon- 

įdencijų raštininkas jau surink- 
dayo-iLuoklių į mėnesį iki $85 
Kai]) tik koresp. plunksnas pa
dėjo ir vėl duoklių borometras 
nupuolė iki 10-15 dolerių į mė
nesį. Tas aiškiai parodo, kad 
Clevelandc veikėjų yra, tik rei
kia veikimui dirva priruošti, 
išvalyt visas usnis ir varpu-

M. A. NORKŪNAS
16 Rleasant St, Lawreace. Ha**. B

MONTELLO, MASS.
Į Nepaprastai svarbus susirin-
l kimas
|

L. 1). K. S .2 kuo]>os metinis 
susirinkimas Įvyks 1926 metų 
sausio 5 d. 7:30 v. r. Šiame 
Ketiniame susirinkime bus 

! -varstoma keturi svarbūs dalv- n < , . , , .2kai, būtent: 1) visų narių už
vilktų mokesnių atsilyginimas, 
2) kurie jau užsimokėję už 1923 
metus turėtų apsimokėti už 
1926 metus išanksto. nes gauna 
Centro palengvinimą.

Pastaba: kurie užsimokės uz 
.925 metus gauna po gražią 
cnygą. o kurie užsimokės už 
i925 ir 26 metu* gauna po d.vi 
;nygas dovanų.

3) Kadang, po Naujų Metų, 
-atlsio 10 d., centras ruošia di
lėliau" j koncertą Bostone, tai 
turėtume samdyti bosą ir vykti 
i tas dideles iškilmes, kurias
uošia mūsų mylimas organas 
Uarbininkas. ’ ’
4) Delegatų rinkimas į N. A. 

nskričio suvažiavimą, kuris į- 
•vks 31 sausio Cambridge. 
'rass.

Dienotvarkėje svarbūs klan 
’mai, todėl visi privalo sueiti 
’• vyvai klausimus aptarti.

Prie šios progos reikia pri- 
įinti, kad kuopa gavo iš cent- 
o “Darbininko” koncerto bi-' 
mtus, kurie jau platinami, 
’au daug jų parduota. Kas 
'.ori biletų pasipirkti tesikrei- 
ua pas Jurgį Česnulevičių, O- 
ą Kašėtaitę, Juozą Treinavi- 
•i ir Mykolą Abračinską. 

‘Darbininko” vakaras bus la
bai gražus ir įdomus. Girdėjo- 

\ kad mūsų pamėgtieji 
“ Dzimdziai*’ ten bus.

Ir tokiu būdu atidarė kelią dėl 
platesnio veikimo. Nors mū
sų miesto korespondencijos bu
vo redakcijoms nemalonios, gal 
ir kitų kolonijų skaitytojams 
keistai atrodė, bet gi jos yra 
teisingos, kitaip ir būt negalė- 

Apie teisingumą liūdyja 
tarpo faktas tame, kad prieš rašymą

*

tautas.
Darbai

Darbai čia neblogai eina, ži
noma. geriausia tai šilko pra 
monėj, nes čia daugiausia i. 
randasi šilko išdirbimo. Tik 
gaila, kad pramonininkai ne
sąžiningai darbininkus išnau
doja. Kada 1924 m. šilko ge- 
neralis streikas likosi pralaimė
tas, tai nuo to prasidėjo di 
džiausiąs teroras. Audėjas tu 
ri dirbti ant 5-4 staklių po 19-11 
vai .ir negali pasipriešinti, n.'.- 
savininkas tuojaus sužinojęs, 
pradilina išdarko. C) geresnis 
darbas sunku gauti. Toki au
dėjai uždirba neblogas, algas 
oet palyginant jų sąlygas, tai 
.taip Rusijos Sibire kaliniai 
Girdėjau rengiamas streikas po 
Naujų Metų. Šilko darbinin
kai turėtų nesnausti.

MONTREAL, CANADA 3
Rūpesčiu gerb. klebono kum 

I. Šimkaus Montrealūs lietu
viai, prieš pat Kalėdų šventes, 
turėjo Rekolekcijas. Jas vedė 
mm. P. M. Juras, iš Lawrence, 
Alass. Žmonės rūpestingai 
naudojosi gausiomis Dievo ma
lonėmis ir uoliai lankėsi klau
syti pamokslų. Galima spėti, 
kad atsinaujinę dvasioje ir su
sirišę Kristaus meilės ryšiais 
vienybėj nuveiks gražius dar- 
i.‘U^_įjava gražią dvasią mont- 
reaTiečiai parodė suaukodami 
šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lynui. Pažaislyje. $ū8.50.

Aukavo g,erb. kleb. kum J. 
Šimkus $7>.99. J. Fmhukaitis 
$3.011, R. Jakas $1.2m Gi po 
$1.00 aukavo: J. Leskevičius, 
K. Plaipalė. J. Paulauskienė, P. 
Paulauskas.
Zubrickas, 
Žvingiliene. 
P, Užkerai t ė

. A. Kleizenė, 
J. Puodžius,

R. Dovydaitienė, K. 
I. Lubis, J. Ūsienė, O.

M. Žemaitienė, P. 
M. Pakulienė, 
O. Žvingiliene, 
B. Zubiick’ie- 
'. M. šalašovi- 
ieU1'. M. Kas- 

badz.e-

Kaip vjenas žmogus pats su sa
vim negali bartis, taip ir dau
gumoje veikiant visos mintys 
surištos į vieną klausimą jokiu 
barnių bei kdNonių išduoti ne
dali. Pas mus clevelandiečius 
yra visai kas kita. Mes iš var
do sakome esam visi katalikais 
bet mūsų darbai katalikųbet musų darbai katalikų vi-
'suomr’frPrų^'TVjToi visai skirtin--^*^’ ^uon1^ in^&n korespon

dentai rasinės korespondenci
jas apie mūsų darbus auksinė
mis

SOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESJI

•>

ŠV JONO EV BL PASĖLI 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St, 80. Boston, M«o 
Vice-Pirmininkas — J. Petrauską*,

250 Gdd SU So- Boston. Mm . 
Prot k***—T- GlLMMtg,—*—'

Ein. Raštininkas — M. Seikis.
Marine Road. So. - v

Kasierius — A. NaudŽInnaa,
K Br>>adway So ftMto » 

rvnrkdarys — T. Zsfkts,
’ AVlnfieln St So .Vi»<

• ‘ra u ei Ja laiko susirinkimus kas ■ 
f^tfUdietiĮ kiekvieno mAneel ,

•»* nitrito*
- Sovenrh Si s«» _x*

*1 EZ

Rep.gi. Čia pa minėsi u nok minos 
atsitikiums. Štai laisvamaniai 
parengia prakalbas, renka au
kas dėl “Sandaros” vedimui 
bylos prieš kun. P. Garnių. At
sirado iŠ tarpo katalikų, kurie 
gelbsti laisvamaniams rinkt pi
nigus. 'J'ikrieji katalikai\ su
bruzdo smerkt tokį aukų rinki
mą. Atsirado kelios netvarkios 
moterėlės, kurios užstojo pini
gų rinkikus. Girdi josjumiato 
nieko tanu* blogo. Ronos visi 
save vadina katalikais, bet kai-♦
kurie nori dviem ponam tar
nauti. Antras atsitikmas buvo 
toks. 1925 in.-25 d. sausio drau
gijų! knygynas buvo jiarengęs 
jK'istatymą “Pabaigtuvės.” Aš 
tuom kart vedžiau programą. 
Iki vaidylos prisirengė prie 
peistatynio aš išėjau praturfi 

•■*f1?>rą žodžių į susirinkusią pub
liką. Kuomet kalbėjau ąpie 
knygyną, apie nškalįnguiną 
knygų skaitymo ir t. t., viskas 
buvo ram 
dėjau aiškinti apie laikraščius, 
apie L. D. K. Sąjungą, tuojau* 
išgirdau už mano pečių ant es
trados riksmą, šauksmą, cypi-

1 mą, mat būta tų pačių moterė
lių. Mat joms nepatiko L. D. 
K. S. Nekurie man sakė, kad 
jos kiuriho>i mane nustumt nuo 
est/fulos žemyn, liet ten buvo 
JrSaukevičius. kuriam pavy
ko jas prašalint o aš užbaigiau 
."avo kalbą. Trečias nuotikis 
(:#i buvo juokinguosius. Vyčių 
25 kuoĮia parengė 10 'metų gy
vavimo vakarą. Tan vakaran 
atėjo vienas didelis ]jonas, ku
ris labai vyčiu neapkenčia. Jis 
pasakęs yra. kad jis |>cr karš
ias katalikas prie V'yčių prigu
lėti. Na ir šjs didelis ponas nu- 
"ipirko Įžangos tikietą pirmą 
prie paskutinės sėdynės. Tr 
kad vy čianis atkeršyt laike 
piogiiimo. K'iionu't šviesas už
gesino svetainėje, tai šis ponas 

136 numery užsirūkė cigarą ir dumia.

raidėmis. .
Adomas Padegimai

R. Asciliutė, J. 
O. Motuzienė, O.

M. Tautkuvivne,
K. Venckaitė, J. 

’S.
K.

Klimavičius, 
Mozūrai t i s. 
Žiži finas 
Zubis 
Baubiniutė. 
Baudžiiivienė. 
'.i. Mickuviene, 

j \l. Arlauskytė 
1 >iė, Strakaii.-kicm' 

nė. .1. Scnk nv
• uit iciie; 5(>e. aukavo 'I .
.ičiulė.

Kvietus geio." salios ypatų y- 
a pasižadėję remti Sesutes 

Kaziinieriotes, Pažaislyje. Au
kas beabejo pasiųs per savo 
mylimą kleboną. Suaukotieji 

Rep i KbS.ėO jau įteikta gerb. Pažais- 
__  j io vienuolyno kapelionui gerb.

CLEVELAND, OHIO j I »n. V .Dargim.
’ N. V. Tarnas

šv. Jurgio dr-ja turėjo su-si-’ __________
rinkimą lapkričio 2ū <L Buvo 
renkama valdyba. Pirmininku 
išrinkta." Pranas Bcreekls, vi- 
rv-pirm. Alai. šalčius, imt. raŠI. 
K. Viii kala, fili. lašt. K. N«»r 
hutą, ižd. I‘\ Martišauskas, sa
los direktoriai S.- (bintas ir 1’.
Bercckis.

“Darb.” skaitytojas

pa 
ai

i

u. Bet kuomet pra-

NEWARK, N. J.
Vietini- Fedenrcijos skyrius 

-ujudo darbuoti.-. Lapkričio 
17 d. mitarė šaukti visas Xe\V 
alko lietuviu organizacijas pa 
sitarimui sausio 5 d. 
ganizacijos galės pasiusti po .» 
atstovus. 'I 
stalyti darbai 
tams.

DETROIT, MICH.
Prašalėjus po švenčių pro- 

g.ramams bus perstatyta labai 
gralžus muzikalis veikalas ope
retė “Šventoji Naktis.” Vai
dins šv. Jurgio parapijos cho
ras po vadovyste muziko p. V. 
Medonio, šv. Jurgio par. vargo
nininko. Tai labai gražus vei
kalas, dar pirmu kartu bus sta
tomas Detroite. Vaidilos yra 
tinkamos. Vaidus tenoras p. 
J. Valakas, p-lė S. Bukšaitė, so
prano; p. Pranaiti.", bassas; da
lyvaus dar p. Daunis. V. Stan
kus ir daugeli skitu. Vaidins 
sausio 2 <1., Lietuviu Salėje o 
sausio 3, šv. Jurgio para ji. salė
je-

Apsivedė
Darbuotojas Adomas Salase- 

vičius apsivedė su p-le Monika 
Ramunytc. Nuotaka nesenai 
atvažiavo iš Lietuvos. Vestu
vės Jmvo Kanados miestely pas 
pj). Povilauskus.

Jaunavedis p. Saįasevičius 
daug yra vaidinęs visokių vei
kalų, yra geras vaidila.

Jaunavedžiams linkime il
giausių metų!

ST. CLAIR, PA.
“Darbininko” No. 137 

Pilypo Sūnus apie St. Clair ju
dėjimą. Reikia pasakyti, kau 
tai tikrenybė, l?et keletas Saini 
Jlairiečių tuom užsigavo. Ne 
suprantama^delko. Aš neina 
tau kaltės Pilypo Sūnaus ir nė
ra už ką jį kaltinti, nes jo pa
duotos žinutės jau senai skam
bėjo tarpe vietos lietuvių, o jei
gu kam jos nepatiko, tai su
prantama, kad prisipažino 
priejpaduotų žinelių. Taigi nė
ra už ką kaltinti Pilypo Sūnaus , 
už rašymą korespondencijos, 
nes kiek pastebėjau, tai riebu-1.

ne.-ilĮTU - 
jo prigu!‘ii, 
-irado, o ‘ •

i ]’ typo c. • c. iii "!> g<
galima duoti pa i-. »vag/.d\s

: atsikėlė.
Žvirblis j t <‘i kėši laikyti pamaldas.

---- --------- ‘rapijonvs labai džiaugiasi savo
TAMAQUA, PA. i kleboną sveiką išvydę.

Klebonui kum P. (bulaičiui, naujų motų
išvažiavus Tainaųuiečiai tar
tum buvo užmirę. Dabar su
grįžęs po <k‘šimties mėnesių, 
pradėjo veikti kiek sjrėkos ne
ša. Susikvietė žmones ir pra
dėjo taisyti kapine". Kapines j 
padarė panašias į kapines. Krū 
mus., medžius iškirto, kernus iš
šaudė, kelius išvadžiojo, lotus 
išmieravo ir cementiniu^1 tam 
tikrus srnaigčius kampuose su
kasė. Dabar j kapines galima 
vienu keliu įvažiuoti, o kitu iš- 
• afiiuoti l»e jokių kliūčių. Tam 
jo užmanytam darbui laba? 
daug radosi prietelių, kurio at
likinėjo darbą noriai ir ištiki
mai. Taipgi garbė biznieriam, 
kurie beveik visi |>aaukavo sa
vo dalį dėl ]>alaikymo darbinin
kų, o darbininkai beveik jau
tris savaites dirbo kasdien po Į

vo’ jokis įžeidimas ir 
'tau kam ta.- gal 
' nes išvardinto m
kas jai cm." 
gaidas, tai 
teisinimą.

raš~

D L d. KEisTŪOlO DR-J0» 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS 
l-l ŪMINI NKAS - V. Zatiecka*

51. E. Broa<lway, So. Boston 
VICft-PIRM. — Povilas Rok*.

95 C Street So Boston. H*a* 
ROT RAST - Antanas Macejon*. 

E Sevonrb St- So. Bogtds. Mmv 
- ix RAtT Juozapas VtnkFvtflk’ . 

E Rr«o..i'A.Mj S«». Bosu*
- I El» 11 s t«hH ZsI1oc*m»
<1 E Elfrti St. So. Boston, Mm» 

MARŠALKA—Kazimieras Mtkallloni*.
E. Bn>adwny So. Boston. M*s» 

D. L K Keistučio Drai 
vo mėnesinius sustrinkimus 

! o-MAldiem kiekvieno mėnesio, po 
^T. Jaskeliavičius d*-> 'VH^-mnirton st..

1 t «■ «:il |w otetv 
Pasveiko ; . . ....... «...
■rb. klebonas kun J. 
po sunkios ligos jau
Gruodžio 27 d. jau

Ba

ugiJaJalfcD » 
nu? kas

Boston. Mm 
vretdatnl ant m 

-’tr
• h- 1 • v - *

: I

Lai- 
ir geros 

sveikatos jam linkime!

j 'xAyt>

» . &<ZIMI£RO A 1
VALDYBOS ANTRAŠĄ*

P wiinint** - J. Jaro**.
225 L Straet, 80. Bestnn, Mm*

■ !»m J Gmbhvkn*
V % RomTu*.

Prot Račt — VI Mickevičių*,
405 Third St., S. Boston, Mm*. 

t >.iin.su Ha^tinlDkaa — K KMttk
8 Hattb Straet, Šou BoMM. Mm. 

itdioinkaa — L. SvaMMy* 
tn Bovea Ft, Bom 

T’urtatarp — P. LM&a,
806 & rtfth St, SoTBomm Sbr 

’r*u«Uo* rettalaia v*
t prvfokniu rMtlnfntj • .

i ‘CMairiju «*v<. i«*!ratt*ra» 
•Mdlem Mne*n Mg(h tmraptfo*

DRjmi. išmos
FO GLOBA

i

< i.

Skyriaus vice-pirm.

/

1’0

Tni
Jėzaus Vardo?

CLEVELAND, OHIO
Ir mano žodis

e

< ė rhia 111:1 1 birbi įlinko' ’
dak<i,|.i Ivi'kifc man pratarti 
žodi- reikale k(»re"jHmd<,n<ijų 
rašymo.

“Darbininko” P"

Agentas

. V

ELIZABETH, N. J.
Šiemet imt Kalėdas bažny

čioj žmonių buvo mažiau, negu 
]x»mai. Mat laisvamaniai si 
vo papročio lankytis p<-r Kalė
das bažnyčion nesilaikė. Bet 
kalėdinė dovana klebonui lut 
▼o didesnė negu pernai. ši<‘- 
me| dovunu buvo $1.300, <> per 
nai .$1,150.

Visos or- 
*> a

Tokiu .būdu bus mi- 
naujiems iim*- 

I

NEWARK, N. J.
LDKS. 14-tos kuopos metinis 

susirinkimus įvyks pėtnvčios 
vakare, sausio X. 1926, 8-tą vai. 
vuk., Šv. Jurgio Df-jos Svetai
nėj, 180-2 New York Avė.

Visi nariai kviečiami būtinai 
dalyvauti metiniame susirinki
me. nes. bus renkama nauja 
valdyba. Taipogi malonėsite 
užsimokėti mėnesines duokles, 
ypač Užsilikusias, tokiu būdu 
palengvinsit rast, darbą. Rei
kėtų nebetęsti, nes “skola ne

WORCESTER, MASS.
“Dzimdziai” juokins

“Dzimdzių” — “Pasiutuši 
Uošvė” su visu t rok u juokų ir 
kitokių “f įmingu” šposų jau 
artinasi prie Worcestcrio. Tuo
jau* ]x> Naujų Metų, sausio 3 
<1., 8 va. vak., ji lipa į Šv. Ka
zimiero parapijos* stėičių ir 
pradeda savo “monkey bosi
ni. ” “Dzimdziai” jai padės 
šposus lipdyti. Žmonės, kurie 
tą uošvę matė, sako, kad tai ly
gios jai nė nerasi. Visiem pa
tinka. lod«J visi ateikite ją pa-\ 
matyli.
- Ruošia

penkiasdešimts?- Tas buvo ga- Draugija.

iin.su


PATOGŪS KAMBARIAI Čia jie nepadalinti i j\

•Hfou 27v

IS SUSIRINKIMAS

DAKTARAS J. LANDŽIUS

OPTOMETRISTAS

SO. BOSTON, MASS

prfskirfn nkl- 
nt 11 lesinu Ir

<>■»•! v*'!

KUR VEDA VILNIŲ LENKŲ 
ŠEIMININKAVIMAS

riLLBfTS
DRY GQPDS 

pavėdų vvrams, moto
rinis ir vaikams 

261 V/. EROADVZAY 
Se. Bcston, Mass.

Kinio 
’ ’ 10i!

; i <<>

(VERACKA)
LIETUVIS ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
of ĮSUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.: 
414 W. Broadvvay 

Tol. S. B. 09 IS

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Strect

. Tel. Brockton TISO
RESIDENCtJOS Tel. S. B. 3129-VV

Francisi
Keliai 

tinio ert 
dvyliką 
?v* vi i ii.

IfieRZnmlinioJn akis, 
rflns, kreiviui nklR
wn>!»li InuISkose (nklosc) nkv* »O- 
:rru?.i’iu fv'.cMi, t:nkfiihn l.ilkn.

S. L. Pašakamis, O. D.
447 Broadway, So. Boston,

------ 1—

Mūsų žąsis daugiausia 
perka Vokietija. Norint žą
sis brangiai parduoti? reikia 
prieš Kalėdas žąsis nupenėti. 
Po Kalėdi.i paprastai žąsys 
atpinga. Kadangi šiemet 
$?n«ržąsų davė Ley®^« Ir 
Rusija, tai ir paėmus žąsys 
nelabai brangios.

VAKARIS?:
'-••ĄlrAS

nmnku. Be to. su
nkai “ Dėmioj ” (24 
ikail. *• Polieheini- 
darb.j. odų dažvk- 

laib.). Priskaičius 
•bininkų jų Šeimų 11a- 
■d arba s Vilniuj palie- 
20.(X M1 gyventoji).

g^UN>D£ UOLUMAS '* 
|©KS. 1 kp. susirinkimas 
gjrpereitą utaminką. Vi- bu\-0’ 
pttkieŠTiieji nariai atsilan- 

susirinkime buvo 
Ip&ina nauja valdyba, bet 
įtadnos veik nežymios, 
rm. liko J. Glizeviėrus, vi- 
ėiiin. J.’J^troša, rašt, V. 
holiūnas, fin. rast. Petras 
&us, iždininkas V. Valat- 
; Apkalbėta reikalai ba
is įvyksiančio subatoj 
isįo 16 d. Uoliai buvo 
astoma svarbus “Parin
ka” platinimo reikalas, 
asla naujų būdų ir tam 
oanvmui i\v kinti išrinkta• U • •

'baliukai. Gavėniai ūžė- 
pienuojama turėt prakal- 
, arba debatus.

Tel. So. Boston 0823
LIBTUVIS DANTISTAS

OR. M. V. GASPER
(KASPAHSVIOIUS)

<25 BroadwayJ South Bastos
OfOo vitlandot:

nuo 9 Iki 12:00 ryte Ir nao 1:80 
Iki 5 ir nno 8:00 Iki 8 vai. vakarė. 
Ofisas uždarytas roba*os vakarais 
Ir ruulPMIfiii:Js. t;ii|> ;:l sėredoinis 
nuo 12 dienų uždarytus.

PįUIL’ CLOTHING 'KOP 
^Pabandykit užeiti j Lietuvišką Krautuvę kurioje 

raunami tinkamu prekiil (tavorn) dėl jaunu ir suaugu- 
sit&fyn?. Pas mus kaina yra pigęsnė kaip kitur. Pra- 
šoi$ Xtže ję persitikrinti.

•T

P. LIKAS, Savi inkas 
456 |feOADWAY

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštriai ir kr.>tii>kns nžU«enfc- 
jusias litras vyrų. inoierų ir vaiktj. 
prmil x« ii u!s;.!< m. :.><!tis. kT.p tai: 
ultra-violctinii.is sj»:: .< 111Ji;! i*■•. kivartz 
žiburiu, therruo ihcrepa. ir kirais 
elektra m< d>l.-:|li4kai = budais, ky.-ė 
miutloju kra’l.;;;, šh.puaią. Ir špiliu* 
• lulus savo ’ įboi of..r, Antran
kiu N-Rnv i>axoik-h’s. T.su
teikiu patarimus laBk-ais.

- Ofiir> valanda* 
nno 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
Soutli Boston, Mass. 

(Auh»»s lubos)
Telefonas------------------S. D 4<W

PARSIDUODA BUCERNfi IR 
GROSęRNfi

wrn| i tetoj. ts»T|w' lietuvio. l'nrUihtodrt 
nebrangiai. 1‘riežastin imrilavlino vii- 
•nio.iu Lietuviu > kita, vienam nersun- 
kn dirbu. Platesnio Informacijų ^ll- 
nva reikalauti per laiškų arba \ put iš- 
knl: K TAMO<\USKA$. 204 Joffer- 
F«»n St.. Nevvnrk. .1.

TEL. So. Bosi. ,11 0503—’.V.

; LIETU VYS DANTISTAS 2 

;A. L. KAPOČIUS
X e
£251 Broadway, So. Boston d

(“Keleivi.." imriK’) r
Ofiso Vai i.sihjm; ji><» 9 ,‘KI 12. n®o £ 

»■ 1 :3C tkl 0 tr r,th» R 30 Iki 9 vakare. J 
£ Seri jomis uu<> 9 !i:l Uj vai. dieno <! 
>Subaromfs nuo 9 iki r, vok. Ncdė & 
♦ įlomis nuo 9 !k! 1? (r>i:-nl rutnrtj >*

1 . ' •

įpainios J n r 
1 Įžanga

vapanaSiosi vyčius organv 
zaeijds Lietuvoj.

Palikdamas kitam kores
pondentui smulkesnį aprašy
mą, -priminsiu, kad jaunimo 

2 gana dailaus, ir pado
raus. P-lei Onutei Valecko 
paskambinus lietuvišką pvb 
kūtę, tai net sienos drebėjo 
nuo šokikų. Ir Amerikoj gi
męs jaunimas L........
mėgsta.

h»l»ri b »*s T* !• į •! ’ i ' Gj/ 'K. Jx.
T«-ri’.nifi* I'. • :«»n "77d W

S. BARUSEVIČ1US
Tjettivt3kn<« Graborln% bulsamnoto- 
>ts, Kėal Esteto ir Uubllr Notare*.

258 W. Broachvay 
South Boston, Mass.

Re-Menei (n S'.S l K rchosier Avenw* 
IMrchester. Msss.

f- Draugystės I). L. K. Keis- 
feeio atsibus metinis susirin- 
apyas nedėlioi.dd. sausio. 
JP6 no nnm. 694 ‘'Vnstbi’i0-- 
Ęm St.. Boston. Mass.. 2-ra 

no niotn.>Ant šio siisi- 
inkimo kiekvienas narys 
iriv^ln ateiti. iu*s svarbiau- 
i reikalai reikės visiems an- 
rarst’rTti. teinno-i ta diena vi- 
i'-nanii narini bus Diiimami 

ny nucn is+O’it'lO +o'l'‘l 

T»mielnVj + “>< erro’O V)‘,,''r)-a iv 
,4-1., ' •»

are mūsų draugijos.
r: '

Me.t siūlom Tampioms pir
mos rūšies prekes taip pi- 
■ >Ui ’-p:n V ' kuri kr:”itu-

S r,‘ Tire, ’-vąv. O .O’il ir 
ū;- Ą.t t?.i kad
p r';-;--' c'onJ.is. Tamstos 
Į.-.v’-i u* ■ '*' krauta'-?i. km 
T’ 1'OF 1 *"* F,zsL’! *ln. P/T0?f1- 
w?/r vt-nomet turėjo <rera 
vr ’j. V: ' kai to'sinefai 
r ■1 r’-.'.’-. p-it,un?<.iu'a 
c- l-rc*r>->’nria,ms.
rT',f; iškr:č:amc Legal 

špygutes Šv. 
Petro boivviu Bažny

čios naudai.

Ateivis. Amerikon pi r- kokios yra Buropoję. Rū- 
mlaūsia pash'bi" milžinišką komasis kambarys turima 
skirtumą tarp gelžkelin Eu- atskirai. Išimtį sudaro pie- 
ropoje ir Amerikoje. Ke tinęs valstylx^ kur tinimą 
liaujant Europoje galima atskiri laukiamieji kamba- 

lietuvvste pasųinkti traukinrh klesas,*-Tiąi-<*lmlticnis”H,“apalvuo- 
nes ten esama trijų ir net ke- tiems” žmonėms. ’

Dalyvi# turiu klesų, sulig kurių ir bi- [ \ragonai taipgi skirtingi 
•.diao, Europos traukinių va

gonu

r 1 huiniutja

ATNAUJINKSAVO 3 
NAM| 1

Pagal Naujausios Mados ir 
Pakelk Vertę

Atnaujink savo nanuj jiagal nau
jausios malkus Ir paiiiilink jo vertę. 
Įveskite vanileus-jattotrumus Ir Min- 
tnij. Įmokėdami tik 20 nuoS., o 114^- 
kanij galenite iSnmkinėti jier 12 mė
nesių.

JAMES P. TANCRED
272 Broadway, So. Boston

Te). S. B. 4245lietų kainos nustatvta
A i ne rišos t rauki ui uosi' kle 

su ’ -u \’b) liaii-
!;■ . ■■ i i ; !’< i į ;> «'!<)’ n sa is

ęiO<s op+ 5^'■''•U v’.l <'s

nmiDO""?.. I’radžin 2vpJ. 
o Tyotn Tesis i1*! i'ėhr'-'os 
Įpnsp i'piĮnip buf^v:siems lie 

srnno-u. Kviečianu
TT^.i ir w>o4’°in*s. So. Busto- 
*>.■»•*» 1 ” * Ji 1' 7] V1 r t •
■:x“s -'•L'';ianl’vti.
fc; Rengėjai

Lapkričio 28 d. įvyko Ril-! 
sijos komisijos ir Lietuvos 
ekonominės delegacijos pas
kutinis posėdis. Abiejų pa
žymėtas visos eilės klausimų 
pageidaujamas išsprendi
mas. Be to, buvo svarstomi 
ir palankiai nušviesti klausi
mai dėl abii'jų Valstybių išve
žimo Įvežimu apyvartos pa
didinimo. dėl sandėlių, dėl 
Lietuvos pramonės gamybos 
snnaiidojinio, o taip pat mui 
iii. veterinarijos ir kiti klau
simai. Buvo taip pat plačiai 
paliesti transporto klausi
mai, dėl km iii abi pusės pa
reiškė daug pastangų susi
imti. Po to mūsų delegaei 
ia grižo i Kauna.

■J. . 1 .JLrj.4 ..a —_jį_’D į
amate ji yra smar-i-' 

šiaušia Amerikos inoi’jiira. Ji . 
yra Bcstonietė. Ji* akimirkoje Įi 
°tškira tikrus perlus nuo ne-;': 
'-** j<l

Tel. Hm. Tel.
Cnfvi'rMtv ss.11 l>r,,--le<t OI15-M

D. 1 ZALETSK AS
Grahopius ir Balsam uoto jas
988 Cambridge St., Cambridge

; Žių861mvdra1 Maskvon 1246 * 
ibylios, . \

Iš Berlyno į Dresdeną 108 
mylios; į Kopenhagą 28.3 
mylios; į Cologne 359. my
lios; Į Munich'ą 40(> mylios;, 
j Oslą * >86 mylios; į Paryžių 
ar Londimą 66.3 mylios; i 
Konstantinopoli 1,488 my
lios; j Madridą 1564 mylios.

Iš Romos į Neapoli 155 
mylios; į Florenęiją 196 my
lios; į Milaną 404 mylios; Į 

irimą 777 mylios; i Pary
žių !M)1 mylios; i Berlyną 
IO.")3 im lios; i Londoną 1183 
mylios; Į Siorkliolmą 1,740 
mylios; i Leningradą 1,91)5 
-n vilos.

D.ibm- palyginsimi' toli iš 
\’rw Yorko Į kitus Amerikos 
miestus. Iš Nevv Yo.iku i 
Philadelphią 91 myk; Į Alba
ne, Y. 142 mvl.; i Bosioną 
22f) mvl.; i Wa.shington, D. 
C. 227 mvl.; i BuiTalo. X. A'. 
'••38 nivl.;i Pittsbuigą 440 
mvl.: i Cirvelandą’ 621 mvl.; 
i i >' ■; !-->itą 690 mvl.: j (’hiea- 
g.ą !);>'< mvl.; 1 St. L<>nis 1.052

I . ; L'.,,...... . /'O.. I'TO

II »$ 
A D V 0 K A*TA S

si? 01d . SoutJ.
?94 VVnsldngton Strect 

Boston. Mass
•* mV* A M Iki S :3c f H

EAST BOSTON OFFICB

Telephone East Boston 1490 

į 37 Gorham Avenue, Brookline
Telephone Regent 6568 

__________ t
I ANTANAS F. KNEIŽYS
I

Mirt^ Innko Suffolk Tefslp mokyk
lą fr užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdienę 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų Išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
Ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižlo adresas yra 
toks: 308 E. Nintb Street, TeL So. 
įtoHfon 1696.

I Fsrmn gri iii.'iii t raukinių. Į 
į kurie sakvsim. i Chieago nu-j 
luimt i 26. 24; 22 ir taip vadi-i 
(mum Limited nueina i <lvi- 
|dėtimis valandų.

Amei-iko j(> gelžkeliais susi- 
, siekimas patogus ir sulygi
namai pigus. Sakysiine įs^ 
Nevv Yorko i Chiėagą galima 

: važi imti šiomis linijomis; 
NevvA’oi k Centrai, Miehigan 
Centrai, Pennsylvania, Erie, 
LiLigh Valley, LacO^anaT 
Balt inmre ii- Dilio.

litlielu. kainos. Jei lygin- 
!ti bilietų Luinas su Europos 
igelžkeliii kainomis. Ameri- 
jkos bilietai pasirodys bran- 
igoki. Regiiliarė kaina yra 
|3.6c. mvpai. Kai kuriomis 
lini jomis pigiau galima ke
liauti. Važiuojant iš Nevv 
Yorko Chicagon, Nevv York 
(kaitrai linija, Miehigan 
Centrai lini ja ar Feiinsvlva- 

. ni;> liiiija užmokėsi $22.70. 
, kuomet Prie arba Leliigh 
iV.-ulev lik $.30.70. Tarp Nevv 
(Yorko ir San bTancisro bi- 
li< -n kaina mm $108.90 iki 
-111.7o.

I

1 .•>' -• ’ < '

' *r , -—— -«V. jry f


