
*3.

r

i

A

*«• 
<>

I
* s •ai

■f

K?
- * A'”'.' -

F;. • , r
Z

ji 
"t . «- »»♦, N

•v.

SM-

-V •
—u

Į

Palaimintas tas, kurs už akiu ant-savo brolidl
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įsako to, ko nenorėtų sakyti jam j akis.
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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS! INKAS eina antradieniais, ir
PENKTADIENIAIS

• t— —
Einą nuo 1915 m

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DAR

Nelaimes Europoj
MILIJONAI NUOSTOLIŲ
Europa pradėjo Naujuo

sius metus, su didelėmis ne
laimėmis. Dideli potviniai 
ir'žemės drebėjimas prarijo 

ūlaug gyvasčių ir nuostoliu už 
daug milijonu doleriu. Že 
męs drebėjimas ištiko Šiatt- 
litHęj Italijoj. Nukentėjo 
Venecija. M ilanas. a I ’dua ir 
3' riestas.

Nuo potviniij nukentėjo 
Vokietija. Belgija. Fraitei.ja 
ir Rumunija. Buvo ištvimt- 
sios Dunojaus. Reino ir Mo- 
z.elio upės. Vokietijos mies- 
1e Koeln žalos pridaryta už 
apie $3,(>(M).()<>(). Belgijoj už 
apie ."»(),()<)<),()(><) franku.

Venecijoj nuo žemės dre
bėjimo griuvo 2<> namu, žino
mu sužeista apie 30. Dėl že
mės drebėjimo buvo užges.i 
elekt ros šviesos.

Triesto miestas daug maž 
1 iek nukentėjo, kiek Vcneci-' 
j;’.
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, jf^LAIME DIRBTUVĖJ
PFASAI’OLA. Fla. — 

N>’e\vport rl'ar and l'mpen- 
tino Co. dirbtuvėj buvo spro
gimas. Is karto žuvo p) žmo
nių, o sužeistu buvo 9. šešiu 
darbininki.i likimas dar než.i- 

’ nomas. Nuo eksplio/ij«» 
griuvo dirbtuvės namas. Bu 
vo kilęs gaisras. Yra spėja 
ma. kad lignyje žus trūks 
tūptieji šeši darbininkai.

VAGYS YRA BLAIVŪS
LONDON. — Garsusis A 

nieri kos probibici .jonist as 
PiiS'-yloot Jobnsoii vioiiam 
Anglijos laikraštininkui pa
miškė*. kad gabiausioji Amo- 

' likos plėšikai osą blaivūs.

g' PENKIŲ DIENŲ DARBO 
SAVAITĖ

Darbininkai varosi už vis 
didesni darbo 
t rtimpinima. 
rniest iiose

. ruotbjai ir kaiktirie kiti dar 
bildukai .jau to atisekė.

valandų stt-
Kaikuriuos's 

malioriai, popii*-

Ų KOOPERATYVĖS SĄJUNGOS ORGANAS
— . — ... - - > .

SAl Šio 3 I).. 192G. .\NTRA>1ENIS. NT. 2

“BAR BININKO” KONCER'f r

Kaina 5 centai

I 
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KOKĮ PROGRESĄ PADARė'
Ne\v Yorko valstija per 

1923 metus progresą padarė 
tuo žvilgsniu, kad toje vai -I 
t i .joje n i i rimu buvo mažiau, o ( 
apsi vedimi) 
1921 tu. I
m. buvo m
m.

negu
1923
1921

ĮTARĖ VAGYSTĖJ
DALL R IV KR. Mass. - 

Buvęs Aldennanas Josep1’. 
I Jaiiis-siiarešiiiotas ir intar- 
tas pavogime $1.100. Paleis
tas pi, š:l.oilit kaucija.
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SUVAŽIAVIMAS
L. D. K. S. Naujos Anglijos 

Ap šlmčio šaukiamas suvažia 
vimas sausio 31, 1926, 1 vai. po 
pietų, bažnytinėj svetainėj, 
Cambridge, Mass.

Pageidaujama, kad kuopos 
pasistengtu išrinkti atstovus ir 
rūpestingai paruoštu naudingu 
Įnešimu dėl naudos mūsų orga 
nizacijos.

J. Jaroša, pirm.
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Paniekino karališką sostą
dėl merginos

ATSISAKĖ KRONPRINCAS

NEMIRTINGŲJŲ AKADE
MIJA

Italijos minisiri iii kabino
ms patvirtino steitdma ne
ini rt i 11*21.1.ji.i akademija, pana
šia i Pranrijos akademi ja.

I tą akademiją priimami 
tokie nariai, kuriu vardas dėl 
.ją dideliu nuopelną užsiliks 
is! ori joj.
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Js OLŠAUSKAS, rd
"Dzimdzi-Drimdzi” artistas, nesenai grįžęs iš Lietui 
"Darbininko" koncerte. - - ’

GIRDĖJO LAISVĖS VARPĄ 
Pili LADKl.PII i A. Pa.~ 

Nau.jti Metu vidurnaktyj • 
šio įniršio žmones girdėjo 
Laisvės Varpą gaudžiant. 
Varpas tylėjo per 90 metą, 
'kas garsas buvo leidžiama-- 
per radio.

Dvylikai mušant miesto 
majoro pati Mis. \V. Ptee 
lan Kendrick auksiniu plak 
Hiku užgavo varpą ir varpo 
gaisas paskelbė pradžia 
Nauju Metu, tu meti), kurie 
I ‘Iii ladelphi.jai bus be galo 
reikšmingi, 'kais metais >u 
kako 130 metu nuo paskelbi 
mo Suv. Valstiją neprigii!

pir
šle ■ 

t < IS

.“v-
al^at*

piruos

4 -

mybes dekleraeijos. nuo 
mojo ** fordžiulajaus.” 
met J'hiladelplii .joj iŠ 
priežasties rengiama visapa- 
saulinė paroda.

V

Riminiu jos k roi i pi i i iea-
t'o.'io įpėdinis) buvo įsva 
ž.iavęs i Londoną dalyvauti 
Anglijo' karaliaus molinos 
laidotuvėse. I’ei k'-lcta sa 
vaič-in ji.' buvo prapuolęs i r 
visuomene nežinojo, kur jis. 
I ’.-igaI i<>' kroiiprim-as atsmii 
to tėvui karaliui l-\*rdina:i 
dili raštą, kuriame kroiiprin 
ras i iet i k* a t sisa k( i mm so.'to. 
bet teipgi išsio.ja iš karališ 
k*>s‘>s ginime*.

K lot i į iri nea* buvo ved* - 
Graikijos karalaitę ir turi 
kol u m) mot ą sūni). ka i tas 
sūnus tapo paskelbtas sosto 
ipėd^mą. Bet ši pa J<v i inia 
dą r tu rėš palvi rt v t i į ia rla 
metitas.

K lonpriiieas .jau nuo '<• 
n ia u nebuvo I i likęs |sa ra I iau 
ii ir pri vai iska i šnekėjo a į *i< 
at'isakv’mą mm teisiu pri< 
sosto ir prie kara11<k<>s sei 
ĮiivtiO'. K roi i pri i n-a.' buvo i 
sim.v įėjęs į vieno Riimjuiijo.' 
generolo dukterį ir slapia ją 
vedė 1918 m. Odesos mieste, 
kada tą, miestą valtie voku

'M ■

KANDIDATAS Į PREZI
DENTUS

Noi ' pre/.ideiit iniai rinki
mai A Ineri ko <|a r 1 o| i. bet 
jau už m i i P a a pie v iena ros 
pul'likoiui k.-unIidata i pre- 
zideiii ūš. A ra sakoma, kad 
pro/., t otdidiie palai'- >1atv- 
ti pauars(»jii''i lleibcit lloo- 
vcri. kurs dabar yra k*>mer- 
rijos "i kreiorius. Anuomet 
prez. Roosevelt nominavo;,. . 4

PASISVEIKINO SU 3,310 
ŽMONIŲ

YVASl I I NGTON. — l’n 
(’oolidge Nauju AL ’o. d ir 
paslsvel kilio sli 3.:!i() ai- 
lankiuisu į I>altu<*-iits I? 
imis žmonių.

NUSIŽUDĖ VETERANAS 
IIAVKRII II.LN Mass.

Jolm Bryant.ū ivilio karo 
veteranas, prisipjovė gerkle 
ir mirė- ligoninėj. Sakė, kad 
tą daros drlt<i. kad nusibodo 
gv vonti iš kitu malonės.

i

i

ĮVEDĖ NEDĖLIOS ŠVENTĘ
Ispanijoj Įvesta Matymas 

d į audžia nt i> nedėl iomis < la r 
ba dirbti. Nevalia šventoj 
d i rbt i nei >a indy t iems da rbi - 
n i nk.a ms, nei pačiam an1 sa
vo ūkio arba meisteriiėj. 
kraut u ve j a r kitur. Kur į - 
statymas leidžia nedėli<>mi>' 
dirbti, tai ton darbi ninkam* 
d i rbaiit iems nedėl i o j < • reika 
lau.jama duoti poilsio kitoje 
sava i t ės dienoje.

Lietuvių Katalikų Veikėjų Domei!

• )• •
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USEJDLMAL 
SKAIČIUS.

DĖTŲ

Suv. Valstijose }>ri(*š pen
kis metus besimokinančią 
maii->- ye darbininku buvo 
273.om); d.ii.ar įu yra 240.
; h )! i

Anglijos liberali) vadai ė- 
nič* agituoti už žemės stivals- 
tybinimą tam tikruose atsiti 
kiniuose. Žeme turinti būi 
suv alsi v bintą, .jei .ji blogai 
iš<| i rbama. .jei j i visišką i m* - 
išdirbama ir ji i ji parduoda 
111; i.

NAUJAS UirDAS 
GAUTI

I a Ii.įoj i ra 'idėj. > agi; ari 
ja UŽ. liaują būdą i >;i -aoI.-i su 
kelti is da rbim iikii. I ><!gi ja 
nori pa>i'kol i i it i .<130.000. 
O( >0, I ):i pi m.! i * ka i d : i bi n po 
piisv a ia lai Į vi r'da i k io. I ha rl > 
doviai už ia laika mokėsi- 

valdžiai. l’ž 
■•‘.-ii.:-! į > -1 ■ a 11

PASKOLĄ!

I ‘ortori - 
kad Ame- 
grobia že 
ir baisiai

l ' i
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REIKALAUJA TYRINĖ
JIMO

Borto Riki* sala priklaus** 
Si i v. \ alsi •)( mis. 
kiečiai guodžiasi. 
riko? kapitalistai 
mos. pramones
darbi)kinkas išnaudoja. T<> 
dėl tos salos Darbo Tedera 
•ija reikalauja.' kad pasiti 
|..eiimi komisija bėdą paskir
ia i c ( k oi tom 111111 s salos rei 
k. m- ml irtu.

MIRĖ NUO VYNO 
IRVINGTON. N. J.

• Jam* l-'ilo. 3 m. mergaitė šiai 
ga mirė. Ji mirė išgėrus stik 
la vyno, kurio jai .jos tėvas 
davė. Policija tyrinėja da 
I v ka.

GAVO MEDALĮ

<1 »

AREŠTAVO 50 ŽMONIŲ
I 1! I< >1 ■ • - .' i it > "e. A rgeill 1 

l;o. 'i M 111< ■ ę policija sUai'eš 
t a \ • • ••’1 > 11 *i >1 i1J le d i ••»><> a 11 
t o*,i i< >bi I m < i : ! »t u \ <’ j ir pa 
l >11V o pi Zol I ;;o ek 5] >| io/l ja 
kii' i i i; n? /a I- pmla re. M i 
in ! i darbii,inkai inl a rt i. kai 
po k o; i n 11. i ' h ir to-- i k - p! 111 
71 a >* failo. akai.

PABLOGĖJO PADĖTIS
Norvegijoj (laibai pablo 
jo. I iirbtuvos tedirba dali 
iko arba n'iažina darbinin- 
! skan iu. I >arb<laviai ta 
•,*i**-sii •darbininkais. kad

"Darbininkui" reikalingi agentai. Prašome lietuviais ap 
gyjjentu kolonijų kataliku veikėju atsiliepti ir stoti i kataliku 
spaudos platintoju eiles prisidėdami prie palaikymo lietuvys. 
tės, doros principu ir Kristaus idealo. Mes katalikai jau Įsi 
leidome per giliai i letargini apsnūdimą ir pamiršome kad tu
rime savo spaudą. Nustojome agitavę, o priešam tik to ir rei 
kia. Jie.džiaugiasi ir ne vieną pagauna i savo buči. Kokia gi 
mums nauda? 0 tai tokia, kad netenkam bažnyčiai ištikime 
vaiku, tauta netenka rėmėju, spauda netenka skaitytoju ir su 
pagelba bedievystės žūstame Tautai ir Bažnyčiai.

Dabar dar laikas subrusti patapti "Darbininko” nuolat; 
niais agentais, skleisti po namus kataliku dvasioj leidžiam > 
spaudą ir tuo atliksite neprastesnę misiją už tikrus misijonic

. rius.
Į darbą broliai ir sesės lietuviai katalikai’ šalin apatija’

I

REIKALAUJA ALGŲ .
PAKĖLIMO

dal l*!iiii 
u p •’..(•! 
I :'d ai m

i 1

I'

I«. "DARBININKO” ADMINISTRACIJA
y

• 366 West Broa.lvvay South Boston, Mass

♦

ŽUVO 40 ŽMONIŲ
l-’.iicrv orkų dirbtuvėj M-n 

< ;i<> mieste. Kini joj, išliko 
(•kspliozija. Vietoj žuvo 40 
/moi'i'i. Str/.eisla 30. Nu 
i < ntėjusieji daugumoj yra 
i i n n m i.

M< a<> mieslas v ra netoli 
mm I lomg Kongo ir pl ikiau 
xo 1 ‘ori ii’iali jai.

t

i

UŽ DARBO VAT ANDU
. SUTRUMPINIMĄ

* Aiist^Vdi |oį Ncvv Somą 
\\ a le, V ai' I I I *, i J I. b I xl ;T1 \ 

i n i. 1.111 i lio v a I ■ 11 Į( • j i v i •( |;.

v a landi) da i b«< sa v a i t e*

sau1

šeimyną, 'kokis aįr 
Didinasi niorgaiml i 
raliai 1 m i imt i p.-mias i* ka 
rali ški) šcįn i v mi. Be t <> Re 
iiiiimjos įstatomai rcikalau 
ja. kad pačia iinKtU'i j'>v:- 
tini) k. i i-a I i š k i) š< • i i; i v i;; i. • > i >• 
i s 'a v o tautos k 11111 -g a i k '< -1 ■ • 
d'.lktel ii.

K m >ii i1 ii i i«-a * ap'ivcilc' 'i; 
*paprasto, nei H n>m >,o g< n 

rolo duktorimi paski Ibe. kad 
dabar karališį-.i *'>- i ai m tv li
tai 1 c't o* i i r 1 <>d( I verčia u 
vc't i pa pi u't a. bet pa i i liko 
ma pačia ir al*i'akvti 'osl >.

v c'l i ncĮ > 11 i n kaina 
pirin-c'j ar kiimgaik'1 v lę ir 
l izi knot i su so'i 11.

Rumunijos kmalii’i' leda 
rūpino'i panaikii 1* kio;; 
princo žciivb,!'. Suiip laiii

s •

KIEK ŽUVO ŽMONIŲ
R'iio'le l'lniid va I si i j. ij _pei' 

192-* m. per aiim’mobiliu t1' 
;; oi < n e 11< Į i u kat a>t r« • t as ž.l m • ■ 
>i*u žuvo 123. lai dužiausias 
žuvimui 'kaičlii' loje valsti- 
•oj i i .-.m 12 /.Hioiiiii (langiau.

u 1921 m.l i <

AUTOMOBILIŲ GAMYBA 
1921 m. Kanadoj anumi’i 

a 111111 i a I "2. 9 >< •. I < 
3ii.n33 .mi• >iii(>bi Iiai. arba

, buv <• ii/'ieiiiii išgabcn- ‘ 
I'gabent ll.jil vertė Š3K- 

\ ui i .ui’ «biI m pra
laidoj 'Iirb.-i api<- • 

• i 1111. Kapitalo t <*- 
, h *• • '1 via š(i0.-

Ih-Iiii pa
ji)
12
11.
(U 1(1.01 to. 

liioiicj |\ 

| p >.t M K I -III.

;<• pi-,-|!il<>1'.ė I
Jiii.ssii.

T

Kooperacijų progresas
KIEK SUNAUDOJA 

STAMPIŲ
\Y.\S1I ING’kON. Suv 

Valstiją paštas sporini deli 
verv staūipią parduoda pri
motus 1.000.000 su viršum.

GERIAU, NEGU SENIAU
lllinois valstijoj žiemai 

iižslojus padidėdavo nedai
lias ir pamažėdavo uždarbiai, 
šiemet ten tas blogumas ne 
atsikartojo. šiem<£ ten dai
liai taip ėjo. kaip'retai kada 
ėjo Kalėdų sezone.

TEISĖJAS PASIGAILĖJO
N l ’.\\ A < >R K. Andrevv 

( X ('ei 17.1 buvo sua lesi uol a ' 
už va*2's|e. .lis buvai pavn 
g<"l braiigmeną už *2. (MM) 
Kalt imidiasis pilnai prisijui 
žino prie kaltės ir pareiškė. 
k.”d 1. padaros deltoj kad bu 
\ o bcihil bis. Teisėjas jo pa i 
sigaiįėjo ir m*nul>ali(|e. t

■«r-

<

t

PRANEŠIMAS

KAIP KOOPERACIJOS 
AUGO

N < • vv V orko v a 1*1 i jo' ko 
ope rae i jos p< • re i 1 a i * 192- > i m v- 
tai* išviso bizni" padarom. 
Š92.OI M».O< MI.

Iš Viso Vl'oklll koopeiatV 
višRu organizari.il) loj, vai* 
t i jojo v ra nuo 191 « m. t re 
gistruota 1.3SI. I* ju p< r pe 
reltlls Hietll' V( ike l.Ooli. Gi 
32S kooperat) ' l»uvo arki 
žuvo arba 'iilaik<■ Iu/1,i.

Pažaislio viemiolvno reil^a 
la% :i1'il:mky>m sekatb'io'<' 
V i(*|o>c :

Šilinio 10 d. I.ovvdl, Ma*'.,

par.
Su pagalba.

Kun. V. Dargia’, Mat kol'-U

y

v

I

Kooperat v Vji) v raąv aii los. 
biznio šakii.-e. K a i k 11 iiov ju 
mai ketiioja lai na ; iii 
d ilki ils. k ii os si ai v <| imi 
imi*'. <i dar k t 'taip
pa p rasta k • »op( ■ ra 1 v v a im 
bizni v a r •.

pro
n.i
in 1

KOOPERATYVIŠKŲ BAN
KŲ AUGIMAS

M a *sa <• i 111 *c11 * vaisi i .|<*j
k (»< >p< * ra t v v1 * k * i ba n k i) v t a 
2'4’‘. D ' i-'" j11 ’uitai išnešu 
CHP.IMMI.IMM). Tiek rostirsll. - 
’ m bankai pat>'dė 'polio pa
laimoje. l'r.’3. Domai tuo 
laiku ii 'iii'ai buvo ant iį».>7.- v 
immi.imm) mažosin. 1’120 me
lai'. kada ko.»|»«-i at v v išRivin^. 
banka’ii' *ukak<» |O mot ii. tai 
m ro'iii'.ii buvo -<171.000,-(.• 
(MM), ’l ai pi r pi-nki' motus 
ii'iiisai nžaU2" ant š19a.-' 
tMH).(MM) ;1i ba aul 1 13' / -.

• DaL.ugo) '-palto mėnosib ,.e 
lapeliai i((i|o. kad koopvra- 

jvvi'ki bankai nanu turi 
139.121. Jn šėrit turi 1.929,-

v ra sutelki* 
nejudinamojo 

pa'kolą' $34X.- 
ant šė 

13.098. '

<

j

I 
i

I

[2.M. l’a*k>>bi 
j I 11.391 ant
tinto, suma

3<):t.o32.»iO. Paskola
m buvo sumojo *7.9:

I 
t

9
■%
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DAB-BININK A«

iiėj mirė kalinys SaKąlaus-

» 
an’TKabiekts. sausio r> d.. 1&25

■ t

VILNIUI VADUOTI RINK
LIAVOS KOMITETAS 

pranešė, kad Kretingos mies
te surinkta aukų Vilniaus 
vadavimo reikalais 2,900 lt. 
sumai. Daugiausia aukojo 
įst. tarnautojai ir pirkliai; iš 
tos pat apskrities gauta ži
nių, kad ten surinkta apie 8,- 
(XX) litų, šaulių Vilniui va
duoti rink, komitetas prane
ša, kad iki šiol aukų įplau
kė 14,000 litų. Laukiama, 
kad apie pusę tos sumos dar 
įplauks.

*

Ji

RADO KOMUNISTŲ LIZDĄ
Naktį iš lapkričio 25 Į 26 

d. Šiauliuose suimtas komu
nistų lizdas su daugybe lite
ratūros. •

GREIT NUIMS
Iš patikimų šaltiniui 

nešama, kad Latvijos už
draudimas Įvežti iš Lietuvos 
gyvulius ir pašarą greit bus 
nuimtas.

pra-

KOVA SU SPIRITO ŠMUGE 
LIU KLAIPĖDOJE

Klaipėdos krašto polici jai 
- tenka smarkiai kovoti su spi

rito šmugeliu. Susekta, kad 
spiritas daugiausia gabena
mas iš. Dancigo: atvežamas 
motoriniu laivu ties Klaipė
da. o iš laivo nakties metu 
spiritą pasiima žvejai. Pas
kutiniuoju metu imta vežti 
arbata ir tabakas. Ypatin
gai veikli k'^trabanda ties 
Šventosios upe.

Bankas paleido į apyvartą
• pirmuosius sidabrinius pim

piui?

valėsi pirm>ui| mat jaifliu- 
vo Čmę gerokai • ‘ ant\dnjsaos. ’ 
Kaip tik įplaukė į Nemuną 
ir pagriebė valtį sriaunesne 
Nemuno lianga. lx*matant 
valtį apvertė ir visi nugrimz
do dugnan. Vienas iš jų, 
(’ieliejus (rusas) visai neiš
kilo, nultyt ji pagulė prekės, 
kiti 4 tuoj iškilo u- pradėjo 
šaukti pagalbos. Nors ir 
buvo arti kita valtis su žmo
gum. bet jis, matyt, bijojo 
juos gelbėti, taigi du iš jų, 
Knisis ir Kerliotis iš Sudar
go, prigėrė, o du, Dvylaitį 
su motina, kurie buvo blai
vūs, išgelbėjo. Esant prie 
uosto daug žmonių. KarušĮ 
tuoj ištraukė iš' vandens ir 
bandė atsupti. Pribuvo tuoj 
ir gydytojas, bet nieko ne
gelbėjo. nes gydytojas paliū- 
lijo, kad plaučiai paraližuo- 

' i. degtines Neužilgo ir kitus 
du skenduoliu surado ir išė
mė.

'kaip pat nelaimingai žuvo 
\emune 3 darbininkai, kurie 
i>alik<» dideliam liūdesy žmo
nas ir pulkelius vaikučiu. 
I'ai vėl visiems pamoka, kad 
uit Nemuno juoki] nėra, kad 
eikia visuomet būti blai- 

. iems. kad reikia gerai apsi
žiūrėti.. su kokia vairia plau
ki, kad nereikia )>er daug 
.rauti valtin -prekių. Gaila 
skenduolių, nes visi buvo ge- 

i žirninės.
X

TAISYTINAS DALYKAI
GARLIAVA (Kauno ap.) 

Lapaičio mėn. bėgyje per 
Paje^io kąirno ūkininkus bu-* 
zo vežamas senas, ligoWSJl

li& įdubtas ir greitai po to 
lįtire. Anot žmonių: “Ko 
jau ląulęti iš.-bernų, jei pie
menys peilius muštynėse 
vartojaU’ Štai nedoro-jau- 
uiiua pasielgimų vaisiai! .

‘ • * * •' A *■

IŠ PROTO IŠĖJO
. LUKŠIAI (Šakių apskr.) 
Nesenai man teko išgirsti, 
kad Lukšių miestelyje vienas 
batsiuvį s išvarė savo mote
riškę iš proto. Užgimus 
.juodviejų mergaitei, jis kuo
ne užsidraskė iš to, kad ne 
vaikas gimė. O moteriškė, 
dar silpna būdama, susi nėr 
vijo, išėjo iš proto ir tapo 
nuvežta Į Tauragę.

TAI BENT ŪKININKAS!
T1MŠAI ( Plokščių vai,, 

šakių apskr.). čia randasi 
vienas ūkininkas kurio visi 
vasarojai paliko ant k*ųko 
Po pirmutinio sniego tapo 
taip lygu, kaip suvėluotam 
lauke. Vos valiojo nuplauti 
rugius ir kviečius ir juos su
valyti. O šiaip nieko. O 
visa tai todėl, kad mėgsta ge
rokai išsitraukti. Geda, bro
liai. taip ūkininkauti!

NUSIŠOVĖ
OBELIAI ( Rokiškio ap.) 

Lapkričio 10 d. nusišovė vie
tos d\aro ponas Vienožins
kis, o paskui ji pasekė jo my
limoji panelė, taip pat nusi
šaudama. ^-Nelaimes priežas
tis, sakoma, esant i namų ne
santaika.

( /""MIESTELIO PAŽANGA
LAS\_/ PRIENAI. Prieš ašti

gus po L 2 ir 5 litus.s 
gai gražūs.

SULAIKĖ PLĖŠIKĄ
Lapkričio mėn. 12 d. piT 

- Liutkevieieuei Marei einant 
iš Kauno narno. kelyje ties 
Romai nu—Vekseli no kaimu 
Raudondvario vi. užpuolė ją 
nežinomas girtas piktadaris. 
kuris atėmė iš jos visus daik
tus ir dali pinigų — viso už 
1 (M) litu. Krimin. policija 
plėšiką veikiai sulaikė, kuris 
pasirodė esąs Tamulaitis l’r.

3 Tardomas kaltas, prisipaži
no. dalis daiktui grąžinta nu
kentėjusiai. o plėšikas pa 
trauktas atsakomybėm.

e ________________________

PYPKĖ SUDEGINO NAMUS
ŠEŠTOKAI. Čia nesenai 

sudegė pik Vaitulionio na
mai. Vaitulionienė. begelbė- 
dania daiktus ir mažus vai
kus, smarkiai apdegė ir da
bar gydosi Mariampolčs aps
krities' ligoninėj. Pasakoja
ma, kad užsidegę iš pypkės. 

„ Mat, senelis, norėdamas ant 
‘ , krosnies pasišildyti, netyčia 

Uždegė ten esamus išmintus 
iirttis, nuo ko užsidegė ir na
mas.

X

jfejBARGIAU SU NEMUNU
J^UDAlfGAS (Šakių ap.) 

Lšpkru •io 23 d. penki žino 
hėsplaukė vairia į .Jurbarką 
jftirvcžti prekių. Valtis bn- 

nedidele, bet .Jurbarke 
per daug prikrovė jon pre
kių: 4 cemento ImiiHuis, cent 
nerį kviečiu, stiklu dėžę ir 
kitų mažmožių, na ii- prie to 
xlar penki žmones.. Mitina 
dar plaukė jie laimingai. Ix-1 
atplaukus jiems' prie uosto, 
visi ant kranto stovintieji 
pastebėjo, kad per daiig mi- 
grinizdus valtis ir pradėjo 
-Saukti, kad neplauktų į Ne 
muitų su tiek daug prekių, 
nes prigersią. Sėdėję-valĮv-
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būt baisi*, kaip pernykštis- 
sniegas. Kol katalikiškoji 
valdžia valdo Lietuvą, lot 
jokiems lenkų sumanymams, 
nukreiptiems prieš žemės re
formą, nebus vietos.

i

nie 93 metų amžiaus, kuris 
ai)> yra nusilpęs, jog pats 
>e kiti] pagalbos nė apsivers- 
i negali. Jis. sopulių šilim
as. roke be jokio perstoji- 
no.' kad vežant iš vieno ūki- 
linko pąs kitą riksmas per 
;elias varsnas .girdėjosi, ši
okį ligotą elgetą nė vienas 
lenor^ pas save į kambarį 
iriimti. kad neužkrėsti] liga 
■eimynos. Bet kaip gi ne- 
iriimsi, kad jis turi vals- 
•iaus vaidybos išduotą raštą : 
‘ Yisiems Gailia vos vai. pi- 
ieč-iams. Aprūpinti seneli- 
isu išlaikymu pervežant 

1110 vieno pas kitą, palaikant 
>0 vieną dvi dienas.” Iš sė
lio pasakojimo matyti, jog 
jis yra buvęs Kauno clgetv- 
ie. bet jam tenai nepatiko, 
ai jis ir išėjo, gavo iš labda- 
•ingųjų Garliavos valsčiaus 
‘ponu” raštą ir vargina val

sčiaus gyventojus ir pats 
vargsta. Gera būti], kad 
valsčiaus “ ponai ” tokiam ei - 
tęlai parūpintų vietą kur 
nors elgetyne, kur tinkamai 
į j prižiūrėtu.

SIAUČIA UŽKREČIAMOS 
LIGOS

PRIENAI. ŠĮ rudenį čia 
isivyravo užkrečiamos ligos, 
vpač škarletina. Serga daug 
žmonių, daugiausia jamum 
menė J i gi, 20 metu. Kai kilį 
riims škarletina apima gana 
smarkiai. Vienas “Žiburio” 
gimnazijos mokinys. S. Gar
mus. visiškai sveikas ir 
linksmas, jos užkluptas, vos 
dvi paras pasirgęs, apleido šį 
pasauli . Gaila jaunikaičio. 
Tėvynė iš jo būtų susilauku
si rimto darbininko.

. ________ _______ _ aštuo
nerius metus Prienai bt^vo 
lyg mėnuo už kah^ bet kai 
buve-i«teigta-gim^a‘zija, pra
dėjo tarPtLkaip ant linelių. 
K a t a 1 i k^usros Virga ii rz a c i - 
jos čia knibždėte knibžda. 
Gimnazijos salėje šventadie 
nįais nuolat esti susirinkimai 
tai at-kii. tai blaivininkų, tai 
ūkininku, .tai moterų ir t. 1. 
\’isi stengiasi, kad Prienų a- 
pylinkėje mokslo šviesa pa
siektų kiekvieną samanota 
grintelę. Katalikiškoji spau
da platinama išsijuosus. Ne- 
.’i))sileidžiania ir miestelio vi
daus gražinime. Yra pasta 
lyta i’- statoma dvieju aukš
ti] gražių mediniu namu. Pa
vasari šaligatviai sodinama 
medeliais ir t. p. 'Tik vienas 
yra apgailėtinas dalykas, lai 
daug purvu kai kuriose gal 
vėso. Reikia tikėtis, kad il
sis netobulumas tolydžio Ims 
pašalintas.

GĄSDINĄ NAUJAKURIUS
ROKIŠKIS. Kai kurie 

vietos dvarininkai ponai pi) 
taria naujuku ria uis savo t ro 
besius statuti ant ratu, nes c- 
są gali ateiti laikas, kad nan 
jakuliai turėsią pasitraukti. 
Čia aiškiai matome mūsų 
priešu lenku gąsdinimus, ku 
rie naujakuriams tiek lurėtn

...     — ■ » ~ I"-,

nusodina, nes beveik jos ne
auga. Kitas žmogus, viėto-j 
je vien gyvendiunas, agurko 
visą savo amžių nematytu 
Visas ūkio ir ūkininko pa
matas lubinai.

Žemės ūkininkai Turi po 
pusę valako (14 dešimt;). Iš 
jos vos patys vargiai pra
minta. nes Įdirbti plotas di
delis, o myįįla menkiausia. 
Vienok žemė valdžios skaito
ma III rūšies, nors iš tikrų
jų ji stovi žemiau IV lūšies. 
Šįmet tie patys grikiai daug 
nukentėjo nuo ledų. Ūkinin
kai susirūpinę, vargu išteks 
duonos iki pavasario.
' Už praeitą metą gavo įsa
kymą užsimokėti žemės mo
kesčius, kurie siekia šimtą 

riršum litu. Iš kur jie to
kiam ūkininkui imti ? Sako
si, vis viena užsimokėti ne
pajėgsią, tegu išparduoda 
tą mlyiką sunkiai uždirbtą ' 
turtą.

tą pasiuntinį ir įgaliotą liu
li isterį p Galvanauską aukš
tu karišku ordenu “Albans- 
kom Sporleneoin” už nuopel
nus pareikštus 1915 m. per 
karą Serbijoj. Ordenas ir 
karaliaus dekretas Įteiktas p. 
Galvanauskui per. Pietųsla- 
vijos atstovybę Londone.

kas Alek., sulaukęs 27 m. 
amžiaus. A. a. Sakalauskas, 
Vilniaus pilietis, 192d m. bu
vo Vila, apygardos, teisino 
apkaltintas ir nuteistas aš- 
tuoneriems metapry sunkaus 

kad 1920 
metais, lietuviams užėniuS 
Vilnių, neva išdavęs lietuviu 
karo vyriausybei peoviaku 

; narius, 
kurios tikslas buvo padėti 
lenkų kareiviams bėgti iš lie
tuvių nelaisvės ir varyti-par
tizanu dalba lietuviu karino-* c «.

menės užpakaly. Iš velionius 
Sakalausko priežasties tie 
peoviakai buvę suareštuoti, o 
pati organizacija buvusi pri
versta sulaikyti savo veiki
mą. Sakalauskas buvo pa
davęs apeliacinį skundą, bet 
Apeliacijos teismas 1923 me
tų 11-8 d. patvirtino apygar
dos teismo nutarimą.

Paskutiniuoju laiku a. a. 
Sakalauskas buvo šelpiamas 
L. V. L. Komiteto drauge su 
kitais lietuviu kaliniais.

LIET. MAŽAŽEMIŲ IR NAU
JAKURIŲ SĄJUNGA

.Jau susitvėrė Lietuvos
Mažažemių ir Naujakuriu 
Sąjunga, kurios Įstatai y^a ‘ lenkti organizacijos
Įregistruoti Kauno mieštom 
apskrities viršininko Įstaigo
je. Tuo tarini visais reika
lais ir skvrių steigimo klau
simais galima kreiptis Šiau
liuose Į dr. Do'nią .Jdsaitį Vil
niaus g. 45 Nr., tek 200, ir 
Kaune Į dr. feaulinaiti Vasa
rio 16.d. gatvė 8 Nr.. tel. 741.

PINIGINĖS PREMIJOS 
NAUJAKURIAMS

Žemės Ūkio Ministerija už 
daromas pastangas savo -ri
kius tinkamai sutvarkyti šie
met nutari“ teikti naujaku
riams pinigines premijas. 
Visa tai bus atliekama per 
apskričiu agronomus ir aps. 
žemės tvarkvtojus. .Jie su
renka išimtim-; apie nauja
kurių ūkius tokiij žir.itj: koks 
žemės plotas, kuriam stovy 
trobesiai, gyvas ir negyvas 
inventorius, ar visa žemė ap
dirbta ir kiek ir kokiu ja vii 
iš viso galės parduri iš 1925 
m. derliaus. Pasirėmus to
mis žiniomis premijas ski ria 
tam tikra komisija, kuriai 
pirmininkauja apskr. agro
nomas ir nariais įeina Ūki
ninkų ir Žemes Ūkio Kope- 
ratyvu ^Sąjungų atstovai. 
Pieniijo J skirstomos į 3 
laipsnidSĮ 1 laipsnis—100 li
tu, 11,475 lt. ir III — 50 lt.

grąžui ursmrvor-

VARPAI
Tikybų Departamentas 

buvo siuntęs Maskvon savo Į- 
galiotinį. kuris, jiadidant 
mūsų atstovybei Maskvoje, 
išgavo 126 \arpiis. bendras 
svoris kuriui 16.394E> klg. 
Dalis iii varpu atatenka taip 
pat stač-iatikių ir Lietuvos 
liuterių —- evangeliku tiky
boms. Ministerių Kabineto 
siiiiaryloji komisija tuos 
varpus priėmė. įkainojo ir 
pavedė Vidaus Reikalu Mi 
nisterijai. kad juos išduoti] 
atatinkamoms bažnyčioms už 
ktin likrą ai lyginimą.

kalėjimo už taj.z

I

LAKŪNO INŽ. DOfcKEVI 
ČIAUS NELAIMĖ

(• ruodžio 1 d. apie 1 vai. 
lakūnas inž. Dobkevičius pa
kilo lengvu savo konstrukci
jos aparatu, norėdamas iš
bandyti, kaip veiks vietoje 
aeroplano ratų įtaisytosios 
pačiūžos. Pakilti pavyko la
bai gerai, bet nusileidžiant 
ties aerodromu ant plento 
pataikė Į vežimą. Subėgę 
pagalbon žmonės iš po sudu
žusio aeroplano išėmė su su
laužyta koja lakumu inž. 
Dobkevičių, kuris tuojau bu
vo nugabentas karo ligoni
nėn. Gyvybei pavojaus nė-

BYLA MOTINOS NUŽU- 
DŽIUSI0S SAVO 

VAIKĄ
Klaipėdos Prisiekusiųjų 

Teismas lapkričio 17 d. svar
stė bylą tarnaitės Lotos Kal
vaitytės, kuri buvo kaltina
ma nubaigusi savo vaiką. 
Kovo 16 d. ji vaiku nešina ė- 
jo pas savo seserį i Trakonin- 
kus. Pakeliui atėjo jai Į 
galvą mintis vaiką nubaigti, 
nes nežinojusi, kur su juo pa
sidėti. reikiant duoną pel
nyti : buv. mylimasis nuo jos 
nusikreipęs. Priėjusi 'Sau- 
galių girait^ji vaiką kniūp
sčią ir išrėdytą paguldžiusi 
į sniegą ir pasišalinusi. Vė
liau vaiką rado vienas darbi
ninkas, o ją suėmė. Kadan
gi kaltininkė prisipažino ir 
atgailojo, teismas nuteisė ją 
3 metais kalėjimo. Tardyme 
palėkėjo, 
nenorėjęs 
išlaikymu, 
prasta
bematė kitos išeities ir pasi
davė žudvnio mintims. Ji iš
bus kalėjime trejus metus, o 
tikrasi skaltininkas?..

kad vaiko tėvas 
rūpintis vaiko 
Mergaitė, pa- 

juodadarbė, tad ne-

u

GIRDŽIAI (Jurbarko v.). 
Mūsų apylinkės ūkininkai 
senai jau dejuoja ir aima
nuoja, kad po Girdžiais per 
upę Mituvą nėra tilto. Susi
siekimas ūkininkui su dides- 
uiu miesteliu yra būtinas rei
kalas. o kai j) tik Jurbarkas 
vienintelis plačioje apylinkė
je didesnis miestelis, bet nuo 
jo tankiausiai esame atskir
ti dėliai neišvažiuojamų ke
lių, stokos per Mituvą tilto, 
iš ko ūkininkai turi nemažų 
nuostolių.

Kelias nuo apskrities mie
sto Raseinių i Jurbarką, kąi- 
po tiesiausias, privalėti) būti

• Girdžius, — tą pripažįs
ta! vietiniai žmonės ir *valdi-

Bet kadangi kelias pi 
Girdžius neišvažiuojamas- - 
Ąėjiai jo blogumo ir Mitnvos 
tvanumo. Lytingais metais, 
kai labai patvinsta, valdinin
kai važiuoja aplink, daryda
mi viiigį daugiau neg 10 kilo
metrų per Šimkaičius-Šilinę- 
ISkirsnemunę..

Ūkininkai vargsta dėliai 
lokio nepatogumo, bet patyšv 
jokiu būdu tame sau pagel
sti negali. Valsčiaus tarv-’ 
ba. girdėjome, sprendė pa
daryti tą kelia I rūšies, nes 
būk ir apskrities teknikas ki
tai)) negalįs i Girdžius atvyk
ti ir tilto statymui j>er Mitu
vą vietą apžiūrėti.

I KULIŠKĖS (Mariam- 
polės apskr.). Pašlavančio 
kaime spalio mėn. 29 d. buvo 
Juozo Kizio vestuvės, į ku- 

M 
, amus 

j auniiomgjIeši'T';“ Pafaidūn ai 
ten, be soties-prisprogę deg
tinės, pradėjo po kaimą ieš
koti savo-“priešų,’’ su ku 
riais pykosi nuo senesnio lai
ko. Čia pat pas. kaimyną 
Žiemų buvo linamyni“ (myne 
linus), kur darbininkų tarpe 
irgi dirbo keli jaunuoliai.

Po vakarienės visi darbi
ninkai nakčia skirstėsi namo 
ir vos tik išėjo į lauką iš šlu
bos, juos akymirksniu už
puolė minėtu vestuvių spro
gimai kapoti ir mušti su spa« 
tais, kirviais ir akmenimis.

Čia pat Pranui Žiobai. 19 
m. amžiaus darbininkui, su 
špatu vienas sprogimas nu
kirto nosį ir perplėšė veidą, 
antras vėl su kirviu Žiobai į 
sprandą rėžęs įfukirto spran
do gyslas, ir. dar gavęs ne
laimingasis i pakauši geroku 
akmeniu, nukrito, kiek lai
ko pasikamavęs. ..)>oA slinkių 
kančių lapkričio mėn. 2 d. 
mirė. Dar keliems perskel
tos galvos ir vienam išmušti 
keli dantys. Iš vestuvių at- 

- bėgo pas Zieiiiii net aštuoni. 
kuriuos milicija gaudė. Jų 
tarpi* buvo net iš Jestrakio 
kaimo Jurgis Lapinskas, ku
riam primetama didžiausia 
kaltė žmogaus užmušime, 
taip pat ir Gudynaitis Sta
niui ir Leonui. Kiti) kaltė 
abejojama. Eina tardymas.

Gaila, kad tokių pasitu
rinčiu ir garbingų ūkininku 
sūnūs tampa nuožmiais 
žmogžudžiais.

STAIGI MIRTIS
Gruodžio 3 d. -Aukštuose 

Karininkų kursuose bedėsty- 
danias pamoką staigiai susir
go Generalinio štabo pulki
ninką^ Kostas Boleckis ir už 
keliu minučių vežamas Į li
goninę pasimirė.

NUSIŠOVĖ
Nesenai nusišovė vyr. įeit. 

Mat.ulioiiis tokiose apystovo- 
se. J is su viršila i r šoferiu 
važiavo 3 vai. nakties auto
mobiliu į Kaimą. Visi buvo 
kiek įgėrę. Ties Kaunu au
tomobilis sugedo ir visos pa
stangos šoferio jį užsukti nu
ėjo niekais. Tada vyr. Įeit. 
Matulionis įsikarščiavęs pats 
mėgino jį užsuki i, bet veltui. 

_ir griebęs revolverį šovė sau 
“Naujai Išskirtas \ diliausioj Wcrklt*. ir gįeitai mirė. Ai r- 

šiktlaip pat mėgino misišau- 
. t i. betšrrft'ris ląįfcu ranką pa
suko į šalį, ir kulipka nuzir 
zė i^temę.

VISKAS PAREIS NUO 
PATARĖJŲ

“ Yilniaiis Aidas' 'dėl Cie- 
pliako paskyrimo rašo: 
“Naujai j>ask‘ 
a i ri vyskupus^ J • 'iepliak~a.s 
yra jau sena^ ztuogiis^^.J.0 
amžius nrlcidžhvnikčf’iš:. kad 
galėtu čia valdyti be patarr- 
jų. i )aug pareis nuo to. kas

LENKŲ ŽIAURUMO AUKA
l\ukiškio kalėjimo lig-mi-

fe
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PIEMENYS BERNĄ 
PAPIOVĖ

\AZGAIKIEMIS ( 
riampolės apskr.). l>apkri-
eio 22 rl. PrienuoMi' buvo lai
dojamas tanias,Lilės išA’az- 
gaikiemio. susimušęs

GAYVANAUSKAS APDOVA
NOTAS ORDENU

Pirtųslavijos karalius ap
dovanojo Lietuvos nepapras-

Užkariavimas žemės nuo j ūres. Panašus Užkariavimas daromas dažnai. Oia parodo
mas užkariavimas žem£s Floridoj, Tampos mieste. Ta ilga didžiulė paipą yra pumpuoja 
smėlis ir pripumpuojama tiek, kad ”

G ŪDA KIRMIS (Onuškio 
v.. Trakų ap.). Kairias prie 
pat lenkų sienos. Ūkininkai 
visi lietuviai. Gyvena bai
siai vargingai., turbūt, nėra 
vargingesnio kamjM'lio. Žr- 
mė nederlingiausia — viršu
je sluoksnelis smėlio, apačio
je žvyras: jnolio krosnims 
mūryti važiuoja per kelius 
lankus. Sėja vien grikius, 
lubinus ir ruginę; kiti, javai 
visai neauga. Daržovių da- • • * fe

LENKAI STIPRINA KA
RIUOMENĘ LIETUVOS 

PASIENY -
KAUNĄS, NIJ-ll (Elta) 

Gauta žinių, kajd prie demar
kacijos linijos lenkai kai
muose stiprina tiek slaptąją, ’ 
tiek viešąją policiją, lietuvių • 
namams policininkai neduo
da ramylx“s, lankydaniiesi 
po kelis kartus )>er parą. 
Vilniaus lenku spauda tam 
policijos koncentravimui pa 
teisinti paskutinėmis dieno
mis vet pradėjo rašyti fan
tastiškus prasi manymus apie . 
tariamuosius lietuvių “bau-' 
ditų iš Geležinio Vilko“ pa
siruošimus pulti,lenkus. Vil
niaus “Slovo” paskelbė net , 
tam tikrą suklastotą “Gele
žinio Vilko” įsakymą, kuria
me lenkai rašo, kad nauji " 
puolimai netruks turėsiąbfl- 
ti daromi Ceikinės puolimo 
pavyzdžiu.

Laikraštis, aišku, nutyli, 
kad puolimas prieš Ceikifti^ 
valsčiaus valdyki buvos^Mf- 
ganizuotas pačių rals$nra^ . 
ponų, turėjusių tikslo pa
slėpti savo misižengįmuĄ

>
su krautu. Tada jūrta kampas ir i
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Aną kartą rašiau apie Lie-pnas,
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DIENIS. SAUSIO 5 D..

Lietuvos Jaunimo Gyvenimas DARBININKŲ ATLYGINIMAS 
NELAIMĖSE

•

ŠIS-TAS1ŠLIETOVOS
>

i

*

<

I
4

1

tąVos mokyklą ir besimoki
nančiąja jaunuomenę. Da
bar noriu parašyti šiek tiek 

- apie sodžiaus jaunuomenę.
Tos jaunuomenės dalies, ži
nomo daug didesnes negu be
simokinanti, gyvenimas ne 
daug ką tepasikeitė; kaip 
buvo prieš karą ir dar se
niau. Bent taip atrodo iŠ 
pirmo akies užmetimo. Iš
tikiu) jis irgi yra daug pasi
keitęs, Anės ir į šito jaunimo 

z- gyvenimą jau yra Į nėjęs 
daug didesnio savystovunio 
jausmas, asmenybes gerbimo 
ir tt. ir tt. Ir dar daug nau
jumo Įnešė prasidėjęs orga
nizacinis gyvenimas. . Taigi 
nors kasdieniam, gyvenime 
viskas atrodo taip pat, bet 
jaunuolio dvasia jau kita. « 

Kaimo jaunimas, žinoma, 
dirba, kaip dirbęs lauku 
darbą, o šventadieniais daro 
pasilinksminimus. 'Tie pasi
linksminimai savo paviršiu
mi tur būt labai senai Lietu
voje yra tokie patys: armo
nikai griežiant šoka sau, tik 
gaila, kad jau kaskart dau
giau pamirštama savo seno
viškus, lietuviškus _šokius, 
kurie yrą. ištikro labai gra
žūs, o šoka visokius naujus, 
kartais net salom j šokius. 
Be šokių dar labai mėgstama 
žaidimai. Lietuviai turi 
daug ir gražią visokhi žaidi
mų, bet ir čia daug kas pa
mirštama ir einama'į naujy
bes. O tikras lietuvių pasi
linksminimų, balių ir šiaip 
sueigai papuošalas yra dai
nos. Be dainrą ; lietuviai ne- 
apiseina, ypač mergaitės. Su
ėjo bent dvi arba ir viena ei- 

, dama ar dirbdama ką, dai-

dainos 
las. Reikėtų ir 
lietuviams tu dainų neap
leisti ir kuodaugiausia su jo
mis net afišuotis, rodyti vie 
sumoje. Aš čia suprantu ne 
koncertus daryti, bet ^iaip 
sau dainuoti, kaip kad buvo 
ir tebėra dar dainuojama 
Lietuvoje. Kaip gražu ir 
malonu tyli] vasaroYTvnkarą 
paklausyti beskambančių po 
laukus, sodžius ir miškus 
dainelių. Nei europiečiai, 
nei kiti svetimi ančiai negv 
vendami Lietuvoje to nežino. 

' Jei žinoti], tai skelbiu pa 
saulini, kaip kadai skelbė 
garsusis Gete, llerderis, Le- 
singas ir «į<iti mokslininkai 
pažinę Lietuvos dainelių gro 
žę ne girdėdami jas. bet tik 
išstudijavę savo kabinot uose. 

Lietuvos jaunimas, kaip ir.
visa tauta, buvoLdaug atsili
kęs nuo kultūringųjų tautą 
jaunimo. Dabar vejasi. Di
džiausia jaunimo organizaci 
ja yra pavasarininkai su o 
balsiu : “ Dievui ir Tėvynei.” 
Pavasarininkų kuopi] ir 
kuopelių yra pilna Lietuva.. 
Didesnės jų kuopos yra 

• miestuose. miesteliuose ir 
bažnytkaimiuose, mažos kuo
pelės yra beveik kiekviena
me sodžiuje, bent ten kur 
mas teko su jais susidurti, 
pažinti' juos. Kaune jie tu
ri savoeeutr, leidžia laikraš
tį “ Pavasaris,” daro šuva 
žiavinms. tonferen<*ijas,kon- 
gresus. Visi Lietuvos pava
sarininkai susiskirstę Į 3 re- 
gijoiius: atigšlaičiu. žemaičiu 
ir dzūku, šita vasara pava 
sarininku gyvenime yra kaip 
tik žymi skaitlingais kongre• 
sais. Kongresus darė netik 
rėgijonai, Iw1 ir pavienių 
apskričiu pavasarininkai, 
pav.-Pienes.,

Žinoma, pats vienas 
. džiaus jaunimas negali, ge 

niekieno nepadei

. todėl jiems ir padeda 
prijaučianti inteligentija ir 
ypač daug dirba studentai ir 
vyresnieji mokiniai ateiti
ninkai. Kadangi žiejną stu
dentai. kaip ir lakiniai, ne
gyvena provinciWp. tai ta
da ir pavasarininkų* •vgįki- 
mas apsilpsta, bei už tai va 
sąrą eina gerai, energingai, 
net su cnt uziaz.mil.

Pavasarininkai visur kur 
tik yraakuopelės daro susi
rinkimus, skaito paskaitas 
jei yra kam arba, jei nėra 
galinčiu laikyti paskaitą, 
skaito šiaip paėmę kokią 
nors knygą, ruošia pasilinks
minimus, vakarėlius ir t. t. 
irt. t. (Vairas yra Įsteigęs 
vadinamąjį liaudies univer- 
sitetą ir lektorių gali pasi
kviesti kiekviena kuopa, o 
kur didesni centrai, tai stei
giama nuolatinis toks uni
versitetas. Kai kur susida
ro Šiaip vakariniai kursai su
migusiems.

Be pavasarininkų dar yra 
Lietuvoje ir kitokių jaunimo 
organizaciją, kaip va : kultū
ros būreliai, vadinamoji .jau
nimo organizacija, bet delei 
savo silpno veikimo viešu
moj ir senui lomos.

J. ša Įtaka

~ l.l hliM ir<

Lietuvos papuoša- 
Amerikos

Darbininkų kompensaci
jos Jungtinėse Valstylkse y- 
ra tai pinigai mokami darbi
ninkams ar jų šeimynoms, 
kuomet darbininkas užmuša
mas arba sužeidžiamas. 'Tai 
vra tam patiestas apdraudos 
pamatas, taip kad sužeidi
mas sudaro pakankama bylą 
apdraudos išmokėjimui. Su
lig Jungtiniu Valstybių tei
siu, sužeistasis, jei neap
draustas darbininku k<>m- 
]>ensacijos statutu, turi su
rasti legalius kelius sudary
mui trijų dideliu apsigyni
mu. kuriuos teises leidžia 
tiems, kurie susižeidė:

I ) Darbininkas turi Įrody
ti. kad. sužeidimas jokiu bū
du nepadarytas iš jo paties 
neapsižiū rojinio.

2) I larbininkas turi i rodv 
ti. kad jo sužeidimas nepa
darytas iš jo draugų darbi
ninku neapsižiūrėjimo ir

3) Darbininkas turi Įrody
ti. kad samdii|inkas im;t*kr, 
są atsakomybę atsitikime su
žeidimo ir mirties.

šiuo laiku priverstinai 
kompensacijos įstatymas 
veikia dvylikoje valstijų: bū 
tent. Arizona. (’ali forui::. 
Idalio. lilinois. Marylaud. 
Ne\v Ynrk. Nortli Dakota, 
Ohio. Oklaboma, Ftali, W:t- 
shington ir AVvoming. Kiti 
istalymai daro kompensaci
ją liuosnorią trisdešimtyje 
ky, Louisianu. Maine, Mass.. 
Miehigan. Minesota, Monta
na. Nebraska. Ne vada. Ne\v 
llampshire. Ne\v Jersey. 
Xew Mexieo, Oregoii, Penn- 
sylvania, Rhode Island, So. 
Dakota, Tennessee,, Texas, 
Vermont.' Virgin t a, Wėst

Į padengiamosiose valstybė
se: (’alifoniia, Connecticut, 
lilinois, Alassacluisetts. Min- 
nesota, Ne\v Jersey, "Ne\v 
Y<»rk, North Dakota, Ohio 
ir \Visconsin. Ok kibomo  j i
samdininkai, kurie turi ma
žiau kafp du » darbininku 
Kompensacijos Įstatymu ne 
aplieciami. Įstatymas nepa
liečia samdininkų, kurie tu
ri mažiau darbininkų kaip 
j rys šiose valstijose: Ken- 
tueky, Ohio, Texas, l’tah ir 
VVisconsin; keturius Colora- 
Joj, Meksikoų ir Ne\v Ver
ki*; penkis (’onnecticut, De- 
iaivarc. Kansas. Ne\v Hamp- 
shire ir Tennessee; kitkdar- 
bininkai Maine ir Rhode 
Fsland: dešimts Georgiag SIMEON RADIFF su žmona Bulgarijos pasiuntinys Wash- 
vienimlika, Vermont ir Vir-.ingtonan. Jis seniau buvo pasiuntiniu Turkijon.

i

ginėjoj ir šešiolika Alaba- 
moj.

Įstatymais reikalauja mi
nimumo laikotarpio, mm vie
nos iki dvieju savaičių kaipo 
sąlyga mokėti kompensaci
jos pašei pa. Tas neminta 
n ledi kalės ir ligoninės pagel
ios. kas turi būti .suteikta 
tiiojaus.

Kompensacijų mokesnis 
priklauso mm algų, sąlygai 
!ie,<»•. Daugumas valstiji] 
moka savaitėmis, arba visą 
kartu.

Aitsiiikime mirties, kom
pensacija mokama mm sa
vaičių iŠ kurių 300 savaičių 
vra žemiausias maksimumas 
ir mirtis ar našlės ištekėji
mas. didžiausis maksimu
mas. Atsitikime visiško su- 
negalėjimo. mokama Įvai
riai mm 200 savaMių iki gy
vos galvos. Atsilakime dali
no ^unegaiėjinl0'^!ralčsiBĮnm

1. 
o.
Ou.
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$ ‘Vrrg'ima tr AV^.-tpnris'iH"'IUįl" “mokesčiai l«>0 sakaičių Mon-

šio vaiko tėvai gyveno Ohio 
valstijoj ant fanuos. Paskui 
keliavo i New Mer.ico ir ten 
buvo apsigyvenę. Bet nepati 
ko ir su didžiausiu vargu grižo 
i seną vietą.

I

Geras abelnam navdojimui 
ltnimcntas 

Pain-Expel’eris 
Kuomet reumatizmas a; neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeMhyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistirčse. T?mv- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženkbs

F. AD. RICHTER & CO. / 
Berry & Sotith 5th Sts. L 

Brotklyn, Ne

Darbininku konrpensaciją 
ištarimas iicpadengia visų 
darbininkų. Paprastai, .ū- 
kės ir narni] darbo darbinin
kai negauna k<»ni]M‘n-;’.( i.i'»s 
atsitikime sužeidimo ar mir- 
ties. Dvylikoje valstijų — 
Arizona. Illjiiois. Kansas, 
Lonisi.-ma. Marylaud. Moti 
tanu. Xe\v i Lfnipshire. X<-w 
Mc.vico. OklabomA. Oi •egon. 
\\ ashingtoTi 'ir 
staiymai liečia 
gns dalims, 
miesto valdžios 
kopą Miisaeijon
S(‘

<’olorado. (’inneeticut, Idaho >• Į
Dlii’ois. Indiana. Loiiisiana. 
Maine. Aliehigan. Montana. 
Nebraska. Ncvaila. X^vv ler 
sev. Nevv York, North I >a 
kotą. Ohio. < iregoii. Penu 
svlvania. Rhode Island, So. 
Dakota. I’tah. Virginia. W. 
\ irginia ir \\’isconsin. 
gos paeinančios nito darbo

\Vvoming į 
tik pavojin- 
Valstijos ir 
darbininkai 

inimami šio
vaisi i jose -- (’ali'l'ornia.

tonoj. Jei aprubežiuoti mo
kesčiai atsitikime rmrTTi'šTįtu 
mainosi tarp:$3,000 ir $7.800 
kaipo maksimumas. Atsiti
kime mmlatinio visiško sune- 
•.•.nlčjimo tarp $3«000 ir $10.- 
000 ir atsitikme dalino sune 
galėjimo nuo $1,500 iki $6,- 
2-10.

Kelio-;' valstybėse ncapsi- 
e-yvenę ateiviai prigulinti su- 
žeistąjai i gali gauti pašclpą. 
Ka .j-’ i.-;.vus, darbininkas tu
ri tuo ja is sužinoti mm pri
tyrusio .-įdvokato ar legalės 
uašclpo- prailgi jos ar Darbi- 

! įlinku Kompensacijos Komi 
ijos'mirio. ką ištari mas pa

rūpina. 11?. L. r. s.)

ICh

“DARBININKE”
9
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$1000 TIK UŽ 60 CENTUI
Atsiųsk GOc., o gausi, ne pini- . 

gris, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ka reikštų žmogui $1.000, 
jei jis sveikatos neturėtų! Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo ; 
gili. M(Įsą žolės yra kas kita. Su- j 
teikč sveikatą tūkstančiams, su j 
teiks ir Jums. I’atai o nesveiku* 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 

po krūtinei, nervų suge- 
tt. Atsiųsk 10c., gausit 
ių ir knygų kntajiogą.

BUKAITIS

Sęni prityrę žmonės le
mia,. kad šiemet įHisją'šalta 
ir gili žiema. Jau šalčiai ne
tikėtai spalių mėn. pasirodė^ 
daug blūdie? anie padarė. 
Merginų darželiuose ,žydin
čias gėles nukando, tingi
niams laukuose bulves su
šaldė ir gyvulius tvartuosna 
suvarė, piemenims gi liepė 
mokyklon eiti mokintis. Li
mai 27 spalių d. rytmety net 
15 R. laipsniu šaltis . siekė. 
Milžinas Lietuvos upių Ne
munas išsigando, vasaros ši
lumėlės likučiai garais ankš
teli kilo ir erdvėje* dilo. Ka
žin iš kur atlėkusios ;mtysx 
žąsys ėmė Neminiu plaukio
ti, viena kitą vijosi, dasivi
ję pakuštėjusios glaudėsi 
kad nesušaltų ir baltoms gul
bėms virto. Gra'žu žiūrėti 
kai Nemunu, tartum gyvi 
paukščiai plaukia. Ir vis jų
jų kaskart daugiau, kas kart 
tankiau plaukia kol šaltis vi
si] nesutaiko, nesustabdo ir 
nepaverčia Nemuno pavir
šiaus žiemos stogu, tartum 
ledo pančiais suriša, sukaus
to.. . Tai Įvyko 3 i 4 gruo
džio nakty }>rie 13 R. laips
niu.

Daugus pabalęs visą savai
tę baltais pelenais būrė, už- 
Sirstė lankus — pievas — 
kelius. Žmoneliai išsiilgę ro
gių kelio, pasikinkę nors ir 
menkoką kuiną, visais keliais 
i Kauną ir į kitus miestus 
švilpė, vežė a+liekamus pro
duktus miestiečiams parduo
ti ir sau litų prasimanyti, 
šilų medžiai, eglės bei pušys 
nubalo lvg pavasary sodnų 
vaismedžiai pražydo, bet 
jiems nejauku, netinka bal
tieji rūbai ėmė šniokšti, sa- i «■- k_

K/ v

darius ir susitarę maištą 
ir šatra nie- 

ta baltuosius rūbusj mat 
jiems lubai-linka kad ir 
mą'zltffrji rūbai, šaltis išsi- 
’mrhKs sumažėjo, vos vienas 
R. laipsnis. Toliau Dievas 
žino kaip bus ar dids ar ma
žas šaltis žiemą viešpatauk 
tąčiau biednuoinenė pągei- 

,u'ra ulau.ia kad žiema šilti būtu,

ir 
'A

r^T.fctr

*

. ■ . '""j ’A'fvKf
metus tai ligai išsi^stv

vra^D/j meti],
Silikosis yra-skirstomas i 

Jris laipsnius: Pirmas paro
do simptomus ir fiziškas žy
mes lilodies padarytos ^Luf- 
ciaiiis, bet dirbti galima 
Anlras^Ti] >suis parodo žy- 

Į nuiis ligos ženklus ir dirbti 
įiebegalima, nors dar

i r galui imi pade-1 
i tis. Trečias laipsnis turi tik
rus ligos ženklus ir dirbti ne
begalima visai.

Tos lig< simptomai yra 
kvapo stoka, ir krūtinės Įsi- 
1rauJ<imas. Nors tas nėra la
kai žymus ligos pradžioj 
vienok ligai įdečiantis simp
tomai didėja. Kiti simpto
mai ir ženklai, kai p kosuly.'’, 
tankios slogos. skausmai 
krutinėję yra labai svarbūs 
darant ligos diagiiosą.

Vyrai sergantys silikos-.i 
greičau gali įgyti džiovą, neg 
normalūs žmonės.

I’aiiaikuimas tos ligos ang
liakasiu tarpe^u iklauso ant 
neprile'tdme dulkėms rastis 
vartojant vandeni — sušla 
pinant sienas, lubas, žemę ir 
akmenų krūvas; taipgi svar
bu turėti mekanišką ventilio 
ei ją, kuri pamainytų dulkina 
or i ant tyro; taipgi visi ang
liakasiai turėtu būti fiziniai 
išegzaminuoti prieš priėmi
mą darban ir paskui kartas 
’uio kario. ( F. L. I. S.)

RECEPTAI SVEIKAM
ATėdink ktynbarius.
Nerūkyk viduje ir neleisk to daryti kitiems. 
Jei rūkai, tuoj pasirūpink nuo to atprasti. 
Miegok laimus pradaręs pavasari, vasarą, rudenį 
žiemą
Dėvėk liuesas drapanas ir avalą, pritaikytą kiekvie
nam laikui, orui ir darbui.

Kosint ar čiaudint užsidengk skepetaite burną. Mau
dyki* bent kartą savaitėje.
Visada prieš valgi nusiplauk rankas. ■
Valgyk neskubėdamas, gerame ūpe ir gerai valgi su- 
kramtydamas.
Nevalgyk daug mėsos, o naudok daug vaisių ir dar
žovių.
Gerk daug vandens.
Reguleriškai atlik privatini reikalą.
Dirbk, linksminkis, nesigriaužk, nesirūpyk. nevartok 
vaistų be daktaro.
Tyras oras pirmutinė sveikatos sąlyga.

tu
ARBA ANG-

Atsi v
Departamen

to Angliakasyklų Biuras vė’. 
kreipia doinę Į plaučių lig^g. 
kurios užpuola aligliaksius, 
įkvėpuojant' dulkes. Svar
biausia tą plaučiu ligi], tai si- 
likosis arba angliakasių džio
va. kuri kįla nuo Įkvėpavi- 
mo akmens dulkių, ypač- 
smulkios silicos arba įima- pavojinga 
go. .

Ta liga randasi visur kuri 
tik yra kietųjų augi iii kasyk- 
Lis. Randasi daugumoje S. 
Valstijų ir Naujoj Zelandi
joj. Australijoj. Pietinėj Af
rikoj ir Didžiojoj Britanijoj. 

Pirmiau daryti Biuro ti- 
rynejimai parodė, kad sili 
kosis randasi daugumoje Su
vienytą Valstiją angliaksyk 
lą distriktą. Viename di 
strikte Biuras rodo, kad 433 
angliakasiai iš 72<) iŠegzami 
miolų turėjo silikosis. 'Taip 
pat atrodo. ka<t\132 iŠ 1.018 
išegzaminuoti] Islame di- 
strikte turėjo lą ligą.

Silikosis yra labiau tiry 
liejamas Pietinėje Ameriko 
je. neg kurioje kitoje šalyje', 
kur nuo 12.000 iki 15.000 
baltąją ir apie 18O,(M)O .juo
dųjų yra išdėti ant pavojaus 
tos ligos. Viename tirvuėji 
me atrasta, kad iš 12.000 gy 
venlojii. apie 1000 per metus 
susirgdavo.

Nekurie gydytojai manė.
1 ad silikos arba titnago dili 
kės būdamos aštrios sužeiz 
davo plaučiu plėveh's. Ki 
tas man\ mas tai kad silika 
1 i įpilama v;m<lenyje ir kituo
se skystimuose užžeidžia 
plaučius savo nuodingu vei
kimu.

I Kaip greit ta liga išsivysto 
priklauso nuo dulkių rūšies, 
kiek ji] ikvė|mojama, ir abel- 
nai aut sveikatos pačiu žmo-

- <-

mat. netiek kuro reiktu o čia 
Lietuvoje airių maža ir tos 
pačios nvksta.

Lietuvio Pobūdis tvirtas 
pastovus bet Lietuvoje žiema 
nepastovi.

B. Dzūkas

l -'k-m :-:«vo 1m.- .Iiiaz.i h’i<>. *'
’.iSi-io Ii Oov v<|ii K:iiin<». Sakiu ipskri- 

i - I'iir ,>civš I >i.lv ii k'rn iškeliavus 
i Kauaila <> vCliati į >e r-i kėlė j \rnerika. 
i<:i'- tarėm at-ie ii k<>kiu ti<>r« žinių ir 
kur ii< <lal>:'.r rainl t'-i labai or.išyėiau 
■'t.ie tai nt-ttt i>rai><*šii. ne< a< iki šiam ' 
••'iktii '..kili žinia :u>i<' ii net-alitl milli. 
SAIJOMI.IV. TRF.l’ĖKArrF:. Kanto 
•r v ė X<>. O. bį Kauna':. 1.1TI1VANIA.

Pietinėje Afriknie ima
se.pavezdama Siriją, o dab^r Frančiją jokios larevčte gyvento-

» r

*>^čioTiai parodoma pribuvimas nauju Francijos ‘kareivių Į 
Siriją, kur francūzat sukilusius drums smaugia. Sirijos žmo
nės sukilo prieš francūzus dėlto, kad taikos sutartis Versaliuo

* 1 ' L * * - '
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Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

1

JUOZAS M. VERVEČK/
(VERACKk) 

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTTKrOJA DVIEJUOSE 

_____ OFISUOSE
SOUTH BOSTON. MASS 

414 W. Broadway 
Tel. S. B. OSMS

BROCKTON MASS.: 
- 684 No. Mala Street

T»l. Brockton 7180
REStDENCTJOe Tel. K B. M2O-W

AtMrgi*i priturimi nafai. 
aveika Hrmra ar nau-
įauaioa mados aprtdalai na- 
iu» patemyti. juru plaukai 

bus pilni pleiskanų. Ne<ta- 
kiakite. kad n«’ įkyrus balti 
parazitai gadintų jutų yra- 
uaų. Navdoldta

kas vakaras per <Mimt di«n^ 
ir pleiskanos tnoiaus iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaurosite nuo įų. Rufflaa 
parduoda jnsų vaistininkas 
po bonk* arba 7$«
kesioa ii laboratorijos. *

M AD. RICHTKR A CO
Berry * South Sth Sta. 

Brooklyn, N. Y,

uziaz.mil
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Perteklius ir skurdas
i_;rb?.rtinį žmonijos gyvenimą pasekdami, mes matome

- .u ,_ g; xasauLs i.adalmtas į dvi stovyklas, būtent: perte.
kaus ir skurdo.

9 -I

•o

Pertekliumi naudojasi tie žmonės, kurie tyros sąžinės i 
žmoniško jausmo neturėdami parazitiškai išnaudoja silpnės 
niuosius. Skurdo jungą neša tie, kuriuos anie besąžiniai dv.: 
kojai sutvėrimai išnaudoja. Pirmuosius žmones vadina turtuc 
b. _ ■—»

Bais arba kapitalistais, dar kitaip buržujais, o anuos, pasta 
ruosius, beturčiais arba proletarais. Taigi, tikriau sakant 
pasaulis pasidalinęs į kapitalistus ir proletarus. %

Amerikos kapitalistai ypatingai pertekę. Jie turi milžiniš- 
Įras turtus. Jiem priklauso dideliausi namai, anglies brangių 
jų metalų ir kitokių žemės turtų kasyklos. Jie valdo dilėliau 
sius‘žemės plotus, dirbtuves ir visokeriausias įmones. Jie 
eksploatuoja geležinkelius ir kitokius visuomeninius turtus. Ji 
pinigai nebesuskaitomi. Kitados buvo madoje milionieriai, bet 
dabar miliardieriai, nes milionas—menkniekis.

Kitose šalyse jie panašūs amerikoniškiems storkakliams ir 
storpilviams kapitalistams. Nežiūrint j jų perteklių, jie dar 
tyko nuo proletaro pagrobti. Jų gobšumas nesvietiškas.

Darbo žmonės arba proletarai skursta. Jie gyvena lušne 
Ipse ir kiekvieną cep*^lį dešimtą kartų suskaito. Darbininkas 

arba kasyJdbseTNJis neturi nėi savų dan-

BESIŽVALGANT Į
ARCIVYSKUPAS J MATU- J j, 

LEVIČIUS LIETUVOJE I
Pereitam “Darb." niiio<‘-| 

ry trumpai pranerta apie 
lenkų ištremtojo iš Vilniaus 
vyskupo J. Matulevičiaus 
paaukštinimą. Apie tą įvy
kį 'plačiau rašo Cliicagos 
”D ra uga.s

“Vilniaus-iyskupui Matu
levičiui. kuris dėl nuolatiniu 
lenką valdžios persekiojimų 
negalėjo ilgiau Vilniuje savo 
vyskupiškų pareigų tinka
mai eiti ir iš ten pasitraukė, 
dabar šventasis Tėva< jam 
suteikė arkivyskupo titulą.

-Dabar jis vadinasi .\ichi-?. 
pyseopus Adulitanus.

“ A r k i v y s k u pa s Matule \ i - 
čius gruodžio 10 d., su pla
čiausiais šv. Tėvo Įgalioji
mais ir jo pasportu, išvyko 
Lietuvon, kaipo Apaštalinis 
Vizitatorius.

“ Arkivyskupui Matulevi
čiui pavesta šv. Tėvo vardu 
daug Įvairių svarbią tcikall) 
atlikti Lietuvoje. \ pač in:- 
stalymas naujoms vyskupi
joms ribų ir palva, kymas 
kitų dalyki).

“ Vyskupo Matulevičiaus 
apsigyvenimas lloinoįe jau 
daug, gero padarė Lietuvai ir 
da padarys.
“Lenkams -- lai kaulas 

gerklčje. Jie labai pageidau
ja. kad vyskupas Matulevi
čius būtų ne Archiepiscopus' 
Adulitanus, bet Llthuanu'-- 
(Lietuvos). Jo buvimas Ro
moje lenkams nepakenčia-

j’ J. .-.4. . ’ ’.'J
, l *

pi i,ik;i) 1 i Į.

Šiuo rašinius paeitu..įg
ulė vien todėl,’ kad parodyti 
visuomenei kokia nekalta lie
tuvybės skrąiste socialbiznie- 
riai prisidengia. Jie dedasi 
dideliais lietuvių reikalų už 
^arėjais, bet tuo pačiu metu 
patys su lenkais bičiuoliau- 
jasi.

Mes patartume “Naujie
noms" atsiklausti savo sėbre 
“ Keleivio^’ kokiais .tikslais 
leikų arei vyskupas Ameri
kon atkeliavo. Mums rodo 
d. kad "Keleivis,” kuris la 
bai artvmais rvšiais susigi- 
miniavo su lenkiškuoju 
"Kuryer Codzienju',” ap1 
•ii daugiau už katalikus ž' 

no.

NUPROGRESAVO...
52 N r. “Keleivis” rašo:
" Daugelis progresyvių (mū 

su pabraukta, Red.) AVorce.- 
terio lietuvių taip ‘ nuprogr 
savo.’ kad visą širdies p: 
tieką'jie randa niūnšaine. ( 
kokios to visko pasekmės 
Keli vyrai'jau išsikraustė 
proto, o puspročių yra-dali 
gybė. Taip atrodo', ka*d Wor 
(•esterio lietuviai (supranta* 
ma. ne visi) , yra pasiryž 
mūnšaino skystimėlyje pa 
skandint ne tik savo nelai 
mes ir vargus, bet taipgi sa 
vo protą, sveikatą ir gyvas 
ti. Gerkite,.broliai, yra du 
lietuviai V graboriai, apsi

i dirbs... ”^v

DIRBANČIU MOTERŲ 
SKAIČIUS AUGA ~

James J. Pavis, Darbo Se
kretorius, priduodamas kon
gresui raportą apie svarbu- ' 
mą ir reikalą studijuoti ište
kėjusių moterų industrijose 
klausimą šiaip kalba: “Be
svarstant dabartines proble
mas. labai svarbi padėtis pa
sirodo. kurią reikia rimtai 
svarstyti, jei norima palai
kyti Amerikos šeimyną kai
po pamatą socialiam gyveni
mui.

71.;.it uit laikr 'ščiit8 Vis dažniau.tenka mvit įjqM'.jimų 
ž' I j ...liesu, kad jie liautasi kone verkt i-rusų tauta), griauti 
jos r eligiją, būdą ir papročius. Tokį įspėjimą kel’ metai 
atgal -padalė žinomas nišų rašytojas Maksim Gorki j, o 
ląbar ateinanios žinios ir iš Rusijos išvažiavę žmonės sako, 

kd niekuomet antisemitizmas nebuvo taip išaugęs, kaip da
bar. Tik žmonės neg'nl pasijudint dėl to. kad visa valdžia 
yra žydų rankose.

Socializmą su aukščiausiu 
j4 laipsniu — bolševizmu — 
sukūrė žydai. Karolis Mark-bRusijos prostitucijos “bobu- 
sas laikomas socializmo ir

ow į/iiiio tėvas. <Jis i 
uitskis ir Bebelis taip pa 

įžymiausi jo padėjėjai — 
<ydai. J ie išgalvojo ir išpla
navo įvairiausias socializmo 
kryptis. Rusija, carų ir po
nų .slegiama bei kankinama, 
buvo tamsi; jos piliečiai lai- 

ė savo prieteliais visus; kas 
Lik gražiai kalbėjo apie lais- 
.ę, lygybę, kas žadėjo iš 
iuosuot iš socialūs ir ekono 
ii nūs vergijos.
Kaip žydai pasirodė uo 

iausi socializmo sumanyto- 
d, taip jie pirmieji stojo jį 
• kdint gyvenimam Visas 
lusijos gyvenimas, valdžia, 
įpitalas, turtas ir žmonių 

’ lisvė atsidūrė žydų rankose.
Kas apie tai abejoja, tepa- 
žiūri, kas yra vyriausiais 
emisarais, vyriausiais vil
ais sovietų valdžioje. Dan
elis jų nešioja nesavas pa- 
ardaiš/pasisavindami nau 
as, rusišk 
.lestų peraiškini patiems vil
ams ir užsienis galėtų ma- lietuvių komunistų judėji 
;yt, kad ne vieni žydai val 

do Rusiją.
Praskleidę jų tikrus met- 

dį^us, rasim, kad:
^TTiovjev yra Apfelbausu.

merikos valdžios iškmlašytp 
lauk. Ji taip pat laikoma

as, kad tas nesi-

te.”
Maižiešius U liekis. Petrą 

pilio črezvičaikos (Čekus) 
pirmininkas, “Čekir” laiko 
ma žiauriausia pasauly įstai 
ga į kurią pakliuvęs reta 
gyvas teišeina. Ji, žinoma 
buvo pritaikinta bolševik 
priešams, bet ji atėmė gyvy 
bę daugybei iškaltų žmoni1, 
nieko bendro su politika ne 
turinčių.

Šreider, Levin. Sverdlov 
Ryvkin. Akselrod (buv. s<> 
vietų atstovas Lietuvoj) 
Jankei Jurovsky, Suchanov 
— Hinimer. E f rėmo v—Cha i 
movič. Proščįan, Avanesov 
Petro v — Ve«P^t. Purvus— 
llelfant, K. Ra dek — Sobel 
son, Karaclian. šteuiberg 
Ryvkin ir eilė kitų dominui) 
jaučių sovietui valdžioje ko 
misarų. valdininkų yra *žy 
dai.

Tiesa, ir lietuvių yra ko 
misarų. Vincas Ką|<sukas 
Aleksa—Angarietis. Valaiti.- 
ir kiti iš Maskvos diriguoja

•mas. Apie šį dal’ ’:ą bus dar L b - zanovjev yia ^piemausu.
• •----------- -------------------—•>------------- .-----------------------------— i ’ >> 1 Vadinasi, patvs -Tauxiėna s-sazbiausiu Vyjfc.
gurežių, nei pąpaasčiaurią pragyveirim^ reikmenų. _ Gauna am5 ---------

mui Lietuvoj ir Amerikoj. 
Bet jie užima antraeiles vie
tas ir reikalingi savo va
dams, kaip “klapčiukai" pa
stumdėliai.

iš ktirioš maitina savo šeimyną ir vaikus. Algos išteklius 
menkutis, todėl ir gyvenimas mizernas. Tankiai nesuveda ga
lu su galais. Priseina pabadauti, gerokai paskursti ir labai tan
kiai su šiuo paasuliu atsisveikinti. Tutingieji retai pastebi sa- 
yo vergų vargus; jiems neapeina vargšų likimas, bet jiems apei- 

^najųpaįegi. i

Kad į tai įsigilini, tai tik tada pradėti jausti kokia netei
sybė mus, darbo skruzdės darbininkus, supa. Kapitalistų skai
čius mažesnis už darbininkus, bet jie vistiek pasižaboja sau 
darbininkų daugunfą. Mažuma valdo ir išnaudoja darbininkų 
daugumą. Tatai dėstisi vien tik todėl, kad darbininkai dar 
nesusibūrę, o kapitalistai stipriai susiorganizavę.

r
' Kapitalistų gobšumui nėra galo, todėl jie visuomet trokšta 

didinti savo turtą B kad to atsiekus pavartoja įvairių priemo-
• irių, nuo kurių nukenčia darbininkai. Darbininkai gi nieko 

i blogo nemanydami pakliūna į kapitalistų žabangus ir vargsta. 
./Duonos kąsnis priverčia jį eiti darbo ieškotis pas storpilvį, o 

tas jį išnaudoja.

Taip tęsiasi darbininkų jungas. Tokios neteisybės ir skriau
dos sukėlė daug neramumo pasauly.. Iš tų nelabumų atsirado 
karai. Žmonių rielj%ybė sukėlė Prancūzų revoliuciją, kurios 
metu daugnekalto kraujo pralieta, daug darbininkų išžudyta.

Tas patš nutiko Rusijoje ir kitose Europos valstybėse. 
:• Dėl tų- pačių priežasčių kovojama Afrikoje. Europiečių kapi

talistų plėšrumas sukėlė sumišimus Kinijoje.

MULKINA

juos labai- 
Apie atšilau-, 

Lietuvos seimo narį 
" prasižiojo:

prisipažįsta, kad jie visai 
“nuprogresavo.” žinoma ne 
Į jų skelbiami) žemes rojų, o 
i mūnšaino karalystę. Su 
pr< >g resy viskuo j u doros mo
kslu tik tiek nuprogresuoja 
ma. Geras progresas!

? ?

talistų plėšrumas sukėlė sumišimus Kinijoje.
Revoliucijos nušluoja vienus išnaudotojus—kapitalistus, 

bet tų vietoje atsiranda ktti. Rusiją valdė pravoslaviškos tiky
bos caras. Revoliucijos banga nuplovė tą carą ir jo vietoje at
sirado trockiai, leninai, jofės ir kitokie žydeliai. Padėtis ne
pasikeitė. Rusijos darbininkai tvirtina, kad caro laikais būta

• geriau nei dabar.
valdžios? O gi, vietoje savų rusų išnaudotojų atsisėdo krei- į ' 
vafibsiai, kurie darbininką pavertė mulu ar vergu. Komisarų 1 
valia turi būti pildoma, nes kitaip “k stienke!”

Kapitalistų ir proletarų santykiai bandyta išlyginti revo 
r Uncijomis, bet kaip praktika parodo jos nieko neatneša.
Fv. > * 1
• ' Kilusios revoliucijos galutinai nenušluoja kapitalistų. Ka-
- pttalištų buvo ir yra.1

a . Iš to matyt, kad klasinės nelygibės ir neteisybės problema 
rišti revoliucijomis bergždžias dalykas. Jeigu mes norime būti 
sau imanėmis, tai tvirtąi viens kitam rankas padavę spieski- 
mis | darbininkiškas organizacijas, kuriose aiškinkime kapita- į 

^7 istų it darbininkų sant$dus. Švicskimės. Knygos ir laikraš- ! 
>’čiai—darbininko geroves šaltinis. Kapitalistas Apsišarvavęs 
L/ mokslu ir tu, darbininkė, turi to mokslo pasisemti, ,^es_K^|ip 
įį t|vo priešas, už tave gudresnis būdamas, visuomet tave nuga- 
tMŠt. Išmintinga kova atneš mūsų laimėjmus.
*U v
py .. Mokslu, tėvynės meile ir tikyba apsišarvojęs nugaišti am- 

prtešfr. * > ■ n

■4 •

>

Svieto mulkintoji) organas 
“Laisvė" labai susirūpino 
ntsilankančiąis Lietuvos sve
čiais, todėl apie 
daug kalba.
kilusį
"Laisvė

“Nesenai po Ameriką ba
ladojo-! kunigas Šmulkštys, 
taip pat ‘valstybes veika
lais.“ Prisirinko pilnus ki- 
senius dolerių iš tamsių lie
tuviu ir išdūmė atgal i Lietu 
va. Su. tokia pat misija at
sibaladoja ir Rungias Dagi 
lis.“
Visi žmonės., kurie lanke 

gerb. kun. Šmulkščio prakal
bas. žino, kad kun. Šmulkš
tys niekur aukų nerinko, to
dėl Amerikos lietuvių dolč 
rių neišsivežė. Čia “Laisvė" 
|>amelav<L_kaip ji ‘’vusomet 
meluoja. Matyt, kad Iri m- 
biados ir prusiados gizeliai 
neapsižiūrėjo.

RUSIJOS SIFILIZAGIJA o
Rjjsija giriasi savo laisvė

mis, bet labai mažai ką^strr 
! ko apie pasekmes tos laisves, 
štai labai įdomios žinios apie 
sifilio prasiplatinimą Rusi
joje. Daktaras E. Soskin, 
vedėjas vieno liūl io kovai su 
si filiu praneša štai kokių ži
nių apie p rasi plėtimą sifilio 
R u sijos kaimuose. Jiems 

i tekdavo užeiti kaimus, ku
riuose didžioji pusė gyvento 
jų -- užkrėsti tąja liga. Lž 
eidavo šeimynas, kur visi jos 
nariai ir maži ir dideli serga 
tąja liga. Stebėtina. l<^id 
prostitutes tos ligos platini- 

įme užima labai menką rolę, 
vos 1,8G ir3,">ę?. reiškia ta 
liga jau yra pačiu vietinių 
gyventoji) platinama. Dau
giau puses sergančiųjų 
(56,3%) visai nesigydo ir tę-

domo j Komiteto figų tų, 
3-čiojo internacionalo Vyk. 
Komiteto pirmininkas.

Trockių—Leon Bronštein. 
buv/ karo ir jūrių ministeris. 
dėl nesilaikymo bendros Is- 
polkoipo Vykdomojo Komi
teto politikos ir disciplinos, 
jis buvo truputį pabaustas, 
kuria bausme atlikęs vėl gri- 
ž<r į valdžią.

Kameniov—Rozenfeld, So
vietų Rusijos diplomatas, 
buv. delegatas rusų vokiečių 
derybose Lietuvių Brastoj). 
Steklov — Nacliamkes. Pet
rapilio Vykdomojo Komite
to narys.

Volodarski — Kobei), I’et- 
rapilio Ispolkomo narys.

Martov—Cederbamn, buv. 
/'entvalinio '’ykdomojo Ko
miteto narys.

Kanikov — Kae. Centrali 
nio Ispolkomo narys.

Vigdor — Kopp, buv. So
vietų atstovas Berlyne.

Samuil Berkman, bolševi
kų agentas Amerikai.

Bogdanov — Zilberštem 
Joffe, Sovietų diplomatas.

Ema Breškovskaja—TTold- 
man, žinoma komunistė A- 22 X1-22

bolševikų agentų yra žydai. 
Kada tik valdžia užeina jų 
susuktus lizdus, daugiausia, 
suima žydų.

Bet Lietuvos piliečiai, tai 
ne Rusijos. Jie kiaulienos ir 
jautienos nenor išmainyt ant 
"koninos" (arklienos) arba, 
už visišką badą ir choleros 
epidemijas. Išgirdę žydų agi 
tatorių varo jį mm bačkos, 
sakydami: "V<fn. smarve! 
Meluok ir demoralizuok sa
viškius. o mes patys save iš- 
ganysim."

Dėl to ir bolševizmo pavo 
jaus Lietuvai nėra.

• v

Ji i sk ili/i/si " l)u riti ui nl,ii,” 
Tavo Imlia* m >s a: Jį/ku.
------------------ -c--------------------------------------------

TOLIMA DAINA

Kad.’ dainužė > skambėjo 
Tylius aidus gaudžiau jos 
Tarp šaunių bangužių vėjo. 
Kad’ dainužė suskambėjo. 
Kad’ saulužė patekėjo,- -. 
Pasileidžiau aš prie jos 
Su aidais, kurie skambėjo 
Slapčia girdimos dainos!..

t 

Koks gi skirtumas tarp anos ir dabartinės įašaras.
,{,l liebellžli kęs. pasieit lio i;> 
”Naujiem)” orakulo išmin
tingus posakius. Štai 
graudūs verksmai:

" ‘ Keleivyje' buvo jau 
šyla, kad Amerikon via 
važiavęs lenkų arciv yskupas f 
Ciepliakas. Dabai jis lanko j 
lictiiuią klebonijas ir veda' 
tenai kažin kokias derybas, I 
bet musu kunigu laikraščiai , . . T* '
Vi..-, lai U..|,i.,? '• X,.„j,s’;'."-"U'l '•■"l".- !’"v,.'„"-4č 
lodei klau.-ia:

4
•Roki;) iH»liii-l,:) 

t.irjn- < ’lil.-nr.”* kiitaliki) n 
kiv v < ■|<•|>ll;lk>t•^•'

•' •Muki) klerikaltj InikrnA.

. v IzIi.ik t n.'riiio. --..r
I liūnuiIt.lilIM Ina MVm'lna. :ir Jh

• l'pitslėpll uyp 
iKiMiknlIiCJliiniN nu i

; t >,|j
Apie arei vyskupo

I

t

a <4

. “Nors ištekėjusių moterių 
darbas per kiek metų buvo 
daug diskusųojamas, bet da
bar pasirodo svarbiausiu ša
lies klausimu. Cenzo skaitli 
nės parodo, kad beveik 2.- 
.)00,000 ištekėjusių moterų 
laivo užsiėmusius įvairiais 
darbais 1920 melais, neskai
tant našliu, persiskyrusių ir 
apleistų, ištekėjusių moterų, 
skaičius dirbtinėse ir meka- 
niiičse industrijose padidėjo 
’3.7 nuošimčiais mm 1910 ikr 
920 m. Nors ( ‘-nzo skaitli • 
ės paduoda vedusių mok i u 
kaičių turinčias \ \ rus, bet,

‘ ’ s, . * . •

eparodo skaičiaus imsim ‘n;- 
h-rsi skyrusi ii, ir kiek vaikiu 
iečia tokiu mot imi darbas. :

J

“Studijuojant cenzo sųiai-į 
šus keturiuose micstuosV.j 
Caktni parodė, kad tin>š(-; 
inicsi nosc'dirbo JS.446 dai-bį-- 
.linkės, turinčios keturiotikų; 
net u ar daugiau, arba data d

• * 1 I;iau neg JS'/ Jvisii motvvii’ 
'•yventojų tud"e ^miestuose. 
21,001) jų buvo ištekėjusio^ ir 
daugiau neg 61 % iš jų gyve
no su savo vyrais, kurie taip

dirbo. “DaūgiatiTi^^ .
000 iš jų buvo motinos ir u».. 
penktadaliai turėjo vaikus 
neturinčius penkių meti) am
žiaus.

“Tai-J
tikras ir plačias 
j-s 
m o užsieni i mux»se. 
čios moters 
los. kuri yra i 
artimai susirišus 
i r šeimyna, 
viausių ir painiausiu proble
mų šio j Lily. I lai bo Depar
tamentas. ant kurio šalis pa- 
sitiki kad išrištu ši klausima, 
siipranla reikalą studijavi
mui. kuris reikalauja daug 
lyrinėjiino. kad surinkus pa 
sitikėtinas informacijas tuo 
reikalu. Noi> dauguma p;ri- 
nių socialiu i'r ekonominių 
faktorių apsunkina šio klau 
simo išrišimą. \icii<»k moks, 
liška.s tyrinėjimas lo klausi
mo palei^Vimii kitoms esa
moms problemoms."

I ’. L. L S.

yra svarbu rinkti 
inlormac: - 

apie moteris uždarbiavi - 
Dirbai;

problema, ypač 
molina, taip 
...; su namais - 

vra vienas iš g\ -

t

v

gi ujo nuo 70-lgi 80 metų ir| 
<>.2% amžiuje nuo 8l)<tK) iuj 
Sergantieji buvo klausiami'

Skaif įi<Ih mus " IhiĄbiitin- 
ku llllko II t Ii U s! osl. / įkilti I- 
l>o žmoiiiH rjikulas 'jausi.

ra- . 
ai - i '

KROKODILIŠKOS AŠAROS

“Keleivis" labai susirūpi-| 
m» areivvsknpo (’cpliako ap pia užkrečiamąjį darbą to- 
silankymu ir čnie lieti kroko- linu. Sergančiųjų moterų

Savi) a 1X11111^41.- skaičius daug didesnis už 
V}_fll.

Baisios žinios apie išsipla-
li. tinimą sifilio vaikų tarpo. 

Sergančiųjų skaičiuje* buvo: 
3.7ri ligi 1 metai amžiaus: 

i 11%—nuo metų ligi penkių: 
ir 19% vaikų nuo 5,ligi 10 
metų! Bendrai ihiant, vai- 

įkai ligi 10 metų sudaro 
21.6C visų sergančiųjų. Ste
bėtina. kad ųaujai užsikro
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Niūri diena. Padangė ap

siniaukusi storais švininės 
spalvos skliautais. Oras drė
gnas. Žemelė apsišląjįinusi. 
nes Dievulis ją laisto ir lais
to.

Džianas. nieko nepaisyda
mas, plačiais žingsniais ske- 
teriodamas “džiompina” ša
ly gatv iais, kad ųet purvai 
ant jo nosies tyška. Jis nie
ko nepaiso. Lyg susi rūpinęs, 
lyg kad susimąstęs.

Parkeverzojo į namus. 
Doleriui saują išsiėmęs, dryb- 
telėjo juos į stalą ir sužiuro. 
Galvoja: — Edi. doleris, do
leris. . . Kiek tai dėl tavęs, 
prakeiktas pinige, žmogus 
nuvargstu kiek nedorybių at
lieki. Doleris tyli, doleri-- 
kalba ir jis ką nori padaro... 
— uįliaigė savo filozofiją 
.1 Jžianas.

Apsiplovęs, ir truputį apie 
savo asabą” apsitvarkęs, vėl 
ėmė galvoti. — *‘Well, dirbi 
žmogus visą savo gyvenimą, 
galų gale išnyksti ir kai ne 
buvęs. Tavo rankomis kapi- 
talistai su.graibsto turtą, iš
stato dangų rėžius. o tau. že
mės kirmine, tik nuotrupos, 
bet ir tos pačios tokios men
kos...” Džianas. nebaigęs 
savo minties, ėmė snausti ir 
pagaliau užmigo. Sapnuoja.

Atskrido koksai tai juodas 
aras ir įsmeigęs savo nagus į 
jo suvargusią krūtinę, iškėlė 
i padanges. Iš dangaus ankš
tybių IIžijilips papigto plačią - 
ja AmeriK^^^Teno/ 
_________ . ___ ; TylusisAtla^itikas iš Vitos 
okeanas.

Didelėmis bangomis 
lant i kas 
I JostOllo 
papėdes.

l’ž tų
i r miesteliai. O iŠ 1 u m 
ilgi kaminai. iŠ kurių i 
si jimdi dūmu kamuoliai. 
'Tai dirbt avių bokštai. I >irb-

■ tiivės diena naktį traška ir 
braška. Amerika a’rodo, kai 
neramusis senasis Vav ilonas.

•jau šimtmečiai dingo nuo 
to laiko. kai raudonveidis in- 

<dionas, už kupstu pasislėpęs, 
atydžiai >ekė staugiant i bizo 
ną. tykojo dantis braškinan
tį jimdąji lokį ir progai pa
silaikius juos kovojo.

• Kad šiandien indįonas ai 
gyli; ir pažiūrėtu į jo aptekė
tąją gimtąją salą. įsiklausy
tų staugimo, irę liūto, bet li- 
"liotiinio bąli v eidžiu Vavilo 
ne. tai jis imsiebęs i r sumi
šęs vėl skubėtu į savo kapi
nyną.

. Kalnely, kur kitados jis 
ugnį kūreno ir žuvį kepė, ii 
ga juosta išsitiesė didelis 
miestas. Tame mieste pla 
č-ios gatvės, kurimnis gra
žiuose ai it oinobi liiHrse važi 
lieja žmonės — sužvėrėję pa 
darai. Q

ša / X i 
Žaidžia j 
gigantu' Nilo jų 

medinio

At
plauna NeW Yolk'i. 
ir kitu didmiesčiu

miies kai žaisįilur 
».i";uili<» < k<>ii<nniiTlu

Nilo jų malonės 
plūda ilso * n • <| m lomoms Ii 
kimus. To miesto gyvenimą- 
v irle V ei Ja. K l aill avių lai! 
giiosc akį veriant i ir širdį vi 
lieja ui i d a Iv kai. Langu 1 u r 
tas v ilį<> ja v < rgu -. Iii ri<- ka i 
žtivch- pimla pro meškeres 
kabbiio. 'Iii vergų daug. 
J ie mid/ui'.ta ir praiiv k-ta. 
kai museles i iidens mot m 
l^ilsvęs u i. k< parduoda be 
jailsliilalii-. sillel'tos sielos 
/mynėms žvėrims savo gar 
lę. sąžinę. iv'rą protą ir gv 
veninio s\ viis. Besinaudoją 
priespauda sviedžia silpnim 
sius į pikto ir kančių sūkurį. 
-Om.lnt aii'Fornin ŽiŪ~1

nes. Tie paniui\mveidai, ku
rių akys giliai įlindo į kaktos 
slėnius, liūdnai žiūri ir ilgi
si. Akys kupinos ašarų ir 
kančių.

Piktoji dvasia, žmoguje į 
sivyravusi. tą.žemės jiraga- 
rą sudarė.

Dabartinis pasaulis, kai ta 
sena daržinė, kurioje visa se
na ir papuvę.

Čia niekšyščiu eibės: Ne
apykanta. Prievarta, Apga
vystė, Suvyliejimas. Klasta. 
Pavydas, Tamsa. Piktas, 
Išdavimas, Melagystė. Kerš
tas. Pagunda, Verksmai, 
Nesantaika. Geiduliai, Skur
das. Apkalba ir Juoko iro
nija pažemintas Neturtas su 
nuskurusia terba, kurią tei
kėsi palikti tie. kurie paauk
suotuose rūmuose su paleis
tuvių būriais šampaną lais
to. Džiaugsmu ir Pasitenki
nimu gyvena.

Nėra gėdos, nei garbės. 
Visas gyvenimas supliumpė- 
jo. susimaišė ir į krūva su
metė Nuoskaudas, Svajones, 
Meilę. Laimę ir Ašaras. 'Jai 
Šen. tai ten mėtosi Gėdos 
škafilialai ir Garbės gabalai.

Pertekliaus stovyla. akis 
išsprogusi, linksmai šokinė
ja ir vejasi Skurdą. O ten. 
toji, mėtosi daiktas, kuriame 
Sąžinės liekanos, pasislėpu
sios: Malonumas, Puikumas. 
Grožė ir kitokios jnabangos 
iš ašarų jūros ir vargti be
dugnės išnaudotojais surink
tos.

Ji žemę krauju šlaksto. Ji 

laukinį staugimą ir baisias 
kančias. Ir galybę kūnų, ga
lybę kaulų bruka į negailes
tingo likimo prieglobstį.

Pasaulis keistas, 
me. Čia kas ? 
žinos grotos, 
žfnonės. J ii veidai pageltę. 
J ii veiduose neapykanta ir 
keršto geidulis. Nori lais
vės. Negalima suprasti. Šir
dį sopuliai perveria. Gir
džiu šauksmą. 'Tai vargin
goji žmonija — darbininki
ja. J i už tų grotų. 'Tai jai 
elektros kėdė, virvės kilpa ir 
sargybos.

Džiūgauja galingieji. <> 
toli, pro tirštus debesis spin 
di užrašas:

“Kalėjimas ir busimoji 
karstame engėjams.”

G kas tai per moteriškė/ 
••J i stovi taip tyliai, bailia šir
dimi. užrištos akys, svars 
tykios rankose, o joseaplie 
koriškas tikrumas.

AŠ dar tik pirmą svkį su
tinku. kad gražumo deivė 
slepia savo meilius žvilgs 
nius. r|’ii)S’it! iš gėdos, kad 
tas ųeišėstų jos regėjimo. 
Kaip ji vadinasi/ Eemyda. 
teisybės dievaitė.

< > baisenybė! I ii akla, be 
jausme, apšmeižia ir ap 
juokia žiaurios sielos naikiu 
t ".PĮ spėkos.

I >ct ne! Tavo grožv bė i r 
aistri šypsena nęsiįvilios ma
nęs. neerzink.

„\š ni siit inkų būl i pažintv 
jc sir 'Tavimi, kol Tu tokia 
neteisi Ilga.

Aš tavo priešas, kurio tu 
nugalėt i negali.

\š protesltioju prieš prio- 
va i tą. kurią 1 u v v kilai toi 
-v b< s skraiste apsigaubus.

Tu užkalei į retežius mili<> 
mis mano sądraiigų.

Aš tikiu pergalės didybei. 
Aš tikiu, kad mm silpnų 

ranku smūgių sudrebės sie
nos.

Ir aiškiti mi'teoru meile ir 
brolyln" pražydės.

kukį. • Gimdo

Sustoki - 
Grotos, gele- 

L’ž t it grotų

I
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•‘Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais norime ir būt.’ 
Tą dainą dainuojant dažnai 
girdime ir ji mums patinka 
dėlto, kad ji teisinga.

Mažai lietuvių surasime, 
kurie nenorėtų būti lietu
viais. Mums, Amerikos lie
tuviams. dažnai prikišama, 
kad nuteistame nuo lietuvy
bės, ištautėjame. Gal tai]) 
ir.yra. bet tai dar nereiškia, 
kad mes jau išsižadėjome lie
tuvybės. jos nebenorime, ar
ba kitos tautos žmonėmis vir
tume. Anaiptol! Esame 
lietuviais, norime būti ir bū
sime. Skaitomi' sau garbe, 
kad nuims buvo lemta gimti 
lietuviais. Turime įrodymų. 
Kad toji garsi ir garbinga 
lietuvių tauta neišnyktų, 
mes. amerikiečiai, ir darbais 
ir aukomis dėjomės prie Lie-

t u vos įiepjaklausomybės iš
gavimo, prie jos gynimo nuo 
Išlaukinių ir vidujinių prie- 
šų. prie valstybes stiprinimo 
ir kultūros kūlimo.
dideliu dalbų 
nemažu pasiš' 
nie, kad visą/

Ir Laisvė ant žemės gar
bingai nužengs.

I r Kristaus karalija
•K-

TV

ateis.

1 Igai dar aras nešė I>žia 
ną po platųjį pasaulį. Daug 
jis pamatė naujo ir baisaus. 
Mintis po minties slinko jo 
galvoje. Staiga aro nagai 
prasiskėtė ir Džianas nukri
to žemėn i r susikūlė.

Kitą rytą Džiano kaimy
nai jo lovoje rado negyvą 
kūną. Vakarui atėjus baž
nyčios varpai gaudė, lydėda
mi jo sieki į aną ramųjį pa
saulį. /

Prie tų 
dėjomės, su 

gn^ųjįu dirljo- 
tautą, save ir 

savo vaikų tautybę 
nes žinom, kad 

Amerikoje, tautybę 
met išlaikysime, jei 
bus Nepriklausoma, 
ringą. Šviesi ir tvarkinga.

Jei mūsų tautinis veikimas 
šiek tiek sumažėjo, tai Įvyko 
dėlto, kad aplinkybės pasi
keitė. kad besidžiaugdami 
nepriklausoma Lietuva lyg 
ir manėm, kad musu tikslas 
atsiektas, tautinis darbas 
pabaigtas ir dabar galimi' il
sėtis. tik savo reikalais tesi
rūpinti ir laukti, kada Lie
tuva mus vėl Į koki sors di
delį darbu pakvies.

'Taip. Lietuva džiaugiasi 
mūsų darbais. im < džiaugia
mės jos nepriklausomybe. 
Bet nepamirškime vieno da
lyko. būtent to, kad Lietuva 
turi daug į vai rių priedų.* ku
rie kiekvieną momentą tyko 
pražudyti jos laisvę. Pavo
jingas yra išlartkinis priešas, 
bet dar labiau pavojingesnis 
vidujinis. Tais vidujiniais 
priešininkais yra įvairaus 
plauko socialistai, kurie no
ri ir rengiasi paimti valsty
bės vairą į savo rankas ir 
1 uomi pasinaudodami pražu
dyti Lietuvos Nepriklauso-

JUS,
išgelbė 
mes čia, 
tik tu<>- 
Lietuv n 

kulto

mybę, dėl Runos amžiais vi
sa tauta kovojo, dėl kurios 
dūkstančiai mūsų brolių gal
veles paguldė, dėl kurios ir 
mes, kiek kas išgalėjome, 
dirbome ir aukojome.

Mes'norime būti lietuviais 
ir tokiais išsilaikysime, jei 
mūsų tauta bu*''Nepriklau
soma. O nepriklausoma bu> 
tik tuomet, jei jos priešaky 
bus dori, protingi ir jai pa
sišventę vadai. Mes taipgi 
rūpinomės, kad Lietuva iš
siaugintų tokiu vadų ir tam 
tikslui aukojome. Taigi Lie 
tuva turi vadu. J ie ir šian
dien sėkmingai ją valdo. Jų. 
rankose valstybė ekonomi
niai. kultūriniai ir politiniai 
stiprėja ir kita. Kol jie Lie
tuvą valdys, jos ateitis užtik
rinta.

Mes norime būti lietuviais 
ir norime, kad mūsų Lietuva 
būtu laiminga ir tvirta, todėl 
šiuomi L. R. K. Federacija 
skelbia vajų, nuo kurio pri
klausys Lietuvos likimas, jos 
laime ir ateitis. Pradedant 
sausio ii) d. iki vėlybam pa
vasariui dirbsime tautos dar
bą ir kiekvienam lietuviui 
priminsime, kokia Lietuvos 
padėtis, koks jos likimas ir 
jei mes norime lietuviais pa
silikti. kokiais keliais turi
me eiti ir kokiais ryšiais su 
tauta rištis.

Gerbiamųjų kunigu klebo
nų. Federacijos skyrių ir vi
su katalikišku draugijų pra
šome ŠĮ Lietuvos ir kartu 
mūsų. Amerikos lietuvių rei
kalą paremti, lies visiems aiš
ku — jei Lietuva bus katuli-Į

TAIKA SIRIJOJ

Sirijos skerdynes jau bai
gėsi. Iš patikimų šaltinių 
pranešta, kad Prancūzija ir 
Sirija jau susitaikė ir suda 
rė taikos sutarti.

Prancūzija sutiko- imsi 
leisti Sirijai nekuriuose po-

kiška, ji bus nepriklausoma 
ir tvirta, o jei nepriklauso
ma. tai ir mūsų. Amerikos 
lietuviu, kaipo lietuvių ir ka
talikų išsilaikymas daug bus 
tvirtesnis.

F(‘<!. Sekretoriatą*

čia parodomas indėnų min- 
tytojas ir rašytojas. Jis vadi
nasi Krishnamurti. Jis dabar 
tėra 30 m. amžiaus. Kaikurie 
tiki, kad jis bus indėnų Kris
tus.

M

i
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PIRMAS

MUZIKAMS VAKARAS\
ĮVYKS SEKMADIENY

Sausio-Jan. 10,1926
♦

7 valandą vakare

MUNICIPAL BUILDING SALEJE
p.

r

1 

litiniuose ir tautiniuose rei
kalavimuose. Be to, Pran
cūzija pasižadėjo amnestuo-. 
ti visus sukilėlius: esančius 
kalėjimuose ir po teismu il‘ '4 
aplamai auti prancūziško jil- • 
dėjimo dalyvius.

'Paikos sudarymo faktas * 
bus paskelbtas.

Pusiauoficialiuo.se sluogs- i 

niuose eina girdas, kad suki
lėliuose pasireiškia nepasiti- >' 
kojinio ir nepasitenkinimo 
balsai savo vadais. Ne visi 
sukilėliai taikos sąlygomis 
patenkinti. Daugelis reika
lauja kovos iki galutinos 
pergalės.

.Ui

IR VĖL BADAS RUSIJOJE
Nesenai bolševikai trium- 

f'ališkai skelbė milžinišką 
derliu Rusi joji*. Bet dabar 
girdima, kad daugely vietų 
jaučiamas duonos nedatek- 
lius. Nuo neužderėjinio nu
kentėjusioms pagelbos tieki
mo komisija, su pirmininku 
Bykovu priešaky, konstan- 
tavo. kad labiausia pagelbos 
reikalingos šios vietos: Tam- 
bovo gub., Micbailovskis ir 
Baiienburgskis apskritis, 
Riazanės gub.: Aleksinskis, 
Belevskis ir Černskis apskri
tis, Tūlos gub.: Sarnskis ir 
Bonzos apškritis, Sinibirsko, 
gub.: Aktarskis apskr. Sara
tovo gub. ir visa Čuvašo sry- 
t is.

Ar lengvai nugalės besiar
tinantį badą tos turtingos 
vietos — matysime.

DERYBOS NUTRŪKO
' Viki. (įžiau^sį.
kad angliakasių streikas-ba 
g i a si. Bet agsma
perą aksty va s. nes angliaka
sių ir savininkų derybos nu
trūko. Angliakasiai pasiūlė 
2įk metu kontraktą pietoje 
5 m.). Jie griežtai atsisako 
konfliktą rišti trečiųjų teis
mu ir reikalauja derybų pa
matau dėti gub. Pinchoto 
projektą. -Darbininkai ga
nėtinai nusileido. lx*t buržu
jai asiliškai užsispyrę nepa
siduoda. Abi šalys neslepia, 
kad padėtis nepagerėjo, bet 
tikisi galų gale susitarti.

A

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

*

Į

• t

Fi
11

Broadway tarp G ir H gatvių South Boston,' Mass.

1

A

LovvellietėsSt. ir M.
•‘ * v . * *

Gražų ir įvairų programų atliks; ŠV. 
PETRO PARAPIJOS CHORAS, p. M. 
Karbauskui vadovaujant: SOLISTAI 
J, Banys, M. Blažauskaitė, R. Juška, 
M. Grybaitė, N. ir S. Kašėtaitės ir A. 
Na rinkai te M. Česniutė, S. Raudeliu- 
naitė; ŠOKĖJA E. Tareilintė: SMUI
KININKAS A. Žydanavičius ir Lie
tuvos dramos artistai, pagarsėjusio 
Amerikoj DZIMDZI-DRIMDZI’ dalyviai 
J. Bikinis* V. Dineika ir J. Olšauskas.

Bilietus pasipirkti- galima “Darbinin
ke” ir pas L.D.S. organizacijos narius. 

} Kviečia -DARBININKAS”
»———f————0

“ŽEMĖ SULAUKS MILIAR- 
DO METŲ”

Mokslinčių suvažiavime 
pro f. Munton pareiškė, kad 
jo nuomone vidutinis plauč
ių ir žvaigždžių amžius šie* 
kiąs milioną miliardų (kvad-. 
rilioną) metų. Jeigu per ini- 
lioną metų kokia nors plane-? 
ta arba žvaigžde susitinkaSll- 
kita. tai jos abi susikulia, ir 
pasidaro nauja žvaigždė ar
ba planeta, kuri vėl išbūna 
milionus metų. Žeme jau
niausioji iš visų planetų, tad 
jos galas gali ateiti tik UŽmL 
liardo metu. 9 y

------------------- - '

ŽMOGUS ŽEMĖS NE> 
LENKS

Amžiaus atžvilgiu. žnlogUŠ 
žemės nepralenks. Amerikoj 
mokslinčius daktaras Gornel 
(tart, t virtiną, kad už 75 me
tu žmogaus gyvenimo am
žius pradės ilginti* ir daeiš 
iki 200 metų. Tuomet 100 
metu žmogus bus visai jau
nas (kai 16 metų panele!);*

Savo pranašystę daktaras 
pamatuoja statistikos davi
niais. Jis Įrodinėja, kad 
1550 metais vidutinis žmo
gaus amžius pasiekdavo 21 
metus. 1850 metais, viduti
nis gyvenimo amžius sieke 50 
melu. O dabar per kiekvifb 
mis 10 metų žmogau.<gyveni- 
mas 3 metais pasiilgimu

Jeigu tikėti ‘šio daktare 
žodžiams, jai labai gaila, kad

Pusiauoficialiuo.se
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XJ- D A R B-I

DAINA

i

Lietuviai Katalikai!
’ I

i I

Matulevičius pakeltas titu- 
liariu arei vyskupu. Gruo
džio |<> <|. nrcivvskiipas išvy
ko i Kauna.

Ciįt parodoma miestas Longvicvz, ,Waąh. Yra sakoma, kad tai moderniškas, pavyzdingas 
miestas, būdavot?s pagal išanksto nustatytą pieną. Tąmies-tą statydino miško kirtimo ir 

Miestas randasi ant Columbia upes tarp Seattle ir Portland.

(ivVe- 
I ’anui 
t risde- 
malęs.

namas jau 
į.perankštas. Greta vienuoliu 

bro- 
Kunigai atlieka ne vien

>TAUJAS IŠRADIMAS
• VfKSNIO C ALINGA MOSTIS* 

Gydo, Reumatizmu, Ranku, Kojų, 
Nvzaroa skaude joną, šalti. Ranku, I 

Kojų, tirpimą. Duauli, G&lvoa Uimu- 
dėjimą, ir te/p vUeAtius aknudajMnaa 
( tik ne ronaa ).

Tukstočiei žmonių yra iiaigyde o 
milijoną/ dar nežino apie tai.

Deksnio Galinga Moatia yra ti«*k u 
verta aukso, kiek j? pati "tveria su
lig naudo* gydymo.

Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00, ' 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klaupkite p&a aptiek ori ua^tei p 
DEKEN’S NEW D1SCOVERY 

O1NTMENT.

Deksnis Ointment Co.
518 MAIH ST. BOK 353
HARTfORD, CONV. U. S. A.

būt u 
a rba
Jūs.

cll! oS

medžiu apdirbimo kompanijos.

pakram 
in vals- 

iari apie l iTmiTOnb 
i n uii'-kii, piet iiič"'. \ als • 
apie 177.DOD.<»i)<t akru.

PAS MARIJONUS

PARODĖ SAVO TIKRĄJĮ 
VEIDĄ

Socialdemokratai ir vai 
stieėiai liaudininkai papras 
tai mėgsta girtis, kad jie rū • 
»I
kai Sein; 
kinu -1' 11.;
iii i r<'ji >. 
I i • ■ k: i o i 
d U<’d ' 
['■ii-'Į .jos. 
žnioiicl ia i. 
dirbki) ir 
i, :o|- c- 1 I | i ;S. 
\ a!-l. liaudininl 
I. a i 111 
v; 
Jiej; ; 
1 o j a i!

■ * y......  ‘i užtarv-
i’ai jums, vaisi iečiai.

įgjriainpolė tai pietinės 
vos dalies širdis ir mo- 

centras. Jos vardas pa- 
O- jos pradžią. XVIII 
y (1750 m.) čia Įsikūrė- 

arijom) vienuolynas. Apie 
f-jjiažu-pamažu išaugo įnirš

is. Prieš karą jis nesiplė 
Jau trys dešimtys metu 

abėgo nuo tos dienos, kada 
Apleidau Mariampolės gim- 

ąziją, ir jis iki karo niuk- 
jo vis tame pačiame stovy-

GrĮžau iš Rusijos 1918 me- 
e^is, ir Mariampolė stovėjo 
Hokia pati, kaip prieš 30 me- 
'tii.
- (.) dabar f štai tenka man
£apsi lankyti Mariantpolč je.

ųstebau! Naujai pravestas 
džkelis. o tarp gelžkclio ir 

miesto visa eilė nauji) triobu. 
Tarp Kvietiškio dvaro j, iv 
jniesto pridygo nauji) triobu. 
kaip grv bu po lietaus.

. Bet labiausiai t raukia ma 
Lno akį Marijonu vienuoly 
nas. Ant didžiulio senojo 

šžrianio uždėta aut ras Lukštas. 
HSalia jo stovi garži. trimis 
aukštais gimnazija.

Nenoriu akim tikėt i. A r- 
' gi tai septynių metu dar 
ybas?! Įdomumo vedamas 
Užėjau pas 'l'ėv us Marijonus. 
No balti jų rūbai, kaip bu
vau papratęs matyti. Ih'1 jim- 
<įi. ka(p visu kunigų, 
liūnas 
’čiau, 
šim
Am

— Ne, atsakė; čia jauypa- 
likta vyresniųjų nuožiūrai, 
kur pakreipti jaunikait i.Vy
resnieji ištiriu „jų gabumu-; 
bandymo ir naujokavimo 
metu. Kuriems arba metai 
arba gabumu trūkumas ne-' 
leidžia eiti mokslus, tie krei
piami prie amatui, muzikos. 
S t idininkystės i r t. t.

— Koks gi mokėsi i> aniei” - 
vyrukams (ne vienuoliams), 
kurie gyvena bendrabuty. — 
klausiu toliau ? — Ar jie visi 
eina mokslus savo lėšomis !

— Už butą ir valgį — ats.i 
kr kilu. N.. vaikinai moka 
arba pinigais S5 1 it ils į numo
si arba tolygiai, produktais. 
Bet ir jų tarpo turime bėdinu 
kurie arba tik dalį moka ar 

N iek< > l lemo 
o dali m • >

*

INK A S ANTUAl>lE\lsj. SAUSIO 5 D

Amerikos geografiniai palyginimai

\’aisli.jos. iuimanf 
kitas 1erit<^i.jas 

Valstijų valdomas, že 
plotas susidaro tik bis 
mažesnis uz l'.uropa.

\ ot ko valstybė 
kaip Angli
ško! i jos ir 

kad d\ i Lai\ i ji.

M
v ---s

J*Lj**' ■ *£4?^ -y

A i "V- -

ĮĮE^r - - >.ySL jr. \ žrc? . 1 AYf o

įsai naujas, 
o pirma per 
meti) nebuvau 
didžiulis

s.
į kunigų darbuojasi daug 

lių.
'parapijos pareigas, bet eina 
•vedėjų irniokytojų pareigu 
'^mnazijoje. J

v- j. • Ck uistkiases. Dar- tri* 
mėtai, ir bus.visos aŠtuo 

ioš^ffrase^°~A'isi mokiniai 
0'vena bendrabuty, kuria
me yra naujausios kultūros 
patogumai: centralis Šildy
mas, savo elektra. įvestas 
vanduo ir t. t. Tuos pat pa
togiems turi ir vienuolynas. 

įčiPries gimnaziją graži irerd 
p aikštė mokiniams žaisli, 

'arp gimnazijos ir vienuoly 
po provizoriškuose namuose 

Itkalviu ir stalių dirbtuvės. 
Tai pradžia būsiančios anie 
;ty mokyklos, čia pat orau- 
ržsere.ja ir inspektai ( kur aii 
ginama įvairius augalus).

- “Kokiom sąlygom sto- 
a Į vienuolyną.” paklan 

 

ju kunigo N., kilias mane 

 

^'išvadžiojo po viei/mlyną i'-- 
yjo Įstaigas

“Sąlygom ! Jokiu sa 
'.lygų.” atsakė kun. N. Už 
tenka išsižadėti pasaulio ir 

siškai atsiduoti tarnauti 
ievui. Tiesa, perjaunu ne

am. Stojant į naujo 
ą reikia turėti 15 metu 
iąus. Sulig Įsiatynmis 

imdidatams reiktu turėti 
fevo pragyvenimui’ lėšų per 

Titrų meili, t. y. kol pa 
Knigs naujokavimo laiką, 

tą sąlyga ir liūdniau 
s neužkerta kelio stot i : 
uoliją. Kas neturi lėšų, 
duoda vienuolynas.
Bet štai Čia malaii dali", 
leivių, kas jiems diioj.i

ba v isai nieko, 
kančin turim 1 1. 
kančių 29.

— Iš kur gi vienuolija 
gauna pinigų išl.-iikvti laip 
daug berniuku .?

— Mes visi dirbam. <> mū 
-n uždarbiai eina b- iidron 
kas'»n. I r m- lik čia Mariam- 
pelėje, bei kiti dirba Kaum 
arlva Amerikoje.

Be to. ai si i ;m< ia geri) žmo
nių. kurie sušelpia vilnim 
liją aukomis. Y put ingai 
mums daug padėjo gerašir
džiai Amerikos broliai i r sc 
sules. Už .iii"- eina Amžun 
M i ši n auka.

— Ka tai reiškia amžino- 
mišios. klausiu nu-lclics )

— Ta i r< išk in. kad kol 
Dievas laikys mūsų vienuoli 
ją. tol kiekvicii;) diena bir
ia i komos v ienos 
tuos, kurie mūsų 
yra ]>aaiikavę bent 
Jų vardai užrašyti

.'gose.

Kiekvienam žinoma, kad. 
Suv. ValstijtTs susideda iš 48 
vaisi. ir Kolumbijos distrik- 
'<>. kas sudaro 3.026.789 ket
virtaines mados. gi pridėjus 
Aiaską ir kitas Suv. Valsti
jų valdomas teritorija.'*, sis 
sida-ys 3.713.510 ketvirtai 
n iii mailių.

Suv.
Ala ką ir
Suv.
mes 
kuli 
\ iena Nevv 
yra taip didele, 1 
įa. be Airi,jos. : 
Vali jos, i. v 
dvi šveieariji arba puse Ju
goslavijos. Prie Nevv Vilko 
prijojus pusę Nevv Jerscv 
\alslijos, turėtume žemes 
plot.-) lygų Čekoslovakijai.

Naujojoj Anglijoj, kuri 
susideda iš šešių valstybių: 
Maine. NTvv llampshire. 
\ el liioiil, MassaeIHlsei 1 s. lt. 
is'.ind ir Coimeel icul. dvi 
A i riji lik užimti) tą J migi 
uių Valst iji) kampeli, o < 1 v i 
Lietuvi tikrai sutilptų.

Prie Naujosios Anglijos

nė už plotą kurį apima Wis 
rosiiin. Illinois, įpili 
Michigan valstijos.

Didžiausia valstij 
'Pexas. Ji yra tokio didžio,

•kaip pirmiau buvo Austro- 
I \ eugri.jos Motjarkija j)ird< - 
idant; prieškarinę Rumuniją, 
į Kitas palygiflimas: Texas y- 
i ra biskį didesnė už šias su
jungta- šalis: Italiją., Švei
cariją. Austriją irJugwsl.avi- 

| ją-
j t > kaip apie Aiaską J i 
lyra penkis sykius didesnė už 
Tfaliją. arba lygi plotui kuri 
apima Ispanija. PTaiicija ir 
Vokiet ija.\

Vienok, reiika nepamiršti, 
kad nors Suv. A’alstijų plo
tas. iniinant Aiaską ir kitas 
priklausančias.valstijas, yra 
lygus Europos plotui. Euro 
pos gyventojų skaičius siekia 
-176 milijonus, o Suv. A'alsti- 
jti g'ygventojų skaičius siekia 
1 ik 118 milijonu.

. ‘ E. L. L S.

Ginniazijyj^aJjų Mišių knyg
1 r.2‘r. . hėšjžh gra’iA*

imi i limidii s gcr-i\e. Bei 
is s\;į;,'-!c p:i.'-;i IĮ >os 

1 11 '-Hm poi i;; i p;t ■ 
i;<*«} jau !<) meili ža 

dd i m 11 k.a 111 s
| Clš.'l 1Į H »s. 

Oi. brač!
Imi karšio 
mo!.:čkil va 

o sočialislai su 
lis jū-ų p ra 

■ips i<> molu jaumnno 
ddiidimiib. Tai lau ir <li

ii prasti! žmonių
: t '

ii- rinki! tuos ponus j Seimą, 
i savivaldybes! Ačiū Dievui, 
kad kataliku atstovų pastan
gomis buvo pridėta, šiloki 
pastaba ?
20 iki 25 metų valstybės tar
nautojai gauna pensiją tik 
pri vačius įrodymus (sveika 
tos liūdijima ). kad jie nega
li loliau t armini i.”- Na. čia 
jau 11 >rant uma : ncbegaLi 
dol cil."tos -'ip'iimm 1a1' 
mitui, tai reikia tave su-eini. 
B°t \’,4-p‘i nieįii žajinkii.s. 
va.dmasi. pelė! 
mi< seniukus.
•P s(to snmii. ' 
mint ijai cipi 
lievaldžios i<!.'ligose 
dviguba alga. A. a ! 
matau.
li-tai bei 
nbil.ai 
si ie '-ių. reikalais, 
bar ncb.alsiio-iii 
pa ilk 'e i ns!

Padainuok. broluži, daina. 
Graži daina man paguoda. 
Tylią. ramią- linksmą žvainą 
Padainuok, brolni/i. dainą. 
To dejonės Šalin eina! 
bailia laime, džiaugsmą duoda, 
Padainuok, broluži, dainą. — • 
Tavo daina man paguoda.

J. Š.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
miškai

Daugelis metu atgal Suv. 
V ;d.--i i.i i i m i 'k: a a pelno apie 
S22JM><!.(»()• i akiu ž< Ulės. Bet 
daba 11 miii laiku n pima 1 ik ;• 
pie Ii ;3.<>< Mi.tliD<) akrų. iš k u 
riu. 137.1 )DD.0(>0 akru niek įd 
noki r--1 i. I ’;r-1 • i ko 
i is i r L’oeky 7\1 < >’i i »1 
t i.ii;s 
ak ui 
t i jos
ežerų valstijos 57.<>(H'H)<)() ak- 

ir vidur:- 
53.- 
val-

iiirėtiime Italijos l.rasto di
dumą. o jei prikergsime pu 
SO Ne\v Jersey. lai gausime 
IJimiimi.jos didumą.
• l’iidėjus prie Naujosios 
Angiij os ITmis} Ivaiiia. turi 
'-line plota taip didelį kaip 
švet I i .ja a r t k raina.

šiandienine \okietija. lai 
krūvon sudėjus Naują Ang
lija. Ne\\ \ orką, Nv\v Jer- 
sev. I‘cmisyl vania. Dekiwa 
re i r Maryland.

.Jei prie \ i išminėti) valsti
jų pridėti \Vest Virginiją, 
t«> niotn +n’-esime Eranęijos 

"“didumo, inimant ir Alsaeo-
• Loi lame.

Didžiausia Eurojioj valo 
sHBė.- žinoma, yra Rusija, 
iniimmi Ukrainą. Baltgudi 
ją h-- Transkaiikaziją. Ne
žiūrim Rusijos didumo, jos 
plolas lik tesudaro pus'; Suv. 
Valstijų. Bei jei prie Euro
pos Rusijos pridėti Azijos 
Riisi j.i. tuomet t u rosime plo
ta dvigubai didesni-už Suv. 
Vaisi i jas.

Mūsii mažiausia valstija. 
Rhodc l-land. lygi lamom 
I .u rgu i i r 11 olami i ja biskį d i 
<h -nė už Belgija, via tokio 
didžio kaip Marylando vai 
-tybė. i Linija, kuri yra 1 lik- 
-lantis mylių diž^'-nū už 
Šveicarija, irau! tiek mažos 
iič už l'.-1 oi i i ja. sudaro tik 
trečdalį Ne\v Voiko valsti

Auriiija nėra didesne už 
Soin h (‘.arobna ir Li<‘lu\ a. 
kuri \ ra biskį didesnė už Ti- 
riją. \ engriją ir l’orliigali- 
ja vienodo didžio, bet mažos- 
nė-; už Imlianą. Kenlm-kv 
val-tija galima palygiuli su 
Bulgari ja, ir I bamsylvanią 
su < 11 aikija.

!o\\,-i vaisi i jo je gvvima 
daug čeku : jie g\ veiiti vaisi i- 
joje lokio didžio kaip Čeko 
-l<> \ aki ja. J ugpslav i ja. a iii 
ma toki ploią. kaip Oregon. 
I kum vi vauia ir Nev> Yorko 
\ ,d-t i.|os -u jungtos.

I tali ja. Rumimi ja. Lenki 
ja. Norvegija ir Einlandij;> 
via beveik vieno diližlo. 
Abelnai kiekvieną valstiją 
gulima palyginti prie Miksi 
kos.

Švedi ja vi a du sv k didesnė 
UŽ I ’t.ali. laip pat ir Ūkiai 
na. \ okiel i ja vi a 1<»ki<» di 
dži<» kaip abi valstijos Eolo 
rado ir Kaušas.

Eranrija. a^1 ra <lidžiaiisin 
valstybė Europoj v ra mažės 
nė už 1 ris sujungtas valstija-. 
Noitli ir Soiilh įtakota ir 

366 Broadway, So. Boston, Moa NJji'aska, nrlia biskį dides-

dieną
.Mišios už 
įstaig'oms 

Ibi) Iii u. 
Amžinų- 
Mes gu

, o jaunosios Vie
nuolių kartos laikys4<asdiei«' 
už j ims mišias, at—- 

— Vadinasi. ir liiomd. 
kuomet juos visi užmirš. t;i|i 
vienuolynas jįž .juos melsis ?

— Taip, atsakė kini. N.
— I ’ega lo gražu ! Štai i a 

riu sau. ^kiir yra meilės r; 
šiai ! šiai kaip gera 1 urči 
savo š;J v jo v iei 11 io| v i m- !

Įltikiaii 1 ()() lilu. papra
šiau ir mano vardą įrašyti i 
geradariu knygas ir pilnas 
dv asinio pat ri jot inio džiaug 
šiuo a i -1 s\<■ i k ma u gci'iji iė 
v ei i. Viciiv bė”

I

ri). Šiam -rytinės, i. ... 
iiės Allantiko valstijos 
()(10.000 akrų, centrą lės 
stijos 53,000 000 akrų.

Rokuojaul^kad medžio v-
- • rr ii^ -VV* oa/) zeso 1... j ū apie . r-to,iAx»,ot>u,tn/o_kil- 

biškii pėdų, puse iš kuliu 
„randant 1 ’aciI iko paVi’Jft'Ry h' 
Rocky Moiiritain valstijose. 
Iš \ i-it miškų. :H>0.097.000 
::k rų \ ra 
vybč?
-Hol. U i 11

Su 
dallg 
džio. 
vairių rūšiii medžio. 
I.e- turi apie ‘>0 rūšių.

Yra larpe 30.000 ir 10.000 
lentpjūvių Suv. Valstijos'' 
k u r pinu įmina apie 30.000 - 
(MH).OOO pūdu medžio. Di
džiausia pioviuyčia siipiaun.i 
apie milijoną pėdu į diena, 
•irba ta viena pioviiivčia i 
meili- dauginus medžio sii- 

įpiao-io negu visa Norvegi
ja. I ’io\ in\čia. rnfida-i Loiii- 
-iami vaisi ijoic kur apie 12. 
900 žmonių samdyti 
išdirbės!ė j. 
šilutis viso

miškų.
privaiiškos nu >sa- 

ir !)-!.7(> 1.000 ak) ii' i i
Los Ii Įlos.; \ \ be<.
\;alsi i jose randami 

minkšto j;- kieto m.e- 
Vi a apie šeši šimtai į- 

Ažiio

I

*
ii

i •

k •

‘‘DRAUGE
4 •

99 4

Metams.............
1‘usei įlietų ......
Atskiras numeri-

Pinigai geriausiai siųsti jierkaiū krasos ar ekspreso
“Aloiiev (lrdm” ai b.a įdedant pinigus į registruotą laiš
ką. “ 1 iraugo* 'adresas;

v

4'
Skaitykite Vienintelį Amerikos Lietuvių 

Kat(#fcn Dienraštį

D R A U G Ą
” rasi naujausių žinių iš viso pasaulio.

DRAUGĄ” skaitydamas, žinosi kaip gyvena lietuviai 
Amerikoje.

DRALGAS' talpina šviežiausių telegramų iš Lietuvos 
DRAUGAS” turi korespoudentų Lietuvoje, Vokieti

joje. Šveicarijoje, Anglijoj** ir kitur.
I>RAl <;.\S” duoda naudingu pasiskaitymu.
DRAUGAS” nušviečia svarbiausius dienos klausi

mus.
I>RAl’G AS” at<tov:iuja katalikų nuomonei įvairiuo

se painiuose klausimuose.
DRAIGAS” atremia katalikams daromus priekaiš

tus.
DRAUGAS” yra tikras Amerikos lietuvio Tataliko 

• įrangas.
“ DRAI’GO” kaina pigi:

Amerikoje ir Užsieniuose:

.... $.'j.on

...  0.02

1 m '.nvo j j;ui 
Belo. j >as;tk 

tokie tar
dar tai liauti 

ir gani ii 
alga. A. a! Dabar 

p tie ]>■ >| ia 1 sočia 
vnh.;iečiai liaudi- 

rūpinasi niūsii. vai 
Spi ok. da 
už lokius e

I

Užsir ašlvkiteI

Beveik' 
mrdžin

.Tuos leidžia eiti mok 
ats Vienuolynas. Kuri' 
lAigė gimnaziją ir fi.-nla

fnedžio
93 nuo- 
p rodi!-

CHARLES W. NASH
Kencsha, Wis. milijonierius. 
Jis yra gavęs iuodrankiu laiš 
ką, reikalaujanti $10,000.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue , Chicago, Illinois

• Telefonas Koosevelt 7791.

VYSKUPAS J. MATULEVI
ČIUS ATVYKSTA Į KAUNĄ

ROMA. N M 11 < Elta Y
Buvęs \ diliaus v.\ <1.lipas J.kilota šioje šalvjc yra čionai'? j 

suvartotas. Tik apie 7 nuo j 
šilutis išsiųstas užsienin: į 
Australiją. Pietinę’Amirik t į 
ir vakarti Europą. Norma-

Iišl...i|- l ičiais apie 2S.<M)0,-

l

•ažn tariu sau. I>ieve. 
tokiu įstaigų kilojau 

ia. Vienuolynas - tai 
net ir Itediiimisienm 

i aukščiausius mokslus. 
Betgi. klausiu to

,"ftr vts^t'T hmtnB k*tžia - 
įsius/ • sr —m.

ALBUMAS .
Relo.j lietuvių .šeimynoj ne

rami kokio norš albumo. Bet re
toj lietuvių šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriam* yra 
Lietuvos didžiųjų veikėju at 
vaizdai ir jų gyvenimų aprašv 
mni. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patrifthi priva 
to turėti tą Lietuvos Albumą.

Kairia $3,50. <
“DARBININKAS”

už pasaulinę 
ttrfcjfrkanf 

pasaulinį

Nesenai Princetono universitete studentai 
Konferencija pritarė Amerikos stojimui i

“LAIVAS” yra kataliku savaitinis laikraštis.
“LAI\ AS” duoda gražiausiu pamokinimu iš tikybos 

ir doros dalykų.
“LA1\ AS” aiškina įvairius priekaištus daromus prieš 

Kataliku Bažnyčią.
”L.\I\ T.” rasi gražių ir lengvų pasiskaitymų.
“LAIVAS” duoda atsakymų į įvairins tikylms ir <lo- 

jos klausimus.
“L.\l\ AS” teikia žinių iš \ Po jmaulio katalikų gy- 

veninio.
“L.\l\ AS ’ turi Bernai< iu Kolegijos Rėmėjų skyrių. 
“LAIVO” kaina melams Lietuvoje ir Amerikoje 

(du doleriai), pu&n metų $1.1)9.

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Aveaue , Chicago, Illinois
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KAS GIRDĖTI LIETUVIO KOLONIJOSE
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^MIT.MICH.
•:d N&ehas’laikas, kada L. D. 
K.įS^22 kj. bujojo, augo, stip
rėjo, 'veikė. . Bet tais laikas am 
nelaimėk neilgai tesitęsė. Da
bar mūsų kuopoj veikimas ap
sistojo. Irtą veikimą sutruk
dė maža kliūtis, tik truputį ne
palankios ajilinkybės. Gaila, 

z kad dėl kiškelio rankasmilei 
džiame, kad nienkiekis mus 
parbloškia. Gali būti geriau
sias, naudingiausias reikalas, e 
mes nei krust. Aš vis dar t i 
kiu kad vėl sujusime. kad pri
siminsime neseno laiko uolu 
veikimą, kati užliepsnos mūsų 
širdyse noras gerus darbus tęs
ti. Laukiame geresnių laikų, 
gal jų ir sulauksime.

Kad dalykai galės pagerėti 
tai rodo tas, kįįd gruodžio 7 d. 
laikytame LDKS. kp. sustin
kime pavyko išrinkti gabią ir 
veiklią valdybą. 'Tame susirin
kime rimtai buvo kalbėta apie 
veikimo atnaujinimą. Mūsų 
kuopoj buvo narių dviejų nuo
monių. Vieni remėme kas v- 
ra ideališka, kultūriška, kas 
kleia darbininkus. Kiti tuomi 
visai Besiinteresavo.

Dabar idealingesnieji darbi
ninkai turbūt ims viršų ir dar- 
Jias ėis. t . ' ■'

Naujas kp. koresp.

I 
i 
i

Kuncevičius, na argi lai nen-c- 
žmogus? 'Toliau J. L-. P. 

rašo Icą J. Masionis ir "Šiomis 
turi daugiau proto paduosiu*, 
legu aš galvoj. Meldžiamieji 
ir yra kvailesnis pasakymas 
Argi koks nors Smogus bei gy
vūnas gali turėt proto paduo
se? Gal J. t'. P. protas jau su
sikraustė iš g<ilvos į padus.

'Poliaus J. L. P. man pataria 
>it pasimokyt pas šleinį. Ačiū 
J.P. I’. jau aš nenoriu tokiu 
galvočium būt kaip .jūs esate. 
Podei-gi J. (’. P., “nezaliežnin- 
kų” Špitolninke. gali sau • 
džiaugtis jr toliau," lavintis ne- 
••.aiiežninku špitolėj.

” ,-T V)F. A. Krancevičius

JUOKELIAI
V"’!AV V Ai KOČIOTI

}: * ............. ’—
' LAWRENCE, MASS.

P “Keleivio^’ paskutiniam im- 
Mery vėl tas “J. U. P.” verkia 
CTokodiliaus ašaromis ir bau- 
Iv

Bo išliet savo tulžį ant manęs.
’^rantanra, kad uš

GARY, IND.
Balius. Savo baliumi, kuri 

i orėjo gruodžio 27 d. par. svet. 
šv. Kazimiero parapija pelnė 
virš ^DO.Oi). .Jei vargoninkas 
nebūtų nusigėręs tą'dieną. tai 
būtume turėję ir koncertėli 
prieš pat balių.

Parapijos mokykla. — Jau 
nuo senai pradėta rūpintis stei- 
-.imu parapijos mokyklos. b<*t 
lik per pastaruosius motus pra
dėta rimtai imtis darbo. Gerb. 
kum kleb. J. Martis, parapijos 
komiteto, nariai rinko tam rei
kalui pinigus, daryta plonai. 
Kiti flarbuotojai žymiai prisi
deda aukomis ir darbu. Tiki
masi. kad į metus kitus tą tau
tos ir bažnyčios tvirtovę tikrai 
įsisteigsime.

Vakaras. — Sausio 24 d. Šv.

_ v.

POVILAS BUKANTIS
Keletą metu kaip baigė Detroite konservatorijos smuikos sky 

: riu. Turėdamas didelius gabumus mokinasi kompozicijos. P
Sukantis sausio 10 d. dalyvaus p-nios širvaitienės koncerte 

. Lietuviu Salėje, Detorite, Mich.

' ir mkt’vo kabinetą 
a>'o;< '"logus. jo veidas paniu
rę.- ii imliudęs, ir jis sunkiai 
^suaimanavęs sėda į krėslą. 
I Daktaras, pažiūrėjęs i ligo- 
*;io veidą, kalba pats sau;

*\'cl mažakraujis!” ir paėmęs 
Igoniui už rankos liepki: “ Pa- 
rodvkite liežu\u! Mm!., m* vi-, 
sai gerai. Pulsą!., silpnas, nėr-1 
ringas... (Paleidęs jo ranką ir 
iriėmęs autoritetingą j>ozą):
“Sena istorija! Žmonės nori 

ryvt'iili be tyro oro: bek~urjmi 
galima?! Jūs matote, mano 
Irauge, koks aš sveikas? Ta’ 

.'-tai .jums; lygiai taip, kaip ir 
amsta aš būeia buvęs kapuo- 

jeigu aš ištisą dieną be jo
kių .judėsiu tupėčia savo kaln
iete. Tamstai būtinai reiki;: 
yro oro, jaunas žmogau: 'Pa’iĮi. 

•y rąs oras ir pasivaikščiojimai! 
.Tamsta turi būti ori* kuoiigiau 
Ja. Žinoma, .jeigu aš tamstai 
prirašyčia pustuzinį receptų ir 

tai tamsta 
puikiausias 
m* --- jokią: 

išysii;: 
t:ii 
va

girdyčia vais’tais, 
ųikytum. kad aš 
g'.dytoias. 'Pa i 
•aistų aš tamstai šiepi ir
mino vieninteli vaistai 
aikščioti. vaikščioti ii 

'■čioti!

BUČKIS
I'atėjęs iš <larl>o vyvrvaš pa- 

J«‘* t j<>. kad namie esama jo 
žmonos ir svetinio vyro, kuris 
jo žmoną bučiuoja.

— O ką tu darai, tu šelmi?
— Ką?
— Kodėl bučiavai mano žino 

ną?
— Argi negalima ’

Užniakijom $lt000.0ė0- 
cara-Bronii<le-Quinir 
riatisias išrasta-* 
II i Ii ’s sustabdo " i 
sulaiko gripą į 3 

Žinonuk durniau, kad ne-. Vcįk:a P‘ln:“• ,x‘
* oct išmeta lauk ,i>> t.

vidurius — suvikriua 
tveria spėk:} atgaivin 

Šaltis dalykas rimtas - 
čio priežasties miršta \:- 
dėkite ir jūs kurtu 
fce jam įsikibti. Sulai'.-' 

. 1< - 
pradėsit, tuo greičiau šah i 
Visos i . ’ ’ 
Tikrai Gauk 

€AS(W&KINE 1 
tai labai ntsiprašau.Eaudona Dėžė^OMS^* su paveikslo'

PARKE 7-i
Kerbiamasis! Prašau vsb- < t

galima.
— Na. tai labai atsiprašau,

aš nežinojau.
Žmonos vyras daug negalvo

jęs. ųš viso Rieties užsimojęs Turėkite po rauku. 
. . ” r\r»wia<sit tun <rriic*iatrenkė tam i ausi.

— Kaip drįsti nyištis?
— Argi negalima?
— Žinoma, kad ne.
— Na. 1

aš nežinojau.

•n 
’t

'1 '<«
.-n ruu . 
l»U!J Ji’uklr. *

r*

nptiekos parduoda Ilill^s. . 
ęaun 30c

Tautan ra, kact aš i 
iaitis uninėfam ramkmain Spi- 

įolninkui eianie kartesni ir už 
pipirą. Neužsimokėti] man su 
tokiu žinogiuii kritikuotis kaip 
“J. I'. P.." bet kada Lavvion- 
cep ietuviai Įdomauja girioj 
pusėj yra teisyllė? todėl turiu 
už garbę pranešti dar syki, kad 
J. P. P. yiAi tikras melagi* ir 
šmeižikas ii Tiando savo dėiūes
J. r. P. y? 
šmeižikas ir 
suki aut ant manęs.

J. 1. P. neatsako ant faktų 
jam paduotų ir pats save sii> 
kritikuoja, tokiu liūliu pasiro
do tas žmogus stovi žemiaii 
kritikos. Aš prašau prirodyt 
kada esu ir kokius aiškus esu 
klubo komitetui rašęs ir kada 
esu pasigyręs esąs geras kata
likas ir kokiam “Darbininko'' 
num. J. P. P. tai yra matę>. 
Ant viršminėtų užklausimų ,J. 
L'. P. neatsako. Tokiu b,ūdų 
aiškiai prisiptižįsta prie kaltė.-. 
Bet gi vis dar savo dėmes liain 
d.o nusiplaut kaip tas Pilotas ir 
bando k+tą apjuodint.

'Poliaus .1. L. P. nepjisi|»a- 
hįsta esąs tamsūim. bet vis sa
ve statosi eilėj “inteligentų?’ 
ir prisipažįsta kad ABC moki 
uosi pas J. Masionį o “aukštes
nius mokslus“ ėjogias “nez.n- 
liržninkus” bobinčij. Bravo J. 
I . P., dabar visi žinom kad *>i 
“mokslo vyras,“ bet tokiam 
“mokslavvriui” geresnio var 
do iK’galiir suteikt kaip t ik ka 
žirniuko ir nepraustburnio. 
kuris vartoja tokius šlvkšriū- 
žodžius prie moterų ir net vai 
kii. kad ir bjauriausias pasi- 

- leidėlis to nedrįstų pliaukšti.
•’’et kadangi J. C. P. y ra “mok 
slo vyras," tai jam tokia “ pro
fesija" yra labai maloni. T<*j 
singumą nurodytų faktu gali 
]>aliūdy ti J. M. ir I*’. P. ir dau 

-gelis kitu. 'Poliau gal bus skai
tytojams žingeidii žinot kas tas 
pei J. C. P.? Reiškia “-I. I ..” 
o tas “P." tai reiškia prog.i** 
syvis. Žinoma, **J. I." sjųvc 

•^vadinas progresyviu ir labai 
, ’jnokvtti o tas minimus mokslin- 

r^kt mano pavardės negali 
y P^al

Vaidins juokingą veikalą “Cin- 4 
gu-Tingu’* ir likusį laiką jiaves 
šokiams.

Jaunimas. — čia jaunimas 
turi L. Vyčių S2 rą kuopą, ku
ri yra gan veikli. Kaip vai j 
ici.nai, taip ii' mergaitės turi sa i 

“'/.o atletinius ratelius. Vaiki
nų atletinis ratelis deda pa"tan 1 
?;ii įvairiomis pramogomis pa 
dary ti gana pinigui, kad pava- 

’ . ar. įtaisius uniformas savo 
(.-vaidininkams tarp kuriui yra 
; an miklių ir s igabių. 
visos pramogos pavyko, 
iki svaidininkystes laiko 

■ lar keli menesiai, užtad nerei
kėtų nupulti ūpe.

Su svetimtaučiais. — čia vėl 
užėjo lyg kokia epidemija mer
gaitėms už svetimtaučių išlėkė- 
ii. Kame čia dabar kaltinin
kas. kaltė?

Darbai. — Darbai dabar eina 
vidutiniškai. Ko sulauksime 
ateity j, nežinia. Skrajoja gan 
dai ir ne visai malonūs. 'Pil< 
laimikis, kad. nevisuomet jie iš
sipildo.

Tik ne
Bei
v ra

tekinis perėjo per jo mažą , mino > 
krūtiiie. Jritonas

Kalėdų Dieduką- atneš-' 
naujas rogutes, su kuriom j 
neilgai Mziaugės. Povilas mm 
senai laukė Kalėdų, bet dar la
biau sniego ir nekantriai belau
kiant savo tėtuko pareinant iš 
miesto. Povilas iš džiaugsmo 
išbėgo lauk parodyt savo ma
žiems draugams Kalėdų dova-J 
ną. Ir tik už keletos minučių Į muose. ■

-u savo gražiu balsu, ba 
įritonas p. S. Rimkus, smuik’’ 

jam įninkąs ir p. Povilas Bukantu 
sjteipgi dalyvaus. Koncertas bu- 

turting.as puikiomis lietuviško 
mis damomis. Pageidautina 
kad vietos lietuviai remtu mū 
su talentingus solistus. Šia pro 
ga ir yra tam surengta, kad at 
silvginus už1 jų pasitamavim.* 
lietuviams Įvairiose progra

> . iZ.O' ** » .

gat
vės. Povilą 'mylėjo ne tik jo 
maži draugai.' bet ir suaugę.

Povilas apliko dar vieną bro
li. Stanislovą 16-kos metų; dvi 
s.'svri. Anastaziją 15-kės ir 
Bronę 14-kps meti] amžiaus.

Jo laidotuvės iš narni] G!t3! 
Dmiglas St.. Akron. Dilio, bu
vo !> vai. ryte pirmadieny į šv. 
Petro bažnyčią ir palaidotas šv.' 
Kryžiaus kapinėse. Daug žino- Į 
nių dalyvavo jo laidotuvėse, j 
Kun. M', (’vbelis atėjo Į namus į 
jo pasilikti, bažnyčioje pasakė' 
gražų paifiokslą -r palydėjo į I 
kapines. žaibas

ŲETROIT, MICH.
širvaitienės koncertas

Komisija

BROOKLYN, N. Y.
LDKS. 12 kuopos susirinki 

mus Ims 11 dieną sausio. 7:3' 
vai. vakare Karalienė- AngiT 
parapijos salėj. Visi ylrŠjninr 
tos kuopos nariai ImtjuflįjįįMit' 
dalyvauti ir naujų narių atsi 
veskite.

12 kuopos valdybr

NAUJI DARBININKŲ 
BANKAI

Jonas Taundrius
____ f_______

NEWARK, N. J.
Vilniaus Vadavimo Komit“- 

to mėnesinis susirinkimas i- 
vyks ketverge, sa lsio 7 d., I!>2(> 
•m., S vai. vakari’, šv. J in gio de
jos svetainėj. ĮSU 2 Ne\v Vark 

Rast.

Ielizabeth, N.
I)arbijiinkii Sąjungos

I os nariaį esate prašomi, ateiti 
i susirinkimą iP-imokcti liku
sias duokles. |»e to turėkim 
daug svar.-1 y imi. Žinote, rei- 

vabiybą išrinkti. Kuopo' 
s Ims parapijos

><• >ausio (i d. vaka- 
Pirm. V. Bernatonis

kč
st u.'ii inkima 
kambarin* 
re. .

parašyk ..Vietoj,

J.
1 (i kilo.

AKRON, OHIO
Liūdnos* Kflėdti

Ligonis. — Ikt. 
are...

Daktaras. — Ną, 
omą! Pradėsite

ponas dak-

Detroitiečiams plačiai žino
ma. atsižymėjus veikėja ir so
listė p-ni .MARĖ ŠIRVAITIS- 
NE, kuri daug karti] lietuviams 
tarnavo ir programas papuošė, 
dabar vietos veikėjai rengia jai 
koiicert;] .sausio K) d.. Lietuvių 
Salėje, Dix ir 2-’> gat. Pradžia 
koncerto.’) vai. ■'Koncerto pro 
grame dalyvaus veikėjas ir so
listas p. Jonas Valiukas, kuris 
ilgi <la ig karti] lietuvius links-

Nauja Amerikos darbiniu 
ką organizacija stoja Į ban
kini biznį. American Traii 
I)ispatcbers‘ Association pa 
skelbė įsteigimą finansinė; 
firmos. Įsteigė (’apital In 
vestors (’o. su kapitalu iš $2,- 
500.000. Pirmutinis bankas 
bus atidarytas Chicagoj. o 
vėliau Detroite ir New V or
ia'.

zmoma. zi 
ginčytis; 

imsta žiliai daugiau už mane, 
’akartoju: aš patariu tamstai 
gai vaikinti! Kuodaugiau- 
•i vaikščioti! Kitaip...
Ligonis. — Bet, daktare, 
it kojų... v
Daktaras. — Taip, taip! Aš j 
anksto žinau ką tamsia paša-; 
ysi. Kaip ir vis kiti, tamstai 
anašūs, pradėsi įrodinėti, kad 
aikščioji aliai daug. Taigi, 
š jums sakau: vaikščiokite 
.’šimt kartų daugiau ir. .
Ligonis.— Bei, daktare, mu/j 

o užsiėmimas...
Daktaras. — Na, žinoma, už- Į 

iėmimas neleidžia to darvti I . 1 iena giesmė, mano mielas. Tai j 
nešk savo užsiėmimą. Pasi- 
ink tokį užsiėmimą, kurrs leis- 
ų būti ilgiau tyrame o.e, dau 
liau vaikščioti,-įjungiau mank- 
Mynimosi! Sveikata, brolau, 
brangesnė už visus tavo užsi- 
’mimus. brangesnė už visa, ir 
largi... bet kuo tamsta učsi- 
:mi ?

Ligonis. — AŠ -aiškanešis...
Daktaars (susigėdęs)—Taip! i 

Ką? Laiškanešis... Gm... Keis 
ta... Nagi, parodykite dar kar
tą savo liežuvį.

ĮSTABUS VAIKAS
Kniubanosis poetas laikraš

čio redaktoirui: — “ Įkliuvus:, 
bulvė kiauroj klumpėj”-po-1 suolo priklijuoti ra5telj: -At- 
.■„m; !,<■ -orų tcnden.-i.ių, i"*'.sa,.giai _ šviežiai nudažytas.” 
dar ir savo istoriją, kurią pri- \ 
si minus, mano nugarą įedaij. 
raižo. Vakar
i- ^stalyti

alidėji,
■reti ;r.-ie
> T. I- sk.;!.
■ra miuiy s buvo nutrauktos ly 
žiurkių hrazdenimo.

šalį Į iimaeia i,
•siiysis. treji] 
a-ko Įocmą 

i.abalėliais...

Redaktorius. —
p> a>tni 
metu, kaip 

vaikas
jus mele. i
skaii v Ii.

landėlci atsistoti.
— Kodėl ? - •_ 'K
— Todėl, kad aš noriu ant to

MIRĖ KARALIENĖ
Italijos karaliaus motina 

našlė Margherita. mirė su
laukus 75 m. amžiaus. J i Ini-

DIDELIS GAISRAS

LAVVRENCK, Mass.—Biz 
niavoj miešto dalyje buvo ki
lęs gaisras. Gaisras smar 
kiai plėtėsi ir grėsė apimti 
dideli plotą. Bet gaisrinin
kai ugnį sukontroliavo ir 
gaisras nusotoliu pridarė lik 
už apie $75.000.'

AUDRA ANT SALŲ

i .** 
Pp:

’ • •
* < <

n sriysis 
i: t n 
einas

(iruodžie 2li toj l-'moj vai. » 
piėtų ant Vietos tapo užnuišt* *** •• ,• ^
Povilas, penkių metų amžiaus. 
Antano ir Onps Algknaisčių’įū-

* ’ rfS- V J

PAAIŠKINO
— - Kaip ponas advokate ma

nai: ar aš bylą pralošiu?
— Jei turi mažai pinigu, tai 

praloši, o jeigu daug. ta« 
daug akio praeis kol pra-

greit 
gana 
loši.

nugai 
vos spėjau para-Į 
paskutinį laišką 

• • salį pradėjau gul
tą nuotaiką, kurią ji 
ilt ytojuose. tik štai- 

r •) 
Pažvelgęs 

kad mano vy
niotų vaikas 
smulkiausiais

GERAS ANŪKAS
i — Seneli, kada tamsta vėl g 
sirgsi.’ '* ,3

| —- Kodėl tu klausi apie tai?
; —Man reikalingas naujas ž
buteliukas nuo vaistų. •,7

Geras patarimas genijams: 
Jei tamsta nori visiškai muzi
kai pasišvęsti, tai dėl tamstos’ 
karjeros būtų labai naudinga , 
kad tamsta grotum gramofonu,*?

Tai nepa- nc Pianu-
labus vaikas. Nebus 

tamsta vedoj, vy
kus jau spėjo pavy- 

išmokti po-

t
Į

t .

BOSTON'O DRAUGUI’ 
VALDYBŲ ADOJ

'' • ' *’ 
š?\nsjro EV BL. PAŠĖME 

DAUGPASA1CANTI SMŪLK^' * DRAUGI
IMENA

NesenaivokTetijoj įvyko ši- 
tol'.is nuotikis. Ka/J kur Parei- 
ny pmtavO' vokiety s su sesele. 
Kaž ko supykęs, senu paprati
mu, 'niek -gulėdamas iškišo lie
žuvį. St šuo dantimis grybšt. 
grikšt ir atkando 'liežuvį ..

Pakviestas gydytojas prisiu
vo nukąstą, i ležuvį.

ANTRAŠAI
Pirmininkas —-M. Zoba,

539 E. Seventh St.. So. Bostoo.-»afa< . 
Vice-l’irmininkas — J. Petrauskas, j į

250 (Jold St, So< Boston. M am
I'rot. Itrįjfcpnkns -įff*-r

5 Timpas Pk.. 'Souf Ii gost analam
I'rot. ~įf-r Glta

I-'in.
4<) Mfirlrt^^bad. Sd. 'Bostoa./Mpi*“" 

K asierius-^-; _Ą. Naudžiunasf'
KH5 J&^^įMdwa.v. So. Boston. Mes -s 

T va rk TMS,
T So. Boston. MaM-O

Draugija laiko susirinkimus kas 
čią tiedėldlenį kiekvieno mSneslo, 
valanda po narapijos kafej, <88
E Seventh St.. So. Bostv^.E Rpventb St.. So. Busto.. ii;

TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA
1 aktas. Prieš vestuves

Jis: kalba, kalba ir kalba...’ 
Ji — klauso.
2 aktas. Metai po vestuvių
Ji — kalba, kalba ir kalba...
Jis klauso.

3 aktas. Vėliau.
<-Abu rėkia, o kaimynai klau-

so.

VAIKŲ DARBAS
— Klausyk Jonai, kiek 

vaikų turit*
— Devynis — penkias 

giotes ir keturis vaikinus.
- O ką jie daro?
— Ką (Tavo? Laukia kada 

aš numirsiu.

D L. K. KEiSTUCIO DRUJOS 
; VALDYBOS ADRESAI . 
! BOSTON, MASS.

' PIRMININKAS — V. Zafleckaa, 
i 5K E. Broadway. So. Boston. 

VICE-PIRM. — Povilas Ruka,
95 C Street. So. Boston,. Masa.

l ROT. RAŠT. — Antanas Macejvoan
450 E. Seventb St, So. Boston, l&M*. 

FIN. RAST. — Juozapas VinkevfŠM
9(?) E. Broadway, So. Boston, Kam 

KASIEKIUS — Andr. ZallecfaS,
611 E. Fiftb St.. So. Boston, Mnait 

JIARF.ALKA—Kazimieras Mlkailtonta.'
906 E. Broadway. So. Boston."Maąa
D. I- K. Keistučio Draugija talko šar

vo mėnesinius susirinkimus kas pini* 
nedčhitenl kiekvieno mėnesio, po aMį 
694 VVashington St. Boston, lUaa 
1:30 vai. po pietį}. Ateidami ant aaaĮ| 

.rėkimo atsiveskite su aarinf dangiao 
nauji} nariu prie mum) dran<l>oa 
raftrtt

tV KAZIMIERO B K D«4(W 
VALDYB08 ANTBABA' <

Pirmininkas — J. Jarofta. 
I 225 L Street So. Boaton.

V«re-P>rm. — J. Grnbtnakaa. 
’57 M Street R«» Rostme

Prnt. Rnšt. — VI. MickeviC 
405 Third St., S. Boston,

- ■ «insi} RaAtįninka* - K Rauna -V 
8 Hatcb Street. So. Boeton

į ,«*

■">4
. ■

» * 

V-T - .J 
■u

■ - - - * ■

tu

mer-

-

— — — —n,
- .ofisų Rafltininkas - K KiMa* -J 

c " ; ■ y z.. ?
- o tiinka? L Svngirtya

III Rowrr J t R„
. .efcdary* P ljinėka 

F. Flfth St. Ro 
rangljoe reikalai* kralntir*- 

up.bikolųi^Mtlnlnka
•ts-.nifljs •tušuokime-

. <w,rwn»W~ -::s.
Dfc-8Tt LIETUVOS DUKTUt 

PO GLOBA MOTINOJ 
8AUTH BoeTOlT MAM

* VALDYBA .
• • ■<

tnrm '• z Zlflclen* - "
Ri) Corlict St„ TVorchcster. Mmk.

Vlęp f'lrm. — A. JnnnAnn(«nA 
>42*1 (VnhamMn R<L. Ro. Rnutab.

lelijas lakšte Bellevue Ndb.
►Ueg«. Ji tun 5v aląerių 1c

12 profesorių, 39 globiau ir... tik da stu-
^puoHdelto, M ji KTįto~"l^-'«ilX

ian WorkersĮ
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Tel. S. Boston 2300 g
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mailių •; 

dr. 
lak

■ 1 1 1 1 1 ,• ■!_rws_j
Ke-iiili'ni-ijos Telephoiuis ; 0779-K. K.
Ofiso Telefonas So. Boštoii 0779-\V

a reik;' 
le-pio.

t ; ’

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias Ir kroniškns nžslseaB- 
juskis ligas vyry. moterų V vaiko, 
pagal vėliausius metoilns. kaip tai: 
ultrn-violetiniais spinduliais. kwartz 
žiburiu, therino tberepn. ir kitais 
plektro moiiiknliškals budais. Egza
minuoju krauj:). šlapumo, ir spiaa- 
dulus savo lai'oratorij'oji*. Nutrau
kiu N-Ray paveikslus. Taipgi nu
teikiu patarimus laiškais.

Oįino ralantiot 
nuo 9 ryte iki !> vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antra* tūbos)
Telefonas------------------------S. B. 4000

A •
.t t ;• n < > /•; f11

H (GAL1NAĖSKAS)
g 520 E. Broadway, S. Boston | 
g Ofisas atdaras nuo 9 vaTėrylo iki | 
g 12 vaL tr nuo 1:30 va), po pietų | 

iki 5.;J0 vai. vak. ir nuo J iki 9 i 
vat. vak. Sventrr dleutf pūga)' — 
tarimo. K

. • I t v.1
. * t. 11

■t • f
•• 1 H* 1 •

Apatiška Sveikat
i :• I- ’H:i\ \ i j l j i i.Miiah’s
• m i:i;iiii. .v i»r.»’>:» i •••‘iii
iiiviij |w» \I'r.i'u.iiio
\ r i ’:i».•«:} lwj ,i;jf drhiti n -mi I 
n i.ilfi ••••isi.i ii :iikr
•»% i i:i*. il;i:: - .1 i:->ii k<•».» .

t > kilt- ■ i h :i it j \ it!h» \
li«,h • r •! uiti i .-įu . <kn ‘i»inhi. 
i i L.i.’hdni u- p.
• ! \ i ,n ’’ *
ik >»
hiiii i «i • • . I i»•• •

Ritomis nuo 8 iki 12 (pagal sutarti? f

kū i či n a 
plausiąs u/^ visus pi 

iėtus. A Ji kas 
thygi m"i i įdt 1 a t s i ė.i < >

: t!
r.

ijlSeredomis nno 9 Iki 12 vai. dieną f 
ESnbatomle nuo 9 Iki 6 vak. Ne<H t

I • I.•
.L

Tel. So. Boston 270 

J. MACDONELL, M. D.
Galiata tuaikalbtH ir lietuviikai 

onso rALARDoe: Rytais Iki 9 vaL 
Po pietį] nno J—*
Vakarais nno6—9 

5M B. Broadvray, So. Bostor

i -

I ' • j • | • t i | • i I <»\ n;. i . \ i .».
M .• I I i \ • U :• iii » H\ • • tr 'i • ant ! . •

u i ri- U:: m iri k.i»h;H I.iik* (i . • ‘■
I 'i I • .'Ii iilt.,1: ;ihi I1, i'iitolu •
IHL

if\\ii'tH •*. •••inii t'iLf* t-i i. J. . i ė. ,
i i i |>.« ; u l>ih‘ l>.»lilv’i .
• H r;«/•:..• »• i.

Mes Rekomenduojam
I i • it . | «• p I. -i i-» * i ui. r.u . | p

I \XI»\IM* . <11 \l i
t . t«» ; • r* | • ' i ■ * ii • iii

s =a
n Naujas Lietuvis Dentistas | 
: DR. ST. A. G ALVARISKl!

T»L Broękton 6112-

DANTI8TAB

(i t imdžio 27 d. i92.‘> 
Lit liu.-iiiian l-'u rnii u ri. 
(:’>2ii 28 I >i-<iad\va\, So. |

X.

AXTRAniKxrs. rausto n n. 1625

/Ylf T A 18 A I ll|Sausioi#aiUiary. 9 d.,19^6^>eChor» Šokiai bus pirmutiniai pradedant Nau-
VF Hl 1 n. 1 • O O 1 n-1 'ii , . terapijos Svetainėj ĮjosMetns..Taįickoras kviečia kaip jaunus,taip

1492 E. Sėvehth St., So. Boston, Mass. !seMs atsilankyti j'šiuos šokius, o atėję galėsite
Pradžia 8 vai. vakare.' į praleisti Uiką linksmai RENG. KOMISIJA.

I

METINĖS ŽINIOS
y. • e ■ ---------- ,--------

'■ AR PASIRŪPINAI?
Tik viena savaite beliko

* Darbininko” muzikalio vaka 
Ar pasirūpinai -pasipirkti 

tam vakarui? Jeigu ne, 
tai dar turi progos tą padary- 

Paskubėk, nes sausio 10 
įdiena artėja. Tą dieną So. Bos 

aio Municipal salėje (kur įvy- 
> kun. Šmulkščio prakalbos) 

įdainuos geriausios dainos meno 
‘“'•tistinės pajėgos. Pamatysi 
tris dzimdzius. Išgirsime cho- 
įrą ir porą kontestinių gražuo- 
'Mų. Bilietai parduodami ‘ ‘ Dar- 
;bininke” ir K. Šidlausko aptie- 
koje.

PALIKO TUŠČIĄ IŽDĄ
Bostone su naujais metais 

(pasitraukia senasis majm-u 
Curlev ii- j<> vieta užima uau 

^drišrinktasis Nichots. Še
šis majoras palieka mirsiu 

finansus blogoje padėtyj 
sBėgvjc kebuos sekančiu m 
tiesių naujasis majoras 
■surasti $1.509.009 skolon, 
įmokėti, o iždas tu-'-či;,: 
koma, kad nei viciia-. 
ras nerado miesto I

■ tokioje padėtyje, km p 
kartinis. Sakoma, kad 
sai turėsią būt pakelt i.

NAUJOS MAUDYNĖS
Bostono 'miesto vid-dvlia 

-nnskyre $389.090 pastatymui 
So. Bostone prie L St. nau jų 

^maudynių. Senosios būsimi- 
pš nugriautos. Tada, bus

- mifi.oon
•f. ..f. * •• * ’

akų ii\fc>00jnoterų.

1

I<
4
4
I

>0 vai. p<> pietį], apie d a r 
imtai lietinių \yrų kun. b 

Strakausko vedami, išsiri 
kiavo po dų i 1-91 u marša vo i 
a i riu š\. I ’ei i-o i r I ’ovi lo baž. 
nyrią. kurią hom- per pusę 
pripiltlr. \ argonams g; n- 
žiaiil maršų, užėmė virtas.

Vėliau atėjo ir kiiu liažnv 
čiu Saldžiausio Vardo .}< 
zaus Dr-.jos nariai, l’risipi! 
dė pilnutr l.-.-i^nyria vienu \ \ 
rij. O

Mažu ber 
smuikai ir va 
riant pusei inui pagietioj-•. 
Laike pamaldų \ imas jm: 
nas kunigas tenoru pagiedo
jo A \ę Maria. I k r I ‘alaum ■ 
nimą basas solo pagiedojo < • 
s;,|>iiari<. \ieio,u> pi iiari.n- ■ 
smuikai. Halsas skaiimi-jo 
majestm iš|<a i • 
O simiikos bal
iukai .-'velniu, i, 
tokia melodingi. • . ./ nei įiejimiomis 
dmisii a ilgei' ’1

I .-a!it j >o i::a l<1 
la ir L'iii. r\ '-ir; 
kamioj.iii!. d>. 
)•didzlai. .u < j 
min d i 
b - aulo r>/;

Į >|

sis s kaili
- milžiniškai, 

sas skambėjo 
Mi da i'vdm 11:1 < 

:.ą' harmonija, 
siela pakilo 

O. k;-! ,|| l i-m.
I< e,’, u-.. s|i

I:.m
• i i\ i - i
! ■■tilo

{ 
t i ’ ‘ ■

I ši !’
o pu’iiiaidij.
d1; i vi-- -1 i m

ė i o si r.'
■ i •“I-.

I - ! 
kili t h

. *»■.i ♦ • • t

I • *.
...J

blaivininkų vaka
Sekmadienio v.-d-uire, 

dL* L:L( I- bažnvt in ė j_ šalyj b i 
Blaivininkų vakaras, ži 
uių buvo nemi-dmigi

• C;d būl ;-;;ui
i hda.

buvo :žė- 
<.'• j u. s m-;

1.099 žm<,.
pel ną f

>ei-ii:ū 25.49. \
kad tas ivvlm

Vaidinimas 
ymą * aidint 
i 117

. L
Paminklas ant Amerikos Lmeivių kapinių Franci jo j. Kry- 

ius rc-jskia atmintį IrrdgėLnims, o Dovydo žvaigžde—žydams.
ciė:<-;i paroedma valdvi'..i.. \-nerikos-.tudenti] organizacijos, 

toja uz {..'"auline taiko i.- Amerikos Įstojimą i tarptautini 
ikos tėkmių. Toji ęrganiiac ja nesenai turėjo savo suvažiavi- 
a Princcntcno universitete.

kari 
La ik

n i BELLE KAY
i - •: * •. t:,,; ', :i

J-'
ODYKT.

i

•Ir

iiill-l.l • V:llg‘, - 
,lrl r-'lJIO 'Tiri.! 
•I l.itu -n:.liii. 
kiiršrnis ri-inl:ii-.
ai.VIHH. I>ri,-|;;ii,. 

n<>s -uii'i-. , p.

.• I.n •;

Namų Pasigelbejimai
Į Viriiuini d rupinių... virk tik įh-i

i iuiis :;r iH-iil.i.iliką iiijntilę, •>.-< 

'S iiiinuiH g ’jįa. dr^^nui.l
• H!,-•»• "■:■, - ii ritli Ino. -I:
u o ’ • i i i|-ti('. ir išpl.iii

• •. i s k - ■
• imi -ii

■ . : t. k
-v, r!-i u:
bryvitrre.Inrs

;. i.

ilUl

62, <> u»> 
spėjau A.

Seko, ka^ dnug jaunų š< i- 
tj

ie BosT^iį
pTiemiesųijis.

va u si e gyventi į 
^iro neprigulinčiu-;

Mirimu per 
Etai ant lauš 1,999 /.meniu ai- 
Hėjo 14.80, <> užpernai 11.97. 
Reiškia mirimu skaičių - 11 u- 
Rįitį padidėjo.

Ralius gerai pavyko 
•' Naujų Alėtų dienoj Įvykę-- 
jšv. Jono Ev. dr jos balius. 
• labai gerai pavyko. Žmonių 
Ūbuvo labai daug. Sale n- vi 

kambariai buvo prisigrū 
, biznis ėjo gerai.

SUNEGALĖJO
Plačiai žinoma ; \ <'i!<Č įns 

Al. /jlolia I < > i i 11 s 11 i f ‘ I lo H 11■-> 15 - 
negalėjo, hiųa m>a pavoji;; 
ųa ir po kol 111 dienu likimu- i 
į laivei k' nuo.

Patarimai

Ar Jūsų Vaikas
Tinka Mokyklai?

Tūkstančiai vaikų šiose dienose neturi tinkamos 
sveikatos atlikti mokyklos darbus, dėlto kad ne. 
valgo tinkamo jų sveikatai maisto. O to gali
ma išvengti duodant jiems tokių valgių kaip 
Standard ar Challenge Kondensuotas Pienas. 
Čia yra lengvai suvirškomo pieno ir cukrau 
kurie duoda vaikams pilna sotumą.

!5o

Padarykite vaikams valgiu 
iš Standard ar Challenge 
Kondensuoto Pieno kaip va: 
pudingu, košelių, pyragai
čių, saldainių, keiksų ir t.«t. 
ką jie mėgtų. Greit pastebė 
site kai vaikai pasitaisys. 
Blešinę visados laikyk šaldy
tuve reikalui.

DYKAI
Be rūšies gerumo ir sotumo jūs 
dar gaunat brangių dovanų už 
leibelius. šeimininkės, taupyda
mas leibelius gali išdabinti savo 
namus tomis dovanomis. Kiek
vienas Icibelis turi didelę vertę. 
Štai matot ant paveikslo stiklą, 
kuri galit gauti už 10 leibelių. 
Pridėkit-juos šiandien taupyt 

nuneškit i arčiausią dovanų 
Joautuvę bei pasirinkite ką no 

T gražaus savo namams.

• 'Zk-nienį. i <yV*N DAffjį,
Taupyk Leibelius 

i Dėl Brangių Dovanų

* l 4 * • 5 5
TRUMPI :il

Į SKA1TYMELJAIJ
| NAUJA KNYGA j 
g Joje telpa daugiau kaip
B 1QO trumpų pasakaičių |

150 pusk 45 centai g
DARBININKAS =3

366 Broadway, Bo:to» 27, Mass 3

» TEIa So. Boston 0506— W.
| LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston 

("Keleivio” name)
ŽOnso Valandos; nuo 9 Iki 12, nao 
gl:9G f» e !r nw> «:30 Ik! 9 vakaro.

k
v

r
(GUMAUSKAS)

706 Mals 8t, Montello, Mus 
(Kampas Bronę! Street)

^’ORAS PER 1925 METUS
^Bostone oras per 1925 m<* 

buvo truputi geresnis. 
1924 m.

Giedrį) dienų buvo 1^19. da- 
i debesuotų l‘»5 ir debe-

R&Otų 109.
feJLytingų dieni) buvo 199. 
jaėiių su perkūnija buvo 22. 
'Slit^nigiausia diena buvo 

jjo 4 d., slapiausius įm
uro kovo m.

I DIDELĮ DEFICITĄ
,Hj(>s vyriausybė min- 

i dziAngsnio uau ius mot h< 
iidėdama. šiemet Am’liia 

iktrilis motus pradeda su di 
sniu deficitu, nr<tu peisai. 

1925 m. Amdiia t.
^'turėjo $620.000.1 MMi. I 

turėjo I45/MX).9O9.

pernai
(l'IICI

1921

AUSIO VARDO 
’ ŽAŪS APEIGOS 

Sekmadieny, satmio ?,
♦

JĖ

• }..

Ačiū p nui AšMENSKUI
I IH . Į 

( ‘o. | 
|?l.S i 

ton) Vedėjas pi!. Asmenskis' 
paskolino L. i». 1\. EeiĮeraei Į 
jos skyriui suruoštam valdi• • . • • • • ...

/. /Z. A . /" l'lICl Įt>S

Sekančius Produktus:
• • •* kai;*1 i.«i i.»»i.» .d** iii«» i»i«‘ ■» k.ii

}■ ?l^«‘nMii.i I ’i I. \ i< n. • j l'i i
»»• .1 irZI.K •:»»>. Hl;.-

1.

pnminkla.1? Wjwhihgtone. Viduryje cžer€4io 
vandeni 200 joėdų augštumos. Kampuose

PARSIDUODA NAMAS
iri Iii S,-inn ini ir kmiituvė viilir-uini 

lil.itl ir I:ii>:is •Iri irijij ":irn<1>.lų. • i.i 
i., >lrl,ii ,r ■K'iiiokii-.čhinr .>ri<- l>i'zm<>. 
-.įeit vili i-nb>ki. KrcipMtė-- j "l‘:ir 

s i, .j. ’uu; i* ...hIm.1^. s*». It*»->ii*ii.
i - Irtli.. 2. l'’-i

čia parodoma projekt uoia j Roosevcitut 
yra balto granito sakų viduryje fontanas, 
simboliški laivai, ntvionty;-. Rno.;rvCito paroi.'

lanunKias w»hingtone. Vidu 
vandeni 200 j&cdų augštumfcj. 
t j visas pakulio dalis.

c

Mūsų Eostcn'o Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Fricnd St., arti Haymarket Sq.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

■ xt i. un i-ii:. Mass.
I I Sil'o’l. uiti U<"'ll'«>i'«l Si.

Ni:\V II \\ l'.N. < ON\.
I<o Tf'inplc Slrt-el. .irti l’rouu Sli'o'i 

m: 11 >< ;i-:r< >kt. «'< »N x. 
Ui.', (’< .11 l r,"-- SiiiH't. irti Alniu Stivet 

pltOVIhKM i:. K. I.
49 Ahorn Snci-t. .irti \\ :i>liiiigt<-ii Si.

NAUJA PROGA
: it.i-inhi- imi .iru'iiiiizitniii-i -rriiĮM'
•m.iimi l.nrii- pai.i- litiilmus nmiiiiK
i. -n i ii-ii.i \ u-i;i imi :iprinkt:i. Ii-
ii. 11 11 |>:ii>>-.-.i pm'iiiiiii’ < 'it > I *nin i - -.
I’.ll-!?lA-I.imil ki-'i l:l -llllilj -\ kili lill» L':- 
-i-ii'i ’i.ih..' -i-, ui ir mriini .i;ilnnl:iAoti.
sit:!i<i-. bu. įhi ibi šeimynas :;ii viMii> 
. i iiiir-inis ; i a m nia i- ir l.-ib.-ii rr.iži-•-. 
n ' e -kl:ir<i-. i’lmni^ ir kita-; inloi nr:i<

• .ilmi:i :;:niii pa-: \ INi’l’.NT I:
\\l|tt;osi: < \nibriiz -ii i o. IJ', l*.r<i;nl 

y. I'i-I S. I.,i-.l<iii Iilil7. t S. t‘J III)

I. l-.sii MUsijįjiziiię■ 
su Riwi|»er:it \ višku bizniu. V.-irtnJn ki
nui:!* k:illin-i. |{i-ik:il:tiij:inii«-ii )n:il<i 
n<’->it«- kreiptis į "I*:irl>inink<>" .\ilin.. 
i’-iili ltl <Kl’l\\ ;IV. Su. ilostull. M:l—».
--------------------------------------------------------------

PMIAI PARSIDUODA
pnikitx lt knltthtirh) a.iir.i .. \ i^i 

ir xi| puikinio r:ik:ind:ift ( fur
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