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EINA ANTRADIENIAIS, IR 

PENKTADIENIAIS
. k

Sina nuo 1915 m » £ ■ 1

Kaina 5 centai

Angliakasių streikas atsi 
dursiąs Wąshingtonan

NETENRA VILTIĘS__
Angliakasiu deryb a. 

kompanijomis po py i- 
<os buvo atnaujintos ŲereŲą 
itaruinką. Bet susitaikymo 

. iltis mažėja. Sakoma.”! k^ul 
ai tuo ginču reikės pasiekti 
\Vashingtona.

Dab ar .jau penktas menuo 
•imi kaip streikas prasidėjo.

J jgr Airija gavo dirt a. 
ij / TORIŲ

ŠĖRAI DARBININKAMS
SPRINGK1ELD. Mass.- 

lilbert ė: Barker Mfg. kum 
Danija netrukus išdalins sa
ro darbininkams šėru už $1. 
200,000. Per pastaruosius 
lenkis met us kompani ja sa - 

,<» Šerus pardavinėjo darbi- 
linkams. Ikalbininkas įmo
kdamas dolerį gaudavo kre- 
lito už $1.50. Dabar subs- 
oipcija pasibaigė ir Šerai 
uis išdalvti.

ANGLAS VES ŠV^DĘ

M)NDON. — Eina girdas. 
;ad D. Britanijos so^to įpū- 
linis, ‘ VelŠo princas, ves 
Švedijos karalaitę, 'koji ka
ralaitė yra Švedijos knra 
liaus sesers duktė. Ji mažai 
MU’.O žinoma, pasižymėjusi

., $ idone.
<

“DAR KO” KONCERTE

ATŪNAL—Graikijos nii - 
nisteriu pirmininkas pasi
skelbė diktatorium. J is pa 
ėmė visą valdžios aparatą 
savo žiniom

Apie tai jis paskelbė bau* 
kieta jo pagerbimui sureng
tame. Tą bankietą surengė 
gvardijos karininkai. Bau- 
kiete buvo keletas ir kitu mi - 
nisterią. Jis imąs ant savęs 
visą atsakomybę ir remsis ar
mijos ir laivyno jėgomis.

t -

UŽDRAUDĖ KVIEČIŲ 
IŠGABENIMĄ ~

Italijos vyriausybė mm 
sausio 1, 1929 uždraudė še
šiems menesiams kviečiu iš
gabenimą.

i

KIEK ŽUVO PER'AUTOMO 
BILIUS • _

Per pereitus metus Massa- 
cbusetts valstijoj per aulo 
mobiliu katastrofas žuvo 755 
žmonių. Gi užpereitais mi
lais užv o tik 709. I ‘ci nai au ■ 
lomobiilai sužeidė 25.730 
žmones, o užpernai — 19.599 
žmonių.

Tas nelaimiu padangėj i 
mas atsitiko m- dėl važiuoto 
.ją neatsargumo, bet dėl au. 
toniobilią skaičiaus padaugė
jimo. Pernai automobiliu 
buvo9l.5SO daugiau, negu 
užperimi.

iI

PASIŽADĖJO NERŪKYTI
NE\Y YOR K.- Mergino- 

dirbančios dėl Leagm- I-a 
l’olitical Eduealioii pa i>a- 
de.jo iicrūkyti.

I

4

♦*? * ■ -Ą

“DzimcLi-Drimdzi’’ajį

*

Sapnas virtp tikrenybe

Meksiko darbda
viai nusigando

NUGĄSDINO DARBDAVIUS NUPEIKĖ PALIKIMĄ
.   ___ . Meksike darbdąviai Jąbai _ X<j
‘ŠffetRffikyŠTT'tM?' 9tog-ąstfinti5” . ’./TSP- vusis ląikrašUmwk«^'T^raTik

pranioninitrkaT. A. Minti^by - užrašė- $40.000.- 
000 Nevv Yorko Dailės Mu 
ziejui. Bostono kardinolas 
< 'omiell t'>kį palikimą nu
peikė. Sakė, kad nors dailė 
yra remtin.-i. bet milij-mu-- 
rius Muiisi-y g'-r'mii būt 
daręs suvartodamas l:ms 
lijomis labdarv bei.

DIKINIS,
_____________ ^_^^_^_s^dąlyvaus “Darbininko’’ koncerte

Kompanija apdrau- 
dė dąroininkus

* —A------------ -- ------------------ -- ----- - -- --------- -------- —

ATAKUOJA AMERIKĄ
Ispanijos laikraščiai pik* 

tai rašo apie Suv. Valsti j:v/ 
už tai. kad toji uždraliile"į- 

'■gabenimą orendžią ir vy
nuogių iŠ Ispanijos. Laikra
ščiai rašo, kad Amerika tol 
nebus patenkinta kol liepa* 
darys Europa savo kolmi.ja.

menai ir
Nusigando vietiniai ir užsie
niniai biznieriai. -'Tas išgąs
tis kilo dėl naujo darbinin
kams apginti Įstatymu, Tas 
i si at vmas numato minimum 
algas ir taipgi dalinimas! 
pilnu. .To Įstatymo proj<-k 
tas dar nėra baigtas-.

pa 
m i"

Ten
savo
p va

AMERIR0S ŽVEJIS 
PALESTINOJ '

X ienas Amerikos žejis. 
kurs Alaskoj žvejojimo pra
monę vesdamas tapo milijo
nierium, atvyko Palestinon 
tyrinėti ar negalima bus ten 
tą pramonę išpltoti.

Už VOGIMĄ KALĖJIMAN
(’LARION, fa. — E. J. 

Thompson. buvęs (’itizen 
Stati* banko kasieriaiis pa
galbininkas nuteistas kalėti 
29 metii. Jis rastas kaltu 
pasisavinime $250,000 pini- 
bu. .lis prie kaltės prisipaži
no.

KAUNAS SU RYGA NUGALĖJO VARŠUVA
v*

Tolimųjų rytų susisiekimas su vakarais nustatytas 
per Rygą ir Kauną

MASKVA. 14. N I I ( Ella ). 'I'arpitant iiii<> susisiekimo 
konferencijoje Maskvoje, tolinmjii rytu susisiekimo su va 
karu Europa kryptis misiatyta per Ryga ir Kauna, bet įli
pei- Varšuvą, kaip buvo pasiūlę Lenkijos atstovai. '!’<>- 
kiu būdu įnistalvtas kelias 'kokio (Japonija) Maskva 
(SSSR) — Rvga ( Latvija ) Kauna" ( Liet nv a > ■ Bi-r
ivnas ( Vokietija ) — Parvž.iiis ( Prancūziją ). Kelionė T<> 
kio— Paryžius apie 15 tūkstiič-iu kilometru tęsis apie 15 
dieną.

LIETUVOS-LATVIJOS E&MINIS SUSIARTINIMAS 

REALIZUOJASI

kompanija apdraudė 
darbininkus. Apdrauda 
sldejo mm šių metujn adžios. 
Tai koinpa.ni.jai dirba 40.009 
darbininką. Apdrauda yra 
mm $300 iki $10.000. Didu
mas apdraudos priklauso 
mio tarnavimo kompanijai ir 
mm užimamos darbe vietos. 
Be lo už papigintas kaina- 
darbininkai gali apsidrausti 
ant s-iimu nuo $500 iki $5,000. 
Sujungta visli darbininką- 
a.pdraiida išneš apie $100- 
0110.000.

Apdrauda yra pomirtinė 
ir'mm visiško sunsgalėjimo 
pelnyti duoną per \užeidi 
m.a. x

J
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PRIEŠ BARBERIUS
Berline prasidėjo žmonių 

3'itestai prieš barberius už 
perbrangą rėkavimą už sku
timą ir kirpimą. Prie apro- 
lesttĮ prisidėjo ir moterys’, 
.kurios kirpdina sau plaukus. 
Ir joms rūpi pigesnis kirpi 
mas. Valdžia pradėjo dary
ti tyrinėjimus.

Iškelta nuosavybes reguliavimo klausimas

RYGA. 25, NU ( Elta ). Gruodžio 2 I d. Įvyks pušku 
finis Lietuvos ir Lai vi jos delegaei ją posėdis. /’/<>///// 
ei įh stlsihirhl tiri jiri< t n<''< sulfiiiits

rih <ji n i>yfhin Ktiiti.šiį. kurie ari imi.nisiii laiku bus 
Tam tikslui delegacijos nutarė iki s.-m

vidurio derybas pertraukti, dėklą modamos tuo 
v vriaiisv biii vardu, kad abi vyriausybes 

padarymo.taikins tarpiisav i<» pei kyl

NEDARBAS DIDĖJA 
' I lanijo.j nedarbas didėja 
pagerėjimo dalyku nesimato. 
Bedarbiu via S5.090. Ka 
danui Danijoj išviso gyven 
loju tėra 3.399.000. tai ska:- 
eius bedarbiu didelis. Rei

są vaite bbdarbią 
padaugėjo ant, T5.- 

4/ •> -

prieit a
-kaičia
()(>0.

i r

SŪNUS TĖVĄ NORĖJO 
APIPLĖŠTI

\VOR( ESTER. Ma" 
Loitis Parkelio. 17 iii’. 
žiaus. užsidėjęs kaukę,
puolė gatvėje levą, kurs ne 
še $500 darbininkams alga" 
išmokėt i. Bet ’*holdup" ne 
pavyko, vagilius su savo tai 
Jvininku turėjo bėgti. \ ien.-i" 
vagiliu suimtas ir pripažino. 
K iląs dar slapstosi.

PRANEŠIMAS
Pažaislio vienuolyno veika 

’ais ntsilankv >in sekančiose 
vietose:

Sausio 10 <1. Loveli, Ma«<. 
par.

Su pagarba.

sudaryti smulkiau.
si<> mėin.
pat metu savo v\ .
galutinio siilarties 
santykiuose miiiimaliniu muitu tarifus.

Be to. i atatinkama Latvijos deli-gai-ijos pareiskim-i 
Lietuvos delegacija pranešė, kad įstatymas apie svetinis,-i 
ilu žemės nuosavybių li*v idav imą Lietuvoj dar įieįsigalio- 

i rv ziin.i sii rast i pa 
Lat'i.jos piliečiu 
piliečiu Lai v i

iki 

H >S

SUSITAIKĖ
Švedijos audėju unija tu 

rėjo įiemit ikimu su darbda 
vinis. Darbininkai buvo b'- 
"ii-eiigi.i st reikiiol i. Tada 
kompanijom užbėgo jiems už 
akm ir paskelbė lokautą. -Iš 
darbo buvo atstatyti 3().(WM) 
audėju. Dabar valdžiai 
larpininkaujant unija 
k o m pa n i j oi 11 i s si i s i t a i kč.

NAUDOJASI
Nrvv Vorko namu stato

mas nei kiek nemažėja. I’le 
iiai daromi dideliems na 
mams. Iš to naudojasi <lar 
bildukai. Budavojinio dar 
bininkai pareikalavo alpi 
pakėlimo. Karpenteriai ' 
mūrininkai pareikalavo petį 
kiu dieną savaitės darbo.

Knn. V. Dargia

jo, ir užtikrino Lietuvos delegacijos pa" i 
tenkinamą klausimo išsprendimą apie 
nuosavvbiu padėlį Lietuvoj ir Lietuvos 
joj.

Atatinkamus d<>kumentii< pa-iraŠe 
jos pirmininką*-!. Pinicki ir Lalvi.i"* 
įlinkas K. I ’lmanis.
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NUSIŽUDĖ
\Y .\S1I | KG TO N. - Wtm 

(). Lovve pjRiatęs pačią imt 
š.-ml vaiką, aplnpo ja. Bet 
tuoj dcl šito Įvykio taip susi 
krimto, kad paėmė reVolvr 
i i i r nusišovė.

L AURI A PRIPAŽINIMO
Rusijos olicijalis p-reky 

bos laikraštis parašė, kad 
per 1925 metus Rusi jos pro 
kybą su Amerika siekė $105. 
000.000. šitas faktas, rašo 
ma tame laikraštyje. turis 
paakstinti Amerikos valdžią 
pripaž.inii Rusiją.
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PAILGYS AMŽIŲ

NEW YORK. — Viduti-• 
uis šio miesto gyventoją am 
žius yra 54 m. Naujai pa 
skirtas sveikatos koinisi.jo- 
nieritis I >r. 11 a ris sako, kad 
žmonių amžių galima pail 
ginti dešimčia metu. Bei rei 
kės. kad žmonės panorėtu ii 
gesnio amžiaus ir klausytu 
sveikatos patarimu.

Dr. II a rris turi i a m t i k rą 
pieną- ir jam i v y k i 111 i t iii k si t 
10 meili. I ‘imliausia reikia 
su maži nti. kūd i k iii mirt ii ign 
ma. paskui vaikus pripra- 
i i i it i prie sveikai iiiguino pa 
proč-in ir po to suaugusius ■ 
raginti sveikatingumo laikv 

1 is. Vaiku mi rt ingnnias su 
mažės, jei moi ino> žindys sa 
vo kūdikius. Senesniu vai 
ką papročiai jJhis nustatyli 
nmkvklose. Suaugusieji sve; 
katingumo bus- pamokinti 
per tam t ikra s paskaitas, per 
“mūvius." per laikraščius, 
per knygeles.

SVEIKATINGUMAS PER 
TEATRĄ <

Su v. Valstiją Dži o V o s Sa 
junga pernai buvo paskviliu 
si kontvstą rašyme sceniško 
veikalo, kurs rištu s i su svgj- 
katojp užtafky 11 ui, ortra^y AVįf- 
ra ir tam panašiąj. 1‘aga- 
minta buvo gi • r i j" 'vl^k?rW. ‘
met daroma tas pat. I ’ž gv ■ 
riaiisią veikalu dovana bus u 
$100. antra dovana iš $50. 
trečia iš $25. u<» to dar bu- 
penkios dovanos po s|O. !'<■’ 
sčjais paskirti profesoriai • " 
\evv orko ir Bostono imi 
versitrt u.

,1

III.

BAISIAI ĮTŪŽO DĖL PLAU
KŲ NUSIKIRPDINIMO 
ARLINGTON. Mass.

II. 11 įimpbi ey 'o pati. 17 
amžiaus, misikirpdino plau
kits. Vv'ras pamalęs, perpy 
ko ir apgriebčs žirkles pi’ 
baigė kirpti ką barb-ris Im 
v o į »al i kęs. I ž 1 a i ji pa re’ 
kalavo divor.-o ir teisėjam jai 
pri |iažino teise į>er--i"ki rt i i r 
tėvu vardu vadintis.

NUSIŽUDĖ 153 KAREIVIAI
Austrija teturi maža arini 

j i. vos iš lii.000 kareiviu. Bet 
ir iš ją pereitais įimtais nu 
sižiide 153 kareiviai.

SAPNAS IŠSIPILDĖ
MIIAVAPKEE. Wis.— 

šv. Stepono kalaliku bažny
čios kun. daines J. (Ibvrle du 
sykiu naktį sapnavo, kad 
Bažnyčia dega ir abu kartu’ 
nubudęs pro klebonuos Įau
ga žiūiėjo ar nedega bažny
čia. Trečiu sykiu susapna
vęs ir prabėgęs prie lango jau 
pamatė, kad bažnyčia dega.

NUOSTOLIAI DĖL GAISRŲ
Suv. Valstijose ir Kana

doj pernai buvo dideliu mm • 
"toliu padaryta dėl gaisru. 
Išviso nuostoliu padaryta už 
š:’,7-'1.500.550. Tai keturiais 
milijonais mažiau, negu 192 1 
m.

SUDEGĖ BAŽNYČIA
\\ JLLINGPOITI). Gi. -- 

iaišr.'is sunaikino Adve’T 
protestantu bažnyčią. Xm»-

•sloliu irž apie $3,5.000.

(

PRISIPAŽINO PAVOGIME
DAR 'I'KORI), d. Guv 

L. Baker pasiskelbė esąs kai 
liniuku. Prisipažino, kad 
<1 irbdamas I ‘uinamo miesl> 
Kilst National Banke puvo 
ges šl5.300. Pasakė, kad s:< 
žinė nedavus ranivbės irpri 
ėjęs prie to, kad daugiau 
m-galejęs kenlčt i ir turėjęs 
prisipažinti. Iš p. prisip.-i 
žinimo susekta. k;nl ir kitas 
b.-mk<> valdininkas y ra lame 
iv vilas.

♦

PARAMA NUKENTĖJU- 
SIEMS

\ okiet į jos prezidentas 1 lin - 
denliiirg inti-ikė 2OO.poy) mar
kiu org.-iiiizacijoms teikidn- 
čioms paramą nukentėju- 
sieiiis mi<> potvinio.

\ okietijoj daugiausia žmo- 
nįjs-ąukentejo palei Reino u-.

padarė už bipi^'s*CiQOO,00(» 
markią. 'distrik4xv-Onto_. 
dėl pot vinio bedarliiu atsira 
do (io.ooo. —

Pastarieji potviniai Euro-, 
po į bu m lokie. kokiu nebit 
vo per pastaruęisius 2<M> me- 
1 ii. \ngli joj be paliovos Ii ■ 
jo daugiau, kaip per dvi sa ■ 
v a it i.

Eramija. Riimunija. !!•>- 
landija. Belgija ir Vokieti ja 
daii?iaii"ia mikeiitč-jo.

KUR PINIGAI EINA
Šiai ist ikos tapo surinktos 

apie lai. kokiems reikalams 
ir po kiek Su.v. \ alsi i iii žmo
nėm išleidžia pinigu. Ir taip 
per iiietum peri iiimams. pau 
• lėliams ir visokiems veido 
lepylanim išleidžia po $9. 
muilui išleidžia po Š3.7O. per
lėk liaus v .ilgiams p<> š 15. šaI- 
t.-ikošci ( iec i-reamui 1 po š3. 
įiear btvr’ui p<> Š4.I5. kny
goms p., ši.10. leairams po 
šS.|5. auioniobiliams po $21, 
mėsoms p<> $11. pianams, 
v argonams, gramofonams po 
Š2.2O. publiškoins mokyk
loms p<> $10. foiiianinems 
plunksnoms po 1S<-.. grabams 
po 65r.. - sveikatos dvpart- 
mciitains po |V-.. profesorių 
algoms po 1 b-., dantų milte
liams po 22e.

Suv. Yalmtijose žmonės 
per melus liek prarūko, kad 
tais pingais būt galima visas 
vald žios skolas užmokėti.

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO

Su v. Valstiją Svvitclimen "" 
l’iiion. turinti 19.900 nariu, 
pareikalavo iš geležinkeliu 
kompanijų. kad uakliniu 
darbininku algos būt u pakol 
tos ant 7 nuoš. Tas kompa 
ąjjoms per metus at seitu $2. 
000.000.000.

UŽĖMĖ DIDELĮ BRAVARĄ
LA \V RENE E. Mass. — 

Gil’ Edge Beverage kompa
nijos bravar.-i" tapo prohibi-' 
eijos agentu užimtas. Spė
janti. kad jame buvo tlirbn • 

•ma svaigalai. Esą suimta 
Idaiktu už $:u>o.ooo. Konfis- 
Ikttoja daug “uear Imer’n.’’

4
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penkto legioninkij pulko va- 
daj puikiu. Skvvarčynskį.

AUKŠTOJI PANEMUNE 
TIES KAUNU

Gruodžio 13 d., po visu pa
maldų parapijos salėj įvyko
vietos organizuotu darbinin
ku visuotinas susirinkimas. 
Reikia žinoti, kad Panemu
nėje visą organizaciją susi
rinkimai prasideda ir baigia
si šv. giesmėmis arba atatin
kama maldele. Tariamasai 
darbininkui susirinkimas 
pradėta malda i Šv. Dvasią.

Šieji klausimai valdybos 
buvo pateikti ir susirinkimo 
priimti: Pirmiausia pagerb
ti septyneriu metu Vytauto 
jEndziulaičio mirties sukak
tuves; atsistojus sukalbėta 
už žymaus darbuotojo ir d i 
džio prieteliaus darbininkų 
dūšią tris ‘‘Sveika ^Marija” 
iriiek amžiną atsilsį. Stu
dentas kliu. Justinas J uodai 
tis referavo apie spaudą, jo< 
reikšmę ir galę. Žydai, gir 
di. suprato spaudos galybę, 
dkleliaus’ius ir Įtekmingus 
užsienio laikraščius savo glo 
bon paėmė. Todėl girdi da 
bar žydai visą pasaulį, sulvg 
savo pažiūru, informuoja ii 
per spaudą sekasi jiems nu 

savo priešus — kri 
Minėta, kad ir 

sočiai ėstų 1 a ik ra 
t žydu remiami, 

kad jei darbiniu 
save organizacija

sekmadieniais 5 vai. vak. bū
na Valančiaus liaudies uni* 
versiteto paskaitos, tai šian
dien btls paskait aapie radio 
išradimą ir pavyzdžiai paro
dyti. Galop priminta tėvams 
kad i paskaitas vbiku nebe
leistu, kadangi jie nieko ne
supranta, nuobodžiauja, už
ima vietas ir norintiems 
klausyti kliudo. Baigta ata
tinkama maldele. />. Dzūkas

galėti 
kščionis. 
] jetuvos 
š?-iai yra 
Perspėta, 
kai nori : 
palaikyti ir kad nepatekt;] į 
socialistų — žydu rankas, ta- 
privalo savo organą remti 
nes nė vienas laikraštis tiek 
nerašo apie daipininku rei 
kalus kai '“ Dąrbininkas." 
Jo kaina visai nedidelė. užs; 
mokėjai metams 8 litus, ir 
kas savaitė tui:isioįiixuižąržiuii«< 

' • pluoštą ir naudingi] pasi
skaitymu šv. dienai. J e. 
vienas nepajėgia, tai keliems 
susidėjus išsjrašyti nesunku 
Kas pripranta skaityti lai 
krašti.,tai jam be laikraščio 
atėjus-šventai dienai nyku 
žmogus be laikraščio, tai kai 
kareivis be šautuvo. Dar vi 
su mylimas: pavasarininkų 
organizatorius kliu. Juoda' 
tis paminėjo kas atsitiko imi 
versiteto rūmuose, kaiužžy 
delį. kursai Lietuvos kareiv į 
nukovė, karo teismas jį (žy 
delį) mirtin nuteisė, kai s<>- 
cijalistai ir žydai studentai 
prieš karo teismo nusprend- 
mą protestavo, kai krikščio 
nys studentai, ateitininkai ii 
tautininkai tam priešinosi. 
Kitas kalbėtojas pridūrė kai 
socijalistai Seimo komisijo 
se nieko neveikia, tik Seimo 
plenume kada visi susirenka. 
Įvairiais paklausimais ir iii 
tei;peliacijomis trukdo dar 
bą/arba k/ida apvaikščiota 
6 gruodžio d. Didžiojo Vii 
niaus Seimo 20 metu sukak
tuves. tai krikščionys bažm. 
čiose meldėsi, valstyliės teat. 
re vaidintas “Jasros- 5/7- 
llūx.,, darė rimtus susirinki 
mu^ vpač Seimo rūmuose, tai 
socijalistai gi tą iškilminga 
ją dieną 'partijos tikslams 
pavertė ir bendrai su pažan- 
gietHais prieš tikrąjį] kri 
kščinnių valdžią agitavo, ją 
smerkė. Dėlto sflsirinkusio 
ji Panemunės darbininkai 
užprotestavo priešvalstybinį 
socijalistą pasielgimą. (Žiū 
rėk žemiau protestą).

Kalbėta kad darbininkai 
privalo susirūpinti “Darbo 
Frde/•///•/ Ton Icreiiei ja.
kuri įvyks 24 25 2G d. sausio, 
ir savo opas, skurdžius val
gus surašius \ \ riaiisiamjam 
“D. E.” sekretoriatui pa
duoti.

Pranešta kad kai visuomet

PROTESTAS
Kadangi socialistai, kai 

iš laikraščiu žinome ir kai 
dabar mums pranešta. Sei
mo komisijose nieko nevei
kia. gi Seimo plenume pa 
klausimais ir interpeliacijo
mis trukdo darbą, kadangi u- 
niversiteto rūmuose su šy
dais susijungę palaiko bolše
vikus ir jiems užuojautą 
reiškia.^kadangi minint di
džiojo Vilimius Seimo 20 m. 
sukaktuves išnaudoja savo 
partijos tikslams o visur ir 
visur su pažangiečiais įtaria 
Lietuvos tikrąją krikščioniu 
valdžia, tai mes J uozapiečiu 
dr. A. Pimemimčs skyriaus 
darbininkai 13-tą gruodžio 
d. visuotinam susirinkime 
prieš tokį nešvarų visos opo 
zieijos elgimąsi, ar jis bū 
tu iš dešines ar iš kairūs, pro 
testuojame ir sincrkianie. gi 
Lietuvso tikrąją valdžią 
remiame ir jai užuojautą i'- 
pasitikūjimą reiškiame.

Vice pirmininkas Dr. ši,T-' 
litą. Sekretorius U///. /hc/>- 
/</s. Kasininkė A. K rtt t l,aa - 
shaifr. Nariai: K. Sal.alaa^- 
/./\s- ir J/. Čcheh/lč: Organi
zacijos globėjas l,-an. .1. (iri- 
ae^ičius.

t...------------------------------------------- '

PEŠTYNĖS VILNIAUS LĘN 
KŲ REDAKCIJOJE

Vilniaus lenki] spauda 
plačiai aprašinėja įvykusį 
Vilniuj paminėjimą sukak 
tuviu dėl sugrįžimo Pilsuds
kio iš Magdeburgo tvirtovės. 
Pasakyta daug kalbu, kurios 
buvo net neleistino tolio. Po 
to kitą diena buvo užpulta 
“Dzieimik \Viicnski" redak 
cija dvi veliamojo st l aipsnio, 
kur kalbama dėl Pilsudskio 
padėties dabart info krizio 
metu. Į redakciją atėjo 2 
karininkai ir pareikalavo iš 
redaktoriaus Obsto išduoti 
straipsnio autoriaus paval
dė. Redaktoriui atsisakius 
\ ienas karininku puolė re 
daktoiiu ir kilo peštynės. 
Kiek vėliau į redakciją įsi 
veržė 20 legiomnkų karinin
kų puolė redaktorių ir kilo 
peštynės. Kiek vėliau į re 
dakriją įsiveržė 20 legionui 
kų karininku su d\ iem pul 
kininkais, kurie reikalavo 
redaktoriaus Obsto ir žiau
riai elgėsi su redakcijos ben 
dradrabčmis nn>1 rimis ir su 
reil.^mona. 
ta konfiskuoti 
numerį.

Laikraščiai rašo, kad Vii 
niaus garnizone viešpatauja 
didžiausia betvarkė, legionu 
pulkai reikalauja iŠ karo vy 
riausybes pakeisti gen. šen 
tyckio kareiviniii pavadini 
mą I ’ilsudskio vardu.

- ____________________

ir* 

PRIEŠ PILSUDSKININKUS

Dėl nūkalūv nuo pakeisti 
V i Iii i aus kareiviniu pavadi 
mą vieton tr<n. šeptvekio 
maršalo Pilsudskio vardu 
karo mi lelija atleido iš 
tarnybos pirmos bgioninku 
divizijos, vadą Dab Birnae 
kį. pirmo legioninkų pulko 
'adą puikiu. Krušcuski ir

RASTA 15 PŪDŲ SIDABRO

VIRBALIS. Virbaliosto- 
tyj viename iš traukinio va
gonu, ėjusiu iš Rygos, pasie
nio policijos valdininkai ra
do keletą dūžių su Įvairiomis 
sidabrinėmis monetomis (ru
są, vokiečiu ir k.) — viso a 
pie 15 pūdu.

Ypač keistai atrodo ta ap
linkybė, kad sidabrui pavy
ko pravažiuoti nepastebėtam 
keletą pasienio punktu, nes 
spėjama, kad sidabro dėžės 
atėjo iš Tarybą Rusijos. Šis 
dalykas uoliai tyrinėjamas.

NOREIKAI (Paežerių 
valse, j. Noreiką kaime lap
kričio mėli. 14 d. apie 8 vai. 
vakare 
užsidegė kluonas, 
no užsiėmė degti 
Nors vakaras buvo apsitrau
kęs migla ir gaisro 
nebuvo matyti, bet 
apylinkes subėgo 
žmonių. I ’astarųjų 
gomis buvo 
ugnies kitos triobos ir apge- 
sytas tvartas, o kluonas su 
degė su visais javais ir paša
ru. Gaisro priežastis kol kas 
neaiški.

pirmininkas — gabus vaiki
nas — išėjo Į kariuomenę. 
Norima kalbamąjį Ūkininkų 
Sąjungos skyrių subendrin
ti su Švediškių. Čia ūkinin
kai gerai susipratę. Per rin
kimus visada laimi dešinioji, 
pusė. Valsčiaus savivaldy
bėm didesnė pusė susideda iš 
dešiniąją ūkininką, kurie tu
ri iš savo tarpo išrinkę J. 
Dailidę viršaičiu.

Visame Lukšiu miestelyje 
Šailgatviai iškloti lentomis. 
Bažnvčia, karo metu vokie- 
čiu sugadinta, baigiama at
remontuoti. nes mūro sienos 
liko sveikos, tik sudegė sto
gas ir kitos medinės dalys.

ūkininko Jančaičio
Nuo kluo- 

ir tvartas.

aiškiai 
visgi iš 
nemaža 
pa-stan-

apgintos nuo

VABALNINKAS. Lapk. 
mėn. 18 d. čia įvyko valsčiaus 
tarybos posėdis., kuriame ta
rybos pirmininku išrinkta A. 
Aukštikalnis, padėjėju — B 
Matusevičius. 'Tarp kitko 

_ jjuitai ta : rengtis prit> mieste
lio gatvių grindimo ir imtis 
to darbo, kai miestelėnai su 
dės tam tikslui 2.000 litu. 
Nepasisekus balsavimo keliu 
uždaryti smukles, leisti 19*20 
m. miestelyje laikyti vieną 
degtinis, sandėlį; ir vieną 
traktiiU'ją.-Vfnšyti pašto val
dybos, kad esamuose val
sčiaus bažnytkaimiuose į- 
steigtu pašto agentūras. |>fr- 
moj eilėje Kupreliškyje ir 
Salamiestyje. Prašyti Sei
mo ir susisiekimo ministeri
jos pravesti plentą Panevė- 
žvs—Vabalninkas—Biržai.

NEMAJŪNAI (Šventeže
rio vai., Seinų apskr.). Ne
majūnai gana didelis kai
mas, bet jame apšv ieta labai 
žemai stovi. Iš 50 ūkininkų 
vos keli skaito laikraščius. 
Šiais metais, ]>radėjus eiti 
“Ūkininko patarėjui,” kaž 
kas užrašė dviem ūkinin
kam: Yl. Purviniui ir J. 
Buklieriui tą laikraštį. Gavę 
“Ū. P..” minėtieji ūkiuinkai 
užsigavo ir jo iš seniūno vi
sai nepriėmė. Kaltino, už
prenumeravus moksleiAį Y. 
G., kurį net sumušti žadėjo.

Kiek laiko praslinkus, į 
kaimą parėjo daugiau to 
laikraščio egzempliorių, tuo
met ir minėtieji ūkininkai 
prašė seniūną, kad ir jiems jį 
atnešti]. Mat. iš pradžių, nie
kas dar jo neėmė, tai jiems 
buvo ne garbė, dėl to, kad 
jis mokina ūkininkauti, o jie 
jaučiasi labai ūkininkauti 
moką ir jiems pamokinimų 
nereikią. Dabar, kaip visi 
ima, tai ir jie “bezdžioniuo- 
dami,” tai daro.

A.

sukvietė, savo bute viso vais- 
čiaus mokytojus pasitarimui. 
Valsčiuje yra 11 mokyklą su 
14 komplektu ir 14 mokyto
ją. Neatsižvelgiant į blogtis 
kelius mokytojai beveik visi 
susirinko. Buvo tartasi įvai
riais mokyklas liečiančiais 
klausimais.

Ligi šiol vietos mokytojai 
nebuvo darę jokio susirinki"-' 
mo pasitarti pedagoginiais ir 
kitais klausiniais.

šis susirinkimas davė pro
gos mokytojams susipažinti 
ir nutarti sekanti suvažiavi
mą daryti 6 d. sausio 192(> m., 
kuriam numatyta parašytį 
vienas kitas referatas apie 
mokiniu auklėjimą. Tai at
likti apsiėmė senesnieji, tu
rį daugiau praktikos, moky
tojai. 'Toliau prfnašūs susi
rinkimai numatyta daryti 
kas mėnuo.

r*

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

Musų 3-Jų varykŲų garlaiviais 
BESOLUTE. IU2LIANCB 

ALBERT BALLIN 
DEUTSCHLAND 

ir populiarus po vieną kamba- 
)r garlaiviai 

CLHVELAND.AVESTPHALIA 
MOUNT CI.AY, THURINGIA

$203
Iš NEW YORKO j 
•KAUNĄ ir ATGAL 

(Karės taksai ekstra)

Išplaukia Kiekvienų 
Savaite

Suffrįiimui leidimų ir kitų in
formacijų kreipkitės pas bile 

United American Lines 
(Harrbnaa Line) Joint Service with 

Hamburg American Line
ĮSI Statė St. Boston, Mass.
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efkalait-
“ I Iziennik”

SUGINČIAI (Vegerių v.. 
Mažeikiu apsk.). Suginčių, 
kaimo vienas ūkininkas gy
vena ant Lietuvos Latvijos 
sienos, kuri jo ūkį kerta į 
dvi dali. 'Tai jam didžiausia 
proga spekuliacijai varyti. 
Tur būt, jis yra spekuliantų 
viršininkas, nes 
turįs savo “muitnA“ 
pasiskelbimą “imli 
ka jo kiekvieną žingsnį pa 
sienio policininkai ir jau yra 
sugaulas. tai arklį vedant 
per rubežią. tai kit ką da
rant. Su pasienio policinin
kais taipogi ir su I I I rajo
no pas. pol. viršininku gyve
na. kai p katė su šunim. Ne 
sugyvena ir su civiliais žmo
nėmis. bet civiliai neapsilei- 
džia'juo. Nubaudė jį taip, 
kad dar nesenai užsigydė sa
vo žaizdas.

LUKŠIAI (Šakių apsk.). 
Lukšiu miestelis stovi ant 
Siesartics kranto. Miestelis 
karo metu neišdegintas. Iro 
liesini visi gerokai aptrešę. 
nes nauji] niekas nestato. Vi 
są miestelį pagražina “Žibu 
jio”'draugijos J. Kaimo ir 
I*. < lerdžiūno namai. “Žibu 
rio” draugija veikia nuo 
IfMMi m.; jį išlaiko seneliams 
elgetyną, skailvklą. o mm 
1920 m. žadama atidaryti ar* 
butinė pavasarininkų vardu, 
•laimimas siisispietęs i v ieti 
nr pavasarininku kuopa.

Bu v <» vasaros taiku sii*i 
tveręs Ūkininkų Sąjungos 
skv riim. tik apsnūdo.

LA2BU AI ( Siąiių aps.). 
Teko inan keletą "kartų pa
tirti, kad ūkininkai, parduo
dami javus, lig šiol dar ne
žino, kad centneryje yra 50 
kilogramų, arba 100 vokiški] 
svari], arba 122 rusų svaru, 
arba 3 pūdai su dviem sva
rais. Todėl parduodami sa
vo javus: rugius, miežius, 
bulves ir kt. ūkininkai turi 
labai didelių nuostolių. Jau 
ir be to mūsų ūkininkų už
darbis menkas, o čia dar dėl 
nežinojimo centner. dydžio, 
jie nustoja kiekvienam cent
neriui apie pusę pūdo. Daž
niausia apgavikai, vikrūs žy
deliai. dėdami ant savo svar 
slyklių (>0 kilograini] už cent 
nerį, sako: “va žinogel. žiū
rėk, teisingai perku: 00 ki- 

granm tai 120 svaru, arba 
likTIys pūdai.” Bet atmin
kite, ūkininkai, ir savo kai-•
niynams pasakykit!1, kad 
centneryje yra ne (>0 kilogra
mų, lx*t tik 50‘kilogr:unų. O 
^ad pirkliai jums kalba, jog 
(ditneryje yra 00 kilogramų, 
tai ne tiesa : nes 00 kil. — tai 
120 vokiški] svaru, arba 140 
rusi] svarai t. y. daugiau už 
centnerį 24 svarais. Jeigu 
jūs, parduodami%vieną cent
nerį. nustojale 24 svarus, tai 
parduodami dešimtį centne
riu dovanojate* apgavikams 
240 svari], arba (i pūdus. Ū- 
kininkai. nesidiiokile apgau 
ti! Ląikas žinoti.

JONIŠKĖLIO ŽEMĖS 
MOKYKLA

•I ONJ š K E LI S. J t miške 
li<> žemes ūkio mokykla - 
vienintelė Lietuvoje veikusi 
prieš km ą. | |<i šio laiko to
ji mokykla buvo mažai žino
ma. Bet Licluvoje. kylant 
ūkio kiūtinai, ūkininkai pi ;1 
dėjo kreipti daugiau dėmesio 
į u k ii > mokyklas, taigi ir Jo 
niškėlio ž. Akio mokykloje

nes kas metai dvigubai mokiniu

ŪKIO

savo
nuo
Šio-

daugėja. Šiemet mokykloje 
45 mokiniai.

Nuo 1925 m. spal. 1 d. šio
je mokykloje įsteigtas mer
gaičių ruošos skyrius. Pri
imami beniiukai-mergaites 
nuo 15 metų, baigę pradžios 

į mokyklą, arba 2-3 kl. gimna
zijos. Prie mokyklos yra 
bendrabutis. Už pargyveni- 
mą išeina mėnesiui 35-40 lit. 
Už bendrabučio išlaikymą į 
metus 30 lt.

Neturtingieji nuo mokes
čio paliuosuojami.

Įstojamieji egzaminai esti 
birželio 15 d., ir spalio 29 d. 
Mokslo pradžia nuo spalio 1 
dienos. Pabaiga 1-nio kurso 
gegužės 30*d.. 11-ro kurso — 
liepos 20 d. Mokslas išeina
mas per dvejus metus. Ka
dangi šioje mokykloje moks
las prasideda tada, kaa jau 
esti apdirbti lauki] darbai, 
tai kiekvienas ūkininkas ga
li leisti į tą mokykla 
vaikus. neatitraukęs 
darbo savo darbininkų,
je mokykloje mokiniai suži
nos. kaip sutvarkyti savo ū- 
kį, kad gavus iš jo kuodi- 
džiausiu pelno. Ruošos sky
riuje, prirengiamos mergai
tės geromisir pavyzdingomis 
šeimininkėmis.

šiais metais mokyklos na 
mas ir tvartai atremontuoti, 
išlieta visur cementu, pasta
tyta atskira mėšlide. 'Tvarte 
tvarką prižiūri pasamdytas 
tam žmogus. Galviju šioje 
mokykloje, viso yra 22; 14
karvių melžiamu, 10 karvių 
tini] veislės, 4 olandų veis
lės ir 8 vietinės. Karves 
prižiūrimos tų pačių mokyk
los mokinių. Mokiniai budi 
iš eilės. I-mo kurso budėto
jai prižiūri karvių švarumą, 
valo jas, išduoda pašarus su
lig normomis. II-ro kurso 
budėtojai užrasi nė j a kiekvie
nos dienos pieną, tai yra ry
to. piętų ir vakaro, padaro 
pieno analizę į mėnesį du sy
kiu. Arklių darbininkų 8, 
vienas važinėjamas trakėnų 
veislės eržilas. 3 jauni, ne- 
priaugę.

Arklius prižiūri samdyti!' 
tam žmoguss

Kiaules laikomos didžiųjų 
jorkšyrų veislės.

Žemės viso 110 hektarų. 
Žemė yra 1-mos rūšies, visu 
dirbama, pievų nėra.

Mokykla tilpsta dar rusų 
pastatytame dideliame rūme, 
taigi su butais vargo nėra.

Atstumas i siaurojo gelž- 
kelio stotį, į miestelį ir paštą 
2 kilomet l ai.

LINKMENYS. Utenos 
apskr. Lapkričio 25 d. apie 
13 vai. lenki] pasienio polici
ninkai pradėjo perkilnoti 
sienos stulpelius mūsų pu
sėn. Mūši] policijai griežtai 
už protestą vu vs. stulpelius 
atkėlė vėl senon vieton.

Tokie reiškiniai Linkmenų 
lįiiestebo lenki] policinin
kams nepi rmiema.

JONIŠKIS, Šiaulių apsk. 
V i etos geleži ūkelio stoty daž
nai tarnautojai tarnybos me
tu kalbas rusiškai. Ypač prie 
to linkę bagažo skyriaus tar
nautojai.

Kasinįnkas, kada ateina 
traukinys ir keleiviai skuba 
pirktis bilietus, dažnai pa
miršta duoti grąžos.

ŠAKIAI. 1924 metu pra
džioje-čia susitvėrė komite
tas statyti mūsą tautos did
vyriui V. Kudirkai .parniūkę., 
lą. Ilgai buvo tariamasi, 
kur statyti, ar ŠakiudSr* 
Naumiesty, kur Kudirka gy
veno ilgesnį laiką. Pagaliau 
nutarta statyti Šakiuose, 
kaip apskrities centre. ' 

'Tam kilniam tikslui kiek 
vienas pritarė ir noriai au
kojo. Vien tik šakiu Mišku 
Urėdijos tarnautojai aukojo 
kiekvienas po 20-15 litui. Au 
ku surinkta nemaža, bet jau 
ilgoki] laika nieko nesigirdi 
nei apie aukas, nei apie pa
minklu.

•JURBARKAS. Vietos po
licija suėmė žydu sinagogos 
sargą B. Pastarasis sinago
goje po altorium laikė paslė
pęs Įvairiu vogtu daiktu, ku- . . *■ 
ritins jam visa vagią banda 
pristatiąėdavo. Vogtuosius 
daiktus B. is sandelio sinago
goje veždavo Kaunan par
duoti.

ŽELVA. Ukmergės apsk. 
Lapkričio 17 d. klibant vie
tos klebono javus, arkliu va
riklis — 14 m. vaikas išgriu 
vo iš mašinos: kartis sulaužė 
jam abi kojas, vieną ranka 
ir sužeidė veidą.

Ligonis nuvežtas Į Uk
mergės ligoninę.

TELŠIAI. Gintalų__ . kai 
mK^gyveno susimylėjusi po
relė .J. ir K. .Jaunikis labai 
norėjo, kad .jo mylimoji pa 
gimdytu .jam kūdikį. Sulau
kęs kūdikio, žajč.io vesti. 
K., bijodama, kad jos myli
masis. nesulaukęs įpėdinio, 
ją paines. Telšiuose pas ka 
žiu kokią moterėlę gavo 5 sa
vaičių mergytę, ir parsivežu 
si namo pasisakė J..; kad tai 
.jos dūkte. .L apsidžiaugė, 
pakrikštijo mergaitę- i r ren 
gosi jau ruošti vestuves. Bet 
tuo laiku iš Telšių ntvvko 
tikra mergaitės motina ir 
v iskas išsiaiškino.

KOVARSKAS, Ukmer
gės apskr. Lapkričio 22 d. 
čia buvo žydi] ir rusu kalbo
mis koncertas. •

Buvo skelbta, kad daly 
vans garsūs artistai, o iš tik
rųjų scenoje pasitrynė tik du 
lyg karštu vandeniu apipli- 

ir sinuikinin-
- v irtos krautuvininkas 

— smuiku pačirpi- 
Vaidmiinas irgi blogai 

Tvarkos ir punktu -

kvti žvdrliai 
kas 
— žydas 
no.
pavyko.
alumo neprisilaikyta.

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKAV 

LIETUVIS ADV0KATA8
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE 
S0UTH BOSTON. MASS.:

414 W. BroA(iway 
Tcl. S. B. 0948

BR0CKT0N MASS.: 
684 No. Main Street 

T»l. Brockton "190
RESIDENCTJOS Tel. S. B. 8429-W

I IR iš

LIETUVOS
PER BREMENA

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokiečiu garlaiviu 

arba kitais šios linijos laivais 
Tik 8 Dienos Vandeniu 
Patogus tlios klesos kambariai 

I AIU PI SI NUMAŽINTA 
LAIVOKARčIV KAINA 

/)< / infoi in<n ijiį Jtr< ii>kitčs />'is 

NOKTU <1 E R M A N 

LL 0 Y D
192 VVashington Street 

Bostou, Mnss.
•.arba pas bile vietinį agentą

GUNARO
Į LIETUVĄ
(per Angliję) 

sumažinta kaina 3 klesos sugręžtini 
laivakorčių

į KAUNĄ IR ATGAL

BERENGARIA ir 
MAURETANIA........... $21
AQUITANIA................. .$21

Pridėjus Taksę

l LIEPOJĄ IR ATGAL ŽIAI 
.LAIVAIS — $186. 
TšKoBtoFctff 'V

CaJconia______ ^.-Sausio
Aurania __Vas. 21, Kovo 2
F Lietuvą greitu laiku. Išplaukiu,: 
kas suimtą, 
leidžiami be 
klesos keleiviai turi kambarius. N> 
prilygstamas švarumas. Puikus ma 
stas. Kseipkitės prie vietos agent 
ar j
CUNARD LINE 
126 Statė Street

Boston, Mase,

;i. Keleiviai nepiliečiai 
be tvotos varžymą. Visi

V

<5

I1
£

t

NEPAPRASTA PROGA.
Dėl savininke li;<« parduoda

ma už i>u*e kainos “oriausiu :'iu 
šių šapu Ro\l>iiry.i«*. bizniavai 
vieloj, enh i šapa su dviem preli- 
inais kambariais, stijiavimo ’tl.'i- 
sina ir kitoms uio.l. i-niškomis šių- 
i'.iapč^ mašinomis. Via didelis ra
tavo šiušiu 'lakas. Laimi rreri 
rakandai. Gera wrid»‘ už ':2.t- 
'MMi j>arsi«luos už imse kainos tam. 
knis “įeitai atsišauks. Vt'išauk : 
JOHN KoRZEN loVVSK L. •II'. 
1 >or<-l>es|er Ale.. S". Bo'loli. Tol. 
So. Boston n.tbl. t S. 1 .»)
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^SKAUSMAS! KUR? 
\ PAMINKIT

1.
• »

3.
4.
F». - KietoprMMto . 
a

GERAS DĖL
RatnntHko galimo 
Nerviško galvos tkansmo 
Neuralgijos skausmo 
MMIungto traukimo

Skausmo Šoną, krutinus ir
Apsideglntmo ir žaizdą 
ApsHUgnJlmas nuo uodą 
Skaudan&ą muskulų 

10. Apsaugojimo nuo uinn<xliji> 
mo <lel .silpną atsitikimą j- 
•ln'skiniŲ ir t. t.

Prekė 35c, 65c. ir 11*5 
lk'1 patarimo nrbn knygutėm ra* 
Syklt j

ALBERT G. GR0BLEW8KI 
ACOMPANY /

Dept. 30, PlymouUų Pa.

<. 
a 
».

GARI JAVA. Kauno aps 
kričio. Lapkričio 21 J., 2 v. 
po pietų Valsčiaus V aldyba
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P Le MARGARETA GRYBAITĖ,
pasižymėjusi solistė
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Broadway, tarp G ir H gatvių, Sauth Bostpn, Mass

A

bažnytinis Choras
u. M. Karbauskui vadovaujant:

Švento Petro Parapijos

.SOLISTAI dalyvaus šie: J. BANYS, M. EL-A- 
ŽAUSKAITĖ, R. JUŠKA. ~A. GRYBAITE. ;vi > S 
KAŠĖTAITĖS ir A. NAPINKAITĖ.

Be te delvvaus žinomoji ŠOKĖTA E. Tz>REi 
LIŪTĖ.

Visu mėgiamas, semti i ■.n ėjęs smni!-:’;<m
< kas >r muzikos mokytojas A. ŽIDA IAV1ČIUS ir gi 

dalyvaus.
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S. RAUDELIUNAITĖ
Soprano soliste
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Turiningą programą gražiai paįvairins pagarsė.
Lietuvos dramos artistai DZIMDZI DRIM- 

.CZiN’NIi'.Al J. BIKINIS. V. DINEIKA ir J. OL
ŠAUSKAS.

šiP.l.io pregramo niekas nei Bostone nei kur ki
tu- lietuviai nėra surengę.

Virtos ir apylir.khi lietuviai skaitlingai atsilan- 
k}' iic •m.sigrožčti ir pasidžiaugti nepaprastu kon
certu.
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PLĖS KAŠĖTAITĖS,
Muzikoj pasižymėjusios sesutes

A. f \KLlOOS >4 \ -
\

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

Bilietus pasipirkti gal ma “Darbininke”
L. D. K. S. organizacijos narius.

ir pas
I

h
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X Kviečia “Darbininkas” J. OLŠAUSKAS
!
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.itiertM n« neomd-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, Mass. 
under the Act of Marcb 3, 1879.”

•+ptaucv for mailing at special rate of ixjstage provided for ln Jįection 1103 
Act of October 8, 1917, authorlzeel on July 12, 1918”

V. DINEIKA,
“Dximdxi-Drimdsi” artistas, dalyvaus "Darbininko” koncei

rtXKTz«*lEN’tS, SAVSIO 8 D. 1026
. i-—» ■ — ,w 7L

Subscription Kates: f Prenumeratos Kaina:
f early. ___________________$4.59 Metams _--------------------------$4.50
Boston and suburbs________$5.50 Boston’e ir apylinkėse____ $5.50
’oreign countries yearly.......$5.50 Užsieny ___  $5.50

“DARBININKAS”
166 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620

i

DARBININKAS
• (THJ WOBKKRk

Publistied every TUESDAY and FRIDAY
--------— by----------- »

SJLUSTJ JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATJON OF LABOR

NAUJAS BOSTONO MAJORAS
Jau senai užmiršome triukšmingus Bostono majoro rinki

mus, nes daug laiko nuo to laiko praslinko. Bet Nauji Metai 
verčia mus apie tai vėl pamąstyti, nes jiems stojus atėjo nau 
jas šeimininkas. Senąjį majorą, Cųrley palydėję, susilaukėme 
naujo miesto tėvo Malkom E. Nicliols, kuris savo sostą jau už
ėmė.

Jo inauguracija praėjo labai iškilmingai. Bet ne tame svar
ba. Įdomu tas, kad naujam šeimyninkui atėjus, ateis jo pa- 
gelbininkai, nes senieji išeina, arba teisingiau juos prašalina. 
Taigi vieniems Nauji Metai suteikia džiaugsmo, o kitiems ne
malonumo.

Netikslu būtų įrodinėti, kad buvęs miesto majoras Curley 
buvo geresnis arba blogesnis už dabartinį majorą. Tas išsiaiš
kins tik tuomet, kai naujasis majoras su savo armija užsire
komenduos ne vien žodžiais, bet ir darbais.

* Tuom tarpu mes žinome, kad Bostono City Hali susilaukė 
naujo “bosso” ir kad naujasis “bossas” miesto kasą rado tu
ščią... Bet turėkime viltį—ji bus pilna, ją turės pripildyti nau
jajai šeimininkas iš gyventojų kišenių...

NAUJAS DIKTATORIUS
Karalių karūnos sukiužo ir karaliai išnyko ir jų vietoje 

atsirado parlamentai. Bet ir parlamentai, kai anuomet kara
liai, susilaukė priešų, kurių eilės didėja.

Šiandien parlamentarizmo priešai susilaukė dar vieno la
bai karšto draugo Graikijos generolo Pangaloso asmeny. Tas 

; naujas diktatorius atvirai pareiškė, kad paralmentaris valdy- 
\ rno būdas—viso blogo šaltinis. /

___ ^tūrosidejaį kaip žinoma, uzgJnTė‘,:&enfotoariškiau- 
siojt^’ tątofcftrTT T ir jo šalininkai tikej£rC~\..kad
reikia tik pagriebti valdžią į savo rankas ir paskelbti “proTež' 
tariato diktatūrą” ir komunizmo utopija laimės.

Bolševikai buvo tikri, ka$l Rusijoje diktatūrai Įsigalėjus, 
jos idėja paplis po visą pasaulį.

Jų neapsirikta. Tokia idgja tikrai daugeliui patiko, nes 
ji labai paprasta ir paranki. . Ir tikrai, jeigu vieninteliu ge
riausiu svajonių įgyvendinimu yra diktatūra, tai kam reikalin
ga savo mokslo propoganda? Nėra prasmės laukti kada šalies 
didžiuma sukomunistės, nėra prasmės turėti parlamentą—rei
kia suorganizuoti stiprią mažumą, kad ji patogų momentą nu
taikius pagriebtų valdžią į savo rankas.

Lenino idėja rado pritarėjų, bet ten, kur jų mažiausia 
laukta. Italijoje Musclini, Ispanijoje Prima de Rivera, Bul
garijoje Cankovas ir dar naujas tos rūšies valdytojas Graiki
joje Pangalos. \

čia suminėtieji, nekarūnavotieji carai iškirto lygiai toki 
pat šposą, kokį buvo padaręs “tavorščius” Leninas Rusijoje, 
tik žinoma tuo skirtumu, kad pirmieji diktatūrą paskelbė kapi
talistinio rėdo palaikymui, o paskutims su tokia pat diktatūra 
to rėdo griovimui.

Ir pasirodo, kad lazda aštrinta iš abiejų galų, tik, deja, 
ji daugiau linksta į tą pusę, už kurios stipriai įsikibo Musolinį 
ir jo kompanijonai.

Komunistai, žinoma, protestuos prieš tokį įvykį, prieš tai, 
kad pavieniai asmenys drįsta pagrobti valdžią į savo rankas ir 
valdyti tautas, bet tie protestai jCkios vertės neturi, nes jie 
pirmieji pareiškė savo ignoranciją tautos valiai, jie pirmieji 
užsigeidė diktatūros, jie pirmieji patrempė lygybės principus 
ir išrūgusiu komunizmo batu pamynė laisvą ir teisų valdymą 
tauta.

Protestuojant prieš kapitalistinę Graikijos ir kitų šalių dik
tatūrą, reikia nepamiršti pirmosios kruvinosios bolševikų dik 
tatūros, kuri lygi anoms kapitalistinėms diktatūroms.

DAUGIAU PASIRYŽIMO
• Mūsų išeivijos spauda, sveikindamosi su 1926 metais, • pa
reiškė gana daug pesimizmo (nepasitikėjimo) mūsų tautiniuo
se reikaluose, kaip savo tėviškės, taip ir išeivijos atžvilgiu.

Laikraščių lakštus perskleidus ir riekurias mintis sutrau
kus, galima būtų taip ją charakterizuoti:

“Pešėmės 1925 metais,' pešimės ir 1926 metais”—štai taip, 
maž daug, laikraščių ūpas atrodo.

Kitais žodžiais tą sakinį'išvertus išeitų: “blogais buvome, 
tokiais ir liksime. ”s Ypatingai tokiais nori pasilikti mūsų kai
rieji elementai.

KKtžikiškoji spauda su gražia nuotaika ir gerais norais 
atsiliepė į visuomenę taisyti tą, kas yra blogo, išrauti piktą, 
gi kairieji atbulai. Tiek to su jais. Gana to, kad mes kitaip į 
tąjžiūriįne. Niekuomet me^nepasivelysime sau įkalbinėti, kad

ANGLAI APIE LIETUVĄ

Lietuvos sĮiauda praneša: 

“Londono finansų ir pre
kybos žurnalas “Statist” į- 
dėjo platų straipsnį apie Lie
tuvą, kur paliečiama još fi
nansinis ir ekonominis padė
jimas. Pirmoj vietoj .‘Sta
tist” nurodo, kad Lietuvos 
dabartinės sienos neatsako 
.jos istorinėms, etnografi
nėms ir iKituralėms ekonomi
nėms sienoms. Istorinis, o 
dalinai ir ekonominis Lietu- 
Vos centras Vilnius yra oku
puotas lenki]. Okupuota 
Lietuvos sritis sudaro beveik 
i ieną trečdalį Lietuvos jos 
dabartinėse sienose. Tai aiš
kiai parodo, kad Vilniaus 
sričių okupavimas sumažina 
Lietuvos ekonominius 
siirstis.

Tašiau Vilniaus ginčas ne
daro įtakos į Lietuvos eko 
įlomiui organizavimosi ir į 
jos atsistatymą, nes nuo 
pradžios ginčo dėl Vilniaus 
1920 meti] balandžio mėn. 
Lietuva darė kuo rimčiausiu 
žygių tą klausimą išspręsti 
taikos keliu.

Bet Lietuvos tautine gar- 
* bū, kuri turi taip nepapras

tai! gražią i.-toiiiię praeiti 
kenčia dabartini padėjimą 
i i<*n <iel to. lcąd ji ti n tai ti
ki, kad tai yra laikinas blo
gumas. Visų lietinių nuo
mone. anksčiau ar vėliau, 
teisė turės nugalėti. Neatsi 
žvelgiant į tokias nepalan
kias sąlyga', kuomet Lietu- 

.. vos teritorijos trečdalis yra 
okupuotas. Lietuva padarė 
didelę pažangą ekonomijos 
srity.

Tolimi “.Statist” nurodo į 
'karo padarytą Lietuvai žalą: 
Jis pažymi, kad karo melu 
vien namų buvo sudeginta 
Lietuvoj apie 42.009. Su
glaudus į krūvą kitus nuos
tolius jie siekia oGO.OOO.Oili) 
dolvi ii] sumai.

Toliau ,'kaičiais nurodo
ma. |*ad Lietuvos valiuta. 
žei>:ūs ūkis, finansai ir kiti 
krašto reikalai stiprėja 
tvarkosi. ”

tina moksleiviams ir tankiau 
surengti panašius vakarus.” 

Prieš debatus, žinoma, nie
ko negalima turėti — jie be
veik visuomet atneša daug 
naudos, bet kaip suprasti tą 
balsavimą! “Kadaisia Mon- 
tello, Maiši laisvamaniai bal
savimu sprendė ar yra Die
vas ar ne. Bet tanle atvėjy 
nieko stebėtino nebuvo, -nes 
susirinkime dalyvavo labai 
tamsūs neapšviesti žmonės. 
V i išminėtus gi debatus vedė 
studentas ir inžinieris! Ir tie 
mūsą “inteligentai” balsavi
mu nori išrišti toki klausi-

W *■

mą: “Ar krikščionybė davė 
ką gero žmonijai Č' Ar ne
geriau būtų buvę, jei tie “in
teligentai” būtų pastatę bal
savimui štai kokį klausimą: 
“Koks skirtumas yra tarp 
mūsų dviejų ir beždžionės, 
asilo ir kitų gyvulių ?”

Paduodame Bar vieną įdo
mu rašinį, kuris tilpo dien
rašty “Rytas.”

“Gerbiamas Seimo atsto
vas A. Šmulkštys “Ryto” 
262 nr. savo straipsnyje iš
kėlė vieną, labai svarbų daly
kų — būtent reikalą, pagerin
ti mūsų santykius su mūsų 
išeivija. Kadangi mūsų išei
vijos dauguma yra Ameriko
je, tad ja labiausiai reikia ir 
rūpintis.

Visuomenės veikėjai Ame
rikoje ir čia Lietuvoje yra la
bai susirūpinę mūsų lietuvių 
n u tautiniu Amerikoje. Tą 
nutautini;) reikia kuriuo nors 
būdu sulaikyti, nes tie, ku
riems labiausia gręsia nutau- 
timo pavojus, kaip tik galė
tų daugiausia Lietuvai ir lre 
tuviams padėti. Tą grupę 
sudaro daugiausia tie. kurie 
yra Amerikoje gimę ir 
ėję mokslus.

Jie vaizduojasi, kad 
tuva yra amžino vargo, 
v o ir ubagų šalis.

Nelabai senai Lietuvos 
žmones į mus žiūrėjo vien 
pasipinigavimo tikslu ir to
dėl nenuostabu, kad apie 
mus mažai arba ir visiškai 
nesirūpindavo. Buvo laikas, 
kai kiekvieną kolektorių en 
tuizastiškai pasitikdavome, 
doleriais apipildavome ir iš- 
leisdavome i tėvynę, o tie ko
lektoriai ne vieną kartą pasi
juokdavo iš mūsą ir mūsų a- 
nierikoniškų papročių. Dė
ka tokiam keistumui, mūsų 
ūpas atslūgo ir atšalo, rodė
si, kad nebepasikeis, bet da 
bar vėl jis kej/žfasT, Lietuvos 
lietuvių jr. musų išeiviją ski- 
ųm^bedųgnė nyksta. Lietu-

Lie- 
pur- 

Žinoma. 
turėdami tokią nuomonę a-
pie Lietuvą, jie neturi kuo 
didžiuotis, jiems nejauku, 
kad jie yra lietuviai ir todėl 
jie stengiasi Lietuvą užmirš
ti ir laikyti save tikrais ame
rikiečiais. Ir iš tikrųjų prieš 
karą ir po karo visi, kurie 
važiavo, ypač iš inteligentų 
Amerikon, visi nupasakojo 
koks esąs ten skurdas ir bai 
gę savo kalbas, ištiesdavo 
rankas ir prašydavo aukų, 
aukų ir dar aukų.

Buvo kuris procentas ir to
kių, kurie to nedarė, bet tas 
Inocentas buvo labai mažas.

Mes, lieutviai. turime ir 
tokių dalykų, kuriais galime 
ne tik mes.pasididžiuoti, bet 
taip pat ir Amerikos lietu
viai. Teko girdėti, koki en
tuziazmą sukėlė amerikiečių 
tarpe parodymas judamų pa-

f

Lietuvių katalikų visuo
menei jau buvo' pranešta, 
kad šiame mėnesy pradeda
me dirbti svarbų Katalikiš
kos Lietuvos čįprbą. Kas tas 
mūsų darbas būtų sėkmin
gesnis, pasikvietėme Lietu
vos Seimo narį, gerb. kun. J. 
Dagili, kuris tą'Siunkujį dar
bą pradeda.

— Federacijos Centro Rašti
nė kreipėsi Į visas lietuviu 
kolonijas Amerikoje pu- 
šaut, kad gerb. Seimo nariui 
suruošti] prakalbas ir bran
gi] sveti atatinkamai priim
tų. Jei kuri kolonija per ne
apsižiūrėjimą tokio praneš:- 
mo iš Centro nėra gavusi, 
tuojau prašome kreipties že
miau padėtu adresu. Svečias 
yra pasiryžęs aplankyti vi
sas. kad ir mažiausias kolo
nijas, todėl pasinaudokime 
šia reta proga ir visi Ameri
kos lietuviai išgirskime gerb. 
Lietuvos Seimo nario pla 
taus ir svarbaus pranešimo iŠ 
Lietuvos gyvenimo.

Šie metai Lietuvai yra la
bai svarbūs. Kiekvienas su
sipratęs lietuvis turės silsi rū 
pinti ir rimtai susidomėti I) 
Vilniaus vadavimu. 2) eko
nomine Lietuvos padėtimi. 
3) santykiais su kaimynais 
ir Vatikanu, 4) su 'kuriniu 
bažnytinės provincijos Lie- 

. tavoje. 3) būsimais rinki
mais i Lietuvos Seimą ir t. t.

Ypač mums, lietuviams 
katalikams Lietuvos padėtis 
ir ateitis rūpi, nes Tėvynę 
karštai mylėdami, jai dirbo'

uie, gausiai aukujoine-ir no
rime, kad Lietuva amžinai 
būti] laisva ir nepriklausą 
ma.

Kadangi šį pavasarį įvyks
ta Lietuvoje rinkiniai, todėl 
kiekvienam lietuviui katuli 
kili dera pagalvoti, kas alsi 
tiktų, jei rinkimus, laimėti 
socialistai, bedieviai. * Ji, 
persekiotų katalikus, bažity 
eias paverstą į teatrus, mo 
kyklas į ištvirkimo vietas, iš 
mestų iš jų tikybos ir doro.- 
pamokas. įnešti] pražūtingo; 
bedievybės skiepijimą jau 
nučių vaiki] širdyse* ir jas už 
nuodytu, paleistu iš kalėji 
imi politinius kalinius, norė
jusius pražudyti Lietuvo 
nepriklausomybę ir bevykin 
darni “žemėje rojui” pražu 
dytii Lietuvos ne pri Ida ilsu 
mybę ir vėl mūši] tėvynę pa 
stimiėtų šimtmečius vergi 
j<m.

Nenorėdami, kad Lietui, 
pražūti], privalome* budėti i 
visas pastangas dėt i. kad ne 
puile'ieliis- iškilnų prie1 vairi1 
ims mūsų vis-vos suelūtos p ra 
eity aukos tėvynės reikalam 
nueitu niekais.

ios lietuviai pradeda mumis. «ne^';i.yJų iš mūsų kariuomenės, 
domėtis ir laiks nuo laiko sa
vo spaudoje minėti. Šian
dien jau turime Lietuvos ar
tistų. ar šiaip visuomenės 
darbuotojų, kurie ilgiau pas 
mus pasilieka, kurie jmdeda 
mums kovoti su ištautčjimo 
banga, padeda mums tvar
kyti savo visuomeninį gyve 
nimą. Tas mus labai džiu 
gina, nes tokios morales pa
ramos mes esame labai reika
lingi. Mus džiugino apsilan
kymas gerb. seimo nario kun. 
Šmulkščio, kuris labai gyvai 
i r gražiai Lietuvos padėti 
apipiešč. Mes ilgimės nuo
širdžių vaidinimu, kuriu 
dzimdziai yra patiekę. Mes* 
laukiame visuomenės dar 
buotoju. kurie dar mus ap
lankys ir mums padės grum
tis su gyvenimo nelabumais 
Lietuvos inteligentas dau 
giau užgrūdytasuž amerikie
tį. todėl .jo morale parama 
daug sveria ir mes su didele 
padėka ją priimsime. Mes 
tikinu', kad Lietuva mūsų 
nružliii rš, moraliai mus su
stiprins. o tuomet, kai mes 
moraliai būsime st i plūs, tai 
ir materialiai mokėsiu?!* savo 
tėviškėlę sušelpti. x

Kad taip bus nė neabejo 
.jame, nes dabar matome, 
kad užjūris mumis susirūpi
no. Spauda apie mus kalba. 
Pastaruoju laiku labai daug 
rašo apie amerikiečius kum 
.Šmulkštys, kurio rašinius 

.-miilkiij lakti] vartojama iš jau perspauzdiuonie. rfą žy 
abii ji.i pu.'iij. Pulftikai buvo' <jį paseka ir kiti, amerikie 
duota bnl'iioti. BaLai pasi č-iams artimi žmonės. Tiki 
dalino lybiai; nckuric >u>i- mūs. kad tai ue paskutiniai 
laikė nuo balsai imo. Liuke ži niai.

blogo nenugalėsime ir savo gyvenimo nepataisysime. Tai būtų 
apsileidimas, kuris taip pat prie blogo priklauso. Stengkimėl 

tikėti, ir greičiausia tikime, kad visa tai, ką darysime rytoj; 
bus geriau mum§ patiems, mūsų tautai, išeivijai ir žmonijai, 
negu praeity kad buvo. Homo

NEVA DEBATAI

“Naujienose” randame to
kią žinutę;

“11 rilotl/.lo 2U i|., S vuL 
vakare ivvko L.MSA. 2 kim

Debatai ir paskaita, gali
ma sakyti, pavyko gerai. 
Išlok. inž. B. Simokaitis lai
gė paskaitą iŠ savo mokslo 
srities.- = apie atradimą vlt’T; 
t ros ir jos vis;i istoriją.

D.batavo K. J. Semaška 
su inž. .1. Lazdaiiskn tema: 
“Ar krikščionv bū davė |<ą 
gero žmonijai.”’ t ž kalbė
jo S- niaŠka ir Įrodinė jo, kad 
pirmi krikščionys daug pa 
sukukavo ir paskelbė daug 
naujų minčių anuose laikuo
se. Iuž. Lazdauskis — prieš, 
kad krikščionys nieko gero 
neim-šė Į žmonijos gyveni
mą. nes jie pasiskolino idė
jas iš pirm jų buiilsiij tikėji
mų. Debatai buvo /.ingei 
dus. 'nes buvo daug visokių

kaip maloniai priėmė ameri
kiečiai mūsų menininkus, vi
suomenininkus. kurie pa
miršta apie aukas.

Amerikiečiams sudominti, 
jiems duoti pasididžiuoti sa
vo lietuviška kilme ir už
megzti su jais prekybinių 
santykių reikėtų, kad Lietu 
va būtinai dalyvauti! paro
doje. kuri Įvyks nuo 1926 m. 
birželio mėn. 1 d. ir tęsis iki 
š. m. gruodžio mėn. 1 d., loti 
metų jiuo Amerikos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktuvėms paminėti.

Jeigu buvo sumetimų re 
dytis tokioje parodoje Ang 
lijoje ir dar kitose valstybe 
se. tai juo labiau mums rot 
kia pasirodyti Amerikoje.

Tos pa rodos metu turėtu 
nuvažiuoti geriausios mūsii 
meno pa jėgos su Kipru I’et 
rausku priešaky.

Be to. Amerikųje yra koks 
šimtas tūkstančiu lietuviu, 
kurie yra tarnavę Amerikos 
kariuomenėje. Jie nekaltą 
yra mane prašę, kad prikal
binčiau keletąi žymesnių Lie
tuvos kariškių nuvažiuoti 
pas juos su vi/.Hu. Toks mū
sų kariškių atsilankymas, 
mūsų menininkų dalyvavi
mas ir mūsų kioskas parodo, 
jv sukelti] tokį Amerikos lie
tuvių ūpą. kad mūsų santy
kiai su jais žymiai pagerėtų 
ir mes lietuvių nutautima 
atidėtume kelioms dešimtims 
metų.

Tai rašydamas jaučiu susi. 
lauksiąs priekaišto, kad tad 
baisiai brangiai atseis. bet 
mes neturime pamiršti, kad 
amerikiečiai iki šiol mus at
mindavo. tad .jeigu mes juos 
sužadinsimi', jie mokės ir su 

įgebės mums šimteriopai at
silyginti.

Refeionto reikalingumo 
mintis, iškelta gerb. A.

Šmulkščio, yra pagirtina B 
vienas iš pirmutinių tokio re 
ferento darbu turėtu būti ši>:<■ € 
parašyti ir išleisti knygeles 
apie Lietuvą, jos..kurortus, 
pramonės ir prekybos įstai
gas, kuriose būti] smulkiu 
nurodymų ir patarimų tien:- 
amerikivčiains. kurie norėtu 
važiuoti Lietuvon atosto^m 
praleisti arba čia apsigyvinu 
t i.

Mano supratimu, yra svar 
bu paraginti, kad dauginti 
Amerikos lietuviu vasara* 
metu važiuotų pasisvečiuoti 
po Lietuvą. 'kokie turistai 
atveža nemaža dolerių ir m* 
maža jų mums palieka, tad 
.juo daugiau jų atvažiuos. juo 
daugiau dolerių krašte pa
liks. Tr aš e.'ii tikras, kad \- 
nierikos lietuviai ^Csigail*"** 
praleidę atostogas Lietuvoje 

tokiu turisto! les.
’ I

Lietuvoje gyvena bii'ni (ė 
vai, broliai, seserys ir gimi 
nės, kuriuos mes mylimi 
.jiems laimes t rokšt-ame* ir ik 
norime, kad .jie svctiimjj 
vergijoje gyventų, bėf nepri 
klausomoje Lietuvoje. Ne 
norimi*, kad jų tautybę irti 
kčjimą socialistai ir bedii 
viai peisekiotii ir niekinti 
bet trokštame, kad .jie lai
vai Dievą galėtu garbint 
kad savo vaikus katalike 
kai ir dorai išauklėtų, ka 
jaunoji Lietuva augtų kat; 
likiška. j r dora, o jei taip bų 
tai ji bus stipri ir jos ateiti 
bus užtikrinta.

Katalikiškos Lietuvos i<* 
Lalams rengiamo vajaus la 
ku mums i lsiems reikJa riu 
tai padirbėt i ir prisidėti pri 
išrinkimo Lietuvos Seimą 
doru, rimlii. šviesių ir Te\\ 
nei pasiAeiiiilsiu žnioiiin,

X ištiš darban kvieč-'a
/>// / tf l'/fl l '( (l( !'('('/ I' 

('įniro Valdai

ABELIAI, 
Iaipk riei<» 2 d.
''(•imis valdvba 
metam uždai} !i 
s<-i.;ii> ribose ('•aie ias smui

Ypač reikėtų tokiu tmis;*] Į les. šį mitąrim.i dar Uiri p; 
. lietuvių, kurie yra Amerika jtvirlinti \ i>i;<>’imi-, gvvent- 

je gimę ir augę*. -jų balsai imas. minint;. t;
Jonas J. Romanas”i gruodžio 6 d.

vi/.Hu


PENKTADIENIS, SAUSIO 8 D.. 1926

Sausio Mėnesio Istoriškos Dienos

Sausio 4, 1877—-mirė (Jor- 
nelius Vanderbilt, Amerikos 
garsus gelžkelių statytojas. 
Jis gimė Stapleton'e, Long 
Island, N. Y., gegužės 27, 
1794 m. Jaunystėj buvo lai
vininkas, perkeldinėjo pasa- 
žierius nuo Staten Island į 

'Nevv Yorką. A’ eliaus tapo 
laivo kapitonu, ir dar vėliaus 
savininku. Jis Įsteigė lini
jas tarp Nevv Yorko ir Nau
jos Anglijos uostų . 1863 m. 
buvo savininkas Ilarlem 
gelžkelio ir vėliaus savininku 
lludson River ir Nevv A'orl? 
Centrai gelžkelių. kuriuos 
jis suvienijo. Jo turtas sie
kė iki $!(>().(M)O.OB0.

Sausio 10, 157!). — Yra gi
mimo diena Jobu Smith'o, 
kurio vardas Amerikos isto
rijoj yra gerai žinomas.- Jis 
atvažiavo Amerikon su eks
pedicija iš trijų laivų ir 105 
vyrij. kurie apleido Londoną 
1605 m. įsteigti koloniją Vir
ginijoj. Kolonistai pirmą sy
kį .išvydo Virginijos krantą 
balandžio .26 d.. 1607 m. 

'“Smith’as buvo vienas iš sep
tynių nariu, kurie valdė ko
lonijos reikalus. .Jis pasek
mingai vedė visokias derybas 
su indijoiiais. tuomi tapda
mas vedėju. ir 160!) m. jis bu
vo išrinktas kolonijos prezi
dentu. Indijonams pakilus. 
Smith’as pasekmingai .juos 
pergalėjo, bet klaidingos in
formacijos buvo pasiųstos 

.. Anglijon, i r iš ten buvo siun
čiama kita ekspedicija iš 500 
emigrantų ir t riju vedėjų, 
kurie buvo paskirti vesti tos 
kolonijos reikalus. Bet viv- 
nam laivui nuskendus,, visi 
svarbūs dokumentai buvo 
pamesti ir Smith’as pasiliko 

-kulpjiūjjos vedėju. Vieną kati
lą Smith’as būva, indijonų 
suimtas, ir imli jonu vedėjus 
Povvhatan įsake savo pase
kėjams nukirsti jo galvą, bet 
vedėjo duktė Pm-dliontas ne
davė tėvo pasekėjams to da
ly ii/ 160!) m. Smith’as buvo 
suže istas ir gružo Anglijon. 
Bet neilgai ten apsigyveno, 
vėl 1614 metais atvyko Ame
rikon tyrinėdamas žemes. 
Jis paskutinius dienas pra
budo bandymais piuigi ni'kos 
nagelbos įsteigti koloniją 
Naujoj Anglijoj. Iki mir
ties buvo vadintas admirolu.

Sausio 11.1767. Gimimo 
diena Amerikos pirmo Iždo 
Sekretoriaus. Alevamlcr Ua- 
mitton. Jis gimė Vakaru In
dijoj. bet atvy ko Nevv Yor- 
kan lankyti Kings kolegiją. 
Ta kolegija šiandien yra ('•> 
lumbia ( ’niversity. J is bu
vo kapitonas I i <6 m. koiiti- 
nciit inčj armijoj, ir vėliaus 
narys \Vasliiiig1oii‘o štabo. 
17S2 m. jis buvo išrinktas de
legatu iš Nevv Yoik’o į Kon- 
1 ineiif i 11 j 
nepat iko 
atsisa ke.
legatu į 
mą. kur 
ja buvo parašy ta. Jis buvo 
viinas iŠ pasirašytoju po 
koiisl itm ija. Rugsėjo mėli. 
I7N!) m. kuomet Iždo I)e| >a r- 
tamint as 
milton ’as 
pusk i it as 
rimu.

S.-mrio 
ga rv ežys
Baltimore, ATaryland. Pir
mas inžinas. pavadintas 

- ‘.‘Tolu Tbiimb” keliavo ketu
riolika mvlių į valandą. 
Daugelis žmonių pranašavo, 
kad niekuomet neis. K it i 
pranašavo kad sunaikins n 
kili Žemes, nes išgąsdins vi 
sus gy v uliim. ir nebus g.-di 
ma augint i avis. m*s dūmai 
.ąj>jmidins vilną. Šiandien

Kongresą, bet jam 
finansinė padėtis ir 

.1 i vėl išrinko de- 
Philadelphi jos sei- 
federalė konstitnei •

buvo įsteigtas. 1 ra
liavo \Vasbingtmio 

pirmu sekreto-

Suv. Valstybėse yra 264,233 
mylios gelžkelių ir. daugiau 
negu 65,000 lokomotyvų.

Sausio 17, 1706. — Gimi
mo diena Benjamin Frank- 
lin’o, pirmojocAmerikos did
vyrio. Jis gimė Boston’e. 
Jis buvo penkioliktas iš sep
tyniolikos vaikų. Frank- 
lin’as lankė mokyklą! tik dve-' 
jus metus. Po tam turėjo 
dirbti prie tėvo, kuris Jare 
žvakes ir muilą. J am tas dar
bas visai nepatiko, tuomet ė- 
jo su broliu dirbti. Brolis 
buvo spajistuvninkas. Sun
kiai dirbo ir susitaupęs ke
lius centus jis išvažiavo i 
Philadelpliią, kur vėl spaus
tuvėj gavo darbą. Jis dirbo 
spaustuvėj pakol su draugu 
nupirko laikraštį, kurį už
vardino Pennsylvauia Gazet- 
te. Neužilgo jis buvo di-' 
džiausiąs spaust u vninkas 
Pennsylvanijoj ir susitaupė 
daug pinigu. Mirdamas pa
liko $25O.()()O. 1732 m.' jis
išleido savo *’ Pųyr Ricbard's 
Ahilanac.” kur yra gar
sūs priežodžiai. ’

Jis Pliiladelphijoj įsteigė 
pirmą viešą knygyną. Buvo 
pradžia šiandienės sistemos. 
Kaipo išradėjas, Franklin’as 
buvo labai naudingas pasau
liui. Jis buvo pirmas suras
ti atidarytą pečių, kuris bu
vo labai naudingas kolonis
tams, ir buvo pradžia pečių 
industrijos. 1750 m. parda- 
vū savo spaustuvę ir laikraš
tį savo draugui ir pradėjo 
eksperimentuoti su elektra. 
Birželio mčn., 1752 m. laike 
audros su perkūnija, paim
damas šilkinį lakūną su me
taliniu galu, šlapiu kaiyapės 
ąaiūru ir pririštu raktu'prie 
šniūro jam pasisekė pri
traukti elektros žiežirbąt į 
speciali puodą, kurį jis pa
gamino tam tikslui. Šiuo 
būdu Franklin’as patikrino, 
kad žaibo jiegos gali būti pa
gautos ir kad elekt ra ir žai
bas tas pats. .Jis išrado per
kūnsargį.

1752 m. buvo išrinktas į 
didįjį Pennsy Ivanijos susi
rinkimą ir buvo paskintas vi
sli kolonijų [>ašto viršininku. 
1757 m. jis buvo pasiąistas 
Anglijon prašyti Parlamen
to pavelyti I’ennsylvani jai 
sav<> įstatymus ir Neprisilai
kyti prie įstatymu Penn'o 
ridmynos. Fra kddrr dešimts 
niebi Anglijoj bandydamas 
tą įvykinti, bet. nepasiseko. 
Jam būnant Anglijoj, garsus 
“Stamp Act” buvo praleis
tas. r"
popfcias parduotas kolonijo
se. Jis Anglijai bandė paro
dyti. kad tas ves prie kovos, 
bet įstatymas perėjo, 
gryžo namon kuomet 
prasidėjo 1775 metais, 
bar turėjo 
metu.
iš penkėi vy rn, kurie paga
mino Nepriklausomybės De
klaraciją. Kovoj su Angli- 

1 ja buv<>.pasiustas Francijon 
prašyti pagclbos 'kolonijoms 
mm Fiancijos karaliaus ir 
jam pasisekė tos pagelbos 

i gauti. Po Revoliucijos Ka
ro jis turėjo pasilikti Euro
poj dar dvejus metus užbaig- 

; t i taikos reikalavimus su
Anglija. _Kranci.ja ir Ispani
ja. Nespė jo sugryžti Ameri
kon kuomet jį vėl išrinko 
I bnnsylvanijos Valstybė* 
Tary Ims prezideidu. Tris 
terminus tarnavo, paskirda 
mas savo alga \ isuomenis- 
kiemi* jjikslams. I7K7 m. 
F ra n kliu ’as buvo išrinktas 
nariu konvencijos, kuri turė
jo paga’ininti parašytą kon
stituciją ir valdžią naujai
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Lietuviai Katalikai!
n?fesi

* • duoda naudingu pasiskaitymu, 
nušviečia svarbiausius dienos klausi-

4 • atstovauja kataliku nuvinonvi Įvairiuo-

Skaitykite Vienintelį Amerikos Lietuvių 
Katalikų Dienraštį 

“DRAUGĄ” 
“DRAL IT'/’ rasi naujausių žinių iš viso pasaulio. * 
“DRAl’GĄ ’’ skaitydamas, žinosi kaip gyvena lietuviai

Amerikoje. -
‘•DRAUG AS’ talpina šviežiausių tulegrauiŲ iš 1 .ietuvos 
‘‘DRAUGAS” turi korespondentų Lietuvoje, \ okieti- 

joje. Šveicarijoje, Anglijoje ir kitur.
DRAUGAS”

“DRAUGAS”
mus.

DRAUGAS”
>e painiuose klausimuose.

“DRAUGAS” atremia katalikams daromus priekaiš
tus.

“DRAl GAS” yra,tikras Amerikos lietuvio kataliko 
draugas.

“DRAUGO” kaina pigi:

Amerikoje irĮ’ž.sieniuose:
Metams...................     46.00
Plikei Įlietų .............. ........ ... ..... _.. .$3.00
Atskiras numeris........................... _ 0.02

Pinigai geriausiai siusti iTcrkant krasos ar t-k.-preso 
“Money Order” arba įdedant pinigus į regLtruotą laiš
ką. “Draugo’ ’adre>a>:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

Telefonas Roosevelt 779L

ji] valstybių tebeina, per visą 
laiką abi valstybes galando 
ginklus.
- Pereitais metais Čilės res
publika atsišaukė į prez. 
Coolidge ir prašė, kad jis pa 
tarpininkauti] ir sutaikinti] 
abi valstybi. Prezidentas pa
skyrė iš savo pusės gen. Per- 
sbing’ą. buvusį Suv. Valsti
jų vyriausią karo vadą Fran- 
eijoj. Geli. I’ershing Ai icoj. 
palei istorišką EI Moito kal
ną veik pusę metų darbavosi. 
Darė pienus ginčijamose 
plovinei jose plebiscitą suda
ryti. Bv t prie jo pieno kad 
ne viena, tai kita respublika 
turėjo priekabiąi. Daugiau
sia kliūčių daro Čilė.

Pagalios naujausios žiniom 
skelbia, kad gen. Pershing 
apleidžia Aricąi ir vyksta į 
\Vasbingtona. Skelbiama, 
kad vyksta dėl nesveikatos. 
—iką dantis taisyti. Ar tai 
tikra negalė ar diploma + inū 
liga, tai tikrai nežini;- uv. 
Valstijąi valdžia žinoma rū
pinasi, kad pavykti] ; 
kinti besipy kstančias res
publikas. Tas svarbu deito. 
kad pilnai taikai įvykus ge
resnė prekyba eis. Kaip ei
lėj taip ir Peruvijoj Suv. 
Valstijų kapitalistai via ii“- 
niažai kapitalo įvestiiię. A- 
merikiečiams rupi to kapita
lo saugumas. Toliau, jei su
taikinti nepavykti], lai pie
tų Amerikoj Dėdes Šamo 
vardas nukentetų.

Kad t;’ ginčą išrišti, tai yra 
pasiūly 1a t iečia išeit is. siū 
loma ginčijamas provincijas 
nei Pciuvijai grąžinti, nei 
Čilei palikti, parduoti trečiai 
resjmblikai — Bolivijai, ku
ri guli toliau nuo pajūrio i r 
neturi į jūrą išėjimo. Suv. 
Valstijų kapitalistai pasiža
da ta reikalą finansuoti.

Kaip ištikro su ginčijamo 
mis provincijomis bus pada 
i vta šiuo kartu ir nežinia.

Kaip didelė neapykanta 
larp I ’eruv iečių ir (’iliečių y - 
ra. tai paaiškės iš Šitų alsi 
tikimi]. Čilės mieste l<pii<pm 
viena sykį buvo surąngta^ 
I‘eriiviečiains pogromas. . 
iu\iečiai labai nukentėjo ir 
datig<'lis turėjo apleisti tą 
miestu i r vy kt-i 1 ’eruv ijou. 
Dėl šito juodašimtiško dai 
lio I ’eruv i joj kilo didžiausias 
pasipikt ininias. I ’asipikl ini 
nias siekia visus luomus ir 
darbininkus. Bo pogromo 
atplaukė į Peruvijos uostą 
Mollendo Čilės laivas su pre 
kėmis. Tai uosio darbiniu 
kai siiiąrė neiiii'xliioti to lai 
vo prekių ir eilės laivas su 
prekėmis turėjo grįžti algai.

Pavadint i Čili<4i PeRiv ie 
Čiu arba Periivietį Čiliečiu y 

įžeidimas.
I»i. 

toks 
na k 

metu atplaukė; laivas, 
argy limio Ruv. Valst; -

Pietų Amerikoj palei l’a- 
cifiko vandenyno pakraščius 
driekiasi žemės dviejąi res
publikų — Peruvijos ir Či
lės. Abieji] respublikų rube- 
žiai sueina ir jos dėl rubežių 
teip nesutinka, kaip Lietuva 
su Lenkija.

Pietų Amerika, išskiriant 
Braziliją, tapo ispanų apgy
venta ir jie prigulėjo Ispani
jai, kaip Suv'. Valstjios AĄ>- 
li.jai. Bet kntp Suv. Valsti
jos nebuvo patenkintos Ang
lijos valdymu ir atsimetė nuo 
.jos, tai taip ispanai pietį] A- 
inerike ėmė bruzdėti ir ka
riauti prieš Ispanijos kara
lišką. valdžią, kad Įsteigti ne- 
prigulmybę. Nors ispanai 
pietį] Amerikoj buvo vienos 
kalbos ir -vieno tikėjimo, liet 
jie neįsteigė vienąi bendrąi re
spubliką. Įsteigė daug ne- 
prigulmingų respublikų. Ka
dangi žemės buvo daug, o 
žmonių mažai, tai ru..........-
nebuvo aiškiai nutiesti. Ne
buvo aiškiai paženklinti rtn- 
bežia^^r;' Peruvijos ir Či
lės. ilgą laikąi viskas bu
vo gerai. Bet vėliau ant nr5 
bežiaus rasta brangių mine
ralų, kaip va salietros, ho- 
rakso ir k. 'Tada iškilo gin
čas dėl rubežių tarp Peruvi
jos ir Čilės.Ginčai vedė 
prie karo. Tas atsitiko daug 
maž 50 meti] tam atgal. Ka
ras buvo atkaklus. Čilė įvoū 

"kū Peruviją^ Paskutirfis 
svarbusis i r labai dramat iš
kas susi l ėmimas buvo ant čia 
parodomo kalno. 'Tas mūšis 
įvyko 1880 metais. Ant to 
kalno buvo 1,7(M) Pcruviečiu, 
o juos užpuolė 4.000 CilĮečių. 
Kai Pcruviečiu vndrrsipnlk. 
Bolognesi pamatė, kad mūšis 
praloštas. tai*jis su savo ka
riuomenės likučiais beveliją 
šokti mm šito kalno i jūra.

. Tai’ pulk. 
Bolognesi pasuko savo žirgą 
link jūros, drožė jam penti 
nais į šomis j r šast mm kalno. 
Jo kareiviai paskui jį. Bu
vo keletas, kurie bandė čilie- 
čiams pasiduot i. b<4 Čiliečiai 
juos subadė. Šitoks drama- 
tingas mūšio galas pašventi
no 'tą kalną ir jis Peruv ie- 
uiams tapo simboliu, šventu 
kalnu, kaip lietuviams Ge
dimino kalnas.

eilės respublika Įveikusi 
‘ Peruvija atėmčVŠš jos dvi 

purivinri jas Taena ir Arica. 
Ai • cos plovinei joj randasi 
šitas kabias. Tas kabias va
dinasi EI yioyfo. Tas kalnas 
yra 500 pėdu angŠčio.

'fauna ir Arica. atplėštos 
mm Rmuvijos patapo pi<1ii 
Amerikos Alzauija ir Lota 
lingija. Peruvija nenurimo 
dėl šitos skriaudos ir nesvie 
tiška neapykanta tarp dvie

I as aktas taksam visas*Tegu pasiduoti.

Jis 
kova 
l)a- 

septyniasdešiints
Buvo išrinktas'vienas

z*

ubežiar t,L

respublikai. Bet balandžio 
17-tą, 1790 m. nakčia, tarė 

■damas N-| mulus, garJuts 
Franklin’as mirė.

Šis kalnas yra dviem tautom simbolas

ji] laivo kapitonas sušuko:

— \Vhat nationality are 
y<nt L

Atsaky nio nubuvo.
Klausimas buvo paantrin

tas. Atsakymo vėl nubuvo. 
I ’asažiuriai jau perrigando 
ir pamanė, kad iš Suv. Vals
tijų laivo atlėks šovinys. Bet 
vietoj šovinio pasigirdo ši
toks klaurimas:

—■ Oli. say ! Aru y ou a 
I'uruviaii

— No!!! — Suriko Čilės 
laivo kapitonas tokiu griaus
mu lyg bū! bomba sprogus.

Daugiau žmonių prigeria svaigaluose. negu vandenyje. 
Teras vandenėlis geriausias gėrimėlis.
G irt įloki i s nuolat kėsinasi ai it savo, savo pačios i r savo vai*

NUOTRUPOS
MILIŪNAI AUTOMOBILIŲ

Apskaitliuota. kad visos 
l.uroĮios valstybės vartoja nu 
daugiau, kai du milionu au
tomobiliu. o Jungtinės Vals
tybės apie aštuon i. užkartus 
daugiau už visą Europą — 
penkioljk'a i’riiIiė>iiŲ7~ Septy- 

stit<į4fcM§U " itėm-s. auto-
niobilis. \'ienoje Nevv A'or- 
ko vaisi. įregistruota 11 •> mi- 
lioiio automobiliu. Bet Ka
li foruijarir Nevv Yorką pra
lenkia. loję valstijoje ties 
i ’aei fiku t rims žmonėms iš
puola \ ienas automobilis, ar
ba kitaip kiekv ienas suaugęs 
žnr>gi!< turi po vieną auto
mobili.

Automobiliu pramone 
-I migi. Vaisi i jose - didžiau
sia pramonė šaly. Karlais 
ro.kad .joje esama per- 
did' Jė produkcija, bei ji ple- 
< iari irap'cima be svetimųjų 
ri iik' is.

B< 1 kada nors prisisotini- 
loję pramonėje turi už

Iš penkiolikos imliom] 
automobiliu 

iš apyvartos 
I ai ditlclc

PRANCŪZIJA BEDARBIŲ 
NETURI

• Prancūzija labai prasisko
linusi ir kaip daugelis kitu 
kraštu turi vargo su ekono-

spėliojimus apie šaltą žiemą. 
Apie tai jis pernai kelct.Ą sy
kiui tvirtino.

•Jo spėliojimai paremti 
tu<>. kad ant Maišo pasirodė 
kokie lai rūkai ir saulės dū
mės pasididino.

Jis spėja šaltą žiemą šį
met ir 1930 m.

.milte ' r finansine ę’jir’it.ę; bęt 
užtat neturi bedarbiu.

Tai. turbūt, '^^t'ieiiintėlč 
valstybė pasauly , kurioje nė
ra žmonių be darbo. Statis
tika parodo. kad visoje 
Prancūzijoje tik 000 asmenų 
neužsiima jukino darbu.

I)ėl palyginimo reikia pri
minti Angliją, kurioje esamą 
apie vienas inilonas bedar
biu. Austrija su 300.0(10 be
darbiu. Lenkiją su 400.000 
bedarbiu ir t. t.

Nežiūrim Į tai. kad Pran
cūzija turi vargo su koloni
jomis. politini chaosą viduje, 
bet socialis gyvenimas gana 
pastovus ir lodei, nežiūrint į 
lai. kad ji turi daug skolų, ji 
namb»jasi kreditu.

greitesniu.
Multonas 

fofogra^iąi 
kuri praėjo Į sekuu-

i

' i < • i i.
» a rt<> įaniuj u 
pelnai i-'inila
\ imas imi urnas, 
skaitlinė, bet vi.'tiek su ben
dru skaičiumi maža.

Automobiliu
kai nenusimena 
na ateitimi.

A leis krizis.
siat \ 11' oro

praniomnm- 
ir nesirūpi-

tai pradės 
•fordukus” ir 

i au
tomobiliu. |>et daugiau laks
tytu vu.

I t < l T 1 - - * 1 • -pJteinoiies pirkines mažiau

■»»

ra ■ bau sausius
Prie /1’anamos kanalo 
džiojo karo metu buvo 
atsitikimas. Prie kanalo 
ties
Nuo s;

URZGIA
Ateivy skupui J. Matulevi

čiui ai\y kas Iūetuvon bažnv- 
či<is siitvarkyuno reikalais. 
k;ii riti j n sl<i\y kloję pasipylė 
įvairūs spėliojimai. Tų spė
liojimų atgarsi' pasiekė A- 
iiterikos “opozici ją! ” ir ji 
pradėjo urzgi i. Labai nepa
doriai tilo reikalu žvembtcl?1- 
j<> “ Vieny bė.” kuri t.v irt iua 
ir į krūtinę mušdamos! sako. 

|kad ji gerbia areivyskiipą 
Mdtul< \ įčin už jo kančias. 
; kurias jam teko pakelti \ li
nijoje. bet tuo pačiu metu ta 
garbingą asmenį išk<vnevei~ 
kia kiioLiaiu iaii'iais žo
džiais.

L Tikra avingalvių pagarba!

i

TROCKIS VĖL KARALIAUS
Bu \ es s<>\ iet u Kurijos ka

ro komisaras Kronšteinas — 
Trockis, po ilgo bastmiosi. 
grižo i (’eiilralj Sovietu Ko
mitetą Maskvoje.

I tą vielą Trockį išrinko 
kaitų su Stalinu. Bykovu. 
Kanieniev u ir kitais bolševi
ku vadais.

Sugrįžimas Trockio, kuris 
po Lenino mirties jo parašy
toje knygoje krit ikav<» Lėni • 
no pasekėjus.' Ulbi politiku 
supratimu reiškia nuolaides
nės poilt ikos pradžią.

Kilos polit i k< >'. kaip 
dos. Rusija tuom tarpu nega
li pasirinkti. Trockio pi i 
ėmimas i sovietu valdžios 
tarpą parodo, kad bolševikai 
susipranta, jog juo labiau 
jie laikysis vieny Im’s. tai tuo 
ilgiau viešpataus Kurijoje. 
Tim atžvilgiu reikia tik imsi- 
sleboti )s bol*>ev 1 klskl 1 |ll va
du.

Patiko jiems, matyt, žy
diškas iproty s: viduje pešasi, 
bet iš pa v i ršiaiis mylisi.

priskaitliuoja 
saulių.~nuisų 

visu gi “sau- 
arėiatisia prie mūsų že~ 
esančiu. tokiame ]>avy- 
kaip mes jas supranta- 
jo apskaitliavimu, nc-s

■s -

m-

i
186,000 Mlx.^ r f. oDikijh.

Mūsii organizacijos dva
sios vadas kun. J. švagždys į 
valandą aut<>mobiliiwį)adaro 
apie 70 mailių ir mus labai 
stebimč' tuo greitumu. Pa
sirodo, kad yra 
dalyku pasauly, 
demonstravo 
šviesi »s.
d.r IS6.000 mailių ir esančios 
julčjimc atmosferoje milio- 
ną metu.

Yra “sauliąi.” kurios .juda 
mūši] atmosferoje 200,000 
••'aidės" meti] atstume viena. 
Hilo k 11 os.

M ultonas
5oo miliomi
žemei panašiu : 
lių” 
11 lės 

dab
ine.
mažiau miliardo.

Kaip jis jas siisakito?
Gyvybė- esanti tik. ant tri- 

įjii planetų: Veneros, Mai'sa' 
ir Žemės. Kad ant mūsų že
mės gy \y bė y ra. tai mes ne
siginčysime. liet kad ant Vė
limo' ir M,ii 'o kas nors gx- 
vena, lai siisku žinoti. f

. I Tie v i su tu skaitlinių, lču-’ 
ri<>' čia suminėtos, mūsų že
mė' amžins ir žminijos atsi* 
radimo i'lorijos- skaitline  ̂
kurios 'lekia tik kelis tūks* 
t a ličius, -atrodo labai wetk 
kiltomis prie' miliardii skait* 
lines. , •

MARSAS IR SALTIS
V ienas nmksliurius .žymu.' 

astronomai primena savo

SUVAŽIAVIMAS
L. D. K. S. Naujos 

Apskričio šaukiamas sv 
rimas sausio 31,1926,1 vai. po
pietų, bažnytinėj svetainėj, 
Cambridge, Mass. įį

Pageidaujama, kad kuopos 
pasistengtų išrinkti atstovui if 
rūpestingai paruoštų naudingu 
įnešimų dėl naudos mūsų orga
nizacijos.

J. Jaroša, pinti.



Teatras ir Muzika SVEIKATOS DALYKAI

SAVE
t

padare u'

Jn y-

s savo 
metais, 

pusi ruo- 
operos

paprastumą to žmogaus.
r K 

i-

.1 i s gali t ri’ikt i 
kietą rie
ki ba i šal- 
gėrimus. 

sii adata

Apolitiškumas draugavimo su 
Maksimu Gorkiu

’ .r
Tai. kad aš — uikuinkp 

sūnus M*d ra ilga vau su Mak‘4

PENKTADIENIS. SAVŠIO 8 D., 1920

t

&ALIAPĮNAS apie

J. šaliapinas 
pareiškimą, pašvęstą 

•ivatiškiems darbams, 
ftlis aprašo savo projektus su
būrimui privatinės operuos su 
Jp* Juroku, kuri prade

. > n a sekančiais
’^Aprašy<lamas sav<» 
/■Simus patsatymui 

-4‘Boriš GodunolT.“ vie^intč- 
es operosjiiiinalytos pasta 

tyti toje naujoje trupėje, jis 
sako, kad .jo 1 ikslas esąs duo
ti progos “panurieti tą operą 
kiekvienam I >ikui. Tarnui i r 
Garri.’’

simu Gorkiu. reakeimiiegraT 
skaitė ganei imi Įrodymu, 
kad skaityti mane radikalu, 
socialistu. /Bet ta mažuma, 
kuri išaili mąiie pažįsta, ga
li paliudyti. kada mūsų 
draugavimo pagrindas buvo 
pagrįstas visai ne ačiū vie 
podieins politiškiems nusi
statymams. jei koki nors po
litišką nusistatymą, bendrai 
imant, aš tu Aš "buvau,
tiesiog. Gorkio draugu, ne
liečiant jo paž.iū m. nes aš t u- 
rėjau proga pažint gerumą 
i r

t
r. $
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Apie dūšios pardavimą velniui

Apie mane kalba, jog aš 
savo dūšią pardaviau vcl 
niui. — sako jis. — Bet. mali 
nėra ko veikti su velniais ir 
piktomis dvasiomis. kad 
man. 
kiek aš 
dievai, 
ra tiek 
mane, 
t i ar nurodyti man. 
privalau vaidinti, 
pažįstu jokiu šeimininką. 
Kada caro valdžia pakėlė 
tnane į užsitarnavusius art is , 
tus, aš tiktaj pripažinau pa 
gerbimo faktą. Per visus 
metus mano artistinės karje
ros aš visuomet buvau lais
vas artistas. \ i>i tai žinojo 
h- visi su tuomi skaitėsi. Vi 
si pagerbimai, kurie man 
buvo suteikti, buvo mano už 
tarnauti, ne dėlto. 
Šaliapinas. <> dėlto, 
įnešiau savo 
apkainavime 
ir teisingumą.
ne atskiroms klasėms, ne ats
kiroms šalims, bet visai žilio- 

V • • _ __ _
* *.x

„ AfB^ ■ ---’ą Rusijon

— Nors aš ir keletą metą 
nebuvau tėvynėje, liet nėra 
pagrindo manyti, kad aš ton 
ir nemanau grįžti, 
nati, kad kritika, 
maiio negrįžimą, 
jinaiio valdžios. 
Kusi jos 
inanaik

■ reikalav imais neiuri. 
galimas daly kas. kad lai via 
išauki a. 1 lesi < >g. pro

: lio pavydo dėka.
Kalta Rusija

Rusija pati yra kalta 
ad aš išvažiavau užrubežin.

Aš išvažiavau be cento ir n<>- 
, Tėjau užsidirbti. Karės ir 

revoliucijos laikuose hmiora 
Į ras buvo apmokamas vien 
i- tik ] >r< ►< lūki a is. Laike mano 
f ilgos karjeros pas mane buvo 

pagrindo kovoti už savo 
principus. Ta kova man ai 
sėjo labai brangiai, 
galiu pasakyti, 
gale, nugalėjau.

o ar atsiras kas 
pradės neigti esi

dvasiomis. kada 
kaip visi kalba ir ant 
atsimenu, pataikauja 

I >e to. pas velnią nė- 
pinigu, kad nupirkt 

N iekas negali dikt u<> 
kur a- 

Aš nepri-

t

kad aš -- 
kad aš 

dali žmonijos 
apie gražuma 

Aš tarnavau

Keliaklupsčiavimas prieš 
Nikaloju II

I samios puses, is i<>. kad 
Imperaloiišku Tealrii direk 
vija nuolatos stengėsi apdo 
vanoti mane visli l ūšiu aukš 
tomis pagarbomis, kalkinio 
(‘leincmai darydavo išvadas, 
kad aš esu a rl i mas rcakcio 
Įiiciiu valdovams. Žinoma- 
uesusiprat imas ir neleisiu 
gas išaiškinimas paini pasiel
gimo i r veikimo Imv <> išgauk 
tas sekančiu būdu. Marijos 
Tcal re I ‘et l ograde choras 
turėjo konfliktą sii adminis
tracija. Direkcija almelū j<- 
reikalavimus ir choras uula- 
rė- išreikšti savo jausmus ti< - 
sioginiai carui, praleiikda 
mas direkcija. Choristai Im
barė išnaudoti savo Imvivimi 
ani scenos padarymui mani 
('(•stacijos carui matant, iš 
reiškimui .jam savo pakili"- 
mimo ir įteikimui p<1 icijos. 
Neperspėję manę", jie išpil 
dėtą planą operoje “Boris 
Godunoff.’* tame momento, 
kada as pasirodau sc joje-. 
K ' 1

itsiklanpt i
užpakaly kedė-s. 

buvo suprasta, kaip t v- 
sugalvotas nusižemini - 
prieš carą. ko. 1 ikreny 
nebuvo. Radikalai ne •

5

Ant šito geležinkelio tilto vos neištiko baisi nelaimė. 
Įėjo žūti 200 pasažieri’i. Nelaimė neištiko tik todėl, kad trau 
kinys pasivėlino keturiomis minutėmis. Prieš pat traukinio 
atėjimą, važjavo treku pro apačią negras ir trenkė i tilto rams
ti. Ramstis iššoko iš vietos. Už minutos turėjo traukinys eiti, 
bet jis pasivėlino. Už dvieju minutu atpyškėjo motoristas. Pa
matęs atsitikimą,, suprato pavoju ir pasignalavo traukiniui a 
pie pavoju? Traukinys laiku sustojo.

1

BURNOS HIGIENA
I bingumą žmonių daba i t i 

uiti laiku yra išu»okę vien;) 
dalyką sveikatoje, ir tai yra. 
kad dantys turi būti gerai 
prižiūrimi. Bei žmonės, ku 
rie tam principui 1 iki. pilnai 
nežino pasekmių kurios gali 
liūti iš apleisiu dailiu. Tin 
kaina dailiu priežiūra yra 
vienas iš svarbiausiu dalyku, 
į kuriuos doinę t uri kreipi i 
kiekvienas vyras, moteris ir 
Vaikas.

.1 ei dan! mis leidžiama su 
pūl i. valgis nėra gerąi su 
krainloinas ir pasekmė 1<>. 
skilvio įieinalimas ir kūnas 
i icgaiin.'! linkanio maisto. 
\ iena iš pu prasčiausią prie 
žasč-in nevirškinimo, tai iš 
puvo danty". Išegzaininai ils 
1 ūksiančius mokąk'los vaiką 
ai randania. kad kiekviena 
• ne m nioksluino nesitikim*' 
buvo taip pat koks nors fiz.i 
uis 11 Tikumas akiu, ausi], ar 
dantų. Slehčtinas dalykas

■ hu vo i ;is. kad ta rpe va i ką. 
kurie buvo užsilikę moksle 
blogas danl u padėjimas bll\ < 
raudamas daugiau neg blo
go." akys ar blogas girdėji- 
Ina". Kliūtinei pagalvoji ko 
kili" r\ ėi n> dun’ \ s 1 u ri su

“DZIMDZIAI” W0RCES- 
TER’Y

sau "i o. s v. 
į >a ra pi jo^ "j le Įe 
dzid rimdziška" 
Štai via

klika m uoromis >k;rstū"i na 
n><). o jos būta pilna svcl.-u . 
!|O. ,!.(•.

virškinimu, ir virškinimas su 
sveikata tuomet supranti ko
dėl 1 ųi p y ra. Žmonės su blo
gais dantimis pripranta nu 
ryt i valgi be kramtymo i r 
pjiškui kaltina skilvi arba vi . 
rėją jrž savo nesmagumą ir 
dirbi negalėjimą.

Daniu puvimas kila mm 
rūgimo valgio daleliu, ku
rios pasilieka dantų larpuo 
so. šis rūgimas kila mm 
bakterijų, kurios sudaro lo

kalios tirpdo 
K ietas apsau- 

i viršelis yra 
a mali ils ( ena ■ 
su dantimis

■•N

4

Aš nema- 
sinerkiant i 
paeini iš 
Oficialūs

valdovai, kaip :’š 
nieko bendro su 1 uis 

Labai 
I lai yra 

■ I esu >n-i ■

buvaiCpri verslą? 
ant kelią 
'fai 
čia 
mas 
I !e,je.
gali 1o užmiršti i r uickiioniot 
mano m pasielgimo nedova
nos.

Be politišku -pažiūru

— Aš nuoširdžiai geidžiu, 
kad kiekvienas Rusijoje i i 
kur tai nebūtu, savo \ aldž’m 
jo maiytu >avo idealus. A" 
nieko prieš neluriu prie- 
nuosavus palovius. I'armas. 
prieš tai, kad kiekviena" 1 u 
rėlil sali pudingo. Bet. ž' 
noina. aš negaliu pagelbėti, 
kad tokio
1 !.! 
i r
to
S< ‘

Bet aš 
aš gabikad

Vargu bau 
nors, kuris 

sinią t<»s ko 
Vos. katrą aš vedžiau tobuli- 

r pinuti mano individualės kū
rybos. Daugelis turi'pripa 
žįnti mano nuopelnus abcl 
nam visu meno šakų pmgrc 
jftii.

l‘ll"i.ioje 
sa v o \ 
idealus.

net u riu 
I 

I. k a < 1 k 1 (' k V J .
'Siu pudingo.
. aš negaliu pa;

j >a geida v i ma i i vy k 
tikrenybėje. ,\š nežinai!, 
man neįdomu žinoi i. kaip 
galima pasiekli. Tokiim 
dalykuose, aš nei už 

prieš tokiu priimi pu.

šiame momente a’š esu 
galo užimtas paruošimu1 
•• Don K idioto' 'r< »lūs. k u ri<> 
jc aš pasirodvsiu pavasary. 
Mokiiiimąsis rolės ai ima visa 
mano laika, atima visa ma- 
1^2 eiiergi j.i ir spėkas. .Jinai 
i-Šankia nianv įe licramiim.i. 
Imt suteikia man laipgi malo 
minia.

I

Kazj-mici i:' 
i v ;. Imr-d/.i m j 
va nl Nrrnia -.1

komedija “ I 'asiniu 
si l oš\ ė.'' ku ri< ,.je i la I \ va v < ■: 
M. Saka la ii"ka ii ė. M. Grė
bsiu’. M. IMx‘vi('-iipč ,r 
Dzimdzi Drimdzi" arli"l; i 
-I. Dikiui> ir \. Dineika. 
Komedija neišpasakyta i juo
kinga. lodei salėje pilidiku 
k va 1 oi <■ k va t o jo. \ a ui 11 u
mas geras. I ’ošvės Kumš 
lieuės rolėje M. Sakalauskai
te davė iduhnij ir kai;t uzraga - 
niška tipą. Nežiūrim Į ta^ 
kad vaidinloja Sakalauskai 
Ir lik mėgėja, ji gerai už-i 
rekomendavo. I ‘ridėjus dau 
giau .jausmo i r gv vumo 
Kumšti nės duku r-. Myl’"- 
i<dejr va i< 111 ii o ja z.\|. Gieda1 
n' imlu dar įdomesne. Bei. 
kaipo mėgėjai, j"" vųidim 
mui "ind u ku iioi-s prirn-"t i. 
Z,ci i i.o Lmeio 11 dėjo a rl i - 
1 a" \ . Dineika daug ko išgaI 

<•1 i m-gal i. nes į i jam į n-r 
uk"1 a. I h 1 lai. ka jis da 
e. i rodo ji gero" markes vai

dila esam . ’l'cmpcra meni o.", 
ja u- mas. į ude-ia i ir mimika

\

\ a i

t

I

LATVIO KONCERTAS
S.illsio d d., po Įliel II. \ic 

los ir a pv linkės lai v iai 1 u 
rčjo progos pusikių i isyl i sa 
v<> žymaus baritono dainavi 
mo. Tą dieną, .lordan salM 
Laivui operos (lainininkuu 
I.eonurdas -J. Bninvalds da
vė km įvertą. 1 kainavo lat v iš- 
kai. vokiškai, itališkai i r ru 
siškai. Rodos geriausiai jam 
sek operi] arijos, lč. r. 
iš operų “-Beris (»<>dūnof." 
SS. ... T’nrlb” ir “Sadko.^ 
Tik stebėtina, kodui gerk, 
dainininkas taip ĮiašvkŠtėjo 
lai vi- ku dainelių. Tcpmlai 
na\’o t ;k t ris. būlert : “ N abu • 
ga D"i-csina ( l i'u.go (iii"

niėj. “Mana Kokie” (Alano 
\rfa ) ir “ Mule“ ( Motina ). 
I’.i"1aroji išėjo įspūdingiau 
siu i. Ka i po iš lai vi<> visgi 1 i 
kšm<i išgirsti daugiau laivių 
liaudies daincliii. Toje srily 
mūsų Balnavičiiis kiškį ge
riau pasirodė.

oiiiu galėjo būli tarp 
‘J-š’.iMĮ. Daugiausia latviai. 

I Tadžioje.. Lai viii konsulas 
Boslone p. J arelis Sibcrgfs 

i rampai prak-albūjo į publi 
ką anglį] kalboje.

I»ain’niinitui pianu

so|<> apie sescla šmoteliu pa 
skambino.

A bcln.is įspūdis biiv o gana 
jaukus.

l\į
/V Zni

-

akom- 
-Jis ir

/lb /).

lie:

be

Rengia autobiografiją

— Kad a n<>rs aš pa į >asa ko - 
savo milobiogra Ii ją. 

mano patyrimus 
Aš jau pradėjau 

bet buvau pi įverstas ati 
rtėti jos užbaigimą. Kada 

enesiiis per metus ke 
iauji važinėdamas iš miesto 
miestą ir persėsdamas iš 

laukinio j4raukinį, tai 
Stnkoneenl moti savo 

M tokiame darbe, 
liosą laiką aš .turėjau su 

TuNtlc-tiif i |. m *1 i

£
įsin apie 

ic visus
gir kovas.

sllli -
Kliu-
V j ". I

i ' lk<

'II k I
l.» mm. Ir < a juoku pnka 
ko. Kada artistai baigė k:d 
bėjo, publika smarkiai plok, 
ir reikalavo ją dar pašilo 
danl.

M. G r\ ha ii ės i r .1. ()|Šai|s 
Ko (cksproinlil da I \ \ a \ u.si<> 
dzimdzio) diielirs įdomus ir 
Yiiokingas. Publikai patiko.

Trys dzimdziai ir p. (;r\ 
bailė kvai leliPbairė pro 
gramą A. Vanagaičio dailiu 
mis ‘ ‘ Xa k 1 is s\ a j«»i iė|ns ",

Lietuvių Katalikų Veikėjų Domei!
“Darbininkui” reikalingi agentai. Prašome lietuviais ap

gyventu koloniją kataliku veikėjų atsiliepti ir stoti i kataliku 
pandos platintoju eiles prisidėdami prie palaikymo lietuvys

tės, doros principų ir Kristaus idealo. Mes katalikai jau isi- 
’eidou'.c per giliai i letargini apsnūdimą ir pamiršome kad tu
rime r.avo spauda. Nustojome agitavę. _q priešam, tik to ir rei
kia. Jie džiaugiasi ir ne viena, pagauna i savo buči. Kokia gi 
mums nauda? O tai tokia, kad netenkam bažnyčiai ištikimu 
vaiku, tauta netenka rėmėju, spauda netenka skaitytoju ir su 
pagelta bedievystės žūstame Tautai ir Bažnyčiai.

Dabar dar laikas subrusti patapti.“Darbininko” nuolati
niais agentais, skleisti po namus kataliku dvasioj leidžiamą 
spauda ir tuo atliksite neprastesne 'misiją už tikrus misijonic- 
rius.

Į darbą broliai ir sesės lietuviai katalikai! šalin apatija1

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
3GG Wcst Broadwav South Boston, Mass

T

Užsirašykite 
“LAIVĄ”

I

“LAIVAS
-LAIVAS

via kalalikii savaitinis laikrašti

I

I

I

•M

duodu gražiniisiu pamok miniu iš l ikvlios 
ir doro" dalykų.

“ 1. \ I \’ AS“ ai'kina į\ airiu." priekaištu" daromi!" prieš 
Kataliku Bažnyčią.

“L.\l\T.“ r;i'i gražiu ir.lengvii p:i"i"kailynm._
“ L.\ I V.\S” duoda alsakvnni i ivniriii" likyh<>" ir d<» 

ros klausimus.
•*L.\I\ \S“ teikia žinių iš

veninio. •

“LAIVAS" Imi Bernaičiu ........_.r .......... ... .. .....
“LAIVO" kuiną metams Lietuvoje ir Amerikoje $'2.lWt 

(dll i|olv| ia i). pusei meili $1.ŪŪ.

vim> pasaulio kataliku gy-

‘ ‘LAIVAS’ ’
2334 So. Oaklev Avenne Chicago. IUinois

I
I

4

1
M

1

kia rūgštis. I 
daili n kalkes, 
gojant is dant u 
žinomas kaipo 
Ulei). Bėdos 
prasideda kuomet tas ama- 
lius 1 rūksta, 
mūgi iiant perkąst i 
šutą arba geriant 
1 ils i r laba i ši lt ils 
Krapštant dantis 

.u r kitu kokiuo kid u dalyku 
subraižo amaliu ir atidaro 
kelilLs prie didesnės liūdės.

Valgyje.- kuri dedame i 
burną raudasi įvairiu bakte
riją. Valgio dalelėse, kurios 
prikimba prie dantį], bakte
rijos pradeda dirbt i i r uai 
kinti dantų apsaugojant j v ir- 
šdi. \ ’alg'o daleles didės 
įduos tarpuos ar skystimai 
mažesniuos plyšeliuos leidžia 
bakterijoms veikli. Amalius 
via simaikiiiamastose vielo-* *
se kur valgis užsilikęs ir 
minkštas danties vidus pasj 
rodo. Skylelė darosi didės 
nė. Minkštas danties vidu
rys greit sunaikinamas ir te
lieka 1 ik tuščias dant ies kiau
tas. Nervas esti at idengia
mas. ' Danties nervai yra la
bai jautrūs ir baisus skaUs 
litas jaučiamas, kuomet pu 
v i Inas 
Vot is 
nvje.
skausmo, ištinimo ir karščio.. 
A'otis dažniausiai pratrūksta 
per smegenis išleiz.da'n^s^L 
bus. ir tupini daug ]>alengvi- 
na. Kartais, vienok, tini
mas siekia iki pat kaulo, ir 
visai sunaikina kaulą. Daž
nai pūlji] organizmai sueina 
i krauju ir pasekmė kartais 
kimu kraujo nžmiodijimas.

Nešvari burna yra geriau
si namai mažiems organiz 
mani", kurie, daug mano y- 
ra priežastimi K’iggs ligosar- 
ba taip vadinamos pym rbea. 
šioje ligoje smegenys pasi
daro minkštos ir ištimisios. 
Iš smeg 
ga. Liga apima dantų šak
nis. pasirodo pūliai, dantys 
pasiIiuosiioja ir gale iškrin
ki. Tas gali užimt i daug 
rietą. bot daug dantu neten 
karna lokiilo būdu.

Nešvari žmogaus burnos 
padėtis padeda jam greičiau 
pagauti slogas, influenzą. 
broiiehitį. plaučiu uždegimą, 
r< urnaiizmą ir širdies liga. 
Dauguma galvos skausmą 
kila mm blogu dantų. Nuo
dai iš nešvarios burnos užde
ga toiisilus, priduoda ausies 
skaudėjimus ir skilvio neina 
limus.

Nežiūrim šių faktu, mes 
danl is labai apleidžiame 
Netik, ka'd užaugę vyrai ir 
moterys turi blogus, dantis, 
bei vaikai taip pal yra tvin
dei imi apsunkinti, kaip pa
rodo štai išlikos daugumoje 
vielų, kur kariais net DON 
mokyklos vaiki] turi blogus 
dantis.

siekia giliau i dant i. 
pasidaro danties šak- 
kuri priduoda daug

Dantis reikia dažnai gerai 
išvalyti. Kad turėti gerus 
dantis užaugus, reikia juos 
gerai prižiūrėti kūdikystėje, 
nes. antrųjų dantų padėtis 
daug priklausys ant priežiū 
ros. kurią gavo pirmieji dan
tys. Motinos turi tėmyti krfi 
minius vaiku dantis, kurie 
pasirodo šeštame metu am
žiaus, nes jie yra pirmutiniai 
iš krūminiu kurie pasirodo ir 
pasilieka ant visuomet. Daž
niausiai manoma, kad tai 
jurms dantis ir jam leidžia
ma pūti tol kol reikia iš
traukti. Dantis reikia nors 
du syk ant dienos plauti var 
lojant šepetuką, Geriausia 
laikas yra limjaiis po valgio. 
•Jei priprasi taip daryti, su 
laikysi dailiis nuo puvimo 
daug metu. .Jei negalima po 
valgio valyti, tuomet reikia 
valyti tik 
miegot i. 
daryl i tuo laiku, 
neleidžiama i 
\eikti kuomet miegama.

r Mnlmt-at 
krapštukai neturi būti var
tojami nes gali smegenis su

Tokio sužeidimo pa
sekmė gali būti smegcim su
lyti i mas.'

Gerai yra kaip užaugu
siems taip ir vaikams lanky
lius pas dentistą kas šešis 
mėnesius. Tai yra apsisau
gojimas, kin is pagelbės dan 
tis užlaikyti ir sulaikys daug 
nelaimiu. Apsilankymas pa« 
deni istą sutaupo daug dakta
ru bilų ir sumažina dantį] 
skaudėjimus. K iek\ienas 
žmogus luri eiti mažiausiai 
du sykiu į metus pas dentis
tą. kuris peržiūrės jo dan
tis. išvalys ir padarys reika
lingus pataisymus. Taip pat 
reikia kreiptis prie dentisto 
kuomet dantis skauda ar vo
tis randasi. Jei gyveni toli 
nuo dentisto galima laikinai 
uagelJjėti d Anties, ^atidėji
mui, išvalant dantil^dUpbu- 
’..ū. ir įdedant gabafMĮ.wtoĄ;

gvazdiku * 
. . -I-

žmonių mano, kad 
jie žino kaip votį pradaryti; 
Danties ar smegenų votis tu
ri buri pradaroma taktai su
manaus dentisto. Dantistas, 
prieš darysiant tokią opera
ciją išplauna burną vaistais. 
1 ‘eilis yra sterilizuojamas, ir 
dantistas dirba švariomis 
rankomis. Geriausis patari
mas. lai. lankytis pas dantis
tą kas šešis mėnesius, tuomet

viruą syki einant 
Labai svarbu tas 

nes t įlomi 
bakterijoms

rr metaliniai

žeist i.

sumirkytą su
(cloves') aliejum.

I >ang
- v

kraujas* greit hė- jįrbns reikalo tokio~nrrnnTr-
mimo mikentčti.

l'yorrliea arba Riggs ligos 
gydymas reikalauja, kad gel ■ 
lomi materija kuri ^priauga 
ant dantų būtu dentisto nu
imta. Visuomet reikia den- 
tistu patarimu klausvti.

p.’L. r. s.
\m:ii Miknliiiil <n kalint." • (|xi vytu 

T .-m kti-1. p:ii<"Jk;iii lūnilijvs
M gliniiitėv. įh> \ \ i ii 2<‘rž»‘iii|iwk:i<. TU 
riii labai svarbi, rvik:il:j iš: l.i.Muvtl" 
M.-I«l?iil :irl>:i kit t ■ pmiH-'-kC'
k,'L' !’• - i <’• i: i o — i ;l. hii-iil įlėk illE:l| MIS. KA
ZYS T\\KIS. .M> NivkrN SI.. N»‘w:irk. 
\ .1 (S. S 121

I'.VIE-KOMA

ii VIAIK H K.vrriS. .In..za<_ i'g.'m. 
1 ii • l-.biliir, Vl:i".

i VII Si < V l< 1 V I. .Iu-1in:i< ir s^i:i- 
'nonas. at\\ko Ain.-tikon m
inrnmę Amerikos kariuomenėje. SŽftn- 
.ė motina oi likimu ■usirtlpinusi.

V : - '• 
:u VITKvrsKAl. I’.r.>tfinj». Joną* Ir

■Ii l'OCII S. U.-irtin^^-_ 
l’.i Kliri-ĮHirte. o vėl,au Siamfnrtf,. i

'*1
Ieškomieji-ail':! kas trin

tis i>raš<inm nt<lllt‘l»ti šfnv 'mtrthu : 
l.i rm ANIAN • oA.sri.kJE. PnrK 
tlo\\. \en York. N. Y. Y

Pini a rebas-.'senovės graiku filosofas rašo apie save: 
“ Iš pradžios tvirtai nutariau lik j»er viena dieną liCFupyk- 
li: tai man pasisekė, kad visą dieną nružsirūstihau; tas 
pergalėjimas taip mane ^įdrąsino, kad pridėddvąu dvi. 
paskiau tris dienas, taip kas kart daugiau, kol priėjai! lig 
savaitės, toliau lig mėnesio, galop jau niekad nei karto 
supykdavau. Kad atsipratinu* nuo girtybės, gėriau kas
dien po mažiau ir ant galo priėjau lig tiek, kad jau niekad 

• ' > ■
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DĖL AP PINIMO 
- MOTINI IR «JŲ * 
KŪDIKI ŲĘVEIKATOS.

CHORO REPERTUARAS
Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me
tams $2.00. Už tij pačių kainų 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAČIU
LIS. 421 6th St.. S. Boston. Mass.

v _______________

PATERSON, N. J.

ATSIŠAUKIMAS
į

L. A. B-VĖS ŠERININKUS

veiklumo.
Visi nepasisekimai organi

zuotam darbe, paeina nuo ne 
Z

WORCESTER, MASS.

L. A. B-vės <ljrektoriai pa
siryžo 

inink ų

rą Hill’s ir vartokite šalčiui užklupus. . 
Visos aptiekęs parduoda Hill ’s.

Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARA įf ŲUININF
Raudona Dėže

RASTI KAUNO ISTORIŠKI pavardėmis
i

būtinai jvykdinti šėri- 
suvažiavinią, kuriame 

reprezent uojania. didu-
au-

t’ĘN4kfAt)tkklS, SAUSIO S D., 102(5
i~r " ,r -—~-7—-~5------

LDKS. 7 kp. įvyks susirinki 
mas sausio 10 d., 4:30 vai. po 
mišparų, visiem žinomoj sve
tainėj ]>o bažnyčia. Meldžiam 
visų.narių būtinai ateiti užsi 
mokėti mėnesines duokles ir at
sivesti naujų narių.

Valdyba

kalbas, l’zjjirsite
jienų apie Lietuvą. Visi į pra
kalbas. Rep.

BALTIMORE, MD.
LDKS. 30 kp. metinis susi 

rinkimas Įvyks nedelioj. surisiu 
10 <1. tuojaus po mišparų pa 
prastoj vietoj. Bus rinkimai 
naujo.- valdybos ir kiti reikalai 
aptariami. Todėl malonėkite 
vi.-i atsilankyti.

A. Ramoška, ižd.

»

Progresyvių pažanga

Pereitą pirmadienį rytini-- 
laikraštis •,Call” indėje apra
šymą ant pirmo puslapio api • 
l’aterson'o progreiyffius veikė 
jus. Paduodama su didelėmis 
įįiidėmis. Kasoma apie Mis. 
Tillie Dulkiu (Dulkienę). S0 
Keru St., Mrs. Catlierien Mot-*-

• jnnas (Motiejūnienė) ii’ jos gi- . 
minaitę Auna Bvnwi-rtz, 14 ma
tų amžiaus. Abi gyventi ]-<» 
liiimuriu 3>5 llillman St. Su
areštavo detektyvas Josept. 
Meyers. 19 d. gruod. vak. už vo 
girną iš krautuvių Qua«enbush 
kompanijos ir Meyer Brotlier-. , 
Tos krautuvės yra didžiausio* , 
vi>ame mieste. G ruod-. 20 buvo ; 
stulas ant Grand Jury. Mote
rėlės bandė išsiteisinti ir nu 
mesti visą kaltę ant tos jaun*’-: 
mergaitės, bet ncnu*isekė 
vargšėms. Abi turėjo užrista 
lyti įm> 1000 dol. kaucijos ik. 
valdžia ištirs viską aiškiau.

Minėti] moterų vyrai važine, 
ja g.ražiais automohiiiai>. kaip 
tikri li iržujai. < > ką jau ktilbė- 
ti apie jųjųi raudonumą, rainio 
nesni ir už paė-iu* Rusijos be’ 
ševikus. O tos dvi kūmutė-, 
aukščiau paminėtos, tai vado
vės progresyvių korpuso ir di- 

- - -’*4wmrio9 1
lii^įMiaLiinės literatūros. Kada 
tikpSmiaiai. lai su didžitiusib 
glėbiu po pažaste.Laisve.' 
‘‘Vilnis" ir kiti holšeyikišk’ 
šlamštai. Sako: “Pirkite šiuo*♦ 
laikraščius ir švie.-kitė*. nes tik 
per šiuos laikraščius gali dai- 
bininka.* ;ipsi.*\ ie>ti."

Vargšė--. herišvL-gl inm- pa 
įniršo, kur gyvena. įminė, kad 
jau bolševikų >kell)iama.- rojus 
atsidarė ir Amerikoje.

Dabar Pater-ono visi lietu
viai turi daug juoko. Kur tik’ 
su.rigauna koki bolševikt IĮ. tai 
ir ^ako, na kaip ten jf’i.-ii “drau 
ges" kur pančekas ir paketb:i- 
kii*. Tai tik nosį nuleidžia >r 
bėga tolyn, kaip tartikona- nuo 
pundelio.

PHILADELPHIA, PA.
2‘J-toj d. gruodžio kaip teko 

girdėti, garnys kaipo Naujų 
Metų dovaną atnešė čia visiems 
gerai žinomai, uoliai darbuoto
jai (kuri ir prie darbininkų są
jungos priguli), poniai Julei 
Poškienei gražų sūneli. Jam 
vardas skirtas Alfonsas. Bet, 
kaip teko girdėii, garnys pri 
buvo dviem mėnesiais auk 
šėlau, negu laikas. Todėl jau
nutį Alfonsą 1-mą sausio šių 
lIL’G-jų metų jau ir velėna pri
dengė amžinajam miegui... To
dėl at jausdamas tą skausmą 
širdies, taip gerbiamam Juozui 
Poškai, kaipo ir jo nuliūdusiai 
žmonai, labai gerbiamai Jub-i 
Poškienei siunčiu savo širdingą 
užuojautą. K. V.

LYNN, MASS.4
k p. Ims svarini.' 
pas kuopos kasi- 
Vingaitį. 32 Mor- 

31 d.. 2 vai. po 
nariai širidngai

'•"Ui

LDKS. 24 
sūri l inkimas 
įlinka Vincąl b
ris St.. sausio 
pietų. Visi 
kviečiami pribūti i r sutvarkyt. 
kuoĮz'O.* reikalus.

ST. CLAIR, PA.
20Ad. gruodžio ’š. m. š-

.iuK. Kp.ar. kle 
Ims pi ieš paiii:irrra*^pW*'rrte, 
vo parapijom] paaukauti po k*?. 
I.'t.j tentu, dėl papuošimo abž 
nvčios Šv. K;ile*loms. Ir m ;- 
k;i.- negalėjo tikėtis tokios gau
sios aukos. Mat jau ketverta.s 
>i■ ėne-iii k;iTp bet;i rbč
ta'ija, o šautkleriečiai laimi atr

I jautė Ir (-Trankavo apie (i0 dol. 
Bažnyčia buvo išpuošta pui
kiausiai- vainikais ir gražiu 
Betlejum. kuris pirmą kartą 
pasirodė niū.-ų bažnytėlėj.

J, Januškevičius

Mašinskas S., Baidokas T., Mu- 
reckis J., Kuodis T., Tūbelis, 
Svikla, Kašėta, Banys J., 
Svi-etkaitė R., Viščioniute A., 
Stauskienė O., Girčinienė 0., 
Atkius T., Tainonis J., Galan- 
tissR, Konstantinavičienė O.^ 
Monikaitė J., Palikauskienė O.,

Sipavičienė O., Valadkevi- 
SJV., ' Jeskele-ričienė M-, 

ė-ienė D.; kitų aukų $78.67, vi
so $283.67.

t^pos njis meti
nis . susirinkimas 14 d. sausio, 
1926 m. §v. Vincento parapijos 
pobažnytinėj svetainėj 7:30 vai, 
vakare.. Malonus draugai ma.- 
lonėkit vifii pribūt ir užvilktas 
duąkles.užsiinpfcėt. Pradėkim 
draugai naujus feetus su padi
dintu veiklumtį n: gyvumtL

I,, Valdyba
----------------------- ,--------------------

Montreal, Canada, parapijoje 
per kun. Pr. Jurą aukojo: Ivun. 
Jurgis Šimkus $5.00, Jonas Er^ 
driukaitis $3.00, Jakutis Rapo
las $1.25, po $1.00 ir kitokių au
kų $48.95, viso $58.20, išmai
nius į A. S. V. pinigus.

Canjbridge, Mass., paaapijo- 
je: Kun. Klebonas Pr? Juškaitis 
Lietuvos lianą $100.00, J ieva 
Pranyčia Lietuvos boną $100 ir 
pini-gais $1.(X), viso $101.00. 
Norbutas Matcušas $51, Z. T. 
$10: po $5.00: Potembergas A.. 
Malinauskas Jonas, Vinciūnie- 
nė ALm* -p Vrhaičiutė Marą 
Vaisiauskas Ant. $4; Pocienė 
Marijona $: po $2.00: Globa M.. 
Baltrušaitis. Sargelis Ant.; po 
$1.00: Jakas V., Tamulynienė, 
Degutienė. Venckaitė U., Kali
nauskienė, Lenkauskiene A., 
Bučialwnė. Sundukienė M., 
Da b r < > vėl* . Ba rč i a u sk i e -
ne M.. Štfdantimič, Četkauskic- 
ne. Kisielienė. Šulienū, Bučins- 
ki-eiie, Jaskūnimič, Kasparas 
A . Ja.-inskas J.. Tanuilynas 
J.. Bražinskas .J... SmjJgys J.. 
Šimkus A’.. Jankauskas P.. 
Mockevičius J.. Povylaitis A.. 
Dovigas, Skapinskas A., Buro
kas. Maukus P., Overka A.. Vil
kime, Piaskienė, Ambrozaitis 
IL, Šidlauskienė, Zaveckas A., 
Monkevičiutė ()., Paulauskienė 
O.. Pocienė, Urbanavičienė. 
Iiibokienė. Anuškevičienė, Pal- 
koniutė. Bingelienė, Miganskie 
nė, Mažrimas, Četkauskas, 
Mockevičius J., Šakalis, Ana- 
nis, .Jakimavičius, Lopas, Do-
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Atimant Nuo Krūtų

uisoMargiiRSo, ^9 
kilusio iš Dovydų kaimo, šakių apstai?-ji 
ties, Dariirioš Ditlvjj karą ižkellavęai^ 
į KanittTą o vėliau itersikfclė J Ameriką. 
Kas turėtų apie JĮ kokių nors žinių ir 
kur jis liūlia r runtitisi labai prašyčiau 
apie tai įuuti pranešti, nes aš Iki šiam . 
laikui Jokių žinių apie JĮ negaliu gantL 
SAL1OM1JA. TREPEKAITE, Kanto 
g-vė Xo. ti.-lij 2, Kaunas, LITUUANLA.

Pora dožų Hill’s sustabdo šaltį —
24 valandas.

Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš blltll
tj, gripą, palruosuoja vidurius, suvikri- ‘ • • ni|nn:
na visą kūną. Ir nepalieka blogų pa-JUas UZfelldfelUMŲ 11 pilnai UZ- 
sekmių. įmokėjusią šėrą šiame meti-

šalti?, dalykas rimtas. Kasmet nuo • . i • . + •
šalčių priežasties miršta virš 150,0(10. >U.*H įnKllill', ai Idl 5ptt-

Nežai.-kito su šalčiu. Nusipirkite tik- tiškai per susirinkime dalvvau- 
jaučius Šet ininkus, ar per pri
siųstas į C\*ntr;i ar šiaip 
kam kitam Įtektus pamainas 
(pro:<ies).

Kad atsiekus pageidaujamo 
tikslo, direktoriai išsiuntinėjo 
surašus su šerini ūkų vardais, 

s ir adresais koki 
emitre randasi. į kiekvieną, ko
loniją. su prašymu kad gavu
sieji surašus tuojaus sušauktų 
vietos šėrininkų susirinkhnuš 
ir paaiškintų svarbumą pri- 
siuntimo savo atstovų ar par
davimo >avo pamainų Centrui. 
'Patai, vi.-i kurie gausit^ pa
kvietimus dalyvauti vietiniuo
se šūrimnkų ša ūkiamuose susi
rinkimuose būtinai dalyvauk' 
te. .

šim-.-t Įitunainos kaip ir kiek
vienais metais jau yra išsiunti- 
ičtos kiekvienam pavieniui še- 
rininkni tokiu adresu kokį 
Cent ra- t tiri, lo-t Į keletą dienų 
po išsiuniiiiė'iiniui laišku su pa. 
mainom.-. įitišias mums sugra
žino tirti poros tūkstančių la’*Š- 
ku dėlei per.-ikėlimo iš tos vi*>- 
to.- kurioje gyveno užsirašiusi.- 

nktts. nepamainydamas j 
adre.-o eeiiti;-. Taigi iš; 

Šešių tūkstaučiij šėrininkų. su-j 
'i-iižusia aišku proporcija yra 
Ii dėlė. I b-lio Ši nomi a t-iša ūki
ni meldžiam kuogreiė-iau*i;o 
mm.- pti.-iii.-ti savo teisingus 

įdresiis. kurie iiė-sate pamainus 
•avė. idant galėtumėm suspėti 
uisių-ti Jums tą pamainą.

Bendrovės šėrininkų mėtini 
'-u\ ;iži;iv!!i:;i> vykdomas sausio 
U) d..^fe<7gj ’ :' a mažai te
beliko; dėlto visi sukruskit*- 
larbt'.n. Jei bus šiame susirin
kime kvorumas, tai daug per
mainų Ims galima jvykdinti. .

Lietuves Atstatymo Bendrovė 
294 Kiglitii Avenue.' 

~7Cew York.^.-Tk
A. B. Strimaitis

Sekretorius

DOKUMENTAI
Rasti nauji istoriški doku

mentai apie Vytauto bažny
čios praeiti. Vytautas ją pa
statęs atminimui galutino su 
Jogaila susitarimo, kuriuo 
einant Lietuva tapo visiškai 
nepriklausoma Vytauto val
džioj. ■'

Kan. Tumas sumanė to do
kumento tekstą iškalti mar
muro lentoj i r pakabi nt i V\ - 
tauto bažnyčioj. Lenta kai
nuosianti 600 lt.

į KUOPŲ DOMEI
■Eži ~ Buvusiame seime, kuomet L 
la D. K. S. 2-ra kuopa gavo dovani 
!§! vėliavų, visų atstovų ūpas pakl-, 
S 1<». Todėl aišku yra, jog organF 

zacijos egzistavimas reikalauja 
reikalauja turėti nors pigią savo 

uj vėliavą ir ženklus (kukurdas), 
kurios butų vartojamos tinkamo- 

A *e tųieigose. Guzikučiai (ženkle- 
ęv liai) savo laiką jau atgyveno ir 

atit jų atidos nekreipiama.
ra Organizacijos ženklas turi būt 

vartojamas tik atatinkamam lai- 
igl kc.
gj Dėl jūsų patarnavime Jtnes tu- 

rinte priruošę LDKS. kuopoms 
tį puikius sarnpeiius. Reikalaukit, 
g M. A. NORKŪNAS

16 Pleasant St.. Laivreace, Mass.

REIKALINGAS
VARGONININKAS j

Atsišaukite sekančiu antrašu:
Kun. J. C. Brigmanas, C. C. J., 
Westville, III. *

BEDARBIŲ SKAIČIUS
Kauno ir šiaidiu darbo 

biržose yra i registruot a apie 
3000 bedarbiu, kuriu skai 
čius n \ is įtuga.

Abelmii kalbantį kudikj mm kruni 
reikia atimti >arp dėvint., ir keiuri-ili.t- 
t<> mėnesio. <1 nekuriu* sąlygos -r.ili 
priversti dar-anksčlau. Pavyzdžiui, iš 
senku motinos pienas. Arba vėl. orus 
::ali turėti aut laiko Įtakos. Nėra 
.artina aijunkti Iciršiame -ue. jei 
•■'•ai;bi os briežasties.

Ai.įunkii reikia pamažu. T;ula kūdi
kis lentiviati prisitaiko prie kito irai-- 
to. < dilimu protarjiiais duoti krekeDu 
arba košelės. Tas prigelbsti junkime!. 
Atmink vienok, kati kūdikis dar neu-i 
Ii pilnai suvirškinti krekmolinio mai-i«> 
btf IS-2O mėnesių. Todėl reikia toki, 
maisto vengti. Bulvės, pupos ir iiairi 
šti- maistus turi daug krakmolo ir r>-i 
Kia \ engi i j<> davinį;).

Pradėjus junkiint) patart ina easitai ; i 
•u gydytoju. Jis žino, kuris niai-ia- 
lava kmlikiui geresnis ir pasakys jum-.

P.rendimo laikas mergaitės gyvenime 
pastato kiekvieną moliną ant nervi. 
Tai nųiestingiausias klikas mergaitės 
gyvenime. Tai laikas, kada visos jos 
oažvalgos yra keistame stovy, kurios 
pamatas gludi fiziologijoje. Tai laika* 

ė . <rv«ikata turi rup-ti. Jo* sveP- 
kata šiame laike ypatingai priklauso 

rilĮiesčiui. Kiekviena motina 
•turi rūpinti* ir auklėti savo meragitei 
-veikalą ir stiprybę-pirm laiko, kad ji 
galėti) lengvai jiereiti šitą laiką.

Tinka jis n*' tik kūdikiui, bet x ra ge 
riatisias maistas ned:t;ienėtain laikui. 
Stebėtini •ksperimentai daryti .arpo 
mokyklos vaikų parodė, kad vaikai Į>e- 
nėti <ii F.i.rle Pienu v ijlnl įniška i -,ioi

šeri n inkus
>:iv<>

1
-į

: ŠV. JONO EV BL. PASĖLI
! DRAUGIJOS VALDYBOS į 
I ANTRAŠAI
i’irniiniiik::s — M. Zorm,

539 E. Seventh St., So. B<-stou.
Vice-PiriTuninkns —-J. Peirausfcas, ’ r'

250 Goki St.. So Boston. Masu
, l’rot. Kaštinnikas — J. Glineckis,

5 Thom.-t* l’k.. S«»uth Boston, Mass.
• Fin. Raštininkas — M. Šeikis,

40 Marine Road, So. Boston. M— 
Kasieritis — A. Naudžiūnas. ■' P

I 8^5 KIv .. .
Tvarkdarys — J. Zuikis,

7 vvtnfield St.. So. Boston, Mas* 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

I čių nedčldienĮ kiS^įjtori __ JSgCTV***'
valtį odę po p**5n. narapUos 409
E Seventh St.. So. Bostc^ Į a*

ąent kartės 
nudikiu liko 
pasekmingai 

išaugintos su 
šiuo puikiu 

kūdikių maistu,
domėn?, Bingelis, Glėbas, Bus- 
leviėius. Lužeckienč, Smilgienė, 
Karvelienė. Poiconė. Sutkiene.

Valatkienė, Ša- 
Bukavefekieiie, 

Levoudziute, 
O., Kazlaus^-

< ieležillienė, 
škau>ka> L

v iešpa—-K-iikliiiA i či eilė1, _
1‘ubliauskaitė
nė- M. Kitų auką — $57.00. vi
so $423.00. 1

Vi.-iems aukojusiems nuošir
džiai dėkoju.

Kun. V. Dargis

7 sv.-iru* dauginu svorio negu i>:ipi n<i ■: 
pienu penimieji. Sek savo vaikų. :ii>- 
■lžiai. Dažnai pašiurk. Atmink, ka.i 
nedaĮH'tiėtas vaikas visados averia ma
žai. Jaunam vaikui reikia duoti du 
šaukštu Katile Pieno kasdieną .-ittiiiežto 
su trinti čvertimi puodelio šalto van
dens. Duok paryčiais arba )><• pieit.i. 
Senesni vaikai dažnai ,ij labiau mės'-tn 
su -in-er ab\ vaisių sunkomis. nrl>:i 
iiiplakm kiaušiniu.
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Senis

PATERSON, N. J.
Svarbus susirinkimas

o LDKS. |S kp. -iisiriiikima* i-
vyk* 14 d. sau-sio. parapi jos sa
lėj S vai. vak. širdingai jnel- 
džianie vKų narių aŲilankyl'. 
nos šis su.-irinkiiiia* yra meti
nis. Lab;ti daug dalykų turi- 
nie <ip>var.-tyti. kurie liečia tnū 
su brangiui oigani/.iieiją. Taipgi 
bu* teikiamos dovavno- >u>i- 
rinkime. Taipgi malonėkit*- 
atsivesti naujų narių. I»nkime 
visi organizatoriais ’ir. veikė
jais. Tai tik tada mūsų orga
nizacija augs ir bujos. ITadė 
kiliu- tą nuo Naujų Metų.

Valdyba

Linksmas pranešimas
%

Zinutė til.-krido į musu F’<nl. 
valdytoj, kad atvaliuoja brau- 
gus svečia?- iš rmi.-ų brangio* 
Tėvyne- Lietuve.-. Seimo Ats 
lovas (ierli. Kini. Dagilis. Ii 
štai nu-- liirėsime progą ir kar 
tu laimę užgirsti gerk >veči<> 
gražią ir malonią kalbą 15 «l. 
sausio 7 vai, vak. parapijos sa
lėj. Teeimis prašome \ i-iT lie- 
luvią atsilankyti i minėta- pro-

AUKOS ~
Šv. Kazimiero Seserų vienuo

lynui Pažaislyje, Lietuvoje au
kojo:

Lawrence, Mass, parapijoj*-: 
Saiii'.mlaite G rarilda Liet, be 
ną $5U.(MI, Kun. Br. Juras $19. 
Iiiiivydaitė Mar. $19. Kun. Pr. 
Vi.imauskas. klebonas $.>. Za 
penas St. $3; įm> $2.0<>: *Giu- 

dzinskaite Mar.. Adomaityte S.. 
Amšiejienė- Pr.. Karlavičius K.. 
Banevičius K. M.. Kolodžiūnas 
M.

Iį> ŪKI: Matulyn.is A.. Ta
mošiūnas J.. Kupryte P.. Ba
ly riimė- D.. Li.iktivičiene M.. 
Jc*ke|e\ ičieliė- M.. Kl iviuteJ. 
Sidei-evičiutė- Akstinienė- O.. 
Albti\ ič-ietiė J.. Zekiųto M.. Ja- 
niilevičienė L.. JvskelOvičius 
M.. Stanisla^skienė- O.

Kitu aukų ą79.8.’>. viso $183.- 
83.

Brockton’o, Mass. parapijoj: 
Kun. kl*’b. J. švagždys $.)(>, Iri- 
f.'ivičiiitė Rozalija $5p. Balčiu- 
nns St.$25; po $19: Ipufzevičiu- 
tė Roz.al.. I’iažas .1. Tanias; p*> 
$5.(Ml: Abračin-kas M.. Klibi- 
liti* Tad.. Atlomaitis. Kubilie- 

( nė- V.. Norkus A.. Praksėda ir 
I Ab-na; |ro $2.00; KaŠėtienė- M., 
Kašėtaitė O.. I saitiene M., 
Dfm k anf a i t ** M. Po $1.90: Kil
iuliu- R... Danyla T’.. Kemežys 
J, Ja-kclevičjehė J-. I ksas,

PRANEŠIMAS
šiiioini pranešame, kad A 

inerikos Lietuviu R. K. Mo
terų Sąjungos Mass., Maine 
ir Ne\v I lampsliire Apskri
čio metinis suvažiavimas i- 
vyks sausio 31. I92(i m. šv. 
Kaziniieiti pa lapijos svetai
nėje po No.
St*. 
vai. po pietų.

'Tiiip-gi primename, kad 
šiame suvažiavime bus ir iš_- 
dirbiniu paroda. Taigi kvie
čiamos visos sesutes katali
kės, kad ii' ne sąjuugietčs 
pvisidčti prie paįvairinimo 
tos parodos, tai yra siusti sa
vo išdirbinius į tą paroda. 
Išdirbinius siuskite p. E. Mi- 
lunait ienei. 38 Coral St.. 
\\ orcest.er, Mass. 
rialuos dovanos už 
sius ii- Įvairausius 
niiis.

Išrinkite kuodą ilgiausiai 
atstovią į šį suvažiavimą, 
nes bus renkama nauja val
dyba. 'Kaipgi bus išklausyti 
raportai iš kuopi] veikimo, 
apskričio valdybos raportai 
ir Seimo delegačių įaportas. 
Ni iiž.mirškite padaryti ir ge
ni sumanymu suvažiavimui.

.1. />. R. K. Moh ra Sq fun- 
IMass., Maine ir .V. II. 
-i/>sl,riiio Valdyba.

41 Providence 
AVoreester. Mass, 1-mą

žiu i siiUM įcĮ ru ip'Hi i u s 

k’u.'t Mfi rnifr ir pfititlrk utciriui. 

WtIK1ž60ČENTŪ’ 
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Rd., Snenceruort N. Y.

, - —...
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Ir a drožti.
BORDEN COMPANY 

Bordvn Bldg. Ncw Y«»rk

Patapk Amerikos

Kiekvienas vyras ar moteris gyvenąs Massn 
clmsetts valstijoj, kurie ginu*užsieniuose, prišalo 
greičiausia kaip galima pasinaudot Amerikos Pi 
lietybes privilegija. Mes mielu noru pagelbėsime 
tamstoms patapti pilečiais, patarsime apie leise-. 
išpildvsime pirmas ir antras popieras ir duosirm- 

jums knygutę “A Guide to (’it izenshi p."
Visa tai atliksime be jokio mokesnio ar prie

volės. Rašyk arba ateik į musu raštinę.

REPUBLICAN GLUB QF MASSACHUSETTS
294 WASHINGTON ST, BOSTON, MASS.

♦xT/yT/fr\i

gi

ALBUMAS
Retoj lietuviu šeimynoj nė

rusi kokio nors albumo. Bet re
toj lietuviu šeimynoj terasi 
Lietuvos Albumą, kuriame yra 
Lietuvos didžiųjų veikėju at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Kaina $3 50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass,

D L. K. KEISTUČIO DR-J 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MAS3.
PIRMININKAS — V. Zatleckan.____

51-. E. Broa<lwRy, So. Boston. Mas. 
VICE-PIRM. — PovL&s Rūta,

95 C Srreet So. Boston, Alaas.
ROT. RAST. — Antanas Macejona*
45*1 E. Seventh St. So. Boston. Mut 

ITN. RAET. — Juozapas Vinkevlčina
906 E. Broadway, So. Boston, Mw 

KASIERIUS — Andr. Zalleckas,
611 E. Fiftb St., So. Boston, Ma*. ;• 

MARŠALKA—Kazimieras Mikailfonla, -
906 E. Broadivay, So. Boston, Masa _ 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko M

tiedčidienl kiekvieno mėnesio, po nu*. 
6544 VVtishington St., Boston, Mana.
1 ;30 vai. po piety. Ateidami ant *w> 
i-’nkliną^atslveskite rti savim daugis* 
n.-tuJų nariu prie moku draugijos 
rašyti
________ »_________________— "

MOTINOS IR DUKTERS

Jei jūs nesijaučiat, kaip rei
kiant; silpnos, nervuotos, nu

vargusios ir nupuolusios, 
pabandykit šią naują gy

duolę Nuga-Tone
TirlT^P * 1 1
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II :ir "ii^rjpiuii Ji."U pimjii". jei Ju* 

!»i»-1 Jh’iil^.i i irti 11-1 ;l " K<‘k« mirtuhlO-
J.’iiiui" iT:iu’Mi ib»|nni:i": ir p:mhb*<l;iiiui* 
l»cr \ ixu> :tp(įvkoriux

t

j

■I
I

Ii

įęj butui
• — • I 1 >1 «t

r.ind:: -lelu tiną
T••-e -imrųžnm 

ir |>.iii<‘^:j dėl nn-idėr• 
kuli). Ilndm •• ui r:iu 

-tipri-.: ir pnhnko nėr- 
Ii’k-!in.-ii p..didin.i ii) i- 

Uili;). Snleiki:i g:i i \ lli::tit t 
1:1 :i|H-lil;i puikų žiebki.•fiiii:-.

r i.Inrl 1.1 \eikimų.
:■ mid. iją. Jei

4
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IV EAZUOSBO S K DSJ0» 
VALDYBOS mum 7

Ptrwiin!nk«« — J. JaroSa.
225 L Stręet, -So. Boston, Mana J

v-—pirm - j. GrnbiDskac.
157 M Street 8o* Roaton ■*** vsg 

Prot. Rnšt. — VI. Mickevičius, JI
405 Third St., S. Boston, NŪMB. >3 

Ftntnsų Raštininkas — K KIAkM, 3 t

8 Hatcb Street, So. Boston, hfa 
Iždininkas — U SvaįįMya,

111 Bowen S L, Skx Bonu* Ml 
Tvarkdarys — P. Laučka, .

395 E. Flftb St, So. Bortoa, KM»; 
Draugijos reikalai* kreipki!** V*** 

<i«»a | protokolų raitihlnkv 7 L.
Draugija savo suslrnklinua laito Mi.* 

nedėldienl kiekvieno 
o>> olėtu paraDUo* mMM Į

* <

v
4

DK-STfi LIETUVOS D
PO GLO^A MOTUM fVfrr 

SOUTH BOSTON, MA8S- 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčkieu*.
SO Cnriict St.. Dorchcst^r. Mua 

Vice-Pirm. — A. JanUSonten*,
1428 Columbta Rd., So. Burtos, 

Prot. Rnftt. — O. S fa Ortam*,
443 K. 7-th St.. So. Boaton. ■ 

Fln. RnŠt. — J. Keysų
115 O Street. So.'Boaton, Mh 

lid. — O. Stnntnliut*.
103 6-th BU ~S<v. Bostou, Mm 

Tvarkdarė — O. MlKRirdleŪ®,
164 8-th RU So. Btrtoa/Mui 

Draugijom reikalai* kretpkitta 
protokoly raiUnlakf. ura 
mm aualrtnH*w kas antĮU • 
k* kiekvieno urfnugto T:30 ’ 
parapUoa avrtaMJ ant P 
via, South Beatos, Kam,



“DARBININKO” KON.
į CERTAS
Sekmadieny, sausio 10 dieną 

,So. Bostono Municipal salėje į- 
vyksta primas “Darbininko” 
muzikalis vakaras, kuriame su 
tiko dalyvauti rinktinės artis- 
fcbiės pajėgos.

Ifokio koncerto bostoniečiai 
d» nėra turėję, nes toki gau- 
sų^artistų skaičių retai kuris 
koncertas yra turėjęs. Taigi 

! visiems lietuviams tasai kon
certas naujienybė. Kadangi 
jis vadinamas “Darbininko” 
koncertu, tai aišku, kad ji ruo 
šia vienintelis Naujoje Anglijo 
je katalikų laikraštis “Darbi 
ninkas,” kuri privalu visiems 
doriems lietuviams palaikyti.

■ -a- >-'*X

iTŪETŪVoš
♦

r
SALAKAS. Ežerėlių aps. 

Čia nesenai i-itseigęs Vilniui 
'vaduoti Komitetas labai gy
vai \eikia. Visoje apylinkė 
je padarė rinkliavą ir jau m t 
t ris \ .ikarų-, -m -eiige \ ii 
n imi- nauda i.

AR TURI TIKIETĄ?
Turbūt dar ne? .Tad skubėk 

užeiti į “Darbininką” arba i 
K. Šidlausko aptieką ir Įsigyk 
to koncerte tikietą.

Nepraleisk geros progos, nes 
paskui gailčsi.

Sekmadieny, sausio 10 (b. 
-Mumcipal salėje, 7 vai. vak. vt- 
si lietuviai susitiks dainų 
karėlyje.

- Apylinkėje pri\ iso dmių 
vilku, li.iiųdami nešioti šu 
Helius, pradėjo a vis is tvartu 
per pamatus traukti. \ iouo 
ū k i 11 m k<'p;i pm ve I, kil<» kn.i 
naktį 7 a\ is. I’o dvi išsineštą 
o kitas paliko paplauta^. I ’a 
ėd.ę avumos iiž-iiiorėjo ark
lienos. 21 l.-i pk r nuo ( \ ai. ry 
1<> Salako mi-l.e pasiliko va 
žiuo^.m, i pd. I» iboką ir pm> 
|ė prie arklio. Sulaukęs pa
galbos. atsivĄ nė.

- ■ I ai į>k riėi,> 2 d. ėia |n as; •
dėjo žemės iii-.i<> I;nrš:i i'*id\t- 
mnknms. kurie tesis |< d. 
Pirma diena bu\<• !•> kiaušy 
fojii. antra I2>. rkini'ikai 
!ab.”i pat, nkiiil i ir labai įdo 
uiaujasi. I’<» kiek; ienos pa- 
skailis būna <laiiv' p.d-l.tii'-i 
mų. '

- JT. V-<į- s v.
-_Į U — ■ ■! •>!■■■ ' Į.j. <■; ■» —........... j;

Miižof jaukioj kišenėj, vis kan. Šitame bandyme j i et u-j
viškų bulvių derlius pasirodė 
pats _ geriausias." iš y ienas 
Šaknies buvo gautų G svaj ai 1 
line, derliaus (mūsų raudo- 

' ^4SV.

tik jau savoj. Ruimas nau
jai pastatytas, tai viemus.flč. 
gelis būsimu kada imis AĮeiio 
Rūmų, 'l'ylu ten. Toli nuo 
ceuiro. maža kas užsuka i t;/ nosios' bulvės tlave. 
užsimąsčiusių pelėdų aptūp
ia Meiio'kalną. Bet jauku 
ten i r šventa, lies ką tauta 
turi gražaus, savito. —- (larb 
;čiu skruzdėlių iiieniiiinku 
i i-iūso ten sunešta. I išturint 
xiav<» kaujaraitę. bę alnjo, 
bus ji yis daugiau praturii- 
uama ijrut^ų tautos dvasios 
turtais} t

r

• Ti PENKTADIENIS. GAUSIO S D.. 192C

BROADWAYTHEATRE .£
■Te i skaitliai “Darbininką,”

• * • * , ‘ 

Tam laikas neis. už di/ka.

derliaus.

Šauliu S-ga siunčia Į Ameri 
ką savo atstovą St. Kairiūkštį; 
į hi vesdama j^ih Taikyti ten 
paskaitas 
Amerikos lie 
su Lietuvos 
reikalais ir Špūlių Sąjungos 
uždąviuiais. j

Supažindinus 
fili visuomenę 

to gyvenimo

LIETUVIŠKOS BULVĖS 
ANGLIJOJE

i

AMERIKA KONKURENCI
JOS NESIBIJO

SOUTH BOSTON (Broadway)
Sekmadieny po piet ir vak. puikus koncertas ir vodevilis

Ketv., PenkL ir šeštadieny 
Sausio 14—15—16 

“THE PACE THAT
■ THRILLS”

Su BEN LY0NS

“THE ANCIENT 
HIGHWAY” 
Su JACK H0LT

By k:i- mili <l:il.x x uiti i \ :,idiiiiino. 
<l:o-eii;ii i|u<nl:iut:t d y k :, i

po piet. i’o pie( !<»<-. vak. l.'i. 2<t ir 2.”e.

Pirm., Antrad. ir TreČiad.

Sausio 11—12—13

"THE WH!TEMONKEY”

Tel. So. Boston 0828 
Lurruvis dantistas

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

420 Broadway< 8outh Borto* 
0/Uo valandai • 

nno 9 Iki 12:00 ryta Ir nuo 1:80 
iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas suba’oa vakarais 
Ir nedr.hHetihils, taip gi serclnmia 
»U»12 Klienų uždarytas.

Su BARBARA LaMARR

“FORTY WINKS"
Su RAY GRIFFITH

\‘i< n.t- :mglas daržinink.-is 
-ioiiit-l buvo pa-.odiuęs išban • 
Ivimii m it rešfoje žemeje 
penkių rūšių bulvių. Lietu 
viškn buk ių .ji- gavo ši ūme 
^1111 • l< ■ L* >1 id< n h > (i 1; 11 s t <» pa r<, 
doje. kuria-' rike, h \ ė "I >;i
baili-” buvo :d siu nt lisiiiii ' k:td tokiu konfVu'enei ja jiems 
lėtos parodos Lietuvos klos m reikalinga, ’l’miif pareis-

.1 liuglillūs yplst \bės llr-l • 
iii jo svetimų šiilių monopolio 

i.i t viri ina TVasbinųtoiins. 
Į pasiūlymą sušaukti tarp
iam imę ekonominę k<»n[erei: 
riją, kuri būtų antruoju Ko
kaino. aiiuTikreeiai atsako.

K j«*kvirn;i i iHmlit-n j \:tk.ir:ii.
\ J A X A I »

1 >u \ :i i< I i H i li);i i ku-dieu 7, ir 7 vai.

kinie aiškiai matosi ekonomi
nio karo pradžia, nes juk 
Jungi. Vaisi \ bes nesėdės ra
miai rankas suneriisios ir ne 
žiūrės kai svetimos prekės^j 
jų rinką pradės smelki is.

i

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

2.

OPTOMETRISTAS

ISegznmlnuoJu akis, priskiriu aki
nius. kreivai akis allilesinu. Ir 
ambliJuiiiškoHt* (aklose) ak.v.sHMl- 
gryžinu šviesą tinkamu laiku.

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

4 TEL. So. Boston 0500—W. g
P LIETUVYS DANTISTAS | 

h. L. KAPOČIUS I 

5251 Broadway, So. Boston 5
X (“Keleivio” name) S
SOrrso Vai^ndob: nuo D Iki 12. n«o J
X1:90 6 Ir nnn 6:30 Iki 9 vnkara J
dSeredomfs nno 9 iki 12 vai. dieną 
5Subatoinls nuo 9 Iki 6 vak. Neda 
/įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarty

Tel. S. B. 2805—R.

LIETUVIS .

Tat Maln.2488

GEORGE H, SH1EIDS
ADVOKATAS 

811-812 Old 8outh Building 
294 Washington Street - 

Boston, Mass. 
Valandos: 9 A. M. 1M 5:80 p. H.

ĘAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston

Telephone East Boston 1490 
Gyventaio vieta 

87 Gorham Avenue, Brookline
Telephone Regent G068

ŽIEMOS BARGEN Al
Tik k., :int

"i>:ii-.;,-,,,,. I’iiTmitiuix -z:,ifx i>iiin;i i>r.,’
1 .

1 1 - i:ox i:(' K Y. t: šeimynų mu,,:,-. lu
lėti <li<lelix kietu:,-. ll;,ml,l be-:t Sl<i;’,'_* 
I metu-. Kuiliu Ilk •<11. |liexin,e

J| 2 I , X II I; Y. k:it,l|,H,i- luitu:,-. .’ 
'lėt ai ir 2 ui x et,iinai |><> kauilcit'iu . 
Bandos nei:, -llė i u:.-uexi. Kaili:, iii' 
$9,500. Itiex|mi, teikia

,3—MA I.! ’A X E. M:,xx- (xiet,a- A-r.-'- 
nuo Bo-leleO Š'eitlllUU -lllli:,. \i-i ' 
taisynmi. v-eii Į,ii.,;:ii. Velijai -iatx 
ta. VJe'a -iel uai :ei/i:iu< Kaliui lik • 
300. Itiešimo užlėk- si..',<ki

l— So I’.< >S'I i »X Iuaii i:i» katillūtii- 
•llllfo lat'liiik:,':. paėiatne <‘il.V I'eiiH". 
eiie le.'in. I almi t iii k:i Ina - dėl ž.le-> 
■■lt' iiitiiiein už.ileii \:e:,riue krautu 

x>- prie lę. iit. Kuiliu Pi ieiliuIna. I > -I 
' pkile-niii > 111'< >|->| t: t.-i j n rašyk arlii Uia 

ik \l\< l-:\r B. \MBl:dsi-: tAml.r..- 
,: I i , Br<i:idx\ .15 . S<>. Bu-I**,, ll’»,f7

(S. S L. i

va-

Aptieka
a

II

t

<'

] lllfll/i.ll
l

A

i

I

X*

< • l’\

i
i

Soecialistai Receptų Išpildyme
D<! Sustpaži n t mo >n K osl ii nu ritini Pnrd uodu m c

I isl.il '/.< m m tlx: r >i)ii s lx n' 11 o mis

f

l : I k < > • • 11 •: H

li< - įi r< !<• i< ,.

(GREENE), PH. G.
i n k a i

So. Boston, Mass

EXTRA! |

ČIURLIONIES GALERIJA 
ATIDARYTA Nauja lietuviška

Neveiklumas ir stoka inicia- 
Įtyvos, dideli priešai pažangos.

\' ė I i;; > I •

EXTRA!

TRUltfl

Rengia

l 'l’ A i:\i\k K
Vietinis Lietuvių Ukėsų Dr ia

SAUSIO 12, 1926
LIETUV. SVETAINĖJ

Pradžia 7:30 vai. vakare

‘1

h

Kamp. E ir Silver Sts .
So. Boston, Mass.

i

Prof. J. Cekanavičius
i af r.invr. Tfr '3 r

>

SUSIRINKIMAS
Lietuvos 1 )ukt< ru I )r į:i 

po globa Motinos Š\ė. 1urė- 
t, savo susirinkimą sausi,, 12 d. 
& Visoms narėms praiie-am. 
V kad tai bus metinis -usirin 
f kimas.. Todėl \ ts,>- iiare- 

privalomaiyv aiil 1 1 r ap.-\a 1 - 
Į tvt svarbiausiuosius klau-i 

mus. Ka i nedaug na l iu si; 
sironka ir klausima- m bu\ u 

j. simns liepaiinkanuii išriš." 
K mas, tai nebii vėlės rūgo j; 
t Kad tokių rūgoiiių ir pri< 
t kaišti! nebūiu. lai aleikile 
i susirinkimą ir \ i-<<- bendr 
1 nutarkime. ’

'TASS.
Pranešimas

LDKS. S kp. iiict i uis sii.-i i in- 
sailsio 1 ii.. b;;ž- » *

nvti ;j svetainėj, \\jnd.-or SI..: 
7vai. vakare. \ = i ni’i i- i 
r narės esate k\ i- ūimni -kji' - 

rai atsilank vii. m- - i ;i n.m i- 
susirinkmut-. i >n - > mo

lui visi raportui p> i i u . ni • 
į. Tod(4 kiek'vien.-is n:ir\- pi i_ 

i i -1: į 
t

llo jame dalyv:;Ut t iri- 
a S buvo veikia Ina į n-r Į>,'i m n - 

metus ir ka> bu- veikiama per 
HUOS metus. Taipgi aid -io.-u 

• sirinkimo bus ri-tik.;iin:i l:;i:'j:t 
ivaldyba. Dar kartą pinm-nu. 
Lkad visi ateituiiiėų- ir nauju na- 
Kriiį atsivytumėte.
t Pirm J. V. Srallgi.s

L CAMBRIDGE. MASS.
E Kalėdos
K Galėt niekad 1aij> ( 
tfbridge’o bažnyčia Lietuviai 
^buvo matę i.-piiot.i l'.aip 
įĖmet. Didy-i- altoriu- taią

Otephnne Sonrh Boston !V>2t

A.O.ŠALNAfSHALNA'
LIETUVIS ADVOKATAS 

-imnv* -1n Hnlver«)te’r-. 
OorneD Urdversity A B 
T W<uhingtnn Uoiv cn LL.B 

rKBINI.vko” NAM? 
, srerrw inbe»o

•M W Brondwsv 8^ Boeloa
. R e i 1 d e n c I J 8

•a Harvnrd St. <’amhrldge. ihn 
Tel finlversltr 14G3--J

aii! ■

i,-,;

*'‘UJAS ISTtADZMAS
0 i>rKSr;i.-> CAI.INGA N.OS'MS 
Cydo, R.-un.-v: ■ z •Rnnl.o. K..,t,. 
N. <urn>« nk j»» ,t> Salti.

l>rpin< i. L'usuli ( * k«iu-
cJt-jima ir f <•}.> \ muk* >«nu»
( lik tie >.
I •jl.wfaAc.iua . moč iu v».» 
milijono* <J.ir ••pi**
D.A <*nio G.Jmr.i Mvst.n 
v^rt.t »«uhm>. J..vk ji pati 

n»u«l.»» kvdymo.
Kaina 7?> c. nhi, $1.50 
ir 10 ei :>»u .«xlrA

KLiUr-kito 
DEKErrs Nf'AV DISCOVERT 

ointmfnt.

Dcksni3 Ointmezit Co.
313 MėlH ST. BOX 332
H.'RTFO.IO, CON’/. U. S. A.

• ; d.-
♦rti.
yri t i«•

«v< t in »-u

ir 5?. OO.
««/.

.ptivkoou* t« ip

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

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu- 
Pas mus kaina yra pigesnė kaip kitur. Pra-

randasi tinkamų prekių (tavorų) 
šių vyrų.
Jom užėję persitikrinti.

P. LIKAS. Savininkas
456 BR0ADWAY A SO BOSTON, MASS.

d

I '/.prašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti i 
mū-i.i gerus veido pauderius, kosmetikų* coM 
rream’us ir visokius tonikas dėl niaukų. Taip ’ i 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.
Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S 0INTMENT

/*//.< mus anlini'i cjuuli ir Srr> rns raistu. ne* 

dus (Niiim fi'it litui h imi pfiz

dius -iniičiani į vi ::s <l:i!is svieto. Pinigus sius 
-u užsakymais. Rašykit 1 nujaus sekančiu uutrašir

J. KASPARAVIČIUS (CASPĘlh

FLOOD SOUARE PHARkACY

J. C. GRILEVIčIUS
S u V i u

617 E. Rroatkvay
f Po Traperiai Teatru ?.

4
f:: TKUffPl :: 

-UKAITYMELIAI
NAUJ,1 KNYGA

Joje telpa daugiau kaip 
1QO trumpų pasakaičių 

15'.) pusi. 45 centai
“ DARBININKAS

S/>6 Broada'av, Botton 27. Mass

Stebuklų ir atsisveikinimo vakaras!

j***

- -.'JiVESff >/E
11 .3
O. L.

V r .

“Si • • i•v• ••• ••• ..
v y

T;ii lui- paskui ini.- u. 
.1, ( vk:ni;i\ iūiau- vaidi 
nitna- \la--a<diiis<'t l- 
\ :d-t ijoj. .1. Či'kminvi 
ėiu- ai'i-\cikimlama- 
-n S. I>o-t<>uo lietn\ iais. 
\ ra pasiimtu;* pamdvlt 
linujaii-iu -trhiiklu. ko 
kili- dar nieką- nėra 
matę- . Ta<l k\ if.' iam.> 
\ irtos ir apiolinkės |i<> 
f n\ iii- af-il.inkv1 i ir ai 
-i-\rikinant su niū^ą 
\ imat iniu maęik n <bo' 
kai (a panini \ f i -tc'liūk 
Iii-. Trip pat lai- ir or

|
\ i-ii- k\ i\ r.'ia .s

Rengėjai 1

ANTANAS F. KNEIŽYS
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų Ir užsiima Rea) Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 Iki 5 valandos po pietų Išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Nlnth Street, Tel. So.
Boston 1696.

TeL 8o. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima nuikalbiti ir lietvviikai 

onso ialarboa: Rytais iki 0 vai.
Po pietų nuo 1—8 
Vakarais nuo6—9

6M B. Bro&dvay, 8o. Boston

PARSIDUODA BUČERNĖ 
. IR GROSERNĖ 

l:il>:ii puikioj p:i-il llritiėiil lii-linin :ip-
X ••lilo j xivP>j. Bizni- išdirbi:,-. Prie- 

ž.:,-t i- - liorijli:, ;iplei-ii niiosla. Kreip- 
kitPs i "Darbioinko” Adin.. 36<> Broad- 
\v,iy, So. Boston, 31;iss. (Gr. 24). S. 1-8)

BUčEBISfAIEŠKD DARBO 
l’atyre- įh'i- 17 me;,t. K-u -įsipažinę- 
lt koopel al.V X iškll bizniu. \ Ilt iniu ke 

lltlia- k:illi:i'. J Jei k:i la H i:. UI m:d>> 
rė-ite kreipti- i “I >a rbiu ink"” Adui., 
ki'.li i ’.lnadv :i V. So. B.O'foU. Ma-x.

TGIAI PARSIDUODA
- lt kanilotrin n iiu:,-. X i-i inini" 
H ;t i ir -n pu i k i;i: - 1 ,i k.i: ■ l.i i - < t n i 
’i. l i-;.ži:> lt - '■> i .ii-H.i l'r>k<' lik 
«> hz 'i-k;., A. I\ \S. '.<11 \\> ~' 
I« :i x . | <>n. M:ixx.

PARSIDUODA BUčERNĖ IR 
- GROSERNĖ

C’To.i i.irpi* I ‘.i r-idih •• iii
ijfhiųcuiAi. I’ii«-žn *•! i i < I;: \ i m*» \-■

• kn.i. \ ifi-mj
kll •ličiui, i’!.; 1« > n i H i Ii fi-i'iil;i» i jn 
in.i jei kukiui i |h-L kii'k;i ubą 
k;ii: K. TA.\1< l Sk AS .'<’»! h-iirr 
• «’li St.. Xpw :il k. X. I.

l
i 

0

0

0

0
I 

0 
s

s 

0
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ŽINOTINA SO. BOS
TONO LIETUVIAMS!
Mes siūlom Tamstoms pir
mos rūšies prekes taip pi
giai kaip bile kuri krautu
vė ant Broadway, o gal ir 
pigiau. Atminkite tai, kad 
pirkdami čionais, Tamstos 
prekiaujate krautuvėj, ku
ri per 19 metų ant Broad- 
way visuomet turėjo gera 
vardą. Visiškai teisingai 
patenkina ir patarnauja 
savo kostumeriams.
Mes iškeičiame Legal 
Stamps knygutes šv, 
Petro lietuvių Bažny

čios naudai

MILLER’S
DRYGOODS x

parėdų vyrams, mote
rims ir vaikams

261 W. BR0ADWAY ? 

So. Bcston, Mass. x

I

■j Naujas Lietuvis Dentistas H

MST.A.GALVARISKI
j ' (CALINABSKAS)

| 520 F. Broadway, % Boston 
ą Ofisus at<1urn« nuo 9 va,’, rvln iki 
j 12 Vai ir nuo 1 :■':<• vai. po pietij 
8 il'įgAjį.’*' ':l1- ';tk. ir nu,, 7 iki 9 
5 v:tleNitk. šventu dien.-j pūgai susi- 
j tarimų. Tel. S. Bo-ton 2.“.i)0 (|L
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TaL Brockton 5112—W.

D AKT I B T A 1

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

705’MAin 8t., MonteDo, Kam 
(Kampai Broad Street>

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo’^št rius ir kr,>iiišk:t<s tiž-l-en#- 
jn<i:i< H.mt« vyrų, moterį; ir vnikų. 
p:tL’;il vi linn-iu- inetodii-. kttip t«l: 
ultra-violHininis spinduliui*, kvvnrtz 
žiburiu, tbi'rmo lherep:t. ir kltnis 
plokirp medikališkais bucinis. Kgz.a-- — 
miltuoju kruni:). šl:ipuu,:t. ir spltuj- 
ihthi- -:iv<> Inlior.i tori joje. Nutren
kiu X-R:l.V l>:tveikslus. Teipgi su
teikiu pat.iritnns laiškui*.

Ofixr> i'filandoi

nno 9 ryte iki 9 v.nkare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antrm fnb <x) JI
Telefonus—— s R 4<mm

Re-idetii i ios Telopli. ; U779 lt K. Į 
ofi-n Telefonus S>>. Bo-ioti ‘i77‘.‘\V 

S. BARUSEVIČIUS
UetnvISkts Graborltui, balremnoto- 

Resl Estate ir Rnblie Notare*. 
258 W. Broadway 

8outh Boston, Mass.
Reshlencl.lH (C<8 lAircbester Awnne 

Ikirchester. Mass.

Ofi-o Tel. Rec. Te).
Unlversitj- sx31 Pr<esĮn\-t (M1.1-M

D. A. ZALETSKAS
Grnboriiis ir Baknmnotojas
983 Catnbridge St., Cambridge

I

16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

SWą W. Broadw»y, So. Boftea
VAI-ANDO8: Nno 9 r. iki 7 v. vaJL


