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Mažosios t

Buvo pa

Audėjų streikas pasi

Divorsai Daugėja

KURČIAS IR NEBYLYS MO 
TORISTAS AREŠTUOTAS

Ą daroma tai

darbas ir
(Žmonių priė-

NEW YORK 
skelbtas vajus namui pasta
tyti benamiams (bomams). 
Buvo norėta surinkti $100,- 
000. Tai vajaus vedėjai la
bai buvo nustebinti, kai visą 
sumą pažadėjo anglių biznie-

Pranašauja Laimio 
gus Laikus

STATYDINS NAMĄ 
BOMAMS

Kurčia&iir nebylys su vie
na ranka automobilistas nu
baustas $50.00 Somerville’io 
teisme už neatsargų važiavi
mą. Jis buvo Adolph Fisher, 
turintis Stockholm, Me. lei
dimą operuoti automobiliu ir 
buvo kely į B rišt oi, Conn.

BANKE IŠDIRBO 50 METŲ
VIEN N A.—Barbara Ho- 

elinger, darbininkė Union 
banke, išdirin) 50 metu ir per 
visit laiką išliko iš darbo tik 
tris dienas. Prieš 10 metu 
bankas jai išmušė medali už 
ištikima tarnavimą^

TIKRAI TRAGIŠKA 
TRAGEDIJA

MUENICH, Vokietija. — 
Bevaidinant “Peer Gynt” 
artistas Ludvvig Heinle nusi
žudė ant estrados be vaidin
damas. Yra sakoma, k*ūf ar
tistas tą vakarą susivėlinęs 
atvyko vaidinti ir už tai prieš 
visus aktoriuj manadžierius 
ji pabarė. Artistas įsižeidė 
ir sumurmėjo, kad jis išardy- 
siąs vaidinimą? Tai bevaidr- 
nant jis publikos akyvaizdoj 
durtuvu pervėrė sau krūtinę 
ir vietoj mirė.

DAUGELIS MOKA DRAI- 
VYTI

Yra spėjama, kad Angli 
joj iš kas keturių moterų vie 
na moka draivyti automobi
liu.

KRUTAMI PAVEIKSLAI 
ATEIVIAMS

NEW YORK. — Naujai 
atykstantiej i ateiviai yra pa
linksminami krutamaisiais 
paveikslais. Parodoma, kaip 
Amerikoj biedni būdami iš
kila j garbingas vietas jr tur
tus. Parodoma Lincolno gy
venimas. Lincoln yra gimęs 
bakūžėj samanotoj, o patapo 
vienu garbingiausių šios ša
lies vyru. J o gyvenimas atei
viams parodomas, ka<^ jie tu
rėtų kantrybes ir ištvermės 
siekti šiilje šalyje jnūe^gęro-

BEDANTIS VAIKAS

POPLAR BLUFF, Mo.— 
Irvvin Kearbey, 10 metų vai
kus, neturi ir neturėjo nei 
vieno danties nuo pat užgi
mimo. Daktarai sako, kad 
jam niekada neišdygs dan
tys. Šiaip tas vaikas yra nor- 
ihalis, eina mokyklon ir ge
rai mokinasi. Jis nei neatbo
ja, kad jam dantys neauga. 
J is gali viską sukramtyti nei 
kiek neprasčiau už kitus sa
vo amžiaus .vaikus. Jr jis 
toje šeimynoje ne vienintelis 
bedantis: Jo* brolis, kurs mi
rė sąilmikęs .14 m. irgi tyuvo 
bedantis. Boto jis turėjo bc- 
dantį pusteorp •*

“Geriausias receptas mą 
lortiam miegui — <_____ -
tyra sąžinė, 
žodis). •

Neregiu išbuvo ištisus metus. 
Paskui pasidavė operacijai 
ir regėjimą atgavo. Jis pie
navo iš džiaugsmo kokį nors 
labdaringą darbą atlikti. Tai 
dabar progą sunaudojo.

AŠTRI NOTA MEKSIKAI
W ash i ngt on o vyri ausy be 

pasiuntė aštrią notą Meksi
kos vy’riausylx‘i. Nota lie
čia Meksikos sumanytus į-, 
statymus, varžančius svetim
šalių teises prie žemės ir ži
balo versmių. Suv. Valstijų 
ir kitų Šalių kapitalistai 
Meksikoj yra labai įsigalėję. 
Tai Meksikos vvirausybė no- 
rėjo jų ?alią suvaržyti. To
dėl Wasbingtono vyriausybe, 
.užsistodama už savo kapita
listų Jpteresus, pasiuntė 
Meksikai notą. Yra sakoma, 
kad tai aštriauisa Dėdės Ša
mo nota dabartinei Meksikos 
valdžiai. Kai toji nota gau
ta. tai prezidentas Gailės su

šaukė ministerių posėdį.

KETINA MAŽiNTt'AftS
Franci ja ketina' roti 

armiją. Tame reikalė 
narna įnešįi bilius parla 
tan. T vietą 650,000 kaf 
ketinama palikti 400,001 
reiviii.

VADAI UŽ GRĮŽIMĄ 
DARBAN

Pastaruoju laiku Anglijos 
angliakasių derybos ėjo dėl 
streiko baigimo. Valdžia bu
vo pasiūlius tam tikras išly
gas. Streikininkų vadai sto
jo už išlygų priėmimą ir 
streiko baigimą. Bet tas da
lykas- tini būt patiems strei
kininkams pavestas nubalsa- 
vimtii. Balsavimų rezultatai 
dar nežinomi, bet galimas 
daiktas, kad streikininkai 
kadi r nepatenkinti pasiūly
tomis išlygomis, stos už strei
ko baigimą. Streikininkams 
sunku ką geresnio išsikovoti, 
nes streikas juosius baisiai 
nukamavo. Jie streikavo nuo 
gegužio mėnesio pradžios.Sa
vo turtelius pravalgė, o iš 
kitur paramos negalėjo il
gam laikui tikėtis. Pačioje

DALINAI ATSIEKĖ SAVO

PUUjADELPHIA, Pa.— 
Tie, kurie varėsi, kad pasau
linė patoda būtų nedėliomis 
uždaryta, dalinai pastatė ant 
savo. Buš uždarytos pasi
linksminimo vietos ir teipgi 
namai, kur prekės parduoda
mos.

MIRĖ MIEGAMĄJA LIGA

’ NEW BEDFORD, Mass. 
— Frank Norman, 2 metu 
amžiaus vaikas buvo užmigęs 
spalio 12 d. ir nenubudo. Da
bar jis mirė. ,

NEW YORK. — Endicott 
hotelyje krėsle sėdėdama su
degė moteris John Kemper 

>>70 metų amžiaus. Ieškoma 
nelaimės priežasties.Yra spė
jama, kad ji sėdėdama riikė, 
iržmigoir nuo degančio ciga- 
reto užsidegė.

rias. Jį steigs Mulford Bio- 
ogical Institutas, kuris ran

dasi Gledolden, Pa. Hondu- 
rase to Instituto bus gyvati
nis skyrius. Ten bus veisia
mos visokios rūšies nuodin
gosios gyvatės ir bus daromi 
įaudrinai išrasti skiepus nuo 

gyvačių Įkandimo. Šiltuose 
{raštuose labai silpnai tesi- 
įlečia ūkininkyštė dėl gausu

mo nuodingų gyvačių. Tu
rint skiepų nuo gyvačių, pa
vojus sumažėja.

NIEKO NEATSAKĖ

Danijoj, kaipir daugelyje 
<itų valstybių, turi prohibi- 
cionistų. Jie nori prohibici- 
ją įvesti. Kad savo propo- 
gandą padidinti, tai kreipėsi 
aišku į karalių,"klausdami 
ar karalius už prohibicija. 
Tai karaliaus sekretorius ap
sakė, kad karalius į tą reika
lu nenori kištis.

KAIP SULIESĖTI

Amerikoj labai yra madoj 
liesumas. Kai ji visa'da ma
dos labiausiai liečia moteris. 
Dvi suliesėjimo išrasta įvai
rių vaistij. Buvo išrasta ir 
“get-thin-quick ’’ čiugamas. 
Prieš visus tuos vaistus pa
skelbė savo patarimą Amer- 
ican Medical Association. 
Daktarų draugija sako, kad 
gerinusias -suliesėjimo, vais
tas yra penkių mailių* pasi
vaikščiojimas kasdieh.

. —• i / z- * -
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PHILADELPHIA. — C. 
M, Schvvab, galva Bethlehem 
Plieno kompanijos prana
šauja laimingus ir pelningus 
laikus Amerikos industrijo
je. Aišku, kad ta laimė ir 
pelnas bus kapitalistams. 
Darbininkai kaip skurdo, 
taip ir skurs. Plieno karalių 
pranašystės darbininkams 
laimės nesuteiks. Tik pačių 
darbininkų susipratimas1 ir 
vienybė duos šviesesnę atei
ti.

ktji ------- -
NEDARBAS RUSIJOJ AUGA

MASKVA. — Raudonųjų 
unijų prezidentas Tomski 
paskelbė, kad Rusijoj bedar- 
biaujančių unijistų esą 1,- 
182,500. Nedarbas šiemet ant 
19% didesnis, negu pernai.

Kadangi unijistai pirmoje 
vietoje darbus gauna, tai aiš
ku, kad pašaliečių darbinin
kių be darbo yra kur kas dau
giau, negu unijistų. Iš to aiš
ku, kad “darbininkiškoj” 
Rusijoj yra keletas milijonų 
bedarbių.

IR MOTERYS TURI ! 
MOKSLO MOKYtl

Rusijos karo ministef 
skelbė, kad visi univet 
stiidentai ir studentės 
verstinai turi mokyti* 
nio muštro.

DĖBSO PALIKIMAS

Eugene V. Debs, kurs ne
senai Chicagoj mirė, paliko 

.nuosavybės už $15,000. Vi- 
Įsus turtus paliko pačiai.Debs

► garsiausias Amerikos 
socijalištų vadas.

S. Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden- 

»tas, turtų paliko lygiai du sy
kiu daugiau, t. y. $3*,000. 
Savo turtus užrašė teipgi ki
taip, negu Delis. Tuo tarpu 
kai Debs visus savo turtus 
užrašė našlei, tai Gompers 
savo pačiai teužrašė $1. Ki
tus pinigus užrašė savo sū
nui. .

_____________ -________ 
REIKALAUJA UŽDRAt 

KULKOSVAIDŽIŲ pĮ 
' DAVIMĄ

Šios valstijos senatį 
Ilennessev inešė į legisląĮ 
bilių nustatymui pirkini 
pardavimą kulkosvaid 
Jis pažymi, kad šiand 
didžiuma kriminalistų ja 
šalyje naudojasi tokiais 
strumentais ir tas yra p? 
jinga šaliai. Senatorius I 
nessey pažymi, kad nėvh 
asmuo arba grupė payri 
neturinčių leidimo negal 
kiais įrankiais naudotis^

Kięk verti Suv. 
Valstijų žmones 
\ ----------------

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Robert Lynn Cox, valsti
jos švietimo komiteto pirmi
ninkas, aprokavo, kad Suv. 
Valstijų žmonės ekonomini it 
žvilgsniu verti $1,500,000,- 
000. Jis rokuoja, kad žmogus 
18 m. amžiaus vertas >$29.000, 
25 m. amžiaus $132,000, 50 
m. amžiaus $17,500, o 70 m. 
jau be vertės.

tveria sąju

Belgijos kronprincas Leo
poldas vedė Švedijos prince
se Astridą. Vestuvės nuota
kos pusėj buvo Stockholme, 
Švedijos sostinėj. Vestuvėse 
dalyvavo keturi, karaliai — 
Švedijos, Belgijos, Danijos 
ir Norvegijos; Po šliūbo ir 
vestuvių Stockholme.jauna
vedžiai buvo tik pusiau vedę 
— antros ceremonijos turės 
būti Belgijoj. Nuotaka yra 
protestantė, o jaunavedis ka
talikas, rDabar buvjrprotes- 
tantišidis'šlitibasj t? Belgijoj 
bus 
šiiūbaš. Tada jiedu bus pil 
nai vedę.

'A • ~ ‘ H
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DARBININKAI VIENYKITĖS!

viniai "kasmet daugėjo.

KIEK ŽUVO PER 20 METŲ
* WASHINGTON. — Per 

pastaruosius 20 metų Suv. 
Valstijose per automobilių 

165,000



S. m. sug
ausi rinko 

nariai pa
savo skyriaus ir kitais 
lis. Tarp kit ko radę

SLAPTOS PILSUDSKININ- 
KŲ KONFERENCIJOS . 

VILNIUJE'

trobesių

nos miestelis stovi 
‘ jos kiauto. Iš ąbįe- 
^uJkšti kukiai, tąip 
f miestelis stovi lan- 

'kąip kad Kaunas. Šį 
* į aplankiusi jau buvo 

rą viena nelaimė, tai 
dieną, kada Minija 

jo iš frantų ir pridarė 
ajja nuostolių vietos gy- 

ama, sunaikindama 
us, daržoves, išnešda- 

fnupiautą šieną, ir iš vary < 
a žmones iš namų, nes 

buvo lig langų. Dar 
i neužmiršo piiestelis tos 

, kai ištiko jį antra. 
___ mėn. iš 14 i 15 die- 
12-vai.' naktį nuo Klaipė- 
ifitėjo smarkiausias viesu- 
įikuris pačiam miestelyje 
3*iovė visai apie 10 trobe- 

urių kiti buvo dar visai 
ji, išrovė su šaknimis di- 

iu^ topolius, obejes, iš- 
i langus su visais spel- 
išvartė bičių—avilius, 
n^ mūrą perplėšė.
i-fųetą miestelis labai 
išauš Įspūdžio: trobos 

autos, įųedžių priguldy- 
mi estei i s ir švento- 

angai išdaužyti, stogai 
draskyti. Laimei nebuvo 

į žmonių, nes atsitiko 
įes metu, kada visi 

e miegojo. Visas tas 
as tri|ko tik kokias 5

5 <

«

PIRPfŲ 12,000
VILNIUS, X-18 (K.). Ta

varuoju laikų Vilniuj ląhai 
dažnai ■ lankosi Pilsudskio 
kabineto nariai. Šiomis,die- 
inųriiis čia buvo atvažiavę že- 
juėš reformos iiiinisteriš Sta

/

inimstens bta- 
niečičiūs ir žemės turtų ini- 1 
nisteris l^ėząbftovskis (abu ‘ ' 
dvarininkai monaręhistai). " 
Jie tarp kita ko slaptai kon-. 
feravę su vietos dvarinin
kais. "Po jų Vilniuj lankėsi 
geležinkelių ministeris Ro- 
mockis. Tuo tarpu ligi šiol 
Varšuvos ministeris Vilniuj, 
xaip pastebi “Vilniaus Ai
das,” būdavo retas paukštis, 
tiesiog sensacija.

los audros kartieniš- 
įąr neatsimena savo gy
le, nęt geniausieji. ./ - 
ųne valsčiuje yra su-

gana toli, kitu ir gru-

ūdoje, kad pulkininkas 
is, Vilkaviškio aps- 

ities viršininkas ir daug 
krikščioniško nusistaty- 

,0 valdininkų šalinami nuo 
girdėdami daugelio 

jakurių nusiskundimų

lįHKKai
•> irn o m 4 kbi i

aftjt '"j

1 lliHlliilI IR

J. BASANAVIČIAUS 
SUKAKTUVĖS 
MUS, X-25 (E.) Vil- 
netrukus ruošiamos 

ičiaus 50 
sukaktu-

rr ’
. M' 
f

PIRMA DOVANA ........ $1,000
Laimėjo ... Frank £. Phiilips, 81 Longfellow Road, Worcester, Naša. 

Winning Title__“PLEASE YOUR PALATE BŪT DON’T PUNISH YOŪB THROAT” 
“DRAUGE, PATENKINK SAVO SKONĮ, BET NEBAUSK SAVO GERKLĖS”

ANTRA DOVANA . ...... $500
Laimėjo . .. Nrs. Ethel B. Burgess, 3 Fairmount Avė., Aoburn, Me.

Winning Title “OLD GOLD DELI VERS THE GOODS WITH0UT PRESENTING A BILL!” 
“DRAUGE, OLD GOLD PRISIUNČIA PREKES, BET NESIUNČIA SĄSKAITOS.’’

. SO LAIMĖTOJŲ PO $10 DOLERIŲ,
ti C. MacDonald, 481 Andover St., LoweU, Mum. 
Harry A. Rodger, 14 Maple Avė., Andover, Mass. 
Thomas Willette, Jr., 14 Oak 8t.,Watertown, Mass.
G. M. Shurtleff, 76 Regby St., Providence, R. I. 
K. C. Maroney, 307 Blake St., New Haven, Conn. 
W. N. Knox, 69 Undine Avė., Winthrop, Mass.
V. Gageon, 1345 Chapel St., New Haven, Conn.
W. J. McGarry, 9 Congress St., Rocheater, N. H.
H. W. Gintis, 9 Cleveland St., Arlington, Mass. 
W. W. Hafris, 864 Orescent St., Brockton, Mass. 
W. H. Miller, 2457 North Aye., Bridgeport, Cpnn. 
M. J. McGonagle, 63 Busldn Rd., Mattapan, Mass. 
William Phelan, 714 Arctic St., Bridgeport, Conn. 
Mrs. L. Ulark, 309 Chapman St., Greenfield, Mass. 
Misi M. Reardon, 386 High St., W. Medford, Mass. 
H- Orterbera, 83 Cushing Avė., Bėlmont, Mass. 
WesNoble, Bos 675, Fall River, Mass.

Mrs. I. W. Waitt, 19 Pleaaant St., Ręading, Mass. 
H. C. Thompson, 21 EUswurth St., Brockton, Mass, 
Waltdr Morris, Meriden,-Ctonn.
R. C. Bishop, 3 Cambridge St., Concord, N. H. 
Bernice E. Comey, P. O. Box 81, City Mills, Mass. 
Mrs. F. Gerling, 11 Orchard St., Holyoke, Mals. 
Mrs. Bari H. Derry, Tovvnsbend, Vt.
James P. Marshall, 451 Pine St., Providence, R. I. 
Mrs.'G. P. Anderson, Cnmberland Cen., Me., R. D. 2 
B. W. Hudson, 38 Oakley Rd., Woonsocket/R. I. 
William V. Sheehy, 14 LaureĮSt^ Waterbury, St. 
N. de Popolo, 8-A Concord Avė., Cambridge, Mass. 
E. 8. Orr, 1 Estabrook Rd., Svampscott, Mass. 
M. Silver, 16 Westview St., Dorchester, Mass.
Kathleen O’Hara, 80 Parfc St., Rockland, Me. 
J. G. Campbell, 43 Warnir | Gloucelter, Mass. 
Arthur SBlanchard,48 Sero)

Misa J. V. Svon, 1138 sįrith St > Provideaoe, R. L 
L. A. Cntientyų 13S H way St., Boston, Mmi. 
Edvard Pstrtek Finnan,0 Sachem St.Lyan, Mass. 
Miss I. C. Sferimg, 75 St., Augusta, Me.
Chas. P. Hopkins, 55 Gr< e St., Ansonia, Conn.
L. H. Hackett, 10 Iroųuou Rd*, Ariington, Mass. 
Joseph Young, 246 
George B. Arkvell, 
B. Morton Havey, 108 
Mrs. P. Galligan, 2 Pine 
Jennie Spicer, 89 South 
Mr. Albert Ruhl, 86 S 
Lavrence D.Brady,90 <
W. Hobron, 41 Berkel ...... ,
R. J. Munkittrick, P. 0.*Box 174, Chioopėe, Misa
M. OooMior. 44 AeBeaoon 8t, BomervUle, Masa

St., Dorchester, Nms. 
Valioj, Mass.

St., Bangor, Me. 
t St.,B. Mitam, Mass. 

St, Boston, Mass. 
St, Aadover, Mass. 
k, Springfleld, Mass. 

Are, New London, Ot

UŽDARĖ LIETUVIŲ 
MOKYKLĄ

VILNIUS, X-14 (E.) Pa
liūnų, Krasnavo valse. Su
valkų aps. gyventojai kreipė
si šiemet i “Šv. Kazimiero” 
draugiją prašydami lietuvių 
mokyklos, nes vaikai nebetu> 
ri ką daryt i. _

-Rugsėjo mėn. 5TE atvazia- 
vd lietuvių mokytojas Vaš- 
tulionis, kuris 14 d. pradėjo 
mokslą. Vaikų mokyklon už
sirašė daugiau kaip 40. Bet 
po savaitės mokslo atsigrūdo 
mokyklon Krasnavo policija 
ir pareikalavo iš mokytojo 42 
vadovėlius, ir 48 sąsiuvinius, 
surašė mokyklos inventorių, 
padarė nuorašą nuo “Ryto” 
liudijimo ir programos. Po . 
to surašė protokolą ir priver
tė mokytoją pasirašyti, kad 
dakigiąunemokytojaus ir Ųio 
pąciuuzHąremoJ^kią, u f '

LENKŲ GIMNAZISTŲ NE
KULTŪRINGI DAR

Sekmadieni, spalių mėh. 
24 d., apie 20 vai. šoferiui 
Juozdi Žukauskui 84 nr., va
žiuojant iš Maironio gatvės-i 
Laisvės Alėją, kažkoks jau
nas vaikinas išmušė užpaka
lini jo automobiliaus langą.. 
Užpakalyje stovinčio auto
mobiliaus šoferis Zajanč
kauskas visa tai matė ir tą 
vaikiną isitėmijo. Abu mi
nėtu šoferiu, iššokę iš auto
mobilių. sugrieliė tą vaikiną 
ties “Lietuvos” viešbučiu. 
Čia tuo laiku pasirodė tačiau 
susitelkęs didokas lėnkų gim
nazistų būrys, kuris puolė 
šoferius ir kaltininką iš jų 
atėmė. Kilus triukšmui, su
sirinko dideli? žmonių minia. 
Lenkai gimnazistai, kurie 
daugume buvo visai negim- 
nazistiškai Įsigėrę, pakėlė di
džiausi liarmą ir pradėjo 
muštynes, kurias tenumalši- 
notik Įsikišusi publika ir po
licija. kuri mušeikas nuga
beno IlI-jon Kauno jiolici- 
jos nuovadom

Čia tardant pasirodė, kad 
automobiliaus užpakalinį 
langą 50 litų vertės išmušė 
lenkų gimnazijos mokinys 
Vladas Juchnevičius apie 20 
metų amž., gj-v. Gardino g-vė 
26 nr., taip pat betardant 
aiŠk|ai. nustatyta, kad visą 
tą triukšmą sukėlė ir jąmė 
dalydavo išimtinai girti len
kų gimnazijos mokiniai.

Tą patį vakarą apie 24 vai. 
Mickevičiaus ir Laisvės Alė
jos kertėje buv. lenkų gimna
zijos mokinyg E. JS, su keliais 
savo draugais užpuolė praei
nančius Aušros” gimnazi
jos mokinius V. V. ir N. S. 
* Kiltis triiikšnįui atvyko 
policija, užpuolikai pasileido 
lx"gti. tačiau pavyko sulaiky
ti. Pas sulaikytąjį rastas 
didelis durtuvas.I



žinių.

SEIMININKĖMS KELRODIS

ESES5E

DYKAI

Taopykit Leibelius
dėl Brangių Dovanų

KAINA

sim
se.

Clevealndns nesnaudžia ir 
žada lenktyniuotis. v

žinių a- 
dar ne- 
“busy” 
kitomis 

žinių

Seniausias hučerys, tai J. Ja
rašiūnas. Pas jį gausįte geriau
sius valgomus daiktus ir priei
namomis kainomis po numeriu 

Cardoni Avė.

BRIDGEPORT. CONN.
10S Congre*.* Street, arti Mnln Street

PROVTPENCK, R. L
48 Ahom Street, »rtl Wa*hlnrton St.

Mūsų Boston’o Premijų Krautuve Randasi Prie 
89 Friend St., arti Haymarket Sq.

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patarimų 
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šeiminin
kė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straipsneliai ku

rie bus indomys kožnai Lietuvei šeimininkei.

LDS. 3 kuopos, Norwood, 
Mass. darbuotojai rimtai be 
triukšmo rengiasi prie va
jaus. Pas juos pasišventimo 
netrūksta.

Pennsylvanijos LDS. kuo
pos nieko nepranešė ir mes 
apie jas nieko negalime pa
sakyti. Laukiame žinių.

Turėjome žinių ir iš Pro- 
videnee, R. T. Apie prisiren
gimus rašė LDS. 11 kuopos 
raštininkas A. Dzekevičius.

AVaterburiečiai darbininkai 
turėdami prieky gerb. klebo
ną kun. J. Valantieji), kun. 
J. Bakšį ir A. Aleksį žada su- 
by ty t i vifeus. Jie sako: ‘ ‘ Mes 
ir montelliečius pralenksi
me.” Dieve padėk. Pas Ta- 
mistas keletą metų atgal bu
vo viena iš didžiausių kuopų.

Daktaras J. Jonikaitis pri 
iminėja pacientus ir teikia vi 
sokeriopą patarnavimų po nu 
merių ‘>732 Michigan Avė.

Iš Brooklvn, N. Y. 
pie vajaus reikalus 
gavome.’ Jie matyt 
su vakarienėmis ir 
pramogomis. Siųskite 
apie daromus prisirengimus.

Nuo gydytojo pas drugštor- 
ninką F. Gedvilą, 12015 Joe. 
kanip. Hamtramck Sts., nes jis 
viską sutaiso geriausiai ir ką- 
žiningiausiai.

Prie LDS. priklauso biznieriai 
ir profesionalai.

Žynius graborius Kazys Ste- 
ponauskas, kuris puikiai patar
nauja šermenyse, vestuvėse, 
krikštynose ir kitokiose pramo
gose, priklauso prie L. D. S. Jo 
adresas 9544 Cardoni Avė.

Lapkričio 21 d. š. m. šv. 
Petro Lietuvių Į^aranijos sa
lėje, 492 E. Seventh St., So. 
Boston, Mass. 2 vai. po pietų 
įvyks LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio organizatorių, iš
rinktų buvusiame apskričio 
suvažiavime, susirinkimas. J 
šį susirinkimą kviečiame at
važiuoti visus norinčius pasi
darbuoti mūsų organizacijos 
labui. Ypač kviečiame dar
buotojus tų kuopų, kurios 
apskričio suvažiavime netu
rėjo savo atstovų. Štai kuo
pos, kurios buvo atstovauja
mos apskričio suvažiavime ir 
atstovai, kurie pasižadėjo 
darbuotis vajuje:

Namus ir farmas parduoda ir 
ainp gabus “reni estatinin- 
is” M. Vaičiūnas. Jo ofisąs 
ndasi po numeriu 9501 Car-

CLEVELAND, OHIO
LDS. nariai susirinkite
EKSTRA! LDS. 51 kuopos 

nepaprastas susirinkimas įvyks 
lapkričio 19 d. š. nu 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėj. Vi
si nariai ir prieteliai prašomi 
sueiti, nes bus pasitarimas mū
sų organizacijos vajaus reikale, 
kuris prasidės gruodžio 1 die-

Worcesteris patylomis or
ganizuojasi į spaudos rate
lius ir ruošiasi išpilti kailį vi
siems ir laimėti pirmą dova
ną. Su jais nėra šposų, o y- 
pač apie Gedemino kalną 
gerb. kun. J. Čapliko parapi
joje. Gerb. kun. K. A. Va- 
sio parapijoje yra LDS. sep
tinta divizija ir jos genero
lai, sako daro nepaprastus 
prisirengimus.

70 kuopos, Latvrence, Mass. 
darbuotojai mažai ką rašo, 
liet prisirengimus daro dide
lius. Centro Dvasios Vadas 
gerb. Kun. F. .Turas pažadė
jo sudalyti jauni)jų naujokų 
būrelį. Gerb. Kun. F. Vir- 
mauskis sako: “Pas mus 
“Darbininkas’ smarkiai pla
tinasi ir iki Naujų Metų už
kariaus kiekvieną lietuvio 
darbininko namelį.” P-le J. 
Kri vinte sako: “I bet yotir 
sweet life,” kad aš laimė
siu pirmą dovana už prirašy
mą naujų narių.”

Chicagos ir apielinkių L. 
D. S. kuopos dar gyvos, bet 
Centras neturi žinių apie pri
sirengimus pulti šviesos prie
šą. Vyrai, pajudinkite že
mo. Chicagoje darbininkams 
dirva plati, tik reikia pasi
judinti.

Nepamirškite, kad susirinki
mas bus lapkričio 21 d. š. m. 
Tad širdingai kviečiu visus 
darbininkus ateiti. Atsiveskite 
ir naujų narių pradėti vajų.

V. Jedinkus, 
LDS. 72 kp. fin. raŠt.

ną š. nu Šiąme susirinkime tu- 
rėsinre išdirbti, darbui planą ir 
pasiskirstyti pareigomis?, Tad 
būtinai ateikite. -

LDS. 51 kp. raštininkas. 
M. Palilionis,

i t
Mes turime ir daugiau gėrų 

lietuvių biznierių, ir gavęs jų 
vardus supažindinsiu su “Dar
bininko” skaitytojais. Dar 
prieš vajų tikiuosi juos visus 
sutraukti į LDS.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Jei jums reikalingi puodeliai ir t oriel kaitės, puodai ar patelnės. 

pradėkite šiandien taupyt leibelius Standard ar Cliallenge Pieno dėt 
ją brangią premiją apart garimo geriausio pieno ir cukraus. Nuei
kite pas jūsų groseminką ir pap rašykite šios rtHies kondensuoto 
pienui Visi groneminkai jį pard uodą. , ‘ . 7'

Didžiausios, LDS. organi
zacijoje, 2 kuopos, Montello, 
Mass., generolai pareiškė bu
vusiame susirinkime, kad 
“mes visi stosime į darbą ir 
naujokų skaičių sudarysime 
jeigu ny didesnį, tai lygų da
bar esančiam skaičiui na
rių.” Dabar antroje divizi
joje yra apie pustrečio šimto 
narių ir dar tokių, kurie bile 
reikale pirmieji stoja gelbėti 
savo organizacijos sostinę. 
Štai pradėjus kalbėti apie 
nezaležninkų puolimą ant L. 
D. S. pirmieji metė dolerines 
ir dešimkes apgynimui orga
nizacijos. Jie pažadėjo suda
ryti gerą žandinę ir prisiųs
ti centram Pas juos yi'a taip, 
kaip pas žydus:'vienas už vi
sus, o visi už vieną. Darbi
ninkų tarpe aktyviai veikia 
LDS. Centro Literatinės Ko
misijos narys gerb. kum J.

Apie kitas kuopas parašy 
id sekančiuose numeriuo 

I 'Į

Šalčiai pavojingi.
Salti* yra rimt A mikrobų ažpaolimaa^ 

užkrečiamas. Neapleiskite jo nei 
lės. Nieką* nežino, kur jis gali n a vesti. *.

Viri 150.00 mirčių kasmet kįla ii 
priežasties šalčio.

Šalčiai reiki j keturių dalykų —— 
reikia daryti tuoj. Subadykite kalą, m- 
linosuokite vidurius, sustabdykite kMScį, 
sutikrinkite sistemą.

Hill’t t* padaro j 24 valandas — «r bt 
nemalonių pasekmių kaip kito* gyduoMa.

Nežaiskit* su ialčia. .Gaukite tikrąjį 
Hill's ir pradėkite kada altis pradeda, Xt-.' 
sos aptiekos parduodi Hill's.

TKMYKIT 
KAD BVTU

MOBILIZACIJA
Kasdien gauname 

kad prisirengimai prie L. 1). 
S. būsianičo naujų narių ir 
“Darbininko” naujų skaity
tojų vajaus eina visu smar
kumu.

S. Karpai is, 1023 Rnsscll St., 
daro block’sus namų statymui 
ir parduoda pigiau negu kitur.

Andoniįos, Conn. kiLopa 
keliasi iš’Humirtisių. Valio! 
Laukiame daugiau žinių.

Susirinkimas
LDS. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus lapkričio 21 
d. š. m., tuojau po sumos, mo
kyklos kambary.

Šis susirinkimas svarbus ir 
visi nariai kviečiami ateiti.

Mobilizacija eina visu smar
kumu. Karo pradžia čia pat.

Šiame susirinkime turėsime 
plačiau apkalbėti vajaus reika
lą. Mes turime laimėti pirmą 
dovaną.

Švagždys. Jis dažnai kuo
pos susirinkimuose duoda 
darbininkams paskaitų ir 
prakalbę! ių. Beto, LDS. 2 
kuopoje yra mūsų organiza
cijos Centro pirmininkas J. 
'f’rainavičius, kuris pilnas e- 
nergijos dirbti darbininkuo
se ir dabar vajaus reikale 
kalbėjo ugningai. Buvęs L. 
D. S. Centro iždininku M. 
Abračinskas kaipo biznierius 
vajaus laike pasižadėjo ir-gi 
nemažai padirbėti. Daugiau
sia ugnies vajininkams pri
davė tos kuopos nenuilstan
tis darbuotojas p. J. Jeske- 
i i a rikius, kuris-aaais metai# 
,.. prirašymą daugiausia na
rių laimėjo pirmą dovaną. 
Jis yra vajaus generolu N. 
Angli jos apskrity. Taigi Va
juje dirbs visi.

Jei Jūsų Vaikas Neauga Taip 
Greitai aip Turėtų

Jei jis nediktas, jei akys Įdubę, jei nesidonmuja žaislais ir 
, neprogresuoja mokykloje, greičiausia jis ken-

čia nuo netinkamo maisto. Daktarai band.v- 
mais rado kad kondensuotus pienas turi vor-

E “4 tę budavojant vaiko sveikatą, 'kokiu pienu v-
''■ ■Ef V ka Borden's Standard ar t'lmllenge Konden-

Juokeliai
--- i--------- h

Naudok

t



ACHMEDZANO LAIME

Vengrijoj švietimo ministerio patvarkymu Į universi
tetus bus priimta tik 190 žydų studentų. Chemijos tegalės 
mokytis tik 1 žydas.

Aprobuota, kad Suv. Valstijose darlmosc kas valan
da žūva 3 darbininkai, sužeidžiama per mėnesį 700,000 
darbininkų. % i

Per pirmuosius 8 šių metų mėnesius anglių kasyklose 
darbininkų žuvo 1,575. ,

, — pakartojo, nenortomis 
Atmink.

siu, kaip ketinau, Jus savo 
maldose. Be to aš prašiau ir 
prašysiu į talkų prie maldos 
mūsų vyskupijos klierikus ir 
visus katalikus.

Malonu man būtų, jei kas 
iš Jūsų, Brangūs Tautiečiai, 
parvažiavęs Lietuvon, atlan
kytų mane. Juk man bus į- 
domu pasiklausyti apie Ame
riką ir priimti pas save tuos, 
pas kuriuos taip svetingai 
praleidau metus suvirš. Tie
sa, mes Lietuvoj gal negalė
sim taip pavaišinti, kaip ga
li amerikiečiai, bet stengsi
mės kiek galėsime. Taigi iki 
pasimatymo Lietuvoje!

Kun. A. Steponaitis
J*. S. Išvažiuoju lapkričio 

3 d., 1926 m. Mano adresas 
bus: Vyskupijos Kurija, Vil
kaviškis, Lithuania.

Buvusioji audra Floridoje 
pridarę daug nuostolių. Po 
apskaitliavimo rasta, kad 
audroje užmušė 372 žmones, 
sužeidė 6,281 ir paliko be pa
stogės, kuriems būtinai rei
kalinga pagelba 17.384 šei
mynas ir pati Florida neturi 
galimybės tą pagelbą teikti. 
Floridos šelpimu rūpinasi A- 
merikos Raudonasis Kry
žius.

Belgijoje rinkimuose so
cialistai susmuko. Laimėjo 
katalikai ir liberalai. Kri- 
kščionys-demokratai irgi ne
teko keletos vietų. Katalikai 
laimėjo net ir tose vietose, 
kur ligšiol liberalai buvo už
kariavę. Socializmas savo 
svajonėmis ir apgavystėmis 
darbininkams taip ikirėjo, 
kad jie visai šiais rinkimais 
nusisuko nuo jo ir už socia- 
lrštu kandidatus nebalsavo.

aš Suo- 
keturius. Jis tūkstantį gali duo- 

turtuolis, o aš iš kur tiek paimsiu t O

Didžioje Britanijoje pa
sklydo įvairių kalbij ir spė
liojimų kuomet paskelbė, kad 
Lord OxforcT rezignavo kai
po Liberalų partijos lyderis 
,ir stojo" į Darbo Partiją. Pa
sklydo gandai, kad liberalu 
partija suskilo dėlei kilusio 
generalio streiko.

New Jersey valstijos Augščiausysis Teismas pripaži
no, kad plėšikų sužeistas einant tarnybos reikalais, turi 
£auti atlyginimą pagal kompensacijos įstatymą.

Suv. Valstijose universitetų, kolegijų ir high schoolių 
studentai yra vienur raginami, kitur verčiami imti karini 
muštrą. Priverstinai ima karinį muštrą apie 60,000 stu
dentų, o antra tiek muštrą ima iš savo liuosos valios. High 
Schoolių vaikai karinio muštro turi 3 valandas savaitėje.

žvmesnes aukas davė: Mat. 
Norbutas iš Cambridge, 
Mass. $205.00, Ag. JCairaitė 
iš Chicago, III. $150.00; dau
gelis po $100.00.

Brangūš Tautiečiai! Už 
šias taip gražias aukas aš dar 
kartą tariu nuoširdžiausios 
•padėkos žodžius J. E. Vys
kupo A. Karoso, visos vysku
pijos kunigų ir visit katalikų 
vardu. Viešpats teatlygina 
Jums gausiai!

I Aš apleidžiu AmerikĄ, su 
gerais įspūdžiais, nes lietu
vių gyvenime čia matosi di
delė pažanga. Teko sužinoti, 
kad pirmieji lietuviai atėjū
nai buvo nemaloniai čia pri
imti; daug vargo jie panešė 
iki parodė kitoms tautoms, 
kad ir jie neprastesni darbi
ninkai ir žmonės Už kitus.

Komercijos Depart.mėntas skelbia, kad šiemet per 
rugpjūčio mėnesį Suv. Valstijų pramonių gamyba padarė 
rekordų. Automobilių gamyba stovi pirmoje vietoje.

Rumunijos karalienės Ma
rės atvažiavimo į Suv. Val
stijas tikšto dar niekas nesu
žinojo, bet spėja ar tik ne
bus: 1) turėti gerus laikus; 
2) pasidaryki pinigų; 3) 
“parduoti” savo šalį Ameri
kai; 4) išsidirbti prielanku
mą kapitalistų, kad gavus 
paskolą, ir 5) pakelti savo 
“garbingą” vardą tarpe ka
ralių kaimyniškose šalyse.

tikiuosi, kad daug kas busi 
galima Lietuvoj įgyvendinti.

Lankiausi Amerikoj dva-| 
sinės seminarijos reikalais. 
Prieš šriseris metus lenkai 
užgrobė Samtis ir tenai kate- Į 
drą bei seminariją. Nors!• I 
Seinus, kaip ir Vilnių, ma-1 
nau neužilgo atgausime, bet Į 
manoma dabar*stalvti semi-1
# • • * Inurija Vilkaviškyje, nes ei
nant Suvalkų sutartimi, Sei
nai pasilieka vyskupijos 
krašte ir be to tenai nepa
rankus susisiekimas. į

Amerikos katalikai (lietu
viai) gerai atjautė seminari
jos reikalą ir sudėjo aukų 
$23,785.09. (Šioje sumoj e y- 
i-a $4,600, sudėtų Liet. pask. | 

. bonais). Tai ištikro džiugi- 

. nanti auka! Apie l-šeštada-> 
lis viso seminarijos sąmalo. 
Brangūs tautiečiai gerai su
prato, kad jeigu nebus kuni
gų, tų žmonijos vadų prie iš
ganymo, nebus nei bažnyčių; 
perniek tada būtų ir gražios 
mokyklos. Taigi ir rėmė, tą

Kepasi jutau, kaip praslin
ko metai ir mėnesis, bebū
nant man Amerikoj. Daug 
malonumų patyriau šioj gra
žioj, svetingoj šaly. Patiko 
man čidti^kŠtis gyvumas ir 
darbštumas. Nepaprasta pa
žanga “išradimuose.’ Ameri
kos turtingumas duoda gali
mybės daryti bandymus nu
matytose išradimų srityse!

O, kaip įdomus ir pamoki
nantis lietuvių gyvenimas! 
Kokių gražių bažnyčių turi, 
kaip sumaniai sutvarkyta 
parapijos. Mokyklos (staty
ba) tai tokios* apie kokias 
Lietuvoje tik svajoti galima, 
pa v. Waterburv, Coni., Mt. 
Carinei,. Pa., Worcester, 
Mass., Scranton, Pa., New 
Philadelphia, Pa., Miners- 
ville, Pa., kai kuriose Chica- 
gos parapijose ir kitur. 
Draugijos parapijose deęėt- 
kais skaitomos. Ačiū. Tau
tiečiai, kad savo darbštumu 
suteikėte man geros progos 
įdomių dalykų pamatyti ir 
daug ko gero pasimokyti I Aš

‘ ‘ S-ros ’ ’ skaitytojas matyt 
įtarė Lietuvos pašto viršinin
kus nesąžiningume ir apie 
tai kreipėsi į “S-rą” prašy
damas paaiškinimo delko 
pašto viršininkai — s-riečiai 
taip nesąžiningai plėšia mo
kesčius už siuntinius. Tokių 
klausimų matyt “S-ra” turi 
daug, ir gal tas juos taip ir 
nervuoja, nes krikščionims 
valdant Lietuvą jie jų ne
gaudavo.

Vokietijos socialistai^ pri
tarė, kad eks-kaizeriui būtų 
gražinti visi turtai. Iš visu 
pasiuntinių tik 37 buvo 
prieš. Tad palocius Hambur
ge tuojau buvo ištuštintas ir 
paskirtas eks-kaizeriui ir jo 
J^Oterei. „Apart to visa šei
myna gauna $37()007000 pini- 
gaiš ir 1-67,000 akerių žemės, 
kurią jis pirmiau valdė. Pa
sirodo, kad Vokietijos net ir 
socialistai sukaizerėjo.

— Tu, kaip upelis mano gyvenimo dykumo
je, tu — šviesa mano tamsios, liūdnos jaunystėj 
U — saldusis cukrus, tu — puiki gėlė!

Klausė Aizezė ir linksmai plakė jos širdis; 
jos galvelė ilsėjosi ant mylimojo peties ir ji ret
karčiais kartojo:

— Tu, Achmedžanai, mano, tų mano, Ach- 
medžanai!

Jau švito, kai Achmedžanas, atsidusęs, tarė:
— Laikas tau, Aizeze. Bijausi, kad tavęs 

nepasigestų.
— Taip, metas, 

keldamasi, Aižezė. Atmink, jog aš numirsiu, 
jei nepasiseks tavo sumanymas, — tarė ji jam ei
dama į dūris.

— Bus taip, kaip mes nprim. Tai Allaeho 
valia mums rodo, kad toliau mes neprivalome 
laukti. Taigi atmink, Aizeze, atmink ir nieke 
neužmiršk. r

— Sudiev, mielas, buk tarnus, viską pada

• t i i •<
— Sudiev, mano džiaugsme!
Jie apsikabino, pasibučiavo ir Aizezė dingt 

ankstybo rtyto migloje.

. -J » *

įstaigų, kurioje auklėjama 
tie vadai.: *

I Šios aukos, tai yra katali
kų aukos; yra tai dažniausiai 

kontraktą koncertuo- ps darbininkų aukos, kurie 
prolenkiškos

Sandaros,” naudai.
‘Dabar Jozevskaitė viešai 

praneša, kad delei finansinių 
nesusipratimų savo kontrak
to su sandariečiais neatnau
jinusi ir todėl visi koncertai 
po lapkričio 15 d. garsinami 
prolenkiškame peipery bus 
be Jozevskaitė^ dalyvavimo.

Visgi ėmė nemažai laiko 
pažinti savo klaidą.

"-----—~ - 1 - '
)a6ar lietuviai net pralenkė 

daugelf. Ypač paskutiniu 
desėfku metų lietuviai pada
rė didelės pažangos. Ateitis 
šypsosi dar maloniau. Mat, 
jau stoja darban ir jaunoji 
čia augusioji karta. Manau, 
kad naujoji darbuotė atitai
sys tą fiėtridlonų pasireiški
mą, kad iki šiol permaža su
sirūpinta jaunimu ir jisai 
(jaunimas) kiek nutolo nuo 
tautinių idealų. Juk jauni
mas — tai ateitis! Taigi da
bartės, stojant į darbą nau
jiems darbuotojams drauge 
su mokyklų pagalba ir drau
gijomis, tie trūkumai pra
nyks. Ypač čia šventas už
davinys aukštesniųjų mo
kyklų: kolegijų (Marijonų), 
akademijų (Kazimieriečių) 
ir t. t.

Šiems visiems į pagalbą, 
, manau, ateis ir senoji tevy- 
. nė. Kun. A. Šmulkščio ir 
. prof. J. Ereto atsilankymas 
. tai pirmieji žygiai. Tiesa mi- 
. sionieriai (ypač Marijonai) 
• jau nuo seniau darbuojasi. 
’ Vvčiai vra užkviesti į Pava- 
’ sarininkų iškilmes, kurios į- 

vyks vasarą 1927 metų. Žiū 
rint į tai visa, spėju, kad A- 
merikos lietuviams praside
da nauja gadynė, naujas la
pas istorijoj. Tad valio Tau
tiečiai? Linkiu Jums geros 
kloties!

Jūsų karštos maldos lydė
jo mane per Ameriką ir pri
sidėjo prie taip didelio pasi
sekimo. Aš norėčia Jūsų kar
štoms maldoms pavesti toli
mesnį Vilkaviškio seminari
jos likimą, ypatingai norė
čia pavesti visą Lietuvą.

Paklausyk ir 
ir jis, apkabinęs Ai-

— Turiu du šimtu, Aizeze, štai čia, pačiu
pinėk, pamušale užsiūti. Ir būčiau juos tavo 
tėvui už tave atidavęs, bet tai nieko nebepadės. 
Aš duosiu du šimtu, Kajumas duos tris, 
siu tris, jis 
ti, jis 
taip padarius, kaip aš sakau, tai ir pinigėliai 
mums paliks, ir Kajumas nieko nepeš.

— O jei nieko gera neišeitų, seeiki dingę 
tuomet mes su tavim, Achmedžanai!

— Viskas bus gerai, tik tu neužmiršk, ka
da kas reikia daryti* Atmink: vieną užmirši — 
viskas dingę... Nu, nusišluostyk gi dabar savo 
akeles, neverk, manofctfandėle. Tegul man sa
ko; atiduok, Achmtdžanfti, savo' sielą už Aižezę, 
irt atiduosiu aš ją, irt minutės nesvyruosiu. Savo 
rangomis išpjausiu sau širdį ir (1Ž tave atiduosi, 
savo gražuolę!

Liovėsi verks Aizeze, klausydama savo mie
lo meilų jų žodelių, nudžiūvo josiosašaros ir .ty
lus linksmas, juokas buvo žęjįjclu Aįehmedžtmui, 
kad mergaitė tiki jo žodžiams. ■ j

Ilgai jie sėdėjo, tartum ilsėdamiesi po kais
tų kalbų. Achmedžanas laikė apkabinęs Aižežę 
ir kalbėjo:

LINČIAVIMAS DIDĖJA

Suv. Valstijose per keletą 
metų linčiavimai buvo suma
žėję, bet šiais metais vėl pa
didėjo. Maždaug per 30 me
tų skaičius nulinčiuotų sukė
si apie 100. Bet 1921 metais 
nupuolė iki 64; sekančiais 
metais iki 61; paskui iki 28, 
16 ir 18. Išrodė lyg, kad tas 
nekultūringas darbas žus. 
Bet šiais metais skaičius nu
linčiuotų jau dabar pasiekė 
24, arba šešiais daugiau negu 
per pereitus * visus metus. 
Sakoma, kad linčiuotojus pa
kurstė svarstomas projektas 
pravesti Federalį įstatymą, o 
valstijų įstatymai nustoja 
vertės.

Gaila kad taip yra, nes 
valstijos buvo jau priėję prie 
pabaigos tų nekultūringų į- 
vykių.

Amerikos Darbo Federaci
ja savo konvencijoje perlei
do keletą rezoliucijų. Svar
besnės rezoliucijos buvo 

•4šiosšelpti Passaic/o strei- 
kierius; pravesti trumpesnę 
darbo savaitę; organizuoti 
darbininkus automobilių in
dustrijoje ir abelnai neuni- 
jistus darbininkus; pasmer
kė kompanijų.unijas; ir Ru
sijos ir Meksikos klausimais. 
Konvencija tęsėsi 11 dienų ir 
Federacijai lėšavo $100,000.

■

no jaunasis totorius. — l’alauk, as žiburį įdeg
siu. . ,

— Nereikia žiburio, nereikia, dai pamatys 
kas! Sakyk man, kas mums daryti?

— Reikia bėgti, Aizeze.
— Ach, kur nubėgs?, visur mus rąs! Din

gus, dingus mano galvelė! Išeisiu aš iš tavęs ir 
tiesiai į šului į! Sudiev, mano Achmedžanai, su
diev! Nenori Allaclias mūsų laimės irt nėra gy
venimo pasaulyje!

— Palūkėk, mano žvaigždele, verkti, pa
klausyk, ką aš tau pasakysiu 
tuomet sakyk. ar*gerai 
>zezę, išdėstė jai savo užmanymą.

Ilgai kalbėjo Acfimedžanąs ir, jo besiklau
sant. vis ramesne darosi Aizeze/ Du kart ji net 
tylomis susijuokė, o baigus jam kalbėti, apkabi
no jį ir bučiuodama tarė: . ■ 1 *;

— Gudrus tu, mano Achmedžanai! Su to- 
{kiu vyru ir neturtas nebaisu* Tik ar galėsi taip 
padaryti, kaip sakai? Čia ir-gi pinigu reikia.

Sekmadienyje, lapkričio 7 d. Bostone kalbėjo apie prohi- 
> biciją Mrs. Mabel Walker Willebrandt’ienė, padėjėja Suv. Val

stijų prokuroro (Attorney Geųeral). Ji ji pasakė, kad prohibi- 
? rijos vykinimas Suv. Valstijų vyriausybei pernai atsėjo $19,-. 

000,000. čia ne retas gali pamanyti, kad tai nedidelė suma,! 
kad nedidelė ypač dėlto, kad vyriausybė daug surenka uždeda^, 
ma pabaudos sugautiems svaigalų šmugelninkams. Gal ne vie-' 

L has pamanys, kad vyriausybė pabaudomis išrenka daugiau, 
.Į

bėgu jai atseina prohibieijos vykinimas. Bet taip nėra. Saky- 
A ta kalbėtoja pareiškė, kad vyriausybė pabaudomis pernai su- 
į rinko $5,000,000. O 1920 m. prohibicijai vykinti išleista $2,- 

000,000, o pabaudomis surinkta $500,000.
Šitos skaitlinės savaimi indomios. Bet sakyta kalbėtoja 

padarė tokį faktą, kurs sukėlė labai didelį nusistebėjimą ir 
' daug diskusijų. Jiji pasakė, kad vienu sykiu iš vieno šmugel- 

p įlinko pabaudos gauta $800,000. Iš to daroma išvada, kad be 
į galo daug nesusekto ir nenubausto šmugelio. Ta išvada dzu 
- tesi iš ąųgštos valdininkės pasakymo. Antras jos pasakymas 

sukėlęs diskusijų yra tai tas, būk prohibicija nesanti pikta
is datybių priežastis, o prohibicija tik nuėmus dangtį nuo prieš 
ĮL prohibiciją buvusios padėties. Amerikoniški laikraščiai kelia 

klausimą, ką toks pareiškimas turėtų reikšti.

£ darbininkams štai kas dar svarbu žinoti.
Kaip paskelbta kad geležinkelių kompanijos turės šiemet 

rekordinį pelną, tai veik kartu paskelbta, kad geležinkelių 
| darbininkams atsisakyta pakelti algas.
- --------Kaip
| tikins ir algas nustato tam tikra valdžios paskirta^ komisija.
> Dabar toji komisija posėdžiavo New Yorke ir svarstė rytinių 

geležinkelių kaikurių rūšių darbininkų, reikalavimus pakelti 
p algas. Toji komisija paskelbė, kad* algų pakėlimo nebus.

Jei dėl kokių nors priežasčių kompanija neturi didelio pel- 
7 tie, tai algų darbininkams nepakėlimas gali būt pateisintas. Bet 

dabar akyvaizdoj tokių geležinkelių kompanijų pelnų atsisa- 
kymas pakelti darbininkams algas nėra pateisinamas.

Komisijos posėdžiuose darbininkų atstovai išrodinėjo, kad 
-v pragyvenimas ėjo brangyn, o New Verkė namų randos kaikur 
& padvigubėjo, o kitur net patrigubėjo.

' < mtPBATO
“Darbininko” skaitytojai 

žino, kad artistes Jozevskai
tė ir Sipavičiūte buvo pada
riusios I 
ti gazietos,Įsavd prakaitu užgyveno ska

tiką ir, nutraukdami nuo sa
vęs teike seminarijai.

Didžiausias dėkingumas už 
[tas aukas priklauso kuni- 
[gams, kurie leidau daryti 
rinkliavas. Jeigu jie būtų at
sisakę pagelbėti, tai nieko ne
būtų išėję. Jie prisidėjo ir 
savo didelėmis aukomis ir 
pritarimu. Jie priėmė mane 
savo pastogėn ir maitino. Jei 
ne tas, tai daug pinigų bū
tų buvę išleista pragyveni
mui. Pas kaikuriuos klebo
nus teko ilgai pagyventi, 
Įkaip antai: pas kun. I. Alba- 
vičių, kun. J. Kurą, kun. J. 
Pauliuką, pagalios kun. Ko- 
dį, kun. J. Kasakaitį, kun. 
K. Urbanavičių, kun. Vai
čiūną ir kitus. Daug pagel
bėjo mano darbe spauda.Tai- 
gi labai esU dėkingas redak
cijoms už jų palankumą ir 
pagelbą, ypač “Garso,” 
“Draugo” ir “Darbininko” 
redakcijoms.

| Kai kurie asmens pasižy- 
mėjo savo nepaprastu duos- 
numu. Kun. J. Dumčius au- 

Ikojo $2,000.00, kun. J. Ku
ras $1,100.00, kun. K. Urba
navičius $200.00, kun. J. 

IMartis $150.00, kun. J. Kau- 
lakis $145.00, kiti po $100. 
Pažymėtina, kad iš asistentų 
kun. Pr. Vaitukaitis aukojo 
$100.00, kun. Balkūnas $50, 
kun. A. Vaškelis $25. Kun. 
P. Jakštys $100.00 ir arti 
4000 ek^empliorių savo S-
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tuvon ir tenai padėti atsisteigti J ” „ T • jungos 
tino nuvargintai Lietuvai

patengvindami'Tr pagreiliikda- £al> ūies prisidėjome prie Lie-

*

jabąr; 
kartus darigfrį'' .«

* i’ r K JtTfl

• Gerbiamieji Akcininkai:
Apgailestauju, kad per tris 

metus negalėjau grįžti Ameri
koj dalyvauti mūsų Bendrovės 
akcininkų susirinkimuose-ir, ži
noma, esant Lietuvoje nebuvo 
galipnybės ma,n išijuųti raportą 
apie mūsų Bendrovės veikimą. 
Negalėjau ankščiau atvažiuoti 
iš priežasties svarbių darbų 

“ Lietuvoje. Tenai man reikėjo 
pasilikti tol, kol buvo mūsų 
veikimas tinkamai sutvarky
tas.

Prieš nušviečiant Tamstoms 
dabartinę padėtį mūsų Bendro
vės laikau reikalinga pranešti 
apie mūsų Bendrovės organiza
vimą ir jos veikimą- iki šiam 
laikui. '

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
buvo pradėta organizuoti Va
sario mėn. 1919 metais ir buvo 
inkorporuota Gegužės mėn. 12 
tais pačiais metais. Organi- 

' zuojant Bendrovę, organizato
rių būrelis turėjo tikslą sudary
ti iš Amerikoje gyvenančių Lie
tuvių stambesnį kapitalą, kad 
kuoveikiausiai su tuo kapita
lu būtų galima persikelti Lie-

šokiais būdais, ar tai steigiant 
pramonę ar vedant prekybą.

Visas organizavimo darbas 
. buvo varomas patriotiškais mo

tyvais, pelno sudarymas buvo 
antroje vietoje. Čia turiu pa- 
briežti, kad tuo tarpu nebuvo 
jokios galimybės numatyti ko
kio darbo Bendrovė privalės 
tvertis Lietuvoje. Buvo ang- 
ščiaušias tikslas,—padėti Lie
tuvai.

Einant tuo nuistatymu taip 
Bendrovės direktorių, taip ak- 
cininkų pirmieji žingsniai tuo- 
jaus buvo čia Amerikoje pada-

• i

i

■ .
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9~ * -

vę, mūsų tauta pasiryžo sayo 
gyvybės auka atremti tą žiau.- 
srųjį, priešą. Mūsi^ kariuomenė 
inilžiųišku savo_yisų jėgų įtem
pimu su juo kovoja, — bet ši 
valanda reikalauja dar dides
nių karo žygių, kurių delei vi
si. Lietuvos piliečiai privalo sa
vo.duoklę' tam šventam apsigi- 
nirnui ir laisvės darbui sudėti.

Lietuvos Šaulių Sąjunga yra 
tas organas, kuris pirmutinis 
griebėsi šio darbo, išganingo 
sunkioje tėvynės dalioje darbo 
ir sėkmingai veda jį prie atsie- 
l'imo savo tikšto sukaupdama 
laisvų piliečių pajėgas krūvon 
ir galingu būdu padėdama mū
sų kariuomenei ginti Lietuvą 
nuo priešo. Visa pafronte nu
tiesta tinklu šaulių būrių, Kal
varijoj, Alytuj, ir iki Lydos 
šaulių fronto lauko štabų gran
dinė; atskiri šaulių skrajoja
mieji būriai narsiai kovodami 
su lenkais atlieka ryšio ir žval
gybos uždavinius. Karo žy
giuotoje svarbiausiu reikalas 
tai yra palaikyti ryšį, gi pas- 
taramjam būtina greitas, susi
siekimas.

Lietuvos Šaulių Sąjungos

su Lietuva, per kuriuos 
Amerikos Lietuviams buvo 
duota galimybė susinešti su sa
vo giminėmis Lietuvoje.

Kad tas darbas buvo reika
lingas, tai parodo ir tas faktas, 
kad per vienus 1921 metus per 
mūsų Bendrovę buvo Amerikos 
Lietuvių pasiųsta jų giminėms 
Lietuvoje $847,566.03. Veik 
vienas milijonas dolerių.

Dar 1919 metais Liepos mė
nesi jau buvo mūsų Bendrovės 
atstovai Lietuvoje pažiūrėti 
kokiu būdu ir kaip mes galėtu
me padėti Lietuvai ir kokią 
pramonės ar prekybos įmonę į- 
steigus mes daugiausiai galėtu
me prisidėti prie atstatymo 
1 Jetuvos.

Atvažiavę Lietuvoje atrado
me didžiausią stoką visokių 
prekių. Valdžia apsupta prie- 

,šų iš visų pusių negalėjo galo 
su galais suvesti. Buvo didžiau
sia stoka maisto, drabužių, į- 
rankių ir susisiekimo priemo
nių. Kadangi ir valdžia ir žmo
nės nevisados turėjo pinigų 
tiems būtiniems dalykams įsi
gyti, tai mes buvome užversti 
visokiais prašymais pašalpos. 
Prašė Valdžios įstaigos^ prašė 
visuomenės organizacijos, pra
šė ir atskiri asmenys. Kiek 
Bendrovė galėjo, tiek padėjo. 
Prie šio pranešimo pridedu tik
tai porą tokių pareiškimų, ku
rių turime savo arkyve Kaune 
šimtais.

džiausį trūkumą susisiekimo 
priemonėse ir atsižvelgdama į 
tai, ka'd ąmerikiečiai tiek kar
tų duosnia ranka atėję gslin- 
gon pagalbon sunkiose valan
dose Lietuvai, neatsisakys gel
bėti savo tautą, šiuo nuolan
kiai prašyti Amerikos Lietuvių 
Prekybos Bendrovės parleisti 
jai vieną automobilį fronto ir 
karo žvgiuotės reikalams.

V. Putvinskis
L. Š. S. C. V. Pirmjninkas 

Mikelkevičius - 
Reikalų Vedėjas *

L—,____ —V
1920 m. Spal. 4 d.

No. 1416
Kaunas 

Amerikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Direktoriui.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Centro Valdyba išreiškia di
džiausią dėkojimą Tamstai už 
galingą paspirtį jos darbe, be- 
vaduojant ir beginant Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę — o 
tai už pavestą neapribotani lai
kui automobilį, “Ford” fron
to ir karo susisiekimo reika
lams; ir prašo pareikšti Ameri
kos Prekybos Bendrovei visos 
sietuvos Šaulių Sąjungos var
iu širdingiausi “ačiū” už taip 
;ausią mūsų tėvynei dovaną.

V. Pirmininkas 
V. Putvinskis, 

(parašas neiš-

' Amarilr/|ift

Kaunas, 1925- m. 
rugsėjo mėn. 29 dienų.

pAbžfcA
KarolSaiiitarijos Skyrius tu

ri garbės tarti padėkos žodi A- 
merikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovei už paaukotą Lietu
vos kariuomenės sanįtarijos 
reikalams automobilį “Ford’ą’ 
Nr. 4251607, 1921 m. sausio' 
mėn. 28 di^ną t

Minimas automobilis iki šiai 
dienai buvo naudojamas karjo 
sanitąrijos reikalams centre ir 
visoj Lietuvos teritorijoj kaip 
taikos taip? ir karo metu prie 
įvairių apystovų, be to dar lais
vesniu laiku šis automobilis ap
tarnaudavo įvairius darbus, 
steigiant Karo muzėjų ir Lietu
vos Karo Invalidams Šelpti Ko
miteto reikalus.

Nežiūrint į begalinį, rodos, 
kilometrų skaičių, kurį tai ma
šinai teko perbėgti per blogą 
miesto grindimą ir blogiausiais 
vieškeliais, ji vis dar tebetinka 
tolimesniam vartojimui, ką 
kiekvienas gali įsitikinti, ap
žiūrėjęs ją Karo Sąnitarijos 
Skyriuje.

Tariant ačiū už naudingą ma
šiną, sulaukusią savo 5 metų 
'“jubilėjaus^” prašau priimti 
mano ankštos pagarbos išreiš
kimą.

Gydytojas Generolas Leite-. 
rantas Nagevičius, Karo Sani
tarijos Skyriaus Viršininkas, 
Karo Muzėjaus Organizatorius 
ir Karo Invalidams Šelpti Ko-. 
miteto-Pirmininkas.

Karo Sanitarijos Skyriaus 
Raštvedys K. M. F. Barkaus
kas.

Karo Muzėjaus Konservato
rius Leitenantas

k#š, Karo Invalidams Šelpti 
Komiteto Reikalų Vedėjas. '

(

gr
J L Š. S. (’.

Sekretorius 
skaitomas).

LIETI’VOS ŠAULIŲ 34-GOS 
VALDYBA

1920 m. Spalio 4 d.
Nr. 1413 

w Kaunas.
Amerikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovei.

Didžio mūsų tautos kantry
bės ir jos gaivumo išmėginimo 
metu, kuomet amžinas lietuvių 
jjriėšas, lenkai, be paliovos ve
da žūt-būtiną kova su mumis, 
norėdami savo baltojo aro spar
nais prislėgti Lietuvos nepri
klausomybę, atimti mūsų lais- 

X ’

1 ‘
Ikse . V iVliiiAt iŠ

Mes kitaip pasielgti negalė
jome. Visa; darėme, kad padė
ti Lietuvai iš vargų pakilti. Ži
nojome, kad ankščiau ar vėliau 
Lietuva mokės.^kaimioti ritūsų 
Bendrovės žygius Tėvynės la
bui padarytus. A • .

Kadangi mums pasirodė, kad 
vienas svarbiausių reikalų y- 
ra aprūpinti Lietuvos gyven
tojus maistu, aprėdalu, susi
siekimo priemonėmis ir ūkio į? 
lankiais, tai mes perkėlem sa
vo veikimą Lietuvon 1920 m.

Pirmiausiai A buvo įsteigta 
krautuvė Kaune, vėliau ir ki
tuose Provincijos miestuose, 
k. t. Šiauliuose, Mažeikiuose, 
Skuode, Ukmergėje, Biržuose 
ir kitur. Lietuviams užėmus 
Vilnių, Bendrovė tenai įsteigė 
net tris krautuves.

Tuo pat tarpu Kaune buvo į- 
steigtas automobilių garažas ir 
parduotuvė. Gavome atstovy 
bę Ford Motor Company ant 
visos Lietuvos ir atstovybė Ve
nerai Motors Corporation ant 
jų automobilių Cadillac ir 
Buick ir sunkvežimių G. M. C.

Ant Fordukų statėme auto
busus ir atidarėme' susisiekimą 
Lietuvos plentais ir vieškeliais,

Apart aukų mūsų Bendrovė 
skolino pinigus Lietuvos val
džiai pirkdama paskolos lakš
tus. Taip 192L metais mes pa- 
skolinome du milijonu auksinų, 
už kuriuos mes mokėjome su- 
virš 22,000 dolerių. Vėliau, bū
tent 1924 it 1925 metais skola 
buvo lininis grąžinta, bet išver
tus Į litus mes gavome tik apie 
2,000 dolerių.

Gal čia kalti Bendrovės di
rektoriai, kad nestatė visus rei
kalus vien tik biznio pamatais, 
bet kada visi neišskiriant nei 
mūsų akcininkų šaukė ir dar 
dabar šaukia “pagelbėjimui 
Lietuvai pakilti iš visu var- 
gii yra būtinai reikalinga ir 
Amerikos lietuvių visokeriopa 
parama. •' *

dalyką ištikti mes pasiuntėme 
inžinierių Narutavičių, - kuris į 
tą darbą įdėjęs daug darbo ir 
taiko, pranešė mums, kad apie 
Šiaulius yra didžiausieji plotai, 
durpių, kurių užteks mums 
šimtams metų ir dar be to ga
lėsime durpes parduoti gyven
tojams. Kadangi Sumanymas 
atrodė geras ir kraštui naudin
gas, tai nūtarėme ten statyti 
elektros stotį ir varyti eksploa
taciją durpynų. Gavus iš Šiau
lių miesto Valdybos koncesijos 
sutartį dvidešimčiai metų, dar
ias buvo tuojans pradėtas.

Tais pačiais metais buvo į- 
steigtas Tarptautinis Bankas, 
Kaune ir kiek vėliau buvo stei
giami Banko skyriai provinci
jos miestuose.

Auksinui krintant kartu su 
vokiečių markėmis susidarė to
kia padėtis, kad sunku buvo 
orientuotis ką daryti ir ką 
veikti ypač kada mūsų veiki
mas buvo įvairiose vietose Lie; 
tuvoje.

Kad iš tos negeistinos padė
ties išeiti, Lietuvos Valdžia 
sumanė steigti Lietuvos Banką 
ir įvesti savo valiutą. Kada 
kiti į tą darbą žiūrėjo skeptiš-

nn susisiekimą provincijoj; su 
Kaunu.
- Matydami, kad Lietuvoje že
mė apdirbama pririutyvišku 
būdu, mes į vedėme Fordšon 
traktorius ir geresnio typo 
įvairias ūkio mašinas prie jų. 
Kad. tas darbas buvo reikalin
gas, tai liudija tas, kad šian
dien Lietuvos Jaukuose darbuo
jasi suvirš keturi šimtai Ford- 
on-traktorių.

Tuo tarpu buvo kilęs suma
nymas steigti cukraus fabriką 
Lietuvoje. Padarėme tyrinėji
mus ir planus, suradome ata- 
tinkąmą žęną^r^iirią Lietuvos 
Valdžią buvo sutikusi mums 
pavesti auginimui cukrinių 
runkelių. Tą planą turėjome 
pamesti dėl lėšų ir prityrusių 
toje srityje žmonių stokos.

Automobilių ir traktorių par
davimas kasdien ėjo didyn. 
Mūsų dirbtuvė; kurioje au
tomobiliai buvtr taisomi bu
vo sugrūsta mažame sam
dytame namelyje. Todėl buvo
me priversti galvoti apie nuo
savo fabriko pastatymą. Pir
kome piečių su namu ant kam
po Kęstučio ir Maironio gat
vių pačiame miesto centre ir 
tuojans pradėjome statyti fab
rikui ir garažui namus.

Tuo pat laiku kreipėsi prie 
mūsų Šiaulių miesto atstovai, 
prašydami, kad mes pastaty
tume elektros stotį Šiauliuose 
ir kurui išnaudotume netoli 
Šiaulių esančius durpynus. Tą
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vybę Ford Motor Confp 
magaziną automobilių, 
rių, jiems prietaisų ir 
fcartrt-su automobilių taioy 

dirbtuvėmis ir garažu.
Padaręs Tamstoms dėl st 

kos vietos tik trumpą pr 
mą apie mūsų praeit 
Tamstoms perstatysiu 
nį stovį kiekvienos įmonės.

no nedavė dėl jų smulkumo ir 
sunkumo jas kontroliuoti. Par
davėme savo nejudomą turtų 
~prūviheijojo, nes jis mums bu

vo nereikalingas. Pasilikome 
sau tiktai Tarptautini Banką, 
mūsų nejudomą turtą Kaune ir 
Šiauliuose. Šiauliuose pasili
kome elektros stotį ir durpy
nus, Kaune pasilikome atsto-

tuvos Banko steigimo paimda
mi už vieną milijoną litų to 
banko akcijų. Išskiriant Lie
tuvos Valdžią, mes Amerikie
čiai daugiausia prisidėjome 
prie Lietuvos Banko steigmo.

Po įvedimo litų, būtent pa
baigoje 1923 metų mes patys 
atsidūrėme sunkioje padėtyje. 
Apie priežastis, kurios privedė 
mus prie tos sunkios padėties 
aš plačiau pranešiu kiek vėliau.

Man sugrįžus Lietuvon 1923 
iri. buvo tokia padėtis: Elek
tros stotis Šiauliuose nors jau 
yėikė, bet buvo būtinai reika
linga pastatyti dar vienį nau
ją dinamo mašiną ir užbaigti 
pradėtus darbus. Kaune buvo 
baigama statyti mūsų mūriniai 
namai, kur dabar yra sutalpin
ta mūsų kontora, magazinai, 
sandėlis ir dalis mūsų dirbtu
vės. Buvo suėję daug termi
nuotų skolų mokėjimas, liet pi
nigų nebuvo, nes visi pinigai 
buvo sudėti Į biznį. O čia rei
kia skolininkams mokėti, reikia 
darbininkams algas išmokėti, 
bet nebuvo iš kur tų pinigų pa
imti.

Tada mūsų buvo kreiptasi į 
Lietuvos Banką, prašant jų pa
skolinti mums pinigų būtinoms 
terminuotoms skoloms išmokė
ti, užbaigimui pradėtų darbų 
ir apyvartai. Netaip lengva bu
vo gauti jų pagelbą. Buvo dery
bų, pasitarimų ir mūsų padėtis 
buvo nuodugniai ištirta ir ap
svarstyta. Pasitarimuose da
lyvavo gabiausieji Lietuvos fi
nansininkai pramonininkai ir 
prekybininkai. .Tie susipažinę 
su mūsų padėtimi priėjo prie iš
vados, kad davus mumis prašo
mos paramos, susiaurinus mūsų 
veikimą ir likviduojant visas 
dalis mūsų imonės, kurtūs ne- 
duoda pelno, mes per kelis me
tus galėsim skolas grąžinti. į- 
monei augant ir pelnui didė
jant.

Nors Lietuvoje pinigų mažai 
ir Lietuvos Bankas neturi ga
limybės visus aprūpinti kredi
tais, bet atsižvelgdamas, į mū
sų Bendrovės įmonių reikalin
gumą kraštui, įvertindamas 
Mūsų paramą Lietuvai ir galų 
gale matydamas, kad yra viltis 
mūsų bendrovei, nors ir negau
nant naujo kapitalo, išsimokė
ti skolas, nutarė mums suteikti 
prašomą finansinę paramą tam 
tikromis sąlygomis. Mes tą jtri- 
zį pergyvenome ačiū tiems Lie
tuvos vyrams, kurie sunkioje 
valandoje atėjo mums į pagel
bą.

Sutvarkę finansinę dalį, mes 
tuojans turėjome likviduoti vi
sas mūsų krautuves Kaune ir 
provincijoje, nes jos mums pel-

Tarptautinis Bankas pergy
venęs valiutos Lietuvoje pakei
timo laiką, jau trys metai kaip 
visai normaliai veikia. Klien
tų skaičius ir indėlių sumos aū- 

; ga. Gegužės mėnesyje, 1925 jąp 
■bankas persikėlė į nuosavą na
mą, Laisvės Alėja Nr. 31. Be 
to bankas turi nuosavą namą 
Klaipėdoje, Biržos Gatvė Nr. 6 
pačiame miesto centre ir turi 
savo skyrių Skuode.

Pastojus į Valdybą p. Anta
nui Smetonai, buvusiam pir
mam Lietuvos prezidentui ir 
prieš karą tarnavusiam Vil
niaus banke, ir p. Stasiui Žu
kui, turinčiam kelias dešimtis 
metų praktikos Kauno bankuo-
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se ir Tarptautiniame 
nuo pąt pradžios banko 
steigimo Banko personalas: 
darbas buvo pertvarkytas 
kątl .dabar; atliekama 
kartd^ (tad^iau 
daliu išlaidų. Rezultatai 
pertvarkymo tuojaūs pasin 
Kur 1923 metai buvo baigti su 
nuostoliais, už 1924 metus balt 
kas jau išmokėjo 5 rraoš. tfivi- 
dėmių ir už 1925 metus 6 nuo§. 
dividendų. Manoma, kad ūž 
šiuos metus bus galima didesni 
dividendai išmokėti.

Čia paduodu Tarptau 
Banko atskaitas, kurios a 
parodys Tamstoms jo stovį, |

LIETUVOS TARPTAUTINIO BANKO BALANDAS
1926 m. Sausio mėn. 1 dienai

AKTYVAS

Einamoji Lietuvos Banke s-ta.......
Ein. kitose kre<Uto įstaigose s-ta 
Diskontuoti dokumentai -------- --
Diskontuoti vekseliai _ ________ :
Paskolos, užst. vert. pop. ir brang; 
Paskolos užst. prekes......... ..............
Sjm'c. einam, užstatant vekselius_
Spec. einam, užstatant vert, pop— 
Spec. einam, užstatant prekes.......
Prigul. Bankui vert, popieriai___
Svetima valiuta — notos_______
Svetima valiuta — čekiai_______
Svet. valiuta—depoz. pas koresp.
Dokumentai pa* korespondentus 
Korespondentai (užsien. vai.)_
Kilnojamasis turtas_________
Nekilnojamasis turtas..... .........
Einamosios išlaidos 1926 m. 
lnkaso dokumentai ........... .......
Valdybos su Skyriais s-ta........ ..
Įvairių asmenų ir įstaigų s-ta...

149,569.06
32.752.37
63,983.55

320.337.50
2,790,921.15

85.957.38 
27.936.13

462.785.31 
508.— 

21.045.86

10.463.13
399.20

3,015.97 
192^569.14 
58,084.93 

121.969.34 
334.479.66

PASYVAS
Pagrindinis kapitalas _________ 1,000,000.-^
Atsargos kapitalas ___________ 2,574.61
Ypatingas atsargos kapitalas.______________ 9.362.90
Perdiskonfuoti vekseliai__ _ ___ 856.889.56
Spėc. s-tos kitose kredito įstaigose; 
užstatant vekselius____________1,243,972.—
Indėliai aprež.t. ir neaprvžt. laikui 1,566.804.49 
Paprastosios einaiųosios s tos ......1.456.583.93
Paprast, einamosios svet. vali.it. 145.387.92[3,168,t?t 
Neapmokėtos perlaido 
Pereinamosios sumos._
lnkaso klientai______
Išduotos garantijos__

13. Skyrių su Valdyba s-ta

6.
7.
8.
9.

10.
11. 
t2..

vali.it


7,529,535.85

padidėti. Aišku, kad 
miško ai k vo j imas, 
kuru aprūpinimui 

sąlygose, yra neleis-
Iš svetur ir iš tolo atga- 

akmeninės anglys var-

_ ii (riet, valiut)_21__
nuoš, ir 0,216 nuoš. valst. rink, 

dešimčiai 1926 metų ------------ —
feap. dividendas praėjusių melų 
Irynas pelnas 1925 metų-—---------

AMERIKOS LIETUVIŲ PREKYBOS AKCINĖS BENDROVĖS RŪMAI KAUNE

I j t.7.940.060.74

Lit.1,000,000.00 
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mams. Tuos kursus užbaigęs.

tus užimti Bendrovės vedėjo

vės magazinai (salesroom) 
kontora, sandėliai ir automo
bilių statymo ir taisymo dirb
tuvė. antrame yra automobilių

DARBININKAI IR TARNAUTOJAI '
Amerikos Lietuvių Prekybos Akcinės Bendrovės, Kauno Skyriaus.

garažas ir trečiame yra kalvė ir švęsta praktiškiems užsiėmi- 
vulkanizacijos dirbtuvė.

Li t.7,940,060.74

•Iš

jams. Su pardavimu nėra jo
kios bėdos, mes galime lengvai 
parduoti keliolika kartų dau
giau, negu mes pagaminame.

Mūsų durpynuose vasaros 
metu dirba 600 darbininkų. 
Stoties aptarnavime ir bendrai 
Šiauliuose mūsų Įmonėse dirba 
nuolat apie 50 žmonių.

Bendrovės Valdyba yra susi
rūpinusi durpių pramonę pra
plėsti. buvo galvota ir šiaip 
įr taip, bet pastatymas dviejų 
naujų mašinų ir prirengiamas 
darbas kainuoja apie 200,000 Ti
tu ir dar apart to reikia 100.000 
litų'apyvartos kapitalo. Lysti, 
giliau į skolas bijome, o akcinį 
kapitalų Lietuvoje dabar prie 
pinigų stokos, jokiu būdu ne
surasi.

Dabar mes durpynuose turi
me penkias mašinas. Padaugi
nus jų skaičių galėtume padi
dinti Bendroves pelnų. \

Kol kas mes gaminame tiktai 
presuotas durpes, galėtume 
pradėti gaminti durpes kraikui 
ir jas presuoti į briketus, l»et 
kaip rašiau viršuje negalime 
dol kapitalų stokos, šiuo rei
kalu ne mos vieni esame susi
rūpinę, bet ir Lietuvos Valsty
bės Prezidentas J. E. Dr. Gri
nius atvažiavęs atidaryti žie
mės Ūkio Parodų Šiauliuose 
šiais metais klausė kodėl mes 
nepradedamo gaminti briketus,

f-

što kuro reikalus, numatomos 
pilnai užtikrintos tolimesnio vy
stymosi sąlygos.

“Jau artinasi tas laikas, kuo
met ir mūsų šalis turės pereiti 
prie platesnio elektros jėgos 
vartojimo. Krašto clektrofika- 
eijos klausime, durpynų išnau
dojimas ateityje privalo užimti 
svarbią vietą, ypač turint gal- 

, rojo, šiems tikslams atatinkamą 
mūsų durpynų didumą ir geo
grafini paskirstymą. Arti dur
pynų pastatytos rajoninės elek
tros gamyklos/ suteiks galimybę 
aprūpinti mūsų miestus bei ki
tus pramonės centrus pigiausia 
energija. Šioje srityje jau šis 
tas pradėta daryti. R ik y vos pel
kėse, arti Šiaulių, vieno iš dides
niųjų krašto ekonominių centrų, 
jau statoma durpynuose pirmo- 
ji Lietuvoje rajoninė elektros 
stotis. (Amerikos Lietuvių Prc- 
kybęa Akcines B-vės elektros 
stotW) Reikia tikėtis, jog ši sta
tomoji elektros gamykla, išsirin
kusi patogią sau vietą, beveik 
vidury 8000 ba pelkyno, grota 
gero, garo „katilams tinkančio 
didelio vandens ištekliaus, atei
tyje turės išsiplėtoti ir pasida
ryti milžinišku pigios energijos 
tiekėju, apimančiu-»o tik Šiau
lių miesto apylinkes, bet ir visą 
šiaurinę respublikos dalį.

“Panašios elektros stotys tu
rės greitu laiku pasirodyti ir ki-

fris **
į Bendrovės apyvarta už 1925 
hetus buvo suvirs 21 milijonas 
i|ų. Brntto pelno buvo 860,- 
r§1.58 litų.
? Pačiame Kaune Bendrovė tu- 
ft miesto centre, kampas Kęs- 
fečib ir Maironio Gatvių dido- 
| piečių su gyvenamais namais 
tr su naujais geležies ir cemen- 

pastatytais trimis namais, 
iš jų sutelpa Bendro
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AUTOMOBILIŲ DIRBTUVĖ, DAILYDŽIŲ SKYRIUS 
Amerikos Lietuvių Prekybos Akcinis Bendrovio, Kaune 
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šios apyskaitos matysite, 
nuostolių 1925 metais tu

pėjome 246,268.64 litų. Tas 
nuostolis įvyko baigiant pra
vesti likvidacijų nepelningi] ša
kų mūsų įmonės, kaip aš jau 
viršuje rašiau. Šių nuostolių 
mums nereikia bijotis, nes tie 
Nuostoliai įvyko iš tos priežas- 
Ses, kad mes apsisaugotume 
Ura nuostolių ateityje. Be to 

turime atminti, kad tuo 
ipBČiuiaiku auga mūsų atsar
gos ir amortizacijos kapitalais 
Soliau mes dabar kas metas iš- 
inokame suvirš pusė milijono 
litų tankams vien tik nuošim- 
pais už paskolintus pinigus, 
fcigu mes turėtume ganėtinai 
gavo kapitalo, tai būtų galima 
Ir prie dabartinių aplinkybių 
bfiokėti akcininkams dividen-

lių daugelis randasi Šiaulių a- 
pylinkesc ir iš jų kasti durpes.

Iš visų pusių mūsų elektro 
stoties yra durpynai. Sulig val
džios inžinierių apskaitliavimo 
iš jų galima iškasti 17 milijo
nų tonų sausų durpių. Tas kie
kis durpių, kaitrumo atžvilgiu, 
pakeičia apie 50 milijonų erd- 
metrių malkų arba 200.0IM) 
hektarų miško. Turint omeny
je. kad Lietuvoje randasi išvi
so 700.000 hektarų miško mes 
galime suprasti kokia milžiniš
ka naudų atneša Lietuvai iš
naudojimas šių durpynų. Jeigu 
mes dar imsime domėn kad to
nas sausų durpių ant vietos 
durpynuose yra parduodamas 
jx> 32 litu (mes iš valdžios gau
name po 36.50 litų už tonų pri
krovus Į vagonus Zoknių stoty
je), tai mes pamatysime, kad 
visas kiekis durpių, kuris ran
dasi prie mūsų elektro stoties 
iškastos ir išdžiovintos yra ver
tos 544 milijonus litų.

Gal Tamstos, gerbiamieji ak
cininkai, pamanysite, kad čia 
mano paduotos skaitlinės yra 
liktai svajones. Kad Tamstos 
patys galėtumėt persitikrinti 
pranešu, kad tos žinios yra pa
imtos iš brošiūros parašytos in 
žinieriaus V. Tanjrnio, kuris y- 
ra Viršininkas Durpynų sky
riaus prie Žemės Ūkio ir Vals
tybės Turtų Ministerijos.' Ta 

r
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‘ P a 1 a n s-a s____________—

Tarptautinio Banko 1925 m. gryno pelno
B paskirstymas
S, Atsargos kapitalui 10 nuoš. —;----------  4,806.09

'Dividendui__________________ ____ /__...32,626.50
||£’.<Tantijemai: a) Valdybai 10 nuoš.------ 4,806.10

’Tr b) tarnautojams Į mėn. alg. 5,490.00
lakusi pelno .dalis_________ _—;------------ 332.24 48.060.93

; Lietuvos Tarptautinio Banko Valdyba:
Ku. • . J. J. Romanas, A. Smetona, S. Žukas

^'Negaliu baigti savo deja 
^rūmpo, 'pranešimo apie Tarp- 
Mtautinį Bankų nepaminėjęs to 
lakto, kad steigiant bankų p. 

'Smetona buvo kviestas užimti 
’lbanke Valdybos nario vietą. 
*Tuo tarpu jisai atsisakė, bet 
" kada jo pagelba buvo reikalin- 
Lga, kada visi ant banko užsi- 
lįpuldinėjo, ir Valdybos nariams 
•Jbūvo daug, sunkaus ir nemalo
naus darbo atlikti, tai mums 
-pakvietus, p. Smetona malo
ninai sutiko stoti Į mūsų Valdy- 
į bos narių tarpą. Tuo pačiu lai- 

tmums pasirodė reikalas tu-
- J ■ ■

AMERIKOS LIETUVIŲ PREKYBOS AKCINĖ BENDROVĖ
Bendrovei norint užbaigti

-pradėtus darbus reikėjo lik vi.. vie^ Prof- Inžinierių Vytautų
įduoti nepelningas savo Įmones, 
į kaip autobusų susisiekimų su 
^provincija, smulkias krautuves 
Uir taip toliau. Žinoma bendrovė 
Į:jau ir ir taip turėjo nuostolių 
\prie Smunkančių auksinų, ir 
^pravedus likvidacijų, tie nuos
toliai padidėjo. Mums pakvie- 
£.♦ -------

AMERIKOS LIETUVIŲ PREKYBOS AKCINĖS B-VĖS 
Balansas 1925 m. Gruodžio mėn. 31 d.

AKTYVAS:
Kasa-------------
Debetoriai_____

Mar -'Vekseliai gauti
\ ;Prekės_______

Ijs.

8.
F9.
ha
m.
M2.

Dirbtuvė ___________
Kitų Bendrovių akcijos. 
Neapmokėtos akcijos__
Judomasis turtas ___
Nejudomasis turtas ....
Primokėti nuošimčiai . 
Pereinamosios sumos-.-. 
Nuostolis 1925 m.____

PASYVAS
Pagrindinis kapitalas ....
Atsarginis kapitalas.... .
Amortizacijos kapitalas
Bankai _..._.............. ...........
Kreditoriai ......................
Vekseliai išduoti............
Neišmokėtas dividendas 
Prigulinti mokesniai___ 

rėti specialisto lietuvio banki
ninko patarimų ir buvo pa
kviestas p. Juozas Liandsber- 
gis, Lietuvos Banko vyresnysis 
buclfalteris. Jis užverstas dar
bais Lietuvos Banke, neatsisa
kė mums padėti ir ačiū tų vyrų 
pageJbai Tarptautinis Bankas 
šiandien yra skaitomas vienu iš 
rimtesnių bankų Lietu voje.Gai- 
la, kad čia neturiu pakanka
mai vietos paminėti t visų tų 
prakilnių Lietuvos vyrų, kurie 
vienu ar kitu būdu mums padė
jo pastatyti bankų ant tvirtų 
pamatų.

Kaųne dirba nuolat apie 60 
darbininkų. Čia vra parduoda
mi Automobiliai, traktoriai, at
sarginės dalys, kameros ir pa
dangos, Įvairus automobiliams 
prietaisai, benzinas, tepalas ir 
ūkio mašinos. Pereitais metais 
buvo įsteigtas Radio skyrius, 
kur parduodama radio imtuvai 
ir Įvairi radio medžiaga. Šiais 
metais vra daromi bandvmai 
patiemš\savo dirbtuvėje gamin- 
ti radio aparatus. Dirbtuvėse 
yra taisoma visokių rūšių auto
mobiliai, traktoriai ir motorai. 

, Be to savo dirbtuvėse statome 
autobusus ir prekinius automo
bilius. Dirbtuvė yra savo rūšies 
geriausioji visoje Pabaltvje. 
Šios Įmūnčs ateitis yra užtik
rinta, nes automobilių ir trak
torių skaičius Lietuvoje kas 
metai didėja. Dabar kas metai 
Lietuvoje parduodama suvirš 
200 naujų automobilių ir a- 
pie šimtas traktorių. Tuos 
visus automobilius ir trakto
rius reika nuolat taisyti ir ka
dangi mūsų Bendrovė yra vie- 
ninfėlė įstaiga Lietuvoje pasi
ruošusi- tų darbų atlikti, todėl 
darbas mūsų dirbtuvėse kas 
metai auga.

Yra mums sunku laikinai, 
nes mes statydami savo dirb
tuves ir pirkdami mašinas žiū
rėjome Į ateitį. Mes savo dirb
tuvėse galime atlikti beveik 
penkis kartus daugiau darbo, 
negu dabar mes atliekame. Au
gant skaičiui automobilių ir 
traktorių mūsų Įmonės pelnas 
irgi augs. Dabar dirbtuvėms y- 
ra sunki našta išnešti amorti
zacijų ir nuošimčius ant Įdėto 
kapitalo Į mašinas ir budinkus.

Kad pagaminti ganėtinai jau
nikaičių. kurie galėtų šofe- 
riauti ir visokios rūšies moto
rus taisyti, tai švietimo Minis- 
teriui leidus mos vėl Įvedėm šo
ferių kursus. Tie kursai, tęsiasi 
tris mėnesius pradedant rudenį 
ir baigiant pavasarį. Kursuose 
mokina mūsų specialiai pa
kviesti inžinieriai. Be teoretiš
ko mokslo dalis laiko yra pa-

Mošinskų, vyrų su ilgi] metų 
praktika vedime Įmonių Rusi
joje, jam teko nedėkingas ir ne
malonus darbas susiaurinti mū
sų veikimų taip, kad su esamo
mis pajėgomis mes galėtume iš
silaikyti.

Čia paduodame Bendrovės 
atskaitų už 1925 metus:

11,574.66
678,526.67
139,042.77 

.1,485,088:76
34,176.99
60,500.00

122,070.10 
2,239,016.37 
2,584,035.82.

29,908.49
309,851.47
246,268.64

37,288.05
536.517.50

4,382,203.46 
518,032.70

1,444,256.90
2.583.40

19.178.73 

jaunikaitis mokės rie'tik valdy
ti, bet ir taisyti bent kokj au
tomobilį arba traktorį. Už kur
sų lankymą yra imamas nedi
delis mokestis. Pereitais me
tais baigė kursus 2(X> Lietuvos 
jaunikaičių ir viena panelė, 
Lietuvos Universiteto studentė.

Šiauliuose pereitais metais 
vasario mėnesyje gavome Ford 
Motor Kompanijos sutikima 
ten atiadryti Ford ir Fordson 
^pardavimo ir aptarnavimo sky
rių. To skyriaus vedėjas yra 
Amerikos Ii etų vys Juozas Ma- 
šalaitis. Per dešimtį mėnesių 
tas skyrius mums padarė gry
no pelno suvirš 73 tūkstančius 
litų.

Šiauliuose turime pačiame 
centre miesto nuosavų trijų 
aukštų mūrini namų, kuriame 
yra sutalpinta mūsų elektros 
stoties raštinė, Ford irFordson 
skyrius, o likusi dalis namo y- 
ra išnuomuota.;

Dar prieš lęarą Šiaulių mies
tas ieškojo firmos, kurt sutiktų 
pastatyti elektros stotį, kad bū
ti] galima gauti energijos fab
rikams ir miestui šviesos. Mes 
su miestu sudarėme sutarti’ dvi
dešimčiai metų kulia einant 
mes gauname išimtinų teisę 
tiekti elektros jėgos ir šviesos 
reikalams Šiaulių mieste.

Sudarę sutarti mes pastatė
me Bačiūnų dvare, keturi kilo
metrai atstumo nuo Šiaulių e- 
lektros stotį su lokomobiliu ga
linčiu duoti 450 arklių jėgos. 
Per metus tokis buvo ėmimas 
energijos, kad reikėjo susirū
pinti pastatyti antra mašina 
1000 arklių jėgos. Antra maši
na dar ir dėlto buvo reikalinga, 
kad Įvykus kokiai nelaimei ir 
vienai mašinai sustojus būt ga
lima paleisti antra mašina, kad 
miestas nepaliktų be šviesos. Tr 
todėl buvome priversti skolin
tis dar daugiau pinigų apie 50,- 
('00 dolerių dėl pastatymo dina
mo mašinos ir dviejų garo ka
tilu. Tas darbas buvo atliktas 
1924 metais ir antra mašina bu
vo paleista Į darbų. Dabar 
duodamo šviesų visam Šiau
lių miestui ir jėgą visai ei- 

lei fabrikų, kurių tarpe yra 
Frenkelio Odos Fabrikas. Mes 
norime surasti daugiau elek
tros ėmėjų, kad- pilnai išnau
doti mūsų elektros stoti ir 
todėl šiais metais yra baigiama 
tartis dėl pra vedimo mūsų tink
lo Radviliškio miestelyje.

Mes sutikome Šiauliuose sta
tyti elektros stotį • ir dėl tos 
priežasties, kad kuru tai sto
čiai mes numatėme parūpinti 
ant vietos. Nenorėja i Fu pirkti 
anglis užsienyje ir išvežti va
liutų iš Lietuvos ir iš kitos pu
sės nenorėdami prisidėti prie 
naikinimo Lietuvos miškų, ku
rių ir taip neperdaugiausiai li
ko, mes nutarėme išnaudoti 
niekam netinkamas balas, ku

brošiūra' vra užvardinta “Mū
sų Pelkės, Durpynai ir Jų Su
naudojimas’’ ir yra išleista Že- 
mės Ūkio Ministerijos lėšomis 
1923 metais.

Čia aš Tamstoms paduodu iš
traukų iš minėtos brošiūrėlės a- 
pie durpių gamybos ateities 
perspektyvas.

“Pastaruoju metu pastebia- 
mas smarkus krašto pramonės 
atstatymas ir kūrimo darbas, 
kuris rodo, kad kuro reikalavi
mas pramonėje, taip gi greitu 
laiku turi 
brangaus 
pramonės 
dabarties 
tinas, 
lentos
giai gali labai atpigti. Be to, 
jei pramonė turėtų remtis vien 
tik importuojamu kuru/ji dali
nai nustotų savarankiškumo; ji 
turėti! priklausyti netik nuo už
sienio kuro rinkos bet ir nuo j- 
vairių išorinių Įvykių, turinčių 
kartais neigiamą Įtekmę i im
portą.
“Tinkamiausiu gi mūsų pra

monę aprūpinančiu kuru, priva
lo būti vietoje gaminamos dur
pės. Kitų šalių praktika jau Į- 
rodė, kad jos kaipo kuras pilnai 
tinka beveik visose pramonės 
šakose. Kai kurios dabar nau
jai steigiamos, didesniosios mū
sų pramonės Įmonės, jau pasi
rinko durpes, kaipo pagrindinį 
kurą. Jos statosi arti didesnių- 

~jų~pelkynų, išanksto apsirūpi. 
nant pakankamais durpynų plo- 
laisi Ir nėra abejonės, kad ir 
kitos daugiau kuro reikalaujan
čios įmonės eis tuo pačiu keliu.

“Taigi ir stambiajai, pramo
nės tipo duripų gamybai, aprū
pinančiai didesnio maštabo kra-

tuose netoli didesniųjų miestų 
esamuose durpynuose. ' »

“Pagaliau, durpynų sunaudo
jimas samaninio kraiko (pakra
tų) (Torfstreu) ir durpių mil
telių (Torfmull) gamybai,, Lie
tuvoje kaipo žemės ūkio kraš
te taip pat privalo turėti gerą 
ateitį, juo labiau, kad mūsų dur
pynai yra turtingi tinkamajam 
tikslui medžiania. Paminėti 
produktai, kaipo priemonė gy
vulininkystės ir žemės ūkio kė
limui greitu laiku turi susilauk
ti pilno pasisekimo ir išsiplėto- 
jimo.

“Taigi mes matome, kad dur
pynų sunaudojimas visose iki 
šiol jau apsireiškusiosc krypty
se privalo turėti geras ateities 
perspektyvas.

“Durpynai Lietuvoje yra vie
ninteliu didesniu vietinio kuro 
ištekliaus šaltiniu, neskaitant 
miško, kuris kaip dabar, taip ir 
ateityje negalės būti plačiai 
vartojamas kurui. Pagamintos 
durpės, kaipo kuro medžiaga, y- 
ra pigesnė, negu iš svetur im
portuojamos anglys. Šie du fak
tai ir sudaro svarbiausią pagrin
dą, užtikrinantį tolimesnį dur
pių gamybos plėtojimąsi Lietu
voje.’’

Mes kol kas išnaudojome tik
tai maža dalelę tų durpynų. 
Taip 1924 metais iškasėtu 8,- 
(•00 tonų sausų durpių, 1925 m. 
16,000 tonų ir šiais metais dėl 
lietingos vasaros ir Įvykusio 
d a r b i n i n k iFštreiko 14,000 tonų.

Apie S,000 tonų mums reikia 
sukūrenti elektros stotyje. Iš 
likusių mes didesnę dalį par
duodame Susisiekimo Ministe
rijai gelžkelio reikalams, o nuo* 
to likusias vietiniams gvvento-
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patardamas, kad mės^ kreiptu- kada jie turi tūkstančius kitų

i

kad tai yra dėl 
kapitalo stokos, jisai patarė 
pasistongtj tą kapitalų, surasti,

,■11.ii ■iii; !■■■ n i iru- i 

j> trecia ir Lietuvos Bankas ir 
Valdžia jau yra mums daug pa
skolinę ir dar daugiau prašyti,

I 
I

niės p Valdžių, ^u prašymu pa-, 
rainos. ‘

Svarbiausia dalis musų įmo
nių yra Šiauliuose ir durpių 
prapionėje, čia yra mūsų di
džiausio pelno šaltinis. Tiktai 
reikia mums tų darbų praplėsti, 
kad vieton 16,000 tonų durpių 
mes gųmiritumėm 160^000 tonų 
kas metai. Antra reikia ta mū
sų pramonė Įtaįp sutvarkyti, 
kad būtų galima dirbti ištisus 
metus ir tų galėsime atsiekti 
kada pastatysime atatinkamus 
presus ir pradėsime gaminti 
briketus ir duipių kraikų. To 
nebus galima atsiekti be Ame
rikos lietuvių paramos. Lietu
voje n?ra pinigingi; žmonių 
kurie'galėtų Įdėti savo atlieka
mų kapitalų į pramonę. Prašy
ti Lietuvos bankų ar Valdžiok 
paskolos negalima, viena dėl 
to kad Lietuvos bankai perma
nai turi kapitalų, kadi galėtų 
didesnes sumas Įdėti Į mūsų 
pramonę, antra nuošimčių di
dumas suės didesnę dalį pelno,

organizacijų ir asmenų, ku
riems kreditas būtinai reikalin
gas, tai būtų Iš mūsų pusės ir 
nepatogu ir negarbinga.

Dar be virš minėtų Įmonių 
Šiauliuose turime iš valdžios iš- 
Duomavę ilgiems metams Ba
čiūnų dvąrų susidedantį iš 180 
hektarų geros žemės. Tas d va- 
ras yra mums reikalingas dėl 
to, kad ant jo žemės stovi mū
sų elektros stotis. Dar reikia 
patalpinti elektros stpties dar- 
bininku§ ir išlaikyti 30 arklių, 
kurie yra reikalingi prie darbo 
diirpyąuose.

Klaipėdoje šiais metais Tarp
tautinio Banko nuosavuose na
muose mes atidarėme, gavę 
Ford Motor Company sutiki
mų, Ford ir Fordson pardavi
mo ir aptarnavimo skyrių. -Iš 
praėjusių kelių mėnesių to sky
riaus darbuotės matyti, kad, 
r.ors jis gal iš pradžių nebus 
toks pelningas kaip panašus 
skyrius Šiauliuose, bet šiokį 
tokį pelnų duos.

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ, BOSTONE
bklavinėja neblogiausia ir šio
je srityje smarkiau pasidarba
vus galima uždirbti. Toliau 
bandėme siųsti mažų partijų 
lietuviškų dešrų, bet- neesant 

tam tikriems formalumams at
liktiems iš Lietuvos valdžios 
pusės, Amerikos valdžia sulai
kė tų siuntinį ir neleido mums 
Įvežti tol, kol visi formalumai 
1>ųs atlikti. Kreipėmės Į Lietu
vos Valdžių, kad jie pasisteng
tų tuos formalumus atlikti ir 
nesenai gavome pranešimų iš 
Lietuvos Atstovo, Wasliingto- 
ne, kad jis tikisi, kad tie for
malumai bus atlikti dar šiais 
metais.

Vėliau atsĮvežėmė didesnę 
so^^^iSs tonus. Tki^šiaih lai- 

kiu pardavėme tris tonus su 
viršum. Prašalinus nekuriuos 
trūkumus šį biznį galima žy
miai praplatinti. ‘

Turiu paminėti, kad impor
tavimas iš Lietuvos Įvairių 
daiktų turės ateityje būti svar
biausia užduotis ^nūsų ’centra- 
Iinio ofiso. Tų dalykų sutvar
kius ir išdirbus atatinkamų 
pardavimo aparatų bus galima 
uždirbti gražaus pelno mūsų 
Bendrovei ir atnešti naudos 
Lietuvai. Abelnai tiems nau
jiems bandymams pardavinėti 
Lietuvos prekes Amerikoje pri
taria visi Amerikos lietuviai.

Čia aš paduodu metinę at
skaitų iš mūsų centralinio ofi
so Bostone.

ms

Centras Bendrovės nuo pat 
jos įsteigimo buvo Bostonas. Jo 
darbas pirmiausiai buvo sukel
ti kapitalų. Vėliau kada dar 
nebuvo galima susinešti su Lie- 

tuvoje gyvenančiais .žmonėmis 
šaukiančių pagelbos iš jų gimi
nių Amerikoj, mes pradėjome 
siuntimų daiktų ir pinigų ĮJac- 
tuvų.Pinigų siuntimas ėjo spar
čiai. Per mūsų B-vę, kol nebu
vo Įvestas normalus susisieki
mas su Lietuva. Dabar pini
gus galima siųsti per paštų,; per 
bankus ir per agentus, kurių 
randasi kiekvienoje kolonijoje. 
Todėl įmonės neberanda reika
lo siųsti per mūsų Bendrovę.

/Tau 
=nm
is K į Lietuvą mes pradėjo
me pardavinėti laivakortes. Su
stojus masiniam grįžimui į Lie
tuvą ir dėl imigracijos suvar
žymo tas darbas irgi sumažėjo, 
bet vis vien dar sulyginamai 
daug parduodame laivakorčių.

Buvo mėginta užsiimti par
davinėjimu ir leidimu knygų, 
bet kada iš Lietuvos mažai at
važiuoja lietuvių, tai tas biz
nis neapsimoka ir mes jį dabar 
likviduojamo. '

Pakilus reikalavimui ir iš 
Lietuvos ir iš Amerikos, -kad 
įeikia Lietuvos eksportų padi
dinti, mes mėginome pradė
ti importo biznį iš Lietuvos. 
Pradžiai siuntėme mažų partijų 
visokių išdirbinių, gintaro ka
rolių ir t. t. Tos prekės par-

• v

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS BALANSAS
Gruodžio 31, 1925.

TURTAS
Pinigais ............ .......... ............
Debetoriai _______ ________
Rezervas.... ...............................
Vekseliai ____ __ ............. ......
Morgičiai_______ ____ ____ _
Prekės .......... ............  _T_....
Nejudomas turtas ______ _
Įrengimas...________________
Libėrty Bonds .........________
Jvestmentai* Lietuvoje ____
Užmokėtas apdraudimas __
Priaugę nuošimčiai________

821.20

38,629,94
1.917.49
6.457.50
1,490.16

11,5(M).00 
500.00

12,500.00 
252,017.50 

95.91 
262.64

MAŠINISTŲ SKYRIUS
Ąjyįpriima Lietuvių Prekybos Akcinės Bendrovės, Autom otulių dirbtuvėje, Kaune.

Visas turtas______ t
z

__ $326,192.34
ATSAKOMYBĖ . . .
Kreditoriai ..... ........______
Vekseliai... ... . ....... ... ......
Morgičiui __ ________ ___
Reservas —.........________
Bonai_________________ _
Akcijos____ _____________
Nuostoliai________ ______

< 2,866.19
689.87

9,000.00
1,4(00
3,650.00 

415,400.00 
106,819.62

z

Visa atsakomybė
Šioje atskaitoje daugiausiai 

visi kreipsite domės į ;>ozieijr 
nuostoliai. Bet čia nėra ko nu 
s įminti. Steigiant mūsų įmonei 
Lietuvoje buvo nepaprastų iš
laidų. Tos visos išlaidos <lau-' 
giau noatsikartoja, dar pire to 
pridėkime ir tų faktų, kad mū-

.$326,192.34 
sų ofisas Amerikoje smarkiai 
augo, darbininkų skaičius bu- 

plis. Darbui mažėjant jie 
buvo liuosuojami, lxrt daug 
lengviau yra darbininkų pa
samdyti negu jį paliuosuoti. 
Todėl 1 mosavimas ėjo lėčiau už 
jų samdymų. Neturime už-

IQĮ augo,
i-| vo dide
‘s buvo

įniršti, kad apart Bostono ofi
so buvo dar ofisai New Yorke, 
\Vilkes Barte ir Chicagoje. 
.J uos uždarant susidarę nuosto- 
liai. Prie šių nuostolių reikia 
pridėti nepelningo prisidėjimo 
piie Bartašiaus 'biznio New 
Yorke ir pirkimasr Bendrovei 
namų Bostone. Žinoma čia ga
lima priskaityti daug ir klaidi; 
ir žygių, bet kaip jau sakiau 
nėra-ko nusiminti, - -nes- musų 

dobei orių pozicijoje yra rezer
vas 100,000 dolerių ir mūsų 
prekės yra visiškai pigiai Įkai
nuotos. Prekių pozicija galėtu
me padidinti ant mažiausiai 
10,000 dolerių. Tokiu būdu mes 
vieton nuostolių turėtume dar 
truputį rezervų. Ši apyskaita 
yra pesimistiška. Tokia apy
skaita perstato kaip mūsų Ben
drovės dalykai stovi prie blo
giausių aplinkybių.

Mes turime kuo didžiuotis, 
kad mes dar taip laikomės. Dar 
mes turimė^irogos taip sutvar
kyti "mūsų Bendrovės feikalus, 
kad ji duos' kiekvienam akci
ninkui gerų pelnų. Dirbdami iš- 
vieno ir nenustodami vilties, 
mes galime susilaukti to laiko 
kada žmonės ieškos pirkti mū
sų akcijų. - Vienybėje yra galy
bė. Mums Amerikos lietuviams 
ir reikia tų vienybę išlaikyti.

Gal neprošalį bus Tamstoms 
paminėti priežastis, dėl kurių 
mes jau kelinti metai neišmo
kame dividendų. Tos priežas
tys yra sekančios:—

1. Trūkumas kapitalo yra 
pirmutinis. Mūsų akcinis kapi
talas yra 415,(XX) dolerių. Mes 
turėjome savo Įmones Įsteigti 
su mažiau kaip pusė to kiek 
mes buvome numatę.Man esant 
Lietuvoje, čia kėlimas kapita
lo sustojo, nes žmonės palikti 
mano vietoje nesugebėjo darbo 
užbaigti. Mes negalime per
daug kaltinti Bendrovės žmo
nių, nes 1921 metais užėjo be
darbė ir žmonės nebegalėjo 
pirkti akcijų.

Tas kapitalo trūkumas pri
vertė mus skolint i pinigus jš 
bankų. Skolos abelnai trukdo 
normaliam biznių vystymuisi, 
bet apart to, kų mes uždirba
me mes turime sumokėti }>an- 
kaniš nuošimčiais ir todėl nelie
ka iš ko mokėti akcininkams 
dividendų. Tamstoms gerai ži
noma, kad Letuvo? bankams 
reikia mokėti didelius nuošim
čius. Vien tiktai mūsp Ameri
kos Lietuvių Prekybos Akcinė 
Bendrovė metams išmoka 500,- 
000 litų nuošimčių. Jeigu mes 
amerikiečiai būtuiųe sudėję vi
sų milijonų dolerių, tai nerei
kėtų mokėti tų nuošimčių ir ta
da mes ir prie dabartinių ap
linkybių galėtume 5 nuoš. išmo
kėti dividendais kas metai.

2. Stoka prityrusių darbinin
kų. Mes lietuviai septynis me
tus atgal neturėjome ir dar per- 
mažai teturime prityrusių žmo
nių. kurie galėtų didesnius biz
nius vesti. Mes dabar tiktai 
priaugame. Man, turint šiek 
tiek mokslo >r palinkimo ‘ toje 
srityje, bet be praktikos reikė*
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jo visa naštų paimti ant savo 
pečių. Tas dar buvo sunkiau 
padaryti, kada Lietuvoje reikė
jo vesti kūrybos darbų, nepažįs
tant aplinkybių, nė žmonių ir 
palikus čia asmenis, kurie ne
turėjo toje srityje mokslo ir 
mažai prityrimo, kurie kartais 
darė žygius man nepranešdami 
ir manęKneatsiklausę. Darbas 
buvo nelengvus ir nemalonus. 
Aš. čia-nenoriu sau užsiprašyti- 

garbės. Buvo ir mano padary
ta daug klaidų, bet užtikrinu 
Tamstas, kad tos klaidos buvo 
padarytos be blogos valios. Da
riau kaip geriausiai išmaniau 
ir sugebėjau. Tikėjausi ir da
bar tvirtai tikiu, kad mano 
ateitis bus užtikrinta, kada mū
sų Bendrovė bus pastatyta taip 
kad geri dividendai bus išmo
kami punktualiai du kartu į 
metus.

Nekurie iš Tamstų gal mano
te, kad iš šios Bendrovės esu 
sau susikrovęs turtus. Tokiems 
turiu bžtikriiiti, l?ad^ūhdiėn 
man apleidus Bepdrovę aš jų 
apleisciau biednesriis kaip aš 
prie jos pastojau.

3. Valiutos smukimas. Mes 
pradėjome Bendrovės darbus 
Lietuvoje 1920 metais. Iki Spa
lio mėnesio Lietuvoje buvo var
tojami aukisnai, kurie visų lai
kų krito žemyn. Tiktai įvedus 
l’tus susilaukėme pastovios va
liutos. Įmonės vedimas laikė 
svyruojančios valiutos yra la
bai apsunkintas ir beveik kiek
vienai įmonei sudarė didelius 
nuostolius. Mes irgi nuo to 
smarkiai nukentėjome.

4. Nepastovios aplinkybės.
Net ir tie patys lietuviai visų 
amžių gyvenę Lietuvoje nesu
gebėjo pelno padaryti po karo. 
Tūkstančiai Amerikos lietuvių 
parvažiavę Tėvynėn turėdami 
savo kapitalo ir noro gyventi 
Lietuvoje, nesugebėjo orientuo
tis ir nustoję savo kapitalo var
gingai gyvena arba gryžo Ame
rikon. Jiems nepąsisekė prisi
taikinti prie naujų aplipky^ių. 
Buvo apart mūsų bendrovės 
dar Atstatymo BendEftYė, že
mės Bankas, Rūbo Bendrovė ir 
kitos, kurios besisttpgdųmos 
kų'nors įkurti Lietuvoje nusto
jo viso sudėto kapitalo. Mes iŠ 
jų nepasisekimo nenąpime 
džiaugtis. Mes kaįp kiekvie
nas tiaras lietuvis apgailestau
jame kad toms įstaigoms ir 
tiems amerikiečiams nebuvo 
galima gyvuoti Lietuvoje. Dau
gelis nžmetinėja, kad organiza
toriai ir vedėjai tų b-vių pasi
pelnė. Aš taip nemanau. Aš ma
nau kad jie jrisį št“““*- — 
pagal savo išgalėsi 
L’ ------.
pasisekė, negalėjo prisitaikyti 
prie Lietuvos aplinkybių. «

5. Pavydas, Mes lietuviai tu
rime vienų blogą ydų. Mes sa
vo žmonėms pavyt 
kam nors sekasi^ 
čiame ar visu

mano, tvirtinimą kiekvienas 
rimtas Lietuvos veikėjas pa- 
tvirtins. ' \

Iš kitos , pusės čia yra m$sų 
Amerikos lįętnvių garbės daly
kas. Nejaugi mes amerikiečiai 
nesugebėsime nors vienų įstai- 
gų tvirtai pastatyti Lietuvoje. 
Neblogu pradžia jau įuriae, 3 
^vyravimo laikui praėjo, pori- ' 
sijos užimtos, dabar 
mums tiktai tas pozicijas .su-į 

stiprinti. Čia reikia pasitikę ji,- 
mo ir pasiryžimo.

Čia aš noriu pacituoti ištrajri 
kų iš straipsnio kuris pasirodę 
laikraštyje Waterbury Inde- 
pęndent. Tas dienraštis rašo:

‘.‘Malonu yra sužinoti ąpje-<. 
naujai gimusį gerbūvį . Nefr JA 
Haven gelžkelio, kuris nuolat. | 
auga. Grynų pajamų per pir- , 
mus devynis mėnesius šių me- ?’ 
tų buvo 352,802 dolerių dau- - J 
giau kaip 1925 metais. Tai yra 
puikus pasirodymas įmonės, ku- 
ri sulyginamai neseniai buvo 
bankroto pavojuje. Pateisintas 
yra Naujosios Anglijos biznie
rių pasitikėjimas, kurie atėjo 
pagelbon tuo laiku. Kaip daž
nai buvo nurodyta, gerbūvis 
gelžkelio yra artimai surištas su ' 
gerbūviu tos teritorijos kuripm 
jis tarnauja.”

nebuvo galipiybės to išvengti
Baigdamas turiu Tamstoms 

pranešti, kad nigs esame daug 
kų padarę per savo septynios 
metus veikimo. Mūsų kultūri
nės ir paašlpos organizacijos y- 

' ra daug daugiau aukų surinku
sios. Jos atliko gerų darbų, su
lošė svariau rol$( Lietuvps gy^ 
yenime. Mes nors ir sulygina^ 
maį mažesniu kapitalu, esu įsi
tikinęs esame atnešę daugiau 
naudos Lietuvai. Teisybė nors 
mes ir aukavome, kur ir kada 
buvo būtinas reikalas, bet mes 
esame suteikę progos šimtams 
Lietuvos darbininkų gauti dar
bų ir užsidirbti ant pragyveni
mo. Aukos kaipo tokios gami
na tinginius (žinoma yra išim
čių), kurie su laiku belaukdami 
aukų nebenori ir dirbti. Mes 
suteikdami darbo padėjome au
ginti Valstybei naudingų, darb
ščių piliečių. Jeigu ir priseitų 
mūsų Įstaigų likviduoti, ko aš 
savo amžiuje nesitikiu sulauk
ti, mes savo pėdsakus paliksi
me Lietuvos gyvenime. Elek
tros stoties neišnaikins, durpių 
gamybai ant didesnio maštabo 
pradžių mes padarėme, mes įve- 
dėme vartojimų moderniškų ū- 
kio mašinų Lietuvoje, ir ačiū 
mūsų Amerikos lietuvių pa
stangoms Lietuva šiandien tu
ri geriausių, sjisisįękrmo prie
monę. Tas darbas mūsų atlik
tas ir jo niekas nepajėgs išnai
kinti, nes gyvenimas jų reika
lauja ir įm yra lietuviams rei- 

kalingas.
Kų toliau turime daryti ir 

kaip ? Kad pastačius mūsų ben
drovę ant tvirtų pamatų,taip 
kad ji galėtų greit pradėti mo
kėti dividendus reikia mums 
parduoti-565,000 dolerių vertės 
akcijų, kurias Bendrovė turi 
dar neparduotas. Kitaip mū
sų Įstaiga gyvuos bet.- bus il
gas laikas kol mes galėjime at
sigauti, sumažinti skolas ir pra
dėti mokėti dividendui.

boję, pramonėje, finansuose ar 
politikoje, tai mes su pasigerė
jimu atkartojame, kelis kartus 
padidinę, bet kokį gandų apie 
jo nepasisekimų. Todėl mums 
lietuviams ir yra sunku išdirbti 
vadų mūsų gyvenimo Įvairiose 
šakose. Jeigu mes matome 
žydų ar rusų ar lenkų ar vo
kietį pasekmingai vedant kokių 
įmonę, kraunant iš mūsų sau 
maišus pelno, tai mos nei pusės 
žodžio apie tai neišsitariame. 
Mes tiktai mėgstame juodinti 
savo žmones, savo žmonėms ir 
Įstaigoms pakišti kojų. Ta mū
sų nelemta bloga yda pakenkė 
ir mūsų Bendrovei. Kada užė
jo sunkesni laikai ir reikėjo 
dirbti Įtempus visas pajėgas 
kad nebūtų mūsų bendrovės 
vardas Įrašytas į sųrašų miru
sių bendrovių, tada mes vieton 
paramos iš nekuriu savo akci
ninkų ir kitų, susilukėme už- 
sipuldinėjimų. Lietuviai su 
pasigėrėjimu skleidė gandus 
žodžiu ir per spaudų apie mūsų 
nepasisekimus ir neva bankru- 
tavimus. Rašant tuos žodžius 
nenoriu duoti suprasti, kad vi
si lietuviai taip pasielgė. Rado
si žmonių, kurie mus stojo gin
ti ir čia Amerikoje ir Lietuvo
je. Man sunku Tamstoms pa
sakyti, kaip tokie užsipuolimai 
apsunkino mūsų darbų ir visų 
Bendrovę statė Į pavojų. Ra
dosi net ir tokių neva inteli
gentų kurie mūsų mažiau išla
vintus akcininkus baugino sa
kydami “Jūsų šėrai prapuolė. 
Jie nebturi ir nebeturės jokios 
vertės.” Kaip kada tenka pa
galvoti, ar tokie žmonės su
pranta kų jie daro? Mes lie
tuviai didesnių sumanymų ne
įvykinsime be bendrų spėkų.A- 
merika yra turtinga šalis ir vie
na o gal ir svarbiausia priežas
tis jos pasisekimo buvo Įverti
nimas akcinių bendrovių. A- 
inerikoje kiekviena didesnė Į- 
monė yra nuosavybė akcinės 
bendrovės. Jeigu mums lietu
viams pirmi bandymai su akci
nėmis bendrovėmis nepasisekė, 
tai mes neturime griaut tų ku
rios dar egzistuoja. Daug ge
riau padarytume patys parem
dami jas ir patardami' savo 
draugams ir pažįstamiems jas 
premti. prie jų prisidėti/jose 
dalyvauti. .

6. Nenustatytas tikslas. Mū
sų Bendrovė pradėjo savo dar
bų sunkiose aplinkybėse ir be 
aiškiai nustatvto tikslo. Reikė- 

_r . *t—

K jo važiuoti ’»Lietuyony
X - - • - «. . . ,

gėsi vesti 
geriausiai 

lų liondrovių reikalus, bet ne-

.Taigų
»

darbą ir jį dirbti. 
įhi bandymai įvaifilm 
n iuose pakol nusfetat&lį 
linijų ir pasįrinkitųn'e du 
ris ir mums yra Įielhingh 
Lietuvai naudingiansiš. Tie vi
ri bandym< nebuvo ątlikti be 
pinigų ir ttios bl 
džiant reikėjo ,pal 
Ii y. Ntvien tik d

R— g; 
nime. Irti nioKdeSkūljje progos 

 

jam pakenkti, jam 
akių, jį apšmeižtu Jeigu

*

r

Gerbūvis niū^ii Bendrovės y-3 
ra surištas su Lietuvos gerbū
viu ir tas paliečia kiekvienų lie
tuvį ar jis gyvena Lietuvoje, ar l 
Amerikoje ar kitoje šalyje ne- 9^ 
paisant ar jis yra mūsų Bend
rovės akcininkas ar ne. Atsi- • 
menu kad trys metai atgal bu-' 
vo galima New llaven gelžke
lio akcijas pirkti po 11 dolerių. 
Šiandien tos pačios akcijos jau 
perkamos po 42 doleriu.

.. r’

Baigdamas turiu pabrėžti, 
kad. mes Amerikos lįetųviųirp^* 
si gurėtume stoti pelys į petį.ir 
remti šių įstaigų kuomi tiktai 

. _______ galime. Turime pasirodyti
Apart tot visados yra pavojus Pr^ Lietuvos gyventojus kari 

‘ ‘‘ - ines esame įštvermiųgt. riiedų^-
bar pergyvena sunkius ekpno-5 
minius laikus. Duokime mes 
jiems gerų pavyzdį. Parodyki
me kad mes jų neužmiršome, 
bet kad ir toliaūs dirbsime iš- 
vieno su jais. Tada tik mes visi 
galėsime susilaukti šviesesnės 
ateities.

Jeigu Amerikos ir kitų šalių 
finansistai nebijo skolinti savo 
pinigų Lietuvai, tai mes ame
rikiečiai, tuo labiau, neturime 
ko nerimastauti.

Prašau visų akcininkų, kurie 
tiktai galės kad ateitų ir daly
vautu mfisu Bendrovės akciniu- * * \ « 
kų susirinkime kur mes galėsi
me plačiau pakalbėti apie mū
sų Bendrovės reikalus ir nutar
ti kokių priemonių imtis kad 
greičiau atsiekti mūsų tikslų. _ * J 

Noriu nuoširdžiai jiadėkuotf* 
tiems akcininkams ir ne akci
ninkams čia Amerikoje ir Lie< Ai 

tavoje, kurie per visų laikų mū- m 

sų Įstaigų rėmė ir nesigailėjo 
nė saxx> laiko, triūso ir pinigų . J 
kad mums padėti. / 2a

Su tikra pagarba,
JONASJ.BOM^m 

Lietuvių Prekybos
Prezidentas.

k^dpasunkėjus finansinėms 
aplinkybėms Lietuvoje, bankai 
kurie yra paskolinę mums pi
nigų apyvartai ir užbaigimui 
būtinai reikalingų darbų gali 
būti priversti staiga reikalauti 
kad mesKgrųžintume paskolas. 
Tokis žygis žinoma priverstų 
mus likviduoti dalį ar gal net 
visas mūsų įmones. Tokia lik
vidacija žinoma mums lietu
viams būtų labai žalinga.

Prie 'pardavimo šių akcijų 
turėtų visi Amerikos lietuviai 
prisidėti sulig galimybės. Pra
džių turėtų padaryti mūsų lie
tuviai biznieriai, profesijų žmo
nės, kaip daktarai, advokatai ir 
t. t.

Čia yra mūsų visų Amerikos 
lietuvių bendras dalykas neat- 
sžvelgiant į partijas ar simpa
tijas. Praktika yra parodžiusi, 
kad biznis negali būti partvviš- 
kas. Kvailas būtų biznierius, 
kuris vestų reikalus tiktai su 
vienos ar kitos partijos žmonė
mis. Bankininkas spręsdamas 
apie davimų ar nedavimų pa
skolos negali žiūrėti į tai ko
kios partijos žmogaus prašy
mas yra svarstomas. Mūsų Ben
drovė nėra surišta su jokia par
tija, ji yra lietuvių įstaiga ir 
verta paramos visų lietuvių. Tų.

i
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Kuomi skelbUme^I^ažuvių Prekybos Bendroves 
OQH>orfttbn) akcininkams, kad šeštadienyje, 

vaįagdų rytp, Gn^d&p prin. 4*<L, 1926 m., lietuvių Para 
Byjttainėje, 492 Bart Seventh $t., South Boston, Mass.
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WrPAPRAATAB AKCININKU SUSIRINKIMAS
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aplei- 
ti - nnosto- 

. - bet ir ^u
dajbiniųkais reikėjo daryti 
bajiflyihūs^’ Buvo daug darbi
ninkų pasamdyta ir palitfosuo- 
ta pakol mums pasisėk? surasti 
mūvų darbui tinkamų persona-

■

Užbėgti už
Jeigu kam

iš mūšį lietuvių sekasi preky- Įų. Tas irgi mums kainavo, bet

rMjnnčiadienotvarke: 
pfti protokolo pereito susirinkimo.1<
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valės, umeniiksi 
dalyvauti.
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•ičio 18 d. sv. Jurgio 
sminimas ir slyi- 

Komisija uoliai

Tek So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR.M. V.UASPER 
(KASPARAVIČIUM

425 Broadway, So. Boston
O f šio valandom:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
ir nuo 6 iki .8'vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dfildieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

Sekmadieniais po pietą 
lyia'in St ’Mnnt.ftllo WTqcc 

(Kampas Broad Street)voĮ>ebalsė.
Elena ir Anelė

- >... .... .____

PARSIDUODA BUČERNĖ 
viena iš geriausių Cambridge’iuje. 
Renda pigi ir visai mažai ekspen- 
sų yra. Biznio daroma apie 700 
dolerių savaitėje. Pirkęs nesigai
lėsi. W. M., 54 AVashington St., 
Cambridge, Mass. (L12-16)

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS., 
1 ■: ' f~: f - v' -.- r--- (Sįt* ' ’

Specialistas^sekretnų. ir chroniš
kų vyrų ir inotenį ligų ir nuo 

reumatizmo
261 Hanover St., Boston, Mass.,;

Room 7—Tel. Richmond 668 1
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietį)

■ Rengia Lietuvos Dukterų Draugija po globa Motinos Švč.

Svarbu visoms narėms žinoti,-nes tas balius bus metinis, te 
dėl visos narės atsilankykjt, nes tai yra priedermė visų narii 
Taip pat kviečiame visus vietinius ir apylinkės jaunus, suaugu 
sius, senus ir jaunus, nes yra paimta orkestrą viena iš geriau 
siu, katra pasižada palinksminti visus: senus ir jaunus. Orkfe 
tra yra iš kito miesto. O jau tų visokių gardumynų, valgjraū 
lių, gėrymėlių if kitokių naujanybių bus iki valiai ir lig sočia 
Tik nepamirškit atsilankyti, ypač visos narės virš minėtos drai 
gijos. * ; * j y !

C Kviečia visus RENGIMO KOMISIJ.
. r * • ■• <

• • t .

juristas Cohimbia; sergeant-at-’ 
anns — J. Budreckis, Linden, 
N. J.

Iš klubo išstojo Ig.. Orinčius 
ir Aldona Bočkiūtė.

Kitas mitingas įvyko lapkr. 
5 d.

Iš raportų paaiškėjo, jog nu
pirkta 5 Šerai Lith. Liberty 
Hali, Ine. ir tuo būdu prisidė
ta prie liet, visuomenės darbuo
tės ir biznio. Nutarta paprašy
ti khibui atskiro kambario, ka
me būtų raštinė ir galima būtų 
buksuoti, feclituoti (fencing), 
šachmatus lošti etc. Nutaria tu
rėti reguliares gimnastikos! kla
ses ir organizuoti futbolo ka- 
r.iandą, mėgėjų Lygos globoje.

Nutarta rengti dideli balių ir 
vaidinimą sausio 29 <k Po to —• 
didelį savybes vakarėli, su
kviesti visus apylinkės liet, in
teligentus ir moksleivius susi
pažinti tiirpusaYy^PjcaiiiogąkOr. 
misija išdirba ateities veikimo 
planus. .

Kitas mitingas Įvyks lapkr. 
26 d. , _ R.

f VIETINĖS ŽINIOS
• • • • • ‘ ■

Į Iš VYČIŲ SUSIRINKIMO 
t f .. ».

’ Lietuvos Vyčiu 17-tos kuo- 
žpos mėnesinis susirinkimas į- 

vyko spalių 31 'd., parapijos 
salėj. Nors lijo smarkiai, bet 
nariu pusėtinai prisirinko. 
Dalyvavo ir abu mūs gerb. 
dvasios vadai, kun. K. Urbo
navičius ir kun. P. Strakaus
kas. Išduota įvairūs-rapor
tai, k. t. šokią, teatralės ko
misijos, amateur night, deba
tų, atletikos ir apskr. suva

žiavimo delegatą. Teatralė 
komisija esanti nužiūrėjus 
keletą puikią veikalą ku
riuos bandys šią žiemą per
statyti. V. Tamoliūnas, De
batų Ratelio ųiirm. pranešė, 
kad debatai prasidėjo. Lai- 
komi kas antrą ketv'erga.j 
Taipgi rengiamasi į viešus 
debatus su LDS. 1-ma kuo
pa prohibici jos klausime. At
letą vardu raportą išdavė 
Dr. A. Galinauskas. Esą 
pienuojama prie platesnio 
veikimo sporto srity, k. t. į- 
sleiginro basket bąli, ristyniu 
ir kumščiavimosi rateliu. 
Amateur Night komisija 
pranešė, kad jie ruošia nau
ją “surprise” programą dėl 
bostoniečių.

. Skaityta gerb? klebono ląiš- 
kas reikalo parapijos f erą.

‘ Nutarta paskirti iš iždo $10. 
Trys panelės -Lukoševičiutė, 
Valentukė ir Martinoniutė

, pasisiūlė foruose darbuotis. 
Prie ją darįnkta trys vaiki
nai, neskaitant ketvirto V.

- Tamoliūno kuris užima pa
rapijos fėrii pirmininko vie
tą.

Išreikšta padėka plojimu 
•Apskričio suvažiavimo ren
gimo komisijai už gražų pa
sidarbavimą.

Susirinkime dalyvavo ir 
keletą žodžių pratarė L. Vy
čių organizacijos veteranas, 
pirmas jps centro raštininkas 
Steponas Būgną itis iš Lavr- 
renco.

T’-
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Prie kuopos prisiraąė Jo
nas Ovierka ir Ona Ambro- 
zaitė. Pastaroji perėjo iš 
jaunamečią vyčiu skyriaus.

Susirinkimas baigtas mal
da, kurią atkalbėjo gerb. 
<un. P. Strakauskas.

Padaužos Draugas

GAVO 5 METUS Už VOGIMĄ

Tūlas Homer D. Foumier, 
18 metą amžiaus Middlesex 
kriminaliame teisme, East 
Cambridge, buvo nuteistas 5 
metams kalėti už pavogimą 
automobiliaus Hudson, Mass. 
Jam važiuojant Hudsone po- 
licistas sustabdė ir pareika
lavo license ir registracijos 
korčiukės. Vaikėzas atsakė, 
kad “jis palikęs namuose” 
ir pakvietė policistą važiuo
ti su juo i namus, kur jis pa
rodysiąs “license.”

Nustojus prie namu veži
kas paliko policistą automo
bily ir dingo kaip kamparas. 
Vėliau policistas vagilį sura
do ir areštavo.

Sandariečius sandariečiai 
bombarduoja plytomis už 
prolenkiškumą. Taip mus 
verčia manyti pasiremiant 
‘•Sandaros” pranešimais.

^SUSIRINKIMAI L

■Lapkričio 14 d. buvo Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus 
; draugijos mėnesinis susirin
kimas. i

Taipgi buvo susirinkimas 
Šv. Kazimiero R. K. Draugi
jos.

SUNKIAI SERGA

Plės Daupšiutės 9 ir 12 
metu amžiaus, gyv. po nume
riu 125 C St. turėjo operaci
ją gerklėje. Piovė tonsiluą 
Camey ligoninėje. Sugrįžu- 
sios j namus susirgo smar
kiau. Tėvai susirūpinę. Jos 
mvo darbščios -mergaitės 
Marijos Vaikelių Draugijė
lėje. Linkime joms kogrei- 
čiausia pasveikti.

Jų draugės

Felisė Grendeliūtė praeitą 
sekmadieny sunkiai dirbo 
parapijos fėruose ir nuo rė-

CLEVELAND, OHIO

Lapkričio 10 d. Moterų Są
jungos 26 kp. laikė savo mėne
sini susirinkimą. Iš komisijos 
raporto paaiškėjo, kad rengia- 
riias ląpĄr T „
salėj 
ni vąka 
rūpinasų ikad viskas būtų kuo- 
geriąusia?

Pas mus Moterų Sąjungos 
vajus jatr-prasidėjo. Sakytame! 
susįrinkiihe viena narė prisira
šė. Sąjūngietės -yra pakiliame 
ūpe ir darbas eis gerai. Mūsiš
kės varysis, kad “subytyti” 
visas kolonijas.

Pirm. Vilkienė pranešė, kad 
pereitą susirinkimą buvo svars
tyta, kad atkviesti iš Lietuvos 
nuo katalikių moterų pasiunti- 

Tąinė_ reikale

CLEVELAND, OHIO

Laisvamaniu vakaras.

Vietos laisvamanių organo 
koncertas įvyko spalių 24 d. 
Koncerto programoje dalyvavo 
apart kitų ir “Dzimdzi drini- 
dzi” likučiai pp. Vanagaitis ir 
Olšauskas. Šis koncertas?'-tai 
buvo tikra komedija. Teko nu
girsti iš katalikų pusės nepa
sitenkinimo dėlei p. Olšausko 
dalyvavimo šiame koncerte. Na 
tiek to, gal ateity pasikeis ap
linkybės ir šiuo tarpu nėra rei
kalo apie tai plačiau rašyti.

Koresp.

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 iki 5:20 po piet ir nuo 7 
Iki 9 vakare. Šventą dieną pagal su
sitarimą.

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)4 Broadway, So. Bostoi

Telephone So. Boston 2300

kimo užkimo.Pirmadieny bu- į Ameriką.
voĮ>ebalsė. ’ v einasi apie susitarimą su cent-

Elena ir Anelė ru. Mūsų kuopa sutinka prisi
dėti prie lėšų padengimo.

Mūsų kuopa paskyrė $15 
kaipo auką šv. Jurgio parapi
jos fėrams. Buvo atsišaukimas 
iš Philadelphijos parodos komi
teto prašant prisidėti su bent 
$3 prie albumo išleidimo. Kuo
pa paskyrė $5.00.

/

TEKNOLOGUOS STUDEN
TAI ATSIPRAŠO

Šiomis dienomis Tęknoįo- 
gijos aukštesnių skyrjij pir
mininkai paskelbė viešą atsi
prašymą visi^menės ir tą, 
kurią savastis buvo sudaužy
ta arba sugadyfa. Jie ne tik 
kad atsiprašė, bet dar paža
dėjo kooperuoti su autorite
tais, kurie daro investigaci- 
ją.

“Keleivis” “tručizna”
Šiomis dienomis gavome 

laišką iš Montreal, Kanados, 
kuriame rašo:

“Gerb. ‘Darb.’ Adm.:
“Jdedu dolerį. Malonėkit 

siųsti ‘Darbininką.’ Labai 
nuobodu be gero laikraščio. 
Aš nesenai atvažiavęs iš Lie
tuvos ir buvau išvežtas toli 
ant farmų.. Grįžau j Mont- 
realį. Kelionę kainavo atgal 
$60.. Dabar gavau, darbą ir 
galėsiu Itetš ‘pėdė’ po clolerį 
pasiųsti už ‘Darbininką? La-- 
bai prašau laikraštį siuntinė
ti. Tas tručizna ‘Keleivis,’ 
aš nenoriu jo skaityti.

“Su gilia pagarba,
O. N.”

Tokių laišku 'gauname ga
na daug kuriuose kalba ne 
tik apie “Keleivį,” bet ir a- 
pie kitus bedieviu laikra
ščius. Susipratę darbininkai 
meta skaitę šlamštus. “Dar
bininkas” yra vienintelis 
darbo žmonių laikraštis ir 
darbininku geriausias drau
gas irprietelius.

EEJZABETH, N. J.
L?

Šios kolonijos lietuviai vist 
darbuojasi ir visaip. Salės Ben
drovė d^pįiųojasi, kad galėtų 
nuošimčius mokėti šėrinin- 
kams. Bet negerai, kad uždu-' 
šinėj^ienoj rengė šokius. Kata
likai uždfišinėj dienoj po pa
maldų turėjo krutamuosius pa
veikslus. Rodoma buvo gyve
nimas pasiputusio bedievio.

Lapkričio 14 di prasidėjo pa
rapijos bazaras.

Elizabetlio majoras trečiu 
sykiu išrinktas. Jis yra airis, 
katalikas.

Lapkričio 3 d. lenkas langų 
plovėjas nušoko nuo Singerio 
kompanijos namo ir vietoj už
simušė.

Lumberio darbai sumažėjo. 
Kitur po senovei laikosi.

Vietinis

ELIZABETH, N. J.

ri- Studentų darbuotė

spalių 15 d< vakare įvyko me
tikis mitingas Studentų Klubo 
“Jaunoji Lietuva.” Po valdy
bos ir komisijų raportų, aptar
ta Liet. Knygyno reikalai,. Ko
misija buvo sukvietus visų-vie- 
tos liet, dr-jų atstovų mitingą, 
išdėstė knygyno reikalą ir gavo 
pritarimo. Vasarų a&stogauta. 
Rudenį patirta, kad didžiausia 
org-ja, Pil. Klubas, atsisakė 
skirti lėšų knygynui. Ir pati 
k-ja pesimistiškai žiūri į kn. kū
rimą. Bet k-ja turi kitą pla
ną: steigti Liet Skyrių miesto 
knygyne ("Public Librarv). 
Planas priimtas, nariai prisiža
dėjo būti abonentais ir k-ja į- 
galiota susitarti tuo reikalu su 
atatinkamomis miesto valdžios 
įstaigomis. Reikalui esant, su
šaukti visų liet, dr-jų mitingą 
ir paduoti bendrų peticiją.

Išrinkta šiems mokslo me
tams valdyba: pirmininku — 
K. Brazaitis, Cųllege of En- 
gineering, Netvark, N. J.; vice
pirmininku — J. Jurgėla, st. 
medikas iš Columbia Un-ty; 
sokr. — St. Žitaveckis, Battin 
II. S.; iždin. —K. Jurgėla, st.

t. •

VERAUKA IR VIŠHISKAS
LIETUVIAI ADVOKATAI

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
683 No. Main Street

TeL Brockton 7180

TEL. So. Boston 9506—W.
LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broacįway, So. Boston

( “Keleivio’* name)'
Ofiso Valakdos: nuo 9 iki 12, n* 
080 80 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakare 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaLtileną 
Suimtomis nuo 9 iki 6 vak. NedC 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti

Į Telefonai: South Boston \47Š8

pDR. BALABan
GYDYTOJAS Iš RUSUO1
CHIRURGAS IR PRIE GIMDYM<

351 Dorchester Street 
So. Boston, arti Andrew Sq

16 METŲ gOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONI
AKIŲ 8PBCIAUSTA8 

899a W. Broadvay, 80. Bortą 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki J y. vai

DR. L. GOLDEN

■ 4

ven. no.
Akcijos .v Bes. Tel. Parkway 1864-W.

>
Advokatas

r »<

J*

1 *

' ■■

Npmber of shares. 
Kiek akcijų turite.

**■ ——

Perkėlė savo Bostono ofisą Iš 9 
GREEN ST. j savo namus

16 Crawford Street, Rxbur 
arti Warren ir Grove Hali

Vlandos ryte nuo 9 iki 10; dieną nu 
1 iki 3: ir vakare nuo 6 iki 8

Kalbu angliškai, lietuviškai, rusišk 
ir lenkiškai.

Telefonas Rosbury 0131
Kurie akcininkai LIETU VIŲ PREKYBOS BENDROVĖS negalės patys dalyvauti vi- 

suotiname akcininkų susirinkime išpildydami žemiau paduotą PROKY gali įgalioti kitą akci
ninką už juos balsuoti. Proxies reikia išpildžius pasiųsti Ben droves ofisan 366 Broadway, 
South Boston, Mass.

Ofiso Telefonas University 8831-1 
Rezidencijos Tel. University 8831-

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
448 tr 983 CAMBRIDGE STREK 

CAMBRIDGE. MASS.

-•

PROXY
(Pakaita balsuoti)

t

SUAREŠTAVO 25 PAKRAN
ČIŲ SARGŲ

Vietos pakrančių sargai ir 
škiperiai, kurie patruliuoja 
laivelius buvo suareštuoti ir 
kaltinami suokalbyje su
mūnšainieriais šmugelnin- “Geras katalikiškas laik- 
kais. Suareštuota 25 sargai raštis yra nuolatinė misija.” 
ir keli škiperiai. ' (Popiežius Leonas XIII).

4

Attorney and

Čert. No/.
>o,

Know all men by thes^ presents, tliat I___
Visiems žinotina, kad aš

do heryby eonstitute and apjio jnt ______________
J čia paskirtu savo vieton
Agent for me and in my name place and stead, to vote as my proxy at the annual meeting 
įjgaliojhmano vardu balsuoti.'1 fhetiniame susirinkime
of the Lithuanian Sales Corporation, to be held on the 4th day of Deeemher, 1926, at Parish 

Lietuviu Prekybos Bendrovės, kuris bus laikomas ketvirtą d. gtuddžio, 1926 metais, Parapijos 
[Hal£ 492 Ežu’t'S<*v«athf Btreet, So, Boston, Mass., or at any adjournjnent thejręof, accord- 
įSalėje,’ 492 Bast SeventK Street, So. Boston’e, Mass^ ar bile atidėtame- susirinkime, sulig mano 
įjrig to the mimber of votes I should hr entitled to east if thenpersonally present. 
Kkm^iaus bnlsų kitk aš pats bakhtėti galėčiaū, Jei ypatiškai sahiriiikirile IJ

Tn vitness tvhereof T have herfrnnto sėt my hand and seal this
I z šhiomi įgaliodamas pasirašau savo ranka.
I dav of.................................... 1926.

menesio _

Signed, saaled and delivered injjtesen^of

(Witness)--------- -------------- ‘ •*'
Liudininko parašas

’fŠtocivmlder)
i jonieriaM

LIETUVIS GRABORIUS
Itin Geriausį Paskutinį Patarnavimą.

Kaina, prletnamisnsln. U svlsų pilną pegrubą, pnlaldojimą, m nllnu 
: pafearnavimn ^r visais reUmilmoita daiktais pus mane gnllma nprtrtt 
* BU.tSO’ir au«*čtan u« didMtns. o už valkus - noo 120 ir anginu

Niekur kitur už taktų kainą taip puikini nepalaldoa. kaip n9 palaidojo. 
Ka» Ilk turėjo aų manim reikalą, visi yra dėkingi.

GTVBNIMO ANTUANAS:
Ji- 2' i , t /

Tel. S. R. 4775-M

DR. J. L. CLOUGHERTY
PODIATRIST

Kojų Specialistas 
Visokios koją negalės moksliškai 

gydomos 
Apžiūrėjimas nemokamas. Ofisas 

atdaras vakarais
414 BROADtVAY. SO. BOSTON 

Room 4

JUOZAS CUNYS
Lietuvis

414 Broadway, So. Boston

LIETUVIŠKA KRIAUČIŲ, 
ŠAPA

130 d St., So. Boston, Mass.
Siuvant moterų Ir vyrų drabužini*. , 
AtnRnjinam ir fSvnlom fnrkotm*. ’ 

, Vyn«* IJralyt Ir pntahųrt aintna
11.25. Moterims Uvalyt ir pataisyt 
miknm 8l.5p. Atvažiuojam paimt 
drabuMno Irt iAvalų atvriam | im- 
roma. NelMnoklt drabužių niekam 
be nonų Mtid. Pabandė peraltlkrln- 
atte, ISO O St. K Boaton. f 8.15.L. 16

(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS UI BALSAMUOTOJAS
1179 WASHTNGTON ^TREKT

Nonrood, Man.


