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H. Gordon. buvusis dentis- šokių kiti; keisti; sutvėrimų 
tas, prieš du metu labai 'sudėtinis. Tąsai sutvėritnas 
trumpu laiku pralobo. Re-ifurį kenguru kūną, katės 
tai kada kas taip greit pralo- Į 
bo, kaip jis.
kaip koks Ponzi. Dabar 
panašiu būdu griūva.

Jis buvo sumanęs veisti 
tam tikros veislės lapes, ku
rių kailiai brangūs. Jis sa
vo vardu įsteigė korporaci
ją ir atsirado tokių, kurie 
Įtrie jo dėjosi, kaip prie 
Ponzi. Ir jis kaikuriems iš
mokėjo 75 nuoš. dividendų. 
Dabar bankrutuojant tokie 
gal visiškai negaus savo in- 
dėtų pinigų.

Gordono korporacija į du 
metu išaugino kapitalą į $3,- 
:MX).OO() su. viršum. Pats Gor
don turėjo 20 puikių auto
mobilių. Dabar jau teturi 
vieną ir tas apdaužvtas. Jis 
buvo pirkęs vieną laikraštį, 
bet tą jau pardavė. Jo sūnus 
buvo agentu pirkime lapėms 
farmų. Dabar jis yra klar
netistas vieno Bostono kote
lio orkestro;.

Prie Gordono lapinės kor
poracijos buvo prisidėję a- 
pie 4.000 žmonių. Lapių biz- 
ns pasirodė nebuvo toks ir 

'ii šėrininkų nepralobino. o 
gal ■•nneš visus pinigus.

Dar dabar yra 4.000 lapių. 
•Jų užlaikymas atsčių® $1.- 
500 savaitėje.

Gordon buvo vadinamas 
lapių karalius, bet pasirodė. 
ka<l užėjo tokia gadynė, kad

galvą, lapes kailį ir minkštas 
Iškilo taip, j liūdnas Jersey karvės akis.

Beto tasai sutvėrimas laipio
ja po medžius kaip voverė, 
o nardo kaip ūdra. Miega 
dienomis, o budi naktį, viską 
ėda.

Lapių karaliaus so 
ir.vo. Lapių korpo 
reikalai atsidūrė

Franeijoj sudarytas nau
jas ministerių kabinetas. 
Premieras tas pat Painleve. 
Nėra buvusio finansų minis- 
terio CaillauN dėl kurio kilo 
nesutikimai ir keletas kitų. 
Didžiuma liko senieji minis- EŪI
teriai- j Thomakttt

Maine vatsdi 
A .. . ibinta baisųjį
AZI.;oj apsupo

alse Maine 
Įjos kalėjime

APIE DAMASKĄ
Mažojoj

francūzų kariuomenė Da
masko miestą. Prancūzai 
norėjo tą miestą bombarduo
ti. Amerikos vyriausybė 
prieš tai užprotestavo.

Tie. — Ištisa 
r tapo sudre- 
aiuniomis apie 
aiame kalėji- 
tte kalėjimas

Ypatingas atsitikimas
STEBUKLINGAS VAIKAS NUBAUDĖ LAIKRAŠTĮ 

GIMĖ
Turkijoj netoli nuo Bosfo ning News

me. Dabar 
gubernatoriai £ paliepimu 
apsuptas mf itin inkų.
Įėjime yra 27 faliniai.

Jau nuo pĄeitos vasaros 
gubernatoriui tavo praneši 
nėjama apie i andalus kalė 
jime. Gubei korius <__ .

I kus sekė ir 1 įbar pagalios 
paėmė daĮv^są griežtai.

ten užviešpatavo, o vienas 
galvažudis uždarytas kalėji- 
man iki gyvos galvos tapo 
kalėjimo tikru diktatorium. 
Lėtesnieji kaliniai buvo ver
čiami jo klausyti ir neklau- 
santieij buvo mušami ir dur- 

___ tuvais badomi. Su pritari- 
Ka. ;niu kalėjimo valdybos tas 

galvažudvs turėjo valią ant 
kitų kalinių. Buvo leidžia
ma įgabenti į kalėjimą svai- 

i galu. Leista moterų ir vvru Kaie- 1 . . .
departmentams bendrauti ir

1 prasidėjo paleistuvybės. Gir- 
\tybė, muštvnės. paleistuvvs- 

. j tės ėjo be perstojimo.
London.—Laikraščio “Eve- bematorius ga 17 afidavi- Į 

.ting N—s” redaktorius ta- flJ atstatė v sus kalėjimo !
ro pakrantės vieno neturtin- po nubaustas ant $500 u'ž in- perdėtinins apžiūrėto jus J >rapuiK5 xiailja — iVv-

o kol naujaJ fcrba bus pa- Jdo‘fo Lupa;.elli tapo nužudv- 
skirtą kąlejtų į^nziūn mi

go sodiečio šeimynoj gimė dėjimą paveikslo, pašiepian- 
vaikas, ant kurio dešiniosios fį teismą.
kojos besąs ženklas partašus!
i turkų tautinę emblemą — j 
pusmėnulį. Tuomi turkų! 
daktarai susiindomavo, bet į 
labiausia nustebino praščio- 
kus.

NUSIŠOVĖ

Biddeford. Me.—Alphonfė 
jPoirier, 60 m. amžiaus, nusi- 

Praščiokai tą laiko užįšovf. Boston & Maine gele- 
stebuklą. tiki, kad gimė nau- žinkelitĮ kompanijos ofise,
jas pranašas ir todėl į sodie- jįs ten ųuvo knvgvędis 
čio namus minių minios ema. 
pasveikinti būsiantį prašia

NEPASIDUOS
Italijos premjeras Musso- 

lini Milane teatro sakė pra
kalbą ir pareiškė, kad fašis
tai nesitrauks iš valdžios. 
Sakė, kad jei kas nori val
džią i savo rankas paimti, tai 
tą padarvs t;k jėgos pasigau- 
nant.

NUŽUDĖ AGENTĄ
Neapolis, Italija. — Ro-

tas namuose. Piktadariai 
j paliko pranešimą, skelbiantį.dicininkai.

Kalėjimai ft&ba ir per-’kad jį nužudę dėlto, kad jis 
(lėtiniai buo.i^Tkę ir tur- “ žadėjęs juos nugabenti į A- 
būt gaudavo-i įnirtingų ka-įmeriką ir paėmęs pinigus, 
linią kvšių. Fąi kaliniams Bet paskui nei į Ameriką nu
buvo duota d

1 disciplina fien išnyko.
■-valios. Vi- gabeno, nei pinigų sugrąži- 

>• no. Todėl mirtimi atsiker-

TENEATSILIEKA IR KUQpPS

Ne visada yra taip, kad toli bažnyčia arti Dievas, 
nyčia toli Dievas. Štai kaip dedasi sn L. D. K. S. rdkjgįj^| 
Centrui atsišaukus pirmoji ir antroji kuopos, kurios prie 
arti stovi, .visada atsiliepia ir su širdinga parama pribūviS^I 

šį rudenį iškilo naujas reikalas, reikalaująs keleto 
dolerių. Prisėjo į “Darbininko” namą indėti naują kroen^Į^J 
šiaip jau pataisymą daryti. Pasirodė, kad iš bėgamąją įpMĮt^i 
ku nebus galima išlaidą padengti. Tad Centras atsišaaMEĮiį 
kuopas ir pirmiauisa širdingai atsišaukė veiklioji, nuo lenaiJfcM 
garsėjusi Montellos 2-roji kuopa. Pranešė, kc d atsiųs 
moję ateityje tiek dolerinių, kiek kuopa nariu tur> o ji naaŠĄ? 
turi virš 300.

Sekė L. D. K. S. pirmosios So. Bostono kuopos atsiliepimia- j 
Jiji turėjo savo susirinkimą ketverge, spalio 29 d. Kuopgy 
pinu. J. Jaroša, kaip visada stojo už uolų “Darbininko” MEįJ 
mimą ir šiuo kartu už tai stojo. Nariai darė tą pat. KadaaįE 
kuopa nenorėjo būti su tuščiu iždu, kadangi dar reikėjo skuM*i 
dešimkę parapjios fėrams, tai šiuo kartu paskirta $15 su patĄyl 
ryšimu tą sumą patrigubinti, o gal ir paketurgubinti netolia^Į 
je ateityje. Tas bus galima padaryti, nes lapkr. 7 d įvyks yįf ;; 
na pramoga ir nutarta rengti prie progos kitą pramogą. •<'

Tesiteikia7 kitos L. D. K. S. kuopos atsiliepti, kąi g&agJL'j 
Centro laiškus ir turės susirinkimus. j

SUSIKŪLĖ SUBMARINAS 1 SUSISIEKIMO KONTERElfc 
S UORLAIVIU ! GIJA TARP LIETUVOS,^ 

Italijos pakrantėj, netoli 1 SSSR IR VOKIETIJOS J 
nuo salos Fino, atsitiko tas. i Kaunas, 6. X. (Elta). Prisj? 
k^^iatsitike nuo pašau- Ūnkus <|pi t«e»k'inio susisiekia 
lio ikSflUo. Ten susikūlė I"“’'.ar" fSSK- l-'etuvosir Vj-7Ž 

. . , . . „ kieti tos vi.*ai eilei svarbią
submannas su orlaiviu. Bu- „oati.ielicjarnn klausimų 
vo taip: orlaivis leidosi ju- rugsėjo 14 iki spalių 
rėn. o submarinas kilo iš gel-■Aiiunehen? Įvyko .^ainteresuo^Į 
mių. Pasitaikė, kad pavir- Lvalstybių koniergucija. 
šiuje abu instrumentu susiti- ruoštos tiesioginio susisiekimo 
ko ir susikūlė. Submarino|;rjp .nor"os .;“'P.ss5t? > j 

periskopas buvo nulaužtas ir * e
vanduo ūžtelėjo i vidų.
kapitono sumanumu subma- (kimo pervežimams 
rinas buvo išgelliėtas. Jis už-►tvarka kroviniams 
kamandavojo paleisti maši-pnecialinese 
nas taip, kad submarinasįf''>tPrno>e 

tuoj iškilti]. Tas buvo pada- 
rvta ir nelaimė išvengta.

NEDELIOJE

BOSTONO LIETUVIŲ O’NEIL KOMITETAS RENGIA

Didžiausias Prakalbas!
aų per dieną.

“Darbininkas" Dyka

gomis:

Viste frnėčfc flBTONO LIETUVIU <TNEIL1EMflTETAS.

PAKĖLĖ ALGAS
Newark. N. J. —Lidamų- 

jų paveikslu 
įlinkai i 
traktą ir algų pakėlimą.

teatru darbi- Lietuvą tvarkos t 
ikovojo nauja kon- Įimre<ni* pmkybo?

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
( KAMPAS E IR SILVER SIS., SOUTH BOSTON, MASS.

2:30 VALANDA PO PIETŲ

Lapkričio-Ncv. 1 d., 1925

IŠSISUKO NUO BAUSMĖS Į
New York.—August Hob- 

erman buvo suareštuotas už 
netvarkų -pasielgimą. Į jo 
but^i buvo atsiųsti darbiniu- 1 
kai daryti pataisymų. Bet 
jis darbininkus išvarė, sakv-j 
[damas, kad namų savininkas į 
[darbą turėjo atlikti vasarą, j 
!.Jis laukė teisme savo bylos 
ir netikėtai apalpo, sudribo ( 
ir mirė nuo širdies ligos. To-' 
kiu būdu išsisuko nuo baus-' 
mes. ■

! ta rifų normos
! Vokieti jos ste
(tiesiogini-siisisiekūną. išvysty- 
ros “tarifui taisyklė- šio susisie-» 

išdirbtą r 
pervežti ;

■dnienvse. t. V. 
ddytuvų vaga- 
.a tvarka vežti 
įruošti tarififfš 

kroviniams pervežti tarp SSSR; 
ir Lietuvc>. taip pat ir Klaipe-t 
dos uosto.

DARBININKAI ESĄ 
NEATSARGŪS

šeattle. Wash. — Šios val
stijos darbo departmentas 
pripažino, kad nelaimingi 
atsitikimai darbuose didėja 
dėl darbininku neatsargumo. 
Jei ir toliau bus toks neat
sargumas. tai kompensacijos 
ratos būsiančios pakeltos.

GYVATĖS GELEŽINKELIO i 
STOTYJE j

New London. Ct.—Berlin, 
geležinkelio stoty je moterų į 
skyriuje pro grindis išlindo 1 
trys gyvatės. Viena moteris 
taip persigando, kad apalpo. 
Vieną gyvatę pavyko nudėti, 
o dvi ištrūko. Dabar grin- 
dvs bus išgriautos ir gvvačjų 

jlizdai išnaikinti.

Iiiisų delegatų nuomone,’, 
prie dabartinė.* pervežimo pert 

a* kelias daug- 
■ susisiekimai,' 

irsegu kiti zeležinkelū: ir jūrą.’ 
) '< -iiai. ne- daugely vietų praK 
Ikes reikia ]x*rkrovinėti čia J 
j laivą, čia iš jo vėl į traukngj; 
Nptruku.* prasidės SSSR javą* 1 
išvežimą* i užsieni. Del to ąjįį, *

PATOGU IR PIGU
“Darbininko” name išn?omuo-

AIRIAI ESKIMOSAI 1
Dubliu. Airija. — Berlino 

universiteto prof. Porkony 
laikė prakalbą ir įrodinėjo, 
kad airiai ir eskimosai t^os 1 
pat kilmės. Sakė, kad Eu
ropoj eskimosai gyveno- dj-, 
000 m.’pfieš KristųVtkad jie 
užsiliko tik Airijoj: 1

5-KTŲ KAMBARIŲ BUTAS ra 
▼isaii įren<imai» ir gtrfain apifl- 
dynra. K*in» Hfl.OaęUta.;

PATOGI KĖNIUI VISTA tin
kas# dirbtuvėlei ar prekybos raa- 
dAtal

Kreiptis j “ Darbininko” admi>

SURAS TIKRĄ ŽtRAMIŲ 
SKAIČIŲ

Washington. — Švietimo 
biuras ateinančiais metais 
už ves kovą prieš teralfabetiz- 
nfąjfar vra vps fcčifltifno dar
bą taip kad neliktų nemo
kančių skaityti ir rašyti.

• Kartn biuras bandys suras
ti pilną ^nalfahetų skaičių.

Kalbės: A. IVAS, Hoa JOSEPH H. 1MEIL Hen. MM F. FlIZGERALD, 
Hon. JOSEPH O’CONNELL Hsn. ED. L ĮSRAI, P. GUGAS. Mv. 
F. d. BAGOČUiS, p. K. J. PA8UUSKAS, p. K. SttHAUSKAS, p. M. 
TIEMS, Dr. J. G. SEYM09B, B. U «MKMAMĮfc. j. L PASAKARMIS,

Wt W. F. J. N0WU ir P J.CUHBL | 

Dainuos [Ha M. Gritrai& atas^lMt 0. firibaiU
Tokią prakalbą kaip šios, tai So. Boeta> lietuviai dar ntr*. tarėję. Jose bus aiiktaamą 

nepaprastos svarbos dalykai paliečianti Batono miestą ir ja fTveotejua. Lietuviai Amsrfkoa 

piliečiai ir nepiliečiai visi be skirtumo ateikite i r išgirskite šias >raka*MM. Joae išgirsite daug 

ko nepaprastai svarbaus.

MIRĖ IŠ IŠGĄSČIO
Svraeuse. N. Y. — Pasi

baidęs arklys buvo vaiko 
mirties priežastimi. August 
Palmisano. puspenktų metu 
amžiaus buvo gatvėje ir pa
mate. kad pasibaidęs arklys 
su vežimu atbėga. Vaikas 
persigandęs dar bėgo, bet 
susmuko ir mirė. Gi arklys 
užkliuvo prie automobiliaus 
ir už 20 pėdų nuo vaiko su
stojo. Daktaru būrvs'visaip 
bandė atgaivinti vaiką, bet ixįu pradeda eiti po 15-18 
nepavvko.

matoma." dideli.* tranzitas ] 
Lietuvą.

Kaunas, G. X. t Elta). Pas 
tiniuo.jii laiku sparčiai at 
prekių tranzitą.* jx»r Lietuvą'}^ 
Vokietijos Į SSSR ir atgal. 
rugsėjo 20 iki spalių m. 4 
SSSR i Vokieti ją praėjo trai 
tų 85 vagonai, o iš Vokieti 
SSSR — 125 vagonai krov 
Pa >k u t i 11 ė n 1 i s d ienomis
SSSR i Vokietiją vežamų

Kadangi ne visi išgali nŽsiprcnuĮEcruoti ‘ .
tad administracija nutarė daryti palengvinimų, kad tad Ijj

NAUJUS_____
TĄ PRENUMERATĄ GAUNA BAU DYKAI

tavoj*. t***-"
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•• ‘Darh.’ redaktoriai, no 
rodami pateisinti savo drau-

by ~ ■ f-
JtfeBMFS LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABORj 
>as seęSifd-class matter s£pt. 12, 1915 ut JĮie post Office at Boston, Mass. t 

'nader the Ąęt of Mareh’3;18T9.”■ ifc
ai®e farjphiling att®eei:t 

SSUttfaf OctohefS, 1S

įly -■ L* * J__ $4.50
pn. and suburbą/---------- $5.50

iręjgn countries yęarly-.-.. $5.50

i teismą ir teismas;, išnagri- 
j lėj ęs jos bylą,'. arba j ą pa- 

arioa?"dar daugiau 
pabaudos pridės.

4 ‘ V ienybės ’ L redaktoriai 
stato tokį klausimą: “ Ar ga
li'teismas be valdžios gysven- 
ti i" Jau šip klausimo su
formavimas parodo kokie 
skysti tie “V.” redaktoriai. 
Mums rodos, kad galima 

j gų žygius prieš Bortkevičie-į klausti: “Ar valdžia gali be 
nę, jėzuitiškai Įkalbinėjau teismo gyveuti, nes .kad 
buk tą seną moterį i kalėji- j teismas be valdžios'gali ap ■ 
mų pasodino ,ie Lietuvos vai ■ įti. tai aiSku kai di<.tia 

bet teismas. Bet kasi T . _ ,, , .
vra teisinas, ar ,re dalis va! ). Jel8u ‘ Vienybes redak- 
džios.’ Ar gali teismas beltoriai norėtų plačiau susipa- 
valdžios gyventi?” ’ jžinti su šiuo klausimu, tai 
Ponai "V.- ,-deaktoriai! y,artu>ne pastaityti Lie- 

, •_ . - x ? ,.ta tuvos konstitucijoje \ perkam pis meluojate? Dar- . .
, • - , , skvrima — Teismas ir Lietn-ibinmkas niekuomet nema- ' . ‘ , v. . .

- - , ■ A T • l u-- vos istatvmus. kur plačiai tieGs,' Savo reikalavimus Graikijai ir Bulgarijai siųsdama Tautų j ne smerkti Lietuvos valdžios . . . ,v ,v.
II®', , . - u- it • v • , • : klausimėliai išaiškinami.Sąjunga buvo tikra, kad net mažos valstybes nepaklausys jos juz pasielgimą su Bortkevi-, 
Įllę jšakymo ir nesudės ginklu. Toki įsakymą paruošdama Sąjun- čiene, todėl valdžios žygių;

žinojo, kad jos padėtis nepavydėtina. Jos dabartinis mos- pateisinti arba teisinti nė ne-į AVINĖLIAI NEKALTIEJI! 
g. ;tas padarytas tik todėl, kad Europos ramybės darkytojai, tai sapHavo. Jeigu jums žino-i Lirtuvc^ žLrtačiitinLti birt 
H| -mažos valstybės, su kuriomis galima elgtis be jokių ceremonijų. jnf.h kad Bortkevičienė nu- .kodilio ašaras lieja dėl Klai- 
■gg -/Visai kitaip jinai jaustus jeigu susikirtimas įvyktų tarpe dvie- h)austa administratvriu bū-'pėdos seimelio rinkimu. Vi- 
B jų didelių valstybių; jos nutarimai bei įsakymai tuomet nepi- Į(ki ])e teisn]0 įe]kb fai su kaitillinkais vadina 
||| siektų tikslo. ‘ ... ■ , , i .i

. J Kada tūlą laiką tam atgaHtalija užėmė graikų salą Koriu,

II tuomet, nežiūrint Į Tautų Sąjungos protestą, jai teko sutikti įsu
■ įvykusiu faktu. u.,-., --

Kada Lenkija-spalių 7 dieną pasirašė su Lietuva Suvalkų | sakv Xra tokie Įstatymai., ku- j dieni astis 
taikos sutartį ir kitą dieną smurtu su gen. Želigovskio pagelba 
puolė Lietuvą ir pagrobė Vilnių, tada Tautų Sąjunga tylėjo.

Bejėgė Tautų Sąjunga negali priversti Prancūzijos sustab- 
^ dyti Morokos ir Sirijos skerdynes. Negali ji padaryti galo Ang 

lijos groboniškai politikai Kinijoje ir Indijoje. Apie tokiuos 
dalykus Tautų Sąjunga bijo prasižioti. O jei tokiuose.svar- 

_ ibiuose klausimuose tylima, tai ko benorėti, kad su Tautų Są- 
autoritetu skąitytūsi kad ir antraeilės bei trečiaeilės 

/ Jstybės. ' • —1
Tautų Sąjunga tuo būdu parodo pliką, savo silpnumą. Tau- 

tų Sąjunga labai bloga priemonė pasaulinės taikos palaikymui. 
Joje tebeviešpatauja protekcionizmas ir neteisybė, o kol taip 
bus prie taikos neprieisime. Apie taiką kalbėti dabar, kada 

i visos šalys nuo galvos iki užkulnių apsišarvojusios būtų berg- 
tižias reikalus. Tol. kol neįvyks visuotinas tautų nusiginkla- 

B • vimas—karai neišnyks ir kas mielą dienelę galime laukti žmo- 
g- iūų skerdynių.

ĮREMTA AB#

“Vienybės” readktoi'iai, iš- 
. c dkmlio nerdamiesi, įrodinėja,

rate of postage provided for in Seetion 11O3L , ,. , , ,
r, authorized on Juiy 12,1918” [kad silauzminkų “ darbuotp-

Prenumeratos Kaina: 11*’’ Bortkevičienė įkalinta
Metams --------- ---------------- $4.50; valdžios. Jei “Darbinin-
Boston e n- apylinkėse----- $a.□€>jkas” tvirtinąs kad teismo,

“ D A R B I N I N K A S ” j^1 “Darbininkas^ nieko ne-
hWest Broadway South Boston, Mass. psma-Kls, nes • nuonio-

. ' Tel. South Boston 0620 Pie

Politiška Marmaliene
. Balkanų karas, Prancūzijos ministerių kabineto krizis, be- 

šĮšafarbč Angbioie- kabineto nesusipratimai Vokietijoje, finansi- 
ar ekonominė suirutė Lenkijoje ir daugybe kitų Europos vai, 

Lštybių bėdų liūdyja, kad Europa dar neišsirito, bet grimsta į 
-didesnę suirutę.
Ju Tarytum tyčia, po Lokarno saugumo sutarties, po diplo- 
riatų pastangų sudaryti taiką, iškylo Balkanų karas. Didžio- 

g Šios valstybės subruzdo. Tautų Sąjunga riktelėjo Bulgarijai 
ft. dr Graikijai. Bet tas riktelėjimas mažą įspūdį tepadarė ir tą 
p puikiai nujaučia Tautų Sąjunga: ji apžlybo ir nusilpnėjo.

Jeigu jums žino-i Lietuvos šliuažininkai kro-

vįĮ^ęeįų laikrųšeįąiLsu 
daleliu . džiaugsmu įjįsi- 
štvmgs šitą šmeižtą išpūsti 
visame pasaulyje. Ir tai da
ro valstybiškai nusistačiusi(^PASIRYŽIMAS 2-JE KUO- 
partija..." i

“Tą patį daro jie ir gyvu, 
žodžiu. Prieš jų šulą p. Tor- 
nau už vyirausybės šmeiži
mą buvo iškelta byla. Bet... 
sąjungininką argi baus? 
Prieš apskričių Seimelių rin
kimus valstiečių liaudininkų 
Seimo atstovas p. Badys mi
tinguose visaip šmeižė Lietu
vos vyirausybę. Tai darė 
tuo metu, kai vokiečiai ko
vojo su lietuviais. Pavyz
džiui. vienas jo argumentų 
prieš vyriausybę buvęs, kad, 
girdi, Dr. L. Bitsras prieš 
karą nemokėjęs lietuvių kal
bos. Todėl nenuostabu, jei
gu Klaipėdos krašto lietu 
viai klausia, ar šiandien mi- 
nisteriai moka lietuviškai. -•

TŽinoma, jis puikiausiai* 
patarnavo vokiečiams, tai I 
kur gi jie neg,irs valstiečių I 
liaudininkų ?

"Nekitai]) yra ir su Sei
melio rinkiniais. Gal yra ten 
žiHonių. kurie ydalyką rim
čiau žiūri, bet paulinė ne-

bininko” 118 Nt • minėte;
Pasirodo, kad daromos centre 
organizacijos stovio pagerini
mo reformos reiUauja išlai
dų, kurias būtinai rėikia suda
ryti. Po pranešto eite prie 
diskusijų. Galų pk apsistota 
ties pasiūlymu: sudėti aukų ir 

i paremtų Centro užnanymus. Į- , 
pavyzdžiu kitoms kuopoms 'nešimas paremtas ir priimtas 

ir jis taip atrodo: — Kadangi 
mes išpirkinėjame ir ne mažai 
pinigų išleidžiame Kalėdų do
vanoms svetimiems reikalams, 
o čia savo mylimam, laikraščiui 
ir draugui, kuris mus kas ant
rą dieną atlanko ir apipasako- 
ja apie viso pasaulio įvykius,, 
to nepadarome, tad šiuo tebū
na nutarta, kad kiekvienas 
mūsų kuopos narys sudeda au
kų po dolerį, daugiau ar ma
žiau, kiek leidžia išgalės.

Išrenkama aukų komisija is 
6 narių, kuriai statoma pagei
davimu, . kad_būtų, surinkta 
tiek dolerių, kiek mūsų kuopo
je narių, o narių mes turime 
virš 300. Atsilankę susirinki- 
man tuč-tuojaus sudėjo po vie
ną dolerį ir tuomi padarė labai 
gražią pradžią.

Tas parodo, kad mūsų kuo
pa labai rūpinasi savo organi
zacija ir labai jai atjaučia. Ir 
kaipgi neatjaus, kad nuo perei
to seimo mūsą organizacija pa- 

’sidarė judresnė, nes mūsų lai
kraštis “Darbininkas” paūgė
jo savo turiniu, kad net malo
nu jį Į rankas paimti.

Be to, kuopi nutarė:, pasiųs
ti širdingą pasveikinimą ir ačiū 
naujam mūsų darbuotojui cen
tro sekretoriuired. J. Bikiniui, 
kuris daug triūso ir pastangų 
įdėjo mūsų organo ir ūpo pakė-

■ limui. ”

?oje ,
LD. K. S. centras “Dar-, 

bininke” apibudino organi
zacijos reikalus ir paragino 
kuopas parodyti didesnio gy
vumo ir veiklumo organiza
cijos reikaluose. Visuomet 
statomoji Montellos 2 kuopa

ir šiuo kartu pralenkė visas 
kuopas savo sumanumu ir 

1 susipratimu. Kiek toje kuo
poje pasiryžimo ir pasišven
timo, parodo ką tik gautas iš 
jos raštas, kurį ištisai čia 
dedame.

MONTELLO, MASS.
I L. D. K. S. 2 kuopos ekstra 

* (susirinkimas įvyko nedėlioję, 
spalių 25 d., 6 vaL vak., para
pijos svetainėje. Susirinkimo 
tikslas — sužinoti tikrą mūsų 
organizacijos dabartinį stovį, 
nes apie tai galėjo gerai pain
formuoti 2 mūsų kuopos nariai, 

apykanta stumia į Tautos kurie išrinkti į centro valdybą, 
priešininkų eiles partijos fa- įp kurie pasižadėjo viską at- 
•latikus. įpasakoti.

"Savo darbu valstiečių] Nariai, įdomaudami tuo su- 
liaudininkų žmonės padėjo ;sirinkiTnn gausiai jį aplankė, 
sustiprinti Einlieitsfronta ir1— , __ T.. t i Pranešimą daro centor narys J. čia tik vra ju pozitvvus dar-1 . , . , ,
bas. IŠ antros pusės be- yramam^, kuris dalyvavo 
šmeiždami vyriausybę ar jie i vakarykščiame Centro valdy- 

bos posėdy. Jo raportas, susi
dedąs net iš 11 punktų, labai 
vaizdžiai apibudino visą reika
lų stovį.

Paaiškėjo, kad centrui gana 
sunku išrišti finansinį klausi
mą, kuris susidarė iš nepapras
tų išlaidų, apie kurias “Dar-

mes galėtume sutikti, kad Darbo Eederaciją. “Lietu
va Idžia nubaudė. bet ir tame' vos Žinioj” pilnos prąshna- 
atsitikime nieko blogo nėra: nymų. ir kplionių. Kauno

> “Rytas” vaizdžiai 
riais burnojimas draudžia-^nupiešia tų “avinėlių nekal- 
mas administraciniu būdu,'tųjų” darbelius. kuriuose al
tai labai puiku. spindi jų “nuopelnai” Klai-

Kai dėl teismo priklauso
mybės. tai tenka pasakyti, 
kad ne “Darb..” bet “Vie
nybė” nenusimano. Mes su
tinkame. kad ten- kur yra j 
valdžia, ten turi būti ir teis-' 
inas. bet nesutinkame, kad 
teismas yra valdžios dalis. 
Mums yra žinoma, kad Lie
tuvos konstitucija einant, 
valstybės valdžią vykdo Sei
mu.-. Vyriausybė ir Teismas. I 
Tai yra trys skirtingos in
stancijos. Be to. Teismas 
'yra nepriklausoma: 
Iriausvbė ne. nes

spindi j u
pėdos- kraštui. Pacituojame:

*•* ‘Lietuvos Žinios’ maty
ti. taip pat yra Klaipėdos 
Einheitsfronto vienas dides
nių šulų. Einheitsfronto 
spauda semtė semia visas ne
sąmones ir prasimanymus iš 
'Lietuvos Žinių,’ o pačius 
liaudininkus giria, kaip tik
rus darbininkų atstovus ir 
savo draugus.

" ‘Menieler Dampfboot.' 
' Volksstimmė.' ‘Lietuvisch- 
ka Ceitunga-" pilnos iš 'Lie
tuvos Žinių' citatų. Ir šiuo 
momentu, kai lietuviškos 
Klaipėdos krašto partijos 
bendur frontu ginasi nuo vo
kiečių puolimų ‘Lietuvos Ži
nios’ neša ardančią vienybės i

(iirbo savo organizacini dar
bą ? Ne. Tiesa, pastaruo
ju laiku p. Žygelis darė žy
gių. bet ne ką nors organi
zuoti, tik kitų triūsų norėjo 
pasinaudoti. Būtent, nori 
sutraukti j savo bučių ma
žuosius laukininkus.

“Įdomu ir tai. kad vals
tiečiai liaudininkai nesibijo 
toj partijoj esančio kun. Dr. 
Gaigalaičio).

“Prisiminus sunkų vietos 
lietuvių padėjimą, pralietą 
geriausių Lietuvos sūnų 
kraują vadavusių tą kraštą, 
juoda dėmė krinta jiems 
kaip Einheitsfronto. (gal būt į 
ir be piktos valios) bendra
darbiams.

“Lietuvos Žinių” nesąmo
nes kartoja mūsų laisvama- 
! yriai ir jomis remdamiesi 
drabsto purvais savo idėjos 

j priešininkus. “Lietuvos Ži

rnių” straipsnius ištisai ^>er- 
'sispauzdina visi tie užsienio 
į laikraščiai, kurie nusistatę 

“Vietos lietuvių kova toli-prieš Lietuvą’. Iš čia seka, 
gražu dar nelaimėta. Juk p. .kad Lietuvos laisvamanių ir 
Lėbautas už reikalavimą I Amerikos laisvamaniu pui- 
f"yw M>><y buvo ,kiai susiedama su tokie- 
nubaustas. Ar reikia dar di-ri. ..... T. ,
, • i • » t „u „ y-iais ir kitais Lietuvos prie-desnio kuriozo’ Laikas vi-L . . v 1
siems kam reikia pramerkti P’iėš Lietuvos respubli- 
akis.” . ką.

2-ra kuopa

MONTELLO, MASS.
L. D. K S. 2 kuopos nepa

prastas mėnesinis susirinkimas 
Įvyks lapkri<’io2 d., utarninke. 
Labai svarbu visiems būti, nes 
bus svarstoma 2‘2 lapkričio 
ruošiamojo artisto -J. Bikinio" 
vakaro reikalai. Be to. visi 
tie. J<urie dar neužsiniokčjote 
nemažiau kai-irž 3 mėn.. pasi
rūpinkite atlyginti. kad ne
reikėtu pas kiekvieną erti ko- 
lektuoti.

Galingos politinės dirigentės Prancūzijos ministerių kabi
neto krizis, tai naujas Įrodymas tam kad Europos padėtis ne- j 
pastovi ir chaotinga. i

Prancūzijos gyvenimo tragedija, tame, kad ji prisidirbo; 
tiek skolų, kad jas neišmokės nei perdu šimtmečiu, o čia. kai į 

-nelaimei, išorinė Prancūzijos politika—Morokos, Sirijos karai j 
ūžte ėda pinigus. Pinigų reikia, bet ju nėra, o paskolų niekas i 
tebeduoda, nes su nubankrutavusiais prancūzų imperialistais j 
niekas nebenori apie paskolas kalbėti. i

Prancūzijos premiero Paini e vė kabineto griuvimas Įrodo I 
. pilną klonialės politikos fiasko. Karu tęsimas Prancūziją nu ! 

ves į pilną suirutę. Karo vedimo politika, kurią su, Įsismagė- j 
L jhnu vedė buvęs premieras, pakrvpo kiton vagon ir jos veikiam i 

'■“tieji asmenys apleido politinę areną. Galimas daiktas, kadį 
prie valdžios vairo stos karui nepritaria žmonės, o tuomet, ka- 
rui užsibaigus, kiek sustiprės pakrikę šalies finansai.

Jeigu būsimam Prancūzijos kabinetui pasiseks susitarti su 
*jjLmerika dėl skolų atmokėjimo. tuomet Prancūzija Įeis i nor- 

|y <G'alų gyvenimo tempą. Dabartiniu laiku politinė Prancūzijos 
Jjgadėtis ant tiek rimta, kad jai nepakitėjus galima laukti rimtų 

Š |Jtomplikaci j ų.
1 Vokietijos valdančiose sferose Įvyksta nesusipratimu dėl 

• L^augumo sutarties. Trys kabineto nariai, iš tautininkų grupių, 
LifezignaVo pareikšdami nepasitenkinimo saugumo konferencijos 
'""aviniais. Monarchistai kelia triukšmo ir žada aštriai koyoti 

ries tos sutarties ratifikavimą velsiečių parlamente. Konflik 
į-L-4Įąs sukėlė susirūpinimo angluose Būties Anglijos premieras 

tkdonaldas draugiškame pasikalbėjime su vokiečių premie- 
Stresemanu pareiškė, kad Vokietijos monarchistų pastangų 
araližavus. vokiečiai gali nustoti anglų darbininkų para- 

os ir simpatijų. Vokiečių valdančios sferos tikisi, kad kon- 
bus likviduotas, nes valdžios pusę palaikąs prezidentas 

j^indenburgas. Kaip ten nebuvę, bet tokie, kad ir mažesnio po 
“džio, kivirčiai Įneša disonanso Į bendrą Europos taikos kon- 

ą. Dar blogiau Lenkijoje. Lenkų spauda praneša, kad lenkų 
krizis didėjąs. Iš Varšuvos gaunama žinių, kad Lenki- 

valstybinis bankas atsisakąs išmokėti žmonių įdėlius, todėl 
oje šaly pasidarė sujudimas ir nepasitikėjimas rytojumi.

zlotas galvotrūkčiais puola. Kas Lenkija privedė liepto 
įįo, mums gerai žinoma, todėl'nebetenka plačiai kalbėti. Ga- 
Jras priminus, kad lietuvių, ukrainiečių ir baltgudžių skriau-

. 4i 3 veda Lenkiją Į bedugnės kraštą.
-^-4 / prie tokios politinės konjunktūros, Lietuva atnaujino dery- 

.su Lenkija dėl miško plukdymo Nemūnu. Šiuo momentu 
ybų tęsimas gali išeiti Lietuvos naudai, nes-tuomet, kai prie- 

,-Minuose nteamu,| jie nuolai^e—“

t'

i

t

t- ggsassfaaUfcgŽK ,

teismas,

-ak- mų Teisėtumą. Vadina-1 
-i. jeigu vyriausybė. tariant 
id ministram ja. Bortkevičie- 
nę nubaudė už prasikaltimą, j 
ir jei ji nepatenkinta tuo' 
sprendimu, tai gali kreiptis

"Tm leidžiamuose alsi-• 
šaukimuose be prasimanymų J 
neapseinama. Paskutine to- ' 
kia kaimo pletkininkų sensa- j- 
cija ■— tai. girdi Klaipėdos

“Tavorščiaus” Lenino Mumija
Rašo Homo

(Tęsinys)
Netrukus Ugnimis, pavirtęs Į faraonišką mumiją, užsikon

servavo >avo karste. Bet sovietiškieji graboriai ir baizamuoto- 
jai taip •škaradnai’* atliko savo darbą, kad mūsų “tavorščius 
pradėjo g<>sti i r ii vokti, y Susirūpino komisarai, komisarėliai iri 
ėmė ieškoti tokio žmogaus, kuris taip-tą ponuli užmarinuotų, 
kad jam jokio ‘difference” nebūtų. Surado. Darbą atliko ir 
gerai. Bet pravartu su tuo Įvykiu arčiau susipažinti. Apie 
Lenine mumijft papasakoja rusu j>rofesoriu> V. Vorobjovas, ku- 
ris jo lavoną balzamavo ir apie tai Berline viešėdamas papasa
kojo >avo draugams-daktarains.’ Tasai papasakojimas labai 
Įdomus, n.^s padiunla tiesiog nepaprastas žinias apie tai, kaip jis 
apėmė originališką tarnybą, kurią tik Sovietijoje tegalima 
apimti.

Ta.-ai išsireiškimas pa>iredė pavojingas, nes studento būta 
komunisto, l'ž valandos .-veikato- komisaras patelefonavo pro 
fesoriui paliepdamas jam atvykti Į sveikatos komisariato ka
binetą.

Nieko blogo nemanydamas. Vorobjovas nuvyko pas komi
sarą. Pastarasis nieko nelaukdamas apipylė jį paklausimais.

— Tamsta ką tik išsireiškei. kad drg. liemuo balzamavimo 
darbas netikrai atliktas. Kokie pas tamstą daviniai tokiems 
tvirtinimams?

— Absoliučiai jokių—atsakė sumišęs profesorius.
— Bet juk tamsta tvirtinai, kad Abrikosovas ir kompani

ja nemoka dirbti.
— Maža ką aš pasakiau ... AŠ labai pavargau nuo pa

skaitos ir ne visai aiškiai nuginiau studento klausimą.
Nepatenkintas komisaras atleido profesorių, bet už poros 

dienų iš Maskvos atėjo su Dzeržinskio ir Semaškos parašais te
legrama: “Profesoriui Vorobjovui. Tuojaus pribūti Maskvon 
“narkomzdravui’ (liaudies sveikatos komisarui) žinomuoju 
reikalu. Pavesti salon-vagoną. atatipkamus kelionpinigius, 
dienpinigius ir t. t.”

Parai praslinkus profesorius Vorobjovas pribuvo Maskvon. 
Stoty jį pasitiko Dzeržinskis, Semaško ir Kalininas. Iš sto
ties profesorių nu1\ulėjo į centraiinę valdžios įstaigą: kur jam 
suruošė pusryčius. Sovnarkoino nariai labai maloniai ir man
dagiai su profesorium šnekučiavo. Po pusryčių Dzeržinskis pa
prašė pavelijimo pradėti reikalą. Pirmuoju Dzeržinskio klau
simu buvo:

— Ar teisingai profesorius Ahrikosovas užbalzamavo Leni
no lavoną ir ar nebuvo blogos valios tame, kad Lenino lavonas'

1920 metais, prof. V. Vorobjovas, sovietų režimo nepakęs
damas. pabėgo iš Charkovo, kur laikydavo anatomijos paskai
tas. i Bulgariją. Kaipo gabiam ir žinomam profesoriui anato
mui. jam buvo pasiūlyta sjiecialė katedra prie Sofijos univer
siteto. J 1923 metų pabaigą profesorius, išsiilgęs savo tėviškės, 
pradėjo susirašinėjimą su Charkovo universitetu dėl grįžimo Į 
universitetą.

Pastangos nenuėjo niekais. “Ukrainiečių respublikos’’ 
sveikatos komisariatas prašymą patenkino ir garantavo profe
soriaus asmens neliečiamybę.

Vieną kartą, 1924 metų pradžioje. V. Vorobjovas, baigęs 
paskaitą, pradėjo privatišką pasikalbėjimą su studentų grupe
le. Taip besikalbant prie jo priėjo studentas ir parodė Char
kovo laikraščio “Lzvestija” raudonu paišeliu apvestą pastabą, 
apie tau kad prof. Ahrikosovo užbalzamuotas Lenino lavonas kvepia jo blogas atsakymas jo kolegai, Vorobjovas atsakė, kad 
ėmęs pūti. ' .

apie..tai manai,

pradėjo pūti ?
Gerai suprasdamas, ko nori “čekos” viršininkas ir kuo

profesoriųs Abrik,osovas—vienintelis tos rūšies specialistas ir

j. j.

PRANEŠIMAS
Šiliniai pranešu, kad Ameri

kos Lietuviu 1L K. Moterų Są
jungos Mas\. Maine ir Nevr 
Hampshire Apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks .pradžioje, 
vasario mėnesio 1926 metų, Šv. * 
Kazimiero Parapijos Svetainė
je, po No. 41 Providenee St.. 
tVorcester, Jlass.

Tikra dim suvažiavimo bus 
paskelbta kiek vėliau.

Taip-gi primenu, kad šiame 
suvažiavime bus ir išdirbinių 
paroda. Taigi kviečiamos vi
sos sesutės katalikės, kad ir m1 
sąjungietės prisidėti prie šios 
parodos, tai yra siųsti savo iš
dirbinius į parodą. Kur ir 
kam siųsti bus pranešta kiek 
vėliau spaudoje. Bus skiria
mos dovanos už gražiausius, ir 
į vai riausius išdirbinius.

Su tikra pagarba,
Al. V.Kneižienė,

A. L. R.K. llotbrij Sąjungos 
Mass., Maine ir N. H. Apskr.

%
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EAST BOSTON OFFICE
147 Maveriek St., East Boston 
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811-812 Old South Buildinf
294 Washington Street 

Boston, Mass.

ATYDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS

Pranešu, jog kų lik išėjo iš spaudos 
iš nelje i lietuviškų šokių knygutė* unt smuikus. 

..... ...........  - ’ ‘ 1
Tai yra į kadrilius. 1 guliopas, 8 polkos. 6 val- 

i<-;i. 3 mazurkos ir daug kitokių lietu- 
j viškų šokių:

* _ . . . « - įVHi gražiabalsių. Programų
pusėtinai pei dainų dalyų bus daugiausia 
ii x’o!iuiik:ni loiL-n .... _ . .

tao Ir UGtAn

au*H

T. Agotyte

L. Tolstojus

medžiu.

tori

Kosti, preke |1, $L75 ir $SA). G4& 
te gauti iiožnoj gptfekoj 
dėjų Z. E INI K CO., 
Union City, Conn.

Kaukazo Nelaisvis
Vertė Vai. Vidugirytė

čia aptiekoriiis garantuoti jį. arba >u- 
irryžinti jusi; pinigus. jei nebūtumėt pil
imi užgnnėlinti. Rekomenduoja uitis, 
gani n tuoju mus ir imrduodanuts oer vi

ii pertrauko; 
ų raižei į &. 
£■% kiti ui- 

>je spausdina- 
mtj MfcteaMų i* įmokėjoimimav . i t 

efeoras niekuomet taip -afipį

Ii Boitm 
Samaria -fenai 13 
Caronia

LAWRENCS, MASS.
Spalio 25 d. Šv. Pranciškaus 

bažnytinėj svetainėj atsilankė 
1 gerb. kun. Kiškis, kuris vieši

tiražinis viršeliais pagražinta. Su pri- 
l iuntiinu S1.00.

LONGINAS BUINIS
12<> AVebster Avė.. Cambridge. Mass.

Geras paprotys

Ruffles
ruiuiki.-.a Pleiskanas. svarbiausi 

sražin plaukų.
Nusipirkite bonką už 65c šiandien, 

pas si'.'O vaistininką. ?Sc kuomet 
si'jsėkma tiesiog iš laboratorijos.

r AD. RICHTER & CO.

gero. A. Vanagaičio kompozici
jos, būtent: “Leiskit į Tėvy
nę,“ “Ei pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim“ ir k.

▲at. Žiemys

kė labiau skylę ir žiūri.
Pro skylę jam buvo matyti kelias: jis pjo nuo kalno že- 

■iivn: dešinėj- matėsi totorių saklė (namai), šalę jos augo du

11.
Beveik visą naktį jis nemiegojo. Naktys ouvo trumpos. 
>kv!c ji> mato—pradeda, aušti. Žilinąs atsikėlė, pradras-

pH.sį\ittį»iii laiku čyptai apy- 
šųjtis tųpkus hetus^rofcaį įki 
rėjo žmonėmis.

Dąrbųi fabrikuose .nekaip te
eina. Žinoma, randasi viena 
kita išdirbystė ką ir pusėtinai 
dirba, bet abelnai ėmus negali
ma darbais pasidžiaugti. Siu
vimo vyriškų drabužių dirbtu
vės, kad ir j 
rą dirbo, bet vėliausiu laiku iš 
priežasties darbo mainymo vo* 
juda. Nuėjus *į unijos ofisą, 
matosi darbo ieškančių žmonių 
daug.' Paprastam darbininkui 
darbų gauti visiškai sunku. Me- 
kanikams šiek tiek lengviau su 
darbo gavimu, bet tik gerokai 
miesto gatves patrypus.

Ii vietos lietuvių gyvenimo į
Į vietos lietuvių veikimų pa- i keletą dienų pas gerb. knn. F. 

žvelgus darosi ir liūdna ir ma-: A. Virmauskį. Jisai yra Lietu- 
lonu. Liūdna tuomi, kad. tie-, vos ateitininkų atstovas su tuo 
sioginis dėl Lietuvos veikimas tikslu lankosi ir mūsų kolonyoj 
beveik miręs žymiosios lietuvių suteikdamas 
dalies. Ypatingai nesmagu, 
kad spalio 7 d. nieks nei pirštu 
nemosterėjo liūdnoms Vilniaus

• pagrobimo sukaktuvėms, neigi 
jo greitesniam atvadavimui.
Tą matant, gaubia galvą juo .F. M. Jura; 
dos mintys, 
slegia širdį 
nai Bocliesterio lietuvių veiki
mas Tėvynės gerui Amerikos 
liet, laikraštijoj klegėjo, dar
buotės vadai džiaugėsi, kitų 
kolonijų lietuviai mus sau pa
vyzdžiu statė. Tuomet roches- 
teriečių veikimas atsispindėjo 
lyg aušrinė erdvių skliautuose. 
Tat garbingos praeities prisi
minimu sklaidykim atšalimą, 
ar net apsileidimą. Po ilgam 
poilsiui atgimkim tyrų tėvy
nainių dvasioje, energija apsi
šarvavę sukruskim išnaujo prie 
darbo Vilniui vaduoti.

Gi daug malonumo daro liet., 
ypač jaunimo susispietusio prie

Girdėtis iš^jušežasties 15 metų 
choro gyvavimo paminėjimo 
rengia nepaprastų koncertą 15 
<1. lapkričio su dainomis ir lo
šimu. Į praktikus lankosi šalę 
choristų daugumas vietos lieti> 
vių gražiabalsių. Programc

leneĮątą, "V. Olukovikas. Elz. Da- 
raškevičieoė ir J. Zubaitis;
»po $1.00: Izabelė Gudelis ir M. 

Zarembieni. z
Nevienas ig susirinkusių žadėjo 

vėliau įsirtsyti į šv. Kaz. Dr-jos 
narius, nes dabar esą sunkūs lai
kai — bedartė. Tikiuos, kad dar
bams pagerėjus lietuviai savo pa
žadėjimuose ištesės. Prie šios pro
gos praneš. kad dar ankščiau yra 
įmokėję iš Worce*ter, Mass.

po $35.00: Barbora Kauneekai- 
tė, Ona Maliotė ir Antanina Kri
ščiūnaitė ;

po $2.00: J. Vieraitis, M. kau

PEKPTS Ngw DSCOVEKY

HARTFORD, cotnr.

Šv. Kasim. Dr-jos įgaliotinis; Ame-, 
rikoje, 41 Providence St., Worees- 
ter, Mass.

tai vienatinė linija kurios laivai regu
liariai per ištisus metus siuteteUa sta-1 
Oai su laisvosios Danzjgo valstijos por '

ir popffiar'p poyfesė teataba-

ĮSI State St BeatoR.'lgu*

W2 Vutaiugto* .fftmįt

ražią prakalbų 
viršminėtoj dienoj. Jo kalba 
neapsakomai aiški, nežiūrint 
kokiame kampe sėdėjo žodžių 
ištarmė skambėjo į kiekvieną 
asmenį. -Kalbėjo ir gerb. kun.

buvęs ateitinin- 
skaudus juasmas Į į<a>. Vakaro vedėju buvo gerb. 

O juk dar nese-lkun. F. A. Virmauskis.

JOS SKILVIO NBVIBINI- 
mSPRABJO!

Nervai Stebėtinai Pasitaisė
Mrs. Lhivid Hackett iš Hugen.'l»utg * 

N. Y., mums rašo: “Nuo pradėjimo vur i 
tori Nnga-Toue. aš stebėtinai tMisitai | 
siati. Mano nervai, viduriai ir kiti <>r į 
ganai labai daug pagerėjo. ' :
kenčiu nuo vidurių uemnlimo. kaip tik ' kuriose telpa 37 numeriai, 3 maršai, 1 
pradėjau vartvti Nnga-Tone. 'J 
ištikrųių didelis dalykas justi pasitsi-

_ .Musų laikraščio skaitytojai turėtų 
pamėginti Nuga-Tone ir jie. l»e abejo 
steltėsis. kaip sparčiui jisai veikia pa
našiuose atvejuos*1. N'uga-Tone pagiti- 
žina stiprumų ir jtajiegų, greitai panati- 
jitia nervus, kraujij ir kūnų, suteikia 
pailsinanti miegų, stimuliuoja kej»etiis 
it reguliuoja apetitų ir vidurius. Ištlir-

TL VĄ, b* ifi D«Bsi«Q { Klaipytu W 
tiktai vienos nakties keliose tetru te* 
Jokių ekstra IžkaBa^.

nekenti HnhnMatei H Ncw į
Laivas “E8TOMIA”... .Lafkr. 3
Laivas “ESTONIA”... .Graod. 8 

i i Lietuvą ant Kalėdų >
Jau laikus painisiyti ir rengtis Į :Lie- 
tiivų ant Kalėdų.

Kainos laivakorčių: Į Klaipėdų viso 
keliu vandeniu: 3 klesa $107; abi pust 
tiktai $181, 2 klesa $132.50; abi pusi 

tiktai $244.50.
BALTIC AMERICA ŪME

9 Broadway New York City 
Kreipkitės Šonai

ir prie savo dietinių agento

aaaiteta

Pridiju Twt■
amai

Tą vakarą dalyvavo mūsų 
tarpt1 ir prof. Židanavičius, ku
ris lavina jaunimą muzikos lai
kina.] vietoj pas ponus Padrais- 
kius.

].. Vyčių 70 kp. sekančiame 
susirinkime išduos raportą ats
tovai p-lės Emilija Šinioniutė. 
Marytė Mikuliutė ir kiti, kurie 
dalyvavo N. A. A. suvažiavime 
Providence, R. L

MANCHESTEE, N. H.
Lietuvių būrys

Įsoje ManchCsterio vyskupys- 
lietuvių para- 
ieste. Tos liet.

•ro vardu, y- 
aniūnas. Ne

skaitant Nashua iniv o kame yra 
■ietuvių parap., žymi apie “ū 

•a apsi-

> prie Gf.je tėra tik vi.- s 
Hv. Cecilijos choro pirmyn žer- Ipija \ashua. N. H 
girnas dailės srityje. Jie gra-1 parapijos, sy. Kaz. 
žiai šventadieniais bažnyčioje 
pagieda. Karts nuo karto pa
rengia koncertą publikos pa-‘šeimų, lietuvių

N.-.’jdokit Ruffle: katdien, kad užlaikius 
gti-o: od< įvelka ir kad turčti puikius 
r-..l;inčias plaukai.

a* d*l dSpttų 
drfeklinų fc t t. Š’-TSS

CUNARD LINK 
120 State Street 

feMtote. Mate*. r

51000 m «ž a

Ant kelio guli modas šuo. vaikštinėja ožka su ožkiukais. 
Mato—eina jaunutė totoraitė. apsivilkusi geltonais marški
niais. su kelnėms ir batais, su skarele, o ant galvos didelis, 
skardinis, pilnas vandens ąsotis. Eina ir veda už rankos nu- 
skustgalvį. vienmarškinį totoriuką. Totbraitė įėjo saklėn: iš
ėjo vakarykštis raudonbarzd.is totoris. šilkiniame bešmete (to
torių rūbas), su batais ant basų kojų, prie diržo kabo sidabri
nis durklas. Ant galvos aukšta juoda avies vilnų kepurė, nu
stumta ant pakaušio. Išėjęs, kiek pastovėjo. ]>aliepė kaž-ką 
darbininkui ir kaž-kur nuėjo.

Paskui prajojo dn vaiku arklių girdyti. Išbėgo dar skusto
mis galvomis, be kelnių, vienmarškiniai vaikai, susirinko krū
von. atėjo prie tvarto, paėmė šakelę ir kiša pro skylę. Žili
nąs suriko ant jų "bu.“ vaikai suklykę, išbėgiojo.

Nori Žilinąs gerti, išdžiūvo gerklėje: laukia, kuomet kas 
ateis. Girdi—atidaro tvartą. Jėjo raudonplaukis totoris. su 
juo—kitas, žemesnis, juodplaukis. Jo akys juodos, veidai rau
doni. barzda trumpa, nukirpta: jo veidas linksmas, jis vis juo
kias. Apsirėdęs juodplaukis dar geriau: mėlynas šilkinis, ap 
siuvinėtas galionais bešmetas, l ž juostos didelis, sidabrinis, 
durklas: bateliai raudoni, irgi sidabru išsiuvinėti. Ant tų plo
nų batelių dar buvo kiti stori batai. Kepurė aukšta, išbaltų 
avies vilnų.

Raudonplaukis totoris įėjo, kaž ką pasakė, lyg barėsi; du
rų atsirėmęs, durklu judindamas, lyg vilkas žiūri į Žilinų. O 
juodplaukis,—vikru*, judrus, lyg visas ant sprendžinų,—priėjo 
tiesiai prie Žilino, atsitūpė, šypso, sudavė jam rabka per pe
tį, pradėjo kaž kų kalbėti savo kalboje, daro akimis ženklus ir 
vis Įkalba: “gerai rusas! gerai rusas!“

• žilinąs nieko nesuprato ir sako:
— Duokite vandens atsigerti! -
Juodplaukis juokias. “Gerai rusaa!“—vis sako savo kal

boje.
j žiluma paroki ItpdftMs ir maitomis, kad duotų jfen gertų

Atbėgo mergaitė.—laiba, smulki, ant išvaizdos trylikos j 
įimtų, vėiču panaši į juinlplaukį. Galima buvo matyti, kad ji j 
jo duktė. Tokio.- pat juodo> akys, ir veidas buvo gražus. Ji 
buvo apsivilkus ilgais mėlynais' marškiniais: pakraščiai, ran
kovės ir kiūtinę marškinių raudonai išsiuvinėta: su kelnėmis, 
ant kojų bateliai. <> ant jų kiti aukštais užkulniais batai: ant į 
kaklo iš rusiškų pusrublinių monvtų karoliai. 'Galva neapdeng- ' 
ta. plaukai juodi, juose kaspinas; kaspinas apkabinėta." sidab
riniais nbliais.

Tėvas .jai kažką paliepė. Ji nubėgo ir vėl atėjo, nešina! 
skardiniu ąsočiu. Ji padavė vandenį Žilimui. pati atsitūpė ir. 
taip susikūprino, kad keliai siekė pečių. Ji sėdi, žiūri, pri-j 
merkus akis, i Žiliną, kaip jis geria.—kaip koksai žvėris.

Žilina.' atidarė jai ąsotėlį. <) ji atšoko, kaip laukinė ožka. : 
Net tėvas susijuokė. Jis pasiuntė ją dar kaž kur. Ji paėmė i 
ąsotį, nubėgo, atnešė ant apskritos lentelės duonos ir vėl atsi- 
tūpė, susikūprino, nenukreipia akių.—žiūri.

Totoriai nuėjo, užrakinę duris.
Po kiek laiko atėjo pas Žiliną darbininkas ir sako:
— Haj-da. keimininkas. baj-da!
Jistaip-pat nemoka rusiškai. Žilinąs tiktai supratot kad 

liepia kažkur eiti.
Žilina.' atsistojo, m paeina. šlu’iMioja. kaladė traukia koją 

Žilinąs nusekė paskui darbininkų Mato—totorių kai- 
ikšiiuts namų ir jų bažnyčia su bokštu. Prie vienų na-

Vaikai arklius laiko už pava
davę ranka ženklą, kad Žili 
vis kalki savo kalintje. ir įėjo

Kambarys geras, sienos lygiai nu- 
Prie priešakinės sienos sudėti įvairiaspalviai 
sienos apkabinėtos brangiais kilimais; ant ki- 
pistolietai. kardai.—visi sidabriniai. Palei 

Grindys iš žemię, švarios, tarsi klo-

ma>
inų stovi pabalnoti trys arkliai, 
džių. I> tų namų išėjo totoris. 
nas prisiartintų. O pats juokias 
i namus, dilinąs ir-gi Įėjo, 
krėstos moliu, 
pūkų pagalviai 
limų—šautuvai
vieną sieną maža krosnis.
jime. o visa priešakine kertė priklota vailokai?; ant vailoku 
kilimai, o ant kilimų pūkų pagalviai. Anikilimų sėdi totoriai: 
juodplaukis, raudonplaukis ir trys svečiak* Kiekvienam už nu
garos užmestos pūkų pogalvės. d r prieš jn^is ant apskritos len
tos padėta blynų, ištirpytas karvės sviestas puode ir ąsotėlis 
tmzos (totorių alus). Valgo rankomis, ir visų rankos sviestuo
tos. Juodplaukis totoris atsistojo, liepė pasodinti Žilinų šalę, 

ant kilimo, bet ant nedeagtų grindų, pats itoaujo aiaisėdo 
ant kilimo; vaišina svečius blynais ir buaa. • D^rMninkas pa
sodino Žilinų, pats nusiavė viršutinius batus, numetė juoe-prie 
durų, kur buvo ir kitų batai, ir atsisėdo ant vailoko arčiau pr» 
Ifeimininko: jis žiūri, kaip jie valgo, ^pval-

37 Gtorham Avėnue, BrookHne 
Tetephone Regent 6508

ANTANAS F. KHBIŽYS 
kuria lanko Suffolk Teishj mokyk
lą Ir užsiima Real Estate perdari- 
aėjimu, traną mano ofise kasdien# 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus Šventadienius. LietnviaL, kad 
ir mažai sukalbantieji angHSkal ga
li kreiptis {vairiais reikalai* pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, TeL So. 
Boston 1696.

PILVO IK NEMALIMO SKILVIO 
NAUJAS IŠKAPOJAI! ANT KATARO 
Skaudėjimas ir srųigiinM galva* paei- 
na iš vidurių, kraujo nečystumo Ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. ’lfittrtk 
Infusion, išgydys j 3 savaites. Pre
kė 75c.. baksas (pusė tuzinu) td T4;

stai yra vidurtų 1
pirma valgių* jt* apetito kėWį*u /ri t 
su Standard irt 
jo skanumo, šltoe
Vartok jas kmia-įifc

gan,

įti jis arMdhfctfls keti 
visai tušeha daifatril

te&g ir Jums. Fstahp u 
viduriu*, prašalina rite* 
aa% ketetflį, duRįlį * 
skausmai pe krutafcį, A 
dimus, ir tt Atsiugk 1C

v«Mų «atoda« 
v^įibtet,

, ttg jis prisidės bKe 
iž gryno pieno ir cukraus, 

ftrtlnrtte, latd ka

vtam VM& ftmua
Trys iNertys peeOriie &MM* PtaB pi»0riit> act 

ar ChaSange PteOo
2 taukiniai
1 aaukKukas druskos

l’lrt tiaašMUn fki 1
ir gerai -taptak. PrfiBb 
Plak su kiaušiniu J 
dargias ra vtetata riBMty, ”

S- iaukiUd sutirpinto sviesto

Kiekvienas

kfos josų 
PRUJ..44

FALL BIVSB.Maaa. ; 
ir-ar^-



ant pandos.

Dzhndzi- LAP
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K ŽIN10S Iš LIETUVOS

EXTRA! EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA

g

5 TEL. Se. Boston 0506—W.
? LIETUVYS DANTISTAS 

h. L KAPOČIUS 
\ 251 Broadtvay, So. Boston

4 (“Keleivio” name)
JOFTgo Valandos: nuo 9 iki 12, u»o 
/l:8Cfld 6 ir nno 6:30 iki 9 vakare. 
JSeredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
JtSnbatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned« 
-^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

OKęVAKARW
-kalbaC apife

’^‘3^^ti, dzimdž&j-J.
-ląpkr/ 8~ d. Šv. ?etro 

pijos salėjemuošia linksmą 
janu juskų/ vakarąA^i^’ 

Jhš irj«bla>4r dainiį^RtfOS- 
ęs atsilankyti. i

^ BOSTONO majoro 
RINKIMAI

iSš;4lapkricio Įvyksta Bostono 
mbro rinkimai. Kandidatais 
"•ė jomis pastatyta vB^»kėli 
olitikieria i. Vi sos ‘inės 

ės bei klubai smarkiai ruo- 
’-Į>rie tų. rinkimų. Ir lietn- 

Amerikos piliečiai nuo 
jyrĮęatsilięka: organizuojasi ir 

guoja.

RESPUBLIKOS PREZIDEN- 
įTAS IŠVAŽIAVO GYDYTIS 
_ Kaunas, 6. X. (Elta). Po- 

®3ias A. Stulginskas, Respubli 
plfeoš Prezidentas daktarų pata- 
iggriamas išvažiavo užsienin svei 
llpatos pataisyti. Drauge išva 
^^'iavo ir p. Stulginskienė. Ponas 
^^Prezidentas žada išbūti gydy- 
iggjmosi kurorte keletą savaičių. 
gęJam nesant. Respublikos Pre- 
gSb^adento pareigas eina Seimo 
^pirmininkas p. V. Petrulis.

O TĖVŲ KOMITETAI
pfT. Panevėžio Valst. gimnazijoj 
||fįšrinkta tėvų komitetas iš 16 
pramonių. Komiteto pirminin- 
gbkas p. Trapikas. Seminarijoj 
Įpevų komitetas išrinktas iš 11 
^.žmonių. Buvo rinkta nuo kiek- 
feivienos klasės po 1 atstovą. Ko- 
|Mmiteto pirmininkas p. Jurgutis. 
g|KSenasis komitetas naujam per- 
gšdavė kasą, kurioj buvo 480 lt. 
B? 37 et.

Įfeicshioper šimtus mettt - 
laukė tą| jau yra j . :f|J

Dėsnio. Galinga^Mnstis yrą sudaryta iš geriąusių n- brtmfj 
giausių gyduolių is visų kraštų svieto, ginų, A'ispkių medžią; 
aliejų, iš žolių, kvietkų ir visokių šaknų. įj

Deldmo Galingi testik skūrą į gestas ir dirbasil} 
kraują ir būna ilgą liiik’ą’ žmogaūš k'nne,' tai tokiu bndū išskirs ' 
to kraują, sustiprina*visą žmogaus 'organizmą' fr išvaro Taukah 
visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMĄ, RANKŲj 
KOJŲ, NUGAROS skaudėjimą, DUSULĮ, GALVOS skaudėj 
jimą, šaltį rankų kojų tirpimą ir atšalusio kraujo, ir taip viso-į; 
kius skaudėjimus (tik ne ronas). : „ ‘j
Didžiausia laimė pasaulyje kiekvieno žmogaus yra gėrėtis ’ '
sveikata. Didžiausi skarbai, honorai- ir užšitarnavimai nieku Į 
yra prieš atsakančią sveikatą.

Žmogus nupuolęs ant sveikatos, neatboja nieko,, nieks jo « 
netiešija, viskas jam apmirusiu ir be vertės. Atkreipiant ąty-į 
don bagočiuš (turtuolius) ne vienas tokis bagočins, neturintis 
sveikatos ątiduotų savo bagotystę sn mielu noru bile tik atsi- . 
kratyt ligos. ' • • ■ ■

Ir tu mielas Brolau Sesute nekankink savęs ilgiau ale eik ” 
tuojaus į vaistinyČią ar pas vietinį agentą ir pasipirk Deksnio ■ 
Galingos Afosties, kuri, tave išgelbės iš skausmų ir vargų.

Deksnio Galingą Mostį labai rekomenduoją garsingi pa- 
šaulio gydytojai. Kurią Amerikos valdžia pripažino ir užtvirti- 
no kaipo gįeriausią gyduolę pasauly dėl reumatiškų skaudėjimų. ‘

Garsinam visam pasauliui atvirai ir teisingai už kurias pa- < 
saulis paliudija ir dėkavoja už teisingumą gyduolių. j

Tūkstančiai žmonių yra išsigydė, o milijonai dar nežino j 
apie tai. j

Deksnio Galinga Mostis yra tiek verta aukso, kiek ji pa- į 
ti sveria sulig naudos gydymo. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00 i 
ir 15 centų už persiuntimą ekstra. į

Deksnio gyduoles parduoda išmintingi Aptiekoriai. 1 

Klauskit taip: DEKENS NEW DISCOVERY OINTMENT !

Jeigu negalėtum gauti pas vietini aptiek orių, tai prisiųsk ; 
mums šitą kuponą. į

Štai ką mums rašo šimtus tokių laiškų su padėkavonėmis 
aplaikom iš viso pasaulio kraštų. Žmonės dękavoja atvirai ir 
teisingai.

ketvhrhi^iehy.Penktiidienyir 
A/-Š :-1, šeštadieny,.

“QLD:HOMEWEEK”

VODEVILIUS IR ĄUKŠTOS RŪŠIES PAVEIKSLAI
LANKYKETRS TA^K^I^ATVESĮt^KTl® JSAVO šEIMVNAI 

Tiek daug 'juokų Ir malonumo!
Plgmadienlo vakarai, vakarai. .Bi'e kas gali dalyvauti lošime.
Penktadieny—JAXAD, Groserninkas dalys daiktus veltui

Du vaidinimu 3 vak, po piet ir 7-tą vai. vakarė
... įžanga. K.- *>jr 25,centai a_____

T fe įŠ1’įjjl, _ 2 Š-_ '—, -'y ■ r ■in' —-eįr-— -^.—4——-į
į IŠRINKITE MOT INĄ Į MOKYKLOS DIREKCIJĄ į

BaJsachdire^ tfž

-MANKAU ČBOIVLEY, 44 Cunuuings Rd.,.Brighton. Mass. |

PADĖKA

I Šayjpipk^'ĮŠaiit' pifrmo f toro; 2^4.
? -BoltonSt., S.Boston, Mass. (S.3i)'J

d«ffll8BANAMAS
Ntuni&Vš ūia»Žt^kibni>arių ir btbiutu- 

i s<>- Bastys,. Mass.
S. Boston* (L-3)

OiSI.8 ^ėrAspirkinys
SORCHĘįTER’Y — & šeimynų 

namas su įtaisymais, 28 kambariai 
Randų neša virš $1,900 į metus 
Žemės yra labai daug. Galima bū
davot! 3 namus arba turėti nuikv 
daržą. Vieta gerą. Parsiduoda pi 
giai. Reikia žmogaus su $4.900.90 
Vineent B.. Ambrose, 425 Broad- 
way, Tėl. Š. B. 1607. (B-31:

CITY POIN’TE priešais marią 
grasiausioj apielinkčj, 4 šeimyną 
20 kambarių namas su maudynė- 
•uis, elektrikais ir t. t.; vieta dėl 
krautuves; turi būti parduotas 
trumpiausianre laike;- perkė tik 
$12,800,- $2,500 įnešti. B. K0XT 
RIM, 120 Marine Rd., So. Boston 
Mass.

$4,000 duoda $4,000 gryno pelne 
Į trejus metus Įdėjus į mūrinį na
mą su 3 krautuvėmis ir 6 šeimyno
mis, geroj vietoj, arti Broadtvay, 
So. Bostone ; prekė $17,000 ir leng
vos- išlygos.

DUONKEPYKLA (bakery) sn 
krautuve ir visais Įrankiais, maši
nerija, t rokais ir t. t. didelis biz
nis daromas per daug metu: taip
gi 8 šeimynų namas eina sykiu, ge
ra Įplauka ir gera tiršta.i apgyven
ta lietuvių apielinkė. Prekė $23,- 
000, $7,000 Įnešti ir lengvos išly
gos. HTHLANIAN’ AGEYCY 
361 IV. Broadvvay, So. Boston, 
Jlass.

KEISTA
Osovskio knygyno languose 

išstatyta visokiu knygių len-

R, kišk n, rusiškų. vokiškų, pran-
1------I. ęūziškų, anglišluii, l>et lietu- 
, višku ... nė vienos. Girdėti, 

J- kad viduje esą ir lietuviškų. Į- 
domu, kodėl gi viešai languose 

rjl p. Osovskis ju neišstato ’ 
'B ®

Tikrai sakau stebuklingos DEKSNIO 
gyduolės iš Amerikos, kurios mane iš
gelbėjo. Turėjau pritrauktą ranką per 
ilgus metus ir niekaip negalėjau išsi
gydyti ir gydytojai buvo ketine-plauti. 
Ačių Dievui ir žmonėms, kurie prtrodė 
ir patarė naudoti Deksnio! Galingą Mos- 
t i sunaudojau porą dėžučių ir likos ma- 
po ranka sveika. Ačių jums Išradėjai 
tų brangių gyduolių, kad jums Ponas 
Dievas padėtų toliau darbuotis.

EMILIJA RUSTEIKIENE
Kražių paštas. Kražių miestas.
Lietuva.

nuoaniflžfoo ftĄftgntSO 
IK a Ir w»q 6:00 liti 8 vaLįrataus. 
Ofisas uždarytas subarto vakarais 
ir riedSldjeniais, taip-gi isęųeddruls 
nuo 12 dieną uždarytas.

” i -..

juras h. rara
. (VERACKA)’. L. .

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B, 6948

BROCKTON MASS.:
684' No. Main Street

Tel. Brockton TISO
RESini-INCLTOS Tel. S. B. 3429-VV

g Prekybos ir pramonės rūmai 
H per užsienio reikalų ministeriją 

gavo iš Latvijos džiovininkų 
sanatorijai pastatyti projekto 

jg" sąlygas.
Suinteresuoti asmenys pa- 

statymo projekto sąlygas ir 
E.plotp- statymui braižinius gali 
i^-ggilti prekybos rūmuose. Lais- 

ves AL Nr. 59. darbo dienomis 
M nuo 9 iki 2 vai.

Negirdėjau ausimis per 20 metų, bu
vau pas visokius gydytojus ir visokias 
gyduoles naudojau, bet .viskas-buvo- a n-r 
tuščio. Kada užgirdau- pagyrimą DEK
SNIO GALINGOS MOSTIES pamišti- 
nau sau reikia pabandyti šitų gyduo
lių sunaudojau apie tris dėžutes ir dar 
pradėjau girdėti man pasirodė, kad 
dangus atsidarė ant žemes nežinojau 
nei kas daryti iš tos linksmybės ver
kiau ir meldžiaus už tas stebuklingas 
gyduoles, 'rūkstančius sykių tariu ačių 
išradėjui Deksniui.

O. PAI.UBIENIENE.
Pasvalio paštas, Taluėkonių kaimas. 
Pasvalio apskritis, Lietuva.

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

G'uodorini Tamstos; •
Turėjau Reumatizmą per.(ilgus me- ■ 

tus buvau bandęs visokias gyduoles ir ’ 
gydytojus, bet naudos nebuvo. Išgirdęs : 
nuo žmonių pagyrimą apie jūsų Galin
gą Mostį parsitraukiau panaudojau sa
vaitę laiko, dabar jaučiuosi tikrai svei
ku jau pradėjau dirbti ir tariu labai 
ačių už jūsų gyduoles. Jus galite pa- ! 
garsyti šitą mano laišką arba pasaky- - 
-t i kiekvienam jeigu norėtų žinoti teisy
bės apie jūsų gyduoles, tegul rašo pas 
mane ir aš rašau jiems kaip aš sirgau r. 
ir kaip mane išgydė jnsų gyduolės. f.

Dar aš prisiunčiu jums $3.20 dėl 3 Į 
dėžučiųpėksiiio_Galjngoą..Mosties po j 
Sf.ISI. nes aš siųsiu savo dėdei Į Euro- i 
pa šitas stebėtina® gyduoles meldžiu 
kaip greičiau prisiųsti.

Sn aukšta pagarba. Tony VARONAS,
T7j Arch St.. Nevv Britain, Conn.

Mnn<-he<ter. N. U..
1924 | ė

Darbo žmogus pažangus tik 
tuomet, jei jis pilnai supranta 

hiswo padėtį.

Plymouth, Pa..
Birželio 8. 1924 m.

Gerbiamas Tamsta:
Aš 53 metų senumo vyras, turėjau 

skaudėjimą per 2 metu rankose ir nu
garoj. Panaudojau jūsų Galingą Mostį 
dabar esu sveikas. Ir mano moteris tu
rėjo šone skaudėjimą per daug metų, 
išsitrynus su Galinga Mostimi kelius 
sykius ir nežinia kur tas skausmas, din-

■ inrbųs Tamstos:
Turėjau skaudamą koją per 4 mėne

sius panaudojau jūsų Galingą Mostį .1 
sykius ir tas mano skaudėjimas dingo.

širdingai ačių už jūsų gyduolių nau
dingumą.

Sudiev. FELIKSAS .’EKUTIS,

g^lPaieškau Joną Radzevičių, prieš 
^kįarą-gyvenusi Argentinoj Ketino 
vaduoti Į Suv. Valstijas. Maloniai 

aprašau man pranešti. Pranė Ra- 
^ę^yičiutč, Slavikai, Šakių apskr. 
B^tHtrania.

Ir vėlinsiu kiekvienam Jusij Galinga* 
gyduoles.

Su pagarba, JOSEPH BOGUTSKI.

įs
as

\ Tel. s. b.
Š1TUVIS
T^TOMETRISTAS 4

1‘lgegzamlnuoju akis, priskirtu aki- 
Lb’",;;5- kreivas akis atitleslnu Ir 
f’iimblIjonlSkose (aklose) akyse au- 

šviesą tinkamu laiku.
L. Pašakarms, 0. D.
Broadway, So. Boston.

533 E. Malu St, Plymouth, Pa.
Gerbiamieji Tamstos:

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

Pasipirkau jūsų Galingą Mastį pas 
vietini agentą tik sunaudojau 3 dėžu
tes Galingos Mosties ir atgavau savo 
sveikatą. Ir tariu labai ačių už jūsų 
gyduolių galingumą.

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

1029 I’age Sr.. ManHiester. N. H.
Pittston, Pa.. Birželio 1924

Garbus Tamstos:
Aš labai širdingai tariu jums ačių už 

jūsų naujai išrastą Deksnio Galingą 
Mostį. kuri mane išgydė nuo tania-' 
tizmo, aš sirgau per 9 mėnesius ir aš 
perleidau daugelį gydytojų Ir specia
listų ir iigonbučių ir niekas man nepa
gelbėjo tik kaip man teko būti ŠVilkes 
Barte, Pa. ir radau žmogų kuris mane 
privalė prie jūsų Agento ir aš gavau 2 
haksiuku jūsų' Galingos Mosties' fr vie
ną sunaudojau baksiuką ir pasitikau 
sveikas ir drūtas kaip pirma buvau.

Taigi mano mieli aš labai jums dė- 
kayoju už jūsų naują išradimą ir aš 
vėlinu visiems draugams, kad tokioj li
goj imtų naują jūsų gyduolę kuri yrn 
verta aukso ir aš dėkavojn nuoširdžiai 
jums mano gerbiamieji.

Sn ankšta pagarba,
MM. i. LTTVAITIS,

14 Cliff St., Pittston, Pa.

^bTMephone 8<rttth Boston 8520

|O.ŠALNA (SKALNA)
‘ ' LTm- W ADVOKATAS

i ta UntverUtatM 
rutretiitj n A. B.

J“DARBDtlNBX)” NAKE
(aatTM iuboa)

S
$

Nesiųsk pinigų tik parašyk savo pilną adresą, ir pri- 
siųsk mums šitą knpėną užfrtok&T pastoriui, kada gyduo
les atneš. ■■■

GVARANCIJA. Jeigu pasekmių neaplaikysi į 15 die
nų, pinigus grąžiname.
Vardas ir pavardė ----------------------- --------------------—------
No. ir gatvė----- -—--------------------------------- ------------- -—
MlM&š ... —  Valstija ——  —■

DEKŠNIS OlHTlfflhęr ca
518> in Street Mrtford,.Cto, U. S.$L

t s.į-.A^____ i__ Lg____ :___~_2.____

Suecialistai Receptų Išpildyme
Del Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame 

d. ‘ iy.išką: Žemiausiomis-Kabomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti i 
mūsų gerus * veido -pauderius, kosmetikus eold 
eream’us ir visokius tonikus dėl niaukų. Taip-°i 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.
Geriausia ^<^4-.CAS^ERrŠ OiNTMENT

Pas mus galima gavi i ir Severas raistu, nes 
Trneif.: esamfi 'affenttįv Scveros Ujam^gtiiios.

Vžsakymus^upeiam į visas dalis svieto. Pinigus siųs 
kit su n&-$a^paais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašu •

J. KASPARAVIČIUS (CASPEPA

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. C. GRILEVIČIUS (GREENE>, PH. G.

Savininkai

617 E« Breadway S«. Boston, Mass.
fPo Imperial Teatru).

SIUNČIAME 
pagal žerti lauš j 
metų ir dar nei vieno pinigai neprapuolė. Rašykit o gausit pilną in- 

. per paštą arba telegramų, šuv

Ti m - R T E V F: r. e s N V s M r s r Praneš I II c 8

' • -i..  -įa -i. .

pAuvs clothing shof
Pabandykit užeiti į Lietuvišką Krautuvę, kurioje 

randasi tinkamu'prekių (tavoru) dėl jaunu ir snaugu- 
siu vjru- Pas mus kaina yra pigesni kšip kitur. Pra
šom. užėję persitikrinti, -

P. ŪKAS, Savininkas
456 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

JOSEPH G.
322 W. Long Avenue, :

BOSTON’O DRAUGUI!
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO E V. BL. PASĖLI 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba.

539 E. Seventh S L, So. Basiem. Ma«< 
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,

250 Gold S t.. So. Boston. MasM.
Prot. Raštininkas — J. Glineekiš. 

*o Thomas I’k.. South Boston. 
Fin. Raštininkas — M. Seikis.

40 Marine Road. So. Boston.
Kasierius — Naudžiūnas, 

885 E. Broadvray. So. Boston.
Tvarkdarys — T. Za&Is,

7 iVInfleld St. So. Boston. Mara
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

člą nedėlidienj kiekvieno mėnesio, 2 rr 
valandą po t^krapljės salėį, 4Sr 
E. Seventh St.1 Sd. Bostot ŠlUSB

Mae*

Mae»

D. L. K. KEISTUČIO DR-J0> 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zatieckas,

514 E. Broadway, So. Boston. Mae. 
VICE-P1RM. — Povilas Ruka.

95 C Street. So. Tšoston. Mass. 
PROT. RAŠT. — Antanas Macejuna>

450 E. Seventh St, So. Boston, Mas 
FIN. RAkT.' — Juozapas Vlnkevlčim

906 E. Broadvay, So. Boston, Mam 
KASrERPUS — Andr. Zalleckas,

611 E. Flfth St, So. Boston. Mara 
MARŠALKA—Kazimieras Mfkailionls.

906 E. Broadvtay, So. Boston, Mass
D. L. K. Keistučio Draugija laiko «a 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirmi, 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, po nna 
694 Washlngton St, Boston. Mass 
l :30 vai po pietų. Ateidami ant susi 
rinkimo atsiveskite su savim daugis? 
naujų narių prie musų draugijos pr 
ražytf-

Tel. 8a Boston 270

J. MAGDONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviukai 

anso vAiARDos: Rytais 1M 9 vai.
Po pietų nuo 1—-S 
Vakarais nuo6—9 

538 B. Broadway, So. Boston

j Naujas Lietuvis Dentistas | 
IDR.ST.A.GALVARISKlį 
| 520 F, Broadway, $. Boston §
J Ofisas atdaras nuo 9 va,, ryto, iki S 
5| 22 Va) t? uuo j :.‘10 vai. po pietų g 
g iki 5:30 v:il. vak. ir nuo 7 iki 9 J 
S vai. vak. šventą dieną pagal busI-H 
J tarimą. Te], S. Boston 2300 |

Tel. Brockton 5112—W. 
DAHTI8TA8

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Blain St., Montello, Kasa,
(Kampas Broad Street)

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroni.škas užsisenė- 
jusias ligas vyrų, moterų Ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tžl: 
ultra-violetiniais spinduliais, kwartz 
žiburiu, thermo therepa, ir kitais 
elektro medikališkafs budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą. Ir spiau- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Tefpgi su
teikiu patarimus laiškais.

OJiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(.Antrus hibos)
Telefonas--------- - --------- S. B. 4000

DB-STŽ LIETUVOS DUKTERĮ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčklenė,
61 Story St. So. Boston. Mass.

Vlee-Pirm. — A. Jann.šonienė,
1426 Colųmbla Rd.. So. Boston, Man 

Prot Rašt — O. Siaurienė,
443 E. 7-th St. So. Boston, Mass 

Fin. Rašt — J. Keys,
115 G Street So. Boston, Mara.

Ižd. — O. Staniūllutė.
105 8-th 8t, So. Boston, Mara.

Trarkdarė — O. Mizgi rdienė,
184 8-th St, So. Boston. Mass.

Draugijos reikalais kreipkitės visados 
protokolų raštininkę. Draugija lalk 
tavo susirinkimus kas antrą utarnln 
ką' kiekvieno mėnesio 7:80 vakare

formaciją kasi ink siuntimo pinigi]. 
antrašu :

Resldencljos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W

S. BARUSEVKIOS
Lletavlfitad Grabortns, bnlsamuoto- 

Rėal Estate ir Public Notaras. 
258 W. Broadway

BOGDEN J
DnBois, Pennsylvania A

Restdenctja 838 Dorchester Avenue 
Dorchester, Massi

'r O’NEIL
' ■■,^ĮĮaCį^iiĮgii||>įi;-1 • ■ ............j ,1.1.5110 im. įli.ru .

IR BAL^AMUOTOJAS 
NorsroM, Mass. Phonė f ii-ii.

PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMUOSE

Kainoir rlsokiudsc Atsitikimuose

Už gestuose neimama viršaus
.r 'J ^elpkit^'di^pą.ar.Bęttktf.. Y . ■ ■ ■ 1

•.Mes Esarną^aib Arti Jūsų Kąip Jūsų Telefonas
. Ąąu JrėJųiQU.HwJrj»l^LJUSU. uanjus.nplhnkya __   

i#, ommn r. k. db-joi 

J VALDYBOS ANTBAAAI
PlrralninkM — 4.Tirotaį

225 L Street,- So. Boston, Mftra.
' Vlce-plrnu — J- Grublnstaut,

157 M Street Sa Boston Mara 
Prot. Rašt. •— VI. Mickevičius, 

' 405 Third St., S. Boston, Mass. 
: Ftnbunj BaStininkas — K JKtfkia,

8 Hatch Street So. Boston, Ma» 
Udlnlnkas — L. Svagidn.

111 8owen Ft, So. Bdrton. Ma* 
, TnrJtaiSTya — P- LanČka,

895 R Flfth St, So.
1 Drtugijoa rell “ - * 

doa 1 ptotokolų______ _
. DranftfOKyo

■J po^^UftplJoa mIBM fl*ven»

iifi&įfei. > tii..
Unlversity 8831 Prospect 9415-M

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Bal sumuoto jas
983 Cambridge St., Caitapge

T dfc

%25c4%25afli.ru



