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Eina nuo 1915 m.

do departmento sekretorius.

ir nulėke.

JAUNA VAGILKA

Berlin. — Vokietijos sei-

*3 gf 11

VAGIŲ“ GUDRUMAS
Providenee, R. I. — Jacob 

Birchtold, farmerys, važiuo-

OLOS
os respub- 

"bando Nevv 
tolą iŠ $70,-

; ta ras buvo pą 
• tingiu.

£ viršininką kaltu, bet sargus 
nekaltais. Todėl viršininką 
atstatė, o sargus sugrąžino 
prie darbo.

duotojas, admirolas Chas P. 
Plunkett, Ne\v Yorko laivy
no bazės komendantas, majo
ras Hylan ir daug kitų.

daktarą.
tada šoko ant farmerio, jį su- j ta i buvo paĮ

turi 1
tėra'lika Kolų 

Ji užpul-{'Yorke gautid

SKAITO ŠVENTRAŠTĮ
London. —- D. Brįtaaųijps

“v—;voldečurf’']iai]dlė^. Jpartįfas 
ir plėšiko Chapmano advo-k]vaR0 Šventraštyje vieną’’ i- -......

(ėstas į Kubą. rvalstybės sekretoriaus pava- 
mušė, sėdo jo automobiliui! .Ten jam dabįipmirusis dak- 

^^jėju kovoj su

BANDO NUO

VISŲ $ALIŲ KATAUKA!

4 AMSRIKOS UETŪVTŲ R. K ŠVENTO JUOZ^PP

Kietųjų anglių kompanijų 
suktybes

PATVIRTINO SUKTYBĘ j UŽ TAKSŲ NEMOKĖJIMĄ
New York. — Amerikos! Los Angeles, Gal.— Val- 

Fair Trade Lyga, kurion yra1 džia patraukė į teismą Wm. 
susirašę 300 pramonininkų!‘Gibbs MeAdoo irt taksii ne- 
ir vaizbos organizacijų, pri- mokėjimą 1924 m. Tai yra 
pažino, kad kietųjų anglių tas pat eMcAdoo, hm prie 
kompanijos biaurią suktybę - prezidento Wilsonobuvo iš
daro ir apgaudinėja visuo
menę. Toji Lyga tyrinėjo 
tą, ką angliakasių unijos 
viršininkas Levvis pasakė. 
Pasirodo, kad Levris’o kalti
nimai yra teisingi.

Le\vis, angliakasių unijos 
prezidentas, pareiškė, kad 
kompanijos į gerąsias anglis 
įmaišo prastųjų ir po to kai
po gerąsias pardavinėja. 
Levvis nurodė, kad šitą suk
tybe angliakasyklų kompani
jos nuskriaudžia visuomenę 
ant apie $20,000,000 kasmet. 
Pavyzdžiui kompanijos mai
šo steam coal su pea coal o 
pardavinėja, kaipo pea coal.

Dabar šitą dalyką ištyru
si Fair Trade Lvga, išreiškė 
savo nuomonę ir paskelbė tai 
laikraščiuose. Tai smūgis 
kompanijoms ir valdžiai už 
n epriži ū rė j i mą.

Šitoks balsas turės didelę 
svarbą 'suktybei pašalinti.

k

S ORGANAS

1925 m. Lapkričio 12-

— Dr. Biels
kis Lietuvos valstybės kon- 

W!as'dalyvaus- didžiame po- 
[kilyje rengiamame ant laivo 

psr daktaars 'MAJESTIČ lapkričio 12 d. 
pęTsiskvrė su'^ pakviesti visų salių 
Jis yra žymus konsulai su jų žmonomis. 

Jie buvę tuo, kad kav ii su Amerikos Konsulų pokilyje bus apie 
’ ' ~ Kuboj pa- 20°- Be to pokilyje daly-

(____  _____ ____ ( Šalino geltoni |į drugį. Kuo- paus daug žymių amerikonų,
[ir žadėjo juos nugabenti pas met Dr. Gpi |as sėkmingai aidžią atstovaujančių. Da- 

Bet ‘‘sužeistieji”tpasmaugė ^tgį. Panamoj,gyvaus J. Butler Wright,

GELT 
P 

Garsusis' 
[damas automobiliu patėmijo jJuan Gulte] 
[šalekelio tris žmones, kurie šiuo pasauli
i šaukėsi pagelboš. . 
įsužeisti. Farmerys kaipo daktaru Goj 
[Geras Samaritonas sustojo š;

TARSI IŠ NUMIRUSIŲ 
PRISIKĖLĖ

Pittsfield, Mass. — Annie 
O ’Brien buvo labai nustebin
ta, kai jos senas bnrdingie- 
rius atėjo pas ja. Alat ji ma
nė, kad jis miręs. Ji būda
ma rūgs. 10 d. Rome, N. Y. 
dalvvavo laidotuvėse, manv- 
dama, kad tai buvo laidotu
vės jos seno burdingieriaus. 
Mat pasirodė, kad vardai ir 
pavardės buvo visiškai vie- 
: sodos.

GULĖJO SU NEGYVĖLIU
Fall Rive, Mass. — Gęorge 

F. Leach dasižinojo, kad dvi 
rakti miegojo su nabašnin-'j 
ku. Jis pereitos nedėlios m’- 
tą atsikėlė palikęs savo kam- 
baminką miegant. Nedėlios 
vakare rado jau jį gulint. Jis 
nežinojo, kad jo kambarnin- 
kas nebuvo kėlęs. Panedė- 
lio ryte Leach pajuto, kad jo 
kambarninkas nejuda. Pa
šaukta daktaras ir pranešta 
policijai. Daktaras pripaži
no. kad mirtis buvo naturale 
ir kad jau dvi dieni kai buvo 
negyvas.

m# '7

Ė1NAANTRADIENIA1S,

GALUTINI SEIMELIO RIN- dymą Nemunu.
KIMŲ REZULTATAI lietuviai Klaipėdos konvėiičlj® 

Klaipėda, X-22 (Elta). Ga įp«val° pildyti ir kad įvyk^fl 
lutiniai rinkimų Į seimeli rezul- medžių plukdymui 
tatai toki: lietuviški} 'valstybė kelis milijonus litų-

,501, autonominė turėtų, darbininkai dargj 
.-•..i. [ir duonos. Kalbėt;:apie darbiu

1, vokiečiu vienybės [ninku apsivylimą FrancrjoįįJ 
58,067 balsų, komu- |kad Prancūzai patyJnidami igj:

Maskva. — Policija 
jauniausią plėšikę. Ji 

111 metu amžiaus. 7 
! K • • iIdavo jaunesnius vaikus ir (000,000. 
apiplėšdavo, atimdavo dra-1 
bužius ir kitokius vertę tu-i 

rinčius daiktus. Per keletą į 
savaičių ji apiplėšė apie 100 

: vaikų.

IEŠKO
Pietinės

Europa nepavys 
Amerikos

ATSTATĖ PERDĖTINĮ
Augusta, Me. — Gub. 

Brewster pastatė . ant savo 
pertvarkyme valstijos kalė
jimo. Buvo pranešimų, kad 

' kalėjime baisi netvarka. Tai 
! Detroit, Mį<W — Vienas IgubernaioriuR atstatė kalėji- 
i banditas pa&>-HamHton-l"10 virSinmką ir kiti^ sar- 
i Collingvvood/^nko skyriuje-£ns’ 0 Paslalč miliciją. Pa- 
ihold up'ą. '“Sn dirbo tl.vs _ tyrinėjimą pripažino 

į darbininkai. į Visi pakėlė) 
į rankas, o bandžas, pasigrobė 
į $ 10,000 i r pab|go. < z

•r - '
Oekė tris

blokas gavo 2,; 
sąjunga — 536, darbo tedera-! 
cija — 559, ?
frontas — :
nistų du sąrašai—1,389 ir Įvai
rūs smulkesnieji sąrašai —295, 
iš viso visam krašte paduota 
63,327 halsai, o buvo įtraukta i 
rinkikų sąrašus'77,411 žmonių.

Paiškėjo ir kiekvienai parti
jai tenkančių vietų skaičius. 
Lietuvių blokas gauna 2 vietas 
h- i seimeli praveda Brožaitj ir 
Alfredą Budrį’iš UžbaJių. Vo
kiečių liaudies partija gauna 11 
vietų ir į seimelį praeina šie 
kandidatai: Krausas, Roge. 
Meieris, Richtmeleris, Suhras. 
Gaidys, Forbeckas, Gehiharas, 
Richertas. Tautkus ir Idželis.

Didžiųjų laukininkų susivie
nijimas gauna taip pat 11 vie- 
tij ir į seimelį praveda: Konra
dą, Rugulį, Gubą, Balčių, Pa
gali, Haną, Butkeraitį, von 
Dresslerj, Baltramiejų, šini- 
kaitį ir Joniškį. Socialdemo
kratai gavo 5 vietas; į seimelį 
praėjo: Kislas, Barčius. Plėnis. 
Seevaldąs ir Raušas.

Po vokiškų partijų vėliavo
mis Į Klaipėdos seimelį yra Į- 
ėję daug 'lietuvi ų, "būtent nuo

ityžę nieko' gero negalima buyo?^ 
iš jųjų laukti. Daug <tarbin.i^J 
kų, girdi, pabėgi kiti .pąp’f 
Lietuvos atstovi grūdasi, 
juos o’elhūtu. agentai apga^ę 
Išsipildė lietuvių patarlę^ 
‘‘Ten gera kur mūsą nebėr, 
— Visur gera, namiei gėriai® 
šia.” Vargšai užmiršo, 
žmogus su savim visur nešą-si^ 
vargu kreošeli. 3|į

Galop kalbėta amo atsiąkvfel 
rusins, vadinasi, niiinirifa^’1' 
dr-jos narius, kad gyvieii pęlį 
valo už iuos melstis. iizdūŠnįė; 
ie duoti ?kzekviĮouis ir šv. rp^sg 
žančiu bažnyčioje pagiedotLV3||į 
si susirinkusieji patenkinti 
karštai dėkojo gerb. Seimo atgį^ 
stovui atsilankiusiam. iųVČ

TanemimietB:

Linų pasėliais šiemet buyW|g 
užsėta daugiau kaip 76 tfikSrį 
tančiai hektarų, .Šių metų IjįV' 
nu derlius pralenkia pereitųjų; 
metų, išskyrus lik kai kuriąšT 
apskriti.•.

EUROPA ATSILIKO f PANAIKYS ATSTOV
r, , i- - i----------- —• ,£>Kario OYrnu’asiyir virnaEstonijos vyriausybe nu- ]<afas bando išgelbėti jį nuoLuy,.;,. nradėsiant die- 

-mo piirnininkas PaUlJLoebe, !tarė panaikintiIVashingtone . Jh-ipi-nkp fn-H ' L - • m i
- 1 ,v , • . . 3 . . 1 A- - ■ •.uaiuHių, i nekanę um si- nos užslemimus. Ta darės
cialy’vavęsM ashmgtonę tarp-1 savo atstovybę. Vyriausybe - • — - ‘
parlamentariniame kongrese'savo sumanymą pavedė sei- 
pasakojo apie Amieriką. Jis mui apsvarstyti. Atstovybes į, 
seime (Reichstage) pasakė, reikalus atlikinėtų generalis[- 
Ikad Europa atsiliko nuo A- konsulatas Nev.- Yorke.

Sakė, kad ‘E-tiro-įdaro iš taupumo.

UŽ NEDĖLIOS ŠVENTĘ
Turkijoj prasidėjo agita

cija už tai, kad vvriausybė 
įvestų nedėlios šventę. Da
bar turkai švenčia pėtnyčią. 
Tūli turkai nori nedėlios 
šventės dėlto, kad susilygin
ti su krikščioniškomis tauto
mis.

merikos.
pą negali turėti vilties Ame-i 
riką pasivyti.

RENGĖSI NUŽUDYTI 
KARALIŲ

Rumunijos karalius išven
gė mirties nuonaujų pasikė
sintoji!. Karalius grįžo iš 
medžioklės, o galvažudižai 
tykojo iš karei anos pakelė
je. Kai juos policija užtiko, 
tai žandarmai bandė juos 
suimti. Bet galvažudžiai re
volveriais ir bombomis atsi
gynė. Tadą pašaukta ka
riuomenės.ir banditai buvo 
suimti. Susišaudvmė vienas 
kareivis ir vienas žandarmas 
buvo sužeisti.

INiekąbę turi si-'nos užsiėmimus. Tą daręs 
jtokią: Chapman New Aorkeįper vjg^ sav0 gyvenimą. A- 

ra_ ap's ogęs pastą ir už tai Jpjejįs pareiškė laiške, pa- 
s [turėtų atsėdėti 25 metus ^a'.siųstame Evangeliško Susi- 

T.-, P° tos vagystes vienijimo kongresui, dabar
- ijis nebuvo pagautas ir atsi-įatsibūnančiame Wembley 

danginęs Į Connecticut vals- Skieste 
•’tiją. New TTaveno mieste nu- 
,šovė poliemoną. Cž tai jis

Šim- jniteistas pakarti gruodžio 3
STATYDINS VALDIŠKŲ 

NAMŲ
NETEKO DARBO

Providenee. R. I. — ....... , 
tai darbininkų, kurie nor-Įd. 

mali u ] ( t
baržų, gabenančių anglis, da-; pirma turi atsėdėti federa-, mų už $165,000,000. Tassta -

......................    Jo advokatas sako, kad* Wa.shmgton.—Vyriausy- 
laiku dirbdavo anr [už pašto apvogimą Chapman be pienuoja statydintis na-

bar dėl angliakasių streiko linine kalėjime 25 metus ir tvmo darbas būtų išplėstas
liko be darbo. Tos baržos da
bar Ncw Yorke ir laukia 
streiko pasibaigimo.

VISOS PRITAPENO
Visos valstybės, turinčios 

atstovybes Persijoj, pripaži
no naująją Persi jos .valdžią. 
Pirmiausi# pripažino naują^ 
ją valdžią B. Britanija, ją 
sekė Amerika, po tą pripa
žino' kitos valstybes.

po t o galės būt pakartas. per šešis metus.

IŠGELBĖJO Iš BALOS
Gloucestcr. Mass. — Neži

nomas didvyris išgelbėjo nuo 
nuskendimo baloj keturis 
žmones. Tie žmonės važiavo 
automobiliumi ir tas auto
mobilius nuslydo nuo kelio ir 
šastelėjo i balą. Automobi
lius ėmė grimsti. Nežinomas 
didvvris šoko i bala, peiliu

v • iperpjovė grimstančio balon i 
automobiliaus stogą ir išgel-’ 
bėjo kaip iš grabo keturis 
žmones. Kiti subėgę žrito- 
nės prigelbėjo iš baisios 
klampynės išbristi. Išgelbė
ti" žmones fiii To paimti į ligo
ninę, o Išgelbėtojas nepasa
kęs kas esąs nupyškėjo savo'

Nelaimes

Gaidys, Liutkus Idželis, didžių
jų laukininkų susivienijimo ■— 
Rugulis, Balčius, Pagalys. But- 
keraitis. Baltramiejus, Šim- 
kaitis ir Joniškis ir socialdemo
kratams. taip pat atstovau* 
lietuviai Barnius ir Plėnys. 
Tuo būdu iš 29 atstovų lietuvių 
yra 14 ir kitų — 15.

Dabar Klaipėdoj ūpas ra
mus. Vietinė spauda labai Į- 
vairiai reaguoja i rinkimų re
zultatus. Socialdemokratai nu
siminę ir gailisi susidėję su vie
nybės frontu separatiniai eida
mi i rinkimus jie sakosi būtų 
turėjo daugumą.

Lietuvių spauda laikosi ra 
iriai ir šaltai. Ji visus vokie
čių veiksmus rinkimams besi- 

!ruošiant, kaip atėmimą balsų 
lietuviams ir nedorą bei akiplė
šišką agitaciją, laiko neteisė- 
tais.

NELAIMĖS SKALDYKLOSE
Suv. Valstijų akmenų 

skaldyklose dirbo pernai 92,- 
242 darbininku. Iš jų darbe 
žuvo 138, o 14.777 buvo su
žeisti. Išeina iš kas šešių 
darbininkų vienas buvo su
žeistas arba užmuštas.

NUSIŠOVEI
Spalio 17 anksti rytą rastasū 

Nemuno pakrantėj ties Micke
vičiaus gatvės galu mis i šovusio’■ 
kar. Zakarausko lavonas. Ve
lionis tarnavo Aleksoto sandė
lių viršininko padėjėju. Lavo
nas nugabentas į karo ligoninę^ 
kur bus padaryti tyrimai.

' Plentų ir vandens kelių vai? 
dpba savo žinioj turi 1189 kifth' 
metrus plentų. Plentams tafa 
syti įgyta šeši gariniai plent-ruį 
liai, keturi motoriniai ir dvyli
ka arklinių. Turima keturi kii>- 
kuotojai. try> motoriniai peri' 
vežami akmenskaldžiai, aštuo^ 
n'i stočianariai i r dvylika gyvą* 
namų vagonų. Šiemet vatišc. 
dens keliais plaukioja 23 gaęy 
laiviai ir 94 baidokai. Per %■. 
mėnesius garlaiviais pervežtą. 
122,338 keleiviai, l’ž naudoji.-* 
mąsi vandens keliais gautą 
139.125 litai. Išvežta iš Kaųgį 
no įvairių daiktu 2,505.560 kįį 
logramų (apie 1birkavų^ 
o atvežta Kaunan 17.357,291^ 
kilogramai. '6/

policija ištyrus, rado, 
jis turėjo revolverį be 
nio. Tai ligoninėj jis guli po 
^areštu.

Per katę pateko į ligoninę 
Joseph Reilly, 37 m. am
žiaus. Jis už savo lango iš
girdo katę graudžiai miau
kiant. 0 jis gyveno ant ket
virto augšeio. Išėjęs ant fire 
esęape pamatė antroj gatvės 
pusėj ant lango katę. Gatve 
buvo siaura ’ir jis manė pa
sieksiąs katę. Bet nabagas 
geraširdis besiąvemdamas ne
teko, pusi susvyrąs, įr dribo _  _______
žeineh. z-lZ kais paliečiferiČias fae^rų phik-

,n nii i’i -rtilrriT -r-'-^'-------------------

kad 
lais- AUKŠTOJI PANEMUNĖ 

TIES KAUNU
Spalių 18 d. vietos darbinin

kų Įvyko visuotinas susirinki
mas. Laikytasi dienotvarkės 
valdybos paskirtos. Būtent, 
pirmiausia kalbėta apie"^susi
rinkimų tvarką, kad atėję su- 
sirinkiman svečiai, kitų, pa
kraipų žmonės — kairieji, pra
šytų raštu prezidiumo halso ir 
išreikšti kokia tema nori kalbč-

PASVALIEČIŲ PROTESTA I
Pasvalio miesto ir apylinkes 

gyventojų susirinkimas, 
svarstęs Vilniaus lenkų p£ 
grobtps senosios ir tikrąsi^g 
Lietuvos sostinės ir centro 
dėtį, priėmė rezoliuciją, kąrM^ 
tarp, kita ko pnhrežiama, 
visos Lietuvos egzistencija 
amžių buvo ir va ankštai' 
rišta su Liotuvhs širdim) vtį/y 
nium ir be jo lietuvių tauta 
gali g,yv?nti ir kad

. tauta tol nenurims ir tol 
brangiausia aukos, kol Gėdinusi 
no kalną parems senieji GvJį-c

NENEŠIOS PAŠTO KALĖDŲ 
DIENOJ

Washington. — Pašto De
partmento viršininkas New 
paskelbė, kad paštininkai 
turi turėti „ šventę Kalėdų 
dienoj. Ikšiol Kalėdų dieną 
paštininkai apsikrovę siunti
niais, kaip Santa Claus’ai, 
Kalėdij dienoj eidavo, išne
šiodami žmonėms siuntinius. 
Šiemet to nebus. Visuomenė 
bus raginama savo siunti
nius pasiųsti ankščiau, kad 
prieš Kalėdas yiasiektiį adre- 
šatus. ■ . , _

Pašte darbai sustos vidur- sisuko nuo bausmės tup-atši-i|rąukiniams. Sako, kad jei vjohrerąar šnvė.^ Bet šmijanf 
J. naktyje gruodžio 24 <L, op'“— 1 2 1 ’
'. prasidės vidurnaktyje gruo- paminėti ^e^ąfr^jįarapijos'^ležinkelių kompanijoms i 
?t. džio 25 d. > susirinkime. - • . ' >- u > y

PASIRODĖ. K*B METEI

BEVALGANT GALĄ GAVO
Hibhing. Minn.—Penkios 

moterys tapo užnuodytos ga- 
zu. Jos kambaryje valgė, o 
nepajuto, kad gazas nebuvo 
•užsuktas. Gazo gavusios mo
tėm’- neįstengė nei . 
nęi langų atsidaryti.gr 
besančios negyvos. -m

dUTŲ, 
Visos

Gerbiamasis Seimo Darbo 
Federacijos atstovas d r. Ber- 
žinskis daug kalbėjo Vilniaus 
k] aušintu, apie tiefybas su len-

Kun. N.
j e “Laisvė” buvo apšmeiž
tas. Kun. Petkus tą laikraš
tį patraukė teisman. Pasip 
rodė, kad visi priękaįštąi buk’ 
vo neteisingi. Laikraštis

PERilURKĘ IR KATĘ
New York. — Dvi didžios 

nelaimės ištiko per žiurkę ir 
Jtatę. Philipp Rufavo, 31 Tfi 
^amžiaus, savo kambaryje pa- 

. konkurencija ‘.matė/žiurkę. Jis griebė re-

JA GELEžIN.

Brostbn rMai neigei ežiu-
tių kompanijos vięe-prezi- 

^0ako, -kad busai

^pjZišWyĄ^ĮMII|Ąl UPKfflCICTMĖN. ĮVYKS:
15—sekmadieny, South Bestoj Mass

' £amnce, Mass.
27^penitUdįeay, OinĮteidge, Mass.

mino stulpai ir ad fa plevesųgg*^ 
Lietuvos vėliava.

PATOGIUS !W
PATOGI B£0M VtMTjįjį

tikimu, kad prič^iŠtai buvo .valdžią nereguliuosbusų,tai susipainiojo ir kulka ne Žiur-
. ..................... ik<% o jaši pOtfc&tekp; Taę

KBW6a^UŽSgBBjS|MS«8«Bayg^

s

atsidaryti.gr


—fe? —

& 83

F bėdąO ‘ąrir

ce for malling at ępeetal rate.of jiostage prvvhled for ia SectĮęn 1103■ 
Act of October 8, 1917, uuthorpęd pa July 12, 1918” ,

Prenumeratos Kaina:
Metams —,-------------------- ; $4.50
Boston’e ir apylinkėse---- ).$5.50

ign countries yearly .__....$5.50 Užsieny ------ -- ----------------- $5.50

“DARBINI N,K A S ’ ’
West Broadway South. Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620 ;

Bubscription Kates: 
...................................$4.50 

>n and suburbs .. ...-....—-$5.50

ŽMOGUS IR MASINA
Šioje navainybių šaly, gyvenančianmvisa atrodo 

llll^prasta, bet man. m-senai Dėdės Šamo žemėje atsiradu- 
’ laibiausiai mane stebina ta tecli-

-irika kuri apėmė visą Amerikos žemės plotą. Jeigu Eu- 
„_bpa didžiuojasi mokslu, tai Amerika gali didžiuotis to 
Mokslo realizavimu. Didcliausi tiltai, ilgiausi požeminiai 

taneliai ideališkiausi keliai, padanges remia namai ii viso- 
e.kiti staU’ros padariniai-—Amerikos pasididžiavimas.

■ikai pridera dhleliausis kreditas. A- 
*n9yėrikoje gv \'i‘iidama>. tikrai jautiesi technikos amžių be- 
^yvena.''. Pamenu Berlyną, per kili*! pirmą s\ ki važiavau.- 

■ikšmčs miestas >tebino niam* savo tobiu 
\ dali \cw Yorką. tai išsižiojau ir tary-’ 
bai nustebau, nes tiesiog nesinorėjo ti- 

S||£- keti# kad žmogau.'' protas ir žmogaus darbas tokius stebuk- 
padarytų. Kiek ilgiau pagyvenęs, dar daugiau pa-te- 

suriiašinėjimas tok> milžiniškas, kad jis 
gpia ir Į žmogui—darbininką, leko atlankyti Fordo

„.avės Detroite.' ‘Jeigu Lietuvoje tektų atpasifkoti kaip 
^^^ępr'fordukas padaromas, tai tikriausiai netikėtų, niela- 
|gju pavadintu. Fordo dirbtuvėse pastebėjau, kad žmogus 
automobilio padarymui mažai reikalingas. Taip yra ir ki- 

dirbtuvėse. Pramonė.' Įmonėms milžinišku tempu be- 
WvXstant. vystosi technika. Magina nukariauna žmogų. 
^M'ašinos. tokios didelė-, tokios protingos, dar didesne je-

jgįjgniu, bei

.uos patašą p .įmonės sąyjjpiįlįfs 
dafcr kapitąlįstinąą pi-ąmonęs ; (

Fedoratė inžinierių draugi ja' apsfelitliavo, kiijdi.š!kiėk- 
vieno dolerio; gamybai skiriamo, 50%'ceina “meųageristei" 
ir valdyutitri Įmonės, 25%—mašinoms ir 25% darbui.

Kapilaijstai pirmiausia atsimena save, paskui maši
nas, o. po visam darbininkus. Darbininkai gi luipinasi sa: 
\ imi >av<> gyvybe, uždarbiu, kasdįęnįniąi duonai ir darbo 
valandų sumažinimu...;

Ihąrbiiiinkiškos organizacijos, prie kruių priklauso ir 
• mūsų L. D. K. S., kovoja už darbininko gyvybę-su savi
ninkais ir milžiniškomis mašinomis, todėl stato reikalaut 
mus: paiddhiti dienos tfždarbį, sumažinti darbo valandas. 
Tie reikalavimai šventi ir pamatuoti. Dienos uždarbio pa
didinimas pakels drabo žmonių ekonominį gerbūvį ir stip
riau pastūmės prie pramonės išsivystymo. Darbininkiškos 
klasės pradėtų lengviau gyventa ir iškels ne tik savo rei
kalavimus. bet ir pasitenkinimus. Reikalavimų patenki- 
.ninias. tai liaudies pratrfrtėjimas.

AlaŠina nuolatos trumpina darbo rankų skaičių. Ma-t 
šma nuolatos išstumia į Išdarbių eiles darbininkus. Kad 
ūi išvengus, kad nuo mašinoj Įsiviešpatavimo apsisaugo-! 
jus. tai reikia kovoti, o kovospielias vienas: trumpinti dar
bo valandas. Ne 16 ir ne 8 vdkilndas į p<uųr bet 6 ir 4 va
landas į parą. Tuomet nebiūtij! tokių bedarbių varg’šų. Tuo
met darbininkai dar enreghųĮiau galės dirbti ir pramonę 
stiprinti. - į •_ "*’

Darbas nuolatos kovojo su neteisingu kapitalo pa- 
<kirstimių tad šiandien darbui tėkš pradėti kovą su milži
niška mašina) kapitalisto talkininke. Darbas gina žmoniš
kumo teises, todeUjis turi neteisylxj nugalėti, nes kitaip 
bus bloga darbo žmogui gyventi. Magina įsiviešpatauja, 
žmogus mašinė.ja ir eina jos vergijon. Bus laikas kada 
bus kova su darbo žmogaus išnaudotoja, žmogaus sumeclia-

k-

x^24 1uiąę^.^1^ popiežius Inocentas
,., py yra įšlęįdęs bulę opatui iš 

Meząno, kurioje jis sako, kad 
Mten, kur Dievo dvasia yra 
(spiritus. Dei-Jj dūri būt ir lais
ve (libertas) ir tos visos Lais- 
vėvS, kuros yra taikomos krikš
čionims, kad būtą griežtai tai
komos ir prūsapis.” Kaip 
praktikoje šita bulė buvo pildo
ma, istorija atverčia kitą lapą

. . iunuujb , F
. Tidas., istronomias tikina, 

kad yra! ; galimybe,- dafaigaus 
pietų'pusėje paprasta, akim 
priskaityti iki 5,600 žvaigž
džių. Tuo pat būdu visain 
danguje galinga suskaityti ų. pasak0, kad praktikoje kry-
mažiausiai 10,000 žvaigždžių. 
. Pe,r -didelį teleskopą matyti 
jų apie 200 milijonu. Tie 
fantastiniai skaiičai Įrodo, 
kad žvaigždžių skaičius var
gu bus suskaitomas.

BALSAVIMAS
Elta pranešė, kad vokie

čių liaudies partija visam 
krašte surinko 26.645 balsus, 
didžiųjų laukininką partija 
— 16.059, socialdemokratai 

:— 7,785. susiblokavę lietu
vių sąrašai 1,811, komunis
tų sąrašai 1,369 ir. kitos-L- 
,106 balsus. Iš viso ruoni tar
pu susakičiuota 47.779 bal
siu.

J. T).

S?‘^?kiai tik jos šuleliu. cilindi'ėhu ar adatėle. Nebėra darbo 
Hį. M'ė mašinų. Nei rankos, nei raum< muga krūtinė, nei part 
||y galva tiek neb< reikalinga kiek kitados. ■ .

nikime k;:d ir spaustuves raidžių renkamąją niaŠi- 
mtype)—juk tai tiesį.>g geniališkumas: metalinis, 

tvarinys pats raidr>. :7Md<irrto. pms jas nulieja ir išskiria.

I
besižvalgantI

bei veikėjams. su kuriais

Hk smeio ir pasimirė m< •■.ergu 
igl. 5 s ■' gu, bet ne žmogus masi: v;

ĮMinktnališkai ir greitai dirb 
M. •' - Išrodo, kad magina suži 
H ŽHrbhivės ir i-nmi ės r-eik;da-:

’lele. lies ’.r Jis sumil- 
iankiui mašina žmo- 
įgi-na ji mechaniškai.

Diena po dienos netenka- man taip malonų buvo per 
me darbščių ir sumanių vei- tuos du metu varyti bendrai 

' visuomenės (Urba Chicagos . *■ ° nisi
kūjų. Dar taip nesenai išly 
dėjome d r. 1
vėliau dr. K. Pakštu, o tn

kun. I. CesaitĮ. Į lietuvių katalikų tarpe.
i. Pakštu, o tris! . ...
argai apleido A-l J8 fhlca’°ą knogenausuj 19.

g|I|

g|

rn knisti moka kiek-

merikąi dr. kun. K. Rėklai-! 
metu kun. I

i m

geni

dr>

i greit išmeta i rinku ga-

iy;

'kuri' mechanikoj. 1 Dlmdavi; 
sĮįbratusių darbinim;!]. Ka- 
'"vienas. Bet dinami-:; -i>r<>m 
ta.su iiK'ehaniška;^ gi-ąžiuva 
Reikalinga m* riek peė-iai im: 
7^ Sunkiausius mirlms mii 
Tniiai ir riektrikini,-ii ka>': 
plonių.
'-A. Mašina darimsi
^iką. Dėka mašiną tobuiim 
layi] produktų kalinis. Dar
getro jėga, siamiici: garą pak'-ičia <4cktra.

Mašinos : r mamiioU Ma<rno'.. kurios Įmiiim 59.(MM 
t UBU laivus ’ “ Leviathau" . 1
baisias imi a s.' 1 U"’runi<mtr.i. olom, kai 
Verpimo mašinom deda į audinį įvairius 
ĮfojfUs. Spaustuvių mušime----pei- rūmą
įšeint i io šimtą tūkstančių lapelių.

.lau ir pat- žmogus j|radoda liai-čtis >a

skiltuvo ašmm>. 
pagražinimus ir 
valandą išleidžia

?]

y

-gentiškų mašin

—tecll- 
c'cktros amžius; 

: miu.įų išradimu mechanikoje.

Darbininkai Į)’iiikmiMa: ži ><• mašinos jėgą, nes jie 
||Kdlat su jomi<. Nors laukiai susrima mm iii mašinų, bet 
HtgP^tfniet su ja, ji-jf.-dalis.

Mašina dirba ne darbininkui, bei ėeimminkm. Maši- 
padaromą pelnu atiduoda tam. kam ji priklauso, 

ia ne darbininkui ir m- išradėjui, liet “Imsi ii." net sa- 
jĮjil^'ipiršt<> prie mašinos m-priilėjusiam.

Masina sutrumpina smuku fizini darbu. Bot užstot ma 
mažina uždarbio mokesni Įmins darbininkams, su ku- 

sukasi. ūžia ir trata. Mašina neskaito nei valandų 
^^^^laiko, nes ji laiko nepripažįsta. Ji darbo valandąs il- 

ir gyviems savo talkininkams. Jai vistiek ar ištisą 
ar metus dirbti. Dirba kol gali, kol nesudvla. Dar-

Darbinink’<k<>< organizacijos labai susirūpinusios su- 
^^^siiiejiTno klausiniu, ims jis kuria naują nepaprastos 
^^Irnikos erą. Dabartinė mašina—tik kūdikis prieš atei- 
^Kįanašiną.

nicchaniziioja visą pramonę ir visą žmoniją, 
jnjnku ]»radedant prezidentu baigiant.
Teigu paseksime mašinos išsitobnlinimo kelius, tai pa- 

Mysime, kad jos evoliucija ne žingsiais, bet šuoliais žen-
Anais, prjmity vaus amžiaus, laikais niekas nėhiesva- 
kad technika pasieks tokios tobulybes. Šiandienines

ti.
Rėklaitis reišbuv'., Chieago-: 
ie. bet spėjo gana daug nu
vokti mūsų išeivijos labui, i 
Garnį bus priminti tik tą., 
kad gerb. kini. Rėklaitis iki 
šiam laikui redagavo Chicą- 
g<>s dienraštį "Draugą“ -ir

sitete. Tr visuomeniniame 
veikime randame
Rėklaičio vardą. Marijonų
viemiolvnas neteko darhš-

-si vežu įspūdžių, kurie, fi- 
iu-osi. negreit teišdils iš ma-

A paė- barngi bus man L. 
A yrių 112 kuopos atmintis, 
su kuria drauge darbuoda
masis turėjau daug malonių 
valandų. Jai dar turiu tar
ti padėkos žodi už gražią do-

NAUJAS LATVIJOS 
SEIMAS

Spalių 3 ir 4 d. Latvijoj į- 
vyko nauji seimo rinkimai. 
Amerikos lietuvių karioji 
spauda pranašavo dideli kai
riųjų laimėjimą, bet rinki
mai parodė, kad dabartinis 
seimas ne tik sukairėjo, bet 
truputį sudešinėjo. Eltos ži
niomis. kairioji grupė nete
ko dviejų atstovai (32kairie
ji socialdemokratai, 3 deši
nieji ii’ 1 žydaTTundistasj. 
Ūkininkų sąjunga kiek lai- 

'mėjusi: pereitam seime turė
jusi su sau giminingomis 

/grupėmis 17 vietų, o dabar
Bendrai. Latvijos sei

mo rinkimai dielių permainų 
neįneše. tai parodo tam tik
rą latvių politini imsistovū- 
jimą.

Kaunas, X-1 7 ( Elta). - < >i- 
atida-žuos Vilkaviškio apskr 

ryta pašto agentūra.

Kaunas, N 15 (EHa).
I monyse. Utenos apskr.. 

Likite tad visi sveiki! Lai Į ryta pašto agentūra, 
gerb. kun. - --------------------------------------------------------—

katalikiška visuomenė stip
ru n." ir darbštaus kataliky
bės gynėjo. Nors nemalonu 
tarti su Diev. bet prisimi
nus tai. kad ir ten. Icur šian
dien plaukia dr. kun. Rėklai
tis. bus naudingas tėvynei ir 
bažnyčiai, mes nuoširdžiai 
.linkime gero pasisekimo už 
jūrių-marių!

DR. KUN. RĖKLAIČIO ATSI
• SVEIKINIMO ŽODIS
Apleisdamas skubotai Chi- 

cagą ir negalėdamas pats at- 
i .sisveikiuti su visais, su ku

riais turėjau garbės pasipa
žinti ir drauge, per du mano 
buvimo Cbicagoje metu,-dar
buotis,’ jaučiu priedermes tai 
•padaryti-bent per spaudą.

’ Šiuo'tad tariu ‘ ‘ Su Diev! ’ ■
visiems mano prieteliams ir 
pažįstafniems, ypa?-gi gerb. 
Chicagos'ir apielinkės Dvh- 

. siškijąi, Chicagos Fedcraei- 

. /ps Apskričiui, Šv. Kazimie- 

. ro Akademijos

ati<la-

i

DARBININKE!
Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalvojai apie 

>avo gentis Lietuvoje ? Kiekvienas Amerikos lie
tuvis siunčia kokią nors dovanėlę giminėms—ne
atmink ir Tu.

Lietuvos žmonės mėgsta spauzdintą ■ žodi, 
jie mėgsta gera knygą, bet ncvisuoimt išgali jį 
Įsigyti.

Geru ir naudingų knygų gali gauti “Darbi
ninke." "

"Darbininkas" suruošė gražių Kalėdinių 
knygų siuntinių, kjirių galima pasipirkti. Siųsk 
doleri, o gausi trijų dolęrių vertes knygų.

3 dolerių vertei knygų u 1 dėl.

von, tai užpildyk šitą lapelį Įr iškirpęs su $1.00 
prtsiųsk. ; : k i : ‘ H : I <

Už $1.00 ;

žiočiai tokius raštus niekam ne
skelbdavo ir elgėsi ne tik su 
stabmeldžiais prūsais, bet ir su 
a įvirtusiais. į krikščionis, kaip 
su gyvuliais. Bet tai ne popie
žių kaltė, o tų, kurie, būdami 
popiežiaus norų vykintojai, 
praktikoje tuos norus savaip 
suprato ir vykdė. Taip pat ga
lima priminti popiežių* Urboną 
ir tą patį Inocentą IV. kurie 
siuntė laikas'nuo laiko savo le
gatus į Lietuvą ir dabartinę. 
Latviją kad kaip nors sutvar
kytu kylančius ginčus taip vie
tos gyvento.fų ir kryžiuočių. 
Vilius iš Modenos buvo siųstas 
i Latviją ir tyrė santykius vie
tos gyventojų su kryžiuočiais 
1233—1-251 m. Kitas legatas, 
Baiduinas, buvo siųstas i Prū
siją ir Lietuvą ir darbavosi 
tarp 1232—1234 m. Jų prane
šimai apie vietos * gyvento jų 
santykius su kryžiuočiais kaip 
tik buvo tos rūšies, kad nuro
do labai daug kryžiuočių daro
mųjų skriaudi], x dėl kurių po
piežiai kryžiuočius bardavo, 
duodavo griežtų įsakymų, bet. 
savopolitiką. tų įsakymą -prak- 
kaip sakiau, ki-yžiuočiai turėjo 
tikoje nevykdė ir, kaip tams
tos žinote, vėliau visai atsisky
rė nuo bažnyčios ir sudarė skir
tingą savo valstybę. Popie
žiaus Klemenso VIII pasiunti
nys Lietuvai Aleksandras C’u- 
rruileus, ištyręs bažnytinę pa- 

. dėtį Vilnijoje. Įsakė, kad Vil
niaus arkivyskupija kasmet 
skirtą 10.000 florenų (florenas 
prilygsta litui) išlaikyti l-i-29 
klierikams išimtinai lietuviams 
(Pranešimas iš 1595 pi.)

Taigi istorijos atžvilgiu ne
galima pasakyti, kad popiežiai, 
visuomet mums buvę priešingi. 
Jei" jie kartais ir duodavo smar
kesnių Įsakymų, tai tas gali
ma pateisinti, nes popiežiai va
dovavosi tų pačią kryžiuočių 
pranešimais o kitų informacijų 
šaltinio tuomet nebuvo. Antra 
vertus, yra visa eilė bulių iv 
faktą, kur aiškiai rodo, kad 
Lietuvos santykiai su šv. Sostu 
nebuvo tokie, kaip kairieji nu
rodo. Jei paimsime net tokius 
mū.'i] valdovus, kaip Mindau
gas. tiediminas. tai jų istori
joje rakite, kad jie su 5 atika- 
nu ture j labai gerus santykius. 
Gediminas turėjo labai artimų 
santvkių su Rygos arcivyskupu 
kuris labai daug padėjo Gedi
minui kovose su tais pačiais 
krvž.iuočiais, nes arei vysk ūpas 
buvo priešingas kryžiuočių už
grobiamai politikai.

Tai yra istoriniai daviniai, 
kurie galima labiau praplėsti 
ar sutraukti, bet kurie nesako.

v^esmi^l^A^ą'niUįms ęįą^č bą daugy 
... ,y.is^e^W^ ąukp ri>- 

•kėjai ir davėjai,- galpirmą 'kar
tą savo gyveniąie, susidūrė sų 
Lietuvos vardu ir su ta minti- ; 
mi, kad pasaulyje esanti kokią 
tai Lietuva, kuyi karo rneju nu
kentėjo ir kuri reįkaliųga au
ką. Šitas žingsnis iš Vatikano 
pusės tada, kai nė viena val- 
.stpbė mums, kaipo kovojan- 
■tiems dek laisvės ir nepriklau
somybes, nebuvo nieko kon
kretaus davusi, buvo toks 
•žingsnis, kurį mes turime įver
tinti. Reiškia, galima pasaky
ti, kad santykiuose su Vatika
nu me>s tarėjomis Vatikano pu
sės ir didelės paramos.

Toliau paimsim santykius su 
Vatikanu jau susikūrus nepri
klausomai Lietuvai.

5'ra žinoma, kad Lietuvą 
bažnytiniu atžvilgiu dalinai 
priklausė į lenkų metropolijos, 
arba Vaišavos arcivyskupijos. 
Suvalkijos dalis priklausė Var
šuvos. o Žemaitija — Mogile- 
vo. bet lenkai viską dėjo drau
ge ir buvo tos nuomonės, kad 
Lietuva bažnytiniu atžvilgiu 
pilnai priklauso Lenkijos. Ir
gi yra žinoma, kad dabartinis 
popiežius, kada dar buvo jis 
popiežiaus pasiuntinys Varšu
vai ir vadinosi Ratti, buvo pa
skirtas Varšavon kaipo nunci
jus Lenkijai,, ir Apaštališkasai 
Vizitatorius Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai. • Reiškia, karui pa
sibaigus Vatikanas dar, siųs
damas savo atstovą Lenkijai, 
tą pati asmenį yra pasiuntęs ir 
Lietuvai kaipo Vizitatorių. Jei 
mes iškovojom, kad būtum at
skirti nuo Lenkijos bažnytiniu 
atžvilgiu, tai yra padarėme di
delį politinį žingsni. Ir kada 
atstovas Ratti išvažiavo į Itali
ją ir greitu laiku (už pusės me
tų) tapo popiežium, tai mums 
pavyko išgauti atskiras atsto
vas Lietuvai. Tiesa, tuo ats
tovu — arv. Zeccini mes esame 
nepatenkinti, bet'asmenis mes 
čia atidekim į šalį ir Įvertinki
me tik pati jo pa.-kirinio faktą. 
Išskyrimas atskiro atstovo 
Lietuvai bažnytiniams reika
lams politiniu atžvilgiu buvo 
didelis žingsnis iš Vatikano pu
sės ir tolaikinis Lenkijos atsto
vas prie Vatikano, dabartinis 
užsienio reikalų ministeris 
Skai’zyuskis. tada yra pasakęs:

“Dav vieną smūgi Vatikanas 
mums davė." Reiškia, — pa
skyrė Lietuvai atskirą atstovi] 
baž.nytiniaiiis reikalams. Štai 
kaip. įvertino šitą Vatikano 
žingsni mūsų politiniai priešai, 
nros mes neskaitome ji tokiu 
jau dideliu žingsniu, nes toks 
atstovas bažnytiniams reika
lams. koks yra arev. Zecchini, 
nms nepatenkina ii' mes. nesi
tenkindami tuo popiežiaus 
žingsniu, norėjom, kad popie
žius ]>askirtų mums tikrą atsto
vą. vadinamą nuncijų. Šitas 
klausimas, ypač paskutiniuoju 
laiku, kaip girdėti, buvo pil
nai pribrendęs ir popiežius, jei 
nebūtų buvę šio nelemto Įvykio, 
būtų paskyręs mums tikrą ats
tovą. šitas žingsnis iš Vatika
no pusės parodo, kad Vatika
nas ž'ingsnis po žingsnio vis 
dėlto ėjo prie to. kad bažnyti
nius santykius Lietuvoje su
tvarkyti taip, kad jie skirtųsi 
nuo Lenkijos ir kad Lietuva, 
kailio savaranki valstybė, turė
tą atskirą Vatikano atstovą.

Štai mūsij diplomątinią san
tykiu su Vatikanu istorija iš 
Vatikano pusės.

(Bus daugiau)

vos santykiai su popiežiais vi
są laiką buvę nedraugingi.

Jei dabat paimsim politinius 
•santykius su besikuriančia Lie
tuva. tai pamatysim, kad tie 
santykiai nėra jau toki blogi, 
kaip kairieji norėtą'piešti. Pa
imkim vadinamą “Lietuvių 
Dieną.’’ pask.ęį^|ą visame pa
saulyje. Tojidtejnadavė mums 
lybai žymią' jAnigin^ paspirtį 
tik dėka to, kad Sv. Tėvas tą 
dieną paskelbė h* vjsasjoasaulis 

į dėjo aukas nukentėjušiai Lie^ 
tuvaį. Šitąs faktas nereikia 
naft- vien pigimu atžvilgiu;

tįek, kad mes gavom 500,- 
0QQąnkso frankų^Tai buvo lai- 
kąū ,’kadą tąeę kp^mjom del pą- 
ti^^įetuvos vMriąo/ kada pats 

pasąply-

i

SŠ®

(wm»Kw
HĮMHJOS

Worcertar,Mm*
Lapkri^olŠ d. vakare

HevrBritain, Conn. C
NėpraTeiskhhė progos išgir^ S
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Pųvar'lč ..

Kaimas .‘.

v ar apskriti* ......___
'. Įi/iiiiA gi‘iį‘j.yjibj

•- u

ta.su


padės “funes” krertį Boston^|

«iS

_ _ .. . jęavo šefeancios'y^^T®Ėiužo  ̂
Y^cįjų. , Sakė, kae^^as,. gj.

p-.iaip.gražaąi

yisįeihs svečiams atsilankių.; 
.siemik duos.po/souyeaii-. £/

Pąsimatysiine Knights ot- 
Pythįas svet^lnęj lupk?- l^to^ 

‘kur jau šoksim, tai jau šę^inil

'i'į;

Ižais

W-

rKąs sakė, kad; mūsM 
kuopa pasimirė U. Jii- tik vala. 1 
ei jas turėjo iri ‘ dacol. ’ ’ Turėt 
visų - galų suirimus,? tai nėr 
“■d^pkb” — pą teini jus.tokius] 
simptomus nereikėjo nei pas j 
gydytoją eit. Nariai p^ys nu
sprendė geriau kuopelei duot 
poilsį. Ir neąpsiriko. Po ke-1 
liolikos mėnesių neveikimo, pa
daryta diagnosai ir pasirodo, 
kad jau kuopa yra OK. Sakė, j 
kad turėjo “good time” ir jau 
“fylina” geriau — bet jaustus 
dar geriau, jei padirbėtų. Be 
to sakosi turinti daug “bilii.” i 
Mat “vekeišinas” nėra juokai 
visur reikėjo pinigo. Nariaisti I 
didžiausiu triukšmu nutarė pa- j 
gelbon stot ir štai ką sumanė: 
rengt šokius lapkr. 14-to.j. 
Knights of Pythias Svetainėj. 
Bus ir skrajojanti krasa, turės 
visokių tinkšmų. Šokiai bus 
ne tik džiaziniai, bet ir sukti
niai. Nžparšyta gerb. kleb. 
kun. Jonas švagždys su “spy-i 
čiu.” Užprašyta visus ' savo, 
kaimynus brolius ir seseles vy
čius. Sumanyta ir pmiaryta- 
Kun. J. švagždps sutinką atsi
lankyt ir pasakyt tą, ko dar 
jaunimas negirdėjo, o* norėjo 
girdėt. Kaįmynąi skuliiaįduo- 
da atsakymus, kad kas kas, a 
jau jie, tai “šiūr” .pribus. Bos- 
•toniečiai pranešė telegrama r 
“Pribusime su dviem busais—- 
pasitikit mus Avon’e su orkes
trą.” Cambridgeiaus, Nor- 
vvoodo, M’orcesterio, Provden- 
co ir gi telegramai pąnašūs. 
MpnJelUęčiai šaukia “ekstrą” 
susi?iiik;im>ą ir nubalsuoją, kad 
kaimynų Vyčių norai pilnai liū-. 
tų išpildyti. Taigi, dabar nie
kas nelieka kaip tik laukt suba
tos, lapkr. 14-to 7:30 vakaro, laiškiai kalbėjo. 
Gausite visi progą susitikt su *

M J Mikęlmnjutėį Bb^ąlius 
y— ĄT PpjkąiSr Dj^ūĮias — J. 
Kąizas, įjgopis — A. Kuhigiš- 
ikis-i Yisi IbŠėjai sąvo užduotis, 
ąiliko pagirtinai. Buyo suloš
ta dialogas, “Sutiko, savo my- 

LAMASS. liuią/’ Vaidino A. Kuziėąė ir 
Lapkr. 1 d. Šv. Pranciškaus jos sesutė p-iė W. Simonaitė.

[bažnyčioje vakare įvyko Visu Atlikta gerai. Užbaigė progra- kjū surinkta $415. Viso pa;

įtėįDųsevičiutė
J~ K^ušinskO'iąnkta'aii^^ Vii- kąiąnsfcaitė- - pžimdziaj junki-, 
niaus i^ląįčijj ^ri^ąu^i.

po ^snąuskąs, V. Sa-
paąška^, X MurSnskas, j. Ži
būs,. P. Sutkus, J. Dragūnas, 
V. Kalanta, A Lapinskas, L. 
Galčius^K. Sprainaitis ir A 
Stankus. Visb $12.00. Smul-

šventų Mišparai, kuriuos laikė 
gerb. kun. Virmauskis, kun. 
(Juras, giedojo Šv. Cecilijos 
(choras/ po vad, M. Dailiutės.Gė- 
įes altoriams paaukavo p. 
Juodkienė. P-lė M. Buivydai- 
te išpuošė visus altorius. Žmo
nių šiose pamaldose bųyo. dĮk-. 
čiai. Turiningų pamokslų pa
sakė gerb. kun. F. M. Juras.

Lapkr. 2 d. Įvyko mišparai 
už dūšias skaistykįoję. esančius, 
kuriuos laikė klebonas kun. F. 

.Virmauskis ir pasakė labai 
gražų pamokslą..

Sunday Scbool
Ši metą, mūsų nedėldienio 

mokykloje vaikučiai pradėjo 
skaitlingai lankytis. Taipgi 
didelis būrys mokinių pasi
šventė lankytis kas nedėlia mo
kyti vaikučius. Sunday School 
rašt. vietą užima p-lė Stasė Ra- 
znauskaifė, higli’ sclioolės moki
nė.

nią jaunas pianistas J. Bąįtru- 
šąltis. Gražiai paskanibino 
piano keletą veikalų ir tuomi 
programas užsibaigė. Progra- 
mo vedėjas buvo Šaukevičia. 
■Po to buvo šokiai,iki vėlumos.. 
Vakaras pavyko gem. Drau
gija gayo.kęlįs naujus narius ■ 
ir keli dbsėtkai dolerių liko ; 
pelno.

40 valandų atlaidai
i Lietuvių Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioj spalio 25-26 ir 27 
bįivo iškilmingos 40 valandų ( 
pamaldos. Žmonės skaitlingai ( 
lankė pamaldas, bažnyčia pilna 
žmonių buvo. Buvo keletas 
svečių kunigų.

Linksmas vakąras
LDKS. 51-nia kuopa rengė 

viešą vakarą 15-tą lapkričio 
sekmadienį Lietuvių Svetainėj. 
Šis vakaras bus labai įdomus, 
Pageidautina, kad clevelaudie- 
čiai nepraleistų progos. Bus

W. FITCHBURG, MASS.
Lapkričio 4 .d. aplankė mus 

.kun. St. Kiškis. Pirmiausia 
kalbėjo ‘ kun. A. Petraitis iš 
Athol. Mass. Po jo kalbėjo 
kun. Kiškis. Gana gražiai ir

?■

T. Agotytėįsulošta du juokingi veikalai: 
_ |“ Vienas iš mūs tur apsivesti,”

antras — “(Daina be galo.” 
Bus kalbos, dainos ir kitokį Į- 
vairumai. Šokiajns puiki mu
zika. '

siųsta Į Fed. centrą .$21.15. 
Vardu Fed. 11 skyr. tariu šir
dingai visiems aukotojams 
ačiū.

Fed. Šekr. I. V. Kulikaitis.

Vy&ą judėjimas.
> Pas mus nors maža L. Vyčių 
kp-, bet yra jautraus ir ener
gingo jaunimo, ypatingai mūsų 
■mergaitės yra jausmingos, su
žadintos vyčių dvasia. Žino
ma, vaikinai ir-gi nenori atsi
likti.

Neperseniai buvo pttrengę 
(saldainių vakarėlį, kur pelno 
liko gražaus ir jaunimo buvo 
gana daug.(

Dab^Jvėl L. Vyčių 61* kp. 
rengia maskaradų vakarą 14 d. 
lapkričio (Nov.) 147 Montgo- 
mery St., 7 vai. vak. Skiria
ma dovanos tiems, kurie bus 
gražiausią ir juokingiausia pa
sirėdę. Prašomas: visas jauni
mas ir suaugusieji atsilankyti.

Taip-gi mūsų meno vedėjas 
J. Sprainaitis rengiasi persta
tyti komediją “Pabaigtuvės.” 
Mūsų mergaitės visos roles pa-

W ir virkdo iki ašarų,' tod iršj 
kartą to bus pakankamai Ant 
jų plakatų parašyta “Juokų 
Vakaras,” taigi aš'tikiu, kad 
dzimdziai tikrai pajuoktos, o 
todėl visi sukruskime . juos ma
tyti. “Funes” prasidės 8 vai. 
vak. be pasivėlavimo.

Norwoodietis

RAięSNIS 145 
Įvadą

Mes rekomenduojame* sekančius ‘•ne
daryk." manydami, kad vi.du.tinp .įsoti
na nėra tiek gerai infųrmuojama uple 
savo ir savo kūdikio gerovę. 'Siek tu
rely. buri.. 1 
žinių praplatinimui i»er valdžios įstai
gas ir kitur, bet Borden s Kompanija, 
suprasdama, kad tūkstančiai “kūdikių

NeUuoVkuUlktni'arbatos, Rt>v 
o)?^lųiičrriįų.

^Mauok kudJMul šokolado..

Ned,wk kujy.W.Ul kięto. mals 
Uiptų ir tada tik' po truput] 
su.v,r§į;oąiosę Žorpjogę.

Neskupek su vaijdeniu atsiją 
.vaipUjp. pągglbsU 
' Nepūsk ant kūdikio valgio. delW 
.Šimo. '‘

Ne.ūąij.vk nuilsto.- daugiąu, 
Kalinga vienam sykiui. GeriapIlR 
sekmas gąunanjps kada pieno' 
ylk ka, šviežia i pagaminti. ’

Nevartok jolįiu kitokių gumuš 
honkutės išskyrus .Čiulpiką.

:• Nepalik kūdikio vieno su bonkui
Dideli žingsniai padarytu tu . ‘ kum išyajytf

___ . . ‘his ir bonkntps, nHžb.nSV StfiioiS

Blogos pasekmės
Pora savaičių atgal lankėsi 

čia pora.bambizėlilų, laukėsi po 
JRep. stubas pas nekurtuos ir rengė

Bep.

mgustik! 
surasta ę

L. Tolstojus

Kaukaro Nelaisvas
Vertė Vai. Vidugiryte

(Tęsinys)

J u gyvenimas pasidarė visai blogas. Nenuinida\o kala
džių ir neišelisylavo iš duobės. Alesdaw ten jiems žalios tešlos, 
kaip šunims ir nuleisdavo vandens ąsotyje. Duobėje laliai suai
dėjo, buvo troškinantis karštis, drėgna. Kostilinas ^isaisusii- 
go, ištino, visas kūnas pradėjo skaudėti; jis vis dejuoja arba 
miega. Ir Žilinąs nuliūdo, mato—dalykas blogas. Ir jis ne
žino. kaip iš duobęs išlipti.

Jis pi-adėjo kastis, bot nebuvo kur dėti žemių, seiminin
kas pastebėjo, prigrasė užmušiąs.

Kartą tupi jis duobėje, mąsto apie laisvę ir ilgisi. Staiga 
kitas, paskui 

.Ji pažiūrėjo 
“ar Dina ne-

vienas paplotėlis nukrito jam tiesiai ant kelių, 
pabiro vyšnios. Pažiūrėjo aukštyn, tatai Dina, 
kad Į jį. nusijuokė ir nubėgo. Žilinąs galvoja: 
galėtų padėti!” :

Jis išvalė duobėje vietelę, prisikasė molio. 
li]>dyti. Prilipdė žmonių, arklių, šunų, mąsto: 
na. numesiu jai.”

Tiktai—kitą dieną Dina neatėjo. O Žilinąs girdi—arkliai 
subildėjo kanapomis, kažkas prajojo ir totoriai susirinko prie 
mečetės, ginčijasi, realija, mini rusus. Ir girdi jis senio bal
są. Jis gerai nesuprato, bet spėja, kad rusai arti, ir totoriai 
bijo, kad jie neateitų aulam ir nežino, kas daryti su nealis- 
viais.

Kiek pasitarę, jie išvaikščiojo. Staiga girdi—aukštai kaž
kas sušlamėjo. Mato: atsitūpę, jos keliai buvo aukščiau gal
vos, pasilenkė, jos karoliai kabo, supas virš duobės. Akelės 
žiba, kaip žvaigždelės; ji išėmė iš rankovės du sūreliu, nu
metė jam.

Žilinąs paėmė ir saku: — Kode! tu taip ilgai neatėjai? aš 
tau žaislelių pridirbau. Štai, imk! ir pradėjo mėtyti jai po 
vieną. ,

Bet ji purto galvą, nežiūri. “Nereikia,’* sako. Kiek pa
tylėjus, sako: “Jonai, nori tave užmušti.” Ir rodo rankomis 
sau į kaklą. .

— Kas nori užmušti?
— Tėvas nori, jam senis liepia. O man tavęs gaila.
Žilinąs sakę: '—
— Jęi tau inąiięs gaila, atnešk man ilgą kartį.
Ji krato galvą, lai' “negalima.” Jis susiėmęs rankas; 

meldžia jos:
— Dina, prašau! Dina, ątpešk!
— Negalima,—ši sako,—pąmaty 

hėgo.
, Vąkare sėdi Žilinus ir galvoja: “kas bus?”- Jis yjs žiūrę 

ųūkštyn. Matosi žvajgŽdięs bet mėnuo, dar neųžtękėjp^ To|oj^ 
kimįgas jau. šaukė, viskas nutilo. '----- - - -------
galvojan bijosi nier^lfe0’ ''

•• f. x ‘

pradėjo lėles 
‘kai ateis Di-

Staiga jam ant galvos pabiro molis; pažiūrėjo aukštyn,— 
ilga kartis kyšoja ant duobės krašto. Kartis pradėjo slinkti 
duobėn. Žilinąs nudžiugo, pagriebė kartį ranka, pamėgino; 
kartis buvo tvirta. -Tą kartį pirmiau jis matė ant šeimininko 
namų stogo.

Jis pažvelgė aukštyn,—žvaigždės aukštai žiba ant dangaus, 
o virš duobės šviečia tamsoje Dinos akys, kaip katės. Ji pasi
lenkė ir šnabžda: “Jonai, Jonai k” O pati vis mojuoja ranko
mis apie veidą, kad—“tyliau.”

— Ką?—klausia Žilinus.
— Visi’išjojo, tiktai du liko namie.
Žilinąs sako:
— Nu, Kostilinai, stok; bandykim paskutini kartą: aš pa

dėsiu tau išropoti.
Kostilinas nenorėjo ir klausyti.
— Ne, sako, matomai, aš iš čia neišeisiu. Kur aš eisiu, 

jeigu neturiu spėkų ir pasigrįžti.
— Nu, tokiu būdu s\idiev, neminėk manęs blogu. Ir ji.? 

' su Kostilinu pasibučiavo.
Jis pagriebė kartį, liepė dinąi laikyti, pradėjo ropoti. Du

kart jis virto,-—kalade trukdė. Kostilinas jį priturėjo: ir taip 
jis išlipo viršun. Dina traukia ji iš visų spėkų rankutėmis už 
(marškinių ir juokias.

Žilinąs .ištraukė kartį ir sako:
į Nunešk algai, Dina, kitaip pastebėję muš tave.

Ji nutempė karti, o Žilinąs nuėjo pakalnėn. Kiek paėjėjęs, 
paėmė aštrų akmenį pradėjo daužyti nuo kojų spyną. O spy
na tvirta^—niekaip negali nudaužti. Girdi jis, kaž-kas'bėga nuo 
kaipo žemyn, lengvai šokinėja. Mąsto: “tikrai, vėl Dina.” Di
na atbėgo, paėmė akmenį ir sako:

— Leisk, aš padarysiu.
į? Atsitūpė, pradėjo, daužyti. Bet laibose, tarsi šakalėliai, 
-rankelėse visai nebuvo spėkų. Numetus akmenį pradėjo verk
ei. Žilinąs vėl pradėjo daužyti spyną, o Dina šalę jo atsitūpus 
įjaiko jį už pečių. Pažvelgė Žilinąs į dangų-, mato—kairėje, už 
kalno, dangus raustą^ mėnuo teka. “Nu, galvoja, reikia man 
pereiti slėnelis, pasiekti mišką pirm negu užtekės mėnuo. ’ ’ Jis 
Atsistojo, numėtė akmenį. Nors su kalade, reikia eiti.
( —Sudiev. Dinute’ sako. Aš vis tave atminsiu.
į. Dina nusitvėrė jo; apgraibė jį rankomis, kur įkišti jam

kunį

• — Dėįtai, hęąRgięŠ?1 sąko. Kas įdarys tau lėlių be manęs ? 
Z Ir jis paglostė josios galvą, * /
į- Dina pravirkę, apdengė rąnkouiis veidą, užlėkė kalnan, 
tarsi ožkelė šokinėją. Tiktai girdisi tamsoje,—karoliai ant nu
garos žvanga.
I"’ Žilinąs persižegnojo, paėmė .kaladės Spjmą rankon, kad ne
žvangėtų, išėjo ant kelio,—velka koją ir žiūri, kur mėnuo teka. 
Jis pažinu kelią. Reikėjo aituoffljs verstus eįti tiesiai. Kad tik-

, . . . SS------------------------ - «■’ - •’
jo upelį,—tąinųą už kaipo jau blanko. N.uęjū ligi slėnelio, eina 

...... f,, fr dairosi pMr menuo jau 7 J.
Žilinąs jau pradėjo snausti/ Jo ir viena iiėnėopJjfO darosi'vis šviešėsne|>^nryn nuo kak

visi namie,—ir- ji‘»^
(ai pasiekus mišką pirį^.i^ę^ ^ė^j^įsal užtekės. JįĮs perė-

tybių.

Žilinąs.

visokią

šit$
The

“Darbininkę” skaįtynms ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

.dus ir bonkutes: prižiurčk.
Mus •lab'k.iks pati. ' -

syki i savaitę kutĮikį|g^^B

Neleisk kūdikiui čiulpti boi)kuteėM~83 
;,riau kai dvidešimts miliutų.

Neleisk kūdikiui i4mi£ti su čiu * ■ 
■O, buimutėje. Nekišk su kūdikiu

ginė Lai jis iįsisi ramiai r. ' ■

s

ai «■ . '^(C&Iąs)

|Tai geriausis gėrimas šaltame ore 
f Del to, jog turi svarbias stiprinan

čiai maistingas dalis. Pirk keną 
nuo savo groserio.

Neteisk kūdikiui užniki, su či.--, * • ■ ■.

„ ilsisi ramiai
Neleisk, vaikams žaisti su maišhi^SŽSgg 

bandyk ių domę nukreipti ar žąi$jt-tWg 
jais, valgant.
■ Neduok vaikams valgyti tarp vaįj;Uį',’^^

Nęp^velyk vaikams rieitįai
’-yti. tai Ituų užtektinai laiko sujranj*^ 
tymui.

Nęaųlei.sk vaiku dantįii, TjU 
prnHjeriuė kurios nereikia užmestiŠ^^^

Nerasi^ vajkų valgyti. Jbį
•lien atsisako valgyti prie stalo; ptKpSggp 
davyk su gydytoju. ' • ~

---------- '^ŠįįXlwitĮ/k utjf.dįiai iitnoK ^ruipįsiiftf’^^ 
k<:x xn rai.tę ir iMinul/ak al-etčiaį'. .

Žiiūias eina, vis laikosi šešėlyje. Jis skubinas, o mėnuo 
kyFa dar greičiau; jau ir dešinėje viršūnės nušvito. Jis pra
dėjo eiti miškan, mėnuo išlindo iš už kalnų,—imlia, visai švie
su kaip dieną. Visi medžių lapeliai matomi. Tylu kalnuose, 

I tartum viskas išmirę. Tiktai girdėti—upelis žemai čiurlena-
Jis pasiekė mišką.—nieko nesutiko. Žilinąs miške išsirin

ko tamsesnę vietą ir atsisėdo pasilsėti.
Pasilsėjo, suvalgė paplotėlius. Paėmęs akmeių išnaujo pra

liejo daužyti spyną. Susižeidė rankas, bet nenudaužė. Atsi
stojo, išėjo iigi kelio. Praėjo vieną versta, dingo spėkos.— 
kojas skauda. Jis praėjo dešimt.- žingsnių ir sustojo. “Kas 
tlaryti. galvoja: vilksiuos. kol bus spėkų. Jei atsisėsiu, tai ne- 
beatsistosiu. Ligi tvirtovės man nedaeiti., bet kada švis. 
atsigulsiu miške, praeis diena, o naktį vėl eisiu.

Jis ėjo visą naktį. Tiktai du totorių susitiko jojant.—bet 
Žilinąs išgirdo juos ištolo ir pasislėpė už medžio.

Mėnuo jau pradėjo balti, pasidaro drėgna, netrūku.- visai 
’ prašvis, o Žilinąs dar nepasiekė miško krašto.—“Nu." galvoja, 

dar paeisiu trisdešimts žingsniu, pa.-uksiu Į šali ir atsisėsiu." 
Praėjo tri.-dešimts žingsnių, mato—miška^ baigiasi. Jis išėjo 

i pakraštiu—visai šviesu, tyrlaukis ir tvirtovė priešais jį stovi 
; kaip ant delno, o kairėje, visai arti, kalno pakalnėje degu ug

nys. gęsta, dūmai kyla, ir žmonių esama šalę ugniakurų.
Jis įsižiūrėjo, urato.—šautuvai blizga, kazokai, kareiviai.
Žilinąs nudžiugo, surinkęs paskuti nes spėkas pasileido že

myn nuo kalno. O pat.- mą.-to: “Dieve sergėk, jei raitas to- 
toris pamatys mane čionai lauko, aš nenubėgsiu, nors arti.”

Vos tik pamanė—šit: kairėję, ant kalnelio, stovi trys to
toriai. Jie jį pastebėjo, pasileido į jį. Jam širdis nustojo pla
kusi. Jis sumojavo rankomis, kiek turėjo spėkų suriko:

— Broliai! gelbėkite! broliai!
Mūsišikai išgirdo, raiti kazokai nujojo. Jie lėkė Į jį. Ka

zokai toli, totoriai arti. Bet Žilinąs surinkęs visas paskutines 
jėgas, paėmę kaladę rankom In'ga į kazokus. K1 sąmonės, žeg
nojasi ir šankia: 

z — Broliai! broliai! broliai!
Buvo penkioilka kazokų.
Totoriai nusigando ir neprijoję sustojo.
Žilinąs pribėgo prie kazokų-
Kazokai jį apstoję klausinėja

(be sąmonės, verkia, kartoja:
— Broliai! broliai!
Atlėkę kareiviai, apstojo Žiliną; ka-s duonos dumia, kitąs 

—košės; kitas—degtinės, kitas klpją ajisiaustu, kiįąs daužę 
■špyną

- Karininkai jį pažino, nuvežė tvirtovėm Kareiviai nudžiu
gę, suėjo draugai pas Žiliną. »
P Žilinąs papasakojo, kaip viskas su juo atsitiko, ir pridėjo:

— Nu, dabąr jau apsilankiau namie, apsivedžiau! Ne, 
jnatyt, nėra man tai skirta.^
J: Ir jis paliko Kaukaze,tarnauti. Kostiliną išpirko už pen-

Atvežė jį beveiktekėjb. jau tūt^yas(dangas nušvi- luę. tūkstančius, rublių <ktr vos už'mėnesio.

Dažnai pasitaiko, 
kad motinos_negaH 
žindyti savo kūdi- 
kio ir todėl reikia 
surasti kokį kitę 
maistą.

Borden’s Eagle Pie 
nas yra geriausias 
užvaduotojas moti
nos pieno ir yra 
daktaru rekomen
duojamas dėl j o 
grynumo ir lengvo 
šuvirškinimo ypą-

Jei prisiusite 
apgarsinimą į 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus. 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe? 
neti jūsų kūdikį su 
-Eagle Pienu.

Atsiųsk GOe., o. gausiu nė 
gaiš,' bet žolėmis, “* 
O " ‘ *’ “■ 
jęi na 
visai ti 
got l|i

teiks ir. Jums.. Pataj#. 
vidurius, prašalina JstBi

Į.ęeį$t& 

is daiktas -to_ 
Mss yrahaf

25.GUIet

N%25c4%2599a%25c5%25b3lei.sk
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Ėy. Bal įfejoš 

^^^ajnas įvyks lapkričio^ 
po pietų parapv 

^fe^J.492 E. 7-th St, S. 
►pytoji.,.-.•■ Vist nariai prašo- 
^^piti, nes bus nominaeį- 
^®ujos valdybos.Plačiajai 
Bpsmenei pranešame, kad 
e^^-mėnęsį nauji nariai 
ra^^nmami jaunieji be į- 

o genieji už pusę į- 
o mokesties. Priima- 

i ir moterys. Kvie- 
e dėtis į mūsų turtingą, 
aą ir tvarkią draugiją.

Valdyba

Vyčių 17-tos kuopos į- 
inėnesinis susirinkimas 

3bąčio 15 d., nedėlioj 4:30 
iA dą po pietų savuose 

ambariuose, 492 E. Seventh

r_•ųjpįL

Visi ū <s, ruošiasi ®iji|
•--»'.•>1 ' f Xfr?l ' , . «sx *®

dzių dalyvaujami^ vietos ge- 
resnių pajėgti. Vaidinimo 
pradžia lygiai-&vayvak. ;

Bilietų galima gau@‘ ( t)ar- 
bininke.n ■

i££adgi kviečiam visus pa
ries ateiti ir kurie esate 

ąįlikę su mokesčiais tai 
onėkit atsilyginti, nes gal 

ąį£visi žinot, kad yra ren- 
^ąįnas savybės linksmas va

šu užkandžiais ir tik- 
įBėni vyčių nariai galės daly- 
gaųti- Tai įsitėmykit gerai, 
ląd'paskiaus nesigailėtūmėt 
|aerūgotūmėt, kad būsit 

jĮpįlęisti • Valdyba

MOTERŲDRAUGIJOS 
PRAKALBOS

Pereitą nedėldienį, lapkri
čio 8 d. pobažnytinėj salėj j- 
vyko Lietuvos Dukterų Dr- 
jos vakaras. Buvo rodomi 
judomi juokingi paveikslai. 
Gerb. kun. Urbonavičius pa
sakė prakalbą, paraginda
mas moteris prie tos dr-jos 
prigulėti. Nurodė dr-jos už- 
pelnus tautos ir bažnyčios 
reikalams. Laimėta keletas, 
naujų narių.

Krutamieji paveikslai gau
ti cambridge’iečio Potem- 
bergo dėka. Nors vakare li
jo, bet žmonių atsilankė pu
sėtinai.

IŠ GARNIO DARBUOTĖS
■'■Pas Longiną Valiacką, 72 

Oblton St., atsilankė garnys.
pasekmė buvo duktė. Vis* 
nepaprastai gerai dėjosi 

IgąHduktė išaugs i nepaprastą 
|f|noteri. Taip pranašauja Dr.

Landžius, kurs garnį ten į- 
Čšdino. Turėsianti didelę 

I^Oaę ir' būsianti riėpaprašhi 
gabumų.

LITERATINIO RATELIO 
SUSIRINKIMAS

Pirmas rudens sezono su- 
imas Jono Kmito.Lite- 

įatinio Ratelio įvyko lapkri
čio. 5 d.. Vyčių kambariuose, 
'i Pirmininkavo B. Lukoše- 
Jčiciute, raštininkavo Pranė 
Valentukė.
* /Pirmininkė išdėstė pienus 
šio ratelio darbuotei, kurie 
po apsvarstymo tapo priim- 
B.
y Literatinio Ratelio susi
rinkimus laikyti syki mėne- 

j'šį. Pagaminti Rateliui įs.ta- 
|'fus apsiėmė pirm, su rašti- 

ninke. Išrinkta pora ■'•'patų 
^parinkti iš Vyčių knygyno 
^geriausių lietuvių literatūros 
Reikalus ir dalyti nariams 

^kaitymui-studijavimui.
Paskirti utarninko vaka

rus skaitymui ir studi javi

ni gerų raštų. Nariai rinks 
| -sėrap book indomiausias 

fėditorialų iškarpas.
> j?o formalio susirinkimo, 

%ėrb. kun. P. Strakauskas 
iidavė indomią paskaitą apie

Hų raky boję.
Susirinkime dalyvavo ir 

BžcK. Stažaitė iš Xorwood,
ass. O.

&

< ‘DZIMDZI-DRIMDZI ’ ’

Ten buvęs

^rbs kaopes, jau prasiu
g* •- Asoicgųir* c*iAe«?p

£ai«rašdetepfikiišiu kuopę j) 
šiįstr.

i -
. MaĮdone^Ma^ Inešlmb reikia- ppjęų- 

.... . J^iBtermacijbs mątyk ąy j-ažyk
Sųąy.Jy25, J.L .AMBROSE, 425 Broad-

šyę- iibšton tcih- (Ty-Jž-i-nr
dainėje tbVxAv^?,
Hartford, Cfc OJjagą-
h~_t„/t__ _______ 4*•

j^tas. Sesija. įrašini 
feo fe
įu Šiemet JPip* neami'Ma neu

iease.”'jj?aū54; 
^-.^-5 Tik:

tele-'
t -^Zt^os.ton V,-

]>
* gėyao pelno
tręjus meiiis jdėausj ręūrini riaT 
n sii^ krsutuyeĮnjį; ’h- 6 ųeimyno- 

vietoję arti Broadivay, 
o. Bėštonę^-pre.kS $17,000 ir leng 
c^^sly^bs. *-•■ 
DUONlOTViriSA (bakery) sn 

A4ituve -ir-rišS^^ankiais, - maši- 
ewjaj -trekais -i? -t. t. didelis biz 

bls daromas pebddėug metu; taip
gi S.žėirij^iii Hjirias. eina sykid,: ge
ra įplauka ir gera-tirštai apgyven
ta lietuviai apielnikė. Preke $23,- 
-000, $7,000'Įnešti ir lengvos išly- 
gos. IlĮtHUANIAN AGENCY.

r >>61 W. - Broadivay, So. Rnston, 
'> Mass.

Ofita'vdlandot'.-
Miot P Ui 12:00 ryte ir ano 1:80 
tiri 5 tr nuo- 6 $0 Ikfc&yaLreĮteree 
Ofisas uždarytas Kuha^* vakarais 
tr nedėldienlals. tnlp-gf serėdomls 
nuo 12 dieną uždarytas.

JUOZAS M. VERVEČKA
___ *__ (VERAČKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE

' OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel.- S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W

^ešiįojjį agia dri ,pa-
• gėrihiino mūs^ dr^n^acijos.

Rast. J. Sereikai ^'šitas snvažiavHfias yra,Jabai 
^arb-us/ues valdyba dėlatei- 
^hnčęiįįįi^ /be® -įr, 

išduos 
raportą, kuris. turAtij.-Ė>§t indo- 
mus kiekvienam-nariai

Kuopos sukrifekitį! pi?e dar
bo i ^Tinkite'-kpdaug^Cffiia de- 
legafiį 7 suvažia’vim^ITartford.

leidžiu nepasivėhroti~prftnlt^ 
taiką.

204 Jefferson St., 
Newark, N. J.

lakstančiai žmonių turi 
jakna ir pilvą bedą ir 

nepastebite.
Tau nereikia kentėti užkietėji
mą, dispepsiją, nevirškiiiinią,

KAIP ŠNIPINĖJO PAČIĄ
J ames J. Hennessey. karo 

veteranas reikalauja divorso 
nuo savo pačios. Jis yra iš 
Wakefield, o divorso teisinas 
dabar eina E. Cambridge, 
Mass. Teisme išėjo eikštėn 
vienas nepaprastas dalykas. 
Uošvė teisme liūdijo, kad jos 
žentas bandė išgirsti savo 
pačios išpažintį. Kartą jo 
pati turėjo eiti ant operaci
jos. Tai vyras turėdamas 
nužiūrėjimų ant savo pačios, 
norėjo išgirsti išpažintį, kad 
žinoti ar ji tikrai su sveti
mais vyrais užsiimdavo. Li
goninėj prieš operaciją, sake 
uošvė, jos žentas pasislėpė už 
uždangos, kad išgirsti išpa
žintį. Be to motina liūdijo, 
kad- jos duktė be jos žinios, 
slapta ištekėjo, kad vėliau 
su jos dukterimi žentas žiau
riai elgėsi.

Dabar Hennessey nori di
vorso. o pati nori atskiro gy
venimo su teise gauti globą 
ant dviejų vaikų ir užlaiky
mą nuo vyro.

BOSTONE 
^Dzimdzi-Drimdzi” vode- 

o artistas V. Dineika at-
Bosonan ir drauge su 

J.»k savo draugu dzimdziu J. 
iįdniu lapkr. 15 d., sekma- 
|ny, Šv. Petro parapijos 

je ruošia juokų vakarą, į 
programą įeina links- 
komedija, daineilų ir 
jau įvairių dainelių, 
tik pusę “Dzimdzi-

DR-STĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ PO GLOBA MOTINOS 

ŠVENČIAUSIOS
rengia didžiausi balių, atei
nantį subatvakarį. 14 d. lap
kričio, Parapijos Svetainėje, 
492 Seventh St.. So. Boston, 
Mass., pusė po septynių va
kare. Balius bus nepapras
tai gražus, kokio dar viršmi- 
nėta dr-ja neturėjo. Drau
gijos narės, kurios neateis į 
balių, vistiek reikės užsimo
kėti 35c. kaipo bausmę, tai 
geriau ateikite ir pamatysite 
kas ten bus ’do balius! Grieš 
puikiausi orkestrą. O kiek 
tų visokių Saldumynų! Kas 
norės, galės gauti karštų ar 
Šaltų Šuniukų.

Visiems gera proga ateiti,: 
dideliems ir mažiems, ' jau
niems ir seniems. Tikiųtii 
kaina maža. Ateikite visi, o 
būsite užganėdinti/^R12-14)

Kviečia KOMISIJA

192ŪTR. -:-

LDKS. Conn/Apskričio Raš-

0 
p.te 
aip

Messinlcnu Tąm&pms pir- 
x mor'rnfies pfek& taip pi- 

rS. giatl^pjbjle Įniri krautu- 
vėi ant Ehoad^ay, o gal ir 

^ęgįajL; Ataiinldte tai, kad 
-.g pirkdami čionais, Tamstos 

prekiaujate krautuvėj, ko- 
& ri per 19 metų ant Broad- 
& -,way visuomet turėjo gerą 
? vardą. ų teisingai 

ir patarnauja 
savo kostifeieriaęis.

Jei tau reikia 
vartok geriausius

Geriausias vaistas nuo "nevirškinimo, 
užkietėjimo, dispepsijos,, surūgusio pil
vo. jaknų gazals išpūtimo, ar kitokių 
pilvo negalių, bėdą ąr skaudėjimo yra 
vadinamas BįOXOL.

Ar tau skausta galva? Ar tau ro
dosi juodi taškai prieš akis, arba ar 
nejunti kartais apsvaigimo, kuomet >en- 
kiesi? Gal tau- valgiai nėra gardus? 
Gal tu nervingas ir susierzinęs? Gal 
turi strėnose skaudėjimą ? Gal tavęs ne- 
'‘.mstiprina miegas? Gal tavd Išvaizda 
išbllškus? Gal tavo liežuvis apsivėlęs? 

’Gal tu turi blogą kvapą iš burnos nrba 
jauti burnoje negardutną? Gal tave 
'dažnai tąso vemti, gal jauti pilve gur- 
gpliavimą? Ar jauti nusilpęs? Gal ta
vo viduriai užkietėję ir nutulžėję? Vi- 
'si šie apsireiškimai rodo, kad m :mvo 
sveikata turi pasirūpinti be atidėlioji-, 
mo. Atmink, kad BIOXOL suteiks tau 
palengvinimą tuč tuojau. Nuo šitų ne
galių kitokio geresnio vaisto rodos nė
ra. Tūkstančiai rado, kad BIOXOL su
teikia greitą, malonų palengvinimą nuo 
minėtų negalių. Jei tu esi vienas iš alk
stančio. kentėtojų, kurs be reikalo ken-. 
tl nūo įvairių negaliu, kįla-nčių iš jak
nų ir pilvo ligtj, tai tu turi laikyti sau 
už pareigą dėl savo labo tač tuojau gau
ti tų stebėtinų vaistų. Ta nepapras
ta formula. pagamint avienoj. iš <11- 
džiausių pasaulėje laboratorijų ir šiaip 
jau žinoma po vardu BIOXOL. yra 
lengvai vartojama namuose ir išrodo, 
kad veikia, kaipo magija, greit pagir
dydama liguistus vyrus Ir moteris.

BIOKOL savo staigiu veikimu . ant 
pilvo, jaknų. žarnų .ir kraujo, greitai 
reaguoja ir pašalina visas puodingas 
atmatas ir medžiagas, kurių juose ran
dasi ir po kelių dienų tie organai at
lieka reguleriai savo pareigas ir žmo
gui duoda naujos energijos ir noro 
dirbti.
JEI KENTI—IŠBANDYK JĮ.

Neatsižvelgiant i tai. kaip bloga tavo 
padėtis-ir ką tu, ebi bandęs, ra gren 
šiaušia nieko panašaus nesi vartojęs, 
kaip BIONCH.. Siųsk mums savo var- 
Ją-pavardą ir adresą ŠIANDIE, be ati
dėliojimo ir leisk mums tau parodyti 
pačiu išbandymu ką ta stebtiklinga gy
duolė tau gali padaryti. Ji yra nepa
vojinga, nekenksminga, pasitikėjimo 
verta, išbandyta rūkstančiuose atkak
lių apsireiškimų. Paprasta BIONOL 
kaina yra 83.00. bet tik trumpam lai
kui mes pagatavi siųsti bile kam. kurs 
neišbando už mažą sumą — 82.00. Mes 
ta nepaprastą išimtį darome dėlto, kad 
•nes tikri esame, kad BIOKOL <au pa
gelbės išsiristi iš tavo l>edų. Bandyk ji- 
žinok, kad jLs neša, smagų palengvini
mą. Prisegk prie savo laiško dvi do
lerine. arba jei patogu, tai vartok že
miau paduodamą kuponą. BIOKOL bu
vo vartojamas rūkstančiuose lygiai to
kių atsitikimu, kaip tavo, tai kodėl tu 
turi kentėti? "Atsikratyk nuo savo ne
galių pirm negu tavo sveikata bus vi
siškai sugriauta. Užsisakyk BIOKOL 
šiandie, dabar ir ryžkis visiškai pa
sveikti.

JAUČIAS KAI? SAUJAS

Viduriai Yra Gėri; Miega

? r LEGAL-STAMRS -

MILLJĖR’S
DR Y GOODS

parėdų vyrams, mote
rims ir vaikams

,Z 261 W. BR0ADWAY
So. Boston, Mass. .

> PAIEŠKOMA
.1) DICEVIČĮPS, .Ignas, paeina, iš.Sa- 

mkų mięsi., atvyko Amerikon 1907 me
tais ir gyvena Pittsburgh, Pa., npielin- 
kėje;

.2) tŽADEIKIS: Pranas ir jo trys duk
terys. MONIKA. JOANA ir JULE. i914 
m. gyvMio. Ęr<M>kiynt’ N. Y.

3) GATAdaUSK’A'S. Bronislavaš. :ir- 
! 'vką Amerįkną. lUKįs ruetnjs. it- gyveno 
Gardner, Mašs.

4/’ BLŪSEVlClUS, IJuozas (ariat, 
kaip kad jisai esąs užsivadinęs John 
Anmihski). prieš keletą metų gyvenęs 
Ę&eklyn. N. Y.

(5) TAMOŠIŪNAI. Tadas. Povilas ir 
Juozas. Pirmieji du.gyvenę Kstnado- 
ie Ir vadinosi Thompson. <> Juozus gy
venęs Čhlcagoje.

Ieškomieji arba kas apie juos žinan
tis prašoma: atsiliepti šiuo antrašu: 
LITHUANTĄN CONSUUkTE. ks Park 
Ro\v. Neu’ York. N. Y.

REIKALAUJAM AGENTįJ
PILVO IB NEMALIM0 SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjime (r svaigimas galvos paei
na 18 vldtiffę, kraujo nečystumo ir sflp-_ 
traifio. Paeina, tai a vidttiŲ. BtMlt 
tofufiton, Hįgj'dys 1 8 savaites. PrjK 
K ise, Baisas (pnsS tarifai) oi 'H;- 
dėl tonsity ir reumatizmo, So&n uau-' 
dėjimo h kratine ttendok EtŽflte 
JiMItt, pfėM $L fl-75 te 88.00., 0*11- 
» fiisj.H tooj aptiekoj arba tfts 
dm Ž. EI NIK C6, 
Umon fJitfr Conn.

Wm. H. Sherma'n B Minneupolis, 
Minn., rašo: "Tūlas:laikos atgal, aptu
rėjau jūsų laiškų, kuąhnkgydūęliiį >’u-- 
ga-Tone. Esu jas ^ay|stf,,rhrriu, pt^a- 
kyti, jog tai geriausias toaikas, kokį aš 
ešh-vartojęS, Aš' Jaučiuosi kaip iFh'aū-' 
jas žmogus. Mano viduriai yra geri 
ir aš miegu puikiausia. Jtjs galit pa 
siųsti bile ką pas mane.pasiklausti a- 
pie jūsų gyduolę, aš yieU’ienam pasa
kysiu, "ką-ji padarė ■<£§ įtinęs, iVm. H. 
.Sherman.”

šio- laikraščio skaitytojai atras Nu- 
ga-Tone stebėtiną- gydytoją tokiuose at 
vėjuose, kaiįtkari vūlnrfiĮ kebhimai. Pa
bandykit jį. Jfe yra taip paprastas, 
malonus ir veiklus, jog į keletą dieną 
jus patys stebėsitės, kaip gerai jaučia
tės, Jis urnai panaujins jūsų-stiprumą 
U energiją ir pataisys josų kraują, nėr, 
vus ir kuąąįJSĮiįja-Trffe^yrbėjai, taip 
gerai žinogi5ąį^>r^^i^ū^kiuo.se at

a. VELTUI VISIEMS 
DusulioKankiniams

Veltui kiekvienam išbandymo 
metodą kurią galima vartoto

Į be jokio nemalonumo ar 
sugaišimo laiko

Mes turime ;net<Mlą kontroliavimui 
.dusulio, ir :-rtes -tbrime krtd iain&ta iš
bandytum musų lėšomis. Nedaro skir
tumo, kaip seniai sergate,- retkarčiais 
ir užsisenėjusin Dusuliu., tamsta priva
lėtume! išbandyt veltui musų metodą. 
Nepaisant kokiame klimate gyveni, ne
paisant kaip senas ir kuo užsiimi, jei 
esi kamuojamas Dusulio, tai musų me- 

’toda atgalvs tuojau.
Mes ypatingai. .norėtume pasiųsti 

tiems, kurie nustoję vilties pagyti,, ku
riems negelbėjo kvėpavimo garai, ųvirk-

3IZNIERIAI, GARSINKITĖS 
"DARBININKE"

vejuose, priverčia yf^s aptlėkoriųs ga-1n 
rantuoti jį ar sugrąžint! pinigus .jei jus Į 
nebūsit užganėdintas. Rekomenduoja, 
mas,' garantuojamas jpąrdubdamas Į------ - . .
pėr visus apHėkopib^. arba nHšiųsk šlės- opiumo priemonės tlumai^ ųaten- 
$1.00 ir aplalkysif tiesiog iŠ .National tuoti rukymarfr't.;L horime na-

. . - v j- , ’ rimnoM Y-nnf-rtrla el’irtfimfl
Labaratory^ 1014 So. Wabash A.Venų?, 
Chfcago, m. '

PARSIDUODA
3 šeimyną 5-8-8 kambarių, naudas ir biz- ■ 
his bučerne-grosėmė. ,Iet .pirks nemo-; 
kafitis bizuiė.'fai mei ©mokinsime įi 
Vieną savaitę. Namo ir biznio sdvąiti- 
nt# pajamos §1,428: JfaMSs su-ViskisJ- 
taisymaįs, PardaviBio.Triežastis nart-j 
nerią, nesutikimas. Kreipkitės' i "-Dar
bi n inko” Adm.

rodyt, ka <lmusų. metodą sklriąma pa
daryt galą visiems, apsunkinimams, 
šniokštimam ir visiem baisiem priepuo
liam.

šis veltui pasiHlynuis p^r daug svar
bus ir nepraleidžiamas nė -dienos. Ra
šyk tlabar. - Pradėk metodą tuojaus. 
Nesiųsk pinigų. Tik. iškirpk kuponą ir 
atsiųsk. Atlik šiądien — už persiuntimą 
nereiks mokėti.

BOSTON’O DRAUGIjy 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV? BL. PASĖLI 
DRAUGUOS VALDYBOS

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. -Zoba, .

539 E. Seventh St., So. Boston, Maa 
Viee-pirmlninkas — J. Petrauskas, 
• 250 Gol'd St, So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas •— J. Giineckis,

5 ThomaS Pk., South Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — M. šeikis, 

f : 40 Marine Boad, So. Boston, Mare 
Kasferins — A. Naudžinnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Ma*» 
Tvarkdarys — T. Zafkls,

JT Winfield St, So. Boston, Masą 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

člą uedėldlenĮ kiekvieno mėnesio, 2 r? 
valandą po parapijos salėj, 49* 
K Seventh St, So._ Boston —288

NAMAI IR KBAUTUVĖ
ant rendos arba pardavimo. Kaip kss 

: norės. 154 D St., krelptites: 168 C St..
So. Boston: Mass. (L.-121

Veltui Bandymo Kuponas
FRONTIER ASTHMA PO.,
Room G02-D. Niagafti & Hudson Srs.. 
Buffaio, N. Y. '
■ Send-free-'.rial yohr :neiho<l to:

SPĖTIJALIS TRUMPO LAIKO 
PASIŪLYMAS

Asborne-Toliiek Go., 
2107 Carson St., B-12 
Pittsbūtfer Pa. .. -Į * j ’
Gerbiamie’,: :

Aš noriu nasfnattootfetjUKą sspeei- 
ialiu trumpo laiko oasiiilynfu ir iš
bandyti jūsų BIOKOL. ūži ką iš »Va. 
kartu Indedu R2.0O.
Vardas-pavardė ......................_.............

LINKSMUS ŠOKIAI
RENGIA š. I P. DR-JA, HŪDSGN ir MAYNARD. .MASS.

Lapkričio-Novemb cr 26d,,„lti6
Thanksgiymg Uay.

SAINT J^AN’SSALĖJE, 27 MAIN STREET, JHTDŠON, MASS.
v Pradžia 6:30 vaL vakare

.- - ■ t- < . I r. į . , . '. z, • • ... r
Griež iš LovellTo orkestrą įvairius šokius.. Daugiausia lietuviškus. - 

Orkestrą pradės piežti kaip 7 vakarė.
Taigi gerbiamieji vietos ir apiellnkės lietuviai Ir. Ite'tvvartės, kviečia

me visus skaitlingai atsilankyti į šiuos linksmus, ^akiu^r- Ūpus skanių . 
valgių ir gėrimų. Kntie neateis, galėsią. ^*ad ’-viši ąjru 4.--žfiBok šoktas '

J- / i ' Dr-jo^’Ra&r^SŠL. ŠATAS

T EMY KITI!
SIUNČIAME PINIGUS J LIETUVĄ ir kitas fadfcj.Idtals ir Doleriais, 
pagal žemutes} dfi&iuį kursą, siunčiame-pinigus  ̂jau-nuo pervirš 29 
metą ir jį ‘ ' " ’ ' ' ~ ’ ...............
toriii&eijĄ 
*ntraštt:

JUBŽRH g. BOUDĖN
322 W. Leng Avettuė, DūBois, Penhsylyania -

t TEL. So. Boston 0506—W. 5 
| LIETUVYS DANTISTAS | 

U. L. KAPOČIUS 
^251 Broadway, So. Boston j

j (“Keleivio” name) 5 
«?2fJ-XALAND08: nno 9 iki 12, nw) 2

« ir nno 8:30 iki 9 vakare. į 
gSeredomis nuo 9 iki 12 vaL diena 5 
gSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned« 5 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti; 5

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima nuikalbSti <r lietuvUkai 

amo valandos: Rytais iki » vai
Po pietą nuo 1—S 
.Vakarais nuo6—fe 

5M B. Broadway, So. Boston

| Naujas Lietuvis Dentistas t 

|DR.SU.GALVARISKI| 
j 520 R. Broadway, S, Boston I
I Ofisas atdaras nuo 9 vm. ryto Iki g 
j 12 vai te BU O 1130 ' Vfl l. po ptetQ 
šiki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 || 
g vai. vak. šventą dieną pagal susI-H
§ tarimą. Tel. S. Boston 2300 ■

D. L K. KEISTUČIO DR-J01 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PĮRMTSINkAS — V. Zalleekas,

514 E. Broadvvay, So. Boston, Mas. 
VI CK- PIRM. — Povilas Ruka,

95 C Street So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Macejuna* 

450 E. Seventh St-, So. Boston. Mas* 
FIN. RAST. — Jtfttehpas Vlnkevičirn

906 E. Broadvvay, So. Boston, Ma» 
Kis lkRIAJ S — Andr. Zalleekas,

611 EL Fifth S t, So. Boston, Ma® 
MARFATKA—Kazimieras Mikaillonia.

906 E. Broadvvay, So. Boston, Masa
D. L. K Keistučio Draugija laiko sa 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirm 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, po. nua 
€94 Washlngton St, Boston, Maga 
1:30 VaL po pietą. Ateidami ant susi 
rinkimo atsiveskite su savim daugla- 
nanjtj narię prie musą draugijos p? 
rašyti.

V T»L Brockton 5112—W

DANTISTAS

OR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

1706 Main St., MonteUo, Mass
1 (Kampas Broad Street)

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYM0UR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kron-iškas užslsenė- 
jusias ligas vyrą, moterų ir vaiką, 
pagal vėliausius metodus, kaip tat: 
ultra-violetinlals spinduliais, kwartz 
žiburiu, thermo therepa, Ir kitais 
elektro medikališkais budais. Egza
minuoju kraują. Slapumą, Ir splau- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Tetpgi su
teikiu patarimus laiškais.

OJiM valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas--------------------S, B. 4000

PO GLOBA MOTINOS fiVd 
SOUTH BOSTON, MASS.

VALDYBA
Ptan. — Z. Zliifen®,

81 Story St., So. Boston, Mass. 
Vlce-Pirm. — A. Janušonlenč,

1-S8 Cohnnbta EUL, So. Boston, Ma* 
Prot Ra3t — O. Šiaurlenė,

4^ E. 7-tb -St, So. Boston. Mbm 
Fin. Rašt — J. Keys,

115 G Street, So. Boston, Mam 
Ižd. — O. Staniuliutė,

105 8-tb St, So. Boston, Mas.
Tvarkdarž — O. Mizglrdienė,

184 6-th St, So. Boston. Mass 
Draugijos reikalais kreipkitės visados

protokolg raštininkę; Draugija lafk 
savo susirinkimus kas antrą utarnln 
ko kiekvieno mšnešto 7,30 vakare 
parapijos svetainėj ant Penktos gat 
v£a, South Bdston, Mass.

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

S. BARUSEV1ČIUS
Lietuviškas Graborius, balsamuoto- 
jas, Reni Estate Ir Public Notaras.

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Residencija 838 Dorchester Avenue 
Dorchester, Mass.

ŽV. NAZTMTfttO K K. DKJO

i|ar nei rie&o pinigai uepfflpuoi^^Rąšykit o gausit pilną ia- • 71 
Ją kaslfrtfr siuntimo pinigų. pejĮę^aštą arba telegramų, šm- jj

„ 8 Hateh Stre 
Udiuakat — I

: UI Boitete ė

Adresas

NAUJASIŠHADIMAd 
•fJMKSMOl«|CUNGA MOSTŠŪ

< BALZAMUOTOJAS
... f jitass. Phone 711-R.

PRITTTtrSTO ŽltKįjtiUŠ ĖATARNAVLMAS vi^ŪtįsE ATSITTKlXL'OSE 

vi^kiiu>te:ifįittikimuo8d
Už kituose įj^ėi^^heimama yuiaus

. . r _ __T____r___ Telefonas
nulfudmrąs JiiĄį namas', ąj>l$nky8

hlritfninltea — J. Jaroih,
225 L Street, So. Boston, Ma» 

yiė^plno. — X GrtiblMkaa, 
k 167. M Street. Boston. Mare

Rast. — VL Mickevičius,
Č, 495 Third St., S. Boston, Mass

Ofiso Tel. Res. Tel.
Universlty 8831 Prospect 0415-M

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balšamtiotojas
988 Cambridge St, Cau^ridge

■m
18MKTV SOUTH BOSTONU

DR, H, S. STONE
Aklt SPECULiBf AS

kiuo.se



