
vyriausybė

<rDzimdn 
Petre parH 
vakarėly. J

Pinchot ą- ; 

angliakasių

^Angliakasių vadas Lewts ; 

tariasi su Pennsvlvanijos 

gubernatoriumi 

pie baigimą 

streiko.

Eina nuo 1915 m.

TEISMAS PRIPAŽINO

chloroformavo* ir ji nuo f0|Seifas tesąs atdaras ir iš jo'kompanijų pas gubernatorių j
besą dingę $6.000.

i

ATSIMAINĖ MINTIS

'į

TARIASI lU GOBERMA

SUTIRPOMO SIDABRINIUS 
PINIGUS

Išteisino daktarą nužu
džiusį dukterį

Littleton, Col. — Dr. Har 
old Eime? Blazer turėjo 
dukterį, kuri buvo nuo užgi
mimo nesveika kūnu ir pro
tu. Daktaras ją rūpestingai 
globojo iki jos 22 m. am
žiaus. Galop daktaras pa
rų išlijo, kad dėl jos labo ver
čiau jos menką gyvybės ki
birkštėlę užgesyti. Tai ją ūž

neatsigavo.
Kai valdžia dažinojo apie 

daktaro pasielgimą, tai ap
kaltino žmogžudystėje ir pa
vedė jį teismui.

Prisaikintųjų teismas bu
vo sudarytas iš farmerių ir 
dirbtuvių darbininkų. Tei
sėjų suolas buvo labai sun
kiai sudarytas. Visokie pro
fesionalai atsisakinėjo nuo 
tos pareigos. Galop darbi
ninkai sutiko būti teisėjais.

Po ištardymo teisėjai 
(džiute) svarstė net 14 va
landų. Tai po tokių ilgų 
svarstymų 11 teisėjų (džiū
ti menų) stojo už išteisinimą, 
o vienas už daktaro apkalti
nimą. —

Teisėjas (džiodžė) John
son teipgi pasisakė už dakta
ro paliuosavimą.

Prokuroras nenustebo iš 
tokios ištarmės ir sakė neuž- 
vesiąs naujos bylos.

Šitokia ištarmė vis-gi yra 
nepaprasta ir vienintėl^vi- 
soje Šalyje.

Dr. Blazer yra 61 m. am
žiaus.

New York. — Cbsmo Mo- 
tion Picture teatre vagiliai 
naktį įsibriovę su pagelba 
acetilino bandė atrakyti sei
fą. Bedegindami setfą, jie 
sutirpino seife buvusius $400 
sidabru. Sidabras buvo ant - 
aslos ir kai bosas atėjo, tai. jos gubematorius Pinchot . 
sidabras besąs dar karštas, jau pradėjo žingsnius,. Nuo

' L-nmoniii iii r»n« o-iiliAt^nain-riii j

[ pasiųstas yra W. W. Inglis. i

Washingtonot 
paskelbė, kad j streiką nesi- 
kiš, kad tas dalykas yra 
Pennsylvanijos valstijos ir 
jos gubernatorius turi.<tuo . 
apsirūpinti. Tai tos»valsti-

Italija gavo leng
viausias išlygas

SUSITARĖ DEL SKOLŲ^
AVashington. — Italijos iri Ashbumham, Mass.—Lis- 

Amerikos skolų komisijos ton Hardv, išlvdėdamas savor 
susitarė dėl skolų mokėjimo!pačią i Xew Jersey valstiją, 
Amerikai. ! pasakė, kad nenorįs daugiau

Italija karo metu iš Ame
rikos pasiskolino $1,648,000,- 
000. Dabar toji suma išaugo 
Iki $2,042,000,000.

Skolas mokės per 62 me
tu.

tus jokių nuošimčių nemo
kės. Po to per 10 metų bus 
rokuojama tik viena aštunti- 
dalė vieno nuošimčio. Per 
sekančius 10 metu rokuoja- 
ma bus j nuoš., paskui 3 ket- 
virtdaliai nuoš., paskui 1

Jos matyti. Bet daBar jis 
gavo iš ten telegramą apie 
tai, kad jo pati žuvo per au- j 
tomobiliaus katastrofą. Ta- j 
da jo širdis atsimainė ir pa
norėjo pąrsigahenti pačią

nas atėjo į Fitchburgą ir rei-;
kia užmokėti $223. Bet jis ^ia^.s streikuojant, naudoju 
tiek neturi. Atsišaukė i sa- s’ pToga kito 
vo miestelio valdybą, liet pa- .ilsios 
gelbos negavo. rtnbu.

Dabar su advokatu daro linus 
rodą, kad padarius rokr.ndą

Amerikon
I k u'. 11 syl van i j os a n gi ia ka -

TURĖS NUOSTOLIŲ
AVashington. — Pašto per- 

dėtinis Xew pasakė, kad paš
to tarifo pakėlimas nepa
dengs pašto darbininkų algų 
pakėlimą. Iš pašto pakelto 
tarifo bus tik apie $32.000,- 
G00. Gi darbininkams algų 
pakėlimas atseis per metus 
$68.000,000, Iš viso paštas i- 
plaukų per metus dabar, tu
rės $669.000.000.

nuoš. Galop per paskutinius jr palaidojus pačią. 
7 metus bus rokuojama po 2 ;
nuoš. I

I
Sumos pet pirmuosius i 

penkis metus mokės po $5,- pažino, kad jos submariim< 
000,000. Paskui iki 16-tų me- Anglijos kanale žuvo su vi
lų nuo $14.000,000 iki $18,- 'sais jūreiviai 
000.000. Iki 26-tų metų nuo ' 
$20.000,000 iki $26.000.000. 
Tai mokėjimai augs ir per 
paskutinius septynis metus 
priseis mokėti po $80.000.- 
000.

PENSIJOS KINIEČIAMS
Rock Springs, Wyo. — 10 

kiniečių per 36 metus dirbo 
Union Pacific Coal kompa
nijai. Dabar dėl susenėjimo 
šie darbininkai negali dirb
ti. Tai kompanija savo kaš
tais tuos darbininkus siųs j 
Kantoną. Kinijoj, kur vra jų 
pačios ir vaikai. Kompanijos 
duos tiems darbininkams

PRASIDĖJO P0TVINIAI
Frau ei jo j užstojo anksty

ba žiema. Jos dar niekas ne
laukė. Žiema prasidėjo snie
go viešniomis. Kadangi 
snigo daug ir jis dar tirpo, 
tai dėlto patvino upės ir išsi
liejo ant kranto. Kai kur 
geležinkeliai tapo pagadyti 
ir traukinių ėjimas sutrik
dytas. Anf vieškelių daug 
automobilių dėl viesulus tu
rėjo sustoti ir bpvo apsnigti. 
Dabar negali išvažiuoti.

MO PRANCŪZIJON
Pastaruoju; laiku Prancūzų 

garlaivi o bendrovės k,Trans 
atlantic C-nie” atstovybė Kau
no samdo žemės ūkio darbinin
ku.- ir veža juos Prancūzijon 
Agentų siūlomosios patogios 
sąlygos traukte pritraukė dau
gybę darbininkų ir pirmieji 3 
transportai išvežė Prancūzijon 
apie 2.000 Lietuvos darbininkų. 
Kalbamos bendrovės plane be 
to pra pažymėti dar 3 tokie 
transportai.

Tačiau gautos iš nuvykusių 
Prancūzijon darbininkų žinios 
kalba apie labai sunkias darbo 
sąlygas ir apie blogą maistą. 
Vis drtto tos bendrovės agen
tai griebiasi visų priemonių, 
kad padariusieji sutartis dar
bininkai būtų išsiųsti i paskyri
mo vietą.

e IX' enr.ino j!:<u r.nrogigK 
|tai, esą jojo žmona turiniai® 
31 metus amžiaus ir dėl to £mS 
esą nereikalingi dukters pafiCBe 
nariniai. Tačiau visos iptrnkį^ 
bės pakankamai Įrodė tėvo'r«0’ 
sikaltimą. Panevėžio Apygjfi^ 
dos Teismas pasmerkė jį 8 
tams sunkiųjų, darbų kalėjiįž^

Vaiojekauskus perkėlė bylfį^Į 
Vyriąusiųi Tribunolą, -kur j^ 
netrukus ims nagrinėjama. i-i££

FEIXIMEANT-GELEŽIN-
KELIO

Faiinsboro. X. J. — Du

ATVYKS SUūMUOB jO 
PROFESORIAI O

I.’niversiteto taryba yra 
vnsi nuo mūsų atstovo Švediją V 
F it Suomijoje p. Savickio 
tą. kuriame pranešama, kitęLgL^ 
mini.'teris buvęs prašytas 
noti. ar Lietuvos l.'niversitetMį| 
pageidautu, kad peiki SuoraijŽ 
jos profesoriai atsilankytų L&įųj 
tuvojp. Apie tai sužiąoji^fį< 
Fn-to taryba su mielu noru 
kvieti* atsilankyti, kartu pagHlJ?i| 
daudania. kad šioje ekskurrfS1.^ 
joje dalyvautų ir Lietuvai 
rai žinomas prof. 
vykimo tikslas arčiau 
žinti su Lietuva ir užmegzti 
timesnius santykius. Univen^^ 
teto profesoriai norėdami 
lengvinti svečių buvojimą Kari^yĮ 
ne žada paaukoti jx> 14 
savo algų reprezentacijai. Y p'

KARIUOMENĖS TEISMO 
SPRENDIMAS ATMAI

NYTAS
Šiomis dienomis Vyriausiam 

Tribunole buvo nagrinėjama 
Binkevičiaus ir Valento byla. 
.Juodu buvo kaltinami, kad 
buvo prisidėję prie komunistų 
partijos ir buvo savo laiku Ka
riuomenės Teismo pasmerkti 6 
turtams sunkiųjų darbų kalė
jimo.

nenagrinėjant byla Vyri au
giajai Tribunole paaiškėjo, kad 
visas kaitimas remiasi būdy
tojo Supriko parėdymais.' Ta
sai liudytojas, būdamas darbi- 

_ ninkas kartu taip pat tarnavo 
iu (Dljlrtlieiiioj Jisai parodė, kad 

•\Jabt; kaitinamieji jam prisioaži 
Tratindavę komunistinius 
laukimus, kviečiančius nu 
ti esamąją tvarką. Kitu 

altybės Įrodymų visai nebūta.
irpu paaiškėjo, kad atsi- 

yilatindavęs jvifan, 
■odytas a.-nmo. o 
r Valentas tik 
os atsšaukimus 

usias Tribunolas savo 
;ie pripažino juos ne
sant ir ištej>ino. Tri- 
oirnuninkavo n. TiOitk*- 
>;siamuo>iu.- srynė oris, 
tai: pro:’. Bioliar-kina- 
liana-.

įsi kūlė no

;U .g. imi
ra m

niauk

o’--'

darosi blogiau
Aleksa

kas su - ■ 
!2.-V>0. Anr ■

ŽUVO SUBMARINAS
Anglijos vyriausvbė pri

REIKALAUJA DAUGIAU 
KAREIVIŲ

Francijos dabartinė ka
riuomenė neapsidirba su 
įžmonėmis Sirijoj. Reikalau
ja daugiau kariuomenės iš

prieš francūzų priespaudas.

Pravesti prezidentai reikia j IŠSPYRĖ PAČIĄ Iš LOVOS \ 
ofi<-ijalius pokiluis ir sekins. ŠVorcestcr, Mass. — Har-1 
kur jo pati ir ministerių pa-.'Grt ?J. Wplch gavo divorsą | 
či<>.< a‘eina be vebmų ir daiv-. 
’■ r r ja ■ • iiH »>* * iv š'>'<imst‘.;
Į jmkiliiis kviečiami ir dalv-j 
vania ir mrtirkni. Ikšiol no-:

. vinii.1būda v-> tokiu 
Ypač turkai 
Litntmitėmis. 
būdavo “grie

TĖVAS — ŽVĖRIS
Pernvkššin mrtu va.-arąXau- 

wko bais; aryvenimo 
1. Išėjęs iš kalėjimo 
Va;e:okaimka> viena 
iena staiga pareiškė 

o žmonai. jam anksta

'im<> <av>> ’yro. Teisėjui ji j bar
• pasakėt kad jos vj-ras ją iš- ■ •
.spyrė iš lovos. Paskui.'kai Santykiai tęsėsi visą savaitę 
:.ji v‘>] pr;‘- jo a

DARBAI PAGERĖJO
Philadelphia. Pa.—Žinios 

iš Įvairiu šaltinių skelbia.; 
kad darbai pina geryn. Xuo 
pat liepos mėnesio darbinin
kų Į dirbtuves priimama vis; 
daugiau. Pranešimai iš L-i 
200 dirbtuvių rodo, kad jose ‘ kainas, 
darbininku skaičius padidin-1 galima gauti peką už 30c., 
tas. i paskui nušoko iki 59c.. dabar__

Taip darvti , p, 
is.” Dabar ir<i 
■ vii -te. !

KAPSAI Už VILNIŲ :
Paežeriai (Vilkaviškio 

Tai mūsų, tautos žadintojo 
turo Viimo Kudirkos (Kape^ ji 
gimtinės kaimas! Naujoji kar- 
ta taip pat tautiškai ‘nusista-.

si. kaip iy buvo nusistatęs a. 'I
,:os pimtak ūnas d-ras Vin- 

Kudirka. šiemet Gedulo
-na (>pa:ių mėn. 9 d.), viė- J 

tos pavasarininkų sumanymu, 
čia švęsta ypatingiau, negu kį-, 
+;ir: virtos koplyčioje Pilviškhf 
dekanas kur. švilpa atlaitt^?2 A 
dalinga- šv. mišias ir pasakė . J 
graži;, patriotiško turinio pfln gi 
r.ioksą. nušvi'. suarsiąs (tedūla 
Dieros reikšmę. Po pamaldų ■. į 
pavasarininkai padarė rinklia- 
va Vilui';; v:m;ud;.

a.

am u rims!

i Rugius iš gamintojų krašto ė 
į apsaugo- ministerija šiemet o 
lnirk< tteiog be varžytinių, stt- > 
[pirkimo ‘tesiosr iš ūkininkų. v

DOVANA ii
Lietuvos l'ni versi tetas šio-v -J 

:ni-dienomis gavo iš ChicagoHL 4 
nuo I)t. Dovydo dovanų — baP ■ 
to metalo (panaši sidebrnrjuG : l < <*• ■ , .......

ipieoramajam kamharv.[monetą Aleksandro Makedo* 4 
Ji<ai r. rsikėlė i gretimą kam-pi’™ ir konseryuot* 

rt kur mm-ojo io 1’2 mrtn|?notą. ntpūžę: pirmoji 
dukr-dė ir išžacnno ia. Toki-.P*’’humanitarinių mok^J

muziejaus rankosna: antroji^1 | 
zoologijos gyvulių muziejau.’Nelaimimroji mergaitė pradžioj 

t • ;skundėsi savo seserims sopu- 
■ a1Įpaj< o -rjaskui apsiašarojus 

Jotmrj du vaikai Į viską papasakojo. Tėvas buvo 
- turės mokėti po j areštuotas ir medicinos apžiū-, 
itčie. Į rėjimas nustatė išžaginimo fak-[b dabar Lpalių mėn.) 5?

‘ą Tardamas Vaicipkauxka< p ių žemr.ortii. Žmonės ivai 
pareiškė, esą jojo duktė pasi-Į'lelta mčlmbi.

i - - - L-F
MIRĖ TĖVAS IR VYRAS j 

VIENA DIENA
F;:S(’>n. Pa. — Maru Grule j 

ko našlė su keturiais vai-' 
kais. Tą pat dieną mirė jos ; 
vvras ir jos tėvas.

KEISTENYBĖS
Izntmunėlis. č*ia aul 

nėmis vietomis galima pai

menę ir prekybą. 000,000 markių. >-

APRUBEŽIAVTMĄ
Rusijos vyriarisj## buvo 

aprubežiavusi palilfilftui iki 
$5,000. Dabar tą apfubėžia 
vimą atšaukė. Iš savo flir
to gali palikti kam nori ir 
kiek nori. = • H _ B .

Tą atmainą padarė tam, tua automobiliu kitų r^e-

BULVĖS NEĮPERKAMOS ;
' I

Bulvės nušoko i karines
Xelab senai jų buvo

VotfHijos tfNfettobilių iš- 
diH&ėjKfc vakHrtit Išreiškė 
protefl&į už atfeukimą už- 
dratiBRno įgabenti automo
biliui Tas uždraudimas at- 
įaiSltas nuo spalin i d. Vo- 
fcejljbs autobįobiliĄ *pramo

DZIMDM VĄffllMMAI LA«0 WI
--------------- [jau pasiekė 90c. Mažutės.

DRĄSINA MOTERIS 'bulvės parsiduoda po 75c.
Turkijos prezidentas Mus-1 pekas. i

tapha Kernai išnaujo atsi-į 1 
šaukė į moteris ir patarė Igios.

kad paakstinus naminę prastybių bus įgabenta už 1QO.< mesti velonus nuo veidų ir J Kol ka* mėsos kaina dar 
Įrodyti* viešai. Tam dalykui' nepakilo.

PU8G0 IR PIGU
PATOGI BIZNIUI VINTĄ, tfa- i

Daržovės ir-gi labai bran- burti (tebtuteei ar prekyboraMk 
MHot Vaidinimami

į "Darttaiako” arttottfl X D^kfnh ir V. Dtarttak
nirtr^ih. vaUttaima*, tbdnoų anMhfli ir



jnfe kuopų ir-visų įietnvi^

^Rsig.ęįitį

ŠEIMININKĖS UŽDIRBA PI
NIGŲ IR SUTAUPO PINIGŲ 

NERDAVOS NAMIE

šalyse. Auto Knittijjg 
nrri-'tinj nerimo darbi}.

Prenumeratos Kaina:
Metams —----- -------g--------- $4.50

___ $5.50
---- $5.50

'^^130

šia 
rodos daug 
Tik ši tiesa 

laisvamanis-

Kasgų nesutiktų su 
nionione.? Čia

bando išspręsti 
Pkur žūna daug mūsų laiko 
ir energijos.’’ ( 
klausimą atsako šiais žo-

■ nio'lerjiiškiii*'** namuose, jrreitas. 
i.ui'ouiis. bei ne mašAiiŲ įhirbas. dar 
prie t<> galima lindėti malonnina Jariv> 
namie.

ifi-class mąttęr Sept 12,1915 at the post offlce at Boston; Maak 
’ undėr tbe- Aet of Maiyh 3, IgTO.” ų

fftoitce for'ioailing at spedfad'rate of postage provlded" for in Section 1108 
- Aet of October^jy 1917, authorlzed on July 12, 1918”

y-Subscription Rates:
?'T, • __ $4.o0 jiviaius--- —— ---- “Tę-1-
jį-.ąnd suburbs —_ $5.50 Boston’ę ir apylinkėje
£a countries yeai-ly._;—j$5.50 Užsieny  ---------- ——

“DARBININKAS”
Broadway r South Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620 \

Į tą aktualų.

TŽLIS AMERIKOJE DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 

“DARBININKAS”

Angliakasiai ir jų ’bosai“
^Kietosios anglies kasyklų darbininkų streikas tebesitęsia.

j-iki galutinos pergalės! Taip tvirtina abi kariaujančios 
Ir angliakasiai ir jų “bosai,” Nepaisydami šalies reika- 

įno sustabdyti streiką, pareiškia, kad jie jokiu būdu nenu- 
“2 -bet kovosią iki galutinos pergalės.

Kasyklų savininkai tikisi nugalėti darbininkus badu. Ba- 
ir šaltis, tai geriausia “bosų” priemonė šioje kovoje. Tad 

priemone jie pasitiki.ir todėl turėdami savotiškus išrokavi- 
griireiką užtęsia. Juo ilgiau tęsiasi streikas, tuo labiau di 

ja darbininkų skurdas ir tuo pačiu lengviau darbininkus pri- 
^sti nusileisti ir išsiderėti tinkamesnes sąlygas.

Bet kasyklų “bosų” saldžios svajonės apie darbininkų per- 
fHę vargu bau greit pasiteisins, nes ir darbininkai parodo at- 

ištvermę. Angliakasių prezidentas Lewis pasakė:
“Savininkams (bosams) nepasiseks darbininkus išmarin- 

’^;badu. Jeigu jie ir toliau pasirišę prisilaikyti panašios ko- 
taktikos, tai drįstame juos itikrinti. kad kova nenustos

“Darbininkai pasiruošę — tęsia Lęwis, — streiką ištesėti 
r ’^tik per visą žiemą, bet ir per ištisą vasarą, o jei prireiksią,

^^^-Taigi. jeigu tikėsime Levis ’o žodžiams, tai xangliakasių 
streiko užbaigos ne £aip greit susilauksime.

Navininkai nenusileidžia, c darbininkai nepaisduoda, bet

Bet greta tų pareiškimų-yra ir kitokiu nuomonių. Penn- 
Htsylvanijos valstijos gubernatorius Pinchot išreiškia nuomonę, 
Okad streiko likvidavimas labai galimas ir jis netrukus Į vyksiąs, 

fePasak jo nuomonę, besiginčijančios šalys kasdien pakelia daug 
^Mtostolią ir kad tie nuostoliai turės galu gale priversti susi- 

sti “bosus” ir darbininkus.
Ar toji pranašystė pasiteisins ateitis parodys. Veikiau

siai, kad Pinchoto pareiškimas taktiškas bei diplomatiškas 
. /žingsnis nuraminti žmones, kurie vis labiau ir labiau daro spau- 
y'&uną dėl to streiko likvidavimo.

- ,s Žiema'artėja, anglies pareikalavimas didėja, o tuom tar
pu jo perteklius mažėja. Anglies badas jau ir dabar kai kur 

y Jaučiamas. 0 kas bus toliau? Įvairūs spekuliantai, proga pa- 
‘ išnaudodami. jau ir dabar.daro Įvairias machinacijas, sukčia- 

Vimais paremtas. Anglies kainos auga. Būna atsitikimu, kad 
net ir apgauna. Tankiai pirkėjui vietoje geros Įkiša blogos rū- 

; jSes anglies ir dargi nusuka svori.
Daugely miestu susitvėrė tam tikri komitetai, kurie sau- 

į gos pirkėja nuo spekuliantu išnaudojimu ir dabos kad anglies 
perteklius nebūtu betiksliai aikvoiamas. Bet tie komitetai ne 
y&tsiekia savo tikslo, nes fu darbas daugiau “offisinis.” nes jie 
tenkinasi informacijų skleidimu nėr spaudą, o pirkėjas vistiek 
pasilieka negailestingo spekulianto rankose.

y Kad greičiau tą nelemtą streiką prašalinus, buvo siųstos 
4am tikros delegacijos i valdžios viršūnes, kad jos padarytų i- 
.tekmės i bekovojančias šalis, bet valdžia kažin kode! pasiliko 

-^iebyli. Juk valdžia stovi liaudies reikalų sargyboje, todėl pri- 
^Blėtų susirūpinti šalies likimu.

Bet, pagaliau nereikia labai daug tikėtis kad valdžios i- 
^DHšSšymas atneštų labai daug naudos liaudžiai bei darbinin- 

Greičiausia, kad nuo valdžios Įsimaišymo daugiau lai- 
kasyklų savininkai, nes valdžia greičiau jų, • bet ne dar- 

^iiinkų reikalus suprastu.
Eet kaip ten buve-nebuve, kairi tas streikas neužsibaigtu, 
dabar visi jaučia ir supranta ka reiškia tie žemknisiai. O 
dabar testreikuoja tik apie 150.000 darbininkų. Kasgi bū- 
jei streiko banga apsiaustu visus darbininkus?

Vargo plunksna

”Dzimdzi-Drimdzi“
“Dzimdzi-Drimdzi” vodevilis aplėkęs visas Amerikos lie- 

_ vių kolonijas išsiblaškė vasaros poilsiui. Atėjo ruduo ir vėl 
įiąttgirstame apie dzim džius. štai nesenai i Bostoną atvyko ar- 

V. Dineika. Kiek seniau atvažiavo J. Dikinis. Gal ne
susilauksime ir daugiau. Tuom tarpu šiedu dzimdziai 

‘susiruošė pusėtiną maršrutą ir žada aplankyti hekurias ko
pijas su savo juokeliais. Dzimdziški vaidinimai visur ir vi- 
toniet palikdavo gero įspūdžio, todėl tikimos, kad ir šį kartą 
įndziški juotą vakarai palinksmins darbininkus Linkėda- 
šgeros kloties viešintiems mūsą apylinkės svečiams, laukiame

i amerikiečių-darbininkų reiklais; talpina žinią iš Lie
tuvos ir viso pasaulio ir deda gražią pasiskaitymą

’ ‘ Mūšą laikraščių taip ma
ža lr~tie patys taip nedideli, 
kad kiekvienas sklyputis, 
veltui išnaudotas, padaro 
nuodėmę prieš skaitytojus ir 
visą tautą. Tuo. žvilgsniu 
mūsų laikraštija, turbūt, 
daugiausia nusideda, negu 
laikraštija kitų kultūriugiy 
tautų: visu pilniu dėlto, kad 
pas mus laikraščiuose daug , 
tuštesnių vaidų, negu pas 
svetimtaučius: toliaus dar ' 
dėlto, kad mūsų laikraštija 
tūkstančius kartą mažesnė 
už svetimtaučių, dėlto mūsų 
skaitančioji' visuomenė tūk- 
stan'čius kartų- labiau nu- 
skriaudžiama. Del tuščių vai
dų, mūsų laikraščiuose vieta . 
susimažina iki minimumo, ir 
mes nebeturime kur talpinti 
gražios, sveikos, šviečiau- - 
čios ir kultūrinančios litera-

Teisybę “Vienybė’ ’ pasa
ko, kad r '

, ‘'Tariausmūsų gryjįai lie
tuviškoji (laisvamaniškoji 
Red.) spauda ir rimti lietu
viai verkėjau dar labai pa
viršium reaguoja į viršuj pa- 
briežtąjį faktą. O reikia re
aguoti trumpai, aiškiai ir 
griežtai, tuomet sumažės pas 
mus vaidai, gryninsis pulsų 
visuomenė, aiškės mūsų-už
daviniai ir mes žinosim, kur 
mes stovim, kaipo lietuviai” 
Bet šiuo pasakymu nebu- 

rodoma tikrųjų priemolių 
ydų pašalinimui. Jeigu jau 
“Vienybes” intencija, šiuo 
reikalu,, labai nuoširdi, tai ji 
pirnloji turėtų -pašalinti ke
lionių epitetus; kurių pas ją 
ganėtinai pakanka. Iki šiam 
laikui kairioji spaudai tik ir 
tenkinosi tuo, kad dergė sa
vo politinius priešus. Kada 
jūs patys, gerinamieji, pa
sveiksite, tai ir jūsų laikra
ščių skiltys pataps naudin
gesnėmis. Ne kelionės, bet 
kritika ir objektyvus dalvkų 
įvertinimas tauta tobulina.

priklauso vien 
ką j ai spaudai. Bet. kad tą-į 
sias vdas pašalinus ‘‘Vieny-1 
bū” pataria mūsų laikrašti
ninkams. rašytojams, redak
toriams ir veikėjams tuo 
faktu gyvai susidomėti ir 
mažjnti bei ignoruoti vaidus. 
Toliau "Vienybe” pripažis-

'Sltis'LRpsijojė 
i Suirutėj caro ukazu iš spalių
• 17- d.f 1905 m, suteikta Rusi
jos gy-ymtpjams žodžio ir su-

■ sirinkĮpiij laisvė. Naudoda- vadai, 
mieštų proga Vilniaus lietu
vių inteligentų būrelis, tarp 
savęs pasitarę, sušaukė isto- 
rini lietuvių Smirną, - Į90;\m. 
gruodžio 4 ir 5 dienomis, Vil-

Į niaus miesto salėje.
• '"Nežiūrint penkių šimtų 
‘ metu lietuvio sąžinės slopini
mo, taipgi pastarųjų 40 me
tų žiauraus rusų persekioji
mo už spausdintą lietuvių 
žodi, lietuvio sielos gilumoj 
pasiliko kibirkštis tautinės

- ciją prašo vįsų Fedei
^rįų^- kųiJų-nęra į 

o- AĄit , ; ( ' taenųpnETaiL^ančių d
s^^v^los ir . sęr-f ”_____
m^Sušiniiko tūkstan-. katalikė "surengti mė^SĮ
čhi atstnvti. -kuriu niise anJ ........jvš’ 4 _ .Ačių atstovai, -kuriu pusę su
darė kaimiečiai, artojui? b j j ■

Šio didžio .seimo pątįari- 
piais vadavosi visi tautos 

Tais nutarimais gai
vinta užsniSiusi lietuvio tau
tinė sąmonė ii1 valstybinis, sil
si pratimas. Šio seimo paleis
tu obalsiu išauklėta tautos 
sąmonė prie tokią laipsnio, 
kad pirmą jai progai pasitai
kius, lietuvis mokėjb ir su
gebėjo atgaivinti valstybę ir 
tą valstybę, kuriai jis laisvę, 
iškovojo, reikalui esant nuo 
priešu apginti.

Kadangi kaip šio didžiojo 
(Seimo sumanytojais—sušau- 

sąvekos, kurios nei lenkų įkūjai». taip to Seimo nutari- 
baudžiava. nei rusų meškos pnų skleidėjais buvo lietuviai 
letena-liepajiegė

' Užteko paskelbti, kati “Lie- 'čių tarpo, artojų vail<ai ir 
tuviai, ir Lietuvės, į T d»c//;h:idangi joki tauta be inteli- 
.4psvarxf ifti polif iskeiju Lie-gentiškų vadų apsieiti nega- 
tui'os padėti!” Nežiūrint to. ]-;; todib minėdami šį lietuvių 
kad laiko duota vos 2'2 dieni tautos gyvenime istorini įvy- 
nuo dienos paskelbimo iki pį — neužmirškime, kad 
šaukiamo seimo, tas sauks- nnnns ir šiandiena inteligen- 
mas žaibo greitumu pasklv- vadai reikalingi ne ma- 
do p<> visą Lietuvą. Atbudo žiaus, kaip jie buvo reika- 
llietnvis ir keliavo ilųiųn linai 20 metų tam atgal.

užslopinti, inteligentai, kilę iš valstie 
i—n “ r >■„ I

gr uodžio 4-5 dd. arba arti 
miausiū tam laiku paminėji- 
mą Bidžib'fo Viliaus S-eim-o 
dO-ties niet^ ' s-iiJiaktuviu ii? 
tas suį^uyes minint, pa^ 
rinkti aukii Amerikos lietu
vių moksleiviu šelpimo rei
kalams;

Kaip augalas be saulės 
šviesos vysta ir džiūsta,, taip 
tauta be šviesių, mokytų va
dų kultūriniame pasaulyje 
vysta — kitų paniekinta. To- 
delgi minėdami šį istorinį į- 

’vykį, gerbdami senųjų vadų 
nuveiktus darbus neužmirš
kime ir būsimų mūsų išeivi
jos vadi]. Šelpkime juos.

Feder. Sekretoriatas

'-ai

TVARKOSI

Pilviškiai (Vilkaviškio ap.). 
Miestelis karo metu buvo sude
gęs. Bet dabar jau baigia atsi- , 
statyt, šiomis idenomis vietos 
nuovados policijos viršininko 
rūpesčiu ir Įsakymu pradėta 
tiesti cementiniai šaligatviai. 
Tad bus atliktas Pilviškiams 
būtinas reikalas.

Dieve, padek!

Ktip Aš Uždirbu Pinigų Namie
Ir tuo budti padedu Jurgiui, nes jo alga pradeda mažėti

Kiekviena moteris arba save užlaikanti mergina gali uždirbti ekstra pinigu. Daugumas ją dabar jau užsidirba—savo 
namuose — Kaip Auto Knitting Apsimoka Trijais Būdais

Rašo MARY WHITMAN

Iš'lpru K vekliri 
iu> k.iniiM' ir keiptu

prinuni

linus k<nn-

k'Kttr tu ju<><

minui

visuomet -umib-

• ii r ilidesnirfrii 
•it«klei<lė žurnalų JS

m mkiMiti ir skaitanti

■•Rnius paveizdan (pavyz
džiui Red.) inūs&j pažangio
sios spaudos ir visuomenes 
labai rūpestingą domesį bol
ševikais. matosi A-ienas i< 
auščiausių ir žalingiausių žu- 

ijos.

Cm jau neisscnnainai pa
sakyta. Pažangioji (kaip 
save vadina kairieji) spau
da labai rūpi-t s ingai domisi 
ne vien bolševikais, bet ir 
katalikais, tik gal su pirmai
siais kiek mandagesni, bet

Su Jin mašina g:ilim:i nerti sn dan- 
gftjiti sidn’ų iš sykio vietoj liiojų ran
komis ir tbrrbas atlieka imi s l.-ilmi gret
ini. į vintų dieną galimu padaryti la
imi daug dtiriio.

Su Auto Knitter galima iierti mote
rį} ir vyrų pnnčinkas. vaikams pančin- 
kas. viiikiitns batukus jr daugelį kittj 
mažų dalykų. Taipgi Sveteriųs. Krpų- 
ivs. ■ iolfo Pančiakas. Gražias l’ančia- 
kus. Batukus, šalikus.

Standard pančiakas galima parduoti 
kaimynams ir Į vietines krantiiveV. <■> 
kitas galima nusiųsti | kompanijos pnn- 
čiakų <lepnrftneutą ir gauti už jas nu
statytą kalną.

Kompanija sako, kad JI yra jau pri
ėmusi ir išmokėjusi virš dtiejų ir nusės 
miliont) )x»nppančinkų padarytų ačt iš
dirbtų mašinų. Kompanija vra 10 me- 
-tų senumo. Įsteigta WT5. ir turi inves
tavusi daug kapitalo. Smulkmenas ga
lit gauti jei pnrašyslt pas Auto Knitter 
Hosiery ■Čo., lnc.i Buffalo, N, Y.

m kėj<> pamatyti bažnyčioje 
ją šiandien. Ji išrodė.i ik

rai •dmvdy.’ Tikra sarmata i 
Mary būdavo visuomet Taip 
gražiai apsirengusi' merginu- 
ki’i ji icl>livi> ip.-Jj veihisi

ir iii sukai, kad kompanijos 
pančiukų departamentas pirks 
:iuo tavęs tas pančiakas?“ jis 
pa klausė.

•■Taip." aš atsakiau, "jie pa
irs visius mano gerai padary- 
«s pančiakas už garantuotą 
dną, liet kas dar geriausia 
•a. kad aš galiu savo darbą 
irduoti čia pat namie ir Už- 
rbti dar daugiau negu' sius
ima kompanijai, nekalbant

sjtryheh

i;, pltlot

:lku 
knonu*T

į T;j nmijanylję. 
inisė ir aš nu'maula’i 

ka jis mano kiek w seteris kainuotų iterfcuir.
Taiji. tas sve'eįis" —'-iš atsakiau. •Kveterį aš 

padariau natii" .
"IIĄ. Marijona, aš nežinojau. ka<l ;u įmli taii> :xe- 

rai nerti I"
“Aš nemokėjau rankoms Jitrzi.“ aš atsakiau, "liet 

riš išmokau nerti kitokiu hmlii. Ir )>rR*žnsrtis iav<» 
nežinojimo yra ta. kad aš viską laikiau iia^IZiptyje.’

Jurgis pažinrėjo j mane tokiomis akrrni^.-rn‘rum 
jis manė, kad aš -’su pavogusi tuos ftatijns 4ftlylwis 
—aš jį tmsivadinaii ir liepiau pasiklausyti. Hiano 
pasakos. - ...

•'Dabar klausyk, mylimasis." aš pasakiau švel
niau. bot įtikinančiai, "ar tu netnaitai. kad tu Iii— 
bar užiektinai uždirbti pinigų? Taip buvo, t lesa. z 
inlį hiik»j. bet kuomet viskas taip lapai pabrango 
ir tavo alga ne dauginasi bet mažinusi, iltini.nėra 
geras dalykas, knd aš galio uždirbti pinigų tuo bo
du dol rūbų ir kiti) reikalingi; jvflsillnk«pilBąnaTOS 
dalyku, kurių mes negalime turėti kitu?

Ir nš'prndėjnu įkalbinėti -LurgiirMr pefitlipriristi

"Tu žinai taipjau gerai, kaip ir aSį'tęifij •pns.ti- 
’klau. ^iw1 vidurinė klasė žmonių dabaftturi.kuo 
sunkinusiai kovoti. Kiekvienas tai Žino. Pitžltftėk 

'j vedusius moteris, kurlps eina į, biznį,.£||Į;{mgel
iu-jus dėl savo'vyrų! Nieks už tai nė'tnęftp Jokio '• 
blogumo apie Juos. Ar 'ne ntiiiio plann^'pfeidiriltę^ 
pihištų liuosntne laike nnralb. neapleidžia^ 
nįėi mažos EJėnnkės. gerinu negu eiti kur nOre-įlRĮ^ 
bnn? Nieks gali nežinoti nei blskio apie 4

Tas rodosi įtikino .Turg|. ašini Va u tlkrS. Itatk ffilfi. 
ims.- -Ils ptųmkė: - ,-yv . '

■*Tnf|> tn vis prleštnrHvai man. Mary—bet-rtklo^i: 
tu turi tiesų. I’nrmlyk. kaip tu tai jpndaręl.“. ;

Tada aš paėmlnit tų lengvų Aulo Kuttfiėr iŠ klo- 
M’to ir piitriižlnu Jurgiui knlp su ja dirbti. Ail. tU- 
rėjnu įnu užtektinai praktikos, n.4 tmdilrhni ^nn- 
Cinkų taip greftiii.' knd Jurgio ukys ko tik 1S kaktos 
neiškrito. ...

ils. knlp šįmet."
iš t ra u k ui u laikraštį Iš ><• 
iri maTytl '.rąžius rublis.

k«w|f>l i>piin]>"i ki savo pirčiai irružesnit) rubli?"
Kilome’ aš bėerii i sava kamb.-ii į rėkdama Ir ueš 

lama ‘a žurnalo ss-kciji}. uzMarius kambarin lnri<. 
nuvirtau skm-sai bsy<>< ir pradėjau gratulžrai vprk- 
li. Jur-is iciėj.) utie'birių, pasibaladnjo. kalbėjo 
5 mane. lieF.iš jo 'lėlsileblan.

Pt> kiek laiko aš atsisėdau ir iiHHlė)nn draskyti i 
kMHHS ra žurnalą, knrj burtai Ištraukusi iš Tarsi" 
raukų Bet nnskiatr sjroitni atšisėrimf Ir pfflrTėjnn 
žiūrėti į iaikrjištj. PamaT-iaii naveik.slėly|moterį. ku
ri th’>iini žiurėjo į jpiane. laikydama bankini ’čekį 
savo rniikoi>‘. o/ant -viršaus buvo užmigti žodžiui. 
"Kaip aš uždirbu pinigu nitmie—Autn Knitting Ap- 
.nmokir-Trijais BuilaisT*

Aš i>er.sk»iičiau kiekvieną ž<xlj šin/.«kelbin»o.'K'ii(>- ,, „„ ..... . ................... ...... ...... __
met aš užbaigiau skaičiusi, n* pamacitiu. lia<l , z j,, seni}! idėjų, knd “ntauo moteris neftiįį 
riKlafl tnl. ko aš iešlęrtjnn. 'Aš nusprendžiau pĮirnjy- ••T'« r.db>tnn warnt L-ain fr 4ln«t
ti-rlel smulkmenų, bet nžbiikytl piifdfcpty nuo vy4>.

T^’skbm-aš išėjau iš sltvo kambario Ir padarini!..gf’- 
rps pietus ir mes sykiu po Vbdų prnlėbTomp lalkg 
Unk.«mni. Ta vakarų aš pnslončlan kuponų skelbi
mu The Auto Knitter Hosiery Company.

Kati padnritis savo.pasnką trumpių atradau jų 
pasiūlymų taip paranki) kad aš tuojau ISšlrąŠJtm 
Aulo Knftter įrnngfmus f r sykiu su pnls mažytę mn- 
šiljų. Auto Knitter. j

Kuomet Jurgis darbavosi banke.' pš imvart<*jnti 
visų savo liųosų Inikų prie mašinos. Gale'pĮrtrrutl- 
nū» mėnesio aš nusiunčiiui pirmutinį.s»Y9 siuiitfiii 
mfųkštų. šiltų, gerui nune-tų pančiflkt} kumiianlįiii 
j nanč-hikų skyrių, grįžtančia paštu: hm graviui nub 
ityč-ekį. - ' .

Taip, nš y)s nėrrptt tiria.po.-tmnųio 
įniko-nelabai datfgžĮlf‘$lahčIau<

iryti dnrbo namams taip 
iip padariau šį sveterį.” 
Jurgis tiesiog nusistebėjo, ir 
ioiner jis suprato kaip geras 

gas mano darbas yra 
kad ji-' nesipriešins 
imesniani darbui—ir 
dar paslapčiomis bu- 

ėdiniMS. mano biznio 
Aš vis nėriau, pada-

nių dėl namų ir pardavimo. 
Pasekmė buvo ta. kad aš nei 
ano maža Elenukė nėjome 
ūk be mums reikalingi} daly- 
j. rudenį arba žiemą. Kuo

met atėjo pavasaris ir vasara, 
aš pradėjau nerti gražius da
lykus. s]>ori<> ir galio pančia- 
visai mažai nėrinių siunčiau 
>anija man visuomet pagelbė- 

prisimitė man knygutę kaip aš galiu net

ų dalyku dėl s:iv<;s. dėt Kla
višai nesi jaučiu “nrasika I- 

nct 'aš perku k:j nors todėl, kad aš neimu 
taip vadinami} "šeimynos pinigų"—pini-

aš išgirs;u moteris nusiskundžiant apie 
rūbų, aš visuomet bandau joms įkalbėti 
Knitter gali joms jr.igelliėti ir sutaupyti 

pinigų—užsidirbti pinigų namie liuosame laike. Aš 
išaiškinau, kad Auto Knitter dėl namų darbo yra 
labai parankus, kad minėtus nėrinius dėl namų ir 
dėl savęs, o jeigu jos n<>ri. gali likusių dali jm.slųsti 
kompiuiija: ir gauti už tai atsakančią kainą.

Nežiūrint kur jtįs gyventumėt, aš tikrai žinau, 
kad ius nolrte žinoti apie Auto Knftter. kuris tiek 
dattg reiškia dėl manęs. Nežiūrint nieko tuojau pa
rašykit Tite Auto Knitter Hosiery ("ompntiy ir d&- 
sižinokit apie namų industrijų kuri laukia jusiy. 
dmstžinOkite ką kiti yra pa įtarę su phgelba Auto 
Kn'ttTer ir kg lis jums pasinio. Siųskit savo vanta 
ir adresų ant žemiau pažymėto kujtvno — )m* jo
kios atsakotnyliės. Tite Auto Knitter Hosiery •<’om- 
pany. Ine., iJept 41810, 630 Genesee St.. Buftnlo.

The Auto Knitter Hosiery Co., Ine.,

Dep. 41810, OfGenešee St.,Buffalo. N.Y, ■ ,

Atsiųskit nitui, visas hifortnuHjns npie uždirbfnifj •, 
jduigų ir ^ūtnuptūfmo pinigų namie ku pagullm Auto 
Knitter. pnfckykit kaip Auto Knlttęr agslmeku tre- „1 
jopU ndilh.' AS įdeilu 2c. pnSto ženklelį nei perstoti- . ę, 
t lino fslnįdų. Suprantu, knd užtai neturėsiu jokios-' ' 
at.'OiJroAi^lfe.

S
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IŠ ARGENTINOS ■
Kaskart didėjant skaičiui 

Lietuvos išeivių 'Argentinoje 
kįla įvairiausių klausimų: ku-

CHORO REPERTUARAS f

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- g 
tams $2.00. Už tą pačią. kainą ra 
siunčiam ir Lietuvon. A. BAčIU- K 
LIS, 421 Gtli St., S. Boston, Mass. ra

3-jų yp$ 
b-vės knygg^ ^komisiją įeina

■ ši ■■'..m
srijį iuūšrBMs™!

Yra žinoma, taip HiiMRi®** 
męs kovojom, uz tai,, kad galė
tum turėti savo,atstovus kitose 
ijalštybėse^kaip mes stengėmės 
jaeinš atstovams, kurie dabar 
yra Lifetuvdje, sudaryti geriau
sias sąlygas, -by tik: jie Lietu- 
vbje<^jsėuių. Tai.buvb politK, 
nis žihgsftis, buvo-svarbu kad 
mes užmegųstum per diplonia- 
tus santykius su visomis vals
tybėmis, kurie paskui ne taip 
lengva būtų išardyti, kaip ma
ne lenkai, okupuodami, dalį 
Lietuvos. Ligi šios dienos dar 
neturime tikro savo atstovaji'iais užinteresuota visuomenė 
Prancūzijoje ir prancūzai netu
ri tikro atstovo Lietitvoj^. Jei 
eiti nepalankumo dėsniu’, tai ; 
mes turėtum piestu stoti prieš i 
prancūzus, nes. tikrai, jie 
mums be galo daug, blogo pa- į 
darė, visų laikų remdami lenkų1 
politiką. O vis dėlto mes ir 
šiandi-en stengiamės su Prancū
zija sudai-yti tokius diplomati- 

. nius santykius. kad> jie pas. 
mus turėtų savo vadinamąjį 
ministeri, o ne reikalų vedėją 
(cliarge d’affaire) ir kad mes 
Prancūzijoje turėtume tikrų 
atstovą, kuris, kaipo Įgaliotas 
ministeris. galėti) atsistoti gre
ta kitų valstybių Įgalioti! ini- 
nisterių ir Lietuvos politikų 
tinkamai vesti.

Štai kaip sunkiai mes tokiais 
klausimais kovojom ir kaip 
mums, kaipo mažai -valstybei, 
kuriai priešai kiekviename 
žingsnyje kliūtis stata, suiku 
iižmegsti santykiai su kitomis 

■ Valstybėmis.
Tas pats buvo ir su Vatika- 

nu. Ligi iškovojoni teisę turė
ti prie Vatikano tikrąjį savo 
atstovą, praėjo gana ilgas lai
kas. Tamstos žinot, kad po ka
ito buvo neva atstovas, neva ne, 
mūsų Įstatytas kun. Narjaus- 

' kas. Kuri laiką jis pabuvo, 
bet mūsų politikai gerėjant, pa- 
wko mums įstatyti mūsų tik
ras atstovas prie \atikano. da
bartinis pasiuntinys Amerikai, 
ponas Bizauskas. Jis buvo pir
mas atstovas prie Vatikano ir 
per didelę bėdą ir vargų jis ten, 
buvo Įstatytas, (iai tamstos! 
pasakysit: “O kuriems galams, 
tada. ' reikėjo statyti?'" Bet I 
Valstybės akimi' žiūrint, ^ei 
norima turėti santykiai ir nau
doti visa tai. kas Lietuvos var
dą galėti) kelti, kad. galėtum 
vienur ar kitur ieškoti ir turėti 
draugų, tai reikia kiekviena 
prosą išnaudoti ir. tinka mums 
ar ne. jei tik galimu reikia ir 
prie A’atikano turėti savo ats
tovas. Ii' tuo laiku musų vy- 
ritusybė taip klausimą suprato 
ir atstovas prie Vatikano.-po
pas Bizauskas, buvo ligi 23 me
tų. Paskui p. Bizauskas buvo 
Paskirtas atstovu Amerikai ir 
Vatikano atstovybė liko tusvia. 
"Čia mūsų buvo padaryta didele 
Politinė klaida. Tuščia atsto
vybė, žinoma, neatstovavo Lie
tuvos ir kada lenkai vedė dery
bas d<4 konkordato, kada jie 
per diplomatus stengėsi visokių 
priekaištų minus, daryti, mes 
negalėjom atremti jų. ne
turėjom savo attsovo. net w 
kam toji klaida priskaityti. rei
kia turėti omeny, kad tuomet 
p. Galvanausko vedamoji poli
tika ėjo prieš dešiniųjų politi
ką Mes. dešinieji, suprasda
mi reikalą turėti santykius su 
Vatikanu ir suprasdami jitfši

konkofdatas jai baigama-s da
ryti, kad veik jau sudarytas ir, 
reiškia, mes jau esam pavėla
vę. Liko 3-4 mėnesiai, o per tą: 
laiką sunku buvo kas padaryti.

Štai mūsų politinių santykių 
su.Vatikanu ištūri ja. J

(Bus daugiau)

Dzimdzių artistai V. Dineika 
Dikiniš'šiaidiėft, lapkričio 

H dieną, 8 vai.' vakare, vaidins' 
j&napijos salėje. Statoma ko- 
hibdija ‘ ‘ Pasiutusi uošve. ’ ’ Be 
t& bus dainų ir juokingų mo- 
tfdlogiu Dzimdziams “štukas” 
klesti padės bostonietčs: plės 
M. ir O. Grybaitės, M. Saka
lauskaitė ir M. Dusevičiutė.

Saldaus ir skanaus juoko iki 
ausų! Būkite.

labai dažnai, klaidinama Įvai
rių agentų, patenka Į pražūtin
gų padėtį. Svetimšaliams ir vi
siems išeivių spekuliantams 
toks reikalas labai patinka, nes 
jie iš to turi pelną — bet mūsų 
tautai daroma didžiausia žala.

Idant išvengus įvairių rūšių 
nesusipratimų, kurie Įvyksta 
tarpe išeigų jau atvykus vie
toje. pirm negu pradėti reika
lų. kreiptis “Lietuvių Infor
macijų Biuran” suprantamai 
ir aiškiai išdėstant savo klausi
nius — iš kur kiekvienam vi
suomet bus teikiami sveiki ir 
naudingi patarimai. “Lietuvių 
Informacijos Biuras” teikia i- 
vairiausių rūšių patarnavimą 
veltui. Biuro tikslus — vietoje 
— kaip galint padėti atvykų- 
siems tautiečiams i Argentina 
visuose reikaluose;

svetur — sulig pareikalavi
mo teikti teisingas žinias apie 
■Pietinės Amerikos Respublikas 
ir padėti tautiečių Lietuvių 
spaudai ir atskiriems asme
nims.

Kreipiantis patartina laiškus 
antrasuoti Biuro Vedėjo vardu 
ir siųsti apdraustu būdu, nes 
kelyje kartais gali kur nors už
simesti.

Pavienių asmenų prašoma^ 
su k-tekvienu už jausimu pri
mušti (savo šalies naštos žen
kliukų.

Siųsdami, karštu.- sveikini
mus savo .Tautiečiam pasilie
kam belaukiantieji bendrųjų

KEWANNEE, ILL.
Ateinančiame sekmadienyje, 

lapkr. 15 d., lietuvių Šv. Anta
no parapijoje, prasidės šv. Mi
sijos ir tęsis visą savaitę. Iš
kilminga užbaiga Įvyks nedė
lioję, lapkr. 22 d., kartu su su
ma. Reikia atmiti, kad misi
jų laikas, tai gausių Dievo ma
lonių laikas. Todėl kiekvienas 
katalikas privalo šv. Misijomis 
knogeriausia pasinaudoti. Tuo 
tikslu nuoširdžiai esti kviečia
mi. kaip vietiniai, taip ir iš a- 
pielinkių. lietuviai katalikai į 
šias šv. Misijas kas vakarą ko- 
ska'itlingiausia atsilankyti.

Klebonas Kun. J. R.

k 
sr,-

bus pąškelbta Vėliaūs irx pasi-Į 
elgkite pagal komisijos nuro-i 
dyino. Dabar das laikas o pas- •’ 

pavieiijimo' kui bus pervėlu. Dabar dar 
laimėsime, jeigu visi norėsime: 
laimėjimo. Nuo mūsų priklau-! 
so.

J&į.Mkžtįžbife
jis syeikato^ netur^tųt Bais-- 

v^i tokuiih MW»
gtn. Mūšų.
teikė sveikatą tūkstaneiaihš,' .re- 
teĮką ir Jums. ..Pataiso nesveikus 
vidurius,- prasalnia strėnų škans-,
mą, kosulį, dusulį, patrūkžfifc* 
s&usmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt AtsiųskK)e., gausit

Sįėleisitite
■ Ptžfitoi’
■"
- jbTOHIS

Gražumą

7. Įgaliota ta pati komisija 
po pavierijimo knygą sušaukti 
šėrininkų visuotinį susirinkimą 
Newark’e, N. J., prieš Liet.’A. 
B. -metinį seimą.

8. Šėrininkų dalyvavo didelis 
skaičius, nes matėsi ir iš toli
mesnių valstijų. Visi pageida
vo, kad būtų prileidžiama ko
misija pervieryti b-vės knygas. 
O po pervierijimui kad būtų 
sušauktas visuotinis suvažiavi-

MONTELLO, MASS.
Įdomi diena

Visa mūsų kolonija sujudo. 
Rengiamės prie- svarbaus dar
bo, prie smagios dienos. L 
D. K. S. 2 kp. turės lapkričio 
22 d. iškilmes. Galima sakyti, 
kad tokių iškilmių čia nėra bu
vę ir niekur kitur nėra buvę.

Ta diena bus linksmybės die
na. Iš ryto kuopos nariais su 
gėlėmis pasipuošę; ėfe į bažny-

Lietiivių Informacijų Biuro 
Vedėjas P. šacikauskas

P. S. Prašoma visų lietuvių 
-laikraščių perspauzdinti.

Kaip atgauti 
pilvą greitai.

Pašalink Užkietėjimą, Nevirš
kinimą, Gazos, Išpūtimą, At
siraugėjimą, Skaudėjimą Po
Valgio, Galvos Skaudėjimą

ktii'rrtju prffiuriBil 'nlįrt, 

tną. n«<u- 
fkyrns balti 
i frau Wi-

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

.SKAUSMAS! KUR?
PAMINKIT 4

$ 
$

ries
<sr<mq

YRA 
GERAS DEL X

Runiatiško pelinio 
Nerviško galvos skausmo 
Neuralgijos skausmo 
Mėšlungio traukimu 
KJetsprando
Sškniisino šoną, krutinės ir 
pečiu
Apsidegbiimo ir žaizdų 
Aitsaugojltnas nuo uodų 
Skaudančių muskulų 
Apsaugojimo nuo U'žnUodiji- 
inu dėl silpnų atsitikimų į- 
druskinių ir t. t. 2

> Preke 35c., 65c. ir $1.25 į 

'<) Hel patarimo arba knygutės ra- i

ap*i».u*o*ite nuo jų. Bųlflc* 
^duodlJA:
•y? _6Sč bonjn «rba 75c 
tietiog A BtbontertjM.

f*. ad. richtsš & cd
Beny 4 South Sth SU.

ferooteyn, R. Y.

mimu
PILVO UI NEMALIMO SKILVIO' Y:. 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATABp^j
-.L. - 

Skaudėjimas Ir svaigimas galvos 'pač- L'į 
ina iš vidurių, kraujo nečystiiinb
numo. Paeina, tai iš vfdtirių. fAuitį. ... 
inTOsibn, išgydys | 3 savaites.
kė 75c., baksas (pusė tuzino) UŽ, 
dėl tohsilų Ir reumatlztii'o, šoną škgPįįį. 
dėjimo Ir po krutinę namjpk 'brttr- 
Mostj, prekė $1, $1.75 ir $3.00, Galkl 
te gauti kožnoj aptiekoj firba pas ffint-' 
idėją. Z. EINIK CO., City Hfli, 
Ūmon City, Conn. (

Tai geriaiisis gėrimas šaltame ore.) 
Del to, jog turi svarbias stiprinan

čiai maistingas dalis. Pirk keną 
nuo savo groserio.

bus didžiausia pramoga. Atsi
lankys iš Bostono dzimdziai ir 
.bus puikiausias vaidinimas.

Montelliečiai gavę dovaną 
už veiklumą nemano tarsi ant 
laurų gulėti, o veikia toliau, 
kad pelnę pažymėjime nepul
tume. Parodysime, ką vieny
bėj veikdami galime nuveikti.

Rep.

PATINKA BE SKAUSMO JAUSMO 
Jei t:ivi> pilvas greit genda, jei tu 

itenti nevirškinimų, užkietėjimą, gal
vos skaudėjimą, jei kankina rėmuo, 
galvos svaiginmni. skaudus kosėjimas: 
jei jauti gazų pilve ar viduriuose: iš
pūtimų. plėšimą. liežuvio apdengimą, 
blogą kvapą iš brtinos. arba blogą sko
nį burnoje: jei tu nervingas ir greit 
susierzini: jei tu jauties silpnas, pa
vargęs ar nusiminęs: jei tu esi išbliš- 
kęs: jei tu jauti skaudėjimą strėnose 
ar šone: jei -turi Tule kurį iš tų simp
tomų. tai tu gali būti tikras, kad tavu 
Juknos gerai neveikia.

Tūkstančiai rado 'greitą smagų pa
lengvinimą nno tų visų negalių varto
dami RTONOL. didžiausią vaistą, koks 
tik išrastas Juknoms ir pilvai.

Ja kr u Ilgos yra labai pavojingos Ir 
gimdo kraujo didelį spaudimą, votį pil
ve. hemoroidą. fistulą ir kitas ligas.

JEI KENTI—IŠBANDYK JĮ.
Nepaisant kaip blogas dabar tavu pa

dėjimas ir ką tu ten nebūtum bandęs, 
vienok tu turbut nieko pa'našaus nevar
tojai. kaip BIONOL. Atsiųsk savo var- 

1 dą-pavardę ir adresą .ŠIANDIE, tuč- 
;į tuojau, ir leisk mums tau įrodyti tikru 
b išbandymu lygiai tą. ką tas ypatingas 

. .Jis yya san- 
yus,, nepavojingas, pasttiketiflns, B- 
‘ — -Y--- -y—~iuo>£ atkaklių.' atsiti
kimų. Regulerė Bl0X0*1,*0 kaina yra 

, $3.00. bėt tik trumpam laikui, mes <la- 
, rome nuolaidą ir jį parduosime bile 

kam. kurs nėra dar jo bandęs Už labai 
l>lgią kainą — už $2.00. Mes darome 
tą nepaprastą pasiūlymą dėlto,.kad tik
rai tikime, kad BTOVOl, ■įiagelbėkJ 
Jums ’fssiristi Iš n^galfį, Kili tu įta’tš 
Išbamiysi BIONOL, tai^tu mielai reko- 

j inenduosl savo draugams ir 'gfjnfnčnis^ 
į Žluok. kad jis neša šaunų palengvIiiL 
■ :mq. Prisegk tik dvRldMfrfrfę prie na- 
i vo laiško Ip- kitką mes padarysime. S 
'BIONOL buvo vartotas ttiksfančiuose 
atsitikimų lygtai tokių, kaip tavo. Thi 
leodei tu dar t che kenti? Atsikratyk sa
vo negailų pirai negn Jos tavo'svetkfitn 
visiškai nnalys. Užsakyk'BIONOL šian
die. tuoj ir ryžkis visiškai pasveikti. 
Adresas: ASBORNE-TOLLICK <C0., 
2107 Carsun St, B-12, I'lttąburgh, Pa.

..C-

BROOKLYN, N. Y.
Svarbus susirinkimas

LDKS. 12 kuopos šaukiamas 
ekstra susirinkimas lapkričio 
16 d.. 7:30 vakare. Karalienės 
Aniolų parapijos salėj. Prašo
mi visi pribūti, nes randasi 
svarbių reikalų, kurie senai 
reikėjo užbaigti, bet nesilan
kant Į susirinkimus nors ir 
svarbiausi būtų turime vis ati
dėlioti. Taigi dabar ir šaukia 
irias susirinkimas dalykams 
aptarti arba suvis likviduoti.

Valdybą

NEWARK, N. J.
Lietuvos Atstatymo Bendro

vės, šėrininkų. New York’o ir 
New Jersey’s apielinkės Įvyko 
suvažiavimas.. lapkričio 8-tą 
dieną 1925 m.. 3-čią vai. po pie
tų, Šv. Jurgio Dr-jos Svetainėj. 
180-2 New York Avė., Nebark.

k&ino valstvbėf reikalą. Spy^‘vaistas gali tau padaryti. KaiptJ v . > ^ls t nepavojingas.
I^CTn p. G8.1 V8J1 attiksi' paSK-iriH bandytum tukstanciu< 
atstovą prie VatitąąnOj- o kai-^ 
rieji, drauge su p. Galvanaus
ku, matyt btivo susitarę tokio 
atstovo neskirti ir/ žinoma 
koiikOYdato tedaryti. Man ro- 
'4os kad tokia politiką buvo ne- 
sVeika ir mes butam geriau ižė-j

- 5?- Je’ nuolatinį atstovą prie: 
jWtikano būtimi turėję, jau; 
Ję'&rtą taip sunkiai tą vietą išsi- 
ąūvoję. paskutiniais laikais,

’• kada p. Galvanausko kabinetas 
ir kada krikščionys vie- 

frii kabinetą sudarė, ta klaida

A

16026F

Ger ištisi FėkbfSli yra kampam}?*

Stebėtinas rinklios jrerai žinomą 
ir mylimų gabalėlių šokimus, šių re
kordų pritrauktinos savybės yra: 
saldžios ir sojudinančios melodijos, 
gaivus ritmas, tobulas -jsrajHiiinas.

Vilniaus InstrumentališkaS
Trio

16013F ^AUlIMt? M.\ZL RKA t

| ALBERT G. GR0gLEWSKI
į &
| Dept. 30, &ym<ftrtb<Ra-

Kas guli būti sninRPšiifd už žlilp: •į^pi 
nią, mylimą mvlio<iiją.'tftjią sUgrajs !
na gnrsų^iirtistai? šis vaicas ir poi-į E73.

x kit^JjrrūJti garsibš KaBafėfų Prisės-: 
,V iros primins kaip senai, savo fevyri?-j 
X jo; jaunimas būdavo susirenka į va-j 

karušką ir šoka, šioms pačioms me-:
x lodljoriis griežiant

16025F

S. S. LUETZOW,. 
S. S. COLUMBUS 
Didžiuliai* ir pu

Virš minėti išplaukimai :: 
tai pagelbės gftsiekt na n 

prieš šventes.
.Yup.Hiiiita Kaina Tr<č'n>* 

*ėx ; Kauna ir Atįįprl.

ŠVŲSK KALĖDAS 
NAMIE!

Keliauk per Bremen ą E7256

KALĖDŲ NAKTIS
ATOIKITE ČIA -ILS 

><■ TIKIMIEJI •
ŠVENTOJI IŠKILAU N-

■MII i Mįįdarapie tai- 
išiiEMitP CilhMni Moktfai yn 

M »ati «ver
,'S« --tįy- bo. .

tai vienatinė linija kartos laivai regu
liariai per ištisus metas susisiekia sta
čiai su laisvosios Danzigo valstijos per
tu, TAIP ARU KlĮMPEbOS, kad lai
vas ant kurio sėdot New jTorke atveža 
Jumis beveik į pačią TĖVYNĘ LIE
TUVĄ, ba . iš Danzigo I Klaipėdą tai 
tiktai vienos nakties kelionė laivu b* 
jokių ekstra, iškaščių-

Sekačirti CMąukimai ii New
IŽfivas “EST0NIA”. _ Gfuod. 8 

(i Lietuvį ant Kalėki)
LAivas“ UTVAIhA” Vfts.
Jaū laikus patnIšlyti Ir retigtl's l Lfė- 
t&vą ųnt Kalėdų.

Kainos laivakorčių: Į Klaipėdą, visų 
keliu Aiindeniu: 3 klesą $107; abi pušį, 
tiktai $181, 2 klesa- $132J5&; atrt pUsT 

tiktai £24Y&).

TEN IR ATGAL
Nupiginta Kaina

SAVO 
NAMUOSE

Kun. Š, J. Stnickus,' Tenoras

16024F GLOBIAKl;TEL£

GUL ŠIANDIENA

Butėnas
jiems Kalėdų dvvanė- 
parinktos Lietuviškos 
edoios kunigo S. J. 
rai žinomo savo pasek

us dainavimais lietuvių publi
ka tikra dovana ateinančioms 

šventėms.

Tėvynės Kalėdinės Giesmės

GRAŽIŲ .

Naujas TarptąutiŠkas Šokių 
Trio

POLKA MAKOK A 
16017F,mlsu linksmioji 

MAZURKA 
ifiniaW‘ MANO SIELOS ŠOKIS 
lbUli?F <.v i.ftTJos ŠOKIS

1 ftlrt 2F SA.N'I IAGO l ALGAS 
lOVlO-T j A VALOMOS Serenada

VESTUVIŲ GĖLI V 
VALCAS.16020F mano siavokiškas

32 BR0AD1VAY NElV YORK 
arba -pas bile Vietinį.agentą.

CUNARD
Į LIETUVĄ
■(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 kiesos sugrąžtinlų 
laivakorčių

į Kauna irštvai ant
BERENGARIAir
MAURETANIA............$211
AQUITANIA.................$215

i Pridėjus Taksą

ž LIEPOJĄ IR ATGAL ilAIS 
LAIVAIS — |18«.
II Bbžtbuo:

Samana_____i__Gruod. 13
Carouia_____ .„Sausio 24
Į Lietuvą greita laika. Išplanfamat 
kas seredA, Keleiviai nepilIeSal J- 
leidžiami tie. kvotos varžymų. Visi 3 
kiesos keleiviai tari kambarius. Ne- 
prflygstfflnas švfcramas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar i
CUNARD LINE 
123 State Street 

Boston, ibūsi.

1. Susirinkimą atidarė .T. Se
reika ir paaiškino susirinkimo 
tikslą.

2. Buvo pakviestas gerb. M.į 
Miškinis, kaipo ekspertas, pla-_ 
čiai išdėstyt Bendrovės teises.

3. Išrinkta komisija: R. išau
ki is, P. Elseiką suregistravimni 
^užrašymui) šėrininkų.

4. Susirinkimo vedėju tapo 
išrinktas M. Miškinis, rašt R.; 
Baublis. ®

5. Plačiai buvo kalbama apie 
bendrovės reikalus, ir paaiškė
jo iš šėrininkų kad drdžiūnm 
šėrininkj negauna atskaitų
proksių. ...Artini

lš NEW YORK’O j 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Karės taksai ekstra)

Išplaukia Kiekvieną 
Savaite

S’itf/rįžimui leidimu- ir kliu.
į'jrinaciju kreipki!':* pas bUe

Brited Aiderican Unes
CHarriman Line) Joint Service with

131 State St. Boston, Mass.

NAĮJ>^5
• DKksmO'GAumA efesus* 

‘naiča. Krtfe,
«W, Ranku," 
Čakros kkan-

: bom aaa
| Kreipkitės Šortai v .
JI - <r prtB BaTo ytėiinių atėnei . ..

SaaasBi^aKflŠs

taw mscovery 
: ontmkkt.

•V. 'U'/ įv _

> ^TIKIMOJI PUŠIS
i<>< dn rekordu visi džiatrgsmin- 
piitiks. Tai insfruftientŲ įgra i- 
Lieluvus Kalėdinės Giesmės, į- 
n<> “Kalėdiniai Tėvynės Giesmi
ni.' Harmoningi ir rarnąs var- - 

pą balsai j'.inii nuneša toli, toli j tą 
mažą gimtinę vietelę kuri dabar yra 
tūkstančiai myliu tolumo. lx?t vis
ti.k meili. Kiekviena melodija pri
mena vietas, kurią gal niekad nebe-.

Naujas Instrumentų Trio .
. meiles nt JAUSMU, r 

16027F Vairus i
P'STASfČS" POLKA Į

Mylimiausios parinktos šokių me- 
liiMlfj<>s jgajtos Naujo Ipstrumentųi 
Trio. Pradžlngirfkitr fr nusfėblnkf-j 
te savo pa'žįsfn'rnnš ir įjrrfinfes šiuo, 
įdomiu rekordu, ir išgirdę, ką. jie sa-! 
ko apie jį. sprę-Čkfte patys jo vėrfę.-

Kabareto Orkestrą
1 iJAOSV’ IVAltlŲAlV’ vaLcaS ' 
LOVZor lyiVKRĖMrt Pniki

KDVRNETt POLKA ‘ 
16002F i ^STUVIU MATtšAS

Labai smakrus šokią rekordas, p 
’rajta taip kad justi širdžiai bus 
miela.

Instrumentališkas Ouetas:
Armonikas ir Kfnnietas

K UBĄ.N U ŠOKIS.
16014F Mazurka

KARININKU .VAECAS'-f

Klarnetas ir garsioji acto rd La n ar- 
nonik'a padaro čia garsų rekordą, 
pilną gyvumo, stiprųjį u puikiu rtfc 
aiu du gyvi parftfktl šokiai.

_. Arffiffftf^ns ir kĮiarhėtas,^
TcM'rVP DRAUGI NGtYto Vortąi 
lOvlDZj praKTLNUMO POLKA

Artistai. Igrajtlę šiuos reko'rdu^y-' 
ĮiAjaui^ vaia/Az, garsųs’grojikal šip, dviejų J.nstrt^, 
KAMINKRĖČIO Polka Inientu. Jie pagamino jmhs rekoratf 

kūrino džiaugsitės visada.

’ J'*'
DU BROLIUKAI , 

35*1 KUNIGAI IS. šlihlrū^) 
9* | per TAMSIA. NAKTIE 

iJp (S. šimkiuš) . " Yy
t-. , | GK.A2IOJT I’toXA
IBŽ5B1 i RAVAŠABIP RYTAS^ 

. ) Polka ’
| Pas wns yra naujausi ir kitokie JJo+nfrdrijos kong
I panijdk Akordai
® Viefei’iiariira^yfiĮikiųfcū’IoMjŲ Ižėtnvial atsi^žfiok^ 
| kftM ktafifūH, b tčdifhesnin kolonijų įgali gana 
į pet įtestį. fek ifokianle $8&ikime užsisakyti B. rekoij,

« Ws čTEfias rekordui fcafaRįgak
| Kreipkitės adresu: v

I 233 WEST
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ERTAS, 
KSLAI

io,. 17 di
kamba-

TEL So. Boston 0506—W.

LIETUVYS DANTISTAS 

A. L KAPOČIUS
251 Broadvvay, So. Boston 

(“Keleivio” name)
Valandos: nuo 9 iki 12, n®o 

ftl 6 ir nno 6:30 fki 9 vakare. 
;Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
■ Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
iromis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti'

Tel. S. a 2805—R. (J

.1 E T U V I S 

OPTOMETRISTAS

&fto.

(Gera knyga sudrūtina žmo guje dorą, tikėjimą ir tėvy
nės meilę. Skaityk ir platink geras knygas. Jų gaunama 
41 Darbininko’* knygyne. 5 -i--' b ■
\__-k&v-š ":. ;' r

Virintai “
A. P. ALEKN.V1T J. GREVKK1S-------- --- - Į-AĮ-- ,--r_—. :

^nėjo. Arklio savininkas įa-į 
trauktas atsakomybėn už aik-

PARSIDUODA
3 šeimynų 5-6-G kambarių namas ir biz
nis bučernė-grosernė. Jei pirks nenio 
kantis biznio, tai mes išmokinsime : 
vieną savaitę. Namo ir biznio :avairi 
lies pajamos $1,428. Namas su visais į- 
taisymais. Pardavimo priežastis part
nerių nesutikimas. Kreipkitės i "Dar 
bininko" A<lm.

Kntito IŽte-ptags^Og n
Oį stbtiesV traukinys vidunaK!-

pino nfajoras Curley sto 
&į^jo^^goš pakėlimą.

•jĮtajoras gauna per me- 
|fOįOO(k ’ Reikalauja, kad 
būt pakelta iki $15,000. 

oį kad dabartinė alga men- 
?ąldininkui,kurs prižiūri iš-

tų tai iš to pradėtų^naudo- 
štdk naujai iferinktą^ majoras 
ėhojs. Įstatymas reikalau- 

a£ ‘kad veikiantis majoras, ne- 
ąutą pakeltos algos jam majo- 

j^aujant. Pakelta alga prasi
deda tik su nauju majoru.

' NETVARKA MARŠA VIME
Karo paliaubų paminėjimas 

(Bostone buvo uetvąrkus. Išė- 
joi.varžytinės. Taikos šalinin- 
jęaį norėjo, kad paradas būtu
Išreiškiamas už taiką. Tūli ex- 

l^kareiviai tam priešinosi. Pa
šaliečiai marguojančius pašle

pinėjo, o susirinkus Common 
feode apie <Bandstand ex-karei- 

i^viai sukėlė triukšmą ir sutruk
dė prakalbas.

Savos 
lapkričio 5 d. 
ratiniSj-Jatelis trataregandaug 
svarbiu dalyką, bet ypatingai- 
vienas ištų nutarimą yra svam
bus. '’

ta ant stalų visokių knygų, žur
nalų, lietuviškoje ir Angliškoje 
kalboje.

Visi vyčiai galės pasinaudot 
šia porga, geroje tykioje vieto
je, praleist laiką Skaityme ge
ny, Įdomių knygų’ ir žurnalų. 
High School moksleiviai čia 
galės padaryt savo lekcijas. 
Debatų Ratelio nariai galės čia 
rasti medžiagos savo debatams.

Visi vyčiai gali pasinaudot 
šia proga.

Skiriai (Paųemun. VabšČ!). 
Rugsįėjo 20 d. Skiriuose buvo 
suorganizuota loterija pas vie
ną ūkininką. Atsilankė daug 
žmonių, jų tarpę ir 'mušeikų iš 
svetimų^kaimų, kurfe5pradėjo 
jnuštynęfe; bet nieko Nepešė-, 
nes buvo'' nugai ętįjy^'y to jaus 
dieną kįti^jų pateko?“ilsėtis” 
net ligoninėn, o vienas buvo 
‘ ‘ gydomas^ .tėvo - nėmieje su 
bizūnu. Gėda, : jaunime, tarpu 
savęs peštis. Geriau pasiruoš
ki, ir taupyk savo jėgas Vilniui 
išvaduoti iš žiauriojo lenko na- 
ffųl

street i(ynEM WELCOME HOME
> > . v* t ;. > >y • • < .

- Ofisu uždarytas suba*o»cvakar*i« 
Hy nedSidienlaįs, talp-cl seredomis

THaŠ^yjfetiėHĄš; 'THfidUMl K Y< D E V lt 
— ii<—

* SiENJGU

V0DĘĮ
LANKUKITęs. TANKIAU, ATVESKITE. IR SAVO ŠEIMYNĄ! 

Tiek daug juokų ir malonumo!
Cirmaditnto vakarbl,- progą takflral. Rlle kas gali dalyvauti lošime.
Penktadiepyp-JAXAD, Groseminkas dalys daiktus veltui

Du vaidinimu 3 vai. po piet ir 7-tą vai. vakare
JUNGA, po piėbj 10 centų, vakarais 15, 20 ir 25 centai

I , '■ - z g’ L-Hį į , ■ , ■ " “ -č
■ ’> $4,000 duodi. $4,000 gryno pelne 
: Į. trejus metiį^Jd^us į mūriūf Aa- 
mą su 3 krautuVėSnis ir 6 šeimyno 
■mis, geroj vi^f, arti BrbSftivay 

Bostone; $17,000
. Vos išlygas. - * ■ '

■' DUONKEPYKLA (bakely 
krautuve ir visais įrankiais, maši
nerija, trekais ir t. t. didelis biz 
nis daromas per daug metų; taip
gi 8-seimynų namas eina sykiu, ge
ra Įplauka ir gera tirštai apgyv.en 
ta lietuvių apielinkė. Preke $23,- 
000, $7,000 įnešti ir-lengvos išly
gos. LITHUAMAN AGENCY 
361 AV. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

JU^M.V»A
1 ’ ’ 1(VERAČKA)
LIETUVIS ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
z ' 5 5 z ^OFISUOSE'

SOUTH BOSTON, MASS.: 
414 W. Broadway

Tol, S. B. 0948

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street 

Tel. Brockton 7180
■ UESIDESUTJOS Tel, S. B. 3429-W

ŠIRDIS “POLSKA” . . .
■Po Boradway bestipinėda- 

mas ir bežioplinėadmas. pri- 
||fcžioplinau Metropalitan Print- 

-ing Co. (312 Broadway). Xeti- 
rkėtai pažvelgiau Į tos Įstaigos 
Jangą ir nustebau. Dievulėliau 
temano! “polska kurą” lango 

į.vidury su ponu Pilsudskiu ir 
?^įa “načalstva” labai garbin
ai Įtupdyta, o iš šonų, lyg pa
niekai ir pašaipai, mūsij vytis 

j?ir lietuvaitė su trispalve.
Aeha! Ponas Kerdiejus 

^turbūt unijos nori?—pama
iniau sau ir su širdgėla nudūli
nau toliau.
: Kam Įžeidinėti mūsų jaus
imus? Jei pas Metropolitan 

iTh'inting Co. “bosus” lietuviš
kumas paviršutinis dalykas ir 
OmjĮF’si's^lis “polska,” tai ge- 

Ę^Piau teisima mūsų Vyti ir tepa- 
?■ silieka tik sn polska kurą.

J. D.

DR-STĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ PO GLOBA MOTINOS 

ŠVENČIAUSIOS - 
rengia didžiausi balių, atei
nanti subatvakari, 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 i 
balių, vistiek reikės užsimo
kėti 35c. kaipo bausmę, tai 
geriau ateikite ir pamatysite 
kas ten bus do balius 1 Gries 
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. Tikietų 
kaina maža. Ateikite visi, o 
būsite užganėdinti. (L12-14) 

Kviečia KOMISIJA

DEGTINĖS AUKA
Kavoliai (Panemun. valg.). 

Rugsėjo 'iZO d. vakaruškose- bu
vo sužeistas į galvą vienas 18 
m. vaikinas, kuris^gsėjo 25 d. 
jau mirė. Jo.mirties kaltinin
kas areštuotas ir sėdiRokiškio 
‘ ‘ rūmuose. ’ ’

NEVA ŠALIGATVIAI
Sintautai ‘ (§akių apskr.) Įsa

kius apskrities valdybai nuties
ti šaligatvius, čia yra padaryti 
lentiniai. Bet jie padaryti to
kie siauri, vos galima dviem 
greta eiti. Vietomis nutiesti 
ties griovio viduriu ir nuo že
mės pakilę kokia puse metro. 
Todėl, kai palyja, jais labai 
bloga vaikščioti ir žimonės puo
la i griovį. Todėl apskrities 
valdybai reiktų tuo pasirūpinti 
ir ties tokiomis vietomis iš šo
nų Įsakyti uždėti ba ji erelius, 
kad nereiktų žmonėms maudy
tis po griovius.

NAUJA LIETUVIŠKA 
APTEKA£'•

i DVI STUBOS PO $9,300.00

15
su visokiais naujos mmtas 

■ širmas, elektra. nbcii nia

ta gera. Netoli šv. Kryžines kani 
■'f^Mono. Mnss. įnešimo reikia no

VTNrvxT P. AMBROSE. 425 Rrood- 
■■vny. Tel. So. Boston 1607. CL-lž-lĄ)

PIRMASIS DZIMDZIŲ 
PASISPARDYMAS

Sekmadieny, lapkričio m.
d. 8 vai. vak. šv. Petro parapi-'
Bėję svetainėje pasirodys dalis Į

fe’ Dzimdzi-Drimdzi artistų su sa- Į
vo fonėmis. Tš Dzimdziii daly-

. vanja ką tik atvykęs iš Chica-: IMT D C Al R H C
B gos V. Dineika ir seniau Bos- i ANI ntNUUd
fe. tone gyvenęs J. Dikiniš. Daly- . Kofnri ruimai SU piazu ant rantlos. Y- 

vnnri ir vietinės snėkns r:; ~nzas- nnmas eražns. gerai užlaiko-vanja ir vieune> >pe ko>. vietfl darbininkijįkni 5eimy.
® . Juokų Žada būti dauir. nes. J. 1 mta Ant trecio augšto. Savininkas ant . . / __ . j pirmo fioor. 264 Px>lton St.. S. Boston.gį Dikinik su \. Dineika pasakys
gi dzimdzišką dialogą apie Cliica-1 
S-' gą, apie Bostoną, apio Lietuvą. į 
B?' Bus ir dainų dzimdziškų ir i 
g" rimtų. I

Visi tat i Dziindžiu fono?h
Aš

LANKOSI VALKATOS
Klišiai (Panemunėlio vals.). 

Spalių 2 d. čia lankėsi viena 
moteriškė, neva padegėlė, bet 
ir pereitais metais-besilankyda
ma tą pačią giesmelę giedojo, 
o užklausta paso pasisakė jo 
neturinti. Ūkininkams vertėtų 
būti atsargesniems su tokiais 
valkatomis.

Snec iaĮdstąU Receptų Išpildyme i
Del Sitsipažinirito Su Kosturrieriais. Parduodame ;

1’Žemiausiomis Kainomis j
Užpra-šeni^arasas-mergeles užeiti ir pasižiūrėti i 
mūsų g&Tus veido pauderius, kosmetikus cold 
eream1uš~ir Visokius tonikus dėl niaukų. Taip-»i 
turime naujausio .išradimo molio dėl veido.
Geriausia Gydanti Mestis — CASPER’S OINTMENT

Pas muk {faliriia ffdati ir Sevėros vaistu, nes 
mes esame agentai Severas Kompanijos

Užsakymus siunčiam Į visas dalis šviėto/Pinigus>siUs 
kit ?u~užsakymais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašo'

JjįiASPARAVIČIUS (CASPERV

flOOB SOBARE fBAIlĮAp
------- ir--------

J. C. G&tLEVŽČIUS (GREENE), PH. G.
■ Savininkai

617 E. BrGadway So. Boston, Mass.
fPo Imperial Teatru/

TĖ,1£ T K I T ę V £ L E S N I U S M C.8 Ų P E A N E § I M V S

Išegzamlnuoju akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitiesiuu ir 
amblijoniškose (aklose) akyse su
grąžinu šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pašokantis, 0. D.
447 Brosdway, So. Boston.

Rezldenel J a 
•OB Harvard St., Cambrtdga, Kare. 

m Tel Unlverrity 1403—J.

SKRAJOS , . .
So. Bostono real psteitinin- 

■kas ir matininkas Titus Grei
ti- vis, pritrūkęs matavimo “džia- 

pradėjo matuoti svetimus 
Sitfbkus. Matavimo darbus ban- 

dė atlikti ne su matavimo in- 
& stmmentais, bet su savo nuo- 
Bššavu ‘ ‘ f ordų.' ’ Deja! tas nepar- 

yyko, nes ir troko ir jo “loc- 
^e-armobi 1 įo " šonkauliai su
byrėjo! Dabar, kaip teko ma

styti, Greivis savo “armobiliui” 
įdėjo orlaivio akis ir pritaisė

f. Telephone South Boston 3520

1.0.ŠALNA (SKALNA)
l UETŪVI8 ADVOKATAS
? Baigės du Unlversltetii

CtorneD university ra A B
-a. WMhingtOT Univ. ra LLB 
| “DARBININKO” NAMB
gb Taniroe

Tek Mato 2488

GEORGE H. SHIEIDS
811-812 Old South Bufldinr

294 Washington Street 
Boston, Mass.

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston

Telephone East Boston 1490
kuris lanko Snffelk Teistą mokyk
la Ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nno 3 iki 5 valandos po pietą išsky
rus Šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis {vairiais reikalais pas 
manę. A. E. Knelžlo adresas yra 
toks: 306 E. Ninth Street, TeL So. 
Boston 1696.

antanasf.^kneižys

GALIMA ATSKIRAI 
GROSERNŽ PARDUOTI 

i Pnrsiduoda du namai: vienas namas G 
I kambarių su ^roserio krautuve, antras 
1 namas 3 šeimynų po 4 kambarius su vi- 
jsais vėliausiais įtaisymais. Del plates- 
■ nių informacijų galima kreiptis ypatiš- 
Ikai arba laiškais. C. R,. 37 Hovin^ton- 
^Ave.. Montello, Mass. 1L.-19)

ATYDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS

Pranešu, jog ką tik išėjo iš spaudos 
lietuviškų šokių knygutės ant smuikos, 
kuriose telpa .37 numeriai, 3 maršai, 1 
kadrilius, 1 galiopas, 8 polkos. 6 val
gai. 3 mazurkos ir daug kitokit) lietu
višku šokiu.

LINKSMUS ŠOKIAI
RENGIA š. J. P. DR-JA, HUDSON ir MAYNAPD. MASS.

Lapkričio-November 26 d., 1925

S ADU JEAN’S SALĖJE, 27 MAIN STREET, HUDSON, MASS.
. . Pradžia 6:30 vai. vakare
_ . Criež 15 LoMjell’io orkestrą įvairius šokius. Dangiausia- lietuviškus. 

Orkestrą pradės griežti kaip 7 vakąre. '
’ Tiigf gerbiantieji vietos Ir apieith’kėš lietuviai ir lietuvaitės, kviečia

me visus skaitlingai atsilankyti j šiuos linksmus šoklias. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Kurie neateis, gailėsis. Tad visi ura j šiuos šokius!

Dt-jos.Rašt. SILgšATAS -

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI 

sv. jono evTbl, pašels 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St, So. Boston, Mase 
Vice-Pirminlnkas — J. Petrauskas,

250 Gold St, So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas •— J. Glineckis, 

3' TItomas Pk., South Boston. Mass.
Fin. RaStlnJnkas — M. šeikis, 

40 Marine Road, So. Boston, Ma» 
Kasierius — A. Nautlžinnas,

885 E. Broadway, So. Boston. Mae» 
Tvarkdarys — T. Zaikls,

7 Winfield S t, So. Boston, Masa.
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

člą nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-n 
valandą po parapijos salėj, 4.&. 
E. Seventh St, So. Sostai, žšass

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO: 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleckas, 

514 E. Broadvvay, So. Boston, Ma>b 
VICE-PIRM. — Povilas Ruka, 

"95 G Street So. Boston. Mass.
PROT. RAST. — Antanas Macejnnai 

450 E. Seventh St., So. Boston. Mas* 
■FIN. RAeT. — Juozapas Vlnkevlčim 

906 E. Broadway, So. Boston, Ma» 
KASIERIUS — Andr. Zalleckas,

611 E. Flfth St, So. Boston, Ma»

Gražiais viršeliais pagražinta. Su pri- 
siuntimn $1.00.

LONGINAS BUINIS
120 Webster Avė., Uambridge, Mass.

SIUNŪIAME PINIGUS Į LIETUVĄ ir kitas šalis Litais ir Doleriais, 
pagal žeminusi dieninį kursą, siunčiame pinigus jau nuo pervirš 29 
metą ir dar nei vieno pinigai neprapuolė. Rašykit o gausit pilną in
formaciją kasiinį: siuntimo pinigu, per paštą arba telegramų, šuc 

. 3 d (raitu: '■ ' ' ’’ ■

JOSEPH G. B0GIW .
322 W. Long Avenue, DuBois, Pennsylvania i

Tei. 8o. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima muikalbSti ir lietuviikai 

oriBO VAi^jiDos: Rytais Iki 9 ?uL
Po pietų nuo J—3
Vakarais nuo6—9

CM B. Broadway, Bo. Boston

.®BlllllfWffl1dIO,3IM

| Naujas Lietuvis Dentistas f 
DR. ST. A. GALVARISKII

j 520 F, Broadway, Boston | 
1 Ofisas atdaras nuo 9 va>. ryto Iki j 
S 22 tai Ir mio 1:30 vai. po pietų g 
j iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 B 
g vai. vak. šventą dieną pagal rasi-B 
| tarimą. Tel. S. Boston 2300 ■ 
Miii!MWiiiim;a,a^

Tek Brockton 5112—W.

OR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Mala St., MonteUo, Mara 
(Kampa* Broad Street)

JAKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

906 E. Broadway, So. Boston, Masu 
IL-L. K. Keistučio Draugija laiko ss 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirm, 
nedeidlenl kiekvieno menesio, po nūn 
094 Washington St, Boston, Mass 
1:30 vaL po pietą. Ateidami ant sus! 
rinkimo atsiveskite su savim daugis: 
naują nartą prie musą draugijos 
raiyti.

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kron iškas užsisenė- 
jusias ligas vyrą, moterų ir vaiką, 
pagal vėliausius metodus,'kaip tai: 
uitra-violetiniais spinduliais, kwartz 
žiburiu, thermo therepa, Ir kitais 
elektro medikaiiškais budais. Egza
minuoju kraują, Šlapumą, ir splau- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Telpgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros hrbos)
Telefonas------------- ------- S. B. 4000‘

37 Gorfaam Avenue, BroofcHne 
Telephone Regent 6568

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

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suąugu- i

šom užėję persitikrinti.

P. ŪKAS, Savininkas
456 BE0ADWAX SO. BOSTOH, MASS. '

GBĄąąsnią m bALZAmorojAS: 

Mass. Fhone 711-R.
PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMUOSE

/ ■ atsUikimuose

Uipdtaniavių^ hžtuosr nriertaose neimama virfeųs
Kreipkitės dieną ar naktį *

Mes Ihame |?aiij; Artį Jūsų Kaip Jūsų Telefonas 
&&nkltė ^us kaip nuliądmlas Jūsų ruimus aplanku z

PO GLOBA MOTINOS tVČ 
SOUTH BOSTON, MASS.

VALDYBA
Pirm. — Z. ZiadenS,

61 Story St, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. — A. Jannšonienė,

1428 Columbia Rd., So. Boston, Ma*> 
Prot. Rašt. — O. Sfaurienė,

443 E. 7-th St,. So. Boston, Maaa 
Fin. Rašt. — J. Keys, 
. 115 G Street, So. Boston, Mam 
Ižd. — O. Staniuliutė,

105 8-tti SU. So. Boston, Maaa. 
TvarkdarS — O. Mlzgirdleng,

164 6-th St, So! Boston, Mass. 
Draugijos reikalais kreipkitės visados Į 

protokolą raštininkę. Draugija laik' 
savo susirinklmns kas antrą ntamin 
ką kiekvieno mėnesio 7:80 vakar* į 
parapijos svetainėj ant Penktai gal , 
vės, South Boston, Mass.

tv. UHMnaO R. K. DBOroi

■Boston1. Mesk ' 
____ lestai,-N ■" I 1 

į Ū57 M Street Bo. Boston. Mas* 
' Prot Rašt. — VI. Mickevičių^

405 Third St,, ,S. Boston, Mase. 
Flniuu R*»lnftikas — k Jti&M 
p 8 Hatah Street So. Bostod, Akėt

M-

t8ba t prSSom žafHhlfiki , 7 
‘ Draugija s*yo ktetfnOmnv laito 9-r 

! nMŠdlenl kiękvlęod Atoesto l-m» va 
i po Dietą parapGos aaWM 4fit Barentk

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

S. BARUSEVIČIUS
LietnvlSkas Graborins, balsamnoto 
Jm, Real Estate h- Public Notaras.

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Resldenclja 838 Dorchester Avenue
Dorehester, Mass.

983 Čambndge Si./ Cambridge

Oflsb itel. Res. Tel.
Gniverslty. 8831 Prbspėct 0415-M

DR. H. S. STONI
AKIŲ 8PTCIAI&n,A8 .

nta W. Brotdiray.Bė. Berto®
VALANDOS: Nuo&r. tfa 7 v. riJt

1|ĮMETU fiOUTB BOSTONB.




