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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K.

Tas viskas ištiko naktį iš 
utarninko i seredą.

IŠGELBĖJO Iš LIEPSNŲ
Cape May, N. J. — Clyde 

kompanijos laivas Lenape, 
išplaukęs iš Nevv Yorko su 
200 pasažierių ir 100 jūrei
vių, užsidegė. Laivas plau
kė i pietus. Paplaukus kele
tą valandų ištiko vienu kar
tu didelis gaisras ir visas lai
vas virto tarsi pragaro kati
lu. Laivas tuoj buvo pa
suktas krantan. Paleista 
signalai’ SOS, reiškia Save, 
O. Save, gelbėkite, o, gelbėki
te.

Jūreiviai su didžiausiu at
kaklumu kovojo su liepsno
mis ir saugojo pasažierius. 
Netrukus atplaukė iš pa- 
krančio du laivai ir paėmė 
pasažierius ir jūreivius nuo 
degančio laivo.

Liepsnos ėdė laivo vidu
rius taip greit, kad visi turė
jo apleisti vidurius ir bėgti 
ant viršaus. Viršus įkaito ir 
sunku buvo stovėti. Jau 
žmonės buvo beketiną šokti į 
vandenį, bet tuo tarpu gau
ta žinia, kad du laivu atei
na,. Žmopės stovėjo ir kai-

APMOKAMOS V AKACIJOS
Herrin, UI. — Meat cutte- 

riai laimėjo aštuonių valan
dą darbo dieną, apmokamas 
vienos savaitės vakari jas ir 
pilną nedėlinį poilsį.

PAKĖLĖ ALGAS
San Francisco, Cal. — Te

atrų darbininkai ir judomų- 
jn paveikslų operatoriai iš
sikovojo algų pakėlimą.

MIRTINAI SUSIŽEIDĖ
AVindsor, Ct. — Trys vy

rai. visi iš Hartfordo, mirti - 
nai tapo sužeisti, kuomet jų 
automobilius atsimušė i ak
menini tiltą, 
veno su motina.

UŽSIMUŠĖ AGENTAS
Letviston, Maine. —Wm. 

Almv. 37 m. amžiaus, agen
tas iš New Yorko nukrito

BAISUS GAISRAS

New Orleans. — Sandėliai 
palei Mississippi upę užside
gė ir ugnis taip smarkiai ple
čiasi, kad viso miesto gaisri
ninkai negali suvaldyti.Gais- 

' rininkams į talką šoko laivai.
Nuostolių bus už apie 
000.000.

$V

PRIGĖRĖ DEVYNI
Halifa_x, N. S. — Suv. j

V aistį jų > devvni rubežiaus ’ Tdpsfi^^jMass. — Miške 
sargybiniai mažu laivu grįž-. rasta mędy^i kabantis žino
dami į Suv. Valstijas prigė- gaus lavo ‘ 1-------- * ” |
l*ė, kai jų laivas apsivožė. Jų skeletą 
buvo 10, bet vienam pavyko sąs dar su 
išplaukti. Jis plaukė 3 va- niais. Da 
landas. Kai laivas apsivožė lavoną pri 
ir visi plumtelėjo vandenin, karuoklinyeįama ir kad jis 
tai jie bandė laivą atvožti.-kabojo, apie 8 mene
bet nepavyko. Nors buvo sius, 
tik puse mailės nuo kranto. .

Į •=- PRID

' Smarkus vėjas, Apūtęs nuo 
pereitos nedėlios pridarė 
daug bėdų laivams ant At
lantiko. Jūreiviai sako, kad 
jau antra savaitė, kai Atlan- 
tikas labai banguoja?"

kurs, veik jau i 
•tęsi Bet jis be- 
ybele ir su aki

ai apžiūrėję 
o, kad tai pa-

, .. t ________________, . _ -------
bet per audringą jūrę buvo ĮSIDŪRĖ IR NUMIRĖ 

BeverlyyiSass. — T. Kent, 
16 m. vaik|has gavo kojoj 

ijimą ir mirė.

baisu plaukti. Todėl devvni 
sargybiniai bevelijo kaboti 
ant apvožto laivo, o vienas kraujo užnti|$i-jimą ir mirė, 
pasileido krantam Išplau-j.Jam koją išbūrė vinutė, ky
kus pasirodė, kad nepaeina.'....................

Todėl 
vienas

Jis apie tai pranešė 
ir nelaimingasis ne- 
atsiraod šiltoje stu-

Bet šaukti išgalėjo, 
šaukė ir jį išgirdo 
vaikas, 
tėvams 
[trukus 
i boję.

V
šojantijo čemery ke.

$ gavo $25.000
SUSILA GĖLIUKIO

Žinios iš Lietuvoj
SUNKUS PADĖJIMAS įbet ir dulkios prekyboj

VILNIUJE
Vilniuj prekybos ir pramo

nės bankrotu skaičius didėja.
Bankrutuoja n? tik stambios

PER PANAMOS KANALĄ
Per Panamos kanalą per 

rugsėjo mėnesį prekių per
gabenta 1,891,988 tonos. Tš 
Atlantiko į Paeiti ką perga
benta 622.066 tonos, o iš Pa-

BANDĖ NUSIŽUDYTI
New Bedford, Mass,

■ Rupert Boyes. 37 m. ajiūiaus j 
įbaudę užsitroškyti gazu. T<ą l 
norėjo daryti iš didelio susi Į

’nės. Daugelis krantuvi^^^ 
gaudamos paskolą.
pardavinėja su miustot^ 
užsidaro. Grįžusi Įs Vari 
prekybininką ir pramonį 
delegacija. be paprastų p 
dą. jokiu pa skolą iš vyriMC^

NEPAMIRŠTA VILNIA^^S
------- --- - - - - .. , | Klaipėda.- geležinkelių
cifiko į Atlantiką '1.269.922 krimtimo, kad jo duktė pa-1 k()s skyriau> mnrnutojai pS® 

aus vadinimo rei^a^Ovonos.

UŽSIMUŠĖ SENUKĖ
Pittsfield, Mass. — Adela oro atgaivino.

Groesbeek. 68 motų panelė, 
'nuvirto nuo piazo 
Į mušė.

■• įKMJO v 
!Jo pati su kaimynais išlaužė t janis ę: 
{duris ir ištempę jį ant tyro j

veik be žado.

į' New Havrit, Ct.:—Thomas
PASKYRĖ ĮPĖDINĮ | j Claney^ 44 Tnefiis

Italijos premjeras ^usso-jb|edmj^
nuo trečio hotelio augšcio iri lipi žinodamas, kad ant jo Ij 
užsimušė. Jis buvo kamba- ------ ’ " ---- 1 r -1 1 - - -----  ‘
ryje su kitu agentu ir nuėjo 
gulti abu sykiu 10 vai. vak. 
Naktį antrasis nubudęs pa
matė savo draugą lange ir 
tuoj jis puolė pro langą.*

gyvybės nuolat tykojama,f 
paskyrė sau įpėdinį. Paskv- Į. 
rė gen. Badoglio.

Mussolini 'dalyvaus Lo- 
camos sutarties pasirašyme 
gruodžio 1 d. Londone.

rėjo brolį,. 
negaudavo

ritie jau 4įĖra.

lemai pastate šią 
gentkartę

SUSIDEGINO
Washington. — Miss 

lie B. Mackley, būdama sa
natorijoj sumanė susidegin
ti. Ji. storai apsirėdė, atsi
stojo savo kambario vidury
je, niekam nematant padegė 
savo drabužius. Ji sudegė 
pirm negu sargai pajuto jos 
darbą. Ji jau pirmiau sar
gų prašydavo ją sudeginti. 
Ji prašydavo ją Įmesti į kro
snį. Vieną sykį ji buvojau 
bebėganti lįsti į krosnį, bet 
buvo sulaikyta.

Nel-

IAGELBĖJO
Marlboro, Mass. — Fred 

Brevvin, 31 m. amžiaus, bu.vo 
sumanęs užsifundyti sau ga- 
zo. Bet sūnus pajuto tėvo 
“good time’ą” ir sutrukdė. 
Daktarai nelaimingąjį su
spėjo atgaivinti.

ŠI GENTKARTĖ YRA 
KVAILA

Kansas City. Mo. — čio
nai kalbėjo Dr. Chas. F. 
Aked. buvusis Rockefellerio 
pastorius. Jis labai žemai 
pastatė šių laikų gentkartę: 
Sakė, kad šių laikų gentkar- 
tė, auklėjama automobiliais 
ir mūviais. yra besmegenc, 
be išmanymo, akla, ištižusi.

Bezdžioninė byla, sakė Dr. 
Aked. daug pakenkė, nes pri- 
gelbėjo tamsybės jėgas nubu- 
dinti ir karingumą jose su
kelti.

Sakė šitaip:
“Anglija palaidojo Dar- 

win’ą Westminsterio kated
roj. savo didžiausioj kri
kščioniškoj šventykloj, o šio
je šalyje mes mintijame, kad 
priimti Darvino teoriją reiš
kia parodyti save bedieviu ar 
laisvamaniu.

“Darwino ‘Origin of Spe- 
ciesc’ išleista 1859, Tennes- 
see ir kaikurios kitos vietos 
tik dabar nubudo ir pajuto, 
kad tokia knyga esama, ir lį
si vaizduoja, , kąd teorijos, 

. kurios ten išdėtos yra visai 
naujos. ;;

“T^kia ignoraųcija yra be
galinė. Ji apįma ignorancn 
ją visko. Kas nors reikia da
ryti.”

ŽUVO KETURI ŽMONĖS
Buffalo, N. Y. — Smarkus 

vėjas nutraukė nuo prie-

" maino
GINČAI DEL BIBLIJOS

siekia 200f» litu.

TURĖS DAUG VILW
Pietų Amerikos respnbil -

pakabinę 
‘•Store cl 
paliego'

MAŠINA SUDEGĖ

Pa grunda S k m.: A i o v

Bet ne
pritarė _■
Kd-i irž arklį, pastojo su basliais
kad jai

nesiam

[ UŽTROŠKO STUDENTĖ
| Northampton, Mass.—Stu- 
identė M. Robeson Sinitb.
College o rasta negyva Ik1 ii- ris jiirniiems 
drabueio virtuvėj. Daktarai 
ja apžiūrėję pripažino, kad 
ji netikėtai užtroško. Jibu-

NORĖJO APSIMESTI 
NEBYLIU

sioml.- m-nmCs krimin^ 
policija >ui<;:i<ė pabėgusį 
Kauno >un!<iąjų darbą kal^^ 
mo kalini Jušką Poviią, Igš-

NENUGĄSDINO
Kai Massachusetts valsti-lv<) ’s Flizabetlitovvn. N. C. J: 

jos gubernatorius Fuller pa-jmatvt atsuko gazo ragei: n< - 
gązdino valdininkus nešiot-įspėjus padegti parvirto ir 
ganizuoti, tai valdininkai (gavus gazo neistmarė išri’c5- 
tuomi tik paakstinti buvojbėti.
'organizuotis. Gubernato '
.riaus pagrūmojimo valdinii

, o ėmė 1.-

■vęs 44 metus
atidoj, išgir-

jiesą. Jis tu
jom o niekad

kios žinios ir
jgyvo: pasauly-,]<aį nenusigando, .. ..

1 ja-u. biau veikti kad su si ori
pranešta  ̂ką&įd mirė ’ vus. .

PERSIPIOVĖ GERKLĘ
1R ■ j Lynu. Mass. — 

rza- [Parsons persipiovė gerklę
i skustuvu ir mirė

tus amžiaus. antrą dieną mirei 
jau suaugę.

norėio parirodyi.’! nieko netiri 
(lįs ir nekalbąs nebylys. Kada 
1)0 fa:u tikro parika!bėjinio’?ąįg 
vestą nebylią su šiuo įtaf^.^ 
iiiuoju a-iueniu paaiškėjo, 
nėra nebyly.-, buvo imtasi jaįjį 
už apiitaklės. Naujasai nebylM 
tuo metu netikėtai prašnekoųįE 
pareiškė, kad jis «-ą.- K.. S./D^.

SUDEGĖ
Paprūdžiai (Pilviškių vabį^ 

Joyatv. ipUgS(-į0 p] d. apie 10 v abi 
K~‘..... - pik

nės trobos. Liko tik gfiiiČia< 
naujai statoma ir dar. neįrengi 
ta. Gaisre viskas žuvo, nešę 
jau miegojo aplinkiniai žnlonė^d 
ir namiškiai? yūostotrai labai.- 
dideli. Spėjama, .padegta iš* 
keršto. Mat. Baltrušaitienė už
rašiusi ūki visai ne g:niinėp:ifi,v 
tormiau :i buvo įmesta šuliniu^. 
;;<y ‘.:.;!p i<.-;e:e!bėjo. kaitri
'.ink::: A • ■> -rd’ t'ei vėliaus

------------- j ’ New -York. — Vienas ja-
IŠVENGS PAKORIMO U;°'>as dirl™ fiPlai V-aldorf- 

'Astona Hotelio, virtuvėje.
Concord, N. H. —- George Skuto bulves ir šiaip jau pri- j

L. House, 25 m. amžiaus bu-.n-ęibinėjo virėjui. Išdirbęs'ka Urugvajus turi l.HOOO 
vo nuteistas pakaiti už pa-.mėnesiu rezignavo i-r pa- aviu. Iš ju-šiemet viliu: -ii- 
smaugima zvdo vas. 2. 1924. i - , _ , * - , „ , • : -x. _y • , .sisake kas esąs ir ko noris', res 96.000.000 svaru.Jis norėdamas-krautuve ap-i^ . , _ ‘ 'v j . . 1 ' 'Pasisakė esąs Tokuzh iro r u-1 --------------vogti, zvda-savminka pa- , n , ' T .. ...kada, buvęs Japonijos Tai-. 39-TU KARTU TEISME

----- > karininkas. majoro į Nev 5 ork. — W.-. iv. r ir. 
laipsnyje. Sake, kad atvy-ičū m. anižimr-'. 39-tu m rūs

plaukes tris baržas ir sudau-Įgriebęs ėmė smaugti ir dau
žė jas. Žuvo keturF darbi-į gyti geležiniu virbalu galvą. AM10 
ninkai. ant jų buvę. i Prieš pakorimą piktadarys .

taip susierzino, kad nieko,kęs Amerikon susipažinti su
■ nevalgė, o prieš dvi valandi Amerikos kotelių tvarka ir

ze jas. :
n inkai, ant jų buvę.

ATNAUJINO SUTARTĮ 'nevalgė. o prieš dvi valandi Amerikos kotelių tvarka ir| 
Cleveland, Ohio. — Orga-[prieš pakorimą apalpo. Tuo j panašią tvarka noris Įvesti į :

nizuoti moterų rūbų siuvėjai tarpu gubernatorius ištarmę [Japonijos kotelius, kad įtik-|r;''' 
po ilgų derybų atnaujino su- J pakeitė kalėjimu iki gyvos Jti Amerikos turistams. B>ą 
tartį senomis išlygomis. galvos. -j0 misija vra didinti g-ero!

velijimą tarą
Japonijos.
kia Europon tvrinėti hote-
hus Londone, T’arvžinio.
Berline ir Šveicarijoj.

T. _ . . ‘<iu mokvklo< tapo pagilinta
Jis dabar plmv |mokvt,da Eva Kaplar. Ta- 

(šalinta už tai. kad ]i nokino 
(vaikus netikėti i Bibliją ir 
■(pasaulio Sutvėrėją, 
[visi komiteto nariai 
i pašalint i mokytoją, 
i ja užsistojo ir sakė.
I reikia pakelti aluą ant $5.00. 

~x™-:padare vaiko burnoje eks- storanų kompanijos, vidur 1:.
Ji beturinti tam tik-jplioziją ir vaikas vietoj mi- naktyje 

rč.« plėšikų užpultas ir apiplė
' tas.

Šventi pinigai ne trepni
KO BEDIEVĖ ĖJO Į 

BAŽNYČIĄ
New York. .— Charlottc 

Lehman buvo pagauta beva
giant pinigus iš “poor box” 
St. James katedroj Brook- 
lyne. J 
rus plėšikiškus Įrankius.

Kai vagilka buvo atvesta į Į 
teismo namą, tai ji teisėjui 
prisipažįno prie kaltės. Tei
sėjas paklausė 
neligojos esi ?”

EKSPLIOZIJA BURNOJE
London. ■+- Vienas dentis- 

tas taisė dantis vienam vai
kui. Nežinomos rūšies neži
nomu būdu- gazai susimaišę

APVOGĖ STRYTKARYJE
Lynu. Mass. — TVarren E 

S'tiies. kolektorius vienos re-

buvo duotas A 
arkly.- paminti linams. Ark
ly.-. ištikus gaisrui, pakinkytu 
prie rato tol Irčgo aplinkui; 
valkŠciai nutrūko ir jis degidž^- 
vnas parbėgo nanio. Bet 
kiai užmatė atbėgantį degaji^^

... kilo tarp žvdų diclcl»s 
strvtkarvje buv,) žydai, kurie prm-

Išingi bedieviškai mokytojai
- 1>1?sikal e™ Pa.'p|do „arPišk?.- kad abnis vaiku- 

TIK Iš VIENOS KNYGOS A-Ulką pilvan ir turbūt jis ne- '

kelią ir neįsileido į tvartą.
.ip<rnS arkhs buvo savininkei.
rušaiūas. o pil. 1\. Matulis 
įrauktas, trisman už jo negeftįeU 
jimą. nes ji> daugiau rūpinosi^

New York.—Miss Nathalia išliks gyvas. Plėšikai auto-
Kokios tu Crane už pirmąją savo eilių mobiliuje paspruko. Kolek 

[knygą gavo $433,000. Ji te-'torius surinkęs iš restorantų. 
“Nei jokios,” atsakė va-'.sitikėjo gauti apie $100,000. pįni^ls grįžo į centrai į kom-,.

iš mokyklos, jei ta nnkvtoja 
bus palikta.

t knygą gavo $433,000. SUSIEJO PREZIDEMTO VAGILIŲ GUDRUMA^^B 
: TĖVAS Drirnit. Mich. — Vai

Plvinoiith. 5 t. ^jPrezi- (;U.P(>S laiku įliėgn į vietią&^ 
‘dento GbnlMjtčO-o teUy kurs uždare aptiekorių skl 
gyvena čia'dttt' farml^iine- IpeTTj^iYcigę'^lVA' 
įgalėjo širdiesJlga.

SUŽEIDĖ BRANGI ŠUNĮ
Pittsffeld^ ’Mflss. ■ - Miss 

Mary CarroU važiniams 
- ^ūtoumbillunhnižvatiiivę aht 

_Tyo_______  _____ - - - *. Stelbimai turf linotU^tins iitLrtuhūŽė
Jos lygiai tokios, ia1T4a^i. Strėrkšs&*nžsitęsė'Anglijos valdžia stotų, kad k&dridsi dnlbtaii ‘ v ■ — Ur~H' -v
Italijos Veneci’ Heroj o-ni^rk aai4iiTnnkni 'visos valRtvbča snaitArtn sub- nfthtiiantvi < .'f LiJC

gilka. “Aš netikiu į religi- Knyga turėjo nesitikėtą pa
jų.” _ .. 1 si sekimą ir autorė gavo nesi-

------ r j ,tikėtaihtlvginimą. • Rašytoją 
Už SUBMARINŲ PANAI- [Crane: iš jaimtj dienu paro- 

kinimą ’ _ 
nuskendo Anglijos

VENECIJOJ AMERIKOJ
JVenerija, Italija. — Bū

rys amerikoną, džiaugda
miesi Italijos Vefiecijos gra
žybėmis, sumanė steigti A-, vanauo.__«.ai-
merike Veneciją. Steigs iiiŲXrbi^^ buvo sustyri į taci.ia submarinų paianki-

Kai 
vienas submarinas pereitą'LAIMĖJO . _

Montreal, Canada. - Kai- sav“t®’tai J™ P^sidep agi-

^Floridoj ir jau užsakė 25 
gondolas. _________ ________  ____ .. ..
-kokios yra Italijos Veneci - ilgai. Bet galop darbininkai 'visos valstybės susitarti} sub- pabtigbj. P^kubiaįftB: i

paniįos ofisą.

KO REIKTA ATSIVEDIMUI 
a- įvraiae: is .jaunų cuenų parų- __Aįž -,VĄ-r:i reika-t

(džius yra nepaprastų gabu-tingiausia apsiy&iimui.
I JONAS.—.Mergina.

. ■ I ■ I ,Į . Įir į

SKUnikl MUM
kavę geresnių išlygų reika^ iuimą^Į,: Agituojama;,k&d

laimėjo. marintis panaikinti-:

bisi

ĮjTas šuu yra uepap?«fet®b</> 
vokiškas policinis 
jį užmokėta $1,000

SUDEGĖ DAUG BOV 
Orintbl Mu4s.

bos sandelis sudegė.- 
lių ‘ už apie $1,000*, 
ro priežastis nesušokta^



,ąs second-elass matter Sept. 12, 1915 at the post officeat Bbstop. MasšJ 
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Ęubscription Rates: J Prenumeratos Kaina:
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D A R B I N I ILK A S ”
ay South Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620

Aukso Veršis” Serga i 
gg&Lapkričio 17 dieną. '' Darbininke’ ’ tilpo trumpa žinute apie | 

eKkijos ministerių kabineto krizi. Kadangi Lenkija yra Lie- i 
gtlĘos kaimynė, tai pravartu tuo krizių kiek daugiau susido- į 

iSetL -
Didelė ir galinga:: poniška valstybe Lenkija su dideliu 

įjsoūtimu. demonstravo savo ekonomini ii' politini patvarumą, 
liūtai pasirodė muilo burbulu.

Ekonominė liga Lenkijoje tiek isišaknejo, kad noroms-ne- 
lllųoroms Lenkų finansų ministeriui teko duoti vis platesnių tei- 

qsiu smunkančiai ūkio tvarkai palaikyti. Lenkijos ministerių 
feųlymetų nuolatinis graborius—ekonominis chaosas (betvarkė). 
ti; Prieš kuri laiką, i Lenkijos pinigų valdovo sostą įsilipo du- 
įųltavas ponas S. Grabski’s (lietu.viškai išvertus išeitų: Grobi
kas’). Bet ir šio pono pastangos buvo bergždžios, nes Lenkų 

ąųkso veršis,"’ prašiai šalies ūkio gaspadorių prižiūrimas, taip 
Sįdyso ir sukūdo, kad net i tikra suski ėmė panėšėti. Bando 
fortas Grabski’s tam ‘aukso veršiui " surasti vasitų: uždraudė 
valiutos išvežimą, uždraudė /prabangos produktų Įvežimą, bet 
ijo veršelis vis nesveiko, šiandiena pasirodė, kad ekonomine 
Lenkijos padėtis gana pavojinga, nes ‘‘aukso veršis” nė nema.- 

|||tiųo.pagyti. Grabskis, nebeišgalvodamas vaistų, taip susirūpi- 
lIBjSb, kad net nė nepajuto, kai jo sostas nuvirto, jis pats išsitiesė 

jė kabineto ponai taip pat išsitiesė. Vadinasi, taip sakant, 
ĮjĮ:'|vyko “šliachetnos ’ Polskos kabineto krizis. Ministerių kabi- 
O^ ųeto kriziai. dabartinėje gadinėie. labai paprastas dalykas, to 

dėl gal būt atrodytų, kad ir Lenkijos ministerių kabineto kri- 
ijitizis kasdieninis dalykas.
Šį*" Gal kas sakytų, kad ir Lietuvoje tankiai ministerių cilin- 
fc deriai iš rankų i rankas keliauna, tad jei Lenkijos ministerių 
ftįabineto krizis baisus dalykas, tai ir Lietuvos kabinetų atsi- 

mainymai nesveikas reiškinys. Tiesa, ministerių kabineto kr!-I 
|||ziai parodo, kad tos ar kitos šalies politinis gyvenimas nenu- 

’*Avėjęs, nesusitvarkęs, -todei-i^kie reiškiniai nieko nedžiu- 
__ a. Dabartiniu atveju, reiktų pasakyti, kad šis Lenkijos 
ministerių kabineto krizis yra gal kiek rimtesnis, ir pasaky- 

ĮĮĮtifilme, opesnis dalykas, nei nesenai buvęs Lietuvos ministerių 
kabineto krizis, nes Lenkijos valdžios stovylą parbloškė šalies 
liBansų susmukimas, arba, kaip jau minėta, ‘‘aukso veršio” Ii

; ga, gi Lietuvoje tas Įvyko grynai iš politinių sumetimų.
Ir tikrai, šiandien Lenkijos ekonominės padangė labai ap- 

1’ sihiaukę. Jeigu prisiminsime pono Grabskio deklaraciją tai 
^-rasime, kad jis tvirtai tikėjo jog io kabinetas iki rugpiūčio pa

baigos Įstengs sustiprinti šalies finansus. Grabskis tikėjosi, 
kad rudens derlių surinkus, prasidės naujas, ramus ir laimiu 
gas gyvenimas.

Gražios svajonės užmigdė visus. Grabskis jautėsi laimin
gas, jo kabineto nariai jautėsi laimingi ir visi tie. kurie tikėjo 
Grabskio saldiems žodžiams, jautėsi laimingi.

Bet Grabsks apsivylė. Atėjo derlius. Koksai jis buve- 
ųebuvo, bet Lenkijos ' aukso versis nepagyjo. iždinyčia ne- 
papilnėjo. Zlotas gMvoirūkčiais smuko m tebesmunka ir Grabs
kis susmuko.

Na, žinoma. Grabskio vietoje atsisės kitas. Bet ar Įstengs 
į Žrųtasai kitas Įsisiūbavusia ekonominę suirutę patvarkyti9 Ne 
ti labai norėtųsi tikėti. Lenkiją smaugua jos neišmintingas ūkio 
^tvarkymas; ją skandina grobo-uška politika. Juk Lenkija, 
įprisiplėšusi svetimų žemių, norėdama jas išlaikyti savo ranko
se, turi laikyti milžinišką armiją, o tai reikia zlotų, zlotų ir 
ydai zlotų.• Todėl visas Lenkijos gyvenimas susideda iš skolų.

Kur tik ekonominis susmukimas, ten ir politinės suirutės. 
Staigi ir Lenkijoe tas pats. Lenkų pavergtosios tautos kelia 

^smarkią agitaciją ir veda išsiliuosavimo propogandą. Pačiu 
jienkų politinis gyvenimas tiek -usikompilkavo, kad žada rim- 

Bėsttių Įvykių.
Maršalas Pilsudskis, matydamas Lenkų valdžios nevykų

jį politiką, ruošiasi padaryti sukilimą ir užimti diktatoriaus 
virią Del ministerių kabineto krizio susidariusi padėtis su 

^Tujnno valdžios šalininkus ir jos priešininkus. Valdžios sali 
rnkai jaučia, kad Pilsudskis laukia geros progos, kad nu- 

^ėftiis valdžią, todėl karo ministeris Sikorskis, bijodamas pil- 
Įsųdslaados, sutraukia ties Varšuva ištikimiausias kariuomenės

VU to buvo daranti .ątątiųkaųati 
,ži ngsųiai tai ųJcopkoydatuiįĮs^-’ 
daryti. Dar esą n t prie Vatika
no atstovui p. Bizauskui, 1^23 
m. pradžioje buvo paverta pra
dėti derybos sų Vatikanu dęJ 
konkordato sudarymo. Pats p. 
Bizauskas buvo. su 
jektą, tas projektą: 
tikrame pasitarime, 
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patenkinimas duotas ne toks, 
•k niuo įneš galėtum būt paten-

> kinti . Tiesa, šiek tiek satis
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Vilnius. Lomža ir* Pinskas su
daro vieną bažnytinį vienetą.
kuris tiesiog sūsineša su Roma.

tatęs pro-. 
Iiuvo tani 
kur daly- 

ir pasauli- 
iū retas, ir

■t

,1

*

neir
itid 
jin 
■n-k

n;

k

k

perz
toliau stumti i 
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Kada — sunku pasakyti. Jos 
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jei popiežius ar lenkai nerati- 
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,ian žinoma ]>o var< 
:<Mnrv;ia vartojama ii; 
k:i<i veikia*. kiiiĮio ma, 
i!.v<lanfc lignisr'u' vyųfs i

B1OX< it? savo s^chrivr * veikitnn. jut 
i>ii\.i. iakaii. žarnij ir kraujo. rrreSąi 
■Pamioja ir našalinri^ vi<n< iinodgisis

keliu aieiui tie

ri^tip^^ijų' bus'skiriamas irtU 
n^a^įętuvis,: Mdaūs • reikalų" 
ininišteHs galės' pasakyti: ;Jis 
politiniai neištikimas, kilus 
ginčui galutinai isppęs maišyta 
Kobiisijži iš Vatikano ir lenkų 
pusės. , ,r< i .

i Šitie lenkų Konkordato purik-! 
> tai bumus yim labai i skaudūs. 
Jie palieči anų tos kaipo valsty
bę tuo. kad nustato Vilniaus 

(diecezijos ribas, kurios atatin- 
labartiniems Lenkijos vai

tų ribų mesjie- 
Kada tie punk-

istelgįiKa^-y^ nefeisti-nastir

Jei į kū- & 'ųiūmš nepatinka, beteisui.aĮ^^į^įii'l^^sjįfe-

tidti Mes mej^enkWi 
: •feąd' norą popiežius iš
Vmiąus, Lomžos ir Pųisko sn- 

• djffio atskirą bažnytinį vienetą.’ 
bet kitur yra- pasakyta, kad po 
to konkordato įsigdlėjihio bus 
nustatomos diecezijom^ Jokios 
ribos kurios atatinka Lenkijos 
ribonis; kitaip sakant, Vil
niaus diecezija eis tomis ribo
mis. kurios dabar, yra Lenkijai' k 
vedamos. 'Reišia, tub pačiu (stybės ribom; 
to, ar nėra kokių nors politinių pripažįstame 
krantas bažnytiniu atžvilgiu at-j tai yra, kada mes žinome, kad 
sistoja Lenkijos ribose. — Tai į tais punktai 
vienas punktas, dėl kurio mes 
negalime konkordatu sudary
tos padėties pripažinti.

Antras dalykas — kalbų var
tojimas pridedamose pamaldo
se Seniau pridedamu pamal
dų vartojimas priklausė atski
ro vyskupo, kuris nustatydavo 
tas pamaldas žiūrint reikalo. 
Dabar kalbų vartoj 
klausys ne 
po. bet vy 
Tuo'būdu 
lietuviai i

'Konkor

-ija -atstovas irų einant* tarptauti*^ 
niais papročiais, jis-yra nelies- 

. čiamas. Joki išsišokimai nėra 
leistini ir jeigu mūsų tauta būv
ių to dalyko nesupratusi, jeigu 
tos demonstracijos būtų ėjusios 
toliau, tai mes būtum galėję su
silaukti tokio dalyko, kaip, 
pav.. susilaukė Sovietų Rusija 
dėl vyskupo Ciepliako. Ru
sams tas yra leistina ir kiek
vienas tai supranta, bet jei. 
mes, būdami katalikai ir dau
giau kultūringi negu rusai pra
dėtum taip elgtis su Vatikano 
atstovu, tai iš mūsų pusės būtų'

tais punktais mes kenčiame !ne tik neleistina, bet būtų ne
kaip valstybė ir kaipo tauta, [dovanotina politikos klaida, 
mes tylėti negalime.

Del to mūsų vyriausybė, ka 
da sužinojo to konkordato teks 
tą. tučtuojau padarė griežti

ni. Vyriausybė pasiuntė)" •“ 
riežtą notą, kurio I 

atestuojama prieš sudarę- ;nįaį 
okio konkordato, kuriuo į 
vos valstybė ir tauta yra

io Konkor-
nepripažis
lokumentu.

į Del to vyriausybė yra paadriu- 
Jsi vi>ų reikalingų žingsnių are.

IZA'cc’hini apsaugoti. Bet sakau. 
:1 išvažiuoti iš Lietuvos are. Ze- 
ą'ccliini turi.

■ Aš manau.-kad mums })oliti- 
aniykiai su Vatikanu yru 
ingi, kad sudaryti koa
las yra reikalinga. Bet, 

į kai]) nurodžiau, dabartiniu lai- 
.ku konkordato sudarymas yra 
i negalimas, diplomatiniai san
tykiai su Vatikanu palaikyti. 

į pradeda irti ir dėl to mes kon- 
, kordato dabar nedarome.
j Manau, kad mūsų visuonie- 
'ne paėmus klausimą ne vien 

sąs nepa- pU1.Į]įos atžvilgiu, bet valsty- 
dabar praneši-1t^- 

ijžinoma jog 
uomenėje 

.buvo reikšta griežto nusistaty- 
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artota šiek tiek ir kiauši-
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Imas prieš vyskupus ne lenkų,tuoj po to. kai buvo pa.tirašy- 

\Ša (tautybės. ‘ ' į tas konkordatas. Tada vyriau-
'"‘'ti Tas pats ir su kunigii skyri- sybė rado reikalingu tuos do- 
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atžvilgiu, rimtai jį supras, 
lai išsiaiškins. O rimtai-j 

klausim;} žiūrėdama, padarys 
rimtų išvadų. Visokį nerimti 
klausimo rišimai reikia atmes
ti i šalj. Mes turime valstybi-

sproti ir santykius su Vatika
nu palaikyti taip, kaip reika
lauja tautos ir valstybės garbe.
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ANTANO BANIO-nėr

KENTI—IŠBANDYK JI.JEI

KVIEČIA VlS{M>in<VlSAS

š

Lietuvių Mtazikališkoje
Svetainėje

AHegheny Avė,, & Tilton Street 
Philadežphia, Pa.

Pradžia lygiai 8 valandą vakarą.
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-Ekonominis Lenkijos gyvenimo susmūkiinas gžli atnešti ir 
perversmą, kuriuo, be abejo, suskubtų panaudoti vi- 

i^|C^^žPavergtiisios tautos. Vokiečiai, numatydami, Lenkijos ne-. 
^Smies, vis tankiau ir griežčiau kalba „apie Lenksjicpįrytų sienų

tokių šalies apystovų, naujo ministeriįjjiąįineto pa 
bus nepatvari. Juk ir dabar galima nuspėji, kad nauji 

* ll>" jos šeimininkai nepanorės matyti tikrų šalies suirutės' 
bet bandys smunkantį zlotą naujomis paskolomis aplopy

ti^ vargu tas padės. Jei nori gerai ir ramiai gyventi, tai 
Į^gfok. savo ir negeisk svetimo.

Prošepangms sunku atsisakyti nuo grobimo, nes tai yra jų 
ta^yda, kuri ankščiau ar vėliau jiems atsilieps.

s^tJeigų Šiandiena būtų gyvas Lenkų rašytojas Henrikas Sen- 
tos, taį'Jis paklaustų; “Qu0 vadis Bolonia?” Dži,

urodyti v.-ą pavoy 
ro Dokų konkordat; 
vai-t v b

<ia žinoti lenkų i

py )•“<)
Pinskas priklausytu 
art'ivvskupi jos: ki-

[motos žemės būtu 
arcivvs-

i Jieji;:- 
ĮiasiT i kė.iilll"

Kaiėdinč ekskursija

S.F George Wadftngton
Išplaukia 
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DIDELIS IR PUIKUS

KONCERTAS
Įvyks Subatąje

Lapkričio 21-mą
192S

Gerbiamieji DhiladeJpliijos ir apie 
linkės lietuviai’. Tamstos dar negirdė
jote tokio puikaus ir,turiningo koncerto, 
kokiu bus šis koncertas. Nors Philadel- 
phijoj buvo rengta daug koncertų, bet 
tokio dar nebuvo. Atsilankę nesigailėsi!.

Aįiai-t to vakaro žvaigždes?,1 A. Ba
nio, dalyvaus iš Brooklvno garsi daini
ninkė pdė MARIJONA ŽEMAITAV 
TR—soprano. Prie to dalyvaus talen-.......... „r____  .  ____ ____  ___ —Baritonas
tingu lietiitaitė sudrikorka p-1t* Jk\I)VY0A^TREPKįUTĖ. P. A. Banys yra gerai 
žūfpmas vietimaJūs jjetuviajns, nes daug kartų dainavo ivairįuose draugijų parengi
muose. Kada tik jis buvo prašytas padaiĮių.oti, niekuomet neatsisakė. Todėl dabar 
progą turime gerb. dainininkui at.silygint^atsįdėkavoti skaitlingu atsilankymu į jo 
koncertą.^ - /

Tikieius malonėkite nusipirkti iškalu^j^fe^gali* pritrukti. Tikietus galima gauti 
pas.renkite ir lietuvių Muzikhlrškoje Svetele,gaspadonų.

Vaikams -Tikiėtes<Ž5^^il
_________ ■_____ • , X_ ' -
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Vaitoteyįl J. Bulryda.

po ir risęooeoer, d ypatingai

lį, žiedą, ar tenciūgtlį, ar kito-

E Ce&troiFaid^os aitrių taiye 
gražus sumanymas, dėl 

E ‘^Darbininko” metinio keneer- 
r tų suruošimo, paseknringai re 
ę ftliznojasi. Pradėta tartis su 

flymmrnkais ir dramos artis- 
tais. Tuom tarpu pasižadėjo 
dalyvauti daininkai: M. Gry- 

r beit^ ir R. Juška iš Worces- 
terio. Yra vilties gauti sutiki
ną iš p-lės M. Blažauskaitės ir 
eilęs kitą menininkų. Šv. Pet
ro parapijos choras, p. Kar
bausko vadovaujamas, princi- 
pialiai davė sutikimą. Belie
ka laukti prograiuo sutvarky
mo ir koncerto pagarsinimo. 
Šis koncertas žada būti labai į- 
doniiu. nes jo programas bu
siąs įvairus ir dalinai juokin
gus. Centras deda pastangų, 
kad “Darbininko” koncertas 
būtų vienas iš sėkmingiausių.

^binmkri
LDKS. W kurpes susirinki- *tokfeo 

mas įvyks lapkričio 22 dieną* • yrėja. o dartė
šv. Jurgio paiupijoe salėje, 207 iščių veikė jų iki valine. 
York St. Kadangi yra labai, 
svarbių ir rimtų reikalų, tai bū
tinai prašome ;visų narių at
vykti ir prie šios progos savo 
duokles apmokėti.

A. Spaičys.

1926 METŲ KALENDORIUS
Kalendoriaus rinkimo dar

bas sparčiai varomas. Gruo
džio mėnesio 19-12 <k jis galės 
pasiekti savo skaitytojus. Iki 
šio mėn. lapkričio pabaigos vi
si skelbimai turi būti pristayt:
administra.cijai, nes vėliau bus ■ 
pervšlu. Į

MONTELLO, MASS.

Veiklumas

Kad-ir maža mūsą kolonija, 
liet gyvumo daug. Y patingu 
gyvumu pasižymi LDKS. 2 kp. 
Vargiai ar su šia organizacija 
bent kuri draugija galėtų kon
kuruoti.
- LDKS. kuopa visuomeninia
me gyvenime užėmė vadovau
jamą vietą ir iki šiai dienai 
stipriai laikosi. Susipratę dar-

dėsnių užsakysiu. .Na, sūpran-, 
tama,iutŪMmUB hemai visi ntC’ 
ri apsiauti, ba kitaip kojas nu
šaltų ir “smarkočių” sugrieb
tų.

Kai darbas geriau vyksta, tai 
ir biznis sekasi, todėl p-le Ka
šėtaitė su įvairią drabužėlių 

tik iš Chicagos atvažiavęs kitas i krautuvėle, pil. Abračinskas su 
dzimdzius V. Dineika. Jiems Isavo groserne, pil. Treinavičius 
pagelbon stojo bostonietės pa- su “ice creaaa” ir visokiais 
neles: M. ir O. Grybaitės, M. “tinksais” ir kiti biznieriai tu-

Tos pačios kuopos rūpesniu 
šio lapkričio £2 d., nedėlioję, 
Šv. Roko par. salėje, ruošiamas 
dzhndziškas “feningas” vaidi
ni mas, kuriama dalyvaus jau 
gerai pibatelliečiams pažįsta
mas dzimdzius J. Bikinis ir ką

Sakalauskaitė ir M. Dusevičiu- 
tė. Dzhudeiai pranešė, kad ju 
programas labai “feningas,’* 
nes visai panašus į jų “Jova
lų.” kurį su dideliu pamėgimu 
mes ragavome. Dzimdzių pir 
inas pasispardymas Įvyko Nor-

n prakaituoti.
Moetoliukas

Sieuė. P. Lutoys, U. 
ta—linė, P. T-sTrr^ 
u1, M. fclnratitata, p.

Va yiengenl^liežtovt k«r gMr 
4 te gerinusį fevorą, už pigesnę 
Mainą, negu kur kitur. Taip 
pat čia'pigiai taisoma: dfedeli ir 
maži laikrodžiai, įvairūs žiedai 
ir kiti tos rūšies dalykai Dar
bas garantu©jamasy. Kartą 
apsilankęs, ne tik pasiliksi nuo
latiniu kostumeriu, bet ir ki
tiems rekomenduosi. Tai tik
ra teisybe. Jei nesugalveji ko
kį ‘pacientą’ šįmet Kalėdoms 
nupirkti ęavo giminei, d įaugai, 
ai* draugei, tai kreipkis žemiau 
paduotu adresu, o gausi teisia- 
giausį patarimų, ir geriausį pa
sirinkimą. Užtikrinama, kad 
nesigailėsi. Lietuviai, visuo
met remkite lietuvius. Jei at
rodytą pas lietuvį brangiau, tai 
tik tuomet kreiptis pas žydų, ar 
kitokį. Pirkši-nepirksi, bet už
eit visuomet galima pas šį lie
tinį: Pranas Pūkas, 14M7 So. 
27th St. (arti Reed St.).”

Tas vyrukas — gerb. Pranas 
Pūkas, buvęs narys Atstovybių 
\Vashingtone. o po tam Finan
sų Misijos New York’e ir dabar 
uolus darbuotojas Philadelplii- 
joj. Pa. Ką sako, tai sako tei
sybę. Nemyli humbugų. Tai

lengvai sužinoti, leur ras nw- 
džiagos savo koreųpondenci 
joms.- Prie to gį plakatus tuos 
ir taip yra naudingu pasiskai
tyti, nes iš vienų gali pasimo
kyti, o iš kitų — pasijuokti. Ir 
tų ten plakatų, kartais yra tiek 
ir tiek . . .*• Pavyzdžiui: antra
dienyje, vakare, 10 lapkričio 
užklydau ten — į žinyčią ir net 
penkis naujus plakatus radau. 
Vienas garsino, kad p-lė Emilė 
Mickūnai te 11-tą lapkričio iš
stos su savo koncertu Whiter- 
spoon svetainėje. Kitas vėl 
plauktas sakė, kad gerb. Anta
nas Banys 21-mą lapkričio iš
stos su savo koncertu Lietuvių 
Muzikai iškoje Svetainėje, Port

■ RichmomPo dalyje mūsą mies-
■ to. Prie to ten buvo pažymė

ta, kad kartu su juo — Baniu 
dalyvaus ir p-lė Mare Ženiaitai 
te iš Brooklyn’o, N. Y. ir gabi 
smyikorka, p-lė Jadvyga Ttep- 
kiutė, pihladelphietė. Trečias 
vėl plakatas kvietė į baliui, Ku
rį rengia Šv. Elenos ir Šv. An
driejaus Draugijos (kartu), 
kuris įvyks vakare 25-tą lap 
kriSo Fraternal Aid Union sa
lėje N. E., kampas 8-tos ir Fair- 
mount Avė. Ketvirtas vėl pla
katas pranešinėjo, kad vietinė 
Lietuvių Korporatyviską Pa 
gelbinė Draugystė švęsdama 15 
metų egzistencijos sukaktuves, 
]M‘r tris mėnesius priimdinės už 
numažintą įstojimą naujus na-

Bnųsfaj*. M. SmilKtatė. A Ltfi

pBletbMUut, M. 
zcnvoUklutė, A. Maallioniut& L 
kaiutkam, A. JMtaMauatete. X MH 
vieoė, M. Baklutė, B. Jnirniįnė, Jt'VGH 
ittt, M. Bakftlutė, J. RcpimutC, M VĮŽJ 
VteUeuš, O. U.
lė, V. Seuullutė, A. Kukėta, $, 
A. Leugreuta, J. KDms, J.
HkUotš, P. Juika, J. mUtevidaL 
nutauto, A. Andrius ta. V. jgl
GaHys, M. UMtvtfiya D.
P. Kvlellusk**,- J. UalBvičtOB. J; 
|iawires, S. Macevidus, 
vayvie, J. Gaujotoms, J. aaMpik'W 
kas, N. N"., J. BendoraltU.,P. 
lis. V. Mažukna, J. Strumila, K. 
galiuuas. N. N'., J. Vaitkus, T. DefeLs-įS 
kis, V. Rimša. N. N„ A PalevltfaA. J 
H JuWt»tė. J. Kutotutan. N. K P. J 
Jasinstos. P. Kaudratavtčiz* J.
lis. J. GeUzeviėlus. K. Tanalevltofc. ® 
J. SUvMhOms. N. N., K. L>Uaai.. iĮ 
N.. L Badys. M. Paleviflns, K Boftto-jf 
N. N’.. V. Klapatauskte, T. V&lmrtMfc- 
F. VuiėiulfcMite, J. SvitUs. J.
J. Huneviėltts. A. Sėesua. K. Klratos, 
N. N„ M, Huneviriua, J. JjtrkevUtoų* į
K. Aukštikalnis, M. Cvrviuskle»ė, X- į
Vit-railis,. J. j

Smulkių $24.75. • 1
t visu plyti.

So. Boston, Mass.
(papiidyniasi ’

M. KUuivuiutė $52.50 (L. hoM> su .3 
' iiiKsk. 1. Liet. VyC-ių N. Aiydljua Apekr. yj

— *10,00. K. Šidlauskas $«♦.
i’u •?.'>.:»<»: Kun. P. Strakaudta*. ifeęTu 

Tylonienė. A. Aštnenskas, J. SaUdka. *'? 
S. Barusvs ičitts. J. Jutotas. J. Kepa* 
ravičienė. ' M

l’i»S3.tM»: Z. Motiejūnienė.
Po $2.00: F. Moustis. J. Burbulli, -F." .'j 

v . . v • , , liukas. -jeUO.ios krautuvė. J. švagNjMk 4HZ tą 11- užsipelno pilnai tą, kad >j ♦lelctinis. O. Navickienė. A. *0^1-...^ 
ji lietuviai remtą—pas jį pirk •«'£Vnlukolll^ A.
tu tą. ką jis parduoda. Atuiili- į'iėius. v. Našta r K A.
■ '• piatule.viėius, b. Vaitkevtfju.“. J. s
kime patarlę: Savas pas keviėiuM. i. Rusjs. j. \trt-4onK

X hieponuviėluK. ’Tg
Smulkių $1.75. '
Viso M4O.251 ' -
Vis»» iš So. BiS'imni Mrap.'aeelMBk'-'J

Kų iiatnaut.s gauta :i55Š.5<t.
inkus širdingai dėklių jame. . į 

Ateitiiiinkii S‘. l'oitio

Ankščiau, kolei pradėsiu kal
bėti apie tą žinyčią, manau iie- 
prvšalį bus truputį paaiškinti, 
ką reiškia tas terminas—žodis. 
Žinyčių reiškia vietą, kur ga- 

$ t liuia yra įvairių žinių, naujie
nų sužinoti. Ir tat, kaip da
liai- persitikrinau, tai spaustu
vėje gerb. Er, Statkaus. 453 N. 
13th St., yrą tikra žinvčia.

M. Blažauskaitė
LDK S. Conn. Apskričio Raš

tininkė.

svarbu,', m-s valdyba dėl atei
nančią m-'tą bus renkama ir 
atstovė į biivu.'į seimą išdilo- 
Tanorta. kuris turėtu bū’ indo-

&&&<&

C**rrtxm).

L. D. K. C. BERTAINIO I 
METŲ ATSKAITA

Sekivtoriatas su administra-1 
toriuni baigia ruošti 1., D. K.! 
S. trijų mėnesių atskaitą. Is į 
tos apyskaitos paaiškės organi- j 
žarijos stovis. Apyskaitos bus į 
išsiuntinėtos laiškais į kuopti į
valdybas. KJ

PRANEŠIMAS L D. L S 
6UNN. APSKRIČIO 

__ KUOPOMS
Lapkričio 22-trą dieną. 1925 

sve
tainėje ant 41 Capitol Avė., 
Hartford. Ct.. LDKS. Ct. aps
kričio įvyks metinis suvažiavi
mas. Sesija prasidės 1:3U vai. 
po pietų.

Šiemet tegul neatsilieka nei 
viefm kuopa nejirisiuntusi dele
gatų ir kmiu su jai> naudingų 
inęšinių arba patarimą de! pa
gerinimo mūs organizacijos.

mu- kiekvienam nariui.
Kuopos sukruskite pri" ūar- 

bo ir rinkite ko<langiau>:u <ie- 
legatu ; suvažiavimą. Hartford. 
Ct.. lapkričio 22-trą dmną. 
1925 m.

J Tai geriausis gėrimas šaltame ore/ 
| Del to, jog turi svarbias stiprinau- 1 
Į: čiai mai tingas dalis. Pirk Keną i 
| nuo savo groserio. , :

JOSEPH G. BOGDEN
322 W. Long Avenue, DuBois, Peimsylvama

3TBAMNIS 146
1 Reikia Regaliarižkaj Rodavy- \
! lis su Daktaru

Kudikio viduriai imas yra ženklu- 
imiujaus, kuriam reikia tuoj .itsiiiuri- 
• • Kk-tra ityda ir unkaniH priežiūra 
iš motinos pusės. • daug j>adar.vs. id:>in 
kūdikį Įiernešus per šį jiavojiugij laiko- 
tarpį.

Visados reikia ttaugotis viduriavimo, 
kadangi mažiausias užpuolimas. jei ne
gydomas. Keikia gydytojų šaukti net 1 
niaukiems nuotikianis. Jei. vienok g. 
•lytojo nėra galinta gauti. tai butų t> 
tart imt neduot maisto per 24- valanda 
duodant lik paprasto vandens ari 
miežinio vandėto. Jei }k> 24 valanyln I 
kūdikiui pagerėjo. Imiidyk labai silpna 1 
mišinį ‘sakykime. pusę įiaprastos ;or- ■ 
mulos> ir stiprinkime iki mišinis afa- 
iiks kūdikio amžini. Paprastai ima b* |

REIKALAUJAM AOTįl
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO 

Naujas išradimas ant kataro

Skaudėjimas Ir svaigimas galvos paei
na ii vidurių, kraujo ue^ystumo ir silp
numo. Paeina, tai is vidurių. Einik 
Infasivn. ligydys | 3 savaites. Pre
kė 75c_ baksas (pusė tuzino) ui M; 
<>l tousitų ir reumatizmo, šonų aknu- 
dėjimo ir po krutiu« naudok Einike 
Mostį. prekė $1. $1.75 ir $100. (Juli
ta gauti kožuoj aptlekoj nrlm jura išra- 
dba Z. EfNTK CO.. City Hill. Si. 
vaion City, Conn. (L.-28)

Dėkingos Motinos LrodyMM

rriodjo-

F. Alk ne
tCMtotyn N. Y.

Darbo žmogus pažangus ti 
tuomet, jei jis pilnai sup 
iavo padėtį.

M
 TEKĄS Uifr Mm 
tėvams mafanu 

kaip rodyti 
draugams paveiks, 
lus savų sūnų fcr du 
kierą, kada tie bu

vo kūdikiai.

Vwi Kiitilud

syki užpuola

Visados reikia l»oukutes. čiulpikus ir 
virimo indus taikyti griežtai .švarius. 
Tai .-vrintisia atlikti 'paviritiaut ,iu<>' 
vandeny. Vandeni vartojamų tnaista 
gauiiuant reikta išvirinti, ir atvėsinti 
lH*i laikyti gerai užtaromame nu<wie - - 
*> h* nBUattcata reikia pirma g»- 
rai jmvirluti. Sykiu tjk tiek vandeniu 
išvirk, kiek reikta visos dienom pem- 
jimams.

Krutu ph-nas yra .saugiausias pieną- 
' isa<i«vs. Jei jo nėra, tai reikta parink
ti maistui švarų, .sveikų pienų, atmieš
ta sat^g kndtkio aortiauK ir svorio. Jei 
tH-si tikra* wo apylinkės gaunamame 
ptaae, tta tototemaootas pienas šutei- 

Į kia i dėt tjtairų motato. dėlto, kad yra 
Išvarus, rlmotta*. inaiėtlnras. lengvai 
suvirikotaM. ir vtaadm galimu jį grei
tai paruošti.

Jei duodama aoučių sunka Ir koje
lės 1 kaip rekuateuduoja bile pieno for
matai. t»4. taatoeattaotas pienas tinka 
■mai Mtruąamas'utoclkta visus augimui 
n-i kalingus MeribfMnta.

Vidurių Miriuu galima i»v«n<tl. 
švarus maistas, Mrarųu virimo ir pene 
jtmo indai pyuitniųto ■taigėrimui, 
t i atomas torto* auUato-toatiufaunata 
tarpais, draugą su gBtifttau kiekklu 
šrjelio aro. ir yra dideli žings
niai vhlurtm itaį ito«MgU. Masės yre 
mikrobų nHSotdjmi Ir dažnai ulter*ia 
maiat«. TtaM'toarH tuos.^tekiotats 
tvarinius raikyti Ūuo kūdikio Ir >> 
m stato. NcftHrakeimuAlų J stabų -

Kaip raHtae, dstoai nutinka, kad 
mnilmm kadikių Ir turi
duoti kttaki maifto. Geras, grynas kar
vė* ptanaa ftncMtoi sulieta* sa tiaka- 
am Ųeįto- «i ifcto<i> cukraus atboja 
•moGasa jNtato: 0 Barlaautos mriteftaaa* 
parinkto ptaū»» ir geriausio cukrau* 
psniamtamar pa vanta Bordm’it Mbftfe 
Brsnd Pieną. Bta trta eratkartes Aate- 

' Yftavs metMiott pS»$WW)o Mm pirkai.
srfiau-

Mta-i

Jei

■tart «ivo M<®A 
neakaperuBentiMfc



arte.

džazinįai -rėkoi’Jai gKežia,

L.

X

pa-
’Lais-

Policistas nužiūrėjo vieną
Nugirdęs

patrūkimą,

v

■pagamina, todėl ir balsavo 
didžiuma už garą. Publika 
ir-gi dalvvavo diskusijose.

Kiti debatai įvyks sekan
čiame ketverge. Tema: ar

ĮSPĖJO GIRTAUJANČIUS-
Bostono visuomene be ga

lo pasibaisėjo žuvimu gra
žuolės Hopkins’iutės pereitą 
nedėlios rytą. Policijos vir-

ir tas 
kokio

parėdų vyrams, mote
rims ir vaikams

261 W. BR0ADWAY
So. Boston, Mass.

kavimo pasek&iž'buvo pa- 
staruojrrtedktt’penkioš 'pana
šios trag^elijo^ kaip pereitą 
nedėlios lytą.

tmį 
vyrąįv nėūorėjp

kėši ir žiburiams užgesus ji 
išbėgus iš kambarių i kori-

BOMAS SU PENKIOMIS 
KULKOMIS

Bostono No. End'e pane

llo vyčiai baigia pripildyti 
busą. Iš Providence, R. I. 
ir-gi pasižadėjo būrys atpyš- 
kėti. Artimesnių kolionijų 
jaunimas bus be klausimo.

< -(VERAGEik) ‘
LIETUVIS ADVOKAT4S

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE
. OEISUOĘET .

SOUTH BOSTON, MAŠS.
414 W. Broadway x

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESIDEN-CIJOS TeL S. B. 3429-W

vis juok^. ųįDik netikėtai 
juokas persiroąine i klyksmą 
ir visi išgirdo plumtelėjimąi

vagi norėjo suareštuoti. Be+ vjdurius, prašalina strėnų skaus- 
policistui iš užpakalio kitas mą,. kosulį, dusulį,
ėmė šaudvti. Iš priešakio bo-'skausmas po krūtinei, nervų suge-

• 1 ' dimuc i*r tt Atcincb 1 rvoncyii

verta lankyti fantamuosius Vietiniai gi sportininkai su 
paveikslus. Bep. savo pagelbin.inkėmis uoliai

ruošiasi svečius tinkamai pa
tikti.

$1000 TIK Už 60 CENTU;
I Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini-, 

gaiš, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtu

delio vakare buvo susisaudy- visai tuščias daiktas tokiam žino
mas tarp bomų ir policisto.'■ gui. Mūšų žolės yra kas kita. Su- 

• ' teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus

SUDEGĖ 42>
NeT^onseVe;netpli

ĄąUvė” - 27Q įfr. giriasų
jų tavorščius Buivydas is' /astie^ kilo g
" ' Coal kompanija

degė 12 arklių. Nuostolių už
$5,000.'

Boston, Mass užrašineda- 
SienaTŠtį “Laisvę” varto
ji kokią sistemą: . .
Tur būt nei vienas iš “ L. ” 

gEraotojij taip gudriai nėra 
&vinęs, kaip kad So. Bos- 

q dr. Buivydas . . . Visų 
iįna pasižiūrėk ką jūs darys 
matęs būrį vaikinų su mergi- 

^mis. Ogi tik prieina ir sa- 
ro'.t “Na, draugai, jūs dar “ L.” 
^'skaitot, tai dabar proga.” 
Vaikinai ir šiaip ir taip bando 
atsisakinėti, kad neturi su sa- 
'vįm pinigų, bet jis Į tai nė aty- 
’dbs nekreipia ir rašo vardą, sa
kydamas. kad. jums “L.” pra
dės eiti tuojaus. Vaikinai, sar- 
Sątydamiesi merginu, žiūrėk, 
^noj ir užsirašo.

žIEMA'AkTI
Bostono apy^itįkėse obucų 

liai nuq medžių įait visi su
linkti, lapai nukritę ir susi- 
nešioję, gėrimo; ^8ntanai jau 
uždaryti ir gyventojai užsi
dėję langines laukia žiemos, 
kuri apsireiškia apieThanks- 
giving.

dėjus juoktis; -: juokėsi, juoskad apartirįbiitiiosė naktimis j Boston, krautuvės
* t džaziniai ^rėk&^ąi giežia, ‘vedėjas, p. A. J^smenskas 

_ ~ *. ’• stiklai skambaijaiinimas; ala- teikėsi’ paskolinti džimdzi-
cforius, norėjiis eiti žemyn ir savo ja ir dūksta- To ^tvir- drimdzKkam vaidinimui lap-; 
_1-t .mu —kričioPi d., reikalingus sce'

nai daiktus (-“ftimiNtn:5 ’).
amą ir 
vakaro 

įrengėjų vardu p. A.,Ąšmens- 
kui tariame nuoširdų ačiū!

. Dzimdziai

Gan gudri sistema! Bet mes 
H labai mylėdami “tavorščius,” 

-pasiūlom jiems dar geresnę si- 
j^bstemą. Šit ji:

- Sakysim prieina, kad 
pats d. Buivydas, prie 
nors žmogaus ir sako:

— Ar Tamsta skaitai: 
vę?”

KAI KUR TEBEKABO
Bostone majoro rinkimų 

kampanijos ženklų, dar tebe- 
simato. Laimėjusio Nicholso 
iškabos7 jau nuimtos. Tik 
pralaiymėjusiųjų kaikur te
bekabo. Jei ne didelis pas
tarųjų dieni! vėjas, tai ilgai 
būtų kaboję.

GARAS SVARBESNIS
Lapkričio 12 d., Vvčių 

kambariuose įvyko pirmi ru7 
dens sezono debatai, pareng- 
tiWyčių Debatų Ratelio. Te- 
mąjJąuvo: “Kas svarbesnis, 
garas ar elektra.” Afirma- 
tyvei pusei pasisekė įtikrinti 
publiką, kad garas svarbes
nis už elektrą, nes garas ją žinią jau gav0, kaį Monte-

ATLETŲ VAKARAS

Vyčių 17-tos kuopos atle- 
tai-sportininkai rengia pasi
linksminimo vakarą. Įvyks 
šią subatą, lapkr. 21 d., Pa
rapijos salėj. Būsiąs nepa
prastai linksmas ir indomus. 
Privažiuosią daug svečių.

y mos-R^ies t prekes taip pi.
2gųa, Wirb^'k^Lkra.ūfū-?^s 

gąĮir, .g 
Atminkite tai, b 

^pirkdami.čionąis, Tamstos 
t prekiaujate krautuvėj, ku. g 

ri per Ifbmetęant Broack S 
"-«way visuoinėt‘furėjo gerą X 
. svąrdą.. yi^iš^.^Įėisinyrd 
‘ patenkina_ 'w’ patarnauja g.

savo kostifikmams. A ? I $ 
J v Mes iškeidaų^’ Legal' & 

. Starnps. knygutes šv.
Petro lietuvių Bažny

čios naudai

5 tr m^e.IKHki fr vai; 
t OfiMU uJĮdUrytlfr ><uba»oi 
; ir ’nedėlūienials, taiprri ;«wTnmIa.

■ —Kodėl7
— Todėl, kad neskaitau.
— Tai duok pinigu aš tau i. 

rašysiu.
— Nenoriu.

~ — Nenori ?

BUVO GIRTA
Urs. Pearl MeGuire 

aiškino plačiau apie žuvimą 
Bostono “beauty’ės,” Hop- 
kins'iutės pereitą nedėlios 
rytą. Sakė, kad Aliss Hop- 
kins apartmente gėrusi “dži
nus” daugiau už visus. Sa-

t Geriausi rekordai yra kompanijos

PASIKORĖ MOTERIS
W. Nevvton, Mass. — Mrs. x 

Edith H. Wright, 47 metų;$ 
amžiaus, aptiekoriaus žmo-, 
na buvo liguista ir galop ne-: 
tekusi motinos tiek susikrim- 
to. kad pasikorė. Ji buvoję 
nuo vyro atsiskyrusi ir gy 
veno su motina.

I MILLER’S
$ DRY GOODS

5 TEL. So. Boston 0606—W.
? LIETUVYS DANTISTAS

h. L KAPOČIUS

1
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio*’ name)
Onso Valandos: nno B iki 12, hm 
l.‘8C Jki 6 ir nW/ 6:30 Iki 9 vakare. 
Seredomls nno 9 iki 12 vai. dlen* 

rfSubatomls nuo 9 iki 6 vak. Ned4 
«įlomis nno 9 Iki 12 (pagal sutarti?

Toliaus kalbų nebereikia. D. 
^. Buivydas išsitraukia gelžgaba- 
-lj, užsimoja, suduoda tam 

žmogui Į galvą tas. žinoma, su
griūva; tada d. Buivydas užra-

- šo to žmogaus adresą, pasiima 
pinigus ir eina prie kito žmo
gaus. Ir taip ligi to laiko, kol

'. visi lietuviai nebus “L." skai
tytojais.

Algi negeresnė ši musu siste
ma?!

t

PADIDINK 
LINKSMYBĘ 
SAVO 
NAMUOSE

Kun. S. J. Struckus, Tenoras

16024F=GLORIA 1.UUA1A vrTTJT T?

REKOBDŲ |
PRISIPIRK |
GRAŽIŲ |
LIETUVIŠKŲ S

Naujas Tarptautiškas šokių
Trio |S

ANT RENDOS
Keturi ruimai su piazu ant randus. Y- 
ra guzas, namas 
mas. Patogi vieta 
nai. Ant trečio a 
pirmo floor. 2'U 
Mass.

%

■ GUL ŠIANDIENA 
i SVEIKAS JEZAL 
j MAGIAUSIAS 

Butėnas

Padarykite jiems Kalėdų dovanė
lę: šios dvi parinktos Lietuviškos 
giesmės. igiedotos kunigo S. J. 
Srruekaus. gerai žinomo savo-pasek
mingais dainavimais lietuvių publi
kai. yra tikra dovana ateinančioms

DVI STUBOS PO $9.300.00
Tik ką užbnigb*. 2 stmbns po 2 še 

mynas, su visokiais naujos mados ta 
symais t štymas 
vieta dėl garą d: 

fe,-.' ta gera. Neto 
H'*' Maldone. Mass 

500. Del infor
VINCENT B. AMBROSE. 42-"> Bmad- 
way, Tel. $o. Boston IGin. ' L-12-'4l

no * kambarius. Vle- 
r. Kryžiaus kapinių.

£
t

POLKA MAKOKA 
16017F MISŲ LINKSMIOJI 

j MAZURKA
1CA1OP MANO SIEROS ŠOKIS 
loUlVJr §v LUCIJOS ŠOKIS

1 CA1 Q1? SANTJAGO 1 ALCAS 
luuloJ! j A paloMOS Serenada

VESTUVIŲ GELIU

16020F MANO SI.AVOKIŠKAS 
VALGAS

Stebėtinas rinkinis gerai žinomų 
ir mylimų gabaiėlių Šokiams, šių re
kordų prit raukti nos savybės yra: 
saldžios ir sujudinančios melodijos, 
gaivus ritmas, tobulas igrajinirnas.

Vilnimis Instrimentališkas
Trio

4* 
V

gį
&

GALIMA ATSKIRAI
GR0SERNĖ PARDUOTI

Parsiduoda du namai: vienas namas G 
kambarių su groserio krautuve, antras 
namas 3 šeimynų po 4 kambarius su vi
sais vėliausiais paisymais. De! plates
nių informaeijų ga.Uma kreiptis ypatiš- 
kai arba laiškais. ('. K.. , H<>v:ngton 
Avė., Monteilo. Mass. ■ L.-19)

■£

P

tfe-

PARSIDUODA
•3 šeimynų 5-6-6 kambarių namas ir biz
nis bučemė-grosernė. Jei pirks nemo- 
-kantis biznio, tai mes išmokinsime j 
vienų savaite. Namo ir biznio savaiti
nės pajamos $1.428. Namas su visais į- 
talsymais Pardavimo priežastis part
nerių nesutikimas. Kreipkitės į “Dar- 
biniuko" Adm.

šventėms.

Tėvynės Kalėdinės Giesmės
O TU PALAIMINTA 

16025F KALĖDŲ naktis 
ATEIKITE ČIA JUS 

'-‘TIKIMIEJI 
ŠVENTOJI IšKILMIN- 

16026F CK)JI NAKTIS
> IŠTIKIMOJI PUŠIS

Šhtos du rekordu visi džiaugsmin- 
gai patiks. Tai instrumentų igra>- 
tos Lietuvos Kalėdinės Giesmės. į- 
grajno “'Kalėdiniai Tėvynės Giesmi
ninkai.” Harmoningi ir ramus var
pų balsai jurni nuneša toli, toli i tą 
mažą gimtine vietelę kuri dabar yra ' 
tūkstančiai mylių tolumo, bet vt«- Instrumentališkas Duetas: 
tiek meili. Kiekviena melodija pri
mena viekas, kuriui gal niekad nebe
teks matyti.

Naujas Instrumentų Trio
' MEILES IR JAUSMU.

16027F Vnlcas
' “STASĖS" POLKA

Mylimiausios parinktos šokių me- 
liodijos įgajtos Naujo Instrumentų 
Trio. Pradžiuginkite ir nustebinki
te savo pažįstamus ir gimines šiuo 
įdomiu rekordu. įr išgirdę, ką jie sa
ko apie jį, spręskite patys jo vertę.

Kabareto Orkestrą
1 «O9«1F ! ĮVAIRUMŲ VALGAS l bU28r į KAMTNKREČIO Polka

: I KLARNETU POLKA
16002F VESTUVIŲ MARŠAS

į i Columbia Liet. Orkestrą

> Kas gali būti smagesnio už žino- 
i mą, mylimą mellodiją. kurią-sugraj 
t na garsus artistai? šis valcas ir pol- 
i ka. įgrajti garsios Kabaretų Orkes- 
• tros primins kaip senai, savo tėvynė- 
Į je, jaunimas būdavo susirenka j va- 
į karušką ir šoka, šioms pačioms me- 
[ lodijonis griežiant.

\ Pas mus yra naujausi ir kitokį e.Colnmbi jos kom 
i panijos rekordai.
> Vietiniai ir apylinkių, kolonijų lietuyiaiatsilanky-
> kitę į mūsų krautuvę, o tolimesnių kol opijų gali gauti - 
\ per paštą. Tik tokiame atsitikime užsisakyti 6 rekor- 
£ dus ant karto. Prisiuntus stampę nž 2c. yra pasiunčia-
4 mas pilnas rekordų katalogas.'
| Kreipkitės adresu:
į GEO MASIUONIS
| 233 WEST BR0ADWAY Sd. Ė08T0N, MASŠ.
| Tel. So. Botson 14564

(L-24)

t GA1 QTP ŽAIDIJIO JiAZL RKA 
1OU1OX nvr.T-flK-R POLKA

Labai smasnis šnkių rekordas. Į-

Armonikas ir Klarnetas

Kl’BANU ŠOKIS.
16014F Mazurka

KARININKŲ VALGAS

Klarnetas ir garsioji aecordian ar
monika padaro čia garsų rekordų, 
pilnų gyvumo, sugmjta puikiu rit
mu du gyvi parinkti šokiai.

Instrumentališkas Duetas:
Armonikas ir Klarnetas

PRANEŠIMAS
Visi fėni darbininkai, ku

rie esate iš draugijų arba iš 
kuopų apsiėmę parapijos fė- 
ruose dirbti, malonėsite visi 
susirinkti 20 d. lapkričio va- 

• kare, pobažnytinėj svetainėj, 
[nes turim jau susitaisvt sta
lius, kad turėtumėm viską 
| gatava ant nedėlios. Visus 
kviečiu, kad sueitumėt.

Į Bėrų pirm. V. Valatka

-• V 2 m -> i; ’ dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
mas ir-gi soie. Tada pc j visokių žolių ir knygų kataliogą. 
cistas penkias kulkas suvarė I M. ZUKAITIS

- — i 25 Gillet Rd., Snencemort N. I

CITY POINTE 4 šeimynų 2d kamba
rių namas, su iniprovementnis elektri
ko, vieta dėl krautuvės, geriausioj n- 
piellnkėj prie Columl>in tik S12.- 
500, $2.300 Įnešti.
' KRAUTUVE ir 2 šeimynų kampinis 

sparnas vieta ’lel gnradžių sveikiausioj 
yietof netoli marių. Kaina $5.000.
' ’■ A IVAS

W. Broafbvay So. Boston. Mass.

ANT PARDAVIMO
turiu du bizniu, tai vienų parduo- 

dėlto, kad abu snnkn prižinr&tl. 
Pirmas — gera farma 18G akrų žemės.

r «krų dirbamos, likusi ganykla Ir 
SrrjiSfeis, sodas. 600 vaisintų mbedžių. 
bfiėlių ir gruAIt). geri budinkal, 7 metai 

tKftlp statyti. Rtuboj Šiltas vanduo, skal- 
" “ * ir maudynė, elektra. 7 mali los 

Woreester, Mass. Kaina $21.000.
neSt $10,000. Antras biznis mėsos 

SctSūtuvr'. bizni sudirbtas per 9 metus.
ifenio daroma Į savaitę už $1.000. knl- 

jmfŠ2,I500 arba rokuoju t n vorų nlsello 
ijralflnJšKreipkitės filno adresu: STAR 

...KET, 253-Mlllbury St. NVorcester, 
te. Tel. Park 494. Savininkas J. Da- 

■Vfclonfs, U

Tel. 8a Boston 270

J, MAGDONELL, M. D.
GoMm mutimlbiti ir HetavUkoi 

oruo valandos : Rytais iki 9 vai.
Po pietų nno 1—1 
Vakarais nuo0—9 

5M B.Broadway, So. Bortas

į vieną bomą ir keletą kulkų | 25 G1Uet Spencerport N. I 

sužeistą bomą phBOSTON’O DRAUGIJŲ
"i VALDYBŲ ADRESAI 

i ■ _
i ŠV. JONO EV. BL. PASĖLI

{ DRAUGIJOS VALDYBOS
■ ANTRAŠAI,

Į Pirmininkas — M. Zoba.
j 539 E. Seventh St, So. Boston, Ma» 

Vioe-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
250 Gold St. So. Boston. 5ias». 

Prot. Raštininkas — J. Glineokis.
5 Tiinmas Pk.. South Boston.

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
40 Marine Road, So. Boston.

Kasieriiis -r A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvmy. So. Boston, 

Tvarkdarys — T. Zuikis,
7 Wtnfie|d St.. So. Boston. Mas*

I Draugija laiko susirinkimus kas tre 
i čią nec(Sldienį kiekvieno mėnesio, 2 n
I valandą po £>«■*". t»rapp.os Raišį, 49 

APVOGĖ BEEINANT Į E- SeveDth ?t- So. Bostcų,

Joseph S. Orender ėjo. na ■: --------------------------------------
mo i Medford’ą, Mass. 
plėšikai iŠ pravažiuojančio! 
pro ji automobiliaus iššoko/ 
atėmė $40. laikrodi ir dei 
mantinę špilką.
norėjo duoti špilkos, tai vię-: 
nas plėšikas revolveriu tren- > 
kė žandan ir padarė didelę iFIN- RAgT- - Juozapas VinkevRim 

1 F. Rrnpdtrflv Sln Rnstnn Mm o,
zaizda.

Plėšikai apsidirbę auto i 
•mobiliun sėdę nulėkė savais; 
keliais.

ALBUMAS“

pasiuntė į kita 
mai vieną s 
gavo. Įsisodino į automobi
lių ir nupyškejo. Gi bomas 
su penkiomis kulkomis ir po- 
licistas su dviem kulkom at
sidūrė ligoninėn.

PRASIDĖS FĖRAI 
^Ateinančią nedelią 22 d. 

t lapkričio prasidės Šv. Petro : 
| parapijos feraį 4 vai. po piet ‘ 
f, po bažnytinėj- Svetainėj ant 
g Penktos gatvės. Perai nuo 

22 d. lapkričio bus laikomi 
a kas nedėldienis ligi Kalėdų.

Taigi brangūs lietuviai kata- 
likai mūsų visų yra pareiga

S lankytis ant ' fėrų. Visi 1 
tamstos žinot, kad fėrai yra 

S rengiami dėl mūsų visų nau- 
dos. Juo mes labiau ir dan- 
giau fėnis remsim,tuo mums 
patiems bus geriau.

| rysi m daugiau pelno. 
■i mums bus lengviaus 

čios skolas išmokėti.
Visus kviečia f erti

Valdyk al

Pada-
Tada 

bažnv-

ANGLIJOS LORDAS 
BOSTONE

Lord Rothermere. savinin
kas daugelio Anglijos laikra
ščių, vieši Bostone. Jis y- 
.ra kaipir Įpėdinis garsaus 
laikraštininko lordo North- 
cliffe’o.

M:tss.

Ma*

Ma»

Ir i 1 D. L. K. KEISTUČIO DRJ0> 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS. 
PIRMININKAS — V. ZaUeckas,

x- - ! 513 E. Broadwav. So. Boston. Ma«u
Aai JIS ne- , vicE-PIRM. — Povilas Rnkn, .

95 C Street, So. Boston. Alass. 
ROT. RAST. — Antanas Macejnna, 
450 E. Seventh St., So. Boston. Ma»

j Naujas Lietuvis Dentistaar-

DR, ST. A. GALVARISKI
1520 F, Broadway, S. Boston
J Ofisas atdaras nuo 9 vtu. lyto riją- 
j 22 Vai Ir nuo 1:30 vai po piefį , 
g iki 5:30 vai. vak. ir nno 7 iki -9 i 
f vai. vak. šventa dieną pagal rasi-į 
J tarimą. Tel. $. Boston 2300 j

TsL Brockton 5112—W-1

. L C ? ' * • X. x j s p • i

*>-*-*• ..... -

OR, A. J. G URMAM) 
(GUMAUSKAS) f 

705 Mato St., MonteHo, KkmJ 
(Kampu Broftd Street) 1

TARTARAS J. LANDŽIUS
! (SEYMOUR)y-
I LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gydo aštrias ir kroniškas užsisėdė
jusias ligas vyrų, moterų ir valko, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai; 
ultra-violetiniais spinduliais, ktvarfe 
žiburiu, thermo therepa, Ir kitais 
elektro medikališkais budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir spiau- 
dūląs savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Tfeipgi ra-: 
telkiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY

i 906 E. Broadway, So. Boston, Mas> 
KASIERIUS — Andr. Zalieckas,

i 611 E. Fifth St., So. Boston, Ma* 
.MARŠALKA—Kazimieras Mikaillonla.

906 E. Broadway, So. "Boston. Mas» 
D. L K. Keistučio Draugija laiko m 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirm:, 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po num 
694 NVashlngton St., Boston, Maag 

Retoj lietuvių šeimvnoj ne- 1:30 vai. po pietų. Ateidami ant susi 
. , . ,, -r, , , Onkimo atsiveskite su savim daugiarasi kokio nors albumo. Bet re-. nanJ|1 prle mūSŲ 

toj lietuvių šeimynoj terasi: rafiytL 
Lietuvos Albumą, kuriame yra Į 
Lietuvos didžiųjų veikėją at
vaizdai ir jų gyvenimų aprašy
mai. Kiekvienas laikąs save 
tikru lietuviu, patriotu priva
lo turėti tą Lietuvos Albumą.

Karna $3 50.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

ŠOKIAI
Lietuvos Vyčių 17-tos kuo

pos Atletiškas skyrius ren
gia milžiniškus šokius atei
nanti šeštadienį Lapkričio 
21, 1925, Šv. Petro Parapi
jos svetainėj.

Visi kas tiktai gyvas — 
jauni, seni ir visi nepamirš
kite ateiti ir atsiveskite visus 
draugus nes tikrai užtvirti
name jums kad šie šokiai bus 
geriausi šio sezono.

Taigi prašome Bostono ir 
kyti. nes tikrai turėsite

Artistai. įgrajnę šiuos rekordus, y- 
ra garsųs grojikai šitų iviejų Instru
mentu. Jie pagamino jums rekordą, 
kuriuo džiaugsitės v i stula.

Brooklyno Mišias Kvartetas

1 fim yp draugi ngūmo poii-n 1OU1UJ pRAK|b5rMO POLKA

DU BROLIUKĄI 
•E>>7OrM ! KUNIGAI (S. Šimkus)

PER TAMSIĄ NAKTE- 
' LU (S. Šimkus)

I GRAŽIOJI POLKA 
E2581 | PAVASARIO RYTAS 

’ Polka

(Autuve lubos) : c j
Telefonas------- - ------------ S. B. 4000.............   -g

Residencijos Telephonas: 0779-Mj
Ofiso Telefonas So. "

ĮĘMMBĮMa

MILLER AND AINSMITH
Metoda-budas Įsteigimo Ir Užlaikymo - 

■yv^kaitų iki žemiausios kainos. Su
irau mėnesines apyskaitas neinu >r - 

nuostolių. Reikale kreipkitės "Darbi-1
•nk- ■ Vinį.. 366 Rrondrrny. So. Bos- Į 

. -n. Mas®.

GRABORIUS IR BALZAMUOTO JAS 
frbtvobd, Mass. Phone 711-R.

PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMCOSE 

Kainos pritaikintos visokinosc atsitikimuose

Už patarnavimus kituose miestuose neimama viršaus
Kreipkitės dieną ar naktj

, Mes Esame Taitį Arti Jūsų Kaip? Jūsų Telefonas, 
gadkite mns kaip nuliudmlas jūsų namus aplankys

DE-STŽ LIETUVOS DUKTEJtt'
PO UL0BA MOTINOS tVČ 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčkienė,
61 Story SL. So. Boston. Mass. 

Vice-Pinn. — A. Janušonienė,
1426 Colmnbia Rd.. So. Boston. Man 

Prot. Rašt — O. Siaurlenė,
443 E. 7-th St. So. Boston, Ma* 

Fin. Rnšt. — J. Keys.
115 G Street So. Boston, Ma* 

Ižd. — O. Staniuliutė,
1G5 R-fh SU So. Boston, Maaa 

'Tvsrkdarė —O. Mizgirdienė.
164 6-th St, So. Boston, Mass.

■Draugijos reikalais kreipkitės visados : 
protokolų raštininkę. Draugija lalt 
savo susIrinkImTM kas antrą utarnin 
ką kiekvieno mėnesio 7t80 vakare 
parapijos svetainėj ant Penktos gai 
vės, South Bost<m,aMas8.

iv. CAZnCRNd R. i. DRJOt

Pirmininkas — J.jąroėk
225 L Street, So. Boston, Mn*

. Vlce-plrm. — X' Grutittifcku, ;
t 157 M Street!-‘(kkpBdetor*. Ma»>'
■ Prot. Rašt. VI.- Mickevičius,

405 Third St.,- S. Boston, Mass 
FlninsQ Raštininkas — K JCiikla

' 8 Hatch Street, So. Boston,'. Ma» 
Bdlnlnkas — L, '

m Bowsim,ą& BcrtM,1 Ma*
Tvarkdarys — P!NLrt.čksu 1

896 K Fifth StniSo. Bertoj. JI*;
• Dtaugijoc reĮkalala krsipkftėi ri* 
dos j protokolu raitininku, o . \/

/ Draugija savo raMrnkinrte lalko M. 
nedėldien) kiekvieno artMSlėJ'ūi va 
po ptstį parapijos rtNfc (Št Sirena

Lietuvfttu Graborius. balsaamoto- 
Ju, Reai Estete Ir Public Notaram 

258 W. Broadway 
South Borton, Mtfi

Resldendja 838 Dorcneater Avenoe 
Dorcbester, Haas.

Ofiso Tel. Res. TeL 
Univerelty 8831 Prospect 042&-M

D.A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsanraotėjife:
983 Cambridge St, CamtefilgS




