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IENIAIS IR ŠEŠTAD1E

Eina nuo 1915 m. Lapkričio 28 dm

šių streikui baigti
ERZINO POLICIJĄ

Fitehburg, Mass. — Į po
licijos stotį kaž kas patelefo
nuodavo ir kviesdavo poli- 
cistus ateiti ir suareštuoti jį.

SIŪLO IŠLYGAS
New York. — Įvairių pro

fesionalų iš įvairių Suv. 
Valstijų dalių susirinkimas 
išdirbo pasiūlymą baigti 

’angliakasig streiką. Tą pa- Tą darė keletą kartų. Bet 
siūlymą pasiuntė angliaka- vienas kartas nemelavo. Te- 

į, siarns ir anglių kompani
joms.

Siūloma pakelti algas 
tiems darbininkams, kurie 
dabjar gauna žemiausias al
gas. Siįo pakelti po 50c. 
dienoj. Mažiausios algos y- 

ara tarp $4.62 ir $5.96 die- 
; noj. Po 25c. už toną pakel
ėj <i kitiems darbininkams.

Check-off sistemą įvesti, 
? jei angliakasių unija dviem 

trečdaliais balsų to norės. i

PLŽŠIMAI SOSTINĖJ

Wąshington. — Visoje A- 
merikoje plėšimai yra dide
li, to netrūksta nei sostinėj. 
Plėšimas papildytas Padė- 
konės dienoj. Anksti ryte 
prie puikaus viešbučio May- 
fiower Hotel sustojo puikus 

' automobilius. Iš jo išėjo du 
. džeūtęlinonai, Hotelio švei-

fžzČ s'

lefonystė suspėjo sužinoti, iš 
kur tas pasityčiojimas eina 
ir pranešė policijai. Poli- 
cistai tuoj nudūmė ir išpildė 
prašymą suareštuoti. Erzin
tojas besąs girtas.

DOVANA POLICIJAI
Washington. — Į policijos 

vyriausiąją būklę įbėgo neži
nomas žmogus, metė ant as
los bombą ir tarė: “Štai 
jums dovana." Ir pabėgo. 
Policistai išgąstyje nesučiu
po “geradėjo." Bomba ne
sprogo, bet apžiūrėjus, pasi
rodė, kad ten buvo užtekti
nai medžiagos susprogdinti 
visą namą.

Šiaurini 
didelės vi 
Vėjas laliip 
noj vietoj 
nuo radi£ 
metrų a

(Galimi  ̂
naši vieši 
jo ir Liettg

1^^ SNIEGU 
bkjėtijoj užėjo 
is su sniegu, 
tadrkus. Vie
kas nugriovė 
es stulpą 150

ŠUO IŠDAVĖ
Los Angeles, Cal — Ida 

May Sheldontikėjo, kad jos 
’ vyras yra turtininkas. Bet 
vieną dieną ji išėjo su šuni
mi ant “spacieriaus." Ne
tikėtai šuo su didžiausiu 
džiaugsmu šoko prie bairz- 
duoto ubago gatvėje. Pasi
rodė, kad tas ubagas besąs 
jos vvras. Jos vyras vedė 
elgetavimo biznį. Tani da
lykui išėjus eikšten, moteris 
pareikalavo divorsoir tą ga •

j luomini darbininkų suxipr^§ 
| mą ir gerina jų idmnominę.bl|f|i 
i lę, Žeimelio esdekai nuliū^S 
i nes jų eilės retėja . . .

lių.

GRĮŽO IŠ LENKIJOS LIE- . kas organizacijas, kurios 
TUVIAI KALINIAI

Spalių mėn. 24- d. parvažiavo 
Lenku grąžintieji lietuviai ka
liniai. Mieste jų laukta net ke-; 
liose vienose: kiti rinkosi pas! 
Aleksoto tiltą, kiti pas Šauliui 
Sąjungos būstinę. Kaliniai, ve- i 
žami žaliumynais iškaišytame' 
ir tautine vėliava papuošiame į 
autobuse, buvo pakeliui džinu-1

PERĖJO ANTRU SKAI
TYMU

Vokietijos Reichstagas
> antru

vo 271. prieš 159.

LABAI ATŠALO
Šiaurinėj Francijoj

met atšalo ankščiau, negu ki- (seimas) perleido 
tais metais. Iš Paryžiaus skaitymu Locarnos saugumo 
turtininkąi išvažiavo į pie- sutartį. Už priėmimą balsa- 
tus, kur oras švelnesnis.

šie-

Kaltina teismus

"'Dia’švėikifi'oT jūrdfeffaTIs 
Džentelmenai inėjo į ofisą ir 
užkomandavojo rankas aug- 
štyn. Tas buvo padaryta. 
Džentelmonai pasiėmė iš ka
sos $1,000. smuko atgal į sa
vo automobilių ir nudūmė.

NUSIŽUDĖ
Newtonville, Mass.—Ower 

Quinn. 50 m. amžiaus senis, 
tėvas devynių vaikų nusižu
dė Padėkonės dienoj. Jis 
nusišovė. Tą padare dėl li 
gos.

NEPRIĖMĖ MALONĖS
Prezidentas Coolidge iš

leido raštą, kuriuo paliuosa- 
vo Gerald Chapmaną nuo 
kalėjimo. Tą darė, kad 
Conneeticut valstija glėtii jį 
pakarti už policisto nužudy
mą. Chapman dar turėjo 
kalėti 25 metus už pašto api
plėšimą New Yorke. Tai 
Chapman šitos prezidento 
malonės nepriėmė. Vėl kilo 
klausimas ar galima pikta
darį priversti priimti šitokią 
malonę. Vėl turi teismas 
dalyką išspręsti.

Conneeticut valstijos gu
bernatorius atidėjo Chap- 
mano pakorimą iki kovo 3 d. 
3926, kad teismas pašalintu 
minėtą neaiškumą.

KODĖL DAUG PIKTADA
RYBIŲ

Kansas City, Mo. — Dr. 
Charles F. Ąked Lktyęs nyili- 

"’el* • o 
pastorius, kurs nesenai pa
reiškė, kad ši Amerikos kar
ta yra paika, ištižas, patvir- 
kus, dabar nurodo, kodėl šio
je šalyje tiek piktadarybių. 
Jisai nurodė, kad pernai 
Los Angelese žmogžudysčiit 
buvo 107, o Londone tik 8. 
Iš viso žmogžudysčių pernai 
Suv. Valstijose buvo 10,000. 
o tuo tarpu Anglijoje įr Vel- 
šijoj išviso tebuvo 50.

Pastorius Aked sako, kad 
Amerikoj piktadarybes iš
augo deltlo. kad čionai teis
mai nusmuko.

KO NORI SIRIJONAI

New York. — Amerikos 
sirijonų vadas Emile Mpr- 
higpai.;^kUk ijSįrij^į^u-

PADEREWSKI PERSISKĖ- 
LĖ PIRŠTĄ

Lenkų pianistas Padc- 
revski buvo atvykęs koncer
tuoti. Dabar koncertų mar
šrutą atšaukė. Jis per kokią 
ten nelaimę persiskėlč vieną 
pirštą dešiniosios rankos. 
Ta nelaimė jam atsitiko kon ■ 
cento metu Xew "Yorke Pa
dėkonės dienoj.

etas. kad pa- 
rpnistvmai ūžt-

RADO

Saugus, 
rėrlyje r 
lavonas, 
dar nesuse 
žiūrėjus, s 
buvo nužūd

APGA

St. LouiSj 
Carlelton 
son tapo 
apgaulinga^ 
pasiskolini 
sukčiai § ” 
jų bizniai 
jo tyrinęj 
kad pašk 
bankams 
liūdymus 
Paskolą Į&& 
bankųtjr|

Į ŽMOGŲ

su — Lily eže- 
šalęs žmogaus 

tai lavonas 
Policija ap- 

; kad žmogus 
ir imestas.

US

— Murray 
st Fergu- 

inti gavime 
u iš bankų 

,000. Abu 
yje. Kai 

fcpir prasidč- 
Į pasirodė, 

mui jie 
falšyvus 

įgavo stovį.
'ĮŠ vietos 

New Yor-

SUSIRINKS PRIEŠ GUBER- gi 
NATORIENĖS VALIĄ

I
Texas valstijos gubernato- i 

pienė Ferguson’ienė gavo ul
timatumą. Reikalaujama 
sušaukti valstijos legislatū- 
rą specijalėn sesijon. jei jiji 
to nepadarys, ’ tai atstovai 
patys susirinks. Tą nutarė 
daryti 50 legislatūros atsto
vų. Peticiją prašančią legis- 
latūros pirmininką sušaukti 
sesiją jau pasirašė 53 atsto
vai. Bereikia trijų parašų 
ir peticija yra legalė.

UŽ UŽUOJAUTA KOMUJ:.^ 
• NISTAMS

'l'eišiti Taikos 'f,•mojas, išnafeOgi . ‘ , .... -uiejęs <lai)ajtimo ‘‘Zemaivsi 
"C • v 4 • »” -• V '■*. '■ "• t-'?

\'eiiloju sutinkami jtis" Imkrašcio redaktoriai 4̂^ 
urioif jis kaltf-j^ 
tinimą •• Žemai- 
skiltyje ttžiio’-.-^ 

m i i m 11 i st ų snkiA"oi 
iv .. ■kaikūną 
'■'in litų pabaūĮ.-yj 
eimokėjus dar -p

Trys kaliniai liko Lenkuose. Į narna 
nes jų kalėjimo terminas baig5- i šio" 
si, be to, jie kilę iš okupuot >s ; jauto 
dalies ir turi ten savo turtą iri linini . e .*gimines, laip pat ir grįžusių
jų da igumą kilę iš •okupuotos 
Lietuvos, turi ten net savo šei
mynas. Jie sėdėjo Vilniaus 
(htrdino. Balstogės ii- Varšuvo.- 
kalėjimuose po 2-4 metus, kiti 
dar turėję kelis metus kalėti.

(Irižusieji atrodo labai nusil
pę. liguisti, širdingas pričnu- 
nias juos giliai sujudinęs. Susi
daręs grąžintiems kaliniams 
i,'Gimti komitetas spalių mėn. 
2~ suruošė jiems vaišes.

REIKIA TILTO
Jurkupiai (Panmmin. vai.)'. 
>r upę Šatvkšną šia stovi la- 
i pavojingai -r.iręs tiltas.

utai: 
nufi

Keikėte, apsaną-ol 
-ant. žirninė- ir g

■ . . . , .. tono banku.koks tikybinis judėjimas K vis<) Cariet01TO biznio 
bet tautinis. Jis sako, kad žh]gimas kr;ditoriams atsP. 
sirijonai sukilo dėlto, kad: ^moon Jis buvo drn- 
fiancūzai norėjo Sinjoj .1-,bužlu biznvje Jis (labal. v. 
vesti savo kolomjalę valdžia. :?a amžiaus.
o Tautų Sąjunga išdavė;
Franci jai mandatą ant Siri
jos. Todėl Sirija turi turėti 
autonomiją. Tečiau dabar . 
sirijonai varosi prie visiškos 
neprigulmvbės.'

ŠLUBIUS PABĖGO IŠ 
KALĖJIMO

"YVindsor. Vt. — Stephen 
. II. Hoųne šlubas kalinis, pa
einąs tik su kriukiais, buvo 

! išsmukęs iš kalėjimo ir jau 
buvo nušlubavęs 15 mailių. 

Bellovs Pails, Vt. — &Uę ■ kai ii suėmė. Jis persirito 
degė high school. pabūdavo-i per ]0 pėdų augščio kalėji- 
ta prieš 30 metų už $50.000- į mo sieną.

SUDEGĖ MOKYKLA

Nušoko nuo laivo

PRISIPAŽINO PAČIĄ 
NUŽUDĘS

New York. —, Albert 
D’Amore prisipažino teisme, 
kad jis nužudė savo pačią 

I r prašė teisėjo paskirti jam 
. Tuomi teisėjas ta

po nustebintas. Jis sakė, kad
TURĖS LAIDĄ PARYŽIUJE bausmę.

Rusijos sovietų valdžia su- 1 v .
manė savo organo Iz vesti ja nu<^orL , ’Į1
leisti ir Paryžiuje. Laikra- L.
štyje bus straipsnių dalis ir ^ad kalėti iki gyvos ga vos 

nenorįs.

4lttėtisų)os-
“NEVERTA GYVENTI“

Du septynių metą berniu
kai Cincinatti mieste. Ohio 
nusikovė ir paliko ••mirties 
paktą," kuriame sak<>. kad 
'•gyvenimas nesąs įdomus. no<io 
tad neverta gyventi" iv. t<>- imin 
dėl nukeliavo pax Abraomą, tvirti

RADO DINAMITO
;cnai Vilniaus policija, 

tarnaitei pranešus, padarė kra
tą Vilniaus gudų gimnazijos

medžiagos. vadinamos <Tmami- 
tu. Lenkų spauda ta proga ra
šo visokių nebūtų daiktų ir 
šmeižia rudu švietimo istairas.

AUDROS
Rokiškis, šiomis dienomis 
a siautė audros su ledais, ku-

nor
’isin

: n*"

zimo.

Kinu- vėms mim'šė net stogusję^ 
Pasikeitus oru1., daug dar liko 
nesėtų rugių. J yį

DEL BR. PLIUŠČIAUSltU 
NUŽUDYMO

l'ž;-ii nię; reū-mių ministerijos" 
diplomatinis kurjeris P,r. PPiuš-

tiška-. snaiiu mčm MJ nu-' 
žmivius ‘ i-- V liobovm-ko sto- 

miktido- 
kapuos.

arei kala- 
m Liivo..

v ai < i ž

nihilizmas buvo Įsicvravr- 
Rusijos jaunuomenčie. <> vė
liau persimetė ir ; Liet-iv » 
jaunuomenę. Bet t<>ji !:gv 
pasirodo labai užkrečiama 
nes neaplenkė ir *niievišknny 
krašto” —Amerikos.

Bet kada septvnię m-. ~\ 
vaikas kalba ir hPzofuoj;' 
ar verta, ame vena gyveni 
tai vistik labai įcMrmi.

! SOC. DEMOKRATU EILĖS 
RETĖJA

Žeimelis. Biržą a-ps-m. Sra

- galvok 
<•;< sme-i

• 'O. su>
ta?'
Mg

PRAPUOLĖ NUO LAIVO ! KETINA STREIKUOTI
New York.-Xuo laivo! Visi Makakos elektros 

Fort Victoria dinsęo S. par., darbininkai yra nutarę strei
ke!- Bremer. Jis buvo iš Bos-! kuotinuo lapkričio 28 d. 
tono, biznierius, viršininkas i Streikuos dėlto, kad kompa- 
Parker Wilder & Co. fir- nijos atsisakė pakelti algas, 
mos. JBet daroma pastangos strei-

nes streikas
reikštų Meksikai didelę bė
dą. visoje šalyje sustotų 
strytkariai, nebūtų šviesti, 
susisiekimas telefonais, tele
grafais sustotų. Sostinė ne - j 
tektų vandens. |

Meksikos elektros darbi-!0;
ninkai yra susiorganizavę į 
nepriglumingą uniją.

j SUGAVO VIENA KUN D-RO 
i BAKŠIO NUŽUDYTOJĄ

I Trio, -užmari, ’md š. m. spa-
nėr.. 2b d ^'ilkaviškio^ 

L-unkto kriminaurm policija .3 
i M‘-rkim':‘> -uv.- \ o vb-ną kun. 
įd.'-c Bakšio iimudytoją Petrą 

utasi- pataipin-’ 
lėiimė. ėmė ne- 

niovė gerklę. 
>. kad nėra vii?

Dar
SURADO MINISTERIUS |
Ilgai užsitęsęs Lenkų mi - Į 

nisteriu kabineto krizis. pa
galiau likviduotas. Sndary • 
ta koalicinis darbo kabine
tas. Tas faktas parodo, kad 
Lenkijos "pakrypusio ūkio 
padėtis perdėm opi ii- p>avė
jinga, nes priešingai vargu 
bau partijos bendrai gelbėtų 
situaciją. Ar pasiseks nau
jam Lenkijos ministerių ka

lbinėtai ūkio ir finansų kri- 
izius pašalinti —ateitis paro- 
lūys. Pagaliau tatai parodys 
ateitis. Sunku sugyventi 
partijoms, kurios vedė am
žiną ir nenuolaidžią kovą ?

Buvęs kadaisia • Lietuvos, 
koalicinis kabinetai taip put- 
parodė, kad tokio- kabineto’ 
darbas daugiau panėši i Kri-: 
lovo pasakėčią “Gulbe. ly-Į

bei J-'e< lerae &

sirmkiina>. --eram Lib jiana-. p: 
Platų pranešimą, apie įbeiirm 
darinis ir apie ekoneni|g| 
hininkęi 
padarė

Lietuvoje pa|ffi
Armuo at<tovas.

n s Ylvtan-

mą. ĮPersipiovc tuiy 
n. Ffm« u^svmkti.

>■•«$

dl
Laivas grįžo iš Bermudos. ko išvengti, 

kur žmonės važiuoja vakaci- 
jų. Jo kambarėlyje rasta 
raščiukas, kur prašoma pra
nešti apie dingimą jo fir
moms.

Jis biznį buvo paveldėjęs 
nuo tėvo. Prie tėvo biznis 
ėjo gerai ir turėjo didelius 
turtus. Bet tėvui mirus biz
nis ėmė smukti. Galop pri
sėjo puikiuosius namus par
duoti. Tas-suėdė jo nervus 
ir galop privedė prie to. kad 
nusiskandino.

E, n^G^NĖS AUKA • U
—'.s?S’mnes '..B-'-u- nešk. Čia

na< (-totu- virsimu- ;
Stulgis (mokytojas'). |
(sklvpininkns). Froi-, nesenai Buvo toks atsitikima^.

PAŠOVĘ P0LICI9TĄ, PA 
BĖGO SU $50XX»-

Chica^o, Ifl. — Penki ar 
šeši plėšikai pastojo kelią 
banko klerkai, kurs iš vieno- dvš ir vėžes,”. Pasak kurios 
banko nešė pinigus į kitą.; 
Nors jis turėjo ir sargą, ir 
nors policistas pribuvo į pa- 

! gelbą, bet, vagiliai vikrini 
ryžitij^ rengia visuotiną su-' Coolidgė jau rengia savoj Begesinant buvo sužeisti še-! apsidirbo. Pašovė pblicistą. 
važiavimą. pranešimą kongresui. I ši gaisrininkai. : I pagrobė $50,000 ir pabėgo.

su kitais užsieminejus. Sake.

Donatas 
bergis ''amatininkas’) ir Dar - V ■ 
brauskas (amatininkas). ups

Iki šiolei darbininkai šiarr.e . l’.al 
kampelvje buvo visai neorga-;sčv-i 
nizuoti: juos tiktai suvedžiojo o.- ' ! 
ir visokiais budais mulkino es- 
dokai ir komunistai, žadėdami 
rojų, šiandien jau Lietuve- 
darbininkas suprato jų klas
tingus vyljjus, Jipga yš jų ir 
spiečiasi į rimtas krikseionis-

.-.ir --'levo Lsuomeb
... Simno o-vventoja^'-A^ 
ė'tti inižvbų su

nr> I’1'! G
■•.n’--! Vvnnn

- n<:

spifrto.

- v-UjA bet nuo

ud J... L nes BaliūRįO
'•'tn.t <mbrvs ĮPyQ

— ----------
francūzų kalboje.

< “Baltieji” rusai Paryžiu
je sako, kad raudonoji Ru
sijos valdžia sumanė tą dar
bą dėlto, kad sausio m. 1926 (troš savaitės susirinks Suv. _ 
m. anfi-sovietiniai nišai Pa.-į Valstijų kongresas. Prez. | stelių paridarė už $25,000.'.

SUSIRINKS KONGRESAS

Washington. — Už pusan-

SUŽEIDĖ ŠEŠIS GAISRI 
RINKUS

Lowell, Mass . — Ištikus 
gaisrui prie Dover St. nuo-

DZIMBINI VAIDINIMAI LAPKRIČIO MĖN, ĮVYKS:||
‘ pfenktadi^f, Cambridge, Mass.

žS-^šeštadieny^ Brighton, Mass.
’ ZSri^lmiadjenyj Na-shua, N. H.

Vairiinimams V^iovntiią»juose dalyvauja ‘'Dzimdri 
dri“ artistai7Jj|0ikiWs-4r V. Dineika. Programoje jup 
vaidinimas, ’ ^Shoš^ įmonologai ir deklamacijos.

- -ik

kiekvienas savo kryptimi! 
važiuoja. į

Flotido.j vien per snalio, 
mėnesi įsteigta 76 nau ii ko
teliai.



Yorko 'teisėjo ginusia turiu būti) prie še!

yestijas,” , oficįališką val-•dėmesicL: “Mes turime pafin-

, _ i. ‘ IJcll Jcltl 11111 ILSI U.L“sale ne negalima. nesi , , *. ... klešnių komunistu veikeiu
T’.-V r/z'sni A"rt litvSA 1 \T»1 4j. I ** ‘J <-

1914- metais are

n and suburbs_____
gn eountrięs yearly_.

saketi. .Gailaus, ką aš žri

■riif

ai^Sdiiūn-zbldfiMius,' geimsį 
. iresnius Iretkarčiais :

Prenumeratos Kainai
_$4.5Ū Metams----------------------- .' $4.50
..$5.50 Boston’e ir apylinkėse _ __ $5.50
..$5.50 Užsieny _______________ $5.50

“DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Mass.

Tet. South Boston 0620

nau kas tave įdomauja. Nors l^^ruštį, ,tai ten radau

(ĮH* WO1K1>)

every TUESDAY, TETOBSDĄY and SATURDAY
------------ by lygybės 

rūmai, o jų mo- 
ir rūsiai.

Ne taip senai skaičiau ‘*Iz-

J08EPH*S LTTHUANIAN R. C ASSOČIATION OI* rūmai0 *. u. vr ĄVoiId e tilpo straigč- ^dzMipaai, Aciu uz laiškuti išsprunku, i miestą/ ba dau-^lian^'iaildynės
r Yorko -teisėjo irJar labiau už pinigus, .gilusia‘turiu būSprie šei- ‘ y
kuris yra vertas. L'rAciar daugiau tokiuu bū- mynbs, tai sunku tau apipa-

aS aecond-class matter Sept. 12. 1915 at the i»ost otficė at Boston, Mjub. ^lis N-C 
under the Act of March 3, 1879.” . McAdoO

SįRAtoptance for mailing at special rate of (fostage provided for in Scctloa 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918”

Snbscriptioii Kates:

išDektinėle Upeliais Plaukia
U’rie Suvienytų Valstijų aštuonioliktojo paragrafo y- 

IIŠTa mažas priedelis, kurio dėka visa Amerika turėtų iš- 
f^Bžiūti.” Bet istatvmėlis ir pasilieka istatvmėliu. o šalis 
|Oaip buvo, taip ir tebėra šlapia, šiandien galima mat\'- 

tik tą skirtumą, .kad tam prochibicijos priedeliui ne
sant Amerikos girtumas buvo žymiai mažesnis nei šian
dien. Tai neplikažodžiavimas. o faktas, remtas argumen- 
>tais. Anu-rikoiiiški.iji.i įstaigų statistinėmis žiniomis, su- 
sTinktomis 457 miestuose, kuriuose gyvenama daugiau 5.- 
000 žmonių. įrodoma.z kad girtybe neišpasakytai auganti 
rir kad girtaujančiai vaiki] ir šoferiii (draiveriu) skaičius 
paniekęs negirdėto iki šiol Suv. Valsltijose laipsnio.

ti jaunuoliies, kurie -yra tar
pe penkių ir keturiolikos, 
ir mėginti mokyti juos dva
siškai ir moraliai. Didžiu
ma jaunų vaikinų dvidešim
ties melų sudaro didžiausią- 
-armiją prasikaltėlių. .Tie 
savyje neturi pasigailėjimo, 
inieilės. draugiškumo, dėkin 
gurno ar supratimo atsako
mybės. J ie neapkenčia savo 
fgimdyto.ių. pažemina įsta
tus. ir esti visada atviroje 
karėje su jos perdėtiniais.”

Čionai yra užtektinai nau
dingo protinio maisto kiek
vienam rimtam tėvui, kn-j 
riam rūpi vaiko, gerovė ir; 
ateitis. - i

Ąhnitiįpj nebesiųsti, peš ga
li pražilti. Mes dar visi gy
vi, iioars gerokai sirguliavo- 
me. Ruošėmės važiuoti Lie
tuvon, bet ligos sutrukdė. 
Nusibodo Rusija. Vargas 
tok pat, kaip ir buvo. Dar- 

įbo žmogus vergas, o komisą- 
• raspoaias.

Iiti> kartą aš likėjau, kad 
komunizmas su socializmo 
mota darbininkiją išgelbės

rtuotųjų už girtybę visose Suvienytose Valstijose skaičius 
-Jbnv pasiekęs apie pusę miliono. <> 1924 metais tos skaitli- 
jiiės tik 457 miestuose pa>iekiisio> 600 tūkstančių.

( Lyga tvirtina, kad prohibicijos įvedimas visiškai ne- 
ffigęrjpasiekė savo tikslo svaigalų sutvarkymo ir šalies nublaivi- 
|||ę/£iimo dirvoje. Anaiptol. Padėti' nė gerėjanti, bet kas- 

blogėjanti.
.Naujoji gem 

K.^lkūniii negerdavi>.

•jbijos yĮiatina'os d<>me< kreipia į mokyklos vaikų girtavi- 
iną. į priaugančią ją jaumionunę ir į (-harakteringą masi- 

*nio girtavimo ap^i reiškimą šoferių < draiverių) tarpe. Di- 
.-pžįausias areštuotųjų už^šrtybę .'kaičius, tai Šoferiai.
: ,= įdomiausios prochibicijos pa'ekmės šoferiu tarpe.

Vi'*- -metų i metus būdavl yicimfįa? 
ūaliai priaugančiųjų aunmm'

- girtuokliaiijauei
Kt ' Pav. Xev.- Y<»rk

3919 melši. ne])
4.

1916 m. iki
1920 metai''
1924 metai>

pasiekta vi 
Birt-r'“ 1 -1-

B

liius Įnikus ,'U dai
apie 484 miošiniči

Tas p;lb di'd;
Bostone ir kilu<»i

Labni limiun

ui rti

“TIK POTERIUS MOKINA”
Tankiai laisvamaniai pri-l 

< meta Katalikų mokykloms. Į 
kad icisc nieko daugiau ne-i 
mokina kaip tiktai “pote-| 
riij.” tštai pastaromis die-į 
numis M. II. S. Pirestone. di- Į 
dis guminių ratų išdirbėjus, f 
Aki-on, Ghiu paskvmė kvlu. . „ ,V1 , ,x- , . >sav..velniška darba.mi metų stipendiją m.ki--
niui. kuris parašys graž’au-į Tta priedermė yra žino
si slraipsnelį paskirtaje te -ti, ią vaikas skaito. Jeigu 
moję. Kiekviena valstija .tėv#nesupranta, tai turėtų 
-gali orisiusti liktai viena ge-' pastaugti Tu. kurie žino, 
riausį raštelį išrinktą iŠ vi-; b-idad tėvas ar motinb ne
su geriausių jų mokvklęi vi-I turtą pašidžiąugti: “Mano 

. soja valstijoje. Iš šimtų j Jonikas, bus-mpkrtas, žiū- 
augštesnių mokyklų, viešų ir rėk kiek ji.s.jjisokių- knygų 
-Katalikiškų Massachusetts perkalto.” rr'"’p j;" p — 
valstijoje geriausi raštelį skaro. bet kokią. jis naudą 
pridavė mokinys iš .ša. JM-. aphi iš to skaitvmo. Ko
rijus llifjh School.. Lynu,' kisnedis tokis ir vaisius.

' Jeia tėvas ar motina skaito
Ką mūsų bedievėliai atsa-:ir liko savo namuose bedie- 

kys į šį ? Tai]), tai vis tos , višfclsiiki-aštį-ar knygą, ku- 
‘'burtų ir tamsybės” pilnos .ris nir;>]atos stengiasi išplėš- 
kuniąii mokyklos, tos liufly- ti iumopaus .širdies dora, 
nūs kurios skelbia “prieta -. tuonų pasekme bus grau- 
tiis. verriją.’' jaunimą nie-• dina ir liūdna.

TJ Hefitriai katalikai ko- 
prie* liedierišha

A em o.if i ulini e sa^o 
raih'H prakilniu.^ 

oz nedoro rasiftoio

ro. reikalingo gyveni 
eiŠmokina.

kad prmiibu 
sumažino ei

- -kaulinėmis Įrodo, 
imu metus ae tik ne-

VAJUS W KNYGŲ 
SKAITYMUI

laai gerai žinomo, nes damr esame La 
yia mūsų broliai naminio ili 11 >ii(i• • i 
Ilginome saugotis nuo m baisaus /mo

rį'. Ine visus ir eirtuolius ir blaivin<»ins pradėti kovą su ta 
liga, bet deįfi. tuom tarini m< s skėstame vis giliau ir gi- 
•Jiau alkoholio syvuose.

Tiesa, turime įstatymą, verčianti užlaikyti blaivyl*;; 
BT jis geras ar blolgas. turėtu būti pildomas. Bet kur tau! 

^įSusipratę ir susitvarkę klauso įstatymo, bet demokratiŠ- 
1 ' i ■ ■ - ------ purjP 31(..

•;iŠę. (if-

1 spėjami-.

žiojami.
Prochibicija. kai]) tataknv vieną kartą patvirtinta, 

^naudinga tik “butlegcriams,” kurie iš vargšu žmonių 
Įufpia kruvinu prakaitu uždirbtą centelį.

Darbo žmonės, negalėdami mokėti ankštu kainų už 
degtinę, geria “moonsbinę.” kuris be laiko suardo ci

nizmą ir moraliai išgriauna m- vieną dorą'šeimyną.
Nenorime čia ką nors prikišti prochibicijosįstatymui, 

||Įiris iš fantastiškos prochibicijos nori padaryti realią, su 
iįoniii gyvenimu suderintą, blaivybę. Tiek tėra žinoma. 

|.-ddabartinč padėtis yra nepakenčiama ir būtinai taisy- 
a ne tik mūsų išeivių tarpe, bet ir visose Suvienytose 

i jose. . - r,
y»^;\Dgai taip ‘‘sausais” bebūdami, nuodiįį syyuose be- 
įgBHcdami veikiai sunyksime ir išnyksime. ^Lietuviai tuo 

etų labiausiai susirūpinti. ’• Ay?.
įU-Sausa ... o degtinėlė upeliais plaulaaU'U ' .

visa atvirai rašyti negabių 
bet kai ką parašysiu, kad, ir 
nelabai turiu noro,

Maskva — visiems žinoma 
— Rusijos sostinė. Kada ge
nerolas Judeničius ėjo ant 
Petrapilio, tai visa sovietų 
valdžia persikėlė į Maskvą, 
už Kremlio sienų, po ko 
Kreinlio lankymas* pašalie- 

’ ’čiams tapo uždraustas. Spa- 
' llių revoliucijos pradžioje 

vienas ar kitas valstybinio 
gyvenimo vyras — komisa
ras pasirodydavo tai vienam, 
tai kitam susirinkime, ku
riuose ramindavo žmones ir 
apie laimės dienas pasako
davo. Bet kada sužeidė da
bar jau mirusį Leniiąą, di-

nuoargo. bet kai pamačiau, 
tai tas pats neteisingumas ir 
veųiškumas kaip būdavo 
prifearo.

Girtumas būdavo tas, 
Ikadpizma dirbtuvės savi- 
ninlas. su kumščiu mus val
dė. o dabar komisaras su 

Įšalimi daboja. Apie visas 
; laisis sunku tau aprašv'ti. 
.o gšn gi 
už laisva, žodi galima prie į . , ,v , ~ ,i . . pasirodvmas isiivko. vai
sietis pakliūti ir švininių Į .
piptii paragauti.

Į laiške klausi apie Ma

džia pasidarė labai atsargi 
Dabar juos gali klausyti til- 
dirbtuvių delegatai, 1___

pranešimą,. kad Maskvoje e- 
sama net 100 < tūkstančių su 
viršum bedarbių. Tai buvo 
vasaros meto žinios, bet kiek 
jų bus žiemos metu, kai lau
kų darbai sumažės ? Bedar- 

' bių dalis gauna pašelpos — 
iki 7 rublių mėnesiui vienam 
žmogui, o. kitiems, truputi 
turtingesniems, kurių šei
mynoje bent vienas tarnau
ja, nieko neduoda., Pirmiau 
tie žmonės stovėdavo ties 
darbo biurais, o dabar juos 
du kartu i mėnesi surašinė
ja. Ir taip be galo jie stovi 
ištisus metus.

juod^-^ūąL < Oą 
gaudamas 30 rublių į unėrį 
ir gyventi prie tokios: brąil 
genybės, kai pas jus, ‘rainą* 
dirbti dviem ar tium'ffėl'yieJ 
no, t. y. gauti 90 rubĮĮųJnįįė'- 
nėšiui, ir tai bus bl'ogiąumė- 
gu pas jus. Jeigu ne mano 
šeimyninė padėtis, tai pė
sčias iš Maskvos būčia parė
jęs Lietuvon, bet dabar sun
ku ką sugalvoti, todėl žmo
gus vis lauki, vis vartais!. .

(Toliaulaiške kalbama a- 
pie asmeniškus reikalus, to
dėl skaitytojam neįdomu,ne
dedame. Red.)

Lik sveikas ir palinkėk vi
siem pažįstamiem.

Tavo J. L........

Kaikurie vyrai yra visiš
kai atviri savo pačioms, bet 

O jei neisi i -i1! dauguma bevelija turėti 
biurą, tai tave užrašys bur- šventą ramybę namuose, 
žuju ii- uždės mokesčius.

A isokie ančdėliai. o ypa
tingai pabaudos tiek įėjo į ■ 
madą, aš galvą duočiau nu- 1 
kirsti, kad svetimšalis, ku- Į 
ris atvažiuotų į Maskvą ir* 

kurie ''ieną dienelę pasivaik-j
paskui visa praneša dirbtu- S('i('t’ų. tai nuo pabaudų pa- 

jvei. siusti!: tai tramvajui! įsėdai j
ici, . Žinoma, reikia, gi saugoti Jani cnant.

ketu-‘iraim rau^ pildydama savo kaili.
) ko neturi ir nieko nemato, 
tai nieko dr nebraių*ina. 0 
jiems .kaip-gi ne branginti: 
sėdi, kaip sako, minkštuose 
krėsluose, geria, valgo ką 
tik nori — visa jų malomi- 

‘mui. Kaip nebranginti! At-. 
si meni girtuoklį Petrą K., 
kuris greta, tavęs gvveno. 
Dabar jis didelis ponas: ga- 

I V<r-Aleksandrovskio gelžke- 
;lio įgaliotinio vietą. Jo “ga
bumai” tau žinomi. Jis gau
na 500 rublių į mėnesį, už
ima hutą iš 5 kambariui ir du 
kartu į mėnesį važinėja į 
Minską ir atgal atskirame 
vagone, už ką taip pat gau
na po 7 rublius į dieną. Tai 
tik mažiukas proletarų po
nas. bet yra didesjj’ų. kurie 
dar daugiau gauna.

Bala jų nemato, 
kime po Maskvą, 
miestv — Kremlius 
mū'ij valdžia. Aplinkui g}'-

jus platinti geras, dorasirį 
pamokinančias knygas. Kol j 
mes Katalikai turėsime Baž- ■ 
nyeios paskirtą žmogų, ku- Į 
ris cenzūruotų blogas kny
gas. ir praneštų mums apie 
■ją bloirumą. tol tėvai savo 
namuose turės būti sargais 
prieš blogas knygas ir lai
kraščius. Kaip atsargus tė
vas ar motina būna, kuomet 
namuose randasi gyduolių 
su parašu “NUODAI.” 
Tokias gyduoles užrakina 
arba padeda augštai ant len- 
Tynos. kad niekas prie jų 
Ineprieitų. Klauskime, ar 
tėvas ir motina elgiasi taip 
savo namuose su blogomis 
knygomis, ir laikraščiais? 
Keli Katalikai tėvai pil
nai žino ką jų vaikas skaito?

Nelaimė! Paprastas tė
vas. sužinojęs, kad jo nat 
Įnuose gyvena keikūnas, iš- 
|neta jį laukan, bet tankiai 
jis nepaiso jeigu raudasi jo 
pianuose blogų knygtj ar lai
kraščių, kurie galėtų pavog
ti vaikų nekaltumą iš jų šir
džių. Todelei kad kaimynas 
paskolino ar vaikas parsihy

molina mažai atkreipia aty 
dos Tokia knyga eina ii

Kol žmogus nie

kaip jis per-j

Keliau-
Vidur-

tai iš jo iššokai 
•nesustojus, tai ne ten kur 
reikia perėjai skersai gatvės, 
tai ne ten nusispiovei, tai ne 
ten numetei papirosą, tai ne 

’te-i sustojai. Kad tai būtų 
žmonių labui, tai nieko, bet 
tos pabaudos daugiau reika
lingos tam. kad valdžios iž
das būti] pilnesnis. Mat da
bar nuo buržnių nebeualinm 
lupti, nc-s buržujų vietose sė
di komisarai, tai lupa nuo 
darbininkų.

O kur gyvena bedarbių ar
mija ! Ji gyvena prie visu 
gelžkelio stočių, ’len susi
randa darbo: tai čemodaną 
nutemps, tai į kišenių įlys. 
o geriausias dalykas, eiti, 
kaip sakoma, ant didžiojo 
kelio ir plėšikauti. Todėl 
plėšikavimai ..ir užmušimai 
labai madoje. Tuo pačiu 
tikslu nesenai plėšikai trau
kiny užmušė Lietuvos pa
siuntinį. Tai vis darbas tų 
paė-iu proletarų — bedarbiu, 
kurion)" rojų bolševikai ža
dėjo.
Darbo visiems neužtenka ii''

GUNARO
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina3ktesos gugrąJtlniy 
laivakorčių

i Kauna ir a t a 1 ant
BERENGARIA ir
MAURETANIA............ S211
AQUITANIA..................$215

Pridėjus Taksą

l LIEPOJĄ IR ATGAL ftlAIS 
LAIVAIS $18$. 
Iš Bostono:

Samana______ Gruod. 13
Caronia_______Sausio 24

Į Lietuvą greitu laiku. Išpiaukimr'. 
kas sereda. Keleiviai uepiliečiti, |- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar į
CL'N'ARD LINE 
126 State Street

Boston, Mass.

Boston, Ma-SS.

PALANKIAUSIAS

ŠVĘSK KALĖDAS 
NAMIE!

Keliauk per Bremen ą
S. Ml'ENCH]

Lt' ETZOIV
. OOLUMBl

Kito išėjimo

DARBININKE!
Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalvojai apie 

sivo gentis Lietuvoje Z Kiekvienas Amerikos Iie- 
Ita vis siunč-ia kokią nors dovanėlę giminėms—ne
atsitik ir Tu.

Lietuvos žmonės mėgsta spauzdintą žodi, 
ji-e mėgsta gerą knygą, liet nevisuomet išgali ji 
įs ig-yti.

Cferų ir naudingai knygų gali gauti “Darbi
ni nke.’’

"Dailininkas” suruošė gražių Kalėdinių 
knygų siuntiniu, kurių galima pasipirkti. Siųsk 
dolerį, o gausi trijų dolerių vertės knygų.

3 dolerių vertė* knygą už t dėl.
Jeigu nori knygų siuntinėli pasiųsti Lietu

vi >iu tai užpildyk šitą lapdlį ir iškirpęs-su $1.00 
prisiąsk.

ŠVĘSKIT KALĖDAS IR 
NAUJUS METUS LIETUVOJ

skaičių ir net uždaro fabri-1 
kas. todėl kad daug pigiau I 
nupirkti užrubežinį daikto. į 
negu padaryti patiems, to
dėl kad kitur mažiau prižiū-j 
retoji], o pas mus 5-6 darbi- į 
įlinkam. 7-8 prižiūrėtojai. ■ 
taip, jei neblogiau, kai pine 
caro. Jeigu dar prie to pri
durtame štatus policininkų, 
ar milicijos, raudonąją ar
miją, j ūmi ir oro laivynus, 
tai vaizdas visai aiškus.

Komunistai susiriesdami 
tviriina,kad dabar darbinin
kui daug geriau, gyvenasi, 
kai carizmo laikais. — Kai 
paklausi: ‘4 Kub ? ” Ta i pra
deda politiktfbti. Tikrai: 
pirma darbininkas dirbo 12 
valandų ir Šiaip taip išgy
vendavo, o dabar* oficialiai 
dįrba 8 vai., o likusiuoju 
laiku užsiima kuo ^ali, kad 
tik iš bado nenumirti. Ka
da aš 1912 metais dirbam A- 
ineįikoje, kai buvau dar iie- 

i! vedęs, tai prie vidutiniško 
įjždarhįo, aš galėjau, dirb- 
damas- 9rl0 valandą, nešioti

Specialia Išvažiavimas

Laivu “Eštonia” 
8 GRUODŽIO tlŽS
Tlpsios į D.-inzigij ant to paties laivo, o 
:x tenai į Klaipėdą tiktai vienos tiak- 
tles kelionė laivu be jokių ekstra Iškii- 
žčių.

Jau laikas rengtis fr reikalingas ke
lionei |M>pieras Išsiimti.

Nusistebėsite speciališku patarnavi
mu. valgiu Ir maloniu apsiėjimu ant Šio 
laivo, o ypatingai dabar iU“inos laiku 

kelionė jūrėmis nnt to inrties laivo
IS NEW YORK O BRVBIE^I 

PAČIĄ KLAIPĖDA
laimi jums patiks, nes Išvengsite'HgO'. 
važiavimo gelžkelfu i**r svetimas ifaliž, 

atvažiuosite viindėnht Stačiai*[4<'

-4-
i;3

UŽ $1.00

Petro rdė

*
Kaima* .__ ...
raisčiu* . ............

TO trini ar apskritis
.'f.. • t 1

“DARĘIinNKAS
366 ' -I • ’/ipii

•?

Ko mm>.« f.a i mkąrėią y< Kctc. ■ 
Raxfan'o ir Pkiladclpniįns į ‘Klaipę > ’

3 ktesa SU07.00; nhi
2 Ųe^n SI 32.50: >il>i pusi ŪktelįfSįH’ 

“llpvennn-tnx"
A įsiminkit, jog-vien«tinė LinljaąklitlĮ>*yS 
laivui TOftis i ix»rt4

LKstuVos palte KlaipėdM^ėtt.

BALTI0 ĄjamiOĄ
9 Broadway New York



ii kad pas j pir katalikiški lai- 
ikf aščiai rastųsi.

n m tisų perlaidomis nėra jo- 
Tai senai žino-

fe*'

‘ TUS

Pas. mus nors neskaitlinga
fiuoįa, bet jautri. Yrą.narių Pora- metų’ atgal West- 
gerai suprantančių organizaci- minsterio žydeliai: lietuviam^. ;
jos vertę, yra .pamylėjusiu kailį išpylė ir peiliais nugaras j

jį širdingai repiia .ir nuraižė. Tai bnVo kaipo atly- 
inimas už širdingą žydų pra-j 

monės rėmimą, nes* daugelis 
žydų iš lietuvių gražų Biznį da
ro. O tuom pačiu kartu lietu
viai biznieriai skursta. Pa vyž
ti in, tik viena yra drabužių ir 
Įeitų smulkmenų krautuvė, ku- ; 
rios savininkai yra pp. Širvąį-1
■• iai. Labai tikėti, remti ir jei- ™tTVinū"h<*š 
-n lietuviai taip remtų lietuvĮ. vj.. gieslnw tai tjjomet ne. 
Kiup remia žydus, tai hetnvių.reik6tlJ yartoti iqo5kav0jj;» 

^'“viernųjų,” “mučelninkų,” 
“griešnųjų” ir t. p.

« € e
Detroite susitvėrė pramoni

ninką draugija. Jos tikslas 
l_ kiek iki Šiol paaiškėjo, tai su-

“Daib.
geidžia kad gyvuoti} kogeriau- g! 
šia.

Laikytame susirinkime lapk. 
4 d. buvo skaitytas laiškas nuo 
centro valdybos. Tuogaus mū
sų sekr. P. Sprainaitis padavė 
įnešimą aukoti $15.00 tam rei
kalui. Visi mielu noru sutiko.. 
Tą turėtų visos kuopos pada
ryti. Alės ' visi žinome, kad 
‘“Darb.” mūsų visų ir mes visi 
turėtume juomi rūpintis, ji už
laikyti, nes jo gerovė priklau
so prie mūsų.

Ir pas mumis atsiranda to
kių narių, kurie nepaiso. Ant 
susirinkimų ateina i metus 

‘karkų tai ir viskas. Žinoma, 
tokių yra kurie negali. Bet 
yra tokių, kurie gali Ir žino 
kati susirinkimas, bet verčiau 
kitur laikų praleidžia. Kas bu
tų. jei visi taip darytume? Tai 
nieko nebūtų.

Susirinkimus laikome ^kiek
vieną mėn. pirmą ketvirtadie
ni. Meldžiame visų narių lan- 
kvtis.

biyni'Tių būtu ne viena; 
h^imts.

Kuomet F. Gustaitis darba
vosi Susivienijimo kuopoje tai 
pinigų visuomet būdavo, 6 
kuomet nuėjo pasilsėti tai iž
dus ir išsituštino.

&

M

tx-

Kep.

n^ū'sekieto^ 
iriatas yraįavįs
iskundinją. dM siunciąijiąjį^^^lčSu d&vąnąs siųsti į Lier 

jifcTagmfmij tai įaw ^tikraft laikas;
■keti šavo mokesnius. PasaĮ:^JPasiruppa^į^e tuo reikalu 
tą laišką,, centras be pamary dabar, be atidėliojimo. Gi 
to reikalaująs mokesniu,-kup ' T "
rie jau esą įmokėti kuopi! 
sekretoriams. J tai tenka, 
pasakyti, kad tai ne centrb 
kalte. Centras nerasdamas 
savo rekorduose apmokėji
mo pažymėjimo, savo parei
gas pildydamas, siunčia pa
raginimus. Iš km* centras

v j. ~ » ^si pri^^bso^&'pnfe^Darbinžn-
pono Prįgratnų vedė
iri taoc L’OTntt L’ivb-i loi - * ' / v -

Adonafe Bactegiiuas, įžymus 
vietinis vėike^iš. Pirmiausia 
kalbėjo M*. ' Arzis temoje: 
“Koksai skirtumas tarp orga
nizuotų ir neorganizuotų dar
bininkų. Gerb. M-. Arzis mus 
clevelandiečius paadrė “surp- 
rise,” nes mes nei nesitikę jom 
išgirsti iš vietinio kalbėtojo to
kių gilių minčių ir gerai ap
dirbtų.

Po prakalbos buvo sulošta 
dvi komedijos: ‘“'Vienas iš mū
sų turi apsivesti” ir “Daina 
be galo.” Abi komedijos la
bai juokingos ir gerai atlilktos. 
Vaidino J. Saaduskas, P. Bart 
nikas, O. Kuprevičiutė ir A. 
Stasiliūnas. Tai seni vaidinto
jai. . Pinnu sykiu, vienok gan 
gerai pasirodė. Po lošimų gra
žiai sudainavo porą dainelių 
vyrų kvartetas po vadovyste 
V. Greičiaus. Publika gausiu’ 
delnų?pTojinm du.-syk atšaukė 
atkartoti. Po to sekė šokiai ir 
tesėsi iki vėlumai, griežiant

Į Nekurids mūsą moterys širs
ta kam M. Bagdonienė už gabų 
svetimtaučių mokinimą gavo 
pirmą dovaną. Man rodos' už 
tai gavo kad gerą mokytojavi
mo darbą atliko. Už tai ii- do
vaną gavą. g 

M t»
West Si dės choras labai ge

bai bažnytines giesmes gieda, 
bet būtą labai gerai, kad kas

rengt bankietus, pasilinksmini- 
mo vakarus?

Kazys Stepanauskas vis tan
kiau ir tankiau su numirėliais 
susidraugauja, nes kaip maty- 

į ti tai pilnai savo darbą žino ir 
prieinamai patarnauja, nes yra

J. Janušiūnas vėl toj pačioj pilnateisis grabOrius.
vietoj užsidėjo valgomų daik^ Gelvoniškis

] . šarkauskas savo '“krū
mą“ pardavė dėl to,' nes girdi 
kostumeriai perdaug pradėję 
šeimininkauti.

DETROIT, MICH.

Vyčių 79 kuopa savo veiki
mo neparodė jau per ištisus 
metus, o gal ir daugiau. Bet 
per pirniesnius laikus minėta 
kuopa daug didžių darbų yra 
nuveikus. Priežastis kuopos 
išnykimo, tai trūkumas gerų 

‘ '^ofųTnūsą-^aTBuotojų tai-įie.
Apleidus Detroitą gerb. Alek
siui ir gerb. kun. Kemešiui, 
draugijinis veikimas žymia’ 

♦apmirė, o ypač jaunimas.

Darbai Detroite eina gerai, 
bet iš kitur atvyk ilsiems užsi
ėmimas sunku gauti.

*c r ?
Kuomet Detroito bedievių f £ 

draugijos parengia vakarus, 
teatrus, tai žmonių prisirenka1 
pilna svetaine, o kuomet kata
likai ką nors surengia, tai k e 
dės be žmonių riogso. Kodėl! 
Todėl, kad mūsą vadas kiek- 

■ vienam daugiau susipratusiam 
katalikui per galvą tvoja už 
tai. ir tas apie idėjines draugi
jas bijo išsitarti. Vadas nesu
pranta. kad tik idėjinės dr-jos 
gali atsispirti prieš bolševizmo 
ir laisvamany bes pavojų. Jei
gu būtų mūsų vadų stiprina
mos, tai Vyčių kuopos, L. D.
K. S. kuopos, Federacijos sky
riai gyvuotų ir ant katalikui 
parengtų vakarų visi lankytų
si. Bet mūsų vadai atbulai da
ro, apie idėjines draugijas bi
jo ir išsitarti.

S®

<a!s Lietuvos žmonoms inalo* 
liausiu gauti iš Amerikos '? 
Litų pluoštas; Tad- $er Lie- 
uvių Prekybos B-vę pa- 
i ųskite saviškiams Lietuvo- 
e kalėdines dovanas dabar 
lavidale Lietuvių Prekybos 
B-vės perlaidų. Su kitais 
pinigų siuntinio Lietuvon

.Pranešu, Jog. ką tik; U6jo 1S-.g 
MehiviSkų §oklų knygutės aut si 
fcįųribiįe. telpa 37 numėtlai, 3 uu 
kadrilius, 1. guliupas, 8 polkos, 
vai, 3 nuiaurkos h- daug kitokį 
A iškų šukių.

gali žinoti, kad kuopą sekre- mdais yra visokiu bėdą, bet 
toriams jau įmokėtu, jei se
kretoriai tą mokesniu tuč- ‘kili bėdų.
tuojaus po kuopą susirinki- nias dalykas.
mo centrui neprisiūnčia. Pa- I Naudokitės mūsą pataiua- 
stebėta, kad yra tokią kuo- vinių šiuo kartu ir visada, 
pu, kurią sekretoriai net 
keletą mėnesių užlaiko pas i
save mokesnius, o tuom tar- nia doleriais, bet adresatai 
pu centras siunčia atskirus norėdami gauti vietos pini- 
paraginimus nariams. ~ 
kia padėtis 'sudaro nemalo
numu ir nariams ir centrui. 
Pasigirsta nepasitenkinimo 
balsai. Kad to nebūtą, cent
ro sekretoriatas prašo kuo- 

puikiai Luizų orkestrai. p{l sekretoroą. kad butų
‘Teisybę mylintį]kreipiama daugiau domės i 

_________________________ _Imėnesinius raportus, kad tie 
i raportai būtų siunčiami sa- 

Visi nemsisekimai orffani- vo laiku. 
Organizacijos tvarka — 

pirmiausias akstinas prie 
stiprėjimo.

Sekretoriatas

Siunčiame pinigus ir į už
imtą Lietuva. Ten siunčia-

To- gauspagal dienos kur
są.
LĮTHUANIAN SALES CORP.

366 West Broadway
So. Boston, Mass.

Darbo žmogus pažangus tik 
‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ yra tavo prie- 
telis.

siuillitliu $1.00.
LONGINU

120 IVebsler Avė..

$1600 TIK UŽ 60 CENTV’ f
Atsiųsk 60c., o gausi, ne 

gaiš, bet žolėmis, daugiau, . 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,O(^A||| 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtąjį 
visai tuščias daiktas tokiam žmo-Ą^lįįg 
gui. Mūsų žolės yra kas kita. SlHjlfl 
teikė sveikatą tūkstančiams, 
teiks ir Jums. Pataiso nesvelkus .||| 
vidurius, prašalina strėnų 
mą, kosulį, dusulį, patrūkiti><- ‘ 
skausmas po krūtinei, iiervą’sįįį^A^B 
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gaifflfS|

’Brt. Kain 2488

silpnu:

E7256

16020F MANO SUVVOKIšKAS
310 puslapiui kai nuo-

16025F
'•TIKIMIEJI

16026F

Harmoningi ir ramus var- f-grejtti taip ka<l jūsų ■inlžiai

viduriuosi': iš- 
apcicuginią

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston

Telephone East Boston 1490

PADIDINK 
LINKSMYBĘ 
SAVO 
NAMUOSE

Kun. S, J. Struckus, Tenoras

16024F

Instrumentališkas Duetas
Armonikas ir Klarnetas

KUBANŲ 
16014F Mazurka

_ POLKA MAKOK A 
16017F MUSŲ LINKSMIOJI

Vilniaus Instrumentališkas 
Trio

kieiėjinių. gal-
mkiria rėmuo.

:.'ks nmtyii.

Naujas Instrumentu Trio
MEILĖS IK JAUSMŲ.

16027F

REKORDŲ 
PRISIPIRK 
GRAŽIŲ 
LIETUVIŠKŲ

Naujas Tarptautiškas šokių 
Trio

811-812 Old South BufhHnr
294 Washington Street 

Bostbn, Mass.

-ūmiai? aįbuiyr šv. Lucuos šokis

1CMQT? SANTIAGO VALGAS louior LA VALOMOS Serenada

1CA19V ŽAIDIMO MAZURKA 
IbUlor ci-aii -ziNf: POLKA

Stel>ėlinas rinkinis gerai žinom’.' 
ir mylimų gabalėlių šokiams^ šių re
kordų pritrauktinos savyln-s yra : 
sjildžios ir sujudinančios melodijos.

Geriausi rekordai yra kompanijos |

JEI KENTI—IŠBANDYK JĮ.

zuot&m darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

£ t

Ą

t

Padarykite jiems K. ė<lų dovane
lę: šios dvi parinktos Lietuviškos 
giesmės. igietlotos kunigo S. J. 
St niekaus, gerai žinomo s tvo pasek
mingais dainavimais lietuvių publi
kai. yra tikra dovana ateinančioms 
šventėms. '

Tėvynės Kalėdinės Giesmės
■ O TU PALAIMINTA

■ ištikimoji pušis

šitn>< <lu rekordu visi džiaugsuiiu- 
xa: patiks. Tai instrumentų']grui- 
tos Lietuvos Kalėdinės Giesmės. Į- 
zrajno “Kalėdiniai Tėvynės Giesmi
ninkui." 1........ —,
pu baisai junti nuneša toli, toli į tų 
mažą gimtinę vietelę kuri dabar yra 
tuksiančiai myliu tolumo. l>et vis- 
Įiek meili. Kiekviena melodija pri- 
mo’in vietas, kurių gal niekad nebe-

f ¥

37 Gorham Avenne, Brooklžne 
Telephone Regeut 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuria lanko Snffolk Teisiu mokyk
la ir užsiima Reai Estą te pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdienę 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
lį kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, TeL So.
Boston 1696.

MOKmĖS ANGLIŠKOS 
KALBOS

Tūkstančiai Amerikos lietu
viu pasiryžę iki gyvos galvos 
gyventi Ainerike. Tokiems vie
nas svarbiausių reikalų šioje 
šalyje yra angliška kalba. Mo- 
kinkitės jos visokiais būdais. 
“Dubininko” knygyne galima 
gauti angliškos kalbos kalba
moksliu ir žodynų.

Didt'lis angliškos kalbos va-

ja $2.50.
Didelis a ugi i >1< ai -1 i < d u viš kas 

žodynas be ąpdarų $5.50. ap
daruose $6.50.

“DARBININKAS” 
366 Broadway, So. Boston, Mass.

GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS
Norwood, Mass. Phone 711-R. **

Kaip atgauti 
pilvą greitai.

Pašalink Užkietėjimą, Nevirš
kinimą, Gazus, Išpūtimą, At

siraugėjimą, Skaudėjimą Po 
Valgio, Gaivos Skaudėjimą

visokių žolių ir knygų katalio^Ū/^
25 Gillet^^

SKAUSMAS! KUR?- 
PAMINKIT

YRA
GERAS DEL

h;i ir-i.'. I Žfe

Sodalicijos draugija sutver
ta, bet Vyčių kuopa numarin
ta. Kokia ir kam iš to nauda, 
tik jis vienas težino.

£ ft ft
Švento Antano parapijoje 

kun. misijonieriai davė šv. 
misijas, žmonės laukėsi skait
lingai, pamokslai buvo labai 
pamokinantis, tik būtų buvę la
bai gerai, kad mūsų vadai ir
gi būtą keletą pamokslų iš
klausę ir pagal jų elgtųsi.

^lio<lijos jgajtos Naujo Instrumentų 
^Trio. Pradžiuginkite ir nustebinkis 

te savo pažįstamus ir gimines šiuo
X įdomiu rekordu, ir išgirdę, ką jie sa- 

ko apie jį. spręskite-patys jo vertę.

» Kabareto Orkestrą
S icnocv ĮVAIRUMU VALCAS
X lbUZef KAMINKRĖČIO Polka
$ KLARNETŲ polka
« 16002F VESTUVIŲ MARŠAS
X Columbia Liet. Orkestre

V sali Imti smagesnio už žino-
Imą. mylimą meiiodiją. kurią sugraj- 

nn garsus artistai? šią valcas ir pol; 
ka. įgrajtl garsios Kabaretų Orkes
tro^ primins kaip senai, savo tėvynė 
je. jaunimus būdavo susirenka į va
karuškų ir šoka, šioms pačioms mi
ledi joms griežiant

■ monika padaro čia garsų rekordą, 
pilną gyvumo, sugrajta puikiu rit
mu du gyvi parinkti šokiai.

instrumentališkas Duetas: 
Armonikas ir Klametus

1 cm K-p DRAUGINGUMO Polka 
IbUlUir, pRA KILNUMO l’OLKA

Artistai. įgrajnę siuos rekprdusrN'- 
ra garsus grojikai šitų dviejų instru
mentų. Jie pagamino jums rekordų. 
Ituriuo džiaugsitės visada.

Btooklyno Mišias Kvartetas

■ 1>U BROLIUKAIi KUNIGAI (S. Šimkus) 
E7394 pKR tamsią nakte-

1 I.į f S. Šimkus) .

gražioji poeka 
E2581 i PAVASARIO RYTAS

i Polklt

Už patafnavimus kituose miestuose neimama viršaus
KreiuJcitės diena ar naktį

Mes Esame Tai o Arti Jūsų Kaip Jūsų Telefonas
Saukite mus kirip ntiliudmias jūsų namus aplankys

lungio traukimo 
lo 
šonų, krutinės- ir

ni" ir žaizdų
Apsaugojimas nuo uodų 
Skaudančių muskulų 
Apsaugojiino nuo iįžntrodijf- 
mo <|p| silpnų atsitikimų į- 
'IrOskimą ir I. t.

Prekė 35c., 65c. ir $1.25'
, la-l patarimo arba knygutės rtP;

SFUNCIAME PINIGUS [ LIETUVA ir kil i
IKtgaJ žeminusį dieninį kursų, siunčiame pinigus jau nuo )x?rvirš 
metų tr dar nei vieno pinigai neprapuolė. Rašykit o gausit pilnų in- 
fožinnciiij kasUnk siuntimo pinigų, per paštų arba telegramų, šut
ant rašų:

Užsakyk F.1ONOL šiaft- 
tunj ir ryžkis visiškai pasveikti. 
-;e: ASBORNKTf ILLICK <*<>.

* ALBERT G. GSOBLEWSW
; & C0MPANY
? Dept. 30, 1 Plymouth,

Netikėta mirtis aplankė Ma
rytę Norkaitę, nes buvo gatvėj 
ftutomibilio užmušta. Maryte 
turėjo 17 m. jr buvo, viena iš 
pavyzdingiausią mergaičių.. 
Paliko tėvelius, vieną broliuką 
ir sesutę dideliame nuliūdime.

■e ts «
Detroito kooperalyvės ben

drovės turtą laisvamaniai iš
eikvojo po teismus besitąsydą:

Phs mus yra naujausi ‘ir kitokie’ColuYnbijoM kom- 
| panijos rekortlaj.

Vietiniai ir apylinkių koloniją lietuviai atsilanky- 
| kitę į mūsą krautuvę, o toliinesnią koloniją gali gauti 

per paštą. Tik tokiame atsitikime užsisakyti 6 rekor- 
| dus ant karto. Prisiiintus stampę-už 2c. yra pasiunčia

mas pilnas rekordą katalogas. ' -z
K rei pkitės adresu:

W BtAŠILIONIS
| 233 WEgT BRGA3WAY‘ SO. BOSTXm.
| Tel. So. Botson 1466J

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

WJIfoKIT£S GERA PRfRA
LfiBtroVĮf AGENTUKĄ. per- tarpini* fer/imą Ka- 

- nados Biuro sudaro afidavitus dėl atvaž* 
tuVOs i Kanadą. Todelgrkas nori gi m 
turi progą. Į“ (

. Kas/n.orė(ūj tame pasidarbuoti kolon 
siSaukite. Platesnes žinias šutei k-

. 3625 -27 Myrtie Street . $

*,no iš Lie- 
atsikviest i,

Kąs dabar, kvies at -k os pa vasarą ‘ 
už agentą, at- 

tet laišką.

Detroit, Michigan ;

TEN1R ATGAL 
Nupiginta Kaina 

Musų 3-Jų varyklii/ garlaiviais 
RKSOLLTB. RELlANCE

ALBERT HALŲN 
J'EU'l‘S<’HLAND 

ir |M>piriinrųs jx>rieną katnba- 
jr garlaiviai

< TE VĖLA NI>. MESTPHA LIA 
3iouxx gląy. thukengia

E irtw vokit’o i -«► A. » — *
(Ktvųs .taksai eksOtą)

Išplauk^ Kiekvieną
Savaite , 

’ Sltni-iŽimiU leidiflilį tr kily 
/onnagįlų. kreipkįtčį prt.t Mlc

(Suriju tfib) jdttSavfot.with

l ^Ąm^ir l^AL

181-State St Boston, 
' ,* t ,... ..y .Žn.’Uį’/

CHORO REPERTU
Mėnesinis Muzikos leidinys: 
tams Už lų pačių
siunčiam ir Lietuvon. A. EAč
LIS. 121 «U) St.. S.-BoStwh, Mi

«tAl>čiyti • yra ELill ’s CaBcara 
Quininc.' Miliūnai tų įrodo kas 
Jis šaltį sustabdo į 24 valnridiįs?-^ 

Daug tūkstančių žmonių knąĮšot 
štą nuo šnliio pasekmių. Viena ViĮ 
nia nukerta 150,000. Tai"i šaftiMg 
kas rimtaa. Gydyk jj gni 
būdu. .

Vartok Hfll ’s kaip tik šaltis 
da. šaltis pavdjlūgns • stabdik-jį. 
i'ir kaip tik gino bfldtf gieHaumSą^ 
žinotam Visos aptii^osįpęrdkįoda 
Tflttki G*ttk
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nuo 9 Ud _
na 5 įr nuo .d jpa iki 8 vai. yątgjoi 3 
Ofisas uždarytas suba»o* vakrtrvtey 
ir nedėtdienlals, taip-gi seredomis 
nuo 12 dieiuj UŽdar,ytas. ■'? ą

HDRSEBAGK
Su Rdtetou Ętorton

ir $Vbddy 
jšhaįgętvių, Jamaicū Plaiiį 

Leono piai-api- 
jinė mokykla. J t buvo atsė£ 
jusr.p;ų?tatyti $25,001). t

erge. Naktį iš 1 p2 Taip? 
Ukmergėj'Šv. Trejybės 
ioj," kurios rektorius yra 
Kazimieras, kilo dėl ne- 

omps 'priežasties gaisras.
eta vos 10 vai., kai lieps- 

|n£jpradejo veržtis pro aukštu
pius bokšto langus. Sudegė

jį; liepsna jau megino sie- 
Lkilti aukštyn, bet buvo jia- 
^ėta ir ugniagesių pagalba 

^^ĮLUmalšinta.
^ęi'ĮDabar r vietos gimnazijos 

blokiniai turės rinktis Į neper- 
t(did.elę Ukmergės parap. bažny- 
Įjmą.O

KAINOS LIETUVOJ

^.-Bendrai šių metu rugpiūčio 
ęmen. kainos buvo nukritę 5,2 
ęnuoš. Dabartiniu metu vidų- g*’>» — ■
;,-thfe kaina rugiams visoj Lie- 
i tuvo j siekia 19 litu už centnerį, 
^avižoms — 18 lt., miežiams — 
į9 ir kiaušiniams 2 litu už de
šimti.

y. Kauno Apygardos Teismas, 
||L Ridamas baudž. bylų str. t vark. 
Iii 846, paskelbė ieškąs pasislėpu- 
ĮfT'-Mu nuo tardymo ir teismo 51 
g||jasinens, kurie visi lig vieno y- 
įsįra žydai: Girš, Šapiro. Epštein, 
||p;Zehnan, Kac ir taip toliau.

Gal dėl to valst. liaudininkai 
S? ir social-demokratai žydų ran
gi kų padedami, išvien putodami 

šoka prieš Teisingumo Minis- 
įfeįte-riją ir Lietuvos policiją? 
UI*.'J Mat Apygardos Teismas rei- 
^ kalauja minėtuosius pasislėpu- 
||£ 'STUS asmenis sulaikyti ir pri- 
K statyti ypatingai svarbioms 

byloms teismo tardytojui.

Švietimo Ministerija nusi- 
bsF% stačiusi daugiau vidurinių mo- 

kyklų nesteigti, bet vidurinią- 
'.s mokyklas pakeisti tam tik- 

fSmis specialinėmis mokykio- 
mis.- Tam Švietimo Ministeri- 

HT ja delegavo užsienin vieną mo- 
|L kyklų inspektorių šiuo reikalu 
H' susipažinti su užsienio amatų 

ir specialinėmis mokyklomis, 
|| kurios norima praktišku ir 
I? naudingu būdu pritaikyti Lie

tuvoje. Amatų ir speciales mo- 
& kyklos bus naudingesnės Lie- 

tuvai, nes baiamsieji vidurinią- 
B' ją mokyklą, b^ specialybės ne- 

gali gauti jokios tarnybos, o 
gi“ tuo tarpu svetimšaliai amati- 
B. ninkai kuo puikiausiai Lietu- 
» voje verčiasi ir gardžiai minta.

j Kauna%»XI-5 (Bita), Ceut^1 
ralinio sfątistikps J?iūjp žinioL 
mis, per šių. inetiį jirmą pus
meti iiiireT7,543 t£y.«10Q(j 
žmonių datigiaų, negu, per ta 
pat c ; in^
■msių skaičiaus . padidėjimas®*'*' 
iiškinamastuo,Xad žymiai pa-, 
kilo mirtirg-umas vaikų tarpe 
’ki 1 pietų amžiaus, kurių šie
met yra 28,3 nnoš. visų miru- 
'Jų skaičiaus prieš 23,4 nnoš. 
oer tą pat 1924 metų laiką. Jų 
daugiausia mirė nuo limpamų 
’igų. , Vien nuo tymų ar skar- 
’atinos mirė 1671 vaikas, tuo 
tarpu kai 1924 m. per tą pat 
’aiką mirė 523. Padiėjo taip 
oat beveik 2 kartu mirtingu
mas epideminėmis ligomis ir 
•uaugusių tarpe. Iš bendro 
■kaičiaus įnirusių 13 nuoš. ten-- 
ka limpamoms ligoms. Tu- 
berkuliozu per pirmą šių metų 
ousmeti mirė — 10,1 nuoš. visų 
mirusiųjų. Kiek sumažėjo sa- 
rižudybių ir užmušimų skai
čius, kuris šiemet siekia 0,5 
moš., tuo tarpu kai pernai per 
oirmą pusmetį siekė 1,5 nuoš.

ms»

Gruodžiai

YORK h
Su Doroti^ G.islj 

JSeĮrinadieny’po pietų Didis Koncertas. 4 stebėtini aktai iš 
?rŠB. F. Keith vodevilio ir reguliarūs judomi paveikslai

Kiekvieną pirguidieni įtrogų vąkiirai. Ry kas gali dalyvauti vaidinime. 
Penktadieni viikare—populerus JĄįKAD—Groseriai duodama -l .. k i i 
Du vaidinimai kasdien 3 te-7 vaite po-piet. Po plet 10c. vak. 15. 20 ir 25<-.

BIZNIERIAI,GARSINKITĖSI AMT RENBOS 
“DARBININKE”

' Keturi ruimai su utezu ant ramios. Y- 
I ra gaisas, namas gražus, gerai užlaiko
mas. Patogi vieta darbininkiškai šeimy
nai. Ant trečio augšto. Savininkas ant 
pirmo fioor. 264 Bolton St., S. Boston, 
Mass.

na-
sueiti.-

yaI4ylja

. Į Bostoną jau atplauks 
pirmutiniai laivai su kuru iš 
užsienio. Laivas :Elmpark' 
iš Vokietijos atgabeno, 6,068 
tonas kokso. Kitas laivas atę 
gabeno 2,000 tonų; Laivas- 
Josey atgabeno anglių i.^ 
Anglijos,

VALANČIAUS LIAUDIES 
UNIVERSITETO 

SKYRIUS

Skuodas. Katalikų mokyto
jų ir inteligentų rrūpesniu 
Skuode atidaromas Valančiaus 
Liaudies Universiteto skyrius. 
Skyriaus tikslas —ruošti po
puliarias paskaitas Skuode ir 
apylinkėse. Paskaitos bus da
romos: Skuode—vidurinės mo
kyklos salėje sekmadieniai^-; 
kaimuose — prie pradžios mo
kyklų, sulig skyriaus paruoštu 
tvarkaraščiu.

NAUJAS KNYGYNAS

Rietavas, š. m. spalių m. 27 
dieną špitolės namuose Įkurtas 
Blaivybės draugijos knygynas. 
Galima gauti Įvairaus turinio 
katalikišku knygų ir paveiks
lų.

KAME GI DAVADAS
Jei sakai kad brangūs namai. 
Du ik) tris šeimynas geri namai su į- 
taisymais, ranadsi geroj vietoj Dor- 
chestery. netoli Ronan Parko; delei tū
lų priežasčių turės būt parduoti greitai 
ir pigiai. Kaina tik $9,500, įnešt tik 
81,500 ar mažiau. Geresnio pirkinio 
pasaulyje nėra, todėl jeigu turi nors 
$1.000 ar mažiau nelauk nieko, duok 
man žinot kada norėsi pamatyti. Jei 
dieną neturi laiko tai galima ir vakare. 
Gerą porgą visuomet išnaudok.

TITUS P. GREVIS 
395 Broadvyąy South Boston, Mass, 

Tel. S. Boston 2340

SVARBU LIETUVIAMS
Nepamirškite gerbiamieji paremti sa

vo tautietį. Mes turime banj-shoe krau
tuvę. Mes pasistengsime pritaikyti ba
tus pagal reikalavimų. Kreipkitės ir 
reikalaukite" sampalių o mes pranešim-? 
kokiom sąlygom galima pirkti ir 
siusime sampalius.
THE AMERICAN LITHl'ANlAN 

■lahn Slificą, Agentas.
Dolfiėville. .V. F.

co.

NAUJA LIETUVIŲ GELEŽI
NIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ
Užlaikome visokių įrankių (tulžių), 

malevos, aliejaus, varnišius, stiklus, 
visokio pleisterio, cemento. Abelnai, kas 
prie namų yra reikalinga. Be to čia 
pritaikome raktus, išgulančiam pinklus, 
žirkles. Nupirktus daiktus pristatėm j 
namus. Krautuvė 'randasi tarpe I ir K 
gatvių.
FLOOD SQ. HARDWARE CO. 
636 Broa-dvzay, South Boston.

Telephone So. Boston 2700-M ' 
Savininkai,

A. P. ALEKNA ir .T. GREVIŠKIS

PIGIAI PARSIDUODA 
LIETUVOJ ŪKIS

netoli Panevėžio, 20 dešimtinių žemės, 
geros trobos, yra gero miško. Parduo
siu už cash arba mainysiu ant pr.oj>er- 
tės. Platesnių žinių kreipkitės nėr laiš
kus. J. JASIUNAS. 21 Congress Avė.. 
IVaterbury. Conn. (Gr.-3)

ANT RENDOS 4 RUIMAI
naujai ištaisyti, ant trečių lubų. 121 N 
St.. City Point. Kreiptis: 123 N St., 
pas savininką. ' (Gr.-l)

NUSISKANDINO MOTINA
Irene Po\ver, netekusi 

penkių metų sūnaus, taip sii- 
sisielvartavo, kad rvžosi nu
sižudyti. Ji nuėjus prie 
yri epl aukos kranto Rasi 
Bostone ir šoko vandenin. Ji 
išeidama iš namų vvnii pa
sakė, kad jis gal išgirsiąs a- 
pie jos mirti. Kai jos lavo
nas buvo išimtas tai besąs 
prisegtas raščiukas su užra
šu: “For CeciFs sake, take 
care of baby.” Cecil buvo 
penkių metų vaikas, miręs 
pereitą sausio men.

Vyras sake, kad jos ner
vai buvo sugedę nuo didžio
sios ekspliozijos Halifax'e 
prieš aštuonis metus ištiku
sios. Ji iš TIalifax’o buvo ki
lus. Vyrąs sakė, kad ji jau 
buvo beužmirštanti tą nelai
mę, 1x4 vaiko mirtis atnauji
no. Ji paliko dar du vaiku.

Ji PAs^^i?s.n?š--7 
“K -. ADVENTUS , 

/^dvęntųi jąu'čia part;4 ši 
subata tai p^kutinė pasi- 
iihksininimo,jdi4i»a. Ii‘ kas- 
'gi, galėtų iškęsti tpji^ dįieuojo 
bėpasilinkS^iMes - nepasise
kęs?
' p ar žiųptĄj ^iįr 
geriausiai p^sįĮipksniiiiti šia 
subatą (lapkričio 28 d.j, su 
kitų koliohijų jaunimu susi
pažinti ? A-gi Vyčių šokiuo
se, kurie Įvyks parapijos sa
lėj, 492 E. Seventh St.. So. 
Bostono. Kolei ? Todėl, kad 
tai jaunimo rengiami šokiai, 
todėl, kad Į tuos šokius pri
važiuos sviriu iš Cam- 
bridgiaus, Brightono, Jjivv- 
ienco. Lovviilio. TTavorhillio. 
AVorcesterio.
Korvvoodo, 
daugiausia; 
grieš viena i 
chestrų. ir ant galo, todėl, 
kad tai paskutiniai šokiai 
prieš Kalėdas.'

Todėl subatoje. berneli, 
pasiimk mergelę, o vvre — 
savo pačiutę ir Traukite ant 
Septintos gatves Į šokius.

Šokikas

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA) •

LIETUVIS ADVOKATAS;
PRAKTTKUO.LV DVIEJUOS®' ' 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Broekton 7180
RESIDENCIJOS Tel. S. B. 8429-W

KUOPŲ DŪMEI | 
c. Buvusiame seime, kuomet L. 1 
z D. K. S. 2-ra kuopa gavo dovaną 
£ vėliavą, visų atstovų ūpas ;>aki- 2 
ž lo. Todėl aišku yra, jog organi- j 
a žarijos egzistavimas reikalauja
> reikalauja turėti nors pigią savo > 
t vėliavą ir ženklus (kokardas). S 
į kurios butų vartojamos tinkamo- < 
į se a [figose. Guzikučiai (ženkle-? 
£ liai) savo laiką jau atgyveno Ir į 
? anr jų atidos nekreipiama. j 
S Organizacijos ženklas turi būti 
t vartojamas tik atatinkamam lai- 5
> kP'
1 Del justi patarnavimo mes tu- J> 
? rime priruošė LDKS. kuopoms J 
į puikius sampelius. Reikalaukit, i

M. A. NORKŪNAS
| 16 Pleasant St.. Lavvrence, Mass. 3

CITY POINTE 4 šeimynų 20 kamba
rių namas, su improvementais elektri
ku, vieta dėl krautuvės, geriausioj a- 
pielinkėj prie Columbia Road. tik $12.- 
500. $2.300 įnešti.

KRAUTUVE Ir 2 žfemynų kampinis 
namas, vieta dėl garadžių sveikiausioj 
vietoj netoli marių. Kitina $5,000.

A. IVAS
361 W. Broadvvay So-. Boston, Mass.

Provideneo. 
o iš Montello 
todėl, kad juose 

geriausiu or-

. TEL. S-x Boston 0506—W.
5 LIETUVYS DANTISTAS

h. L. KAPOČIUS
>251 Broadway, So. Boston
o (“Keleivio” name)
JDj-iso VAx.tNDO8: nuo 9 iki 12, uo 
^1:8C flti 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare, 
JSeredomte nno 9 iki 12 vaL diena 
SSnbatomis nuo 9 Iki 6 vak. NedS 
įlomis nuo 9 Iki’12 (pagal sutartį’

Tei. Bo, Boston 270

j J. MAGDONELL, M. D.
- Galima susilcalbeti ir UetvvUkat 
ji oriBO valandos: Rytate Iki 9 vai 

Į Po pietų nuo 1—g
i Vakarais nuo6—b

538 3, Broadway, So. BostonBOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO E V BL. PASĖLI 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba.

539 E. Seventh St., So. Boston, Ma* 
Vice-Pirmininkas — .T. Petrauskas,

250 Gold St., So. Boston, Mass.

1 Naujas Lietuvis Dentistas

DR. ST.A. GALVARISKI
1 520 F Broadway, S. Boston 
'į Ofisas atdaras nuo 9 va., rytrf Iki 
į i2 ra) ir nuo 1:30 vai. po pietų 
į iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 
j vai. vak. šventų dienų pagal Būsl- 
Į tarimų. Tel. S. Boston 2300 _
»ll!EI!iiimil»

NUSIŽUDĖ TURTININKAS
Bostono jaunas turtinin- 

kas William Reynolds rov
ei’. kurio turtas siekė $250.- 
000, nusižudė. Ir tą padarė 
Jei menkniekio. Jis susipy
ko su savo artimu draugu ii 
.draugas ketino ji teismą'; 
patraukti. Tiniininkas te. 
io susierzino, pasakė, kad 
visas pasaulis prieš jį kovo
ja ir paleido kulką sau į <mc-

Mass

Mae

Mas.

EXTRA! iEXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA g 8V. KAZIMIERO R. K. DR-JO

Mae

Ma>

j

VALANDOS t up. tti

M r s V ) P fe a n e S>r it |U 8

Klaipėda, XI4 (Elta). Ne
trukus išeis Klaipėdos Krašto 
Darbo Pederacijos leidžiamas 
laikraštis “Darbo Balsas."

ii

LDKS. 1-mosios kp. susirin- 
į kūnas įvyks panedėlio vakare 

lapkričio 30 d., parapijinėj sa-

ti

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

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadwa.v. So. Boston,

Tvarkdarys — T. Zaikls,
7 TVinfield St., So. Boston. Mara 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių uedėldienį kiekvieno mėnesio. 2 r
valandą po pfeyj, parapijos salėj, 49 
E. Seventh St, So. Bostct. te ase

C. (įRILEVIčIUS (GREENE), PH. G
. J _ ( S a v I n i n k n i

617 Tl BtwĮ<dway So. Boston, Mass.
: <Po faipetial Teatru/ 

■■ ________________ L----------- --------

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

S. BARUSEVIOIUS
LietaviSkao Grabortoa, bateamnoto* 
>8, Real Estate Ir Public Notare*. 

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Resldencija 888 Dorchester Avenne 
Dorcbester, Mara.

1AKTARAS J. LANDŽIUS

456 BROADVAY

fį- Kauno Kriminalė Policija 
praneša, kad pilietis Baniulis 
Ignas gyv., A abalninkų vaisė., 

B Berneikių kaime, buvo apiplė- 
E - štas, svirno stogą praplėšus. 1.- 
|į, - litų. Kriminalės policijos pa- 

' stangomis nužvelgtasai vagys- 
7 tėję buvo sulaikytas pi i. Sarsa- 

vičius Juozas, kuris tardomas 
B- vagystėje kaltu save pripažino 
B- ir atiduotas Teismui nubausti.

Pil. Dargužiui eyv. Biržų 
•mieste išnešta iš krautuvės ma
nufaktūros prekių už 1,500 li- 

Otų.
. Kriminalės policijos pastan
gomis piktadarys sulaikytas, 
liuris pasirodė esąs pil. Kapla- 

įnas, to paties miestelio gyven
tojas. Kaplanas kaltu vagys- 

IJ-^'-iję prisipažino ir atiduotas 
^teismui, o vogtieji daiktai nu- 

|i’J<entejusiam grąžinti.

REIKTŲ LAIKU PRADĖTI

Krakės, Kėdainių apskr. 
Mūsų apylinkėje jau buvo pra-1 
dėję šalti ir buvo prikritę snie
go gana storai. Kai tą snie
gą nuvarė, tai pasidarė potvi- 
nis. Spaliu m. 13 d. Šušvės 
upėje pakibęs vanduo nunešė 
Razglų tiltą, kurs plaukdamas 
savo smarkumu pastūmė nau
jai statomo Pašušvio tilto bal
kius ir lentas, ir nunešė tą vi
sa žemyn apie 3 kilom. Nuos
tolio padaryta daug. Dabar 
negalima bus Pašušvio tiltas 
pabaigti iii 1 lapkričio. Ge
riau būtų, kad savivaldybės 
tiltų statymą iš varžytinių ati
davinėtų žiemos metu ar bent 
anksčiau pavasarį, kad gegu
žės mėn. jau būtu galima tiltai 
pradėti statyti. Vasaros metu 
ir dienos ilgesnės ir medžiaga 
pristatyti patogiau ir lietus 
taip netrukdo darbą,- kaip ru
denį.

ATNAUJINK SAVO i 
NAMA

Pagal Naujausios Mados ir 
Pakelk Vertę

Atnaujink Savo namą nagai nan-J 
jansios mados ir padidink jo verte.i 
įveskite vandens Patogumus ir šilu
mą. Imokėšlami lik 20 nuoš.. ■> lie
kaną galėsite išmokinėti per 12'mė
nesių.

JAMES P. TANCRED
272 Broadway. So. Boston!

Jei. S. B. 4245

IETUVIS
Tei. S. B. 2805—R.

Išegzaminuoju akte, priskirta aki
nius, kreivas akte atitiesinu ir 
amlUijoniSkose (aklose) akyse an- 
erąžfrra Šviesą tinkamu laiku.

; J. L. Pašakarnis, O. D, 
r 447 Brt»dway, So. Boston.

\ 4 - Telephone South Boston 8520

A. 0. ŠALNA (SH ALNA)
(^LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Unlvemteta 
CidmeH Untversity ra A B 
O; Wa«hington Unte. ra LLB 

“DARBININKO” NAMB
V (antro* lubosi
MM* W. Broadway tto. Boston.
V Bestdenclja
'•05 Harvard 8t_ Cambridge, Maaa 
į '* TeL Onlvertrfty 1463—J.

PAUL’S CLOTHING SHOP <
Pabandykit užeiti į Lie

randasi tinkamų prekių (ta^
sių vyrę. Pas mus karna
šom užėję persitikrinti

PLIKAS,

> dėl Jatmų ir suaugu
pigesnė kaip kitur. Pra- Į

vininkas

REIKALAUJAM AGENTŲ
PILVO IR NEMAUMO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
gkaridėjimaš Ir svaiginas galvos paei
na iš vidurių, kraujo nečystumo ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. Mlnik 
infusion, išgydys į 3 savaites. Pre
kė 75c., baksas (pusė tuzino) už $4U 
dėl tonsilų ir reumatizmo, šonų stenu- j 
dėjimo ir po krutinę naudok Einike I 
Mostį, prekė $1. $1.75 ir $3.00. Gali
te gauti kožnoj aptiekoj arba pas išra
dėja Z. ELNTK CO., City Hill. St. 
Union Cityr Conn. . 01.-28";

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalieckas,

51-5 E. Broadrcay. So. Boston. Mae 
VICE-PIRM. — Povilas Ruka,

95 C Street So. Boston, Mass.
ROT. RAST. — Antanas Macejuns
450 E. Seventh St, So. Boston. Mas 

FIN. RAST. — Juozapas Vinkevlčiu
906 E. Broadvay, So. Boston, Mas> 

KASIERIUS — Andr. Zalieckas,
611 E. Fifth St, So. Boston. Ma*> 

MARŠALKA—Kazimieras Mikailionte
906 E. Broadvay, So. Boston, Mas> 
D. L. K, Keistučio Draugija laiko r* 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirm 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu» 
694 Washington St., Boston, Mas* 
1:30 vaL po pietų. Ateidami ant sus 
’-tnkimo atsiveskite su savim tiaugia 
naujų nariu prie musų draugijos p: 
rąžyti.

Tek Broekton 5112—W 
DANTISTAS

OR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

70© Main St., MontoUo, Mas* 
(Kampa* Broad Street)

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gydo aštrias ir kr on iškas užsteenft- 
jusias ligas vyrų, moterų ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetiniais spinduliais, kvarta 
žiburiu, thermo iberepa, Ir kitais 
elektro medikai iškals budais. Egza
minuoju kraujų, šlapumų. Ir splau- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgl su
telkiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Maga 

(Antros tūbos) ,
Telefonas---------------------- S. B. 4060S n e c i a 1 i s t a i Receptų Išpildyme

Del Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame 
Viską Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti į 
mūsų gerus- veido pauderius, kosmetikus eold 
ereąm’us ir^visokius tonikus dėl niaukių Taipgi 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.
Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

Pas mus galima gavi i ir Scrcros raistų, nes 
mes esame agentai Sereros Kompaniion

Užsakymus siunčiam Į visas dalįs svieto. Pinigus siųs 
kit su Užsakymais. Rašykit tuojaus- antrašu•

J. KASPARAVIČIUS (CASPER'

FLOOD SflUARE PHARMACY

Pirmininkas — J. JaroSa,
225 L Street So. Boston, Masa 

Vlce-pirm. — J, Grublnskag,
157 M Street. So. Boston. Mae- 

Prot. Rast. — VI. Mickevičius, 
405 Third St., S. Boston, Mass- 

Piningų Raštininkas — K Kišta*
8 Hatch Street So. Boston, 

Iždininkas — L Svagždys,
111 Bowen Et, So. Boston. 

Tvarkdarys — P. Laučka,
385 E. Fifth St, So. Boston, 

Draugijos reikalais kreipkitės vte 
doa J protokolų raštininką.

Draugija gavo susirnkimus laibo 2-i 
nedėldlenl kiekvieno mėnesio 1-mą va 
po pietų parapijos salėje. 402 FUaven-

DR-STfi LIETUVOS DUKTESt 
PO (JLOBA MOTINOS ŠVČ 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pfrtn. — Z. Zlčktenė,
C1 Story St.. So. Boston, Mass. 

Vlce-Plrm, — A. .ThnuSonienė,
1426 Columbia RcL, So. Boston, Ma*> 

Prot. Ro£t — O. SlaurtenS,
443 E. 7-th St. So: Boston, Mera

Fin, Ra5t. — J. Keys,
115 G Street So. Boston, Man.

Ižd. — O. Staniuliutė,
105 8-th SU So. (Boston, Mara.

TvnrkdarS — O. MlzglrdlenS,
164 6-th St, So. Boston, Mana.

Draugijos reikalais kreipkitės visados I 
protokolų raStlninkę. Draugija laite 
savo susirinkimus tais antrų ntamin 
kų kiekvieno mėnesio 7:30 vakare 
parapijos svetainėj ant Penktos gat 
vfis, South Boston, Mana.

Ofiso Tel. Res. Tek 
Untversity 8831 Prospect 0415-M

D, A, ZALETSKAS
Graborius ir Balsamnotojas 
983 Cambridge St, Cambridge

M MKTV SOUTH- BOSTONĄ

D R. R. S. ’mo
AKW SPECIALISTAS .

PRAKTTKUO.LV



