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MIRĖ KOMISARAS
Rusijos karo komisaras ir 

Raudonosios armijos* vadas 
Frunze mirė po operacijos." 
Jis turėjo sugedusius vidu
rius. Padaryta operacija 
dvi savaiti tam atgal. Frunze 
b.ivo dar jaunas, gimė 1885

NEGAVO LYGIŲ TEISIŲ
Rusijos pravoslavų dva

siškąja buvo pasiuntusi dele
gaciją pas bolševikų premie- 
rą. Prašė, kad valdžia dva
siškiams suteiktų balsavimo 
teisę, kad būt leista leisti ti
kybinio turinio laikraščius ir 
siųsti savo vaikus i mokyk
las tomis teisėmis, kuriomis 
naudojasi kiti piliečiai. Tai 
premjeras atsakė, kad nei 
vieno iš reikalavimų nesu-

PRAtfAĖAUJA žemės 
DREBĖJIMĄ

Providence, R. L — Har
vardo universiteto profeso
rių^ Mather kalbėjo valsti
jos mokytoju suvažiavime. 
Jis sakė, kad Naujojoj Ang
lijoj gali ateityje būti toks 
žemės drebėjimas koks toje 
šalyje buvo 1775 m. O tada 
žemė veik taip smarkiai su
drebėjo, kaip pereitą vasarą 
Santa Barbaros mieste.

GALĄ GAVO
Cincinnati, O. — Patu 

Biese, garsus kapelmeistras. 
buvo labai nutukęs. Tai jis 
pasidavė operacijai ir nuo jo 
pilvo nugrandyta buvo 50 
svarų taukų. Operacija bu
vo padaryta prieš keturis 
metus. Po novacijai, vie
nok. jis nesveikavo ir dabar 
mirė.

upumo dieną
TA

Vokietijoj:
. buvo paminę
■ mo diena.
jdžia ir minis
I tas Luthąr išl

ATŠAUKĖ BOIKOTĄ nurod^
Meksikos Darlx) Konfede- Įtl TauPlu>_ 

racijos suvažiavimas atšaukė P!es -el’ov^ 
boikotą paskelbtą prieš angJ 

lišką firmą — Aguila Oil 
kompaniją.

Atvyko Italijos 
skolų komisija

ITALIJA DERISI DEL 
SKOLŲ

AVashington. — Atvykusi 
Italijos skolų komisija iš še
šių asmenų pradėjo derybas 
apie skolų mokėjimą Ameri
kai. Italijos komisijos pir
mininku yra Italijos finansų 
ministeris grafas Di Musu- 
rate. Nevv Yorke prie prie
plaukos buvo, susirinkę 2,000 
italu antifašistų demonstra
cijas padaryti prieš šitą ko- 

! misiją. Gal būt tie anti-fa- 
išistai ir daugiau, ką suma
inę darvti. Bet nieko nepa- 
įvyko padaryti dėlto, kad ofi- 
jcijalč misija buvo išlaipinta

rūpino apie tai. ką darą ti sutų-į^-j vįe|0-j 79 sargybini1! 
vaikais valkatomis. Didės- į)UV0 nulydėta. Taip tai 

nieko nepešę, 
ansivvlę. misijos nemato tu
rėjo skirst vu s,

Italija skolinga. Amerikai

GAVO DOVANĄ
Rusijos mokslo vyras prof. 

Jokūbas Frenkel gavo nuo 
Amerikos turtuolio Rocke- 
fellerio piniginę dovaną už 
nuopelnus moksle. J. Fren
kel profesoriauja Petrogra
de politechnikos institute.

VAIKAI VALKATOS 
usijos vvriausvbė susi-

niuose miestuose—Maskvoj. įanti_fašistai
Petrograde. Karkove. Kleve Į

| tl Į L
ntsirado būriu būriai besi- -•

*■ ! t 1

1 - a 1 k i c j a n č- i ų. nudriskusių, 
alkam; vaikpalaikių, kurie 
ubagauja ir vagiliauja. Yra 
apskaitoma, kad tokių vai
kų yra apie 300.000. Tai val
džia nori tuos vaikus apgy
vendinti pas ūkininkus. No
ri. kad ūkininkai paimtų po 
du vaiku ir augintų juos. 
Vietiniai sovietai būtų tų 
vaiki! globėjai. Ūkininkams 
už toki vaikų užlaikomo a val
džia atlygintų arba žeme, ar
ba pinigais.

i A A®BALO «AM0 
* ATSIGRIEBĖ

Rusijos žibalo pramo 
greit vystosi ir gal būt 
pasiekė prieškarinio dichį-ū. 
mo. Tą pramonę paakstinat 
dideli užsakymai iš Vokietis X 
jos, Francijos ir kitų Euro--r 
pos šalių. • y-1

Rusijos žibalas konkuruot; r 
ja su Amerikos žibalu. KĄp. 
įtik Europos firmos randai 
•Rusijos kainas mažesnes, 
duoda užsakymus Rusijoje*- 

l RADO ŽIBALO VERSMES [Didžiausius užsakymus dno* 
Argentinos agrikultūros |da Vokietija. Francija ir T- 

ministeriją skelbia radimą dalija, šešios Franci jos kom- . 
žibalo versmių. Produkuo- panijos susidėjusius užsakĄ & 
jama 2,300 bačkų dienoj. To 75,000 tonų Rusijos žibalo, 

žibalo dienos produktas ver-• ___________
tas $15,000.

KETINA STREIKUOTI
Austrijos valdininkai ruo

šiasi streikai). Jei valdžia j u 
reikalavimu neišpildys, iai 
ateinančią seredą sustrei
kuos 19,000 valdininkų. V ai
džia skelbia, kad sutikus 
reikalavimus išpildyti turė-

] DARBININKU KASYKLOJ

Jio 31 dienu į DARBAI BUJOJA 
žčftipo taupu- ; Brotherhood of Locomotive 
sumanė vai-'Engineers turi kasyklų W.

pirminiu- Virginijoj. Dabar, kietųjų ......... ..........
laMšauki- anglių kompanijų darbiniu-(tų* ekstra išlaidų $100,000.- 
reikalą bū- kams streikuojant, sakytose merus. Valdžia aiš

\ kad valsty kasyklose darbai gerai eina. ka(Į išpildyti tokių rei- 
auja visų Anglys ten iškasamos \ra Tj|]ayūnu neįstengs.

užtikrin^ Vokietijai Bostonan
<nę ateitį. “Neleisk 190,(XX) tonų, 

ųiei vieno skaoku be reika-• ------
sakė pre
mokyk

mokyti
Kas tik

visuotina

LAIKINAI PAKĖLĖ 
ALGAS

Belgijos angliakasiai rei- 
jkalavo algų.pakėlimo ir gru
mtojo streiku. Tai kompani
ja sutiko per lapkričio mėne- 
,sį mokėti penkiais nuošim- 

NEKALBA APIE SKOLAS Buffalo, N. Y. — Keletas p-iais pakeltas algas, o po to 
plėšikų užpuolė broniruota j vėl bus derybos dėl algų. Ik- 

Naujai sudarytas Franci- tanko automobilių, nušovė,šiol valdžia geležinkeliams 
jos ministerių kabinetas ne- plraiveri. sužeidė du palydo-j naudoj o vokiečių anglis gau- 
kalba apie mokėjimą karo vu ir pabėgo suį pinigų mai- • namas kaipo karo reparaci- 

ktir buvo £93,000. Hold-; jas. Dabar kad anglių pra 
r pat-banko monei pagelbėti Belgijos val-

skolų Amerikai. Formaliai ši.
to dar nepaskelbė, bet iš ka- jip padarytas
bineto nusistatymo matosi, ; durų, bizniavo^ miesto daly- į džia žadėjo pirkti kas mėnuo 
kad kabinetui ne galvoj A- b. Išviso autotaobilinjc bu--po 50,000 tonų naminių ang- 
merikai skolų mokėjimas. vo $117,000. .t , lių.
r~ . ....................................*■ nĮ.—ir > ■' i

LIETUVIAI
Bostono Piliečiai ir Pilietes!

ATYDA!!
RINKIMAI BOSTONO MAJORO BUS SEKANTĮ UTARNINKĄ

JAUNIAUSIAS PASAULYJ® 
PIKTADARYS

Parvžius. — Jauniausia^ 
pasaulyje piktadarys yra 
Jean Limounet, 12 m. vair; 
kas. .lis norėjo atimti kele- 
tą matiku nuo savo draugo. 
Pastarasis jam nedavė. Ta-

LAUKĖ 20 METŲ
Los Angeles, Cal. — Ida 

Wentz gavo divorsą nuo sa
vo vyro. Pasirodė, kad jos 
bėdos su vyru . prasidėjo 
prieš 20 metų. Tensėjas
klausė, kodėl ji nereikalavo Ida jaunas žmogžudvs paėmė* < 
divorso tada. Atsakė, kadjdąlgi ii- tri - svkius perkirto 
bvlai neturėjo pinigų, tai per .saVo draugą. Paskui save : 
20 metų taupiusi tam reika- 'auką jaunas galvažudvs jme* ? 
hii.____ I_ - . , įtf i iipelų .Bet Jiai

----------------- i išėjo aikštėn, ta1 jaunas pik- T
T.ATMĖJO KONSERVĄ- ' tadarvs prisipažino. .

TORIAI ! -----------------
Kanadoj ivvko rinkimai J ^TEIVYSTĖS ISTATY- 

parlamentą. Laimėjo rinki
mus konservatoriai. Tks; >: 
ten liberalai viršit turėjo.

MO PAKEITIMĄ
— Čio-

.irėjo nuvažiavimą pieti- 
valstiju gubernatoriai.

Birmingham. Al 
; r; a i 
nių
Jie nelėmė rezoliuciją, praGUM0 PLANTACIJOS

Garsusis Amerikos gurno ~an,y., kongresą pakeisti 
pramonininkas Firestone pT(,-vv.r-v ,>atvma taip, kad 
Meksike pirko 35.000 akerri y-ų.-,
žemės, kur užves gumos me ąn,.m,)j1ęK<.-;
džiii mišką. Afrikoj Firc- 
stone turi 1.000.000 akrui1; 
gurno medžių miško.

leidžiama 
ant ūki n

PRADĖJO VAJŲ
Prezidentas (‘oolidge pra

dėjo A. Raudonojo Kry
žiaus meti1’; rajų, aukuoda
mas <25.

UŽMUŠĖ 140 GYVAČIŲ

Fort Luptom Colo. — Mo- j 
tevis H. H. Slanterback jojo! 
namo per ganyklą ir turėjo 
trijų meti! vaiką. Kai nuli
po atkelti vartų, tai pamate 
gyvatę. J i pagriebė vėzdą ir 
tuoj užtalžė. Bet tuoj pama
tė kitą, ir tai padarė galą. 
Po to gyvatės sekė viena po 
kitai. Ji vis jas spėjo už
mušinėti. nors jų ėmė pulti 
po daug. Vaikas tuo tarpu 
sėdėjo ant arklio Įsikibęs i 
karčius. Galop gyvačių re
zervai pasibaigė. Moteris pa
šaukė aplinkinius žmones ir 
parode kokią kovą ji turėjo. 
Pašaukta fotografas. Su
skaityta gyvatės ir jų rasta 
140.

Lapkričio-November 3,1925
Visi eikite balsuoti, kaip vyrai taip ir moterys 
kurie tik esat užsiregistravę, ir balsuokit už

SKELBIA. KAD UŽVES 
DERYBAS

Francijos naujas ministe- 
rių kabi tetas ketina netrii 
kus užvesti su Amerika dc- ; 
rybas dėl skobi mokėjimo, j 
Tam reikalui ketina siųsti i : 
Washingtona senatorius Be- bia.

- , i

rangrer. /
dorins Parvžiuje Francijos pienai nadarvti suardvti ge- 
valdžiai davė suprasti, kad ležinkelius. susprogdvti til* 
Francija nevilkintų skolų tus. orlaiviu stotis, kariškus 
dervbas. sandėlius.

SUSEKĖ RUOŠIAMĄ 
SUKILIMĄ

Rusijon vvriausvbė skel- 
kad susekė suokalbi 

Amerikos ambasa-prieš Sovietų valdžią. Buvę

“Darbininkas” Dykai

MHŲ KAMBARIŲ BUTAS ra

PATOGI BIZNIUI VISTA, tfau

PATOGU IR
"Dubtainko-” aame Hnvėmpth

kad įr ne mūsų
TORIUS S

SAUDYKAI tart

■srt

KETURIAIS ŠŪVIAIS 
14 ANČIŲ

Lancaster. Pa. — Sakoma, 
kad vienu šūviu dviejų -zui
kių nenušauši. -Bet sueiti
mis tai kitaip yra. Medėjas 
Wallace Goodvrin pareiškė, 
kad jis keturiais šūviais nu
šovė 14 ančių,

NORĖJŲ BŪT “TOBULAS r 
GIRTUOKLI^

Los Angeles, Cal.—Bernice 
Allen pareikalavo teisme di
vorso niki savo vyro. Ji pa
reiškė, kad jos vyras esųs 
paskutinis girtuoklis ir mu
šeika. : Vyras prisipažino, 
kad jis norėję* būti ‘tobulu 
girtuoldin. Tai moterei bu
vo suteiktas divorsas.

Viso yra 10 kandidatu, ją tarpe daugana gerą vyrą, bet mans lie
tuviams reik veikti sutartinei, ir duodant savo baisa, dnoti netik nž 
atsakanti tai vietai žnogp, bet u žmoga kdris yra lietimą dm@ąi 
ieikan tnrrdaigiiksiii progas bat išrinkta. Tekia yra koagresmosas 
O’NEIL Lietaviai piliečiai, biznieriai profesijanalai ir draafysčią vdf 
dai, iasiėję dalyvaujant sėdžiai LOGAN, visapoiškai viską apsvarstę, 
atrado verta ir todėl vienbalsiai notarė remti O'NSL kandidatei.

Tadel visi dabar rinlnną AeMjšO’NEIL!

bostono fOdę eim imtietas

Kadangi ne visi iigali užsiprenumeruoti ‘1 DarbininMj/^ 
tad administracija nutari daryti palengvinimų, kad tuo 
“Darbininkas” pasiektų kiekvieną lietuvi. To tikslo 
mx, arhnini<tracija nutarė “Darbininką” duoti tokiomis 
gomis:

NAU 
U

naujų kaitytoji akattių, t. y. 3 
VIRTĄ GAUNA DYKAI Įr <ali afcaiy* sava



&;ėyery TUEŠDAY, THUESDAY and SAOTJRDAY

w

JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOS 
as seęond-elass matter Svpt. 12, 1915 at the post otflee at Boston/Man. 

under the Act of March 3, 1879.”
^^^|įcęQ>tance for mailius at speclal nite of pvstage provided for in Section 1103. 

. Act of October 8/1917, authorized on Jnly 12, 1918” '

Subscription Batas:
^^early-----------------------------$4.50
yY^ĮŠoston and suburbs----------- $5.50
f/^sFdireign countries yearly------ $5.56 Užsieny ---------
gį “DARBININKAS’

West Broadway South Boston, Mass.
* Tel. South Boston 0620

__

Prenumeratos Kaina:
Metams-----------------$4.50
Boston’e ir apylinkėse ---- „$5.50

$5.50

tw.' Profesorius apie ateivius
Milžiniškas amerikoniškas savaitinis laikraštis “Saturday 

flp^veiimg Post” (Franklin’o įsteigtas, turįs apie tris milionus 
BF'iskaitytojų, 210 puslapių už nikelį, bet 8,000 dol. už puslapį pa- 
iBpg .garsinimų) patalpino tūlo Vanderbilto vardo universiteto pro- 
O^tefesoriaus straipsnį.

; Profesorius labai susirūpinęs tuo spaudimu, kuris (jo zo- 
^ę' džiais tariant) ruošiama padaryti “Antrąjai Amerikos Nepri 

Uausomybės Deklaracijai.” Tuo vardu profesorius pakrikšti- 
-jo , . . Džonsono Imigracijos įstatymą.

_ To straipsnio autorius sako, kad tik nuo 1924 m. gegužės 
’ męn. Amerika tikrai pasiliuosavo nuo “negeistino elemento įsi

skverbimo” ir kongresmenas Džonsonas tuo būdu padarė 
kas nepasisekė padaryti Washingtonui ir Džefersonui...

ffe

tą.

t Medbnis, rast. A.‘ M. teužferiįJį ‘ 
• iždCK.; Vįneiūnas.

takfi patikrinti ir • ineši marūs 
ffltvarkyti A. Stašaitė ir A. I . 
vašlca, tvarkdariu V. Stankus.. - 
Iššaukiami delegatai o vietos 
vytes J. Dzikevičiutė, Julė ir 
fe-ese Dangveckaitės ir Jad- 
ųga Stoniutė prisega ženkle-- 
liūs-- *> Delegatų užsiregistruo- < 
ja: So, Bostono—7, Cambridge 
-1 1,-AVorcester — 5, NorvvooJ yS 
-S), Lavrence-—5, Providence

svečių 10, kuriems šutei- ,.-g£ 
kiar na- delegatų teisės. Viso 54. 'p 
Jieprisiuntė nei delegatų nei :. J 
pranešimų Nashua, Atholio ir ' 
JlonteHo kuopos. Pasveikini- -4 
14 su įnešimais prisiuntė 2 • 
faojoa. iš Lewiston, Me. ir aps- 
Irič-io dvasios vadas gerb. kun. 
P. J uras.
Išklausius įvairius raportus, 

lt.: gegužinės, organizato- 
uix.', seimo delegatų, atletų į-J 
ir atlečių organizatorių-, kuopų - j 
irk i tų ir juos priėmus eita prie Fk. 
rauJiĮ sumanymų ir įnešimų.

V atarta: 1. Ypatingos domės 
kūjui į Vyčių organizacijos 
pšelpos skyrių. Tuo tikslu, 
kekviena kuopa išrenka po 
vertą agentą, kuris eidamas . y 
jer stabas su tėvų sutikimu į- Š 
nšiaiėss čia augusius jaunuoliu* J
ir jaunuoles į_tą skyrių. s Cę

2. Kad centras realizuotų A 
atkišo kardą.

3. Daugiau domės kreipti į 
ąorto populerizavimą. Tuo 
tikslu sudaryti žiemo ssezonu 
KisLet Bali Naujos Anglijos 
liiojjii lygą. Nupirkti “loving 
e.p* ’ ir paskirti laimėjusiai 
dar np>i,jonatą kuopai. Vasarą 
prašiai elgtis ir su base ball’o 
lumandomis. Tuo reikalu pa
žadėjo darbuotis advokatas 
LšJkeievičius.

1. Darbuotis naujų narių 
vąiije, kuris prasidės sų nau- 
jik įlietais. Organizatorius ir 
vld yba teiks kuopoms pagelbą 
i: patarimus. .. . . ,’f Į]M

■j. Kad kuopos suorganizuo
ti debatų ratelius ir rengtų dė
klu s, vienos su kitomis.

ii. ‘•Vyties” spaustuvės sko
lų) lažinimui skirti visą pelną 
svaičios metinės gegužinės.

i. Gegužinei vietą surasti iš
rikta Kalinauskas, Kašėta ir 
Slankus.

G Paaukoti Lietuvos Ateiti- 
nii.kaniS’ $10.00 kovai su anti- - 
tiįliiii iais.

Vi<-•-pirmininkės Elenos Sto
škutės laiškas perskaitytas- 
kūnine atsisako nuo ūžima
ms vietos, nes Įstojo į Šv. Ka- 
zi:iiic*ro Seserų Vienuoliją. Jos 
vi«>n išrinkta Elena Kiburiu- 
tė 1 nokinė Naujos Anglijos 
Ahzi kos Konservatorijos. J

CKanti. metini suvažiavim;]. 
lasyti Cambridžiuje.

broli ii šis gražus, pakilaus ■ . 
ūji nusirink imas ri baigta at- .ą. 
kalėjus maldą.

Po susiimkimo vietos vyčiai V 
tių jin vaišino delegatus gar- > Į, 
d žais; užkandžiais. Laike vai- į. 
šiiibuvo ir programelis. Vie- 
to vyri ai (tęs) su savo dvasios 
vadu tikrai lietuviško svetin- 
grtno parodė delegatams.

Vakaras
Tos pat dienos vakare, toj 

t«iI salėj įvyko vakarėlis, pa- 
reiętas pastangomis vietinės 
Vyių kuopos. Salė prisikim* 
šopilTintėlė. Programą pradė
jo vie tos darbuotojas V. Stan- 
kudrnmpa prąkalbėle, Vytės 
Oni Sinkevičiūtė ir Jieva Dzi- 
kciiėi utė gražiai padainavo 
dūdą “Geismai ir Svajonės” 
ir ‘Sesutėlė.” Akompanavo 
vari. Valaitis. Vietos klebo- 
naų&iK kun. L; Kavaliauskas 
paske karštą, turiningą prą-J^ft 
kaką apie ištautėjimą. 
šyli t*eko girdėti kalbėtojas,A

? km taip atvirai ir sfcaudž ? į 
f pariteto, vieną ' iŠ

lieinvhu. .vnatifami' v;

Kvėptame crandame Tikslas glūditame kad pfe 
pasakyta 1-^Pi‘aišdfe — ir ne-keisti žmogų; padarytos Die- 
gaunatę, todėl- kad prašote- vo valios nekeičiant atversti 
ne dėl gero, bet tam, -kad pa-žmogaus valią į dieviškąją, 
naudoti savo užgaidoms/’ j Tankiai girdime nusiskun-

Tik krikščioniškojo moks - [ ūžiant: * ‘ Meldžiaus, bet
lo sąžiningas tyrimas ir pro- į Dievas neišklauso ir mano 
tingas to mokslo derinimas, [troškimų nepatenkina. ”Kei- 
kiekvienam nuoširdžiai ieš-T’sta būtų jeigu mokinys, sto- 
kančiam _ dvasinės tiesos, įvedamas ties klasės lenta, 
duoda teisingą ir Šventam'imtų melstis matematiš- 
Raštui neprietšaraujantį su- kiems Įstatymams, kad tuo 
pratimą apie maldą ir josįos būdu ištisus užduotį. Dar 
tikslą bei jėgą. Na, pilnai su- keisčiau atrodytų, jeigu žmo- 
prantama, nes dalykas tame,; gus, kuriam Dievas davė jė- 
kad krikščioniškoji tiesa bei gą ir sumanumą, pats nieko 
tuoksiąs duoda aiškiausi ir!neveikdamas imtų melstis ir 
apčiuopiamiausi supratimą ' prašyti/ jo užgaidų išpildy- 
apie Dievą, toki supratimą, mo. Dievas davė žmogui 
kuris ne tik pilnai įtikina gyvenimo uždavinį, kuri jis1 
mūsų vidujinius teisingumo pats privalo išrištu Žmo-' 
ir sąžinės jausmus, bet dargi'gaus gyvenimo 1 . "
nutiesia nesugriaunamus i-[Augščiausio jau nustatytos, 
juodymus. tad žmogui belieka jomis pa- ’

Prie tų išvadų aš priėjau .s^reni’ant ri^ti gy veninio už- 
giliai perkratęs savo sielą ir išpuola prašyti
pernagrinėjęs Šventosios i atDkti mūsų darbą ? Jo dar- 
tTiesos lakštus. Kitados ir aš iau padary tas, mums tik 
ųianiau. kad malda yra tam.[Pasiileka apčiuopti Dievo į- 

v ----- --------- -  - r--'
Bet aš palm:L kuri duoda mums ga

limybės dirbti mūsų pačių iš- 
Iganę mui. [mums atskriti kylančias mu-
* Kada mums paaiškės tik- 'myse teisingas ir klaidingas 
[ras maldos tikslas, tuomet iš- mintis ir tuo būdu duoda ga- 
į vysime nors dalelę tos tiesos, limybės kontroliuoti savo 
kuri sako, kad maldos jėga mintijimą.

Įnrsiekia tokio tikslo, kuris į Taip elgdamiesi, mes atsi

* PROVIDENCE, t Į
ęšis miestas guli ' išsidriekęs 

ajit abiejų krautų Brovidehee 
upės (44 mailės nuo Bostono). 
Savo didumu užima antrą vie
tą Naujoj Anglijoj (pirma,.Ži
noma — priklauso Bostonui). 
Gyventojų turi apie 240.0ŪJ). Y- 
ra kalnuotas. Kaikurie kalnai 
siekia net 200 pėdų aukščio. 
IŠ tos priežasties lengvai ma
tyti paviršutinė miesto išvaiz
da. Miestas gana gražus. į 
aki puola puošnus R h ode
Island valstijos \ kapitelius 
(mat čia tos valstijos sostinė) 
stovis, ant kalno. 1 
svarbiausias vietas užima ma-jdeli. 

i šinšapės. audeklinės,

ir sidabrinių daiktų dirbtuvės.
• Lietuviai

Lietuvių čia ir-gi gyvena pu
sėtinas būrelis. Daugiausia vii-' 
•piečiai arba dzūkai. Todėl ne
veltui kaikurie Providencą va
dina Dzūkų' “Stalyčiu” sosti
ne). Gyvena išsisklaidę. Di
džiuma jų, matyt Dievą ir Tė
vynę mylį žmonės, nes turi sa
vo parapiją ir mažą bažnytėlę 
su svetaine. Bažnytėlė randa
si labai puikioj vietoj ant 
Smitli gatvės, visai netoli State 
housės. Klebonauja rimtas tė- 

. ______ vynainis gerb. kun. L. Kava-
Pramonėj [liauskas. Choras, nors nedi- 
.žima ma- .driis bet pagieda ir lietuviškai 

auksinių Į gana gražiai.
• -į Čia kaip ir kitur yra draugi

jų-ir kuopų. Jų tarpe gražiai 
gyvuoja ir jaunutė L. Vyčių 
103 kuopa. Turi apie 4() na 
rių. Visi čia augę, išskiriant 
Vincą Stankų. Tie patys na
riai sudaro ir bažnytini chorą.

Vyčių suvažiavimas
Spalių 25 d.,, čia, bažnytinėj 

salėj Įvyko pirmu syk L. Vyčių 
Naujos Anglijos Apskričio pus- 
-metinis Suvažiavimas. Vietinė 
kuopa, vadovaujant pirm. Jad
vygai Stonkutei ir V. Stankui, 
matyt, stropiai prisirengė šį su 
važiavimą patikti. Salė buvo 
išpuošta tautiškomis spalvo
mis. o prieky", didžiulės Lietu
vos ir Amerikos vėliavos kabo
jo. Stalą puošė didžiulis gėlių 
bukietas. Tokioj jaukioj at
mosferoj, apskričio pirm. V. T. 
Savickas atidarė susirinkimą ir 
pakvietė vietos gerb. kleboną 
kun. L. Kavaliauską atkalbėti 
maldą. Ceri), klebonas netik 
maldą atkalbėjo, bet dar rimtą 
mintingą piaklabėlę pasakė 
paliesdamas labiausia vyčiams 
rūpimuosius klausinius, k. t. iš- 
tautėjimą. organizacijos dar
buotę ir k. 'kaipgi sveikino šir
dingai delegatus, linkėdamas 
rimtai .-varstyti reikalus ir pa
darytuosius nutarimus būtinai 
gyveniman Įvykinti. Elena Ki- 
buri ulė pate ręsta pačiupinėjo 
pianą ir pasigirdo žinomos me
lodijom. Visi ,-u>tojo ir kaip iš
lavintas choras užtraukė Lietu
ve.- Himną ir Vyčiui Himną.

Taip patiestu pagrindu, susi
rinkimas ėjo prie kitu savo die- 

punktii. 'Valdyba 
vietas. Pini. Sa- 

'-pinn. išrenkamas

gražią filosofinę teoriją, 
taisykles Krikščionybės mokslas tei

singą Dievo Įstatymo aiški- 
inimą ganėtinai išgvildenęs ir 
praktiškai Įrodęs, todėl kad 
jame .(moksle) sužinome, 
kad kadangi Dievas yra Tie
sa ir Išmintis, tai tik tos 
mintys teisingos ir turi ga
lios. kurios pilnai išreiškia 
Dievą, Tiesą. Šitos dvasinės 
tiesos pripažinimas leidžia

ū Kas ruošia spaudimą pagarsėjusiam įstatymui? . .
Kas ruošiasi pavogti “Antrąją Nepriklausomybę?”

pono profesoriaus atsakymai į tuos klausimus:. “Nagi tie 
į - asmenys, kurie rengiasi sutrukdyti dabartinio įstatymo veiki 

mą savo pataisomis apie įleidimą įvažiuoti Amerikon ateivių 
giminaičiams, kurių gentys turi pirmuosius popierius.

Toliaus profesorius porina ir paaiškina:
“Jeigu mes leisime įvažiuoti tėvams ir žmonoms, tai juos 

paseks broliai ir seserys, o po seserų ir brolių puseserės ir pus
broliai . . . Pastarieji gi reiškia visą Europą.”

Toliau profesorius kalba:
“Mums sako, kad artimų ateivių giminaičių neįsileisdami 

mes suardome šeimynas. Bet juk įsileidžiant tuos giminaičius 
savo keliu suardoma kokia nors šeima, ten Europoje, ir šei 
mos bus suardytos iki tam laikui, kol mes neperpumpuosim vi
sos Europos Amerikon.”

Profesorius duoda “sveiką” patarimą:
“Jeigu ateiviai tikrai nori atsivežti savo žmonas, tai kodėl 

jų žmonos nesutinka palaukti .tol, kol joms pasiseks gauti kvo
tines vizas. ’ ’

Kiek būtent žmonos turės laukti, profesorius nepasako. 
Matomai iki savo mirties., ar geriau iki svieto pabaigos!

štai

Į tokius profesoriaus sumetimus galime žiūrėti dviem 
punktais.

Iš ju galima pasijuokti, nes juk aiškiai matyt, kad veidmai
ningu ir klastingu, bet neva mokslišku būdu, norima pridengti 
didžiausią neteisybę ir nuoskaudą.

Bet taip kalbant, turime nepamiršti to, kad ‘;Saturday 
Evening Post,” spausdindamas toki straipsnį, kuriame palie
čiamas toks svarbus klausimas, ir išreikšdamas savo nusista
tymą, gerai žino valdžios vairą turinčiųjų nusistatymą.

Tasai savaitinukas priklauso vienam iš stambiųjų republi- 
konu partijos stulpu Siril Curtis. 0 sis žmogus retai suklysta 
apie Washingtono politiką. Jeigu imigracijos įstatymo patai 
sa tikrai manoma pravesti taip, kaip norėtųsi laukti ir kaip tū
lą laiką tam atgal buvo skelbta iš Baltojo Namo, tai tas lai
kraštis niekuomet nebandytu prieštarauti prezidentui Coolidge.

Matyt—kalbos kalbomis, pareiškimai pareiškimais tepasi 
lieka, o senatorių nusistatymas tas pats—prieš ateivius ir atei
vybę.

Kaip ir pirmiau^ taip ir dabar jėga turį nusistatę prieš ar- 
. tumesniu bei tolimesniu giminiu įsileidimą. Neįsileidžiama ne 
tiek dėlto, kad Senatas neapkenčia giminaičiu.” kiek “gar
saus”” imigracijos įstatymo autorių savymeilė nenori sutikti, 
kad ju kūryba būtu pripažinta netobula ir negeniali.

Savymeilė patrempia ir teisingumą.

kad Visagali suminkštinus, ir J statymą, kad gavus Jo pa- 
Jo valią perdirbus.
tik tuomet pasijutau kirstas, 
kai maną geras draugas K. 
D., nuolatos tyrinėjąs Šven
tąjį Raštą, kartą, pasakė: 
"Dangiškasis Tėvas, visų 
krikščionių Dievas yra vi
suotina ir amžina Meilė, ku
ri per amžins nesikeičia ir 
negimdo nei blogo, nei ligos, 
nei mirties.” To paties drau
go skatinamas pradėjau gi
lintis i krikščioniškojo moks
lo paslaptis ir pilnai Įtikėjau [jam pasiekti 
jo (draugo) žodžiams, kada ikianti dieviškumo 
radau šv. Jono apaštalo iš-[jos ir tobulybės 
sireiškimą: — "Dievas yrajtai teisinga malda 
meilė” ir panašų jam Šv. Jo- | tikslui ir tarnauja, 
kubo apaštalo pasakymą:

“Kiekvienas geras davi-[tobnh bės. Krikščioniškas 
nys ir kiekviena tobula dova-j mokslas tą daro tam. kad 
na yra iš aukštybių, nužen- jnurodžius žmonėms apie jų 
gia mm šviesybių Tėvo, pas nesutraukiamą ryši su Die

vu — visatos Tėvu ir Moti- 
rikščionybės mokslas 
dvasines tiesas apie 

ir žmogų, pastaroji 
o pavydala. ne vien 
religinę dogmą bei

kuri nėra nė vienodumo.

tame.

n<

Taip elgdamiesi, mes atsi
duodame Dievo Įstatymui, 
padedančiam mums dirbti 
savo išganymui nuo viso to, 

Dievui nėra geistina,

ribotųsi materialiu tikslu bei 
veiksmu. Jeigu maldos tiks
las Yra tame, kad artinti 
žmogų prie sutikimo su Die- kas 
vo valia ir tuo būdu duoti [kai: liga, nuodėme, nelaimė 

amžinai vei-[baimė, mirtis, 
garmoni- 
i statymą, 
tik tam 
kad žmo- 

hies priartinus prie visagalės

Kristus pasakė: “Dievui 
{viskas galima.” Krikščiony- 
įbes mokslas tais žodžiais pa- 
Įsi remdamas, pasako, kad 
[jei tik mūsų mintijimas $u- 
jtinka su Dievu, dieviškąja 
■TŠminrimi. tai viso gero ir 
(tobulo atsiekimas ir mums 
Įgalimas. Jeigu mūsų malda 
[sutinka su Dievu ir dieviš
kai;! Išmintimi, tai mūsų

os tikslas ne
■t: Dievą, pa- kaip*

Du si<>> tobul vlx*s. o ją pasiekę, 
mes randamo maldos jėgą ir

BOT v; 
Užim

“Tavorščiaus” Lenino Mumija
Rašo Homo

-unimino IJzeržinskĮ

MALDA IR JOS TIKSLAS
Paišo

Žmoguje, kaip patirta, gų. o tilo^pačiu skaito, kad 
gludi instinktyvis ir įgimtas [žmogui esant prieinamam ir 
palinkimas pripažinti ant ■ pakeičiamam, pasiduodan- 
savęs aukštesnę ir 
gančią jėgą.

Kiek sykiu mes 
tad žmones, kurie 
^išpažindavo ir netikėdavo

pakeičiamam.
vadovam Iriam Įtakai, ir Dievas kaipo 

žmogus turėtų būti palenkia- 
Taigi ir ne

nuostabu. kad kartais žmo
gus savo malda, siekdamas

mateine. jmn Jo valiojo, 
pirmiau

U'|-Dievybę. sunkiose gyveni- savo tikslo, tikisi, ir laiko
į3Ho valandose, kada žmonių 

Igpįąrama'lr pagelba pasirodv- 
Jdavo silpnutėlė, staiga pul- 
Jitavo prie maldos ir grįždavo
,vS. Dievą.

Nereikia daug galvoti bei 
. lozofįloti., kad prieiti tų iš- 

Iff^adųjog žmogaus supratimu 
||ęta,pie maldą, jos idėją, jėgą ir

dinas apie Dievą. Tas, kuris 
iSjaažįsta Dievą kaipo Dievą,

savo tikslu, palenkti Dievą; 
savęspi ir pakeisti Jo valią 
savo naudai.

Toks maldos supratimas 
klaidingas. Tokiu minčių 
pasireiškimas pagimdo ne
pasitikėjimo jausmą malda 
ir Dievu. Galima sakyti dar 
daugiau: toksai maldos tiks
lo išaiškinimas ir Dievybės 
supratimas stumia mus prie 
savymjei^s irlaįsyąmanyb^

Ir visai netikėtai atėjo viena mintis, kurią nutariau iš- 
' bandyti.

Bendrai- bruožais išdėstęs savo pianą, paprašiau Dzeržins- 
' kio mano pagalbai pakviesti nesenai už neištikimybę prašalintą 
' Charkovo univer.-itvto profesorių Zanikauski ir anatomijos te- 
į atro sargą. Ee&dorą. nuolatinį mano padėjėją. 1 tai Dzeržins- 

baizamavimo priemones, j !<i atsakė, kad jis nematąs jokio reikalo prašyti pa.gelbos iš 
metam- Lenino lavono i profesoriaus Zamkausko. sovietų valdžios priešo ir iš profesijos 

[okulisto. Po ilgų ir griežtų reikalavimų, Dzeržinskis sutiko 
įkviesti Zamkauskj. kaipo akių anatomijos specialistą.

Profesorius Vorobjovas neišpasakojo balzamavimo sekre
to, bet pasižadėjo padaryti mokslišką paskaitą tuo reikalu. 
Bendrais bruožais atpasakojo, kad jo metodas grįstas odo? 
“mraniorizavhnu.” Ir. ištikrųjų jam pasisekė taip vykusiai 
ištempti odą ant Lenino lavono, kad lavonas ėmė išrodyti ne 
tik jaukiai, bet ir gražiai.

Valdžia nudžiugo. Kad darbo vaisiais persitikrįnus, ISe- 
maško pasiūlė sušaukti specialistų komisiją. Bet Džeržinskis 
tam sunianymtn pasipriešino, pareikšdamas, kad jis neranda 
galimybės šaukti tokią komisiją, kad neišdavus politinės pa
slapties. x

Mažasis sovnarkomas apdovanojo prof. Vorobjovą raudo
nos vėliavos oydenu, jam duota apsaugos raštas ir didelės lėšos 
jo mpksliškieihs darbams. Pagaliau Lenino mumija tinkamai 
užkonservuota. Faraonas Leninas ilsisi savo karstinėje ir lau
kia iš savo vergų-.proletarų faraoniškos piramides. Eina gir
das. kad bus statoma ir piramida. Taip tatai proletaru vadas 
dievinmas ir grbinamas, kai senovės karaliai.

(Galas}

pradėjo

kūrins sulaikytų nors dviems-' 
trūniji mą.

Prob-šoriaus padėtis krislą. Jokių kitų priemonių, apart, 
tų. kuriomis naudojosi profesorių.- Abrikosovas. jis nežinojo. 
\’ienol<. Dzeržinskis nenustojo jo spyręs:

— Pagalvokite greai. profesoriau . . . Kitaip tamsta pats 
sau ism(‘tinė.-i. Sovietui valdžia tamstą apdovanos taip, kaip 
jokia valdžia pasauly to nepadarytų. Palikite spėliojimus ką 
pasakys apie tamstą emigrantai. Sovietų valdžia galinga, kai 
niekuomet, ir laikas pamiršti svajones, kad mes kada nors ap
leisime valdžią ir tamstai teks atsakyti. Pagalvokite ir duokite 
atsaką. Laiko tam.-tai nestinga: tamsta pasiliksi Maskvoje . . .

Profesoriaus padėtis tragiška. Iš nusiminimo profesorius 
paprašo spirito. Jo reikalavimai be prieštaravimų išpildytas. 
Sekančią dieną profesorius nuėjo į garsiąją karstainę.

— Ar nuo to, kad mano dirksniai buvo suerzinti arba ne
paprasta karstainės išvaizda paveikė į mane, bet-r-sako profe
sorius—kuomet as Įėjau Į karstainę mane apėmė baimė ir iš
pylė saitas prakaitas.' Aš. pusę savo gyvenimo praleidęs la
voninėse ir pripratęs prie lavonų kvapo, nusigandau, kada po 
stiklu pamačiau baisų, ištižusi Lenino lavoną, labai išsipūtusį 
su apsilupusia baisios išvaizdos oda. -Lavonas buvo šlapias ir 
varvėjo. Aš paprašiau savo palydovų palikti mane vieną, ir 
gurktelėjęs spirito, ėmiau tyrinėti lavoną. Ką aš galėjau pa
daryti po Abrikosovo ir be to su tokia sugedusia medžiaga? O 
Dzeržinskio grūmojimas išblaškė visas moksliškas sąvokas.

Nęžiūririt į tai, aš"ketvertą parų studijavau medžiagą, nie
ko nevalgiau, nustojau apetito ir savo jėgas palaikydavau iš* 
lūitinai spiritu. Reikia pripažinti, kad valdžios davė pilną lais
vę ir neragino daryti .užbaigą. Bet. galvą buvo* tuščia ir mirlys

DIDELIS BALIUS
Rengia L. D. K. S: L-moįi ktropa • -

Subatoj, Lapkričio 7 d. IMS kosne-galiu pakartoti jo 
kuri? »rgwė«tų.
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Šipuliukas

"A

TAS KISi 140 Al
randas kaimely Oakvllle, N. Y.,
(’<>. miestelis prie gelžkelid. " YraEssa 
karvių, 2 arkliai, kiaulės, lOOTyiįl® 
ančių, $ieno. javų, kukurūzų. tBHįsS 
kopūstų, ūkės įrankiai, lotas'iniSto 
Parsiduoda už $7,000. ReIkia.Jni&^ 
$3,000, o likusius po $200 į meti. ’ • 
ta užleidžiamu ant sykio. Mr.
I.A8, Herkimer, N. Y.

-------------- -----------------------------------------

REIKALAUJAM
PILVO IR NEMALIMO SKl£yi&3 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARp 
Skaudėjimas Ir svaigimas galv<šs;SjiaSft 
na iš vidurių, kraujo nečystumo 
nnmo. Paeina, tai iš vidurių; 
infusion, išgydys į 3 savaites.' 
kė 75c., baksas (pusė tuzino) už 
dėl tonsilų ir reumatizmo, 
dėjimo ir po krutinę naudog 
Mostį, prekė $1, $1.75 ir $3.00. ASaiO 
te gauti kožooj aptiekoj arba pas’-h- c 
dėjų. Z. EINIK CO., City 
Union City, Conn.

■- Pąstarojigi pa^amįmpipĮ^aL 
solo “Burniųgiof Rome?*/Mna 
Zlotniutė jausmingai padeklė- 
mavo“ Grįžkit.” Jai publika 
ovacijas, sukėlė. Programas 
baigtas su . veikalėliu “Dvi Kū- 

; matės, kurį stebėtinai gabiai
> suvaidino Ona Lukoševičiute
> ir Teresė Daugveckaitė. Publi 
ka iki! sočiai prisikvatojo.

Vakarų, vedė kuopos pirm. 
Jadvyga Stoniutė. Visų, pro
gramų prirengė ir atliko vieti
nės Vyčių kuopos narės, čia au
gusias. Garbė už tai L. Vyčių 
103 kuopai.

koįėsp. tas idsąą lį£hias ėįnę iš 
I f Ilitvos” aprašymoTTaigiJūč 
sų siūhiinfc 25 dol. ?neprĮkl£uso 
“Darb.” koresp. Bet “Dirvai.” 
O kitus-$25.00 ką ,sakau duosb 
šv. Jurgio parapijai. Tai ži
noma kad jautiesi esąs skolin
gas. Tai reikėjo juos seniai 
Užsimokėti.

Korespondentas

HARRISON IR KEARKY, 
N. J.

Atsibuvo L.‘ Vyčių 90-tos 
kuopos milžiniškas maskaradų 
balius 17 d. spalio. Įvyko 
I lantmano svetainėj. Publikos

Muzika
Kaip už- 

gaudžia, tai jaunimas šoka ta
rytum jūrės bangos. O senie
ji žiūri, nes malonu žiūrėti.

Rep.

*V Wt

Lapkričio 6 d.. — 
ny?~ 4ę^K^ Mąss. ’.JS

Lapkričio 8 d., sekinai 
Worcesfer, Mass.

Nepralėiskime progos 
ti katalikiškojo jaunimo^ 
vų gražių, įdomių prak; 
jų pažinsime jauną, a1 
čia Lietuvą.

ST. CLAIR, PA.
LDKS. 107 kp. susirinkimas (dalyvavo apie 4(X). 

bus lapkričio 8 d. bažnytinėj ;buvo pirmos rūšies, 
svetainėj, tuoj po siunai. Yra ' 
kviečiami visi nariai atsilanky
ti ir savo mėnesines duokles už
simokėti. Bus ir naujų nutari
mų, nes mums būtinai reikia 
kuopą kuopa padidinti. Žino 
ma, dabar pas mus streikai, 
tai dabartiniu laiku mažai ką 
galima veikti, bet turime pa
daryti naujus pienus, kad pra
dėjus dirbti galėtume kp. nau
jų narių skaitliumi padvigubė
ti.

S. A. Radzevičius, rašt

CLEVELAND, OHIO
“Darbininko” 116 numery 

F. Bara-skas prašo prirodymu, 
kur jis buvo katalikiškų dr-jų 
piknikų metu. Būk tai kas ra
šęs Į “Darbininkų,” kad jis 
juose nebuvo. F. B-skas apsi
žiūrėjo kelintame mėnesyje kad 
jam lyg ko trūksta. “Darbi-

Geras ateinam naudojimai 
Hnimentas

Pam-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas iiuo atsakančiu šeimyniniu 
linfmentu ir tuojas pajausite palenj- 
•vintTT,^.
35c ir 70c bunka vaistinėse. TStny- 
kite, kad butų Inkaro vaisbašeaklis 

i F. AD. RICHTER & CO. į 
a Berry & South 5th Sts. a
* Brocklyn, N. Y. ji

Štai namų atvaizdas, kurtuos 
nori pastatydinti neturingiems 
studentams ateitininkų S. Fon
do Komitetas.

Tiems namams renka aukas 
Amerikoj Fondo atstovai — 
Kun.. St. Kiškis ir stud. A. Ty
lenis. Fondo Komiteto nuta
rimu. tų žmonių, kurie aukoja 
ateitininku namams 50 doleriu 
(pinigais arba bonais), pavar-

des bus prašytos į marmurinę 
lentą ir Įmūrytos namų stėnoj.

Bostonas ir jo apylinkės to
kių žmonių jau turi. Štai, ke
letas asmenų, kurių pavardės, 
žibėdamos ateitininkų rūmuo
se, ilgai primins mokslus ei
nančiam jaunimui — Amerikos 
lietuvių karštą tėvynės meilę: 
L. Navickaitė, K. Vestfilda, 0. 
(laputienė, P. Giedraitaitė, J.

Mačiulis, kun. F. Juškaitis, A. 
Adomaitytė, P. Lingys, A. 
Marcinkevičius. *

Brolau, sesute! nepagailėk, ir 
tu vienos kitos plytelės ateiti
ninkų namams.

Jei turi L. Bonų, paaukok jų 
fondui, o suteiksi didelės pa
ramos Lietuvos mokslus einan
čiam jaunimui.

Aukos galima siųsti ‘‘Darbi
ninko” adresu.

Į

Ar ne

antrašu:

Litais ir Doleriais, 
nuo pervirš 29 
gausit pilių) in- 
telegramu. šuo

pagili žemiausi menini kurst), siunčiame pinigus jau 
meti] ir dar nei vieno pinigai neprapuolė. Rašykit o 
formacijų kaslink siuntimo pinigų. )>er paštų arba

JOSEPH G. B0GDEN
322 W. Long Avenue, DuBois, Pe: sylvania

Geri vaikai myli savo motynų, 
Geri žmonės myli savo tėvyne. 
Mūsų tėvynė yra Lietuva.
Mes ją mylime ir viso gero trokštame.
Mokslas yra gyveninio šviesa.
Mokslas naikina vargą ir skurdą.
Mokslas teikia žmonėms palamins.
Mokslą myli ir remia visi išmintingi žmonės.
Tėvynė Lietuva ilgai be mokslo tamsybėj skurdo.
Dėlto kentėjo ji vargą ir skurdą.

■ Dėlto užmiršus buvo laisvą, garbingą praeiti. 
Dėlto vergijos pančius nešiojo.

tiesa?
Mes mylim tėvynę-Lietuvą.
Mos laisvės, laimės jai trokštam.
Dėlto mylėkim mokslą.

1 Dėlto jo šviesą skleiskim Lietuvoje.
Lietuva veržiasi prie mokslo. —

: Tūkstančiai jaunuolių lanko mokyklas. .
Bot. nuo karo nuvargę—jie dar kenčia vargą,

‘ Tat. šelpkim mokslus einančus.
Moksleivijos žiedas yra ATEITININKAI.
Jie tėvynės VILTIS IR ATEITIS.

! Mes trokštam tėvynei gražios ateities.—
Tat. remkim ATEITININKES.

X.

Kaukazo Nelaisvis
Vertė Vai. Vidugirytė

(Tęsinys)
Ji išnešė sviestą. padavė praustuvą ir ąsotį. Totoriai pra

dėjo plauti rankas, paskui jie rankas susiėmę, atsisėdo kojas 
kryžmai sudėję, lingavo į visas puses ir kalbėjo maldą. Jie 
kalbėjo savo kalboje. Paskui vienas iš totorių svečių atsigręžė 
į Žiliną ir pradėjo kalbėti rusiškai.

— Kazi-Magometas paėmė tave nelaisvėn, sako ir rodo į 
raudonplaukį totorį.—o jis tave atidavė Abdul-Murątui,—ir ro
do į juodplaukį.—Abdul-Muratas dabar tavo šeimininkas.—Ži
linąs tyli.

Abdul-Muratas pradėjo kalbėti ir vis rodo i Žiliną, juo
kias ir kartoja: “kareivis rusas, gerai rusas!”

Vertėjas sako:
— Jis'liepia tau rašyti namo laiškų, kad atsiųstų išpirki

mą dėl tavęs. Kuomet atsiųs pinigus, jis tave paliuosuos.
Žilinąs, kiek pagalvojęs, sako:
— Kiek jis nori už mane gauti? *
Totoriai kiek pasitarė, vertėjas ir sako:
— Tris tūkstančius rublių;
— Ne, sako Žilinąs, tiek aš negaliu mokėti.
Abdulas šokte pašoko, pradėjo mojuoti rankomis, sako kaž 

ką Žilinui,—jis vis mano, kad jis supras. Vertėjas išvertęs 
klausia:

— Kiek tu duodi?
Žilinąs kiek pagalvojęs sako:
— Penkis šimtus rublių. y
Totoriai- tada pradėjo kalbėti greičiau įr sykiu. Abdulas 

pradėjo kolioti raudonplaukį, kalbėjo taip, kad seilės tysko 
- iš burnos. O raudonplaukis tiktai primerkė akis ir pliauska 
’ liežuviu.

Jie nutilo; vertėjas sako:
— Penkių šimtų rublių išpirkimas Šeimininkui neužtekti- 

nas. Jis pats mokėjo už! tave du šimtu rublių. Kazi-Magome- 
tas jo skolininkas. Jis paėmė tave už skolą. Trys tūkstančiai 
rublių; už mažesnę sumą tavęs negalima paliuosuoti. Jeigu 
tu nerašysi, įmes tave duobėn, nubaus tave botagu.

“He,” galvoja Žilinąs, “juo bailesnis as su jais būsiu, tuo 
blogiau bus.” Atsistojo Žilinąs ir sako:

— Sakyk, jiems, šunie, kad jeigu jis nori mane gązdinti, 
aš nieko neduosiu ir nerašysiu. Aš jūsų nenusigandau, šnnės,

L. Tolstojus I Džigitas jų kalboje reiškia “narsuolis." Ir pats juokia; 
Į jis pasakė vertėjui kažką. vertėjas ir sako:

as vis juokias.—Tu. Jonai, geras.—aš. Abdulas, geras. Ir 
s maitino blogai, davė duoną iš supelėjusių miltų, o dažnai ir

— Duok tūkstanti rūbini.
Žilinąs spiriasi.
— Neduosiu daugiau, kaip penkis šimtus rublių.

'man? nužudysi!. negausit nieko.

ersakė, visi išnaujo sušneko sykiu, 
crkalbeip^ jo

Totoriai kaž ką pakalbėjo, nusiuntė kaž. kur darbininką, 
o patys žiūri tai į Žiliną, tai į duris. Darbininkas sugrįžo, o 
paskui jį eina kaž koks žmogus, drūtas, basas, suplėšytais dra
bužiais. ant kojų jo taip pat kaladės.

Žilinąs nustebo—jis pažino Kostiliną. Taip pat ir ji su
gavo. Pasodino sale; jie pradėjo vienas kitam pasakoti, o to
toriai tyli, žiūri. Žilinąs papasakojo, kas su juo atsitiko; Ko<- 
tiiinas papasakojo, kad jo arklys paliovė bėgęs ir šautuvas ne7 
iššovė, ir tas pats Abdulas privijo jį ir paėmė nelaisvėn.

Abdulas pašoko, rodo į Kostiliną. kalba kaž ką. Vertėjas 
persakė, kad jie abudu dabar priguli tani pačiam šeimininkui, 
ir kuris jų pirmiausia duos pinigus, tą jis pirmiausia paliuo- 
suos.

— Štai, sako jis Žilinai, tu vis pyksti, o tavo draugas ra
mus; jis parašė namo laišką, atsiųs penkis tūkstančius rublių. 
Štai jį gerai maitins ir neužgaus.

Žilinąs sako:
— Draugas daro, kaip nori; gal'jis turtingas. o aš netur

tingas. Kaip pasakiau, taip bus. Jeigu norite, nužudykit,— 
iš to jums naudos nebus, o aš rašysiu tiktai dėl penkirj šimtų.

Kiek patylėjo. Staiga Abdulas atsistojo, paėmė dėžutę, 
išėmė plunksną, popierio gabalėlį ir rašalą, padavė Žilimui, 
sudavė jam per pečius, rodo: “rašyk.” Jis sutiko ant penkių 
šimtų rublių.

— Palaukite dar, sako Žilinąs vertėjui, pasakyk jam. kad 
jis maitintų mus gerai, duotų drabužius, batus, kaip pridera, 
kad jis patalpintų mus'sykiu, bus mums linksmiau, ir kad: jis 
nuimtų nuo kojų kaladę. . Pats žiūri į šeimininką ir juokias. 
Šeimininkas ir-gi juokias. Jis paklausė ir sakė:

— Aš jums duosiu geriausius drabužius: čerkeską ir batus. 
Aš maitinsiu jus kaip karalaičius. Ir jeigu jūs norite sykiu gy
venti—gyvenkite sykiu tvarte. Bet kalades nuo kojų nuimti 
negalima—jūs pabėgsit. Tiktai ant nakties-nuims kalades. .Tis 
priėjo, sudavė jam per petį:

Tu geras, aš geras!
Žilinąs parašė laišką, bet pūdėjo neteisingą adresą, kad 

laiškasmenueitų tėviškėn. O pats galvoja: “aš pabėgsiu.”
Nuvedė Žiliną su' Kostilinu tvartart, nunešė ten jiems ku

kurūzus šiaudų, ąsotį vandens, duonos, du senu drabužiu ir 
iškrypusius kareiviškuš batus. Gal jie juos numovė nuo nu
kautų kareivių. Ant nakties nuėmė jiems kalades ir užrakino 
tvart

;s paraše namo dar kartą, vis laukė pinigų atsiim
si. Ištisomis dienomis sėdi jis tvarte ir skaitliuoja 
a'eis laiškas, arba miega. O Žilinąs žinojo, kad 

< m-paimtas, bei kito nerašė.
“ j’.- galvoja, “paims motina tiek pinigų už mane 
;k ji gyveno daugiausia tuo. ką aš jai nušiurdavau, 
iks penkis šimtus rublių, ji visai nebeturės kuom 

gyventi. Dievas padės.—pats išsiliuosuosiu.”
O pats vis žiūri, tyrinėja, kaip pabėgti. "Vaikštinėja po 

aulą, švilpauja, kartais atsisėdęs ką dirbinėja, ar lipdo iš mo
lio lėles, pina iš rytelių pintines. Žilinąs buvo gabus ant vi
sokių. darbelių.

Kosti!

■<) lai

JAUČIAS KAIP 
MOTERIS

■
Kvaitimas visai praėjo ir galnįf| 

vaikščioti be lazdos
.1. W. l’etersou. Republic, 

rašo .sekaiimi: "Aš jaučiuosi kaip 
nauju moteris, nuo tada, kaip pradėję^ 
jau vartoti Nuga-Tone. Tikrai 
)-;i. kaip jus sakėt, jog panaujins. 
vylių seniems. Aš jaučiu, aš nepadaryįSg* 
čiau to be jo. Aš esu 69 metų, ir 
\au tiek nupuolusi, jog negalėjau 
vaikščioti aplink: bet dabar aš prižiiį~§t! 
riu vištas ir galiu eiti l>e lazdos 
nebeĮtergriuvu nuo kvaitulio/’ *

Seni žmonės, nuvargę, bet noriutį^^ 
cyveiiti. turėtų pamėginti Nuga-Tod^^§ 
Jie nusistebės, kaip greitai jisai veikjįjEig 
Jisai i>.-uli(limi jų stiprumų ir pajiegj£į|S 
ir panaujina nervus, kraujų ir kuuų 
bai greitai, suteikia stebėtinai palEjf> 
mintį miegų, stimuliuoja kepenis, 
čiilirm ajietitų ii- labai puikiai, regula 
liuoja vidurius. Išdirbėjai Nuga-TctiOfl 
labai gerai žino, jog jis pagelbės 
kiuose atvejuose, užtai jie priverčia.yo ; J 
tiekoritis garantuoti jį arba su; 
jūsų pinigus, jei neužganėdinti,
inenriuojamas. garantuojamas ir 
duodamas per visas aptiekus, arba’jiį 
siųskit $1.00 ir gausit tiesiog iš Nafįįį 
nal Labaralory, 1014 So. WabasĮLW^ 
(’hieago, UI.

4
t

Kartą jis nulipdė >u norim, rankom ir kojom ir su to
torių maf-škiniais: lėlę pastate ant stogo.

Totoraitės išėjo vandens atnešti. Šeimininko duktė, Di
na, pamate lėlę, sušaukė drauges. Šios, numetę žemėn ąso
čius. žiūri, juokias. Žilinąs paėmė lėlę, duoda joms. Jos juo
kias, bet neišdrįsta imti. Jis paliko lėlę, nuėjo tvartan ir žiū
ri, kas bus.

Dina pribėgo, apsidairė, pagavo lėlę ir nubėgo.
Rytą žiūri. Dina išėjo ant slenksčio su lėle. Ji jau papuo

šė lėlę raudonu skudurėliu ir supa kaip vaiką, pati kalbina sa
vo kalboje. Išėjo senė, subarė ją, pagriebė lėlę, sudaužė, pa
siuntė Dina kaž kur dirbti.

Žilina^ padarė kitą lėlę, dar gražesnę,—atidavė DinaL 
Kartą Dina atnešė puoduką, padėjo, atsisėdo, žiūri į jį, juo
kias, rodo į ąsotį.

“Ko ji džiaugias?” galvoja Žilinąs.. Jis paėmė ąsotį* pra
dėjo gerti. Jis manė, kad bus vanduo, bet ten^buvo pienas. 
|jis išgėrė pieną.—“gerai,” sako. Kaip Dina nudžiugo!

— Gerai. Jonai, gerai ir ji pašoko, pliaukštelėjo rankomis, 
pagirebė ąsotį ir nubėgo.

Ir nuo to laiko ji pradėjo vogčia nešti jam kasdien pieno. 
Totoriai daro iš ožkos“ pieno- sūrius ir džiovina juos ant stogo; 
ji atnešdavo jam slaptai šių sūrių. Vieną kartą šeimininkas 
papiovė aviną,—ji atvilko jam gabalą avienos. Numeta ir 
lekia. /

Kartą buvo smarki audra, ir lijo visą valandą. Visi upe
liai patvino. Kur buvo brasta, ten upė pasiekė dviejų metrų 
gilumo. Visur teka upeliai, neša akmenis, ūžesys kalnuose. 
Kuomet audra praėjo, visi upeliai iš kalnų bėgo kaiman. Ži
linąs išprašė iš seimininko peilį, išpiovė dūdelę, lentelę, ratus 
ir ant ratų pastate lelęš.

Mergaifės atnėšė= jam skepętėlių,---jis aprėdė lėles : vieną— 
vyrąsj kitą—Batai

MŪSŲ TILTAI
Ateinančiais metais tiltadres 

taisyti Mini storių Kabineft^^ 
skirta 1.500,000 litų.

;ant plukdomųjų upių yri^N^ 
'daryta 14 tiltų, kurie tafjp|s^ 
erdėję, kad jais jau nėb^^lh 
ma važiuoti. Iš jų 7 gąfeįpa| 
laukti, nes menkas susisįe^^ 
mas per juos, o bv to, yrOga* 
aplinkui apvažiuoti.

Labai silpnai stovi SaįųĮ)« 
tiltai. Panemunės tiltuiįįiž^ 
noma duoti betoninės atiratūt^ 
Blogiausia yra su SlaVOg||| 
Aleksoto tiltais, kurie jątL^fiii 

A-ienus metus vos beislapc^ 
Ateinančiais metais 
daryti Slabados ir Alekšd^^^ 
tų tyrinėjimus, o 1927 nLejud^ 
dėt statyti ten naųjušĖįtįf^|w 
Abu šie tiltai atsieis apic|^^S 
lijonus litų. -

Viso Lietuvoje yra 
tiltų. Iš jų 400 reiki;t.a^^|j 
ti, kas atsieitų apie, 23ūmį^gM 
nūs litų. Kastitet 
šiais kreditais gaIim^:^Dra|<tfl 
ir atstatyt tik apie 20QtnI^9 
kiti vis latrkia savo

Dabar yra. ŪendęncĮj^l^m^O
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JUOZAS M. VERVE6KA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS 
PRAKTIKUOJA bfeltroSE

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.: 

414 W. Broad way 
Tel. S. B. OfMS

BROCKTON MASS.: 
684 No. Main Street 

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

Mes Duodam ir Išmainom
LEGAL STAMPS ’

MILLER’S
DRY GOODS

STEIGIASI ATSKIROS
LIETUVIŲ PARAPIJOS

Jau sehai'buvd“ kiles' štuna'-

:es pajamos M ,428. .\amas uu visais 
.aisynmis. Pardavimo -priežastis ;»ir;- 
nerią nesutikimas. Kreipkitės į "Dar- 
>ierią .lesuriikinas. Kreipkitės J "Da;-

įsjętis • vĮlšĄjž^; atitomoKi- 
toj* katastrofas zūvo 25 žmo 
nės. Tai aštiioniais žmonė
mis daugiau, negu ūžpereitą 
savaitę. ’ ’

PARSIDUODA NAMAS 
kainas, įš p^ngĮig kumbarią irs įą-Hiru tė nŲie.M154 So. Boston. Mass
Kreipkitės: 468 C St„ S. Boston (I.-.2:

PARSIDUODA
:i šeimyną 5-6-6 kambarių namas ir biz
nis bučernė-grosernė. Jei pirks nento 
kautis biznio, tai mes išmokinsimi'

^^šo ISABELLE KAY /'-?•

ątųvė.šemiiilhĮ^iAmer^ojęžyisad^trokšta ggųti 
ųTjos/ac^o

jitose škO&|cas ^v|ų#.Sps,Sęąipsn^^ine Uj^m<Įp
ąr LieMi^Bnininliei? y į '

W RGDYKLĖ No. 2 • '
O PYPTAI V NAMINIAI PASIGELBE-
:ept sfetafs Teceptasjer
; juuM^tiks. Senį&^g,

r vaikai m$&i gerą sęjijndž.

nors ir pa-
' bęf- jiį 

’*š,^ga^ūkiuinlm Jaukė;
stiprųą Lie-. 

tąs su-.peųkūiHja, ir, oruiią&U 
įtfe laųkųo^ matyti sudygę jų- 
giaiirkvięČiai'.

Žmones daugumoje jau'af:-ė- 
jo ir ruošia dirvą kitiems me-

DR. I, V. CASPEB
(UM0 valandos t' f 

znno U Ud rŽ:00 ryte> IR-nuo 1:30 
Iki CĮ ir uu»^tjO.iki B raU vakare. 
Ofisas uždarytas vSVarals 
ir nedėldienhils, inip-gl seredomis 
,ihio lOdleiih uždarytis..’

Vi ___________ .
nož3,993'ha pasėlių, Įš kurių 2;- 
400 Jia fenka žieminiams ir 1,- 
593 vasarojui. Kai' kuriose 
vietose sunaikinti pasėliai sie- 
kialOOnuoš.^tai krautų-^

w o gal-'M
‘ ' AOkiteta5,W 

^adiais, Tamstos. 
Jatę/krautuvejj kfe 

per 19 metų ant Broad* 
way visuomet turėjo gėęįĮ 

(Visiškai teisingai 
pa ir pataraatga 
savo kostumeriams.

s Speige Pyragas^ 
ąkas evapoiateO pieno 
Okai smulkus cukraus 

^įĘęgtK^Ukai miltų "hr nesijorų)

lemom snlčią 
kepam panderio.

Sirpink kiaušinius!!cukrų iki putos 
paskui daft puoduką pieno 

'®Brvo įkaitini: i ki karščiausiu 
l§if»8§>.į3^miau virim punkto. Dadėk 
Igį&kSnias. paskiau pri milrtis i;- ke- 

r’ kartus. 
~^>k?4ifi^erkaršr:irnAire'-inje 40 minu-

®YS|4uVĖS REIKALUOSE 
^^'AeĘffs^tpri būti Biiatna nuo švie- 

.įgauna pilųstlurunią. Nesau- 
.. laikyt i vyno spiritus arba actą

uiėdžio ant Tentyi.a. Moliniai uzbo- 
■lįįĮ-' /gėrusią tokieitsslcystimams lai- 

i'M^kui yra ateitnlfflį indai. Ak-
Saltiim ore kaipKęili^tetindai nepiji 

ti sSEŠikliniais. 
Vnishr košės. :« 
itsupaS geriausia 

IgSvSudek juos į eilę • 
BįĮėntynos. Vėsi t cm iv 

.iiir tinka. Užtiesk g

dos mieštų lįeldvjū bažnytinę 
parapiją. Mat vyskupo Gre- 
goro priešliefuviškoji bažny
čios politika versdavo parapi
jos narius lietuvius antros kla
ses žmonėmis. Jie mokėc’ayo- 
Šv. Jono parapijai mokesnius, 
o lietuviškoms pamaldoms šv. 
Jono bažnyčia buvo uždarda, 
ir lietuviai aurėjo naudotis sve
čio teisėmis kita bažnyčia. Vi
si lietuvių prašymai likda
vo neišklausyti. Bažnyčių gin
čo laiku lietuviai parapijonys 
beveik visiškai pasitraukė nuo 
parapijos. G indas' oficiališkai 
likviduotas, bet p. Gregoras 
savo politikos matyt, nepakei
tė. ir lietuviai nemato kitos iš
eities, kaip steigti savas para
pijas. Dabar eina į rašinėjimai 
Į steigiamąją Klaipėdos Mies
to Lietuvių Parapiją. Rašosi 
daug. Po kelių savaičių įvyks 
krašte visuotinieji rinkiniai į 
bažnyčių parapijų tarybas. Oia 
lietuviai pirmą kartą sudarys 
atskirą parapijos organą. Stei
giamosios parapijos pamaldos 
vyksta tuo tarpu Mokytoji} Se
minarijos bažnytinėj salėj. Su
sidarius parapijos organams ti
kimasi iš Krašto valdžios gau
ti vieną iš miesto bažnyčių, — 
jei nebus galima susitarti dėl 
Šv. Jono bažnyčios. Steigia
mosios parapijos narių dvasi
nius reikalus aprūpina tuo tar
pu du kunigu — Vai. Gailius ir 
Petrikas.

z PRAKI^LBOJS

J Pereitą medelių Lietuvių sa- 
įvyko prakalbos iiž demo

kratų kandidatą į majorus p. 
Joseph H. O’Neil. Lietuviu, 
kalbėtoju buvo nuo įvairių 
srovių; j Buvo ĮĮ ‘pats kandida
tas. Tokiose prakalbose lietu
viai • privalėjo skaitlingiau su
sirinkti. Tokios prakalbos y- 
ra ne vien tam tikrą kandidatą 
paremti, bet ir lietuvių vardą 
paketli. Panašiuose atsitiki
muose lietuviams prastai pasi
rodant su lietuviais amerikonai 
ir nesiskaitys, nes matys, 
nėra išrokavimo.

parodų vyrams, mote- | 
rims ir vaikams | 

261 W. BR0ADWAY | 

So. Boston, Mass.

GERIAUSIS PIRKIMAS
AMAS aut iištubnią šeimynų ir biz- 
is—duonos kepy kla. Rendos nž mini i 
2,400 j metus. Daro bizniu kiloo į sa-

J$KAX
SUOI1U2. Po išmazgojlmo-vatiriią arbiįtšjlkinių - 

recepts: mda^t kS
'vandeniu taip kad pirštai butą. Išpildy
ti vandeniu. Tada leisk joms nuslvar- 
?r&t ir džiūt ir išdžius pirštsfc^fsięi-, 
sukinėję. ’ '

Mažiausi lašai ammonijos nulašinti 
drapaną šėpoje tuoj išnaikins kandis. 
Jos kvapas taipgi nuodingas, pelėms, 
tarakonams ir kitiems namų vabalams. 
Geriausia Išnaikina visokį blogą kvapą. 
Sumaišius su karštu vandeniu ir nnpy- 
lus j sinką ar kitas vandens nutakas 
kurios atsiduoda negeru kvapu, ammo- 
nija geriausia išvalo.

Sausa druska arba actas užtrintas 
ant plėtmų ant marmuro išnaikina 
juos. Nuplauk tyru vandeniu, paskui 
numazgok’su muilu ir vandeniu nuėmi
mui likusio acto.

GROŽĖS PATARIMAI
Pigiausias ir geriausias dažas jauną 

merginų ir moterų veidams tai valgy
mas morką. Valgykit jas tankiai prie 
valgią, nes jos turi daug geležies ir 
padaro aiškią raudoną odą. Valgykit 
jas visaip pritaisytos, ar tai šutintas, 
keptas, virtas ar žalias. Rusijoj ir 
Prancūzijoj, moterys dadeda cukraus 
prie morką kad butą skaniau. Jums 
jos tikrai patiks bile kaip prirengtos.

YPATIŠKA SVEIKATA
Vienas blogumas kurio reik vengti 

tai blogas kvapas. Patįs tankiausia ne 
?alit jausti ji. Blogas kvapas užmuša 
veik visokį žavėtinumą kurį moteris tu
rėtą. Jo priežastįs yra visokios, kaip 
cigaretai, punantis maistas, negeri dan
tis. skilvio netvarka, gėrimai, etc. Tu
rėtumėt naudoti gerą nntiseptišką bur
nai mazgotoją kuris išvalo visus nege 
ritmus esamus burnoje. Blogas kvapas 
tankiai yra žymė vidurių nevirškini
mo. Mažas apsižturėjimas iš jūsų, pusės 
prašalins šį nemalonumą.

kad

iXtcss daržovės, 
;xt ant. grindą, 
■joti žeminusios 
trim tenai jiems 

^^.Jr tinka. Užtiesk jt-sUokiu užilansa- 
^^lu-ant lentynos, nes sga.sradiig juos. 
Šggą Geriąu tižiaikyt vinirės grindis šva- 

negu paskui Ite mna labai už- 
^pĮerštai Kuomet kepina geriausia tu- 
-; , rėt patiesta Doniernsrii nk nečių. T.-tin 
^^Maryk ir miltinius d.-kris kepant. Mil- 
IB^įtal yra švarus Iner’-te. bPt aršiausia 
^feĄrra tas kad jie įsi stebi a 
lll^plyšelius ir traukir"i<“ 
ggpnrvą- 
SaL ~~~ Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus

T&Bįii šeimininkivnrroja Standaril ir Challenge pieną visiems virtuvės 
^SteikalaHis, ne tiktai iri gerinusį pieną ir cukrų, bet ir sutaupo leibelius, už 
||&knriuok-gauna brantas premijas.

visokį

$1000TIKUŽ60CENTy'
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau,/ kaip 
$1,000. K§ reikštų žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
.skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M.ZUKAITIS
25 Gillet RcL, Suencernort N. Y.

masinos kokios ,-el kai ingos prie duo
nos kepinio ir trekai. Kainuoja lik *21.- 
5<MI. Del platesnio sužinojimo kreipki-

REZIGNAVO
Cambridge’io lietuvių 

pijos vargonininkas V. Serei
ka. pirkęs Brightono koopera
cijos krautuvę rezignavo iš sa
vo vietos. Jo vietą užėmė p-lės 
Ona ir Margareta Grybaitės. 
P-lė Ona vargonuoja, o p-lė 
Margareta gieda ir viskas gra
žioje tvarkoje.

para-

Jono Kmito Literatinio Ra
telio pirmas susirinkimas po 
vasaros laiko bus lapkričio 5 d., 
savuose kambariuose, 8:00 vai. 
vakare.

Visi nariai Lietuvos Vyčių 
17 kuopos kviečiami atsilanky
ti. Poilsio laikas jau praėjo. 
Laikas stoti prie'darbo. Mū
sų kuopa pirma Naujos Angli
jos apskrityje sutvėrė šj ratelį. 
Ši metą norime parodyt pasek
mių. Tądgi visi nariai ateikite, 
nevėliau kaip 8-tą valandą.

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

A. L KAPOČIUS 
j 251 Broadway, So. Boston 
į (“Keleivio” name) 
^2IZ2o«ZAI-ANDOf>: 1,00 0 <kl ^-2, nao 
/1:3C Skf 6 ir nao 6:30 Iki 9 vakare. 
5 Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
/Subatomls nuo 9 Iki 6 vnk. Neda 
Toliomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti.'

$4^000 duoda $4,000 gryno pelne 
f trejus metus įdėjus į mūrini na
mą su 3 krautuvėmis ir 6 šeimyno
mis. geroj vietoj, arti Broadtvay, 
So. Bostone : prekė $17,000 ir leng 
vos išlygos.

DUONKEPYKLA ibakery) sn 
krautuve ir visais Įrankiais, maši
nerija, trakais ir t. t. didelis biz
nis daromas per daug metą; taip-' 
gi 8 šeimynų namas eina sykiu, ge
ra Įplauka ir gera tirštai apgyven
ta lietuvių apielinkė. Prekė $23,- 
000, $7,000 inešti ir lengvos išly
gos. LITHČAMAN A(.'EXCY. 
361 W. Broachvay, So. Boston, 
Mass.

BOSTON’O DRAUGUy
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO E V. BL. PAšELf 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zobn.

539 E. Seventh St, So. Bt/Vion. Ma» 
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,

250 Gold St, So. Boston. Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Glinei-kis,

5 Thomas l’k., South Boston. Mass. 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine lioad. So. Boston, Maa» 
Kasteriąs — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadvvay. So. Boston. Maw 
Tvarkdarys — T. Zaikis,

7 Winf!eld St, So. Boston. Mas* 
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią nėdėldienj kiekvieno mėnesio, 2 r 
valandą po inarapijo* salĄJ, 
E. Seventh St, So. Rosfei Icsse

Tai. So. Boston 270

J. MACOONELL, M. D. 
Galima susikalbėti ir Uetuviikai urtBo rAj-ABDos: Rytais Iki 9 rak

Po pietų nuo j—2 
Vakarais nuo6—9 

686 E. Broadway, So. Boston

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

P. F. O’NEIL

Resldencija 838 Dorchester Avenue 
Dorchester, Mass.

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

S. BARUSEVIČIUS
Lletnvlžkas Graborins, balsamuoto- 
>8, Real Estate Ir Public Notaras.

258 W. Broadway

ŽINIOS Iš LIETUVOS

MjlifUUjij.-cwn

g Naujas Lietuvis Dentistas I 

1DR.ST.A.GALVARISKII
g 520 E, Broadway, $. Boston
1 Ofisas atdaras nuo 9 va,, ryto iki 
į 32 Ta) ir nuo 1 :.30 vai. po pietą 
g iki 5 :20 vai. vak. ir nuo 7 iki 9
i vai. vak. šventą dieną pagal susI-B 
J tarimą. Tel. S. Boston 2200 g

_. Šie Gražus ir Naudingi 

DYKAI Pietums Indai už Leibelius DYKAI

Standard ir Challenge Pieno
Šita rūšys kondensuoto pieno susideda iš vien cukraus ir pieno—gryno 
— saugaus sveiko pieno ir gryno cukraus. Patogu laikyti ir negenda. 
Niekas nenusimeta. Turi kada tik nori. Skanu su kava, koše ar vai
siai' Vaikai myli ji atmieštą gerti ar užteptą ant duonos.

Jūs gaunate brangias dovanas grąžindami leibelius ne tik gerą pieną. 
Viršaj matote paveikslą indų setą, kurį galite gauti už taupomus leibe
lius šeimyninkės pildosi tą setą už leibelius mūsų blėsimų. Ant pa- 
veikilo matomus indus tegalite gauti mūsų dovanų krautuvėse. Ne- 
siuiiianne jų paštu. Pradėkite šiandien taupyti leibelius ir nuneškite i 
aršiausią žemiau pažymėtų krautuvių.

ZMŪSŲ BOSTON’O PREMIJŲ KRAUTUVĖ RANDASI 
89 Frieiid Street, near Haymarket Sąuare

PREMIJŲ KRAUTUVĖS
RRIDGEPORT, rT. 
I(K> Congress St. 
arti Main Street

IVasbington St.

KITOS

FALLRIVER, MASS- 
1<4 — 3-rd Street 
tr-tl Bedford St

PROVIDENCE, R. I.

NEW HAVEN, CT. 
105 Temple Street 
arti Crovvn Street
49 A boro Street arti

Pradekite taupyt leibelius dabar, gavimui brangių Kalėdini? dovanu.

LIETUVIAI ČEKOSLOVA
KIJOS ŽUVININKYSTĖS 

MOKYKLOJ
Kaunas, 5. X. (Elta). Gali

mybė vykti Čekoslovakijon į 
žuvininkystės mokyklą Vod- 
manuose mūsų jaunimą ir daug; 
asmenų teiravosi apie tai že
mės ūkio ministerijoj. Kadan
gi mokslo sezonas buvo visai 
arti, daugelis dėl Įvairių prie
žasčių nebegalėjo Čekoslovaki
jon išvykti. Tuom tarpu Į Če
koslovakiją žuvininkavimo mo
kyklon išvyko tik vienas p. K e 
silius. b-vės “Spėja” siunčia
mas. Kiti savo kelionę atidė
jo sekantiems metams.

pasibaigė kilnojamos
PARODOS

Kaunas, 5. X. .(Elta). Kil
nojamų žemė? ūkio parodų sc 
zonas baigiasi spalių m. 8 d. 
paskutine paroda Utenoj-. Že
mės ūkio ministerijos skiriama 
pašalpa perkantiems veislini 
gyvulių prieauglių ūkininkams 
davė jiems galimumo nemaža 
tų gyvulių nusipirkti.

| IŠRINKITE MOTI N Ą Į MOKYKLOS DIREKCIJĄ ‘ j 
j Balsuokite už t

I MRS. JENNIE LOITMAN BARRON Mo^S“įs!
HANNAH CROWLEY. 44 Cutnmings Rd., P.righton, Mitus. |

PLĖŠIKAS NUŠAUTAS
Jurbarkas. Rugsėjo m. 27 d. 

Jurbarko nuovados policijos 
v-ko padėjėjas, einąs Šimkai
čių punkto vedėjo pareigas 
Svolnikas .gavo slaptų žinių, 
kad Pabebirvio kaime (5 kil. 
nuo Šimkaičių) pas pil. Šmidtą 
yra apsistojęs pasilsėti ir pa- 
uusryčiauti pabėgęs kalinys 
plėšikas Venglikas Juozas, pa
sikvietė Į pagalbą vieną vieti
nį šaulį ir nuvyko 8 vai. ryt? 
pas Šmidtą. Plėšikas huvo 

' užtiktas kambary, ir polio, 
v-ko pad. Svodkinas paliepė 

Ijam pakelti aukštyn raukus, 
bet plėšikas susyk iššovė i ji. 
Svolkinas matydamas, kad 
pačiam gresia pavojus ir gali 
pabėgti plėšikas šoko už darų 
|ir ėmė šaudyti Į jį pro uždary
tas duris. Plėšikas taipogi at

isakė keliais šūviais. Po dau
gel paleistų šūvių ir plėšikui 

1 neatsiliepiant nė balsu, nė šū- 
jviais. buvo praplėštos lubos. į- 
' leistas žibintas. Pastebėta, 
jkad plėšikas guli nušautas o 
j šalia—revolveris su 4 iššautais 

’, šoviniais.

LAUKO DARBAI
Mariampolės apylinkėse ūki 

ninkai javus nuo laukų jau nu
sivalė. Kai kur net nesutalpi
no visų javų ir šalia kluonų 
i. atyti sukrauti kūgiai. Da-

GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS
Nonvood, Mass. Phone 711-R.

PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMUOSE 

Kainos pritaikintos visokiuose atsitikimuose

Už patarnavimus kituose miestuose neimama viršaus
Kreipkitės dieną ar naktį

Mes Esame T’ain Arti Jūsų Kaip Jūsų Telefonas
Saukite mus kaip nuliudtnias jrisų namus aplankys

I
I

Tai. Brockton 5112—W. 
DANTISTAS

OR. A. J. GDRMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main Bt., Montello, Mmm, 
(Kampas Broad Street)D. L. K. KEISTUČIO DR-JOl 

VALDYBOS ADRESAI
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — V. Zalieckas,
514 E. Broadvray, So. Boston, Mas 

VICE-PIRM. — Povilas Ruka,
95 C Street. So. Boston. Mass.

PROT. RAŠT. — Antanas Macejuna*
450 E-. Seventh St., So. Boston, Mas, 

FIN. RAėT. — Juozapas Vinkevičiui
906 E. Broadvray, So. Boston, Ma» 

KASIKIU US — Andr. Zalieckas,
611 E. Fifth St, So. Boston, Maa» 

MARŠALKA—Kazimieras Mikaillonls.
906 E. Broadvray, So. Boston. Mas>
D. L. K. Keistučio Draugija laiko » 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirm 
nedėldlenį kiekvieno mėnesio, po nūn 
694 Washington St., Boston, Mass 
1:30 vai. po pietą. Ateidami ant sus 
rinkimo atsiveskite su savim daugis 
naują narių prie musą draugijos pr 
rašyti.

DR-STfi LIETUVOS DUKTEEf 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. ZH*kien&
61 Story St.. So. Boston. Mass.

Vice-Pirm. — A. Janušonler.ė,
1426 Columbia RiL, So. Boston. Ma*' 

Prot. Rašt — O. Slaurienė.
443 E. 7-th St, So. Boston. Man 

Fia. Rašt — J. Keys,
115 G Street So. Boston, Man.

Ižd. — 0. Stanį aliute,
105 8-th St, So. Boston, Man.

TvarkdarS — O. Mizgi rdienž.
164 6-th St, So. Boston. Mass.

Draugijos reikalais kreipkitės visados 1 
protokohj raStlninkę. Draugija lalk- 
savo susirinkimus kas antrą utarnin 
ką kiekvieno. menesio 7:80 vakare 
parapijos svetalnSjiant Penktos gat 
vfis, Settth Ėbston, Mhss.

AV. KAZIMIERO B. K. DB-JOt
VALDYBOS ANTRAAAI

Ptntfntnkc*?'*-J. Jaroia, t c. 
h SS t Sneetį- 8®- Fostort 

Vfce-pfrm. — GtabtattouT 
157 M Street So. Boston:

Prot. Račt. — VI. Mickevičius, 
405 ’Phird St., S. Boston, Mass 

9UHasq Rafitlnlnkaa — K plikis.

111 Bovren St, So. Boston,' Kmf 
Tvarkdsrn P. LanSm,

886 B. Ztfth 8t, Bo» Boston, Jho» 
Dmugijos reikalais lęreipkltto vi* 

dos Į JtototoMfr rSIHnfnsg-
- DrauglĮa stro sotirnktaras laiko 2-h 
Mdtifiml'lĖMkvtono menesio l-m< vai 
po parapijos mMM rtB 8kvM>t»

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užsisenS- 
jusias ligas vyrą, moterų Ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
uitra-violetiniais spinduliais, kwartz 
žiburiu, thermo therepa, ir kitais 
elektro medi kai iškaiš budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir spiau- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

.Ofiso valandos 
nuo 9 ryte .Iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
j South Boston, Mass.

(Antras Tūbos)
j Telefonas--------------------S. B. 4000

'dflsv Tel. Rėš. Tel.
Unl versi ty 8831 Prbšpect 0415-M

ffiį ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
983 Cambridge St., Cambridge

IS METŲ 8OUTH BOSTON®

OR. H. S, STONE
AKIU SPECIALISTAS

Bro*dw*y» So. Borto*
VALANDOS: NteftS r. iki 7 ▼. vrt.




