
te.

Eina nuo 1915 m

Rinkimų pasekmes
negu karaliai

Visi tikrieji Europos ka-

galybe i kilmes.
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ž!N!OS Iš LIETUVOS

TURĖJO BAISIĄ KELIONĘ
Cherbourg, Francija. —•

M. ssr

MIRĖ MUSSOLINIO PAČIOS 
MOTINA

raliai gyvena dabar respubli-Į Italijos premjero Mussoli- 
koje, vadinamoj Suv. Vals-p1'0 uošve persiskyrė su šiuo-

MIRĖ KLERKĄ
Palmei*, Mass. — John

PALIEPĖ IŠTIRTI Įkurtos Europos valstybės fi
li IVashingtoną kasdien lnansUR tokiu būdu' suteik-

JAPONIJA PIRMOJ 
VIETOJ

Japonija perkasi ralioJpr’smo gal 
Yalsti-i^-n-

VISŲj Š ALIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS!
EI!4AANTRAįt>IENIAIS 

i’ ŠEŠTAI)
. > ■ . - \

AMERIKOS LIETUVIŲ E. K. ŠVENTO JUOZAPO KOOPERATYVĖS SĄJUNGOS ORGANAS
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NEISILEIS NEPAGEIDAU
JAMŲ LAIKRAŠČIŲ

Airijos vyriausybė prašo
ma uždrausti įgabenimą ne
pageidaujamų laikraščių Į 
Airiją. Teisingumo minis- 
teris paaiškino, kad tam rei
kalui Įstatymo nėra, o be i- 
statymo uždrausti būtų' sau- 

Jis valystė.

BANDĖ NUSIŠAUTI
W. Ossippee,- N. H.

Howard Stevens, 38 m. am
žiaus, bandė nusišauti. Bet ' ------ ■.—ę4r-.- 1
mirtinai susižeidė ir pateko Į DARBIEČIAI 
ligoninėn.

NUŠOVĖ MOTINĄ IR SAVE
Sherbrooke, Kanada. — 

Sublūdęs farmerio Houle sū
nus, 30 m. amžiaus, nušovė 
motiną ir po to pats nusišo
vė. Tėvas tada buvo darži-

RINKIMAI
Pereitą utarninką, lapkri

čio 3 d. įvairiuose Amerikos 
miestuose Įvyko savivaldy
bių rinkimai. New Jersey 
valstijoj buvo ir gubernato
riaus rinkimai. Ten laimė
jo “šlapias“ kandidatas. 
Laimėjo demokratų kandi
datas A. Harry Moore.
yra priešingas prohibicijai. Į

Ne\v Yorko mieste buvo, 
majoro rinkimai. Milžiniš-j 
ka balsų didžiuma laimėjo j Foley. išbuvęs 25 m. miesto 
senatorius James J. Walker. [klerku, rastas iš nakties ne- 
Jis buvo taip vadinamos ’gyvas lovoj.
Tammany Hali kandidatas.

Cambridge ’iuje, Mass. iš
rinktas senasis majoras 
Quinm

Bostone respublikonai Į- 
veikė demokratus ir jų kan-Į 
didatas Nichols išrinktas i 
majorus.

' Anglijoj savivaldybių rin- 
kiniuose žymiai laimėjo Dar- 

BUVO PAS POPIEŽIŲ fbo Partija.' Prifes tris metus 
Rymas.—Ferdinandas. bu-;toji partija buyo prakišus.

vusis Bulgarijos karalius, (Dabar atsigauną. Praneši- 
buvo popiežiaus nūdieneijon hnai iš įvairių miestų rodo, 
priimtas. kad darbiemarf laimėjo 47

___________ naujų ivetų. Pralaimėjo 21 
P ietą konservat^vąi, 22 vie
tas liberalai ir 4 vietas nepri- 
gulmingicji. Pačiame Lon
done darbiečiai ‘laimėjo 38. 
Tokiu būdu išyise laimėta Į laivai. 
135. ? limta $325,355.39.

KINIEČIŲ TEATRAS
Amerikos turtingi kinie

čiai sumanė Chicagoj statyti 
kinišką teatrą. Pasiryžo tam 
sudėti $500.000. Teatre sė
di niu bus 1,000.

Nepaprasta audra 
Atlantike

PO GINČŲ SUDEGĖ
Washington, N. J.—And-Į 50 ar daugiau pasažierių iš

rovė Gunderman ginčijosi su • sodinta čia nuo laivo Beren- 
pačia taip smarkiai, kad pa
čios tėvas pasiėmė i savo na
mus jų šešis vaikus. Nak
čiai atėjus, namai besiginči
jusios poros užsidegė. Su
degė motinaJr-dar kitas vy-

garia su apibandažotomis 
galvomis, nulaužtomis arba 
išsuktomis kojomis ir su ki
tokiomis bėdomis. Tos bė
dos atsitiko kelionėje iš New 
Yorko. Audra buvo tokia

ŽUVO MIESTUKAS
London. — Šiaurinėj Vali- 

joj ant upės pratrūko didelis 
tvenkinys. Ten buvęs mies
telis Dolgarrog buvo apsem
tas. Žuvo apie 20 žmonių. 
Gyventojų miesčiuke buvo 
3,000. Tūkstančiai 
žemės tapo užlieta.

ras. Apdegė sudegusios mo-[ baisi, kad Berengaria pagal j
teriostėvas. Sudegusios mo-'kapitono tvirtinimą niekuo-!
teries vyras Gunderman kaž-'met tokios nebuvo turėjusi.'

kur dingo. ! Audra Į laivą trenkė pereitą :aparatus ii
------------------ -subatą ir tęsėsi 24 valandas daponi

!pe.'kn. ją seka Kanada.PRIPAŽINO AUTONOMIJĄ

nijos muitų konferencija su-> 
tarė, kad Kinija turės mui
tą autonomiją. Ikšiol Ki
nijai diktavo didžiosios val
stybės. Dabar Kinijai pri
pažinta ‘eisiu tame reikale.

GAUS PASKOLĄ
Peruvija. Pietinės A 

kos respublika. skolinasi; 
nuo New Yorko bankininkų ' 
$7.500.000. Paskolą užgyrė 
Peruvijos kongresas. Finan- ■ 
sistams užstatoma
nūn Peruvijos žibalo vers
mių.

PREZIDENTAS KŪMAS !
Vokietijoj yra paprotys 

įkviesti valdovą i kūmus de- 
_ ■ vintajam vaikui. Dabar far- 

jjmeriui netoli nuo Muenicho 
gimė devintas vaikas ir far- 
merys pakvietė i kūmus pre
zidentą Tlindenburgą. Pre- ’ 

’zidentas sutiko ir pasiuntė

PAGADINO 9 AUTOMO
BILIUS

AMERIKA NUOLAIDI 
ITALIJAI

Washington.—Italijos sko
lų mokėjimo komisija dar te
beveda derybas su Amerikos 
iždo departmento atstovais. 
Bet išrodo, kad Amerika su
teiks Italijai lengvesnes išly
gas, negu bile kuriai kitai 
valstvbci.

KĄ PASAKĖ KARALIUS j sako, moterys, turi būt ly 
Ispanijos karalius pasakė, gybė ir turinti būti lygi mo 

kad tikrieji karaliai dabar. kestis vyrams ir moterims.
nė j. Išgirdęs šūvius, atbėgo įgyveną Amerike. Jis taip: 
i stubą ir rado pačią ir sūnų sakė;.
negyvus.

PER PANAMOS KANALĄ
Rugsėjo mėnesyje per Pa- tijos. Ką reiškia bile kurios į pasauliu. Ji buvo bajoriškos 

narnos kanalą perleista 63 valstybės karaliaus j
Už jų perleidimą pa- palyginus su galybe Morgą - ■

no, kurio vįenas žodis gali 
nuterioti arba pastatyti bile 

[kurios Europos valstybės fi-AREŠTAI
Marlljoro, .Mą|s.; — Šiame 

mieste per špilio mėnesi-siunčiama parnešimus apie 
areštų buvo 33, x|per rugsėjo-Naujojoj Anglijoj anglių 
mėnesį buvo 51. | I stoką. Dabar jau trečias mė-

!nuo. kai kietųjų anglių kasė- 

jjai streikuoja. Anglių pri-

VERČIA KUNIGUS 
ŽENYTIS

Meksike, Tobaseo valstijoj 
išleista Įstatymas, reikalau
jantis. kad kunigai, visokių 
tikybų turi ženytis. Kadan
gi to įstatomo katalikų kuni
gai nepildė, tai valdžia ėmė 
kunigus areštuoti. Suareš
tavo penkis kunigus. Po to 
vienas vvskupas ir 14 kutii- 

igų atvyko i sostinę isteikti 
prezidentui Palies protestą 

Į prieš Tabasco valstijos ista- 
Nnrodo. kad šitoks Į- 

statymas reiškia tikybos per- 
iVTitter & Co. statydins skv- * sekiojimą.

, s era peri už $6,000.000. Bu-j 
įdinkas bus 20-ties augščių.

ti palaimą arba vargą tūks
tančiams. Jis daug galin
gesnis, negu bile kuris vaini
kuotas karalius ii’ vienok, 
kaip aš suprantu, jis gyvena 
taip vadinamoj respubli
koj.”

...ė______________ 1
> 4-

VUSINUąDIJO
Paryžius. —- Max Liuder trūko. Kadangi prezidentui 

su savo žmona k|rtu susitarę -,buvo užtikrinta, kad anglių 
nusinuodijo. Išyrąs buvo 'užteks mažiausia per keturis į 
garsus francūz^ judomųjų'žiemos mėnesius, tai prezi-! 
paveikslų aktoįus, o pątfUentas stebisi, kodėl taip v-’ STATYS “SKYSCRAPERĮ 
buvo didelė Par|žiaus turii-Ua. Todėl paskyrė komisiją) ^an Fraucisco, Cal. — E.'tymą, 
niūkė. Jiedu į^svirkštė po ištirti kaip ištikrųjų dalvkai [H. Rollins& Son andBlvtho.. 
oda morfino, paskui atsigė-'stovi. .e.
re nuodų ir galop persipjovė į 
rankngįslas. abu ap- ’ NORI PASKOLOS -

įsii-ijo gųvem,m^^pąg;jtmąi.s i .Sb^Įžajpjosjnięstai susita- į :v
]ir patogumais ir galop gyve- rę ketina užtraukti Amerike i KŪMGV'E nTNUSIŠOVĖ' ; ;
mima.' taip nusibodo, kad,paskolą. Nori gauti $7.000.- • Jlillburv. Mass.—Negras1

gyvenimui da-,000. T tų miestų skaičių sos-‘UVm. Jonės. 34 m. amžiaus. į
,tinė Kopenhaga nemeilia. išgyvenęs su pačia 10 metų.U'enė 

............... .......       — dabar jis ją nušovė. Septy-• *<ai; į 
nių metų duktė buvo įsikibė- :>11

ui automobiliąn

NUGAIŠO ŠIMTAMETIS
PAPŪGA

ŠEŠKŲ PUOLIMAS
Burlington. Vt. — šios a- 

iplaukos ! peliukės žmones ėmė pulti rimukas 
.šeškai. Atsitiko taip, kad p-] TT!et;-f- 
vienas šeškas atsirado ant: 

irotužės. Tarp žmonių kilo 
į išgąstis, įstatymai draudžia 
[šeškus užmušinėti ne sezone.

IR ČIA PRŽNGuZlJA " 
SUVILIOJO

Ukmergė. Vietos biednuo 
; — bedarbiai ir samdiniu 
įvairių gandii suvilioti, su

važiuoti Prancūzi jon- 
w _ -m -h a mu metu uuKie novo įsiKiruis • • - ... . ..

lemia naują kabinetą
UŽ PASITIKĖJIMĄ_____________________________Pats sau kulką y tokių ‘•savanorių“ registruoja-

Francijos parlamentas iš-' PASIKLYS SAVO 'širdį. Vyras paliko raštelį ’antią šimtą. Atvykę į miestą 
na-hikėiimn nauinm PROGRAMĄ - pačios motinai, kun gvvena1,''0<Iie,'iai'tP> blausia

nmmtorių kabinetui. Už pa- Spnngiield, Mass.—Cent-; Bdtimorėj. Rašė. kad. dėl 
sitikūirna balsavo 921 n r^rl Labor Union išdirbo pro-'nesutikiimi įvyko tragedija, 
rriel lST Socijalistai skai-akip pakelti šiamey 

mieste darbus. Tie pienai.
bus Įteikti vietos vaizbos bu-

'so papūga. I as papūga. 
.kaip aprobuojama rurėioĮ 
, šimtą mėtų. Dabartinis sa-j

IŠKILMINGAI PALAIDOJO
Maskva. — Rusų vyriau

sybė iškilmingai palaidojo 
gen. Frunze. Raudonosios 
Armijos vadą. Jis mirė pe
reitą subatą. Palaidotas 're
voliucionierių kapinėse ties

Sakoma, kad valdžia da-[Kremlių. Leidžiant i kapą, 
bar gailisi, kam francūzų visoje Rusijoje visi garnizo- 
pasiūlytų mokėjimo išlygų Inai iššovė iš armotų 15 sy- 
nepriėmė. kių.

------------------- ------------ - ---------- ----------- ----------- :------------

DZIMDZIŠKIVAIBINIMAi LAPKRIČIO MĖN. ĮVYKS
14— šeštadieny, Norwood, Mass.
15— sekmadieny, South Boston, Mass.
21— šeštadieny, Nashua, N. H.
22— sekmadieny, Montello, Mass.
27— penktadieny, Cambridge, Mass.
28— šeštadieny, Brighton, Mass.
26—ketvirtadieny, Lawrence, Mass.

susilaiko nno bal- PROTESTUOJA PRIEŠ 
NELYGYBĘ

Isodiečiai-tės klausia, kur re- 
(gistruojami norintieji važiuoti 
; Prancūzijon. Daugumą vilio
ja dovanai duodama kelionė ir 
"rankai ?

%

S

pi p 30 rietu.

NELAIMĖ BERŪKANT
Auburndale. Mass. —Tho- 

mas Kelly, tabokos vergas, 
gavo progą pajusti rūkymo 
gerumą. J is guldamas užsi
rūkė cigaretą ir kibirkštėlė 
nuo cigarete uždegė lovą. 
Kellv šoko iš lovos ir jau ne
bandė užsidegusios lovos ge
sinti, nes liepsna greitai plė
tėsi. Todėl bėgo lauk pa
šaukti gaisrininkų. Tie at- 
pyškėio dar laiku ir namas 
.nebuvo pagadytas.

VILKAI UŽPULDINĖJA
NevvYmk. — Motervs ye>-, Reiniai (Zarasų apskr.., Sa- .. . 

kalauia naujų lygiu teisių, [lako vals.). Šioje apylinkėje 
Kuomet motervs prasimanė tvilkai pradėjo pulti gyventojus 

UŽ PARKŲ PADIDINIMĄ 'susilyginti su vyrais ir ėmė ;gyvulius. NDsenai lurgė- . 
Prez. Čoolidge stovi už tai. i kirpdintis plaukus, tai bar-'T10s Papiov_e tre?ų ,arklį’,.

. > rugsėjo uipb. is 22-23 d. naktį
. . . ;M. Vitėno ganykloj — dviejų ;

Parkas butų padidintas ant pamos neramios ir daug pie-[metų kumelaite už 300 lit. Vie- ' 
Dabar moterys gavo tos gyventojoj, sako. kad ■ 

naują “baisą” prieš vyrus ir (Lankstinių i^^kuosp vilkų esa- 
vpač barberius. Jos reika-(,na dideln^^inių. _Ts kur jie y 

Tas bus padarvta. jei Duja Ivgios mokesties w-[pzPuldin<i, apylinkes gyvento-
i , • . ' . ’ . _ . ■ . jų gvvuhus. Ten gyventojaikongresas patartys. ,ram . „• moterims. Dabar-gi. dUnai matą prab5ga* t vilką,.J|

KUP RINKIMAI EINA
Bostono piliečiai stebėjosi .

rri(‘<’^ karštu rinkiminiu. t,ril
.Jagitac-im pastaromis dienokkad <'Howstone National bėriai guodėsi, kad jos ker--^;

.mis. Bet nusistebėjimas tu-!
Iri iinvkti.sužinojus.kaipki-,900-00'1 akeri>-'- n 
mrdodasi. Tr taip Meksike Canvon dienai parkas bfi- 
Jntatano provincijoj buvojg Pad.dintas ant 45.000 ake 
gml'prnatoriaus rinkimai, 'f11-' 
Per rinkimų agitaciją buvo 
užmušk nenki žmonės, o su- 
žo’Vn 27 žmonės.

NAUJA SUTARTIS
Ib-rrns. — Italiia , sudarė 

su Vokietija naują sutarti, 
kuri įvvks galioti gruodžio 
16 J Ta sutartis liečia prp- 
kvhns reikalus.

PADIDINS MOKESČIUS
Franci jos naujas mini ste

ni ii kabinetas, kad finansus 
pataisius.sumanė uždėti nau
jus turtininkams mokesčius. 
Tą pieną kabinetas dar pa
ves parlamentui apsvarstvti.

oaznai maių prauegaiu 
barbenai vyrams rokuoja 50 vakarais girdi smarkų jų stan-
centų, o moterims $2.00. Čia. gimą.

“Darbininkas” Dykaiay1

PAT06UIRTIGU
" Darbininko’ f name? išrruomuo- 

jama:
5-KIŲ KAMBARIŲ BOTAS su 

visais įrengimais ir gariniu apšil
dymu. Kaina $45.00 mėn.;

PATOGI BIZNIUI VISTA, tin-

ŽUVO SEPTYNI VAIKAI
WUvcross, Ga. — Autobu

sas važiavęs su mokvklų vai
kais susikūlė sū traukiniu. 
Septyni vaikai vietoj žuvo, 

,Sužeista 23 vaikai.

Kadangi ne visi išgali užsiprenumeruoti ‘‘Darbiimik^5<V '?' 
tad administracija nutarė daryti palengvinimų, kad tuo būdj^Dę. 
“Darbininkas” pasiektų kiekvieną lietuvį. To tikslo siekdaš 
ma, administracija nutarė “Darbininką-” duoti tekiomis 
gomis: . ąų-O

kiekvienas, kad ir ne mūsų sąjungos narys; Už TRISĮggįi 
NAUJUS PRENUMERaATORIUS SaAimėOjųS, KETVjfejg 
TA PPENTTMERATA GAUNA SAU’BvKAI laikui.'

DAUGIAUSIA IŠ AME- 
REKOS

Per pirmuosius šių metų 
!devynis mėnesius Rusija vi
sokių daiktų iš Amerikos jsi- 
Gtabeno už $70,000,000. Už 
įtiek nei iš vienos kitos šalies
[Rusija neisigabeno prekių, karti dirfatuvelei'ar prekybos san- 

Vaidinimams vadovauja ir juose dalyvauja “Dzimdži-Drim-ĮRo Amerikos seka Anglija, įdėliui.
dzi” artistas J. Dikinis. Programoje juokingas vaidinimas, dai- iš kur įsigaliepo reikmenų Kreipti9į‘‘Darbiiiinko”admi- 
nos, monologai ir deklamacijos. piž $68,000,000. ristnciją. ,<

SPROGO ŽIBALO KUBILAS
New York, Nev Haven & 

Hartford geležinkelių kom
panijos kieme Bostone spro
go žibalo kubilas. Nuostolių 
padaryta už apie $5,000.

I žeista perdd.įhrbihinkak /

kiam bus užrašyta tiems trims skaitytojams; t
kiekvienas musų organizacijos narys, prireses toki

naujų skaitytojų skaičių, t. y. 3 PRENUMERATAS—KJĘ^|5^ 
VIRTĄ GAUNA DYKAI ir gali užrašyti savo giminėms 
tnv°je> ■'

šis palengvinimas duodamas tik porai mėn,. tad skubeldW^^ 
pasinaudoti gera proga. Del neaiškumų kreiplytės:
-■ . “DARBININKO” ADMINISTRACLIĄ'. <• -
36ĄWešt'Bri»dway’ <- -, ■

4
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Užsieny

vour

Prenumeratos Kama*.
Metams -------------------------------$4.50

Xti«
ied every TUESDAY, Tu tJ BSD A Y and SĄ 

------------by-----------

JOBEPK'S UTHUANIAN R. C. AS80CUTH)N OF LABOM
I as aecond-dass natter Sept. 12, 1915 a t tbe post offiee at Boston. Ma*. 

under tbe Act of Mareh 3, 1879."

>t>n<v for matling at speeial rate «‘>f • {K>stase prt»vi<led for fu Seution 1103 
Art of October ą 1917, authorUed on Juiy 12, 1918”

8ub*cription Kates:
L JTearly.........................  $4.50
k'-’-Boston and suburbs_________$5.50 i Boston u ir apylinkėse —

Foreign countries yearly........$5.50

“DARBININKAS”
B66 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620

| Lietuva-Lenkija
E Lietuvos-Lenkijos derybos Klaipėdos konvencijos reikalais 
K/ nutrūko. Kaip žinoma iš ankstyvesnių žinių, derybų pradžia 
FU- įvyko Kopenhagoje, Danijoje, bet jos neturėjo jokių pasekmių, 

nos lenkai užsinorėjo tokių sąlygą Klaipėdos uoste ir visoje
Ėją Lietuvoje, kokias tegalima duoti tik tai šaliai, kun taikiai su- 

gyvena su savo kaimynais. Kadangi Lenkija toli gražu ne iš
Bč* tokių tautą, ji laiko pagrobusi mūsą sostinę, tad Lietuvos de- 

lėgacija su Lenkijos užgaidomis nesutiko ir derybos nutrūko.
|| Konenhagos derybų tesinis nukelta į Lugano, Šveicariją. 
F ir kurortiniame mieste, kur eras, geras ir sveikai veikia į j 
e žmonių organizmą, lenkai neatsikvešėjo: ją sukvaišusios gai
li - vos pilnos imperializmo'tik apie tai ir tegalvoja. Ir šiuo kartu 
t Lietuvos delegacija griežtai laikėsi tautos reikalavimo ir Naujo i
F Ministerią kabineto nusistatymo: be Vilniaus nėra normalių f............

■ santykiu su lenkais ir todėl derybos ir vėl nutrūko. Lietuvos j AVelk 
F' ir Lenkijos delegacijos grižo namo ir jau nebesitiki greitu lai- -
į ku snšimatyti. šis faktas dar kartą patvirtiną tą neūžginčija- 'ų|.v,^plT( 
L - mą tiesą, kad Lietuvos valdančiosios srovės budi Lietuvos ne- 

priklausomybės sargyboje. . P,
)č Lietuvos opozicija ir Amerikos la’svamaniškcji spauda sau- i ‘ Į 

kė, kad valdžia Lietuvą parduodanti, kad valdžia Vilniaus iš-1 ■ 
si žadanti Pasirodo, kad lais vamanii; desperatiški šūkavimai ;

L nepasiteisino, nes Luganoje ne tik kad laisvamaniu sapnuoja- 
Į-... mo pardavimo akto Lietuvos delegaci i a nepasirašė, bet ir Klai- 
k pėdos konvencijos punktą neišrišo.
fe. Laisvamaniai peršasi i tautos vadus, bet blogi pranašai— 1 
f. J>logi ir tautos vadai.

iškeptame, O’Neil’o rinkimuirnfdagmgbs ir uwū-
kampauijai. numery, matyt jčelnipkn” atvaizdus. Lietu- 
uespėjęs paruošti tinkamos j vos socialdemokratai, turbūt 
medžiagos, visokių nonsensų ĮsUsi^ie<loj<* su bolševikais, į- 
ir vaikiškų balabaikų pridrė- įnešė interpeliaciją Lietuvos 
bes. “pranašišku tonu krei- !Seimau dėl nebūtų ir nesamų 
piasi į katalikišką jaunink), į kalėjimo baisenybių. Į tai 
Ilgoje “deklaracijoje lais-;atsakinėdamas Lietuvos ūki- 
vamaniškus poterius isdes- .ninkų sąjungos atst. E. 
tęs. kviečia katalikus jau
nuolius: “Pasidarykim lais
vamaniais ... ir skaitykim 
išmintingiausi ir itijigentiš- 
kiausi laikraštuką “Sanda
rą” — užmiro pridurti.

štai kur laisvamaniai nu
važiavo: peršasi katalikams, 
m-'s. matvt. ją laisvamaniš-

belieka bandvti jmsižvejoti > 
sav» priešą tarjH1. I

**S-ros” “galvočiai kri-j 
kšči.mvbūs pamatus ap-i 
spilfudę drįsta dar klausti Į 
katalikiško jaunimo

that isn't
' Pirmiau

.avęs, kur iūs eina 
paskui bandvkite į ki
eipiis, nes aklas reuin 
i i neaali- That s all

VIZŲ IŠDAVIMAS 
lis įlietais iiniąan

tempu. T :■

minus.I Paklausė
N Tautą Sąjunga paliepė Graikijai ir Bulgarijai sustablyti • gram u.m Įstar m:
k karo veiksmus. Besipsšarčios šalys paklausė to įsakymo ir ne- ę'ui kmt.» ->1.22
fe kaltą kraujo praliejimą baiga. Graikija evakuave bulgarą že 1;■i.'1 12.714 \
fe .mes ir paskirtu laiku ištraukė savo kariuomenę. 24.400 britą.
K ' Tautu Sąjungos susmukęs autoritetas bent kiek atsitaisė, nes įjs<! je>2 
f'. jos priemonės savo tikslo atsiekė. Tai reiškia, kad Tautą Są. i v. . v 
g-Į jungos silpnumas glūdėjo ne jos kon.-titucijos pamatuose, kaip, '

tatai daugelio manyta, bet jos galvą ir valdovtĮ-nesolidarišku. : 
me bei neobjektivingnme. \

Mes minėjome, kad Tautą Sąjunga tankiai prasilenkdavai ’ ‘ 'j.
su tiesa ir tas jos autoritetą nupuldė. Dabar T. S-ga bando ei- i ’' 1 ' ' ..
ti tais keliais, kurie nutiesti jos kor.-titucijoje ir tai geriausia, ''' 
taikos garantija. Jeigu Tautą S?junga ir ankščiau būtu krei-; _
pusi daugiau domės i teisingumą, be: ne i atskirą tautą globo-j'" ;/ .'

. -jimą, tai šiandien būtu baigtas Vilniaus klausimas, o su juGj-<'"’: "
. ir Europos rytu taikos likimas ■-..nir-,;;:-. Au

‘ninku sąjungos
• Draugelis, pareiškė:
! “Baltinių plovimas yra su

tvarkytas taip, kad dėl jo
, skųstis nėra reikalo.
i “Kai dėl čiužinių ir šiau- 
t du. - tai yra toks dalykas, 
į Čiužiniai yra užsakyti Čeko

slovakijoje ir jie greitu lai
ku ateis. Jų laukiama kas
dien. -T naujus čiužinius ir 
nauji šiaudai bus įdėti.

•'Bendrai imant dėl-mais
to ir dcl kalinių užlaikymo 
ne.-iskundžiama, jei. žinoma, 
kalinių neišagituoja social- 
<’ -mokratai: kai išagituoja. 
tai jau kitas dalykas; to prie
žastimi yra politinis sumeti
mas ar kiti tikslai. Mes ži
nome. kad Klai})ėdo> krašto 
kaliniai prašyte prašo per-

$• ■F*.
. «.. *.

> s-
' K- -i. K..

unias •

visą ateiviii vizą skai- 
. t. v. maksimumas. ku-

-m- ten kaip lik imria’i užlai
komi yra. kaip?Klaipėdo- 
ka Įėji imuČia dar turiu 
pridėti, kad jūsų didelis- 
draugas, Lorencas, buvęj į Stulginskis 
Rusu atstovas, kelis kartus į--------
lankė Kauno kalėjimą su val
stybės gynėjo padėjėju ir, 
kaip žinot, nusistebėjęs pa
sakė: — Tai sako—draugai, 
mes ir laisvėje taip ne visada 
valgom. Tai—sako—drau
gai, aš galėsiu tik tabako pa
siūlyti . . . ( Afn-ų pahr. IL'd.l 
.K-] jfįs tokiu savo autoriteti

Da

DKUV!
Licrti •<(,

•p’-a.

italikškosios mo 
viįos ateitininką organi

vra buvęs

Lietuvoj Prezidento šeimyna.
pininijų ateitininką organiza-.d-entas neužmiršta ateitininkų.

■ rijos darbuotoją.
■ Bfiilania- tvirtas katalikas,
•jis ir įnorius baigęs, pasiliko 

Dabartim ištikimas kilniam ateitininkų 
as p. A. obabiui — * Visa atnaujinti

remdamas juos moraliai ir ma- 
tęrijaliai. Garbe ateitininku 
organizacijai, kuri išugdė savo 
tėvynei tokiu šviesiu ir dorą 
žmonių!

•Jie verti didelės paramos.

Lietuves santykiai su Popiežium
Mff.-ų -uątykmu-u .-u Vatikanu visuomenėje reiškiasi dv: 

ii-mimm.-. Vieni vra to.- nuomones. ka<l muu.s reikalinga pil
tiniai santykiai r. išeinant 
lingu y ::i turėti su*Vatikanu 
uvarkvli iiiiisu Isįžnytiniai i r 
ntra -rovė kaip tik priešingus

-ant' !•

Uslim
i taiiii

plati 
lyti ir rišti m 
;>art:jos ar

iš tu 
k or
ka i- 
nuo

virai ne

t'

koniatas Lietuvai. Bet jie vi- 
.-ą >avo triukšmą nukreipė ne 
i politinę to žingsnio dali, o į 
tikybinius dalykus. Ir darė iš
vados: štai, popiežius padarė 
Lietuvai skriaudą, ją suprati
mu. tą skriaudą Lietuvai ptr 
piežiai darė visuomet, kaip is
torija Kalami, ir dėlto jie pri
eina išvados. kad su popieživi

joki ą santykiu ne- 
Kadangi popic-

mmm vyskupų ir kuni- 
iškia. jei galva, ją su- 
iiiogai padarė, — blo- 
vyskupai. blogai daro 
r visi dešinieji, kurie 
cmai Rengiasi palai-

kurią veda vadi- 
•ji deĮ lenką suda-

] "Kirlumas yra
D'-i patio lenkų kuil

io -kirtumas yra nedide- 
es ir vieni ir kiti reiškia 
'ii' iikiniino. Tiktai, ne- 
delko v.-liaudininkai ir 

>o<-iaiisiai nutyli lenkų 
atžvilgiu j >a d a ryt a s

skriauda^, o visu įnirtimu puo
lė tik Popiežių, vy.-kfipus ir ku
nigus. lieiškia — naudojasi 
proga kovoti prieš tikybą, nes 
to reikalauja jų partijos pro
grama. Valstyliės reiklaai ei
na Į šaij. Katalikai daro išva
iki. kad jei padaryta politinė 
klaida, tai toji politinė klaida 
reikia atitaisyti, nesikišant į 
kitą sritį,—Į tikybinę sritį, nes 
tikybos srityje popiežius jokio 
klaidingo žingsnio Lietuvai nė
ra padaręs. Priešingai, yra 
padaręs visą eilę šioje srityje 4 
žingsnių. <lėl kurių mes per
daug skųstis negalėtum. Štai, 
santrauka tos kovos ir. to 
triukšmo, kuris mūsų visuome
nėje dabar reiškiasi ir, kuris 
iškarto buvo labai aštrus, bet 7 
dabar palengva atslūgsta. Stai
ga atėjusi žinia, kad lenkai su
darė nenaudingą Lietuves at
žvilgiu konkordatą su Vatikfe- 
nn, iššaukė mūsų visoomenėją 
stiprų pasiprieJiaimą, 
užgavo ir palietė svarbiam^ 
mūsų tautos klaurima, *

iiiau.' kla

ziman
■ •man-.

Kr. rūkiau1 tik
-tova- tikv-

I< m 40.

<<•■! viai.

ią
vizą išdavimas 
irimas atrodo

e>ę> m-rm kalinga- ir santykiai 
su Popiežiumi ir gi nereikalin
gi. Sakau, jei šitą klausimą 
rišti tik partijos ar tikybos rei-

r:1o

BOLtIVIKŲ ATSTOVAS 
PAT

Angliakasių Streikas
Angliakasiu streiko pasekmės labai atsiliepia i didmiesčius i 

New-Yorkokronikapastebiivairiasnelaiir.es. Viena, dėl šal 
čių, antra, dėl minkštos ir nešvarios minkštos anglies vartoji | 
mo krosnims. į j

Žinios praneša, kad kituose miestuose dar blogiau nei jtevz j 
Yorke. O Washingtono valdžia kai dinksas tyli. Tasai stfei- ■ 
kas turėtu i dvidešimt keturias valandas užsibaigti.

Anglijos valdžia nedaleido angliakasiu prie bedarbės. To i 
kį pat streiką likvidavo Belgija. To i reiškia kad tą patį gale-1 
tų padaryti ir Amerika, jei tik jos galva panorėtu rūpintis tuo 
Mausimu, kuris greit gali susikomplikuoti. *

Dabar vargsta darbininkai angliakasiai, sala darbininku: 
kietos anglies vartotojai, o anglies kasyklą “bosai” pučia į 
tavo skustą lūpą ir nieko nepaiso.

MacDonaldas apie taiką
Buvęs Anglijos premieras ir Darbo Partijos vadas, Rom- 

Įty MacDonald’as, pareiškė, kad saugumo sutartis, sudaryta 
Lokarno je, nors ir turinti geras ypatybes, bet nesanti tuo, kas

Kėdei? MacDonald’as tvirtina, kad Europos saugumas 
Rytuose, o tuom tarpu rytą padėtis visai nesuregu 

nes Rusija labai toli nuo to saugumo traktato atsilikusi, 
karas iškilsiąs ir ims naikinti Europą, tai jis prasi dėsi į r 

. Į tą pavojų tuojaus turėtų atsižvelgti Europos diplo-

Tuojau, po saugumo pasirašymo <<DarbūtinkM,'Amė kri
ti žiūrėti į Vakarų Europos saugumo paktą ir atokubiao «u-

PRANEŠIMAS L. D. K. S.
CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS

stat<> 51.227 — vizą reikalai! 
ta 104.700. Latvijoje 142 vi
zom kandidatą atsiranda 
-}00. Lietuvoje prie 344 vi 
zn — 12.354 kandidatai. Šve
dijoje — 20.000 kvota, kandi
datu 0.501 vizai.

Jeigu visi kandidatai lauk
tą savo eilės ir jei nauju 
kandidatu neatsirastu, tai 
kitiems priseitų pralaukti 
vizos — įsileidimo Ameri
kon apie 25 metus!

ni.. Švč. TrejyWs parapijos sve
tainėje ant 41 Capitoi Avė.. 
Hartford, ( t.. LDKS. Ct. aps
kričio Įvyks metinis suvažiavi
mas. Sesija prasidės 1:3l) vai. 
po pietų.

Šiemet tegul neatsilieka nei 
viena kuopa n< prisiuntusi dele
gatu ir kartu su jais naudingų 
įnešimą arba patarimą dėl pa
gerinimo mūs organizacijos.

.Šitas suvažiavimas yra labai 
svarbus, nes valdyba dėl atei
nančią metą Imis renkama ir 
atstovė į buvusį seįmą išduos 
raportą, kuris turėtą būt indo- 
mus kiekvienam nariui.

Kuopele sukruskite prie dar
ia) ir rinkite kodangiausia de
legatą į suvažiavimą. Hartford. 
(X. lapkričio! 22-tr* dieną,

būtu paimi- ir visai aiškus. 
Me.- katalikai sakom, kad rei 
kia palaikyti santykiai ir rei
kia turėti konkordatas: kairie
ji sakytu, nereikia tu santykių 
ir nereikia konkordato. Ir vie
ni ii kiti, eidami savo progra
ma. būtų visai nuoseklūs. Bet 
klausimas susipina. Susipina 
tuorni. kad į mūsų santykiu.- 
-u Vatikanu Įeina ir politikos 
klau.-imai. Tie politikos klau 
simai yra tos rūšies, kad jie lie
čia ne vienos kitos partijos po
litinius nusistatymus, bet lie
čia visos mūsų valstybės politi 
i ins nusistatymus. Konkrečiau. 
kalbant, mūsų santykiai si^Va
tikanu paliečia mums labai 
skaudų ir opų Vilniaifs klausi
mą. Ar šiaip ar taip mes į Va
tikaną žiūrėsųn, ar žiūronu 
dešiniųjų akimis, kaipo į tiky-

ir politiko* attsovų, ar Mift- 
jvwm kairiųjų akimis, kaipo 
taip pat į tikybos atstovų*

lenkų konkordato su V;.tikai’.” 
ir 'iižinujnsi a jie to koiiKouia- 
to turini, pakėlė didelį tr,-liki
mą. Tas triukšmas buvo ke
liamas ir iš (lešinėsčs it :š kai 
rėsčs pusės. Skirtumas čia bu
vo toks, kad dešinieji, žiūrė
dami i lenkų konkordato suda
rymą. kaijx> į politinį k)au>i- 
mą. kuris labai skaudžiai lie
čia TJetnvą. protestavo prieš 
Vatikano pasiūgimą ir ieškojo 
priemonių, kaię tas Vatikano
politinis B/ngsnis galima hutų 
ar visai atitaisyti kr bent taip 
jis pakreipti, kad lenką suda
rytas konkordatas nuims, kai
po valstybės ir tautos, skau
džiai neliestų.

štai linija, kurią paėmė de
šinieji. Reiškia, jiepareikšda 
mi protesto, kaip toliau nuro
dysiu, ir irhdamies kitokią 
priemonių, griežtai * atsistojo 
prieš Vatikano sprendimą kai
po politinį žingflkį, bet visai be 
kliudė ir netfrodo’ tikybinių 
klausimų ir visai nemano tiky
bos reikalo nepfįpežuflff' popie
žiai, kaipo RataKRų galvos.

šftf klausimą

Yorkokronikapastebiivairiasnelaiir.es


sa

^^^^^^asnnė'ns: 
^'Stasiulionis ir J. Bau-

* DETROIT,MICH.
Iškilmingas šv. Antano bažny-

ku^ds ąptjjrėsinię:
sčiįufiaojdF’5^'

ŠY. Antano Lięt.
pi jos, Klebonas ir Kol

Jau kiek semau pranesiau a- 
pie pasįsekųiiją MaspetlBe, L. I. 
Bet Woreeslėr, Mass. pasisekė 
dar geriau: .prakilnūs -ir gera
širdžiai wėi^šterięč;iai (18-X- 
25) suaukojo- 542 IdėLGarbė
jiems! ‘Iplj

Kad AVoi^ster’yjo j>&Į.kilniiĮ 
žmonių gyvenama • parodo ją 
darbai. Kas per graži ir dide
lė bažnyčia, kas per Įdomi mo
kykla; kiek salią susirinki
mams, jaunimui gražus parkas 
nupirkta. Tokiose aplinkybėse 
žinoma ir organizacijos tarps-

Teko dalyvauti (18-X-2a) 
Vyčių vakare-teatre. Malonu 
buvo prisižiūrėti, kaip jauni
mas darbuojasi. Lošdami turi
ningas konredijėles 
^prijuokino publiką, 
tuose gražiai pagrojo savoji 
(vyčių) muzika. . Žodžiu — 
jauku ir smagu. Galima tikė
tis, kad YVbrcester’io vyčiai iš
augs nepoilgo į didelę, galinga 
organizaciją.

Didelės garbė: 
Jakaiti: 
bu: 
nas kun. Vasy 
kus darbus atliko kitur 
vo parkilnumu ir nenuilstama Į Ka 
energija čionykščius d„. , }
varys tolyn.

nuties 
Y'pač 

s . 1)1

vertas kun.
kuris čia tokius dar- 

atliko. Dabartinis klebo- 
kuris milžiniš

ku sa-

jau yra 
planus, 
s i rūpint

.............. ... ... 3

te. Kaz. Ardavič? ’, J. ' Į*

• 'J.„. ^Ivičiąą-
knąiiĮį. -Y;
J. Tatulis^ A Cirūbskienė, J. Zava- 
ras, A. Kriščiūnaitė. .. :

Po$1.00: J. Grubiskas, K. Vaš
kevičius, Ji* Granata, J. Sličkis, St. 
Vaieauskas, J. Vaekas, V. Saldu- 
kas, V. Linauskas, J. Iruekus, M. 
Adomienė, 'A, Valinskas, J. Aku- 
pis, ( ?), J- Kasparas, M. Benkitas, 
J. Vilugenis. O. Jankienė, M. Vil- 
kaitianė, M. Kulišauskienė, V. 
Oginskienė, O. Labiūtė, P. Kupu- 
lienč, O. Ačilienė, 0. Grigaitienė, 
A. Jegutis, O. Karpavičiene, Elz. 

Dusevičienė, O. Barboravičienė, A. 
Fopienė, P. Čėsnienė, 0. Leonavi
čienė; AI. Staniškienė, A. Kazlaus
kienė. V. Senuliūtė, Benedika. 
Žukauskienė, P. Asimavičienė, 
Tamulevičius, AI. Liutkevičius,

3. aukojo 13-X- 
Krasni^tas 100 

AA Vaieiuliukė ir 
Teklė'Bubiekė;  ̂Po 2 doL:: Leonora 
AlatuIfenėy Jreya Bartkevičienė ir 
j. Pagauskaš.\Pi> l doL; Ag. Sto- 
didiiinĮden^'J? MikeleviČienė, O. 
Česniehę, A. Jakaitis, J. Markevi
čius, O. Jąseiiūnienė. P. Petronie
nė. Po 50c.£ L.Meškauskas. Išvi
so surinkta 4>125J)0.

Į komitetą išrinkta: And. Jakai
tis, P. Kalinauskienė ir T. Bubie- 
nė: beto kun. Krasniekas.

Kun. A. Steponaitis, 
.Seinų Vysk. Kurijos Kancleris 

Įgaliotinis. . .ir

J.
K.
P.gardžiai

Antrak- Ii Pranskevičius, O. Baubliutė, A. Pi- 
iinoniutė, AI. Slaviekienė, A. Lo
zoraitienė, K. Jurgis, J. Navikas, 
J. Baltrušaitis, A. Bukieuė, A. Sa- 
niuolienė, AI. Ulevičienė, P. Prans- 
kevičius, Jankauskienė, 0. Leekie- 
nė, H. Ėužėnaitė, 0. Lcdienė, O. 
Pakštienė, AI. Abrolienė, AI. Kir- 
melienė, J. Krakaitis, X. Baronie
nė. P. Pranskienė; X. X., V. Gale- 

P. Alorkūnas, AI. Palevi- 
J. Kikas, J. Senkus, V. Lib- 
J. Jclenskas, V. Kareišis. 
Lilio:

Į <1 I 

darbus Į vai 
Jo budri mintis'*?1 
s toli gražius vjr 
jaunimu 

-vas telaii

11:

ma jo

■terio lietu 
saviškiu

AVorces 
atsimena 
Kiek man žinoma, j 
buvo žymiausiais 
Tėvynės reikalams 
aš paaiškinau Sein 
jos reik ai 
pylė auko 
bona: 
pada

1)11 V

tėj

P. J. ' 
dorai' 
gausk 
gelior 

mi
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eilė s 
man 
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Sa-

C1US.
Vai t

: Majauskas, S.
k'°’idratavičius;

us, J. Bčys,
itka. J. Milius. P. Aliliauskas,
.Asapa' 
auska 
. M. Baranauskai

Ati

A. Samalionis
Jankauskas,

J. Stasitis, J.
P. Stakeliūnas, J.

PAREIŠKIMAS IR 
PRAŠYMAS

ai nuolat 
Lietuvoj, 
visuomet 
ukotojais 
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s. Gerbiama: 
o malonus le 
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Po $10.00:
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B. Pupka, A. Lazaus
V. Kumpis 

;očiūuas. A. Rae- 
is, AI. Aliuke 
J. 1)0(1) 
indrota'

A

r
;a

J,

lei
icia,
A. P’

J. Kavec 
Jivin.ska:

J Side ^jauošė gra^i^j^Lto•
iąvl^^onas su' kopnte- 

tžąs vardan visos parapijos 
reiškia jom^ padėką.

Šv. Antano parapijai darbuo
ti gerb. kleb. kun. I. F. Bo- 

komiteto pirmininkas, 
s Bendoraitis, Vice 

Jonas Jurkūnas,' 
Jonas 
dinin 
s, Iž- 
lustai- 
Ciple- 
s Juo- 
Bart- 
Ant.

LOWELL, MASSga
2tį d. spalio mūsą .koįojU^ 

laukėki gerb. kun.
prakalbomis. Bet dienąAj^^ 
labai lytinga, tai
kalbas labai mažai atsila|įk|£ 
Auką surinkta apie $30.00^^ 
si labai 
klausė.

irejsis,
Motiejų:
Pirmininką;
A’ litu rimų Raštininkas,
Šimkūnas, Finansų Raš 

> Sakalausku: 
nariai Ad. G 

;is. Jonas 
Adomaitis 

Juozą: 
i'iičim 
mtiej' 
ūdam

kurį tikimasi leiįgvąi. ištesėti 
laiką imant atmokėti.

Negalima nepaminėti ir ypa
tingos garbės atiduoti mūsą pa
rapijos moterims, kurios susi
organizavusios į Šv. Rožan
čiaus draugi ją laiks nuo laiko 
surengi,

j naudai.
i tinimą bažny
I buvo surengi:
[ rienę Lietuviu Sv 
^dalyvavo dJd 
i jonu ir 
i lietuviu

Nedėlioję^ spalio 25 d., 1925, 
10:30 vai. ryte, J. M. Vyskupas 
M. J. Gallagher, D. D. pašven- j 
tino Lietuvių R. K. Šv. Antano I 
Bažnyčią, kuri likosi pastatyta ■ 
pastangomis Detroito West- 
sidės lietuvių vadovaujant ger
biamam klebonui kun. I. F. Bo- 
reišiui, prie Dix Avenue ir 25tli 
Street.

Iškilmingas šv. mišias atlai
kė kun. K. Valaitis, asistuojant 
diakonui J. Ryan, sub-diakomii 

ceremonie- 
rius buvo kun. A. Karužiškis. 
Momentui pritaikintą pamoks
lą pasakė kun. J. Čižauskas, šv: 
Jurgio par. klebonas, 
kps. choras po vadov 
Blažio labai puikiai : 
Ypatingai gražiai 
p-lės S. Žukauskaitės

Pašventinimo iškilme, 
i ŠIO:

•Father Christian.

liiiL .a u indomumu prakj

onui kun.
porą; vaikjįU^H 

o jaunoji'
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ios m
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Senis išė.j'

•ll’io sen^B
Ipiim 
moja.

nyksta.
ozapo drau|H 
Kaip girdę^p 

rai nusise^w 
bolševikaj^g 
ii ]>akenlž^g 
- ir ąpiem^O

Vėjo botaga^B
— m

Tikiu, kad nesiras čia Ame
rikoj nė vieno lietuvio ir lietu
vės, kurie nieko nebūti! girdė
ję apie philadelphietį, gerb. A,
• Banį — labai žymų čia daini- 
ininką (gi Philadelphijoj, Pa. 
j tai jis gerai yra žinomas delei 
[savo gražaus, žavėjančio balso 
:ne tik tarpe lietuvių, bet ir ki- 
•tatuačią — jakių, vokiečių ir 
(kitų). Ir šis tai dainingas, A. 
'Banys šįmet, 21 lapkričio, va- 
jkare 8 vai. Lietuvių Muzikalėj 
'Svetainėj prie Allegheny Avė., 
[išstos su savo debiutu — pir 
mu, viešu, savystoviu koncer

nu. Ir todelei kad gerb. A. Ba
lnys visuomet buvo geru, pa- 
: vyzdingu tėvynainiu ir taip jau 
prakilniu menininku—kiekvie-. 
Iną pramogą ar tai surengtą 
j naudai brangios tėvynės-Lietu- 
[vos. arba labdarybės, ar taip 
‘jau kokiam nors prakilniam 
! tikslui, visuomet paremdavo l^ažnvči 
j veltu savo žavejančiu balsu .. 1 
;Tai mes — Philadelphijūs Lie 
■ tuvių Veikėjii Taryba tą viešai
• pareiškiame ir prašome gerbia- I ’ 
mų pliiladelphieeių (lietuvių), i|- 

: kad jie jį — gerb. A. Banį ir-gi h.-j 
i paremtų koskaitlingiausiu atsi- Į

jo koncertą (21-iuąi 
Kartu 

lietuvių 
kad ji. 

kur nor:

Irau- 
Igi jos: iš vietos^ kolonijos (West 
rSide) Lietuvos Vyčių 102 kp., 
Šv. Rožančiaus Moterų 
Šv. Antano Dr-ja, iš Ea; 
kolonijos: Šv. Juozapo 
Lietuvos Dul<teią - 
Apaštalystės Alaldo 

į kurią., buvo susilieję 
įkai, Gyvojo Rožanči.
i ž i n o j o Rotžan č i a u s 
Į iš Delray Špringvell 
dalyvavo Šv. Petro 
Komitetas susidedąs 
nų. Draugijas tvarkė 

llis parapijos komitetą 
jMogaiio, B. Molio, A’. 
Į ir J. Kelikausko. Di 

. ios pašventiniu 
iir jaunuolių digmavon 
imingai Dirmayonč;

:ą priėmė virš 250 
;aičių. kur 
avo'gerbia 
; Ona Stro 
dakalniutė

u Dėjo j

N0RW00D, MASS.
Pirmas vakarai
\\ oionijoj N. P. P; 

Draugija pirmutinė 
l ažų ir įvairų vakarėlį

Linoje salėją 
tėjo

.idintašlSĮ
, “Su

Roles
a — Oi
. Jasio'Af 

AdoniaiteS 
Vladas—

•NETiVEIGHTSOZ
I raugi jo 

; kol oi: 
Paraj. 
iš S a>

as, B. Kvje- 
B. Tamošiū- 

Semikevičius 
Paupliukonis 
J. Alelis,‘ J.

. E. Pauliuko:
S. Drubienė, 

Bagdonienė, M. 
ienė. O. Kaminskienė, O.

.įseekas, D. Alil- 
•ienė.-T. Ba< 
. Y. Gink 
.Mačiuliu!

ie.

■- O
Bai

J. R, 
idab- 
šiene

. Ta 
386 j 
155.

n, 
d. 

ziiltaias $542,00. 
Harrison, N. J., 1: 
ur.. Jai 
jo. Po

.na

•nė, B. 
ašelių

>. Po

— lt

, U. U r 
Babina. 
liūtė, E. 
O. Bru-
Boghi-

ika. M
Y. Kere

nnilk

Svveetened

l’eta buvoS 
Lošėjai sav||| 

liškiai.šilę pajil

31.
J.

, nANUFACTUREB.BY-;.r WriEN ILBAOLEIT €0
’ ’nAiiNOiA'-5®-- - '__qOSTO n, m ass

Štvs 100 dol.
$1.00: E. B:

a:
ta

ojo: 
•aža ■ 
. O. 
ė. -T.

.C

B;

50c

A. Kasparaitis, 
’ liūnas, 31. J

Alikei ionis,
: C. Svirne!
ulis. Po 25c.

J. Luko:
•onas. V.
Po 75c.

: T), Gei

Ar- 
. B

Tolstojus

lapkričo)

Amerikoj.
A. Banys 
su

nėra

Antano
.Hnga ir paraj 
[dusiai gyvena 
ilstančiom pastan 
lebono ir paraji’r 
i bažnvčio:

prašome ir 
visuomenė^ 
kaip gerb.

; atsilankys
savo koncertu, remtų jį —

■rb. A. Banį kouoliausiai. pyl
c< , dinarai tvarkosiSu pagarba, , \° ’ [skolos yra įsm

Phila. L. V, Taryba'vien ant bažny.

Kaukazo Nelaisvis
Vertė Vai. Vidugirytė 

(Tęsiny^

aimreciai suėjo; i 
ai, kalbina: 
rusas! O. Jonas 

ka

mergaite: iOl( r atč

stogu.
o bitė:

Jis priėjo arčiau; mato—stovi nupinti iš šiaudu aviliu 
skraido, zirzia. O senis atsiklaupęs dirba kaž-ką pn 
Žilinąs pasilipė aukščiau pažiūrėti m supliauškėjo k< 

Senis atsigręžė ir suriko; pagriebė pistoiletą ir iššovė 
Vos tik jis spėjo pasislėpti už akmenio.

Šeimininkas pašauk

jaunosį^ 
i gerai^H 
y patinėli

•4|| 
— labai|g| 
laiuaval^B 

i r DuI-^H

jai k rodi, pagadintą 
ikiu. Žilinąs sako:

pašaukė t

mk vi
jo ir totor

— O.
Abdulas turėjo ru

Žiliną, rodo, liežuviu pliau:
— Duok, aš pataisysiu
Jis paėmė jį, pataisė. Laikrodis eina.
Šeimininkas nusidžiaugė, atnešė jam savo

visą lopuose, padovanojo. Ką daryti—priėmė; tiks naktį pa
sikloti.

Nuo to laiko pasklido, kalbos apie Žilino gabumus. Pra
dėjo į jį važiouti iš tolimų kaimų; kas neša šautuvą ar pis
tai ietą pataisyti, kas—laikrodi, šeimininkas atvežė jam Įran
kių: grąžtą, pieiyčią.

Kartą susirgo totori 
ai nemokėjo gy 
pats pasveiks.’ 

sumaišė,
ir padavė gerti

■na bešmetu

vadovystei 
us, skam|g 
s liaudięį|§| 

;ią Naktelę’^ 
Saulutė 5^0

m: -pul: 
sali 
auliuku

ain mąsto j 
pačioje 1

■moter 
aulo, 
kalnu;

Žiliną.
Sei^s nuėjo apsiskūsti šeimininku: 

Žiliną, juokias ir sako:
— Delko tu ėjai pas senį!
— Aš. jis sako, nieko bloga jam nedariau. Nori 
kaip jis gyvena.

O senis pyksta, kalba kaž-ką, rodo savo iltiniu:
ant Žilino rankomis.

Žilinąs ne viską suprato; tik suprato kad 
alininkui nužudyti rusus^ bet nelaikyti ją aule.

Žilinąs pradėjo šeimininko klausinėti: kas toksai tasai se 
Šeimininkas sako:

— Jis didelis žmogus! Jis buvo geriausiu džigitu, jis nu
žudė daugybę rusų, buvo turtingas. Turėjo tris pačias ir aš
tuonis sūnus. Visi gyveno viename aule. Atėjo rusai, išgrio
vė sodžių ir nužudė jo septynis sūnus. Paskutinis sūnus pasi
davė rusams. Senis nuėjo ir pats pasidavė rusams. Jis gyve 
no pas juos tris mėnesius, rado ten savo sūnų, pats nukovė jį«r 
pabėgo. Nuo to laiko jis metė kariauti, nuėjo Mekon melstis. 
Todėl jis nešioja turbaną. Kas aplankė Meką, tasai vadinasi 
Hodži ir užsideda tinrbaną. Jis nekenčia jūsų, rusų; ir liepiu 
tave nužudyti, bet aš negaliu tavęs žudyti,;—aš užmokėjau už 
jus pinigus; ir aš paipylejau tave, Jonai: aš ne tiktai nenoriu 
žudyti, bet net nei nepaleisčiau tavęs.—jei aš nebūčiau prižade- 
jęs.—Jis juokias ir sako rusiškaitu, Jonai, geras,—aš, Ab 
dūląs, geras!

minu, b 
tarp kalnu

Žilinąs 
davo, kum 
nūs, reikia I

Saule pt 
temo tamsiu 
kur rusų-t virtom 
nas įsižiūrėjo—d< 
kaminą.

hd u va

•mvo draūggl
.nika

•bū priklaūsd^^M 
joms.
J a bl onskienėiy^  ̂
surengimą

atėjo pas Žiliną: “eik. gydyk.’-’ Ži
li. Jis nuėjo, pažiūrėjo, galvoja: 
Sugrįžęs tvartam paėmė vandens, 

Totoriams žiūrint kaž-ką pašnabždėjo virš 
Totoris jo laimei pasveiko. Žilinąs

linas vi
“»al j> 
smėlio, 
vanden:
pradėjo kiek suprasti ją kalbą Kaikurie totoriai priprato prie
jo; kada jie jo reikalingi, šaukia: Jonai, Jonai! bet kiti į jį 
žiūrėdavo, kaip į žvėrį.

Raudonplaukis totoris nekentė Žilino. Jį sutikęs; rau
kia kaktą, ir nusisuka ir koliojas. Dar buvo pas juos vienas se-i 
nis. Jis gyveno ne aule, bet pakalnėje. Žilinąs jį tiktai tuomet 
matydavo, kuomet jis ateidavo mečetėn melstis. Jis buvo že
mo ūgio, jo kepurė buvo apvyniota baltu rankšluosčiu, barzda 
ir ūsai nuskusti, o veidas raukšlėtas ir raudonas kaip plyta. 
Nosis jo buvo kreiva, kaip vanago; akys pilkos—piktos; dan
ty nebuvo,— bebuvo tiktai du iltiniu. Būdavo, eina jis su sa
vo tiurbanu ant galvos, lazdorrfs pasiremdamas ir dairosi į ša? 
lis kaip vilkas. Kai jis pamato Žiliną, sųkrtūdiščja ir nusi-

/ suka. ' ... i

IV.

Taip Žilinąs pragyveno mėnesį. Dienomis vaikštinėją po 
atillą, ar ką dirbinėja, o kai sutemdavo, aule nutildavo, jis ka
sa tvarte. 'Buvo sunku pro akmenis kasti, bet jis visgi praka
sę po siena tokią skyf& kad buvo galima išlysti. “Tiktai,”, 
mąsto jis, kad sužmočįaii vietą geriau^ kur eiti.” Bet iš toto
rių niekas nesako. , •' : i

Tait> jfe įtaikę laiką, kada šeimiiunkaĮUšvažiavo; po piet

eiti

riįiii.
i tuos

dų n i 
Ičnis 

aulėlaidyje. Žili 
iš slėnio, tarsi dūmai iš 

ad tai rusų tvirtovė,.
Girdėjosi,--totorių kunigas jau šaukia, 
lykia; berniukas vis ragina: “‘einame,’1

nėr

kvl

vak ai 
A don 
A'iesulienei u 
linkimo programo.

Dauginus tokiu vakarėĮp^Į^
StelUlCBĮ

;al.voja Žilinąs, “dabar žinau apy 
ėjo bėgti tą pačią naktį. Naktys

toriai. BūdaVo .jie atvaro su sa- 
Bęl. šįkart jie nieko neatvare ir

būti
linėje kaž

Ir jam pasirodė, 1
Jau darėsi vėlu

Gena bandą,—karvė: 
bet Žilinąs ne rodą;

įSugrižo namo.
linkę; reikia bėgti, 
buvo tamsios.—buvo delčia.

Nuliūdę sugrįžo vakare t 
vint bandą ir atjoja'linksmi.4 
atvėžę'ibąįne savo nukaūtą toloj-p raiįdonplaukio*brplĮ.? Atjojo

HARTFORD,
Lapkričio 8 d., tuoj

(vyks LDKS. 6-tos kudĮ^>5‘;
sirinkimas. visi nana^AmM^ 
nčkite dalyvauti, 
reikalų, nes šiame
vyksta Conn. apskričio^^^» 
žiavimas Hartforde.
vra užvilkti mokesčiai, 
iomi atsilyginti. ' .^ĮĮĮgH 
į^raeitaino^tisinnkiSJ^Bi
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i PARSlBBAVIETINĖS ŽINIOSiBHILADELPHIA, PA.
Gavo divorsą

alio 28 d. A. Rauktienė 
^Idivorsą nuo savo vyro 
aaįprero. Jie jau turi Jris 
B|bs: vyriausis aštuonerių 
ėtų.- Vaikai liko prie moti- 

' Priežastis divorso buvo 
k-kad vyras mažai duoda pi- 
gų-ir dažnai ją muša.

Uktienes advokatas buvo 
k Dabar žmonės kalba, 
kunigas surišo o šlikas

Juozo Sūnus

MncioNovember 7 d. 19!Ž5į
Pradžia 7:30 vai. vakare. /

ParapijdslĮhąįŽy, 492. East Sevhth St., So. Boston, Mass.
į SobjEd^kM;<^tQti KmaVuŽkandžiai gėrimai ir kitokias Jiuksn ybes. Visi kviečkmi.

VISI Į BALIŲ
Ateinančią subatą, lapkričio 

7 d. parapijos salėj, 492 E. 7th 
St. Įvyks LDKS. 1-mosios kp. 
rengiamas ^balius. Pradžia 
7:30 vai. vak. Jaunimas galės 
smagiai pasišokti, o senesnieji 
linksmai pasižmonėti. Visi at
silankiusieji turės “good time.’ 
Todėl visi kviečiami.

Valdyba

rrtrbas kriaunai i? tautai

MUNKU ATSTOVU 
! PRAKALBOS
Lapkričio 6 d. — penktadie- 

gy..— Athol, Mass.
^lapkričio 8 d., sekmadieny 

brcester, Mass.
^Tėpraleiskime progos išgirs- 

katalikiškojo jaunimo atsto- 
gražių, Įdomių prakalbų. Iš 

’ ^ažinsinie jauną, atgimstan- 
tiSŽTietuva.
gm ____

IŠVAŽIAVO

Lietuvos ateitininku atstovai 
kun. Kiškis ir studentas Tyle
nis, gyvenę apie tris savaites 
So. Bostone pas gerb. kun. Ur
bonavičių išvažiavo į Atholi. 
Ten pasidarbavę savo reika
lams vyks Į Worcesterį. Po to 
dar aplankę keletą didesniųjų 
rytinių kolonijų, gris Į Lietn-

spalių surengė puikią v ak apie- J UŽSĘ
nę vietos kunigams pagerbti. įp]j Rietavas ^ 
įteikė kiekvienam po $100. do- -Uis Rietayo ginmaajos liko tik 
vanų. 1 
kurio pelną $100 paaukavo Se
serims Pranciškietėms. Vėl 
pastarame mitinge nutarė au
kuoti parapijos fėrams $50.00. 
Iš kur jos tą viską, ima ? pa
klaustu pašalietis. Atsaky
mas į tai, kad sąjungietės dir- 
ba-kruta. Tarp jų randasi ga
biausių ir darbščiausių moterų, 
■kurios pasišventę visuomeninei 
darbuotei, ir dėlto tokie gražūs 
vaisiai.

Bet tai tik jų darbo pradžia. 
Štai 22 d. lapkričio prasidės 
parapijos fėrai, prie kurių są
jungietės rengiasi nepaprastu 
uolumu. Fėrai tai jų specijaly- 
bė, o šiais metais Moterų Są
junga nori dar daugiau pasi- 

' darbuoti negu kitados. Ir vi
si žinome, kad jos tai padarys.

Eto me\ 5

!Darbo žmogus pažangus tik 
bmet, jei jis pilnai supranta 
vb padėtį.

uEkOVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 
w MOTINŲ IR JŲ « 

JĮkūdikių SVEIKATOS.

Esą skyriuje cits talkas

aų kfrfikfę.

STRAIPSNIS 144

Pieno Pašildymas
ąašildži...

temperatūros. įdėk
Vandens taip, kad
*'reną. Virink, bei :
ISitnmą, užlašink ą
ĮįSasi maloni šiiim:

ėl pienas per ka 
po kranu šalto

^Kūdikio Laikymas Bonkute 
Penint

^.Kūdikiui čilpiant raikia jj nnr kelią 
aikyti, galvą ilsint ant rankos. Ronku- 

reikia laikyti per visą Saiką, ir to- 
Įoje pozicijoje, kad bonkutės gurkly 

gfiiuolatos butų pieno. Jei taip yra. tai 
“w"leidžiama orui čitiipris per č-nlnnką.

bk kūdikiui progą eerai sukąsti čiul-

KAIP IR PO AUDROS
Šiomis dienomis Bostone bu

vo tarsi audra. Ėjo rinkimų 
agitacija. Rinkta miesto ma
joras, mokyklų komitetas ir 
keletas miesto tarybos narių. Į 
majorus buvo net 10 kandida
tų. L'taminke buvo rinkimai. 
Didžiausia rinkimų agitacijos 
audra buvo panedėlio vakare. 
Į majorus pateko respublikonų 
kandidatas Malcolm E. NicHt 
ols. Ikšiol čia viešpatavo de
mokratai. Bet dabar tarp jų ki
lo varžytinės, daug jų kandi- 
datij pastatyta ir todėl demo
kratai pralaimėjo.

Daugiausia halsų gavo šie:
Nicliols _ __ _____ 64,233
Cilvnn.... ....... ........ ...41,933
O'Neii _.............. ....... 31.500
Coakley.__ _______ 20,160

Galima pasidžiaugti, kad i 
mokyklų komitetą pateko Jen- kare, 
nie L. Barron. Ji yra buvus 

[mokytoja, baigus advokatūros 
j mokslus, uoli visuomenės dar- 
ibininkė. Ji tebuvo viena mo- 
teris-motina kandidatė Į tą ko- 

'. mitetą. Gavo net 70,212. Tik 
■ienas kandidatas už ją balsii 
langiau tegavo.

Po rinkimų pralaimėjusieji 
:andidatai laimėjusiam 
hmtė pasveikinimus ir 
•iškas, kaip buvę.

Penėjimo Ilgis
Čiulpimas turi baigtis į kokią dvide- 
Įggte minutą. Joi kūdikis rija godžiai, 

auk čiulpuka valandėlei. Jei ku- 
finieguistas. neduok snausti kol ne
iš'. bonkūtės. Jei to nežiūrint už- 

„x, atimk berikote ir neduok nieko 
sykiui.

Jūsų Kūdikis Nepenėtas, 
S^Dai Prieš Jį Stovi Liga 

įurlnt progreso medicinoje ir ap- 
3, šeši millonai musą vaiką mo- 

EJosS yra nedapenėti. Kaltos dau- 
’ motinos, nes jos nepažįsta pa- 
-Ženklą. Blogas penėjimas yra 

ItikraVldlnis dalykas. Jis pradeda savo 
'cufiąydarbą pirm, negu nepasteblntie- 
pįlįfeito. Blogiausia tai tas, kad jis 

ŽįįL Visus. Ne<lapenėtns kūdikis la- 
ligoms. Pavyzdžiui džiova bu- 

žtarpe tokią. Nebūtų taip sunku iš- 
“tl taip vadinamas vaikystės Ilgas 

galima prašalinti nedapenė- 
kiekviena motina turi apsaugoti 

ižttdikį dėl jos pačios labo ir dėl 
vaiką.

įpenSJimas yra vaisins blogo 
^Pridedant Borden’s Eagle Ple- 

—valgi motina gali būti tikra, 
■^tfĮtelIĘifl jiems tikrą apsaugą.

ii senai moksliški ekšperimen-
I su mokyklą vaikais parodė, 

rgle Pienas atžymėtinai pasek- 
..Šgyclllbt nedapenejimą. Vaikai 

. Pieną rodė daugiau pro- 
: penėti su paprastu bonką 

spaugelis augo du syk smarkiau, 
jįle Pienas turi kiekvieną vei- 

Ungą vikriai sveikatai.

31 spalių iškėlė balių, J 4 klasės L vietoj buvusių 6 kl. 
« Nesuvažiavo reikiamas moki

nių skaičius į 5 ir 6 kl., nes dau
gumas mokinių išsivažinėja į 
kitas gimnazijas ir spėeiales 
mokyklas, kai kurie liko na
muose prie ūkio darbų. Gim
nazija Rietave buvo patogioje 
vietoje — dvaro parke ir turė
jo erdvius mūro naųius, dviejų 
gyvenimų, o be tojšieinet r.e^ 
montas- buvo^atdiktas visoms 8 
klasėms. Yra žinių, kad čia 
bus Įsteigti valstybine progim
nazija. .. "

TAS ŪKIS 140 AKRŲ
randas kaimely OakviHe, N. Y. Otsego, 
Co. miestelis prie gelžkelio. Yra 15 
karvią, 2 arkliai, kiaulės, 100 vištą, 
ančią. šieno, javą, kukuruzų, bulvių, 

/kopūstą, ūkės įrankiai, lotas miško.
Rep. i Parsidaotla už 87.000. Reikia įmokėt 

Į $3,000. o likusius po $200 į metus. Vie- 
: ta užleidžiamą ant sykio. Mr. DOUG.

NEPAPRASTA PRAMOGA 'LAS, Herklmer, N. Y. (L.-5)

Ateinantį sekmadieni, lap- 
kričio 8, Dr-jos Lietuvos Dūk-; “ “
terų po globa Motinos Švč. bus į: 
mišios iš ryto kaip visada prieš 
devynias ir visos narės yra': 
kviečiamos ateiti 8-tą vai. ryte r 
su dr-jos ženkleliais, o kurios ; 
da neturit ženklelių galėsit j- 
gaut. . Į:

Vakare bus nepaprasti indo- i 
mūs -krutami paveikslai arba į 
movingpikčiai bus labai ido- Į 
mūs ir juokingi, kokių dar nie-1 
kad nebuvo So. Bostone, ypač 
vaikams. Bus ir Charlie Chap-; 
lin. Užtad nepraleiskit tokios j 
progos, ateikit visi: seni ir jau- r 
ui, didi ir maži, o užtikrinam • 

jkad. būsit visi užganėdinti. I- Į 
žanga maža: suaugusiems 25c., • 
vaikams 10c. Tas viskas Įvyks i 
pobažnytinėj svetainėj ant 5-os Į. 
gatvės So. Bostone 7:30 vai. va- į

| ŽINOTINA SO. BOS- 
I TONO LIETUVIAMS!

Mes siūlom Tamstoms pir- į 
mos rūšies prekes taip pi- į 
giai kaip bile kuri krautu- < 
vė ant Broadway, o gal ir * 
pigiau Atminkite tai, kad < 
pirkdami čionais, Tamstos ; 
prekiaujate krautuvėj, ku- < 
ri per 19 .metui ant JBroad; < 
way visuomet turėjo ger^ J 
vardą. Visiškai teisingai < 
patenkina ir patarnauja ■ 

Į savo kostumeriarns. ;

j.i.žA_______
xjBps:o*i 0823 
NTISIAS

|0R. M., Y. CASPER
(KASPABAVlŪfUKj

42S Broa«fwayt South Baito*
Ofiso valandos:

ano 9 Uū įz:U0 ryte ir ntk> l:Bti 
Iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vai vakare 
Ofisas uždarytai anba^oa ritnref* 
Ir nedėldlenlais, talp-gi seredomis 
nuo 12 dieną uždaryms.

REIKALAUJAM AGENTŲ
PIIzVO IR NE MA LIMO SKILVIO 

GAUJAS IšRĄP.IMAŠ'AN’T kataro 
Skaudėjimas Ir svaigimas galvos paei
ną; iš vidurių, kraujo nečystumo ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. Einik 
infusion, išgydys j 3 savaites. Pre
kė’75c., baksas (pusė tuzino) už £4: 
dėl tbnsilą Ir reumatizmo, šoną skau
dėjimo ir po kratine naudok Einike 
Mostj, prekė $1. $1.75 ir §3.00. Gali
te gauti kožnoj aptiekei arta pas išra 
dėją Z. EINIK CO., City HI11, St. 
Union City, Conn. (L.-28':

NAUJAS IŠRADIMAS
• DEKSNIO GALINGA MOSTIS

Delcszno GaBnga Mcxti« ym tiele 
verta aužcao, kiek ji pati neria su
lig naudo* gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 ii $3.00,

Klauskite pus aptickorits teip 
DEKEN’S NEW OISCOVERY 

OESTMENT.

Seksais Oiatmeri Co.
518 MAiN ST. BOK 352 
HARTFORD, COMV. U. S. A.

ii šeimynų 5-6-6kambarių namas ir biz
nis bučernė-grosernė. Jei pirks nemo
kantis biznio, tai :nes išmokinsime Į 
.ieną savaitę. Namo ir biznio savaiti
nės pajamos $1.428. Namas su visais Į- 
uiisymais. Pardavimo priežastis part
nerių nesutikimas. Kreipkitės į “D-ar- 
.levHi nesutifkmas. Kreipkitės į "Dar-

i JUOZAM. VERVEČKA
I / VTT’T? A PV A V

iŠ

t

GERI AUSIS PIRKIMAS
nis—duonos kepykla. ItetKlos už. nain.j 
S2.400 i metus. Daro biznio S6ix> į sa
vaite. Taip pat su bizniu eina ir visos 
mašinos kokios reikalingos prie duo
nos kepimo ir trakai. Kainuoja lik :'21.- 
500. Del platesnio sužinojimo kreipki
tės pas.-PETER J. RI TU. 141 I5owen 
St.. So. Boston. Tel. S. R. 2479-W. (LT)

$4,000 duoda $4,000 gryno pelno 
į trejus metus Įdėjus i mūrini na
mą su 3 krautuvėmis ir 6 šeimyno
mis, geroj vietoj, arti Broadxvay, 
So. Bostone: prekė $17,000 ir leng
vos išlygos.

DUONKEPYKLA ibakery) sn 
krautuve ir visais įrankiais, maši
nerija, trekais ir t. t. didelis biz
nis daromas per daug metu; taip
gi 8 šeimynų namas eina sykiu, ge
ra įplauka ir gera tirštai apgyven
ta lietuvių apielinkė. Prekė $23,- 
000, $7,000 įnešti ir lengvos išly
gos. LITHUA.XIAX AGE.XCY. 
361 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

(VERACKA)
LIETUVIS ADVOKATAS

PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 
OFISUOSE

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

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

TEL. Sa Boston 0506—W.
į LIETUVYS DANTISTAS

h. L. KAPOČIUS
$251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
£ Ofiso Valandos: nno 9 Iki 12, n»o 
rfl:3G ftt 6 Ir 6:30 Iki 9 vakare. 
ęSeredomls nuo 9 iki 12 vai. dieną 
SSubatomls nuo 9 iki 0 vak. Neda 

domis nuo 9 iki 12 (pagal sutartu

; Tel. Bo. Boston 270

J. MACODNELL, M. D<
į Galima tusikalbeti ir lietvviikai
Į aušo VALAHDoe: Rytais iki 9 vai
' Po pietą nuo J—i
' Vakarais nuo6—9
i 586 B. Broadway, So. Boston

/■ Naujas Lietuvis Dentistas ■ 

jDR,ST. A. GALVARISKI | 
W 520 K Broadway, S. Boston I

(Dfisas atdaras nuo' 9 va., ryto' iki § 
^12 vai tr nuo 1:30 va), po pietą g 

fki 5:30 vai. vak. ir'nuo 7 iki 9 g
H vai. vak. šventą dieną pagal snsl-B 
W tarimą. . Tel. S. Boston 2300 |

ŠV. JONO EV. BL. PAŠEL? 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba.

539 E. Seventh St, So. Boston, Mass 
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas,

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

5 Thoraas Pk., South Boston.
Fin. Raštininkas — M. šeikis, 

40 Marine Road. So. Boston.
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Boston.
Tvarkdarys — T. Zuikis,

7 Winf!el<3 St, So. Boston, Mass.
Draugija laikę susirinkimus kas tre 

čią nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-n 
valandą pcrpžvT parapijos 
E. Seventh St. So. „aas

$IOOOTIKUŽ6DCENTUI
Atshjsk 60c/ o gausi, ne pini

gais, bet'žolėmis, daugiau, kaip 
$'1,000. Ką reikštą žįnbgffi'i>1.000.

(jei jis sveikatos neturėtų? Būtu 
j visai tuščias daiktas tokiam, žmo
gui. Mūsų.žėlės yra kas kita. Su- 

i . ' - . ’ sū‘
įteiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
j vidurijiš,* įprašalula' ętrėrvą skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 

į skausmas po krūtinei, nervų sage- 
i dimus, ir tt Atsiųsk 10c., gausai 
: visokių žolių ir knygi; kataliogą.

-J M. ZUKAITIS
8125 Gillet Rd., Sueneenioirt N. Y.
V i ------------------------------------------L_

Mes Duodam ir išmainom
LEGAL STAMPS

1W’T T T ^GsH-Ž01ės yra kas kita.
1 X * Xj JO Xy j teikė sveikatą tūkstančiams,

DRY GOODS

Mass.

Maia

Mas*
TeL Brockton 5112—W.

DAHTI8TA8

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Malu 8t„ Montello, Km,
(Kampas Broad Street)

parėdų vyrams, mote
rims ir vaikams

261 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

Dar turiu priminti kad į dr- 
ją naujos narės bus priimamos 
už numažintą Įstojimą: nuo 16 j 
iki 25 m. dykai, o nuo 25-iki 45 j 
m. už pusę Įstojimo. Šis nupi- 
ginimas tęsis iki lapkričio 14.

Lapkričio 14 bus mūsų dr-jos 
metinis balius parapijos salėj, 
492 E. Seventh St. Visos na
rės dalyvaukite ir nepamirškit 
atsivesti bent po vieną naują 
narę. Orkestrą yra paimta ge
riausia. Kviečiam visus ir vi
sas.

D. L. K. KEISTUČIO DR JOi 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Znlieckas.

51>J E. Broadway, So. Boston. Mas. 
VICE-PIRM; — Povilas P.nka,

95 C Street. So. Boston. Mass.
•ROT. RAŠT. — Antanus Macejtma*

450 E. Seventh St., So. Boston, Mas* 
FIN. RAST. — Juozapas Vlnkevlčiw

906 E. Broaėhvay, So. Boston. Mas* 
■CASTERIUS — Audr. Zalieckas,

611 E. Fifth St, So. Boston, Mas* 
MARŠALKA—Kazimieras Mikailionla.

906 E. Broadway, So. Boston, Mas*
D. L. K. Keistučio Draugija laiko sa 

<o mėnesinius susirinkimus kas pirm-, 
tedėldlenį kiekvieno mėnesio, po n na

694 Washington St., Boston, Mas#
i :30 vai. po pietą. Ateidami ant sus’ . 
m kimo atsiveskite su savim daugis 
įaują nariu prie musą draugijos pr 
•ašyti.

Valdyba

pa-

SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVĄ ir kitas Šalis Litais ir Doleriais. 
pa?al žeminusi dienini kursą, siunčiame pinigus jau nuo pervirš 2’1 
metą ir dar nei vieno pinigai neprapuolė. Rašykit o gausit pilną in
formaciją kaslink siuntimo pinigą, per paštą arba telegramų. šu<- 
antrašu ;

Lapkričio 3 d.. Moterų Sąjun
gos 13-to.ii kuopa So. Bostono 
laikė susirinkimą, kuriame iš 
patiekti! raportu paaiškėjo, 
kad sąjungietės išvystė nepa
prastą veiklumą. Štai Rugsėjo 
mėnesy surengė pikniką ir pa
darė parapijai $100 pelno. 11

PAIEŠKAU PARTNERIO
kuris moka kepti juodą ir baitą duoną 
ir keikus. Turiu savo narni) ir duo
nos kepyklą. Norėčiau surast aerą žmo
gų. žinanti serai tą darbą. Kreipkitės 
į ‘‘Darbininko” Adm. IL.-10)

0

į)t Sifttos straipsnius kas narai- 
ik ateičiai.

1AKTARAS J. LANDŽIUS

ĮN’uo 1857 trys gentkartčs kūdikių 
laimingai išaugo šituo laiko išbandy
mu kūdikių maistu.

Jei pasiusite šj apgarsinimą į 
Borden Company, Borden Building, 
įYonk, jie pasakys jūsų kalboje, 
genėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

The
New
kaip

Sydytoją SekomeadsojaiBM

Dept. 2

Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Maži kūdikiai negali niekuozni sau pagelbsti! Kuomet ję Vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos 1 Prižurrekit juos rupestingii. Pridabokite kad jų viduriai 
veiktų kiekvieną dienų- Ir jei apsireikštų, nors mažiausis vidinių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambiuo—Kūdikių Geriausi Draugą. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaua. Jis veikia greitai, ten- 
gyvai, tikrai. Bunka 35c. aptieikose ar tiesiai iš laboratorijos..

F.AD. RICHTER & CO. 1
104-114 So. 4th Street Brooldys, N. T

JOSEPH G. BOGDEN
322 W. Long Avenue, - - DuBois, Penrsylvania

Mass. Phone-711-R.
PRITYRU-^ll^MOGAlbs pItAiInAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMUOSE

Ka'tnon pritaikintos visokiitosc atsitikimuose

Už patarnavimus kituose miestuose neimama viršaus 
■' * ~^*^^4d^u4 \ X J i 'j

Tusų Kaip .Tusų Telefonas’Mes

DR-STŽ LIETUVOS DUKTE1V 
PO GLOBA MOTINOS ŽVČ

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčkienė,
61 Story S L. So. Boston. Mass. 

Vlee-Plrm. — A. .Tanušonienė,
1428 Columbla Rd.. So. Boston, Mas* 

Prot. Rašt. — O. Siaurienfe,
443 Ę. 7-th St. So. Boston, Maaa 

Fin. Ra^t — J. keys,
115 G Street So. Boston, Mara.

Ižd. — O. Stanioliutė,
105 8-th St. So. Boston, Mara. 

Tvarkdarį; — O. MIzgirdienS,
164 6-th St, So. Boston, Mara 

Draugijos reikalais kreipkitės visados ■ 
protokolą raštininkę. Draugija lalk- 
savo susirinkimus kas antrą utarnin 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare 
parapijos svetainėj ant Penktos gat 
vės, South Boston, Mass.

SV. KAZIMIERO K K, DB^JO» 
VALDYBOS ANTEA1AJ

Ptrafninka" — J. JarnSa.
225 L Street,. So. Boston, Mara 

nce4>irsL — J. Grobtnskns,
157 M Street So. Boston Mare

•Prot.’Rašt. — VI. Mickevičius,
405 Third. St., S. Bošton, Mas&

finlnsą RaStininkns — K Kriski*,
8 JUatch Street So. Boston. Ma* 

Iždininkas — L. SvagŽdys,
UI Bovrte f t, So. Boston, M» 

Tvarkdarys P.
885 B. Flfthl Sfi, So. Boston. M** 

Draugijos rei> 4i■•(kreipkitės Tire 
dos | protokolą raštininką.

Draugija savo ttulrnkiinus laiko S-r. 
uedSidlenl kiekvieno mėnesio l-mą ▼* 

r* po pietą parapijos «» BėrefiŪ

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gydo aštrias ir kroniškas nžsisenė- 
jusias ligas vyrą. moterą ir taiką, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetiniais spinduliais, kvartz 
žiburiu, tbermo therepa. ir kitais 
elektro medikališkais budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir spiau- 
dalus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.
* Ofiso valandos

nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antru* lubos)
Telefonas---------------- -—S. B. 4000

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

S. BARUSEViGiUS
Lietuviškas Graboriua, balaanraoto- 
įas, Real Estate ir Public Notaras.

258 W. Broadway
South Boston. Mass.

Resfdenelja 838 Dorcnester Avenue 
Dorchester. Mass.

Oftsė TeU ; Res. Tel.
UnivpAft# 8831 Prokpcct 0415-M

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsurnuotojas
983 Cambridge St., Cambridge

\

s




