
švmo ju

Ne. visos Vokietijos parti-'
- T ‘

o

ionosios par j-as o^iau Leninas ar Hitle-

steigti naują dirbtuvę. Ji 
fctseis MOOJMK).. -

KOMUNISTĄ IŠMETĖ Iš 
PARLAMENTO

KAIP RIŠO KLAUSIMĄ
Chemnitz. Saksonija. — 

Vienoj karčiamoj komunis
tai ir fašistai buvo susiginči
ję. Argumentavo apie tai.

■ ^^A
PILSUDSKIS IŠPLAUKIAMI’

Lenkjios maršalas Pils-uds^  ̂
kis. pasilsėjęs ant savo laurijj

pavirš^^
Ten viskas taip susimaišė, j Pils’.idski> parinko g°.-ą njpT' 
visiškai negailimi susekti (mentą: valdžios krizj ir suini-

bę išmetė lauk. Lermas te 
- (sėsi dešimt-mirfufų:*

NAUJA KONEĘRENCUA j jos rodo pasitenkinimą sau- PASIMAS^IitATAIKAVIMfA 
T»-1 •• v J-.................. ’ gurno paktu Locarnoj. pada-1

į rytu. Monarchistai, žinoma, j

m. . ’-apkričic 21 dįtl icnis,l^r.l3d

> BAISI AUDRA INDIJOJ
London. — Iš Indijos pra

nešama, kad pietinėj Indi
joj siautė ciklonas. Žuvo 800 
Žmonių ir nuostolių už apie 
pusę milijono doleriu.

EKSPUOZIJA KASYKLOJ
JMadisonville, Ky. — Fin-. 

ley Coal kompanijos kasyk
loj ištiko ekspliozija. Du 
darbininkai vietoj žuvo, 
trys buvo sužeisti.

Belgijos užsienio reikalų’ 
ministeris Emile Vander-į 
veide parlamente kalbėjo a- 
pie nuopelnus Locarno kon
ferencijoj. Labai džiaugėsi 
tos konferescijos vaisiais. Jis 
sakė, kad ateityje bus nauja 
panaši konferencija, tik ta
da bus inimta ir Rusija. Sa 
kė, kad tada įvyks Suv. Eu
ropos Valstijos.

Kol dabar Rusija neineina 
Į sutartį, sakė Vandervelde. 

itai pilno nusiginklavimo ne
įgali būti. Kol viena pusėPRIGĖRĖ 200 ŽMONIŲ

Havana, Kuba. — Haiti-ginkluojasi, tai kita negali 
jos laivas Villes dės Cayes.be ginklų būtu Reikia vi- 
plaukė į Santiago de Guba su < Soms valstybėms tartis apie 
200 darbininkių Tie darbi -,laipsnišką visuotiną nusigin- 
ninkai buvo gabenami į Ku- klavima.
bos cukraus plantacijas. Lai
vas nuskendo ir pavyko iš
gelbėti tik tris žmones. Juos 
išgelbėjo Anglijos laivas. 1 
..'•Daug kirti laivų bandė' R.vm^s. — Parlamente ko- 

rasti skęstančių, bet jau bu- į nnmistų atstovas Maffi pro- 
vo pervėlu. I testavo prieš rengimą mani

festacijos Mussoliniui pa- 
__ (gerbti. Bet fašistai sutiko

STEIGIA DIRBTUVĘ į jo žodžius riksmais ir puolė
Kopenhagen, Danija. Li-^prte kalbėtojo. Kaikurie 

noleurno kompanija sumanė j jam uždrožė. Paskui pagro-

SUGADINO BALIŲ 
W. Boy Įstosi, Mass.

, ( Paryžius. X- Francijos vy-pos gaisrininkai miesto į 
yra priešiųgi. Bet vra ir vai- riankybė grėbias! įvairių salėj buvo surengę balių. Kai ■ 
džioje žmonių, kurie nieko ' priemonių^yi geibėjas savo salė j gaisrininkai sustojo į Į 

 

gero iš pakto nelaukia. V-ie- finansinę padėtį. Ketina į- “grand march ui, tai^ 
nas Vokietijos augštas valdi- vesti loterijai .sumažinti per j pasigirdo gaisro signalas. Is 
ninkas pareiškė, kad ta sau-!pus pinigtj <prkūliaciją, fik salčs gaisrininkai bėgo prie | 
gurno sutartis tiek verta tiek j nešneka ap’—' ' ’ ‘ . .............

kiek verti Wilsono Į4 punk-1 klavimosi 
tų. Sakė, kad sutartis tinka 
tik Anglijai ir Amerikai.' 
Tai sutarčiai netikį nei pa-! 
tys jos darytojai. Franci j a i 
ir Anglija karstai tą rėme, o ■ 
kai tik sutartis Locarnoj bu- j 
vo priimta, tai Anglijos ad-1 
mirolas Beatty prakalboj j 
Guild salėj, išnaujo kalbėjo 
už Anglijos viešpatavimą "■ 
ant jūrų, paskui Sir Samuel 

Hoare kalbėdamas orlaivi- ' 
ninkams tvirtino apie reika- i. 
lą didinti oro jėgas. Franci-ė 
joj tuo pat laiku socijalistas' 
Paul Boncour sėdi su gene- 
raliu štabu ir tariasi apie 
Francijos ginklavimąsi.

i*
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1
SIS-TAS ai-

unijos ir gin- uarbo. Bet gaisrą netruko 
įSnima. !užgesinti ir po to sugrįžo sa-

I -nFrancuos ^finansai suirę 
tne dėlto, kadfFrancijos žmo- 
:nės nubiėdnėję,. arba kad jie
1 daugiau mpfesčių negalėtų

° (mokėti. Frahėijoj buvo nuo i 
seno taip, kt d partijos var- j 
žydamos užK aidžią vis žmo- 
Inėms žadėdąi’b gėrybių, mo-l 
kesčių siu

VARNŲ TRIKSAS

Raynes Park, Anglija. — 
čionai tipiąi sportininkai tu
ri bėdų pęąy variuy ąjtjjkišimą. 
Tenai tų varnų" yra daug ir 
jos golfo boles pagauna ir 

PABLOGĖJO (nulekia. Jos tą daro golfą’ 
Plymouth, Vt. — Prezi- (belošiant. Iš to golferiams 

dento Coolidge'o tėvas pa- ! pasidarė sutrukdymų, 
blogėjo. Jis turi širdies ne-. 
galę. Iš Bostono pašaukti i

• Tas ji širdies ligų specijalis-1 
kad nebūtų galima pasikar-Laj.
ti. I

KAD NEGALĖTŲ PASI
KARTI

Tuakahoe, X. Y. — Kalė
jimu prižiūrėtojas Kennedy 
sako, kad kalėjimų kamarai
tės turi būti taip išdarytos,

ą. Tokiu 
tones. Jie 

. labai nėmėgę^fedabar mokes
čiu mokėtu, į Valdančiosios 
partijos bijodamos netekti 
valdžios’ bijo ipakelti mokes- 

,čius. Tik rMid 
tijos užsimena./apie apdėji- 

rmą turtūūnk^ dideliais mo
kesčiais. j
1 Dabar Frakcijos partijos 

 

mato, kad sayo.gausiais pa
žadais Ašpajf^

jie nendri ^t|iįj>Ąietinių pa- 

pie teises, bet apie pareigas 
seužsiminta arba visai ma
žai. Todėl ir vra Francijos 
valdžios amžini kriziai ir fi- 

l -.iansų suirimas.

i žmones ir

įkalbėta a-

“VISI TEINIE PO VELNIU’’
Fort Madison, la. — Har- 

land Simmons, 26 m. am
žiaus tapo pakaitas už žmog
žudystę. Paskutiniai jo žo
džiai pasauliui buvo: “Visi 
teinie po velnių.”

JOVALAS | šiaušiasi, b<
Kinuos politika tai tikras jo- i ka vis daugi 

valas. Žinoma, n? toks jova- leisti. Buvusiųjų santarvingoj 
las. kokiuo nius d'ziindziai vai-- ką santarvė nyksta kai 
šiuo, o mes užsiganėdinančiai nyksti.- sniegas pa vasario są^|| 
ragavome, bet toks jovalas, ku lutės spinduliams besi Idant: 
riame pats raguotas kipšas sau 
sprandą gali nusisukti. Su
vokti. kas dabar dedasi Kinijo
je. taip sunku, kaip lygiai sun
ku lietuviui skaityti kinų raštą . , .
bei karvei mokintis astronomi-(meninio 
jos.
kad i
kur. kas. kaip ir kam priklan- ]tę.

TAI APGAVYSTĖ
Miami, Fla. — Vienas pi

lietis iš Naujos Anglijos čio
nai padare tokią suktybę, 
kad visas miestas nustebo. 
Jis vienam hotelio savinin
kui pasiūlė $1.000 mėnesyje 
už hotelio valgyklą. Hotelio

VALDYMAS ATSEINA 
BRANGIAU, NEGU 

PRAMITIMAS
Ne\v York. — National

Vokietija patvirtys sau
gumo sutarti

ris. Pastarasis via Bavari
jos fašistų vadas. Argumen
tams Į pagelbą atėjo krėslai, 
stiklai, puodeliai, uzbonai ir 
kumštys.

’ Kai poliicja atpyškėjo ir 
kai argumentams galą pada- 
.rę, tai pasirodė, jyadbesą su
daužyta 1,000 alaus diner- 
kht, 500 stiklų, gi 60-čiai ri- 
cierių prisiėjo apraišioti gal
vas. Vienas tiek gavo, kad 
tas mirė. Kai policistai tarp
duryje pasirodė, tai kas svei- 

|ki buvo., tai smuko pro. iš- 
idaužytus langus. .

VOKIETIJA PASIRAŠYS i PASKUTINIS PASASTKRAS 
Vokietijos ministerių ka-1 New York. Iš Marshall.

ii provincijų virši- Mich. atvyko John T. Ver- 
apsvarstę Locarnoj 1 

, x , . . i..... i‘vtą saugumo sutarti.1
'o nurodvta, kad didesniuiu - ■ 
a -, ' . a n - mitare pi pasirasvti. Basi-i
Amerikos miestų valdymas t isavininkas pasiūbuną tuoj (brangiau atseina. nemi ura -1 ' j-- J -S Londonei

priėmė. R—d—ink- — ;gruodžio 1 d. Šitą nutarimą Į

gyklą išvalė ir pristatė des- 
kų parandavodamas jas po 
$100 mėnesyje. Jau jis ga
vo 40 kostomerių. Reiškia 
gryso pelno be jokio baderio 
gauna $3,000. Hotelio savi
ninkas į sieną muša galva ir 
sako, kaip girdi jam neatėjo 
į galvą tokia mintis.

ĮFounders Ass'n Astor hote-,-bilietas i 
llyje turi savo suvažiavimą. ■ nįnkai 
I Vienos komisijoj raporte bu- padare 
I, ___ 1__ A A-’A--------------- -

nor, 96 m. amžiaus. Atva
žiavo pasižiūrėti senojo gar
vežio. kurs buvo pirmutinis 
Suv. Valstijose. John T.Ver-

Ranaduninkas vai- mitimas.
Buvo nurodyta, kad Bos-' 

tono skaitlinės 1922 metu ro-
1 v

do štai ką: valdymas kas as
meniui atsėjo po $123.72, o 
1923 metų pramitimas asme
niui atsėjo po $108.83.

Panašiai dedasi ir kituose 
Amerikos dideliuose mies
tuose.

(dar turi Reichstagas patvir- nor P>a paskutinis gyvas pa
gyti. Tečiau jau sužinota,'sažieras, važiavęs pirmuoju 
Į kad atstonj didžiuma stovės Į Amerike pastatytų geležiu- 
l". on to i’t 1 n > 1 1 * _ — 22— 1  —

so. j Pilsudskio šalininkai viešąi^^
Viena lėra žinoma: įrantai-ipkala,’-ia » kar0 

ka Kinuose tehesiteaia. Tele-;nk-'^ar u' '
S-rafas vėl skuba pranešti apie I P'l«"1-kl’ savo
tai, kad kinu generolai Cang- ■‘ikauk"',i! i ' “<*5

'cliovskį, kuriaum primena apįęę? 
tai. kad Lenkijos krizini įvv£-^ 
kus nenukmitėti, 
mijos int<*resai.'

Cho-Linas ir Vu-Pei-Fu j>ešasi.
Šiuo kartu pastarasis apskri

to pirmąjį, nes šio kariuome
nės eilėse betvarke, sukilimai 
ir išdavystės. Sukilusi ū-oji 
divizija išskerdusi kokią tai ru
sų Baltąją Brigadą, nežinia 
kaip ir kodėl ten pakliuvusią.

Visa tai patinka generolui 
Vu-Pei-Fi. kurio armija eina 
i Kinijos sostinę Pekiną ir tur
būt jį paims.

Dalykas, vienok, ne tame. 
Visai nesvarbu, kad vakarykš- 
t i.s_laiwėto jas. '• šihikI i en pral a i - 
rnėtojas. bet svarbu tai. kad 
kam tai norisi, kad beprotiš
kos žmonių žudynės tęstųsi, 
kad nekalti žmonės plauktų sa
vo kraujuose.

Kiniją patapo kokiuo lai su
narpliotu mazgu. į kurį susibė- 

-go veik visų šalių interesai. 
: Intrigos, intrigos ir intrigos.- 
i Kiekviena šalis barnio užbėgti 
luž akių kita: šaliai, kiekviena 
(šalis stengias pakenkti - kitos 
! šalies reikalams.

Vieni zelbsti ir palaiko vie-

‘ moralūs-ajęįi 
l^apkr. 14dį*

(įvyko milžiniška manifestaciją,,. 
Pilsudskio pagerbimui.

Įfestacijoje dalyvavo virš tūkjgy' 
jtančio karininkų, keletas dėA-T^ 
jsėtkų generolų ir dideliausiįap| 
■ minia. Lenkijoje politinis 
venimas urzgia ir verda. Galių 
ateiti toks laikas kada sociališ^ 
tas pan Pilsudskį nuvers rįi^į 
tą Lenkijos valdžią ir pase^^ 
Italijos diktatorių Musolii^,

PERGREIT GYVENAME J
Cliii'ągoĄ sveikatoj ^epartaV 
?nta> skelbia, kad tenykstie-- 
miestelėnai vis labiau ir dan- - 
ąu >userga ir miršta nuo šir- 
es ligo.-. Li'ros priežastimi 

yra tas. kad žmonės pergreif- 
dirba ir perdaug nuoširdžiai' 
žaidžia, arba ariamai imanf/ 
gyvena pergmit.

Tasai l‘akt;:> ua.-ie’himas nė- 
vien ('b i vagoje, bet ir New 
York(’. Bo'tonv ir kituose A- 
im rikes miestuose. ;

Viena aštuntoji pereitų metą 
mirties aukų — tai n io širdies; 
ligos. Vionintmi.- vaistas irt 
apsisaugojimas nue tos ligoęjįųį 
tai gyventi h-ngve.-niu tempiųj 
nesiskubinant. B*ū kaip tąpa? 
daryti ’

ir

SUKĖLĖ DIDELĮ LERMĄ
Malden’eJames Brudnick vi 

sai netikėtai sukėlė lermą tok 
dideli, koks retai kur pasitai 
ko. Jis su pluoštu pinigų sau- jn;l ?pn„ro(.L kiti j.._
joj leidosi j banką, (latvė, ’i Įponija prfjteo-uc ja - Cong-Czo- 
užalhmo du vyrai. Jam pasi-|JJn.b A:il(,.ika pa<kl([a __ x-:. 
rodė žmonės įtartim ir y,s ėmėlp^.j^ Q ųol^vikaį remia 
pagelbos šaukti. Tada dalykai , pPruxa i;a(u o-a 
kaleidoskopiškai smarkiai kai-<kpn,-:n(,;r * į j\ v m i d iit k d 111 i r
tesi ir sulėkė pclicistų iš i^-ventnja 
Lynn’o. Malden'o. įvelta buvo, 
daktarė, atlėkė gaisrininkai. į 
privažiavo autoniobilų. subėgo Į 
būriij būriai žmonių, pasidarė 
tikra jovaliene.

Kai
“help! helpl-
ša-.ikė policiją. Polįcistų auto-įyop-p^ 
mobilius lėkė su ' perkūnišku 
smarkumu. Lynno -detektyvai 
sėdę į savo automobilių lėkė į 
policiją pasiaiškinti. Bet poli
cijos automobilius pro juos 
prašvilpė. Tada detektyvai su
ko atgal vykti į šturmo lauką. 
Bet besisukant susimušė su 
daktarės Mary AValker a "'to m o 
biliumi ir paskui trenkė Į gaiš 
pinį. stulpą. Sutrenk imąs bu-

unm> Kini.įo.-

BIČIUOLYSTĖS GALAS
Ilgai hičiupliavę Anglai! su 

(Prancūzais ima pyktis ir nesu- 
tik Brndniek sušuko ! Ang! reikall» 

tai ž-monės p» i paslfl15.
,. . , . , l! pasiuntimų sątsatą (traukti 

„,t ir pastebėjo, kad 
į Lokarno sutartį pasirašius, Vo 
kietija yra pilnateisė valstybė, 
todėl esą reikalinga panaikint i 

'santarvininkų karo misiją, ku
riai pirmininkavo Prancūzų 
maršalas -FdšaJ; MUQ®s fttžiluo- 
tis prižiūrėti Versalio traktato 
pildymą. Bet po Lokarno su
tarties Versalio traktatas? nu
stojo savo vertės, todęj. Anglu

vj)kad davė gaisro sjgna-1 ipĄ^kė gai-srinlnkai. ; lpane,m. pnestaraut 
1 lams ir spiriasi, kadi 

Lynno detektyvai paaissmuo( -• ... —
pabSr BrnelSSy .&&«!ka 

lėrmę ir visi išsiskirstė.

KALĖDOMS ARTĖJANTI f.
Kalėdom- Imsiartnant, Višvk 

rūj)ina<i savo gentimis. J.ųlČ'' 
ilangmna “Darbininko” skai
tytom turi giminią Lietimųęįp^ 
taigi ir api‘e juo's derėtų pagalvė 
voti. Perkat" Kalėdų 
svr-timu ms. bet nepamirš^^įj 
ir savųjų. Siųsdami savi^ę|| 
kiams dovanų. nc.pamirŠkįf^^ 
užrašyti jiems..? Darbinmko^^^ 
nei? tč?t ■ ivos Aigonės. 
spaudą labai mėgsta, nei ' 
stengia užsisakyti.

JJąšyk i “Darbininką 
sąjijuijm Inoiam bus iŠ

tZMBZKKIVAIDILAI LAPIRČlSIISLimS
Y.

2V^penitadiesiy, Cambridge, Mass.

t&f

i'

&W'>

REZIGNAVO
Proviednee, R. I. — Wm. 

Jaeobs, ištarnavęs Atlantic

už sutarties patvirtinimą. keliu. Tada jis buvo šešių 
metų amžiaus ir tada trauki- 

Į uis jam ir visiems žmonėms 
* j buvo didžiausia naujiena. J o 
t- Itėvas buvo- tada traukink) 

(konduktorius ant gel ežiuke- 
.lio tarp Albanv ir Schenee-

GELTONASIS PAVOJUS
Pas ex-kaizerį buvo atsi

lankęs vienas Anglijos laivų 
inžinierius. Juo vra Alex- 
ander Corlisle. Jis su kaize- 

< riti nuo seno vra draugai. 
Dabar ex-kaizeris jį gražiai 
priėmė, pavaišino. Ex-kai- 
zeris pasakė, kad dabar pa
saulio taikos pavojui yfa iš 
geltonąjį) tautų pusės. Sa
kė, kad AngLjai iš to dau
giausia payojaus ę3ą. " To
liau e.x-kaizeris piį^įėv kad

prieš karą į Berliųą būt 
ąįsilAiikę keletas Anglijos 
įmingu diplomatii, tai ka- 
1^8 buvęs išvengtas.

129 ŽODŽIAI Į MINUTĄ
London. — Eleanor Mit- 

chell per minutą parašė 
typewriteriu 129 žodžius.Pa- 
spaudimų iš viso padarė 812. 
(Ji yra smarkiausia mašinistė 
i Europoj.

NEPANAIKINO VARŽYMŲ
Anglijos parlamentan Dar

bo Partija buvo inešus su
manymą atšaukti karo laikų 
išleistus įstatvmus ateivvbę' 
varžančius. Atsižvelgiant i 
nedarbą parlamentas suma
nymą atmetė.

Nepageidaujamų ateivių 
šiemet iš Anglijos deportuo
ta 219. Ateivių su angliško-1Mills audrmmėse 46 metus, 
mis vizomis neįleista’ 2,060. rezignavo iš savo darbo.

SUSKAITĖ NAKTINES 
MERGINAS

• New York. — Vaikų teis
mo teisėjas Edwin F. Boyle 
aprokavo, kad tame mieste 
iįkilsiuA b aktinių besival - 
kiqjančių meyggnų,. esą 50,- 
808. Jis sakė^kad taip y- 
ra dėl netikusio šeimininio 
gyvenimo.

sutiri- 
n* vo- 

! kiečių Analai šlieja-
!si prie VokieviiĮ, ' Pfatfcūzaf 
' ■ omi __

................................. .......................................... ..
Vaidifritnams vadovauju (r juoBe?:daljrenj» “toradti.r)rim- 150.334 nikelim - Niekur, p?i- hiri hfirt?atmušti “Darbiiiih]^’ ’ 1?
dri“ artistai J. Dikinis ir V, Dineika. nėra didesnio ^ariBkttBinkite. •-*" vi
vaidinimas, dainos, monologai ir deklamadjos^ " - ko, kaip šitoje vietoje, v’ 1 Kalėndčritis gatavas apie gruodžio mėnesio

' ■ ‘ ‘ - ..lel

! - New Yorke Times skvere 
tunelyje pasažieriai “fare* 

šals” sumetė gnetns 131, -

.^eiias'' ian&pietiš
ks<-įobiš’ Derra&ė'Visa 1

tikuti jlges uŽpJicgu '61-^
.dos. darbaijam' uže
^eptvn iš

Cayes.be


/s

tas — tai
ų vyriškiem:

į gus. kad liesti tokias temas, 
kur negali būti žinovu, nes 
moters siela taipgi nepasi- 

i aprašymui.

% - I^islsts-h^terj^ei
Tbr^osiprly atris vdite

.Išąu giliai ir moksliškai ap- 
. svarst}da ~ psichologišką 
straipsnį, apie moters sielą.

-į-,r

imą. ėmė spurdėti ir nei is. 
į šio.

ed TUESDA^ THUI^Iy ąnd^įfejE^AY

RT JOSEPH’S LTTKĮIAJgĄN R- C. ASSOCIATION OF LAŠOB 
s sėcontf-ėtass malO^^l-12, 1915 atūžė post Office iit ‘EŽoston, Mass.

' “■ JA??:-, .•:*-ą-
**■ '*.

IDratffof pastage.provided fOcjjn Section 1103

tt > X unded tb9£^' Of Marck 3, r 
■i

ce for in alibi g aAfctpBĄaUriiteof pastoge įprovided ton 
Actauthorized op July 12, 191$’

te i Subseriptibn Raiei d .
........ . . _bi$4.5() (Metams i 

bston and suburbs $5.50 Bost'**' '-*
Įrėign countries yearly___ $5.50 I Užsieny

* • Pfenumeratos Kkina:
!___ _____ ______ $4.50

Boston ’e . ir apylinkėse---- $5.50
žsieny __ _____________ $5.50

“DARBININKAS”
West Broadway South Boston, Mass;

Tel. South Boston 0620

^rodklyjio “NTcnybeJ" me-' 
tipiškai mokina savo -jsebrę: 
r‘ Sapdąrų ’’ itebara: gi/B

\ “Teko paštebette riaii/ū.
sandariečio Šokio sfi’AipfenĮ
‘Keleivyje,’ kuri jis tvirtina.1^ „ r - _

■ kad nei ‘Sandara,’ aei ‘Var- įsa jungos kuopa, niigirdnsi a-] 
pas’ to straipsnio nedėję.|pie p. Tanągaičio užmaiįv- 
n c rs buvo jiems pasiusta. (-* ~

“To straipssio nedėjimas!__ _________
ypač ‘Sandaroje’ yra klaida te.bnanaeho leidimą. Komp. Į 
ir prasižengimas prieš s^; Vanagaiti 
nes laisvę, kurią sandariečiai
skaito savo principu.”

itbętežs t artimą 
[lįį^^j^da ve ivėtiii odoseįjv 
teuo pąyydb pilnų žvilgsnių 
savo priešisturiiiių draugų? 
.ykteriuiiiosgųąųižittosejiišiteį 
i*ūškę aprengdavo, kaip' saj 
kosi, kurči^|į|Ma3' jinai sąvif 
f Ii riti netri 
darbamsyo pastaruoju-ląiku| 
kada' vienos -moters ąpm^gi- 
niui ir visos kareivių kuėpos 

uxyicio oivkj. apimmdiravimui ėjo vu nei iš to agituoti prieš esu perdaug patyręs žmo- clas medžiagos kiekis: —

^"* -ri’y y f^jšt^’-įsitikĖiiMĄ, -kM n»-į
irMte jUhąirB^ėg^ ręng^ts.,.
įjsaš^krntftiiū ^^TĄk.gL^rįe§įųgaįr esi giliai • 
feup pastai, grie-Į^^'S&mia^sI 

heThirjozų
taip tad ir šiuo -sylęiu nuti- n^irengfj

! ko. Chicagos v-argaMiiimkij Bemanykite, kad aš ra-

Bolševizmo Gynėjai
jC- Jeigu kas mūsų išeiviją demoralizuoja, tai tik laisvamaniškoji
gąjjųidą, nes ji nė kiek nesidrovi nupasakoti ir prasimanyti tokių da-

apie Lietuvą, apie kuriuos tik pamišusios galvos galėtų sau vaiz-
llffdiadtis. Puikiausiai pamename “garsiuosius'’ laisvamanių mitingais

Lietuvos valdžią. Tie mitingai gamino tuščius ir niekuo nepa-

Iį-iŽktuotus protestus, kuriuose svarbiausi argumentai—žodžio laisvės 
..^varžymas ir Mariampolės gimnazijos uždarymas. Apie žodžio laisvę 

daug* kalbėti netenka, nes tokios ‘žodžio laisvės," kokią sufabrika-
O" Vb socialistai, arba kitoki laisvamaniai, pasaulis dar nėra matęs.

Socialistiškoje Rusijoje už “lasivą žodi’ ‘ prie sienos ir kulką kakton.
g£'Gal ponai socialdemokratai, socialistai liaudininkai ir jų išperos san-

d^rįečiai pSncretų sakyti, kad Rusijos laisvė jiems ne autoritetas, bet 
ll&Įjuk kas išaugino ir tebeaugina bolševizmą, gi laisvamaniai. Jeigu bol. 
W"šeyizmas jų padaras, tad i* bolšerikiškoji bei socialistiškoji “žodžio 
^ laisvė’’ jų produktas, tad kogi daugiau benorėti. Rūpindamiesi a- 
||l ..piė'Lietuvos žodžio** laisvę, pamiršta savo socialistišką, arba tiksliau, 
® laisvamanišką žodžio lalisvę" su kartuvėmis ir sušaudymais. Lie- 
^yiuyos žodžio laisvė, toli gražu, nepanėši Į marksišką laisvę, todėl

laisvamaniai geriau pasirūpintų apie savo "laisvę."
Įr 'Kitas, laisvamanių numylėtas protesto arkliukas, tai Mariampo- 

gimnazijos uždarymas. Apie Mariampolės gimnaziją u_
jąu beprisiminti, nes apie tai jau išsemtmai išsikalbėta, bet kadangi ? 
laisvamaniai tebetęsia savo priekaištus, radi dar kartą tenka primin- ' 
tį* kad Mariampolės gimnazija buvo c-olševikinimo Įstaiga; kuriai 
vadovavo žymūs bolševikai.
kūs, tai suprantama Lietuvos valdžia labai gerai padarė, kad tą ne-' 
dorybių lizdą išdraskė.

Vienok, mūsų laisvamaniui bando užginčyti Mariampolės gimna
zijos bolševikiškumą: jie tvirtina, j
^ta§ū* ir daugiau nieko. Prieš kuri laiką, 1 ' Į *
nerolus areštavo ir areštuotųjų tarpe atsidūrė i- dr. Matulaitis, kuris !veidmainiauti, kitus barti, o 

R lrtfVo. tos ginazijos šefu. Tasai areštas nepatiko laisvamaniams ir.snve numirgti, juk du batai.
tgdel jie Lietuvos valdžios vyrus apkoliojo inkvizitoriais ir budeliais, i tai n<u*a !
Bet, pagaliau dr. Matulaičio asmuo visai paaiškėjo, o podraug paaiš- *

||*. 'kėjo Mariampolės gimnazijos pakraipa i- laisvamanių bolševikišku- •
|g;* ntas. Kauno “Rytas" 244 Nr. paduoda trumpa, bet reikšminga ži- ALMANACHO NEBELEIS 
B- nutę: Prieš kuri laiką. ki»nų>. A.
B' **])■■ M.-.- . :-r te dnaų*aiti> buv<> užniam> iš-

I

pa

Ark. Buchovąš

lapnmndiravimui ėjo vieno- 
______________ ^tai 

buvo paprastas besivystan
čios manufaktūros pramonės 
palaikymas.

Dabar gi, pasaulinis ka- 
jas su visomis jo pasekmė- 
imis padėjo moteriškei nu- 
1 mesti visas vergijos pinkles, 
pradedant nuo mokėjimo pa
gaminti gerą šnicelį, gabu- 

perskaityti laikraštyje 
j telegramos iš įvairių laikra- į miesto kroniką ir baigiant 
ščių. apie tą kovą, kurią pa- normale suknele.pridengiau- 

jkėlė .bažnyčia — katalikų, jma nevisuomet normalias ko- 
' protestonų.' žydų — prieš pas. Ir štai moteriškė pra- 
.perdaug žemai'nuleistus de- įdėjo eiti išsiliuosavimo ke-

( . nciioTėdamas:
i betiksliai kovoti, atšaukė sa-1

, . .... . uLabai teisingai "Vienybe Clncagus vargonininkų kuo- '.kaip kad 5isterill literatūra, 
pastebi, kad sandaneeiai pa, tu« susirūpinti. Jeigu al.ba biiali;ki žvirblių gabu- 
mėgsta diiiig kalbetr apie zo-.fie, kurie kėlė pasipriešini- .„...* 
dzio ir sąžines laisvę, bet ka- nio akciją, tą užmanymą pra
dą gyvenime tas atseina pra-1 ves. tai gerai, bet jei ne, tai { I i it šios temos meilę 
vesti, tai jie nesilaiko savo Į jiems lieka papeikimo žodi 
principų. Juk teisybė, kad'-----------------------------------
sandariečiai burnoja dėl Lie-' 
lavos žodžio laisvės, o patys 
jpirmieji tos žodžio laisvės ig- 
įjiorantai. Neleisdami savo 
nariui Sekini viešai per sa
vo nreaną pasisakyti apie

I prie apsirengimų. a-rba'-uusi- 
_ rengimų — mane paskatino ųno

KALĖDAS IR 
NAUJUS METUŠ LIETUVOJ

Speeialis Išvažiavimas
Laivu “Estonia” 

8. GRUODŽIO 1925
Tiesiog į įJunzigų ant to paties laivu. ■> 
:■< tinai i Klaipėdą tiktai vienos nak
ties kelionė' laivu ta- jokių ekstra iška- 
ščių.

.hm laikas rengtis ir reikalingas ke
lione! nopieras išsiimti.

Nusistebėsite s[>e<-iališku patarnavi
mu. ’.algiu ir maloniu :ų>siėjiinu ant šio 
laivo. . ypatingai Pabar ‘.tumus laiku

TU Mato 2481

įDvoims
811-812 Old Soitb- BtrilcHnt Lkoltė ir perdaug aukštai pa-i 

oni VIT-.I-Ir—cSj.—-II - - -

ibiai Įrodo, kad laisvės žodžio 
ą.balsiu jie žaidžia akiu nuii- 
įlinimtii. Jeigu sandariečiai 
itiirėlu tiek jėgos, kiek Rusi- 
; jo< bolševikai turi, tai ju Se- .XQiUX|/4Z- < 1 1 » T~¥ A !, . |ki<> netiktu nei kauleliu. Bet.]nebereiktu l i

'užuot kitus mokinusi “Vie-
-i i y bū’ ’ p>ri va 1 etų apie sa ve ’
Igt-rai apsidairvti. \ įsiems 

O kadangi bolševikų tikslai perdaug* aiš- .ziiiomu. k<*id ienvl)č it- 
iidara" vienon dū-don 
in.' nes j u galvos va'žinč- 
r.iefuvcm ir Šleževičiui 

kad tai esą tii?pažangioji mokslo ri1 Eh'ke ]’<*> pilkėjais sliauži- 
tos pažangios Įstaigos g*e-te’'^* Kam tad “X ienvbeir

®* -■ Kaip alyva išplaukia i vandens pavėsių, taip i- melagystės iš- 
gė kyla viešumon. Taip atsitiko su Mariampoiės gimnazijos byla, dėl ' 
|i* kurios laisvamaniai triukšmavo. Galų vale paaiškėjo, kad dr. Ma- 
fc tulaitis buvo tikras bolševikų tėvas. Mariampolės gimnazijos instruk:! 
fe* terius, o visi laisvamaniai, kurie gynė Mariampolės pažangiąją";

mokslo ištaigą ir bolševiką Matulaiti jų talkininkai. Ve. kur mū į 
g* srų laisvamaniai variuoja, ve koks n; pažangumas'. Į socializmai

Bet neapgausite.

•K

W-* - w
į -^ Gavome keletą laiškučių iš Rusijos -ojaus," kuriuos netrukusį 
|į- pradėsime “Darbininke" spauzdinti. Teko pastebėti, kad bolševi-; 
Ž* kU.laikraščiai “Laisvė" ir “Vilnis" bando išgirti savo matuška Ro- ;
k siją,” todėl pasakiškas gerybes apie ją prirašo, bet tikrai ten ki- 

atrodo. “Darbininko" redakcijai pasisekė rasti pem bendra-j
ridarbių* Rusijoje, tad tikimės duoti žinių ir apie tą sali, kurioje dar- Į 

Jji^aihkai iš kapitalistų baudžiavos išsiliuosavę. neša socialistišką ver- j
Į

1

teįį

Budrys Rezignavo
Trumpai, bet stogai Lietuvos laikraščiai praneša, kad Klaipėdos 
rnatorivs atsistatydino ir kad atsistatydinimas priimtas.
Kodėl Budrys rezięnavo žinių nėra. Paprastai, vienam ar kitam ! 

rj^iėinui rezignuojant žinoma, kodėl jis rezignuoja, bet alpie Budri I 
žimų nėra, ^ Gana tik .to, kad pranešama jog* Budrio vieta ap- i

lipnių parodoje sudaužė, pipiro j o Lietuvos prezidento Smetonos bius- 
Turbūt už didvyriškumą—didvyriška- vieta!

“Darbininkas5' Dykai
Į Kiekvienas ligi Naujų Metų surinkęs 3 prenumeratas (gavęs tris 

^gt^tojus) ir prisiuntęs “Darbininko" administracijai.pinigus už 
' enumeratas, gaus tokiam pat laikui vieną Darbininko*' prenu- 
atą sau ar savo giminėms dykai.

;|^t>ąbai patogi proga užsidirbti ketvertą dolerių. Apie tai sužino- 
g^-kifelems pasakyk. '

294 Washirtgton Street 
Boston,! Uass.

Valandos: 9 A. U. ftltuSG p. M.

EAST BOSTON OFFICE
147 Mąverick Sti, Uist Boston

; _ relephoae Ęifefc Boston 1490 
kuris' lanko Snffop?Teišiij mniyk- 
lą Ir užsiima Ęeal'-Estą to pardavi
nėjimo. būna nuirto ofise kttsthenų

pino 3 iki 5 valan®O8Lįp pietoj
ms šventadienltfCy;:Lietuvtai, ąted. 
Ir mažai sukalbantieji angliškaijja-* 
11 kreiptis įvairiais reikalais pas

. manę. -A. Ę. Kneiži^drėęaa yra 
toks: 388 E. Ntafir Street Tel. So. * 
Boston 1696.

ANTANASF.KNEIŽYS
Mete

37 Gorham Ay4^e,BrcųkIinė 
Petepfaene Se^nt'6568

Iš NEW YORK’O BEVEIK Į 
PAČIĄ KLAIPĖDĄ

labai ’Uins iiatiks. <k-x išvettgsiff' il'_a> 
važiavimu eelžkvliu ]h>i* svetimas šalis.

nvažitinsite vandeniu stačiai Į

TĖVYNĘ—LIETUVĄ
. keltas sukneles.
į 'Nereikia manyti, kad šio
ji kova yra lengva ir ją ga
lima panaikinti paprastu.

į technišku knpties pakeiti- 
įdnra: sukneles nuleisti, o de- 
Įi kolte pakelti.-
T. Pirmiausia, -jei tai pada-j 
: lyti, tai neKeljks šių dienų 
: moteriškės, kuri pagaliau 
-užkariavo sau reikalingiau
sias kardįiialfnes tiesas: ne-1 

^aprengti viršų o nurengti i 
tapačią.;.te ■ !  ........... ..
J O antra, joks snvaržtTtias'“į“] “"T 

... - * Į rinkimu, šeimynos -arba tau-

sMt įsiiry- į tu siu dienu moteriškes pne>
PTT.VO m NB.MALMO SKILVIO ! * ‘ . "*._.. .

gaujas išradimas avt kataro (csatnaja valdžią ir religiją, 
judėjimas ir svajas palvos paei-,kai k()Va sukne1ju j-jo-U 
na is valurii]. kraujo n^y-stumo ir silp-1 -, i . ‘ 1
numo. 
InfnsioE.

j 'lai pirmas išsiliuosavimo 
judėjimas, davęs greitas ir 
bekraujės pasekmes. Ir tuo 
dabar jis žvinus. kad jis bc- 
rvbis: sukneles dabar lipa 
viršun ne mėnesiais, bet sa
vaitėmis. o dekoltė gresia 
nusilcisti ligi žemės. ■

Beabejo, yra keletas ir ne- i 
smagiu smulkmenų. Kada 
atidengia naują paminklą.

tetai mio jo nutraukia visas 
uždangas tik tada, kada jis 

[jau pilnai užbaigtas. Pa- 
r nuleisti de

koltę reikėtų irgi tik tame 
momente, kada bus pilnai iš- 
•jtirvnėta ir sutvarkyta palu - 
lliamujn ir nuleidžiamųjį J 

Į _ « . . te -1 • V • • ’ • I. c.p-, , v. . |vihh išvaizda, priešingai <ri
Paeina, tai iš vidurių. Einrfc- 'Iną ii api iibežiateiną dekol- yj.^j nuleistoji dekolte 

išgydys i 3 savaites. Pre-Jz^ I ., , t .
aksas (pusė tuzino) nž S4; I *i • • ■ • • i u -+* ipūiodo plaukuotą kakta u

dei ton?ih] ir reumatizmo, šonu skau-; Bendrai imant. *]pi kalopti j.p besisiūbuojančias 
dėjimo ir JK> kratine naudok Einike i u: taU-oU-iVo-ii ‘ * ' . .

prekė si. $1.75 ir S3.oo. Gali- t/'b.jektj viskai. l eikalm^u raukšles, o drąsiai pa
te traar kožno.j apTiebj arba pas ršrn- nurieti! ni(*dpT*Pl<Cl blivo , , i i - -i • • ,dėia z. E r NIK cm c:ry H!!:. St. te - .J. kehoii suknele rvskiai paro-
I’nion Citv. Conn. . .'L.-2S; Jni jėga užmestas. Ih-ie^i"-

:i T skrisi i.

Lietuvos purto Klaipėdes. tai

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway New York City

vietiniTi agentu

TEN IR ATGAL 
Nupiginta Kaina

Musų 3-jų varyklių garlaiviais 
11ES< )LUTE. RELIANCE 

ALBEKT BALU N 
DEUTSCHLAND 

ir [x>puliarųs po-vienų kamba- 
jr garlaiviai •

CLEVELAND.IVESTgtlALIĄ 
MOUNT CLAY, TRUKI NGUA

.Ui

ŽIŪRĖKITE, NAUJANYBE
OPERETE-KONCERTAS

IR BALIUS
Rengia

ŠVENTO PETRO PARAPIJOS CHORAS IR BRIGHTONO KOOPERACIJA
Toj pačioj dienoj, salėj, ir už tą pačią įžangą. Tas 

viskas įvyks Ketverge Pedekones Dienoje

Lapkričio 26 d. 192 5
Lietuvių Kooperacijos Salėj

26 Lincoln Street, Bri£hton, Mass.

do kreivas kojas suglamžito- 
:se kojinėse.

Bet apie smulkmenas kal- 
,bėti neapsimoka. Visa kas 
■ uražii reikia imti pilnumoje

Ipenkiu dešimė-iii meti] ųran 
Jdama iŠ viršaus apsčiai pml- 
:'ros apiberta, o iš apamrs

Tr kaip spinduliu ant to 
jstebčtino gamtos apsireiski- 
!kinio viršuje Švaistosi kiiųdr. 
jį pakulas panašūs, reti plau- 
ikai. primenantieji provin- 
p-ialio žmogaus galvą, gryž- 
jtančio iŠ"'kaimvno varduvių 
[su stipriąja valstvbine..

S<>. Boston’o Š-v.;J?etro Parapijos Choras perstatys pirmu syk Brightone ir
11 k antru syk AmerikojO..iiepapn»stai gražia operetę “APKALBOS IR IŽEILfi,” , 
vaizdas iš Lietuvos gyvenimo.. Vaidinime dalyvaus visas cho^^||^rtr^^ase Bosį| 
ton’o ir Brightono lakštutės d autuos.solo. Viskas bus po vadovyste, varg.—įf. Kar
bausko. ' ' * '

"* Prasidės 4 vai po pietą. Balius gi prasidės 7 vai-vakare ir trauksis iki vėlai nakties. 

Geriausia orchestra grieš lietuviškus ir angliukus "šokius. Pasigerėję operefe-koiicer- 
tu galėsite visi linksmai pasišokti- '

Pirmu įsyk Brightone ir. viso.p apylinkėj įvyks tokia nepaprasta pramoga, to
dėl visi iš visų'apylinkių supisuikite į tą. pramogą.

j

kame išsivystyme eina kur 
= tik nori.-' Tr jei pagaliau ji 
panorės apkirpti savo kojas, 
nešioti ant kaklo sijoną ir 
dengti savo veidą malonia 
š i Ik i n e ko jin ev — šalin ran- , 
kas nuo t o s* moters išsiliupsą- 
jvimo judėjimo didvyrėj 1, /. 

■h Kam tai-kpiti jai uždraudi-, 
tho-ir prievartos būdus?* Ar 
gi buvo galima jėga užlaiky
ti įkvėpimo pagautą .Toaną 
IT Ark ir argi nesijauči/t 
nors tolima •Tdatios TPAbk 

itefulė kirktednii bnūsu ’

Kviečia Mstis
Įžanga į a1)i prmogaritatpati.

1 y

ferifeų ji®žįstaįĮii»jį/. kada ',jf ’ 
ėma į linksmą Sraiigiją, tifc- - 
tik’ pridengusi šmoteliu pila- ; 
šviečiančios medžiagas. 
i^onįos, sigiteute

Bffl

II $203 ll
Iš NEW Y0KKr0 į - 
KAUNĄ ir ATGAL

( Karės taksui ekstra) |".

Išplaukia Kiekvienų 
Savaite

ŠU'/rižiniui leidimiį ir L-iią i>i- 
forniaciju kreipkitės t>as bile

United American lines
CHarrinian Line) Joint Service with

HamtargAiBerieanLme
131 State St. Boston. Mass.

M. ūnmi'j r'-igfigigii i may

ŠVĘSK KALĖDAS 
NAMIE!

Ml'ENt'HEN*

T H

l'.rj \VaslHrf"t<>n Street 
Boston, Mass.

$

i



'■#t

gi

m goti imu kolonui
kad ūpą sudaro nekokį. Tuo;

||k<

inės, nėjtžri pySrtaftieš irįš- 
tNs tiietrnume’ .''. . Labai 
daug Kaune šiuo reikalu ėi- 
na Įvairiausiu nepamatuoti]

dziai £ Mon 
pietų. š visi"
dzimdzius.'

"L. D. K. Sv l8 kuopaąpsvars- 
čtefst Centro1laišįąy kūįianta- 
prašoma pagelbėti centrui Įsi
gyti oTganįžScijosFliąęĮui jm^ją 
krūsnį (hpiferi) , 
koti naujant bo&p^iL pirkti 

' :ūo-;
itisJ 

atsiliepė

.salėj: rėn^ama-s 
vakaras, kuriam&• dalyvaus pa
garsėjusio Dzinrdzi-Drimdzi” 
vodevilio .artistai: J. Dikinis ir 2 kuopa

»■

$X5.0O. . ,-Mfe :Pl 
pę>s sekrel|rilis Ji 
Taigi -iki š|am |aii
1, 2»‘ ir Iš ąęĮoipo& i įAl atmatai; 
kad šioms kūopoms'ypafingai 
rS^Į organizaeijos likimas.

AUKOS ’ BENDRA
DARBIŲ FONDUI

“Darbininko” bendradarbių 
fondas auga, . Į fondą Įplaukė 
dar naujų aukų. Norwoodo;; 
kTeboiias gerb. kun. V. Tašktr- 
nas paaukojo $5.00. Aukoto
jams nuoširdus ačiū!

LDKS. centras

.Kranksimas
i - Kas dar turi kokią reikalų su 
'Ateitininkų S. F, atstovais, 
nuo šios dienos malonėkite Į 
juos kreiptis šiuo adresu: 222 
ŠSo. 9-th St., Brooklyn, N. Y.

Kun. S. Kištos, A. Tylenis, 
At-kų S. F. atstovai

jusi Į bažnyčią. Zikaras yra 
pagarsėjęs bedievis.

W0R0ĖSTER, MASS.
Labdarybės Dr-ja rengia vai

dinimą lapkričio 22 d. bažnyti
nėj salėj. Vaidinta bus Daug
noris ponas.

i

£

MONTELLO, MASS.
LDKS. 2 kuopos ekstra susi

rinkimas Įvyks nedėlioj, 15 
lapkričio, tuoj po sumos, para
pijos svetainėj. Bus aptarta 
galutinas prisirengimas L. D. 

- K. S. centro padovąpotos 2 
kuopai vėliavos pašventinimo. 
Kuopa vienbalsiai nutarė, kad 
visi kuopos nariai susilenktų Į 
parapijos salę 15 minučių ligi 
10 vftl., nes kiekvienam nariui 
bus prisegtas gyni gėlių pluoš
telis. ženklinąs, kad mūsų orga
nizacija žydėtų ir kvepėtų ka
talikų tarpe. Be to. visi na
riai bus suskirstyti po du Į ei
lę. į ^priešaky plevėsuos vėlia-

- va| į ČĖū§ic3ė*.tyaa kpje visime Į 
bažnyčią, kur bus laikoma -su- 
nįa už 2 kuopos narius.

^Gerbiamas klebonas kun. j 
š^agždys, kuris labai atjaučia 
nĮ^su organizaciją, *žada pasa
kyti darbininkų reikalams pri
taikintą pamokslą. Taigi, kuo
pus valdybei užkviečia visus 
vietinius narius ateiti-i susirin
kimą. kati gerai pasiruošus iš
kilmėms. Kuopos valdyba už
kviečia dalyvauti mūsų rengia
mose ceremonijose apylinkių 
kuopų narius: iš StouglitoUo. 
Middleboro. Nortli Abingiono. 
Bostoso.^Cambridge ir kitų N. 
Anglius kolonijų.

AUKOS ATEITININKŲ 
NAMAS

Didžiai Gerbiamas Scrantono 
klebonas kun. J. Kuras, delei 
■angliakasių streiko negalėda
mas suruošti mums prakalbų, 
atsiuntė ateitininkų namams 
-asmenišką auką — $100. Štai 
jo žodžiai apie ateitininkus: 

"“'Tikėjimui ir tėvynei ateiti 
Įlinkai padarė milžiniškus nuo
pelnus. Telaimina juos Die
vas!” 
i Dėlei to mes tiek galime' pa
sakyti. kad gerb. kun. J. Kū- 
ffas yra vienas tų žmonių, kurie 
įpilnai suprato ateitininkų reik- 
femę Lietuvai ir jų reikalus į g 
kuogiliausia atjautė. 1 ž tai į 
vardu visos organizacijos reis- ( 
kianre gerb. klebonui didžiau- i 
•<ios padėkos ir pagarbos. Tu-1 
rime vilties, kad tas gražus pa-, 
vyzdis jiasieks ir kitų gerųjų 
žmonių širdis.

Kuu. St. KištoSį A Tylenis, 
Ateitininkų S. F. atstovai.

Koresp.

DOLGEVILLE.N. Y.
Po šias apylinkes lankosi vi-

Per keletą njetų Sa. gyveno 1 
Tietuvrs vaikinąs Antanas Ko- 
viera. . jis.pžĮgiuiėjo prie kata
likiškojo susivienijinio. Apie 
paabigą rugsėjo mėn. išvažiavo, 
kitur laimės reškoįi ir turbūt 
dar manė sugrįžti, kad savo 
šapoj dviejų savaičių algą bu
vo palikęs. Dabai- pasirodo, 
ka djis Hbboken’e, N. J. pri
gėrė. Nabagas mėgdavo įsi- 
kaušti ir gal girtas Įpuolė Į 
vandeni.

Ginsitės teatsišaukia į Susi
vienijimo 205 kp. rašL Adomą 
RimutĮ, Washington Depot, Ct.

Rep.

kimus, kelio jame lenkus, la- 
rome Vilniui > vaduoti rink

Didžiausias Įžeidimas kai-

visokius :MĖKl€jifcrtii5) Jifcįp, tai: RKUMA

rome Vilniui, vaduoti rink- pwirftjfe ifiekvienv žmeg>usyra ^erędįSH
liavas, gedulingai švenčitmie ^veikabL šteinu, limbai ir

6 yra prtėš afsąkam'oą svertų.

Žmogus nupuolęs ant sveikatoj 
ketiešija, viskas jam apstirusiu rf W i 
don bagočius (-turtuobis} fte 

^sveikatos atiduotų savo SU hticfckft
kratyt ligos.

Kaip atgauti 
pilvą greitai.

Pasalink Užkietėjimą, Nevitš- 
tofiiiną, Gazos, Išpūtimą, At- 
TŠlraogėjimą, Skaudėjimą Po

VAI.GYK. KAS PATINKA IR KADA 
Patinka be skatsmo javsmo 
s.Tpi tH'o pilvas gi-eir genda, jei tu 

Mdsrti nevirškinimą, užkietėjimų, g.il- 
v&S, skaudėjimą, jei kankina rėmuo, 
gjftvos svaiginmai. .skaudus kosėjimas: 
j^^auti guzų pilve ar viduriuose: iš- 
pj^jną-. plėšimą, liežuvio apdengimą. 
bįgjlgŲ kvapą iš brunos. arba biesų sko- 
ngtburnoje: jei tu nervingas ir greit 
suerzini; jei tii jauties silpnas. }»»- 
v&ggęs ar nusiminęs: jei tu esi išbliš- 

jei tu jauti skaudėjimą strėnose 
ai^Sune: jei turi bile kuri iš tų sitnp- 
tojtftj. tai tu gali būti tikras, kad tavo 
jalčifos gėftii nevefkia.

Tnksfančfrd rado greitą smagų pa- 
lėpgriuimtj luto tų visų negalių varto
dami BJpko?.. dfįžiansių vaistą, koks 
tik išrastas jąkneths ir pilvui.į

JnfcHr ligos yra'hibjii pavojingos ir 
gimdo kraujo ditlelj spaudimą, votį pil
ve, hemoroMą, fistulą Ir kitas ligas.

Jfel KENTI—ISRANDYK JĮ.
Nepaisant kaip blogas dabar tavo pa- 

dėjimas Ir ką tu teu nebūtum- baudęs, 
vienok tu turbūt nieko juruašųps.nevar
tojai, kaip BIONOL. At.sių&kt*ĮĮ&4 var- 
mį^fjnVardė b adresą ttie-
t|iojaw, Ir leisk mums tup^C^iJ'ęFrtiknt 
išĖatidynru lygtai tą. ką tas- ypathrgtfs 

' vtĮtatas gali tutf fmdarytf. Jis yra sutr= 
gtjįs MeftavojinpaK,. pasitik*" 
biįidytas ttk^tmčltfosę atii.....v ....... 
ki&ių. Begulere BTOXOL’ŪAftlna yra 

bet tik trontpam l«?kuf, ftes da- 
.- l:bine .nuolaidą .ir J] parduosime blle 

j®, lgS& knt*k nehį dar Jo bandę^-ni! htlral 
$<40q~ Mes darome

C 
a

$

fctlnaf; iš- 
kilu aisltt-f.

fe

B
S s7’ *winy - •--- --------------

i- L taTiiop'apraKtą pusfuTymą dėlto, kad tik* 
toilį tikime, kad BIOVOL pagelbės 

SSS’;’ '•jffiiii&’-'KstfrMI 18 negailų. KM tb
IfgiftilyK! BJONOP ta! tu mietui reko- 

Iįš' fMŠducfel save draugams Ir jztnihienis.
Kod jl> nėšu šaunų palengvini-' 

Prtsegk tik dvldolarliię pfle sd- 
■skA V f®jfllško Ir* kitką mes padury^lPe,- 

livOL buv^vrtnotas tūkstančiuose 
OlrtiĮrę lygini tokių, kaip tata Tat 

febekentl? Atslkratyk sri-

Jjgą

PHILADELFHIA, PA

Zikaras sumuš, laklauską
Štai kokią nauji*, ą nuo žmo

nių išgirdau:
Lapkr. 9 d. po i: :tu. 124J 

įButtonivood St. apie i vai. ry
te šeimininkė Maklauskiene 
pradėjo barti savo vyrą, kad 
tas nepataisęs lempos knatą. 
Bu rd ingi e lis Gasparas Zikaras 
irgi atsišaukė, būdamas ant 
antrų lubų. Šeimininkas Mak- 
lausktrs jam atsakė, kad nutil
tų ir j jo reikalus nesikistų. Ir- 
vjo i savo kambarį pasiimti o- 

’ budi^ ir eiti į darbą.
Tuom tarpu Zikaras jo laukė 

prie durų su pieno bonka, ir 
movė Maklauskui Į nosį. Po 
tam su keliais ant krūtinės, 
■pradėjo mušti ir kaulus laužy
tu Kuomet vyrai atbėgo, tai 
NFakiauskas buvo smarkiai su- 
Dmštas. Nosis visai suplota ir 
du šonkauliai Įlaužti. ALak- 
lauską nuveža Į ligonbuti. o Zi
karą Į policijos stoti.

Tą pačią dieną Zikarą “iš 
bolavo*' pati šeimininkė MakN 
lauskienė. kurios vyrą .jis sn- 
rnušė. Užstatė $500.00.

Nfaklanskas yra senas žmo
gus. jau turi 58 metus, jo žmo
na 33 metų, o būrdingieris 7a- 
karas 35 metų.

' Jau keturi metai kai Zikaras- 
pas juos gyvena. Nors Mak-1 
l&uskas bandė per kelis sykius! 
I*- išvaryti, bet nebuvo galima:- 
bes žmona už jj užstojo. Dabar 
Mak-lauskas buvo pasiryžęs jį: 
Išvaryti, ir štai ką gavo. Bot-, 
dingieriaus neišvarė, bet pats 
jurėjo išvažiuoti Į ligonbudį.
■ Vasaros metu būd*V0r k-ur 

, fik važiuoja Maklauskas su pa
lte, ten i-T Zikaras iŠ paskos -■ 

s šeka. Žmonės jau seniai sak-y- 
Ąavtn kad Zikaras sekioja pęs
lui M^akteuskreirę taip, kaipte- 

.. ^tikns paskui karvę. ■
wss«a“jj,S!i

šokių agentų pardavinėdami fkurteųis žštbnefns yra tai 
si i perins Įvairių rūšių. Lan- pa]įrašyti jų grąžinti skolą.

$

e ore. 
jprm&n-

| čiai maistingas dalis. Pirk- keną
l nuo savo groserio.

ATYBA LIETUVIAMS
Pranešu, jog ką tik išėjo iš spaudos 

lietuviški) šokių knygutės ant smuikus, 
kuriose telpa 37 numeriai, 3 maršai, 1 
kadrilius. 1 gįtliopas. 8 polkos. 6 vai
rui. 3 mazurkos, ir daug kitokių lietu
viškų šokių.

|'‘vSKAVSMAS1 KUR?
1 RAMINKrr /

€tik ne ron*« ).

£XT

S* nsodoe rrJymo.

Viteiaus užgrobimo sukak- 
tuves ... ir orientuokis, vy
reli, šioje poftDkoje, kaip 
nori!

Lenkai, matydami, kad J 
Europa pradeda nuo jtj at
šalti, Diiduoja su bolševikais 
ir kaip girdėsi, net buvo 
Varšuvoje mėginimai suda
ryti slaptą karo sutarti. Jei 
ii' Įvyktu tas, man rodos, bū
tų mums nebaisu, nes lenkų 
ii- bolševikų tikslai' vargiai 
galės būti suderinami id besi- 
fH rtuodąmi jie greičiau susi
lies, kas mums galės atnešti 
šiokią tokią naudą.

. Klaipėdoje rinkimai i sei
meli praėjo mums katastro- 
fingai, gavome vos 2 žmones, 
tas garbės mums nesudaro ir 
aiškiai, parodo mūsų nemo
kėjimą pritraukti klaipėdie
čiui simpatijos. O kas kal
tas ? — partijos, nes atvažia
vę Klaipėdos kraštan Įvairūs 
atstovai, partijų nariai, pra
dėjo šmeižti ir raginti kitas 
partijas, ir galų gale broliai 
laukininkai prisiklausę tų 
kalbų ihano sau: “Na, jo, 
kas gero yra Lietuvoje; visi 
apgavikai ir vagys ir 1.1., ge
riau jau balsuoti už deutš- 
landieč-ius" ... ir balsavo.

Nors viena srovė valdo 
Lietuvą ir Seimą, bet kolei 
tai visgi Įvyksta kabinetų 
kriziai — keista ir nenorma
lu.

Ką tik nugabeno Bortke- 
jVičienęNLieutvos Žinių” re
daktorę. i kalėjimą, atbūti 
skilią jai Kauno komendan
to bausmę: noi'S ir perdaug 
savo laikrašty ji šmeižė val
džią. ir nubausti reikalinga 
būtų, bet geriau tai padaly
ti teismo keliu ir agitacijai 
mažiau medžiagos ir demo- 
kratiškiau atrodo. .V. 3/.

•iSfe-g

VAfftJ&Stf,

■ CO0B.

tuojaus i vaistinyčią ar pas vietinį agenlą ir ftisa$jSrfe' tfe" 
Dalingos Mosties, kuri tave išgelbės is šltausisį ii

Deksnio Galingą M-ost-Į labai reko*iiK£«fe£

Garrtnaūi pas&jftb# Už
sa?dis pMiūdi jž ’y dė'feąA’,oja -ftž

Tūkstančiai žiųonių yyą iš.sigydę,- o tniliĮaAi'dsf 
apie tat * * 1

Deksnio GaTinga Mostis yrą' ffdč 
t i sveria sulig naudos gyd^ūto. 
ir 15 centų tiž p^rstortiERą eksffa. ' ' ^'17*

Deksnio gyduoles patdUod$ išmintingi
K Imis k it taip:
Jeigu negatėtfi® giftlti f>as-VrgfibĮ W.

mtfms šitą kupolą.
rite

Štai ką niu'nfs tašo šiį&tus tokių stf 
aplaikom rš viso pasatlSa kraštų. 1
teisingai., ■ f

tikrai t^ikan stebuiilingOs Dj!ziįSNT<y 
gyduolės iš Ainenkos, fciiWs iltiifce is"-. 
gęlpėjo. Turėjau pritrauktą 'fJfeilĘį pef 
Ugus metus ir niekaip negalėjau 
gydyti ir gydytojai buvo ketinę plautių \r)x 
Ačių Dievui ir žmonėms, kurie priFodČ' " 
ir pdtitrė naudoti Deksnid Galingų Mos- 
tf sunaudojtfu porą dėžučių ir Hkos ma^ 
ji<> ranka sveika. Ačių jums išradėjai-; 
tų brangių gyduolių, kad jums Ponas5, igą/ rt' 
Dievas palietų toliau darbuotis. b"“'’

EMILIJA RUSTE1K1EN&

Kražių paštas. Kražių miestus.

Lietm rn

Negirdėjau ausi tais per 20 mėtų. bu
vau pas visokius gydytojus ir visokias

SŠfeRi 2

•gydjtfbJ'i^
“ T. Z 'ČXs' i

• Sfcstl. p5f«®?£l£tf fMftl 
hartėlaife, <WJd&atlb^;„ 
.fc* jhu & ’št

gars/tf 
■ ti fctėkr 
įbes tiUi 
fnttfnf fi

ĮdmfFitj fcet»eJ»iw®gyduoles- naudojau, bet viskas Mito ant . ™'Tg
tuščio. Kada užgiftfett MyrW TJs «£
SNK) GALINGOS MOSTIES pamMi-.įau sau reikia pibsnifrU- Šitų &duo- W*»- r
Irų sunaudojau ;ųrię tris dėžutes Ir dar . st, jrfrkšfcr pIjfrtMi, Towyihj simgadojau :»irie tris dėžutes Ir dar 
pradėjau girdėti man pasirodė, kad 
dangus atsidarė ant žemės nežinojau 
nei kas daryti tš f'ts-bfrrtraitty&eS ver
kiau ir-meldžiaus \si tas sUibuklfugas 
gyduoles. Tuksfančtus šykitf (aria aeių 
išra<lėjui Dekstiiui.

i>. palubieniene..
Pasvalio jntštas. l.'ahtėkonfų kalinas. 
Pasvalio apskritis. Lietuva.

Aš febai šffiiii

5 i

Sfe&ife Į
igSg

Pa. <

a p<pu&£jiĮ^on ir^į^^pįMAss.

Sti trokšto jdjjrfe*. To»y
53C Art-h W BfciOrtn.

įf020 Page St Jiarfičfestįr, N. H. 
rife®, W„

ĮOnmlrite pu «ptiekorįa» teip 
DEKEITS NEW DISCOVERY 

CHNTMENT ■. .

Dakuūt Oiatmtat C*.
šia MAttk irt.G, ..-~*WxVai») 
HA»TFOriort<^»L i

Gražiais viršeliais' pagražinta. Su prl- 
siuntimu $1.00.

LON&INAS BUINIS
120 ĮVebster. Avė.. Cambridge. Mass.

ČHI^&RiEP^RTU ARAS
; Mūne^Ms-AfOžikos 'fceidinys. Sie

tinis tų -'-patių fertuį
, slHtičiųiĄjrcLĮėįttvoru, ^A. BĄčIU-

No.į/8AINT^E^’S-SAI$^^  ̂ MA&S..

5* . 1 ' ’>į' 1- ■ Ž^'
? Gęlėž iš >Ix>Mten'iotorkfe|Era ivairlt— -**•*»»«—»-ir-u
P Ot-k<*stru p)ydėiygiTcžUb<irip 7,'.vaj<itj‘e'.;

Mostu m tiek

Naujas išRMHsms
♦Tiasisšo Galinga mosts*

JiimArester. >’.

t

Rama tiško gėlmio 
Nerriškrf gslvos^sknusnjo 
Nenralgijoš 'skaesm o 
MešhnJ^ro traukimo 
E&etsjnaHtfe- * 
Skausmo' šonų, krutinės ir 
pe$ūj_ 

ApsbfegbHjBO ir žaizdų 
Aps-ang?»jiinas _iųjo uodų 
Skaudan^h) muskulų 
Apsa^ogSąKr riuo užuuodiji- 
rob dfel .stRpiių atsitikimų į- 
drėslšbių ir v ±.

Preke 9!^ 6Bę. ir $1.25
: Del pataįiisį) atba .knygutės ra- 

šykk .į - - ■? .'

ANT PARDAVIMO
'Aš tnriu tlu bizniu, t*ai Geną parduo

siu. dėlto, kad abu sunku prižiūrėti. 
Pirmas — gera farma 180 akrų žemės. 
©> akrų dirbamos, likusi ganykla ir 
miškas, sodas. 600 vaisinių mbedžių, 
obelių ir grųšių. geri budinkai, 7 metai 
kaip statyti.'sfuboj šlltSs vanduo, skal
vy nė ir maudynė, elektra. 7'maftios 
nuo Worr?ster, Mass. Kaina $21.000. 
jn?št $10.000. Antras biznis mėsos 
krautuvė, bizni sišdirbtas per !) metus. 
Biznio darotna į savaitę už $1.000. kai
na $2,500 arba rokuoju tavorą nl.selio 
kaina. Kreipkitės šiuo adresu: STAB 
MARKET, 233 MillbUry St., WorcėSter. 
Slass. Tel. Bark 4"94. Savininkas J. Da- 
Vidonis. fL,-24*>

. 51,000,000
! uimokejgmekad
; sustabdyti

JI s i tat &■ 
^yjtžjĮįįaias. il(nMttas.,^ūdns\ gydyt SaUp 

ifinl’s rfųįtfttdo jSl’ftjrtj 2p ValandtraEJis 
psa^iko į

Veikifi jobiai. jStcŪk 'Sustabdo'- 
Jei išmeta lauk Jo nuodas. Paltuosubja 
-viduriui'— anVlfctna vjljį Ėtfffį. Jis aft' 
įlvteHa -spekęj atfjSirlftt jfisųr^gyvontftUi.

dsd!yk**į7ifflttas’.- Kasmdt :»S i»d* 
©tfvpriežnSĮieff^rrnršte-vįrš-.JSO.toO. ^Mį- 
įieįfitc ir^duSi kaftu st
įb jamJaikiSti. Sutaikykite jj m Hinyl 
itatėkito P°" took^. Kuo grcičiart 
įšASesit, tuo. greičiau “ " - 
yiays aptiekęs,j>arčĮų

I’ljinoutii. Pa.,
Bi ržeHe S. lt'-’ 1 lu.

'(H'-rbianins Tamsta :
Aš 5.3 melų senumo vyras, turėjau 

skaudėjimą per 2 metu rbfopfee' ft uo
ga ruj. Panaudojau jūsų Galingą StostJ 
tlabar esu sveikas. Ir mano moteris tu-’ 
rejo šonė skftitoėjiiną per daug metų, 
i.šsitrynus su Galinga Mostltni 
igTitrs rr rrežTOtfi kū'f rars §Wffsnnte din- Eaui-W-

Ir vdinaiu kiekviėnain jūsų Gaflngas’; į 
gyduoles. ’j J _

su iiugafbs. jos'firtš

ft.
V astrfltr. 27;'

TsBEfei:
+*rėjffa sW£ft%:! 

sius panaudojin 5«Iso
. sykius fr ____

.§trdingži fi®- ji&Sfc.gyifirefiije
Mingamą.

Sudie EKLlKiSAS-iEKUTŠfei?

533 E. Malu St, PTyintiuth,jėa.
^^eybiamfėji TSmtstoš:
" Tariu šft-difigij jttšą natijij 13y 
.radimą kuris inaa suteikė sveikatą 

niefų aifc&aflfc fiirgfaa Jetrf
nrcrtizmę per 17 mefų fcuvatr paš -vf^i > .

■kfus- gyffyft^s V 
gi (fctotfts, Kis k$ tik stOŠ^ W 
negelbėjo. - >..

Faslplrkffb Jtrsų Cfefhig^ iSfosO’ ptf* 
, vfetitjtį Rgentų^tlte 
les 
svdlkafįj. __ _____ ___
gyduolių ga|tįiįaWtf<.‘ V '

Su pagarba. ANNA NAVlTŠKiE^.;
ii Stirk ? v "

Nežfųšk pinĮgt^

galiai

Ityj agentų tik- suutmdoj&a 3\ dėžini 
^aifiįos MoAies at^ivad- ; -/.r - . . •. ■'•
Ifat^. » fftrlfi labui a&J vi JlW; f

■' . 't’-’.-r'g-.' — '■V' - -■.ą
1 CltfPStjjfctob. .jPiu



Išriųpa komisi j^TApenkių Į tuviai tai ne miešta -bet vėik|

BROADWAYTHEATRE
- f ; S scaratf BOSW, Įįąff 7 g K . B 

įSe- '1. 1‘ehEUplieny ir <gPlrnmgįgąy, Antradieny Ir T ^F^tadiėny?' f?
-''-‘■'Trečiadieny;' i"Trečiadieny;

;u Ray Griffith.-

kus Lukoševičius.

komi-

Japonijos valdžia statv-

EXTRA! EURĄ!

mi jos prie Mažojo Choro. Vie
tos būti] ir dar .'dėl keliasde
šimt? vaiku.

Į Dabar tame mieste yra 
lė butų stoka.

moterį kurios sten§ 
platintiLfarpę visų 
lietuviu, moterų.

Lapkričio 26tą, 27ta ir 28ta

THE KNOCKOUT

TeL 8o. Boston 270 

J. MAGDONELL, M. D. 
Golfam siuikallreti ir lietuvitkal 

canse v maudos : Rytais Utį 8 vai
Po pietų nuo 1—3 
Vakarais huo6—8 

6M B. Broadvray, So. Bastos

tikrųjiĮiWnbterys gšJRSi&pildyti 
savo prižadus. Ateitis parodys.

----------------- ;—ryr ■
ŠV. GABRIELIAUS DR-JOS

į paprasta.

NAUJA GIESMĖ
Šv. - Petru parapijos mažės-.

Ii J CXC V,X1WXO.O »3Į 1C41’ ‘

ke antrų Šv. Mišių giedos nau- I 
ją giesmę “Sveika Karalienė.’’ j

į TEL. So. Boston 0506—W. . -

5 LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS 
|251 Broadway, So. Boston 
i (“Keleivio” name) 

7Ofiso Valandos: nno 9 iki 12, 
>1:9C HA 6 ir nuo 8:80 iki 9 vakare. 
jSeredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
SSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Nedč 
žilomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti!

PARSIDUODA FURNIČIUS
Iš priežasties 'ikvidaviino uigi-al įtar- 

siduodtt. dei 4 kambarių visai mažai 
■miniotas furuiėius — atrodo puikini. 
Galima maryti nuo 12 iki 1 ra1., šio
kioms dienoms ir nuo ryto :ki 12 d 
šventadieniais. Trečias inkštas.

ANT RENDOS
| Keturi ruimai su piazti ant ramios. Y- 
' ra gazas. namas gražus, gerai užlaiko prie į mas. Patogi vieta darbininkiškai šeimy 

-y- - i r.ai. Ant trečio augšto. Savininkas am
UO | pirmo floor. 2G4 Bolton St.. S. Boston

^tą vajų lūs Kur -vienybę tedę
įbstoų.’d gal^e- kfcy 1 1

JUOM..VERVEČKA
>tVERAOKA.) T

LIETUVIS ADVOKATAS 
praktikuoja: .DVIEJUOSE '■ 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.: 

414 W. Broadway 
x Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main- Street 

Tel. Broekton 7180
RESIDENCIJOS Tel. S. B. 3429-W“

pi-Ie namų ybteĘpįkiP'ąK11- 1(> 
pritaikome niįųu^Jšpiiandatn piųĮcUišJ 
žirkles. NuplKlfŲjgj^ulktus. prįsĮutoiji. )'■ 
įminus. Krautuv^.^undasi tąrpejįjįĮ K1 
mmių.’ - . . v . ~ „J. j '
FLOOD SQ. HARDWARE Č6. 
636 Broadway,' South Boston

Telephone So. Boston 2700-M I
Savininkai r l 

A. P. Alję<NAUr .T. GRĖyiūKIS

PARSIDUODA
S šeimynų 5-0-6 kambarių namas ir blz 
nis bučernč-grosemė. Jei pirks nemo 
kantis biznio, tai mes išmokinsime ’ 
vieną savaitę. Namo ir biznio savaiii 
nės\pajamos R1.42S. Namas su visais j 
tats.vmats. J’anlavimo priežastis part 
nerii? nesutikimas. Kreipkitės i “Dar 
biniako” Atlm-

CITY POINTE 4 šeimynų 20 kamlia 
rią namas, su improvemenrais elektri 
ku. vieta dėl krautuvės, rrerinusioj n 
pielinkėj prie Columliia įlomi, tik $12.- 
500. $2.300 įnešti.

: KRAUTUVE ir 2 šeimynų kampini" 
J namas, vieta įlel smrmlžių sveikiausiai 

Dubline, Airijos sostinėj, iviefoj noto,i mariŲ' K:lina -5'’00’ 

pradėtu statuti naujų namui, yjronthvay s"o. r>ston, Mass. 

.a didu-:

HEFSAFBNff
Su Jtay Griffith. Su Milton1 Sills K

R U G 6 E D f ATE R S TROUBLE WITH Wl VES į 
Su Lok' \V4)s6n~te'Vtalhic Beery' Fiorenee Vidor r r<.m Monro gi

kiekvieną; sekmadieni didelis.Koncertas, g 
VODEVILIUS jR AUKŠTOS RŪŠIES PAVEIKSLAI | 

LANKYKITfiS’QrA>a<UAU. ATVESKITE IR SAVO ŠEniYN-A : g
į ' TIbkt.dnug juokų ir malonumo! .. ®

Pirmadienio vakarai, progų vakarai, Bile kas gali dalyvauti lošime. & 
Penktadieny—JAXAD, Grbserninkas dalys daiktus veltui ra 

Du vaidinimu 3 vaL po piet ir 7-tą vaL vakare i
ĮŽANGA, po pietų 10 rentą, vakarais 15. 20 ir 25 centui ”

Italijoj rengiamasi 
naujų namų statvmo. ... ........... .....
kuro laikų ten mažai tebuvo 'Mass-_______________ .____
statoma ir lodei apsireiškė j MILLF-R AND AINSMITH 
blltll Stoka. Meroda-budas steigimo ir iiž.laikynu* ' '■ -įpyskaitų iki žemiausios kainos. Su

' I:irau mėnesines apyskaiias iieino (r 
i nuostolių. Reikale kreipkitės • !>arl>;

__ . ; linko” \dni.. :’>6G P>roadwity.- So. Bos-

l'-Sž S®

s—T ■fi—į£r
r jrįeš ;»įveB

PETRGPĄ
* fIrĄl __ 

osirinkime laikytanie perei- 
vaitėj šv. Petro parapijos 

etainėje nutarta suorgani- 
Žųoti milžiniškus fėrus parapi- 

svnaudai. Visos draugijos, 
supos ir bažnytinės organi

zacijos prisiuntė - savo delega- 
■kurie entuzijastingai svars- 

ĮĮįgpęrų reikalus ir pasirįžo pa
juos dar sekmingesniais 

jėgų pereitais metais, kuomet 
gtyno pelno padaryta $2,154.- 
45<5 Šiais metais sako padary- ■ 
šiĄjdaugiau. Duok Dieve!

erai prasidės 22 d. Lapkri- 
bus kas sekmadienis iki 

^hlėdų. Bus pasistengta pa
rūpinti geresnių, brangesnių ir 
įvairesnių daiktų, taip kad da- 

^^riai turės.progos ištiesij ką 
ors gera laimėti. Nuoširdžiai 

’ečiame visus!
Fėrų rengimo Komisija

Pasibaigus moterų susirin
kimui prasidėjo <Šv. /Gabrie
liaus Dr-jos susirinkimas. Po 

trumpų pamokų ir kvotimų bu
vo išrinkta valdyba ateinan
tiems metams. Pirm, išrinkta 

j tJuoz. Antanėlis, rašt. Pranciš

ATEIS SMARKUS KARAS
• Iš patikėtinų šaltinių teko 
sužinot, kad So. Bostone Įvyks 

smarki kova. Kariaus didi, 
įfeaži, jauni, seni, vyrai, mote-

įsakant, kariaus,visi. Kaip 
fi|rdėt priešingos pusės viena 
fldtai smarkiai koncentruoja sa- j 
■^b jėgas ir rengiasi prie pilnos : 
pagalės, kaip tai, sąjungietės , 
s$ko: “Mes per praeitus kelis 

į-metus pasekmingai kariavome 
.gir -laimėjome ir šįmet nepasi- 

RIBk'duosim.’O Lietuvos dukte- 
rys yra pasiryzusios nepasi- 
duot. Jos sako, kad šiemet 

jos pergalėtojos. Gi vyčiai 
|g|hir choras, kaip girdėjau, yra 
|||.; nusistatę mažiau šnekėti, bet 

daugiau dirbti ir pilnai laimėti.

T ■&' visos kitos draugijos bei 
5 kuopos yra nusistačiusios tvir- 

' tai laikytis ir laimėt. Iki ko- 
Jlpį vos mažai laiko liko, nes 22 d. 
Kl' lapkričio Įvyks pirmi išbandy- 
& mai pobažnytinėj svetainėj ant 
Įa&> Penktos gt., So. Bostone.

Iii'' Gerbiama South Bostono ir 
apielinkės visuomenė prašoma 

g|f‘ atsilankyti pasižiūrėti kaip tas 
viskas Įvyks. Bus gera proga 

’ ką nors gerą laimėt, nes šiemet 
? bus visokių geni ir brangių 

daiktų, kaip tai: šilkinių, vari
nių, sidabrinių, auksinių ir dei- 
mantinių. Viską galėsit už 

dešimtuką arba už nikeli lai
mėt t

RENGIASI
Kiekvienos draugijos 

sijos išrinktos darbuotis Šv. 
Petro parapijos fėrams deda 
visas savo pastangas idant jų
jų draugijos stalas daugiausiai 
uždirbti} laike fėrų. Kiekvie
nas parapijonas nori kad sko
las greičiausiai išmokėti, tada' 
bus galima imtis už darbo ir 
troškimo kad kada nors Šv. 
Petro parapija So. Bostone tu
rėtų savo parapijinę mokyklą. 
Valio! Visi parapijonys dirb
kime ši metą su didesniu pasi
ryžimu negu kitais metais. Pa
rodykime kad So. Bostono li-e-

tiškas. skyrius wtgia milžinišį^ 
kus Špfcįns ateiiiaątį šeštadienį, 
lapkričio 21,1925, Šv. Petro pa- [ 
rapijos svetainėj. ‘ |

Visi kas tiktai gyvas—jaunų 
seni ir visi nepamirškite ateiti i 
ir atsiveskite visus draugus,' 
nes tikrai užtvirtiname jumis' 
jkad šie šokiai hi.< geriausi šioj 
segoųo. • L y..- ■ i

Taigi prašome Bostono ir; 
apielinkės jauniną ir suaugu-į 
sius atsilankyti, nes tikrai tu-{ 
rėsite “Good Time.’* I

Grieš puikiausia orkestrą. .1
Komisija ’

__________ v Aioiejys^isrzeuįžią peyma 
. NIŲ DAIKTU KRAUTUVĖ dėmesio, kreipimu ąxbą 
į įlįžlaikomęvisokiif Įrankių ^hhshį) J j • j j: • . ' ' ' " ’
matavus, i alfoj3 pClytlm litų 
visokio plelsteįiouyaiejiro. Abatai, įm-< Į _į,------ į_—L.
Bi-le namu

DIRBS

Šeštadienio vakare šv. Petro, 
xc«;xu bažnvtinėje svetainėje susi-nysis choras šįsekmalieni vįsį darbininkai

puošti savo stalus. Kviečiame 
ir kitus atsilankyti ir padėti iš-

i puošti svetainę ir t. t. •
' cTŽVAI

So. Boston’o katalikai tėvai 
turėtų daugiau atkreipti aty- 
dos savo vaikelius^prirašyda-^dihs valdiškus namus minis

terijoms sutalpyti. Tie na
mai atseis $41,000,000.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

S d e c.i a 1 i s t a i R e c e p t ų I š pi 1 d y m e 
Del Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame

Viską Žemiausiomis Kainoms

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti i 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikus eold 
eream’us ir visokius tonikus dėl niaukų. Taip-ri 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.
Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

Pas mus pa įima gauti ir Sereros raišti/, nei 
mes esame agentai Sereros Konipaniio.i.

Užsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Pinigus siųs
kit su užsakymais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašu •

J. KASPARAVIČIUS (CASPER<

FLOOD SOIJARE PHARMACY

APIE KĄ APSIVEDĘS TURI 
RŪPINTIS

PETRAS. — Kas šiai$ lai
kais apsiyedųsiąm labiausia tu
ri rūpėti? giau ingyti. Ar nežinai kad sa-

. JONAS.—Pajėgti pačiai nlo- koma: ilgatĮ plaukas, trumpąs 
kęfi alimonę. ;, .;. . 1 protas. 4/ i- i .

KJDDEL KERPA PLAUKUS

VYRAS. — Kodėl moterys 
j) rasi manė plaukus kirpti?

MOTERIS. — Ar-gi nesu
pranti? Todėl kad proto dau
giau ingyti.

LIETUVOS S’bįę DRAUGYSTĖS, CAMBfeIDGŽ, MASS.

METINIS BALIUS
PADĖKAVONĖS DIENOJE, LAPKRIČIO-NOV. 26 D., 1925 

CYPRUS HALL
40 Prospect Street, (ant Central Sąuare), Cambridge, Mass.

Pradžia 2 vai. po pietų, ir tęsis iki 12 vai. nakties
Gerbiami vietiniai ir apielinkės lietuviai, malonėkit atsilankyti 
koskaitliogiausia* ant šito baliaus, nes orchestra yra viena iš 
geriausių, grajis angliškus ir lietuviškus šokius. (L20-24)

Kviečia KOMITETAS Į

SVARBU LIETUVIAMS
Nepamirškite gerbiamieji paremti su 

v<> tautieti. Mes turime butų-shoe kran
tinę. Mes pasistengsime .pritaikyti im
tus pagąl reikalavimą.' Ūreipkitės ii 
reikai-.iukitė sampaiių o mes pranešimi’ 
kokiom sąlygom galima pirkti ir pri
siusime ..ampalius.
tu r: j u/•;ric i \ i.ithi ,i\7 i.v ro 

■John Slifl'a. A t//nti:x.
Dol'jCtillc. X. y. ■

KAME GI PAVADAS
Jei sakai kad brangūs namai

| Naujas Lietuvis Dentistas fr 

OR, ST. A, GALVARISKII
1520 F, Broadway, .5. Boston | 
f Ofisas atdaras nuo 9 va». ryto iki g

I 12 va) te nuo 1:30 vaL po pietą S
iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki S M 

Ival. vak. švgntą dieną pagal ensl-g 
įtarimą. T0L S. Boston 2300fį 

S
TeL Broekton 5112—W.

DR. A. J. 60RMAN 
(GUMAUSKA8)

705 Mals St., Montello, Man 
(Kampas Broad Street)

DAKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTO JAS 
IR CHIRURGAS į 

Gydo aštrias ir kroniškas nžsiserg-i 
jusiąs ligas vyrų, moterų ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-vioiettatais spinduliais, kwarte 
žiburiu, thermo therepa, fr kitais 
elektro medikaiiškaiš budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir sptan- 
duius savo laboratorijoje, Ūntrau- 
klu X-Ray paveikslus. Tteipgl su
teikiu patarimus laiškais.

O^iso tsĮlandos 
nuo 9 ryte lįp 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass. ■

(Antras Ribos) 
Telefonas---------------- ------ S. B; 4000 į

■letuli Korulti I’arko; k-lei -,n 
čių įurės bur icinluoii irPital

195 B-

r«
Norwpod, Masš. Phone 711-R.

PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMUOSE 

, . , Rainas pritaikintos visokiuose atsitikipluose .. ' .
Už patarnavus kituose įmestuose neimama viržius

• ' Kreipkitės dieną ar naktj
Mes.^ame ^aiD Ariti ?Tūsų Kaip Jūsų Telefonas 

Sankifę-ihus kaip nuiiudmfas jnsą' namus aplipkys

■ - 'fNAUDOKITĖS GERA PROGA g
LIETUVIU AGENTŪRA per tarpininkavimą Ka-. f. 

nados Biuro sudaro afidavitus dėl atvažiavimo iš Lie- S' 
tuvos Į Kanadą. Tod-elgi kas nori gimines atsikviesti, a; 
turi gerą progą. Kas dabar kvies atvažiuos pavasari. 
Kas norėtų tame pasidarbuoti kolonijoje už agentą, at- 
įsišaukite. Platesnes žinias suteiksime per laišką. &

MATAS J. ŠIMONIS ’ |
3625-27 Myrtie Street Detroit, Michigan

<1.500 ar
pasaulyje
.<1.000 ar
man . . ___ ,...........
dieną neturi laiko tai traliniu ir vakare 
Serą

nėra, todėl iekrti . uri nor- 
mažiau nelauk nieko, -luok 

inot kada norėsi pamatyti. .Te'

2ą visuomet išnaudok.
TITUS ?. GREVTS 
itvay South Bostoi,
Te]. S. Boston 234d

$1000 TIK UŽ 60 CENTU
I Atsiųsk 60c., "O gausi, ne pini 
I gaiš, bet žolėmis, daugiau, kav 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000 
jei jis sveikatos neturėtu ? Būti 
visai tuščias daiktas tokiam žmo 
gui. Mūsų žoles yra kas kita. Su 
teikė sveikatą tūkstančiams, so 
teiks ir Jums. Pataiso nesveiku' 
vidurius, prašalina strėnų skaus 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimu 
skausmas po krūtinei, nervų suge 
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausi 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKATHS25 Gillet Rd., Snencernort N. T
45S9-V

77

nlna, kreivas a^s atltiestnu, ir

C?®Boį^ Pennsylvania

Residendjos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So.

Lietuviškas Graborius, bateaanioto* 
jįs, Real Estete Ir Public Notaras.

Tetaptame Bauth Boston 8320

1.0. ŠALNA (SHALB

Resldencfja 838 Dorchester Avenue 
' Dorebester. Mass.

Tel. s. B. 280d-d
ILIETU'VIJ
I OPTOMETRISTAS

Geras paprotys
Nauiokit Raffles kasdien, kad uBaikfūs 

galvas oda sveika ir kad turėti puikius 
ivilgan&ns plaukus.

sunaikinu pleiskanas, ta svarbiausi 
prieia gražiu -phsaku.^

Nusipirkite banką & 65c iiandien 
pas sivo vaistimnka. 75e kuomet 
si o m ė lama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER * CO.
5dr Štai

SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVA Ir kitas gaili Litais tr Doleriais, I 
pagal žemiausj dienini kursą, siunčiajnej)lnigw Jau ..nuo. pervirš 29 ;

dar nei j^Jėno pinigai neprapuolė? Rašykit o gaukit pilną in- | 
fo'maciją kasi IrtĮc siuntimo pinigą, per paštą arba, telegramų, Suv 
dHh: rį}-

J. C. GRILEVIČIUS (GRĖENE), PEL G.

omiTcašpef
(KASPARAVIČIUS)

426 Bn»dwayt South Borto* 
valanda t:

nuo 9 1M 12tO0 ryte te nnoTdto 
iki (f te nno 8 :00 Iki 8 ral va^oure 
Ofisas oždarytaa gnba*oa vakarate 
ir nedčldlenlnls, tnlp-gl seredąmis 
nuo 12 dieną .uždarytas, / . ,

Trečiadieni po pietų Šv. Pet
ro,bažnytinėje svetainėje West 

ų$ifth St. buvo didelis masinis 
Įsutirinkimas So. Bostono kata- 
ilkių moterų. Susirinko apie 
300 moterų. Susirinkimo tiks
las buvo plačiau apkalbėti apie 
einant Legal Stam’ių kontestą. 

-Kadangi pereitą metą Šv. Pet- 
ip lietuvių parapija laimėjo 
penktą dovaną' $75.00, tai visos 
Žioterys pilnos energijos ir ge- 
v norų nutarė išvien darbuotis 

Jsįimetą, idant parapija laimėtų 
f^irmą dovaną — $1.000.

617 E. Breadway So. Boston, Mass
f Po Imperini Teatru).

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

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu
sių vyrų. Pas mus kaina yra pigesnė kadp kitur. Pra
šom užėję persitikrinti.

P. ŪKAS, Savininkas
456 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

du Ūntvenltėta 
,-flViSrity ni A B. 

WMhfaigfth Univ. ra iXb 
O*’ NAlfr 

tūbos) 1' .

n-c i ] a
? Cambrtdge, Ha*

®et Vmvanfty 1488—j.
i ■ i - i i ■

J-......
•41

|S - J. L. Paiakarnis, O.;D. -Į 
So. roton. j
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