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r! KALĖDŲ DOVANOS
LIETUVON

Kalėdos dar tolokai. 
Kalėdą dovanas siusti Į 
tu va, tai jau tikrai laikas.'

MILIJONIERIAUS SŪNUS 
BULVES SKUTA

New York. -
bininkai streikuoti jau mo--na Aleksandra mirdama sa-Į Statier, 19 m. vaikinas, Su
ka. Ne tik tą moka daryti!vo drabužius, parėdus ir dei- nūs garsaus milijonieriaus il

> darbininkai, bet ir darbinin- 
,v kės. Mo^a jau ir unijas 
B , steigti- Konstantinopolyje 

- felefonystės prieš tris mėne
sius sutvėrė uniją ir dabar 
sustreikavo. Reikalauja al
gų pakėlimo ant 50 nuoš. 
Telefonus ten valdo Anglijos 
kompanija. Telefonystės ten 
gauna po $15 mėnesyje.

. : GAVO §40,000 UŽ KOJĄ
- V, York. — Negras

. Ernest Carter, virėjas ant 
traukinio

i geležinkelio
Tri teko kojos 

katastrofą.

Penu syl van i j os 
kompanijos ne- 
per traukinio 
Teismas jam

priteisė atlyginimo $40,000.

ŽUVO ŽUVO DU LAKŪNAI
Havajų salose orlaivis iš 

padangių krito ir nukrito 
jūrėri. Jame buvo keturi la- 
kūnai. Du lakūnai prigėrė, 

i)?; o du kiti išplaukė.

NUVILKO NUO SEKLUMOS
Hambrug.—Amerikos lai

vas Clėveland vietoj kur El- 
ba Įteka į Jūrę užėjo ant se
klumos. Tai reikėjo 17 vilk
imą nuvilkti tą laivą nuo 
seklumos.

SUDEGĖ 21 KARVĖ
Roekville, Ct. — Vienoj 

formoj ištiko gaisras. Sude
gė 21 karvė, 30 tonu šieno ir 
kitą gerybių. IŠ viso nuos
toliu už apie $15,000.

PASIUNTĖ BILĄ
Graikijos vyriausybė 

siuntė Bulgarijai bilą sumo
je $700,000. Tai reikalavi
mas atlyginimo už tariamą 
bulgaru Įsiveržimą Į graikų 
žemę. Tas Įsiveržimas būtu 
Įsisiūbavęs Į pilną karą, jei 
ne Tautu Sąjungos Įsikiši
mas.

pa-

ATEIVIAMS LENGVINS ; kad Prancūzija išvežė iš Lįę 
Atstovu buto imigracijos !Tnv,,s keletą 1 ūksiančią daį 

pirmininkas Al. darbams laul^W
•‘garsaus:’ atei-j ^v<‘ždanu gyrė gtriį^ 

Gi vybės Įstatymo autorius, pa- !11*1110 
•tas Lietuvos žmonėms malo- reiškė, kad .vieninteliu pa 
niausią gauti iš Amerikos > keitimu.

NAUJĄ-BĖDA Pasirūpinkite tuo re
■JKindona.su dabT'-’ V ati.df,io.iimo-

E. D.

^turėjo PhloStes- Tad per Lie- du prie dabar esamojo atei-į 

^šaVo pačios,

KUTĄ i New York^fct, 
— Milton'milijonierius^^ 
; v; v, ~ r., sfį_. stoįes flu.į na^ 

’ • ( senai jis per 
'_______v J m
kuri nebuvus 
Bylos metu ji^įvadino va-'

„-------------------------.j J1O p
į-mantus paliko savo taniai- daugelio hotelią savininkas,:atsikratyti 

’ 3 ■ už ;dabar dirba savo tėvo viena
me kotelyje ir gauna $20.00 

'^savaitėje. Jis ten bulves 
'skuta, kručkus lupa, vištas

tei. To viso turto yra 
$50,000.

bet pasak vę- 
ar teisingiau, prie- ! Iiailsi',1,lis žiniomis tai buvę 

• tušti žodžiai. nes unvykusius 
lietuvius dar

yki! 11 tiri ilgieji” 
sukišo .juos i 
itino kartu su

NUSTOJO RŪKYTI
Francijos diplomatas peša, aslą šluoja ir tokiu bū- 

Briand ne juokais susirgo, du pradeda savo karjerą 
Jisai turėjo nustoti rūkyti, nuo pat apačios prie valdy- 
O jis buvo toks pasiutęs rū-'mo daugelio tėvo hotelią. 
korius, kad surūkydavo po( '(Starterio kotelis dabar 
40 ir net 50 cigaretu dienoj, statomas Bostone).

--- - - - — .v. 
pačios du advokatu, 
tie advokatai ^vfedė 
bylą, reikalaiųdiimi 
000 atlyginimo^ r

Stokes yra ^oėljalistas 
milijonierius. |

Dabar' 
prieš jį 
$1,000.-

tuviu Prekybos B-vę pa-vybės Įstatymo, sulyg prezi-1 1 rai!('llzl 
?’į iuskite saviškiams Lietuve-<l<‘nto Coolidge ir republiko- liniukus 
a'-e kalėdines dovanus- dabarpartijos pageidavimu, j ITancuza

)avidale Lietuviu Prekybos būsią žmoną, vyrą ir netekė- f 1 11
. B-vės perlaidų. Su kitais jusiu bei nevedusią vaiku iki 1
pinigą siuntimo Lietuvon IS metu įsileidimas. Tokios. vinies žim 
būdais yra visokiu būdu, bei teisės bus duotos tik tokiems 'nvbeje i; 
u mūsą perlaidomis nėra jo- iateiviams, kuriu giminaitis ,flai biniiik 

kiu bėdą. Tai senai žino- turi pirmus pilietybės pa-! -Ygi g; 
mas dalykas. reiškimus ir teisėtai įvažia,- . •

I Naudokitės niūsu patari ui- ves i šią šalį. Be to. jis pa j^nij<»- ži 
rimu šiuo kartu ir visada.

1 Siunčiamo pinigus ir i už
Ten siunčia

musu pasiunti-

* <!

ua taip riuris -.u žmonėmis?'
I Sirijos žm.oužud\ hės. Moro- 
kos skerdynė.-.. Lietuvos dar- 

Įbininku kankinimas. taį- 
Į Prancūzu tikroji kultūra’.
Gera kultūra, uėi'a ko šaky-'

reiškė, kad jis ne visai pri
tariąs niiuisteriui Deiviui dėl 

, s vet i mša 1 i 11 regi st rac i j os.
j Reikia tikėtis, kad maža

NUPIG 
Peabody,

ras Robert.A; 
papiginti aągl 
to angį iii sai 
da driem dol’̂ į 

-------------------------- i negu privatis^
DAUGIAU KAREIVIŲ Į APKALTINO PADEGIME į Buvo tame ih^ste pritriikę j

SIRIJĄ ! Hintoią M. Va. —Levi ’ anglių ir buvo įsakoma kadį
____ į.-Bucas tapo apkaltintas pa-įkainos pakils Senkiais dole-į 

su nepaprastu; de°’’me savo namu, kur sude- Iriais. Bet miesto majoras į
Jis sako, [užbėgo bėdaiakiu. Užsa-! ______ ___ ___ ____ , -

_| kad tik plttkininkai prasi - [kė 20.000 toną^higlišką an g- Žibalo valymo dirbtuvėj išti-j kėjusiu l>ei nevedusią vaikų 
!(l Įmanė, buk jis padegęs savo j]ūi ir ją kainąj| pigino. !ko didelė ekspli-odĮa. Žmo-į įsileidimą.
‘Imamus-. - —‘

darė už apie $100.000. : SKERDYNĖS TĘSIASI

Afrikoje dar neramu. 
Prancūzai smarkiai • kovoja

Francūzai didina
jėgas Sirijoj

Francija smaugia sukili 
mą Sirijoj ‘ .± ------- .
barbariškumu. Nesenai iš- .1° vaikai, 
sodinta 3,000 Francijos nau 
ją kareiviu Sirijoj ir vis ją 
danginu gabenama.

iriais. Bet m:

ANGLIS
. — Majo-,imtą Lietuvą.
eman kad ma doleriais, bet adresatai 

steigė mies- norėdami gauti vietos pini- 
ir parduo- gaiš, gauspagal dienos kut

ais pigiau, są.
• biznieriai. LITHUANIAN SALES CORP.

■ ■ -' ! • 366 West Broadvvay
So. Boston, lass.

:iais dole- j 
to majoras j

■ --------------- į kunigas.
 ! PRIPAŽINO, KAD NEPA- |- 

[ VYKO.
PABLUDO NUO MŪNŠAIN0, Xpw York _ Anti.SaHū. į

TVinchester, Ky._ T p ra- i n1.1 Dvg°s advokatas AVavne'
einantį traukinį pasipylė šū- heeler pripažino, kad > 
viai. Kulkos pateko į rūko- prohibicijos Įstatymo vyki-Į 
mąji vagoną ir keturis vy- nimas nevvksta. 
rus sužeidė. Visi buvo bai- 
'šiame išgąstyje. Šovėjas bu-; ŽUVO 17 ŽMONIŲ 
vo suimtas. Jis besąs girtas , Brazilijos vilklaivis

n:
•tymo greit bus padaryta, nes 
] tą pakeitimą remia preziden- 
jtas. darbo ministerija, atei
vy hės istatvmo autorius ir 

i sveikai mąstančioji visuome - 
:ne. Moterą suvažiavime 
;Ne\v Yorke. pri imi a rezoliu-

POVANDENINIS KABELIS.

SPROGIMAS DIRBTUVĖJ
Arkansas Citv. Kan. —'ei ja už žmoną, vyrą ir nete-

Piktadarybes
;kak!iai ginasi. Po Damasko

NUBUDO SU PERSKELTA ! NE LAIKU EKSPLIODAVO ' sunaikinimo subruzdo visi 
GALVA Į Pittsburo-. IV — Kasiu- SiriT)S gyventojai prieš sam

Jersey City, N. J. — John rims vieno banke turėjo PasTa‘‘’-’Ū>
s nuėio jojančias ir gazo bomba- ^I‘a71C<1ZŲ Gdynės sukėlė

' ' tįJas norėjo vanoti vagin;</idriiaiismj>a>1p1kt1mnm ne 
galva. Jis buvo pripuolus. Bet besireimiam tlk tarpe, bot ir

(eiti su pinigais, bombos spro- !kiekvk':i° ^vimnm. žmogaus

Gray. 65 m. amžiaus 
plau- gulti sveikas, o nubudo su 

ir pasmirdęs mūnšainu. Jis kęs i miestą Bahia eksplio- perskelta 
norėjo gintis, bet girtas bū-~ davo ir 17 žmonių žuvo. Vie- į pasiturįs žmogus ir spėjama ( ~ .
damas savo ginklu bosisrin- nas jūreivis ir kapitonas t-t-^ad plėšikai naktį norėjo ji i go ir jį pusėtina;apdesim i i 
'damas pats susižeidė. po išgelbėti. Į apvogti. Senis dabar vos j patroškino.

Pažvelgus pirmynį

PYKSTA ANT ŠALIAPINO
Rusijos vyriausybė pradė

jo pykti kodėl Šaliapinas ne
grįžta Į Maskvą. Šeliapinas 
nesako, kad jis negrįš Rusi
jon, bet nei nesako, kada jis 
ten grįš. Bolševiku laikra
ščiai jau rašo, kad Šeliapin 
parsidavęs kapitalistams.

DARO DAUG UŽSAKYMŲ
Rusijos vyriausybė, gavu

si Vokietijoj 100,000,000 
markiu paskolos, jau -tris- 
ketvirtadales tos paskolos 
suriaudbjo visokiems nžpir- 
Atimams. Daugiausia pirkosi 
Mkąo mašiną.
' Šitie užsakymai, tai tik 
pridžia. Rusijos ekonomis- 

;" fį... aprokavimais užsakymą 
«. Rušija Vokietijai duosianti 

j Z,000,000,000 rublių.

$

moterys bus visiškai pliki.
, be plauką, nes plaukai, tai 

prof. A. M. Low išleido kny- barbarizmo pataikas.
gą antraščių “The Future.” j ■ 
Daro išvedžiojimus apie tai.
kas bus už 1,000 metą, kaip 
žmones gyvens 2925 metais. <

Sakytas profesorius rašo, 
kad už 1,000 metą vyru ir 
moterų drabužiai mažai kuo 
skirsis. Drabužiai būsią nė-1 
lyginant dabartinis “union 
suit” ir jis būsiąs pritaikin
tas priiminėti radio bangas.

Maistas tąsyk būsiąs su - j 
koncentruotas Į tam tikrus 
rezervuarus, iš kur triūbęlė- 
mis ateis kiekvienam pa
spaudus guri kelį.

Žmonėms tada nereikėsią į 
miegoti. Žmogaustenergija stiprūs.
būsianti atnaujinama elek- j Kaip dabar vanduo dūdo-• 
tra.

UŽ 1,000 METŲ
Anglijos mokslo vyras.

Į REVOLIUCIJA AMERIKE : 
i Maskva. — Pagarsėjęs A- Į. 

( .merikos radikalas Scott.
Worcester, Mass. — Li- Nearing dabar esąs Rusijoj, 

llian Morton, 19 m. amžiaus Maskvoj biznierių klube pa- 
mergina, dėl nenusisekusios reiškė, kad Snv. Valstijose 
meilės bandė nusižudyti. Ji (revoliuciją, įvyksianti prieš 
dabar ligoninėj ir turbūt pa- j 1930 m. Komunistu partija 

sakė jis. turinti

BANDĖ nusinuodyti

Civi
lizacijai plėeiantsi plaukai 
mažėja.

Visas susisiekimas bus 
oru. Orlaiviai bus nepapras
tai-greiti ir energijos semsis 
iš oro belekiant. Ją greitu
mas bus toks, kad per At 
lantiką perplaukti galės vie
na valanda. Nelaimės ir su
si kūlimai bus labai reti. 

Į Mokslo vyrai tada paša- 
|lins speigus nuo žemės, 
da žmonės visiškai nesirū- ................... ..................
pins apie orą ir kalbos apie į vyksta-bepročio pagaut i, t > 
orą išnyks. : ._________

Už 1,000 metų jokių ligą r
nebus, žmofiiM bus sveiki- ir AUTGMOBILIUSJĮLAYIŲ

dabar ligoninėj ir turbūt pa- 
gys. Ji atsisakė pasakyti, {'Amerike. 
kas jos vaikinas buvo ir ko- '.16.000 narių, 
dol romansas nutriikn. Į -----

MIESTŲ VAIKAI TURI 
DAUGIAU PROGOS

■ Kai i f om i jos vai st i j os š v i e - 
jtimo departnmtas susekė, 
kad miestą vaikai dažniau iš
eina Į garsius žmones, negu

Sirijiečią vada- Aaslan. j 
keliaudama.- Į Genevą. susti'-J 
jęs Konstantinopoh-. spau-j 
dos atstovams pareiškė, kad 
Sirija apeliuosianti į Tautu 
Sąjuntrą ir prašv-ianti Tau
tą Sąjungą, kad ji atimtii iš 
Prancūzu- Sirijos mandato 
ir perduotii Suvienvtoms A- 
merikos Valstijoms. Kaip 
žiūrės į tai Tautu Sąjunga. 

!tai sunku numatyti, bet jau 
!aišku, kad taip pasilikti, 
jkain kad dabar Sirijoje yra 
j nebegalės.
! Prancūzu barbariškumas, 
!ir vandalizmas viršija vidur-.' 
[amžių puslaukiniu u’uną plo- i

l >> Ulini imu.-. IX<A~ '.'JS

nelis tarp Ančių ir Buenos- - 
Airi's padarytas •'Iialoka- 
bei” bendra vės. Trijų tūk- 
stančią metru Viduržemiu , 
jūros gelmėje ir iki penkią 
tūkstančiu metrą okeano , ' 

3£ėfariPse 'mik-ista
kilometru (apie 6 anglįšką?vyĮ| 
mylią) kabelio. • Jo

Pirmas atstumas iš 1834' 
kilometrą tarp Aurio ir Ma-' 
lacos -duoda galimybės per-;Įz 
davinėti vienu metu dviem 
kryptim p<> 372 raides. To-' ” 
linu kabelis išsišakoja. Vie-. 
na šak;t eina prie Kzoru sa-.' 
!u. kur susiinm/ia su kitais/ 
kabeliais. Kita šaka eina: 
per Kanalą -olas i Rio-de-' 
Žaneiro. Montevideo ir vė
liau prie Buenos-Aires fAr-ž 
ttentin;! '. Del lū.nlM) kilo-” 
me'rn kablio -mvartotą apie 
vii-uą niilioną lūb (ūksian
čią kilogranuj vario ir apie 
S50.060 kiloe-ranią kaučuko.G

vystytai automatiškai masi- ’ 
nai atliekama tiesioginiu ke- . 
liu. Stotysveikia automatiš-'^- 
kai. bo žmogaus pagolbos ir* 
tu storiu aparatai reikalam? 
ja tik patikrinimo.

Žmogaus protas vis dau-v. 
'erimi ir daugiau laimėja tėėli^r

BEPROTIS SUŽEIDĖ
30 MERGINŲ

Bridgeport, Ct.--Per še
šias savaites nepagaunatnasj

; beprotis sužeidė durtuvu 30.sodžią vaikai. Pasirodo, j “KULTŪRA
Ta j jauną merginą. įkad pagarsėjusią žrionių|

Po4iciwtams ris dar nepa- . ^arTc miestiečių vra šešis sv-, 
jkins daugiau, negu kaimie-i 
,čią. i

. IŠMETĖ TOSTERĮ
BŪRĮ <. Amerikos komunistų pat?

- - - Pins/,’ TU. — PauJ ; fTtlt-.hjo? vadas Villiam Z. Fos-
; Į mis ateina Į visus namus, ;tai 'weilet su savo automobūiu-jter paliepimiiiš Maskvos ne-

Šokiai ateitvje būsią rpa-(taip ateityje maistas dūdo-’mi įvažiavo Į avią būrji. Tai jteįo yadovvsfės. Jis ir kitas 
tingi ir smagūs, nės tada bū- j mis ateis. Ir eis tiesiog bitr-Vautomobilius : apsivėrtę; jdiiikG^n§istą vadas Ruthen-

4 ' sykaur ir visiškai sudužę.j^etįberg dabar tra Maskvoj ii*
Kaip dabar be vielą Įgali- Ws>^teipgi nukent^ pbft. Magi jų raportai Maskvos 

iš tolybių girdėti, ‘ tai n Itios avys vietoj biįvaužmi^-] diktatoriams nepatiko, tai 
........... ‘ 7 j-../-; ’

sią taip, kad vyrams ir mo- jnon. 
terims susikimbant šokti nuo J j 

t to gaminsis energija. :ma u- ----- -- ------- ______ ______ _ ____ t.>. ,t< ___
i Už 1,000 metų vyrai ir | ateityje bus galima matyti: fns. Būryje MvlMūO JJię-jbiivo nuėsti.

PIRKO DVARĄ
č“ k o - SI o va k i j o j n ėtolĮ^

Pragos pirko sau dvarą suĄ 
__  . geroku mišku narsusis Rnsrey 

• Prancūzai su pasididžiavi jos dainininkas ."šeliapin.
mu kalba anie savo kultūrą, i '
bot tikrvnyliėjo ją kultūra t Londmie 
toli 2'ražu nuo tikrosios kili-[ris i,Š bado. 

(tūros. Prieš kuri laika, ,.kamliąri. 
‘Lietuvos laikraščiai skelbė. $13,0<K).

mira iji(ĮU<i mot

rast;

DZIMDZIŠKI VAIDINIMAI LAPKRIČIO » ĮVTC|
27— penktadieny, Cambridge, Mass. ''V
28— -šeštadieny, Brightoiy Mass.
29— sekmadieny, Našlute., N. H. ■

Vaidinimams vadovauja ir juosė daiyvtftlja 
drit ’ artistai J. Dikinis ir V. Dineika. Frbį'ė^dfo 
vaidinimas, dainos, monologai ir deklamacijos: ?

%25e2%2596%25a0JKindona.su


Kolegija,

Kolegija

I

’ F
6

mokyklas. Toliau jis rašo, 
būkr skaičius Katlaikišku

i - t - . ( *•

Šv:— Juozapai | Kolegij^^ft
'r"....... ... _,

Į evęry TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY
/■ by--------- - • r# * J -

JOSEPH’S UTHUANIAN R. C. A8S0CIATI0N OF LABOS

as seeond-class matter Sept. 12, 1913 at the'i>ost offiee at Boston, Mass.
under the A.ct of March 3, 1879.”

tance toj malling at speelal rate of postage provkled f<>r in Soctlon 1103
; - *UXet of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918”

■ l.n •' '
llpbacriptionRates: Prenumeratos Kaina:

_ $4.50
_ $5.50-

$5.50:

.$4.50 Metams ____ ________
;on and suburbs______ $5.50 Boston’e ir apylinkėse
gn couutries yearly___ $5.5G Užsieny ..........1________

“DARBININKAS“
West Broadway South Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620

' Dr. K. Pakštas laimingai 
muphiukė Lietuvon ri* pra
dėjo eiti savo pareigas; r29 
spalių turėjo pirmąją, Įžan
ginę paskaitų: “Klimatas,, 
energija ir civilizacija.** i

KJausytojų buvo pilnutėlei 
salė.

cijalisty ir komunistą bičiiiolysfe dd tosi- 
artinančiu Lietuvos Seimo riekimy

- Ateinanti pavasarį turėsime rinkimus Į Seimą. Iki 
ssglBlnkiimi dar maždaug 7-<š mėnesiai. Tačiau jau šiandiena 
^^^aučiama. kad dėl būsimų rinkimų pradeda daug kas sirg- 
^Grti rinkimu liga. įdomu jau dabar pažiūrėti* kas tąja liga

:-a <usirupinę komunistai. Tu
miais rūpintis. Žinodami, kad 
dęrbininku tarpe, žinodami

&’■ .dėl iie pirmi i t J i
fcjjiė patys įien 

kad žmones ji 
ųleda ir dės visas pastangas. kad vietoj jų būtų išrinkti vi
sų pirma didžiausi jų prieteliai s-•eialdemokratai arba net

H ?" Tuo tikslu bolševikai nesenai išsiuntinėjo atsišauki-
painus visoms socialdemokratų partijos kuopoms ir kviečiasi 
R“ eiti kartu laike rinkimų. Socialdemokratų partijos centro 
£'• komitetas dar iki šiolei tebesvarsto kiek jie galės viešai 
į’/' pasirodyti savo bendrus žygius su komunistais. Kad la- 
t;..biau apdumti darbininkams akis, būk jie neiną kartu su 
šg komunistais, socialdemokratai laiks nuo laiko pabars ko- 
T-?Tministus per laikrašti. "Tačiau tas netrukdys jiems daryt r 
| ' bendrą frontą pirmoje eilėje prieš Darbo Federaciją. To- 
yL dėl ir mes privalome padvigubinti savo pajėgas ir pradėti 

smarkiau dirbti. Kaip ir iki šiolei taip ir toliau mes ne- 
gy-j&rivalome daryti didelių skirtumui tarp kruvinų Maskvos 
t'.įagentii ir mūsų socialdemokratų. Socialdemokratai šian- 
^'jdieną yra bolševikui Šešėlis ir tas pavėsis, kuriame bolše

vikai slepiasi irdengiasi ruošdami da
;■> Taigi kovodami su socialdemokratais 
"jame ir su bolševikais.

*; bemoki
■ Šus.

įtus. mes 
pasipili i nius.

griežtos kovos, 
atmetė. Tai la 
karas dalvkas.

Pil 1 >'•:•!Avimasis >u bolševikais, 
smerkė bolševikus ir reikalavo

mes tuo pačiu kovo-
Vydami i-/Iarbiniiiku eilių sočiai-

“Darbininkas” Dykai

darbininkui nepatektų Maskv<» de 
neužmiršti dar viom> dalyk". Būt 
me antrojo internacionalo kongres 
Lietuvos socialdemokratai, tapo nu 
ti griežtos kovos >u 
reiškė tikra.-

< darbiniu-

Suprantam;i- dalykas. :<au Maskva nepagailės pini
gų. kad pravesti ku<> daiigiaiima so<-ialistii i Seimą. (> kad 
tjnūsų socialistai neatsisakys imti m jų pinigu, tai negali 
Šbūti jokios abejonės. Nes socialistai nepaiso’ kovos pri.e- 

lYlUOmiĮ. Jiems kad ir nešvariausia pri»* nonė vra priimti- 
^ria, kad tik savo tikslo pasiekti. M<-s žinome, kad prieš 
Wkarą ruš+t socialistai ėmė pinigus i< Japonu Imperato 

us. kad kelti maištą pries'riisii carą. Toliau, šiandie
\ ra paskelbti odkumcntai i< kuriu 

karo ėmė kyšius iŠ 5 (♦kiečių 
arą. F to mes galinu’ spręs- 

kad ir per ateinančius rinkimus mūsų socialistinės par- 
biu. kurios Trokšta 
pavergti mūsų dar-

|Įįati jau visam pasauliui 
SShatvti. kad bolševikai la'k

' Amerikoje išiivks
■ ^ažiyčia ir ‘jos

df Rašėnrir į kitus Kikra--
i *' j^Įkurtį'1 . =

vetokius fondus, la- v Tv „ -
’ ;W teikaiiįįgi — vra^ gįuią l!iazas- ,^s ze~
i daug nętuitmgų ir ^biąl^ paduodamo sąrašo ga-
į fuŠytb.jip ypač Lietuvoje ^es skaitytojai spręsti ar

moksleivijos tarpe, o mūsų 
laikraščiai Amerikoje^ labai 
neturtingi ir negali’ sava, 
bendradarbių, apmokėti,kai p 
apmoka' kitų .tautų Taikra- 
šriai. .Tariaus mūsų kiti pa
žangieji laikraščiai- 'tii pa
staugi; nedaro, išskyins kle- 

. rikalų laikraščius, kurie jau 
pradėjo Biūšų-ąiunApymą nu
sirašyti, — kaip jie dažnai 

■gerus mūsų

“TV0RŠČIŲ” LIAUKOS IR;
NERVAI '

Maskvos pastumdėlilų laik- 
3rašttikas “Laisvė“ deda ilgą 
“dr.” Kaškiaučiaus sti*ai]is- 
nį: “Aklosios liaukos ir ner
vai.“ Matyt, kad “prole- 
tarskas“ daktaras žino ko 
reikia laisviečiams, kas pas
juos negero. Juk sakoma. « 
kas skauda, apie tą kalba- ' 
ma. Taigi ir bolševikų gy
dytojas susirūpino laisvie- 
čių aklomis liaukomis ir su- 
godusiais nervais. Ne berei- 
kalo bolševikų daktaras 
Karkiančius rūpinasi “Lais
vės“ aklomis liaukomis ir 
nervais, matyt, kad “Lais
vės" valdonų liaukos ir ner
vai tiek sugedę ir supuvę, 
kad tas supuvimas persime
tė i jų galvas ir smegenvną. 
Aišku, kad tik sveikame kū
ne. sveika siela. Kadangi 
laisviečiai to sveiko kūno ne
turi ir kadangi liga persime
tė Į jų galvas, tad nenuosta- 
,bu. kad nuo jų organizmo ir 
galvos supuvimą ėmė 
t i “Laisvės" skiltyse 
jų straipsniai.

Laikas “drauge.“
Liaučiau. ’ ne tik laisvieeių 
liaukas ir nerims tvrinėti. 
bet ir apie jų galvas susirū
pinti. nes ios jau ėmė klie
dėtu gali išprotėti.

dvok- 
telpa

Kas

PAGIRŲ PUODAS
■Tau ne vieną kartą paste

bėta, kad tas žmogus, kirtis 
mažiausia nuveikia, apie sa
vi- labai daug mano. Tas 
pats yra ir su Brooklyno 
“V-be.“ Ji. pastebėjusi, kad 
katalikiškoji spauda labai 
rūpinasi bend.radrabių fon
dais. pradeda raginti savo 
pakraipos spaudą, kad ir ji
sukrustų tą pati padarvti irimams 
prie progos pabrėžia kad

Ir.
Vienybė" tvirtina.

planus nusira-
i

mat,, kaip drąsiai 
kad

'klerikalai pradėjo jų suma
nymą nusirašyti. Gerai., 
kad “Vienybė" pasisako, 
kad ji vos “keletas metų at
gal samanė įkurti prie “Vįe-. 
.nyfe“ bendradarbių fon
dą," bet to sumanymo, kaip 
ji pati prisipažįsta, neįvyk
dė ir. anot pačios “Vieny
bes.'’ jų “kiti pažangieji tų 
pastangų nedaro, išskyrus 
klerikalų laikraščius.“ La
bai dėkui ponams “Vienv- 
bes” redaktoriams, kad nors 
tiek kredito atiduoda kleri-. 
kaliims.

Kadangi ponai “Vieny
bės” redaktoriai labai geri 
‘1 džentelmonai “ . ir atvirai 
pasisako ką, kada ir kaip 

.buvo sumanę, bėt iki šiam 
laikui neįvykdę, tai mes iš- 
savo pusės, taip pat norėda
mi būti džentelmenais, turi- 
ane būti atviri ir pasakyti, 
kad mūsų bendradarbių fon
dai veikia nuo laikraščių įsi- 
stcignno dienos, o laikra
ščiai gyvuoja ne kelerius me 
tus. bet jau ir desėtką metų 
yni mirietę. Tad kas ir ke
lio. gerbiamieji, sumany
mus nurašo ?

Alums ne naujiena, kad 
laisvamaniai mėgsta daug 

numanyti, bet nieko nepada
ryti. Geriau dirbkite, tai 

[nereiks • tuštiems užmeti- 
berei kai ingai laiko 

jaikvoti. Tušti garliė vaini-

jo tie žodžiai teisingi. Tai 
tik dalis Katalikiškų mokyk
lų Amerikoje. Čionai dar 
pastebime, kad sąrašas api
ma universitetus ir kolegi
jas.

Bostono Kolegija, Boston. 
Mass.

Katedros Kolegija. New 
York.

Katalikų Universitetas, 
Washington. D. C.

('reighton Universitetas. 
Omaha. Neb.

Duųuesne Universitetas. 
Pittsburg, Penu. .

kuojama ne laurais, bet tei
singu pasakymu: “pagiri; 
puodas — netaukuotas.“

e£owri Universitetas;
§§mgtpn, D.6G' j d \ r 
ga Universitetas, 

Sppkane, Wash.
; Švęnto Kryžiaus Kolegi

ja, Woreester, Mass. •*.
Loyola Kolegija, Baiti- 

more. Md.-

Manhattan Kolegija, Xe\v 
A'ork. —

Mt. St. Mary's Kolegija. 
Emmitsburg, M<L

Notre Dąme Universite
tas. Notre Daine, Ind.

Providence Kolegija. Dro
vi dence. R. I.

Regis Kolegija. Denver, 
Col.

šv. Anselmo Kolegija, 
Manchester. N. H.

Šv. Boneventuro Kolegi
ja. Olean. N. Y.

' šy. Edvardo Kolegija. 
Austin, Tex.

šv.- Ih-anciškaus Kolegija, 
Brooklyn, N. Y.

šv. Pranciškaus Navierio 
Kolegija, Neiv York.

Šv. Ignacijaus Kolegija. 
San Francisco, Call.

Kolegija^

ŠvL. Liiidvik
Sp Louis.?

Šv. Marijos"kolegija, St. 
Mary’s, Kas..

Šv. Vincento
Beatty, Pa.

Šv. Xa vienio 
Vinciimati.

Seton Hali
Orange, X. J.

Villaneva Universitetas, 
Villansva, Pa.

Išviso Amerikoje yra 75 
Katalikiškos Kolegijos. Čio
nai paduodama surašąs tris
dešimts trijų.

Vienas Amerikos laisva
manis per ilgus metus kovo-— 
jęs prieš Katalikų Bažnyčią 
syki išsireiškė: “After all 
the Catbolic Church is not 
an infaiit.” Gal kada nors 
ir kiti susipras ir numes sa
vo storžieviškumą. Katalikų 
Bažnyčia tai organizacija 
.kuri veikia ir gyvena. Nu- 
Imirėlis niekados nesispardo 
ir neauga.

DARBININKE!
Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalvojai apie 

savo gentis Lietuvoje ? Kiekvienas Amerikos lie
tuvis siunčia kokią nors dovanėlę giminėms—ne- 
atsilik ir Tu.

Lietuvos žmonės mėgsta spauzdintą žodi, 
jie mėgsta gera knygą, bet nevisuomet išgali j,į

Gerų ir. naudingų knygų gali gauti “Darbi
ninke.“

“Darbininkas“ suruošė gražių Kalėdinių 
knygų siuntinių, kurių galima pasipirkti. Siųsk 
doleri, o gausi trijų doleriui vertės knygų.

3 doleriu vertės knygų už 1 dol.
Jeigu nori knygų siuntinėli pasiųsti Lietu

von. tai užpildyk Šitą lapeli ir iškirpęs su $1.00 
prisiųsk.

ATEITININKU REIKALAI
Paskutines ateitininkų S. F. 

atstovi] — kun. St. Kiškio ir A. 
Tylenio prakalbos įvyks lap
kričio 29 d., Philadelphia. Pa., 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Nepraleiskime progos išgirsti 
Įdomiu žinių apie jauną at- 
gi m s t an ei ą t č vynę-L i et u vą .

Visi kurie esate paėmę iš 
ateitininkų atstovų tikietūs 
malonėkite jų atkarpas ir pini
gus prisiųsti ne vėliau gnio- x 
džio 1 d. šiuo adresu: Rev. S. 
Kiškis. 222 So. 9th St.. Brook-

Ateitininku S. F. atstovai

KALĖDINIŲ KNYGŲ
Už $1.00

SIUNTINYS

]\nimax

NUBAUDĖ
Kauno savaitinis tautinin

ku laikraštis ••Lietuvis" 44 
N r. praneša, kad Kauno 
miesto ir apskrities komen
dantas yra uždėjęs 43 “Lie
tuvio" numeriui 1500 litų 
pabaudos.

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass. tro Valdyba kreipiasi i vi- 

prašydama aukų|suomeuę prasydama 
LUnĮtai pabaudai atmokėti.

K.IIR K.Urbonavičiaus referatas SkaitV" Kelintas Čia vėl gali prikišti,, kad aš tik pasaką bnas toks pat nusidėjimas tautai, kaip išdavystė val
doku ir abelnus dalykus dėstau, (ii įsigilinus imriau ’stvbpi. bž išdavy>tę valstybė sunkiai baudžia, tan-

tas L. R K. Federacijos kongrese į mulkmenas. lengva pamatyti, kad pas lietuvius : kiausia mirtimi. Tauta, ypač silpnesnė, negali pa- 
....... . i •’, * t , tiek laisvamaniškų bei socialistišku raštu, kad Jie- i našiai bausti už ištautėjimą. bet ji meta nutautė-J-.-ii kvu-riamas padarvti paskaita temoje: Ar . , ,, ; . , . ; . ‘ , . . ,., , • > . i i >' -u-- . ■ tuviu kalba vra nekaipo laisvamanvbes įrankis ir tuo hams paniekos žodi ir juodais bruožais įrašo juos įiiuluvvne kenuia katalik\l>ei ? Žinoma, su tuouu • ‘ ; • • 1 'i- - , , - • ... • . ... . ! midų katalikvbei kenksminga,sujiratiiuu. kad nekenkia, nes kitaip nebūčiau ne -

kviestas tą paskaitą daryti. Rodos čia nė paskaita, Jeigu ir taip būtų, tai ką gi Išsakyti apie ang- 
r.ebūlų reikalinga, nes kam gi įrodinėti tai. kas ir Jų kalbą.’ Lietuvių visgi didesnė pusė katalikių o 
l>e įrodinėjimo aišku. Nebent., jeigu tą temą taip ' angliškai kalbančių vargiai bus dešimtas nuošimtis, 
-ntornuilavus: “ar žmonių kalba priešinga katali-■ Bet. ačiū Dievui, taip nėra, kaip kad lietuvy- 
i.ylvi ; ” Vadinasi. l»y kokios tautos kalba: angb.u : bės priešai norėtų kam Įkalbėti. Lietuviai A'meriko-

iŠ

etuvai pražuti( 
^Binirtkus.

Visa tai turėdami galvoje sustiprinkime savo veikimą, 
arodykime daugiau pasiauka-vimo darbininkų reikalams, 

m^uomet patamsių galybes bus sutrintos. Pradėkime bur- 
1 savo pajėgas jau dabar ir mes'kovą laimėsime kaip ir 

’mian. Ir Maskvos raudonajam smakui nieko daugiau 
jeliks, kaip ruošti naujus užmušimus, naujus darbiuin- 
paverginio būdus. — Kauno •‘Darbininkas.'

Kiekvienas ligi Naujų Metą surinkęs S prenūmefetM tris 
Rytojus) ir prisiuntęs “Darbininko’’ administracijai pinigus už 
prenumeratas, gaus tokiam pat laikui vieną “Darbininko” prenu- 

^eratą «»u ar savo giminėms dykat

l^^ipatogiproga ųožĄidirirfi ketvertu

je. bet ypač tėvynėje, taip uoliai darbųofasi tikėji 
mo dirvoje, kad net patys anglų laikraščiai kaip 
ant^i Jėzuitų “America." vadina Lietuvą “a Cath- 
olicTiepublic.“ Pasirodo, kad svetimtaučiai geriau 
įvertina mūsų pastangas ir darbuotę, negu mes pa
tys, Jiems visai neišrodo. kad lietuvybė peri lais-} ' 
vaąianybę. Jie pabrėžia, kad Lietuvos Prezidentas 
katąįijkas. kad parlamento didesnė dalis katalikų, 

bet yra vienintelis Įrankis tikėjimui išplėsti,fkąd fląug ten katalikiškų laikraščių ir mokyklų, kad 
:-I ■ iruudies nušistatyunas katalikiškas. Lietuva svetim

taučiams atrųdo ne kaip laisvamahybės peras, bet 
kaip katalikybes šaltinis. Nekuriems lietuviams tie 
dalykai atordo visai kitoniškai, jie pripratę dar 
žiūrėti į ?ąvę peUsenoHinės nišų vergijos akinius ir 
niekinti viską, %as lietuviška. Toks smarkus buvo 
rušifikacijos bei polonizacijos smūgis^kad silpnes
nės galvos jr pp šiai dienai nega|i nuo jo atsipeikėti.

Ištautęjimas yrąs liūdnas-įvykis^ kokiu jis. ten 
inotyvu hę.būtų motyvuojamas. Bet kuomet išįati- 

jis jau 
?vir8taaĮŪ4*utftdmą,. I. o to-# ' evien.

vokiečiu, franeūzų. japonui ir 1.1., nes kam gi čia 
išskmti lietuvių kalbą, tartum ji būtų, ne žmonių 
bailia.

į taip pastatytą klausimą"Šv. Paulius štai kaip 
atsako: "Tikėjimas iš girdėjimo. Kaip Įtikės, jei
gu negirdės, o kaip girdės be pamokslininko?Iš 
čia matyt, kad žmonių kalba, o Tuo būdu ir rie
tuvių kalinu ne tik nekenkia tikėjimui.;bei katali- 
kyKiw 1„. ___.v

ir geriausias katalikybės agentas. ;
* Bet čia. žinoma, bus pri«kiiištųt :^ad ne lietu

vių kalbą, tik lietuvybė hei lietuviu patriotizmas čio
nai apkalbamas. Labai gerai. .Jeigu lietuvių pa
triotizmas smerktinas, tai tuo pačiu dėsniu smerk
tinas ir kitų tauh] patriotizmai būtent: franeūzų, 
italų, leąkų ir tų pačių amerikiečių, kurie ir susida-. 
to iš visu tautų kongfemeratoJVe: šiupinio. Ir antra 
vertus, jei amerikiečių patrįotizjfius taip girtinas, 
kad prieš jį visiems reikia nusisukti, tai;|ęuriuę^iės- 
nių liėtuvių patriotizmas turi Jaįti peiktinas? ,<4©??

7 dpryįe,'

j -avo istoriją.
Bet čia nutautėliai mėgins savę pateisinti šiuo 

i argumentu. Mes. girdi, permatome, kad lietuviai 
į Amerikoje neišsilaikys. Visa jaunuomenė kalba ang
liškai. ir kad prie jos prieiti ir mes turime kalbėti 
angliškai, ir juo greičiau susivienodinsimo, juo ge
riau.

Henrykas Sienkievičius aprašydamas mūšį tarp ■ 
Liamlles bajorėlių ir švedų, sako, kad vienam su
sirėmime Liaudiečių būrys nugalėjo švedus, kurie 
pasileido bėgti, o Liaudiečiai vytis. Retkarčiais’ 
koks švedas atsigrįždavo ir mėgindavo gintis, bet 
dauguma palenkdavo sprandą, kad palengvinąs Lite- 
tuvoš kareiviams nukirsti jiems galvą. Ar ir mes j 
paseksime tą negarbingą švedų elgesį? . -

Pagalios dar nėja tam būtino reikalo,. 
Amerikoj gimusios jaunuomenės nusistatymas 
priklauso nuo jos auklėjimo. Jei lietuviškai išąiH^r 
lėti, mūsų jaunuoliai ir jaunuolės parodo daug 
rtiviško patriotizmo ir puikiai susikalba ir susirilĮai^ 
nėja lietuvių kalboje. Pastarosios Vyčių pastaJiga3^^f| 
suderinti Amerikos jaunimą su lietuvybe 
mingai pavyko, kad Amerikoje gimę Vyčiai 
se.ir šiaip jau susirinkimuose daro gražaus lietuyj^^^ 
ko įspūdžio, ne vien tik paviršutiniai, bet 
gelmeje.,/ J ; -

J
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Virimo Receptai
l-.MktiLr.iH visachl rekomenduoja mer

gautiems žmonėms kiaušinienės katlau- 
S» ji y rį leiigvai virškinama ir tuo pat 
laiku labai maistinga .ir gaivinanti.Tai 
yru geriausias maistus vaikams, ir 
reiktų jiems kasdien duoti. Sekantis 
receptas paganėdina jų skoni.

Savory - Kiaušinienė 
kiaušiniai
ir pusė puoduko evaporuted pieno 
h- čvėrtis puoduko vandens, 
šaukštukai svogūnų, smulkiai
tarkuotų

I’ųsė šaukštuko baltų pipirų
2 šaukštai turpyto sviesto
1 šaukštukas paprikos 
žiupsnelis raudonj>ipirių. 
Suplak kiaušinius iki jie bus

- A|outellp,- tat Tiktiai, miesteli u- 
kas, nes vos tikkelis desėtkus 
gyventojų teturi. Nieko ypa
tingo jame. Tiesa,, besama ke
leto dirbtuvėlių;, taj visa. O 
lietuvių jame,“ tai devynios ga 
lybės! Taip vadinamoje Brock- 
tono apylinkėje net ir su žibu
riu nerasi kitataučio. Tuo at
žvilgių Montello labai puošto-

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patririnrį 
S^agerlįinHu jož žinojimo atlikinėjant pateigus Imųai šeuniniti- 

. Sįtc ir Hi.oįjua. salose skiltyse kas savaitę tilps strMpsneliai įu- 
7--žfc- buš indeurys kožuai Lietuvei šeimininkei.

■Ilill” IH'S

Mrnmos kuopelę- ir pųošti yaidi- i. 
uumis. Perskaičius centro raš-; Į 
tą dėl naujo boilerio lėšų, 1 
si rinkimas vienbalsiai nutarė 
paaukoti naujo boilerio pasta
tymui 10 dolerių.

Pluladelphiečių auką centras 
jau gavo ir nuoširdžiai dėkoja. 
Tepaseka tą pavyzdi ir kitos 
kuopos?

į* . " . ? '-% r.

taipgi anksčiau^suvartoda-l 
mas miegui apie & valandas. 

. ^Negadink savo nakties ra- 
mumtiir pusilgio nArint sun
kaus proto arba kūno darbu 
nrieš einant gulti. Rytą kel
kis tuo jaus iš lovos, nesivar- 
tydamas joje pabudęs.

Neprisileisti ligos daug 
lengviau, negu ją gydyt.-Ne
prisileisti ligos galima tiktai 
pildant svarbiausias sveika
tos taisykles, paimtas iš mo
kslo, kuris vadinas higiena.

11. Žinok, kad dauguma 
ligų atsiranda užkrėtimu 
nuo kitą ligonių arba nema
tomų paprasta akimi bacilų, 
smulkiausių kenksmingų gy- 
vūnvėlių, bakterijomis vadi
namų.

12. Neužmiršk, kad bakte
rijos dažniausia gyvena ne
švariuose butuose ir ant visli 
nešvarių daiktų, ir* kad jų 
ypatingai daug yra vandeny
je miesto upių ir plūdų, už
versta nešvaruibais, kurie 
subėga į juos, ir ant Įvairių

KŪNO HIGIENA
L Šviežias oras ir saulės 

šviesa būtinai reikalinga 
sveikatos palaikymui, todėl 
reikia įvairiais būdais rūpin- 

zties, kad i gyvenamąsias vie
tas įeitų kuodaugiaūsia švie
žio oro ir saulės spindulių.

2. Stengkis užgrūdinti sa
ve, apmazgodamas kasdien 
visą savo kūną, arba bent 
viršutinę jo dalį šaltu vande
niu. Vaikščiok, kuomet ga
lima, į pirtį sykį į savaitę, 
arba daryk sau kasdien šiltą 
vanią nuprausti kūną.

3. Šiltam orui esant, mau- 
dykis atvirame ore^ geriau
sia vandenyje, saulės spin
duliais sušildytame.

4. Burną, dantis ir gerklę vaisių ir daržovių pavirs
laikyk švarume; kiekvieną šiauš. vįl
rvta ir kiekvieną vakarą, oi - ♦
tarpgi ir po kiekvieno valgy-1 , x. . . f • .

. i - t •• niet gerti virinta vandeni, nia gerokai praplauk juos. ( b /
_ „ .. mes tokiame vandenyje bak

terijos jau užmuštos ir, žino- 
■ma. nekenksmingos.

14. Saugokis kaišioti Į bur
ną tekių daiktų, kurie nuo
lat eina per rankas, kaip an
tai : pinigai, paišeliai ir t. t. 
O taipgi nekišk pirštą Į bur
ną. kuomet esi jais palytėjęs 
kitus daiktus.

15. Vyniok duoną, bulkas 
ir kitą maistą tiktai Į švarų, 
niekuomet dar : vartotą po
pietį. o jei laikai - 'kius daik
tus pintinėlėje, .ai išdul- 
ikink ją. iškratyk iš jos tru
mpinius, Į kuriuos greitai pri- 
!si renka bakterijų.
| 16. Prieš pradedant val-
’-gyt vaisius ir daržoves, nu
plauk nuo jų žievelę, arba 
nuplauk juos virintu vande- 
miu.
j 17- Įsidūręs adata, arba vi- ;šutinių drabužiui kol nesugri-:
nimi arba kitokiais meta Ii-1 ši namon. <iu* j>aju<>sut vhiHje. virink janH-*iipr.t

,, . . .. , v, Į soHttr-iją lw>r:tkso j»er trumpų liukų i.'
22. oaUgOKlS gei'tl karsto )>n<«las. tuoj. Rsivnlys ir pabals.

DARBININKO” MUZIKA- 
LIS VAKARAS

“Darbininko” muzikaliam 
vakarėly, be suminėtųjų ank- 
ščiau'menininkų, dar pasižadė 
jo dalyvauti p-lė M. Blažau*- 
kaitė iš New Britain, Conn. ir 
Montellos vargonininkas J. 
Banys. Labai galimas daiktas, 
kad visas Alontellos Šv. Roko 
parapijos choras prie to nepa
prasto vakaro programos išpil
dymo prisidės.

Vakaras turės Įvykti So. 
Bostono jtfunicipal Buildiugc. 
Visos smulkmenos bus pa
skelbtos kiek vėliau.

* ^bituk^š,'
■ •:*?’veriejgaidja.ir
- įveikia,/ JDraūgijij skai&us 'di^ 

odelis, bet vyrauja L. D. K. S. 
2 kuopa.

Lapkričio 22 dieną, sekma
dieny, gražiam rytui saulutės 

.spinduliuose besimaudant, apie 
10:30 v., iš parapijos svetainės 
patraukė didelė-didele miniu 

-su baltomis gėlėmis nukaišyta, 
su Šv. Juozapo vėliava-karūnč- 
le vedina. Tai L. D. K. S. 2 
kuopa su gausiu narių skaičiu-

Rašo ISABELLE KAY

I:pi:jglaudė po. tavoj
■■ Jani bąd, iąū 

^•nuoširdus actu.

• MOTINŲ IR ,4ggi
KIŲ SVEIKA

BRIGHTON, MASS.
28 lapkričio, šeštadieny. Lie

tuvių Kooperacijos salėje, S 
vai: vak. vaidins “Dzimdzių” 
grupe. Juokų iki ausų. Atsi
lankykite.

5. Vaikščiok kaip galima 
ilgiau atvirame ore, pasinau
dodamas šviežiu oru.

6. Nesirėdyk perdaug šil
tai. Galvą padengk tik iš 
lengvo, o kaklas tebūna vi
sai neaprištas.

7. Nesivaržyk perdaug sti
priai (pav.. juosta arba kitu 
kuo) jokių kūno daliu.

8. Avalinės pavydai a s. y- 
patingai pėdos, privalo būti 
tinkamos tavo kojos pavida
lui. Augštos kurkos kenkia, 
geriausia naudotis plačiomis 
ir žemomis.

9. Niekuomet nenešiok šla
pių pančiakų, batų arba šla
pių drabužių, bet numesk 
juos kaip tik galima grei
čiau ir apsivilk viskuo sau
su.

10. Gerk ir valgyk su sai
ku: saugokis sugedusio ir 
blogai išvirto maisto, o taip-)— _ ... ... ----------- . .. ______ ,
gi ir vaistų, prisipratink niais daiktais, tuojau pra- 
prie prasto ir valgyk per die-įplauk žaizdelę spiritu arba jxi šalto ir atbulai. į
ną (parą) ne daugiau, kaip šaltu vandeniu, grynu, nes 23. Vos tik pasijusi nesvei-< 
tris sykius: nevartok labai panašūs daiktai dažnai būna Įkas esąs, kreipkis prie (lak- i 
erzinančių daiktų, kaip tai: aptraukti rūdimis, kurios turo, jis patars. j

patekę i žmogaus _ki'a u jei jį 
užkrečia.

18. Saugokis buvoti to
kiuose butuose, kame maža 
tėra oro, arba kame oras su
gedęs, turintis savyje daug 
bakterijų.'

19. Neužmiršk, kad ligas 
platina taipogi ir pei-sišaldyr 
mas. Todėl saugokis jo.

20. Saugokis sėdėti ten, 
kame yra vėjo traukimas, ir 
vengk išeiti sukaitęs iš šilto 
kambario į šaltą orą.

21. Stengkis apsivilkti su
lig oro. neperdaug šiltai, ne- j

Imttt gružus ir švelnus, be r ne portati- 
dųs. visai jų nekrakuudink. Lui jie 
visai išdžiūsta, paskui pamerk t karšią 
vandeni ir tuoj ištraukus perleisk t»*r 
mašininį gtyžtttvą. Sulankstyk lygiai 
ir susuk į saus;) audeklą tini kelių va
landų, Paskui prosyk su gerti! kaišei 
prosu ir lininiai bus gražus ir blizgės.

Senų gazo mentelių nemnneskit. l):t- 
lykas iš ko jie padaryti yra labai ge
ras valymui auksinių ir sidabriniu da
lykų ir gražmenų. Ji reikia trinti visai 
sausą su šmoteliu chainois uitos.

Pirm kalsiant-viiii ' ,
jį į>oi- ploną šmotą muilo. RamatysP, 
kad vinis lys Į medi lengyai ir jiejH'f- 
-kels jo.

Grožės Patarimai
Gamta laikė, kad kožna moteris tu

rėtų puikią figūrą. Išlankstymai figų- 
rojeyra kitokie pas kiekvieną ypatą. jo- 
kje du nėra -pa našus. Todėl reikia žiū
rėti. kad korsetas butų pritaikintu-', 
kad priduotu puikumą figllai. I'eržiti-

tvarkingai eidanii pasie-
• / ' "į:'’ t/Į 

3HU;ties titiffŪĮnįo 
įmgįai^ižsitidąidę į dvieili, se- 
Jįa pašventinimo ceremonijas. 
Tamaldos. Iškilmėms pritai- 
kitią-pamokslą sako gerb. kle
bonas kun. J. Švagždys. Apie 
darbininko vargus, apie dar
bininko siekius ir jo aštriapro- 
įčius bei kietaširdžius išnaudo- 
tijus, apie jųjų kovą rimtai ir 
■Įtikinančiai pamokslininkas 
kalba Nurodo skirtumą taip 
anų raudonųjų darbininkų ko- 
votojy, kurie dega vien kerš
tu, kurie eina kits kitą žudyti, 
ir tarp šių ramiųjų, kurie sto
vi po savo globėjo Šv. Juoza
po vėliava ii1 .seka Išganytojo 
pėdomis. Sunku būtų visą tą 
gražų ti tikrai 'turiningą pa 
mokslą pasekti, nes nėra gali
mybės ištisai tą padaryti. Ga- 
ua to, kad tie gražūs žodžiai 
įsmigo kiekvieno klausytojo 
širdin.

Pamaldoms pasibaigus, visi 
išsiblaškę ties bažnyčia šneku
čiuoja. Ūpas gri’a-s, visi links
mi.

Iškilmėse dalyvavo Centro 
sekretorius J. Dikinis ir svečiai 
D r. Ah Bagdonas ir artistas V. 
Dineika. $

Vaidinimas
Vakarop, šv. Roko parapijos 

salėje, įvyko dzundziškas vai- 
jdiiiiinas. Dalyvavo: dzimdziai 
j J. Bikinis ir V. Dineika ir bos- 
!tonietės,p-lės M. ti 0. Grybai
tės. M. Sakalauskaite ir M. 

j į tiKHlį. ]>ofveik L)u>evkiLite. Ankarą atidaiė
tir. M. Bagdonas su trumpa 

i bet gana turininga prakalbėti 
I apie LDKS. organizaciją, Įvy
kusią iškilmę ir apie spjaudės 
palaikymą. Kalbėtojas mily-

lome
lio spalvos, lindėk pieną ir vandeni, 
paskui kitus dalykus išskyrus sviešstą 
ir papriką. Suplak viską gerai ir su
pilk i taukuotus-'puodelius. Paskui Už
pilk ant viršaus sutarpytą sviestą kož- 
nam puodeliui, apibarstyk paprika ant 

To. ir indėk kepimui i lėkštę su van
deniu. Kuomet gatavas duoti i stalą, 
išversk kožnatn paskirai į lėkštes ir 
apipilk šoku kokj'mėgstat.

Virtuvės Reikaluose
Jeigu Įieėius aptyška laukais laiko 

kepinio, nuvalyk taukus tuoj su lai
kraščiu.

Išvalymui skarvadų išlašink visus 
tankus lauk, iššluostyk skarvadą su 
laikraščiu ir pusė valymo darbo bus 
atlikta.

Jeigu jums pritrukti; pyraginit.t m il
tu ir jų neturėtumėt, galit pasidaryt 
gerą pavaduotojų sudėjus keturis kuo
dukus miltų su vienu puoduku kukurti- 
-.ų krakmolo.

šaukštukas demono skystimo prie 
• • t j .- kvortos vandens padarys rvžius labaiĮ Atsisegiok atkilame Oie vir= baltus ir neduos grūdams sulipti laike

Ypatiška Sveikata

ataiiią ved’ di'. Bagdonas, ku
ris nešykšjėjo juokeliu artistu 
rekoitiTiK liteliai. ProgiTinias
vreii ir tzyvai praėji). Publika 
k hgūt e- k leg e j fi. Dainų, mono- 

Jialotrvi ir visokių “fo-
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Taisyklingas Maudymąsir; 
dymas Svarbus

Ktidiikus reikia sykj į dieną liji 
iei gydytojas neį.-ako kitaip. Kytį«. 
geriausias laikas (pirm peuSjifiijO 
nors gulimu ir vakare, jei patogu:^ 
ijikio nereikia matulyti bent yaltmdiįį 

'po penėjimo, neigi tuoj prieš IšveS* " 
oran.

Pirm bambos užgijimo veikiai 
skepeta nubraukti. Paskui maudjtĮs 
nioje. Tą vartojant reikia jšHdytgSi 
nr vandeniu, o paskui dapilti kįeli. 
kia šalto. Vanduo turi būti tomlb 
tuiuo. kai- kūnas, apie 98 iki 
uit; Fabrenheit. Patartina vartotf.tė. 
moniclrą. Jie nebrangus ir butini" griĮeĮ 
tinntii. O jei Uk'galttna, lai motiaa^u 
patikrfnti vandenį su alktiue. JėiV 
tltni patogiai šiltas kuuui, tirt , 
Niekados neliek karšto vandens 
nią kūdikiui ten esant, nes yraš'pįiĖ^p^ 
iii- nuplikinti jo opią odą.

Pirm ntirCnlymo. pridabok, kat 
kas jau butu prirengta. iVirusaiį 
la> ir milteliai turi būti po raikysite 
Ias turi būti gryniausias, baltaš’lf' 
kvepalą. Labai, mažai jo varMJį4 
svarbu pridulMti. kad kūdikis būt. 
uiaudyiinti gerai numazgotas, kad'tt
10 nei trupučio ant odos neliktų,
nos rankos turi Imti švarios, o.i 
įtose nereikia špilkų, kad neįdreSk! 
kiidikio. y

Maudant, kūdikio gtilvą reiklia
11 pirmučiausia. Pridabok, kad 
neįeitų i akis., švarus rankšluosffšį-gg 
rišiąs ant akių išvengs to.-

Įintrilyk gabu gerai if’iium 
nai ir greitai... Po to reikia 
ir lengvai nutrinti visą kūnelį stfr-Įn^fc^^ 
št;i -keįk'tėle. I’o to j*i!nui numazįgo 
visą odą nuo nutilo. Nušluostyk 
tais m inkštais ,'ibrusuis. iretrmajft., 
prblūli<>i;ii)i. Jei kudikis misąi^Si® 
mus. tai miltelių labui mažai reikti^ 
G i-a nas ■ taikumas reikia įdulkini

kianr

JIlOTUi:

• du. f) kitų 
nais” pajuo- 
o publikoje, 
velninė. kai

učs ti-j tKli.ngo.y 
iezojitno. Tais?__
šmikšiu tnuštardo^^ 
« vįtnTtenio.
kiti dvi ur tris
•ai iiuii'infi ir t! vj

)»iprastai tututi 
Tvcpatartiy

i lt.une ore, ję

kia Tuoj namloti. o net ir ka 
iluo jrerai. Jeicrt žaizda tins 
deda skaudėti ir ĮK'ršėti. pat 
žeistai ypatai kreipti* prie.

— lydėjo

Labai st* 
prasidėjo i

Mes Rekomenduojame pirkti Sekančius Produktus: 
;ėros šeimininkės taupo leibelius ST ANT’ARD ir CHALLENGE I’iei 

nnjriŲ dovanų. nes tas pienas ne ii k pa^:iniiiit:T? iš goriausio pieno ii

-ihaiizč nionl<>- 
22 dienos išld! •

ui.įsjiko "> 'l\l'.jac,

Tėmyk Pavojaus ženklus " 
Nedapenėjimo

I ;ž.:r:Inu tėvų J).•<[;<[«.nė! ų vaikų neį 
i tiri ii'’’ :n:iži:iti''i<>s idėjom, kati jie' 
įniko* piiMijinu'o* padėtie*. Ar jųs maš 
i.ut. k.-i'l \i<’’ia* tročibilis musų valfenį 
:n«.k\kP>*<' butų neibipeučt i ir nėįliS-š 
.vr-r'i i jvi tčv.-ij tą žiuoiu? Nedapeų*’’’'1’ 
nia* \ i*:i<k>* veikia paslapčiomis; Viii 

pakasi jei neblts gHfi 
iili'i skaičiiiu.* sotybės maisto, bet 
k:i*ium* r-iim taip išlėto, kad motloėį^

i r ,h r .rakiais atsiminimais [
ų. Nesenai vesti ekspprfjŠgĮ^; 
mokyklos vaikų paro'" 

•mi« ypatumai veikia
pv»K'l U**.

SAeiVr'A- iii 11^ .it m i //xiuu.i /MJf gdįtftį 
tį: ir ĮHiHiiičk. riiciči'iL

bą, kad kitaip nemoka ir nenori melstis. Argi būtų 
gražus darbas plėšti iš tų vaikelių lūpų Įgimtąją kal
bą, kad jie negalėtų nė su tėvais susikalbėti ir tuo 
būdu žūtine tik tautiškai, bet ir doriškai t Juk kuo
met šeimynoje Įvyksta tokia netvarka, kad tėvai ne
susikalba su vaikais, tuomet tėvų įtaka į vaikus vi
siškai išnyksta ir namuose susidaro tartum dvi ko
lonija: angliška ir lietuviška, ir sątykiai tarp jų pa
sidaro ne tik svetimi, bet ir neprietelingi, rodos ko
kiu du priešingu būriu, ieškančiu tik progjos susi
remti- Tokioj atmosferoj išauklėti vaikai neranda 
savo namuose šeimyniškos šilumos ir bematant ber
niukai virsta kriminalistais, o mergaitės valkatomis. 
„Vargas šeimynoms, kuriose vaikai neturi nieko ben
dra su tėvais! O tas kaip tik įvykstamutautėlių šei
mynose.

T‘ Gal'kas pasakys, kad čia jau perdėta. Taip blo
gai/ girdi, nesama.

Taip, gali būti ir išimčių, ir tuose atsitikimuose 
perdėta, bet aplamai imant, vaizdelis čia teisingas, 
SU ta nebent,pastaba, kad čia permažai pasakyta, 
ir gyvenimas dar blogesnių vaizdų atvaizduoja, ne
gu čia parašyta. f ... •,

Tas viskas gerai, gal prikiš man oponentai, bet 
-k;4 gi sveikas pasakyti apie dabar, vykdomą aifieri- 
Kanizacijąl Ar gi mes galime priešintis šios šalies 
ęutiMtetyjnui ir auklėti vaikus lietuvių dvasioje? Juk 
čia -reikia begalinės drąsos bei atkaklumo. Už tą

4 lietuvišką darbjidtę gali supykti amerikaniža- 
Vadai ir pakenkti: mūsų tautai kaipo jieišti-

reikia tauti-

to-jhhas Įstatymais niekur nėra ir negali būti drau
džiamas, nes jis priklauso prie gamtos Įstatymų, (i 
_jei kas šnairuotų Į mus už vartojimą poterių lietuviu 
klabėję, tai ką mes turim paisyt! čia būtų pra
vartu atsiminti vieno poeto žodžiai, kuriuos yra pa
rašęs-pačibjc Lietuvių atgimimo ]>radžio.p\ kuomet 
rūsai. lenkai ir vokiečiai kiek įmanydami varžė Lie-1 
tuvių tautai atbudimą: j

Tegul supyksta kas nežino j
Kalba senoji kaip miela. i
Kurioj’ mus “Tėve mūs' ” mokino 
Tėtušis niicls ir motina!

Po to visko rodos netenka abejoti, kad lietuvy
bė nekenkia katalikybei. Bet ištautėjimas nemaža 
kenkia katalikybei, apie tai ir netenka abejoti.

Kokia gi iš to visko išvadai Išvada, rodos, la 
’ttii aiški ir pati sifilyte^siūlosi, kad ją įvykintume, 

patapote naujais‘Amerikos Kaip audrai artinantis visi bėga pastogėn, taip ir 
piliečiais ir nuo šios dienos turite eiti savo pareigas, g*®5*, nutautinimui gresiant, kuoskaltlingiausiai <lė 

Jtimės.ftriė Federacijos ir ją šelpkime ne tik moraliai, 
įmrv .! urcuz'.a^.uKii. Nūnai Federacija turi užsibrė- 
žttsi prakilnų tikslą: šelpti Lietuvių moksleiviją A- 

. Ji tari labai 
daugmoksleiviipstipendijantų, kuriems išlaikyti reų 
dtia- stambių lėšų. Auklėdami susipratusiu^ intdi- 

?įš jūs-būtinai reikalaujam: kad politiniame Anieri§»<$entus.mes atsispirsime prieš ištaūtėjimo pavojų ti 
nusikratysime daromojo mums priekaišto, kam lie- 
luyiai katalikai pigiai parduoda savo-tautybę. To 
įiiekuomat nebuvo ir nebus! - <

š Ūedėraci,ja rengtatiidžįulį vaftįfiėtiiyių mbkslei- 
Bttikimeš viti jai pta&ą, žiiiod&mi 

,’diįį.tengjausiįda^'

bijokit, ameriklbčiai moka pagerbti vyriškumą, ir 
tas mūsų tauta nė kiek neužkenks.

Čia man vėl prisimena epizodas iš Sienkevičiaus 
apysakų. Turbūt Jeremijus Visniovieckis lenkų va
das, paėmė nelaisvėn keletą būrių kazokų ukrainie- 
rių. Visus pasmerkė pakarti, bet kadangi belais- 
.vių buvo daug, o budelių mažai, tai visos ceremoni
jos sutrumpinimui Įsakė belaisviaips patiems pasi
karti, ir tai greitai, nes, girdi, jei atidėliosite, tai 
smarkiai-supyksiu. Ir belaisviai kuogreičiausiai pa
sikorė, kad nesupykinus galingo vado!

Ar ir mes norime tautiniai save pasmaugti, kad 
nesupykinus vieno-kito trumparegio fanatiko? Sa
kau, vieno-kito, nes dauguma amerikiečių daug pla
čiau ir išmintingiau Į dalykus žiūri.

Vienas amerikietis teisėjas, sakydamas prakal
bų naujai naturalizuotiems piliečiams, štai kaip į 
juos prabilo: “Jūs dabar pato]

The
New;.

Jei pasiusite šį apgarsinimą į 
Borden Company,, Borden Buiiding, 
York, jie pasakys jūsų- kalboje, 
penėti jūsų kūd&j su Ęągte Bfenu,

Bet atsiminkite, kad mes iš jūs nereikalaujainjė už- J 
nrifšti jūsų Įgimtąją tėvynę ir tėvų kalbą. ' Mokėtiį hčt ir medžiaginiai

Gera dirbti niont-elliečiaiH^ į aių 
po savo dvasios vado kun. J. 
Svagržtlžno globa. Be „jo mm 
širdans patarimo, pritarimo ir

sau-

žinoma, turite angliškai, nes negalima gyventi Šipf i
šaly nemokant jos kalbos, bet neužmirškite ir savo ^tierikoje, Lietuvoje ir užsieniuose. 
■Įgjiiitbsios kalbos, nes mes patys nelabai branginanr 
žmogų, kurš užmiršta gimtąją šalĮ. Bet mes Starką

‘kos nusistatyme būtumėte su Ameriką.”
Laljai tiksliai ir išniintingarpasakyta. Tr ašcia 

nekliudau politinės orientacijos. Ji turi būt ameri
kietiška, nes mes negalime kurti valstybes valsty
bėje, kUi^iygiat ir Lietuvą n^ak^tę"sawvalsti^^

Niekas nėra pergera jūsų kūdikiui. 
Duokite jam geriausį — Borden’a 
Eagie Pieną. Jis absoliutiškai 
gus ir grynas.



REIKALINGA
gerai patyrusių ‘darbininkų urje anlų 
darbo.. -Merginos ir-gi reikalingos. 
AMERICAN RUBBER <’O„ irti Ken- 
<l:»l skvero, ('‘ambrklge, Mass. ( L.-2G)

HĄJJ.^'piąay
ugtauigi

CAMBRIDGE, MASS.

®įsni
nežinau

§||g|

' ' LANT RENOOS 4 RUIMAIBalandėlis

2l..'UM).

vidonis.

3G1 W. Broadivay

.Si., i'ity I’oiiH 
'psis savininką.

CITY POKŠTE 4 Šeimyna 20 kiimlm- 
i] namas, su iniprr>vemeni:tts elektri-

k n e. Paeina iš Lietuvos, vtytaus uar.. 
PadvariškiŲ kaimo. Prašini atsiliepti 
arfai kas žino .praitešri. ONA KERIE-

kųn. \bųvo
; vakarienę parapijos- 

Vakar;
puiki. Vakarienės 

nąkjebonas kun. Čepukaitis 
choro atliktus gerus 
Chorast rumpn laiku 

isu'rengęs 3 koncertus ir 2 
IŠ ko pelno pasidarė 

)02^^ta*m^vargonimiikas 
IŠį *' rj^fė kitą veikėją

m #Wti. Šisai, ir-gi
ę džiąųgsino iš choro iiolu- 
gtĮBilvo ir daugiau -smagių 
glbeliiĮj

®|4hartford, conn.
^^ąipkr. 22, Čia Įvyko LDKS. 
IIIoįhl Apsk. suvažiavimas. 
ISain_y\. Vaškelis prakalbėjo Į 
idęlėgatus linkėdamas daug ge- 

dėl LDKS. ir nurodė kokią 
l&^dąyra organizuotiems dar-

Lapkričio 27 d., penktadie
ny, j Cambridige atvyksta 
dzimdziai J. Bikinis ir V. Di
neika, kurie bostoniečių pade
dami, parapijos salėje, 8 vai. 
vak. suvaidins labai juokingų' 
komediją. “Pasiutusi Uošvė.” 
Po vaidinimo būsią ir daugiau 
margumynų.

ttįfol$5 ?'em : 
miško. Parduo

siu 'Węą^įų«jĮ>a5įimlĮ}i.’§įu ąnt proper-j 
'fėš? Pl,£ft^JipŽl.uių kreipkitės per ląlš- 
įkus,. J.-įjAŠU.pNA'S, ,f?ongress Avė.. 
VVateibpįy,. jSMĮgy ' ~ (Gr.-3)

J • PSėYšiiūsokių^ surengimo 
rSpestingąi darbavosi patys

Kriitter
:^ą- trinidnėi^ ■ mašinų^ tolti 1 radtųąS 
'iAi?to.'Knlttįt,’^;ąnt-Jkuri0g.-operaf6raį. 
gali nerti, mūikštų.'žiltų vilpų1 pąfcš'ak 
-kas, pagalmurbdynius suteikiamus kom
panijos. ‘ :

L Per šimtrifečiD's ra..neriamoji nmšlnh 
pagelbėjo tnkstąnčlagts moterų kurtos 
noyi padidinti salto IplSutais, įbs-maž$s 
neriamos- mašinos tonis Snoterims laimi 
pagelbsti ir jos neimamos nždirha 
mažai pinigų ttel rižfitfiįymo šelmynos 19- 
njun’J-, . . . . V >» >

Knomęt atėjo ma^iKEKunžius, tnj4 >e 
rtamos mašinos •:lilčo-»mlAf<^agerintos. 
Rankomis nerimas negali tuisllyginti su 
šiuo nėriniu ir- aamažiį runku nerimas 
visai išnyko. Dabar?Auto Knitting ran
dasi moderniškuose namuose, greitas, 
malonus, bet. ne ;jnaš|nų. darbas, dar 
prie to galitjia dauėt I malemtitną darbo 
namie.

Faktiškai, ši mašina dabar yra var
tojama netik Jungtinėse Valstijose, bet 
taipgi ir kitose šalyse. Auto Knlrting 
Įvedė į namus artistinį' nerimo darlią. 

, ši mašina jau labai daug pagerina šei- 
mynmir pagelbėjo plnigiškuose reika
luose. ■

Su šia mašina galima nerti su dau
geliu adatų Įš sykių vietoj A.viejų ran
komis ir (ląUms atliekamas: labaF grei
toj. Į vieną dieną galima padaryti ki
bai daug darbo. . .

Su Auto Knittėr galima nerti mote
rų ir vytų panėiakas, valkams pančta- 
kas. vaikams batukus ir daugelį Ritų 
mažų dalykų. Taipgi Seterius. Kepu-" 
ves, Golfo Pančiakas, Gražias Pnnčia.- 
kas. Batukus, šalikus.

Standard pančlakas galima parduoti 
kaimynams ir-j vietines krautuves, o 
kitas galima nusiųsti į kompanijos i>an- 
čiakų departmentį ir gauti už jas nu
statytą kainą.

Kompanija sako, kad ji yra jau pri
ėmusi ir išmokėjusi virš dviejų ir puses 
milionų porų pančiakų padarvtų ant iš
dirbtų mašinų. Kompanija yra 10 me
tų senumo. įsteigta 1915. Ir turi inves
tavusi daug kapitalo. Smulkmenas ga
lit gauti jei pnrašysit pas Auto Knitter 
Hosiory Čo., Ine.. Bnffalo. N. Y.

|U/$5,GOQ,OO0 Antanėlis-ir kiti,
tassgW anf. 
pešios senus vardus: ų JoldALtikisi to-

j^u ne ge.
Ųrętį, ings kuopos' 

pirminĮnke V. Marcinkoniu- 
Jėjau daug tiiketų išparda
vusi.

JUOZAS M.VEMA
(VĖRACKA)^' .f " T‘ 

LIETUVIS ADV0!CAW 
PRAKTIKUOJA DVlEJUOSĖ ’ 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.: 

414 W. Broadway 
Te). S. B. 094S

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180 .
RESIDENCUOS Tel. S. R, 3429-W

8<>imxieiiville,Mass.-e->Towv- 
Martin prieš pat ištėkėjimiV 
savo dukters,. 19 m. -ainžiaus, 
pervėrė ją ir paskui pęivėr- 
įū save. Abu ligoninėj Ėai- 

i ¥ ' •gia savo trumpas gyvenimo 
valandas. Abu be žado. Tė
vas su skustuvu pervėrė 
sprandą, o tuo pačiu skustu
vu persipjovė gerklę. ............. ........

Kaimynai sako, kiši tėvas įnepasilinksminęs - nepasišo- 
vis rūpinęsis apie tai, kad jo |j.pS 7 .
duktė ištekėjus galės būt ne- / o ar žinote kur 
laiminga. Jam išrodę, kad 
jos tyras netrukus po vestu
vių ją apleisiąs. Tos mintys 
jam protą sumaišę ir jis tą 
piktadarybę papildęs.

Taikstančiai žmoniątiiri 
jaknų ir pilvo bedą ir 

nepastebi to.
Tau nereikia kentėti užkietėji
mą, dispepsiją,, nevirškinimą, 

gastritį ir surūgusį pilvą,.
J ei tau reikia vaistų, tai 

vartok geriausius
Geriausias vaistas nuo nevirškinimo, 

užkietėjimo, dispepsijos, surugmlo pil
vo, jaknų gazais išpūtimo, ar kitokių 
pilvo negalių, l>ėdŲ ar skaudėjimo yra 
vadinamas BIONOI^

Ar tau skausta galva? Ar tau ro
dosi juodi taškai prieš akis, arba ar 

, nejunti kartais apsvaigimo, kuomet Jen- 
54 kiesi? Gal tau valgiai nėra gardus? 

Gal tu nervingas ir susierzinęs? Gal 
turi strėnose skaudėjimą? Gal taręs ne
sustiprina miegas? Gal tavo išvaizda 
išhliškus? Gal tavo liežuvis apsivėlęs? 
Gal tu turi blogą kvapą iš burnos -arba 
jauti burnoje negardumą? Gai tave 
dažnai tąso vemti, gal jauti pilve gur- 
guliavimą? Ar jauti nusilpęs? Gal ta
vo vidfiriai užkietėję ir sutulžėję? Vi
si šie apsireiškimai rodo, kad tu savo 
sveikata turi pasirūpinti be atidėlioji
mo. Atmink, kad BIOXOL sutelks tau 
palengvinimą tuč tuojau. Nuo šitą ne
galių kitokio geresnio vaisto rodos nė
ra. Tūkstančiai rado, kad BIOXOI. su
teikia greitą, maloni} palengvinimą nuo 
minėtų negalių. Jei tu esi vienasis tūk
stančio kentėtojų, kurs be reikalo ken-

PASIŠOK PRIEŠ 
ADVENTUS

Adventai jau čia pat. ši 
subata tai paskutinė pasi- 

jlinksminimo diena. . Ir kas- 
{'gi galėtų iškęsti tojo dienojo

|p Atstovų dainavo 14 nuo 2 
^tibpų, būtent: AVaterburio, 

Britain ir Hartford. Se-
Hljų vedimui vienbalsiai išrink- 
IpLapsk. valdyba. Iš raportų 
pasirodė, kad apsk. valdyba 
l^ėrai darbavosi. Raportai pri- 
gųūii su pagyrimu. Iš iždinin- 
|Bą raporto pasirodė, kad aps-' 
Okričio turtas siekia arti šešių 
Bųmtų dolerių. P-lė M. Bla- 
gtauskaitė išdavė raportų iš 
igraeito seimo. Raportas priim

ąs' su pagyrimu.
įjvA Mašiotas išdavė raportų iš 

eito išvažiavimo. Taip-sį
|ienhalsiai priimtas. Laimėji-

SS $10 aukso, kuris turėjo i- u nuo įvairių negaliu, kįlančųiš jak- 
- --i ±1 , ii ' ' nV Pi|vo ligų, tai tu turi laikyti sauryktl ant pikniko, ciel nesugra- .už pareigą dėl savo labo tučtuojau gan- 

o visų tikietu buvo atidė- ! ta formula. paganant avienoj is Gi
lki Šio suvažiavimo. Tai-Gižiausių pasaulyje laboratorijų ir šiaip 

f-. , , -, . m j • jau žinoma po vardu BIONOL. yra^J-fifthar laimėjo D. LutoraitlS, lengvai vartojama namuose ir išroilo. 
iš Waterhurio. Del ateinančiu veikia, kaipo magija, gtoi m?y- 
» •' . . dvdama liguistus vyrus ir moens.

lėtu išvažiavimo išrinktas ko- | BIONOL savo staigiu veikimu ant 
iš šio- T Bppnofac S '))ilvo’ jakn'-1’ žarn,} ir kraujo, greitai JaųTeias IS SIU. J. mernora, , 2 . .j-eag^Įoja ir nušalina visas nnotlingas

še ran
dasi ir po kelių dienų tie organai at
lieka reguiėriai savo pareigas ir žmo-

r noro

S. pi
Ibulskis iŠ Waterburio, J. Ali- atmatas ir medžiagas, kurių juo* 

čiūTins iš New Britain, Conn.
yŠekančiam suvažiavimui lai- I!11 9uoda naujos energijos :r 

skas ir vieta palikta nuožiūrai 1 
Valdybos. Į valdvba pateko Į 

sFŠie ■n'atvs šaunūs _______ .....
Mačiūnas, pirmininkas: T ,Knip

^Bernotas, viee-nirm : mokvtoia ' da;Pavard\ ^IANT)1E ,b.e :?.rb
'p-lė M. BležauskiTitė rašt. 
'Cibnlski s. ižd.

CHICAG0, ILL.
Hp LDKS. 20 kuopos susirinki- i 

penas įvyks nedėlioj, lapkričio 
į9.d. š. m., tuojau? po pamaldų 
|Šy- Mykolo parapijos mokyklos 
^kambary, 1644 AV. AVahansia

Avė. Kviečiamo visus atšilau-, 
Syti ir nauju narių atsivesti 

i Taipgi kurie užsilikote su mo- i 
kesciais, malonėkit šiuo metu l 
visus užsimokėti. Taip-gi tu
pėsime daug S5*arbių reikalų 
^apsvarstyti kas link Darbinin- 
Ipnj organizacijos. JauChicago- 
?‘ye visos kuopos sukruto dar-’ 

ibuptis o mūsų beveik pradėjo 
silikti. Užtaigi visi Į darbą .
uepajusim kaip pažengsiu! 

rmyn. “Darbininkas” pra- 
kad kiekvienas L. D. K. S. 
s ar ne narys gali gauti 

darbininką” dykai surasda- 
BS ■ tris naujus skaitytojus,

JEI KENTI—IŠBANDYK JĮ.
' . . i Neatsižvelgiant Į tai, kaip bbga tavo

darbuotojai: i padėtis ir ką tu esi bandęs, tu grei
čiausia nieko panašaus nesi vartojęs, 

i kaip BIOJIOL. Siųsk mums savo var-

dėliojimo ir leisk mtfms vau parėdyti 
č*’.:pačiu išbandymu ką ta stebuklinga gy- 

j<!uole tau gali padaryti. .Ii yra nopa- 
’vojinga. nekenksminga, pasitikėjimo 

Reporteris verta, išbandyta tūkstančiuos? atkak
liu} apsireiškimų. Paprasta BIONOL 

_ 'kaina yra $3.00, bet tik trumpam iai-
1 kui mes pagatavi siųsti hile kam, kurs
1 neišbando už mažą sumą — $2.00. Mes 
tą nepaprastą išimtį darome <elto, kad 
mes tikri esame, kad BIONOL tau pa
gelbės išsiristi iš tavo bėdų. Bandyk ji. 
žinok, kad jis neša smagu palengvini-

SIOGOTIKUŽGOCENTĮJi
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštą žmogui $1.000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį,. patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10e., gausit 
visokiu žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Rd.,. Snencernort N. Y.

RADO NEGYVĄ
Dorchester, Mass. — Dora 

Nollan parėjus namo, rado 
savo sūnų. 40 m. amžiaus, be
sėdintį kėdėj negyvą, 
besąs gazo paipą apsižiojęs. 
Jis pas motiną išgyveno tris 
savaites. Jis atvyko iš New 
Yorko, ten pačią palikęs.

galėsite 
geriausiai pasilinksminti šie 
subatą (lapkričio 28 d.), su 
kitų kolionijų jaunimu susi
pažinti ? A-gi Vyčių šokiuo
se, kurie įvyks parapijos sa
lėj, 492 E. Seventh St., So. 
Bostone. Kolei ? Todėl, kad 
taiejaunimo rengiami šokiai, 
todėl, kad i tuos šokius pri
važiuos svečių iš Cair-

ANT PARDAVIMO
Aš turiu du bizniu, tai vieną nardo.>- 

siu dėlto, knd abu sunku prižiūrėti. 
Pirmas — gera farma ISO akrų žemės. 
6<> akrų dirbamos, likusi ganykla ir 
miškas, sodas. GDO vaisinių nibmlžių. 
obelių ir gružių, geri huilinkai. 7 metai 
ktiip statyti. Stulgoj šiltas vanduo, skal- 
bynč ir maudynė, t 
mm tVorcester. Mas 
i nešt .$in.00< i. A oi
krautuvė, bizni sišdirhtas jwr •' melus. 
Biznio daroma i savaitę už Sl.'.Xk>. kai
na $2.500 arba roktmjft lavorn olselin 
kaina. Kreipkitės šiuo adresu : STAR 
MARKET. 253 Millbury SI.. Worcester.

TEL. S-.x Boston 050&—W.
LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
Onso Valandos ; nuo 9 iki 12, nso 
118C ftS 6 ir nth> 8:30 iki 9 vakare. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Suba tomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
įiiomis nūo 9 iki 12 (pagal su tarti’

minr, paduodamą kuponą. BIONOL bu
vo vartojamas tūkstančiuose lygia i to
kiu atsitikimu, kaip tavo, tai kodėl tu 
turi kentėti? Atsikratyk mm saro no-

'siškai sugriautu.
,'nbnr

SPECUALIS TRUMPO LAIKO 
PASTI’LYMAS

Asborne-ToUick Cm.
2107 Carson Su. B-12
Pirtsburg. P su
Gerbiamieji;

Aš noriu pasinaudoti jusi} speci- 
jaltu trumpo laiko pasiulnnii ir iš
bandyti jūsų BIONOL, ui ką nš čia 
kartu indedu $2.00.
Vardas-par-rirdč .... ............ .............

A tironas

KALĖDOMS NAUJANYBE

PAGERĖJO1 DARBAI
FaU River, - Mass. — Di-1 

džiulėse audiminėse prasidė- • 
jo darbai. Per pastaruosius . 
du metų darbai taip ge
rai, kaip dabar kad pradėjo 
eiti.

Jis bridgians, Brightono, La\v- 
renco, Lowellio. Have.rhillio. 
'Worcesterio, Providenco. 
Xorwoodo, o iš Montello 
daugiaaši a; todėl, kad juose 

I grieš viena iš geriausių or
chestrų, ir ant galo, todėl, 
j kad tai paskutiniai šokiai 
prieš Kalėdas.

Todėl subatoj e. berneli, 
'pasiimk mergelę, o vvre — 
savo pačiutę ir traukite aut 
Septintos gatves i šokins.

įŠokil'a*

ku. vieta dėl krautuvės, ■reriuusioj n 
pielinkėj nrie Colnmbin lload. tik 512.- 
500. $2.300 įnešti.

KRAUTUVE ir 2 šeimynų kumpinis 
namas, vieta dėl garadžių sveikiausioj 
vietoj netoli marių. Kaina :<5.’><x>.

ANT RENDOS
Kėluri ruimai sm piazu ant ramios. Y- 
ra guzas, namas gražus, garai užtaiko 
mus. Patogi viota darbininkiškai šeimy
nai. Ant trečio augšto. Savininkas :tni 
"■rmo floor. 264 Bolton St.. S. Boston.
Mass.

SVARBU LIETUVIAMS
'.Nepamirškite gerbiamieji luiremri 

v<> tautieti. Mes iuriirio batyi-siioi- kr:

Tel. 8o. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima tasikalbeti ir listaviikai 

otibo VAtASDoa: Rytais Iki 9 wal.
Po pietų nno į—1
Vakarais nao8—9

588 1. Broadway, Bo. Boston

ATNAUJINK SAVO f 
NAMĄ

Pagal Naujausios Mados ir
1 Pakeik Vertę
1 Arnaujink ;"ivo namą nagai 'tav.- 
i jaustos mados ir padidink jo vertę, 
j Įveskite vandens natogumus ir šilu

mą. įmokėdami < ik 20 nuoš.. ■■> iie-
! kaną galėsite išmokinėri per 12 mė-
I nešiu. j

i JAMES P. TANCRED { 
{272 Broadway, So. Boston k
j Tel. S. B. 4245 IĮ

DEVYNI UŽPUOLIMAI
VIENA NAKČIA

Bostone naktį iš utarnin-

i mes iirnnešing1 
i:i pirklį ir pri-

reikalaukite šampa 
kokiom sąlygom z 
siusime satnpalius.
the .\mericax i.ithi aai w

j Naujas Lietuvis Dentistas į 

ĮDR. ST. A. GALVARISKI | 
1520 F Broadway, s, Boston | 
Į Ofisas atdaras nuo 9 vn.. ryto 1M i 
122 Va) Ir nuo 1 ;30 vaf. po pietą ; 
g iki 5 :30 vai. virk. Iy nuo 7’iki 91
S vai. vak. šventą dieną pagal susi-' 
J tarimą. Tel. S. Boston 2300

šis paveiksliukas parodo jums naujanybę kokios 
nesi matęs .savo gyvenime. Ta', stovylūičra angeliu
kais skrajojančiais aplink, virpėdami, stebėdami a- 
pie mažytį Kalėdą lopšeilj, padarytą karosėlio pavi
dale. Pastebėkite viršuje sparnelius, jie juda nuolat 
ir kartu su jais viršui nngelinkns su trimitu, taip pat 
ir apačioje trimituojanti angeliukai laikydami virpan
čias lazdelės išduodančias puikias melotlijitm Po vir- 
pukn, mažytis Kalėdų lopšelis.

Stovylėlė turi 13 coiią aukščio, padaryta pagal ar
tistiško piešinio Ir spalvų. Gali būt pastatyta viršui 
Kalėdų eglaitės, ir nuo žvakučių šilumos sakais vgyk- 
1 is, o vlrpukal skambės ir išduos labai žavjjantj vaiždą. 
Gali pastatyt ant stalo prie degančių žvokltj arba ant 
rėdlatorio ar pečiaus (jei nekarštas) o jis suksis ir 
skatnbėš. Kada tik uždėsi, tada pagrnžįs Jufnj namus 
ir atneš tikrą Kalėdų dvasią. Geras ant visados. Kai
na už visą setą tiktai $1.95. NESIŲSK 18KALN0 
PINIGU, tik Iškirpk fij skelbimą ir atsilak: mums, 
pridėdamas 25c. pakavimo ir persiuntimo.. Išlaidoms. 
O kalną už stovylėlę $1.95 užmokėsi pastoriui, kuomet 
atneš tau | namus. 'Siųsk užsakymą šiandien.
GRAND NOVELTY COMPANY, Dept. 137 
1723 N. Kedzie Avė., :: : ; Chicago, UI.

‘ ,.^į.

Dolficcillc. V26-TAS METINIS BALIUS
Rengia Liet. Ukėsų Dr-jn

, . , , ...... ’Padėkavonės (Thanks-ko i sereda automobiliniai1 . . . , .„. o,.T-. • -ii- j * -Dienon -Lapkričio 2f>banditai . papilde devynias ” T ,. -p. i ~ i d.. Lietuviu etameįe, kam-vagystes, .be padare devy-, E 
ms hold up us. Du žmones f Ar r> t - i1 „. . ..... .ton, Mass. Prasmes o vai. va-pe pašovė. 5 įsuęse atsitik.--, h.
muose buvę įauni vaikezai. ! . ,.nakties.

j Grajis visiems gerai žino
ma Alfonso Žvingilo Orches-

Bostono tra.

KAME GI DAVADAS
e - ■Jei sakai kad brangus namai.

TeL Brockton 5112—W

taisymai: 
chestery.

si.500 ar 
pasaulyje 
SI.OGO ar

lelei '.n-

pirkiniu 
tiri nors

OR. A. J. G URM AM 
(GUMAUSKAS) 

705 M&in St, Montello, Mm* 
f Kampa* Broad Street)

DAKTARAS J. LANDŽIUSdieną neturi laiko lai galima ir vakare 
Gerą )M>rgą visuomet išnaudok.

TITUS P. (JREVIS
395 l’.roadvvny South Boston, Mas-

KŪDIKIS UŽTROŠKO
Charlestowne, 

priemiestyje, C. Groux ryte! P. S. Šiame baliuje bus 
atsikėlus rado savo septynių duodamos 5 dovanos: 1) auk- 
metų dukterį nžtroškusią. sinislaikrodėlis: 2) auksinis 
Jos galvutė besanti susi vi- žiedas: 
mojusi antklodėj. Į idabrinė taurė:

_____ I uksu. Tad visi pasistengki- 
te būti ir gauti šias dovanas. 

BUVO PASEKMINGI Tik nepamirškite dienos.
L. Vyčių 17 kuopos Atle-Lapkričio 26. Thanksgfving 

tiškojo skyriaus šokiai, įyv- Day.
kusieji praeitoj subatoj. pa- Y’isus kviečia L. Ū. Dr-ja

ResfdeniHja 888 DorčbMter Avenne 
Dorthegter, Hsm.

(SEYMOUR)

Žmogus turįs pinigu dau
giau, negu jis žino, kaip 
juos praleisti, turi daugiau 
{draugu, negu jam reikia.

Kiekvienas
Šaltis

Pavojingas
Daug tūkstančių žtečaių kasmet mir- 

ftta nno šalčio pasekftfrę. Viena pnennlo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį’ geriausiu žinoma 
būdu.

Tas būdas yra ffiU’s Cascara-Bro- 
mide-Quinine. Jis kas žiemą sustabdo 
milionUB šalčių —j 24 valandas. ‘

Vartok falčiui prasidėjus. Vartok 
tį pribaigti, o sulaikyti gripą. Ntoi.ss 
dar nerado geresnio būdo. Visose aptią-

80c-

ININE
r. npcviitat*

kosa gaunam*.
Tikru G*nk

Saadon*

3) auč. plunksna. 4) 
5). $5.00

REIKALAUJAM AGENTŲ
PILVO IR NEMALTMO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas ir svaigimas galvos paei
na iš vidurių, kraujo nečystumo ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. Einik 
Infusion, išgydys į 3 savaites. Pre- 

Į kė 75c., baksas (pusė tuzino) už $4 
i dėl tonsilų ir reumatizmo, šonų skan 
įdėjimo ir po kratine naudok Einike 
; Mostį, prekė $1, $1.75 ir $3.00. Gali- 
Ue gauti kožnoj aptiekoj arba pas išrr. 
idėją Z. EINIK CO.. City Hill, St
Union City. Conn. (L.-28

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užslseufr 
josiąs ligas vyrų, moterų ir vaikę, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetiniafs spinduliais, kvyartz 
žibnriu, thermo therepa, ir kitais 
eiektro medikališkais budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, Ir spfau-- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslas. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BRGADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros tūbos)
Telefonas--------------------- -S. B. 4000

SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVĄ ir kitas žalis Litais ir Doleriais, 
pagal žemiausj dieninį kursą, siunčiame pinigus jau nuo pervirš- 29 
metij ir dar nei vieno pinigai neprapuolė. Rašykit o gausit pilną in
formaciją knslink siuntimo pinigą, per paštą arba telegramų, šilę 
antrašu:

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

H ŽINOTINA SO. BOS- 
3 į TONO LIETUVIAMS!

-it

,GRAB0talSfp BALZAMUOTOJAS 

Notfcoda, Mas& Thonė 711-R.
PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVEVLIS ATSUOSE ATSITIKIMUOSE

, - . Kainas į>ritiillcinto» visokiuose kisniikimuose

Už patarnavimui kituose miestuos^ neifnama viršaus
Kreipkitės dieną at riaktį

Mes Esame-Arti Jūsų Kaip Jūsų Telefonas
Statote tais kaip nulludmlafi jūsų namtis nplanSyš

Mes siūlom Tamstoms pir- 
$ mos rūšies prekes taip pi- 

giai kaip bile kuri krautu
vė ant Broadway, o gal ir 
pigiau. Atminkite tai, kad 
pirkdami čionaisį Tamstos 
prekiaujate krautuvėj, ku
ri per 19 metą ant Broad- 
way visuomet turėjo gerą 
vardą. Visiškai teisingai 
patenkina ir patarnauja 
savo kostumeriams.
Mes iškei&ame Legal 
Stamps knygutes šv. 
Petro lietuviu Bažny

čios naudai

MILLER’S
, DRYGOODS

£arėd§ vyrama, mote
rims ir vaikams

261 W. BĖ0ADWAY

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

S. BARUSEV1ČIUS
Liet® viStots Gnbortoa, belsanraoto 
jas, Beal Estete Ir Publte Notarai.

258 W. Broadway




