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Buenos^ Aires. — Ant Pa
vanos upės susikūlė du laivu. 
Žuvo 34 žmonės.

Buenos Aires. — Brazili
jos valdžia pakvietė Argen
tiną ir Čili į nusiginklavimo 
konferenciją, būsiančią sau
sio 15 Valparaiso, Čilėj.

nopiežiui už suteiktą grai 
kams paramą.

ai, naujas Italijos atstovas 
Amerikon, sėdo laivan ir 
yksta AVashingtonan.

Pastaruoju laiku Kaune 
pastebėta girtuokliavimo pa
didėjimas. £mė labiau ger
ti darbininkai ir amatnin- 
kai.

Rasenių šešių klest 
nazijoj yra 226 bernii 
n9 mergaitės. Tarp 
-’-ttvrų 306, voki 
4.
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Nesutaria dėl Dardanielių
PARĖMĖ IR AMERIKA.

1 - «

Lozana. — Ir Amerikos 
delegacija alijantų - turkų 
konferencijoj pareiškė už 
Dardanelių laisvą naudoji
mąsi prekiniams, pasažieri- 
niams ir karo laivams. Tur
kijos delegacija šitą pasiūly
mą laiko geru pamatu toli
mesnėms deryboms.

Bolševikų atstovas čiče- 
rin pajuokė Šį pasiūlymą. 
Sako, kad jo negalima pri
imti ir jei alijantai nenusi
leis, tai dėl to kils karfts. 
Sako, kad šitoks reikalavi
mas yra pagrūmojimas Ru
sijai ir Rusija turėsianti di
dinti karo laivyno jėgas.

NUSIGINKLAVIMO
KONFERENCIJA.

Kilus Europoj karui 
Amerika nesikištų

ATIDAVĖ TURKAMS 
_ BATUMĄ.

Lozana. — Sovietų Rusija 
atidavė Turkijai Batufno 
miestą Kaukaze. Už tai So
vietų Rusiją gauna teisę 
ngųdotiguD i j jįjiiiil i iii u Ali
jantai ir-gi nori laisvo nau
dojimosi Dardaneliais. Tur
kija su tuo sutinka, bet leis 
plaukti tik prekiniams ir pa- 
sažieriniams laivams. Karo 
laivams nebūtų duota, teisėj 

■ plaukti. Alijantai varosi už 
teisę ir karo laivams plauk
ti. Tai turkai varosi už ap
ginklavimą Dardanelių.

Maskva. — Rusijos su
šauktoji nusiginklavimo 
Konferencija, kur dalyvau
ja atskilusios nuo Rusijos 
valstybės, pusėtinai tęsias. 
Lenkijos delegatas princas 
Radzivvill varėsi už tai, kad 
prieš kariuomenės mažini
mą reikia pasižadėti neuž
pulti kaimynų ir nesusipra
timus pavesti trečiųjųi teis
mui. Tada Rusijos delega
cijos pirmininkas Litvino- 
vas pareiškė, kad tokie suta
rimai, kaip istorija rodo, y- 
ra be vertės. Praeityje bu
vo taip, kad reikalui atsiti
kus tauta nežiūri sutarčių ir 
daro tą, ką užsimano. To
dėl dabar reikia tiesiog su
tarti sumažinti kariuomenę. 
Bet paskui Litvinovas šiek 
tiek nusileido.

Iš kpnferencijos laukiama

baltjūrio valstybės nelaiko 
bendro fronto. Lietuva pa
starose diskusijose laikėsi 
Rusijos nuomonės, o Estija 
ir Finlandija privertė nusi
leisti Lenkiją ir Latviją.

Į Marijampolę par 
kelios dešimtys šeinr 
tremtų po sukilimo 1 
Saratovo gubernijom 
guma gimę ir augę E 
bet,moka lietuviškai.

DAUG BERAŠČIU-

Washiigton. — Visuoti
nos Švietimo Sąjungos sekr. 
Dr. J. W. Crabtree prakal
boj pasakė, kad 6 nuoš. A- 
merikos gyventojų yra be
raščiai. Reiškia Suv. Vals
tijose beraščių daugiau, ne
gu Anglijoj, Francijoj, Vo
kietijoj.

APIE KLAIPĖDĄ, t
Berlin. — Vienas vokiečių 

laikraštis skelbia, kad Klai
pėda būsianti paskelbta lais
vu uostu, prie jos liks ir vi
sas Klaipėdos kraštas. Lie
tuva gaus laisvą uostu nau- 
,dojimąsi, 'o valdžia susidės 
iš vieno lietuvio, vieno lenko 
ir vieno vietinio.

KONFISKAVO
DAUG MORFINO.

Montreal. — Muitinėje 
pagauta morfino už keletą 
milijonų dolerių vertės. Mor
finas gabenamas buvo iš 
Šveicarijos..

Netcport News, Va.—Ka
rinis orlaivis buvo iškilęs į 
padanges 150 pėdų augštu- 
moj. Tas orlaivis susitren
kė su kitu. Abi j mhšinos 
liepsnose krito žemėn. Žuvo 
šeši lakūnai.

' ŽAN DINŲ.

Washington. — Francijos 
propagandistas Amerikoje 
Clemenceau gavo diplomati
nę žandinę Vashingtone. 
Buvo rengiamas francūzų 
susirinkimas ir buvo kvie^ 
čiami augšti Amerikos val
dininkai. Tai ’senato užsie
nio' reikalų komisija ap
svarstė, kad amerikonams 
ten nereikia eiti. Senato
rius Borah ypač stojo už tai, 
kad į propagandisto Clemen
ceau susirinkimą neiti.

Be to senate užsienio rei
kalų komisija priėmė nuta
rimą, kurs reiškia, kad nau
jam karui ištikus tarp Fran
ci jos ir Vokietijos Amerika 
n esi k iš.

Berlin. — Alijantai ren
giasi turėti konferenciją 
Bruselyje tartis apie smau
gimą Vokietijos. Tai Vo
kietijai atėjo svarbi valan
da. Todėl vokiečių partijos 
pradėjo užmiršti partinius 
skirtumus. Socijalistų va
dai prddėjo kalbėti, kad rei 
kia stoti valdžiai talkon. Y 
ra spėjama, kad bus per 
mainų ministerių kabinete ii 
socijalistai sutiksią ineit 
valdžion.

Berlin. — Rusijos čia e- 
santieji monarkistai gvoltą 
šaukia, kad Rusijos sovietų 
valdžia ' padarė sutartį su 
Kruppo kompanija. Rusi
jos sovietiį valdžia paranda- 
vojo Kruppo kompanijai 36 
metams 30.000 akni žemės. 
Ant tos žemės Kruppo kom
panija steigs su Vokietijos 
agronomais pavyzdingus ū- 
kius ir su savo mašinomis 
juos apdirbs. Be to Krup
po kompanija steigs mažus 
ūkius ir parodys, kad tokie 
maži ūkiai gali naudotis ma
šinomis. Rusijos monarkis
tai sako, kad kapitalistai 
jau tikį, kad sovietų valdžia 
Rusijoj užsiliks. Sako, kad 
didžiausia kapitalistij kom
panija susitarė su Sovietų 
Rusija. Kruppo kompanija 
neužilgo išnaujo . pavers 
Rusiją į pasaulinį aruodą.

Uatrford, Ct. — Worth-. 
ington Pump & Machinery 
korporacija, samdanti arti 
8.000 darbininkų, apdraudė 
savo darinninkus ant $5.000.- 
000. Pirmais metais darbi
ninkai apdrausti po $250. 
Apdrauda keliama kasmet 
iki bus pakelta iki $1.000.—
GELBĖS KARA

LIAUS ŠEIMYNĄ.

Bielgradas. — Jugoslavi
jos valdžia pranešė* Graiki
jos valdžiai, jog pasiųs savo 
kariuomenę į Solonikus, jei 
Graikijos karališkai šeimy
nai pasirodys pavojus.

Washington. — Prohibici- 
jos įstatymo vvkdinimo ko
miai jonierius Havnes krei
pėsi į kongresą su prašymu 
skirti $9.000.000 kovai prieš 
nelegali svaigalų platinimą. 
Sako, kad atėjo krizis kovo
je už prohibiciją. Sako, kad 
kasmet po tiek reikėsią per 
penkis ar šešis metus. Sako, 
kad prohibiciją vykina 3.800 
valdininkų. Per fiskalius 
metus, pasibaigusius birže- 
io 30, 1922 už laužymą pro- 

hibicijos nubausta 20.483 as- 
nenų. Bausmėmis valdžiai 
įplaukė $2.791.000.

Plungės žydas Kocinas už 
šmugelį sėdėjęs kalėjime ir 
turėjęs pabėgti Klaipėdon 
Paryžiaus konferencijoj sa
kė, kad Klaipėda nenori 
prie. Lietuvos dėtis. Tuo 
tarpu socijalistų liaudinin
kų šulas Šleževičius Kociną 
gynė prieš Lietuvos inten
dantūrą ir bylą Lietuvos ne
prieteliui laimėjo.

Biržų aptiekorius I 
Puodžiui as savo i 
garsina lenkų dvąi 
laikraščiuose. Kada 
je apylinkėje lenkų n 
eina, kad aptiekoriu 
biasi, kad paremti ' 
Todėl Biržų lietuviai 
si boikotuoti tą aptiel

Rymas. — Graikijos prin
cas Andrius atvykęs Ryman.

Į Vabalninkus grįžo ame
rikietis Vania, nusipirko 
kuliamą mašiną ir manė su 
ja uždarbiauti, nes buvo be
žemis. Bet Lamokėlių kai
me bemašinuojant atsitiko 
nelaimė — mašina išplėšė 
ranką iš peties. Nugabentas 
buvo į Biržus, kur gavo dak
taro patarnavimą. Bet jau 
buvo jpervėlu ir mirė. Pali
jo žmoną ir 8 metų dukterį. 
Nelaimės priežastis — buvo 
•'irtas.

Lapkr. 13 d. Mari; 
’ėj palaidota mokytoja 
”as Černius. Jis mol 
vo Liubave neitrali: 
įoj. Įsibriovę.lenkai j 

tą, nušovė. Tuo pat 
lenkai nužudė dar 4 ž

ATew York. — John Mantz 
įeišmokėjo savo atsiskyru
siai pačiai alimonės. Pati 
vyrą patraukė teisman. Pa- 
„i sakė, kad jos vyras tyčia 
lirba už mažą, algą, kad ne
būtų iš ko jai alimonės mo- 
_ėti. Tada vyras paaiškino, 
<ad jis sveriąs 250 svarų, 
jsąs maliorius ir tokiam rie
biam malioriui esą labai sun- 
:u darbas gauti. Todėl pri
einą dirbti pigių darbų.

ATGAIVINO MOTERĮ.

Neto York. — Moteris 
bandė nusižudyti gazu. Jau 
jos širdis neplakė per 1 vai. 
ir 55 minutas, bet ją pavyko 
dar atgaivinti.

Rymas. — Italijos garsu
sis rašytojas D’Annunzio 
pavojingai susirgo.

PINIGŲ TVANAS.

Berlin. —■ Lapkričio pa
baigoj Vokietija turėjo po
pierinių markių 754.000.000.- 
000. Iki šių metų pabaigos 
Vokietija turės trilijoną po
pierinių markių.

i New York. — Park Ave- 
nue Baptistų bažnyčiai John 
D. Rockefeller padovanojo
42 varpu savo mirusiai pa- sikūlė su Clyne Rock laivu. 

Ičiai paminėti. Varpainulie- Clyne Rock tapo Šonas pra- 
ti Croydon’e, Anglijoj. Yra.muštas ir turėjo skubėti uoa- 

■ sakoma, kad tie varpai y- Į tan. George Washington iš
didžiausi Amerikoje.

London. — Amerikos lai
vas George Washington su-

Bernas. — Pereitą nedėli? 
Šveicarijoj buvo referendu
mas klausime apdėjimo ka
pitalo specialiais mokes
čiais. Už a odėj ima specija 
liais mokesčiais balsų būro 
109.688, prieš 735.894.

TFasTmų/fon. — Su v. Vai 
stijų valdžia inteikė Kolum
bijos respublikos valdžiai 
$5.000.000. Tai respublikai 
Amerika pasižadėjo išmokė
ti $25.000.000 už nuostolius 
jai padarytus kasant Pana
mos kanalą. Pagal sutarti 
Amerika Kolumbijai mokės 
kasmet po $5.000.000 iki vi
sa suma bus išmokėta.

Montreal. — Per keletą 
pastarųjų mėnesių degė ke
letas katalikšikų bažnyčių. 
Yra spėjama, kad tai _yra 
darbas padeginėtojų. To
dėl dabar bažnyčios bus sau
gojamos. Saugos ginkluoti 
sargai su šunimis. •

RENKA JĖGAS 
PARUBEŽIN.

London. — Rusijos sovie
tų valdžia pradėjo koncen
truoti (avo kariuomenę Ru
munijos parubežyje.

Skaudvilėj per litų vertės 
nežinojimą vienas sodieti? 
karvę pardavė už 40 litų. O 
šmugelninkas prie žmogau: 
akių tą karvę pardavė už 9' 
itų. Žmogdlis verkė, bėgc 

prie milicijos, bet nieko ne
gelbėjo.

Iš Ukmergės gimnazijo 
Išvytas mokytojas Kvieska 
až politikos varymą, o moky 
ojas Ignatavičius atstatyta 
lel neižmokimo lietuvių kai 
bos. Dėstė rusų ii- lenki 
kalboje. T jo vietą paimta 
vietos gyventojas lenkas 
Kulvicas, bet mokąs lietu
viškai.

Lapkričio 13 d. Kaunan 
sugrįžo iš Paryžiaus Lietu
vos užsienio reikalų vice-mi 
nisteris Klimas. Ten jis at
stovavo Lietuvą ambasado
rių konferencijoj Klaipėdos 
klausime.

Ežerėnų 
Kazimiero 
koks ten ei 

Pamoksli
^riminė, kad bažnyčj 
’bepti nevąba. Oi 
onurimo. Pamoksti 

naliene eicibkui išeiti 
rtrnu kas ten suriko 
’r žmonės ėmė grūstu 
Užsikimšo durys. S 
gaiš nuraminta žmonė

Jau netoli Šv. Kalėdos, 
eno papročiu turime labai 
dviračių pasveikinimą su 
šdomis ir šiaip jau grąžtą 

iš Amerikos ir Lietuvos 
-no. šiemet ypatingai n 
abai pigiai parduosime. I 
’5 visokių atviručių, kai] 
ninčta, parduosime tik 
?er paštą 5 centai datų 
oersiuntimą. Kurie tatai 
tuos rinkinius gauti, pasta 
aes neperdaugiauria mes 
me. .

Gerbiamiems klebonas-• 
tame, kad mes tarime a 
-Tažią kopertolią “KalM 
na.” PuTriduoda prieini 

j®** "B
tis. Norėta gr&žumu išpra- visais knvvv otrirofl 
švti, bet tie neklausė ir kilo hto adresuokite: 
muštynės. Užmuštų nebu- ' , : įį
vo; bęt sužeistų buvo abejo- "DARBiriINkAS

Lapkričio 11 d. Kaune 
Kliubo salėj kun. Tumas tu
rėjo paskaitą apie Tautos 
Atgimimo Istoriją. Nuro 
dė, kad sėkimas svetimos 
dirbtinos kultūros tauta 
naudos neatneš. Reikia kel
ti sava naturalė lietuviška 
kultūra.

Skaitykite ir platinkite lai 
kraUj “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Kataliką Mokaleivią Grąsna

Kaina narams Amerikoj Š2.50 
“• IID1 A” 
Marta* Re, t

vUkas Barre. Pa se pusėse.

Lapkr. 4 d. Aikščių kai
me Čekiškės par. pas ūkinin
kę Bacevičienę buvo vestu
vės. Netikėtai į šokių kam
barį įsibriovė 8 girti vyrai, 
parvirto asloj ir ėmė volio-

i
k
» W



dviejų;

DOVANA

visi “Dąrbinink

AMERIKOJ

nusiuntęs į

irDininko prenume-
Amerikoje $4.00, Lie- 
tito vėl reikės mokėti

366 Broadway
Boston 27

J// 
naudodami

tijų, Ui jiems ir tik' 
vardu ko&fci, bet ae

m “MS®ikiečiv 
SĘJMO”

Saujalė Amerikoe lietuvių 
samariečių Lietuveje Saukė 
lapkričio 25 d. amerikiečių 
seimą Kaime. Det»t»“«ep 
me-M “Amerikos Lieturia”} 
rninv 49 rwo šitąįp •• •'* 
, Į:"*’“ČĮ|a teška ąą1 čmyt du keis-Į 

‘ <A“ |
yna'os drąs.ul ka’Sa ' AmerikosJ

eteliai ii' draugai pa- 
. :ad “Darbininkas” yra 

roliams, Sesutėms ir Draugams Lie
sinkite jiems tą dovanėlę—laikraštį. 
^“Darbininką.” Esame gavę daug 
votį “Darbininką.” Dabar yra gc< 
fipą atsiminti, kad apart paprasto 
riūiAie, kiekvienai prenumeratorius 
sDORTŲ, kuria papuoš Jūsų na-

PAGARBA LIETUVAI.

e y

Labjau nusistovėjusią tvar
ką, augštesuę pramonę ir 
kultūrą.”

P. Groves pataria Ameri
kos biznieriams važiuoti į 
Pabaltijos kraštus, pradėti 
su jomis prekybą kad ir ma
žame Laipsnyje, tečiau tenai 
esant laukti Rusijos atgiji
mo ir paskui iš ten pradėti 
prekybą ir su Rusija.

ŽYDŲ NUSISKUN
DIMAI.

valstybių. Sąjungos Tary
ba pasiūlė abiem pusėm per
traukti mūšius, ką jos suti
ko padaryti; bet mėnesiui 
praėjus gen. Želigovskis su

fiMnt u kadr haimė boRe- 
vikų puolimo jau beveik vi- 
sai pranykueų. Jos visos tu
ri gyventojų nuo 8 iki 10 mi- 
^ąrių ir kflĮtai kiekviena sa- 
j»kąĮba.”
. Tečiau p. Groves nuomo
ne iš visų Pabaltijos kraštų 
Suomija esanti patogiausia 
pradėti prekybos aanti- 

ji turinti I

viskas būtų valstybės ranko
se arba teip sakant, palaiko 
valstybipio biurokratizmo 
tvarką o socijalistai nori 
duot tame valdyme balsą ir 
patiems tų žmonių darbinin
kams. J

Bolševizmas visur stoja už 
diktatūrą o. soeijalizmas už- 
demokratiją (bet tą demo
kratiją teip supranta, kad ; 
visuomenė, tai socijalistai ir 
kad visi turi socijalistų klau
syt).

Bolševizmo definicija: po- : 
litikoje, industrijoje ir vi- ’ 
šame kame proletarijato dik- ; 
tatūra ir valstybinis biuro- , 
kratizmas. Socijalizmo-gi : 
Visų turtų, išdirbystės ir su
sisiekimo Įmonių suvalstybi- 
nimas, suvisuomeninimas ir 
kaip įmonių, teip politikos 
socijalistiškai demokratiškas 
vedimas.

Iš kai-to išrodytų kad so
či j alizmas būtų lig geresnis 
už bolševizmą, bet plačiau 
dalyką patyrinėjus, matosi 
kad “abu labu tokiu.”

Soeijalizmas laikosi Mark
so kaip kokio šventraščio ir 
keliasdešimts metų bepro- 
gresuodamas pradeda priei
ti prie to idealo kurį Mark
sas jiems prieš akis statę — 
prie komunizmo. Socijaliz- 
mas yra medis ant kurio au
ga vaisius komunizmas. 
Koks medis, toks jo ir vai-, 
sius. Geras medis duoda 
gerus vaisius, blogas medis 
duoda blogus vaisius. Teip 
yra visur, teip yra ir su so- 
cijalizmu.. x

Mums katalikams darbi- 
uinkams nepakeliui ne su 
vienais nė su kitais, jų abe
jų keršte kovos obalsis kelią 
rodo, o mūsų kelrodžiu yra 
bendradarbiavimas. Mes reb 
kalui esant tam. tikruose 
darbininkų reikaluose gali
me dirbt kartu ir su soeija- 
listais ir su komunistais, ar
ba su vienais katrais, bet ne 
visuomet. Kur eina tikybos 
reikalai, idėjos reikalai, tai 
tenai mes esame griežtai vie
ni kitiems priešai ir mūsų 
kaip tikslai teip įr būdai to 
tikslo atsiekimui arba takti
ka teip skiriasi nuo jų kovos 
būdų ir taktikos kaip dangus 
nuo žemės, kaip ugnis nuo 
vandens. Mes savo veiki
me negalime vaitot jokio bū
do kurs yra priešingas mūsų 
tikybos mokslui. Žodžiu sa
kant ir kovodami neturim 
tiesos vadovautis kerštu ir 
keršto inkvėpimais, p visas 
soeijalizmas įr bolševizmas 
kaip tik daugiausia tuomi 
remiasi.

įtakingo Bostono dienraš
čio “Ckristian Scienee Mo- 
mtor” Washįngtono kores
pondentas lapkr. 6 d. indėjo

Žydai ėmė rašyti Ameri
kos laikraščiuose, kad jie 
nebepatenkinti Lietuva. Pir
miausia jie skundžiasi, kad 
Lietuvos Steigiamasis Sei
mas išsiskirstė nepriėmęs į- 
statymo apie atskirą žydų 
ministeriją. Tas klausimas 
buvęs paliktas naujam sei
mui.

Gi lapkričio pradžioje iš 
Berlyno atskrido į Hearsto 
laikraščius kablegramos, 
siųstos tūlo Kari H. Von 
Wiegand’o kad Lietuvos žy
dams buvę liepta laukti po
gromų. Anot tų telegramų 
anti - semitinė propoganda 
Lietuvoje jau iššaukusi ke
liose vietosą pogromus: žy
dų delegacija atsilankiusi 
pas finansų ministeri Pet- 
lį ir prašiusi jo padaryti, 
kad pogromų nebūtų; gi p. 
Petrulis neva taip atsakęs: 
“Pogromai turi būti ir bus 
ir jeigu aklos masės užpuls 
ir išplėš jūsų krautuves, aš 
nei pirštu nepajudinsiu, kad 
apginti jus.”

Žinoma, žydai būtų gerai 
padare, kad dėl vaizdo pil
numo ir tikrumo būtų dar 
pridėję ir tai, kad Įvedus 
naujus pinigus Lietuvon žy
dai dėjo visų pastangų, kad 
juos numušti, kad kelerio
pai pakėlė prekių kainas be 
jdkios svarbios priežasties, 
kad dėl to labai prieš juos 
įnirto Lietuvos gyventojai, 
kad KaniEMK^ pasirodė pro- 
klemacijos, grąsinančios pa
vartoti prievartą, jei žydai 
nesiliaus griovę Lietuvos ū- 
kio, bet kad pogromų dar 
niekur nėra buvę.

Tų dalykų žydų korespon
dentai nepaduoda.

Lietuvos Atstovybė iš Va

te®: “Kada mes turime ko
kiame nors Amerikos kam
pe, štai kad ir Plymouth, 
Mass. .300 metų sukaktuvių 
apvaikšeiojimą, Amerikonai 
linkę yra manyti, kad jie ga
li apsisėsti greta gerbtinųjų 
ir gerbiamųjų. Bet štai nau- 
jai-setmmė krašte Lietuvoje, 
nesenai buvo apvaikščioja- 

- ma laikinoje sostinėje Kau- 
i ne šešių šimtų metų -sukak- 

san rikių. tuvės •nūs įsteigimo Lietuvos
’ cituoja vėl tokius p. sostl^J;yihlia^ T Lietu- 
i žMriu«< “Senovej Kunigaikščio
s ir naiijai gadynei iš- G^dimiDe noru- Apie tei 
Latvija, Estonija ir maws praneša Lietuvos Ats- 

a jau pilnai sUsigyve- Vašingtone,
mvo nauja., padėtimi. Tečiau" Vilnius dabar len- 
riskas gerai sekasikųokupuotas nuo to laiko 

azartinės sąlygos lei-’|kada taip vadinamas lenkų 
k .k

t t 
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UOKOS SPAUDI AME lCTffA.
-.I'r -/‘J.

kad Anglija Įr Vokietija pa- 
griebsiaųčigs riąą Rusijos 
prekybą į savo rankas. Jos 
to ligšiol nepadarę ir negalė
jo padaryti, nes su Rusija, 
kol kas prekyba yra negali
ma, kadangi ji nieko netu
rinti.
ko jisai, reikia išanksto su
sidaryti sau basą, kurioje e- 

į samti garima būtų prie tos 
prekybos prisirengti ir pra
dėti ją kaip tik Rusijoj šiek 
tiek tvarka nusistovės ir ji 
ima ekonominiai atsigauti. 
Vieta tokiai, bazei geriausia 
esanti tai Pabaltijos Valsty
bės. Apie Pabalti ją p. Gro-.
vos (žiūrėk “Chieago JoUr- i savo^laikraštį tokias eilu- 
ual of Conameree” Nov. 9) 
šiaip atsiliepia: “Nors gyve
nimo sąlygos Ęstonijoj, 
Latvijoj įr Lietuvoje yra 
palyginamai patogios, jos y-

TAUTŲ SĄJUNGA IR 
LIETUVA.

-..į
Dar spalių pabaigoj New 

Yorko dienraštis “New 
York Herald” indėjo platų 
aprašymą Tautų Sąjungos 
— kaip ji šiandien yra—-ne- 
tikumą. To dienraščio Pa
ryžiaus korespondentas pri- 
rodė visą eilę svarbių atiti
kimų, kuriuose Tautų Są
junga pagal savo konstituci
jos, galėjo ir turėjo ką nors 
padaryti ir nieko nepadarė- 
Tie atsitikimai buvo: Lenkų; 
įsiveržimas Rusijon 1919 m.: 
Rusų įsiveržimas Lenkijon^ 
1920 m. Armenų-Turkų ka 
ras, 1920 m. Rusų įsiverži
mas Persijoji 1920 m.; Rūstį 
užpuolimas Gruzijos 1920 
m. ; Lenkų-Lietuvių sušire-^ 
mimas 1920 m.; Serbų-AIba-į 
m, karausa B.; pri-
F.ume i Raaijo,, g„.
Stojo,e JMfeKį. j RjfcB šuo • j*
Airių karas su Anglija 1921 - - * * - * - - . t j

m.; Japonų užpūolimas amt 
Čitos respublikos 1921 m.;j 
Angli jos karas su Jraka res- 
publika (Azijoj), ps^aliaus 
šiemet Turkų-Graikų karas? 
Apie T-. Sąjungą Įr. Lietuvą 
taip buvo rašyta: “1920-tų' 
metų rudenį Lietuvos ka
riuomenė susirėmė su len-i

Iš Rusijos sugrįžęs Amal- 
Įmęitų prezidentas S. Įlill- 
bn pasakė:
š “Sovietų valdžia vis einanti 
dešinyu, traukdamos atgal ir 

nuo savo pirmykščios ko- į.
■ munistinės politikos. Su nau- 
tjaja ekonomine politika (‘ne- 
raa’) žmonės esą labiau paten- 
f lįfnti. Dabar jau vėl esanti Į- 
. vesta algų sistema, ir darbiniu- 
t kai esą daug labiau ta sistema 
^patenkinti, negu pirma kad bu- 
gvo. Kalbėdamas toliau apie 
tbolsevikų valdžios dešinėjimą 
teillmanas pasakė: Jeigu kas 
■nors čia Amerikoj pasakytų a- 
nąc Amerikos komunistus tą pa- 
■i-k^-apie juos sakoma Rusi- 
Eoj sovietų valdžios sferose, tai 
tmūsiškiai komunistai tuojau to
ra apšauktų ‘'kontrreroliucio-

jrium’ ir ‘išdaviku,’ — kas 
škia, kad Rusų komunistai 
ko Amerikos komunistus kai- 
jwątsakOTnij žmonių govė-

H bolševikai ankščiau 
gliaų turi grįžti nuo sa- 
erdaųg didėlio kairumo. 

KĮąii seniai visiems buvo 
iškii ir dabar juos su tuomi 
^Veikiiit galima, linkėjant- 
■reičiau grįžti i tikrąjį 
■ybės kelią. Bet tas grį- 
■as ne teip jau lengvas. Po 
K pralieto kraujo, po tiek 
■įdvtų žmonių aukų, po 
■Į durto sunaikinimo, pri- 
Bažiiit. kad tai vis kelių 
Bijotojų neapgalvoto žings- 
B-aukos nuneštos kaip, ir 
■8 ant uodegos, žmonijai 
Bk jokios naudos neatnešu- 

Ui nors bolševikai tu- 
I ii? geras akis, bet vis-gi ir 
tems yra-persk audus ypas 
lisipažinti to viso kaltiniu- 
r g-1' jį

■teip yra su Rusijos bolše- 
Kls, dėlto jie matomai ir 
» dalykus teip kad aut 
k tas galima, padėti keis- 
■feryn. kad ir kapitaliz- 
HL-duodant koją kelt ant 
■0 sprando. Bet Hillma
■ čia turbūt neteisybę pa- 
K kur kalba kad Rusijos 
Hmūstai Amerikos komu- 
|stu skaito neatsakomų 
ponių govėda. Jau čia ne- 
fevbė. Kiekvienas Ameri-
■ komunistas yra tikrai 
■jfantis komunizmui, ki-
Bįs turėtų būt -kitokiu 
fcrmi ir iš komunistų < i- 

O Rusijos ko- 
■usu; ant trek proto ris- 
Kri kad šitą suprasti — 
Įhprautą.

mas yra, teip sakant, vieno 
tėvo, K. Markso, vaikai. Ir _ , r ___
daugelis sako, kad “abu la- įmonių Rutvarkyny teip pat 
bu tokiu,” bet ar tas ątatin- bolševikai siekią.prie to, kad 
ka tikrenybei.

Iš Markso ir kitų garses
niųjų socijalistų raštų aiš
kiai į akis metasi, kad Mark
sizmo idealas yra komuniz
mas ir kad visi keliai prie to 
vedantys socijalistų yra nau
dojami : jie tuomi tikslu 
skleidžia bedievybę, ardo vi
sokį iš seniau nusistovėjusį 
surėdymą ir tvarką, platina 
erzinančią vienus luomus 
prieš kitus literatūrą. Vie
nu žodžiu tariant, auklėja 
keršto ir godumo dvasią, e- 
gojizmo dvasią.

Žinoma, kaip kas išmano 
teip save gano. Tai čia jau 
jų yra vidujinis dalykas. Bet 
ir mums katalikams darbi
ninkams nuolatos su vienais 
ir kitais iš jų susiduriant 
man rodos bus neprošalį 
kaip kuriuos jų skirtingu- 
muS| įsidomėti.

Svarbiausis skirtumas kaip 
jie patįs skelbia, būk tai esąs 
tame, kad komunistai viską 
remia teip vadinama prole
tarijato diktatūra, reiškia 
ką proletarijatas įsako, visi 
turi šventai klausyt,-nes kas 
neklausytų — tam galas.

O socijalistai, būk tai vis
lią remia *e visuotinu demo
kratiniu visuomeiūnimu,” 
reiškia viską visuomenė val
do ir tvarko (tik jų suprati
mu, visuomenė tai socijalis- 
iai).

Skirtumas gana didelis. 
Komunistai viską prie to ve
da, kad vįena valdžia viską 
valdytų, tvarkytų, spaustų, 
kad niekas prieš ją anei cipt, 
ir kad tas valdžios aparatas 
būtų proletarijato rankose. 
Ar tas yra galima ar ne, tai 
jau čia yra kitas klausimas. 
Bet kad komunistai prie to 
siekdami sunaikino milijoni
nius turtus ir milijonus žmo
nių išžudė - Rusuose, tai 
tikriausias yra g>enimo 
faktas. Kaip kas bolševiz
mą vadina “nedemokratiniu 
socijalizmu,” bet tas vardas 
jam neatatinka.

Tikro rubežiaus, kur ski
riasi bolševizmas nuo komu
nizmo, turbūt nėra galima 
išvesti.. Bet jų abiejų yra 
,l>endra blogoji puse — “dik
tatūros” ir “keršto” gerbi
mas. Tas įš jų sudaro vieną 
kūną ir nenorėčiau sakyt, 
kad bent kiek žmonijai nau- 
<linga.

Socįjalizmo yra kelios rū- 
šys, jie tai šiuom tuom vie
ni nuo kitų skiriasi, bet 
daug-maž riši siekia prie ri- 
suomenės tokio sutvarkymo, 
kad privątė nuosavybe būtų 

Uį yra, kad 
būtų ne parienią asmenų 
rangose, bet visuomenes, 
aldžįos ir tam panašiai. Jie 

<:ia skiriasi nuo bolševikų ar
ba Įotįujiistų dėlto kad bob 
šėrikai nori kad vįskas bū’ 
tų valduos rankose įr pačįog 
valdžios tvatkoma. ' j
^. Pačios vadžios sudarymo 
būduose teip pat yra skirtu? 
iųo: bolšerikaį pri 
ricĄbo’; ■ '■ v.- <u<'■ 
nė ■ n?b:': - 'k
valdžiom neprileidžia.
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Kviečia Valdyba.

ingrono paskelbė, kad po- 
jrom^ Lietuvoje nebavo ir

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

Kaina 45 Centai
— 1

Tai naujausios laidos su
lankstomas žemlapis ir kiek 
vienas lietuvis turėtų. įsigy-

' Lietuvos Atstovo g. Val
demaro Čarneckio paveikslu 
biateme i ridėtą daugėtu} net 
.ir tolimųjų valstijij dienraš- 
liuose.

Tuose pačiuose New Yor
ko dienraščiuose lapkričio 
ir 4 d. buvo išspauzdinta ži
nia, kad Lietuvos Universi
tetas suteikęs prof. H. H. 
Benderių! lietuvių filologi
jos daktaro laipsni už jo dar 
bus lietuvių kąlbos srityje.

Gruodžio 10 d. 7. vai. vakare, 

parapijos svetainėj įvyks labai 

svarbios prakalbos, svarbios dėl 

visu, nes rengia LDS. — darbi
ninkai. O kad lietuviai veik -visi 

yra darbininkai, tai-gi ir kviečia

me visus ir visas pasinaudoti šia 

proga.
Kalbės darbininkų reikalų žino

vas ir jų ginėja, tai yra P. J. To

toraitis, iš Waterbury. Pirmu syk 

kalbės Hartforde. . Bus ir dau- 

giaus šiam laikui pritaikyti; mar

gumynų.

Kviečiame koskaitlingiausia at
silankyti. Užtikriname, kad di
džiuma pilnai būsite patenkinti.

Lapk. 16-tą d. buvo gerb. šios 

kolonijos senelių Mikuliu auksinio 

jubilejaus paminėjimas. Po pri

taikintų pamaldų šios kolonijos 

nemažas skaičius jų draugų išreiš

kė linkėjimus ir Įteikė nemaža do

vanų.
Gruodžio 1 d. čia baigės parap. 

oazaras. Darbavosi sekančios dr- 

jos: Moterų Sąjunga, 56 kp., šv. 
Vincento, Šv. Juozapo, Vytauto, 

Susivienijimo 121 kp. ir L. Vyčių 

18 kp. Būdas Vyčiai ir Sąjungie- 

tės turėjo tikrai gražiai parėdy

tas. Pasekmės rods bus geros.

Gruodžio 10 d. mūsų kolonijos 

ie tuviai laukia brangaus svečio 

kalbėtojo artisto ii- veikėjo gerb. 
A. Žmuidzinavičiaus. Vietinis Fe

deracijos "37 sk. deda pastangas 

kad šios prakalbos visapusiškai 

nusisektų.

Mūsų jaunimas mokslo šakoje 

sparčiai žengia pirmyn. ’ Nemaža 

jų randasi baigusių ir lankančių 

vidutines (High School) mokyk

las. Lapkričio 23 d. L. Vyčių 48- 

tos kuopos šeši nariai užbaigė 

Brcivns Business College. Jie y- 

ra: M. Kasparaiti, M. Sugentai- 

tė, B. Mileriutė, O. Stanslovaitė, 

A. Alaiis ir A. Bakūnas.

Kalėdos jau netoli. Šiemet 
savo pačią, vaikus, dukte
ris, draugus, drauges apdo
vanok tikrai lietuviškomis— 
GINTARINĖMIS — dova
nomis.

BROCKTON (MONTKLLO) 
< ' MASS.

Naujausią,

niDiiy iiiDK
MUflI į

(T YPE VHSlTIk'j
Su Lietuviškais AkMoUi

Nepersenai sugrįžęs iš 
Lietuvos Dr. J. C. L. Sey 
mour (jisai yra dr. Lan 
džius) paskelbė Bostono lai
kraščiuose žinią, kad Lietu
voje draudžiama gerti van
duo, gi kad degtinė liuosai 
visur parduodama. Tiesa, 
dr. Landžius paaiškino, kad 
tik nevirintas vanduo drau
džiama gerti ir tai dėl svar
bios priežasties — dėl pavo
jaus užsikrėsti sunkiomis Ii 
gomis, kurios veržiasi iš 
Rusijos.

Ta žinutė patiko Ameri 
kos laikraštininkams, nes 
spalių pabaigoje matėme ją 
pakartotą Missouri, lova, 
Arkansas, Georgia ir kitų 
valstijų dienraščiuose.

LDS. 8-tos kp. susirinkimas į- 

vyksxutarninke, gruodžio 12 d., 

7:30 vai. vakare pobažnytinėj sve

tainėj. Gerbiamieji ir gerbiamo

sios malonėkite susirinkti, nes yra 

daug svarbių dalykų aptarti. Tei- 

pogi užsimokėti mėnesines duok

les. Ateidami atsiveskite ir nau

jų narių.

SLRKA. 41 kuopa rengia dide- 

’es prakalbas. Bus gruodžio 17 
dieną pobažnytinėje svetainėje, 

fai kviečiame visus atsilankyti 

' ant prakalbų. Turėsim tris gar
sius kalbėtojus. Pradžia 7 vai. 

vakare.

LDS, 12- kuopos ekstra susirin
kimas įvyks gruodžio 11 d. 7:30 
vakare Karalienės Aniolų parapi
jos svetainėje. Visi nariai būti
nai turite pribūti ir naujų narių 
atsivesti. Šis, susirinkimas bus 
metinis. Reikia daug svarinu da
lykų aptarti ir valdybą ateinan
ti cm metam išrinkti.

.• Valdytu

Didžio išlankstytas 
26x33

“Darbininke”
366 Broadway, 

Botson 27, Mass.

[Špilkos moterims, nepapras
tai gražios, gėlių pavyz-

Į džiu, po............ ..........25-50-75c.
[Sagutes moterims, apvalios
| formos, nuo...........25c. iki $1.00
[Sagutės, pailgos formos, po 25-75c. 
Marškinių Sagutės (euff 1 

l buttons) vyrams, po....... 50c. 
iCigarnyčių ir Papirosnyčių 

dideliame pasirinki
me, nuo.............. $1.00 iki $2.50

Rankžiedžiai (branaalietoi) 
moterims, labai dailūs, po $1.00 

~ somų Plunksnų Koteliai
(pen holdėrs)Apo $1.00 ir $2.00 

K klo Karteliai, nuo $1.00 iki $00.

Vietiniai ateikite pažiūrė
ti. Kas pamato neišeina k<> 
nenupirkęs. Perka lietuviai, 
bet jr svetimtaučiai nepa- 

ai godžiai grobia. Iš 
kiti} miestui užsakymus siųs- 
- ' laiškais.

šiuomi pranešu. kad pas mane galima gauti visokių knygų kaip dvasiš- 
i kų taip ir svietiškų nuo didžiausių iki mažiausių, kaip Amerikos telpa t 
“ ir iš Lietuv<»s naujausios sjiaudos leidinių. Teip pat ir religiškų rei- 
Ika’iagų dalykų. Teipos-gi užlaikau visokių patentuotų gyduolių. Kai

nos jų žemiausios. Kurie pirks nuo manęs gaus lietuviška kalendorių 
dovanų. Reikalaudami dauginus informacijų, prisiųskite už du (2) cen
tu pašto ženklelį. Kreipkitės šiuo antrašu:

JONAS MICKEVIČIUS,
! 205 Farren Avenue, New Haven, Conn.
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PAREIŠKIMAS.

Bostone būsiu ilgesnį lai- 
1 ką. Iš visur norintieji gali 
| įsirašyti Į šv. Kazimiero 

Draugiją, prisiunčiant tin
kamojo nario mokestį mano 
vardu ir pilną, savo arba to 
kurį Įrašo Į Šv. Kaz. Dr-ją, 
antrašą.- Gavęs pinigus ir 
antrašus siunčiu Kaunan, o 
iš ten nariai gauna knygas ir 
padėkos laiškus nuo Centro 
Valdybos. Darbininkų kuo
pos ir draugijos, jei susita- 
rę, surengs man prakalbas, 
tose kolonijose kur nėra pa
rapijų, apsiimu kalbėti 
darbininkų’ ir katalikiškos 
spaudos reikalu. Norintieji 
surengti patogiu Laiku pra
kalbas, meldžiu kreiptis Į J. 
TumasonĮ “Darbininko” 
antrašu. Kviečiu Šv. Kazi
miero Draugijos reikalais 
rašyti: 50 W. 6-th St., South 
Boston, Mass.

Su pagarba,
Kun. P. Raščiukas.

ŠTAIIH BOSTONE.

Lietuvoje būdamas, nie
kad nemaniau pamatyti A- 
merikos. Ne tik pats nema
niau, bet ir kitiems Įkalbi
nėjau Amerikon nevažiuoti. 
Bet išeivius savo tautiečius, 
broliukus ir Sesutes mylėjau 
ir jiems kuomi galėdamas 
norėjau patarnauti ir su
teikti žinių apie Lietuvą ir 
jtj. artimuosius. Todėl rin
kau Įdomesnes žinias ir jas 
pasitaikius progai, susitikęs 
Šiauliuose su p. Romanu, Į- 

jBr-tęįį^įau jąm -phtoštą' žinių, 
kurias atvežęs Amerikon' Į- 
teikė “Darbininkui.” “Dar
bininkas” tas žinias kaipo 
pirmutiniąsias iš Lietuvos 
ątspaudino ant pirmojo pus
lapio. Tada dar jokie pašto 
siuntiniai nevaikščiojo Į A- 
meriką. Tas “Darbininko” 

z Ko. smalščiai visų buvo gau
domas, nes kiekvienas norė
jo.šį-tą išgirsti iš savo kraš
to. Daug gavau paklausimų 
ir padėkos laiškų iš Ameri
kos. Matydamas kad lietu
viai Amerikoje labai trokšta 
žinių iš Lietuvos, surinktas 
žinias iš pergyventų karo 
laikų pasiunčiau “Darbinin- 
kūi’’ ir jis spaudino didelius 
straipsnius ^Lietuva Di 

" dliojo Karo Laiku/’ 
r\

Šv. Kaz. Dr-joje kilo su
manymas siųsti savo genera- 
lį- įgaliotinį į Ameriką, kurs 
apvažiuotų lietuvių koloni
jas su prakalbomis apie kar 
talikišką spaudą ir Įrašinėtų 
Šv. Kazimiero Dr-jai narius. 
Tą sumanymą J E. Vysku- 

v pas patvirtino ir mane raštu 
1921 m. paskyrė vykti Ame
rikon. Nors labai buvo gai
la ir skaudu apleisti brangią 
tėvynę — Lietuvą, bet pildy
damas vyskupo paliepimą ir 
brangindamas katalikiškos 
spaudos reikalus atvykau į 
šią šalį. 'Jau. daug aplan
kiau lietuvių kolonijų ir vi
sur įgyjau gerus įspūdžius it 
radau didelio prielankumo

savo misijai. ,-Šu Bostono 
lietuviais jau seniai dalinau
si Įspūdžiais “Darbininke,” 
bet nekantriai laukiau tos 
valandas, kuomet galėsiu su 
jais ypatiškai susęiti ir išsi
kalbėti apie viską, kas lietu
viui katalikui yra brangu ir 
malonų.

Būdamas N. Žagarėje 
skaitydavau “Darbininką” 
ir sekdavau Bostoniečių lie
tuvių veikimą, žiūrėdavau 
Į darbbininkų namų ir Įstai
gų fotografijas, taipogi L, 
Prekybos Bendrovės vaiz
das ir džiaugiausi, kad mū
sų brangi išeivija gerai susi
organizavus ir prakilniai 
veikia Dievo garbei, Lietu
vos nepriklausomybei ir dar
bininkų gerovei. Bet štai; 
mano laimei, jau ne tik 
skaitau ir vaizdus matau, 
bet viską tikrenybėje regiu: 
Darbininkų milžiniškus, gra
žius ir gražioje vietoje na
mus, redakciją, knygyną, 
spaustuvę, geriausiai įtaisy
tą ir varomą elektros. Čia 
dirba nemažai darbininkų, 
švarumas, greitas reikalų at
likimas ir tvarka malonų tei
kia Įspūdį. Lietuvių Preky
bos Bendrovė yra kita milži
niška ir graži lietuvių Įstai
ga. Namai labai gražūs prie 
svarbios Broadway gatvės. 
Čia Įtaisyta visokių reikalų 
ofisai ir geriausioje tvarko
je vedami. Keliolika maši- 
nyščiij darbuojasi nuolat. 
Labai daug čia siunčiama pi
nigų Lietuvon, nes sąžinin
gai ir greitai tas patarnavi
mas atliekama. Tiek darbo 
Lietuvoje, prie kitokios 
tvarkos, reikėtų daug dau
giams darbininkų ir laiko pa
švęsti. Labai tvarkingai už- 
vęsta katalogai atliekamųjų 
reikalų ir greit viskas suran
dama. Teko patėmyti, kaip 
Lietuvoje žiopli nė j a ir nega
li suieškoti savo žinioje esa
mų popierių. Visokios val
diškos ir privačios įstaigos 
Lietuvoje turėtų .pasimokin
ti ir užvesti anąerikonišką 
tvarką. Viskas būtų grei
čiaus, tvarkingiaus atlieka
ma ir daug mažiaus reikėtų 
darbininkų.

Gruodžio 6 d. “Darbinin
ko” Redaktorius p. Gudas ir 
A. Lietuvių Prekybos B-vės 
įgaliotinis p. Virakas malo
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žiūrėti.
beles, miestų saliūnus ir bu-
černes apsilankyti neužten
ka, ir tas Amerikos dar ne
pažino ir negali apie ją rašy
ti ir teisingą apie ją duoti
nuosprendį. Atvykęs Ame
rikon dar jos nepažinsi, nors

£

si Wasliingtono kapitolijoje, 
universitetuose, New Yorko 
knygynuose, parkuose, ligo
ninėse, bunkose, paštose, 
miesto ir kitose salėsej vie
nuolynuose, prieglaudose 
vaikų ir suaugusių, jei ne
apžiūrėsi milžiniškų mokyk
lų ir bažnyčių su seminarijo
mis ir kolegijomis. Lietu
voje su kokia sunkesne liga 
ligonis siunčiamas Karaliau
čiun, čia gi kiekviename li- 
gonbutyje sunkiausios daro
mos operacijos ir pasekmin
gos, lies čia po ranka nau
jausių išradimii mašinos ir 
visokie Įrankiai. Amerikoje 
užbaigęs mokslus medikas 
dar negali gydyti, bet turi 
metus ir dąugiaus prakti
kuoti prie ligoninių. Klai
dingai Europoje manoma a- 
pie medicinų ir kitus moks
lus Amerikoje. Būtij gerai, 
kad Lietuvos Universitetas, 
kas me? nors po kelius stu
dentus, siųstų Amerikon su
sipažinti su vietiniu mokslu 
ir praktika.

Užteks ir teip jau ilgai 
kalbu. Su lietuviais Bosto
niečiais turėsiu progos susei- 
ti ir taukiaus pakalbėti, nes 
čia būsiu iki Naujų Metų, o 
gal ir ilgiaus. Taigi ne lai
kraštyje, bet gyvu žodžiu 
plačiai pakalbėsiu, kas 
Tamstoms visiem s bus • žin- 
geidu.

Kun. P. Raščiukas.
50 W. 6-th St.,
So. Boston, Mass.
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KALĖDŲ BELAUKIANT

Kalėdoms besiartinant, papuoškit savo namus, kad 

būtų smagiau praleisti Šv. Kalėdas. Pas mus galima 

gauti visokių papuošimui Kalėdų eglaitės elektrikinių ži

bučių, lempučių. Apart to, speeijaliai sutaisytų Kalė

doms dovanėlių iš įvairių dalykėliti, kuriuos parduosim 

.pigiausiomis kainomis.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
J. KLIMAS ir P. BOLYS,"Savininkai,

317 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone So. Boston 167—W.

Dvas. Vadas—Kun. V. Taškūnas
V. J. Kudirka, pirm.,

37 Franklin Street, .
Norwood, Mass

M. M. Kamandulis, rašt.,
20 Fax Street,

Montello, Mass 
K. Stašaitienė, vice-pirmininkė, 
J. Glineckis, iždininkas, 
T. Kubilius, iždo globėjas,

Nonvood, Mass.

BUCERIS.
Paieškai! darbo. Esu atsankntis bu- 

I ėeris. Dirbęs bučernėj per devynis nie- 
| tus arba kad ir kitokį darbą. Galiu už- 

| statyti kauciją. Susikalbu penkiomis 
i kalbomis. Atsišaukite pas ‘‘Darbinin- 
i ką-” (11)

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
Esame autorizuoti COI.UMBIA GRAMA- 

FOXŲ KOMPANIJOS AGENTAI. Parduo
dam visus jtj išdirbystės gramafonus ir nau
jausius lietuviškus rekordus. Reikalaukit 
mašinų ar rekordų katalogo DYKAI. Senus 
gramafonus mainom ant naujų. Sugadintus 
pataisom PIGIAI/

Parduodant Skrybėles, Kepures, 
Drapanas ir Pere rykus.

LIETUVIS GRABORIUS

s: 
J

P. J. AKUNEVIČIUS,

258 W. Broadway,
So. 'Boston, Mass.

Office Tel. 381. Gyv. Tel. 2024-J.

GEO. MASILIONIS, 233 Broadway, South Boston, Mass.

nėjo aprodyti Įdomesnes
Bostono vietas ir Įstaigas.
Harvardo universitetas su
visomis įstaigomis: knygy
nais, muziejais,' laboratoriI

jomis,
kambariais, tai tiesiog atski
ras miestas. Knygynas grai
kiško styliaus 12 koliumnų 
laiko frontą, turi 1,200,00 
(milijoną du šimtu tūkstan
čių) vien apdarytų knygų. 
Muziejus turi visus mokslo 
ir meno skyrius, tūkstančiai 
kambarių. Bepig čia stu
dentams mokintis, turint vi- 
Isas mašinas, visų šalių rete
nybes kiekvienos mokslo ša
kos ir tt. Kaą nori šiek tiek 
Ameriką pažinti ir apie ją 
kalbėti bei rašyti, tas turi jos 
kultūros—mokslo, gailestin
gumo ir kitokias įstaigas'Ap-

salėmis ir mokslo

Po mainierių stu-

ga. .Ali<1 ne

®L

FONTANINE 
PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IB KELYJE.

Daug parankiau Ir sma
giau rąžyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani
ne plunksną. Pirk dabar.

Kaino*: $L50, 82.50, $3., 
$3.60. H, $5.00,
$5.50, $&00 ir anksčiau.

“Darbininkas,“
SOS Broadway, 

Boston 27, Masa. <—į
,■■sąsają

I

I

A
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išEGZAMININUU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduodu 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ- 

kos akys: nematymas, kreivos a-
kya, pavargusios ir skaudančios
akys, bėgimas ažarą, sausos akys,
trūkčiojimas akie* ir blakstienų,
galvos ir nugaros skaudSjimas,
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų
liga, negal&jimas važiuoti gatve*
kariais ir daug kitokią nesmagu

TeL So. Boston 3488!

I

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias Ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų Ir vaikų. Egz&mi 
nuoja kraują,spjaudalus, Slapumą 
ir tt savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus įeisimi* kitur gyvenau 
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St Ir Broad way) 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

PARSIDUODA ŪKĖ LABAI 
' PIGIAI.

Į
Su visais įrankiais. Namas dar' 

visai naujas. Dėl 2 šeimynų po , 

5 kambarius su visais įtaisymais, 
tiesas, miesto vanduo. 20 akrų 

žemės, 10 karvių, vienas arklys, 8 

kiaulės, 50 vištų. Ūkė randasi vi

sai netoli nuo Bostono. Pirkimo 

išlygos labai lengvios.

OLSEIKA IR MIKALIONIS 
REAL ESTATE,

Broadway,
So. Boston 27, Mass.

So. B. 2805—J. (9)

425

Tel.

I

i

LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po Na 
125 Bboadwa.y, So. Boston, MA m. 

OJifo Valanda t: 
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1 JO 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
• irisas uždarytas subatoe vakarais 

ir nedėliotais.

Šiuomi pranešu vietos ir 

apieiinkės lietuviams, jog 

laidotuves aprūpinu koge- 

riausiai ir už pigiausią kai

ną negu kiti. Į apielinkių 

miestukus važiuoju ir už tai 

nieko nerokuoju. Dieną ar 

naktį kreipkitės šiuom ant

rašu:

PARSIDUODA ŪKIS 
LIETUVOJE.

j 16 Metę South Bostone
DR= H.S .STONE

AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BR0ADWAY 

; BALANDOS: Nuo 9 r. Ud 7 v. rak 
* ■ ‘iMifruežaafiSHi

PROGA DĖL KRAUTUVĖS.
Kampinis 3 šeimynų, 17 kambariu namas su visomis įtaisomis 
ir elektriką. Pirmą florą galima lengviai perdaryti Į krautuvę. 

Geriausia vieta dėl mėsos ir groserio krautuvės. Prekė $9500; 
$3000 įnešti.

B A R G E N A S. Puikus 9 šeimynų mūrinis namas su beveik 1 
akru žemės, geriausioj vietoj Brookline. Visi naujos mados įtai
sai ir “steam” šiluma: randų neša $6500 į metus, bet galima 
lengviai pakelti iki $7500 į metus. Prekė $38500. Įnešti $6000. 
Lengvios išlygos. Dėl platesniu žinių kreipkitės pas

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,

361 West Broadway, South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605 ir 1837.

Parsiduoda 12 dešimtinių ūku 

Lietuvoje, su budavonėmis už $3,- 

000.00. Jeigu kas iš Amerikiečiu 

lietuvių važiuojančių Lietuvor 

norėtų tokį ūkį įsigyti, tai gere 

proga. Tasai ūkis randasi Papi
lės parapijoj, Trikšių kaime, Šiau 

lių apskrityje.
Delei platesnių informaeijii 

'kreipkitės pas

S. BUGNAITIS
70 Lawrence st., Lawrence, Mass 
(9)

REIKALINGAS DUONKEPIS
Reikalaujame gero patyrusio 

pirmarankio duonkepio lietuvišką 

duoną kepti. Reikalingas tuo- j 
jaus. Alga nuo $35 iki $40 savai- Į 

tėj. Adresas: 244 Lake View 

Avė., Lowell, Mass. Tel. Lowell 

5484—W.
I

*

t
4

Tel. So. Boston 270

L MAC DONELL, M. D.
'JoKma muikalMti ir lietuviam

Ofiso Valandos:
lytais Iki 9 vai. Po pietų nuo 1—8 

Vakarais nuo 6 iki 9.
586 Broadway, So. Borton

OR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAI

fQ6 Main Mostelio, Ma*> 
(Kampas Broad St) 

TaL Broekton 5112-W

t

Nepaprasta naujanybė!
Turime visokios rūšies pi j anų, ployer pija

nt?., Duodame ant išmokėjimų ir apmainome. 
Visokio didumo pijanai ir visokių kainų. Turi
me taipgi visokios rūšies grafofonų.

Katalogus pi j anų ir grafofonų siunčiame 
dykai. Kurie galite tai ateikite ir pamatysite, 
kad pas mus viskas pirmos rūšies ir daug pigiau 
negu kur kitur.

VOSE & SONS PIANO COMPANY
- VOSE BUILDING

160 Boylstoą St., Boston, Mass. Tel. Beach 1018 
J. P. SARKUNAS, Pardavėjas

GRDSERNĖ ANT
PARDAVIMO.

Seniai išdirbtas biznis; kampi- į 

uis namas; Lietuvių apgyventoj j 
vietoj, Cambridge’iuje; $450 sa

vaitinė įplauka; prekė $800. Ran-, 

da $25 į mėnesį. Dėl platesnių Į 

žinių kreipkitės pas B. Kontrimą 

i

LITHUANIAN AGENCY
361 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel.: So. Boston 605 ir 1337.

(9) i

PARSIDUODA PEKARNĖ' 
LABAI PIGIAI.

g. KAZIMIERO E. K DK-JOB 
VALDYBOS ANTRAJAI 

80. BOSTON, MASS.

IBM. — Vlada* Paulauskai,
90 B St., So. Boston, Mat*. 

. ICE-PLBM. — V. J. Jakštaa,
27 r - - -------

BOT.
1426

CM. RAST. — Juozas Juška. 
MerycUff Academy,

Arltoghtofi Helgtba, MMb 
ODININKAS — Leonas Svagždy*, 

111 Bowen St, Ėoston 27, Maut. 
žDO GLOB. — J. Grubtnskaa 

8 Jay St, Boston 27, Mana, ir 
AntanAs Kmitaa,

284 5-th St, Boston 27, Ma* 
ARAALKA — Povilas Laučka,

61 Story 8t, Botton 27, Muk 
•BANGUOS antraSaa reikale:

366 Broadvay, So. Boston, Muk 
DRAUGIJOS sosirlnktmal lšlUMffj 

<»* antrą nečadlenl mėnesio
■o pletn parapljtoffl svetainėj, 4B3 *

Story St, Boston 27, Masa. 
RAŠT- — Antanas JannšouM

26 (Columbla Rd., So. Boston

NMM
z

ŲNLTED fiMĘR|CflN-LINESj

TARP NEW YORKO ir HAMBURGO
Trumpiausias Susisiekimas su Visais Portais

Centralčs Europos.
Savaitiniai išplaukimai Kas Ketverges

Nuo Pier 86 No. River, 46-th St, New YeA
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Puikus 

valgomieji kambariai, ............................................ ......
mą. Pražilinkite priežastį ir bū
site sveiki. Visuomet pageUMs
jums

yy
klesos para žieriams.

Ilonai ir brdvųs dėkai trečios
_____ ____ Ant laivų HANSA. BAYERN. 
WUERTTEMBERG ir MOŪNT CLAY yra keli specia* 
lial paikus kambariai.

Du Nauji 20,000 Torų- Laivai

J. L. PA1AZARNIS, 0. D.
RE8OLUTE ir RELIANCE

AKTi SPECLAT-TST A
377ą Broadway, 3o. Boston. Mass v“

p.* Ižplankia kas antrą utarninką su l-oo, 2-ros Ir 3-Bo Me* 
soe pssažieriais. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento
•/•/ J LIŪS ROTTKV ’PG Hannrer St H

J
J

PaieSkaa KUNIGO J. V. KU
DIRKOS. Jis pernai buvo Hazle-

Namas ant 3-jų labų. 2viem Šeimy
nom gyventi. Pekarne su visais įtai
sais. Paradvimo priežasties — savi
ninkas mirė.

M. GRINčIENfi. 
131Inslee Place, Elizabeth, N. J.

— J.ton, Pa., dabar jo ten nėra.
pas jį turiu reikalą.

M. Malaik«vWia,
Bdx 231,
(9) ‘

Aš

Meadovlands, Pa.

AM Andrius JaMtis paiežkan savo te
tos Agotos ir dMM Jono JaHčių, Ag*
rukUkių kaimo, Grilkabadžlo-parap., 

Seniau gyveno Br>-NanmiesSo pav.
bonte. Conn. Ja« 20 metų kaip M Lie-
tavos.
atsiži

Kas juos žino ar jie patys lai
ftuo ad-

iJ 0135
ANA

ertaln St.,
JAK TIS

Detr >lt. Mi
(9




