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Piktadaris buvo suimtas, 
policija Įtariamąjį tuojau 
suėmimo vėl paleido.
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RUOŠIASI PRIE DARBO
Bostono Į^erkulL) (rTa vįon^- 

.Į o ■ pašaįif 
ILŪg.’štps, nft

NESITIKI ILGO AMŽIAUS
Francijos naujas kabine

tas nesitiki ilgai gyvuoti.
jįiaujo persior-

KALTINA ŽMOGŽUDYSTĖJ
Denver, Colo. — Dr. Hor- 

old E. Blager, 61 m. amžiaus, 
kaltinamas nužudyme savo 
dukters, 32 m. amžiaus. Jo 
duktė buvo suparaližuota ir 
ji mirė. Išrandama, kad 
daktaras pribaigė savo duk
terį.

BANDĖ NUŽUDYTI
Rymas. — Visoje Italijo

je didelis sąjūdis dėl to, kad 
buvo rengiamas pasikėsini
mas ant Mussolinio gyvas- 

Suokalbis susektas ir 
trys asmeųys.

1,550,000 IŠVAŽIAVIMŲ IR
ATVAŽIAVIMŲ

Per pereitus fiskalius me
tus, pasibaigusius birželio 111 
30, 1&25Į1Š Suv. Valstijų lai-jj?68- 
vais išvažiavo ir ' atvažiavoWŲ*aeštuoti 
1,550,000 pasažierių. Iš jųlTarP TJ .V1*a vienas genero- 
pirmoj klesoj plaukė 900.-(las, soeijalistu partijos sek- 
000. antroj — 316.000, tre-pretorius ir vienas soeijalistu 
čioj — 332,000. buvęs atstovas parlamente.

Per New Yorką atvažia-: Policija skelbia, kad buvusis 
vimų buvo daugiausia. Bū-1 socijalistas atstovas suareš- 

tent tas miestas pasažierių ■ luotas jam einant iš kotelio, 
turėjo 861.000, tai yra 55 |Policija Jvįrtųią;. kad jis ėjo 
nuoš. Seattle užima antrą i pasiren^^hįęti fašistų va- 
vietą — 272,000 pasažierių. dą premiebąĮffi^olini. 
Boston stovi trečioj vietoj su 
124,000 pasažierių.

Iš visų pasažierių 25 nuoš. tieras. 
darė keliones tarp Suv. Val- 
sti jirrrJCAhados. Tokių pa- 
sažierių buvo 400,000.

Treciosios^ klesos pasažie
rių mažai dėl ateivybės 
varžvmo.

Suokalbininkai esą maso
nai ir fašistai, užėmė jų kva-

rengiasi prie ČhrisSphs. I 
pardavinėjimo. Šieigefe 
si jų Ilgiau parduoti, i 
bile guriais kitais metais?, 
praeityje.

UNIJŲ SUSIVIENIJIMU
Anglijos įvairių pramosiu 

unijos ruošiasi sutverti susi-, 
vienijimą. Stambių unjij biri.' 
vadai jau gamina konstitiici- vorsų ir 
ją. ;būtų atdari

ąp-0 metu Wing lątinių lietų, nuo rugsėjo mėn. 
įkas Jo tėvas pasitaikė gražus ir sau- 
& prezidentas. lsas °ras? Vasarojus per iie- 

• u. , tus apipuvęs, apylinkėje jau 
mote m yra j SUVežtas. \ ... ...

UUS išėjusi mo-|į-oje pradedama ir bulvės kas-

'Maskvai 
riausybė ' 

;i- tvarkymą.
Patva&kė taip, kad di- 

apsąvedimų biurai 
vidurnakčio.
...-—=•

Įima. Ūkininkai, kurių žiem
kenčiams skirtas laukas žemo
je vietoje, šiemet žiemkenčių 
javų nebepasės.

Apylinkės ūkininkai rengia 
pardavimui linus. Vieni mer
kia, kiti kloja ant idrvų, o kai

Vienoje, kitoje vie- kurie jau parduoda turguose 
is-' po 40-50 lt. pūdui, (.50 nuoš. že-

V1. įmesn? kaina, už pernykštę) o
Aukštesnėse vietose, ariamas (sėmenis po 27-29 lt. centr.

pūdymas ir sėjama žiemken
čiai javai, nors jau gana vėlus
laikas (rugsėjo 25 d.). Žemes- 

vy- nėse vietose šlapia ir arti nega- 
pa-‘ 
la-

GELEŽINKELIŲ DARU- { Karo metM switch tende-
NINKAI STATO REI Iriai gaudavome $5.04 dienoj.

KALAVIMUS ’0 _ £t>rr nn

Suv. Valstijų geležinMitiį nQ.j
darbininkų Brolijos tariasi

’ (pareikalauti algų pakėlimo,
’ Nori, kad algos būtų tokios.;

kokios buvo karo metu. Ta-(
da apimtų 200,000 darbinio-į.
kų ir jų algų pakėlimasme-r
tams atseitu $25,000,000. |

Visų geležinkeliui darbinio- Į

įo konduktoriai po $7.00 die- 
Dabar|bs algos ant 7 

nuoš. mažeshes už karo al-

BUS PAKARTAS
Bridgeport, Ct. — Šios 

valstijos Augščiausysis Teis
mas patvirtino žemesniojo 
teismo ištarmę, kad Chap- 
man . turi būt pakartas. 
Chapman yra didelis vagis ir 
galvažudys. Jis spalio 12, 
1924 nušovė policmoną, kai 
tas jį užtiko prie seifo. Jis 
bus pakartas gruodžio 3 d. 
Jo advokatas, vienok, dar 
nori jį išgelbėti. Nurodo, 
kad valstija federalio kali
nio negali kaiti.

jimu ir puikiu mokėjimu 
tyti vertas garbingos 
mūsų l’nivers;toto gerį?!^^^® 
profesorių tarpe. r-

Pagaliau ir trečiosai 
metais kviestasis p. J. 
skaitė įžengiamąją 
spalių mėn. 19 d. tema:
menės labas, kaili teisės 
grindas.“ g|g|g

Kadangi mūsų miesto 
mistras vra evina ponūiarust^ 
žmogus, ta; ižengiamo.siosjj|feg  ̂
skaitos pasiklausyti susiri^^^^ 
gana apsčiai. Bet pirmieji 
legento sakiniai amlitcri 
vė aiškiai suprasti, kad^i^B 
žmogus visai ne ra pasiriic^e^^

I tą darbą dirbti.
• P. J. Viloiš:s < 
igus. geru norą.............

mūsų laikitĖ^O 
Imsiu fakulte^b^ 

•.įsilaukė dar viena,s?

NORĖJO NUŽUDYTI
Gelčiai (11 Gudelių vaisė.).

Prieš porą savaičių šiame kai
me kėsintasi per langą revolve- j 
riu nušauti.ūkininkas Motiejus! 
Cibulskas. ;

Bet kadangi kambaryje žibė- j prezentuo jas 
jo lempa Cibulskiene pažino Į sostinę, b 
prie lango prisiartinusį pikta-'profesūra 
dari. Tai buvo to paties kai- ,kuris patsai s _
mo ūkininkas, kuris jau nuo paskaitoje aiškiai pažvrS^^^g 
senai pyko ant Cibulsko. Poli- kuriais motvvais
Gijai patikrinus užsilikusius (fakulteto taryba ų pakvi^t^^ 
pėdsakus įtarimas pasitvirtino -profesūrom nes jokiais moksibttl

darbais. jis ne tik nesąs p T. 
nie.jęs, bet ir apskritai sium^^ 
kalu nieko nedirbęs. Šie jo-pO^p 
džios paskaitoj pasakyti’^^^S 
džiai aiškiausiai buvo aud^^|l
rijoj suprantami paskaitą Įįaggg

RTYBĖS

GREIT DINGO $100,000 J 
New York. — Louis Stein- i 

berg, deimantu žinovas ir 
su- , _. .pardavėjas, akimirkoj nete

ko deimantų už $100.000.
! Jaunam vyrui esant jo krau- 

__ 'tuvėj. subirzgė telefonas.' 
įg'Steinberg griebė telefoną, o 

•-'""■'s vyras griebė už dei- 
Pereita nedėlia dūmė lauk.

PAVOGĖ ŠUNĮ
New Bedford. Mass.

Rose Desnoyer. išeidama iš : _ 
namui, palikdavo juos dabo- (Jauna‘s 
t i šunims.
ji išėjo, kaip visada palikus 
namus Šunų globoje. Sugrį
žus. nerado šuns ir visi na
mai išrausti. Bet nieko brau- I 
gaus nepavogta. Įsibriovu- 
sieji vagys tada šunį pasivo
gę. pabėgo.

PERKA 
PČP

Francijos
_____ _____________ lė taip, kad i

kų organizacijų atstovai jau Į duodamaFrancū- 
uirėjo keičią konferenciĮ'i ir Į zai kad gelbetT savo turtus, 
iki Kalėdų pabaigs išdrbti Į frankais turimus, perka sve- 
reikalavimns. Tada ji?- į-’timų valstybių vertybės po- jbantiems darbininkams, 
teiks kompanijoms irtai pietas. Perka Šerus Angli-
joins bus “Kristalas ore-j jos ir Holandijos kompani-.įų paliuosuoti nuo mokesčių 
zent.” ' iPI (iki $1,500 įplaukų, o vedusie-

■ ■ ■ - ■■ ; ■1. .j j. . !==■ jį įkį $3.500. Dabar nevedu
sieji moka nuo $1,000 ir ve
dusieji nuo $2,500. Kiekvie
nam vaikui išimtis $400.

aukas nupuo- 
) frankų par-

UŽ MOKESČIŲ MAŽINIMĄ
Washington. — Atstovų 

buto mokesčių komisija iš
dirbo naujų taksų projektą. 
BĮęnųpja taksų numažinimą 
sumoje $200.000.000. Pama- 
žįs mokesčius mažai uždir-

Siūlo, kad nevedėliai bū-

Austrijoj streikas 
neįvyko

UŽ TEISINGUMĄ
New York. — Lee Mur- 

ehin. tavi draiveris. rado 
savo automobiliuje deimantų 
už $22.000. Jis buvo ką tik 
vežęs milijonierką į hotelį. 
Tai jis sugrįžo pas .jų ir už

MIEGOJO IŠTISĄ DIENĄ ,
Naujai išrinktasis Bosto-1 NELAIMĖ

no majoras Nichols miegojo j ®TR)EIKA^nI^NG1’IAS Kelihcr. vienas kandida- 
istisą seredos dieną. Poin-i * us rijos . . Aacnin ■ 3ostono majorus per

> strtiKtto- .-.s. . .. J. D . 1 rinkimu agitacija susižeidė, iti nuo pereitos seredos. JBe< • . v - ' . -l . _. i j ■ i ’ i ries keturias savaites tampaskutinėje valandoje viii- .. _
, i.- atgal iis lipo is automobi-(dzia pažadėjo algas psHu _■ •'

(nuo gruodžio 1 d. ai' 28 
Įnuoš. Tokiu būdu <tnkas 
tapo išvengtas.

temptos agitacijos jis jautę-Į^ų buto pasiiengę 

si bespėkis. Nieko nepriėmė į 
(prie savęs. Jis gyvena pas 
juosvi su savo trimis vaikais, i 
j Jo moteris mirė pereitą ge-j 
gūžio mėnesį.

NEPRITARIA PROHIBI- 
CIJAI

i Naujojoj Zelandijoj pro- 
hibicija neteko žmonių pasi
tikėjimo. Dabar prohibicija 
per balsavimus atmesta 29.- 
006 balsų, o 1922 m. 11.000.

REIŠKIA PAPEIKIMĄ
New York. — Iš įvairių

j. << i iz>v n nz- .

teisingumą milijonierką da- (valstijų pakraščių suvaižavo 
ve $2.000. >Iprohibicionistų vadai aptar

ti prohibicijos stovį šioje ša- 
Ivje. Suvažiavo 20 veikėjų. 
Jie išreiškė papeikimą vi-

UŽ PRAVARDŽIAVIMĄ
Detroit. Mich. — Peter

Sarfano, 7 metų amžiaus vai- siems, kurie kritikuoja pro- 
kas, pašovė tėvo revolveriu hibiciją arba agituoja už 
savo seserį. 5 m. amžiaus. Ji- prohibicijos atšaukimą, 
sai policijai prisipažino ir į
sakė šovęs į seserį už tai. kad j prezidento nusistatymu pro- 
ji jį pavadinus “menke.” hibicijos link.

Iš
reiškė nepasitenkinimą ir

BANDO IŠKELTI LAIVĄ
Japonijos inžinieriai ban

do iškelti iš jūrų dugn Ko
rėjos pakrantėse And i jos 
laivą Kovshing, kun 1804 
m. nuskendo su 1.500.(1)0 je
nų. Inžinieriai tikisi. kad 
darbas jiems pavyks reyni- 
šiai apsimokės.

liaus prie Tremont Temple, 
kur buvo jam surengtos pra
kalbos. užsigavo i automobi- 
liaus duris kelieną. Bet ta
da nesi guodė. Sugrįžęs na
mo jautė baisų skaudėjimą. 
Dalykas kasdien blogėjo, bet 
nuo kandidatūros neatsisa
kė. Vedė savo kampanijų ir 
neatsižvelgė į daktarų įspė
jimus. Dabar jo užgautoji 
koja labai ištino ir turėjo pa
siduoti j ligoninę.

LENGVIAU baudė
Londone vienas neatsargus 

automobilistas per biskį ne- 
susikūlė su karaliaus auto- 
.mobiliumi. Neatsargus auto
mobilistas nubaustas $5.00. 
Gi automobilistas Washing- 
tone. kurs vos nesuvažiuėjo 
prez. Coolidge nubaustas 
buvo ant $35.

PAVOGĖ $10,000
New York. — Astuoni ap

siginklavę banditai užpuolė 
Gomeli Steamboat kompani-

DZIMDZIŠK1 VAIDINIMAI LAPKRIČIO MĖN. ĮVYKS:
14— šeštadieny, Nonvood, Mass.
15— sekmadieny, South Boston, Mass.
22—sekmadieny, Montello, Mass.
26— ketvirtadieny, Lawrence, Mass.
27— penktadieny, Camhridge, Mass.
28— šeštadieny, Brighton, Mass.
29— šeštadieny, Nashua, N. H.

NELAIMINGI
Gardner, Mass. — k'a Tali

ną Szyžewski, 80 m.,išbuvo 
8 dienas be valgio ir he van
dens. Ji rasta vos gyva šal
tame kambaryje prie Salto 
pečiaus. Jos senas vyras sar- 
galiojo atikoj ir negalėjo nu
lipti žemyn, Užėję kairny- 

įnai, pašaukė amhiLansą.
Moteris nugabenta į ligoni -

PASTKOH.fi jVvinvii nirdiniMMi Kimtpdfu-

Fibhburg, Afass.—Arthur’^os ofis? Lrpasivogę $10.000 

Crossley, 11 m. vaikas, r.__.
savo tėvą, 63 m. amžiaus, pa
sikorusį prie garadžiaus. Ne
laimingas sens sargaliojo ir 
negalių-prikankytas pribai
gė savo gyvenimą.

BURMISTRO p. J. VILEIŠIO 
PASKAITA

Mūsų Universiteto *statutas .
leidžia patiems fakultetams pa-( Taip pat garbės nedaro,^^^ 
sirinkti sau profesorių. Prieš 1 Viįeišiui ir blogas lietuvių 
trejeta-ketverta metu, kuriam j^os mokėjimas. Manau, 
tis mūsų aukštajam mokslo žl. (kvietusieji profesoriai 
diniui, surasti jam tinkamą.Paskaitos, savo žygiu. 
beveik visą profesūrą nebuvo (džiaugia, jei mokslas jieihs^|g|| 
jokio galimumo. Vieni fakui - ,ra brangus. -
"tetai tuo.atžvilgiu buvo laimin-, 
gesni. kiti ne taip laimingi. Čia i 
kalbamas Teisių fakultetas, ku
rio docentūron dabar pakvies
tas ir j). Vileišis., buvo vienas 
laimingesniųjų savo tinkamos 
profesūros atžvilgiu lyginant 
kitus fakultetus. Tačiau ir ši
to fakulteto profesūrą renkan
tis padaryta klaidų. Todėl ne-, 
nuostabu, kad profesūroje mes ' 
dar tebematome p. p. Rimką. PAŠEŠUPIEČIAI UŽ VIIJS^^^B 
Šalčių, o ypač p. p. Moravskį. Pilviškiai. Ir šio kampęHj>'^| 
Verygą-Dorevskį. Bet taip žmonės rūpinasi lenkų okupū£|||| 
buvo prieš keletą metų, šiam,ta Lietuvos sostine Vilniuna^^^B 
dien jau neturėtų tai pa>ikar-' ten žiaurią okupaciją išvy^į^ 
toti kviečiant naujus asmenis, siais broliais lietuviais: priM'||| 
o laikas jau būtų ir kai kuriuos Gedulo Dieną iš žymesnių vjėLįl* 
senuosius kuo pakeisti. ,tos gyventojų sudarė

Iš pakviestųjų šiais metais, tą X ilniui vaduoti, būtent: 
Teisių fakultetan profesorių ' tos viduriniosios mokyklos"^^g 
jau visi trys skaitė savo įžen , dvi metinių mokytoji] kursų. 
giamąsias paskaitas. Visi trys, dejas p. Matulevičius — pirnu^s||| 
t. y. prof. Jurgutis, doc. Alek
sa ir doc. Vileišis yra pakvies
ti Teisių fakultetan dėstyti 
ekonominiame skyriuje. Pir
muoju du. savo jau įžengiamo
mis ir tolimesnėmis paskaito
mis aiškiai parodė, jog yra pil
nai pasiruošę eiti sakytomis 
pareigomis. Prof. Jurgutis sa
vo dėstomojo dalyko giliu žino-

DAUG SKAITO
Ežerėnai, -X-17 (Elta). Ęž 

remi miestas šį mėnesį prenu
meruoja 143 egz. Įvairiausi 
laikraščių. Gyventojų turi J 
3.700. ta dvienas laikraštis 
k a 8-9 žmonėms-.

Pilviškiai. Ir šio kampeį^^S 
rūpinasi lenkų okupw|||| 

sostine Vilniunaįrj^

ninkas. p. Rogas (žydas)'vicg^O 
pirmininkas, p. Laurinaitis.;;^^ 
sekretorius, viduriniosios
kyklos ir dvimetinių mokyt^^S 
kursų mokytojas kun. Vl..P^^g 
tininkas — iždininkas ir p.
tiliūtė-Benešiūnienė — SsĮt SS 
to narys. Komitetas pim@Įg|g 
eilėje organizuoja i r daro 
’iavas.

rado Pa^K°- Tie pinigai buvo ką 
j tik atvežti broniruotame au- 
įtomobiliuje. Banditai palau
kė, kol automobilius nuva
žiuos ir tada darė užpuolimą. 
Pinigai buvo skirti darbinin
kų algoms.

ATSIŽADĖJO TEISMŲ
Belgijos vyriausybė buvo 

užvedus! bylų prieš vokiečių 
, keletą karininkų, kurie karo

‘ VH.idrnhna.Tns vadovauja ir juose dalyvauja ‘’Dzimdzi-Drini- hę, bet jau nepavko at-pnetu Belgijoj žiaurumais 
dri” artistas J. Dikinis. Programoje juokingas vMdinimas, dai- 'griebti sveikatą ir ji mirė., pasižymėjo. Dabar valdžia 
nos, monologai ir deklamacijos. Jos vyras dar išliko tpriuu (tų bylų atsižadėjo.

PATOGU |R PIGU
PATOGI BIZNIUI VIETĄ tin

kanti dirbtuvėlei ar prekybos san-

Kreiptis į "Darbininko” admi- 
niitradją.

“Darbininkas” DykĮjĮ
Kadangi ne visi išgali užsiprenumeruoti “Darbinh^^^H 

tad administracija nutarė daryti palengvinimų, kad tuoĮ'D«tti|| 
‘'Darbininkai” pasiektų kiekvieną lietuvi. To tikslo &ek3įį^|| 
ma, administracija nutarė “Darbininką” duoti tokiomis3£||B^|| 
gomis:

kiekvienas, kad ir ne mūsų sąjungos narys, UŽ 
NAUJUS PRENUMERATORIUS SKAITYTOJUS, KETV 
TĄ PRENUMERATĄ GAUNA SAU DYKAI, tam 1 
kiam bus užrašyta tiems trims skaitytojams;

kiekvienas mūsų organisacijos narys, prirašęs 
naujų skaitytojų skaičių, t. y. 3 PRENUMERATi 
VIRTĄ GAUNA DYKAI ir gali užrašyti savo 
tuvoje.

Šis palengvinimas duodamas tik porai mėn.. tad skuti 
pasinaudoti gera proga. Del neaiškumų kreipkitės: |

“DARBININKO“ ADMINISTRACIJA
366 Vest Broadway South Bostonu



Išėvikų valstybėj bolševikų''ąęWI
* gesys ' suų vy&įra "€įepTU^f^ji

itered as second-class matter Sept. 12, 1915 at tfee post- 
jmder tbe Aet of March 3, 187ąy v . žUivtS »

IpeptaDce for mailing at speclal rate o f postage provrie^ for in Sectton H08' 
, Act of October 1917, authorlzetl oa July 12,1918” , . .s.

Prenumeratos Kaina:
Metams ______ 1___________ $4.50
Boston’e ir apylinkėse ___ $5.50

___ ____  Užsieny$5.50
Br ‘'‘DARBININKAS”,

.West Broadway ' South Boston, Mass.
Tek South Boston 0620 j

. Subscription Kates:
fly$4.50
ton and suburbs_______ $5.50
eign countries yearly___ $5.50

Buržuazėja
Nespiauk į šulinį, nes teks atsigerti—sako patarlė. Sovie- 

įa, biaurojusi ir smerkusi Tautu Sąjungą, linksta įstoti į tą 
_ungą. Tai faktas, bet ne reklama. Sovietijos oficiozai vie- 

S^t prie to prisipažįsta ir pasisako, kad didžiosioms, kapita
linės tvarkos, valstybėms saugumo sutartį pasirašius nesą 

iacijos pavojaus iš tų šalių, kurios suinteresuotos Europos 
Taigi Sovietijai pasilieka ieškoti kelių į Tautų Sąjun- 

š šeimyną. Cirkuliuoja žinios, kad netolimoje ateityje įvyks 
yietijos priėmimas i Tautų Sąjungą, nes prie to spirianti 

J&glija, kuri suinteresuota bolševikiškos propagandos sustab
dymu Indijoje, Kinijoje ir kitose angliškose kolonijose.

Bolševikų spaudos pareiškimas, atvaizdinąs naujos politi- 
Isf^os krypti, parodo, kad komunistų partijoje ėmė viršų deši- 

dgžiosios srovės, kurios, saugumo sutarties pasirašyme, mato 
;-^>yietijos pavojų. Dar nesenai, vos keletą savaičių tam atgal, 
U^ĮoIsevikai bubnijo apie užsienių reikalų komisaro čičerino sek- 
|^^]|gas gastroles po Europos sostines. Bolševikų spauda en- 
|^t|ęiastiškai šaukė apie tuos' laimėjimus, kurie būk tai buvo 

llflll^ekti sovietų diplomato geniališkumu.'
laįjęjjj bėgant, sukeltas triukšmas aprimo ir galų ga- 

paaiškėjo, kad vietoje laimėjimų—susilaukta pralaimėjimą.
pralaimėjimų, nes kaipgi kitaip, jei ne pralaimėjimu 
pavadinti tą atmainą, kuri Įvyksta bolševiku politiko- 

kaip tatai informuoja "World’o” korespondentas.
Grįžkime į netolimą politikos praeitį ir prisiminkime či- 

fžerino vizitus. Juk visiems buyo aišku, kad visi tie triukšmin- 
iHČičerino apsilankymai Varšuvoje, Berline ir kitur buvo da- 

tik tam, kad pakenkus Anglijos-Prancūzijos susiartini- 
!£|Q. su Vokietija, tariant, kad sutrukdžius saugumo sutarties 

žymą, čičerinas beabejo dėjo pastangų, kad tik sulai- 
i Vokietiją nuo susitarimo su santarvininkais. Bet, kaip 
omą, čičerino pastangos nuėjo niekais ir susitarimas įvy- 
saugumo paktas tapo pasirašytas. Europos politikai atėjo 

f5 th&ek šviesesnės dienos, gi Sovietijai. politinės padangės apsi- 
iukė. Bolševikai, visuomet pratę panaudoti svetimas nelai- 
es savo agitacijai, staiga pasiliko be darbo. Po Lokarno su- 

jrties, išnyko, bent paviršutiniai, ta baisi neramumu bedug- 
4^- kurią su atsidėjimu gilindavo "rojaus tavorščiai.”

'Ką bedaryti? Kur kišti Lenino vergus? Kur bevežti pi- 
olino, dinamito ir proklamacijų sandėlius?
Taip, nėra kur dingti. Bet to nepakanka, visa bėda ta- 
kad ir bolševikiškieji teroristai ir bolševikiškieji carai at

sidūrė keblioje padėty: jiems tenka turėti reikalo su stipriai 
'įsijungusia Europa.

Bučių ne -vienam mūsų tau
tos darbininkui konferuoti į- 
vairiais mūsų krašto klausi
niais. Į įvairias prof. Bučio 

-- adresu pasakytas kalbas ga
le atsakė pats prof. Bučys 
neilgoje, bet turiningoje Lai
boje,- pabrėždamas plačiame 
maštabe Universiteto profe-, 
šorių sugyvenimo vaizdą. 
Labai linksimoje nuotaikoje 
ėjusi vakarienė baigėsi tik a- 
pie 12 vai. nakties, o ir be to ! 
buvo jaučiamas nenoras,

Lietuvas Univer^iteio rekto
riui prof. kini. Bučiui moks
lo reikalais viešint Ameriko
je, laisvamaniui spauda ne1 
'prisilaikydama jokios pado
rumo etikos, bandė visokiais 
būdais juodinti tą gerbiamą 
Lietuvos veikėją. Mat, mu
su laisvamaniai tiek supar- 
tyvėję. kad tas, kas ne iš jų 
partijos paeina—yra smerk
tina ir peiktina. Vienok ki
taip yra Lietuvoje: ten gerb. 
.prof. Bučį ir jo darbus Įver
tino ne taip, kaip Amerikos I 
rėksniai baudė Įvertinti'. ■ 
Dienraštis "Rytas ’ įdomiai (tautinį gyvenimą, 
aprašo jo pagerbimo*raka- Įpjauna simpatijos ir 
r ieną: Ihosi...........................

“Praėjusį sekmadienį spa- Į pasirodymą kultūros dirve
lių mėnNll d. Lietuvos vieš- Į je. Tuo atžvilgiu lenkai kiek 
bučio didžiojoje salėje įvyko iprasč-’au už mus stovi, todėl 
t niversiteto prote.'orių tra-’jje nepatenkinti, 
dicine vakarienė padėkoti , .. . , . • 1 ,. -o I Krokuvos meno žurnalasbuvusiam rektoriui prof. Bu-:
eini už jo pasidarbavimą Į ^zTuki 1 lękne (19_o 
jam rektoriaujant. Vakarti*- J rugsėjo mėli. 15 d. 12 Xr. 
nėję dalyvavo apie 100 Uni-! 
versiteto profesorių. Šiose 
tradicinėse* vaišėse pasakyta 
daug įvairių prakalbų, kurių 
visose buvo pabrėžiamas 
prof. Bučio mokėjimas Įieša- 
liškai rūpintis visų fakultetų 
reikalais, jo taktas ir tole- j 
rantiškunias santykiuose su i 
kitų įsitikinimų profesoriais. Į 

"Pirmutinis į prof. Bučį
piabilo dabartinis l'n-to rėk- į 
torius prof. Avižoui> šiaip: > 
Aukštai gerbiamas profeso- i 
riau. Ištisus metus Tamsta 
su dideliu pasišventimu ne
šė’ sunkią mūsų Universiteto 
rektoriaus pareigų naštą.To
ji .našta buvo sunki ne vien 
fiziškai — dėl begalinio ’ir 
nuobodžiai smulkaus darbo, 
kuri.' mūsų Universitete ten ■ ; 
ka rektoriam dirbti, ji buvo. I 
be abejonės, ir moraliai ne- | 
lėprgva. nes oar neišėjome iŠ ' 
kūrybos meto ir dar neturi-! 
ine nusi.'tovėju.-'os tvarkos I

durįndąis amžiais popiežius- to-“ 
Irią politinę rolę lošė kad jo vie
pk -plunksnos pabraukimu ir’ 
imperatoriai ir karaliai vieni- 
buvo keliami į sostus, kiti nuo, 
sostų numetami, Ar tai gera 
ar ne, ar tat tiko viduriniams 
amžiams ar ne, ar tiktų mums 
ar nė— tai visai kitas klausi
mas. ’ Taigi -nuo vidurinių am
žių aš pereisiu prie artimesnių

ir, Įconkrečiaijįprie konkordato 
sudarymo. ' •' .

Aš i|Qriu paliesti klausimą 
kiek pĮąčiau, m*s manau, kad 
daugelis tamstų esat girdėję 
vienokių ar kitokių nuomonių 
šiuo klausimu ir tų nuomonių 
chaose kartais yra sunku ori-J 
jentuotis, neturint prieš akis 
visų davinių. ! € H. ______r--------------------

Taigi pirmiausia noriu ben- mums laikų ir priminsiu tams- 
drai paliesti Vatikano roįę, [toms Napoleono kovas su po-

LIETUVA LENKIJĄ 
“SUBYTINO!”

Lietuva, išeidama į tarp- 
užsika- 
pagar- 

svetimų šalių už gražu

kaipo politinio vieneto, kol kas 
visai neliesdamas mūsų politi
nių santykių su Vatikanu.

Daug kas, turbūt girdėjo 
nuomonę, kad Vatikanas esąs 
toks vienetas, su kuriuo skai
tosi ir prieš kurį lenkiasi, kaip 
mūsų - j’ ' ■ • ■”
čiųjų vergų minia. Netikintie
ji prieš Vatikaną nesilenkią ir 
smjuo visai nesiskaitą. Tiktai 

[ings, lietuviai kadangi esame 
katalikai, kadangi mums, kaip 
kairieji sako, vadovaują kuni
gai, tai mes, kaip vergai, len
kiamos prieš kiekvieną žings-

531 pusi.) kronikos žinutėj 
antrašte "Lenkija Monzos 
paordoje.” taip raoš i\pie

piezium Piju VII, ir pasakysiu, 
kad toks galiūnas savo laikų, 
kaip Napoleonas, nors ištrėmė:; 
popiežių iš Romos ir uždaręs 
vienoje pilyje ilgę laiką jį lai
kė kaipo politinį kalinį, bet ga
lų gale ir tas pats Napoleonas.

ii kairieji sako tiktai tikiu- ^kovodamas su popiežiumi to

kadk vyskupas*
•, i lįalėjinian ir-,žiauriai su juo bffi-į

<lKi«uuaN, tt;jį UžtarėW 
vien-grynai krikščioniškos ai 
katalikiškos valstybės, bet tpy 
kia Anglija, Prancūzijai'-Ja
ponija. Popiežiui prašant tos 

’ valstybės įsikišo Į Ciepliako 
; klaūsimą ir jų dėka CiepHakas* 
buvo paleistas iš kalėjimo.' 
Reiškia, net Sovietu Rusija, 
kuri tuo laiku nepripažino jo
kių santykių nei su Vatikanu,- 
nei su kitomis valstybėmis, vis 
dėlto Vatikano, kaipo politinio 
vieneto, tarpininkavime turėjo 
padaryti gal jiems nelabai no • 
rimą, bet reikalingą žingsnį 
santykiuose su katalikų dvasiš
ki ja.

Iš čia galite suprasti, kad vis 
dėlto Vatikano politika yra to
kia politika, kurioje susibėga 
interesai t&kfų stiprių valsty
bių, kaip, pav., Anglija, Pran
cūzija ir kitos, ir jei tokios val
stybės numato reikalo po karo, 
nors karo metu Vatikanu, kai
po politiniu vienetu, ir ne buvo 
patenkintos ar bent reiškė ne 
pasitenkinimo — su Vatikanu 
santykius sutraukti. Iš čia, ro
dos. aiški išvada, kad ir Lie
tuvai, netik kaipo katalikų 
kraštui, bet bendrai kaipo val
stybei. tokie politiniai santy
kiai reikalingi. Čia gal kas 
prisimins dabartinį Prancūzi
jos elgėsi su Herriot priešaky. 
Tiesa, dabar Prancūzijoje eina 
arši kova už tai, ar laikyti ats
tovą prie Vatikano ar ne. Ir 
dalmrtinė socialistinė Prancū 
zijos vyriausybė, parlamento 
didžiumos palaikoma, iš karto 
nutraukė diplomatinius santy
kius su popiežiumi tuo, kad at
šaukė savo atstovą prie Vati
kano, bet manė palikti tam 
tikrą atstovą Elzas-Lotaringi- 
jos reikalams. Dabar jų biu
džeto komisija yra nubrauku
si pamatą ir tam atstovui išlai
kyti ir tuo būdu Prancūzija, 
turbūt, prieis prie to, kad prie 
Vatikano jokio savo atstovo ne
turės. Tai yra faktas, kurio 
nieks negali gimsti. Tas pa
rodo. kati yra valstybių, ku
rios santykius su popiežiumi 
nutraukia. Bet; jos nutraukia 
ne vienu rankos pamojimu ir 
tas santykių nutraukimas iš
šaukia didelio sujudimo tiek 
tame krašte, kuris santykius 
nutraukia, tiek rimto susirūpi
nimo kraštuose, kurie tous san
tykius palaiko. Ir dabar, nors 
Prancūzijos vyriausybė ir par
lamento didžiuma yra nusista
čiusi savo atstovo prie yatika- 
no nelaikyti, tačiau žymi pran
cūzų visuomenės dalis kovoja 
už tai. kad santykiai su Vati
kanu būtų palaikomi. Jų vys
kupai ir arcivyskupai, rodos 
jau tris atsišaukimus išleido į 
tikinčiuosius, nurodydami pa
vojų, kuris darosi valstybei 
nutraukus santykius su Vati
kanu, Herriot viename diplo
matų pasikalbėjime yra aiškiai 
pasakęs, kad ne'tiek jam rū
pi ir ne tiek jam svarbu, kokie 
jo santykiai bus su komunis
tais ir kokia jų propoganda bus 
varoma jo valstybėje, kiek 
svarbu, kokią poziciją užims 
katalikai, sąryšyje su nutrauki
mu santykių su Vatikanu. Reiš
kia, Herriot, kaipo vyriausy
bės atstovas, gražiai jaučia, 
kad daromas žingsnis santy
kiams su Vatikanu nutraukti 
nėra toks lengvas, bet yra rim
tas žingsnis, kuris iššaukia vie
nų stiprų pritarimą, kitų stip
rų pasipriešinimą.

Visa tai turint galvoj, mes. . - 
valstybiniai galvojant, turėta
me pasakyti, kad Vatikanas 
hera toks politinis vienetas, su 
kuriuo galima būtų nesiskalty- Tj 
/ ’ ” ' . J - -K S 
[kaip mes, nes, kaip matėm,? su

je pačioje pilyje — taip, maty
ti, likimas lėmė — pasirašė nuo 
savo sosto atsisakymą. Svar
bu konstatuoti faktas, kad san
tykius su popiežinių! net tok' 
galiūnas, kaip Napoleonas, vis 
dėlto negalėjo lengva širdimi 
traukyti. Reiškia, popiežius ir 
19 šimtmetyje lošė tani tikrą 
svarbią politinę rolę. Toliau 
paimkit Bismarko laikus. Vo
kietijoje. antroje 19-to šimtme
čio pusėje Bismarkas buvo, la
bai įsigalėjęs ir buvo taip pat 
■bandęs sutraukyti ryšius su po
piežiumi. bet ir tas'galingasis 
kancleris Bismarkas galų gale, 
bekovodamas su popiežiumi, 
turėjo nusileisti rir sudardi su 
Vatikanu konkordatą, kuriuo 
bažnyčios ir tikybos laisvė bu
vo garantuojama. Toliau pa
imsim dabąrtinį karą. Dabar
tinio karo metu popiežius pa
sirodė esąs neitralus. jo taikos 
žodžiai dar karui neprasidėjus 
praskambėjo pasaulyje, bet į- 
tu'žusios valstybės tuos taikos 
žodžius praleido pro ausis. Ta
čiau faktas yra. kad popiežius, 
kailio politinis vienetas, metė 
pasauliui taikos žodžius, kurių, 
deja, pasaulis nepagavo. Pas
kui. karui prasidėjus, valsty
bės, kurios tarp savęs kariavo 
ir turėjo savo atstovusj^rie Va
tikano. pasijuto labai keblioje 
padėtyje. Vatikanas nekovojo, 
buvo neitralus o valstybės tu
rėjo atstovus 

amžių laikais Vatikanas vaidi-p l)a'.' linijoje 
no labai ir labai svarbų vaid- ^padėtis 
meni. Čia gal tamstos pasaky- i 
šit. kad tai buvo vidurinių am- • 
žiu barbarizmo laikai, dabar ] 
20 amžiuje gyvename, reiškia, 
argumentai, paimti iš viduri
nių amžių. nieko nereiškia ar '

})| jnį padarytą iš Vatikano pusės, 
ir lenkiamas tik dėlto, kad esa- 

jnie klusnūs popiežiaus vergai.
1 j.šitas samprotavimas iš pagrin

dų klaidingas. Jei tamstos pa
imsite istoriją, tai pamatysi-

■ Lenkijos skyrių toje parado-1te kad santykius su Vatikanu
T*:

"Prie ilgo grandinio ne
sėkmingų Lenkijos išstojimų 
užsienių arenoje, šią vasarą 
prisidėjo dar viena stipri 
grandis. šiuometiniu savo 
išstojimu Monzos dailės pa
rodoje susikompromitavo
me^—- tariant — sukompro
mitavo mus galutinai tiek, 
kad pirmenybę užleidome 
netgi . . . Lietuvai(l), nes ir 
'š vi.-o nupuolėme žemiau. 
ka'n Pėdžia meno lygis, net 
žemiau už. priimtojo padoni-

palaiko netik, katalikų ir pro 
testantų valstybės, sakysim 
Vokietija. Anglija, su Vatika
nu puikiai santykius palaiko; 
net Prancūzija ligi paskutinių 
laikų tuos ryšius taip pat pa
laikė. tik dabar pradeda tuo 
klausiniu šiek tiek kitaip orien
tuotis. -Jungtinės Amerikos 
Valstybės — palaiko. Net stab
meldžiai japonai ii- gi palaiko; 
žodžiu. >u Vatikanu, bendrai 
imant palaikė'ir palaiko santy
kius viso> valstybės, nes jos į 
Vatikam-į žiūri ne tik kaipo i 
tam tikrą religinį vienetą, su 
kuriuo gali turėti reikalo tikin
tieji žmonės, bet žiūri j Vatika
ną kapo Į politikos vienetą.ku 
ris Europos politikoje vaidina 
gana svarbų vaidmenį. Aš 'ne
norėsiu plakiau-paliesti Vatika-1 
no santykius su visomi> valsty-1 
bėmis istoriniu atžvilgiu: aš i 
tik priminsiu kad vidurinių

ATEITININKU ATSTOVU 
PRAKALBOS

Lapkričio 6 d. — penktadie
ny — Athol, Mass.

Lapkričio 8 d., sekmadieny 
Worcester, Mass.

.................................. i...x............ Lapkričio 13 d. vakare — 
taktu mokėjai išlyginti visus : New Britain, Conn.
pasitaikam'i'.m sunkumu.' ir; Nenraleiskime progos išgirs- 
—nato darbą mokėja: vesti.! ti katalikiškojo jaunimo atsto- 
impapras’ai malonioje nuo- , vų gražių. įdomių prakalbų. Iš 
taikoje. Nenoriu T amstai i ju pažinsime jauną, atgimstan- 
daryti nesmagumo, čia viešai į Lietuvą.
Tamstą girdamas kaip žino-Į '

Pa ra rd>~

K tuntais

V tf/KČilI* . . .II

i

pagrindus 
bažnvčiai.

KALĖDINIŲ KNYGŲ SIUNTINYS 
UŽS1.00

otų mū.-ų darbą ir niū- Į 
avitarpiiiiu> >antykius. \ 
ramstą savo nepaprastu '

T Pa.iia^ ar apitkrtti.* ..
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"DARBININKAS”
366 West Broadwąy South Boston, Mass.

I ardais K

■4i

■-d' •žT -. Dabar, truputi praeiti prisiminus, galime bandyti panagri- 
fiiėti nesenai buvusius, nors gana neaiškius, gandus apie čiče- 

rezignaciją. Tie gandai kelis kartus pasikartodavo, bet 
^nepasitvirtindavo ir nepasiteisino. Toksai paslaptingumas lie
pia manyti. kad bolševikų abaze būrą susikirtimų. Kairysis 

ijos sparnas, matyt, nepasitenkinęs čičerino kelionės pa
sekmėmis, reikalavo čičerino pašalinimo, o šaltesnio pobūdžio 

munistai, prie kurių priklauso ir čičerinas, bandė atsirem- 
p^&iir nuraminti kairiuosius "ta-vorščius.” šie spėliojimai su

pa su ką tik pasklydusiomis Zinovjevo pašalinimo žiniomis. 
Kas .žino: gal ir karo komisaro Frunzės mirtis su tuo ri

li? Juk buvo gi spėliojimų apie jo nunuodymą . . .
|Į|||yJeigu prisiminsime carų bei šiaip jau valdovu rūmų per- 
' fru istoriją, tai nieko negalimo ir nuostabaus tokiuose spė

riose nėra.

^Laimėjo, kaip praneša "World'o'' korespondentas, deši 
ji. Komunistų valdžios oficiozas "Pravda” savo ėdi to riale 

apie tai, kad "kairiems,” Lokarno sutarties pasirašyme 
tiems suokalbi prieš Sovietų ą, teko užsičiaupti.

ItfLToliau ta pati "Pravda” tikrina, kad Lokarno sutartis, 
įkas kita, kai visuotinas taikos troškimas, ir todėl komisa- 

iciozas labai džiaugiasi, kad partijos vadai nusprendė ar- 
prie Europos ir prašytis į Tautų Sąjungos šeimyną.

^Ar tasai naujas bolševikiškos politikos kripsnys yra nuo- 
ųs ir kaip į tai atsineš kitos valstybės—kitas klausimas, bet 

yra, kad bolšėvikai vis toliau ir toliau žengia nuo savo 
ir greit ateis tas laikas, kada jie patys savęs, nepri-

^Bolševikų piršimasis i Tautų Sąjungą dar kartą pasako, 
bolševizmas žengia atgal, kad bolševizmo obalsiai apsine 

3£ir atgyvenę.
Pasirodo, kad utopijos, sapnų ir nonsensų ■svajones nega* 
įgyvendinti. Darbininkų "gynėjai,”,melagingais obal- 
apsišąrvavę, pagaliau prisipažins, kad jie nieko bendro 
l su-darbininkiškos klasės gerove, nes jie jau dabar kapi- 
>ja, arba, kaip jie patys mėgsta sakyti, buržuazėja.

Vargo plunksna

l'n:vH)-siteto darbuotoją, pa
reiškiu tik savo gilų įsitiki
nimą. kad. jei mūsų ainiai, 
minėdami mūsų Universiteto 

. įsikūrimą, sumanys pavarto
ti terminą, kuris yra taiko
mas dėjusiems 
krikščioniškajai
tai Tamsta būsi varlinamas 
vienu didžiųjų Lietuvos Uni
versiteto tėvų. Tai bus atei
tyje. O šiandie leisk Tamsta 
man visų čia susirinkusių 
pavakaruoti kartu su Tams
ta kolegų ir viso Universite- 
to-vardu širdingai padėkoti 
Tamstai už Tamstos visų me
tų triūsą ir palinkėti. kad 
dar ne kartą sugrįztumei 
prie Universiteto vairo.'

"Baigus rektoriui kalbė
ti dar kalbėjo visa eilė pro
fesorių: prof. Česnys, prof. 
AI. Biržiška, prof. Leonas, 
prof. Žemaitis, prof. Čepins
kis, prof. Bieliačkinas. prof. 
Juodakis, prof. Šimkus, prof. 
Radzvicka ir kiti. Kalbose 
buvo tarp kitko pažymėta, 
kad dar renkant profesorių 
Bučį rektorių kai-kurių buvo 
reiškiama baime dėl jo ob
jektyvumo fakultetų reika
luose, kuri "vėliau 'pasirodė 

' visai be pamato. Prof. Bir
žiška, pasinaudojęs proga, 
palietė be kitko savo kalbo
je Vilniaus reikalus; Įritąs

DARBININKE!
Jau ir Kalėdos artėja. Ar pagalvojai apie 

savo gentis Lietuvoje ! Kiekvienas Amerikos lie- ~ 
tuvis siunčia kokią nors dovanelę giminėms—ne- 
atsilik ir Tu.

Lietuvos žmonės mėgsta spauzdintą žodį, 
jie mėgsta gera knygą, bet nevisuomet išgali jį

Geru ir naudingų knygų gali gąuti "Darbi
ninke."

"Darbininkas" suruoš? gražių Kalėdiniu 
knygų siuntinių, kurių galima pasipirkti. Siųsk 
dolerį, o gausi penkių dolerių vertės knygų.

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

von, tai užpildyk šitą lapelį ir ištirpęs su $1.00 
p r i.siųsk.

prie Vatikano, 
susidarė labai 
su vokiečiais

j Vokiečiu atstovas prie Vatika- 
ino jautėsi visai nepriklausomas 
j Italijos valdžios. Žinoma, ita

lai rado priemonių kitokiu bū
du paveikti, kad tas atstovas 
-išvažiuotų, bet, šiaip ar taip, 
net kovojančios valstybės, ka

' da ėjo ne proto, ne salto išskai- 
tliavimo argumentai, bet kųm- 
šties. kulką ir ugnie* argumen
tai. vis dėlto ku Vatikanu tiek 
turėjo skaitytis, kad negalėjo, 
pavyzdžiui, Vatikaną1 privers
ti, kad jis pats, savo noru, tam 
tikra prievarta išvarytų tuos

’ atstovus, kurie buvo priešin- 
Į į' gų Italijai ir visai Santarvei 

valstybių. Tamstos iš laikra
ščių žinot, kad, pavyzdžiui, 
Prancūzija kaltino popiežių, 
būk jis daugiau palaikąs vo
kiečius ir Austrus, negu pran
cūzus ir anglus; vokiečiai ir 
austrai, -priešingai, kaltino po
piežių, būk jis daugiau palai
kąs kitus, negu juos. Tokioje 
padėtyje-atsidūrė, tiesa, netik 
Vatikanąs, bet ir kitos valsty
bės, kurios' buvo neitralios, 
pa v., Danija, Olandija; vienos 
jų, kaip laikraščiai rašė, palai- 
kė vieną kovojančių pusių, ki
tos — kitą, o kartais naudojo
si padėtimi ir krovė sau gerus 
pjnigus. Taigi karo metu/Vas 
tikano rolė 'buvo vis (lęlto-^p-4

^.kią, kad su ja, šiaip•uT'tĄĮKl triypač tokiai maižąi valstybei 
skaitėsi net kovojančios vaišiju L„1 ___ , \ d.
bes ir kada karas paąbąigęi skaitosi ir didžiosios vufe* 
.iu vokiečiai, ir A - -
glai ii 1.1, tučtuojau sujUąxi-j 
kanu užmezgė iš naujo” IpotiĮi-^ 
iiins santykius,-
darni to, kad kaią^Hięfcąf fcMP;

‘sakiau, jie kaltino jį,v palai-

lybe:

Į^i*vięną ar kitąkariaujančiųF^i.*

A*
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Lle-

-(Banima Ube) Jcint-Service-withr

131 State St- Bostou, Ąlass.

k

visa 
pusi 
pusi

Jisai yra 
pagelbės 

Pastebėk

Musų 3-jų vary kliu garlaiviais 
RESOLUTE, RELIAMUE 

ALBEKT BALIU N 
“DEUTSCHLAND 

ir populiarus po vienų kambu- 
jr garlaiviai

OLEVELAND.VVESTPHALIA v 
MOL'NT C’LAY, THUBINGIA ,

Išplaukia Kiekvieną Į
Savaite -

Sugrįžimui leidimų ir kitų in-' 
Jormacijų _ kreipkitės pas bite .

f203
E NEW YORK’O į' ' 
KAUNĄ ir ATGAL J 
(Kates taksai ekstra) - ’

.r

Y<

Vietinis

Pinu. J. V. Smūgis

JS9

r®

Bet jie nepamiršo ti- 
kainą padėti $1.50 ir

svarbiais pranešimais.
Valdyba

LDKS. 103 kp. susirinkimas 
bus nedelioj, lapkričio 8, tuojau 
po sumai, mokyklos svetainėje, 
1123 Lemon St, Kviečiami vi-

^parapijos
bu-J

^vę^tniėj. - gražus/

■ <•'<' - jSnRįedas

^Žinovai špeją, 
įdai- ilgai stulos pinigų. Ap 4

sukresnieji Amerikos Lietuviai: į 
naudojasi šia proga: padeda 
Lietuvos gyventojams ir patys- 
turi pelno iš to. ;

Jie deda savo pinigus^ Indė-: 
lių sąskaitą (savįpgs account) 
Lietuvos Tarptautiniame Ban
ke, kuris tuo tarpu jiems mo
ka 12 nuoš. metams.

Procentai jiems yra priskai- 
tomi kiekvieno Sausio ir Lie
pos pirmą dieną. Jeigu jie 
padeda šimtą dolerių, tai po še-' 
šerių metų gauna du šimtu vie-; 
ną dolerį ir 21 centą. Padėtus: 
pinigus jie gali atsiimti, kiek-! 
vieną kartą pareikalavę. Pa-’ 
rašo Tarptautiniam Bankui Lsi nariai ateiti būtinai, nes yra; 
laišką, nurodydami, kiek nori^ svarbių reikalų apsvaa-stymui. 
pinigų išsiimti, ii- kartu su sa- į Yra gautas laiškas iš centro su

^kupini-

mazm.. ^ .ir 
ykįkų šokių;'Šyeč^&ėjy^ės ■ _

žaras prasid^ IapkričioL? ___ - i

sekančionųs
-»-4 -.o jį ™

' šmęižį^čįr ^fc> kad
-pel Ipum' mūšų vkuopbs kores J 

vadiįajaąsj .Įš^rTbandą^
* •■”»--7 nors truputį p^torięžti ir Ištirt?

ar nėtalpįs niario raštelio. Iš
tyręs žinosiu, kurteisybė. •- 5 

Broliai, darbininkai, nekel- 
kim kojos į svetimą daržą, kad 
negautume per kuprą» Ver- 
čiaUs dirbkim savo organizaci
jos naudai, nes mes turim gana 
daug darbų, o jų nedirbam. 
Tad šalin iš mūsų tarpo vaidai 
o lai būna sutikimas ir meilė,: 
prie to aš jus šaukiu. Gerbia
mieji, lankykitės daugiaus į 
susirinkimus, o mes galėsim irį 
daugiaus ką nuveikti. Imkim 

r pavyzdį nuo savo kaimynių,j 
nuo kitu kuopų.

J. M. V.

18 ir 21. Komitetas su kle
bonu priešakyje net irmokyk- 
■los vaikučiai darbhbjasi, par-| 
davinėja 'Taip ’ 
“punch boards.” Apielinkės 
ūkininkai, girdėti,, gausiai au-i < 
koja dėl fėrųv visokių paukščių 
ii4 valgomųjų produktų.

vo bankine knygute pasiunčia 
Tarptautiniam Bankui. Ban
kas tuojau atsiunčia jiems čekį 
doleriais, skirtą vienam ku
riam didesniam Amerikos ban
kui. Už tą čekį kiekvienam 
Amerikos Banke jie tuojau 
gauna pinigus.

Padėti pinigus Į Tarptautinį 
Banką irgi jiems lengva. Nu-, 
eina į bent kurį banką, išsiper
ku vadinama “Cashier’s 
check” vardu “Lietuvos Tarp-, 
tautinis Bankas.” Tą čekį mi-> 
siunčia į Lietuvos Tarptautinį} 
Banką Kaune ir netrukus gau-‘ 
na bankinę knygelę. <

Rizikos daugiau, kaip de-' 
dant pinigus i bankus Američ 
koj, nėra, nes dabar visus’ 
bankus Lietuvoje stropiai žiū-, 
ri ne vien Lietuvos Finansų Mi-; 
misterija, bet ir Lietuvos Ban
kas. Prie to kas mėnuo daro 
reviziją pačių Banko akcionie- 
rių išrinktoji komisija. Dabar 
Banko reikalai yra vedami la-; 
bai atsargiai. Banko reikalus; 
veda ir prižiūri prityrę valdy-į 
bos nariai: Jonas J. Romanas.; 
Antanas Smetona ir Stasys Žu-‘ 
kas.

Kurie nori daugiau sužinoti, 
apie Lietuvos Tarptautinį Ban
ką. apie jo stovį ir apie savo ja
me sudėtų pinigų saugumą, tie 
gali pasiteirauti bet kuriame; 
Lietuvos Konsulate Amerikoje.;

Laikydami savo pinigus 
Lietuvos bankuose, Amerikon 
lietuviai padeda Lietuvos gy
ventojams gatiti kredito, reika
lingo pagerinti ūkiui, padidinti 
eksportui ir pagreitinti pXky- 
bos ir pramonės apyvartai.

(Skelbimas)

MONTREAL CANADA
Šv. Jono Evang. vyrų drau- 

gija surengė puikų vakarą spa
lio 18-tą š. m. pobažnytinėj 
svetainėj. Vaidinimą atliko 
Montreal'io Liet. Kat. Drama- 

’tiška Draugija. Vaidino “Už
burtus Kunigaikštis,” trijų 
veiksmų komediją. Vaidino 
sekantys: Irimas Tautkus, P. 
Staigvila, Jonas Mistikas, E. 
Bandžiutė, 0. Klimavičiūtė, V. 
Naikelis, J. Smilingis, K. Žižiū- 
nas, A. Bagdonas.

Tas veikalas buvo juokingas, 
žmones gana prijuokino, ypač, 
pasižymėjo P. Tautkus. Jis sa
vo roles atlieka puikiai, natū
raliai, talentingai-. Visi nega
li juomi atsigerėti.

Dramatiška draugija yra la
bai užimta ant visos žiemos, t. 
y. vaidina visoms draugijoms: 
po vadovpsie E. Bandžiutės ir' 
•JL Mis’tiko.

Šiame vaaki žmonių buvo . 
gana daug ir visi žganėdinti.

Garbė nenuils. ntienis vai
dintojams!

Pri/ių Pranas

WORCESTER, MASS.
Pas mus draugijų tai kaip 

grybu po lietaus. Tarp visų 
draugijų ir kuopų turim ii- L. 
I). K. S. 7 kuopų. Ši pastaroji 
bene bus viena iš mažiausių ir- 
žemiausia stovinčių organizaci
jų. Rods būdamas jos na?riu; 
neprivalėčiau žeminti, bet kad 
taip yra tai priverstas-esu nu
rodyti nųūsu silpnumą. Nariai 
Į susirinkimus nesilanko, dau
giausia ateina 8, tai ir viskas,

L. Tolstojus

CAMBRIDGE, MASS.
LDKS. 8-tos kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks lapkričio 
10 d., 7:30 vai. vak., bažnytinė
je svetainėje, AVindsor St, Vi
si nariai malonėkite skaitlin
gai atsilankyti į šį susirinkimą,' 
nes turime gana daug svarbių 
reikalų aptarti. Kadangi da
bar prasidėjo žiemos sezęnas, 
tai turėtume daugiaus sukrus
ti. kad nepasiduoti kitoms kuo
poms. Taip-gi yra laiškas iš 
centro, kurį kiekvienas narys • 
privalėtų išgirsti. Todėl nesė
dėkime nei vieifas namie, o vi-' 
si ateikime į susirinkimą, kad 
žinotume kas yra organizacijos 
veikiama. Taip-gi ateidami 
nepamirškite ir naujų narių at
sivesti.

Šiomis '«fięhOTižš -pasirodė 
g^’inhąąį, kad garsusis dainių 
ninkas Babravičius^ dainuos 
Lietuvių MuzikaMškoj svetai
nėj ant i&ehiHondo. ^Garsini-’ 
mai afepausdinta anglą kalboj. 
Sale ne kokią reputaciją tėtu
li. Iš to tik pažeminimas lie
tuvių vardo. Kiekvienas ame- 
rikonas pasakys, kad ten toks 
ir dainininkas kad eina dai
nuoti į tokią svetainę. Tiesa,, 
ta svetainė yra gera dei balių, 
šokių ir vestuvių.

Buvo susitarę keli veiklesni 
žmonės surengti p. Babravičiui 
gerą koncertą. Buvo paimta 
puiki Temple svetainė, kur tel
pa virš du tūkstančiu žmonių, 
viduryje miesto. Ir ta* svetai
nė ir laikoma vien dėl koncer
tų. Turi didelį pianą ir var
gonus už 50 tūkstančių dol. Tai 
būt buvęs koncertas dėl pasau
linio artisto. Dabar tą koncer
tą Babravičiui rengia SLA. 135 
kp-

Pasirodo kiek laisvamaniai 
apie koncertą supranta, kad 
kviečia Babravičių į tokią sve
tainę, 
kietų 
$2.00.

i yMBneshiisM^fte^IjelŽinys.Wfe 
j į tams , Už -U,.. EajSų- 
: Į sinnčiupi ir Lietavon. _Ą- JJAČIU-.
i i'LĮŠ, Į21Utii St, S. Boston,

' Atsiųsk 60e., o gausi, ne j»xą- 
gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų: 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui. Mūsų žoles yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, «u- 
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge- 

? dhnus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
1 visokių žolių ir knygų kaialrigą-

M. ZUKAITIS
25 GUlet BcL, Bnencernosi N. Y

tai .vienatine linija kuj-ios latvai regu- 
liariaivper^StlsustnieCfts susisiekin-.Hta-

ta, TAIP IRU KIJOTfiŠbC®, WT!ai- *
vas ant kurip sčdot New Yorke atveža 
Jumis bevelk į pačlę. TĖVYNĘ LIE-i 
ruvą, _ba .16 Danzigo J KlaipMą tai 
tiktai vienos nakties kelione laivu b* 
jokių ekstra iSkaSČiŲ.

^Sekanti^išplaukimai ii New Y«rko 
L^vbs “BSTONIA”...... Gruod. 8

< i .Lietuvą ant Kalėdų)
Laivas“ UTĮJANIA” Vas. 2
Jau laikas pmnlsiyti ir rengtis’ Į 
tuvą aut Kalčdų.

Kainos laivakorčių: I Klaipėdą 
keliu vnudeoiu: 3 klesa $107; abi 
tiktai $181, 2 klesa $132.50; abi

” tiktai $244.50.

BALTIC AMEEICA UNE
9 Broadway New York City 

Kreipkitės čionai
' ar prie «avo vietinių agentu

G nažuds vi ršelhrts pagražinta. 
siuntimu $1.00.

LONGINAS BUINIS
120 \Vebster Avė., Cambridge, ..JMįŠiS

NAUJAS IŠRADIMAS^
Į^dcksnio gaunga moshs

Tulutaačiai žmonių yra iiaįavriis 
miiijonaj dar nažinp api 
įkainotu Galine. Marti. 
varta aukw, lda)c ji pati svečia 

■B« vende. *Hxw>.
Kaina 7S centai, <1.50 ir .434QpJ

DEKJOVS NEW DISCPVERY 
OINYMB4T.

’Dikttii tHirtmnrt Qą«
I4BT. «OX

.HARTFORD, GOMR. .U»A>4L

ST. CLAIR, PA
LDKS. 107 kp. spalio 4 du lai

kytam susirinkime buvo svars
toma apie organizacijos reika
lus ir “Darbininko” paįvairi
nimą. Pripažyta, kad “Dar
bininkas” turėtų skyrių ant 
1-mo puslapio vadinamą “Iš 
Darbo Lauko.” Pasiūlom pa
imti domėn ir pagarsyti “Dar
bininke,” ką kitos kuopos bei 
nariai mano apie aukščiau mi
nėtą skyrių. Juk “Darbinin
kas” yra darbininkų laikrašti® 
ir darbininkams būtų įdomu ži«- 
noti kaip kur darbai eina. To
kiam skyriui galėtų bendradar
biauti “Darbininko’ ’kores-

LAWBENCE, MASS.
Lapkr. 1 d. Šv. Pranciškau-, 

bažnyčioje gerb. kun. F. M. Ju
ras surišo moterystės ryšiu K 
D. K. S. 70 kp. pinn. Motiejų 
A i Įkišiu sU p-le Joanna Mede- 
linskaite, ALRK. Mot. Są-gos : 
nare. Laike ceremonijų Šv. Ce
cilijos choras po vad. M. Dai-, 
liūtės giedojo “Veni Creator?’ 
Družbantais buvo abu LDKS. t 
nariai: p-lė Zofija Rimaitė ir K. 
Benevičius. Linkiu jaunai po- : 
relei linksmai gyventi.

Spalio 31 d. įvyko N. P. mer
ginų “Holloveen Party.’L Su
sirinko gražūs būrys jaunimo. 
Apart šokių ir užkandžių dide
lis būrys buvo pasipuošę navat- 
nais drabužiais ir sekanti žy
miausi laimėjo dovanas: p-lės 
Valerija, Ona ir Stasė Lenz- 
berkiutės ir P. Jeskelevičius.

Spalio 30 d. bažnytinėj sve
tainėj po vad. varg. M. Dailiu-1 
tės mažųjų mergaičių choras |

TURĖDAVO EIT ANT KRIU- 
KHŲ; D AB AR JAUČIASI

PUIKIAI 64 METŲ
Aria ir prižiūri 35 akerių komų 

lauką ir jaučiasi puikiausia
Mr. M. Osbuiger iš Sheffield, III. 

.sako: "Rašau, kad -davus jums žinių, 
kų Nuga-Tone yra padaręs dėt manęs. 
Aš išgulėjau lovoje vienų, savaitę, o po
to. -kaip atsikėliau turėjau vaikščioti- 
ant kriukių. Draugas davė man blan
ką ir liepė pasiųsti dėl Nuga-Tone ir jį 
išmėginti. Man dar nesuvartojus nė 
čielos bo akutės, aš jau pradėjau atliki
nėti visus smulkiuosius namų darbus, 
arti ir prižiūrėti 35 aljerių korini lau
ką. pagelbėti šienauti ir jaučiuosi pui
kiai ; amžiaus 04 metų.’’

šio laikraščio skaitytojai atras Nu- 
ga-Toue stebėtiną gydytoją panašiuose 
atvejuose. Pabandyk jį. Jis yra toks 
paprastas, malonus ir veiklus, jog į ke
letą dienų pasteltėšit, kaip gerai jus 
jaučiatės. Jis padidins jūsų stiprumą 
ir pajiegą ir pagerins kraują, nervus ir 
kūną labai greitai, jis suteiks pailsinan
ti miegą, stimuliuos kepenis ir regu
liuos vidurius labai puikiai, 
tikrai garantuojamas jog 
jums, ar grąžinami pinigai. —------
garantiją ant pakinko. Rekomenduoja
mas. gu rantuojamas ir parduodamas 
per visas aptiekus, 'ar prisiųsk $1.00 ir 
gausit -tiesiog iš National Labaratory 
1014 So. IValrash Avė.. Chicago. UI.

Puikus plaukai turėta būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

yra pleiskaną mirtinuoju priešu.
Pnžiurčkit gezai savo plaukus ir gal

vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jusi} galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plauką slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog par paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

■=s

tojai suėjo pas raudonplaukį gedulos šventę švęsti.
Tris dienas valgė kumelieną, gėrė buzų, gedulu šventė.
Visi totoriai buvo namie. Ketvirtą dieną Žilinąs mato, ruo

šiasi totoriai vidudieny kaž kur važiuoti. Atvedė arklius, ir 
dešimts žmonių išjojo, taip pat išjojo ir raudonplaukis: tik
tai Abdulas pasiliko namie. Buvo jaunas mėnuo, ir naktys dar 
buvo tamsios.

“Nu,” galvoja Žilinąs, “šiandien reikia bėgti. 
Kostiliną. Bet Kostilinas bijo.

— Kaip bėgti? Aš Juk nežinau kelio.
— Aš žinau kelią.
— Bet mes li^ nakties nedaeisime.
— Jei nedaeisim. praleisi m "naktį miške. Aš štai pasirū

pinau valgio. Delko tu čionai liksies? Gerai, jei atsiųs pi
nigus, bet gali atsitikti, kad pinigų nesurinks. O totoriai da
bar pikti, kad rusai nukovė totorį. Jie mus nori nužudyti.

Kostilinas galvojo, galvojo.
— Nu, einam.

JIJKTOYĄ
(per Anglija)

sumažinta kaina 
laivakorčių

AQUITA5ftA
Pridėjus Taksą

ž LIEPOJĄ IR ATGAL 
LAIVAIS — |184.
Ii losUMi

Samana______
Daroma--------- _-Siaurio
Į Lietuvą greitu laiko.
.kas gereda. Keleiviai nėnlg 
leidžiami be kvotos vartyti^. _ 
tiesos keleiviai -turi >fcamtwrtb». 
pritygstamas švarumas. <Puiktw. 
stas. Kreipkitės prie vietos 
ar j
CTTNARD LINE 
126 State Street

Boston, Mass.

_^GruecLĮ$|f

4A.OYO 
TE« IR ATGAL ® 

Nežeminta Kam
no paraudo jaunas mėnuo, nusileidžia—rageliai į viršų. Rū
kas lyg pienas baltuoja slėneliuos.

Žilinąs atsistojo, sako draugui:
— Nu, brolau, bėkim!
Pradėjo eiti; vos tik paėjo, girdi—totorių kunigas užgie

dojo ant stogo: “Alla! Besmilla! Hraman!” Tai reiškia—žmo
nės. eikite mečetėm Jie vėl atsisėdo, pasislėpė už sienos. Il
gai jie sėdėjo, laukė, kol praeis žmonės. Iš naujo nutilo.

— Nu, Dievfe padėk! jie persižegnoję pradėjo eiti. Perė
jo kiemą upelio pakriaušėje, perbrido upelį, įėjo slėneliu. Rū
kas buvo tirštas, bet driekėsi apačia, virš galvų matėsi žvaigž
dės; Žilinąs sulig žvaigždžių dairosi, kurion .pusėn eiti. Rūke: 
buvo vėsu, eiti lengva, tik batai buvo nepatogūs—iškrypę. Ži
linąs nusiavė savo batus, numetęs juos, ėjo ba-sas. Šokinėja 
nuo akmens ant akmens ir tėiayja žvaigždes. Kostilinas išra
dėjo atsilikti. j

— Eik, sako, lėčiau., Prakeikti batii trina ir žeidžia kojas.
— Numesk juos, bus lengviau.
Kostilinas pradėjo eiti basas, buvo dar blogiau: jis susi

žeidė į akmenis kojas ir vis atsilieka. Žilinąs jam sako:
: — Jei tu nusitrins! kojas, jos vėl sugis, - bet jei mus pavys,
bus blogiau, mūs užmuš.

Kostilinas tyli, eina, dejuoja. Ilgai jie ėjo ligi slėnelio. 
Girdi—dešinėje sulojo šunys. Žilinąs sustojo, apsidairė, ap
čiupinėjo rankomis. ,

— E, sako jis, mes pametėm Ijelią; nuėjom į dešinę. Uio- 
rtiai svetimas aulas,-—aš jį mąčiau -nuo kalno; ureiida eiti-atgal, 
kairėn, į kalną. Čionai turi būti inišfcas. 1

-OKostilinas sako: . •</. į . .
— Nors rieilgam sustokim; duok kiek pąsilsūri^hiHno ko-- 

(jos visos kraujuose. -. _ : AsA
— E, brolau, jossų^s, šokiįkJen^ąttJ , J J
Ir Žilinąs mibego atgali: į

nas Mis <tt$iBkda»i88<d^ąjDja. Žilinąs 
ffis eina. ’ė, -Y\.

PER BREHEIVĄ 
3-čioj klesoj tiktai stateroomai
Apsigyveųę ateiviai grfiteD-' 
tieji bėgy 12 mėn. netuH

•,?

a

ir kalbina

bar

102 U'asliington Street, 
Boston, Mass.

J/>- ■ 
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pavertė kumelę ir pradėjo piaustinėti vidurius ir Įlipti odą. 
' Atėjo moterys, merginos, pradėjo plauti žarnas vidurius. Pas- 

kuFkumelę supjaustė į gabalus, paYnešė namo. Ir visi gyven-

jokit? aUgrįžlmul trukdymu.

Kaukazo Nelaisyis
Vertė VaL Vidugirytė

(Tęsinys)

Muilą priešaky,—paskui—-trys seniai su tiurbanais, o už 
jų—kiti totoriai. Susėdę nulenkė galvas ir tylu Ilgai tylėjo. 
Kunigas pakėlė galvą ir sako:

— Aliai (t. y. Dievas!) Pasakė tą vienintelį žodį ir iš- 
uaųjo nulenkė galvą ir vėl tyli; sėdi—nesujuda. Kunigas vėl 
pakėlė galvą:

— Aliai—ir visi prabilo: “Alla,”—ir vėl nutilo. Nufuirė- 
lis guli žolėje, nekruta, jie ir-^i- sėdi, tarsi numirėliai. Nie- 
|<as nejuda. Tiktai girdėti—platano lapeliai šlamena vėjelio 
pučiami. Paskui kunigas sukalbėjo maldą visi sustojo, paėmė 
numirėlį ir nunešė į duobę. Duobė buvo iškaba po žemių, kaip 
rūsys. Paėmė numirėlį po pažasčių ir už kojų, sulenkė pama
lu, įstūmė požemiu sėdinčiam stovy, rankas sudėjo ant pilvo.

Darbininkas atnešė žalių nendrių, uždengė duobę nendrė
mis, greitai apmėtė žemėmis, sulygino ir pastatė prie numirė
lio g&IVos akmenį. Kojomis sumindžiojo žemę, išnaujo visi su
sėdo prieš kapą. Ilgai tylėjo.

— Alla! Alla! Aliai—atsiduso ir sustojo.
Raudonplaukis padalino seniams pinigų, paskui jis atsi

etojo, paėmė botagą, stfdavė juo tirs syk sau per kaktą ir nu-: 
ėjo namo.

Rytą Žilinąs žiūri—raudonplaukis veda už kaimo kumelę,. »nelį duonos,—Uliašinas pažino, suvizgino uodega ir ’ paliovė 
jšpaskos eina trys totoriai. Jie išėjo už kaimo, ranudonplaukis iojęs.
nusimetė bešmetą, pasiraitę rankoves,—jo rankos buvo Taume- 
^iągos,—išsitraukė durklą, galąstuvu pagaiaądė. Totoriai pa 
Į|člė kumelei aukštyn galvą, raudonplaukis priėjo; perpjovė ger-

Žilinąs įlindo skylėm prakasė plačiau, kad galėtų ir Kos- 
tilinas išlysti;'ir sėdi jie. laukia, kada nutils kaime.

Vos tik žmonės aule nutilo. Žilinąs palindo po siena, klau
sosi. Šnibžda Kostilinui: “šliaužk.” Kostilinas ir-gi išropojo, 
■liet užkliudė koja už akmenio ir subildėjo. Šeimininkas turėjo 
sargų. margų šunį, labai piktų; jis buvo vardu U Įlašinąs.—Ži
linąs jau anksčiau maitindavo jį. Uliašinas užgirdo, sulojo ir 
.atlėkė; paskui jį—įeiti šunys. Žilinąs sušvilpė, numetė kąs-

Šeimininkas užgirdo, suriko iš saklės: “Uliašin!”
Žilinąs glosto Uliašinui už ausų, šuo tyli, trinasi j jo ko

jas, mojuoją uodega.
Jie už kampo kiek pasėdėjo. Viskas nusiramino; tiktai 

girdėti—avele kosa avidėje, ir apačioje vanduo ūždamas bėga 
per akmenis. Tamsu-; žvaigždės žiba aukštui dangų je; virš kal-

i

4.
5.
a

7.
8.
9.
10.

SKAUSMAS! KUR? 
\ PAMHngT / 

Sr

GERAS D& 1

Ruinntiško gėlimo 
Nervtstn pttvos Ktarasmo 
NeuralsMos -skausmo 
Mėšlungio traukimo 
Ktetsprando 
Skausmo . Koiių, ikrutiues 
••pečių - -
Apsldeginimo ir žaizdų 'Jįg®
Apsatjjpjhnas nuo 
Skaudančiųmuskulų’ 
Apsaugojimo rino :ųinwodij 
imoAlėl šMpnų^atsi 
-drčskl.mųyir„t. L A
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VIETINĖS ŽINIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NELAIMINGAS ATSITI KO

SOUTH BOSTON,

St., So. Boston, Mass
7 ; gėritaai irkitokios linksmybes. Visi kviečitmU

' 1 LSMAS VAKARĖLIS
vakai’ą, lapkričio 7 di., Šv. 

parapijos salėj,' 492 E. 
H^enth St.į, So. Boston, įvyks 
^mkšfnas balius. Vakarą ren-

Lietuvių Darbininkų Ko- 
|||gratyvės Sąjungos 1-oji kuo- 

Būsią smagu, nes šokiams 
pasamdyta geras orkestras. 

.J®- ,nę vien šokiais mus vai- 
^^ns, bet ir. žaislelių bus.

e^^krajojantis paštas, užkan- 
S-dziai ir gėrimai margins šią 
Igjįenogėlę.

Lietuvos Respublikos Ęa^tentinyl>»t 
Washlhgtone prašo, p.. Juozo5; Markaus 
arba jo pažįstam^' pranešti jo^ tikrą 
dabartini adresą. Paskutinis io adresjis 
buvot Juozapas Murkus, Bdž^X>Ae°n- 
rord, Mass. •

KIMAS
Spalių mėn. 19 d. vakare 

siaurųjų geležinkelių Senojo 
miesto iki Panemunės rajono 
vaikštantis traukinėlis * visai 
netyčia suvažinėjo jauną 19 m. 
amž. Adomą Levandavičių, 
perlauždamas jam koją. Šia
me atsitikime kiek kaltas yra 
ir pats nukentėjusis. Einant 
traukinėliui visu smarkumu, 
šis vyrukas išėjęs iš Druskinin
kų gatvės ir pamatęs bepraei- 
nantį pro šalį traukinėlį pasi
skubino bėgdamas į jį įšokti, ir 
jo dideliai nelaimei (sako bu
vęs įkaušęs) jis vietoj koja už
šokti ant stabdės, paslydo ir 

. koja papuolė po ratu. Trauki
aus P. Gudas su p. Kiburiene, jnėlio ratas sučiupęs koją vilko 
dp. Dikinis hot dogsus parda- 

g|^33hės.
-Kitus šokius pleškins visas 

|||^§Darbininko” štabas in cor- 
|g!;pę>rę, o paskui visos ir visi, sto- 

i^Lir ploni, pliki ir apžėlę, seni 
^^^jauni. Ateik, tai pamatysi, 

gMūd 'bus linksma. Aš nutariau 
cbūti ir jeigu nesusirgsiu arba 

Ipįenumirsiu. tai “šiūr,” kad 
LtLaieisiu ir visą tuziną geni 

birentu” atsigabensiu. 
L- ' '■ Helio!

Nagi visi tie, kurių šir- 
^įys dar jaunos, kurių kojos 
Sar lanksčios. Sako, kad bū- 
§ią senų ir jaunų. Pirmą šokį 

llll^iaštoks “Darbininko” redakto-

Dzimdziškas vakaras, artis- 
J. Dikinio ruošiamas, įvyks 

lapkričio 15 d.. Šv. Petro para- 
SĮpįjos salėje.
gjlrProgramoje dalyvauja p-lės: 

Grybaitės, M. Sakalauskaitė, 
M. Dusevičiutė, art. J. Dikinis 

fe^Vv-Dineika.
§||^'Bus suvaidinta komedijėle 
fefe*‘Pasiutusi Uošvė.” Po vaidi- 

III'; ntrriG graži ir juokinga muzika- 
ĮĮgi tiška programėlė. 
Iii? Pradžia lygiai 8 vai. vak.
|||l Bilietų kaina 50c.

šiem? ir 15c. vaikams.

ją 13 žingsnių brūžuodamas į 
bėgės taip, kad yar užsilikęs 
pėdsakas. Tą 13 žingsnių, kur 
jis buvo velkamas .geležinkelio 
bėgis žymiai Įbrėžtas, nuo try
nimo kojos kaulo Į bėgį. Po 13 
žingsnių traukinėlis staiga nu
ėjo nuo bėgių ir tik suskubus 
sustabdyti pakrypo ir paliko 
vietoje. Jei dar keletas žings
nių būtų pavažiuota pirmyn, 
traukinėlio pečius būtų apvir
tęs.

Vietoje, kur nelaimingąjį 
traukinėlio ratas metė tempęs, 
didžiausia latakas kraujo. Ko
ja visai sutreškinta ir nuken
tėjusiam reikės pakelt labai 
sunki operacija. Sužeistasis 
patalpintas miesto ligoninėje.

■■'.aušra-1

ANT GREITO PARDAVIMO 
Bučerne ir grosernė, lietuvių ir svetim
taučių apgyventoje vietoje. Manantie
ji stot į tą biznio šaką apie geresnes 
vietas negalit nei svajoti, nes biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Sykiu su biz
niu parsiduoad ir trokas. žodžiu sa
kant ateik ir dirbk arba buk bosas ant 
savęs. Norintieji galite pirkti biznį ir 
2-jų šeimyną namą, sykiu ir ga radžiu 
dėl dviejų karų. Garadžiaus prekė pri
einama. Kreipkitės pas savininką P. N- 
184’D St, So. Boston, Mass. (L.-10)

REIKAUUJAM AGENTŲ
PILVO IR NEMAUMO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas ir svaigimas gaivos paei
na iš vidurių, kraujo nefiystumo Ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. Einik 
infusion, išgydys I 3 savaites. Pre
kė 75c., boksas (pusė tuzino) nž $4; 
dėl tonsilą ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo ir po krutinę naudok Einike 
Mostį, prekė $1, SL75 ir 53.00. Gali
te gauti kožnoj aptiekoj arba pas išra
dėją Z. EINIK CO., City Hill. St. 
Union City, Conn. (L.-28)

TeL So. Boston 0828

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

435 Broadwayt South Borto® 
O/teo valandos:

m» 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai vakare. 
Ofisas uždarytas subarus vakarais 
ir nedėldieniais, taip-gi seredomis 
nuo 12 dieną uždarytas. __

•M. Mate 2488

GEORGE H. SHIELDS

Pirmadieny, Antradieny Ir 
Trečiadieny,

Lapkričio 9 ir 11-tą

“NBT SOMNi OO”
Su Betty Bronson ir Ričardo Cortez

“THEGHARHER”
Su žymia žvaigžde POLA NEGRI

WRE|
, J

Ketvirtadieny, Penktadieny ir 
šeštadieny,

Lapkr. 12-tą, 13-t^ ir 14-tą

“ADVEN1URE”
Su TOM M00RE

"THE MANIG1RE GIRI”
Su žavėjančia BEBK DANIELS

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ DIDELIS KONCERTAS,
VODEVILIUS IR AUKŠTOS RŪŠIES PAVEIKSLAI

LANKYKJTES TANKIAU, ATVESKITE IR SAVO ilEIMY'NA ’.
Tiek daug juokų ir malonumo!

Pirmadienio vakarai, progų vakarai. Bile kas gali dalyvauti lošime.
Penktadieny—JAXAD, Groseminkas dialys daiktus vekui

Du vaidinimu 3 vai. po piet ir 7-tą vai. vakare
ĮŽANGA, po Pietą IO centų, vakarais 15, 20 ir 25 centai

PARSIDUODA
3 šeimyną 5-6-6 kambarių namas ir biz
nis bučernė-grosernė. Jei pirks nemo 

; kautis biznio, tai mes išmokinsime I 
Vieną savaitę. Namo ir biznio savaiti
nės pajamos $1,428. Namas su visais J- 
tųisymais. Pardavimo priežastis nart- 
nerių nesutikimas. Kreipkitės } “Dar- 
nerią nesurlikmas. Kreipkitės į ”Dar-

GERIAUSIS PIRKIMAS
NAMAS ant "aštuonių šeimynų ir biz
nis—duonos kepykla. Rendos už namą 
$2,400 į metus. Daro biznio $600 į sa
vaitę, taip pat su bizniu eina ir visos 
mašinos kokios reikalingos prie duo 
nes kepimo ir trekai. Kainuoja iik S21.- 
500. Del platesnio sužinojimo kreipki
tės pas PKTER J. RI’TII. 141 Bowen 
St.. So. Boston. Tel. S. B. 2479-W. (LT)

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)’ *

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

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

VIENINTELIS AMERIKOJE DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 

“DARBININKAS”

tuvos ir viso pasaulio ir deda gražių pasiskaitymų

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

DUONKEPYKLA (bakery) su 
krautuve ir visais Įrankiais, maši
nerija, trekais ir t. t. didelis biz 
nis daromas per daug metu: taip
gi 8 šeimymi namas eina sykiu, ge
ra Įplauka ir gera tirštai apgyven
ta lietuvių apielinkė. Prekė $23,- 
000, $7,000 Įnešti ir lengvos išly
gos. LITHUANIANi AGENCY 
361 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

TEL. So. Boston 0506—W.
LIETUVYS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
:OsT8o Valandos : nuo 9 iki 12, neo 
1:8C ai 6 ir nw> 6:30 iki 9 vakare. 
;Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
iSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
Irtomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti’

EXTRA! EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Lietuva čekoslovakų parodoj 
Pragos mieste turėjo savo pa
viljoną. arba vietą parodos i 
daiktams. Lietuvos gaminiais .■ 
domėjosi daugelis užsienio 
pirklių. Ypač gintaro gaminių i 
daug parduota. Labiau domė- ! 

į tąsi Vailokaičių šaldytuvų I 
į*‘Maisto” gaminiais, linais, pa 
'pirosais — tabaku. !

811-812 Old South Buflding
294 Washington Street 

Boston, Mass.

L. D. K. S. CENTRO 
KONCERTAS 

Darbininkui" pranešė, kad PAIEŠKAI! PARTNERIO [
t L. D. K. S. (N'ntro koncertas Į- Į knris moka kepti juodą ir baltą duoną j 

Vyksiąs tuojaus po Naujų Metų
S? geroje ir gražioje svetainėje. |

Koncerto programai pildyti i 
I**- žadama pakviesti genis daini- ■ 
F- ninkus. Vedamos derybos su 
J.-. “Dzimdzi-Drimdzi." tikimasi 
v juos gauti. Jeigu koncerto 
K reikalais taip bus rūpinamasi 

kai dabar, tai T,. D. K. S. kon- 
tt certas gaDs būti labai nasek- 
g minga s.

ir keikus. Turiu savo namą ir duo
nos kepyklą. Norėčiau surast gerą žmo- 
uu. žinantį gerai tą darbą. Kreipkitės 
į '‘Darbininko" Adm. ( L.-lOi

KAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

Telepbone East Boston 1490 
kuris lanko Suffoik Teisią mokyk
lą tr užsiima Real Estete pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietą Išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai gs- 
U kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 388 E. Nlnth Street, Tek SO. 
Boston 1696.

ANTANAS F. KNEIŽYS
Gynėsimo vieta

Gorfaam Avenue, Brookline 
Telepbone Regent 6568

S Soeeialistai Receptų Išpildyme
a Del Susipažinimo Su Kostumeriaąs Parduodame
X Viską Žemiausiomis Kainomis

| Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti į 
S mūsų gerus veido pauderius, kosmetikas cold 
| eream’us ir visokius tonikus dėl niaukti. Taip-^ i 
3 turime naujausio išradimo molio dėl veido.
g Geriausia Gydanti Mostis — CASFER’S OINTMENT
S Pas mus galima gauti ir Severas vaistų, nei
5 mes esame agentai Severas Kompanijai

ę Užsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Pinigus siųs 
įį kit su u&sakymais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašu*
| J. KASPARAVIČIUS (CASPERi

I FLOOD SOUARE PHARNACY

BOSTONU DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV? BL. PASĖLI 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

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

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

5 Thomas Pk., South Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — M. šeikis,

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

885 E. Broadvvay. So. Boston. Mas> 
Tvarkdarys — T. Zalkts,

7 Wlnfield St, So. Boston,' Masa 
Draugija laiko susirinkimus "kas tre 

člą nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2 n, 
valandą po parapijos salėį, 49! 
E. Seventh SL. So. Boston. Kcss

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. 0.
Galima susikalbėti ir lietuviikai 

otibo valandos: Rytais iki 9 vai
Po pietą nuo 1—8 
Vakarais nuo6—9 

588 B. Broadway, So. Boston

I Naujas Lietuvis Dentistas ■ 

iDR.ST.A.GALVARISKI| 
I 520 F, Broadway, S. Boston B 
f Ofisas atdaras nuo 9 va,, ryto iki § 
||22 Tai Ir nuo 1:30 vai. po pietų S 
1 iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki 9 g 
1 vai. vak. šventą dieną pagal rasl-B 
j tarimą. Tel. S. Boston 2300 1
sMciįįffliMiiiiiflmftiiiiiiiiiiiiiiiB

B
ATVAŽIUOS DZIMDZIUS
Gauta žinia, kad “Dzimdai- 

Drimdzi artistas V. Dineika 
tikrai atvažiuos Į Bostoną. kur 
dalyvaus vaidinimuose.

NAUJA LIETUVIŲ GELEŽI
NIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ
Užlaikome visokiu įrankių (raišių), 

nmlevos. aliejaus, varnišius. stiklus, 
visokio pleisterio. cemento. Abelnai. kas 
prie namų yra reikalinga. Be to čia 
pritaikome raktus, išgulančiam niukins, 
žirkles. Nupirktus daiktus pristatėm į 
namus. Krautuvė randasi tarpe I ir K 
gatvių.

FLOOD SQ. HARDWARE CO. 
636 Broadway, South Boston.

Telepbone So. Boston 2700-M 
Savininkai

A. P. ALEKNA ir J. GREVIšKIS

SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVĄ Ir kitas šalis Litais ir Doleriais, 
pagal žemiausj dienini kuršę, siunčiame pinigus jau mo pervirš 2') 
metę ir dar nei vieno pinigai neprapuolė. Rašykit o gausit pilną in
formaciją kaslink siuntimo pinigų, per paštą arba telegramų, šuv 
antrašu:

Tel. S. B, 2805—R-

I E T U V I S 

OPTOMETRISTAS

Ižegzamlnuoju akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitiesinu ir 
ambll joniškose (aklose) akyse su
grąžinu Šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, O. D.
447 Broadway, So. Boston.

J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PI. G.
Savininkai

617 E« Broadway So. Boston Mass
fPo Imperial Teatruj.

D. L. K. KEISTUČIO DR-J0I 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleckas,

514 E. Broadway, So. Boston, Mas. 
VICE-PIRM. — Povilas Ruka,

95 C Street So. Boston, Mass.
PROT. RAŠT. — Antanas Macejunm

450 E. Seventh St, So. Boston, Mass 
FTN. RAėT. — Juozapas Vinkevičius

906 E. Broadway, So. Boston, Mas> 
KASIERIUS — Andr. Zalleckas,

611 E. Flfth St, So. Boston, Mas 
■MARŠALKA—Kazimieras Mikailionia.

906 E. Broadvvay, So. Boston, Mas»
D. L. K. Keistučio Draugija laiko sa 

vo mėnesinius susirinkimus kas pirmi, 
nedėldlenį kiekvieno mėnesio, po nuts 
694 Washingtou St, Boston, Mass 
1:30 vai. po pietą. Ateidami ant susi 
rinkimo atsiveskite su savim daugia. 
naują nartą prie musą draugijos p* 
rąžyti.

TeL Brocfcton 5112—W. 
DANTISTAS

DR. A. J. GURMAN
(GUMAUSKAS)

706 Mate St., Montello, Kam.
(Kampai Broad Street)

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užsisenė- 
jusias ligas vyrų, moterų Ir vaiką, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetiniais spinduliais, kwartz 
žiburiu, tbermo therepa. Ir kitais 
elektro medikališkais budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir spiau- 
dufus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

O1iso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mžįss.

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

DB-STfi LIETUVOS DUKTEM
PO GLOBA MOTINOS ŽVfi

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčkienė,
61 Story St., So. Boston, Mass. 

Vice-PIrm. — A. Janušonienė.
1428 Coltnnbia R<1, So. Boston, Mae

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

Fin. Rašt — J. Keys.
115 S Street So. Boston, Mae.

Ižd. — O. Stanioliutė,
105 6-th St, So. Boston, Maaa.

Tvarkdarė — O. Mižglrdienė,
164 6-tb St, So. Boston, Masa.

Draugijos reikalais kreipkitės visados 
protokolą raštininkę. Draugija lalk 
fflrro gush*lnkimu8 has antrą utamln 
kų kiekvieno mėnešio 7:30 vakari 
parapijos "svetainėj ant Penktos gsf 
vės, South Boston, Mass.

tv. O23BHEB0 R K. DRJOt 
VALDYBOS ANTRAŠAIP. F. O’NEIL

456 BR0ADWAY

L. Vyčių 18-tos kuopos mė- 
nosinis susirinkimas Įvyks lap
kričio 8 d.. 1925 m. pobažnyti- 
nėj svetainėj, tuoj po šv. mišių 
12:30 vai. po pietų. Visi susi- 

^rinkite, svarbių reikalų turime 
apsvarstyti.

Pirm. A. M. šliužiutė

Telepbone South Boston 8520

1.0. ŠALNA (SHALNA)
■ LDBTUVI3 ADVOKATAS
k Baigęs du Universitete

Oornell University ra A. B. 
į G. Washington Univ. ra LLR. 
į “DARBININKO” NAMB 

. (antros lubos?
W. Broad^ay. 8*». Borto*.

- Rezidencija' 
806 Harvard S t, Cambridga, Stam 

Tel. UrrtversRy 1463—J.

ggg

LINKSMUS ŠOKIAI
RENGIA š. J. P. DR-.TA. HUDSON ir MAYNARD. MASS.

Lapkričio-November 26d., 1925
Thanksgiving Day

SAINT JEAN’S SALĖJE, 27 MAIN STREET, HUDSON, MASS.
Pradžia 6:30 vai vakare

Griež iš Lov-ell’io orkestrą įvairius šokius. Daugiausia lietuviškus. 
Orkestrą pradės griežti kaip 7 vakare.

Taigi gerbiamieji vietos ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės, kviečia
me visus skaitlingai atsilankyti į šiuos linksmus šokius. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Kurie neateis, gailėsis. Tad visi ura j šiuos šokius’ 

Dr-jos Rašt SIL. ŠATAS

PAUL’S CLOTHING SHOP
Pabandykit užeiti ; Lietuvišką Krautuvę, kunoje

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu-

šom užėję persitikrinti

P. ŪKAS, Savininkas
SO. BOSTOK, MASS. t

JOSEPH G. BOGDEN
322 W. Long Avenue, DuBois, Pęiinsylvania

•. . i .• X ■ -
GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS

Norfrood, Mass. Phone 711-R.
PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMUOSE

Kainon pritaikintos visokiuose stsitikimuote

Vž patarnavimus kituose miestuose neimta viršaus
Kreipkitės dieną ąr naktį

Mes Esame l’ain Arti Jūsų Kaip Jūsų Telefonas
Saukite mus kaip nuHudmiaa jūsų namus aplankys

225 L Street, So. Boston, Ma» 
Vien*1’®* — GrobteskM,.

Ū57 M Street, So, Boston. Ma* 
Prot. Rašt. — VI. Mickevičius, 

405 Third St, S. Boston, Mass 
Flninim Raštininkas — K .Kiškis,

8 Hktth Street, So. Boston, Mas 
Hdtetn^as — L. ftvagfdya,

111 Bowen Si, So. Bocteo, Ka> 
Tvarkdarys —- P. i KOSėa,

K6E.Flfta 8t» BoBj x Mta> 
Drantljoa ^tikslais Įtreipkit&i vl» 

dos | protekoli) raltteintai.
Draugija aavo ęuslrntimua laiko J-> . 

nedėldlenį tlekvteno artnealo l-n>» vs 
po pieta pmplioe rMM Betent

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

S. BARUSEV1CIUS
Lietuviškas Graborius, balaamuoto 
jas, Real Estate Ir Public Notaras.

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Residencija 838 Dorcbester Avenue 
Dorehester, Mass.

dflso Tel. Res. Tel.
Unlverslty 8831 Prospect 0415-M

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
083 Cambridge St., Cambridge

18 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. Se STONE
AKTU SPECIALISTAS

899a W. Broadw»y, BA Borto*
VALANDOS: Nao.9 r. iki 7 v. v*t.




