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NAUJAS KARAS PRASI
DĖJO

Graikija ir Bulgarija be 
formai i o karo paskelbimo 
pradėjo karinius veikimus. 
Graikai tvirtina, kad bulga
rai prasiėjo koncentruoti sa
vo kariuomenę Graikijos pa
rabeliuose. Graikai tvirti
na, kad bulgarai norėjo kal
styti Graikijos Macedonijoj 
žmones prie sukilimo. Būk 
bulgarai siuntę kurstytojus 
ir žadėję slaptą paramą. 
Būk bulgarai užėmę graikų 
vieną miestuką. Graikai 
tvirtina, kad juos bulgarai 
užpuolę ir be jokios provoka
cijos ėmę šaudyti. Tokiu 
būdu prasidėjo mūšiai. 
Kraujas liejasi netoli mies
telio Petrich'o.

Mūšiui einant. Graikijos 
vyriausybė pasiuntė Bulga
rijai notą, reikalaudama at
šaukti savo kariuomenę nuo 
rubežiaus ii' neliesti jos že
mių. Graikai smarkiai puo
la bulgarus ir taip darvs tol. 
kol bulgarai nusileis.

APDEGĖ MERGAITĖ
Worcester. Mass. — Dvi 

mergaitės. 3 ir 5 metų am
žiaus. buvo motinos paliktos 
namie. Motina' išėjo pas 
"kūmutes.’* Mažoji mergai
te pagavus degtukų dėžutę 
ėmė degtukus braižyti ir už
sidegė drabužius. Nors vy
resnioji bandė gelbėti, bet 
jos pastangos nuėjo niekais. 
Mergaitė mirtinai apdegė.

j ĮSfešžl ’ Žinios iš Lietuvi 
gumo sutartį

r -------------—
ŠVEDAI UŽSAKYMĄ

Rusija. įįivedė Švedijos 
firmoms padidinti Maskvoj 
ir Rostove ailt Douo telefonų 
tinklą. Tie įpauji įtaisymą i

gumo sutartį su alijautais, atse.is $2,5(X)Jp0O. Veliąu bū- 
1____ '...į_______  * \ LUEsakymų. Išvi-
Yra sakoma, kad so Rusijos ^riausybė pasi-

UŽGYRĖ SUTARTĮ;
Vokietijoj ministerių ka

binetas su prezidentu von 
iHindenburgu priešakyje už-

Kai Pilsudskis pasi- į . . ,
Kabinetas vienu balsu sutar- šią daugiau 
tį užgynė.
parlamentas (Reichstagas) ryžus išleisti|telefonų įtaisy- 

v ’ finams $35,006,000.
i Rusijos vyriausybė norėjo 
;privilioti Anteęikos garsiąją 
lWestem Ele^ic kompani
ją. Tam bukonferencijos 

1 ’’ 1 perdame ir Pa-
Įmerikos kom- 

rizikuoti in- 
Įisijbjz Be to 

Westem Ele^ric kompanija

KARALIUS LENKIJOS 
RESPUBLIKAI

j Lenkija be karaliau^ nega- 
! Ii gyventi. Pradžioje Lenki
jai načelniku buvo Pilsuds- 
kis ir jis buvo kaipir kara- 
lium.
trauke, tai ten nesirado to
kio, kure galėtų būti “načel
niku panstva.” O dalykai 
vis blogyn eina. Tai dabar 
kalbama apie suradimą ka
raliaus Lenkijos respublikai. 
Šnekama apie pakvietimą 
Henry Fordo į Lenkijos ka
ralius.

TRIMS METAMS KALĖ- 
JIMAN

Providence, R. I. — Luigi 
Stanizone nuteistas trims 
metams į kalėjimą už žilviais 
sužeidimą savo brolio. Jis 
teisinosi, kad per klaidą šau
dęs į brolį.

teipgi sutartį pilnai užgins.

GILUS SNIEGAS
Oiean. N. Y. — čia prisni

go tiek, kad niekas neatsime- laikomos Aml 
na, kad spalio mėnesyje ka- !pvžiuj. Bet > 
da nors tiek būt prisnigę. |pa]1į^ nelinlj 
Snigo per ištisą dieną ir nik- Į vestinimus iii
tį ir prisnigo septynis colius.

A oungstoįvn. O. Trum- perbudavoja telefonų siste-

Camire, dirbąs Boston & 
įMĄine geležinkeliu kompani
jos Šapoj, gavo žinią, kad jo 
{.dėdė mirdamas jam paliko 
$1,000,000. Darbininkas, 
nors džiaugsmo apimtas, bet 
pareiškė, kad liks prie seno 
darbo. Jo dėdė išviso pali
ko turtu už $16,000,000. Sa
kyto darbininko seserei pali
ko $4,000,000.

Kai pasklido žinia apie 
tai, kad darbininkas Camire 
gavo $1,000,000, tai ūžtelėjo 
pas ji visokių auką rinkėjai, 
serų pardavinėtojai, visokių 
bonųsiūlvtojai.

Darbininkas Camire 
vedęs ir turi tris vaikus.

vra

SAVIŽUDYSTĖ Iš NUSEMI- saulės tekėjimo ligi nuslj 
NIMO 1110.” Kažin, ar Duokiškis

Naktį į rugsėjo 16 d. Kaune (vo miesto teises įgijo, kad 
nusižudė intendantūros karo'tyliai, privalomi visam- 
valdininkas K. š. Nusižudy- tiū, čia neturi jokios reikš 
mo aplinkybės tokios.

Rugsėjo 15 d. vakare p. K. Š. 
nuėjo aplankyti į žaliąjį kalną 
savo brolį karininką, gyvenan
tį Žaliajame Kalne. Pasišne
kučiavęs porą valandų su bro
liu ir pasipasakojęs, kad keti
nąs netrukus vesti kuriam rei
kalui susitaupęs 2,000 litų, vė
lai naktį per Žaliąjį Kalną grį
žo namo. Grįžtant p. K. Š. ne
tikėtai užpuolė du plėšikai. 
Kad ir gerai gynėsi p. K. Š. bet 
plėšikai atpiovė jam kišenius, 
sumušė, sužeidė peiliu i rpasi- 
ėmę pinigus dingo tamsumoj. 
Nelaimingasis gulėjo kelias va-, 
landas be sąmonės ir atsigavęs 
šiaip taip sugrįžo pas brolį. 
Brolis arkliais parvežė sužeis
tąjį namo. K. Š. buvo labai 
nusiminęs, nes visos jo ateities 
viltys sugriuvo.

K. Š. brolis kita dieną nuėjęs 
atlankyti nukentėjusi rado jį 
nusišovusi.

Į PRANCŪZIJĄ
■ Antras darbininką tran* ’ 

tas važiuoti į Prancūziją lątĮkOlI 
darinis dil ini sostai ■ 550 ŽF" -

d. vakare i Klaipėdą. Iš 
antryt juos išgabeno į Praneli 
•siją. Rugsėjo 28 d. pra.skh" • 
jo darbininkų įrašinėjimas 
čiam transportui. T' trečią' J 
transportą darbininkai su Vgį-'M 
kais priimami nebus.

BOLŠEVIKŲ ŽUDYNŽSnlII 

LIETUVOJE Spg 
.Jau nao seniau buvo gaanaH|| 

mos žinios ir dokumentai, 
bolševikai ruošia žudynes'j 
tavoje ir tam tikslui organkdidCNĮ 
ja žudytojų grupes. Iki šio lai-:^ 
ko komunistai, tai matyt 
Maskvos gautų instrukcinį 
dar nevykdė, bet paskutiiyjfp^ 
laiku pradėjo jas taikinti 
priešams. HTof

Taip rugsėjo mėn. 23 d. 
kare peršautas piktadario 
nas II pėst. pulko kareivis-, fy |

Yra tikru dokumentais isrąU| 
dytų davinių, kad DasikesiriEN 
mas tą kareivį nužudyti yfl 
žudytojų komunistir^vga®fe®*' - 
rijos nario darbas.

Šiais metais tai bus ąau tre
čias komunistų žudymo aktas.

DU VAIKAI PASKENDO 
SNIEGE

Negaunee, Mich.—Du vai
kinai, 14 ir 17 metų am
žiaus, išėję į miškus pakly
do it žuvo snieguose. Vie- 

,ov ketina|iias',trastas "eR.v'ys- kita'

bull kauntej prisnigo 12 co
lių sniego. Kaikur sniegas
nutraukė telefonų vielas. Gi- {Rusijos "pašt^ ir telegrafo
lauš sniego atsirado ir kito- iuiinisteris Sfeiirnc
se valstijos dalyse. iateinančių žiAą atvykti A-.PU’SH* pablūdęs.

= - = -J= — įmerikon stinfejsioti. čionyk-
— ~ ščia

mą Ispariijoj|žr ten truks ta 
darbą atlikti lenkis metus.

»• . • • Iii ščia telefonų sistemaMirtinai suzeide daktara
ZVOTI

Amerikos lakūnų būrelis, 
kurs buvo francūzų tarnvbo- 
je Moroke, jau demobilizuo
tas. Tie amerikonai grįžta 
į Francija.

usvbė ban-[. Francijos
" ' demžtraū

S

j PRAMATO GEROVĖ
Vienas garsiųjų plieno ka

ralių Schvvab tikrina, kad 
Valstijos esančios prie-

ATMAINĖ NUOSPRENDĮ
Kopenhaga. — Danijos že

mesnysis teismas seniau bu
vo išdavęs savo nuosprendi 
dėl pravoslaviškos bažny
čios. dėl kurios ginčai buvo 
kilę su Sovietų atstovybe. 
Rusijos atstovybė reikalavo 
bažnyčią sau. Dalykas atsi
dūrė teisman ir teismas pri
pažino bažnyčią rusų atsto
vybei. Rusijos tremtiniai ir' 
žuvusiojo naro motina rūpi
nosi bažnyčią atgauti. Tai 
dabar Augščiausvsis Teis
mas atmainė žemesniojo 
teismo nuosprendi ir bažny
čią pavedė tremtiniams. Na
šlė carienė valandų valandas 
bažnyčioje meldėsi, kad baž
nyčia nębūtii pripažinta bol
ševikams.

UŽPUOLIMAS ANT DAK
TARO

Lavvrence, Mass. — Žy
miausias Šio miesto daktaras 
Leon G. Beely. 45 m. am 
žiaus savo ofise buvo plėšikų 
užpultas ir sužeistas. Tas
užpuolimas padaryta vaka-; -----------------
re apie 9 vai. Daktaras su | GAVO KVIEČIŲ Iš RUSIJOS 
kulka viduriuose kovoja su 
mirtimi Lawrence*o < 
Hospitalyje.

Užpuolimas padarytas ši 
taip. Sakytu laiku inėjo du įma. 
vyru į daktaro ofisą. Vie- įkiu 
nas jų buvo daktaro pacieh-|kvie<-ių į Franciją. 
tas. Daktaras jam pasakė. -----------------
kad jis sveikstąs. Tada ant- BAISI BUTŲ STOKA 
rasis vvras pareikalavo iš1 Dubline. Airijos sostinė], 
daktaro pinigų. 'Daktaras biednuomenė gvvena ba>sio- 
atsisakė. Tada pacientas 1e padėtvje. Kun. Gwmn. 
paliepė daktarui nusisukti, kapelionas Trimty kolegijos. 
Daktarui kėdėj sukantis ant- pynnėjo kvartahis Pelėta- 

rasis žmogus šovė, 
piktadariai tada pabėgo.

paskolą. Pasirodė. kad .taikos. Sakė, kad Suv. Val- 
žmonės nesuskolino nei tre- stijose bizniai ir pramonė, 
čios dalies to, ko valdžia ti-{niekuomet nestovėjo geriau 
kėjosi. Todėl valdžia ketina i kaip dabar. Per pasta ruo- 
pasklebti naują paskolą, {sius 25 metus, jis sakė, plie- 
Francijos parlamentas ture-{no sunaudojimas pasiketur- 

“> jo susirinkti spalių 27. bet f i-įgubinę. Bet nurodė, kad A- 
Iš Leningrado atplaukė nan.sų ministeris pareikala- pnerike reikia taupumo, i- 

vo atidėti parlamento sušau- dant būtu galima išlaikyti 
kimą. nes jis finansinių ple-{konkurencija 
nu nesuspėjęs padaryti.

General;! Francijos uostą Havre lai-’ 
’vas Breislied. Atvežė 7.200 1 

-I tonų Rusijos kviečių. Sako- 
kad po karo pirmu sy-1 
iš Rusijos .atgabenta

su Europos 
valstybių pramone.

violon- 
kurie visi 
teoretiniu 
14. kurie

U

Amerikos lapės Europon
LAPIŲ UŽ $250,000

Iš St. John. Kanadoj, pro 
Bostoną išgabenta į New 
Yorką 258 sidabrinės juodos 
lapes. Iš ten jos bus gabe
namos į Norvegiją. Ten josi 
bus veisiamos dėl jų brangių 
kailių. Sakytas lapių skai
čius įvertintas ant $250,000..

IŠTEKA UŽ GALVAŽUDŽIŲ
Oakland, Cal. — Eva Bol- 

linger ištekėjo už penkto vy
ro. Jos keturi kiti -vyrai bu
vo pakarti už žmogžudystes.

Abu apgyventus. Susekė, kad 
į 21 .(XX) šeimynų iŠ 90,000 as
menų gyvena namuose, ku- 

IšVAŽIAVO MEDŽIOTI j vieną kambarį teturi. Iš 
Ben Johnson, American;kas 1.000 gyventojų 229 gy- 

League'os prezidentas išva- ventojai gyvena namuose iš 
žiavo į Meksiką medžioti. Jis vieno kambario. 6.830 šei- 
ten miškuose medžios ant mynų Dubline gyvena na- 
•mešku. ,muose visai netinkamuose

---------- žmonių gyvenimui. Yra tarp 
1.700 ir 1,800 namų, kuriuo
se susigrūdusios yra. po še
šias ar net po 10 šeimynų.

BANDĖ NUSIŽUDYTI
Nonvich. Ct. — Eugene J. 

Berry, kurs po ermyderio su 
pačia nužudė savo du vaiku 
ir persipiovė gerklę, ligoni
nėj tris sykius bandė nusižu
dyti. Jo pačią, sii kuria jis 
turėjo ginču, 
Hartforde.

VEDYBOS IŠBANDYMUI
Beriįn-i-rt^justijos t^pgau- 

sybė išleidę maųją įstatymą

ŽUVO TEN; KUR TĖVAS 
ŽUVO

Atleboro. Mass. — Jan M. 
Brever. 26 m. amžiaus, žuvo 
km jo motorciklis susikūlė 
su automobiliumi. Savaitė 
prieš tai lygiai toje vietoje 
žuvo jo tėvas per automobi- 
liaus/katastrofą.

BEDARBIAUJA
Indijoj, Bombėjaus mies

te, bedarbiauja 150,000 au
dėjų. Tas yra dėl streiko: 
Apie 60,000 darbininkų išva
žinėjo į kitus miestus darbo 
ieškoti.

PAVELIJA BULBIŲ 
IŠGABENTI

Francijos vyriausybė bu-j 
yo uždraudusi bulbių išga-l 
benimą. Dabar tą uždraudi
mą laikinai atšaukė. '

VISA ŠEIMYNA NELAI
MĖJE

Colebrook. N. H. — Will- 
iam Read važiavo vakare au
tomobiliumi su savo šeimyna 
ir ant pylimo susitiko su tro- 
ku. Troko šviesos apjakino 
Read'ą ir nepasijuto, kaip 
nuo pylimp ėmė riedėti pa
kalnėn. Nuriedėjo 50 pėdų. 
Jis, jo žmona ir trvs vaikai 
ligoninėj guli sunkiai sužeis- stojo kelią algų vežėjui ir 'žodį i.Negirk dienos be Ttaka- 
,ti. Blogiausia sužeista mo-jas išplėšę pabėgo. Pinigų iro, marčios be metų, o vyro 
tina. ten buvo $4,000. .. Ibe trijų).

KIEK ATSĖJO KOLONIJOS
Paryžius. — Nuo karo pa- 

į baigos IFrancija Moroke ir
RIAUŠĖS DEL TIKYBOS
Egi'pte, TautaItfiiėste,‘bu

vo dideli mahoffirtbniški Įat-policija susekė apie vedybas.^ Tnųrnąmauju Įsirij^' pražudė 17,0GQJsavo
Įstatymui leidžiama išbąnd}■- įp valdvmui tų kra- ląidat Buvo' žthūflių fžlpie
m vedybos} Galima apsi
vesti trims/metams ir po to. 
jei kuriam nepatinka,,tai po
ra gali skirtis be formaiio di- 

jyorsty. r ? ■ ■ [ADTa

PAVOGĖ ALGAS
New York. — Plėšikai se

kė šarvuotą automobilių, ku
riame vežta darbininkų aU 
gos. Prie dirbtuvės automo- (Su vedvbomis Ruki joj 
biliui sustojus plėšikai pa+ /daroma pagal lietuviu plrie-

štų »- išleido 3,000,000,000 
frankų.

KIEK IŠLEIDŽIA DRABU-

1,000,(XX). Ištiko1 tėn riaušes 
ir 54 žmonės buvo'užmušti, o 
43 shžieisti. •" •

MUZIKOS MOKYKLOJE
“Vilkolakis” i Klaipėdą

Kaunas. Muzikos mokyklon 
šiemet priimta 80 mokinių. Vi
so dabar yra ' 254 mokiniai. 
Kurtais' IrlūasFTHis- virtmn'oki-' 
niai skirstosi šiaip: dainaivmo 
klasės aukštesniajame kurs? — 
11. žemesniajame — 53: forte- 
piono klasėse aukštesniajame 
kurse — 10, viduriniame — 36 
ir žemesniajame — 46: smuiko 
klasės viduriniame kurse — 0 
ir žemesniajame — 32 
celės klasėje — 10. 
žemesniojo kurso: 
dalykų klasėje yra
taip pat visi žemesniojo kurso: 
kontrahaso klasėj — 6. pučia
mųjų instrumentų — 13: var
gonų klasėje yra 14. kurie taip 
pat visi žemesniajame kurse. 
Vargonų klasėje aukštesniojo 
kurso nėra dėl to, kad išėję že
mesnįjį kursą paprastai gauna 
šiokias tokias vietas ir iš mo
kyklos išeina.

Šiemet atidarytoji pučiamų
jų instrumentų klasė dar netu
ri mokytojų. Jau vedamos de
rybos su gmesniais operos mu
zikantais. Prof. Kemavičius. 
pakviestas iš Rusijos, dėl šei
myninių aplinkybių buvo pri
verstas sugrįžti atgal.

Nors praėjusių mokslo metų 
gale mokykla gavo likviduoto
jo klūbo butą, bet visgi dar ir 
dabar ankštoka. Atsižvelgda 
ma į tai švietimo ministerija 

[paskyrė visą namą (Maironio 
>g, 3) mokyklai. Bet viename 
• to namo gale kol kas yra “Vii- 
jkolakio’ 'teatras, kuris padarė 
ten remontą, ir nori, kad jam 

1 už tą remontą brangiai sumo
kėtų. Tačiad, kiek girdėti, yra 

Iprojektas “Vilkolakį” nukelti 
į Klaipėdą ir suvalstybinti. Ta- 
da savaime aišku, kad “ Vilko- 

, lakis” nųsįleistų ir dabartinį 
savo butą lengvesnėmis sąlygo
mis perduotų muzikos mokvk- 

' lai.

ŽYDU SĄMOKSLAS PRIEfc 
LIETUVIŲ TAUTOS 

LAISVĖ
Šionii< dienomis ypatingai 

svarbioms byloms teisino tart 
dvtojas p. A. Kazlas baigė by
lą žydų “kultūrlygos" organi
zacijos ir siunčia kariuomenės? 
teismo valstybės gynėjui. By-’ 
la susideda iš ū I tomų, kurie, 
sudaro viso apie 3500 lapų^ 
Šioje byloje kaltinamųjų apie; 
200 ir liudininką apie keletą; 
šimtu. Teismo tardytojo autą-; 
rimą konstatuota, kad minėto^ 
ji organizacija nuo 1020 mettp 
tapo bolševikų, komunistų' or—- 
g.anizacija ir veikė išvien ffĮtr 
bolševikų komunistų partijos; 
centro komitetu iki 1924 mgį’ 
tų tai- yra iki minėtos organi- 
žarijos likvidavimo.

Šioji organizacija labiausiai 
Lietuvoje išsiplatinusi. Kiek- 
vienoje apskrityje ir beveik yfe, 
suose mažuose miesteliuose 
vo įkurti “kultūrlygos’ or^ą- 
nizaeijos skyriai.

i

ŽEMĖS ŪKIO KURSAI 
ŪKININKAMS

Nuo lapkričio 1 d. visoj IJėskę.j 
tuvoj prasidda žemės ūkiok^® 
sai ir skrajojamos paskaitos^^  ̂
kininkams. Kursus ruoš ir vėš^pi 
apskričių agronomai sulig 
tikru planu, jn pačių nnžiūfgr.^ 
tose vietose. Kursai truks

savaičių iki mėnesio ir datt£ 
giau. Kursuos dėstys ir j 
skaitąs darys agranomai ir j 
mes ūkio specialistai (žinovą

gg

Nęv York. — Temple of 
Fashion • aprokavo;, kad, -Ą-. 
mertkos motervs drabužiams 
per metus išleidžia $12,000,- 
000.

ATGABENA DAUG AUKSO
IžJ Alaakoit idfeattle a|- 

pląulęia laivas. Vietoria < 
auksu kurio vertė yra $250p 
000. Auksas iškastas Alaš- 
kos aukso kasyklose.

NAUJI BANKNOTAI'® 
.LIETUVAI ■

Anglą f imta Bra^lbury 
k?nson ir Co., T.td. turp.mfejBg 
kruną iš Lietuvos BankojB^Bfe 
tų ir 1000 litu bb.nkn^iURfcę

ŠVENČIŲ ĮSTATYMAS 
NEVEIKIA

Duokižkis (Rokiškio apsk.) 
Duokišky randasi 3 krautuvės: 
dvi vartotojų ir viena Šiaip 
žmogaus. .Sekmadieniais ir .. ...........
šiaip šventadieniais visos krau- Penkiašhnčini hnnknotAiįl 

;fuvės būna atdaros? Kai ku-būti išsiųsti Lietnvdrt^įt  ̂
riose jų prekyba eina net “nuo sį, o tūkstantiniai —

K
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ne tik . Klaipėdos Kraštas.

*■>»’!n m liirOi^

every TUESDAT, TBTURSDAY and SATTOM^ 
• ------ Jby-—-

į^rcSEPH’8 LITHUANIUI R. C. ABSOCIATION Of LOOR 
as second-class matter Sepi. 12,1915 at the post Office at Boston, Mass-’ 

under the Act of March 3, 1879,”
■tance fer mailing at special rate of ja>stage provided tor in Section 1108 

Act of October 8, 1917,»uthorize<l on Jnly 12, 1918”- '

Prenumeratos Kaina:
Metams - - ------- ---------------1 $4.50
Boston’e ir apylinkėse —__.$5.50 
Užsieny ----- ------------------- $5.50.

DARBININKAS”
•JFest Broadwąy South Boston, Mass.

Tel. South Boston 0620

Subsmption Kates: 
r,T . „_____________ $4.50

n a>d suburbs---------- $5,50
eountries yearly..._... $5.50

Kariuomenes ir Nusiginklavimas
sėkmingai užsibaigus Lokarno konferencijai, Prezidentas 
idge planuoja sušaukti tarptautinę nusiginklavimo konfe- 

iaciją. Suvienytų Valstiją diplomatai mano, kad pasirašius 
^Sisopos valstybėms saugumo sutartą nėra reikalo laikyti dide- 
•;Įęsarmijas ir dėlto kiekviena valstybė privalėtų eiti prie nusi-

Apie valstybių nusiginklavimą daug gražių kalbų pasaky- 
įita,--dar daugiau popčrio išrašyta, bet nusiginklavimo idėja vie- 

j?3Į0je vietoje tebetūpčioja.
ETautų Sąjunga diena iš dienos kala apie nusiginklavimą, 
Ižvbet nė vienas tos sąjungos narys nenori nusiginklavimą įgyven- ] 
Ilginti. Bergždžias darbas. Nė viena valstybė net nesvajoja a- : 
IB?ępie nusiginklavimą. Anaiptol’ .Visos šalys didina karinius biu- 
mųižetus. Nenorima klausyti ne tik apie pilną nusiginklavimą, , 

Tbst ir apie daliną, armiją bei laivyno sumažinimą. Įveda nau- 
dar baisesnę karinę jėgą — aviaciją. Tveriama oro laivy- 
ministerijos. Aviatorių dauguma — kariai.

Septyni metai pokarinio laiko sunaudota gausiam kraujo 
l lpraliejimui ir naujo karo paruošimui. Tautų Sąjunga — vie- 

|||i inas dalykas, o karo dievaitis Marsas — kitas.

i jf. . Šiandien apskaitliuojama, -kad viso pasaulio tautos turi 

į /-šešių milionų durtuvų armiją. Karingųjų šalių atsargos jėgos 
i i siekiančios net arti 25,000,000 šautuvų.
’• Kanuoliu skaičius padidėjo. Jos mechąnižuotds ir pato- 

i Įnglintns Pristeigta ypatingų labaratorijų^ kuriose tiriama che- 
LĮBbdškieji mirtingieji nuodai ir dujos. Auga orlaivių eskadrilės.

« itidėja amunicijos ir ginklu sandėliai. Visi tie žmonių galab- 
nimo_preparatiai tiek padidėjo savo skaičiumi, kad jau pralen
kė baisųjį prieškarinės katastrofos periodą.

T’ Karo laivynai kiekybe"ir kokybe viršija prieškarinius lai
vynus.

Oro laivynui Anglija paskyrė 101,000,000 dolarių. Nuo šios- 
nępasilieka Prancūzija. Japonija. Italija, Amerika ir net te- 
ŠHSkurstanti Rusija. Mažosios valstybėlės pamėgdžioja didžią
sias.

Taikingoji Amerika taip pat skuba apsiginkluoti. Jos ka-' 
rd biudžetas iki karo pradžios siekė S244,170,000. Gi tas pats 
biudžetas 1921 metais, su karinėmis pensijomis, įaugo į -1,422;- 
732,000. Dabartinieji karo biudžetai su 1872 metais sulyginus 
Suv. Valstijose paaugo - 2.413 nuoš.. Prancūzijoje — 1,085 
nuoš., Anglijoje — 794 nuoš.

Prancūzijos prieškarinis krašto apsaugos biudžetas siekė 
1^807,000,000 frankų, o jau šiandien apie 5,500,000,000 franku.

Toks pats Anglijos prieškarinis biudžetas siekė — 86,028,- 
000 svarų, o dabar beveik dvi šimtu milionų svaru.

Japonijos biudžetas iki karui—192,000,000denų (iena, maž
daug, lygi 50c.), o dabar 712,000,000 ienų. 45 nuoš.‘viso ša
lies biudžeto eina kariuomenės ir laivyno išlaikymui. Tuom 

ę tarpu Japonija skaitoma neturtinga šalimi.

į Ne geriau ir žemės ‘ rojuje” — Rusijoje, ši šalis, kad ir 
skelbiasi siekianti taikos r nusiginklavimo, bet daro visai at- 
liulai. Rusija kasmet didina karo išladas ir stato karo oro lai- 
vyną, šiandien “laisvoje” Rusijoje po šautūvu stovi 560,000 
■kareivių. 55 karo laivai, 130,800 tonų talpos, paruošti kovai.

Daug buvo taikių konferencijų dėl nusiginklavimo ir po 
kiekvienos konferencijos apsiginklavimas ne silpnėjo, bet di- 
jdėjo.

Įvyko: I Haagos konferencija, Nikalojaus II pasiūlytoji 
Antra Haagos konferencija po rusų-japonų karo. Tris metus 
iain atgal Washingtono nusiginklavimo konferencija, kurioje

Atarta nestatyti didesniu kai 35.000 tonų talpos laivų ir 16-co ■ 
įj kamuolių.
L Tautų Sąjunga bando siaurinti karo biudžetus, bet jie vis- 

smarkiai auga. j
Tautų Sąjunga nespėja rinkti žinių apie kariuomenes, ir 

|&$fivynus. Visur tuo atžvilgiu progresuojama. .Net; ir nugalė- 
šalyš ir tos nuolat stiprėja. Visų valstybių sostinėse kve- 

^paraku. h

Ig

A 1923'ISfrrNr. Jdiriame |- 
. žeisti I gusarų p. karininkai, 

priteista 3 paras naminio 
arešto,, vienas spęendųjįas 
dar nepaskelbtas, 2. bylų (jų 
tarpe /vienos jungtinės)
sprendimai .sustabdyti,' nes 
įžeidimus sutiko atšaukti; 
(mūsų pabr. Red.) dviejose 
išteisinta, viena byla numa
rinta, 7 atidėtos.”

Lš paduodamos citatds pa
stebime, kad Bortkevičienė 
turi visą glėbį bylų. Dvie
jose bylose sprendimai su
stabdyti, nes Bortkevičienė 
i žeid i m us sutiko atšau kt i, 
reiškia prisipažino kalta. Ki
tose dviejose bylose išteisin
ta. Tas parodo, kad teis
imas bylas nagrinėja iš esmės 

mėnesiui j jr pabaudas deda už papildy
tus prasikaltimus.

Paskatiųižme ^-SandūKis” 

tilpo val^iąęių liaudmįąkų 
(Lietuvoje vadina' šliauži,-, 
n nikai) vado Šleževičiaus at- 
pyškinta 'telegrama:

— “Spalio 20. — Nesumo
kėjus pabaudos Bortkevičie
nė šiandien pasodinta kalėji- 
manmenesiui”—

Po tos telegramos tekstu 
“Sandara” deda desperatiš
ką išvadą, kad kalta “reak
cingoji klerikalų” valdžia 
Brookhmo “Vienybė” plis
dama vienon dūdon su “San
dara” 127 Nr. deda dar “iš
mintingesni” reklaminį už
rašą: ‘"Lietuvos valdžia pa 
sodina senutę veikėja Bort- 
keviėienę ėielam 
kalė ji man”— ■ -tus prasikaltimus. Taigi

Iš Šleževičiaus telegramos jeį Bortkevičienė, priteistos 
matvt. kad “Lietuvos ži-ibaudos neužšimokėjus, gavo 
nių” redaktorė buvo teismo vienui mėn. kalėjimo, kaip-a- 
nubausta pinigine pabaueja. 'pje tai praneša Šleževičius, 
o jos neužsimokėjus pasodin- ’fai nenuostabu. Juk Ameri- 
ta kalėjimam Vadinasi, kos ir kitų šalių teismuose 
Bortkevičienę įkalino Lietuj taip pat pasielgiama. Teis- 
vos teismas, bet ne Lietuvos mas nedaro skirtumo ar koks 
valdžia. Labai gaila, kad žynius veikėjas, ar papras- 
“Sandaros ir “A ienybės eilinis pilietis prasikals- 
redaktoriai nemoka atskirti fa. y;. _ *„„I ..
valdžios nuo teismo. Nieko nierikūniškieji pašliaužinin-jjmrime girdėti? 
nuostabaus, kad “Sanda- kai beždžioniškai . pamčg- 
ros išminties “orakulas džiodami Lietuvos šliauži- 
klysta. tai natūralu, bet kad linkus. Po nevykusių ekspe- 
“ Vienybės'* redaktorius, ku- 
ris ką tik grįžo i> 
kur išstudijavo “ 
tuvos gyvenimą, tą daro, tai J 
nedovanotina. Bet ką pada-l 
rvsi. kad laisvamaniškosios^

kalbėtojų. Iš daugelio kal
bėtojų lūpiy pąsigirdo nepa- 
aįteniknimas vien Klaipėdos, 
laisve, butiųąs reikalas tųrę- 
ti laisvą Vilnių. Prakalbė
jus vienam jauiTŽim vilnie
čiui studentui, minia nė ne- 
•pasijuto, kad kapinėse pra
dėjo triukšmingiausiai ploti 
ir rėkti ralio! Vilnius! Vil
nius turi būt laisvas, turi 
būti mūsų!

Po iškilmių šauliai ir di
delė grupė žmonių* susiirnko 
“Viktorijos” viešbutin pie
tautų. Bepietaųjant čia vėl 
buvo ilgiausia eilė pracalbų. 
Ir tos prakalbos taip įšildė 
klausytojus, kad reikėjo tik 
pasakyti: vyrai einam Vil
niaus vaduotų! tai akies mir- 
ksnv armija būtų susidariu
si.

Klaipėdiečiai drąsiai sa-

I‘Į i£laip|dbje teko pabuvoti 
apie dvyliką valandų. Tas 
trumpas laikas leido tik pa
viršutiniai pažinti Klaipėdą 
ir jos -žymiuosius žmones.

Klaipėdos miestas nedide
lis, bet švarus, pavyzdingas, 
gana moderniškas; vieninte
lis Lietuvos miestas, kur yra 
elektros tramvajai (gatveka- 
riai) ir daug kitų patogumų. 
Klaipėdoje jautiesi kaip A- 
merikos nedideliam mieste
ly-

Sitam mieste rugsėjo men. 
27 d.’buvo paminėjimas dvie
jų metų su trupučiu Mažo
sios Lietuvos laisvo gyvavi
mo ir už tą laisvę žuvusiems 
paminklo atidengimas.

Programa praisdėjo rytą 
šaulių bėgimo ir šaudymo 

(lenktynėmis, truputi po vie- vosų kad Lietuvai priklauso 
nuoliktos ties geležinkelio’ “
stotimi, šauliai susiformavo 11U0 Tilžės iki Gumbinės 
eilėmis po keturius ir dviejų Jp. Karaliaučiaus, 
orchestių bei didelės minios 
lydimi iškilmingai numar- 

L ;šavo į kapines atidengti pa- 
visomis išgalėmis 'n-|j1!k]O- Kapinėse susirinko

ūmį Lietuvos praeik 
tį, didžittojanies tėvynainių 
nuveiktais garbingais dar
bais, ąųkštinamėf ir pavyz
džiu statome mūąų protėviui 
karžygiškumą xginapt savų 
tėvynę. Gerbiame ir naujai 
atbundančios tautos vaj.ii 
drąsų, kurie ją rodė gindami 
pavergto lietuvio teises. Ap
gailestaujame “Vinco Kap
so” “Sekupasakos” ir kitų 
tėvynainių nelaiku apleidu
sių šį pasaulį, negavusių pa
sidžiaugti savo darbo vai
siais ir išvysti nepriklauso
mą Lietuvą. Bet ar mes 
bent valandėlę pamąstome, 
kad šimtai gabiausio Lietu
vos jaunimo, būsimų Lietu
vos vadų, apiplyšę skursta, 
kenčia alkį ir šaltį, neturė
dami nei kur padoriai prisi
glausti, bent žiemos laiku 
laike speigų-audrų!

XV Liet. R. K. Federaci
jos Kongresas savo valdybai 
isakė *• j l | l 1 ! I IVi VJ. XV 1V.«
remti besimokinančius Am. L - kstauf.iai žmoniu. UžKlai- 
lietuvių katalikų jaunuolius, jp-d()S kražta žuvusiems pa- 
Federacijos sekretoriatas (inillk]a atidengė krašto gu- 
nuolatos tą Kongreso nutari- bernatorius Budrvs. įm
iną mums primena, bet ar.iindamas pioda drobulę.

Kun. Gaigalaitis atkalbėjo 
maldą, orchestrai grojant 
paminklą apkrovė vainikais. 
Paskui sekė kalbos Krašto 
Gubernatoriaus. Prezidento.

Iš to seka, kad mūsų a- .daugelis iš mūsų tą šauksmą). ’ 
Ir tu ger- į 

biamas skaitytojau ar esi 1 
bent kuo prie to šaukiamo 
darbo prisidėjęs ? Ar ban
dei paraginti tuos, kuriuos 
turėjai pareigą paraginti, ar 
pratarei bent žodi ten. kur 
Tamstos žodis galėjo daug 
gero padaryti ? Veltui bus

pimentu su kankinių trium- 
vyratu: Lapinsku, GriniumLietuvos,

visą ' Lie-fjr Bieliniu, bando susirasti 
naujų “niučelnikų.” kad su 
jų pagelba "alėtų lengviau į-

id 1 ajsvamaniskogios va^įTIdfį j JpisT&iąjį Lietuvos musu prakilnūs tarimai, vėl-j 
tik tiek nnvdkfa. La- Seimą. -L ’ Ifni duoti įsakymus vai d vba i.

bai galimas daiktas, kad tie 
pinučiai jokiu būdu nemo
kėtų, atskirti karves nuo bal-f

Kai dėl ‘‘Vienybės*’ taria-Į 
mos “senos veikėjos” titulo, j 
kuri prikergė Bortkevičie- Į 
nei. tai peikia pasakyti, kadį 
ta “sena veikėja” turbūt ant I 
tiek paseno, kad pertoli ėmSĮ 
važiuoti ir užtat Lietuvos 
teisinas jos “veikimą” ėmė 
tvarkyti. Tos ponios “veiki
mą” gražiai liustruoja šių 
metą spalių 3 d. tilpusi “Lie
tuvoje” žinutė:

“Pirmo.-dos nuovados tai-i 
kos teisėjas vakar nagrinėjo! 
1-5 ‘Lietuvos Žinią* readkto- 
rė> p. Bortkovičienės bylu. 
Dvi bylas sujungus, beliko 
14. Vienoje byloje už straips 
ni ‘Mūsų didvyriai’ įdėtą

a j MOKYKITĖS ANGLIŠKOS T' XX
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KALBOS
Tūkstančiai Amerikos lietu-

gyventi Amerilcė. Tokiems vie
nas svarbiausiu ’ reikalų šioje 
šalyje yra angliška kalba. Mo- 
kinkitės jos visokiais būdais. 
“Darbininko” knygyne galima 
gauti angliškos kalbos kalba
moksli ii ir žodynų.

Didelis angliškos kalbos va
dovėlis Iš 310 puslapių kainuo
ja $2.50.

Didelis angliškai-lietuviškas 
žodynas be apdarų $5.50. ap
daruose $6.50.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Spalių 9 dieną garbingai 
minėjome žuvusius už Lietu
vos laisvę, bet garbingai mi
nėdami žuvusius, neužmirš
kime gyvųjų!

kad tas ir tas reik padaryti, 
bet. jei mes patvs niekuo ne- 

, valdvba pati 
Tamstų nuveikti ne

pajėgs. čia reikalinga visit 
lietuvių katalikų paramos, i 

Mokslas kolegijose jau! 

prasidėjo. moksleiviai vie
nas po kito prašo, bent po 
$50.00 pradžiai suteikti, bet 
Federacijos ižde moksleiviu 
šelpimui pinigų nei dolerio 
ir nesigirdi, kad bent kuri 
kolonija būt tuo susirūpinus. 
Federacijos sekretoriatas la
bai pageidautų žinoti, kur 
i)' kas yra daroma mokslei
vių šelpimo naudai. Brook- 
lyno suvienytos kuopos ren
gia tai naudai balių, ką 
Tamsfų kolonija daro tai 
naudai ? Prašome atsiliepti.

Fed. sekret.

Klaipėdiečiai lietuviai la
bai simpatingi žmonės. Ma
nęs prašė kad sugrįžęs Ame
rikon, prie kiekvienos pro
gos, išreikščia jų dėkingumą 
amerikiečiams už suteiktas 
aukas: taipgi patvs didieji 
šulai prisiminė, kad jie labai 
norėtų, kad Amerikos lietu
viai važiuotų Klaipėdos 
Kraštan apsigyventi.

Ištiktųjų, turintiems do
lerių. verta rimtai pagalvo
ti, pažiūrėti i lietuvių Ame
rikoje ateitį, ir važiuoti ap 
sigyventi savo Amerikoje, 
ant Pabaltos kranto — Klai
pėdoje ir Klaipėdos Krašte.

P. D.

“Darbininkas” Dykai
Kadangi ne visi išgali užsiprenumeruoti “Darbininką,' 

tad administracija nutarė daryti palengvinimų, kad tuo būdu 
“Darbininkas” pasiektų kiekvieną lietuvį. To tikslo siekda 
ma, administracija nutarė “Darbininką” duoti tokiomis sąly
gomis :

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

kiekvienas mūsų organizacijos narys, prirašęs toki pat 
naujų skaitytojų skaičių, t. y. 3 PRENUMERATAS—KET
VIRTĄ GAUNA DYKAI ir gali užrašyti savo giminėms Lie
tuvoje.

šis palengvinimas duodamas tik porai mėn., tad skubėkite 
pasinaudoti gera proga. Del neaiškumų kreipkitės:

‘ ‘ DARBININKO ’ ’ ADMINISTRACIJA
366 West Broadvay South Boston, Mass.

Tautu Sąjunga paskutiniame savo biuleteny paduoda se- k* 
ginklavimosi vaizdą. ” *

Pati karingiausioji ir labiau apsiginklavusi1 šalis — Pran- 
Sk Jos armija susidaro iš 660,000 durtuvų. Jos karinė at- 

4,420,000 durtuvu. Kiekvienas prancūzas kareivis.
^^Prancūzijos karo laivynas turi 275 įvairios rūšies laivus, 

;000 tonų įtalpos.
^Prancūzijos karo oro laivynas susidaro iŠ 5,000 orlaiviu. 
^Karo tikslams pinipj yra, o skoloms mokėti ne.

(Bus daugiau)

Nakties šmėkla

LAIMUŽES PASIILGAU
(Svajingas Sapnas)

Sužavėtas saulės deivė*. pamyluotas blizgan- 
čio> šviesos šešėlių, išbėgau iš drėgno, aprūkusio 
kambarėlio ir pasileidau vienas vienintelis, (iįeit 
apleidau tvanku miestelio orą ir atsidūriau erdvioj 
gamtos viešpatijoj. Nubudusi gamta, skaistaus lie- 
tužio atgaivinta, slaptingai, gyvai kvėpavo . . . . 
.Vakaro švelnus vėjelis ją glostė, glamonėjo . . . Mar
gasparniai paukštužėliai, deivės-Mildos pabučiuoti, 
mezgė, pynė giesmužėles linksmas, liūdnas, jausmo 
pilnas . . . Nubudo mano siela. Suvirpo jos jaut
riausios stygos. Instinktyviai praretinau savo žings- 
nius’ir. -niūrus, skausmo prislėgtas, pasukau siauru 
vingiuotu takeliu i mišką. Žengiu yt šešėlis Įbedęs 

..akis Į taip.gyvą, jausmingą pasaulį. Aplink žydin
čios gėlės, siūbuojantys rugių laukai . . . Visur ma
tytis augimas, kilimas. Viskas kvėpuoja gyvybes 
dvasia, (lėleles ir tos, mažytes, gyvos- jausmingos. 
Nekalti jų žvilgsniai, skaisčios jos yt rasos lašas. 
Laimužės jos išbučiuotos, vargo nemačitisios. Šypso
si linksmutės, juokiasi, kvatoja . . . Saulutės spin
dulys, atskridęs iš melsvų padangių, paglamonėja 
jas, meiliai pažiūri kiekvienai į akis, nusišypso . ?. 
ir daugukaug.laimužes suteikia. Gražiau pasipuošia 
tada gėlėbifaitveidė ir vilingai ’įžniūniitoja meilės;fl-

. ; giĮsio giessr^ę. Tylūs akoichu jos.pinas,/ pinas. Ver- 
- . ‘ kia skaistyei^ė ilgesio supama; veidelis vis

niaukias labiau, g iš jos karstos krūtines vis gailes
nių dainelių kyla. Nuliūdo gražuolė . . . Pagail-e 
skaistveidės jaunam dobilėliui. Svajinga gražuolės 
giesmė sužavėjo jo širdį. Meiliai jis palenkia savo 
rąuodną galvelę į ją, ir kaž-ką slaptingą pašnibžda. 
Nubudo gražuolė, liūdesio slėgta. ir linksmai, mei
liai nusikvatojo. Galingi jųdviejų žvilgsniai artimai 
susipynė, ir laimužė linksmai pasveikino taip arti
mas sielas, pripildydama jas negęstančios meilės ug
nimi . Mano sieloj budo gyviausi prabėgę sapnai. 
Svajingai, taip nepaprastai kalbėjo į mane tos įvai- 
riakąlbės gėlių šnekos. Tik štai, netikėtai, pama
čiau šioj slėpiningoj gėlių viešpatijoj džiūstantį, vys
tanti. ką tik pražydusį jurginą. Jo jau neblinksmL 
na tylios, slėpiningos paukščip-margaspamių gies 
inelės. Nebglamonėja jo nei1 saulutės spindulėlis. 
niH zirzianti bitutė.' jo nebžadina. Jis apleistas, pa
mirštas. Mirties angelas jį Skaudžiai pabučiavo . . . 
Stąiga suvirpo jautriausios'sielom stygos. Nulindo 
piano siela. Pagailo jai vystančfo jurginb. Pasilen
kiau prie jo. Jis buvo šaltas, be dvasios . . . Ty
liai, skausmo sužadintas, karštai pabučiavau jį, no
rėdamas įkvėpti jam gyvybės kibirkštį. O duslus 
mano balsas graudingai į jį prakalbėjo. “Prisikeik, 
varguoli, pagyvenk norszvalandėliais patirk, suprask 
meilužės skausmą, mylėk, dainuok tyliai, žaviu 
gai . . y . Bet ji$ pasiliko niūrus, sus tingęs . . .

Dar kartą pažvelgiau į jį ir į visą pasaulį. , O 
begalinis skausmas visai apliejo, suvargintą inąaio 
įkrūtinę. Negera pasidarė. Jaučiu, rodos,;kad vįs-

' ką jnnnK* laiiaaū> už šventilį griūna, |r|iuldąsb

nuo manęs. Juk štai vėl lyg iš ūkų statos naujos 
pasaulėžiūros rūmas. kuriame šypsosi, juokias: 
skaistveidė-meilužė . . . Bet viskas gabaus irsta, 
nyksta, kaip tamsūs šešėliai saulės pabučiuoti. Ma
no sieloj pasidarė didžiausia tuštuma. Nyku, troš
ku aplinkui ir manyj, manyj gyliai . . . “Kam. kam. 
Viešpatie, pratariau didžiai, nusiminęs, kam leidai 
vieniems gyvybe džiaugtis, linksmai kvatoti meilu
žei glamonėjant, o kitiems mirti skausmuose be užuo
jautos, apleistam, suvargusiam ...” Ir pasruvo 
mano akys graudingose ašarose. Verkiau nusikuk- 
čiodamas. yt mažas vaikas, nebtekęs brangiausio 
daikto. “Kam. kam,” kartojau vis labiau. įkrisda- 
mas į didesnį nuliūdimą. O gaiva pradėjo baisiai 
sopėti, akyse žalia pasidarė. Tik štai papūtė švel
nus vakaro vėjelis ir meilingai paglostė įkaitusius 
mano skruostus. Atsigavau kiek. Mintys-lakūnėlės 
vėl sušvito galvoj. O tylus kaž-kieno baisas žavin
gai ką |ai pašnibždėjo į ausį. Ali ... tai vakaro vė
jelis šneka. Greit susigriebęs vėl nužengiau tolyn, 
svajodamas apie ką tik įvykusius savo sapnus.

Štai jau visai netoli skaidrus tarp miškų iŠsidrė- 
kęs ežeras. Tylus jis šį vakarą, kaip niekad kad 
nesti. Raudoni vakaro gaisrai'tyliai skęsta jo glė- 
,byj, šaipydamos. juokdamos. Mažos išblyškusios 
dangaus-žvaigždelės ir tos svajingai jau. maudos, 
puo^damos.slėpiniljgą*ežero svajonių kraštą. Kže- 
ra:? Tandaiklauso deivių tylios giesmelės. Ra-

.Mins jo^žvU^is,* gii|os. slėpiningos > jo akys senai.su-
žavejo^ildosjaimutę širdį...
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nesAdresas: “Moterų Dirva,*’ 
M51 W. 22nd SL, Chicago. X1L

į,; banko turėjo

PRIIHIIAS
rfahm, tad fcbintako vari-

i i teeitai

pasisodino jį į
IrtfcdOftnė >išelj rr lakštą

Kiekvienom 
djp* šoriui labai įdomp k»M 
!ero Mūsų centre. Man teko 
ūti centro poęėdžiuMe ir 

“Darbininke,” tad kai ką pa
tyriau. Pastaruoju laiku cen
tras susirūpinęs įvairiais orga
nizacijos reikalais, kurie, pa* 
prastai, rudeniop užgula ecnt- 
rą^ Štai tie rūpesniai:

Naujakroenis (boileris). Jau 
pernai krosnių patikirnimo in
spektorius priminė, kad reikė
sią naujos krosnies. Šįmet, per
sikeltus centro žmonėms, buvo 
veik pamiršta apie tą reikalą 
ir todėl staigiai šalčiams užgu
lus centras atsidūrė gana keb
lioje padėty. Bet klausimas iš- 
sirišo labai gražiai ir greit, ir 
jau šiandien L. D. K. S. namas 
susilaukė naujos krosnies, kuri 
verta $700. Tą sumą tenka su
daryti iš einamųjų įplaukų bei 
paskolų. Į

Miesto taksos. Kiekvienas > 
miestas ima nuo nejudamojo Į 
turto tam tikrus mokesnius — 
taksas. Tokių mokesnių L. D. 
K. S. namui teko 660.dol. Ir 
čia centrui teko gerokai pa- 
spurdėti. kol tokią sumą suda
rė.

“Darbininko’ ’ skolininkai. 
Bėgantieji reikalai-reikaliukai 
prispyrė centrą paspausti 
“Darbininko” skolininkus, ku
rie vilkina atsiteisimą su 
“Darb.” už atliktus spaudos 
darbus. Tuo reikalu plačiai 
buvo raiyta mūsų organe ir be 
to, išsiuntinėta perspėjimai bei 
griežtesni reikalavimai to
kiems “Darb.” klientams. Da
linai. tas skolų išieškojimo bū
das paveikė, bet dar yra daug 
tokių, kurie neatsilygino. Da
bar centras nusistatęs iš visų 
tų, kurie dar neatsiteisė, išieš
koti. teisino keliu.

Pašelpos skyrius. X L. D. K. 
S. seimas nutarė steigti pašel
pos skyrių ir jo steigimo darbą 
piįvedė centro valdybai, kuri 
tuo pradėjo rūpintis ir netru
kus suteiks smulkesnių žinių. 
Kiek yra žinoma, šiuom tarpu, 
ištiriama aplinkybės, o jau pas
kui bus einama prie sumanymo 
realizavimo.

Organo reikalai. Nors sei
mas yra nutaręs “Darbininką” 
leisti 3 kartus, kai dabar, bet 
centre atsiranda tokių nuomo
nių. kad “Darbininkas” būtų 
daug Įdomesnis, jei jis eitų 8 
puslapių ir du kartu i savaitę. 
Toksai pakeitimas organo iš
laidas nesumažintų, bet trupu
ti padidintų, bet užtat jis tap
tų turiningesnis ir įdomesnis, 
o tas svarbu laikraščiui. Da
bar sunkoka “Darb.” padaryti 
įvairiu, nes vietos stoka.

ateities, tiū,cantira» labai nusi- 
rūpinęs. TuonFtažpu otasaw 
zaeija gana patvari, bet dar tp> 
maia; reikia, kad mes vis kop
tame aukšytn, o to siekiant, 
tektų padaryti keletą reformų 
pačiam centre. Tuo klausimu 
man teko kalbėti su vienu cent
ro valdybos nariu ir aš turiu 
pasakyti, kad jo sumanymai 
greit bus kūnyjami ir visiems 
žinomi.

Daug domės kreipiama į 
kuopų veikimą. Kuopų daugu
ma nepareiškia savo yeiklumo, 
o tenkinasi tik tuo, kad paro
do savo egzistenciją ant popė- 
rio. Tiesa, yra ir tokių kuo
pų, kurios dirba ir centro at
siliepimus pildo, bet pastarųjų 
mažiau nei pirmųjų. Į tai cen- 
įtrsa kreipsiąs ypatingos domės 
lir dėsiąs pastangas iš kuopų 
miego sukelti kuopų veiklumą.

Tai tiek šiam sykiui žinučių 
apie centrą.

Kai ką naujo patirsiu, tai su 
U D. K. S. nariais pasidalin
siu.

2 kuopos narys

kuriuos jurėTaepri-

4r turės 
vii# oiSįą. Bus iš
leista už poraa^taŠMeių, leddė-'

Jūrės Komisija: Kva.‘ A
Jr garlaivi*!

MOUNT CLAY, 'THVBU
m.—^503^98,1880 m.—1,099,- 
856,! >1930 m. - 2,701,706 gy
ventojų.

Šiandien Chieage siekia arti 
trijų milijosų gyventojų.

feūr

dabar Ajneril  ̂ji laksto užsi
mokės paėjom eutoripi, tai 
gaus už $450 paskui bus bran
giau.

Autoriaus adresas: Kun. K. 
Ambrozaitis, . Kelmės paštas, 
Lithuania.

Pinigus siųsti “Money Or- 
der’iu” per Amerikos paštą.

skūttiavimą:
“Metuose—3^-dienos. Tam

sta dirbi 8 valandas į dieną, t. 
y. paros trečdalį, tas sudaro 
nuo 121 iki 122 dienų.

Iš to skaičiaus reikia išmes
ti po vieną sekmadienį į savai
tę — 52 dienos.

Lieka 69 dienos.
Tamsta turi liuosą šeštadie

nių pusdienį — 26 dienas.
Lieka 43 dienos.
Kasdien Tamsta turi vieną 

valandą pietums, per metus su
sidaro 13 dienų.

Lieka 30 dienų.
Kasmet aš Tamstai duodu 

dvi sąvaiti atostogų — 14 die
nų. _

Lieka 16 dienų.
Švenčių per metus 12 dienų.
Lieka 4 dienos.
Keturias dienas Į metus 

Tamsta sergi ir neateini tar- 
nystėn — 4 dienas.

Lieka ... 0.
Už ką-gi, pasakykite mel

džiamasis, aš turiu Tamstai pa
kelti algą?”

KONKURSAS
“Moterų Dirvos” viršelio 

vienjietei-piežmiui
Amerikos Lietuvių Rymo 

Katalikų Moterų Sąjungos Vie
nuoliktasis Seimas, įvykęs rug- 
piūčio 17, 18, 19 ii. nutarė savo 
organo “Moterų Dirvos” vir
šelį (pirNą puslapį) papuošti

ir giedorią žiniai
Jau greit išeis iš spaudos 

mano vienuolikos metų darbas 
“Giesmių Lobynas.’?

Ši knyga nebus senoviška 
kantička, bet rinkinys visokių 
ir visų lietuviškų giesmių ir 
daug papildymų ypatingoms 
metinėms šventėms. Visos 
giesmės parašyta dviem bal
sam, o daug yra. pritaikinta ir 
keturieins.

Čia yra ir visi reikalingieji gražia vinjiete — piešiniu. Tad’ 
ir vargonininkams piešiniui piešti Šiuomi skelbia

me konkursą, kuriame gali da-
19 lyvauti Amerikos ir Lietuvos 

Kalvarijos vietų; lotyniški Mi- lietuviai

žmonėms
priedai: visi rožančiai, adyno: 
14 stočių su paveikslėliai;

tTAl YBA UJMUCGA 
SMOKA

MfaMa 
teistam ir Uty i 

ta***^.. ^y.tay..|Į..g*j
UM Jbraioi

Taks*

g-

IjCUNARO
I 
s k.

ĮUBTUVĄ 
Or ABcHta) 
tlnaS kJeaoa 
iafTakorOtt

Ji rašo: “Aš suvaitoja b vienų boutai-. 
tę Nuga-Toor ir p««tarv man tatas 
gerinu, )>e<u v hm* jpriUtcrtNtf iki šiolei 
Kuvurtotos. Aš jaučiuosi stipresnė, o 
muno nervai ir širdis yru daug perr*- 
nės. Aš jau galiu uerai iaU®oti nak
tinis. Mrs. Ruth MajeT, Santa CrtB, 
Cal." ’

Musų skaitytojui attas Nagą-Tone 
įiebJėdincų. muUuij ir BMklų k/dytojų, 
kuris padiklua stiprumų Ir pa
taiso apetitų, uervus, kraujų. Ir kūnų 
greitai. Nuga-Tone suteikia paitetnar- 
tj miegų, gerai rtiomllneja kapeoia ir 
vidurius, jog išdirbėjai žiaoffiBBi 
veikmę, priaako visiems aptiekoriutns jj 
garantuoti arba grųžinti atgal pinigus. 
Jei Jus nebūsit užganėdinta. Rekomen
duojama*. ganiBtnojaaMB tar "pardavi
nėjamus per visus aptiekorius. .arba 
prisiųsk $1.00 ir gausi ttestog iš Natio
nal T-abaratory. 1014 So. WahuSt Ate., 
Chieago, DL

dai lininkai-pieše jai.

Valdyba

tą namą 1803 ine-i^

Metams 
i 1 *1 1^1 *GERBIAMIEMS

įg

yiąu paskambino gyvybfe-lumyžėa giesmelę/Sta # ^fc(> Ooodfe |^ma^

4ww* Byto
lypMKtaunos, juokdamoe. Nora kkrtajs ir suapąut 
|au Širdelę nelemtas liūdesys, t bet medė tafe -vėLa£

Centro štabas kiek pusikei- j w
nes atleista vienas spaustu- 366 B way, So. Boston, Mass.

Rašt. J. Sereika,
2<>4 Jefferson St.,

PUIKUS IR MAISTINGAS
Geras visai šeimynai

KLAUSK SAVO GROSARIO
HOLLANDIA

SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVĄ ir kitas šalis Litais ir Doleriais. 
Įmigai iemiausį dieninį kursų, siunčiame pinigus jau uuo pervirš -J 
meti] ir dar nei vieno pinigai neprapuolė. Rašykit o gausit pilni; in- 
fortnacijį kasi ink siuntimo pinigų, jier puštų arba telegramų, šuo 
antrašu:

fus jos veidelis tai raudo, tai balo, o gilūs slėpiniu 
gi akių žvilgsniai sunkės tartum per visą pasaulį... 
Sustingęs žiūrėjau j ją. O ji, patylėjus slaptingai, 
tyliai prakalbėjo. “Prisikeik, varguoli, pabusk gy- 
vemmui,” išgirdau jos malonų balselį, “pasižiūrėk

JO8EPH G. BOGDEN
322 W Long Avenue, DnBois, Peansylvania

Kilo bangelėj koks gražus pasaulis. Išeik tik; ankstų pavasari? 
jytą saulutei tekant, ar vėlų vakarėlį saulelei lel

PASAKttKO AUGIMO

£

UMMtHko
NfFriMti) k*I«m Mausmo

BM1«kIo Mukia*

Mtafiimo toou, taVttnftr

tutoo ir talamj

i mMkula

WBST LYNN, MASS.
LDKS. 24 kp. susirinkimas Į- 

vyks 28 d. spalio. 7 vai. vaka
re po num. 32 Morris St. Ma
lonėsite visi nariai susirinkti 
būtinai, nes svarbių reikalų 
turime daug.

Chicaga gali būti klasiško 
pasakiško augimo miestu. Eu
ropiečiai tai charakterizuoja, 
kaipo “amerikonišką augi
mą.”

Mažiau kai 100 me%j bėgy 
Chicaga išaugo iš mažo kaime 
lio i didžiausį miestą pasauly.

Ii Bostone:
Scythia -...........LapkrU
Samana Lap. 15, Gruod. 1

‘■DBS
MMMaiBf kwto»
Heaos keleiviai tori kaabartas. » 
^rttyistare** PVftna
»1m. Krefpk£t«e prie vietos 

l
CUNARD LIN1 
T5M Stot® Str 

Boston, Man.

PRANEŠIMAS
L. D. K. S. New Yorfc’o ir New,

Jersey apskričio kuopoms j Vieta, kurią užima Cliicaga, 

N. Y. ir N. J. valstijų apskri- 
ties suvažiavimas įvyks lapkri- 
čio 15 d., 1925 m . 1-mą vai. po 
pietų, parapijos : ’ėj. 27 Davis i i;/anu

Harnson. ■ . atsibastė i C1
’ Gerb. kuopos,-ja .: praslinko t. 
vasaros sezonas, at. 3sus orui Į 
pradėsime ką veikti. Taigi pra-1 
šau varde apskričio kuopų pri
siųsti kodaugiausia atstovų. 
Bus daug dalykų aptarti kas- 
link mūsų organizacijos labo. 
Meldžiu nepasivėluoti pribūti į 
laika.

pritraukė atėjūnri domę dėka 
uosto artumui prie Michigano 
ežero. Revoliucinio karo metu 
įiregras iš San-Domingo. vadi- . 
.nosis Džanu Baptistu de SeibI,

Iiicagos upės kran- Į 
ą ir su vietos indionais pradė- £ 
te r^ruL'V hu »— ttrpl.ni Tt>l <1 k PI 11-

Turime Uždūšinei Dienai ko- 
pertėbų su lakštukais, kuriuos 
labai žema karna parduodame. 
Makmėkite su užsakymais pa
sirūpinti iš kalno.

! » a g Arti)

ja.; praslinko!
at ►'sus oi ui • -o preį;yi);j prekii] pasikeiti

mą. 1777 mętais jis pastatė 
namelius, ir tas gyvenamasis 
nameliukas padarė kaimelio, o 
paskui Cb.icagos miesto pra
džią. 1796 metais jis pardavė’N 
savo namą prancūzui-pirkliui. 
o pastarasis 1 
tais perleido pirmam, toje vie
toje. amerikonui ateiviui, tu- 

, lam Džanui Kiuži. 7' 
praslinkus federalė valdžia įsi
gijo iš indijonų 6 ketvirtaines 
mailes teritorijos ir pastatė 
fortą Dirlmrn.

Džano Baptisto uždėtas kai
melis pamažu augo. 1830 me
tais č-ia būta tik keleto rąstinių 
namukij su šimtu gyventojų. 
Tik Iliinois-Michigan kanalo 
pravedimo darbams prasidėjus 
kaimelis pradėjo augti į mies-

F. AD. RICHTD * CO 
, B«rry te South 5th St*. 

Braoklya, N. Y.

sieoenKMsanyi
Atsiųsk 60c., o 

jai#, bet žalimu

Neleiskite 
Pleišką* 
uoms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atarpii priilbrimi Sagai, 
t,eiki veido iižiura ar nau
jausio* ma4oa aaridalai ne
bus patčmyti. jeifu plaukai 
bus pflm piaiafcanų Meda- 
leiskiu. kad tia įkyrus balti 
parazitai gadintų jus* tr»- 
kum*. Naudokite

kas vakaras per dciim» fesų 
ir pleiskanos tnaj— įtapta. 
Po to retkarčiais naudojant

KuSiis

tai vlenntmė liinJn kiurio* laivai rtfB- 
nariai per ištisus metus susisiekiu •te
eini su Imsvosios Danzigo valstijos por
tą, TAIP ARTI KI^IPfiDOa k*d ka
vas nnt kurio sMot New Yorter atre®» 

alumis beveik i pačių TftVYN® LlB>
TUVĄ-. fra » baBzifco Į KhiipM* tat 
tiktai vienos nakties kehtme 
jokių ekstra IŠkaščių.

Sekanti išplaukimai iš Sete

Laivar^ESTOHLA’ . OnoA S
(j Lietuvų am Kalėtoji

Jau laibas pamišą:i > rengtis ( LAe- 
rnvų irat Kalėdų.

Kainos biivakorčių : I K!ai]>ė<lų vMo •
keliu vaMienin
tikiai S1SL 2 klesa $132.50: abi j 

tiktai n44.M.

Kreipk! tM domi

Stovėjau sustingęs prieš ,tą ypatingą gamtos 
vaizdą. Mintvs skrido viena po kitos, tartum sau
lės šešėliai, žaizdamos. pįndamos. Pamiršau viską, 
kas spaudė mano smarkiai plakančią širdį. Liūde
sio bangelės pamažu apleido mane. Ir vien tik ty
lios slėpiningos melodijos sužadintos svajingų kraš
tų apgaubė mano pabundančių sielą. Medeliai ošė. 
tvliai šlamėjo, mano sieloje daina aidėjo:

Ant ežerėlio 
Plauko laivelis.

Tame laively
Sėdi mergelė:

Sėdi mergelė
Ir graudžiai verkė:

“Nėr man tėvelio
Dalelei skirti, 

Nėr man motutės 
Kraiteliui krauti,

Nėr man brolelio 
Lauku lydėti,

Nėr man seselių 
Vainikui pinti.

Mėnuo tėvelis
Dalelę skyrė.

Saulė močiutė 
Kraitelį krovė.

Sietyns brolelis
I jauku lydėjo,

Žvaigždės seselės 
Vainiką pynė...........

netikėtai, iš po pilkų ūkų išvydau skaisčią deivę-gra- 
žuolę. Ji sėtiejo nedideliame gintaro laivelyj, auk 
sines kankles laikydama savo rankose. Jos ilgi gel
toni plaukai nudribę ant pečių, o akys gilios, sva
jingos . . . Ijabiaus pradėjo plakti mano širdis. Gy
slose užvirė kraujas. Pamačiau laimužėlę ... O ji 
tyliai į mane pažiūrėjo ir, paėmus kankles, slėpi
ningai užtraukė giesmių giesmelę* skausmo auklėtą, 
meilėj lyrendusią. Klausės gražuolės giesmelės susi 
mąstęs miškas, ir žvaigždės tyliau sublizgėjo sva
jingose ežero gelmėse. Aš sužavėtas jos taip meilia 
gos giesmelės, ištiesiau savo rankas j tą grožybės 
karalaitę. Ir. rodos, skridau į ją tiesiau šypsoda
masis, be žado, be jausmo. Štai jau ji visai netoli 
skaisti, maloni, meiles pilna. Tik sujudo gintare 
laivelis, ir deivė skardžiai nusikvatojo. Suvirpo rr» 
no siela. O ji paėmus dar kartą auksines kankles gy

Nutilo jos balsas. Aš stove,jau sužavėtas, be ža
do. Čia pJt- narstės tyliai bangelės. Ir miškas, nak
ties slėpinių prisiklausęs, slėpiningai nrūniavo, ošė. 
Mano gi sieloj gimė svajonės, pynės rr nyko. Kaž-ko 
taip gaila, taip ilgu . . . Šviesūs šešėliai skradė ap
linkui. Deivės klastingai juokavo, šaipės, klykė ... 
Man taip malonu čia sapnuot tarp miškų nakties 
tamsumoj....

Pabudau lyg iš miego gaintužei jausmingai su
judus. Geltonplaukė aušra ką tik išraikė svajingas 
nakties šešėlius. Papūtė gaivinantis vėjelis. Su
ūžė miškas. Dangus keistai nubliško. Šviesios 
žvaigždelės pamažu nyko, traukės giiybėn . . .

Taip ... aš pasiilgęs, laimužės, padariau dusiia 
balsiL Ak, juk aš buvau ją taip gyvai radęs. Be<

jui. Mūsų žolės yra katMĮBu Mm

visokių žaliu »

»aaa

Nuliūdo tylus ežero paviršius. Sujudo j© gel
mėse slaptingas svajonių kraštas.
Marstės, žuvo . . . Ąšuolan tyliai sušlamėjo ir vėl
riiatai susimąstė. Nu|iūdo, rėdos, su manim ir vk Ošiantis, o pamatysi kiek pasaulis svajiagas^ maio- 
sas naktų* pasaulis. Gailiai čia pat sudejavo pelė , pus .. . Pasiilgsi tu launužėlės ir vėl gyvensi meilėj 
Ai ir dingo iš mano akių. SnJdykė apuokas ir miš-’1* 1------ :—1_J------- xt___ ---------

baugingai -suūžė, ’b damas svajonių
jfaaginga^dar kartąjį
JHę, tnrtw, ma

xJ8U^ 
dovanoj

Dar lurtą sujudo gyVO'gamtiriėlė . .. Kėlės slourt- 
fridė mriutė. Pažiūrėjau aš į rytų šalį,” kur pūnrifo- 
4 saulutės spinduliai pasveikino padtalį ir Marinai 
pasiiignio, bet vilties ptbra batas:' “Laimužė, taa- 
nužė fu čia pat šitame erdviame pasan^rj štatai tfz 

’ėemnuB, pamilsiu ai jį ir skursįn, arbaiu dtMąp 
m verkiančiomis savai^usioau* aiaiMata. LoitnuMI 
’aimink mus žengiM^Ofe naujau f/vyMa

nao uod<

■to ori mtpoii atvi
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priimti banko valdybos pasiūk phlma pirkti 15 knmtmrlų iuuuą. Ren- 
0’ 2- x* »• -2 ’los (to Moterių,. MsilsyniMl. 177 Broadlym^ statanti- nuošimčius u^ l-(V S(- MtfSs* Tel s B

3^~
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KAS GIRDĖT] LIETUViy KOLONIJOJ

^g^MONTREAL, CANADA
' Gražus vakaras 

^^^^įialio 4 š. m. šv. Onos drau- 
buvo surengus puikij va- 

^fiSįrėlį. Programe dalyvavo ir 
draugijos.
vakaras tapo surengtas 

^W^Sgęrbimui bėi priėmimui mū- 
^K^kieb. Jurgio Šimkaus.
|||fefčrSudainavo šv. Kaz. choras 
^fe^ėtuvos himną, paskui Pasvei- 
|||||3pTnmo dainą dainavo mokyk- 

vaikučiai.
^Kiekvienos draugijos pirmi- 

|||.jn'nkas-kė sveikino kleboną ir 
|į linkėjo kogeriausių pasekmių 

‘visuose reikaluose.
|į - Gerb. kleb. dėkojo už linkėji- 
į mus ir puikią prakalbą pasakė.

Dialogą atliko: p-lės M. Ar- 
|~.Ianskiutė ir M. Vilimiutė.

ĮĮĮĮte,; 6. Daina—duetas, puikiai at- 
Rį, liko p-lė M. Arlauskiutė ir M. 
|||;. Abraitis.

'. Dialogą dviejii mažai mergai- 
Kf čių atliko Mikalauskaite“ ir Vi- 

įjjmiutė.
ĮĮĮ?1 - Po trumpos pertraukos dai- 
|||| navo duetą “Man gaila.” At- 
|g|kliko p-lės Elena ir Onytė Ban- 
'|||| džiūtės. Jos nusipelnė garsų 
|||L rankų plojimą ant kurio p-lė 

Elena Bandžiutė vėl pasirodė 
ant scenos ir dainavo: “O sole 
mio” (mano saulelė), itališka

B

labai veikli nare Teofilė VaJen- 
tukė. Taipgi kuopa padare ei
lę nutarimų. Pirmas, surengti

vaL„vį

LDKSu-l-mosios “kuopus suĮį- 
rinkirnas.'* VisPriafmi prašomu

171 JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTI KUOJA«DV IRIUOSE 

OFISUOSE ’
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BROCKTON MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
UESIDENCTJOS Tel. S. B. 3429-YV

j ^riu.NKEPYKlJk- (bakery) >;n krnu- > 
liuve ir visais įrankiais, mašinerija, ;r<>- 
Įiaisrit <U,. didelis biznis daromas ;>er ( 
daAg nierųt teipgi S šeimynų namas ei- j 
ua'tiyktti. ttera įplauka ir rera, ;iršta! 
ap^j-Senta lietuvių, apielinkė. Prekė 
S23.9O0. $7,000 įnešti Ir lengvos išlvgos.

PRIE COLUMĮHA ROAI> kampinis 
3 šeimynų 43 kambarių luinuis, vieta

paskolas bus skaitoma 6 nuoš.- 
vietoj 7 nuoš.

lę/3^ūsija.;pąlĮ<$ką ta pati 1. y< 
pusė nuoŠ. už tris menesius. ši:-{ 
numažinimas veikią nuo š. m.- 
spaliu mėn. 1 d.

Tokius ūkininkus.šelpti. Tiems 
įŽnninkams, kūnų pasėliai ne- 
^•ane^j^tha ię nuo 9Gi^ĮQQ 
'i^ioš. yra iškirsti ledų, projek- 

z. _ Įtsojama duoti nedidelė pašaL 
žinias apie visą pasaulį-.ir apie pą. Be to, žemės ūkio jninis-

prakalbas darbininkę jeaka- atsilankyti. Reįfcia aptąrtg 
lais, surengti balių ir šokius naujo sezono darbuotę. “Dar^i
dėl jaunimo. Lowell’io jauni
mas šokius labai mėgsta, kaip
gi girdėjau, kad. Loveli’io vei
kėjai su pagelba vietos choro 
veda sutabtį su damininh Ba
bravičium. . Manpma surengti 
koncertą dainininkui Babravi
čiui Loveli’yje. TaipLovellis 
rengiasi sutikti svečius, kurie 
lankysis 25 di spalio, t. y. .stu
dentai kun. Kiškis ir Tylenis. 
Taipgi čionais .yra rengiaaaias 
balius šv. Juozapo dr-jos24 sp. 
Todėl jaunimas turės progps 
pasišokti. .

Spalio 18 d. vietiniai bolševi
kai btfvo pasikvietę iš So. Bos
tono draugą Tajašką, kad pas
tarasis sukomanduotų, kaip re
voliuciją kelti. Bet jie labai 
susirūpinę “Laisvės” likimu 
ir pripažino kad Lietuvoje re
voliucijos nebus.

šaltuom

' Po antros pertraukos sekė 
komedija “Kuprotas Oželis.” 
Šį veikalą vaidino Montreal’io 
Tiet. Kat. Dramatiška Draugi- 

:, kurio direktorium yra p-lė 
,lena Bandžiutė. sub-direkt. J. 

mistikas, pirm. P. Ętaigvila. 
Vaidino sekanti artistai: E. 
Bandžiutė. .T. Mistikas, O. Kli- 
mąyičiutė. A. Bagdonas ir P. 
Staigvila.

Ši komedija tiek žmones 
gardžiai prijuokino, kari dar ir 
••dabar apie tai atsinuną sočiai 
juokiasi. Daugiausia juoki: 
pridarė E. Bandžiutė ''Onytė)

LAWRENCE, MASS. 
Išleistuves

Spalio 12 d. įvyko gražus va
karėlis, kurį surengė N.P.’So- 
dalicijos mergaitės delei p-lės 
Sasnauskaitės, kuri išvažiavo 
Šv. Kazimiero Viemolynan 
spalio 14 d. P-lė Malvina buvo 
pavyzdinga mergaitė, priklau
sė prie L. Vyčių kuopos, kurio
je. užėmė rašt. vietų. Taipgi 
buvo narė viršminėtos dr-jos. 
Abi organizacijos Įteik? dova
nas. kuriomis ji labai džiaugia-

si roles puikiai atliko. Sufle
riu buvo p-b" E', z. Bud rinte. Po 
to E. Bandžių/“ skambino ant 
pijano" “Edelavmss vcaltz.”

■ Užsibaigiant vakarėliui cho
ras dainavo T.imtuvo? himną.

Šio vakarėlio pMrms skiria
mas gerb. klebonui.

Dau gi a r. s t o k i ą v ak a r u 1
Pranų Pranas

| L0WELL, MASS.
■ Šioje kolonijoje buvo ve’kia- 
ma viskame po mažai, bet da- 

IrN Bar gal pradėsim*3 judintis,
Štai 18 spalio buvo susirinki

mas 97 kp. LDKS. PrisirašėIS

bininko” štabo nariai praneš*' 
4-------- TJrr~ ------ c r-—- — jj<i. iu, z>«rurc» urviu jiunir-
dalykus Lietuvoje. vĮ5ųs indo-' terija kreipėsi į finansų minis- 
mu ir svarbu visiems^ Sueiki- Jt^riją, prašydama atleisti nuo 
te- i žemės mokesniij už 1925 m. II

pusmeti ir 1926 m. I pusmeti 
iminėtus ūkininkus, o taip pat 
rr tuos, kurių 20 nuoš.' pasėlių 
■iškirto ledai. Dabar svąrstoųii 
galimumai tokių palengvinimu 
mikentėjusiems ūkiniftkahifV,

PuliHę. tr tik $1,500 įnešti.

361 W. I'.roadvvuy,

Valdyba

NUPIRKO KOOPERACIJOS

Garsioji Brightono, Mass. 
lietuvių kooperacijos krautuvė 
perėjo didelius krizius ir nega
lėjo atsigriebti. Pagalios nuo 
pereito panedėlio kooperacijos 
krautuvės savininku tapo Vac
lovas Šėreika, buvusis ‘Darbi
ninko” admmistratorius.Krau- 
tuvė yra moderniškai, pavyz-' 
dingai Įtaisyta ir Brightone jai 
lygios nėra. Galimas daiktas, 
kad Sereika sėkmingai išves 
biznį.

Pats didržiulis nanias pasili
ko kooperacijos nuosavybėje.

NUUCŠIMČIAI Į
Lietuvos Banko Tdryba š. m.

SUNKI NUVAŽIAVUSIŲ 
PRANCŪZIJON DAR
BININKŲ PADĖTIS

Gauta žinių, kad. šeši lietu- 
išsiųstos 

partijos į Prancūziją, negalėda- 
irf^pakęsS ten darbo sąlygų.- 
sulaužę pasirašytus kontrak- 
Įus, pahėgp. V.Ųeb tojs'pat prie 
voties laukiama masinių bėgi
mų.

viai darbininkai i;

Tek So. Boston G828 I
LIHTHVTS DANTISTAS I

DR, M. V. GASP€R
(KASPARAVIČIUS i

4SS Broadvay, South Uostos 
OfUto ^ala-rtdot -.

nno 9 Iki 12:00 ryte Ir nt><> 1 :80 
iki 5 ir-nuo Ą.-QQ iki 8 rak vakare. 
Ofisas uždarytas s<jba*o» vntnmie 

. ir.•pedeidiįniais. taip-gi seredomts
nno 12 dieną pždarytns.

| Tel. S. R 2805—R.

Ilibt U VIS
f OPTOHETRISTAS

T. A^otytė

PRADĖS DEBATUS
L. Vyčiu 17-t.os kuopos De

batų Ratelis vėl pradės ruošti 
debatus. Pirmi debatai šio se
zono įvyks utarniriko vakare, 
spalio 27 d„ 7:30 vai., Vyčių 
kambariuose, ant 7-tos gatvės. 
Tema bus: “Kas svarbesnis, 
garas ar elektra?” Po debatų 
bus susirinkimas minėto Deba
tų Ratelio aptarimui platesmo 
veikimo.

Įdomaujantieji, kviečiami į 
minėtus debatus atsifeftkvti.

A.

TteL Milu 2483

GEORGE H. SHB.DS
811-312 01d South MSing

294 Washington Street 
Boston, Naša.

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., Kast Boston

Telephene Rast Boston 1400

37 Gertam Avenue, Brwklh»e 
Telephone ^egent O

ANTANAS F. KNTiŽTS 
koris lanka Suffolk Teisk) mokyk
lą ir užsiima Real Estate ptrdavi- 
nSJimu, būna mano ofise tasdiesą 
nuo 3 Iki 5 valandos po pietį) Išsky
rus Sventadi^iiuH. Lieturii, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reitahla pas 
manę. A. F. Knelžio adnsas yra 
teis: 88S E. Ninth Street,fei 80.

Boston 1696.

BOAftWMWTRE
t - SOUTH BOSTON, MASS.

Sekmadieny, Spalio 25
AI.1CE TĖRRY

“ A N Y, W 0 MA N”
Pirmadlenyjj^ravJieny Ir 

Trečiadieny,
Spalio 26-ta, 27-tą ir 28-tą

AVALlVCfe 'REEUY
“THE DEVILS CĄRGO’f

BEtTY1 BirUNSGN

. Ketvirtadieny,. Penktadieny Ir
• '' šeštadieny.

Spalio 29-tą, 30-tą ir 31-mą
ADOLPH MENJIN

,VLOST A WI F E ”
ELOYP .HUGHES.

‘ ‘ THE WHIPPING BOSS ’ ’

§

Vodevilis ir Ankštos.,Rųšies g 

įte-y? 4 5£s • ’ t
' ' \ ~ ’ Po piet'3 vaL 'Vakarais-7-tą-vai-.

' LANKYKIT£X TANKIAI'. ATVESKIT^ IR SAVO ŠEIMYNĄ 
Tiek daug junki) ir malonumo:.

Pirmadienio vakarai, progų vaknrai. Bile kas gali dalyvauti lošime.
Penktadieny—JAXAD, Groserninkas dalys daiktus veltui |

ĮŽANGA, po pietų m centų, .vakarais 15. 20 ir 25 tentai
S

į TEL. So. Boston 0500—W.
j UETUVYS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
5251 Broadway, So. Boston
j (“Keleivio” name)
2Ofiso Valandos; nuo 9 iki 12, nso 
41.-88 % 6 Ir nuo 0:30 iki 9 vakare, 
gSeredonis nuų 9 iki 12 vai. dieną 
iSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti"

Tek 80. Boston 270i Išegzaminuoju akis, priskirtų aki- 
i nlus, kreivas ;akis -atitiesiuu ir 
i ambli joniškose (aklose) akyse su- 
į grąžiau šviesą tinkama laiku.
i J. L. Pašakarnis, 0. D.
Į 447 Broadvzay, So. Boston.

BOSTON’O DRAUGIJŲ 
VALDYBĮI ADRESAI

ŠV. JONG EV? BL. PAŠEL? 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkus -e- M. Zoba,

5SS E. Seventh St., So. Boston, Mas
Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas, 

250 Gold St.. So. Boston. Mass.
Prot. Raštininkas----.T. Glineckiš.
■ 5 Thomas I’k., South Boston.
Fin. Raštininkas — M. Šeikis,

4© Marine Read, So. Boston,
Kasteriąs — A. Naudžiūnas, 

885 K. Broadway, So. Boston, 
Tvarkdarys — T. Žalkis,

7 Winfield -St., So. Boston. Mass.
Draugija' laiko susirinkimus kas tre 

flą nešdSdlen] kiekvieno mėnesio, 2-n 
g vaMadą pd parapijos salėj, 49“

E. Seventh St.. So. BostcL. i ase

J. MAGDONELL, M. 0.
GtaJisa lietuviikai

onao valasdos : Rytais Iki 9 vai.
Po pietų nno 1—8 
Vakarais nao6—9

5S8 B. riroadway, So. Sosto-

^Wūagngacw^^^Hrau^>nMc«nac,’,23!BhTffi^nMiw.iinmm»Riimg 
| Naujas Lietuvis Dentistas i 
JDR.ST. A. GALVARISKl! 
■ 520 F > Broadway, 5. Boston i 
J Ofisus atdaras nuo 9 vik. ryto iki B 
312 tai Ir ouo 1:30 vai. po pietų į J iki .'>:3O vai. vak. ir nuo 7 iki 9 g g vai. rak. šventą dienų pagal snsI-B 
Jlnrimi). Tel. S. Boston 2300 i

Mas*.

Maa>

Mat»j

ŠOKIAI
Šiame subatos vakare. Para

pijos salėj ant Septintos gatvės 
Įvyksta jaunimo, šokiai, rengia
mi L. Vyčiu kuopos.

š.|

1 PAUL’S CL0TH1HG SHOP
Pabandyt užeiti į Lietuvišką .Kitavę, kurioje 

randšfii tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu
sių vyrų. -Pas mus kaina yra pigesnę kaip kitur. Prą- 

I > šom užėję pęrsi&krinti.

AUTOMOBILIŲ VOGIMAS !
Nuo spalio 1 d. jau pavogta 

Bostone 555 automobiliai. Va
gystės didėja,, taip dedasi per 
nuolaidžiavimą vagims ir leng
vas pabaudas. Su pavogtais 
Bostone automobiliais , vagvs ■ 
daugiausia lekia j Providence 
arha Kanadą.

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

Tek Brockton 5112—W. 

DANTISTAS

DR A. J. GORMAN
(GŪMAU8KA8)

702 ižain St., Mostelio, .Mass. 
(Kampas Broad Street)DB-STĖ LIETUVOS DUKT^T 

PO GLOBA MOTINOS sVČ 
i 8OŪTH BŪSTON, MASS.

Valdyba
Ptrin. — Z. Zičkleng,

. BĮ Story St.. So. Boston. Mass. 
yice-Pircn. A. Janu.šontenė.
‘ 1428 Colnmbia Rd., So. Boston, Ma» 
Prot. Rašt. — O. Šiauriete,

443 E. 7-th St, So. Boston, Mass 
Fin. Rašt. — J. Keys,

115 G. Street. So. Boston, Mass.
Ižd. — O. Staniuliutg,

105 6-th St, So. Boston, Masą. 
TrarkdarS — O. ^Mizgirdieni5. 
• 164 ^8-th St, So. Boston, Mass. 
Drengi reikalais kreipkitSs visados 

protofa " * ‘ *- _ ~ “
savo kas antrą atarnln
ką .Jdejcrieno mėnesio 7^0 vakare 
fmrapfjds svėtaingj ant Penktos gat 
vgs, South Boston, Mass.

DAKTARAS J, LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias Ir kroniškas užsisenS- 
jusias ligas vyrą, moterų Ir valkų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetinlaisspinduliais, kvvartz 
žiburiu, thermo tkerepa, ir kitais 
elektro medikallškals budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, Ir spiau- 
dulos savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ĄDWAY 
South Boston, Mass.

(Anties lubos)
Telefonas----------------—-S. B. 4000

EXTRA! EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

VAKARIENĖ
Ateinančią nedėlią. spalio 25 

d. 7:30 vai. vak. parapijos salėj 
Cambridge,’ Mass.. įvyks iškiL- 
minga vakarienė šū plačiu pro
gramų. Svečių .bus iš visų a- 
pylinkių. Visi kviečiami atsi
lankyti.

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

PIRMININKAS-— V. Zaltedkas,
51ft E. Br6adwsyf Sb. Boston, Mas. 

VTCE-J’IRM. —Povilas Ruka,
95 .C Siiifeet. 80. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Antanas Madejuna>
450 K Seventh St., So. Boston. Masa 

FIN. RAkT. — Juozapas VinkevtSm 
- OOP E. Broacfrvay, So. Boston, Ma» 
KASIERIUS — Andr. ZaUeckas,

811 E. Fifth St., So. Boston. Mas» 
IIĄBiLkLKA—Kazimieras MlkaiHonU

966 K. Rroadvvay, So. Boston, Mas*
B. L. K. Kelstričie Draugija laiko sa 

ve mėnesinius susirlnkftnns kas pirmi. 
hedSldieal kiekvieno menesio, po nūn 
694 Washtagton St, Boston, Maža 
1:38 vak po pietų. Ateidami ant susi 
rinkimo atsiveskite su savim dengta' 
naują nartu prie musą draugijos pr 
rafiytL

ŠV. KASBHERO B. K. DRJ<M 
VALDYBOS ANTRAŠAI

i

806 Harvard SU Cambridge, Mas. 
Tel. Unlverslty 1463—J.

refkahdii loteipkitee
| protokblij ralttoinki*

Draugija .«ivo mulmkimti* laiko 3a 
Deaeuati^ ktekriens nCberid vm 
po. p(etą3partpU«t wd«M;*B Ertu*

i§17. Ei ftv«tlway į

ĮW*i.
p? t E i&’š Tūa ifuaę Pa Arti E Š I M u s

P, F, OBNEH,
NAUJAS IŠRADIMAS 

bosus

225 L Street, So. Boston, Mas*. 
Vtee-plrm. — X GrubtnskM,

157 M Street. So. Boston. Ha* 
-Prot. Raėt — Vl» Afiekevičius, 

405 Third St., S. Boston, Mass.
Bafittoinkai — K -KlSkla. ' 

Street, So. Boston, M*»

Telephone South Boston 3520

A. 0. ŠALNA (SH ALNA)
' LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetą 
Ooraell Univerrity ra A. B. 
G. Waahington Univ. ra T.T^R.

“DARBININKO” NAKE 
(antros lubos)-

SS8 W. Brosd^ay. 8a. Bestos.

REIKALAUJAM AOTŲ
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas Ir svaigimas pfrcs paei
na Iš vidurių, kraujo nečystroo ir sflp- 
Dumo. Paeina, tai 15 vidtną E Įnik 
Infusion, išgydys į 3 savtltes. Pre
kė 75c.. taksas (pusė tuzino) už $4; 
dėl tousiltj ir reumatizmo, Sotu} skau
dėjimo ir po krutinę naudok Einike 
MostL prekė $1, $L75 ir {3.00. Gali
te gauti kožupj aptlekoj arti pas išra
dėją Z. EENIK CO., City EfHL St 
Union City, Coim. (L.-28)

Mėnesinis Muzikos Leidinys. Me- (i 
tems $2.00. Už tą pačią kainą M 
siunčiam Ir Lietuvon. A. BAčIU- b 
LIS, 421 Bth St.. S. Boston. Mass. Jį

CHORO REPERTUARAS

Snecialistai Receptą Išpildyme
Del Susipa^inimę Sii Kostumeriai& Pprduodaine 

Viską beminusiomis Kaimoims,

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti Į 
mūsų gerus veide paūderius, ^tosmetikus, cold 
efeam’us ir visokius tonikus dėl niaukų. Taip-gi 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.

Geriausia Gydaati. Mestįs — CASPER’S OINTMENT

PįM mitą tolima, gauti ir vaistų, nes
mes es&nie agentai Severos Kompanijos.

Užsakymus sind&anąį visas dalis svieto. Pinigus sius
kit su užsakymais. Rašykit tuojauš sekančiu antrašu:

PLOOD SŪUARE PflARMACr
J. KASPARAVIČIUS (tJASPER' ' .

Residencijos Telepbonas: 0779-M 
Oflw Telefonas

LUttvtSkas praborins, balsamuoto- 
Jas, Real Estate ir Public Notaras. 

258 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Resldencija 838 Dorcžeater Avenue 
Dorchester, Mass.

GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS
Nonvood, Mass. Phone 711-R.

PRITYRUSIO ŽMOGAUS PATARNAVIMAS VISUOSE ATSITIKIMEU’OSE

Kainos prilaikinion visokiuose atsitilcimiiote

Už patarnavimus kituose miestuose neimama viršaus
Kreipkitės dieną ar nąkt|

Mes Esame Taiu Arti Jūsij Kaip Jūsų Telefonas
Šaukite mns kaip nnlludmlas jn»ų namus aplankys

* pwma

&
joiscovert

•tt•AiM-rr. 
HAkTFft*b, COMW

Ofiso Tel. Res. Tel.
Ualrerslty 8831 Prospect 0415-M

0. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
988 Cambridge St., Cambridge

U METŲ SOUTH BOSTONO

UI. H. S.3T0NE
AKIU SPECIALISTAS

8991W. Broftdvay, So. Bqpw




