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Kas žinotina apie Lietuv

!ENIAIS,;< 
ŠEŠTA

ip»V SALIŲ KATAUKA1

Del derybų su lenkais a$sis 
tatė Lietuvos ministeriai

Wasbingtonas. — Elta praneša iš Kauno 19-IK-25. i 
Lietuvių-Lenkų konferencija Kopenhagoje turėjo antrą posėdį 
rugsėjo mėn. 15 d, Lietuvos delegacijos pirmininkui Sidzikaus- j 
kui pirmininkaujant. Susipažinus trijų komisijų trafiko, su
sisiekimo ir konsularinės protekcijos raportais konferencija 
konstatuoja, kad abi delegacijos principe priėjo prie susitari-1 
mo trafiko Nemunu, pašto, telegrafo, telefono susisiekimo, j 
Lenkijos Lietuvon piliečių išėjimo ir buvimo atatinkamų Vai- j 
stybių teritorijoj klausimais.

Bet dar pasireiškia Lietuvos Lenkijos nuomonės skirtumas; 
dėl klausimų liečiančių geležinkelių susisiekimą ir konsularinę 
protekciją. Atsižvelgiant į tai, kad negalima buvo išsemti da
lykai, kurie sudaro Lietuvių-Lenkų konferencijos objektą, abi 
delegacijos nutarė pertraukti konferencijos darbus trims savai-; 
tems. Sekantis konferencijos posėdis įvyks spalių mėn. 10 d.,

Rugsėjo devynioliktą nepaprastame Ministerių Kabineto 
posėdyje svarstyta padėtis susidariusi dėlto, kad Ministerių j 
Kabineto nustatytosios mūsų delegacijai Kopenhagoje galuti-! 
nosios svarbios instrukcijos savo laiku nepasiekė mūsų delega- j 
ei jos ir kad todėl mūsų delegacija derybų protokoluose nuėjo i 
toliau negu, kad galėjo eiti Ministerių Kabineto nusistatymu. 
Sąryšyje su tuo buvo svarstytas Užsienių Ministerio Čarneckio 
atsistatydinimo raštas. Rezultate Ministerių Kabinetas nutarė 
atsistatydinti. Ministeris-Pirmininkas Petrulis įteikė Preziden
tui atsistatydinimą.

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai

UŽ PROHIBICUOS ATŠAU
KIMĄ

Columbus, Neb. — Kongros- 
nianas John P. HilI čionai sa
kydamas prakalbą pareiškė, 
kad sekančio.] kongreso sesi
joj jis inešiąs prohibieijos įsta
tymo atšaukimo Diliu.

MOTINA ŽUVO SU 
VAIKAIS

Nanaimo, B. C. — Namams 
užsidegus. £ 
keturi maži vaikai. Jų motina 
John Hunter, buvusi lauke hū- 
go vidun vaikų gelbėti. Bot 
jau buvo pervėlu. Motina ir 
vaikai žuvo ugnyje ir visų ap
degę lavonai buvo ras* i ant 
trepu, kai gaisras buvo užge- 
svtas.

NETRUKUS ATVYKS
C'eko-Slovakjios sostinėj Pra- 

goj paskelbta, kad skolų ko- į 
misija netrukus išvyks i Air.“-;

atsirado pavojuje (Spėjama.

80,000 AUDĖJŲ BEDAR 
BIAUJA

Indijoj. Bombėjau.- iries: 
į prasidėjo audėjų n ■•di'.rmi 
įBedarbiauja SO.<XX! a?lė;

. kad nedarbas ;:a<! 
dūsias.

ŽUVO DARBININKŲ 
VADAS

Kubos geležinkelių darbinin
kių unijos prezidentas Euriųue 
Varon* tapo nužudytas. Jį už
puolė keletas asmenų ir nužu
dė. Nėra susekta, kas do prie
žastis tam buvo.

MOKESČIAI GIRTIEMS IR

Meksikoj, Tabasco valstijoj, 
išleistas įstatymas taksuojan- 
tis tuos, kurie viešai rūko ir 
kurie viešai pasirodo girti bū
dami. Tokiu būdu surinktieji 
mokesčiai bus sunaudoti kovai 
prieš sąrančius.

SUTINKA SAUGUMĄ

DARBININKAI NUSILEIDO
I Pittsburg. Pa. - 
jSlivet & Tinplab 
nu
ars nuoš 
sU'Te:kav<

American 
kompanija 

darbininkam.- 
Darbininką 
iv*- nasku:

DIDELES VESTUVES
Ržeconigi, Italija. — Čia į- 

vyko tokios vestuvės, kokių 
nėra buvę per keletą šimtine-i 
čių. Italijos princesa Mafalda į
ištekėjo už Vokietijos princo | Keletas metl* amerikiečių buvo grįžę Liete'

ĮPilipo iš Hes>ės. į vestuves su- i™11’ br savo jėgomis padėti kraštui MBL
važiavo daug didikų, kunigai-

ikščių, princų ir Italijos kara-j^ su užnuodytomis širdimis. Jie nemaža prisidėjo prie
i liaus šeimyna. Vaišės iškeltos idymo mūsų išeivijos nuo gimtinio krašto. Labai daugelisi liaus šeimyna. Vaišės iškelto< 'dymo mūsų išeivijos nuo gimtinio krašto. Labai daugęlii^g, 

, , ir visos apylinkės visiems žmo- ikune laikė Amerikos bankuose pinigus ir buvo pasiryžę, juęą
, nėnis. Dovanos teip-gi buvo iš-1 . .
'dalytos visiems žmonėms.
; Jaunavedys Vokietijos prin- 
teas yra !ute?ona>. <- nuotaka 
įjmincesa yra katalikė. .Ji te- 
; kėje jž princo tik su popiežiaus 
.leidimu. Abu pasižadėjo vai- 
■ :<us auklėti i<atėd;kų tikyitoj-..'. 
;Be to princas atsižadėjo bile 
į kada ir bile kur užimti karalis- 
;ką sostą.

Princas Pili pas yra Š narnų 
į Holienzollerną. iš tu pačią 
pnų. iš kuriu ex-kaizerio s^ 
Ina yra kilus. <U prineša 
Įfalda kilus ;Š Savojo- m 
dabartinio Italijos karai 
duktė. Todėl 

Ina kaarliška 
giminiavo su 

! liška šeimyna.
' sigininiavimo labai n^paten- 
:kinta Francija. Urane:jos lai
kraščiai apgailestauja, kad tęs 

naikins neapykantą
1 prieš vokiečius, prieš k 

k aro met n buvo. šukei ta.

išėmę, važiuoti į Lietuvą, susilaikė ir pinigus įdėjo į liotuair 
i namus.

na

Bat tie pirmieji nepasisekimai, nors ir buvo labai skaudėtą, 
tačiau jie negalėj o-pakeisti iš pašaknų santykių trap Lfetotffe 
ir josios išeivijos. Išeiviai, kaip mylėjo taip ir tebemyli Lte- 
tuvą. Amerika daugeliui mūsų brolių, kaip buvo taip ir 
tik laikinoji prieglauda, nors gana svetingu ir patogi. 
da iš vienos pusės už pasilikimą ant visados Amerikoje 
ma perdaug brangi kaina: atsižadėti veik visų asvo dvasugg 
brangenybių, iš antros gi pusės širdis traukia į tėvų nors įr 
vargingą žemę, — lengva numatyti, kad daugelis amerikieCę 
mėgins grįžti į savo kraštą, likvidavę Amerikoje savo Mofciį 
namus, ir biznius. Juo drąsiau tai bus daryti, kad pati LUk 
tuva, nors ir išpalengva, vis dėlto auga, tvarkosi, stiprėja. 
Tik kad neįvyktų tų pačių nepasisekimų tiems, kurie many*- 
Lietuvon grįžti, pravartu bus patirti klaidas tų pirmųjų pa
triotų, kuriems nepasisekė tėvynėje įsigyventi.

Italijos

n ios

BEDIEVIAI NEGAVO 
GELIUOTI

Rymas. — RuaAčjo 2i 
me būna iškilmė' paminėjo 

STOJA UŽ TAUTŲ ;Rymo nrijuneimo nr’n- itaii
SĄJUNGĄ ’ras paniim'jbi as ikšiol bū

Vokietijos socijaldemokratu vo tai demon>tracija prmš 
ūdija turėjo savo suvažiavi- "aii? i;v 

buvo imą Heidelbergo mieste. Šuva-;Ital:;o- vnis 
misi-; žiaviinas reikalavo, kad Vo- buvo nonieži 

j ;■ s ; .<:e-’.m ]s*otą i I amų Sąjunga.1 džim sfieme

r-a n

UŽ 8 VALANDŲ DARBO 
DIENĄ

Paterson. X. .1. — Dvi šilko 
audėjų unijos pradėjo kovą už 
S valandų darbo dieną. X ary- 
sis. kad visose Patersono dirb
tuvėse būtų Įvesta 44- valandų 
darbo savaitė. Tam reikalui 
bus šaukiami masmitingai ir 
darbininkai ruošiami prie ko-

DARBAI fcJO GERAI
Washington, D. C. — Komor- 

cjios 'Departmentas gavo pra
nešimų apie verpimo darbus 
Austrijoj. Pasirodo, kad per 
pereitą šių metų pusmeti ten 
darbai verpimo dirbtuvėse ėjo 
nepaprastai gerai. Tie darbai 
padidėjo dėlto, kad daug, siū
lų buvo išgabenama i Vokieti
ja*

NUBAUDĖ ANT :
Washington. — Na-.?.

Smit’n. kurs p-.-reitą
> i n a r k i a i b e v a ž 1 u o d a;;. r 
np<nvažinčio prež. t? 
buvo nubaustas ant $35.

GAUNA PASKOLĄ
Vok;eti.io< Bremeno miestas J.aik

Amerike gauna paskolą iš $!•).. ,as 
Paskola bus suteikta ;

■šio.p savaitėje. Užtraukiama 1 tarp 
a- vos idešimčiai metų po 7 nuoš. Pi-1 Eam 
ool’.'ige nigai bus sunaudoti geležinko-r)vk<

$35
.a n

hune

I) panaikinti.
Vatikano 

'■h^s trvnii asi<

UŽ ATEIVIŲ DEPORTA
VIMĄ

New York. — Suv. Valstijų 
Distriet Attorney Buckner pa
skelbė. kari jis varysi? už tai. 
kad valdžia deportuotų atei
vius laužančius prohibieijos į- 
Hatymą. Jis darbuosis, kad 

išleistu
Jis darbuo. 

'Darbo Department a s 
.toki parėdymą.

iliams statyti.
Argentinos valdžia sravo iš Į 

New Yorko bankininku nasko-1 
la iš $30.000.000.

NUSIŠOVĖ
Chariton. Mass. -

! Dodge. 64 m. amžiaus, buvęs 
iper 35 metus miesto iždininku, 
į nusišovė, kai revizoriai atva- 
Įžiavo. Snėjama. kad io rei-

Harri

GAISRAS GRAIKIJOJ
Graikijos sostinės uosto nmi 

tinė sudegė. Ten buvo prikrau
ta kavos ir'S’ukraus. Nuosto
liu už apie $100.000,

NEĮSILEIS RAUDONŲJŲ
Suv. Valstijų vyriausybė pa

skelbė. kad Į tarpparlamenta- 
rinę konferencijų, kuri prasi
dės spalio pradžioje Wasbing- 
tone, raudonų atstovu nei iš 
vienos šalies neįsileis. Angli
jos parlamento raudonas atsto

NORI DIDELES PASKOLOS
New Yorko bankininkas 

Samuel R. Bertron nuvyko Į 
Rumunijos sostinę Bueharestą 
Ten jis ves derybas su Rumu
nijos savivaldybėms apie pa
skolą. Rumunijos savivaldy
bės nori paskolos iš $100.000.-

Čeko-Slovakijos pasiuntinys 
Berline pareiškė Vokietijos už
sienio reikalų ministerini, kad 
0eko-8!ovaki ja sutinka ginčus, I vaa Saklatvala norėjo atva- OOO. Tą paskolą ravi valdybė* 
kibutes tarp Vokietijos ir Čfe-Į žinoti, bet vizos negavo. Vai-^naudotų kanalizaci jai, viešr 
ko-Sovakijoa išrišti arhitraci-1džia skelbia, kad nei iš kitų keliams, tiltams, elektros ir 
jot keliu. įšaliu raudonų atstovų neįleis, jgazo stotims statyti.

DERYBAS PRADĖS 
KETVERGE

Washington.—Francijos sko- i kalai nebuvo tvarkoje. Bet pe
lų komisija pradės derybas a-Įvizoriai nieko pikto knygose 
pie skolų mokėjimą Ameriko< nmmsekė. Todėl jie žiūrės kny- 
valdžiai rugsėjo 24 d. Franci-1 gas dar stropiau ir nuodng- 
ja Amerikai skolinga $4.000.- nian.
000.000 <n viršum. į____ ______________________-

SUGRĮŽO DAUG TURISTŲ į KUNIGO A. ŠMULKŠČIO
Pereitą panedelį iš Europos 

į Nmv Yorką įplaukė 16 pasa- 
žierinių laivų. Jie atvežė iš vi - į 
so 8.566 pasažierių . Didžiuma * 
jų yra grįžnsieji amerikiečiai , Knn. Šmulkščio prakalbų mar 
iŠ Europos. i fruta* prisėjo pakeisti. Todėl

————— ■ dabar kalbės lakančiose koloni-
ŽM0GŽUDY8TE AR PAT- i jmc šiomis dienomis: 

ŽUDYSTE 1
Lezington, Okla. — Lavonas I 

rastas ant vielos kabantis nuo 
tilto pa.«irod? Dr. Moore’o. Tis 
hnro Oklahofnos universiteto 
ekonomijos profesorius. Nėra : 
žinios ar jie pasikorė ar žmog-' 
žodžiai pakorė; I

PRAKALBU MARŠRUTAS
Tūlų priežasčių deliai, Gerb.

KITAS KRAŠTAS — KITI ŽMONES

Pirmoj vietoj reikia atsiminti tai, kas, rodos, savaime ta
ri būti visiems aišku: Lieutvoje visai kitokios sąlygos ir kitoę 
kie žmonės, kitokios jų pažiūros, papročiai, negu Amerikoj 
Amerika tai kraštas laisvų ir energingų žmonių. Taip boro 
praeityje, taip yra ir dabar. !Lietuvoje žmonės neša ant savų 
pečių šimtmečių vergijos palikimą, rusų žiaurią priespaudą, 
karo baisius vargus. Tų visų nelaimių ir vargų lieWfo£tfk 
kartų kartomis pilnai galės išgaruoti. Keli mętrf politinės lais
vės negalėjo mus staigiai atgimdyti ir iš pašaknų pakeisti. ’ Su 
tariamąja laisve ėjo drauge ekonominiai vargai, o dar priridA 
jo nelemta sunki kova su materijalistinės pasaulėžiūros skw> 
pintojais. Liaudis, nors širdyj ir gera, liko tamsi kaip irbtk 
vus. Tite patys silpnumai, blogi palinkimai liko kaip ir bttv$, 
tik gal sustiprinti karo vargų ir verpetų.

Valdžia negalėjo neperimti bent 90 nuoš, visų Rusijos biu
rokratijos ligų ir kvailybių, nes pirmieji' valdininkai buvo iš 
Rusijos atskridę paukščiai.

Ir vis dėlto reikia atsiminti, kad didžiausiu vargu, per 
kraujo ir ašarų upelius, net savo gyvybes dėdami mūsų bro
liai brenda iš tų nelaimių ir priespaudų ir kratosi visus vetfci- 
jos palikimus. Juk kokią žymią pažangą Lietuva padarė tik 
per paskutinį dešimtmetį?

Kokios gi iš to visa išvados?
1) Atvažiavęs niekam nesigirk ir nesirodyk, kad tariJSr 

kiek turi pinigų, nes perdaug čia rasis žmonių t kuriems gr$St 
tai pakvips tavo doleriai. Dolerius netrukdamas nešk į LS>* 
tuvos Banką, užrašydamas juos savo einam o jom sąskaitoti. 
Nelaikyk pinigų, su savim, nepasitikėk jokiais slaptais' padė
liais. Pasiimk su savim tik tiek, kiek reikia vienam-kitam aJĮ 
nešini pragyventi.

2) Nešiaušk, nemėtyk i visas puses pinigų. Tai HgO mfitig 
saliūnčikų, kurie tik tuo ir temokėjo pasirodyti Lietuvoje. ISt 
rodė savo kvailystę ir išstatė amerikiečius pajuokai.

3) Nesiskubink patikėti bile pasipilusiam prietelitri. liA
manęs pirkti žemę, namus, uždėti biznį, pramonę — nedaly
to neištyręs pirma gerai reikalo iš visų pusiu. ,

4) Apsišarvok kantrybe išanksto, jei turėsi reikalo su lįflįf 
(liniukais. Nereikalauk tokio patarnavimo, kaip pripratai gųįfy 
ti Amerikoje, nes juk atmink, kad Čia ne Amerika. Nejr4*- 
jei sutiksi bereikalingų trukdymų, atidėliojimų, vargint 
Atsimink, kad tikrąją laisvę, ir gerbūvį, ir tvarką reikia M 
pirma išvargti, išdirbti, išsiauklėti, kad ji negali} mujn* 
kristi staigi-iš čtetagaiiąj - Reikia pažymėti, kad šitai žrilgl 
Lietuvoje jau daug kas žymiai pagerėjo.

Rūgs. 24, So. Boston, Mass.
Rtųą. Ž5, Woroeet«r, Mass.
Rūgs. 27, Hartford, Oonn,
Rūgs. 27, New britain, Oonn.
Rūgs. 30, BaRhnora, Md.

daug kitų dalykų. NerifetiMk tte “taokihri” 
ža laike ir Nžų.

Širdimi: žingsnis pe Bųgsųfo
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usileidžia Kapitalistams
Su didžiausiu pafosu Rusijos bolševikai skelbė: “Mirtis buržu-

(yvrgJ Mirtis kapitalui!”, bet dabar jau atsileidžia.
•'Tiesa, 'daug visokių žmonių pasiųsta pas Abraomą, bet galūti- 
jgyvendinti obalsį ‘ ‘ Mirtis buržujams! ’ ’ bolševikai neįstengė. Gy- 
imas parodė, kad komunizmo teorija graži programe, bet ne prak.
r — • #

jtale eilės miškų, žemių ir įvairių kasyklų koncesijų, kūnas bol- 
■ŽOTflrri suteikė jų nepakenčiamam kapitalui, prisidėjo dar ir naują, 
Užgauname žinių, kad Rusijos komunizmomarai dar ir toliau kapi- 

Italiuoja.
bolševikai nepakęsdami Rusijos caro palikimo visa naikino, odei 

imperijos skolų pasisakė, kad nemokėsią, nes taip sakąs jū 
Jc<ffl)Trnizmc> mokslas. Ilgą laika bandyra savo mokslą išlaiky ti, bet 

: pagaliau įsitikinta, kad tuo būdu Rusija vėl gali atsidurti bado giė- 
faydel ekonominio boikoto, tad geriau nusileisti. Sovietai daro dau- 

įgiii nuolaidumą. Dėka tiems nuolaidumams, tikimasi kad. Sovieti- 
jasusitars su Prancūrija dėl caro skolų.

" " Sovietų komisaras Krasirias, tų. derybų galva, išvyko Maskvon 
-gatiti instrukciją. Sovietai nutarė mokėti caro skolas. Bet, kaip 
rjj^SBStai, kada jie Tėplioja nuo savo re . oliucijos obalsiu, tuomet jie 

būk nieko svarbaus neįvyksta, būk komunizmo principai nesi- 
kdtta. 1

*-■ Soai visas pa»aulis žino, kad iš komunistų tėvo Lenino obalsiu - 
nūio aepasihko. Komunizmo vardas palaikomas tik tamsiųjų minių 
nfiSdaimui, gi tikrenybėje bolševikai per savo diplomatus ir įvairius 
.spekuliuoja su kapitalistais.

: .' Dabartinę Rusiją galėtume prilyginti prie bankroto, kitados da } 
ripio didelį bizni, bet dabar pairusio. Bet ir susmukusi Rusija su- 
rišto su eile valstybių savo pasižadėjimais, kuriuos vėliau ar anksčiau Į 

Ip: Uktiibs sutvarkyti. x (
Ęį T >įna ir taip, kad toksai pairęs bankrotas palaikomas kreditorių i 

tali sumeti-niais, kad, girdi, geriau gauti ką nors, nei numarmėti su ! 
Ip^baikrotu i bedugnę ir nieko negauti. Kol-kas bankrotas gyve- 

jo biznis eina, o skolų jis nemoka.
^3 Taip, maždaug, nūnai at^SBSiSovietaL Ir jiems reikėtų atiduo- 
« ti kreditą už tai, kad jie padaro biznį. Bet tokia padėtis ilgai tęstis 
gį, u^ali. Juk Rusija plati ir turtinga, tik laikinai plėšikų grupės už- < 
Bi gribta bet pasilieka tuo. kuo buvusi tūkstančius metų — neišse- 
S Baimųbraugeeybių šalimi. Taigi Rusijos bankrotas tėra laikinas ap-

statomas, iš kurio jau ir Sovietą diplomatai vėučiami išbristi. Fa- j 
kalte kelerių žemės ūkio derlių, kad šąli pakėlus. į

Bolševikai mėgsta tvirtinti, kad. laik..,„- dirbąs jų naudai, kad atei- Į 
tisaeša, jiems revoliuciją visame pasauly, bet tikrenybėje visai kas-lti- j 
ta:laikas dirba žmonijos naudai, laikas netrūkus atvers Rusijos liau- ■ 
’flžiai akis ir parodys, kad bolševikai komunizmo kaukę nešioja tik ' 
tam, kad ją prigavus. Jeigu pamažu komunistai atsisako nuo savo ‘ 
©balsią, tai uetrūkus visai išsižadės savo komunistiškos religijos, 
kitaip liaudis nuplėš jri kaukę.

fc M 
' B

nes

siūlydama Lietuvai pradėti derybas miško plukdymui Nemunu 
sutvarkyti, įteikė pre savo atstovą Berlyne p. OIšėwski musų 
pasiutiniui p. Sidzikauskui tokio turinio notą :

“Ponas Ministeri, (
Mano vyriausybės parėdymu turiu garbės prašyti Jūsų Eks

celenciją malonėti perduoti, Lietuvos Vyriausybei šią deklaraciją:
“Lenkų Vyriausybė,'.norėdama pirmoj eilėj padaryti norma

lius ekonominius santykius su Lietuva, o ypatingai su Klaipėda, 
yra pasiryžusi pradėti derybas su Lietuvos Vyriausybe* dėl Ne
muno atidarymo klausimo ir dėl visų kitų susisiekime klausimų, 
kurie yra surišti su šia problema. Jeigu Lietuvos Vyriausybė su
tiktų su šiuo pasiūlymu, Lenkijos Vyriausybė paskirtų tam tik
rą delegaciją su pilnais Įgaliojimais tartis su Lietuvos Vyriausybės 
delegacija.

Tuo pačiu man yra pavesta informuoti Jūsų Ekscelenciją, kad 
Lenkijos Vyriausybė neturėtų nieko prieš, jei derybos įvyktų Ko
penhagoj.- Kas liečia šių derybų laiką, rodos, geriausia tiktų 
1925 m. mgpiūčio 25 diena.

Naudojuosi proga prašyti Poną Ministerį malonėti priimti 
mano aukštos pagarbos pareiškimus. O I s s e w s k i ’ ’

Į tai mūsų Vyriausybė per savo pasiuntinį Berlyne p. Si
dzikauską atsakė Lenkams tokia nota:

Ponas Ministeri,
tuiru garbės pranešti Jūsų Ekscelencijai, kad š. m. rugpjū

čio 14 d. gavau jūs laišką, kuriame jūs teikėtes m» pranešti 
Lenkijos Vyriausybės pasiūlymą pradėti derybas su Lietuvos Vy
riausybe dėl Nemuno atidarymo ir dėl visų kitų susisitidmo ir Iri- 
tii tą problemą liečiančių klausimų.

Gavau įsakymą iš savo Vyriausybės prašyti Jūsų Ekscelen
ciją teiktis perduoti Lenkijos Vyriausybei tokį pareiškimu:

Lietuvos Vyriausybė, ( 1924 m. gegužės mėn. 8 i paprašy
dama Paryžiuj su Santarvės valstybėmis konvenciją dėl Klaipė
dos teritorijos, pasižadėjo, neatsižvelgiant į dabar esančius tarp 
Lietuvos ir Lenkijos politinius santykius, leisti ir suteikti vieše 
lengvatas medžių plukdymui Nemunu. Įsitikinusi, kad harmo
ningo medžių plukdymo Nemunu vykdymas reikalauja, kad suin
teresuotos valstybės tam tikram laipsny koordinuotų savo pastas^, 
gas, Lietuvos Vyriausybė priima Lenkų Vyriausybės pseiitiymą 
pradėti su ja derybas palengvinti praktiškai įvykdyti 1924 m. 
gegužės mėn. 8 d. konvencijos UI priedo 3 straipsnio pasktttinžo- 
para-g’rafo nuostatą, liečiantį Klaipėdos teritoriją, Lietnvot Vy- 

-riausybė nemato jokių kliūčių tam, kad tos derybos būtų pradė
tos Kopenhagoj rugpiūčio 25 d.

Tuo pat esu įgaliotas pranešti Jūsų Ekscelencijai, kad j Lie
tuvos Vyriausybės delegaciją įeina; p. Vincas Sidzikauskas, Lie
tuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas Ministeris Vokietijoj 
—Pirminiūkas, p. inžinierius Feliksas Benediktas Tomasėvičrus, 
Paštų, Telegrafų ir Telefonų Centralinės Įstaigos Direktorius, p. 
inžinierius Vladas Skardinskas, Plentų ir Vandens Kelių Admi-. 
nistarcijos Direktorius ir p. Jonas Norkaitis, Prekybos Departa
mento Direktorius,—Nariai.

Būčiau labai dėkingas Jūsų Ekscelencijai, jei Jūs galėtumėt 
tinkamu laiku pranešti Lenkijos Vyriausybės delegacijos sudėtį.

šia proga teikitės, Ponas-Ministeri, priimti mano aukštos pa-
- rrbos pareiškimus. V. Sidzikauskas”

gų% kad gavus “Worker’iui” 
kuo daugiausia naujų nuolati
nių skaitytojų. Aukokite, kiek 
tik išgalite.”

Mat, kai duosnių amerikonų 
nesiranda, tai ieškoma tokių 
silpnapročių lietuvių tarpe. 
Brooklyno bolševikų 1 kuopa 
sukrapštė 25 dol. ir šaukia, kad 
jos pavyzdį imtų visa darbinin
kija. Bet lietuvių darbininki
ja jau susipratusi ir mokės pa
sekti amerikonų darbininkii 
pėdomis. Mūsų bolševikėliai 
tvirtina, kad durnių skaičius 
šioje gadmeje jeūi sumažėjo, tai 
kam jų ieškoti svetur,, kad jų 
užtenka “Laisvėje.”
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Visiems žinoma, kad lai
kraštis yra kultūros ir apšvie- 
tos nešėjas. Apie tą daug 
mėgsta klibėti “Keleivis.” kū
giam tikrenybėje visuomenės 
kultūrinimas t& tiek apeina
mai pavasariui 
sniegas.
“Keleivis”

pernykštys 
Savo skaitytojus 
peni doros puvė

siais ir blevyzgomis. 38 Nr. 
“Keleivio” redakcija pašiep
dama Prekybos Bendrovę tarp 
kitko rašo:

— “ką panelė gali žinoti apie 
‘šviežias’ dešras? Juk tai vy
rų biznis. Pypkė ir eibukas su- 

- daro gerą kombinaciją, bet pa
nelė ir dešros, tai nei šis, nei 
tas.”

Tokiais litręatūros “per
lais” puošiasi Rusijos tvoros ir 
“Keleivio” skiltys. Na, ir 
labai 'natūralu. Ponai Gegu
žiai bei Michelsonai, prisiraga- 
vę rusiškos “kultūros,” nespė
jo savo burnos išvalyti, tad ne
nuostabu, kad tokiais brudais 
vemia per savo laikraščio skil
tis.

Nejau Subolševikes?
"Anglijos darbo unijų suvažiariraas priėmė rezoliuciją, kuri irę- 

šangaiją kryyti ne tik Anglijos darbininkų, bet ir Didžiosios Brita- 
nijfc gyyenime. Ta rezoliucija einant, nutarta Įvesti dirbtuvėse ir 
juMHlėse “darbininku komitetąj,“ kurie kontroliuos neteisėtus darb
davių pasielgimus ir saugos darbininkus nuo neteisėto palAiosavimo.

Prieš tokį nutarimą negalima būtų priešintis, nes darbdavių kon-
‘ Sena uniją praktika yra išsidirbusi tam tikrą kon-

W:' tidės būdą, kurs buvo panaudojamas ne tik Anglijoje, bet ir kitų 
salią darbininkijos, taigi nauju komitetų tvėrimas visai nereikalin
gas; Bet pirmykštys kontrolės komitetų veikimas netinka komunis-

S tams, nes jiems ne tiek svarbu daryti spaudimą į darbdavį, klek į- 
tokį dirbtuves režimą, kad po jo našta sukluptų savininkas Ir

' Srtsisakytą nuo savo įmonės, perkeičiant ją iš privatinės i komunistinę.
Anglijos bedarbė—gera dirva komunistų propogandai, tad ko-

• 'mnnistai pasinaudodami proga, pavarė amt? riją ir savo tikslo pasiekė.
renohuciją balsavo žymi delegatų dauguma. Tas įrodo, kad 

Ang’Ejos darbininkija palinkusi prie revoliucijos, iš kurios galima 
i lądrti liūdną išdavinių. Bet reikia tikėtis, kad žiema praeis ramiai.

Naujosios kombinacijos išradėjai patys žino, kad tokiais būdais 
Į^-.-didejančios bedarbės nesumažinsi. Bedarbių skaičius Anglijoje kas- 

auga ir pastaruoju laiku padidėjo dar keliais arjseleriais tūkstan- 
jžžns. Anglijos darbininkija šiandien, kai niekuomet atjaučia eko- 
jiMiiiiių krizį, nes veik pusė darbininką nebeteko darbo. Sunkios žie- 
įiBOl apystovos, jeigu jos nepasikeis, pasunkins padėtį.
7 T.'Naujieji darbininku kontrolės komitetai, be abejo, stengsis pa 

tpcyti prie darbo kuodaugiausia darbininku, neatsižvelgiant į imo- 
^lįirvuumos interesus. Tuo būdu unijos kongreso priimta rezoliucija, 

pirmuoju žingsniu prie išdirbinu; kontrolės, pirmuoju bolševiku 
turėjusiu dideliausio pasisekimo Rusijos bolšalįfcma įvedant.

Ktsr toksai nutarimas veda — puikiausiai parodo Sovietų gyve- 
Bet kadangi tas Sovietu pavyzdis visoms antiboBevfkiškoms 

iBu neša ją valstybės sugriovimą, tai bolševizmo apaštalams jis | 
' izmo realizavimo įrankiu.
’įįį to nutarimo, randame ir kitą nutarimą, kuriuo unijos rei- 

k duoti visoms Didžiosios Britanijos tautoms apsisprendimo tei- 
pč’Kkfaa reikalavimas daugumą britų kolonijų sukels prieš Angli- 
?kolonijų atskilimas išstumtų Angliją iš stipriausių pasauly vai-

KOPERACIJAi

|p trolB reikalinga.

tri Dabar sunku numatyti ko laukia Anglija, bet tik tiek aišku, Di- 
Britanijos amžinoji konstitucija pavojuj^. Pagarsėjęs įsto

ki BUglą liaudies susivaldymas ir šaltumas lyg ir apleidžia ją ir to. 
lijai vėl priseina parodyti savo politinį tvirtumą.

kol Sęjuūga -nepasi^^rį * $er 
sveriamai vartotojų oen 
organizacija.

Padarytos šia kryptimi pas
tangos geriausia aiškėja‘suly
ginant Londono kongrese 1895 

' m. suprojektuotus (ir Paryžiuj 
1896 m. patvirtintus) tikslus ir 
tuos, kurie yra Hamburgo kon
greso 1910 m. rezoliucijoje. Pir-^ 
muose tarp kitko pareikšta, 
“kad Sąjunga visomis turimo
mis propagandos priemonėmis 

. kelia personalo dalyvavinųą
• pelne, kuris, yra kiekvieno 

koperatyvo požymis, ir tuo pa-
■ čiu priartina tą laiką, kada vi-
• sos draugijos turinčios vardą 
, “koperatyvas,” darbo interesu
• vedamos, organizuos dalyvavi

mą pelne ir į savo įstatus įdės
, šio dalyvavimo įvedimo parei-
■ gą.” 1910 metais Sąjungos 
i tikslai buvo praplėsti, pripažįs-
• tant, “kad koperacijos judėji-
■ mas savo esmėje yra socialinis
■ judėjimas, kuris, sudarydamas
- ūkiškus, savytarpio pagelba
- besiremiančius susivienyjinius, 

siekia darbininkų — rankų ir 
proto darbininkų — apgynimo. . 
Visos tikrosios koperacijos rū
šys stengiasi paveikti, kadi tau
tos turtų paskirstymas eitų 
darbo klasiij naudai, tai reiš
kia — didinti pajamas iš dar
bo ir pakelti jų įpirkimo jėgą, 
ir mažinti turto priaugimus iŠ 
gamybos ir mašinų priemonių 
valdymo — būtent — kapitalo 
pelną, palūkanas ir rentas.”

Si svarbi rezoliucija turėjo 
tendencijos viską apimti. To
liau ji kalba ąpie fcvietinius vi
sų koperatyvinių sąjungų ir 
bendrovių- prisidėti į Sąjungą, 
“kad toliau plėtotų koperaci
jos teoriją ir praktiką’ ’ir dar 
toliau “kad tokia Sąjunga pa- 
liuosuotų kelią savytarpiniam 
tautų suipratimui ant lygių tei
sių ir savytarpio gerbimo prin
cipo, ir taip skatinti aukštą ir 
garbingą tikslą, rengti žmoni
ją i visuotiną taiką ir gerovę.”

Čia mes turime pilną Sąjun
gos principų konstitucijos pa
keitimą, pamainant individu
alistinę pajininkystės sistemą. 
Ročdelio pionerių idealais ir 
metodais.

1913 metais, per paskutinį 
prieškarinį kongresą. Sąjunga, 
apėmė 24 šalis. 55 sąjungas, 3- 
871 atskirus koperatyvus. ku
rie atstovavo apie 20,000,000 
koperatininkų.

1924 metais, Gento kongreso 
metu, šie skaitmens išaugo iki 
30 šalių. 46 sąjungų, 74.830 
atsk. koperatyvrf. kurie atsto
vauja apie 44,000.000 koperati
ninkų.

Šiandien Sąjunga apima 34 
šalių tautines koperacijos orga
nizacijas ir nemažiau kaip 50.- 
000.000 narių.

Sąjunga gali, kaipo vienip- 
tėlė tarptautinė organizacija, 
pažymėti, kad> karo metu pa
liko su neiškrikusiu, pilnu na
rių skaičiumi ir nors dalinai 
tęsė savo santykius su visu ko
peracijos pasauliu. Septyni 
metai, sustojus ginklams žvan
gėti. sunaudoti tam, kad savo 
jėgas naujai sutvarkytų ir sa
vo įstatus pritaikintų naujoms 
teritorijos, ūkio ir socialinėms 
sąlygoms. Šiame periode jos 
sienos galingai išsiplėtė; gyvie
ji ryšiai tarp valstybių visapu
siškai sustiprinti ir šiandien 
Sąjunga tikrenybėje yra daug 
didesnės jėgos faktorius ūkiš
kai teisybei, brolybei ir taikai, 
kaip kada nors anksčiau.

Pilnoje vienybėje savo eilėse, 
hirtėdama medžiagiškai, kas 
be abejo įvyks grįžtant į Euro
pą ūkiškai lygsvarai, gaivina
ma bendrojo tikslo, Sąjunga

„ vwfc- 
Aovų santykiavimas 
ių^ organizacijų kon- 

gitOse skatino organiško su- 
sijutigiina mintį -ir žadino ko- 
penttniahų ūpą siekti aukštos-' 
niijryšiiį-. Britų kongrese 1886 
metim Plynaute Emilijus Bu- 
avįš įMfimo, pddaikomas veik
liojo Edvardo Vknsittarto Nilo 
is Britų sąjungos, davė pirmą
jį apibrėžtą pasiūlymą sudary
ti tarpt, koperacijos s-gai. Iš 
to gero pritarimo, kuris sutiko 
pasiūlymą, kilo nuolatinės se
kančių devynerių metų prak
tiškos pastangos, kurios suda
rė reikalingus savarankiškai, 
visas šalis atstovaujančiai or
ganizacijai nuostatus.

Jurgis Jokūbas Holiokas, 
Anglijos koperacijos ryto ko
votojas ir istorikas, buvo tasai 
žmogus, kurio pasiūlymu Lon
dono kongrese 1895 m. rugpiū
čio 19 d. dailiojo meno draugi
jos saloje įkurta Tarpt. Kopė- 
racijos S-ga. Rezoliucijos žo
džiai šie:

“Kad organizacijos ir asme
nys, kurie pareiškė savo prisi
dėjimą, yra ir šiuo susiorgani
zuoja kaipo “Tarptautinė Ko
peracijos Sąjunga,” kad tęstų 
Vansittarto Nilo ir jo draugų 
pradėtąjį darbą.”

Kongrese dalyvavo dvylikos 
šalių atstovai, būtent: Angli
jos, Prancūzijos, Italijos, Bel
gijos, Olandijos, Šveicarijos, 
Serbijos, Austrovengrijos, Da
nijos, Jungtinių Valstybių, 
-Argentinos ir Australijos.

Pokarinio T. K. S. išsiplėto- 
jimo atžvilgiu yra įdomu-kon- 
statuoti, kad šio pirmojo kon
greso programoj tarp svarbiau
siųjų aptariamųjų punktų bu
vo: tarptautiniai prekybos ry
šiai; zkoperatyvinio banko rei
kalas; tarptautinės koperaci
jos parodos organizavimas.Pir- 
mieji du punktai apima proble
mas,. kurios, mus dar šiandien 
užima ir kurios laukia savo iš
sprendimo, o paskutinis rodo 
puikią savo išraišką parodoje, 
kuri buvo surengta 1902 metais 
ryšy su Mančesterio kongresu, 
bet dar dar daugiau puikiam ir 
savaimingam reginy, kurį or
ganizavo belgų koperatininkai 
praėjusiais metais prie Gento 
kongreso. Būtų svarbu Įsižiū
rėti j praeitą kelią per pasta
ruosius 30 metų ir Įsidėmėti tas 
klintis, kurias reikėjo pašalin
ti. kol pasiekta Įgyvendinimas.

Vadovaujantieji asmens tais 
laikais buvo koperatyyvinės 
gamybos šalininkai ir pajinin- 
kystės sistema sąjungos posė
džiuose vaidino svarbią rolę. 
Kaip prof. Žydas vadino.“Bur
žuazine gadynė” tęsėsi iki 
Nan/esterio kongreso 1902 m.. 
kur britų atstovų pastangomis 
buvo pašalinta įstojimas na
riais atskirų asmenų, išskiriant 
tas Šalis, kuriose nebuvo jokio 
tautiškai organizuoto kopera- 
cijos judėjimo. Iš buržuazinių 
atstovų pirmame periode pažy-. 
njėtini teisėjas Hughes, J. M. 
Lndlow ir kiti iš krikščioniš
kai socialistinio judėjimo 1898 
m. ir vėliau, kurie savo litero- 
tinėmis' pastangomis ir parla
mentarine įtaka daug prisidėjo 
tinkamų, globąįt/veikimo lais
vę teikiančių Įstatymų įvędiine, 
tų įstatymų, kurie, neperde
dant galimą pčfpažinti, davė 
pavyzdį daugeliui kitų šalių. 
Toliau buvo Karolius Robert, 
dalyvavimo pelne apaštalas 
Prancūzijoj, ir Owen Greening.

Sąjungoje buvo susivienyję 
vi*>s Koperacijos x rūšys; ,te- 
čion vyravo gtnuTiiiTH^ kopėta-
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BOLŠEVIKAI SMUNKA
Kaip ir visur, taip ir Ame

rikoje komunistai iš kailio ne
riasi agituodami už komuniz
mą. Tam jie Įsisteigė, dienraš
ti "Daily Worker,” per kurt 
bandė akis dumti Amerikos 
darbininkams.

Bet amerikonai pažino vilką 
avies kaliy ir nesidavė suve
džioti. Brooklyno “Laisvė” 
rašo:

“(Tęsia pavojus gyvybei 
'Daily Worker’io.” Reikalin
ga jam kuo greieiausios para
mos. $10.Q€K) yra mažiausia su
ma?'kurią ‘Daily Worker’is’ tie 
ri bčgyj šios savaitės surinkt, 
kad atmušt vilką nuo savo du-

Tarptautinės Koperatyvų Są
jungos 30 m. sukaktuvės

S AND AKIE ČIŲ “MACE”
Sanuarieč-iai nėr savo orga- 

bfibnija. kad 
visų srovių, kad 
jos ji'ons prijau-

ie >th

tauta ir t. t.
■je toji jų partija 
leinono neverta.ne

Tą patvirtina jų pačiu veikė
jui. uolūs sandariečiai. Del 
bendrojo fronto susipešę su so- 
'•ialisfai.-, -usipe.-ė ir tarp sa
vęs. todėl dauguma sandarie- 
čių priėmė naują “krikštą” ir 
nuėjo pas keleiviečius. Nor- 
woodo sand.irietis Jonas Peža

“ Sandara nėra pakankamai 
populiarė, kad galėtų plačiai vi
suomenei vadovauti. Socialis
tai. kuri<‘ keli metai atgal susi
skaldę. dabar irgi žymaus vei
kimo nedali išvystyt. Nors 
Sandarai priklauso apie 80 kuo 
pu. bet didžiuma jų mažai ką 
veikia, neskaitlingos nariais ir 
turi tik po 2-3 veikėjus; o pei 
ir bandoma kas veikti, tai tam 
veikimui kenkia kitos priešin
gos .srovės, o prie to ir Sanda
ros apsfatas nedaug teišgali 
kuoopms energijos priduoti.”

Tai, kaip matyt, mes sanda- 
riečiai ir ateinančiais Seimo rin
kimais nekokią paramą suteik
sim savo vienminčiams Lietuvo
je-” .

Tam buvo paskirta dvi savai
tes. Savaitė jau praėjo, ir tik 
apie $4.000 tesuplaukė ‘Work- 

^er’iui’ paramos. Telieka tiktai 
viena savaitė, kad užkišt spra
gą, kad dasrvarvt iki $10;000.

Darbiečiai ir šiaip sąmoningi 
darbininkai turi sukrusti.

Kada ‘tVorker’is,’’ 20 mėne
siu atgal, įsikūrė, Komunistą 
Internacionalas jį sveikino, kai
po vieną iš paeit} svarbiausiu 
dalykų dęlei darbininkiškos 
klasių kovos Amerikoj. Bot dar 
dviejų mettj nebaigus, jau už
puolė mūsų 'AVorker’į’ krizis?’

Šie žodžiai labai .gražiai at-

Rugpjūčio 19 d. sukako 30 
metų nuo T. K. S.' įsteigimo 
kaipo nepriklausomos organi
zacijos, kad įgyvendintų kope- 
raei jos idealą — sukurtų kope- 
ratyvinę bendruomenę.

Gera bus, jei mes tik. pasi
džiaugsime žymiai pastūmėtu 
mūsų uždaviniu, bet ir sustosi- 
mo% akimirksny žvilgterėsime į 
kelią, kuri jau praėjome ir 
drauge mesime žvilgsnį į aukš
tybes. i kurias dar reikia kop
ti. j tas bedugnes, kurias rei
kia pereiti, į tas kliūtis, kurios 
reikia nugalėti, kol pasieksime 
žadėtąją žemę.

Arena kur ėjo prirengiama
sis veikimas, vedąs į Sąjungos 
steigimą, 
veikimo. 
Sąjungą, 
tanijoj.
tarptautonio koperacijos judė
jimo įkūrėjais buvo visi britai, 
visai ne, bet koperacijos judė
jimas savo- pradinėse ir, pažen
gusiose formose tais laikaisi Di
džiojoj Britanijoj taip ryškiai 
buvo išsikalęs, kad iš tcrsavai- 
me sekė, jog čia yra tinkamiau
sia dirva i# sąlygos apimančiai 
išreikšti tiems idealams, ktt-

į sukūrimą bendro 
kuris turėjo apimti 
buvo Didžiojoj Bri- 

Tai nereiškia, kad

’l

r i nūs turėjo pasiimti Tarptau- tyrai ir tos koperacijosrūfcys, žada eiti toliau, 'jos paskelbto 
tinę Kopenrcijo? Sųjungu. kilties tirrčjo tkislo pastatyti tikslo Įgyvendintų.

Nuo. 1869 iki..1896 metų darH^inkus kaipo gafriintojn^f - H . f
vaizduoją kaip sekasi komuniiį^Tarpt, Kopetaei^m . tadaryti aavaraiOki^'^^jp/Lotidonas. >-.dLū - a' '*■ . '1 ‘t

M



M
rimierb pkrapijinėjejjąį^tnie. Tokioj tvarkcį

tięF'Kįoj
I Renkama mandatų; _ir įnešimų 

kpniisjja.: - . Išrinkti: SSBugmųtmį 
J&b. Viščiniūtė ir Juozas Versee-

Bjt '■

Jei, čb'brai. ir jų vedėjai ras 
reikaiinguy prisidėti prie leidi
nio, Jai prašau sutekti iki 1 
gruodžio .galutiną atsakymų ir 
žemiau nurodytas taisykles iš
pildyti.

Dalybas štai koks. Sugalvo
jau išmisti, su Jūsų pagelba, 
Bažnytinių chorų Almanachų. 
Tas leidinys turi talpint visus 
esamus ij buvusius bažnytinius 

/chorus, kurie gyvavo lietuvių 
kolonijose Amerikoj. Vardų, 
tam leidiniu, nustačiau‘.“Ame
rikos Lietuvių Bažnytiniai 
Chorai.”
- Nemanau, kad chorai ir Jij 
vedėjai būtą priešingi tokiam 
leidiniui, nes kol kas mes čia 
Amerikoj, neturime jokio al
manacho, su kurio pagelba ga
lėtume vieni su kitais kores
ponduoti. Be. to, chorą orga
nizatoriams bus lengviau pri
traukti choristai, nes kiekvie
nam yra galimybė pasireikšti 
ne tik .paveiksle bet ir vardu, 
pavarde.

Nenoriu dabar plačiau aiš
kinti pasekmių to “užsimoji
mo,” bet esu tikras, kad ŠĮ ru
deni prasidės taip sakant “re
voliucija.” To aš ir trokštu, 
nes chorai lyg ir apmirę. Rei
kia išnaujo organizuotis — di
dinti chorus, nes didžiausias 
choras gaus premiją.

“A. L. B. Gh.” noriu sekan
tiems metams išleisti, todėl 
skubėkite man suteikti pritari
mo — sutikimo žodi ir atsaky
ti Į sekančius klausimus.

1) Kada choras Įsteigtas? 
steigėjo vardas, pavardė).

2) Kokius kitus chorus 
užvaduoja (Akyčiu, blaivybes 
ar kitai) ?

3) Jo repertuaras bažnytinis 
pasaulinis ?

4) Kiek per metus surengia
ma vakarą-koncertų: bažnyti
niu ir pasauliniu?

5) Kas vedėjas ir jo profesD

Ch

ir

^a-
6) 

kala 
tos. oratorijos 
te4-. opm-u

miątenegu Xnsomą. K-
N.. Po A, pirmiau M, o pas- 
kĮatUN. Tos taisykles prašau 
prisilaikyti užrašant pavardes, 
kompozitorius ir 1.1.

.Choro valdybos adresas yra 
būtinas, todęl paduokite baž
nyčios adresu.

Trumpai, suglaudus, bus tuo 
tarpu viskas. , Jei kas suteiks 
patarimą, arba užmiršimą ko 
nors, būsiu dėkingas, jei nepa- 
tingėsit parašyti “Draugo” 
Redakcijos adresu: A Vana
gaitis care of “Draugas,” 2334 
S. OaJdey Avė., Chicago, EI

Kas norės talpinti paveiks
lus k. t. chorų organizatorių ar 
jų rėmėjų, tai tik-už atskirą 
mokesnį. Knygynų ir gaidų 
krautuvių apsigarsinimas kai
nuos už visą puslapį 50 dek, 
pusę 25 ir ketvirta dalis 13. 
Užsisakykite iš anksto.

1L Vanagaitis

OBBiMBMimE

Koki:; kompozitorių vei- 
: mišios, giesmes, kanta- 

dainos. opere- 
itraukos etc. ?

7> Kas numatoma ateity •— 
konepi'tai. vaidnimai etc.®

si Choro bendras skaičius ir 
kiek išpuola sopranams, al
tam'. tenorams, bosams ?

h' Kiek solo dainininku?

dięriį, rugsėjo' 16 dieną bu v - s u 
liūgas parapijos susiriiikiniW 
išrinkti bazaro rengimo knmisrj 
J komisiją tapo išrinktos Šož 
tos: J. Glaviekas — prės), J. 
ga — vice-prez., Ig. Pigaga ■ 
rašt., Emilija Zakarienč—II r 
nariai komisijos: J. Totila, I. 
kauskas, M. Cenkųs, J. Barysa^^§ 
V. Barysas, P. Vaškelevičius, 
Voiungisr P. Kasiuos, P.
P. Aliukas, P. Snarskis, P. AdžUo-g?* 
ras, M. Nedzveckas, K. Kurei^^^^^ 
Eleonora Džiaugienė, A Baubl|ę^^S 
nė, Julė Aikšnorienėj.E .Akstinf^^^ 
nė, Monika Skendfelienė, M. GD 
vickienč, M. Avietienė, p-lės L.
puliute, P. Vileikaitė, J. Volun'gh^’/^j 
te, P. Barysiutė, A. Mitukieniey^T^^ 
Nedzvedienė, Viktorija PuteTienŪ/ 
A. Glavickiutė ir L. Volungevr- 
čius. Sąstatas komisijos aiškiai 
parodo kad bazaras bus pasakmiū-..
gas. So. Worcesteriečiai suprato- -flS 
reikalą parengti šiuos fėrus, nes-- 
naujoji bažnyčia reikalauja daug-. ^S 
lėšų. /«

(ĮmlMfctel^pfcitarBhbiiir 'sudaryti 
iierprtvarkę -seimui

jfs&žiav'iĮHp komisijos raportas" 
L Vaiąąn^p'ir K.“Kiškio priimti. 
Šią vasarą ?del'.trumpo laiko išvaj 
ravimas neįvyko. t
Pel 1926 metų vasaros apskričio 

L'važaayimui komisija išrinkta iš 
fe.Jll.atų: S. Bugnaitis,-J. Versec
kai, Px_Skeivis.

Įnešimai 9-to skyriaus
J. Kad centro valdyba rūpin

tųsi '■ suorganizuoti Fed. skyrius 
km r jų dar nėra/

2. Kad Federacijos skyriai 
šelptii. kitų koloniją draugijų na^ 
dus draugišku patarnavimu ku
rios priklauso prie Federacijos.

3. Kad kongresas pasirūpintų 
organizuoti spaudos draugijas to- 
ise kolonijose, kur jų dar nėra, ku
rios platintų katalikišką spaudą.

' 4. 32 skyrius' įneša kad’ Fede
racijos centras pasirūpintą išsiun
tinėti skyriams proklemacijas, ku
riose būtą išaiškintančius inefden- 
tis su priešingomis katalikams 
srovėmis, dėl kurių Amerikos lais-' 
vajnaniai atskalūnai kelia protes
tas ir skleidžia melus apie Lietu
vos valdžią ir tokiu būdu mažina 
amonių prielankumą Lietuvos rei
kalą rėmime.

5. Kad Federacijos skyriai 
remtų atsilankančius iš Lietuvos 
svečius kaip tai krikščionių dėmo-

" kratų pirm: kun. Šmulkštį.
6. Žad renkamos Lietuvai au-

1 kas butų visos 'atiduotos tam tiks
lai nepaliekant nei kiek Federaci

jos centre.
ms, nusiSKųsaamas saa rainas ne- 7 j£a(į kandidatai būtą per
leido erti priderančiai rast, parei-lstatomi Federacijos centras, ..bet

/Tam suvažiavimui maršalka. 4iš- 
rįnktas V, Jakas.

Nepribuvus pirm, pagelhinin- 
kui Petrui Daužvardžiui, išrinktas 
tam. suvažiavimui vięe-pirm. V. 
Kudirka. ‘

Užsiregistravo sekanti atstojai 
3 skyriaus, Boston, Mass.: J. Jaro- 
ša, M. Žukaitė, P. Gudas, JL Kil
ni o niutė, V. Sereika ir A. Kasius- 
kaitė.

9-to skyriaus, Mont ello, Mass.: 
R. Švetkaitė, M? Abračinskas, A 
Viščiniute, T. Kubilius, P. Skeivis, 
F. Tamulevičius, P. Gutautas.

14 skyriaus, Nonvood, Mass.: 
V. J. Kudirka, J. Verseckas, K. D.

Gryžęs į Chieagą kompoz. A. 
Vanagaitis, žada paruošti 
spaudai naujų solo dainų. So
listai turės gražių dainų. Va
nagaičio dainas publika labai 
mėgsta. Visi galėsite gauti 
naujus leidinius pas X. Strum- 
.-kį Brooklyne.

Praeitais metais' daugį Vana
gaičio dainų buvo parduota. 
Vilnių, VEaldą, Iteimdzi-Drim-; 
dzi. visi chorai dainuoja su di
deliu pamėgimu. Ypatingai 
Vilnių.

Dabar žada leisti solo dainas 
dėl vidutinio balso. Tai bus 
■‘Dzūkų kraštas,” “Godelės,” 
‘ ‘ Aš bijau pasakyt,” “Tai gra
žumas dukterėlės” ir apie 
“ Mūnšainiuką.” Gal dar pa
siseks išleisti “Muziką” ir 
“Naktis svajonė ; papuošta.” 
Tos dvi, tai dneū-:.

IK skyriaus, Čambridgė, S£ass. 
kun. Pr. Juškaitis, A. Vaisi airi kas. 
M. Sundfikienė, J. Smilgis, A Bi- 
ronaitė, A. Zaveekas, V. Bingelie- 
nė, L. Praspefiauskas, A Tulienė 
V. Jakas, B. Jakutis.

32 Skyriaus,1 Eavvreuce, Mass.: 
S. Bugnaitis.

'Sniilgienė.
■ Skaitomas praeito suvažiavimo 
protokolas tapo priimtas su patai- 
mu M.' ■Šeikis vietoj Norwood, 
iMass. turi būt So. Boston, Mass.

Pirm. M. ’AbračinĖkas raportuo- 
ija,. jog dirbęs kiek jėgos ir aplin
kybės leido. Raportas priimtas su 
pagyrimu.

Raportuoja raštininkas B. Jaku
tis," nusiskųsdamas kad laikas ne-

Mc.Ž' 
irui.'' 1 
atsakyt: iki 1 gi 
Lauk-'""". žini'Į ar 
kino-'i. I<a<t atet-
jai pasistengs tą padaryti, ir 
be to. malonėkite parašyti po 
straipsnelį iš choro gyvenimo 
arba šiaip iš muzikos darbuo
tės. Prašau parašyti trik, kiek 
Jūs išgalėsite. Kas bus talpi
nama. pranešiu.

Tai dar no viskas. Toliau. 
Prisinskite choro fotografiją ir 
vedėjo. Iš fotografija pada
lyti klišę, reikalinga keletas 
doleriu, lodė] ąš prašau chorų 
asignuoti tani reikalui -) dole
rius. už kuriuos jums sugrąžį- 
sin tą klišę ir fotografiją. Kli
šė bus atvirutės didumo, kuria 
jūs galėsite visados naudotis. 
Jeigu kas turite tokią klišę ir 
nemanote choro perorganizuo
ti. tuomet prisiųskite seną.

Vedėjai už savo klišę primo
ka 3 <lolerhis. Prašau po savo 
paveikslu pitdėti vardą pavar
dę. gimimo vietą ir nuolatinį 
adresą.

'Chorai taip pat pažymėkite 
visu pirmą valdybą ir choro 
narius, suskirstant į balsus: 
Sopr.. alt., ten., basas. Lai- 
kykitėss abėcėlės taisyklių, t. 
y, keno pavardė prasideda rai
de A, bus pirmutine, o keno 2

gas. Raportas priimtas. kongresas išrinktą centro valdybą
Raportas iš iždinigko J. V:ersec-jr -paskirstyte vietas.- • .- . •

,ko gražus if priimtas su pagyri-
■piu. x
y Raportas iždo globėjo T. Kubi-i^^^. prisiųstą jog apsiima Į een- 
jio prifmtaSČ'b‘ifitras iždtf globe-jtr<J valdybą.

'jas J. Glineefes nėpribuvo. I g xj A. apskritis pageidauja 
N. A. Kat. Seimo Komisijos na-.^j Ke<Įeracijoą sekretorijatui bū

rys Pr. Gudas raportuoja, jog vėl® mažinama alga.
kęs kiek buvo reikalo. , ' j_o į pedęrąeijos kongresą rug-

Nūtarė vienbalsiai N. A. Kata-^^.jo U-12-13 dd., 1925 metą, 
likų Seimą sušaukt PadėkavonėSįp^jiadciphia, Pa. atstovaut N. A. 
dienoj 26 d. lapkričio" 8. m.

. N. A. Katalikų Seimo Komisijų ttas praspeliauskas. 
buvo išrinkta baland. 5-d. 1925 m.
,iš šių ypatų; Petras Daužvardis pHia, Pa. apskritis nutarė apmo- 
Pranas Gudas, Jonas Jaroša, An-i^t kelionės lėšas 50 dolerių. Ap- 

’tanaą Vaišianskas, K Vencius, pa&k61yt -A-. Vaisiausk-as $25
J. Kudirka, M. Abračinskas, V.!lel atstovo j Fed. seimą ir suko

sėję savame;, tambridge,;Paulauskas, A. Zaveckas. 0 šian'hektuota šiame suvažiavime $8.75 
Prasidėjo 1:30 vai. po pie- įvažiavime dapil.djta komisija. DjJglėšų atstovui į Fed. kongresą, 

kun. Pranciškus Juškaitis. S federacijos N. A. apskrit.
,-at einančiam suvažiavimui vieta 
jpa skirt a Montello. Mass.
! 13. Naujos Anglijos apskričio 
■-a.id.vba išrinkta: pirm. Amanas 

‘Vaisiaūskas, pagelb. Antanas Za- 
icckas, rašt. Steponas Bugnaitis, 
|ižc3. Juozapas Verseckas, iždo glo
bėjai : Tadas Kubilius ir Povilas 
jGptautas.
Į 14. Fed. N. A. apskričio attso- 
iva n Jonas Jaroša ir Ben. Jakutis 
pranešė jog bus- rugpj. 16 d. š. m 
Bos'ono apielinkės mass-mitingas 
Miešimui protesto prieš Lenkijos 
atstovą Skszyinskį.

Ni&as suvažiavimas užgyrė 
lietuviu vienybes rūpinimąsi 
Lietuvą.
Suvažiavimas uždarytas 5 

po pietų per pirm. M. Abračinską. 
fe Idą atkalbėję vietos kleb. gerb. 
ro ti. Pr. Juškaitis.
Pirmininkas — M. Abračinskas 
Eaš t įninkąs — Ben. Jakutis.

8. Nteatalankins kongresai! 
kandidatui į centro valdybą, kad

PROTOKOLASKl
A. L. R. K. Federacijos Naujo

ms Anglijos apskričio suvažiavi- 
as buvo rugpjūčio 9 d., 1925 m., 
vč. Panos Marijos Nekalto Pras.

‘d*

apskriti išrinktas moksleivis Leo-

H. Atitartu i -seimą Philadel-

WORCESTER, MASS.

Didžiausias koncertas
Sekmadienyje, So mėnesio 27 

dieną, 7:30 valandą vakare, Vin
česteryje, Bažnytinėje salėje, yra 
rengiamas didžiausias koncertas: 
Koncertas kokie dar iliekad nebu
vo visoje Naujojoje Anglijoje. 
Traukiamos stipriausios artisti
nės pajėgos. Tai bus tikrą artis
tų dainininką koncertas. Kiek
vienas liuosai galės patirti kas tai 
yra ir ką tai reiškia tikrą daini
ninką koncertas. Pasirodysime 
kad mes lietuviai turime toje sri
tyje stiprias pajėgas ir kad galime 
surengti tokius ar net ir geresnius 
už kitataučių koncertus, o daini
ninkai tikrai parodys savo galybę. 
Reikia pažymėti kad šį koncertą 
rengia patsai klebonas kun. K. A. 
Vasys, o jeigu ką jis pats rengia, 
tai rengia tik kas geriausio ir ko 
niekad dar nėra buvę.

Kad geriau supratus šio koncer
to nepaprastingumą pažvelgiame 
į dainininką sąstatą:'

Dalyvaus ponia M. Čižauskienė. 
Clevelando Operos vyriausioji dai-. 
nurinkę, dainavimo mokytoja. Mes 
pažįstame p. Čižauskienę, bet jos 
balso jau nebepažįstame, tai visai 
skirtingas balsas ir joz valdymas 
negu seniaus. Panašą balsą ir dai
navimą galima gal būtų išgirsti 
tik Metropalitan Operoje. Ponia 
,Čižauskienė taip-gi tame sekma
dienyje giedos bažnyčioje per su- 
mą.

Dalyvaus p. Mitrikaitė. Jos 
dainavimas, jos balselis tai tikrai 
tveriantis už širdies. Nors būtų 
surambėjusi širdis, kad ir akme
ninė, jos balselis eina kiaurai, 
minkština ir švelnina kiekvieno 
širdį..

Dalyvaus p. R. Juška, baigęs 
Yale Universiteto muzikos skyrių. 
Tai vyras, vyriškas baritonas, vy
riškas dainavimas ir vyriškas pa
sirodymas kokio toli gražu kitur 
nerasi.

Yra pakviesta dalyvauti p. Kat- 
kauskaitė iš Hartford. Tai kon- 
traalto kokio- retai kur galima 
girdėti, ir manau niekas kitas ne
girdėjo ir nežinojo kaip tik hart- 
fordiečiai.

Dalyvaus p. J. Žemaitis/' Jau
nos, pradinės, bet daug žadančios 
pajėgos.

Koncertas susidės iš solą, duetų 
. ir piano.. Graži proga visiems m u- 

zikos mylėtojams išgirsti gražiu 
dalykų. Čia galima bus patirti 

' kas tai yra dainos dailė. Tad sek
madienyje vakare, Rugsėjo 27 die
ną, visi į AVorcesteri, visi Į Bažny-' 
tinę salę, kad neatsilankius nerei- . 
ketų paskui pirštų krimsti.

Rengėjas

rligsėjb 26-toj, sųb’atos vakare 
6:30 po pietų> Lietuvių Svetainėje, 
1414 E. Avė., Akron, Ohio.

Bus puiki programa. ^Išpildys 
gabiausi lietuviai artistai iš Cleve
lando, Columbus ir vietiniai. Taip
gi turime už didelę garbę praneš
ti Tamstoms, kad dalyvaus mūsų 
programe Vincas Greičius ir gerb. 
Stasė Greičienė dainuos solo. Grieš 
puiki lietuvių orkestrą visokius šo
kius iki vėlumo.

Tamstą atsilankymas yra labai 
pageidaujamas, o jūs iš to turėsi
te smagumo ir džiaugsmo.

Komisija.

SHENANDOAH, PA
LDKS. 91 kuopos yra šaukia

mas susirinkimas 27 d. rugsėjo 1- 
mą vai. po pietą po No. 210 E. 
Center St., tai yra pas pirmininką 
T. P. Križanauską spaustuvėj. 
Tad-gi maloiniai yra visi nariai
kviečiami į šį susirinkimą. Susi
rinkit, nes turėsim daug ką pakal
bėt kas link naudos mūsą kuopai 
ir visai organizacijai. Tad-gi pra
šau neužsimiršt laiko ir vietos. Vi
si atsilankykit į šį susirinkimą.

Rašt. H. Ulčinskas

HARTFORD, CONN.
Su nekantrumu čia yra laukia

ma paskirtos dienos rugsėjo 27, 
kada kalbės Lietuvos Seimo atsto
vas kun. A. Šmulkštys. Žinomas 
dalykas, kad kiekvienam, kuris 
tik jaučiasi lietuviu bus žingeidu 
ir svarbu jį išgirsti. Bus parapi
jos mokyklos salėj.

Jau prasideda rudeninis sezo
nas. Rugsėjo 19, vyčiai turėjo pir
mą balių ir puikiai pavyko. Ant
ras dar šaunesnis žada būti rūgs. 
26 su.geriausia muzika. Senus ir 
jaunus kviečia vyčiai 1

Pramoga bus parapijos mokyk
los svetainėj. K

Rep.

CLEVELAND, OHIO
Pirmutini šio rudenio vakarą 

vakarą rengia Liet. Kat. Draugiją 
Našlaičių Fondas ir Federacijos 22 
skyrius. Tame vakare turėsime iš 
Lietuvos--atvaižavusią svečią, L. 
K. jaunimo atstovus gerb. kun. St. 
Kiškį ir studentą A. Tylenį. Gerb. 
svečiai kalbės apie Lietuvos jau
nimą. Teip-gi dainuos gerb. J. 
Čižauskas. kuris jau daugelį kartą 
linksmino publiką savo gražiai iš
lavintu balsu. Dainuos solo E. Mi- 
siūtė.

Tėmykite kas bus ir kur bus, bū
tent: sekmadieny, rugsėjo 27 d., 
1925 m., Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Avė. Durys atdaros 3 
vai. po piotU pradžia 4 vai. Nuo
širdžiai kviečiame visus.

A. B.

Dėkingos Motinos UudyffiaS
AuHčicu pacituotas laiikas kalba pats ui mto. Jis "A 

vienu ii daugolio laisvanoriA tnatna pi metimo,
liudijant apie Knksnraa daraiuTna, <autu» naudojant Barabina 
niro viduriu užkietėjimo, Titanų dtagfio, Mduriartas 
Cdiarrhoea).

Bambino pavyzdis ir Dr. Richterio Koyta Mo
tinoms bus pasiusta dykai kiekvienam, kas tik 
pa rri kaišu*. Bambino parsiduoda viaoae v ii s tini s® 
po 35c bonka, arba ga&aa gtsti tiestai 3 IkSo- 
rttcriįoa.

F. AD. RICHTER & CO.
Berrv &. South 5th StA, Brooklyn N. Y.

toki 
apie

vai.

ĮlMJGTiKUŽBOCEHTyi
Atsiųsk 60b.> e gausi, ne pini- 

&bet žolėmis, daugiau, kaip 
. Ką reikštų žmogui $1.000. 

jefe jis sveikatos neturėtų? Būtų 
riteai tuščias įniktas tokiam žmo
na. Mūsą Žbfes yfk kas kita. Su- 
leE3c5 sveikatą tūkstančiams, su- 
le&cs ir Jums. Pataiso nesveikus 
fiiliiriiis^ pttišaliha Strėnų skaus- 
ufe kastftį, dusulį', patrūkimą, 
ikanamas jfro krūtinei, nemj^suge-

Atsiųsk 10e., gausit 
fisekią žolių ir knygų kataliogą.

JS,?.

AKRON, OHIO
Linksmą vakarėli su šokiais ran

gia šv. Stanislovo P. L. S. Draugi
ja išvažiuojant medicinos studen
tui. Antanui Kalvaičiui mokyklon,

SO. WORCESTER, MASS.
South Worcesteriečiai juda, 

bruzda, dirba, rengiasi prie Auš
ros Varto parapijos fėrn, kurie į- 
vyks lapkričio 23-8, 1925, šv. Ka-

‘ Korespondente

Paieška u Joną Radzevičių, prieš ka-' 
rą gyvenusį Argentinoj^. Ketinu va
žiuot j Suv. Valstijas. Maloniai prašau 
man pranešti. PRANCIŠKA RADZEVI
ČIŪTE:, Slavikai, šakių apskr., LIETU
VA arba V. MARKUZAS, 9906 Cascade 
Avė., Detroit, Mielu (R.-24)

Neveiklumas ir stoka inicia
tyvos, dideli priešai pažangos.

e? kaa&i»

NAUJAS IŠRADIMAS
* DEKSNTO GALINGA “MOSTIS 
Gydo, Renmatiznia, Ranku, Kojtf, 
Nugaroe skaudėjimą. Šalti, Rauku, 
Kojų, tirpimą. Duau^, Galvos -V—,,, 
dėjimą, ir teip visokuts skaudėjimu* 
( fik ne i^pa* ).
Tukstančuu amoniu yra iSsisydo d 
milijoia^dar 'nežino apie tai. 
Dcksmo G^jjnsa Mostis yra 
verta aukso, i kiek' ji pati sver 
Be naudos gydymo.
Kaina 75 centai, 5».5O ir $3.00,

KJauifcife pas apgelccrins teip 
DEKEN’S NEVgžDISCOVERY 

OINTMENT.

Šoksnis 0ia.tm.ant Cd.
518 MAIN ST. BOX 352
HARTFORD, CONW,

............O.Ū.Ū.-CTE 

DEL'APRŪPINIMO 
©MOTINŲ IR JŲ •
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

*«e^jwqr

Dept 2

Duokile gavo kudilani rinkamą pra
džią gyvenimui penėdami jį Bdr 

’den’s Eagle Pienu,

Jei Jmsiūsite Sį čųSžSfgnnnf? f 
Bortien Compahy, Borden Building, 
(idrfcy jie pasakys "jūžų kalboje, 

jūsų kūdiki su Ėaglė Pienu,

Th>
New: 
kaip*

STRAIPSNIS 138 ■
18-24 mėnesių — keturi sykiai 

dienųj
7 ry>'. — i'ornnical. oatmea). mana- . 

vi; (Uiip Muisčiau). Dt)ok su pientą 
at-l>n su <viostu. Minkštai, virintas kian- 
šinis kas dvi ar trys dienos. Kartkar-^ 
išmis kapotos vištos ant skrudintos' 
duonos. Pieno atsigerti. Sėliną bisfcyii 
tas su sviestu, arba pasenuai duona.sfe 
sviestu.

9 ryte. — Sunka vieno orandžiauSi
11 ryte. — Jautiena. kajx>tos atf 

drožtos; avienos kojelių ?ardumynąSį 
Į smulkiai supjaustytos vištienos. Splnrt-, , 
.ro. aspaTago. dynės. p<’rkoStos virinte^ 
;<>m<>itės. virti; morkvi).' Keptas obu<U- 
lys ar obuolienė. Pasenusi duona 
sviestu. Po gl-mam mėnesiui keptost 
knivs« ir gprsfi virti šabiilhonal.'

— Vištos ar :rvies buljonas sti-' 
ar pfba’tHTsia duonn. KianSE-s 
\žit.i pudingas, virtos siyv^‘ 
skvitas arba duona su

— Mannvrj ar klfii kvlctinf^^ 
virty po dvi va Lindi), ta-v,:.., 

tris šaukštus, su nrenu.
Pieno ntsijerii. Biskvitas ąrri 
sviestu. -

r v. Kmlikini reikia duoti'InayJf.ČN
ž--ii mėsos iki septynių meti;. Ir mėsdS 
porrtyu vaiko valduose turi būti drių, 
dano* tik svkj tuopoje f'r labai mažĮŠF 
.Jei sistema susidaro iš riCbh; vnlfdfą: 
lurlneitj proteino, kaip: ^kiaušRVlaiį pfcg 
.pos. žirniai, "žuvis, tai> mėsos galfmą 
sai nežinoti, nebent rekomenduoja,’ 
dyl jas.

Mof inos? kurios turi kūdikius bet 
znli Jij žfnilyti. stipriiri rękomendtlO 
nm Flordotfs Easlo Pienus dėt burti 
čitj. Tai puikinusias pienus sartu 
su eryntaasiu raktum. Bbrtfert’k’ 
Plenns ,vrn maistas, kuris statęs - 
kams vikrias kojas lr sfiprtus iįin' 
.Jis diimln viriknt svorio teikrtltrigū 
svei kuinui. J J rekomenduoja, . 
dėl' ir, micfttns Jmkybės. Tei»n«Į| 
kaip vartoti Eaęle Plona.

irtų iš tetpanėlų npmirsinimtj ir ffltaĮggjgž 
Vlsn’l dykai visas Informneljas.
i>rižiurėti kndtkj Ir savo pnėią,

rę ir pasitiek ateičiai-



sumins
ATSIMOKITE VISI

Bostono ir apylinkių lie- 
mai utsiininkite, kadketver- 
ffrugsėjp 24 d. įvyks , kun. 
Suįkščio prakalbos Municipal 

.mĮriingą .salėj, So. Bostone.
7.45 vaj_ va^ Sueiki-

Rengėjai

T^r

Com-

Kampas Massachusetts ir Huntington Avenue, Boston, Mass

SYMPHONY HALL

jbs salėje, kurioje paprastai 
koncertuoja pasauliniai artis
tai. Lietuviams -bus progos 
gražiai pasirodyti 'ir tautos 
vardų iškelti.

Koncertą ruošia Lithuanian 
American Chamber of 
merce of Massachusetts'.

SUSTREIKAVO ^BARBE- 
RIAĮ ;

Panedėlyje sustreikavo Bos
tono barberiai. Streikuoja 800 
vyrų. / Tas palietė 350 barber- 
nių. Streikininkai reikalavo 
$25 minimam algos savaitėje ir 
vietoj 62 vai. kad būtų 56 vai. 
savaitėje.

Šie reikalavimai buvo išpil
dyti ir barberiai grižo'darban.

r -, PROGA LIETUVIAMS
& Šį rudenį Bostone pradeda- 
•imas judėjimas už tikybų ir

ratų sugyvenimą. To judėji- 
priešakyje yra Charles F.

eller iš Elizabeth, N. J. ir in-
*Ųėnas Kedar Nath Das Gupta.
JJĮabar žymūs Bostono veikėjai 
-^-profesoriai, kunigai, laikra
štininkai kas ketvergą susiren
ka j Twentieth Century klubą 

..svarstyti apie šio judėjimo vy-
kinrmą. Nuo lietuvių į šiuos 

ii* susirinkimus kol kas tesilanko
tik Pranas Gudas, nors pakvie ■ 

įT timai buvo išsiųsti ir kitiems
lietuvių veikėjams. Šis judė- 

Ę jimas bus nemenkas ir apie jį
rašoma Bostono didžiuosiuose tingai mergaičių, 

jp dienraščiuose. Visuomeniškas 
tp. tautų pasirodymą;

£
f

PRASIDĖJO PRAMOGOS
Jaunimo pramogos — šokiai 

jau prasidėjo. Pirmi šokiai į- 
vyko praeitos sukatos vakare 
parapijinėj salėj. Juos suren
gė L. Vyčių 17 kp. Gražaus 
jaunimo, daugiausia čia augu
sio buvo prisirinkę daug, yp^- 

* \. Visi links
mai pasišoko. Skirstėsi pilnai 

u tam tik- patenkinti pramoga. Šią suba- 
rais programais be abejonės;tą, rugsėjo 26 d. vėl bus pa
gaus didelę publikaciją. Lie-{naši pramoga parapijinėj salėj, 
tuviai šios progos, reikia tikė- ^490 F. Sevonth St. Apylinkės 
tis, nepraleis ir puikiai pasiro-■ jaunimas ir-gi kviečiamas at- 
dys. šliaukyti.

Šokikas

. Butov r-- 
ŽINIOS

Bus Duodamos Visiems Dykai. 
Viena sąvaite prieš grėb. Ba
bravičiaus koncertą,. tai. yra 
tarpe Rugsėjo 27 d.—Spalio 4 
d., visose lietuvių įstaigose bu «* 
dalinamas naujas leidinys dy
kai, su tikslu supažindinti lie
tuvius su būsimu; mūsų kon
certu.

Klauskite.

AUCTION SALE
8 šeimynų 15-kos kambarių namas 

su visais naujos mados intaisymais. 
Parduosiu subatoj, September- 26, 192.* 
kaip 4-rlos valandos po pietų po No. 
3 Partridge Avė.. Somerville, Sfhss. Ka
rą reikia paimti nuo Sullivan Sęuare. 
Broadway atveš iki Partridge Avenue. 
Platesnių, žinių kreipkitės pas Roman 
J. VASIL, Auctionierių, 409 Broad ■vv^y, 
Room 3, South Boston, Mass. Tel. 
South. Boston 02343 t CR.-2+)

WBABRAVY<M,US > H*

'•X Ą

4 i;; Špalio-Octobėr, S3O“po pietiį

BUVO BĖDOJ
Bostono “American" prane-, 

še, kad Cambridge'ietis Jo- 
seph Rosulas buvo bėdoj. Pas 
jį buvo krata, rasta mūnšaino 
ir buvo teisėjo Edvard A. 
Counihano nubaustas ant $50. 
Nubaustasis lietuviškai vadi
nasi Juozas Kasiulis ir jis yra 
nuo “tikybinių burių” pasi- 
liuosavęs.

J ATSIDARO SEMINARIJA
Ketvirtadieny, rugsėjo 24 d. 

atsidaro šv. .Tono seminarija, 
Brighton. Mass. Šįmet semina
rijoj bus penki lietuviai, bū
tent: S. Kneižis, F. Norbutas. 
J. Šokas. J. Skalandis. J. Jan
kus.

J. B.

SUVAŽINĖJO LIETUVIŲ 
VAIKĄ

Utaminko vakare So. Bostr 
ne prie P ir Barter S:, trokš 
suvažinėjo Ii rievių Sadr.K 
vaiką 7 m. amžiaus.

VIEŠNIOS
Rūgs. 23 d., antradieny. Į 

“Darbininko” redakciją. atlan-Į 
kė p-lės Ona ir Prane Kašėtai
tės, Montelios veikėjos. P-lė 
Pranė žada Bo-tone mokinti

“APKALBOS IR MEILĖ” 
SCENOJ

Šv. Petro parapijos choras 
(smarkiai rengiasi pirmu kartu, 
(scenoj perstatyti: “Apkalbos 
ir Meilė." dramą 2-jų aktų, su 

(dainomis ir šokiais. Painokos 
i teatro jau prasidėjo ir labai 
gvrnai eina. Vaidinimas bus 
spalio 25 d. Tą teatrą bus ver
ta kiekvienam pamatyti, nes 
tai perstoto Lietuvos kaimiečių 
gyvenimą. 0 kiek gražių dai- 
nelhi išgirsite! Bus ir muzi
kantas su lietuviška armonika. 
Bilietus galima iš anksto nusi- 

{pirkti pas choristus.
Kadangi. “Apkalbos ir Mei- 

. nėra išleista knvgučiu, tai
•kitoj kolonijoj nebus progos 
''pamatyti. Spalio 25 d. atva- 
Ižinokite i Boston’a namatvti.

A. B.

REIKALAUJAM AGENTŲ
PILVO IR NEMAUMO SKILVIO 

naujas išradimas ant kataro 
Skaudėjimas ir svaigimas galvos paei
na Iš vidurių, kraujo aečystntno ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. Einlk 
infusion, išgydys i 3 savaites. Pre
kė 75c., baksas (pusė tuzino) Hž $4; 
dėl tonsilų ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo ir po krutinę naudok Einike 
Mostj, prekė $1, $1.75 ir $3.00. Gali
te gauti kožnoj aptlekoj arba pas išra
dėją Z. EINIK CO., City Hill, St. 
Union City, Cpnn. (L.-28)

“Darbininko” skaitymas ir 
rėmimas, tai darbininko susi
pratimas.

18 METŲ SOUTH BOSTONE

0R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

Artistas J. Babravičius šian
dien po pietų atvyko i Bostonų. 
Jį pasitiko didelis lietuvių ir i 
svetimtaučių būry 
Babravičius spalių 4 d. duos di

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

Temikit Musų Atidarymą

Taip-pat

Moterų ir V yru Parėdai
VISA EILĖ VAIKAMS DRAPANŲ

Pikas rinkinys Odos dirbinių
SIUTKEISIŲ, RANKINIŲ KREPŠIŲ IR SKRYNIŲ
PREKĖS AUKŠTOS RŪŠIES, 0 KAINA ŽEMA

Nepraleiskite musų atidarymo.
NEPAMTEŠKIT, ĮDOMŪS DALYKAI JŪS LAUKIA

Rugsejo-Sept. 24. 192S
383 BR0ADWAY, Arti E St., SO. BOSTON, MASS. 

Kalbama lietuviškai

Pne COLUMZBIA ROAD — pui
kus 3 šeimynų 13 kambarin namas 
su maudynėms, pečiais, šiluiria Ir 
t. t. didelis tiražas ir geriausia a- 
pielinkū; gab.prrkruž $10,000.

VĖLIAUSIOS MADOS 4 šei
mynų kampinis namas po :5 ir 7 
kambarius katrai, visi improve- 
mentai, 4 garo' (steam) šildųifu'pa
čiai, elektra ir .besteik ųuše ^akro 
Žemės .. ąugštos klęsos, ąpieiinkėj ; 
reudų $2,400. i metąs,, prekę $19,- 
500, $4,000 Įnešti ir lengvos išly
gos. ‘ '' ' ? ' •

LITHUANIAN A&ENCY 
361 Broadway, So. Boston, Mass. 

BlšfūmOūūf
VALOYBy AORESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininką*? — M. Zoba.

539 E. Seventh S t.. So. Boston, 
Telephone South Boston lolB—J.

Vice-Pirminink.as — J. Petrauskus,
250 Gold St., So. Boston, Masa.

Prot. Raštininkas — P. Tamošiūnas, 
161 W. 7-th St„ So. Boston, Mass.

Pin. Raštininkas — M. šelkis,
40 Marine Road, So. Boston. Masa 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Masą 

Tvarkdarys — T. Zalkls,
7 Wlnfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre-
flą neOSdienJ kiekvieno mėnesio, 2-r, 
valandą po pietų, parapijos salėi, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass'

DR-STĖ LIETUVOS DUKTEBŲ 
PO GLOBA MOTINOS SVŪ

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

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

Vfce-Pirm. —• Ą. JaoušonieBė,
1426 Colmnbla B<L, So. Boston, Masu 

Prot. Rašt — O. Slanrięaš,
443 E. 7-th St, So. Boston, Mas, 

Fin. Rašt. — J. Kėys,
115 G Street, So. Boston, Mass.

Ižd. — O. StaniuUntė,
105 8-th Sh, So. Boston, Masa. 

TvarkdarS — O. MtoglrdienS,
184 8-th St, So. Boston, Muša.

Draugijos reikalais kreipkitės visados | 
protokolų raštininkę. Draugija lattu 
savo sustolnkiinEB kas antra utarnia^ 
ką kiekvieno ©įnešto 730 vakar®, 
parapijos gvetatoėj ant Penktos gafr 
vSs, Soath Boston, Mass.

i
I

l

D. L. K KEISTUČIO DRJ08 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. ZaUeckąB,

514 E. Broadway, 80. Boston. Masu 
VIGE-PIRM. — Povilas Ruka,

95 C Street So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Maeejuas* 

450 E. Seventh St, 8a Boston. Mua 
FIN. RAST. — Juozapas VlakerlfinA 

908 E. Broadvmy, Sa Boston, fiast 
KASIERIUS — AnSr. ZaUeckas, 

611 E. Ftfth St, So. Boston, Mase.
MARg.AI.KA—KhzimferM Mikaillonl*.

906 a Broadvray, Ha Boston, Meak. 
D. L K. KetetaSto Drangija laika

“Chicago Tribūne” štai ką ra
šo:

Joseph Bpbrovitch returged to 
Greh’estra' Hali /b_r janotherAecitaf ~ 
lašt night, and proved all over 
again not ouly that he is first 
class operatie material, būt that 
he is quite as good a tenor as one 
is likely to find outside of opera 
and a good deal better than Sev
erai who are in. As a matter of 
definition he belpngs in a lyrie 
persuassion, for further descrip- 
tion it has ąuality and he is a 
sineere, honest singer vrho has 
respeet for both piteh and emo- 
t jonai possibflities.,”

Chicą^os “Daily News” rašo:
- A tenor voke of - tmeomon 

beauty, . rąngc iand ,power,. \vas 
heard for the seednd tinie this sea- 
son , lašt' Friday eveningr w,Hen 
Joseph 
irinian 
secend • 
HąĮL ' ’

“He Aras heard in soine Russian 
songs by vafious composers aifd 
again. did his perfeet musieal 
style, his euiotional appeal,. his 
Bitenae man ne r -oftiiterpretation, 
and his.’ goodi. stage . dėpartmeat. 
foniri a ready-.responsfe vrith his 
aūdience.” ; . . v . . ■ ■

Bobrovitch, the Lith- 
opęra ’singej\ gavę his 

song Teeitai -in. Orchestra

,fLosdos Eve,” JTfiryember 22, 
192Ž 5 * ‘ : '

"Have yoa beard the new Lithuaniau 
cinsvr \vhona the Dhke of Connaught 
introduced.to London before^he left for 
Beuųlie Jaozos, Bobroritoh-BabraTi- 
čnts is his trarne. Vūth au accent on tbe 
“<■" and other variations, būt saerci- 
fully they cail bis Boltrovich over 
here: Sir George Arthur: gavę parties 
for- hiaa after the Duke le£t, and ;:ot 
the Hon. Urs. Henry Edvrardes to 
garber souie knovriedgeabie people, ih- 
ckidiiig įthe greatest of the crities, to 
hear h i m. And" oh, bow beantifully be 
sang. Cesar Cui, Rachisaninoft. Gret- 
(•haniiiov. and Lithuanian folk songs.’

■'nuroti pamažu suvažiitaja D rl- 
fj >scnli« kraštų bshsų b«o dainos 

)«■•»:. vyrai su jarsiais vardais EB- 
iįo. Tofc< yra ir 3. Babravif-tos.

•Vrp 1909 ir 191+ »rtiĮ jis baisį 
Pelšrrjo Konservatarija 8? t? P** 
inet ’^fužės; 1 d. Įstoja j D. Ma-Skros 
Tecį. lai po temiras. Tęs darbavosi 

1919 va. pirmauji tenoru. J/v*-

Lovos laikraščiai štai ką ra
šo ipte Babravičių.:

Ikkia pažymėti, kad tai pir
mu kartu Bostono Istorijoj, 
kad Lietuvys Artistas atsistos ■ 
ant :os pačios estrados ir pa
reik savo talentą, kur daly
vavę tik gabiausi Pasaulio 
Art.i, t. y. Bostono Sympho- 
nijc> Svetainėje.

(ii nepadarysiu klaidos pa- 
sakųa.inas: Gąrbė Lietuviams, 
kad m mes susilaukėm savo 
vier.ančio, kuris labai plačiai 
paakinėjo pasaulyje ir buvo 
paliestas koncertuoti kaipo 
žygis tenoras D. Maskvos 0- 
perk^ graikii karaliaus Alek
sams rūmuose, -Paryžiaus dL 
džiusiose operose.: didžiausioj 
Lor.bno ISv«t ai nė j e,. ‘ ‘ Štein- 
vayHall,” aukštuose anglų 
d i ('Jonienės rūjpuose ir pas 
AMpos hercogą • Coimaugbt 
(H.R. H. Dukeof Connaught).

’lassachusetL Lietuviai se
nai atsižymėję pažinime dailės, 
tbJ: n^*a abejonės', kąd šūva- 
žigsiš visų apiėlinkh] išgirsti 
Jucio Babravičiaus žavėjaučio 
bako, kuris taip plačiai paspė
jo ;as įžymėti.

Tikietus patartina nusipirkt iš anksto šio laikraščio ofise arba Sympbay Salėje. ■« 'k ®.
Prašom pasirūpint tikietus iš anksto todėl, nė? tikimės daug publikos iš svetiiuatn-ių ir būtų-gaila, 

jei lietuviai patys negalėtų išgirst savo talento.

TIKIETŲ KAINA NUO $1.00 iki $2.50.

Koncerto surengime vadovauja

Lithuaniaii American Chamber of Commerce of Massachusd.J

šv. KAzrammo r. k. de-jo3 
VALDYBOS AKTKMAI

225 t Street, Se. Boston, Mana.
Vlco-plra. — J. GrnteJtekAž,

1S7 M Street Ha Bosam. Masa. 
Prot. Rast. — VI. Mickevičius,

405 Thifd St., S. Boston, Mass.

Ofiso Tel. Res. Tel.
Ųhiversity 8831 Prospeet 0415-M

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

DAKTARAS J. LAIŽIUS
(SEYMOUR)

Iždininkas — L.
111 Bewsn frt, HaPBes! 

Tvarkdarys — P. . ■
S95 fi. JTPth St, SdlBh

Tel. Ha Boston 270

J. MACOOMELL, M. D.
KuikalbBti ir Ustnviika^

(BTBO saulzvdob: Rytais Iki. 9 vai 
Po pietų nuo 1—1 
Vakarais nub6—f"

8^ B. Broadway, Be. Bostoa Syd« aštrias ir kronlškąs užslseofe 
justas liftas vyrų, taoterą ir relfe 
pagal tžHmsSus metadaą, kaip tal> 
nltra-srtelethdsis spinduliais, tiparto 

-žiburiu, thėrmo toertpa, to Mtafa 
tfektro jnedttaHŠta& budais. Ęez®« 
tMunojfl krątiją. Maginą, Ir 
duTns save laboratorijoje. Nutranr 
kiu K-Ray pareikštas. Teipftl 
teikiu patartinus laiškais.

Ofiso oa!asde«x»« 
nuo I ryte- Iki 9 vSu|i 

1TĖST BB0AwAY 
South Boston, Jfass.

(Antros tetos) 
Telefoną®—■— ■ B- S- W09

Naiijasl Liėtnvis Dentistas g 

DR.ST. A. GALVARISKli 
520 E. Broadway, S. Boston j 

į Ofisas atdaris nuo 9 vai. ryto Iki g 
į 12 vaL ir ndo 1:30 vai. po pietų s 
į Iki 5:30 vai. rak. ir nuo 7 Iki 9 S 
j vai. rak. šventą dieną pagal srasi-s 
I tarimą. ‘Tel. S. Boston 4435 g

dantistas

OH. A. J. GūfiMAN
(GU1U.USKA3J

mUSKVOVESUl
lietuv-sa^okatas

PRAKTfKUOJA DtŽEJUOSH
TOL Sa Boston 0828,

*' M. V. GASPER
■»"
Resltencfi
Ofise TelšOF1SCOS2

SOUTN BOSTOTLMASS.:
414

TeL S. B. 8543

BROOKTOtf.MAfiS.:
684No.M^stmt;

«el i o
BEStt>BN6n6š k

; TEL So. Boston 0508—W.

lietuvys dantistas

uadšdiMj ktekvtenB sStoadn I4&3 v 
pa nistg.šsn^eš Stmca

-n— 1 ■> fįiimii ■ ■■ '.imi ii ■ **>■■»**

(Kampai

Avenue

nedgldlen} kiekvieno tnaesfe, po nura. 
004 Washlngton St, Boston, Haas, 
1.-30 vai, po pietą. Ateidami ant «osl- 
rinttaj atsteosHte sg saga dsbg&v 
nanft aartj aftu^J gri
rašyti*

sav »iv»uwtty( tauuAU jdubmmh 
Ofiso valandos z

030.0 1M 12:00 ryta to nau 1:80 
ikl.5 to noo 8:00 Bd 8 vai. vakare, 
OBUas aždarytaa subatoa Vakarai a 
to nedSldieBlais, talp-gl seredomts 
nuo 12 diena uždarytas.

’(“Keleivio” name) į 
(torso Valatvdm: nao 9 iki 12, nuo! 

d» Iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 vakar*. / 
Šaradomis nuo 9 Iki 12 vai. dieni j 

nuo 9 iki 8 vak Medi Į 
uotais nuo 9 Ui 12 (pagal eutartf į 

3O6S«9ęSC3SS6SCSMeC«3SSS»S«»CM963^6aiSS»




