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Eina nuo 1915 m

Du garbingu svečiu Bostone Žinios iš Lietuv

ne:

bet vakarienė gilėjo

f-

-j - ATIDARĖ RAMO STOTĮ " 4U'sUi>- _ ’

DIDINA GAMYBĄ

Kainu 4

Šilalė, 
nutarimu 
turi būti

DALYVAVO IR RUSAI
Tokioj, Japonijos sostinėj.

VISŲ ŠALIŲ KAT 
9ARBMMCA1

172-rus
35.5IM)

1925 m. Rugsėjo 26 Šeštadienis, Nr.467

iškilmingai ati- 
stotis. Į- 

misijonierių paulistų.

. deracijos kongresas. J kon- i 
gresą atvyko Įketuri delegatai | 

Rusi jos.

| PRADĖJO MOKSLUS
' N<-\v Yorko ('ohunbia imiver-
• ritėtas pradėjo sa
!akademiškus motus
! studentų.

STREIKĄ) PRIPAŽINO 
NELEGALIU

Meksikoj buvo sustreikavę

TVARKOSI
Valsčiaus Ta r 
'.■įsame inie.-t-. 

nutiesti šaligat

TAUTIŠKOS MISIJOS

Pereitą seredą, rugsėjo 23 d. 
Bostone prasidėjo taip sakant 
tautiškos misijos. Tų misijų 
misijonieriais yra gerb. kun. 
Šmulkštys, Lietuvos seimo at
stovas, Krikščionių Demokra
tų partijos pirmininkas ir ar
tistas, dainininkas Babravi-

į»

“ g >1

ptif CANTRAJMEN1AJS,
sSOMENIAIS IR ŠEŠT

| LIETUVOS SEIMU ATSTOVO O. KUN. A 
J ŠMULKŠČIO VAKARIENĖ IR PRAKALBOS

Bostono ir apylinkių Lietu
viai prie tų iškilmių gerai pri
sirengė ir šauniai pasirodė. li
tas rengimasis nebuvo veltui. 
Bostono lietuviai pasirodė ne
paprastai.

Prieš tūlą laiką Bostono lie
tuviai profesionalai ir biznie
riai sutvėrė Lithuanian Cham- 
ber of Coinmeree ir jos prieša
kyje stovi apsukrūs vyrai. Tos 
organizaci jos sumanymu buvo 
pakviesti artistą Babravičių ir 
surengti jam koncertą didžiau
sioj ir puikiausioj Bostone sa
lėj — Symphony Dali, kur visi 
didžiausieji artistai koncertuo-

Rugsėjo 23 d., trečiadieny 9 graži gerb. svečio kalba sužudi- 
v. vak. atvykęs LietuvosSeiino no visus dalyvius, todėl pokaL 
narys kun. A. Šmulkštys aps-ibos užl>aigimo visa salė nuai- 
taus lietuvių būrio pasitiktas (įėjo griausmingu ,plojimu.
So. Bostono stoty, nulydėtas i į Sunku būtų apibudinti visus 
Šv. Petro parapijas svetainę, (tas minti 
kurioje aukštam svečiui pa
gerbti suruošta Šeimyniška va
karienė.

Jau nuo 8 vai. vak. į svetai
nę prisirinko didelis .-kaičius 
lietuvių, 
prasidėti tik apie 5:S0 vai. 
vak., nes gerb. svečią vežęs 
traukinys gerok<d ])asiv’la^o.

Apie 9:30 v. v. į svetainę at
vyko laukiamas svetys kun. A. 
šmulkštys,kun. Urbonavič ians, 
kun. Strakausko, Lithuanian 
American Chamber oi Coiu- 
merce pirmininko V. Jenkino ir 
narių: vaistininko Šidlausko, 
dr. Lanžiaus. Mikalausko. Švi
tros ir <laugelib kitų lydimas. 
O jau vakarienės dalyviu tarpe 
matėsi “Darb.“ rvd. 'P.Gudas, 
L. D. K. S. pirmininkas A. Vai- 
siauskas, L. H. K. Fed.III sk. 
pirmininkas J. Jarošas. ar
tistas J. Dikinis. p-Iės Grybai
tės ir Ktburiųtės ir eilė kitų. 
Vakarienę atidarė klebonas 
kun. Urbonavičius, kuris pa
kvietė vakaro programi vesti gramo dalyviams padėkoju 
artistą J. Dikini 
rinimo šeimininkų patiektomis 
vaišėmis pradėta vakarienės 
programo dalis. ‘Vakarovedė
jas trumpais bruožais sipažin- 
dina vakarienės dalyvius sa 
gerbiamuoju svečiu, o svečią su 
vakaro dalyviais.

Gerb. .-veti kun. A. šuiirlkšii 
sveikina draugijų ir organiza
cijų atstovai ir šiaip pavirtu as
menys. Po eilės pasveikinimu 
paskutinį žodį taria ge:h. kun. 
A. Šmulkštys, kuris tnnipais. 
bet ryškiais bruožais apibudina 
veik visus mūsų išeivijos klau
simus. Trumpa, bet jautri m

į RUSŲ ANGLIS FRAKCIJOJ 
į Į Franciją.; pradėta gabenti 
'anglis iš Ru.rijos. Pirmas lai
svas su angiirhis atplaukė į 
Rouen. Anglis tašanti gera ir 

| užsakyta daugiau. Pirmas lai/ 
. vas jų atgabeno 4.000 tonų.

STOLĮAI
Del kietųjų anglių kasėjų 

streiko sumažėjo geležinkelių 
kompanijų važma. Del to su
mažėjimo geležinkelių kompa
nijos turi nuostolių po $3,500,- 
000 savaitėje. Del angliakasių 
streiko geležinkelių kompani
jos turėjo paleisti 1 .->.000 darbi
ninkų.

IR ČIA JAUNIMAS MIEGA 'tuntui, tapo sustiprintas 
Užuraisčiai (Ukmergės -ų- x r-............

Daug čia yni gražaus jaunimo, l Įsteigta^ ‘' Pa\ 
bet bėda kėdelė, kad jis apstui- į rius ir įsteigtas 
dęs. laikraščių neskaito, vai■ 'skyrius. kurio 
kiojasi pakiemiais, į draugi ja-! rodos, yra kum

< ap.) Ūkininkų Sąjungos skyrii^^ 
ari o” $£jr 
* Pavasari^ 
s h manytąjį! 
m. Petraiti

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO

PASIRINKO DARBININKŲ ■ ’ Lytinių geležinkelių kompa- 
BĄNKĄ įnijų ir laivų kompanijų klerkų

Meksikos pyriausyliė pasi-junija pareikalavo pakelti al- 
■■ ■ ■ ‘ is ant lt) nuoš.

Laimingai pasitaikė, kad 
abu iš Lietuvos grabingu sve
čiu i Bostoną atvyko tą pat die
ną ir abu svečiu buvo gražiai 
pasitikti stotyje.

" "3 Artistas Babravičius atvyko 
i Bostoną seredoj 2:30 vai. po 
pietų. Vietos biznieriai ir pro- 
fesijonalai pasipuošę automo
bilius lietuviškomis ir ameriko
niškomis vėliavomis nupyškėjo 
i South Station pasitikti augš- 
to svečio. Stotyje svečio laukė 
ir miesto Fire Commissioner 
Theodore A. Glynrn Jis ofiei- 
jaliai svečią pasveikino. Bu
vo stotyje didžhjjų laikraščių 
reporteriai. Išėjus iš stoties 
reporteriai artistą nufotografa
vo. Po to būrys papuoštų au
tomobilių nupyškėjo Į City 
Hali, i majoro ofisą. Čia vis
kas buvo prirengta tvarkiam 
ir garbingam priėmimui. Ma
joro ofise suteikta lietuvių ar
tistui tokia pagarba, kokios 
nei vienas lietuvis nėra gavęs 
ir kokia retai kam tesuteikia
ma. Majoro ofise gerb. artis
tui Babravičiui suteikta Bos
tono miesto auksinis raktas ir 
knyga — Bostono miesto isto
rija.

Mūsų artistas Bostono mies
to tapo priimtas kaip koks 
Prince of Wales.

Iš City Hali eilė lietuvių pa
puoštų automobilių atpyškėjo 
pas lietuvių parapijos gerb. 
kleboną kun. Urbonavičių, 
kurs artistą maloniai pasveiki
no.

Po tok artistas aplankęs lie
tuvių laikraščių redakcijas nu
pyškėjo Į puikiausiąjį Bostono 
hotelį Coupley Plaza.

Vakariniai laikraščiai jau 
turėjo mūsų artisto paveikslą 
ir aprašymus^ Rytiniai laikra
ščiai apie Babravičiii minėjo 
ketverpn dienos laidoje.

Antras brangus svečias bu
vo kun. Šmulkštys. Jis atvy
ko Bostonan vakare. Prie sto
ties sutiko tie patys lietuviai 
biznieriai ir profesionalai, ku
rie sutiko artistą Babravičių. 
Jų vardu stotyje pasitiko greb. 
Lietuvos veikčją kun. Šmulkš
tį V. Jenkins (Jankauskas)vimąs — jausmams ir Širdžiai.

kurias pareiškė j 
m-s tam daug 

vietos reiktų ir pagaliau jos j 
vis tik ne taip Įdomiai atrody-: rinko New YdĮrke A. Darbo F<*-!?a 
tų. kaip kad gyvu žodžiu nu-! deracijos banką kaipo savo ofi- 
girdus. icijalę banką. ■

Po visų kalbų visi vakaro ; j
dalyviai dar kartą išreikšdami' C
pagarbos kun. A. Šmulkščiui ir. 
jo asmeny Lietuvai sušunka, 
tris sykius.valio! Tegyvuoja prasidėjo Jappnijos Darbo I’e 
Lietuvos Respublika! Tegy-. deracijos kongresas, 
vuoja Lietuvos Prezidentas! 
Tegyvuoja Lietuvos karinome-»i 
nė ir jos gynėjai Lietuvos Šau
liai! — pasitinkama smarkiu, 
ir entuziastišku šauksmu valio.: 
valio, valio!!!

Programo vedėjas perstoto darbininkai, dirbantieji ang- 
programo dalyves dainininkes liškai Aguila Oil kompanijai, 
paneles M. Grybaitę ir D. Ki-.Tai Meksikos vyriausyliė išra- 
buriiitę. Prie piano O. Grybai- do. kad streikas nėra legalus, 
tė ii- F. Kibm-iutė. Daininin- Ginčai, nesutikimai ir galop 
kės sudainuoja keletą gražių . streikas kilo dėl pavarymo 
dainelių, už kurias vakaro da-į darbo keleto., darbininkų, 
lyviar katu-~
čių plojimu. Programų? išsi
baigus ir šeimininkams bei pro-

ŽADA IŠEITI IŠ BIZNIO
Bostono Clieeker Taxi kom- 

;panijo> šoferiai sustreikavo 
'reikalaudami, kad tik unijin
iai tebūtų darban priimti. 
Kompanijos prezidentas pasa
ko. kad greičiau iš biznio 
trauksis, negu atsisakys dar
ban priimti neunijistus. Sakė, 
kad ligšiol buvę geri-santrkiai 
su šoferiais ir jie sustreikavę 
tik profesionališkų agitatorių

• kurstomi.

Minkštųjų anglių kasyklose Į daryta naujii radio 
darbai pagerėjo- ir anglių ga- steigta

Po pasi stip-į vakarą uždaro klebonas kun. .minama vienu milijonu tonų Per tą stotį bus propaguojama 
L rbonavičius. Ilgai dar nesi-į savaitėje daugiau, negupirma. katalikų tikyba ir inokslas.dai- 
skirstoma, ilgai dar šneku-; Pirma būdavo iškasama po lO.-pc ir literatūra kataliką tikybo- 
ciuojama ir mytai-s įspūdžiais ; 00(1.000 tonu savaitėje, o daba1-j dvasioje. Ati'b.irymo dienoj 
besidalinama. po 11.0.00,000 tonų. Tas atsi-jNev Yorko kardinolas kalbėjo

Rep. įtiko toiUl. kad sustreikavo j per radio apie sentikius tiky- 
''kietirių anglių kasėjai. |bo> ir mokslo.

I Kai pauli.-tų raida stoti.- ka
ipo atidaryta, tai pasklido ži
nios apie tai. kad radikalai ke
tina steigti radio stoti siųsti 
paskaitas savo j)akrai}>oje. ’ Pi
nigai bu.- gauti iš Ammiian 
Fund for Public Service. Ta 
fondą vra įsteigęs mili tonierms 
Cliarles Garland.

ka netolimo Gudelių kaimo ne-jva>aii 
susiprattisį jaunimą. Jaunime, įturi 

(laika.- tau būtų pakilti galingu įninku 
aru i žydriąsias dangaus mėly- įnytinis choras _ _ H

Įnoina Įsisteigti dūdų orkestrą^ 
Į Nor- nesenai įsisteigė 
(Vas.irio“-kyrius. tačiau narfųį 
įturi gana daug Iš pavasjr^ 
Įjtinkii manoma sudaryti bazalte

- ir. rodos, ‘ manbš-gK 
i dūdų orkestras!
;mis .lienmnis 

riogaloj C kini akų Sąjungos; 
skyrius at’uhirė Smulkaus Krjfey 
dito Banką, kuris galės 
tarnauti ūkininkų reikalams;“? . 

Pažvelgus į jiirmykštį AL- 
riogalos organizaci jų stovį, ro
dėsi. kad tik valstiečiai liauk^.-/ 
ntnkai čia gali turėti patogiai, 
dirvą, o visos kitos organizą<nį< 
jos vystytis negali. Bet š&Š* j 
dieną yra atvirkščiai: liatfidSc^ 
ninku organizacija nyksta..^ 
(persikrikština. kaip JakįaįLg 
lis), o Ūkininkų organizacijai 
Airiogalo’ skyrius augte au£a,_ 
Visa .tai pavyko tik.-ačiū. 
buotojams. kurie ne taip snau
džia. kaip anksčiau 'lntvę: ‘ 

Padėk. Dievo, jūsų pašeliSi,. 
augti ir ameštl'geriiš'’vai.srUši 
kad galėtu pasidžiaugti Vištip-

-'<■ , r-‘ *■. .4..-. . ’ ''.V

skyrius, tačiau 
na daug. Iš pava^g^“ 
manoma .-mlaryti

rodos,

Nutarimas jau vykdomas: be-ima įsisteigi 
veik jau visur <iaroii:;i platu.-[ Pa-kutinf 
ir ,-tiprūs (-einentiniai šaligat
viai; jei prie kurių nors namų 
buvo ant gatvės pristatytos 
“būdos.” tai jos- mtgriauna- 
mos. Iš viso Uiiestillis jau ge
riau tvarkomas, kas teikia jam

IR PAS MUS YRA NORIN
ČIŲ BŪT “MŪČELNIN-

KAIS”
Lioliai, š. m. rugjiiūčio ‘J 

dieną įvyko Loliii katalikiški] 
organizaci iu marių susirinki
mas? Besiaiškinant socialistų

(Bus daugiau)

♦momenėje. susirinkini“ atsira
do apylinkėj žinoma- jaunas 
“eicilikas.” Gavę.- žo'b ir np- 
simetęs kataliku, ėmė plačiai 
užsimojęs įrodinėti, jog .-ocia- 
listai nei tikybos negriauną, 
nei nuosavybės ncna'kiirar pas
kiri ]U'ade.i<) akijilčš’škai užgin 
činūti. jog St. Seimo J2 po-e<L 
nėra valstiečių liaud. vadai ]>a-

Prancūzai derasi su Ame
rika dėl skolų

bės panaikinimą ir t. t. Susi
rinkimas. matydamas. kad 
tiems ir panašiems šio “ponai
čio“ čia pat sučimiipa.im-.'m- 
melams nelu;.- galo, atome bal
są ir triukšmingai ]>a reik'ai a-v o

Dr. Landžius ir K. ŠiAiskas. 
Buvo stotyje gerb. kun. L rbo- 
navičius, kun. Strakanskas ir ( 
būrys lietuvių. Tš stohes visi 
nupyškėjo į parapijos «alę ant 
7-tos gatvės. kur svečiu laukė 
paruošta vakarienė ir būrys So. 
Bostono ir apylinkių lietuvių.

Ketvergo vakare Municipal 
Buildingo salėj Įvyko gerb. 
kun. Šmulkščio prakalbos. 
Žmonių buvo kupina didžiulė 
salė. Su nepaprastu rminnm 
ir žingeidumu klausė iškalbin
go veikėjo dailios patriotingos 
prakalbos. Susirinkusioji gau
dė kiekvieną kalbėtojo irrintį.

Prakalba buvo grynai pat- 
riotinga ir Į savo kalbąsavitar- 
pinių ginčlyvri dalyką ti ek te- 
dėjo, kiek gaspadinė deda pi
pirų j sriubą.

Praklabas gražiai paįvairino 
parapijos choras.' p. M. Kar
bausko vedamas.

Antro garbingo svečio artis
to' Babravičiaus viešas pasito-i 
dymas įvyks nedelioj epai io 4 
d. 3:30 vai. po pietų.

Gėrb. kun. šmuTka'io pra
kalba buvo penas daugiausia

• prottfi. o Babravičiaus Daina

“ VISIŠKAI NEPRIIM
TINOS”

Washington. — Atvyi
Francijos skobi komisija su iž-į Įpėdinis princas (Raf susižieda- 
do ministerių Gaillauv padavė vo su Švedijos karaliaus .-es-'rs 
Amerikos Iždo Departmentui i dukterimi.
išlygas, kuriomis Francija ža-i -----------------
da skolas mokėti. Amerikos j BUVO DAUG AUGŠTŲ 
komisija per tris valandas skai ■ SVEČIŲ
tė išlygas ir vienas komisijos Racconigi, Italija. — Italijos 
narys im.-akė, kad.sąlygos “vi- įkaralians il-ukters vestuvės0 
.riškai nepriimtinos.“ Franci-(buvo daug augštų svečių. Bu
jos komisijos pirmininkas į vo iš karališkų šeimynų atsto- 
Caillauv sako, kad jis pagata-^ų iš Italijos. Vokietijos. Da
rai? derėtis ir ka<l 
nvtinos.

i NORVEGAS VES ŠVEDĘ
; Yra laukiama paskelbimo a- 
ipie tai. kad Norvegijos sosto

i ui jos. Graikijos. Rumunijos. 
; Serbijos. Austrijos. Belgijos, 
į D. Brftanijos. f’ernogori još ir 
j Ispanijos.

PABAIGĖ DERYBAS
Washington. — Latvijos sko- 

jiĮ komisija pabaigė derybas su 
Amerika dėl karo skolų mokė-j Omalioj. Neb.

Sąlygos jau pasirašytos siduoda po 12c. už galioną. Tai
gazolinas atėjo j prieškarinę

azolinas par-

.:....Až&

va rtršas si;<i i mana ve. 
susirinkimo taip, k; 20 1 ne

PAKĖLĖ ALGAS
Chattamooga. — šio miesto 

plumberiai išsirmkalavo algų 
pakėlimo. Paklota 50c. dienoj. 
Dabar jie gaus po $1.5ffvalan-

SUSTREIKAVO
New Haven, Ct. — Kai Slm- 

bf-rto teatro savininkai atsisa
kė pakelti muzikantams algas, 
tai muzikantai sustreikavo. Te
atras turėjo užsidaryti.

salina žūti zi o

.p mo. 
abiejų pusių. i

I>atvija 1 Amerikai skolinga 
$a,775,000. Ta suma yra su pri
augusiais nuošimčiais.

ĮSPĖJO AUSTRIJĄ
Tautų Sąjungos TaĄ-ba, da

bar Gemrt'oj posėdžiaujanti, at
siuntė Austrijai įspėjimą, kad 
ji nemanytą api? prisijungimą 
prie Vokietijos. Austrija te
bėra dar ąlijaųtų kontrole^.

NETURI PASISEKIMO
Oak Hill, \V. Va. — šios apy

linkės angliui kasyklų kompa
nijos bando suorganizuoti iŠ 
angliakasių koinpaninę uniją. 
Angliakasiai pranešė organiza
toriams. kad jų pastangos bus 
perniek.

ORGANIZACIJŲ STOVIS
Airiogala. Ant puikiai apau

gusio DiibvsOš kranto randasi 
Airiogalos miestelis, kurio gy
ventojų dauguma yra žydai. 
Be žydų gyventojų dauguma 
yra žydai. Be žydų gyvento
jų. Airiog.-doj y-ra ir krikščio
nių. kurie užsiima daugiausia 
žemės darbu, šiaip inteligen
tų žmonių Airiogaloj buvo ma
ža. tod«l ir organizacijos silp
nai laikėsi. Dabar, atsiradus 
veiklesniems inteligentams, at-

VEDA DERYBAS
Suv.' Valstijų hravarninkn 

sąjunga New York? pradėjo 
derybas su Anti-Saloon Lyga. 
Brataminkai n/TrisTfcgd pastai 
roji organizacija, nusileistų į j r

DARBAI PAGERĖSIĄ
Naujosios Anglijos bovelnos 

pramonilinkai skelbia, kad 
pastaraisiais metais tęsęsis 
darbų sumažėjimas jau baigia- stotų už leidimą svaigalus^ 4 
si.- Jau imą gauti daugiau už- ’ 
sakyjnų ir darbai pagerėsią. 
New Bedforde darbai veik nor
maliai einą.

■nuos. “kiko.” Jei- Anti-Sal<>on 
Lyga su tuo suliktų. tai tada 
atmaina prohibicijos įstatyme 
būtų užtikrinta. „ ... 4f_ • ..

ĮSISTEIGĖ pieninė ./

Puodžiškiai (Šiaulių apškr., 
Klov. vaisė,) Nuo nusės birže-' 
lio mėnesių pradėjo veikti Ūki-; 
ninku Sąjungos įsteigta- Pub- 
džiškių dvare pieninė. Pietų- ; 
nei pradžia yra sunki, nes tik ! 
septyni nariai testato pieną :ir r 
suvežą jo tik apie 200 litrų. S 
Vertėtu apylinkės ūkininkaitis“ 
daugiau sn-ri prast iį ir prisidėti 
prie palaikymo tokios nau’dią* 
gos jiems Įstaigos. Šiemet-yi- 
scjjje apylinkėjv derlius yra įįe-. 
ras.

Kylant pieno ūkini, dtuąg 
pradėta sodinti runkelių. Sek
tinas pavyzdys kitoms apyffii- 
kčms.

SUVAŽINĖJO AVĮ

Rokiškis. Netoli Škėmų kĄi- 
m o ptts geležinkeli ganėsi p£t 
rišta avis. Traukinio išsiga- 
dusi nutraukė virvę, pab^g 
po juo ir bematant buvo 
žinėta.

gyja ir Airiogalos organizaci
jos: gvveątojaj steigia nauju< 
skyrius ir,rašosi Į buvusius or- . 
gan i žarijų skyrius.

Tš nrganizm ijų |>ereitais lai
kais geriausia gyvavo valstie
čiai liaudininkai, visijkiti skur
lio. Laikui bėgant keičiasi vis
ikas. taip keičiasi ir Aji-ipgalios 
organizacijų .stovis. . vie
tos klebonas^ j jo virtį .tapo pa
skirtas kitas. . Kamcndoj-ių 
taip pat pakeitė. ĄĮsirądo 
naujų darbuotojų. D$ką vio-

• tos klebono kam. kun. Petrai- 
|čio. p. Rupftinio ir'kH’? darbš-

PRASTAS DERLIUS jg|

Obeliai (Rokiškio .
Nuo Obelių iigt Latvijoj, 
nos labai rifmet yra , 
vasarojus ir rugiai, o nuo./ 
lių Aukštaičiu pusėų labaigtK 
ras . Nmižilerejusių vietų ; 
nes nusimnę.

IR VĖL NAUJA NE
Kriauniški (Lukšių vi 

kių apskr.). š. ui. n 
mėn. 5 d. pil. Ąl'kaląąsJt 
tąsydamas nusilupa 
Neląinijngas tą. put 
Lentas šakių npskr.4 
u - * ’fe*'~
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; Amerikos valdžia ^a^įsuke Į- 
įeiirii Aęglijp£ parimnėnto. ną- 
rį komunisįąj ^klaty^la, kuris 
kursto revoliuciją ir • viešai 
kviečia nuversti esamąją tvar
ką^

Brooklyno “Laisvė” piktin- 
damosi tokiuo Amerikos val
džios pasielgimu ir iš' pykčio 
šaukia:

5 .ne ^alicijonu kariuomene, po 
| vadovyste generolo Želigovs

kio, užpuolė lietuvius, kad šĮe 
-buvo sudėję ginklus sutarti pa-

(T H i WWkWb> ;
ed every TUESDAY, THURSDAY and ^TURDAY 
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Užsieny ________________ _ $5.50
• “> A R B I N I N K A S ”

65' West Broadway South Boston, Mass,
Tel. South Boston 0620

n and suburbs...... ..
reign eomtries yearly----- $5.50

lietuves Ministerių Rezignacija
Vilniaus klausimas taip opus, kad neg-ali mums nerūpėti. Ko- 

S'^hagos derybų eiga susirūpino ne tik lietuviškoji spauda, bet ir 
^i^&vienas lietuvis amerikietis, kuriam jo gimtoji šalelė brangi ir ku- 
ĮĮh;?I&n tėvynės meilė neišgaravo. Tėvynę mylinčių sūnų turime daug, 

mes ryškiai pastebėjome kai)} veikia į tuos sūnus Lię^uvos-Len- 
Kį Ijįjos derybos miško plukdymo Nemunu reikalais.
II- "j Toms deryboms prasidėjus, kiekvienas lietuvis pasijuto, kad kas

'titt tokio nepaprasto mūsų tautoje dedasi, todėl dauguma labai susi- 
rūpino ir su virpančia širdimi laukė derybų pasekmių. Kita lietuvių 

net perdaug Įsikarščiavo ir-puolė i desperaciją. Sandariečių, 
By^ąutininkiĮ ir soeialistM spatada pradėjo inkriminuoti Lietuvos valdžią 
ĮĮLVftniaiiR Žsižadėjime ir Lietuvos pardavime. Žinoma, toksai pasiel- 

flffias nėra sveikas lietuvių tautai, bet ką padarysi kad nemokama 
S.jstįivaldyti. Vienok, visi tie šūkavimai, kad ir mažai pamatuoti, pa- 
IBL rčdo, kad Vilniaus klausimas visiems rūpi, kad Vilniaus atvadavimas 
|ggvisiems apeina.

Eetuvso-Lenkijos derybų pradžią visuomenė pasitiko su k»kia 
tai baime ir nerimavimu ir džiaugėsi kada jos nutrūko. Bet po to 

H' -idisilaukėme Eltos žinių, kad derybos ^ėla atnaujintos. Dar toms 
."deryboms beeinant vėl pradėta spėliojimai ir pagalinus bespėliojant, 
sųtankia-uie naujo Eltos pranešimo iš Kauno 1925—rūgs. 25 d., per 
Iiietuvos pasiuntinybe, kad Kopenhagos delegacijos priėjo prie prin- 
cįpwo susitarimo ir kad mūsų delegacijos nueita toliau negu, kad 
judėjo eiti Ministerių Kabineto nusistatymas. Sąryšy su tuo Užsie- 
nįo storis Čarneckis padavė atsistatydinimo raštą, o rezultate to 
ir -visas Ministerių Kabinetas nutarė rezignuotf, tad ministeris-pirmi- 
Įlinka Petrulis Įteikė Prezidentui kabineto atsistatydinimą. Kaip iš- 
aiškinti tą Įvyki? Kairiųjų spauda tvirtino, kad Lietuvos vyriausy- 

iŠsfiada Vilniaus ir kad derybas vedanti normalių santykių užmez- 
giinui, bet dabar jau galutinai paaiškėjo, kad tie tvirtinimai neturi 
pagrindo

f|' • Lietuvos Ministerių Kabineto atsistatydinimas parodo mums kaip

: Dr. K. Jakštu suruoštoji, ge
ografinę. ekskursija į tolymus 
Amerikos -^ąkjrtUs su^žo į 

■■■ Chicagą rugsėjo7 20 d.Viso 
ekskursija automobiliuni yra 
padariusi 9,000 mylių.

Ekskursijos dalyviai tuom 
tarpu apsistojo Chicagoje, bet 
netrukus lankys kitas?’koloni
jas sų paskaitomis apie kelio
nės Įspūdžius.

Dr. K. Pakštas su žmona 10 
‘spalių išplaukia Lietuvon, 
komp. Ai Vanagaitis pasilieka 
žiemos sezonui Amerikoje, o 
bostonietis F. Zalieskis grįžta 
feostonan.

Dr. Pakštas prieš išplauk-

'-Washingtono valdžia Įsilei
džia ir iškilmingai pasitinka 
žmogžudžius Italijos, Bulgari
jos, Vengrijos, Lenkijos, Lat
vijos. Finlandijos ir Lietuvos, 
kruvinomis rankomis socialis
tus ir monarehisto Hindenbur- 
go budelius iš Vokietijas. Bet < 
kietai uždarytos durys komu- j siaut Lietuvon laikys paskaitą 

• nistui Saklatvala, kuris skelbia So. Bostone.
laisvę trims šimtams milionų in- ' ______________
dusų ir viso pasaulio proletaria
tui. Ve juiųs žodžio laisvė A- 
merikoje! Ve jums garbina
moji- Amerikos demokratija'

Paprastas bolševikėlių issi- p0 dalyvis kompozitorius A. 
šokimas. .Jie patys į savo “ro- Vanagaitis ruošiasi išleisti A- 
jų"—Rusiją. Įsileidžia tik sau .inerikos bažnytinių chorų al- 
ištikinmosius, gi neištikimuo- Į manachą. į kuri leidėjas nori 
sius šaudo ir karia, o dar drįs-' sutalpinti įvairias žinias iš baž- 
ta kitu?1 kraugeriais pravar-; rytinių chorų gyvavimo, 
džiuoti. Kas jau kalbėtų—kas- į;at] tokio leidinio labai esa- 
nekalbėtų apie žodžio ir kitas’nie reikalingi, tai nėra 
laisves, bet komunistai gali ty- • kalbo 
lėti, nes ten tikrai už žodžio 
laisvę prie sienos stato ir nu- remti ir padėti kuogreičiausia 
duobia. įgyvendinti.

BAŽNYTINIŲ CHORŲ 
ALMANACHAS

•• Dzimdzi-Drhndzi” yodevi-

nei 
todėl tą sumanymą vi- 

bažnytiniai chorai turėtų pa-

Nauji prasimanymai
Lietuvos Žinios." — val

stiečiu liaudininkų organas, >ustk'cių iiauiiiniiiKų Oi gaila.". >• 
jautras'-ir judrus yra Vilniaus klausimas Lietuvos liaudžiai ir jos pa- i(iideliau<iu atsidėjimu dergi-

I
O Statytai valdžiai. Iš paskutiniojo Eltos pranešimo mes pastebime, kad įetuv0^ Vvriau<vbe Nubodo 
fe tokia padėtis susidarė dėlto, kad Ministerių Kabineto nustatytosios ' / ‘
EgĮ, sirasą delegacijai Kopenhagoje galutinos ir svarbios instrukcijos savo ia*J
Įjgy hptoi nepasiekė mūsų delegacijos ir todėl delegacija pertoli nužengė j"’ 

čferybose. 0 tokiais atvejais, paprastai, Ministerių Kabinetai nepri- 
į. tardami delegacijai rezignuoja ir delegžcijos darbus anuliuoja (panai-

HĮ- kiną). Taigi Ministerių Kabineto rezignacija dar karta pasako mums, 
B Lietuvos valdžia Vilniaus klausimu nenusileidžia.

_ Tūlą laiką tam atgal, ėjo gandas apie nekuriu ministerių išėjima 
® iš dabartinio kabineto. Labai galimas daiktas, kad ir tie gandai turi

pamato ir padarė Įtakos Į Ministerių Kabineto atsistatydinimą.
g ’ Sunku spėti koks bus naujas Ministerių Kabineto sąstatas, bet 
g- reikia manyti, kad jis žymiai nepasikeis. Mes tikimės, kad ir nau- Į 
K- jas Ministerių Kabinetas stovės ant to paties pagrindo Vilniaus klau- j 
fe šimį, kaip kad laikėsi ir dabartinis kabinetas ir į spalių 10 dienos j

derybas pasiųs tokią delegaciją, kuri laikysis obalsio: be Vilniaus at- 1 '
fe. grąžinimo, negali būti normalių santykiu su lenkais. j1-'

R- --------- fe

I
 Svečiai

Trečiadienis, rug-sėjo 23 diena—svečių patiktuvių diena. Bos- L.jy 
tono lietuviai susilaukė aukštų svečių iš politikos ir meno pasaulio. I|įn,- 

'. Paprastai politika su menu nesiderina, bet trečiadieny taip supuolė. I 
g-gg. kad politikos ir meno atstovai mus aplankė. , I

Apie 2 vai. po pietų susilaukėme mene atstovo Juozo Babravi- i 
S? čiaus, kurį pasitiko So. Bostono stpty miesto atstovai, amerikonų ir 

lietuvių laikraščių reporteriai, visuomenės veikėjai ir Lithuaniam
|||. Aąneric&H Chambers of Commerce (Lietuvių Vaizbos buto) nariai.

:- Apie 9 vai. vak. Bostonas susilaukė kito svečio, politikos atstovo,
; Lietuvos Seimo nario kun. A. Šmulkščio. Ir ši gerb. sveti sutiko di- 

dėlis lietuvių būrys iš kunigų, biznierių, plunksnos darbininkų ir
įldthųanian American Chamber of Commerce narių

svečių apsilankymo tikslai skirtinga. Artistas J. Babravičius
Ęjjyko dainuoti jam ruošiamame Bostono simfonijos- salėje koncerte,
.^Lietuvos Seimo narys kun. A. Šmulkštys—kalbėti jam ruošiamose i

l'^Tunięipal building paskaitose.
j- Tiek vieno, tiek antro svečio apsilankymu mes džiaugiamės. Iki

Įnžin laikui mes, amerikiečiai lietuviai, nesitikėjome turį tokių artis- 
kuriais galėtume pasididžiuoti svetimtaučių akyse. Mes buvome 

^-ir-'tsame tebemaitinami menkais meno surogatais ir niekam vertais
kOTcertais ir buvome patenkinti, bet šiandien mes pasijutome, kad
sįtžtihie aukstesnios rūšies menininkų, prie kurių priklauso ir artistas 
jtefljravičius. P. J. Babravičiaus apsilankymas sveikintinas ir pa- 
p^iitohtinss, todėl mes visa, lietuviško nuoširdumo kupina, širdžia ji

e.
yy, 'Lietuvos Seimo nario kun. A. Šmulkščio atvykimas brangus tuo- 

-Jftd. jis supuolė su tuo momentu, kada mūsų išeiviją ėmė stipriai 
tis; kada tūlų srovių laikraštija ėmė Lietuvą ir jos valdžią peikti 

^et dergti, šiuo momentu mes reikalingi autoriteto, arti Lietuvos 
vairo stovinčio, kuris visus tuos aštrumus ir nepamatuotus

us išlygintų. Kad to tikslo mes atsieksime, abejoti ne
neš Lietuvos Seimo nario kun. A Šmulkščio asmeny susi-

_ kaip tik tokio žmogaus, kuris Lietuvos padėtį labai gerai
Po eilės visokių kolektorių, agitatorių, artistą ir kitokių sve- 

siudlaukėme to, ko senai esame laukę. Mes tikime, kad šio bran- 
-(svečio apsfLankymas paliks gero įspūdžio amerikiečiuose, o jo 

-grsikMho-, našiuos vįas tas mezliavas, kurių tiek daug mūsų tarpe

pasveikinami gerb. kun. A. Šmulkštį linkime geros kloties

apie >avo “niūčelninkus” (Iri- 
i niii. Lapinską ir Bielinį pasa
ltum rašyti, tai dabar susirado 
naujos medžiagos — Lietuvos- 
Lenkijos derybas Kopenhagoj 

visu įsismaginiinu. 
Žinių" straipsnius 
pamėgimu kartoja 

’i išgamų laikraŠfpaiaikiai 
disvp" ir “Vilnis." A ąd-i- 

nasi. bolševikai pilnai įkainuo- 
ikų dar
nos. ma
jų labai

ir drožia
Lietuvos

' D; 
nia>

labiau “Lietuvos Ži
rny! i Brooklyno “Vieny-

Bo>t-ono “Sandara."

visuomenę 
prasitnany-

pom 
i’ ‘ i .iftnves 
’mais.
į “Darbininkas" gana plačiai 
llnivo aprašęs Kopenhagos de 
rybas, tad nebebūtų nei pras- 
mč?> kitu sykiu tą patį daryti. 
li<4 kad kelią tom> nesąmonėms 
užkirtus ir nno suklaidinimo 
visuomenę apsaugojus, paduo- 

l<lame čia Kauno “Ryto" raštą . 
J apie JJetnvos-Lenkijos dery-J 
Įba< miško plukdymo Nemunu Į 
į reikalu:
i “ Kojienhagoj Lietuvos vy

riausybės atstovai su Lenkų vy
riausybės atstovais už vieno 
stalo veda derybas,'’ šaukia

1 “Lietuvos Žinios.“ Tos dery- 
1 bos Įvykusios taip staiga, kad-

nepašvęstiems į šių derybų es
mę ir besusiorientuoti sunku.”

su
ne

‘Kas pasidarė? Derybos 
M-nkais. Jau? Jau!” Ir 
susiorientavęs ‘ ‘ Lietuvos 
nių” bendradarbis—Bgpts visą 
“kaltę” dėl tų derybų verčia 
krikščioniii demokratų blokui.

Girdi “spauda pamauta api- 
nasriu,” uždrausta susirinkimai 
ir “tokias sąlygas sudarius at
sisėda su lenkais už vieno sta- 
lo.”

Išpliekęs kailį krikščionių 
blokui ir ėmęs aiškinti Klaipė-

■ -AM.... ... ..Al.., .

kia. Be to, Lietuvoj i vyriau r 
sybe,r - ministerio '.pirmininko 
Petrulio lupomis, Lietuvos te
legramų agentūra ‘-Elta,’'’ Lie
tuvos vyriausybės- : oficiozas 
“Lietuva” ir pagaliau Ameri
koje viešįs Seimo Užsienio Rei
kalų komisijos pirmininkas 
kuri. A. Šmulkštys tvirtina, kad 
Kopenhagos derybos veadmos 
tiktai dėl miško plukdymo Ne
munu. d mūsų laisvamaniai 
tvirtina, kad Lietuva parsi
duoda Lenkijai, nes taip sako 
“LĮetuvos žinios.” Kur-gi 
čia logika? Nejau Lietirvos 
vyriausybė drįstų eiti prieš 
tautos valinį, ir darytų savaip? 
Nejau Lietuvos seimo didžiu
ma nesiskaitytų su rinkikų na
rais?

Suprantama, kad to nepada
rys Lietuvos valdančiosios par
tijos, kurios neša atsakomybę 
prieš tautos didžiumą, tad ir el
giasi kaip didžiuma to# nori, o 
didžiuma sako: “jokiii norma
lių santykių su lenkais, kol 
Vilniaus mums nesugi-ąžins.”
Tatai ne kartą pareiškė Lietu- lj; 
vos vyriausybė. Laisvamaniai įj: 
nori primesti savo nusistaty-. 
mus derybų' reikale, Wt kai ji] j j 
nepriėmė, tai jūs ėmėte šauk-1 <5 
ti, kad Lietuva puola Lenkijos i :5 
glėbin.

Ne Lietuvos valdančiosios Į įl 
partijos stumia Lietuvą, bedug-' -i 
neri, bet jūs. ponai laisvama- 
niai, savo prasimanymais a 
trukdote Lietuvos atstatymo 8 
darbų. X

x Niekas jums nedraudžia kri- X 
tikuoti valdžios, tą jūs galite s 
daryti, bet kam melais ir pra-. 8 
simanymais žmones klaidina-: 8 
te ? O gi tam. kad pasidarius g 
daugiau medžiago.* savo parti- S 
niam kromeliui jr kad visą tą į 8 
kromelį susidėjus apt savo par- 5 
finio vežimėlio į Lietuvos sei- g

- ^Vargiai rasime’ pasaulinėje 
Totorijoj, tokį nfrotikį, kad val
stybė padariusį policinę sutartį 
su ,.kitįą? kaiųąyųiška valstybe, 
tą, ^avo sutaptį jųdošiškai .su
laužytu, užpuolama savo kai
myną./ kada tas tokio užpuoli
mo netikėjo?

1920 m. spalių m. Lietuvos 
atstovai susirinko su Lenkijos 
atstovais, kad geruoju susita
rus ir nustačius sienas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių. 
Po kelių dienų derėjimos, spa
lių 7 dieną, likos pasirašyta 
Lietuvos ir Lenkijos sutartis, 
sulig kurios lenkai atsisako vi
sų pretenzijų prie Vilniaus ir 
Gardino su visomis tų miestų 
apygardomis kaipo neginčija
mai lietuviškomis žemėmis. Bet 
tuo pačiu laiku, kada Lenkijos 
įgaliotieji atstovai tarėsi su 
^Lietuvos atstovais, lenkų val
džia pačiam Pilsudskiui daly
vaujant darė planus ir rinko 

į kariuomenę, kad Lietuvą, už- 
j puolus, -ir spalių 8 d. su'rinkti-

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprėdalai ne
bus patčmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po _ 65c boaką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y,

tyli vieną dalyką, kuris jo žo
džiais betariant nepašvęstiems į 
Klaip. konvencijos esmę skaity
tojams irgi' sunku susiorieutuo-

-Jis sako Ūsu Nemuno neit ra - 
iizaviniu Lietuva pasirašydama 

. Barce'onos sutartį sutiko su 
Lenkijos ar kurios kitos valsty
bės malkų Nemunu plukdymu.” 
t’ia p. Bgpts pamiršo pridėti, 
kad Lietuva sutikdama su mal
kų plukdymu yra pasižadėjusi, 
teikti visas lengvatas joms 
plukdyti. Suprantamas daik 
tas. kad malkos sumestos Į Ne
muną, nenustačius tam tikros 
plukdymo tvarkos, negali 
plaukti.

Miško pirklys leisdamas savo 
prekę Nemunu turi teisę kuriuo 

Inms būdu ją saugoti.
Tą teisę pripažįsta jam ir* Lie

tuvos vyriausybė žadėdama 
teikti visas lengvatas miškui 
plukdyti. Visos lengvatos miš
kui plukdyti yra labai plačios 
prasmes posakis. Jį gali ko- 
m-.-ntuoti vieni vienaip, kiti ki- 
• ain. Tų lengvatų turiniui duo
ti ir yra reikalingos betarpiškos 
derybos. Derybos, kaip jau bu
vo rašyta, vedamos grynai miš
ko plukdymo technikoj reika
lais. Tie reikalai vienų yra su
prantami palčiau, kitų siauriau. 
Lenkai pavyzdžiui norėtų sueiti 
į normalius ekonomiškus santy
kius su Lietuva, norėtų daug 
ko išsiderėti, o Lietuvos vyriau
sybė yra pasirengusi tartis tik 
dėl lengvatą miškui plukdyti, 
arba tikriau sakant Lietuvos 
vyriausybė nori sureguliuoti 
technišką miško plukdymo dar
bą. Kadangi norai yra nevie
nodi. tad reikia derėtis. Tos 
derybos kaip clerybos nėra joks 
nusileidimas lenkams. Yra tik
tai svarbu, kad jų vaisiai duo
tų kuo siauresnę prasmę, “vi
soms lehgvatoaas, ” kurias mini 
Klaipėdos konvencija.

Jeigu “Lietuvos Žinios” pri
pažįsta reikalą vykdyti Klaipė
dos konvenciją, tad nėra ko 
stebėtis tomis derybomis, jos 
būtų turėjusios Įvykti, neatsi
žvelgiant į tai, kas būtų buvęs 
prie valdžios vairo. Kaltinti 
krikščionių demokratų blokas 
delitų derybų kaip derybų nč-

lokio: pą^Ęihddįd ^įki^tiįę 
-rS-.JL i-cizv J--...;

finio vežimėlio i Lietuvos sei
mą Įvažiavus. Juk čia taip 
aišku!

P. Virkutis
-----------'

Tai? Uata 2488

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Building 
294 Washington Street

Boston, Mass.
Valandoi: 9 A. M. Iki 5-M P. SL

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston

Telepho-ne East Boston 1490 
gypeniio vieta

^7 Gorham Avenue, Brookline 
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS
koris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą Ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdienę 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų -išsky
rus Šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis Įvairiais reikalais pas 
manę, F.' Kneižio adresas yra 
toks?308 E Ninth Street, TeL So.
Boston 1696.

g

EXTRA! EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Snecialistai Receptų Išpildyme
Del Susipažinimo Su Kostumcriais Parduodame 

Viską Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti Į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikus4 cold 
ėream'us ir visokius tonikus dėl nktukų. Taip-gi 

' turime naujausio išradimo molio dėl veido.

Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

Pas mus yalima yauti ir Sereros raišti!, nes 
mes esame ayentai Scrcrts Kompanijos.

l. ž/akyn ųs sii_;nč;a!n į \-įsa< dalis svieto. Pinigus sius 
kit >u užsakymais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašu

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CASPER>

J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G.

617 E. Broadway So. Boston, Mass
<Po Imperini Teatru).

TEN IR ATGAL
Nupiginto Kaina

iš YORK O į 
KAUNĄ ir ATGAL

(Karte taksai ekstra)

Puikiausia įroga aplankyti 
savo tėvynę už numažintas 8 
klęsos kalnas ten Ir atgal. 13 
Hamburgo keleiviai yrą prl- 
stafetutoml specialiais triiuki- 
ntals J vietas p<y prižiūra pa- 
tjTUšfjj. toiKltiktortų.

United Americanlines
JetatSei*fcawhh

Išplaukia Kiekviena 
Savaite

Sonetui ield&nv ir Itūų (n-
. bile ■

Tai Ne Sapnas
PirniŲ-pirmiausia* išplaukimas

IŠ irsw YORK’O TIESIOG I KLAIPĖDĄ

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS
EKSKURSIJA LAIVU “LlTUANIA”

13-tą Spalio^ 1925—Pirmą Kartą Istorijoj
Re^uli.-iris pnsažieriuis laivus vt?žš ekskur<ij:į stačiai j Tėvynę LietuvT.

IŠ NEW YORKO j KLAIPĖDĄ
Iziivų. iš traukinio i t raukiu j--t iesiai iš ]H>n<> į portą—lai tikra gerit- 
dėjysrė šcimynnin.c. moterims- ir valkams. Tuojau užslsakyklt vietas 
ir prisidėkit prie būrio ekskursantų. nes kibi proga važiuoti stačiai 
į KlaiĮ>r<!;} greit nepasitaikys.

Kompartijos jrityręs palydovas- Jnsįj tautietis Juozus Smitras. Va
žiuos drauge Ir sųitelks savo pašalpą.

Išplaukimai iš New Yorko:
Laivas ‘ ‘ESTONIA ”....................................... 22 Rugsėjo
Eksk. Laivas “LlTUANIA” ........................... 13 Spalio

Tiesiog j Klaipėdą
Laivas “ESTONIA“.......................................3 Lapkričio

' KAINOS-LAIVAKORČIŲ:
> ’3-čia klesa'-į Klaipėdą ..................................$107.00

S-čia kl. į Klaipėdą, perkant abi pusi, snčedysi $44.50, $181.00 
2-tra klesa Į Klaipėdą...................... ....................<.. 4Į132.50
2-ra kl. Į Klaipėdą, perkant abi pusi, suČėdysi $27.50, $247.50

“Heiul Tux" ir ,'RevenUe-Tax" ntsklrlnm.

Kreipkitės prie vietinių agentų, ar Į
BALTIC AMERICA LINE

y \ ,9yBroadWM,^w.York ... ■ X
jgse|
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|Vių, ęgtikfevių įr p*tiktuyi$ T**| Vlsdas Bendrovės
Ją ruošia mūsų šaunios piraiiainkas, sveikino svečius pra-

P«1wio' Galint* yra »i«k'

W0RCESTER, MASS.
Maironio Parko Bendrovė 

rengė savo metinę vakarienę, ne
dėlioję, rugsėjo 13, 1925. Apie 

sveei

Kaina 75- centai, >1.50 ir $Xtt3, 
ir 10 cantu extr* už panitmtis*. 

klauskite pa* pptjakorraa taip 
DEKEN’S DISCOVKMY 

•BffJOT.

Pekaaii „Ointanent
■ 18 MAIN «T. BOX 3»» 
HĄgTFftRįP,QQN»

Mairinno ^Psrko 
reikti* širdingą *|>ad$£ą 
rėmėjams, .5' '< '•

A<id£riūs, gi,spaliiį^ _ 
- dieną, pa Suvalkų sutArįiis

'sįrašymo, lenkai užėmė Vilnių, 
kurį šiai dienai laiko.

^Lietuvių tauta tokį lenkų 
judošišką. žy^į neužmirš ir prie 
pirmutinės proogs lenkams at
silygins. Amerikofe lietuviai, 
sudalydami didelę lietuvių 

_ tautos dalį, privalo prisidėti 
prie Vilniaus vądavimo iš len
kų vergijos. Am. Liet. R. K. 
Federacijos XV KongresasVil- 
niaus vaadvimo reikalu užgynė 
sekamų rezoliucijų:

‘ ‘ Skaudžiausias ir didžiaū- 
sias šiuo laiku Lietuvos reika
las yra Vilniaus vadavimas. 
Kongresas šiuo reikalu ragina 
visus lietuvius katalikus Ame-

Montelios šv! Roko parapijos 
pabaigtuvių piknikas, įvykęs Ro 
muvos parke rūgs. 19 ir 20 d. labai 
gerai nusisekė. Per abi dienas 
žmonių atsilankė labai daug. Pa
rapija turės gero pelno. Klebo- 
mii kun. J. Švagždžiui atvažiavus, 
veikmas atgijo.

Vakarienė

Vakarienė labai paprastas daly
kas,. nes kiekvienas žmogus kas-

bet kaadngį 'dabartiniai* laikais 
.ne tik bolševikai meluoja, tai ir 
gaidžiams sunku patikėti. Jeigu 
oras mus “sufūlintų,” tai tuomet 
dešros važiuoja į parapijos salę įg 
ten įvyksta tas nepaprastas parup
simas. Girdėjau ir . apie kokį tai 
bankrotą, bet aš nesupratau ge
rai, todėl bankroto klausimą pa
lieku išrišti po vakarienės.

Alaušų vėpla

rikoje remti įsikūrusią Kaune dien vakarieniauja, bet šita vaka
vimui vaduoti Sąjungą.” rieng’ apie kurią aš manau, tai
Taipgi kongresas užgiria Lie- liePaPrasta vakarienė. (trys šimtai svečių suėjo į gražiai
tavos valdžios padarytas žv.1 . PlrT?sia-i? į MaiMyą^stįj. betaine
gaus, protestuojant pHešLen-l .
kijos konkordatą su Vatikanu. Larįemj
Visur, kur tik bus galima, Fe- “leidgs>’» r.£ MętęmŠą-
de racijos Centras ragina sky- .jungos 15 kuopa šį šeštadienį, rug-
rius bei apskričius spalių 9 d. I 
rengti prakalbas, paskaitas a- 
pie Vilnių ir rinkti aukas Vil
niaus vadavimo reikalams. Be 
to, ragina kad kiekvienas Lie
tuvis spalių 9 d. Vilniaus vada
vimo reikalams aukotų bent 
vienos dienos uždarbį.”

Taigi Federacijos Valdyba 
prašo visų skyrių, kur tų sky
rių nėra i Federacijų priklau
sančių draugijų ir kuopų, spa
lių 9 dienų surengti koki nors! 
tai dienai paminėti vakarėlį. J 
Gerb. lietuvių dvasiškija yra' 
prašoma spalių 9 d. atlaikyti 
gedulingas pamaldas už žuvu
sius lietuvius kareivius.

■Federacijos valdyba spalių 9 1 
dienų patartų paminėti šia 
tvarka:

• Iš ryto pamaldos už žuvusiu: 
kareivius.

Vakare prakalbos, deklema- i 
cijos ar tai dienai parinktos ; 
dainos. Rinkliava Vilniafts va- 

\ davimui. Aukas galima skirti 
Vilniaus našlaičiams, arba tie
siog Vilniaus vadavimui. Ka
dangi šiais metais spalių 9 die-

sėjo 26 d. Romuvos parke. Kad 
atsilankę daugiau galėtų suvalgy
ti, ruošiama patrepsėjunas su 
džiaziniu ir ne džįaziniu orkestru.

Vakarienės katiluose verda apie 
150 jardų dešrų. Atsilankę į va
karienę turės suriesti bent-po 1 
jardą. Bę dešrų, bus dar'ir-ki
tokių “tinksų, ” bet juos galima 
bus matyti tik į vakarienę atėjus. 
Visa kainuos tik, rodos, $1.00. 
Pradžia tos vakarienės saulei nusi
leidus, apie 8 v. v. Montelios gai
džiai spėja,. Jkad. oras b.us “nais,”

g*WHWRMMH*

k

čitukį

HARTFORD, COHN.
Spalio 4, d. ,3 vai. po pietų šv. 

Trejybės lietuvių bažnyčioje bus 
nepaprastos iškilmės. Bus vieti
nis vyskupas, suteiks sutvirtinimo 
sakramentą arba dirmavonę. Nors 
dar tik 4 metai kaip buvo čia dir- 
mavonė, bet girdėti, kad bus 
daug, kurie rengiasi primti tą sa
kramentą. Gerb. klebonas kun. 
Ąmbotas, kun. A. Vaškelis ir sese
rys pranciškietės jau darbuojasi, 
duoda tam specijales pamokas., 
kad visi būtų gerai prisirengę.

Rep.

kalbėle ir kvieti kųn. K Vaši ves
ti teliauB prognęaą..-

Muriktiiški p^ęgnsno dalį at
liko: kvartetia, Marijona Afiša us- 
kiutė, Marijoną Ginkįųtė, Juozas 
Ginkim, Viness Sudęyaiųs ir Juo
zas Žem»įi*i^. kuria pritarė pia
nu ■ smuiką,’Vladas Dubickas; ba
ritono solo, Bapęias Juška; trio 
Juozas Cinkus, Vincas Suderskis 
ir Juozas-Žemaitaitis: '

Khlbėje kun. K. Vasys adv. A. 
J. Mileris, adv. P. 'Baublys, kun. 
J. Čaplikas ir kon S. Pąvilanis, 
Šv.'Kazimiero Spaudos Draugijos 
įgaliotinis.

Včorcesteriečiai ilgai laikys at
mintyje šitą vakarienę, kuri pasi
sekė .visais žvilgsniais. ^Skaičius 
žmonių parodė kąd visiems rūpi 
Maironio Parko gerovė ir gera 
ateitis. Per trumpą laiką daug nu
veikta, bat vvorcėsterieeiai vieny-

NORWOOD, MASS.
Subatoj, rugsėjo 19 d, įvyko šv. 

Cecilijos choro koncertas Stouh- 
ton, Mass. Publikos susirinko pil
na svetainė. Visi klausėsi gra
žiausio ir didžiausio koncerto. Vi
si choristai ir .choristės artistiškai 
atlaikė savo roles. Po koncerto 
buvo smagūs šokiai. Koncerto 
rengimo komisija susidėjo iš Vin~? 
eo Stasevičiaus, Kazio Viesulos iri 
Aleksahdro Medveekio. 
žmonių atsilankė iš kitų 
lių.

gali'svetimi jrižiiįprii 
tt x laikair ir proga, tiri- •<
reikia naudotis, kad iš žmonių j 
gauti pinigai eitų dėl tėvynės ąp- j 
švietos ii’’labdarybės reikalų, tajp- .] 
pat ir dėl neturtingų moksleivių, , 
kad tie pinigai neštų dėl žmonijos ■ 
šimteriopą naudą, o ne tik 4 nuoš. < 
bankoj esant.

Toks tai gerb... kun. Daniūno iš-* < 
sireiškimas. Nebe reikalo jį dau
gumas, ypač moksleiviai, vadina ; 
moksleivių tėvu. Ištikto jis tokiu 
ir yra. Man pačiam, ne tik dėl 
tikieto prisiuntė parvažiuoti ant ; 
vakacijų ir per tris mėnesius pui- : 
kiai vaišino, bet dar ir didelę do- , 
vaną man -išvažiuojant įteikė 
$15.00 auksu. Už tokį jo gerumą 
aš nežinau, kada galėsiu atsilygin
ti, vien tik Dievas galės jam at
lyginti . .....

Taip pat ir 50 parapijoeA tuš
čiomis neSMčx Aušroa Vartų 
P. M. dr-stė, kųri_yra Nashųoj 
veikliausia ir daųgMusia pasidar
bavus, kaip dėl bažnyčios taip dėl 
tautos ir-kitų labdaringų reikahj, 
surengė vakarėlį ir šokius ir viso 
pelno sumoje $60.00 dr-stės pirm, 
y-lė O. Bugailaitė man įteikė. Už 
tokią gausią auką tariu širdin
giausią ačiū Aušros V. dr-stės na
rėms ir jos pirm. O. Bugailaitei, 
nes ji buvo įnešėja ir užmanytoja 
šio darbo.

Taip pat ir šv. Onos dr-stė pase
kė Aušros Vartų P. M. dr-stę ir ji 
surengė pikniką ir iš padaryto pel
no man paskyrė $150.00, kuriuos

na pripuola penktadieny, taigi- 
penktadieny geriausia ir minė- 

jti arba dėl labai svarbių prie 
įžasčių nukelti šeštadieniu af 
sekmadieniu. Bet nors ią ma-, 
žiausia kolonija spalių 9 dieną! beje dirbdami nori kad tas par- 
privalo paminėti. į

į Taigi visi už Vilnių, už.Ge-: 
jdimino kulną, už Aušros Vai--: 
: tus, už Vytauto kapą ir pa- 
: vergtuosius mūsų brolius ken- 
‘čiančįus lenkų persekiojimą.;
|Visi Vilnių vade ti!
! K. j. Km nskas, 
• * Fed. Sekretorius!

NASHUA, N. H.
Šiemet per vasaros vakacijas 

turėjau progos būti tolimuose ry
tuose, Nashuoj, N. H. pas kun. P- man įteikė dr-stės pirm. p. B. Kas- 
Daniūną. Jis yra didelis patrio
tas ir karštas tėvynainis, pasiren
gęs ne tik turtą, bet ir sveikatą 
paaukuoti. Jis prie kiekvienos.i 
progos, kas tik prie .'jo atsišaukia^ 
tėvynės ar’ labdarybės reikalais; 
tai jis vis aukoja ir duoda. Todėl 
ir nedyvai, kad jis neturi susitau
pęs šimtų arba tūkstančių dolerių.

.j Sidėfi įrie pirkimo -daugiau- iėrų Gerb. kun. Daniūuas man sake, 

. kad butų didesnis kapitalas įvesti kad esąs įsišiūrinęs ant keletos 
„ naujų pagerinimų.

Prie pasisekimo vakarienės daug! rus pasilaidoti. Bet daugiaus nc- 
pasidarbavo segančius: Gna Si-.Įmanąs laupyti ir j bankus krauti, 

' dabrienė, Marijona Ščiukieuė, Do- j kad ten jie rūdytų be žymios 
' micelė Ragaliauskienė, Ona Šir-1 žmonijai naudos. Jis sako.
>,vinskaitė, Marcelė Kirmilienė, A- nigai gauti nuo gerų žmonių ir to-

kas liūtu -dar gražesnis. Bendro
ve nuoširdžiai- kviečia hnones pri-

tūkstančių, iš to jam užteksią mi-

paravičienė. šio pikniko dėl ma
nęs surengime, daugiausia rūpinos 
ir-darbavos dr-stės pirm. B. Kas
paravičienė, bet taip-gi ir visos 
narės neatsiliko, nes kaip priežo
dis sako, “koks vadak, tokia ir ka
riuomenė. ’ ’ Tai taip yra ir su šv. 
Onos dr-ste. Kokia pirmininkė, 
tokios ir visos narės. Taigi tariu 
širdingiausią ačiū • ne vien dr-jų 
pirmininkėms ir narėms, bet ir vi
siems atsilankiusiems rėmėjams, 

;kaip ant pikniko, taip ir ant va- 
i karo.

L. Vyčių 20 kp., kuri daugiau-
pi- šia susideda iš čia augusi© jauni

mo, bet jos visi nariai-ės yra veik-

Svirtkįj jįMĮlpeą$q Hęighta, iH„- 

d. ru^.h«Xg g^4Žiavę»c gąs gerb. 
kleb, Dąiįįiįną ir brolius iš Lietu
vos va^jiodugaą^rąį n^Bs. 
Lietuvoje būdaaūks gerbi kun. J. 
^yirskąs buvo visus pinigus įšsilei- 
dęs, tik dfel’&.sm bepasilikęs, bet 
dar $ tą pačių ir man malonėjo 
penkinę suteikti. Itž tokį gerumą 
gerb. kun. J, Svirskiui tarąi šir
dingiausia ačiū!

Kiti Kaz. Nadzeika, vietinės ko
lonijos veikėjas ir darbuotojas, 
kuris yra nemažai pasidarbavęs 
dėl bažnyčios ir lietuvių išeivijos 
labo, jis ir iki šiai dienai pasek
mingai tebesidarbuoja, jis yra va
karų vedėjas ir režisierius. D. Ste
ponavičienė, A. Zantrūvienė, T. 
Grigaą, A. Sabaliauskas, J. And- 

y. , TMKOitrriŽnU, P. 
DambmoakM ir V. Nadzeika. Po 
$2.00: A. Gurskienė, O. Liutkieną 
V. Akulevičius, J. Ruskevičius ir 
J. Aučius $1,00.

Vietinis biznierius ir geras tėvy
nainis p. A. Kalnelis, kuris turi 
drabužių krautuvę, puikiai mane 
apdovanojo suteikdamas visokių 
drabužių $20.00 vertės, marškinių 
kaip viršutinių taip ir apatinių po 
dvi eili, kalnierių, ančių (panče- 
kų) ir nosinių po kelias poras, sa
gučių, rasčių, žodžiu sakant, aprė’ 
dė nuo galvos iki kojų ir dar pa
sakė, daugiau kitu kartu duos.

P. A. Kaimeliui už gausias do
vanas ir ateityje žadėtą paramą 
tariu širdingiausią ačiū! P-lė J. 
Utkaitė taip pat suteikė šilkinius 
marškinius.

Aš niekados nesitikėjau tokios 
užuojautos ne tik nuo gerb. kleb. 
Daniūno, bet ir nuo visų nashua- 
iečių, kadangi dar nebuvau užsi
tarnavęs.

Taigi dar kartą tariu širdingiau
sią ačiū kaip gerb. Urbonui taip 
ir visiems nashuaieeiams. Lai 
Tamstoms Dievas'šimteriopai at
moka. X.

Sįjutigęs nupirktu 
veįsMai arkliai. “ I; 
vežta 80 arklių.

Atsiųsk o 
gaiš, bet pelėmis,, daugiaujy 
įl.OOCk Hą reikštų Žmogui 
jei jis sveikatos neturėtąją.' 
visai tuščias daiktas tokia®', j 
gui. MUsij žolės yra kas kitįį; 
teikė Sveikatą tūkstančianu^^|^ 
teiks ir Jums, -Pataiso nesve " 
vidurius, prašalina strėnų skaust 
mą, kosulį, dusulį, -pa 
skausmas po krūtinei, nervų5® 
gimus, ir tt. Atsiųsk 10c., 4* 
visokių žolių ir knygų katalipj

naujas išradimas
-'PEK5NKJ GALINGA MQSĮ&£

Jonae Zabulionis

Darbo žmogus pažangus tik 
tuomet, jei jis pilnai supranta 
savo padėtį.

GŪlMARb
Į LIETUVĄ

fper Angliją) ... į '
sumažinta kaina 3 kleaos sugrąŽtfnią .
• laivakorčią
4 K a u n a. ir a t g a 1 airi ? 
BERENGARIAir t;.;
AtJUITANIA.................«815
MAURETANIA ......3211

Pridėjus Taksą ,•
į LIEPOJĄ ĮB ATGAL tlAIĄ 

LAIVAIS r- ; 
Iš Bos t Oria: A.

SCythia Spalio 4, Lapkričio 1. 
Oarmania ............... Spaliai#

Į Lietuvą greitu laiku. IšplatiklmJū 
‘ sereda. Keleiviai nepilfe®4f-i? 

leidžiami be kvotos varžymą. 
kiesos keleiviai turi kambarius. Nft- 
prilygsrtamas Svarumas. Pulku* mai
stas. Kreipkit&s «prie vietos ageiftą^' 
ar j
CUNARD LINE 
128 State Street 1 
Boston, Mass-

DARBININKO POILSIO 
VALANDOMS

sušuko Liucipierius.NAUJA PASAKA NEPASAKA

Parinko Dėdė Petras
Daug metų tam atgal, kai aš mažas buvau, šile ožius ga

niau. mano tėtušis nupasakojo labai gražią pasaką apie praga
rą ir apie jo šeimininkus velnius. Likimo atplaktas “laimės 
šalin’’ Amerikon, puskapi metų čia išgyvenęs, pamiršau ir ši
lą ir ožius ir savo tėtuši ir surūkusią bakpžę. Bet tą, pasaką 
atsimenu. Ją atsiminęs, priisminiau senus laikus ir gimtą ša
lelę. Prisimindamas kiekvieną pasakos žodį ėmiau galvoti, kad 
toje pasakoje labai daug teisybės, kurią galima pritaikyti ir 
mūsų, išeivių lietuvių, gyvenimui. Aš pabandysiu tą pada
ryti.

Netaip labai senai, buvo “aukso gadynė,” kuomet Ame
rikos lietuviai buvo visu kuo aprūpinti, buvo dori ir laimin
gi. ir niekas sunkiai nenusidėdavo, taip kad jų pragaro skyrius 
buvo kuone tuščias. Ugi metai prabėgo, o naujų nusidėjėlių 
kaip nėra, taip nėra; velniams bankrotas.

Velniams nusibodo kankinti senus nusidėjėlius, o naujų ne
pribūdavo. Velniai nebeturėjo ką veikti, tik žiovaudami, slan
kiojo po pragarą nosis nukorę. O pragaro valdovas, Liuci-Jr parašyti joms programas, o ;su tais programais išleisti iš 
pierius, iš pykčio kandžiojo savo uodegos galą ir toks biaurus 
pasidarė, kad net velniai jo pradėjo bijoti.

Pagalinus Liucipierius 'pagalvojo, kad viena galva gerai, 
bet daugiau dar geriau ir nusitarė sušaukti visuotiną Amerikos 
velniij susivažiavimą, arba seimą. Nutarta ir padaryta.

Paskirtu laiku atvyko Velniai iš visų Amerikos pakampių 
— tik pats seniausis, Šlubiu vadinamas, neatvyko. Visi dele
gatai užsiregistravo, mandatus pristatė ir žeąįdelius prisisegė. 
Preeidiuman pakliuvo pats Liucipierius. kaipo^ęarbės pirmi
ninkas, ir keletas užsitarnavusių, daugiau dūšių pragaran į- 
gabenusių, velnių ir velniūkščių. Seimo dienotvarkėn įtraukė: 
1) Amerikos lietuvių demoralizavimas, 2) Amerįkqsi lietuvių su
skaldymas ir 3) Amerikos lietuvių subedievinimis. Ilgai ne
laukta, tuojaus imta tie klausimai svarstyti. Velniai tarėsi, 
tarėsi-ir pagaliau susipyko ir nutarė pertraukti pbsėdį. Po 
trumpos pertraukos prasidėjo sesijos. Bet ir dabar nebesimatė 
velnių vienybės. Suvažiavimas pasidalino į tris stovyklas ir 
ėmė peštis. Kiekvienoje stovykloje atsirado vadovai/ kurie 
ragino kitus velnius nebeklausyti Liucipieriaus. Ir vėl bran
gaus laiko sugaišinta, bet dienotvarkė negvildenta.

Padaroma dar viena pertrauka. Po pertraukos velnių gru
pių vadai pareiškia seimo prezidiumui savoxriusistatymus ir 
programos ir tokiu būdu ^usidaro trįs partijoj

riausias rezoliucijas ir priemones į pagundą lietuvius vesti, bet 
nei viena iš ją Liucipieriui nepatiko.

Jis pradėjo baisiai pykti ir velnius dykaduoniais, tingi
niais^ nenaudėliais ir bendrojo fronto ardytojais vadinti. Jo 
kakta taip susiraukė,- kad- visas pragaras aptemo ir velniai, kaip 
lapai drebėjo, ir iš baimės -net uodegas kandžiojo. Staiga, pra
garo vartai 'atsivėrė ir Uždusęs r įsiūbavo senas, kuprotas, rai
šas, pusiau aklas velnias.

“Kur tu užtrukai, senas ožy!
“Ko į seimą pavėlavai!”

“Atleisk, Tamsusis Pone,” — atsakė senas velnias, “ke
liavau po visą pasaulį, ieškojau būdų tuos prakeiktus lietuvius 
sugundyti, na, ir atradau. ”

“Kąatradai, tuojaus papasakok!”
“Tamsiausias Pone, sunku tuos lietuvius sugundyti. Jie 

visi, einant Dievo įsakymu uždirba sau kasdieninę duonų pra
kaitu savo, todėl visu kuo aprūpinti; jie myli savo artimą, 
Dievą garbina, už Lietuvą savo galvas guldo ir turtą atiduo
da, todėl yra laimingi. Visaip bandžiau juose nepasitenkini
mų iššaukti prieš Lietuvą, supiūdyti tarp savęs, nuo Dievo at
kalbinti — bet viskas veltui; nei vieno nesugundžiau. Tada, 
galvojau, galvojau, ir sugalvojau, kad reikia išmislyti tokias 
priemones, kurios nors laikinai jiems protą atimtų .ar sumai
šytų; tada jie lengvai riaptų mūsų aukomis ir savo skyrių už
pildytų. Ieškojau kiekviename krašte tokių įrankių^ kad juos 
visus supiudžiūs ir pastebėjau, kad kitur tą darbą veda ne 
velniai, bet žmonės, nes velniai neturi pasisekimo, o žmogus 
žmogui daugiau pasitiki. Reikia sudaryti bent kelias partijas

pragaro žėrius nusikaltėlius varyti agitacijos. Man rodos, kad 
prūsų pragare yra dar trejetas letuvių, tai padarykime tris par
tijas ir juos paleiskime po lietuvių kolonijas. Europos valsty
bėj pragarų seinjai pravedė panašius nutarimus ir turi gana ge
ras pasekmes.”
i Vįsi velniai pradėjo kazoką šokti ir vartaliotis kai padūkę. 
Liucipierius prašneko — “ar aŠ nesakiau, kad velniai nepriva
lo skaldytis-.} partijas; velniai turi sudaryti bendrą frontą ir 
pavesti Šlubio pasiūlymą ’ ’ Spcialdeipag^ų įr sąndąrpkų vel
nių frakcijos ėmė ploti, o komunistų-bolševikų velnių frakcija 
protestuoti.
į 4 Vėl triukšmas. Seimo prm 
prisilaikyti tvarkos, nes kit^pĮšfl

Šlubis velnias pasiprašęs balso, ėmė toliau kalbėti. “Ne
nusiminkime broliai, kad mus apleido keli velniai komunistai. 
Jie gavo instrukcijas iš Maskvos pragaro, todčl sunku būtų 
mums _s>u jais susitarti. Mes turime stoti į darbą. Pirmiausia, 
reikia išrauti iš lietuvių sielų Dievą, (^paskui padalint į kelias 
partijas. Aš įsitikrinau, kad tol kol Dievhs žmoguje sėdi sun
ku jį.pasigriebti pragaran. Man vienas Lietuvos brolis velnias 
pasakojo, kaip jam sunku buvo vieną dorą šeimyną sunaikin
ti. Jis ėjo ant gudrybių. Pasiėmė svaigiųjų gėrimų ir meiliais 
žodeliais prikalbino jų paragauti. Paragavę, žmonės iš karto 
pasikratė, nepatiko jiems. Bet jis gundė, gundė ir pagaliau
visa šeimyna pasigėrė. Kada nustojo sveikas protas veikti, tai

1. .. 11, r.+-i r.i n ir T 51 1 T~i TIP - !pradėjo kalbėti apie bedievybę ir socializmų. Taip paskui pa
sisekė jam vienam prikalbėti namus padegti: kitam savo brolį 
užmušti: trečiam Dievų ir šventykla išniekinti. Išsipagirioję, 
visi trys pasibaisėjo savo darbais, kad net patys nusižudė ir vi
sų sielos jazfi pateko. Pas mus. Amerikoje, degtinės nėra, bet 
užtat “mūnšaino” užtenka, tai-gi mes galime panašiai padary
ti. Tik mums nebevalia skaldytis. bet reikia veikti iš vieno ir 
sudaryti bendrų frontų. Kad tų tikslų atsiekus, siūlau šitokių 
rezoliucijų: “Kadangi Amerikos lietuviai vV^J. perdaug dorų 
gyvenimų, myli Dievą ir bažnyčių, gerbia T^tuvą ir jos val
džių ir vengia pragaro, todėl velnių visuZ*4as seimas, grei
tesniam lietuvių sudemoralizavimui, suskaraymui ir subedievi- 
nimui. steigia: “mūnšaino” raugyklas. socialdemagogų ir san
darokų partijas (jei bus reikalo, tai ir daugiau partijų organi
zuoja) ; pragare tamsybių idėjų skleidimui išrenka pragaro ka
tiluose verdančius nusidėjėlius ir jiems paskelbia visišką lais
vę su ta sąlyga, kad jie skelbs sandarokų ir socialdemagogų 
melus; žmonių mulkinimui įsako leisti “Šviežienas.” “Smara- 
dą” ir kitokius šlykščius iaikraštpalaikius; pasekmingesniam 
darbo pravedimui velnių sočiai demagogų ir sandarokų partijos 
sudarė bendrą frontą, tokį pat frontą įsako sutverti ant žemės 
paviršiaus ir paliepia ruošti žmonių mulkinimo mitingus. Te
gyvuoja visuotinojo velnių seim<^miterimai!’A

Liucipierius, išgirdęs šiuos žodžius, šoko nuo pręzidento 
sosto ir karštai pąbučiavo senų velnių — geros rezoliucijos iš
radėją, tardamas: ...

“Nuo šios dienos skiriu tave patamsio kunigaikščiu ir sa-
linkąs Liucipierius pakvietė' kai na ja ranka!

_ ėsi pavartosiąs griežtas prie- 
įnoies prieš velnių komunistų |rri1<cij?j. ir įpilsiąs į gerklę kiek- 
yienani komunistui velniui po katišą smalos.
• Komunistai velniai supykojif padavė iėzpliuciją: “Kadan
gi seimo posėdžiuos už^nianžiaina burna, ktųlangi atimama žo- 
džio laisvė ir kadangi taikoma?fašistinė’ Sis:|>rasi-
tenkia im pragaro konstitaėijos.^fflnokTatij^ąikrdęsniriiBy tdd*žę- 
naės gelihįų pragaro vęMųkpi^wifttfį£rw<ijM-griežtąi protes- o vęJmŲų^šrįąktięji jiusi^ėjėliai su socialdemagogų ir sandaro- 
tpoja prieš tokias sauvalęs^^aM^kšria nuo Kirų velnių ir eina kų partįijos programais po lietuvių, kolonijas. . T
l^rti įwgarb į . x! — Ir hhb tos dienos pfasi4^fo' mūsų vargai Ir nuodėmės. Ne-

velniai kmnunistai pp- trūkus lietuvių sielų minios plauke į pragarų ir vehaiai dBtiū-

Tada Liucipierius liepė visiems velniams naudėti savo para
šus po tais nutarimais. Velniai riiekp neįanhę* savo, uodegas 
ęmalos katile pavilgę, paliepimą Išpildė. Posėdis uždarymas su 
velnių himnu. ’

’Pb seimo velniai,delegatai ir išrinktieji pragaro nusidėjė
liai iieiuviiu.puotavo Liucipieriaus ddžojoje svetainėje, $0 puo
tos delegatai, įąąį^gioričję: yejifiai į apSkrįčjų pragaro. skyrius.

kų- partijos prpgpamais po lietuviųkolonijas. - ... . ,s
Ir hūb tos dienos prasidėjo-mūsų vargai ir nuodėmės. Ne-

• * ‘ irveJhiaiAžtifr
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SKAUSMAS! KUR? 
PAMINKI?

lloyd 
TEN IR ATGAL 

Nužeminta Kaina 
ĮLlCtUVĄ 

PER BREMEN’Ą 
3-čioj klesoj tiktai staterooiaal 
Apsigyvenę ateiviai gfjžtao^ 
tieji b§gy 12 mėm, neturi - 
jokiu sugrįžimui trukdymų.

102 VVashlngton Street, 
Boston. Maaa.

Ramatiško gėlimo 
NerviSkp galvos skausmo 
Neuralgijos skausmo 
MGghinjrlo traukimo 
K iėf sprando 
Skausmo šonų, krutinės
pėčfij

Ąpsįdeginamo Ir žaizdų
8. Apsaugojimas nuo uodų
». Skaudančių muskulu ,
10. Apsmigojfiūo nuo tįžnuoiltjj 

mn dėl silpną atsitiktinų ’ 
drvskimŲ Ir t t.

GERAS DEL

Prekė 35c., 65c. ir
T>el (Hitarima i»rpu knygutės*
S.vklt i • i..- , - - -M



SYMPHONY HALL
Kampas Ffassachusetts ir Huntington Avenue, Boston, Mass

'1

Keikia pažymėti, kad tai pir
mu

Trecioje eilėje: Mikolas Šmigelskis 3. b., Juozapas Lesčinskas
Pranciškus Ja-

Ii* Pirmininkas

į* 5&&* '•$£

ŠV. PETRO BASĖ BALL RATELIS
Pirmoje eilėje: Petras Marcelionis 1. f., Albinas Lukoševičius, 

Mikolas Grendelis maskotai, Vilimas Rusas.
_• Antroje eilėje: Bronislovas Jakunskas c., Pranciškus Lukoševi- 
Čiusc p., vedėjas kun. F. W. Strakauskas, Juozapas Samia 1. b,, Vin-

ssf^fetėjo ruojftOžsi visur atsidas* 
^■išokios molčfklps. Mili'jįdn^i 

i laftnuomriiies^ubego i mokslo • 
įtaigas. BęJ'. ne vien jaunuo- 
jinėnei mokyklų durys atdaros. 
Suaugusiems tas ir-gi prieina
ma. ¥ra progai ir vakarais 
•mokytis. Progų mokytis yra. 
tik noro reikia.

Bostone ir apylinkėse vaka
rinių mokykhj yra daug. So. 
Bostone pradinio mokslo -gali
ma mokytis šiose mokyklose: 
Bigelow mokykla prie 4 ir E 
gt., Frederic W. Lincoln mo
kykla prie Broadvay ir K gt. 
ir John A. Andrei mokykla 
prie Dorehester St.

Augštesnio mokslo galima 
gauti So. Bostono High Schoo- 
loj, Tli.omas Parke.

Toliau reikia neužmiršti kny'-- 
gynų. Juose ir-gi smagu lai
kas praleisti. So. Bostone yra 
trys knygynai — prie AV. 
Broadway ir E gt. virš South 
Boston Savings banko, ant vir
šutinio augšto Municipa! Buil- 
dingo ir prie Dorehester St/ne
toli Andrew Sąuare. Lietu
viams patogiausias knygynas 
yra prie W.. Broadway. ir E gt. 
ties. "Darbininko” namu: Ta
me knygyne yra ir lietuviškų 
knygų, jin eina ir ‘'Darbinin
kas.'’ Kai pajūrėj ir City 
Pointe dėl vėsaus oro jau ne
smagu ilgai buvoti, tai ptaleis 
ki4:e laiką mokyklose .ir knygy
nuose.

L'žsiraŠymas mokyklo.se. pra- 
rid*'s panedėlyje rugsėjo 2S d.

4 d. Spalio-OctoMr, 3:30 po pietų

viengenčio, 
pasižymėjo pasaulyje ii- buvo
pakviestas

l
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LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

DARBO ŽMOGAU, atiStfik, jog; 
‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ yra tavo prie- 
telis.

šv. Petro
Eikš ....

šv. Petro ..
Nek. Prasii.

‘ ‘ Chicago Tribnne ’ ’ štai ką ra
šo: ’ . ~ -

IV. KASHMT^O R. K. DK-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI

“Loadon Eve,” Nevember 22, 
1922

“Save yoa nearti Uxe new LiiheaiHan

225 L Street, So, Bestos. Mia 
Vlea-pinn. — J. GraBiąsteA

157 M Street. S«į Boatpa. Itat 
Prot. Ražt. — VI. Mickevičius, 

405 Third St., S. Boston, Mass.

PARSIDUODA IŠ VARŽYTINIŲ
h:";Ma:-fr.mi»ure. Prasidės Spa:io-Oet.

hear him. And oh, how beaurifully be 
Cesar Cūi, Hachiahninaff, Gret- 

ehar.Lnov. and Licbsanian folk sangs.’

Petras Rakauskas c. f., Juozapas Vengras r. f., 
^Y'ktmavičius 1. f.

i n 
pabijojo lošti.

MARIJOS VAIKELIU D-JOS 
SUSIRINKIMAS

Ateinanti šeštadienio popieti 
R .atsibus susirinkimas Marijoj 

Vaikelhi Draugijos.

Tikietus patartina nusipirkt iš anksto šio laikrasčo ofise- arba Symphcny Salėje.

Prašom pasirūpint tikietus iŠ, anksto todėl, nes tikimės daug publikos m sveti;/ ančių ir 
jei lietuviai patys negalėtų išgirs:savo talento.

-TIKIĖTŲ KAINA NUO $1.01) iki $2.50.

Koncerto surengime vadovauja

Lithnanian American Chamber of Conunerte of Massachusetts

Vanrals nveS-rt
H- Broad$ra^,

Š: ■ ~ -

TeL 80. Bostoa.27b

J. MACDONRL, M. 0. tr UetmriGcei
oattBo TiUMDoe: Rytate iki 9 *ai

■kas bus ;.atduota. M. 
way. Suuth Boston,

šv. Petro ............ 1 0
Rosbury...............0 0
šv. Petro........./.4 4
šv, Juozapo .. . .0 1

I-

HESTDKN'ėlie^TeL gretomis

■'.‘•&* 2 ?-. ■ iir-Vv'į v-į. čĄvį.' & £ri/A<y

Bea&lie Juozfis Babror iteh-Babrari- 
ėins is hls nkae, Fitb-an aeceat oq the 
“e” and otber vartotiems. bat aerci- 
fttRy they ėalP hife- Bobrovieh over 
here. SLr Georgė Arthnr gavę parties 
for iila after the buto lefL and roi

705
(Kanai Broad Street)

šv. Petro.............fl
šv. Pranciškaus. .0

Antrą lošimą

BROCKTON/l^
684 Na Mainlin

Tel. W8t>

- Vasaros metu sekėme kiekvie
ną lošimą Šv. Petro berniukų base 
bąli ratelio. Linksma buvo maty
ti kaip jie narsiai pasirodė atletų 
arenoje. Daugumas iš svetimtau- 
čių žiūrėtojų stebėjosi iš jų gero 
lošimo base bąli. Kiti manė kad 
-tiktai vieni anglai ar amerikonai 
moka pasirodyti toje srityje. Bet 
apsirikta. Mūsų jaunoji gentkar- 
fę, mūsų būsiantis žiedas tautos 
parodė kas juose randasi. Ypatin
gai reikia pastebėti kad kiekvie
nas lošima? buvo teisingas, prisi
laikant base bąli taisyklių. Kiek
vienas lošėjas stengėsi prisilaikyti 
prie visti .base bąli lošimų tvarkos. 
Per tai jiems sekėsi. Rateliui at
sėjo nemažai išlaidų užlaikyti ra
telį. Pradžioje reikėjo visiems lo
šėjams Įsitaisyti base bąli unifor
mas ir reikalingas pirštines, laz
das, boles ?te.

Daugumas sakys: kokia naudą 
atneša Base Balk.’ Drąsiai gali
ma tarti, kad daug. Vietoje kad 
berniukai lakstytų po miesto gat
ves išdykaudami, jie buvo užimti 
base bąli lošimu, šis nedavė jiems 
progos prasikalsti. Toliaus mora
liniu atžvilgiu jie irgi naudą ap
turėjo, kadangi jt: protas buvo už
imtas sporto klausimu. Reikėjo 
vasaros metu sueiti su jaunais ber
niukais, kiekvienas kalbėjo apie ; 
Šv. Petro base bąli rateli, apie jo 
lošėjus, jų gabumus, silpnumus 
ete.

Šv. Petro base bąli ratelis šią 
vasarą turėjo net 15 loŠim'.t, ir pa- 1 
skirtuose trijuose lošimuose 
rateliai pabijoję, ?:■ pasircd-" 
visų lošimų du pralainiy j. .
šv. Petro ............ 3 k 2 /■ .
šv. Vmcemn ....'s 2 w 2 /

šv. Monikos .. ..2 0 1 0 2

Šv. Petro su Maynars. 
ro laimėjo.

Rateliai Arrow Juniors iš Cam- 
.bridge’io ir šv. Pranciškaus iš 
Roxbury nepasirodė bijodami kad 
šv. Petro ratelis juos pergalės.

Abelnai imant Šv. Petro alto
riaus berniukų base b ' ra*e!is pa
sirodė neblogiausiai šią vasarą. 
Lošė 18 sykių. Du pralaimėjo. Du 
laimėjo nelošę. Tad galima saky
ti kad Šv. Petro ratelis yra čampi- 
jonas Junior Leage. Tikimės kad 
ateinančią vasarą jie pasirodys 
smarkiau supliekdami svetimtau
čių ratelius kurie sako lietuviai 
nieko negali.

SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 29 š. m. L. Vyčiii 17 

kuopos susirinkimas Įvyks 8-:00 
į vai. vak. savuose kambariuose. 
'492 E. Seventh St.. So. Boston,
Mass.

“Joseph Bobroviteh retumed to 
Orchestra Hali for another recital 
Jast uight, and proved all pver 
•again nut only that he Is first 
class operatie material, būt that 
he ix quite as goed a tenor as one 
is likely to find outside of opera 
and a good deal better thau Sev
erai v. ho are in. As a matter of 
deimition be belongs in a lyrie 
peį-suassion, for i'urther deserip- 
tien it has ąuality atxl he is a 
sineerc, nonest singer who has 
respeet'-for both pitėh and emo- 
t tonai possj-bikttes. ”

Chicagos “Daily News” rašo:
- A tenor -yūice_ ,‘of; uncomon 

beauty,- range and power, was 
heard ior.th#.secbnd time this sea- 
son lašt Friday evening. - when 
•Joseph Bbbrovitch,.' . the Jjith- 
unrrian >opera singc-r, gavę his 
second song recital in Orchestra 
Hali.-

"He vas heard in some Russian 
songs by various composers .and 
again_ did .his perfect musicąl 
style,_ his egiotional appeaT,. his 
intense manųęr pf interprėtafion, 
and his good st-age deportmenl. 
found a reądy response. it h h iš 
audietu-e. ”

kartu Bostono Istorijoj. 
Lietuvy.- Artistas atsistos 
tos pačios estrados ir pa- 
s savo talentą, kur daly
ti tik gabiausi Pasaulio 

Artistai, t. y. Bostono Sympho- 
nij<..- Svetainėje.

(iai nepadarysiu klaidos pa
sakydamas: Garbė Lietuviams, 

susilaukėm savo 
kuris labai plačia’

koncertuoti kaipo 
žyi.ms icnopas DaMaskvos O- 
per.je, graikų karaliaus Alek-- 
sau. iro rūmuose, Paryžiaus di- 
dži..usiobe operose, didžiausioj 
LohJono Svetainėje "Stein- 
way Hali,’’ aukštuose angių 
diti .omenės rūmuose ir pas 
Am ii jos hercogą Connaugbt 
(H. K. 1L Duke oi Connaught).

).iassachusetts' ,Lictuviąi 
nai atsižymėję pažinime ddilės, 
tod.j nėra abejonės, kad suva- 
žiu"> iš visi) apielinkių išgirsti 
Jucio Babravičiaus žavėjaučio 
balso, kuris taip plačiai paspė
jo pasižymėti.

.nimas, nors ir Amerikoje 
gimęs ir augęs, vienok trokš
ta užlaikyti savo širdyse lietu- 

5.' viu dvasia.
draugijų ši esti viena iš svar- 

' . blausių mūsų jauniam tarpe.
Toje draugijėlėje pasodiname 
tautybės grūdeli. Toji draugj- 

. .. ja esti tiktai vienų viena kuri 
i -.'pritraukia mažulėlius ir išauk- 
, _ i lėi'a urie tautinio veikimo.
i i" | •• _•

I Tevelia: ir veikėjai turėtų at- 
kreipti daugiau atydos Į šią 
draugiją. Ypatingai remti jų 
rengiamus vakarus ir 
prakilnius darbus.

REIKALAUJAM AGENTŲ
PILVO IR XEiL4J,niO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas ir svaigimas galvas paei
na iš vidurių, kraujo nečystumo ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. Flinik 
infusion. išgydys į 3 savaites. Pre
kė 75c.. baksas (pusė tuzino) už $4: 
dėl tonsilų ir reumatizmo, .šonų skau
dėjimo ir po krutinę naudok Einike 
Mosp, prekė $1, .^1175 ir $3.00. Gali
te gauti kožaoj aptiekoj arba pas išra
dėją Z. EINIK CO.. City Hill, Su 
Union City, Conn. (L.-28)

Lietuvos laikraščiai štai ką ra
šo s,pie Babravičių:

i-tgvun yaiaažu .-siiražiuaja iš Vi- 
sBanlio kraštu »Bsn meo« ctalaes 
, ai. vyrai su gaištais vardais Hn- 

Tok- yra ir. I. Babravffia?.
,:-y lOUt1 ir 3914 sm*:'? .ib 'baigė 
■'.lurgo Koico-rvktttri.įa ir tą par 
gegužė^ i d. įstojo į L>. Maskvos 

Teai:a. kaipo tenoras. Ten darbavosi 
11'19 ai. pirmnoja tenoru.

Telephone Sorrtb Boston 8520

A. 0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetą 
Cornell University ra A. B. 
G. Washington Univ. ra LL.B.

“DARBINEOKO” NAMB 
Kantros lubosi

Rezidencija 
805 Harvard St, Cambridge, Haas. 

TeL University 1468—-J.

“ Darbininko” redakciją rug
sėjo 23 d. apie 4 vai. p. p. vizi
tavo dainininkas-artistas Juo
zas Babravičius, Lithnanian 
American Chamber of Com- 
merce narių ir spaudos atstovų 
lydimas.

Rugsėjo 2 4d. 10 vai. ryto vi
zitavo aukštas Lietuvos sve
čias seimo narys 1 un. A. 
Šmulkštys, kun. Urbonavičiaus 
lydimas.

REIKALINGAS VYRAS Į 
PARTNERIUS

prie batų Išdlrbimo įstaigos. Boston’e. 
Aukštos rūšies batai, ‘tyrams Ir vaL 
kams. reikalinga maža suma kapitalo. 
Galite rašvti savo kalboj. GEORGE 
FATOUSIS. 54 Arthur -St, Montello, 
Mass.

PAUL’S CLOTHING SfiOP
Pabandykit užeiti į lAetuvišką Krautuvu, 'kurioje

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu
sių vyrų. Pas mus kaina yra pigesnė kaip kitur. Pra
šom užėję persitikrinti.

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

Prie COLUMBIA ROAD — pui
kus 3 šeimynų 13 kambariu namas 
su maudynėms, pečiais, šiluma ir 
t. t. didelis dražas ir geriausia a- 
pielinkė: gali pirkt už $10,000.

VĖLIAUSIOS MADOS — 4 šei
mynų kampinis namas po 5 ir 7 
kambarius katrai, visi improve- 
mentai. 4 garo (steam) šildomi pe
čiai, elektra ir beveik puse akro 
žemės augštos klesos upielinkej; 
rendit $2,400 Į metus, prekė $19,- 
500, $4.000 Įnešti ir lengvos išly
gos.

LITHUANIAN AGENCY 
361 Broadway, So. Boston, Mass.

16 METU SOUTH BOSTONH

DR. H. S. STON
VALANDOS t KilO 9 r. Iki 7 ▼.

iAKTARAS J. LANDŽIOSOfiso feL Res. Tel.
Unlvei'Rrtj 8831 Prospect 0415-M

i D, A ZALETSKAS
Craborias ir Balsamuotojas ;

Į 983 Cambri-dg’e St., Cambridge
i

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
4}yd* aštrias ir kroniAkas uKsisenA-

BaL Brockton 5112—W.

895 H. Fifth St, 8b.
Draugijos relkąlal

i pr^bkei4*ra£tl 
DrangUa jtove «HtsS 

niayirttfftj kte-krfeto 
no pi»rą parariJoa aalfijft, <

A DVIEJUOSE 
' X oFisuosąr; s?

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Bro&feay

eQssa@9s@esss@99@e9esBSV9^

1 Naujas Lietuvis Dentistas 1 
ĮDR, ST, A. GALYARISKlI 
B520 E. Eroadwayy ^Bostong 
^Ofisas atdaras ųuo 9 vai. ryto tiri i 
s 12 vaL ir nuo 1:30 vai. po pietų 
H iki 5:30 vai. vak. Ir nuo 7 iki 9 
g vai rak. šventą dieną pagal susi- 

Tel. S»j|feston 4435

minuoju taraują, Slapumą, a apl^n 
dulus Xavo laboratorijoje. Nutrau- 
mh NįRay pavėUpflos. Telpgi bū» 
teSįu psferimns laiškais.

■ Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki O vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros Intos)
Tetefenas ■

TeLSo. Boston 0828

(KASPABA 251 Brc&4way, So. Bostoa 
t VtesiMfr niuoa)f J 
Omo Viutros: nuo '® iki IS^naĮ) 
i®01M 6li ino 6:8) lld 8 vafuA 
Seiiedomfi nno S Iii 12 vaL Stena 
^obatoiiHi nno e iki 6 vak.
:tfoxDia mat 1M 12 (pagal ištarti.'

ih»SS9C9Bmsm '«GE

ResMendjos Telepbonas: OfiS-M. 
Ofiso TeJefOMSSo, Boston 45^-WS. BitaMS

Resirf

Notaras
Btaądeąy !

mokyklo.se



