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Kauna s—Elta—Rugsėjo 25 d. Respublikos Preziden
tas patvirtino Ministerią Kabinetą.

Ministeris Pirmininkas ir Krašto Apsaugos—BISTRAS. 
Teisingumo — KAROBLIS, 
Žemės Ūkio — KRUPAVIČIUS, 
Švietimo — JOKANTAS, 
Užsienių Reikalą — REINYS, 
Susisiekimo — SLIŽYS, 
Vidaus Reikalą — ENDZIULAITIS, 
Finansų Ministeris — KARVELIS, 
Kontrolierius — STARKUS.

Kaip auga raudonasis 
fondas

Nuskendo Amerikos
submarinas

NUSKENDO SUBMARINAS j
Pereitos pėtnyčios vakare j 

Suv. Valstijų valdžią ištiko 
nauja nelaimė. Nelaimes su 
orlaiviais sekė nelaimė su sub- 
marinu. R b ode Island valsti
jos pakrantėj, netoli nuo Block 
salos susikūlė submarinas su 
laivu City of Rome, plaukusiu 
į Bostoną, Submarinas nu
skendo ir su juo nuvėjo dugnan 
34 jūreiviai. Trys jūreiviai 
buvo ant submarii^ yiršąus ir. 
jie nelaimei pasilikai
ant jūrės paviršio. Jie irĄuvf 
paimti ant laivo City tof Rorefe.

Laivo City of Rome kapito
nas tuoj pasiuntė ant kranto ži
nią apie nelaimę. Tai iš Nev- 
porto ir New Londono atplau
kė karo, laivų. Yra spėjama, 
kad jūreiviai gali tebebūti gy
vi. Jie plieniniame grabe gy
vi palaidoti ant jūrės dugno. 
Todėl narai nuleisti žemyn. Jū
rė toj vietoj yra 125 pėdii gilu
mo. Buvo užkabyta už subma- 
rino grandiniai, bet pasirodė, 
kad išvilkti nebuvo galima. To
dėl prisėjo iš New Yorko šauk
ti laivij su stipresniais instru
mentais. Tečiau išgelbėti jū
reivius gyvus veik nėra vilties. 
Nes jei oro ten ir būtų užtekti
nai, tai submarino batarejo^ 
gamina nuodingą gazą, vadina
mą chlorinu ir jame žmogus nei 

y penkių minutų negali išbūti 
gyvas.

Daug jūreivių ir karininkų 
nuėjusių jūros dugnan buvo ki
lę iš Naujosios Anglijos. Tai 
jų tėvai ir giminės dagirdę apie 
nelaimę atlėkė į pakrantę ar 
nesužinos ką nors apie nelai
mingų išgelbėjimą.

Kol kas neišaiškinta ir nesu
prantama, kaip tai galėjo susi
kalti tuodu laivu. Kaip galėjo 
būti, kad ant submarino buvu
sieji jūreiviai nepamatė atplau
kiančio laivo. Pats submari
nas turbūt plaukė be šviesų. Ir 
nuo laivo City of Rome jo ne
buvo galima matyti.

EXTRA!

i KAIP GRIAUJA KAPITA- 
| LIZMĄ

Charles Garland-, gyvenąs 
Nortli Carver, Mass.. gausias 

.aukas duoda radikališkoms or- 
Įganizacijoms ir laikraščiams 
kapitalizmą griaunantiems. .Jis 
įsteigė tam reikalui fondą ta 
"'dinamą American Fund for 

Į Public Service. To fondo val- 
jdyboje yra radikalas Scott 
(Nearing, komunistas Foster ir ________ ____ _ ....
kiti kapitalizmo priešai. To 'didžiausia nelaimės priežastis, 
fondo pradžiai Garland aukojo ; Juo daugiau ti turi pinigu, 
$800,000. Per kcltaą metų tas ! 
fondas užaugo iki $1,500.000, į 
nors iš jo buvo flaug išleista. Į 
Tas fondas auga dėlto, kad jis j 
susirišęs su Wall Street’o mak-1 
levinis ir pelnija taip, kaip j 
sukriausieji makleriai. To fon- j 
do juriskonsultas Morris L. Į

ginimas kapii 
esąs didžiuos 
“džiokas.”

Garland, kur^!922 nu įsteigė 
“raudonąjį” fo^dą yra baigęs 
Harvardo universitetą, Jo tė
vas buvo milijonierius. Pats 
Garland spekt$iuodamas ant 
M’all Street’o per du metu “už
dirbo” $1.000,060. Vienok jis 
sako šitaip: *

“Privatinė i^uosavybė yra

LERMAS TAUTŲ LYGOJ

G e n e v a. — Tautu Lygos 
Tarybos posėdyje, laikytame 
rugsėjo 28 d. ištiko lermas Lie
tuvos reikalus palietus. Kaip 
seniau dabar Lietuvos mažu
mos atsiuntė skundus ant Lie
tuvos valdžia, Lygos sekreto- 
rius:išsiout4ai> tuos; skundus
kitoms yi£tybi$as. Galvanaus- 
Mut,*&e(įvos įpiegatas, smar
kiai užprotestavo už tokį Ly
gos sekretoriaus pasielgimą. 
Sakė, kad tie skundai turi būt 
pirma Lietuvos autoritetams 
priduoti, kad būt galima pa
tikrinti. Tada posėdį vedė 
francūzas ir tas bandė per
traukti Galvanauskį. Anglijos 
atstovas lordas Cecil užsistojo 
už Lietuvą ir sakė, kad nerei
kia Lietuvos įžeidinėti. Belgi
jos Hymansas ir-gi prakalbo 
toje linkmėje. Bet jau buvo 
pervėlu. Galvanauskas tren
kė krėslu į grindis ir demon- 
strativiškai išėjo iš posėdžio.

SNIGO VERMONTO 
VALSTIJOJ

Šiemet medžią lapai ėmė 
vysti ir kristi ankščiau, negu 
kitais metais. Ir šaltas oras 
anksti prasidėjo- Vermonto 
valstija ja uturėjo pirmąjį snie- 
gą-

Smilgių valsčiuje nubausta 
26 gyventojai — viso 715 lt.

tik prieš pati 
dėl gyventoja 
mai sutaisyti, 
dyha nutarė,'
[čiuje tinkamai būtu sutai-yti 
iki spaliu 1 d.

niu būdu
šią metu

Kupiškio valsč. už blogą ke
lių taisymą nubausti 98 gyven
tojai — viso 3.265 lt.

šv. Roko parapijos choro sekre- tegauti pastan. iki ponas vir- 
torius. Įšininkas malonėja U

rikeisti

tuo sunkiau yri tiesiai maty. 
ti.” J

Scott Nearingyra raudonojo 
fondo prezidentas.

-------- t------
nebijo streiko

Greenfield, Mį^ss.—šis mies- 
Emst pripažino, kad kaikurios tas angliakasių (Streiko nebija 
to fondo akcijos nešė 2,000 ‘ Anglių pardavei sako turį 
nuoš. per du metu. .Tas fon-)tiek anglių, ka&užteksią visai 
das turi daug šėrų First žiemai. ■
National Banko Nęw Yorke. O 
to-banko šėėų vertė Ibrtrt virš i 
$1.000 per metus. 1 Hong Kong, Kinija. — Ang-i

Soeijalistai nesislepia šituo , lijos vyriausybė suteikė Hong 
būdu pelnyti pinieai. Soči įa- Kongo provincijai paskolą iš 
listų kandidatas į New Yorko: £3,000.000. Toji provincija hu- 
majorus Norman Tliomas paša- !vo finansinėse bėdose ir artino- 
kė, kad “raudonojo” fondo au- ’si ekonominis krizis.

Žinios iš Lietuvos

JONAS SOKAS 
iš Montello, Mass. lietuvių jau 
nikaitis, pereitą pavasarį bai- <\aro 
gęs Boston College su laipsniu l^e«a^nna laiku i 
A: B. šį rudenį įstojo Į šv. Jo-Ipondencijos ir perlaidų, 
no seminariją. Brighton, Mass. 
Jis yra uolus jaunikaitis, buvo

Kupižkis. Kupiškio, mieste
lis pasižymi savo veiklumu. Y- 
ra vartotojų h-vė, kuri turi sa
vo 2 krautuves, pavasariniu- ..,..............  .
■kai turi knygyną ir krautuvę*, Iknrie dailės skonio turėtų bent ; f 
be to yra ūkio’b-vė, smulkaus, kiek. nėra. Lipama, šliauži!^ 
kredito bankas, pieno perdirbi- ma mūsų gvriitinėms tėvanfet < 
mo b-vė, lavinimos kuopelė, Į per galva>. Kurie žmonės m-Į į 
moterų ir gaisrininką^ draugi-! retų savo mirusius pagerbi J 
jos. ateitininkų kuopa. Visos pasodinti grdių ant jų kapo, tl j 
tos bendrovės ir kuopos lenkti- negali, nes vieną dieną pasod 4 ! 
niuodamos daro vakarus, tik na. o kitą nė šaknų nerandi.^ Į! 
tas nemalonu, kad bilietus ne-į Reikėtų aiškinti, ypatingi i! j | 
šioja j namus ir žmogus esi jaunuolių tarpe, kad tokie p4-t || 
priverstas pirkti bilietą, nors į sielgimai, tai ženklas apsile|4 ! Į 
vakarą ir nemanai eiti. /limo, tamsumo, kultūringais! •! Į 

-- j žmogus taip nedaro...________ 1 \ : 
; Rozalimas. Rozalimo pašto; ___________
Įstaigoje per nerangumą susi-‘ žemės ūkio parodos reika- 

dideli nenormalumai, lams Panevėžy apskrities vai-- 
gauti korės-'<]yba nutarė duoti 800 litų.

. Kai ' ___________
mo zinoneliai nuo laukų darbų: Mokyklose. Panovežm Vaisi, 
nusikamavę, turi keletą kartų gimnazijos inspektorių išrink-

- .tas kun. Lindo, mokytoji] semi- • 
malonėja išmokėti narijos inspektorius išrinktas 

perlaidas ir t. t. p. Elisonas.

Rozalimo kapai nors 1 
patogioj vietoj, bet taip t.Į 
leisti, rodos, lyg kiaulių knĮ* ( 
syklė. Takelių bei papuošinhį*

nuoš. Suklastotojų dokumen
tų 1. atidengta 1 — 100 nuoš. 
Suimta šnlerių-aferistų 1. Mo
terų išgėdintojai ir išžagintojai 
1, atidengta 1 — 100 nuoš. Į- 
vtirūs-aųsrkahizfei 5, atideng- 

h ūoš: - -

Kelią reikalu. Rugpiūčio 20 
ir 21 d. apskrities kelių komi
sija tikrino Ramygalos kelias. 
Pasirodo, kad keliai sumatuoti 

rugiapiūtį ir co- 
! negalėjo tinka- 

Apskrities vai-! 
kad keliai vals-

Interviu su Lietuvos Seb
mo Atstovu Kunigu 

A. Šmulkščiu

PtSčIAS PADARE 200,000 
MAILIŲ

New York. — Joseph T. 
Mannbc, 70 m. amžiaus sugrįžo 
namo. Jis per pastaruosius 
8 metus keliavo po visą pasau
lį. ftjo pėščias. Aplankė 20 
valstybių, padarė 200,000 mai
lių. Kelionė atsėjo po $2,000 
kasmet

PAVYZDIS KITIEMS .nant su viee direktorių p. M..
Panemunėlis (Rokiškio ap.) jGrigonin. Vaišėse dalyvavo 

Panemunėlio valsčiaus valdy- naujasai gimnazijos direkto- 
ba nutarė ir vykdo visus vals-irius p. Šakenis, visi mokytojai, 
čiaus tiltus pailaryti betoni-itėvų komiteto atstovai ir sve- 
nius. Gražus pavyzdys kitiems piai kun. Grabys ir mokytojų
valsčiams! .seminarijos direktorius Janke-

-----------  Įvič-ius. Mokv-tojų taryba įtei- 
NUTEISTI MIRTI i^<; Grigoniui sidabrinį krep-

-• - j- • i- • Želi ir du stiklus, tėvu komite-Siomis dienomis Karinome-; . - r .
- -r • i • I tas sidabrini žetoną ir p. Grigo-nes Teisme buvo nagrinėjamai . . , ....

, i i • • i menei rožių bukietą. Širdm- j viena užmušimo byla, kurioje I 1 - i - i t • i-
buvo kaltinami A. Panemunės!
v. Vaičiūnų kaimo piliečiai; 
Petras Gūžys. Zetkauskas, Jo- j 
nas Gūžys ir jo žmona už užmu- i 
Šimą 1923 m. pif. Aleksnevi-! 
čiaus. Teisme paaiškėjo, kad 
Petras Gūžys ir Zetkauskas y- 
ra užmušę kalbamąjį asmenį, o 
kiti suminėti asmens yra phįsi
dėję prie šio įvykio. Teismas, 
išnagrinėjęs šią bylą, nuspren- į 
dė nubausti: Petrą Gūžį ir L.. 
kauską mirties bausme ir už J 
dalyvavimą Joną Gūžį 15 metų ’ 
ir jo žmoną 10 metų sunkiųjų j 
darbų kalėjimu.

igas kalbas pasakė kun. Lindę. 
Į gimnazijos direktorius p. Šakė- 
i nis, tėvu komiteto pirmininkas 
Į p. Krisinkėnas, p. Elisonas ir 
j d-ras Didžiulis. P-3s Grigonis 
dabai susijaudinęs širdingai dv
ikojo kalbėtojams.
j Išleistuvės praėjo labai jan- 
jkiai. Ponas Grigonis ivvažiuo- 
| ja Į Rozalimo vidurinę mokyk
la direktoriauti. Panevėžio

^et- lva *st. £ITnnaz1j°J P- Grigonis 
-I mokytojavo nuo 1920 metą.

ĘUfeMŽ LIETUVIUS MOKY
TOJUS NEŽINIA KODĖL 
“Vilniaus Aidas’’ praneša, 

^nd Vilniuj dėl nežinomą prie
žasčių suimti lietuviai mokyto
jai Vitkauskas ir p. Palevičius

(“Tėvynės Sargas”)

KAS IR KIZK NORI PASI
SKOLINTI

Dar šiais metais šios valsty
bės nori pasiskolinti Suv. Val
stijose:

Vokietija .—$200,000,000
Francija...- 180,000,000
Italija_____  100,000,000
Belgija_____ 75,000,000
Čeko-Slorvakija 70,000,000
Japonija___ 50,000,000
Austrija. i 37,500,000 
Vengrija SbĮOOO.OOO

F i i I J ' I
Daug kitų valstybių nori pa

siskolinti poniaž^u,

DEPORTUOS KVIEČIUS
New York — Pastaruoju lai

ku tarp'^ini^hĮ bdlb daromas1 
patikrinimas legįHško jų įva
žiavimo*. Tai iš viso po nuožiū
ra atsirado 1,200 kiniečių. IŠ uio išleiltuvė*. Rugpinčio 25 
jų 42 jau paskirti deportavi- J d. buvo surengta Panevėžio 
mni- gimnazijoj arbata, ataisveild-

Vice direktoriaus p. M. Grigo-

Rugsėjo 25 dieną, 10 vaL ryto, Lietuvos seimo atstovas, 
Seimo Užsienią Reikalą komisijos ir Krikščionių Demokratą '' 
Centro Komiteto pirmininkas kun'. A. Šmulkštys malonėjo pri
imti mūsą laikraščio korespondentą, kuriam paaiškino dabar? 
tinį Lietuvos politikos momentą.

— Kokios svarbesnės Lietuvos Ministerią Kabineto rezig- 
navimo priežastys? — užklausė gerb. atstovo mūsą korespon?, 
dentas.

— Į tai man sunku būtą atsakyti, nes apie Ministerią Ka
bineto krizį težinau iš čionykščių žinių. Pasak Eltos praneši? 
mo Lietuvos delegacija pertoli nuėjusi derybose su Lenkija 
Kopenhagoje, tad kabinetas delegacijos darbams nepritarda- ' 
mas atsistatydino. Aš manau, kad Ministerių Kabineto kruna 
įvyko ne vien dėl derybų; bet ir dėlto, kad vienas ministerią 
jau senai ruošėsi rezignuoti. Kabineto krizis parodo kaip opus 
ir svarbus Lietuvos-Lenkijos ginčas dėl Vilniaus. Ten kur prie
šai parodo savo klastas, tauta ir vyriausybė stipriai reaguoja' 
— atsakė gerb. atstovas.

— Ką gąlimė kaltinti nusileidimo lenkams Kopenhagos de
rybose? — klausė korespondentas.

— Jeigu Lietuvos delegacija peržengė Ministerią Kabine
to duotas derybų instrukcijas, tai kalta delegacija ir jos pinui;

Plėšikai. Rngpiūčio 22 d. 20 
vai. Bronis Amankevičius iš 
Pabaisio miestelio dviračiu vy
ko namo. Pivonijos girioj ne
toli Ukmergės užpuolė Aman- 
kavičių 3 plėšikai, kurie atėmę 
365 lt., sidabrinį laikrodėlį, 
revolverį “Mauzetą” ir dvira-, ninkas p. gidzikanskas — atsakė gerb. atstovas.

Žinios apie veikimą Panevė
žio kriminalūs policijai punkto 
už liepos m. 1925 m. Įsilauži
mai j gyvenamus namus 3, ati
dengta .3-M00 nuoš. Įsilauži
mai į negyvenaams namus 2, 
atidengta 1, neatidengta 1 — 
50 nuoš. Apvogta mažiau kaip 
2,500 littj 5, atidengta 4, ne
atidengta 1 — 80 nuoš. Galva- 
žlidystės (užpuolikai) 4, ati
dengta 3, neatidengta 1 — 75 
nuoš. Vagystės (smulkios) 5, 
atidengta 3 — 60 nuoš. Užmu
šimai 1, atidengta 1 — 100

tį. Pati Amankavičių labai 
sumušė ir supjaustė. Suimti 
Jonas Šisko, Alfonsas Liupke
vičius ir Adomas 'Marcinkevi
čius. Daiktai surasti. Kai ku
rk* plėšiku jau buvo bausti ka
lėjimu.

— Ar galime laukti Lietuvos koalicinio kabineto?
— Ne. — trumpai atsakė gerb. atstovas.
— Opozicijos srovės įrodinėja, kad tos derybos su lenkais 

visai bereikalingos/ Ar turi pagrindo toksai tvirtinimas? <
— Klaipėdos konvencija einant Lietuva pasižadėjo leisti 

sielius Nemunu, todėl ankščiau ar vėliau tą pažadą turėjo tote- 
sėti, vadinasi, susitarti dėl tą pažadėtąją lengvatą, kurtos yt* 
ra įrašytos Klaipėdos konvencijoje. Jeigu Lietuva bitąUžežeriai, Šeduvos vai.. Rng-

piūčio 16 d. Užezeruose buvo Į metusi Lenkijos derybas, tai Lenkija būtą skelbusi pasaulM^ 
ge gegužinė. Gegužinė prasi- [ kad Lietuva nepildo savo pažadų. Dabar Lietuva parodė, k®t 
dėjo studentės p. Jakševieiu- 
tės paskaita: “Knvgų istorija 
ir ją skaitymo rėikMiė.” Gerbi 
prelegentė mūsą Uteirto neuž
miršta ir jau 3 kartus nepašikš- 
tė jornumu gražią minčių su
teikti, Po paskaitos jaunimo 
būrelio “Atžalos” choras pa
dainavo. o nesenai susitveręs 
stygų orkestras iš 6 griežikų 
pagriebė 2 dalykus. Tr grieži
mą ir dainas publika sutiko di
deliu entuziazmu Valio Uže- 
Žerią jaunimas!

tarptantininz pažadus ištesi.
— Telegramų agentūra Elta praneša, kad derybos su tai

kais būsią atnaujintos špdnų 10 d. Kaip žiūri į tai gerb. ato- 
tevas? .

— Aš linkęs manyti, kad Lietuvi-Lenkijos derybos 
bus ateau** v

|ų Kabinetui pasikeitus 
_ _____ _ ____ Vilniaus klausinmY

— Aš manąn, kad Vjį^auz klausimu bas pasilikta prto 
no jo nuistatymo, atsaku, gerb. atstovas kun. ftmulkštys, 
[Vilniaus atgavimo kis neimąs yra principu ir ctiplomutinfrų 
toUtių ttstyfcbl ncgalL Mti tol, kol Vilnius actas



prakalbos
_Pre>u»erąti» Kaina:

gaiš norėtą Lietuvai patarnauti ir sau neblogą nuošimtį gauti,$5.50
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f
v “B ARBINIKKA8”
Š66 West Broadway _ South Boston, Mase,

Tel. South Boston 0620

p?
B?. Kokie bizniai lau

kia amerikiečių?

tikimą asmenų (Į manę patį nepersenai kreipėsi 2 asmenys to- 
kiaissavo reikalais: vienas, Kauno universiteto profesorius, 
autorius daugelio veikalą man gerai žinomas ir patikimas, ieš
ko $3,000.00, kad įsigyti Kauno priemiestyje namukus. Mie-

fe-

g

Sunku būtą išskaičiuoja visas galimybes Lietuvoje, kuriu 
galėtą nusitverti amerikiečiai, grįžę į savo gimtinį kraštą. Tą 
galimybių daug, nors jos visos nėra perdaug lengvos; priešin
gai, jos reikalauja daug žinojimo, atsidėjimo ir darbo, čia 
paminėsiu tik kai-kurias- progas, kurias ant greitąją atsimi
niau. Ir taip:

1) ž e m ė s ūkio mėgėjai dar ir ateinančiais metais, pra
dedant nuo vasario-kovo ir iki balandžiui-gegužės mėn. galės 
įsigyti nebrangia kaina dvarą centrus. Taip-pat by kuriuo 
laiku galima pigiai įsigyti įvairaus didumo dvarą su gražiau
siomis trobomis ir inventoriais—Klaipėdos Krašte. Vokiečiai 
ponai Klaipėdos Krašte neberimsta ir yra linkę likviduoti savo 
Žemes. Gera proga, o net ir patriotini pareiga lietuviams už
imti ją vietas. Del dvaru centrą Didžiojoje Lietuvoje su įvai
riais paklausimais reikia kreiptis į ž e.in ė s Reformos 
Valdvba, žemės/Ūkio Ministerijos namai, 
$fcune. Del žemės pirkimo Klapiėdos Krašte galima rašyti 
A.-Makausku i, Laukininką Bankas, Klai
po d c j.

2) Lietuvoje dar nėra nei vieno viešbučio (išskyrus 
gal Klaipėdos “Viktoriją”), kuris teiktą panašią patogumu, 

: kąip Amerikos didesniąją miestų viešbučiai O reikalas yra la- 
• b&i jau pribrendęs, ypač Kaune. Visi viešbučiai pilni, lupa

išduoti garantijas, kokią tik reikės. Apsiima skolą grąžinti 
per 10 metą. 2) Aptiekimnkas, nusipirkęs dvaro centrą, bu
vo priverstas parduoti žydui pusę aptiekus, nešančios labai ge
rą pelną. Norėtą atmokėti savo pusininką. Ieško paskolos 
10-čiai metą $4,000. Sutinka mokėti 8 nuoš. ir duoti visą rei
kalingą garantiją. Jei kas ir šiais dviem reikalais susiintere- 
saotą, lai kreipiasi į manę į Dotnavą, galėsiu nusiųsti ją ad-, 
resus, o reikale net ir tarpininkauti kokiu nors būdu.' Abu tie

'Tiek šį kartą apie progas Lietuvoje amerikiečią darbui ir 
kapitalui.

LDKS. REIKALAI

Sšf ■

i1 kainas gana aukštas, gi nei gražumo, nti patogumą nėra. D-ro Į 
Bielskio idejar su Geleaniu vilku buvo labai laiminga. Reikia, 
kad tą idėją vykintą toliau. Po metą-kitą ir Kaunas turės van- 

'■dens įvadas ir kanalizaciją. ‘11 . ' '
3) Lietuvoje nėra nei vieno žmoniško judomąją paveikslu 

~ ■ teatro, kur būtų pakankamai erdvės ir oro, žmoniška mu
zika, patogios kėdės ir t. t., jau nekalbant apie pačią progra
mą. Paveikslai ateina nežmoniškai apdraskyti, suvėlinti bent 
^metais; parašai net .trimis kalbomis, iš kurią “lietuviška” 
Betėviams visai nesuprantama. Niekuomet nieko iš Lietuvos 
gyvenimo. Reikia nors Kaune bent vieno teatro, su skoniu į- 

1 rengto ir žmoniškai vedamo.
3) Kaune apsimokėtą paleisti bent 20-30 T a x i-C a b ’ ą 

•C su meteliais. Judėjimas jau nemažas. Vežikai vargina, er
zina ir lupa. Miestiečiai, svečiai, svetimžemiai, mielu noru 
mokėtą ir kiek brangiau, by tik vežiotą juos patogiai ir grei
tai.

4) Gaila, kad visuomenininkai retai kada turi pinigą. Bet 
jei kas turi 6,000-8,000 doleriu, tai lai žino, kad Kaune už tuos 
pinigus galima pastatyti vieną neblogą didesnį namą ir ant 
kiemo sau pačiam mažą fligeli. Iš didžiojo namo nuomos galės 
gyventi ir visą laiką pašvęsti šiokiam ar tokiam visuomenės 
darbui. Bet ir ne visuomenininkai privalo žinoti, kad dėji
mas pinigą į namus Lietuvos miestuose dabar neša gerą nuo
šimtį: nuo 10 iki 15 nuoš.

5) Chicagiečiai, savo konsulo raginami, susirūpino Lie
tuvos eksportu į Ameriką. Tikrai palaimintas rūpesnis. 
Tik lai žodis tampa kūnu, lai teorija virsta praktika. Galima 
būtų gabenti iš Lietuvos į Ameriką linus, lininius audeklus, 
odas, šerius, gintarus ir kitus dalykus. Amerikiečiai tun 
duoti kapitalo ir vyriausią eksporto .organizatorių-vedė ją. 
Jiems į pagelbą ateitą žemės ūkio Kooperatyvai per savo cent
rus. Jau šimtai tą kooperatyvu randasi, greitai bus tūkstan
čiai

6) Dar būtą svarbiau ir naudingiau, jeigu savo žaliąją me- 
<£tiagą galėtume apdirbti Lietuvoje, štai kad ir 1 i n ų ap
dirbimo pramonė būtinai čia turės išsivystyti. Pir
mieji amerikiečiu bandymai toje antyje nepasisekė. Svarbu pa
tirti to nepasisekimo priežastys. Trumpai kalbant buvo tai sto-

tys, tada, mūsą tauta' galės] 
džiaugftSy o tuom tarpū,--<įary 
daug mums reikią pasimokinti 
kaip skirti valstybingumų nuo 
partyvumo< kaip kad pasakė 
gerb. kun. A. Šmulkštys.

Po prakalbos, -vakaro pirmi-, 
ninkas praneša, kad paklausi
mų niekas nepadavė, todėl va
karą skaito užbaigtu ir uždą- < 
rytu. « ; "

Publika atsistojusi atgieda 
Lietuvos himną ir skirstosi.

Gatvėje, ties svetaine, žmo
nių grupelės dalinasi paskaitos 
įspūdžiais.

Vienas žmogelis, priėjęs.prie 
savo draugų, juokaudamas, 
sako: “Tai tau ir prakalbos! 
Visą vakarą laukiau kada iš
keiks kairiuosius, bet veltui, 
matyt katalikai keikti taip ne
moka, kaip kairieji,” — nu
marmėjo ir nuėjo, o jo draugai 
linksmai nusikvatojo.

Taip, perdaug mūsų kairie- 
. ji keikia ir savo politinius prie

šus dergia. Dar, matyt, juose 
valstybinis jausmas nesubren- 

, do. O pravartu būtų apsitvar-
■ kyti. Lietuvos Seimo nario 
i gerb. kun. A. Šmulkščio pra-

kalba — tai valstybingumo pa- 
. moka tiems, kurie savęs nemo- 
> ka suvaldyti.

O, kad taip daugiau tokių 
prakalbų, tai mūsų išeivija

■ sustiprėtų ir tautinio entuziaz- 
; mo atgautų.

Vilniuje suplevėsuos mūsų tri
spalvė!” — {išbaigė getb. sve
čias savo kaltėj

Griausmingi aplodismentai 
palydėjo' kklnėioją nuo tribū
nos.

Gražiai, jautriai ir vaizdžiai 
apibudinta vi^as Lietuvos gy
venimas ir»jos kūrimosi laiko
tarpis. Ne vienas žmogelis 
šluostė ašaras, kurios pasirodė 
mylimąją tėvynę beminint. Pa
kako ir juokelio, kuris retkar
čiais kalboje trykštelėdavo. 
Daug kartų publika kalbą per
traukdavo ' ir - aplodismentais 
kalbėtoją apdovanodavo. Nei 
žodelio pagiežos ir neapykan
tos bei paniekos savo politi
niams priešams. Grynai vals
tybiniu tonu ir taktu, kaip de
ra valstybės vyrui, išlaikyta 
paskaita. /Be jokių kelionių ir 
epitetų padaryta valstybinio

■ gyvenimo apžvalga. Pasirodo. 
; kad gražiai ir kultūringai gali

ma rišti visus tautos gyvenimo
■ klausimus, tik reikia tam no- 
t ro.

Kada mūsų gyvenime atsi-
■ ras daugiau tokių valstybės

Il^ąi ir nekantriai lauktąją ' 
prakalbų pagaliai! ‘susilankė 
me. Rugsėjo 24f “dieną, 8 vaį 
vak., Municipal “Būilding sve
tainėje, So. Bostone, Mass. pri
sirinko tiek žmonių, kiek nie
kuomet nesūsireąka: krėslai 

: visi mižimti, o stačią taip pat 
geras skaičius. Aš nesuklysiu, 
jei pasakysiu, kad’ buvo 700' 
galvų. Žmonės, kurie anksčiau 
į prakalbas atėjo, pasakoja, 
kad jau po 7 vai. vak. lietuviai 
būriais traukė salės linkui. 
Prie šalygatvių automobilių 
tiek pristatyta, kad net nesino
rėjo tikėti jog lietuviai tiek au
tomobilių turėtų.

Lygiai 8 vai. vak. svetainės 
estradoje pasirodo nekantriai 
lauktas svečias kun. A. Šmulk
štys ir mūsų parapijos klebo
nas kun. Urbonavičius. Svetį 
salė pasitinka kafštu delną 
plojimu. Žmonės tuo jaus pra- 
.dėjo observuoti svečią ir tarpu 
savęs kuždėtis. Vienas jaunas 
vyrukas, kumštelėjęs savo kai
mynui į pašonę, sako: “Žiūrėk, 
hral, tikrai lietuviškai atrodo, 
diktas raudonas,” o kitas jau
nos išvaizdos, stiparus sudėji
mo žmogelis? matyt sportsme- 
nas, patenkintai šypsodamas, 
savo kaimynui tarė: “Tai 
ąžuolas, o ne žmogus; jis nu
galėtų ir patį Dempsey.” Ne
nugirdau, ką kiti kalbėjo ir 
kaip jiems atrodė svečio išvaiz
da, bet aš manau, kad daugu
mai užimponavo.
Estradoje pasirodė L. R. K. 

F. UI skyriaus vice-pirminin- 
kas J. Jarošas, prakalbų vaka
ro vedėjas, kuris atidaręs va
karą pakvietė Šv. Petro para
pijos chorą pradėti programą. 
Choras,'vargonininko F. Kar
bausko vadovaujama? atgiedo
jo- Lietuvos himną ir padaina
vo keletą dainelių. Gražios 
dainelės sukėlė publikos ūpą, 
-.odei auditorija gausiai plojo. 
Svetainėje ūpas koks Jai nepa
prastas, iškilmingas ir jaukus.

Klebonas, kun. Urbonavičius 
trumpais bruožais supažindi
nęs auditoriją su svečio asme
ninu, tribūną užleidžia gerb. 
Lietuvos seimo atstovui kun. 
A. Šmulkščiui, kurį klausytojai 
plojimu pasitinka.

Pu.'antros valandos liejosi is 
tai adminUra-H^-®10 !“?« graži, sklandi 

hr gyva kalba apie Lietuvo>^ 
. (vaizdus ir Lietuvos užsienio

tai centras [polįtį^ 0 man pasirodė, tik 

keletas minučių. Išgirdome 
tiesos žodį apie Lenki jos-A ati- 
kano konkordatą^ apie X il- 
niaas reikalus, apie santykius 
su kitomis valstybėmis, apie 
Lietuvos, Respublikos siekius 
ateity, apie Klaipėdą ir jos sei
melį ir apie daugelį kitų daly
kų, apie kuriuos kairioji lietu
vių spauda daug neteisybės yra 
pasakiusi, sunku būtų atpasa
koti tais pačiais žodžiais tą ką 
esu girdėjęs, nes vargiai ar su- 
gebėčia tą padaryti. Apibėgus 
Lietuvos užsienio reikalus, pa-

Kun. F. Kemėšis

KUOPŲ DOMEI

Centro valdyboje gimė sumanymas išleisti 1926 m. L. D. K. 
S. kalendorių. Rugsėjo 10 dienos laikytame Centro Valdybos 
susirinkime tas sumanymas patvirtintas ir pradedamas vykdy
ti. Redakcinę medžiagą paruošia “Darbininko” redakcija, o 
kitais to leidinio reikalais rūpinasi administracija.

Kuopose gali kilti klausimas: ar verta tas darbas pradėti 
ir kokia iš to naudai Priseina pasakyti, kad kalendoriaus lei
dimo sumanymas tai nebenaujas dalykas, nes dar pernai to 
darbo griebtasi ir tik dėl nekuriu technikos kliūčių nepravestas. ’ 
Tokio kalendoriaus išleidimas beabejo labai naudingas, nes ja-, 
me gali atspindėti visos organizacijos padėtis h? kuopą veikimas 
ir be jo, gerai darbą pravedąs, galėti] duoti pelno. Kad leidi
nio lėšas padengus, turime surinkti biznierių, organizacijų ir 
draugijų pagarsinimų bei istorijų. Kadangi mūsų organizacija 
išsišakojusi po visą Ameriką, tai tie kalendoriai, per “Darbi
ninko” skaitytojas. L. D. K. S. narius ir kalendoriaus užsaky
tojus'pasieks plačią lietuvių visuomenės dali. Čia atsiranda 
aukso proga visokioms biznio šakoms Įdėti savo pramonės pa- 
garsinimus. o organizacijoms savo istorijas. Kalendoriuose ir 
jiems panašiuose leidiniuose pas i gausinimas daug vertesnis nei, 
sakysime, vienkart yni uose leidiniuose, todėl tokių pasigarri- 
niraų mūsų kalendorius gali laukti nemažai. Aišku, kad cent
ras to darbo neaprėps, tad reikia kuopų pagelbos. Centras ti
kisi. kad-kuopos gyvai Į ši klausimą atsilieps, todėl kreipda- 

, masis i kuopų valdybas prašo: skubiai sušaukti kuopos susirin
kimus, aptarti patiektąjį centro klausimą, išrinkti L. D. K. S. 
kalendoriaus leidiniui vietos skelbimą rinkėjus ir tą rinkėją pa
vardes prisiųsti L. D. K. S. administracijai.

Kai bus gauta skelbimų rinkėjų pavarde 
cija duos jiems smulkesnių nurodymų.

Kadangi kiekvienam žmogui laikas brangu;
yra nutaręs skelbimų rinkėjams duoti atlyginimą, kuris bus nu
statytas centro valdybos. Yra manoma, kad kuopi] skelbimų 
rinkėjai galės gauti nemažiau kai 15 rraoš.. arba šeštąją dali nuo 
gautojo skelbimo sumos.

Nauji metai ne už kalnų, todėl reikia sukrusti, nes kitaip 
mes savo užmanymo neigyvendinisme.

Kuopos Į darbą!
Sekretoriatas

DR, K. PAKŠTO PASKUTI 
N!S PRAKALBOS

SIDABRINIU PINIGŲ PA-

kėtų geriau prisirengti, surasti tikrai ištikimą, ismanančią’ir 
sąžiningą žmonių ir vėl išnauja mėginti. Dirva labai platiifc 
beabejo naudinga. ■ ž

7) Vyriausybė senai jau ruošiasi kurti amatų mokyk-;

Dr. K. Pakštas išplauks Lie
tuvon spalių 10 d. Dabar jis 
grįžta iš Tolimąją Vakarą ir 
sakys paįnffine* prakalbąs A- 
kerikoje,.Įtarios numatomos: 

| Philadėlphijoj rugs. 26-29 d.
Massachąsetts spaliu spra-

■?
r Rodys dfctig įdomią paveiks- 

ir kitokią Reikalinga minėtoms mokykloms netik žmonių j g sat^kSionės skersai A- 
eatvA amotfi natmiain Victf ttiin-TMlt ižmnsin tAOTAtiL •____•«___5r.*-«£į«. _____»____ K *

r-»- • -
savo amate patyrusią bet taip-pat išėjusių teorėti- 

Hį mokslų, mokančią braižyti, galinfij savo mokslų dėstyti ki- 
Visi tie, kurie yra išėję tam tikrą kokių nors speeijalę 

rftWS^iųtaukot mokyklų ar nors žiemos kursus į turi atatinkamų mo-J

C@Ms

8£..-rtK .

tona Jauties “Draugb” Re- 
dakdjon, 25MS<k Oakleį 
ChieaįoįHL

Musų Teatras ir “Dzimdzi 

Drimdzi”

ir mokykla be aukų ir paramos 
negali išbujoti. Mes žinome, 
kad visi geresnieji teatrai turi 
paramos iš valdžios arba tur
tuolių. Paimkime, kad ir A- 
merikos operas; visos jos bai
gia savo sezonus su deficitais, 
kuriuos padengda milionieriai. 
Toks tai yra idėjos teatras.

Biznio teatras išsiverčia ir 
dar-gi padaro gero pelno. Bet 
toksai teatras nustoja buvęs te
atru, jis greičiau panėši į pa
prastą kromelį. Tokių krome- 
lių pilna Amerika.

Mes, amerikiečiai, norėtume 
turėti idėjos teatrą, iš kurio 
galėtume pasisemti sau naudos, 
bet tokiam teatrui sudaryti rei
kia daug pasišventimo iš<mūsų 
pačių pusės. Biznio teatras 
tiktų tik teatralams biznie
riams, bet kadangi mes tokių 
žmonių neturime, tai jis atpuo
la.

Lietuvos artistams, be abe
jo, teko susidurti su šiais klau
simais ir mums pagelbon nesto
jus, prisėjo sudaryti pavienes 
trupes ir lankyti lietuvių kolo
nijas. Tokios trupės, kad ir 
nesudaro teatro, pilnoje to žo
džio prasmėje,' bet jos savo 
tikslo atsiekia.

“Dzimdzi-Drimdzi” trupės 
gasrolės parodė, kad tokios rū
šies teatras gali daug daugiau 
naudos atnešti išeivijai nei 
nuolatinis, teatras vienoje vie
toje betupėdamas. Ištautėji- 
mo ir girtuoklystės banga ap
lankė ne vien Čikagos, New- 
Yorko ar kitų didesnių miestą 
lietuvius, bet ir mažesnes ko
lonijas. Visa mūsų išeivija 
serga, todėl visą turime ir gy
dyti. Į tai turėtų daug domės 
atkreipti mūsų teatralai.

Šitais sumetimais vadovau- 
. dadamasis, aš nogėčiau pasa
kyti, kad važinėjanti teatro 
trupė mums daug naudingesnė 
už vienoje rietoje sedinčiąją. 
Kadangi tai aišku, tai mums 
lieka tenkintis tokiu© teatru ir 
tik teatro idėją liaudžiai įskie- M 
pijus eiti prie nuolatinio teatros 
-sukūrimo. - lę,

Kitados aš buvau didėlis 
Vaičkaus šalininkas, o

Pastaruoju laiku labai daug 
kalbama apie teatrų. Atvažia
vę Lietuvos dramos artistai su
darė dvi atskiri grupi su tiek 
pat skirtingais programai^ ir 
dar skirtingesnė darbo taktika. 
Vienok, vienos ir kitos grupes 
tikslas — nuolatinis Amerikos 
lietuvių teatras.

Kiek daugiau Amerikai teko 
pažinti ‘ ‘ Dzimdzi-Drimdzi ’ 'vo
devilį, nes jis aplankė veik vi
sas lietuvių kolonijas., gi ma
žiau pažįstamas Vaičkaus Dra
mos Teatras, kuris tik vienur- 
kitur buvo užsukęs. Iš to, kų 
teko matyti, drąsiai galima sa
kyti, kad Amerikos lietuvių te
atras išėjo iš primityvių sąly
gų į pažangos kelią.

Mes susilaukėme to. apie ką 
kitados svajojome. Ir dabar, 
sulaukus teatro ramsčių, drą
siai galėtume kalbėti apie nuo
latinio teatro sukūrymą. Bet 
tą klausimą statant sutinkame 
kitą klausimą — lėšų šaltinį. 
Pastarasis klausimas turėtų 
stovėti pirmoje eilėje, nes nuo 
jo priklauso ir paties teatro li
kimas. Ilgai aš galvojau ir su
kau galvą kaip tą riša išrišus 
ir priėjau prie tų išvadų, kad 
nuolatinis teatras negalėtų Įsi
kurti. Ir štai delko. Lėšų mes 
negausime, nes kad ir turime 
turtingų lietuvių, bet jiems j- 
dėja svetima, jiems daugiau 
rūpi, sava kišenė. Jeigu būtų 
kitaip, tai Į teatralų rašinius 
duosniėji žmonės būtų atsilie
pę. Q apie amerikiečių aukas, 
tai ir kalbėti netenka, nes tai 
būtų bergždžias darbas.

Kalbantįąpie teatro lėšų su- 
|ūdu man vienas 
(Rietis pasakė: 

“dovaną^k^r^jus mirė.” To
kios nuomones laikosi visi a- 
merikeciat-A i I ‘ -Į

Jeigu susidarytų tam tikra 
bendrovėj Jai jąu kas kita, bet 
deja ir į bendravęs niekas ne
tiki, tad vargą bau ir tūo būdu 
ką peštame.' '■ Pagalia^ jei ir 
tokia bendrovė išstatytą nuola
tinio teatro rūmus it įsirįiarytą 
nuolatinę teatro trupęį ifei vie
noje vietoje neišsilaikytų. Te-

Atvykęs Kaunan p. E. Gal
vanauskas. mūsą Įgaliotas mi- 
nisteris Londone, parvežė An
glą karališkųjų rūmą paga
mintus mūsą sidabro pinigą 
pavyzdžius po 1,’ 2 ir 5 litus. 
Tie pavyzdžiai jau ištirti valst. 
technikos chemijos laboratori
joj ir p. finansų ministeris tuos 
pavyzdžius patvirtino, apie ką 
jau telegrafu pranešta karališ
kiems monetą rūmams.. Einant 
sutartimi apie sidabro pinigą 
kalimų, pusė visą užsakytą si
dabro pinigų Kaune bus gauta 
dar šįais metais lapkričio mėn met, kai Gedimino bokšte —atras, kaiįo kultūroj židinys

Kalbant, ^pi- 
daryta trumputė pertraukai gėlimą auMjl 
laike kurios choras sudainavid ^Mnus •- hmert
keletą dainelių ir kalbėtojas 
pailsėjęs vėl pradėjo savo ant
rą, ir paskutinę paskaitos dalį r 
Lietuvos viadus politikos rei
kalai. Čia paliesta visa eil? 
opiausių Lietuvos gyvenimą 
klausimų:'ūkis, susisiekimas,' 
administracija, valdininkija, j 
savivaldybės, žemes reikalai, 
finansai, švietimas ,ir eilė kit^>

“Aš trokščiau, kad kitų sy
kų u\au tektų jums kalbėti tuo-



š

sytojai kalbair lie.~

$ foro t» ėžmjBKyį

kiekvieno kataliko

T:Šv...Ka^.1J>j-joą įgąlį^įs 
41 Proriden.ee St.,

okyfctoš> fa- 
mo^&os^šėnose pądčti 

g^iųlietuviŠkijsparasų. H.kc- 
vietų, nwu4tųg

įjrurti, giįastąnę^ięk<ėli  ̂
bet šiandien atĮdūodir. jkpeditą 
^pzi^dzi:pianidzi’’ artistams.

“DįnmdzirDrimdzi” yrą pa
sakęs,’ /kad reikia sudaryti 
publiką, kaęl reikią eiti į liau
dį ir duoti liaudžiai supranta
mų vaidinimų ir tik-ją pasiga
vus, vesti prie nuolatinio teatro. 
Šiandien mes matome,, kad 
“dzimdziąi” buvo teisus,'todėl 
jie laimėjo ir materialiai ir mo
raliai, o Vąičkaus dramos teat
ras, phdaręs eilę teatro- atida
rymų, vėl užsidarė. Nors pas
taruoju laiku ir' vėl jis įkūrė 
“naują” teatrą Čikagoje.

Mūsų išeivijos daugumą ‘su
daro mūsų pilksermėgiai, ku
riems artimi pergyventi var
gai, liaudies dainos ir todėl jie 
trokšta tokių vaidinimų, kurie 
jiems suprantami ir jų sielai 
artimi. “Dzimdzi-Drimdzi” 
sugavo tą ūpą ir davė grynai 
liaudies dalykėlius, kuriuos su 
dideliu pamėgimu priėmė. Vi
si mes šiandien dainuojame 
“Ei pasauli! Mes be Vilniaus 
nenurimsim!”, visi mes imituo
jame ■44Dzimdzi-Drimdzi’’ vai
dinimą ir dainas. Net ir jauni
mas pamylo “dzimdzius.”

Čia jau, matyt, 4 ‘ dzimdziai ’ ’ 
pataikė amerikiečiams į pačią 
Širdį, todėl jiė~visur laukiami.

Čikagos laikraščiai rašė, kad 
“Dzimdzi-Drimdzi” parodė ir 
didelį ^vaidinimą “Potūšo ir 
Perlamutro” pastatime. Iš te
nykštės spaudos atsiliepimų 
sprendžiant,, ‘■-‘dzimdziai” di
deliame pastatyme užsireko
mendavo gerais ir dideliasi ar
tistais esant.

Taigi turėdami 4 4 Dzimdzi- 
Drimdzi,” mes turime tokį te
atrą, kuris mus visus aptarnau
ja, nes jis visur lankosi ir vi
siems prieinamas. Ir jeigu bus 
lemta “Dzimdzi-Drimdzi” il
giau išlaikyti Amerikoje, tai 
mūsų išeivija dar daugiau jį 
pamylės.

Nebandysiu “dzimdzių” dar
bo Įvertinti, nes labai sunku 
būti] tai padaryti, teatlieka tą 
darbą Amerikos lietuvių išei
vijos istorija. O dabar mūsų 
priedermė būtų ne apie nuola
tinį teatrą svajoti, bet pagal
voti kaip sulaikyti “Dzimdzi- 
Drimdzi” Amerikoje, nes tos 
grupes artistus išleidę, netek
tume paties teatro kūrėjų ir 
svarbaus Įrankio kovai su iš- 
tautčjimu.

Ką “Dzimdzi-Drimdzi”
rys šį sezoną, dar neteko tikrai 
sužinoti, o visokių gandų ne
stigo- Pirmutini pamazgų ki
birą ant “dzimdzių” galvų iš
pylė Čikagos “Varpas,” ku
riam, kaip mums teko pastebė
ti iš paties “Varpo,” “Dzim- 
dzi-Drimdzi” dalyvavo kon
certe ir dainavo gimnus. Tai 
taip “Varpas” atsidėkojo už 
jų paramą! Jeigu visi taip pa
sielgti], tai mums būtų dide- 
deliausia gėda.

Mes tikimės, kad “dzim
dziai” netrūkus pasakys ką jie 
mano daryti ir tuomi užriš bur
nas visokiems neprastabur- 
niams.

je rėniė sutartį Įsteigti vienuo
likos valandų naktinio * »
iųo dirbančionj/moterims. 
sutąrfį ųžtyirtiiio vi^os tos ša
lys, apart.Ųanyos. Tautų įy- 
ga taipgi stoją.už uždraudĮmą 
naktinio, darbo moterims. • Ne 
visos Suyięnytų Valstybių val
stijos seka Europos šalių ! pa
vyzdį. Tik šešiolika valstijų 
— California, Cojmeetieut, Del- 
aware, Ohio, Ofegon, Penn- 
sylvania, South Carolina, Wa- 
shington, Wisconsin ir Porto 
Rico uždraudžia naktinį darbą 
moterims nekuriose industrijo
se. Indiana ir Massachusetts 
valstijose moterys draustos

nėse įstaigose. Ohio ir Wash- 
ing.ton neleidžia joms pardavi
nėti bilietus nakčia. Dvi val
stijos, Maryland ir New Ham- 
psliire, pavėlina joms dirbti as
tuonias valandas nakčia. Pa
prastai naktinis darbas joms 
uždraustas nuo dešimtos va
landos vakare iki šeštos valam 
dos ryte.

Mažuose miestuose, daugelis 
moterų dirba naktimis, nepai
sant Įstatymų. Naktinis dar-

da-

Batiką K ~
“Darbiąinko” 1Q2 no. Saigas 

ragė, kad-Npnvęod’e dar rauda- ' 
si trys svečiai. Dabar kiek ^Parapuonai at-

permatpi^a beliko tik du, nes bu
vusia sahdariečiųyadas Jonas Pč- 
ža esąs jau išbrauktas iš Sanda
ros.- Vietos niekur negaudamas,

jaųųirno. Dabar nuoĮT spalio pra
sideda parągi^os kermošius, kuris

silankę parems grąžų ir naudingą
darbą^ '

Permainos
Mūsų parapijoj įvyko vargoni-

prisigluade 4‘Keleivio” raudon-i ninku permainos, A; šlapelis, ku-
ris buvo pas mus apie porą metą ir 
daug pasidarbavo tarpe jaunimo,, 
išvyko i Italiją lavinti balsą. J

dvaryje ir rašo “Keleivio” 38-am 
num. straipsnelį apie sudarymą 
bendro fronto su socialistais kovo
ti prieš“klerikalus.“ Jeiguirki- savo rietą paliko A Stanšauską, 
tose kolonijose randasi tiek socia
listų kiek Nonvoode, tai nei Cšu 
flash ligkt nei vieno nesurastum.
O tas vargšas žmogelis liepto galą 
priėjęs šaukiasi pagelbės-

J. Pėža rašo, hd Amerikos ka
talikai rems savuosius Lietuvoje 
sudedami didelę rimą pinigų. Jau 
Čia Pėža tai teisybę, pasakė,-kata
likai kaip visada reme taip ir da
bar nepasiduos laisvamaniams. To- 
liaus rašo girdi, kadi užbėgus jiems 
kelią, reikia drūčiai prisirengti.

Jau jūs vyručiai ne pirmą kartą 
mėginat tą savo darbą dirbti. Pa
sakyk, Pėža, ar jums pasisekė?.

J. V.

ninį darbų. Daugelis dirban
čių moterų yra motinų^, kurios 
pasirenka dirbti nakčia, kad 
per dieną galėtų prižiūrėti savo 
mažus vaikus ir atlikti savo na
minį darbą. Ir tokiu būdu jos 
kasdien praleidžia nuo aštuo
niolikos iki dvidešimties va
landų prie sunkaus darbo/ Pa
prastai naktiniai 'darbininkai, 
vyrai ir moterys-, gauna nuo 
keturių, iki penkių valandų

Dt. P. K.

prasti kaip tas •• Liliepia ant 
sveikatos. Vaiku nakčia dir
bančių moterų ' pa rastai ne
sveiki ir išdykę. Jos negali 
tinkamai atlikti savo darbą ir 
negali tinkamai prižiūrėti savo 
vaikus.

Alerginos taipgi negali tinka
mai -pailsėti per dieną dėl 
trukšmo ir šviesos. Nėr gali
ma tiems, kurie miėga per (Ke
ną, vesti nonnališką gyvenimą, 
reguleriškai valgyti ir daly-, 
vauti reikaluose, kurie jiems 
daug gero atneštų. Naktinis 
darbas veda prie nenormališko 
gyvenimo.

Nakčia dirbantis žmogus ne
gali atlikti savo darbą taip ge
rai kaip tas. kuris per dieną 
dirba.- Statistikos parodo dau-r 
giaus nelaimingu atsitikmų 
tarpe naktinių darbininkų, ne
gu tarpe dieninių.

Daugelis žmonių mano, kad 
vienas išėmimas panaikinti 
naktini darbą, yra mokėti dau
gi aus pinigų dieniniams darbi
ninkams. kad jie galėtų tinka- 
miaus užlaikyti savo Šeimynas. 
Tokiu būdu moterys nebūtų 
priverstos prisidėti prie šeimy
nos užlaikymo, ir galės praleis
ti daugiaus laiko prižiūrėjimui 
savo šeimynų.

GAISRAS
Kriauniškė (Lukšiui vai., Ša

kių. apskr.). Liepos mėn. 27 d. 
Čia pil. Juozo Mikalausko na
muose kilo gaisras. Sudegė 
kluonas, jame pakrauti rugiai 
ir šienas, tvartūs,' arklys, kar
vė, telyčia ir net šuo. Liko žmo
gelis be duonos, be trobų, be 
gyvulių ir be pašaro. Gaisro 
priežastis neatsargumas su 
pypkėmis prie šiaudų. Atsar
giai. pilirčia.i su pypkėmis 
kluonuose, o ypač šiuo laiku, 
kai duoną ir pašaras yra jupse 
sukrautu

fiT J4V AHD, OHIO. į

14-tą rugsėjo Liet- Vyčių 25-ta , 
kuopa laikė mėnesinį susirinkimą. 
Narių nebuvo skaitlingai susirin
kę kaip turėtų susirinktų bet susi
rinkame ji rimtai ir atydžiai svrs- 
tė kuopos reikalus.

įskilus klausimui kas link pirm, 
pageibininko P. UrbšaKno, kuris 
apsivedė ir persikėlė į Akron. 
Ohio tapo išrinkta p-le V. Simo- 
naitė, darbšti kuopos narė, kuri 
numatoma kad daug kuopai pasi- 
darbrues-ateityy.

Pasirodė, kad veikiančioji ko
misija pradeda smarkiai veikti. 
Rengiama du vakarai spalio mėne
sį. Farmerių vakaras-ir šokis, — 
lapkr. mėnesį box party-

Teatralė komisija pranešė, kad 
"kuopos rengiamas vakaras 25-tą d. 
spalio, kur statomas žymus veika
las “Milda, Meilės Deivė” yra 
rengiamasi, taip, pat lošėjai stro
piai lavinasi savo roles ir pora va
karų yra rengiama kitom draugi
jom.

Pasibaigus seniems reikalams 
buvo pasveikinta atsistojimu jau
na porelė, gerbiami Kuzai, kurie 
yra priėmę 7-tą rugsėjo stoną mo
terystės. Jauniemsiems išreikšta 
daug geru linkėjimų dėl jų atei
ties ir buvo pageidauta kad ir atei
tyje nepamirštų jaunimo darbuo
tės.

Reikia žodis tarti, kad gerb. J. 
Kuzas yra uolus darbuotojas tar
pe clevelandiečių kaip tai vyčiuo
se, LDKS., visas laikas Tautos 
Fonde, dabar Federacijos skyriuj 
ir abelnai visam kat. tautiškam 
veikime- Ponia Kuzienė-Simonai- 
tė kaip ti kpribuvo į Clevelandą, 

L stojo Į jaunimo veikimą ir yra pa
sižymėjus scenoje ir abelnam vei
kime.

Taip pat kviečiamas visas kata
likiškas jaunimas orui atvėstant 
prie didesnio veikimo, ir lankymo' 
si į susirinkimus.

Sekantis susirinkimas įvyks 12- 
tą spalio, Lietuvių Svetainėje, 
7:30 vakare.

nors pavojaus čia "gal maži tfu ne
gu kitose vietose. \

•Greta įvaįrių^^labai- nariais

-f i “.siimu i , > .-e’^K-.‘

Atsiųsk '&0c.; ,o gauši, ne pini
gais,. bet žolėmis, daugiau, kaip

.. . . ų gOuf.iž&v

$1^00% Ką reikštų -žmogui^ 
jęiljiš t’v7ik;v;os*nętu^ "" 
vis&i tuščias SaĮ^taš to 
guu Mūsų žolės yra kaš'Ia 
teikė-sveikatą tūkstan. 
•teiks ir Jums. -^PataispilĮ 
vidurius, prašalina strSnijįi 
mą, kosulį, dusūįį,-p-r 
skausmas po krūtinei, n 
dimus, ir tt. Atsiųsk lOcųjg ųįįj 
visokių žolių ir knygų katilipgį

■ - ■ -'w 
M. ZUKAITIS riO 

25 Gillet Rd., Spencerooat,

TRUMPI
ĮSKAITYMELLA1
I' NAUJA KNYGA
“ Joje telpa diadai kaip 

1QO traapų paaakaiSų 
150 pusi. 45 centai - 

DARBININKAS
‘ 366 Braadw»y, Bntn 17, Man

♦

g

kuris ir darbuojasi. 12 d- rugsėjo 
vakare choras surengė išleistuvių, 
vakarėlį p. A. Šlapeliui ir A. Stan
šauskui priimtuves. Jaunimo su
ėjo daug, darbščios mergaitės tik 
švaistės apie stalą. Kalbėjo kum 
J. Kelmelis ir A šlapelis, atsisvei
kindamas ir perduodamas viską 
naujam varg- A Stanšauskui, Cho
ras sušuko valio pp. A. Šlapeliui ir 
A. Stanšauskui. .Po. to kalbėjo A 
Stanšauskas, pasveikindamas vi
sus ir kviesdamas prie darbo. Po 
to choro pirmininkas p. J. Gvaz- 
daitis palinkėjęs p. A- Šlapeliui 
geros kelionės ir inteikė gražią do
vaną nuo chore.

Veikimas
Teko nugirsti, kad choras jau 

su nauju vadu prūktikuoja “Klai
pėdos Julę,” kuri prieš adventus 
bus pastatyta. Chore yra gerų 
dainininkų ir solistų,

11 spalio bus paminėjimas Vil
niaus pagrobimo, bus prakalbos po 
pietų. Choras pasižadėjo daly
vauti.

S?nies bendrove, '’ 'tūrinti eįą.. jjat 
ties miestu ant ežermkranto parką 
ir porą jame namų su. sale. .Vie
nas svarbiausių bendroves tikslų 
yra: įtaisyti įvairiems doriems pa
silinksminimams patogumu, kad, 
tuo pačiu pritraukus lietuvių jau
nuomenę ir kad jai'įkvėpus meilę 
pne savo kalbos ir tautos.—Visos 
lietuvių dr-jos spiečiasi ir susirin
kimus atlieka po bažnyčia, para
pijos salėje, kame visuomet atsi
lanko ir drauge darbuojasi nenu- 
ilstamaą gerb. kelbonas kun. Va- 
sys. Taigi kuo tolyn,. lyg į mišką, 
juo malonesni įspūdžiai. Čia 
Worcesteryje yra naujai susitvė
rusi kita parapija. Pastatymu 
naujos bažnyčios uoliai rūpinai 
gerb. klebonas kūn. Čaplikas, bet 
apie tai prie progos vėliau.

. pijos salėje buvo surengtas mitin
gas, kurį gražia ir katah spaudą 
remti raginančia prakalba atidarė 
gerb. kleb. k-un. Vasys ir pavedė 
man žodį. Dėka gerb. kleb. kun. 
Vasio ir kun. Čapliko pritarimui 
ir paskelbimui į mitingą žmonių 
atsilankė apsčiai., Laike mano kal
bų pertraukos vieni susirinkusių 
rašėsi į šv. Kaz. Dr-jos įvairius 
narius, kiti užsakė po laikraštį sa-J 
vo giminėm Lietuvoje, štai gar
bingųjų katal. spaudos rėmėjų pa
vardės: Vladas Rimša $50; Anta
nas Ščensna $36; Juze Leonaitė ir 
Anelija Mačiuliutė po $35. Po $2: 
P. Vaškeleričius, J. Sakavičius, P. 
Karpavičiūtė, J. Kirmilas, Z. Pa- 
šukinįęnė, M. Šliorieuė, M. Bokiū- 
tė, S. Seimonaitė, M. šeškevičienė; 
P. Kvietinskas, C. Zinkevičius, B: 
Juknienė. Po $1.00: 0. Landžiu-; 
vienė, M. Onušauskienė, P. Luk
šys, O. Gaidiene; U. Karoliutė, D.' 
Uždavinys, M. Palevičius, E. Da- 
minaitienė.-

Su pasigerėjimu reikia pastebė
ti, kad čia yra Kauno Šv. Kaz. Dr- 
jos spaudos platinimo skyrius, 
kurs besidarbuodamas yra išrašęs 
kelis šimtus knygų iš Kauno, kad 
savo kolonijoje išplatinus jas.

Greta išvardytų rėmėjų dar 
anksčiau ir iš kitų vietų įsirašė į 
šv. Kazimiero Dr-ją sekantys as
menys: Iš Brooklyn, N. Y.: Ona 
Kajauskienė $50; Rozalija Savic
kienė $35; J. Sabaliauskas $4.00: 
A. Kajauskas $3; K. Mitkienė ir
M. Savickas po $2. Iš Elizabeth,
N. J. po $2 Bekšienė ir O. Baub
lienė. Iš Westfield, Mass.: K Ma- 
saitis $2'. Iš Pittsfield, Mass. M. 
Užubalis $2.

—' Gerb. klebonui kun. Vasiui 
ir visiems Worcesterio ir iš kitų 
vietų spaudos rėmėjams tariu ma
no giliausi padėkos žodį ‘ ‘ ačiū. ’ ’

Malonu ir saldu darbuotis Baž
nyčios ir tautos labui, kai jauti, 
kad patys žmonės ir jų dvasios va
dai gerai atjaučia ir įvertina se
kančią šventą tiesą: jei neturėsi
me savo rankose spaudos — tuš
čiomis statysime bažnyčias ir vie
nuolynus,^ arba Popiežiaus Leono

Kiekvienas gali gauti DYKAI

MOME SŪPPLY CO„ . {
Dept. 531, 131 Duanc Street |

\EW YORK CPl'Y j
Atsiųsk niuu vienų Indų Setų DY- | 
KAI.

dailų^ setą indą, padarymų7 išSšį 
tyros baltos pureeUaUos, zgi'aį^ 
žūti išmargintais pašaliais,. SUsŠį 
sidedantį iš didelių zup& 
ščių, didelių paplokščių leSš?-^ 
čių, mažų lėkštai ei ų, puodelĮų;4S 
vieno palmiškp ir vleno^Uaus J- 
bliudo. Tai yru tolda^gišiga, t 
kokios niekados nebesulauksiu 
gauti dykai'šĮ indų setį. V

Kiekviena moteris, duktė ar . 
vyras gali visa tai gauti, BE 
JOKIO'CENTO. Visa, komes ■ 
reika^Hijame, supažindink su į. 
musų prabingties ir doVaną? 
prekėmis, nu rodytomis Dausų U 
kataloge, savo draugus-;; tą ; 
kiekvienas gali padaryti? nes ■ 
prityrimo visai nereikia.

Mes turime tukstaudus to
kių indų setu, kuriuos korime 
DYKAI atiduoti. Buk pirmu-, 
tinis savo mieste ir gauk juos. 
.Vw jau išdalinome tukstanr ■ 
eius tokių dailių indų setų. 
Mes norime viena ir tau duoti. 
Se'jaišuok. Išpildyk čia pridė
tą kuponą ir tuojaus siųsk’-jį 
iuums. . .

’Ti.:

Adresas

Miestas .

Valstija

HOME SUPPLY CO., 
Dept. 537,131 Duane St. 

New York, N. Y.

£.

Pavarde . .

Išvažiavo
Mokytojai p. K. Čibirka ir kler. 

P- Lekesis jau išvažiavo į mokyk
las. M. K. Čibirka čionais moki
no vaikučius lietuviškoj mokykloj.

Teko nugirsti, kad A. Stanšaus- 
kas duos piano lekcijas. Kurie 
norės galės gauti prieinama kai- 
na- ..... <1^4

Federacijoj buvo įvykę nesusi- 
pratimiu Bet jau atstovai šaltai 
pradėjo mąstyti ir jau aprimo ir 
geron pusėn nuėjo.

Newarko Bobutė

Narys

NEBARK, N. J.
Visi rašo, rašo, tai reikia ir 

man nors župsniuką pridėti. Vis
gi čionai yra ne tik blogo, bet Ir 
gero. Daugiausia buvo rašoma- 1 
apie kivirčius, bet aš n Oriu parašy
ti apie gerus darbus.

Lietuviai turi didelę bažnyčią ir 1 
darbštų kleboną J. Kelmelį, kuris 1 
daug jau yra pasidarbavęs šiai pa

rapijai. Jis ją išgelbėjo nuo pra
pulties krauto. Bažnyčiai daug

WORCSSTER, MASS.
Tautinis susipratimą  ̂reiškiasi
Patarlė sako: “juo gilyn Į miš

ką, tuo daugiau medžių.” Taigi 
kam miškas brangus ir kas jį myli, 
tai miške jis jaučiasi lyg kokioje 
laimės saloje. Taip ir su manimi. 
— Apleidęs tūlam laikui Lietuvą, 
slibino-laivo per vandenyną per
keltas, išsiritau, arba teisingiau 
pasakius, iškeverzavau i New-Yor- 
ko sausumą. Lankiau net kelioli
ka, New Yorkui gretimųjų, lietu
vių kolonijų, kame būdavau ma
loniai priimamas ir mano įgalio
tajam reikale remiamas. Su senes- 
niaisiais lietuviais kalbos netrūk
davo if susišnekėdavom, ko apie 
čia gimusius ir augusius anaiptol 
negalima pasakyti. Bet štai ati-- 
tolau nuo didmiesčio ir nutūpiau 
Worcesteryje, Mass. pas gerb. kle
boną kun. Vasį, žinomą visuome
nininką ir tautos mylėtoją. Gerb. 
klebonu? dėka teko pasipažinti su 
dauguma lietuvių organizaeijų- 
draugijų, susieiti su įvairaus am
žiaus žmonėmis, neišskiriant ir 
priaugančios kartos. Su malonu-, 
mu pastebiu, čia dar neturėjęs at
sitikimo, kad su jaunaisiais bū
čiau negalėjęs savąja kalba susi
šnekėti Ar galima panašų reiški
nį pavadinti kitokiu, negu reiški- 
hiu džiuginančiu ir lietuviui ma
loniausiu!'— Kad šioje kolonijoje 
tautos dvasią palaikius ir' Saugi
nus — yra ir priemonių ir vadų. 
Šios krypties svarbiausiais fakto
riais yra bažnyčia, su jos klebonu 
gerb. kumJVasiu ir mokykla. To
ji mokykla nevien yra “lietuvių 
mokykla,” bet palyginant ją su 
kitomis lietuvių par. mokyklomis, 
gulima, rasit, pavadinti “lietu: 
tiška mokykla,” (ko apie kitas 

' negalima pasakyti) nes joje mo-

—-

TIKRO PJAUSTYTO STIKLO STIKLINES 
UŽ 35 LEIBELIUS 

STANDARD IR CHALLENGE PIENO

Nepraleiskite progos gauti šitas šešias puikias 
stiklines, kuriasmatote ant paveikslo, už 35 lei- 
belius Standard ar Challenge Pieno.
Pradėkite leibelius taupyti šiandien ir kada prirink
site užtektinai nuneškite į arčiausią Premiją Krau
tuvę, kuriu adresai žemiau, ir pasiimkite savo sėlį 
šešių stiklinių. Tą dovaną galite gauti tik msuų 
krautuvėse. Paštu nesiunčiame. Apsimoka taupy- ' 
ti leibelius nuo keną. ,
Standard ir Challeng-e turi tik tiek pieno ir cukraus 
kiek reikia, kad padarius jūsų pudingus, so-. 
sus, keksus, pajus, ir užsigardavimus skanins. Jie 
tinka visur kur reikia cukraus ir pieno kartu Jie 
kavai suteikia malonu skanumą. Užsisakykit savo

_
PtRZVAKAGUbl^

Turėdaama fantai

ri be 
ti liras 
net ir
Jų kaino*: $2.50,18, 

$8.50, H $5 ir Mg-

snsiraiy- 
o

365 W. Broadway, 
Boston ?7, Įffiįi

Mūsų. Bostono Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Prienų St., netoli Haymarket Sq.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

. J’ALTc RIVEBuMASS.
14-3-rd Street
netoli Bedforrl St.

>EW HAVEN. CONN.
105 Tetnpfc Street

• į j netoli Ceooti Street

BRIDGEPORT. CONN. 
105 Conaress Street 
netoli Msiin Street

PROVIDKNCE, R. I 
49 Abom Street
netoli IVaslilngton St-

' ŠIS SPECIAUS PASIŪLYMAS TEK IKI; \Jg

TIK VIENAS SETAS YPATAI 
“APSIMOKA TAUPYT LEIBELIUS

Proriden.ee


Kp&ą suimtą sugrįžo iš Lie- 
■įSo. Bostonietis Jonas 
■ns. Grįžo puikiu laivu 
KgiAiis. Trečioj klesoj bu- 
up gerai kaip kad ir pir
kia kiek geriau tegali būti. 
Ipeękis Lietuvoj turėjo 
Irias vakacijas matėsi su 
fF. Kemešiu, F. Viraku ir 
Į8 Amerikos lietuviams ži- 
Ais veikėjais.

fcūsflgnfkiMAs
Rugsėfc>29 š. nų L. Vyčhj 17 i* JI4.

RAVYČIAUS
T t I y • t! - L: r. 4 K..: •

•Wf-

^4čT& BOSTONIEČIAMS!
jūsų aukas, už kurias

MŽeu priimti širdingiausią

LGryžau laimingai Chicagon. 
u z Jūsų A. Vanagaitis 
k- (“Dzimdri-Drimdzi”) 
fc IX 25 m., Chicaga.

492 E. StĮttnth St, So. Boston, 
Mass.

Tad-gi malonėki & | risi na- 
riai-rės sueiti, nes lurim labai 
svarbių rėikalų.' Bus renkami 
delegatai į apskričio suvažiavi
mą, kuris trus Pro^^kie, R. L 
spalio 18. .

Jau vasara praslinko, tai tu
rėsime sudaryti pienus tolimes
niam veikimui. Literatinio ir 
debatų ratelių prasidės veiki
mas. Taipgi teatrališka komi
sija turėtų susiburti ir pradėti 
ruošt vakarus.

Nepamirškit ateidami atsi
vesti naujų narių. Valdyba

KStfaa- (hm, vi jytirfriti ajTot * i** 
■' ^K ROSTON^ant RtoMHray, na
rvu* i* 6 ieteyu* ieehMftNM. ■■■*$ 
|ki.$8JMX) metaspfcjtftel^ U»

&'&iel«ųrnų. 18 kam-' 
medinis ųąjnfK Maudynė*, e- 

šriera, sti 'plhaals riO OOO. Kal
aus MbytyaL ■

D<m«Uį8TORT. artj'fiOb Bostono 
3 šeimynų 18 kambarių umax ir rie
tą dviejų «ita. gnradtių, n*u0o« tnau-

dus. Turi-

V

n

■SKVARBUS SUSIRINKIMAS 
■"LDKS. 1-mos kuopos svar- 

susirinkimas įvyks 29 d. 
■^rugsėjo, 7:30 vai. vakare, para- 
■Rpijos svetainėj, 492 E. Seventh 
K|^L, So- Boston, Mass. Bran- 
Bigfis nariai-ės, visi būtinai atsi- 
■^lankykite Į šį susirinkimą, nes 
■^turėsim daug svarbių klausimų 
■^aptart kas link mūsų organiza- 
K cijos. Jau ruduo ir mes turim 
K prisirengti prie žieminių pra- 
■^Hiogn. Kad galėtume geriau 
H prisirengt ir geresnes pasek- 

turėt, tai esate visi kvie- 
E eiami pribūti į ši susirinkimą 

ir prašom nepamiršti naują na- 
rių atsivesti.

|T Kuopos Raštininkas

hiznlal*. Cjallnja m ainy t ar pirkt, T$Jp 
pat fannų didelių ir mažų. Klauskite 
pas •

D. ESKEL
414 Broadvay aut antrų jobų, room 2, 
Office teL S. B. 8240, Ras. tol. 2977—lt 
So. Boston, Mass.

pietų

Y: Y - • .. ' ą''’: j. J
Kam>ii Ma8»achu8ttt8 ir Huntington Avenue, Boston, Nass.

(IŠVAŽIAVO VEIKĖJA j
* Ketvirtadienio popiotyj išva-- 

JĮ žiavo p-lė FJena Saviiioniutė i
Chicagą. Stoja i šv. Kazimie- 

» ro Akademiją tęsti toliau mo- 
| kslą. Gaila, kad n 
B turėjo sutraukti sa1 
& So. Bostono jauni r

gai su jos veikimu. P-’ė E’.ena 
^.prigulėjo prie šv. Petro Bažny- 
■^tinio (jioro. Vyčiu 17-tos kuo- 
“ po?, Apaštalystės Maldos T)r-

, Sodalieijos Panelės švč..
ono Kmito literatinio sky

riaus. Linkinm nJm EPrąi 
pasekmių moks>.

ąi

„i

STOJA Į KOLEGIJĄ I
Jonas Pievokas p^nktadi'-1- [į 

nio popietį išvažiavo i šv. Ar-, 
seimo Ko!oui:ą Mar.c'.esxor. X.; 
H. baigti savo kiasišką r'.oks’:?. 
'Asmenyje .Toro n^t^nkav:^ ark- į 
ro veikėjo jav.rimo tarpn. .To- ■ 
nas ypatingai atsižyma-'o savo • 
■gabiu veikimu berniuką 'X jau- Į 
nų vaikiną tarpe. Du m^tu at- j 
gal baigė Bostono Kolegijos į 
'Augštąją Mokyklą. Pernai, 
metus mokėsi Bostono Kolegi
joje. Linkinm Jonui irgi pa
sekmių moksle.

IŠPLAUKIA Iš NEW 
YORKO STAČIAI | 

KLAIPĖDĄ
: Baltijos Amerikos Linija rengia 
specialę ekskursiją Lietuvon gar
laiviu S. S. LITHUANIA, spalių 
13 d., 1925 m. P-as Juozas Šniū
rus, šios kompanijos lietuvis atsto
vas, keliaus drauge su šios eks
kursijos keleiviais.

Garlaivis S. S. LITUANIA 
plauks stačiai į Klaipėdą.

Daug ekskursiją rengia į Lietu
vą Įvairios laivą linijos, tačiau ši 

.Baltijos Amerikos Linijos ekskur
sija Įvykins praktikon lietuviu 

J sapnus, kad galėjus plaukti iš A- 
merikos stačiai Į Lietuvos uostą.

Todėl visi lietuviai, kurie rengė
si ir rensiasi aplankyti savo gim
tini kraštą, dabar turėti; keliauti 
su šia ekskursija garlaiviu S. S. 
I.ITI'AN'IA stačiai Į Klaipėdą, pri
žiūrint ir vadovaujant kompani
jos lietuviui atstovui, su kuriuo 
kiekvienas galės susikalbėti savo 
prigimtoje kalboje ir kuris pri
žiūrės, kad keleiviai turėtą sma
gią ir malonę kelionę visu laiku.

Yra gauti pranešimai, kad r<m- 
I riamasi Klaipėdoje iškilmingai su- 

ikti šios ekskursijos keleives, 
”.omef srarlaivis S. S. LITUANIA 
ribus Į Klaipėdą. Tikrinama, 
ad visi šios ekskursijos keleiviai 
r.s puikiai priimtu ir širdingai pa- 

r.ą. kad pažymėjus pirmo 
•aSav’io atplaukimą Klaipėdos 
^s*p.n stačiai iš N'vv Yorko.

'Skelb.)

GERI MlAl
34. centus gryno pelno nuo kiekvie

no dolerio j metus, Įdėto į narna ra 
3 krautuvėms ir. 6 šeimynoms, geroj 
biznioj vietoj arti Broadrvay namas y- 
ra genime'pataLsyme, senos rendos $2.- 
750 į npetaa, prek® $17,000. $*,000 {neš
ti ir lengvos išlygos ant likusių.

CITY POINT 2 šeimynų, 10 kamba
rių namas, ra visomis įmaišomi* ir 
ekstra totas žemės, rieja ,ilel_ gO radžiu 
ir daržo, gera vieta netoli “L." Street, 
prekė >6.800, S2J0O įnešti 

lithuInian ageScy
361 \V. Broaihvay.' So. Boston, Mass.

REIKALAUJAM A6ENiy
PILVO IR NEMALIMO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas ir svaigimas galvos paei
na iš vidurių, kraujo neėystuino Irtkilp- 
numo. Paeina, tai iš vidurių.' Eini k 
infošou, išgydys i 3 savaites. P ra
kė 75c., baksas (_pusė tųz.ino) už $4; 
dėl tonsilų ir Teumattemo. šonų skau
dėjimo ir po krutinę naudoj Einike 
Moeti. prekė'$1. $1.75 ir $3.00. Gali
te gantf kožnol. aptiekoj at^a pbį 
dėjų Z. EINIK CO., City Hill, St. 
Union CityyCgjm. . .. .(fr.,23)

MiNtuBT

NAUJA PR0FESIJ0NALĖ
Ateinanti antradienį p-lė O- 

Į- na Morkūniutė. baigia Forsyth 
Dental Tnfirmary for Children 

i mokyklą. P-lė Ona mokosi ša- 
į koje Dental TTygicnist. Linki- 
f me naujai profesionalei ge- 
Yriaušių pasekmių savo nauja- 
jį' me gyvenimo vagoje. Links- 
£ ma mums lietuviams, ypatin- 
fe'gai So. Bostono lietuviams kad
? mūsų jaunimas nesnaudžia, bet i ^«<>^y ir penktadieny, kiekvienų 

j|F . - v • . ‘ • ____ • i savaitę iki viskas bns parduota. M-
ąimasi UZ rimtesnių gyvenimo OLIM 388 Brnadway, South Boaton,

i. Jeigu svetimtaučių ai- Mass. (S-D

ŠV. JONO EV. BL. PAAELY 
DRAUGUOS VALDYBOS

ANTRASAI
Pirmininkas — M. Z®ba,

539 E. Seventh St, So. Bostou. Um
Vice-Piraaininkas — J. Petrauskas, 

250 Gold St^ So. Boston, Mas*.
ProL Raštininkns — P. Tamošiuaa*, 

1G1 IV. 7-th St., So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — M. ŠeUfls,

40 Marine Road, So. Boston, Maaa.
Kaslerius — A. Naudžiun**,

885 K. Bro*dway, 8q. Boston, Mam
Tvarkdarys -1- J. Zalkls,

7 Wlnfleld St, So. Boston, Maaa.
Draugija laiko susiripklmus kas tre

čių nedSdleal kiekviena mčhetie, 2-ra 
valand* po plotų, parapijos **!£$, 4B9 
EL Seventh St, So. Boston, M***

DR-8Tt LIETUVOS DUKTERŲ
P® GLOBA MOTINOS tVO

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — z. ZMkfent,
61 Story St., So. Boston. Mass.

V fra-Pirm. — A. JannSoafenC,
1428 Colmnbla B<L, So. Boctan, Mase

Prot Raft. — O. SlavrfetS,
443 K. 7-th 8t, So. Beatai. Mam.

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

Iži. — O. Stanluliute.
105 8-th St, So. Bostoo, Maaau

Ttarkdari — O. MizgirdienS,
184 8-th St, 80. BoatM, Mm*.

Draugijos reikalais hrelpkltšs vlrado* I 
protokolų raitiutak*. Draugija laik* 
■avo Nftri «tarnha-

vakar*,

'■4 Chieagc Tribvw*-K štaA^ką nk 
*>Į e. r

“Joseph Bohroviteh returned tą 
Orekastca. -J^aįk for recitaf
ia$tjinjį pgoved; ril over 

.. agąin not ęnljr tįhuikt be first > 
class operatic material, būt that 
he is quite as good a tencr as one 
is likely to find outside of opera 
and a good deal better than Sev
erai who are in. As a matter of 
definitioh he belongs in a lyric 
persuassion, for further descrip- 
tion it has qn*Hty and he is a 
sincere, honest singer who has 
respeet for both piteh and emo- “ 
tional possibilities. ”

ChicagOB ^Daily News’? rašo:'
-‘Ą_tenpjr. ypice of uneomon 

beautją ’ range-and posver, W88 
Keard for.tbe 8&<Jnct thne thjs ęeaį. 
son- lašt. .Friday evening, : tfhen 
Joseph B$>rdvitchi,' the’ I^th- 
uanieu opera <«8inger, gava bis 
seeond song 'rčritėl' in Orchestra 
kali..- •?

heard hi some RnssAn 
soųgS by various eomposers and 
agaip,. ,did „Ipą perfect. jąusięąl 
style, bis £motional appe&l, his 
mtense tnanner of interpretation, 
and bis geod Magei ėeportmeiit 
fcond a iNespensė Vrfth 
audienc^.^ '1
“Loudon Ėre,” Norember 22, 
1922

“Have yon heard the nevy lUtlmanian 
singer vrteam the Duke of Connaugln 
turroduced .ta Londaa before be left for 
Beštilie Juozus Bobrovitch-Babravi- - 
fras is hls usr, kiti an acarat ae tbe 
“c" and ather vasiaOoas. bat. atercl- 
fnlly they c*H hia Bobrovich aver 
fierė? Sir George Arthur gavę parties 
fer Uiw after the Duke left, and gar 
the Hoa. Mrs. Renry EUwardes t® 
gatbėr some khayfjedgfeable people. ia- 
cludiug tbe grėatest ®f the erities, t® 
bear h!m. And oh. how beautifully he 
suug. Cesar Cui, Racbinapiuoff. Grat- 
chaninof. and Ltthnanlan folk sonpi.*'

Reikia pažymėti, kad tai pir-' 
ma kartu Bostono Istorijoj, 
kad Liętuvys Artistas atsistos 
ant tos pačios estrados ^pa
rodys savo talentų, kur daly
vauja tik gabiausi Pasaulio 
Artistai, t. y. Bostono Sympho- 
nijos Svetainėje.

• <k

Gal nepadarysiu klaidos pa
sakydamas: Garbė Lietuviams, 
kad ir mes susilaukėm savo 
viengenčio, kuris labai plačiai 
pasižymėjo pasaulyje ir buvo 
pakviestas koncertuoti kaipo 
žymus tenoras D. Maskvos 0- 
peroje, graikų karaliaus Alek
sandro, rūmuose, Paryžiaus di
džiausiose operose, didžiausioj 
Londono Svetainėje ‘ ‘ Stein- 
way Hali,” aukštuose anglų 
diduomenės rūmuose ir pas 
Anglijos hercogą Connaught 
(H.’jR/H. Dukeof Connaught). 

■ Massachusetts Lietuviai se
nai atsižymėję pažinime dailės, 
todėl nėra abejonės, kad suva
žiuos; ią visų, ąpielinkių; išgirsti 
Juoco Babravičiaus žavinančio 
balso, kuris taip plačiai paspė
jo pasižymėti.

Lietuvos laikraščiai štai ką ra
šo apie Babravičių:

“Lietuvon pamažu suvažiuoja iš vi
gu pasaulio kraštų austi meno daines 
kurijai, vyrai su garsiais vardais Eu- 
r<>jx»jė. Toks yra ir J. Babravičius. -

“Tarp 1909 ir 1914 metu jis bafgš 
Peterburgo Konservatorijų ir tų put 
met>; gtgužės 1 <1. įstojo i D. Maskvos 
Tea rų. kaipo tenoras. Ten darbavosi 
iki par 1919 m. pirmuoju tenoru. Ifat- 
knj -J. Kobrarit’iu* konkurentu netu-

Tikietus patartina nusipirkt iš anksto šio laikraščio ofise arba Symphony dalėje.

Prašom pasirūpint tikietus-»iš anksto todėl, n« tikimės daug publikos iš svetimtaučių ir būtų gaila, 
jei lietuviai patys negalėtų išgirst savo talento.

TKUTŲ KAINA. NUO $1.00 iki $2.50.

Koncerto surenkime vadovauja

Lithuanian Asiėrieaa Ctamber of Commerce of Massachusetts

Prot. Ražt. — VL Mickevičiau
405 Third St., S. Boston, Mi

VALDYBOS ANTRAŠAI Oftea įtek: ♦ Re* Tek 
aiversity 8831 Proapect 0415-X

D. Ą. ZALETSKAS
raborius ir Balsamuotojas
8S Cambridge St, Cambridge

DAKTARAS J. LANDŽIUS
’ (SEYMOUR)
lietuvis gydytojas 

IR CHIRURGAS
gydė aitrias ir kroniikas oMsraA

mUNofe
dalus gavo laboratorijoje. Nutrau
kiu >Rsy pavelMua. Tetpgl m- 
j^kiu jutarimus laiškais.

nOB-PIBM. — PovSaa Raka.

PROT. RAST. — Antuas Maeajaaaą

1 J. 6SBIIK

PARSIDUODA IS VARŽYTINIŲ 
| baldai-furnlture. Prasidės Spalio-Oct 
5, 1925. Varžytines bus pimadieuy.

D. L. X KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, KAJUI 
PIRMININXAS — V. ZaUecfcaa,

mo • ryt* Iki 9 vakare

Del

RKSTDKNCUOS K M

Rengia šv. Kazimiero R. K. Draugija

PALIO-OCTOBER 3, 1925
Parapijos Salėj

R. Seventh Sreet South Boston, Jfaas.
Prndžin 7:30 vai. vakare

, Sta balina yra rcnglnmAs Lietuvių Vasarinė* Mokyklos naudai. Visi lino 
palaikymo tletnvvMė* vaikučių širdy*, tai n tai lankiusieji I mlnėtg 

atlikai to nan<!iiu'.y <1:irl>q. Prisidėdami truplnėlj lietuvystei ir pst|» paal- 
Ka« gnlftc atpikite ir drauge* atsiveskite, o draugės drangų*.

ReugėM

jums*
—MsacUa* Titepmas*: •T»*




