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STUDLTUOS EVOLIUCIJĄ
Į Chicagos garsųjį universi

tetų įstojo pagarsėjęs John 
Thomas Scopes. kurs Tennesee 
valstijoj už evoliucijos moky-

PARDAVĖ PRANCŪZAMS
Vokietijos Kruppo kcmpani- 

vienai francūzų

■ skilo ir leidosi žemyn. Buvo ir 
žmonių žuvimų.

MIRĖ KARALIAUS
DAKTARAS

Si r Alan Reeve Manby,
daktarai
amžiau;
karaliui j ja pardavė _____ ______ _

velioniui[ korporacijai prie Reino savo 
Jis vra

ties tytas. Chicagos universitete 
Scopes toliau tyrinės evcliuci-

NEVES RŪKANČIŲ 
MERGINŲ

Vokietijos jaunų vyrų anti- 
tabokinė sąjunga paskelbė, kad 
jos nariai neves tokių merginų.

lių kasyklas. Kasyklos

Frar.cijos dele- 
nuoš. 

eina mokės- 
skolas.

potviniai Japonijoj
| Kaitrią vasarį Japonijoj se
kė gausūs lietūs;1 Del to kilo di
deli potviniai. Del jų suken-

KILĘS MAIŠTAS
Montevideo, Urugvajus, — 

IŠ Brazilijos pranešama, kad 
ten Rio Grande Do Sul kilęs mą high schoolėj buvo iš vie-
maištas. Maištininkų esą 300. tos pavarytu ir teisme apkal- 
Jie didiną savo jėgas

i miestu Rivera .

bu-

-J!

i; H KATALIKAI

1925 m. Spalio 3 Kaina 4 cen

Prancūzai važiuoja namo 
derybų nebaigę

NESUSITAIKĖ DEL SKOLŲ
Francijos delegacija, atvy

kusi derėtis dėl atmokė jimo A- 
merikai karo skolų, apleido 
Washingtoną ir vyksta namo 
tikslo neatsiekusi. Francijos 
delegacija permažai pasiūlė ir 
Amerikos vyriausybė francūzų 
pasiūlymą atmetė.

Francija skolinga Amerikos 
valdžiai su nuošimčiais $4,025,- 
000,000.

Paskutinis didžiausias fran
cūzų pasiūlymas buvo išmokė
ti Amtrikai $6.220.000,000 per 
68 metus.

Pirmais penkiais metais 
Francija žadėjo mokėti po $25,- 
000,(XX), sekamais penkiais me
tais po $30,000,000. Po to per 
10 metų po $60,000.000. Po to 

. galop per 42 metu žadėjo mo
kėti po $90,000.(100. Tada vi-! 
sa skola ir nuošimčiai būt buvę 
išmokėti.

Suv. Valstijų vyriausybė ši
tokį francūzij pasiūlymą atme
tė. Pareikalavo iš savo pusės 
mokėti per pirmus penkis me 
tus po $40,000,-OOO. Po to iš- 
naujo būt derinio? po kiek mo
kėti. Amerika stovi už tai, kati 
Francija turi niokėti pagal iš
galių. Francijos delegacija 
nurodinėjo, kad Francija dau
giau, kiek siūlė, neišgali. Sa
kė, kad Francija neturi daug 
milijonierių, neturi didelių že
mės turtų, mokesčiai jau esą 
dideli ir todėl neišgalinti dau
giau mokėti.
gacija nurodė, kad 57 
Francijos išlaidų 
čiu mokėjimui v.ž

Francijos delegacija neužsi
minė. kad Francija dabar už
laiko didžiausią pasaulyje ar
miją. kad ginkluojasi vis la
idau. kad ginkluoja Lenkiją.

Amerika žino, kad Francija 
paleidus vyrus iš armijos prie 
naudingii darbų ir nustojus 
ginkluotis, turėtų lėšų skoloms 
mokėti. Todėl Amerika ir ne
nusileidžia.

NUOSTOLIAI NUO 
GAISRŲ

Washington. — Prez. Cool
idge užgynė “firę prevention” 
savaitę, kuri bus laikoma nuo 
spalio 4 iki 10 d. Nurodoma, 
kad per gaisrus pernai žuvo 
15,000 žmonių ir nuostolių pa
darė $548,000,000. Toliau nu
rodoma, kad šioje šalyje gais
rai daugėja, o Europoj mažė
ja.

STAMPĖS SU WILSONO 
PAVEIKSLU

Netrukus iš pašto išeis nau
jos stampės su velionio prezi
dento Wilsono atvaizdu. Tam 
yra pritaręs prez. Coolidge.

AUKŠČIAUSIAS VIEŠBUTIS
New York. — Vietoje, kur 

dabar stovi Vanderbilto palo- 
cius bus pastatytas hotelis to- j 
kio augščio, kokio nėra niekur i 
pasaulyje.
$25,000,000. Bus 610 pėdų aug
ščio. Bus Italijos Renesanso 
styliaus.

Britanijos karaliaus 
mirė sulaukęs 77 m. 
J is tarnavo šiam 
George'ui ir teipgi 
karaliui Edwardui. 
išradęs keletą chirurgiškų in-.'užima 7.500 ketvirtainių mai- 
strumentų ir daug rašęs laikra- [lių. Tos kasyklos dar nebuvo 
uciuose apie sveikatą. eksploatuojamos.

PAULINA 8TAUPIENĖ
kuopos narė. Vargu bau rasis Clelvelande, Ohio, 
k n iii veikėja. kai mūsų sesė Paulina. Ji yra pri- 

izacijos 14 naujų narių. Kad kiekviena mo- 
us, tai mūsų organizacija augtų kai ant mielių. 

Įtiš rimčiausių moterų katalikių veikėjų ir katali- 
lat įtojų. Aplamai Staupai nuo senų laikų žino-

L. D. K. S. 
kita tokia dar 
‘ašiusi priėmus 

,teris sektų jos 
■ Be to, ji yra vi 
kiškosios spaudo _ _ __ ___ ___
ui kaipo dideli 5 ttalikiškos spaudos, ypač “Darbininko,” platinto-

UŽDARĖ LAIKRAŠTĮ
Turiu’?, Italijoj, fašistų val

džia suspendavo laikraštį apsire 
■“Štampu.” Tas laikrašti.-bu- nė: 
vo griežtai nusistatęs prieš fa- apsirgusių, 
šistus ir buvo indėjęs paveiks
lą. vaizduojantį fašistų karei
vius plėšiančius krautuves ir VIENAS PLĖŠIKAS APDIR- 
darančius kitokias piktadary- BO TRAUKINĮ i 
bes. Omaha, Neb. — Adenas ban- ■

--------- 1---- (litas su kauke įlipo į Missouri;
SUMAŽĖJO GIMIMAI IR Pacific traukinį ir apvogęs 25[čia ir.ūkį&i. Japonijos 

pasažierius pabėgo. Jis įšoko ’ s°stinėj T o kijo j buvo tokie po- [kurios rūko, kerpa plaukus ar- 
į traukinį jĄm. į stotį beįvažiuo- j5aJ»pSnį» veidą. _Sa£yt&.S4c_
jant. Inėjęs į vieną vagoną at- k-^vietimą ir vandens gavimą junga skelbia, kad Vokietijoj 
kišo pasažieriams revolverį iytdūdJmis. Kibiu o tose vietok 9Q nuoš«- -surūkomų gigaretų y- 
suriko “iiands up." Paskui!^<a’^ur dideli žemės gabalai at-;merginų surūkomi 
negrą privertė aptuštyti paša 

■asta.

APSIREIŠKĖ CHOLERA .
Maniloj, ant Filipinų Salų, j

kė cholera, šeši žmo- [ jai. L
nuo jos jau mirė ir 20 yra' Vytautas ir ! Wdna Staupai yra laiaroczių Krautuvės savinin

kai (6704 Superk Avė., Cleveland, Ohio), pasižymėję savo sąžinin
gumu.

BABRAVIČIAUS KONCERTAM
Kadangi dainininko Babravičiaus koncertas, į vykstąs tj* 

spalių 4 d., Simfonijos salėje, Bostone, yra didelės 
reiškinys bostoniečių ir aplamai lietuvių meno gyvumam, 
“Darbininko’ ’ redakcijos štabas nutarė in corpore eiti į tą kofl

Žinios iš Lietuvos
:--------- ;'y
nimo) ‘‘Saulės” rūmų viduriu 
siena iš lauko nuo gatvės pusią 
papuošta libdytais vyskupą,' 
Valančiaus ir S..Daukanto 
veikslais. Viršum tų paveiks/* 
lų atvaizduota spindinti saulfif 

Bendrai dabar visas rūmą« 
turi malonią, gražią išvaiid^y 
ir puošia ne tik iš tolo 
Kalną, bet ir atrumoje gatvių'’, i 
praeiviams jo papuošimas duo- i 
da pasigrožėjimo.

(“ ’Lietuva”)

UŽDRAUDĖ BIRŽIŠKIENĖS 
VADOVĖLĮ

Vilnius, 11. IX. (Elta). Pas
taruoju laiku švietimo valdžia 
uždraudė mokykloms vartoti 
B. Biržiškienės rusų kalbos 
gramatiką. Mat ten pratimuo
se tsąs sakinys, kad Vilnius — 
Lietuvos sostinė.

KREDITO KRIZIS
Vilnius, 11, IX. (Elta). Ben

dras finansų kriizs ir valdžiom 
kreditų susiaurinimas sunkiai 
atsiliepė Vilniaus prekybos ir 
pramonės padėty. Paskuti
niuoju laiku užprotestuota 
daug labai solidinių firmų vek
selių. Stiklo fabrikas “Nemu
nas,” kuriam dirh^ apie 500 
darbininkų, dėl Tfredito stokos 
nutarė likviduoti ir rugsėjo 
pradžioj nutraukia darbą.

PROVINCJIOJ PRIVISĘ 
DAUG VILKŲ

Iš įvairių provincijos kampų 
praneša, kad ten privisę nepa
prastai daug vilkų, kurie jąu 
dabar ūkininkams yra padarę 
daug nuostolių. Ten, kur dau
giau miškų, vilkai taip įsidrą
sinę, jog gyvulius grobia die- 
nos metu. Gyventojai nerims
ta, kad žiemą vilkai bus dar 
dar plėšresni.

Nuo 1924 m. Vokietijoj su
mažėjo gimimai ir mirimai. Da
bar gimimų ant 25 nuoš. ma
žiau. negu 1913 m. Berline, 
kur gyvenimas labiau nenor
malus, negu bile kur kitur, gi
mimų yra mažiau. n?su miri
mų.

Jau mėnuo sukako, kai kie
tųjų anglių kasėjai metė dar
bą. Angliakasių unijos prezi
dentas Lewis sako, kad paklė
tis per tą laiką neatsimaim*.

NUMUŠĖ ALGAS Į
Trcy, N. II. — Šio miesto! 

blanketų dirbtuvėj paskelbta.' 
kad darbininkų aitros numuša-į 
mos ant 10 nuoš. Nuumšimas 
inpjna galion nuo spalio pra
džios ir jis paliečia 2ūQ <larbi-

DIDINA ARMIJĄ |
Turkijos vyriausybė pašau- 

ė į kariuomenę vyrus tarp 22 
j ir 25 m .amžiaus. Turkija da-'

ninkrb

KIEK GYVENTOJŲ 
AUSTRALIJOJ

Gyventojų surašąs Australi- 
i bar turi su didžiosiomis valsty-ijoj padarytas kovo 31 d. š. m. 
bėmis ginčus dėl Mozulo žibalo i parodo, kad toje šalyje gyven- 
versmių. Gal turkai prie dery- tojų yra 5,900,000. Depozitų 
bu pridėti ir savo karines jė-į bankuose gyventojai turi $800,- 
gas. 1525,000.

AIDĄ”
Vilnius, 11. IX. (Elta). Vy

riausybės komisaras AVimboYas 
pranešė raštu, kad dėl kai ku
rių formalumų nepatenkinime 
“Vilniaus Aido” redagavime 
jis nutaręs šį laikraštį uždary
ti. Komisaro nutarimas gali
ma apskųsti vyriausybės dele
gatui.

Vieton “Vilniaus Aido” jau 
išėjo “Prabočių Aidas.” Vil
niaus apygardos teismas na- 
tvirtino “Kelio” Nr. 3 konfis
kavimą ir kelia bylą. Tas pats 
teismas uždarė gudų savaitraš
tį “Krynica” už straipsnį 
“Plebiscitas Žodiškėse,” Pa
tvirtintas ir gudų “Zorka Bie- 
larusa” konfiskavimas.

DEGTINĖS AUKA
Biržai. 24-VIII OškiniŠkio 

dvare pil. Navakas Juozas, grį
žęs girtas iš turgau**, paėmęs 
skustuvą persipiovė sau gerklę. 
Nelaimingasis patalpintas Bir
žų ligoninėje. Yra vilties jį 
išgydyti.

Tai kokios grituokliavimo 
liūdnos pasekmės.

(“Tėvynės Sargas”)

SUMAŽĖJO DARBAI KA
SYKLOSE IR AUDIMI- 

NĖSE

PAVOGĖ AUTOMOBILIŲ

Chelsea. Mass. — Harry 
Čeko-Slovakijoj, kaipir kito-, Iloffman prie 213 Chestnut St. 

se Europos dalyse pablogėjo buvo palikęs gatvėj automobi- 
darbai kasyklose ir audiminė- lių. kur gulėjo užpakalyje tri
se. Šiaip kitose pramonės ir 
biznio šakose padėtis gera. Ru
sija yra davus ten užsakymų 
ant ūkiškų ir kitokių mašinų, 
boilerių, chemikalų. įrankių 
ir t. t. Visko užsisakė už ar
ti 50.000.000 korotfn. Čeko
slovakija labai daug ekspor- j 
tuoja cukraus. Jos cukrus ei-j 

kui reikią dar 7,000 polieistų na j visokias Europos dalis.

REIKIĄ DAUGIAU 
POLICISTŲ

New Yorko poliicjos virši
ninkas pasakė, kad New Yor-

kad sumažinti piktadarybes ta
me rtiieste iki minimumo.
bar Npw York? polieistų 
13,000.

Da- 
yra NUSTOJO SKAITYTI 

METUS

Airiai airį sumušė

VYKS I OMANĄ
Prez. Coolidge ateinančią ne

dalią vyks į Oroahą Neb., kurs 
prasidės Amerikos Legiono su
važiavimas. Ten bus veteranų 
didžiulis parodavimas. Suva
žiavimas prasidės ateinantį 
utarninką.

NEPAPRASTAS PAVASA
RININKŲ VEIKLUMAS
Rokiškis. Rugpiūčio mėn. [D 

28 d. vietos “Pavasario” kuo- - 
pa įsigijdGlidelį Radio priimtu
vą. Rokišky tai naujiena 
Rugsėjo m. 6 d. po pietų bus iš
kilmingas savo klubo atidary
mas. Klubas dailiai įrengtas. 
Čia vietos kuopos nariai galės 
pasiskaityti laikraščių. Klu- • 
be bus ir kuopos biblioteka, ja
me galės daryti sekcijų susirin
kimus.

Tą pačią dieną vakare“ Blai
vybės” salėje įvyks monologą, 
eilių sakymo, solo ir duetą dai
navimo, knygos tūrinio atpa
sakojimo konkursas. Skiria
ma premijos knygomis ir 5 
‘ ‘ Pa vasai ro * ’ prenumeratoj
Konkurse galės dalyvauti Re* \ 
kiškio “Pavasario” kuopo® 
nariai.

DERYBOS DEL PASKOLOS 
EINA SĖKMINGAI

Kaunas, 11. IX. Atvykęs į 
Kauną Amerikos firmos “Fon- 
dation and Co.” atstovas p. 
Giršavičius jau turėjo kelis pa
sitarimus su ministerių pirmi
ninku ir finansų ministerių p. 
V. Petruliu dėl firmos siūlomos 
Lietuvai paskolos. Kiek ten
ka patirti, derybos eina sėk
mingai.

Rugsėjo 15 d. j Kauną tuo 
pat tikslu atvyksta sakytos fir
mos reikalų vedėja* p. Faiferis.

BUVĘS MINISTERIS 
GAVO VEIDAN

$3,500,000 UŽ SALĄ
Washington. — Už valdžios

! Philadelphia, Pa. — Richard Valdomą Hog salą ties Pkila- 
išėjo ir nerado nei automfcbi-į Mulcahy, buvusia Airijos ap- j delphia viena New Yorko kom- 
liaus. nei vaiko. Ėmė lakstyti Į saugos ministeris, dabar čionai' panija pasiūlė $3,500,000. Di- 
i tt* + nn rr riteri T-ir* o 1 . 1 . •* 1_________________________ _______ t JI

jų metų vaikas. Tlcffman ne
išbuvęs nei 10 minutų viduje,

ir šen ir ten. bet be gerų pasek- viešįs turėjo didelį nemalonu- .desnės kainos niekas nepasiū-

Providence, R. T. -— Moteris:pavogto automobiliaus.

mių. Davp žinią policijai. Iš Imą. Bevaikščiojant po Inde- 
nuovados visi policistai buvo Įpendence Hali iš būrio vyrų ir 

[pasiųsti f gatves temyli auto-;moterų išėjo vienas vyras ir 
[mobilius. Netrukus į policijos'.tvojo veidan svečiui iš Airijos. 
t nuovadą atpyškėjo automobi ; Tai 15 asmenų vietoj tapo areš-
li-is ir šofpris inešė vaiką. Jis tuota. Apmuštasis airis buvo ja kandidatų į senatorius, į Ve-' 
sakė, kad pakelyje jį radęs su- atvykęs dalyvauti tarp-perla- tą mirusio Robert La Folle-. 
vyniotą paklodėj. Pasirodė, mentinej konferencijoj, kuri tte’o. Nominaciją laimėjo ve-
kad vaikas buvo išmestas iŠ prasidėjo Washingtone spalio lionies sūnus. Dabar buvo rin-' limilIlONlO

jpradžioje, |kimai ir jaunasis La Follette ATVYKS M. PETUKUS
| Mušeika turzūt yra “geras laimėjo.

PALEIDO PARLAMENTĄ tautietis,” kurs vienok pri-1
Graikijos vyriuasybė paleido klausė skirtingai partijai. Ai-1

lė.

IŠRINKTAS Į TĖVO VIETĄ
Wisconsino valstijoj prieš 

keletą savaičių buvo nominaci-

“SAULĖS” NAMAI
‘ ‘ Saulės ’ ’ rūmų pristatymo 

darbai iš orinės pusės jau baig
ti. dabar taikomas ir remontno-

Po šio pristatymo (paaukšti-

Ilenrietta Cecilia Gibson teis
me buvo paklausta, kiek turi 
metų. Ji atsakė, kad turinti 
daugiau, kaip 30 metų. Vėl. parlamentą ir paskelbė naujus riai, kaip žinoma, pasižymi M- 
paklausta kieku daugiau. Ji Į rinkimus. Premieras nako, triomis partinėmis rietenomis. Charlea Chaptino motin* gtoro rikon koncertuoti. I laiva Le- 
ataakė, kad nuo 30 metų savo kad parlamentas netekęs žmo- Mušimas svečio viešoje vietoje valdžios leidimą viešMi pe® snalin T3 d. ir ®fw-
amžiaus ji nustojus savo metus nių pasitikėjimo ir todėl reikė-turbūt iŠAjo iš partinio keršto ną ir būti Suv. Valstijoje iki Votv Yorkan Ch’ca 
rokuoti. ję paleisti! ir neapykantos. va®. 1,1926. i wn. kur pradės savo marint’'

‘Rrrrori* komno-
GAVO LEIDIMĄ riterius M. Petrauskas, da-

GarMua “mūviu” aktoriaus bar esąs Lietuvai, atvyks Ame-

ĮSTEIGTOS NAUJOS P AITO * 
AGENTŪROS

Paežriy ir J
aps.. Gubernijoj. šfiaūliu * J 
ir Miežiškiuos, Panevėžio 
įsteigtos pašto agentūros.
šiol buvusi atrent ūuvVilka 
Vv. P« mVtr-in ADsklC 'nbk*HaJ

miromis.

•—b*** tiri m



Snbecription Kates:
$4.50Metams .

$5.50
Įėjimuose ne dori darbininkai

Kriminalistai iš ateivių

džįai, plėšikai ir, tokie komu- 
nistai, kai Prūse i ka, Bimba ir 
daugelis titoj, kurie nori išvai-

Į® seimų ir jos vietoje pasodin
ti skerdikus Troekius.

TEN IR ATGAL
Nupiginta Kaina

jn^lešio:27 dieną šv. Kazi- 
mjerO Bažnyčios salejfe atsibuvo 
'koncertas. Nesu koksai muzikas

,kių protestų nei šilta, nei šal
ta, nes ji elgiasi taip, kaip jos

įvykusias ^orcestery Lietuvos jLo -nepi^ažįsta! Ką reiškia
- ’’ ; Gi, lygiai

niekos 'Lietuvos valdžiai iš to-, kad galėčiau ką nors.apie koneer-

li&Ml every TUJSSDAY,

atter Sept 12,the pest'HCce at Boston, 
' under the Act at Marei? 3, lWt.n '

tlLbbejtaMce f»r mailiau at speoial rate of postazb arevlded forJa Section 1103
- Act ef October 8,1917, authorlzei en Juty l2, i91g” «.•”

y___________________$4.50 .
n and snbusbs_______ $5.50 Boston’e ir apylhtke.be $5.50

^Pereiga eouatries yeariy------$5.50 Užsieny----------
“9 ARBININKAS”

sS66 West Broadway Swth Boston, Mass.
Tek'South Boston 0620

seimo nario kuūf Al «siaulkšcic 
prakalbas rašo:'

“Kun. Šmulkščio prakalbos.
Rugsėjo 25 dieną, nedėiios va- ; ; -- - -
kare, Pobažnytineje svetaįų^įe: įstatymai liepia. Lietuvos ka- 
atsibuvo prakalbos Kųn. Šįml- ? , 
kšeio, Krikščionių Demc^ratų: laikomi, bet vagys, žmogžu- 
partijos vado. Kun. Šmjjližeiač 
kalba visiems susirilžknsibins;
patiko, nes jis įalbejo be ųą-į
gauliojimo, aiškia^ apie Lietu- kyti Lietuvos rinktąją.valdžią

Daug kartų užtinkame amerikoniškoje spaudoje tvirtmi- 
kad ateiviai—negeistinas elementas. Pasak tos spaudos 

nuomone, didesnė dalis ateivių, tai abejotini subjektai, nes 60 
liūnuos, kriminalių prasižengimų priklauso ateivijai. Galvažu- 

izių^ plėšikų, vagių ir kitokių “profesionalų” statistikos taip 
sudarytos,, kad tikrai atrodo jog ateiviai biaurikusi ir baisiausi 

^ Jzmonės. Faktinai-gi gal kiek kitaip atrodė. Pirmiausia norė- 
*tūsi pažiūrėti kaip suprantama žodis “ateivis.” Ateiviu vadi- 
ųųa kiekvieną tą žmogų, kuris čia įvažiavęs, o ne ateiviu, kuris 
i^ta nuolat išgyvenęs. Bet jei paimsime Amerikos istoriją, tai 
< mes ten rasime, kad Ameriką atrado Columbus ir kad pirmo- 

^.•’siės civilizacijos sėklą atvežė tie ateiviai, kurie atplaukė su 
įMC^mbu. Tais laikais tikrieji amerikonai ir Amerikos žemių 
< teatrininkai bei jų gyventojai buvę visi raudonodžiai indionai, o 

visi, be išimties, baltieji importo davinys. Vadinasi, ateiviais 
L turėtų būti laikomi visi baltieji, o tikrais šeimininkais indio- 

nai. Tuo būdu išeina, kad visi Amerikos gyventojai, išsky
rus indionus, yra ateiviai. Ir štai šiandien grupė tokių pačių 

.. ateivių smerkia kitą ateivių grupę ir inkriminuoja visokiuose 
^nelabuose darbuose tuos žmones, kurie savo sveikatą ir ener- 
- giją padėjo Amerikos kultūros išvystymui.

Bepigu tiems žmonėms, kurie ateivių prakaitu pralobo, 
apsėdo turtus ir spaudą, kovoti su tais, kurie šiandien laikomi 
nereikalingais ir kenksmingais gaivaalis Amerikos kraštui

Vis didėjęs ir besiplečiąs kriminalių prasižengimų skat
inus negali nesurūpinti visuomenės sluogsnių. Su tuo reikia 
kovoti, bet ne tokiomis priemonėmis, kokių griebiamasi dabar. 

L... Ne neapykantos kurstymu prieš ateivius galima pasiekti teigia
mų vaisių, bet tikrųjų gyvenimo nenormalumų pašalinimu. 

. Nei imigracijos Įstatymai, nei ateivių panieka ir varžymas ne
sumažins kriminalistų skaičių, nes ne ateiviuose glūdi tos ne
dorybės, bet pačioje Amerikes visuomenės viršūnėje—spaudo- 

• ję ir jaunimo auklėjime.

Amerikos spauda—sensacijų kolegija, iš jos daug pra- 
’ moksta jaunimas tokių darbų, kurie nieko džiuginti negali

Kita jaunimo tvirkinimo kolegija, tai “mūvės,” kuriuose 
be jokios kontrolės ir cenzūros demonstruojami tokie paveiks- 
ted ir “misterijos,” nuo kurių net koktu darosi pasižiūrėjus. 
Ir čia'mes randame jaunimo, ir čia jis “studijuoja” tos pa
čios kriminalistikęs paslaptis, čia, rodos, ir bus tos Įstaigos, 

jkurioe augina kriminalistus. Kada bus atkreipta daugiau do
mės Į Amerikos vidujinio gyvenimo apystovas, tai nebebus rei- 

i kalo sumesti visorkaltės ateiviams dėl kriminalių nusižengimų

Šalę visokių nesąmoningų užmetinėjjmų ateiviams, atsi- 
raada rimtų ir. priešingų tam balsų, štai, dar nesenai žinomas 
“amžinųjų plunksnų** 'fabrikantas F. Waterman’as, tūlame ban- 

| kiete, kur susirinko žymesnieji užsitnio ir Suv. Valstijų laikraš
tininkai, savo kalboje pasakė, kad jis niekuomet nepritaręs tai 
agitacijai, kurią veda spaudos dalis ir Ku-Klux-Klan’as prieš 

- ateivius. Jis skaito ateivius naudingiausiu gyventojų gaivalu, 
be kurio galybė milžiniškų šalies projektų būtų likę neįvykdy
tas* Tokie projektai:, tunelių, milžiniškų namų, gelžkelių, ke-

Kun. šmaikštis yąr gabus kal
bėtojas, lietuviams verta rink
tis ir jo pasiklausyt kur tik jis 
atsilankys.”

Taip kiekvienas bešalis ir 
teisybės neiškreipiąs žmogus 
tik ir tegali atsiliepti apie tas 
prakalbas.

PROTESTUOTI
Šiandien protestų gadinę. 

Reikia ar nereikia protestuok, 
apgaudinėk žmones, geriau 
partijos biznis seksis. Sanda- 
riečių ir socialistų metodas pa
tiko ir 'bolševikams, todėl , ir 
jie per savo “Laisvę” šaukia:

“Amerikos lietuviai darbinin
kai turi pakelti griežtą'protestą 
prieš Lietuvos valdžios budeliš
ką elgimąsi su politiniais kali
niais ir pūdymą jų kalėjimuose. 
Protesto susirinkimai turi būti 
rengiami suvienyto fronto pa- 

x matu.”

Tm juokdariai! Kiekviena
me laikraščio numery • šaukia, 

į kad .jie Lietuvos nepripažįsta.

NETRUKUS IŠPLAUKS 
“Garsas” 40 Nr. rašo:

“Esant svarbiems šiomis die
nomis įvykiams Lietuvoje, gerb. 
Lietuvos Seimo Atstovas kun. 
Šmulkštys nelaukdamas tarp- 
pariatnentarmes konferencijos 
užsibaigimo, spalių 10 d. iške
liauja Lietuvon. ’ ’

ATPLAUKĖ
Nesenai atplaukė iš Lietuvos 

p. Matas Zujus, “Vyties” ex- 
redaktorius, viešėjęs Lietuvoje 
ketvertą mėnesių. Teko girdė
ti. kad p. Zujus grįžta prie 
‘ ‘ Vyties ’ ’ redagavimo.

LAUKIAME SVEČIO
Buvo pranešta, kad spaliij 

pradžioje Į Bostoną atvyksiąs 
.dr. K.,Pakštas, kuris laikysiąs 
paskutinę atsisveikinimo pra
kalbą. Tačiau, jau spalių pra
džia, o svečio, dar nėra. Labai 
galimas daiktas, kad Dr. Pakš
tas ilgai užtruko vakaruose. 
Laukiame atvykstant.

Seserys Mokytojos

Skaitlines, kūmomis pasiremiant ateiviai kaltinami 60 nuoš. 
’ prAsižengimų kriimnalistikoje, jis skaito melagingomis. At- 

fculai, paskutiineji daviniai nustato, kad ten, kur ateivių viso 
’ Ž3 nųoš.—tolimuose vakaruose,—ten nužudymų įvyksta dvide-

Svarbiausias tėvų uždavinys mokyklų savo seserimis-vie- 
tai duoti vaikam? tinkamą iš- nuolėmis mokytojomis, daro 
auklėjimą. Lietuvio kataliko 
rūpesčiu turi būti dar' ir tai, 
kad savo vaikams duoti ne vien 
paprastąjį pradžios mokslą bet 
kad juos išauklėjus dorais lie
tuviais katalikais.

Kadangi Amerikos viešosios 
mokyklos aplenkia svarbiausi jį 
jauno vaiko auklėjimo tikslą, 
tai yra religijos ir Dievo paži;’ 
nimą. todėl Amerikos katali
kai. norėdami savo vaikučiu^ 
išauklėti katalikiškoje dvasio
je priversti yra steigti ir užlai
kyti savas katalikiškas parapi
jines mokyklas, ką jie puikiau
sia ir atlieka. Katalikų mo
kyklose daugiausiai mokyto
jauja seserys vienuolės, kurios 
yra pašventę visą savo gyveni
mą vaikučių auklėjimui. Ir ne- 
'Įstabu, kad tos katalikų para
pijinės mokyklos grūste pri
grūstos vaikučių, nes, kas-gi 
gali geriau vaikuti auklėti, 
kaip vaškučią^ auklėjimui pasi
šventusi sesuo vienuolė? Ir 
kas svarbiausia, kad tos sese- -sime tiktai per mokyklą. 
rys vienuolė? ktir kas pigiau

vajų, kad tą jų naują Įstaigą 
aprūpinus lėšomis, kad kandi
datės. kurios nori palikti rao- 
kytojomis. kad jas tinkamai 
tai misijai prirengus. Tai-gi 
Federacijos Valdyba prašo lie
tuvių katalikų dvasiški ją, Fe- 
deracijos skyrius, Į Federaciją 
priklausančias draugijas ir vi
sus lietuvius katalikus visomis 
išgalėmis remti Šv. Pranciš
kaus Seserų daromąjį vajų, ku
ris tęsis per spalių ir lapkričio 
mėnesius Jei kitos tautos tu
ri aprūpinę kiekvieną savo pa
rapijos mokyklą seserimis mo
kytojomis, taigi ir mes lietu
viai neprivalome pasilikti, nes 
būdami gyvi privalome tą gy
vybę pratęsti. Tauta, kuri 
pasiduoda išnykimu^ neverta. 
kad ji gyvuotų. Mūsų gi tau
ta šimtmečius kovojusi*už lais
vę ir dabar atgavusi nepriklau
somybę tuo labiaus privalo su
jungti visas sąvo jėgas ir ženg
ti i .geresnę ateiti. O tai atsiek-

tus rašyti ar kritikuoti, palieku . 
tą geriau žinantiems, aš tik galiu i 
spręsti* apie to koncerto svarbą iš 
žmonių ūpo. Žmonių ant koneer- : 
to buvo prisirinkę virs 400, ir visi 
kurie tik ten buvo dabar kalba, 
kad dar niekad tokio koncerto ne
są, girdėję, o kurie nebuvo tai tik . 
aimanuoja, kad dėlei mūnšainė- 
lio ar skūpumėlio nematė ir negir- 1 
dėjo, ką kiti ir matė ir girdėjo. 
Tai buvo tikroje prasmėje inteli
gentiškas koncertas, o kiek ten 
muzikos grožės buvo tai sunku ir 
apsakyti 1 Tokiuose koncertuose 
būdamas žmogus 'jautiesi inteli- 
gentiškesrris, prakilnesnis, liuosas 
nuo visų žemumų ar purvinamų. 
Tai gražiausios dvasios kėlimo 
koncertas.

Koncerte dalyvavo ponia M. Či- 
žauskienė, p-lė J. Mitrikaitė, R. 
Juška, J. Žemaitis, J. Ginkus, V. 
Sudeskis ir pilė Alšauskaitė. Su-’ 
lig garsinimo buvo kviesta daly
vauti p-lė O. Katkauskaitė iš 
Hartfordo, bet, sulig klebono pa
aiškinimo, jai malonesni bedie
viai ir ji stengiasi/tik jiems gelbė
ti, užtai atsisakė ūiVoreesteryje 
katalikų rengiamam jame, koncerte 
dalyvauti. Mat toje pat dienoje

1 Waterburyje išpuolė 40 valandų 
' atlaidai, netikėliai, kad žmones 
1 atitraukti nuo bažnyčios, tyčiomis 
’ surengė koncertą ir pakvietė p-lę 

Katkauskaitę, ji visomis keturio
mis pasižadėjo anų Koncerte daly
vauti, o katalikams atsisakė. Rei
kia stebėtis kad minėtoji panelė 
vadinasi katalikė ir turbūt net 
bažnytiniame chore palaikoma.

Apie atskirus koncerto daly
vius sunku man daug ką kalbėti, 
tik pažymių, kad ponia M. Čižaus- 
kienė tai visai ne toji ką seniaus 
pažinojau. Dabar tikra artistė. 
Balsas puikiausiai nustatytas ir 
aukščiausiamfe laipsnyje išlavin
tas. Ką paima tas eina ir jos bal-

. sas -bei dainavimas tįk kelia žmo, 
,gų nuo sėdynės. P-lė'J. Mitrikai- 
tė jatma dainininkė, jos balsas so
prano pilnas ir labai turtingas, jos 
dainavimas širdį kutena, jeigu tik 
joje -lavinsis telikus, tai susilauk
sime žymiausios artistės-daininid- 
kės. Ponas R. Juška jaunas ge
rai išlavintas baritonas. Tvarko
je nustatytas griausmingai stiprus 
balsas. Taipos-gi iš jo geras pia
nistas, kaip pasirodė bepliekiant 
Bach’ą ir Rachmaninovą. Toliaus 
lavindamasis bus žymus artistas. 
Tik dabar scenoje jam labai 
trūksta humoro, atrodo lyg vis 
piktas ir tas gadina dainos malo
numą. Ponai J. Žemaitis, J. Gin
kus ir V. Sudeskis su savo trib tai 
ką tik salę nesugriovė. Jų dai
navimas taip buvo puikus, kad ke
lis syk turėjo išeiti ir plojimams 
galo nebuvo. P-lė Alšauskaitė bu
vo vakaro akompanistė. Baigus 
konservatoriją ir yra žymiausioji 
čia pianiste.

Koncertas sukėlė dideli Įspūdį. 
Ilgai skambės mūsų ausyse. Tai 
neužmirštinas atsiminimas. Tokio 
koncetro čionai-dar neturėjome. 
Kad jų būtų daugiaus mes visai 
kitaip jaustumėmės. Koncertui 
baigiantis ponia M. Čižauskienė 
tapo apdovanota puikiu gelių bu
kietu.

$203
Iš NEW YORS’O į 
KAUNĄ ir ATGAL

(Karės taksai ekstra)

Puikiausia proga aplankyti 
savo tėvynę už numažintas 3 
kiesos kainas ten ir atgal. Iš 
Hamburgo keleiviai yra pri- 
stastatomi specialiais trauki
niais į vietas po prižiūra pa
tyrusių konduktorių.

Išplaukia Kiekvieną 
Savaite

Sugi-įžimui leidimų ir kitų in
formacijų kreipkitės pas bite 

United American Lines 
(Karrimaa Line) Jblnt Service with 

Hambnrg American line 
Į 131 State Sl Boston, Mass.

— ..............

Buvęs

CUHARB
Į LIETUVĄ

("per Angliją) 
sumažinta kaina 3 kiesos sugrąžtinly , 

laivakorčių
į Kauna ir atgal ant 
BERENGARIA ir
AQUITANIA................$215
MAURETANIA...........$211

Pridėjus Taksą
Į LIEPOJĄ IR ATGAL UAIS 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono:" 

SCythia Spalio 4, Lapkričio 1 
Carmania .............Spalio 18

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
, kas šėreda. Keleiviai nepiliečiai J- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
kiesos keleiviai turi kambarius. Ne* 

i prilygstamas švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
ar !
CUNARD LINE 
126 State Street 
Boston, Mass.

Sitai kartu daigiau, kai New-Yorke, ar kitur, kur ateiviuia|seina užlaikyti negu svietiš-
35 nuoš.

Jis žadėjo teikti visokeriopą paramą ateiviams ir dar net 
feėvoti už imigracijos įstatymų pakeitimą. ‘ ‘Kaipo pilietis, my- 

savo tėvynę ir trokštantis jai gero, aš negaliu nesidžiaugti 
i gyvavimu mūsų valstybiniam gyvenime tų gaivalų, kurie ak 

prisidėjo mano tėvynės iškilimui” — pasakė Water-

- Pasirodo, yra ir išmintingų žmonių, kurie kitaip ateivius 
įvertina.. Dabar imigracijos vartai uždaryti, ateivių ’nepribū- 

-.■y^ tad pažiūrėsime ar labai sumažės kriminalių nusižengimų

y • Vargo plunksna

kieji mokytojai-mokytojos.
Tarp daugelio tų parapijinių 

mokyklų mes rasime jau kele
tą desėtkų ir lietuviškųjų, ku
riose mokytojauja daugumoje 
seserys K&zimierietės ir sese
ris Praneiškietės. Bet toli gra
žu tų lietuviškųjų seserų mo
kytojų neužtenka ir todėl lietu
viai priversti samdyti svetim
tautes seseris arba svietiškus 
mokytojus-mokytojas. Kad tą 
taip didelę mokytojų stoką pa
pildžius, mes turime remti tas 
įstaigas, kurios, tas lietuvaites 
mokytojas niums prirengia. 
Štai neseniai teįsikūręs Šy. 
Pranciškaus Seserų Vienuoly
nas, kuris jau suspėjo aprūpin-

Remkime Šv. Pranciškau" 
seesris vi enuoles - mokytojas, 
kurios rengia mūsų mokykloms 
mokytojas, nes tiktai per moks
lą, šviesa ir tiesą pasieksime 
šviesesnę ateiti.

K. J. Krušinskas,
Fed. Sekretorius

B&ENINTĖLIS AMERIKOJE DARBININKŲ LAIKRAŠTIS 

DARBININKAS”

ffipinasi amerikiečių-darbininkų reiklais; talpina žinių iš Lie-
~:$XVOS išviso pasaulio ir deda gražių pasiskaitymų ti keletą lietuvių parapijinių

ŠUO SUSITARTI
Kitados mes spėliojome apie 

Prancefzijos ir Amerikos sko
lų sureguliavimo derybų vai
sius ir manėme, kad tos dery
bos bus sunkios ir gal net Ame
rikai nepriimtinos. Šiandien 
jau gauname tikresnių davipių. 
Prancūzu skolų sureguliavimo 
misija pasiūlė Amerikai tokias 
sąlygas:

I) Kad Prancūzijos paskolos si.

sunia, padaryta tiek prieš ka
rą, tiek po karo būtų laikoma 
viena bendra skola.

2) Kad Amerika atsisakytų 
nuo nuošimčių, kurie jai pri
klauso nuo karo pabaigos die
nos.

3) Visos skolos atmokėjimą 
Prancūzija sutvarko šiaip: šį
met ji jmoka Amerikai 25 im
liomis dolerių, o paskui toji 
suma progresyviai didinama, 
1$45 metais daeina 90 milionų 
dolerių ir per sekančius 42 hl 
mokama tokia suma kasmet.

Visa Prancūzijos skola su 
nuošimčiais išmokama per 62 
metu. Iš viso susidaro penki 
bilionai dolerių.

Išklausius prancūzų misijos 
pasiūlymus, amerikonų misi
ja padarė^pasitarimą, ir kaip 
vėliausios žinios skelbia, Ame
rika prancūzų skolos atmokėji- 
mo sąlygas atmetė.

Vienok, prancūzų misija, ne
nustoja vilties ir tikisi susi
giedoti su amerikonais.

Baltajam Name prezidentas 
Coolidge prancūzų misįjos pa
gerbimui suruošė bankietą ir 
dabar jau tikisi, kad derybos 
bus sėkmingesnės. Bet. nesi
nori tam tikėti, kad to bankie- 
to įspūdžiai galėtų labai daug 
pagelbėti derybų eigai. Pran
cūzai nori išsiderėti lengviau
sias sąlygas, o amerikonai ne
linkę daryti dovanų, tad .be 
vienų ir kitų nuolaidumo nega
lima laukti gerų vaisių. Pran
cūzijos-Amerikos skolų suregu
liavimas labai apeina Europps 
politikams, todėl - Europa tų 
derybų eiga labai susiįdomavu-

NOKT

j TEK IR ATGAL
I Nužeminta Kaina

ĮLIETUVĄ
PER BREMEN’Ą

3-čloj klesoj tiktai sta^eroomai 
Apsigyvenę ateiviai grįžtan-- 
tieji bėgy 12 mėn., neturi 
jokių sugrįžimui trukdymų.

192 VVashingtou Street. 
Boston, Mass.

amu i

Joniškėlis (Biržų ap.). Nor- 
geliir kaimo pil. Drobužis Jo
nas. mašina pindamas javus.

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS

papuolė po ja ir tapo užmuštas. ■
TeL Main 2488

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Buildinf 
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. iki 5:80 P« M.

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston

Telephone East Boston 1490 
gyvenimo vieta

37 Gurbam Avenue, Brookline 
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk- 
1.1 ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų ižsky- 
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis Įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Nlnth Street, TeL So. 
Boston 1696.

Tai Ne Sapnas
Pirmų-pi imliausias išplaukimas x

IŠ NEW YORK’O TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS
EKSKURSU A LAIVU “LITUANIA”

13-tą Spalio, 1925—Pirmą Kartą Istorijoj
Reguliari* pasaž.ierlnis idivas vežš ekskursiją stačiai į Tėvynę Lietuvą

Iš NEW YORKO j KLAIPĖDA
Nereikės persėst. nereikės l>agnžą vilkti iš virtos Į vietą, iš laivo J 
laivą, iš traukinio į traukini—tiesiai iš porto į portą—tai tikra gern- 
ilėjystė šeimynoms, moterims ir vaikams. Tuojau užsisstkyklt vietas 
ir prisidėkit prie bnrio ekskursantų, nes kita proga važiuoti stačiai 
į Klni}>ėt!ą greit nepasitaikys.

Kompanijos patyręs palydovas. Jūsų tautietis Juozas Smitras, va
žiuos drauge ir suteiks savo pašalpą.

Hplaukimai iš New Yorko:
Eksk. Laivas r<LITUANIA”........................... 13 Spalio

> Tiėsiog Į Klaipėdą
Laivas “ESTONIA”......................... ............. 3 Lapkričio

KAINOS LAIVAKČEČIŲ:
3-čia klesa į Klaipėdą ...............................................$107.00
3-čia*kl. į Klaipėdą, perkant abi pusi, suččdysi $44.50, $18L00
2-tra klesa i Klaipėdą.......................  $132*50 .
2-ra kl. Į Klaipėdą, perkant abi pusi, sučedysi $27.50, $247.50

“Head Tax” ir MRevenue-Tax" atskirtum.

Kreipkitės prie vietinių agentu, ar į
BALTIC AMERICA LINE

\ 9 BVoadvmy, New York

BSsBS

apylhtke.be


■ JfetikvCĮKri;

447 Broatbyay, So.Boston,

Spalių (f
svetainėje įvyks L. D. K. S.. 2 kuo-?

r

-f; \':^eL Klases—b. j

©egzaminuoju akis, priskiriu aki
nius, kreivius akis atitiesimi ir 
'.amblljonlškose f aklose) 'Syse «u»_ 
grąžinu Šviesų tinkamu laiku.

t

?

į 
i- i Rt

; Kemešį. (Nesakysiu kur pirma1 
plauste). Išsitepė sau n^o 
praustą murdą ją krąuju.ir. 
spiuadė ugnimi su derva į go-%- 
vėdos mėšluotas ausis ar gal 
sąžines? (Kas juos žino, ką jie- 
turi Švaraus, o gal nieko?)'.

Mikelio suuos padalijo Lie- ; 
tuvą į tris dalis. Viena teko ; 
žydams, gudams su teise būti
no įkorporavimo prie matuški 
S. S. S. Kp-antra Vaterland— 
finikams, 0 trečia velmožniem 
burdingieriam proše-panam. O ■ 
sau paliko, nieko!..

Porčiapas perskaitė Lietuvai ■ 
mirties dekretą. Ačiū jam, 
kad skaitė apie 10 valandą. .

(Kas norite mirti, tai siųski-

. Feljętonas

‘‘IĄSAUHAI”
H H ^(Protesto įįriai)

Kas fūežino, lai klausia kas 
|tai pter'paukštis idealas. Ėm! 
AŠ žinau ką skaitytojas manai. 
Nori klausti ar visi mano na
mie. >Ęh? Tamsta manai ži
nąs idealo prasmę? Jai toks 
esi gudrus, tai išaiškyk .DeBo- 
gačevskio, ala Mikelio sūnaus 
ir proše-pano Porčiapo ide
alus? A...? Tyli...? Ar musę 
prarijai?-'

Matau' jog negalėsi atsakyt, 
tai prašau paklausyti, ką aš 
paporysiu.

Vieną gražią dieną, vakare 
susirinko nenuoramų govėda, Je Porciapą parvežt mirties, 
žinoma, pe stogu — svetainėj, i dar galėsite antrą šimtme- 
Ir ką, ima protestuot prieš va- Įti gyventi. Mat jis labai grei- 
karų civilizacijos tvarką, trok-das”X
Šdami įvest rytų aziatų tiro- Tai dahar ink ir sudėk visus 
jų.” z |darbus į krūvą, plūs sandaro-

„ , Ikus ir gausi “idealą.”Kadangi tarpe govedos ait- °
varų buvo ir nekaltų nuo 5 iki Na kaip rife? Paklausyk. Mė
lo metų kūdikėlių, tai nbrėda-Įsininkas-giltinnikas DeBoga- 
mi jų nekaltų balselių pritari-į čevsky, kamarninkas-išdavi- 
mui prieš tvarką turėjo ap-kas Mikelio sūnus, analfabetas- 
vilkt ją juodu klerikalizmo beprotis Porčiapaą, Tuhjakob 
baubu. Kitaip, kūdikiai ne-ĮSandurnevsky, goįvėda blood 
pirtars. Kaip tarė, taip pada-įthirsti ir gausi moderninj “i- 
rė. Apšaukė tvarkingą Lietu-! ’ 
vą kraugeriais, o choasinę ama
tų betvarkės bolševikiją duon
daviais. Žinoma, prie duonos 
reikia ir mėsos.- Tai DeBoga- 
evskis išmėsinėjo kun. Bučį ir

dealą!”

[GREIČIAUSIASPINIGU

Lietuvių Prekybos B-vės bū- 
dasjiąsfi pinigus į Lietuvą yra 
išbandytas per metų.eilę ir pi
gesnio ir greitesnio būdo neat
sirado. Per mūs 'Bendrovę 
siunčiamieji pinigai nueina į 
Lietuvą ir pasiekia adresatus 
daug maž per 10 dieną.

Atėjo ruduo Lietuvoje atsi
darė mokyklos. Pagelbėkite 
savo giminaičiams eiti mokslus 
pasiųskite tiems reikalams per 
Lietuvių Prekybos B-vę litą 
pluoštą. Neužmirškite saviš
kių Lietuvoje, aplankykite juos 
Lietuvių Prekybos B-vės per
laida.

CORPORATION
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Vievosys

Visi nepasisekimai organi
zuotam darbe, paeina nuo ne
veiklumo.

S

NAUJI NARIAI

LDKS. REIKALAI

Visi nariai prašomi ateiti ir 
duokles užsimokėti, nes yra daug 
užsilikusią Būtą gerai, kad 
kiekvienas narys atsivestą dar 
nors po vieną nauj^narj arba sve
ti

Vasara baigėsi, tad žiemai sto
jus. turime padirbėti. Mūsų-laimė 
apšvietoje, tad skaitykime ir pla
tinkime dorą spaudą ir laikra
ščius.

I Naujas Lietuvis iDentistas, 

I DR. ST. A, GALVARISKI 
1520 & Broadway, S. Boston j g ©ūsas atdaras nuo 9 vaL ryto iki * g32 vaL ir nuo 1:30 vai. po pietų! 
§ iki 5 :S0 vaL vak. ir nso 7 iki 61 
U vaL vak. šventą dieną pagal snsl- 
g tarimų. Tek S. Boston 4435

AKTARAS J. LANDŽIUS

JOHN PINI, gabiausis pasauli- | 
uis barbens, kur buvo specialiai ė 
nuvykę į Europą studijuoti budus, į 
kaip plaukus gerbiniuoti, vilniuo- J 
ti, ir dažyti. Pašventė daug lai- j 
ko Milane, Vene&joj, Florencijoj, $ 
Ryme ir kitusoe žymesniuose mies- 2 
tuose Italijoj, bestudijuodamas Z 
plaukų kirpimo madas. Ypatingai S 
užsuko i Paryčių prisižiurėt, kaip $ 
ten moterys, aėri shingling ir į 
bobbing ir dar kitaip. 2

GRAŽUOLIU SEKLYČIA J

Dabar visas So. Bostonas kai- « 
ba apie jo naujai atidarytą bar- į 
bernų ii- sako, kad tai viena iš J 
dailiausių ir geriausių. <

Nuo spalio 5 dienos atidaro Gra- į 
žuolių Seklyčią panelėms plaukus T 
dabinti, vadinama So. Parisiu i 
Beauty Shop. Ten.darbuosis pa- į 
nelė ROMANICTE, tarp lietuvių 5 
plačiai žinonja, gabi mergaičių į 
plaukų dabinto ja. Visos lietuvai- 2 
tės beabejo ateis pasipuošti j pa- 1 
neles ROMANIUTES S

BEAUTY SHOP į

414 Broadway, South Boston ]
(Kampas F.Street) į

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gydė aštrias ir'kronlškas nžsisenė- 
jusias ligas vyri), moterų ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-vloietiniais spinduliais, kwartz 
žiburiu, thermo therepa, ir kitais 
elektra medlkališkais budais. Egza
minuoju kraujų, šlapumų, Ir spiau- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

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

Residendjos Telepbonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W

S. BARUSEV1ČIUS
•LlPtnviaas Grabelius, balsamuoto- 
jes, Real Estete ir Public Notaras.

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Ręsidencija 838 Dorchester Avenue 
Dorcbester, Mass.

DPTONETRISTAS

BOSTON O DRAUGI 
. VilDY^ADlfg

TeL So. Boston 0823

dr.'T’CHsper
( KASPARAVIČIUS T

425 Broadwaye South Bostoa 
' Ofiso valdįidos'.

DEKEfCS NEW DISCOVERY 
OINTMENT.

DeksniB Ointinent Co
CVS M.AIN ST.. BQX 351 
HARTFORD, CONW. U. S. A

Ofisas uždarytas subatos vakarais 
tr nedSldienlais, taip-gi seredomis. 
nuo 12 dieną uždarytas.

SBM3(3«36S63OCW3SSC363e^^
S TEL. So. Boston 0506—W. |
| LIETUVYS DANTISTAS | 

h. L KAPOČIUS I 

|251 Broadway, So. Boston į 
$ (“Keleivio” name) «

■Seredomis nuo 9 Iki 12 vaL dieną 
;Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
: domis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį-•

TeL Brockton 5112— W,

DR. A. J. GUAMiN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Man.
I (Kampas Broad Street)

NAUJAS IŠRADIMAS 
į r DEKSTUO GALINGA MOSTE 

Gydo, Reumatizmą, Ranku. Kojų, 
Nesavos skaudėjimo, Salti, Ranku,

ŠV. JONO EV. BL. PAS 
DRAUGUOSVALD

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Zoba,

53? R Seventh StmSo. Boston 
Vice-Pirmįninkąs — J. Petraush

250 Gold Su, So. Boston, M
Prot. Raštininkas — P. Tamošių.^

161 W. 7-th Sl.-Sa Boston, Mąs: 
Fin. Raštininkas — M. šeiklej—

40 Marine Road, $o._ Boston;-^ 
Kaslerlus - A. Naudžfuhas, . .

885 E. Broadway, So. Boston, 
Tvarkdarys — J. Zaikts,

7 Vlnfleld St, So. Boston, Mašįt;^ 
Draugija laiko susirinkimui kasę 

člą nedėidienį kiekvieno mėnejftęą 
valandą po parapijos fialšj, 
E. Seventh St, So. Boston

Visą saliu katalikai darbininkai vienykitės!—šaukia mūsą 
organas “Darbininkas.” Mūsą balsas nugirstas ir obalsis su- 

• prastas: prie L. D. K. S. organizacijos prisirašė dar būrys nau
ją nariu. Neperseniausiai buvome paskelbę apie 20 narią įsto
jimą, gi dabar tūrime'bėveik'toki pat skaičių—19. Tik per .du 
mėnesiu susilaukėme tokio didelio idėjos broli ir sesią skai-1 
čiaus, o kiek mes nuveiksime per ištisus metus, per besiarti
nantį naują narią prirašymo vają! Bet apie tai Tekalbėsime, 
nes tai ateities darbai, o dabar verčiau susipažinkime su nau
jais savo draugais. 5

Prie šios progos tenka pasakyti, kad ir šį kartą naują na
riu skaičiumi visas kuopas viršijo Grand Rapids, Mich. Rekor
dą sumušė ta kuopa, kuri kitados ruošėsi visai užmigti, štai 
naujieji 93 kuopos nariai: 1) Izidorius Adomaitis, 2) Jonas Pa- 
riauka, 3) Ona Radzevičienė, 4) Feliksas Kieięris, 5) Jonas 
Rebinskas, 6) Juozas šakinskas, 7) Juozas Ramutis, 8) Pet
ras Kadžius ir 9) Vilhelmas Vaitkevičius—viso 9 nariai. Valio 
Grand Rapids 93 kuopa! Turime ir dar tokiu kuopą, kurios 
taip pat nori augti ir bujoti. Prie tokią reikia priskaityti 
Cambridge, Mass. 8 kuopą, prie kurios pribuvo dar trys nariai, 
būtent: 1) M. Radvilaitė, 2) Kazys Vaitkus ir 3) Aleksis To
liomis. Mes tikimės, kad Cambridge neužsileis Grand Rapids 
ir savo eiles stiprins ir toliau.

Providence 11 kuopa taip pat rodo noro stiprvėti ir'todėl sa
vo eilėsna Įrašė Vincą Chenį. Linkime sparčiau padirbėti ir 
narių skaičiumi padaugėti.

Elizabeth’o, N. J. 16 kuopa džiaugiasi, kad į jos eiles pri
buvo Mykolas Pečiulis. Būti] smagu, kad kiti darbininkai pa
sektų brolį Pečiulį

Highland Park, Mich. 72 kuopa surado dar du nauju na
riu: Joną Stankų ir Juozą Franckų, kurie mielai įstojo į mūsą 
sąjungą ir žada kitus draugus paraginti tą. patį padarytu

Lowell’io, Mass. 97 kuopa šią žiemų žada nuimti montellie- 
čią karūną, todėl tuom tarpu teprirasė tiktai vieną naują narį 
— Joną Karsoką, bet lowelliečiai sako kad tai tik pradžia, o 

- pats smarkiausias darbas pasirodys neužilgo. Lowelliečiai jaū 
krutai Mes to tik laukėme.

Westville, UI 75 kuopa ruošias augti nariu skaičiumi. Tuom 
tarpu į savo eiles prirašė Antaniną Povilaitienę, bet ateity su 
naujos sesės pageįba dar ir daugiau žada prirašyti.

Philadelphia, Pa. 103 kuopa į savo tarpą priėmė brolį Cip- 
rijoną Statkevičių ir džiaugiasi gavus tokį veikėją. Brolis Stat- 
kevičius sako, kad Philadelphijos kuopa apmirusi, todėl žada 
padėti jai stipriau veikti.

Tuo būdu mūsų organizacija kopia aukštyn.
...-Dauguma organizaciją bei draugijų nusiskundžia bloga jia- 

dėtimi, bet mums tuom tarpu dėl to nusiskųsti netenka. Tiesa, 
dar daug kūopų neparodė savo uolaus'veikimo, bet reikia tikė
tis, kaS kitų kuopų darbas išjudins ir atsilikusias kuopas. Ka- 
dą vienur judama, dirbama, tai ir kitos kuopos nebenorės nu
sileisti. ' •

Džiaugdamiesi naujų narią prieaugliu, linkime naujai pri- 
i surašiusiems broliams-sesėms geros kloties bendrame L. D. K.

S. darbe! *
[ L. D, K S. sekretoriatas

■ -: • . - ' • v . •

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

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

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DARBININKE”

PAIEŠKAU PARTNERIO
PRIE MANO BIZNIO 

arba, kas norėtų pirkti mano biznį, tai 
parduosiu. Kreipkitės į “Darbininkų.’’ 

(S.-6)

. BBIGHTONE—3 šeimynų 18 kamba
rių namas su maudynėmis, skaiti
nėms, anglių ir gaso pečiais, kieto me
džio grindys, piazai i& priekio ir užpa
kalio, vieta dėl garadžių ir gera apie- 
linkė; rendų .$90 j mėnesj, prekė $7,- 
650. B. KONTRIM, 361 Broadway. So. 
Boston, Mass. (3-S-10)

Rengia šv. Kazimiero R. K. Draugija

SPALIO-OCTOBER 3, 1925

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERAOKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

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

REIKALINGA PATYRĖ 
PLYTININKAI

vvheelers ir formų dirbėjai—setters. į 
plytų dirbtuvę. Algos nuo $35 iki $50 

1 savaitę. Priims tik mokančius atsa
kančiai darbą.

Taip-gi reikalingi darbininkai vyrai 
ir moterys j kotelius ir restoranus, kas 
dieną.
' Kreipkitės į Mrs. Katharin Goralskv. 

POLISH EMPLOYMENT OFFICE
103 Staniford St, Boston, Mass. 

(arti North Station)
(S>3)

Parapijos Salėj
492 E. Seventh Sreet South Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare
v

ŠTAI AUKSO OBUOLYS
l

3 šeimynų ir namus ir Storas su išdirb
tu bizniu. Tikrinu kas pirks, 15-20 d 
dieni pelno ir dar vieta dėl garadžio 
pačiam pamary, prekė prieinama, cash 
$3.000. Matvk- .T. MIKALONI. 425 
Broadvvay. Tel. S. B. 1607. (S.-6)

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
RAKANDO v

Miko Petrausko palikimo: kamodžių. 
stalų, stalelių ir daugiau daiktų. Atsi- 
šaukit pas J. STUKAS, >769 Broadvvay, 
So. Boston, Mass. <

REIKALAUJAM AGENTŲ
PILVO IŪ NEMAL1MO SKILVIO 

NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 
Skaudėjimas ir svaigimas galvos paei
na 12 vidurių, kraujoųečyBtrnBo ir silp
numo. Paeina, tai 15 vidurių. dCinik 
infusion, išgydys J 3 savaites. Pre
kė 75<g, baksas (pusė tuzino) tiS $4; 

; dėl tonsilų. ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo Ir po kratine naudok Einike 
Mostį. prekė FL $1.75 Ir $3.00. Gali
te gauti kožnoj aptiekoj arba pas išrn- 

|d8ją Z. EINIK CO., City H1H, St
Union City4 Conn. ;(L.-28)

šis balius yra rengiamas Lietuvi:) Vasarinės Mokyklos nauda 
svarbą palaikymo lietuvystės vaikučių širdyse, tai atsl'ankiusif 
balių atliksite naudingą darbą. Prisiekiami trupinėlį lietuvys-el i 
linksminsite. Kas galite ateikite ir drauges atsiveskite, o drau;

Rengėjai

pas:

PAUL’S CLOTHING SHOP
Pabandykit užeiti į Lietuvišką Krautuvę, kurioje 

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

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

BALIUS
Rengia D. L. K. Keistučio Draugija

SPALIO-OCTOBER 10 DIENĄ, 192S
PARAFUOS SVETAINĖJ

492 E, Seventh Street South Boston, Mass.
Pradžia 7:00 vai. vakare

šio bnUnus pneė pelno skiriama Lietuvių Vasarinės Mokyklos naudai. Vi
si žino svarbą palaikymo lietuvystės vaikučių širdyse, tai atsilankiusieji į mi
nėtų balių atnkšlte naudingą darbą. Pristdėdrfmi trnpinėl| lietuvystei ir pati? 
pasilinksminsite. Kas galite ateikite tr drauges atsivesfeSte, o draugės draugus.

cJ'Ai-• . < Renffėfoi

DBvSre LIETUVOS DŪKTAI 
PO GLOBA MOTINOS

SOUTH BOSTON, MASSJ^ 
VALDYBA

Pirm. — Z. ZičHenė, • >
61 Story St., So. Boston, Masšl y 

Viee-Pirm. — A. Janušonienė,, .J- 
1426 Colnmbla Rd.; So. Boston, Mt 

Prot. Rašt. — O. Siaurienė,
' 443 E. 7-th SL, So. Boston, “ " 
Fin. Rašt. — J. Keys,

| 115 G s,reeti So> Boston, JMftBj.-
^SKAUSMAS! KUR?/* x : Ižd. - O. Staniulinrė,

t>aiotTNTČTT 7 v! 105 6-th St., So. Boston, MaMŪ 
x x vlTvarkdarė— O. Mizgirdienė,

i 164 6-th St., So. Boston, Mass.
Draugijos reikalais kreipkitės vfeadoą 

j. protokoli) raštininkę. Draugija 
į savo susirinkimus kas antrą 
' ką kiekvieno mėnesio 7:30 vaicanK 

parapijoj svetainėj ant Penktos gal
• I vės, South Boston, M,ass.

i,

4.

į D. L. K. KEISTUČIO DR-JO
11 VALDYBOS ADRESAI- 
fi BOSTON, MASS.

' PIRMININKAS — V. Zalieckas, 
i 514 E. Broadway, So. Boston, MaM 
IVICE-PIRM. - Povilas Rūką,

x ' 95 C Street. So. Boston, Mass.
^tPROT. RAŠT. —’ Antanas Maeejunsflįi

6.

S.

10.

j 450 E. Seventli St, So. Boston, Mas«j 
FEN. RAĖT. — Juozapas VinkevlčrijBf;

j 906 E. Broadway, So. Boston, 
ĮKASIERIUS - Andr. Zalleckas, ' 
I 611 E. Fifth St., So. Boston,
MARŽALKA—Kazimieras MikalllonK,-.-

906 E. Broadway, So. Boston, Masa/i 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko:

,A vo Etaesiclus susirinkimus kas pfr 
' nedėidienį kiekvieno mėnesio, po

ftCLl VUochin ’Rrvcfnn

YRA 
GERAS DEL

Ramatiško gėlimo 
Nerviško galvos skausmo 
Neuralgijos skausmo 
Mėšlungio traukimo 
Kletsprando 
Skausmo- šonų, krutinės ir 
pečių

Apsideginimo ir žaizdų 
Apsaugojimas, nuo uodų 
Skaudančių muskulų 
Apsaugojimo nuo užnuodiji- 
mo dėl silpnų atsitikimų į- 
drėskimti ir t. t.

Prekė 35c., 65c. ir $1.25 
® Del patarimo arba knygutes ua-

1 ALBERT G. GROBLEWSKI f 
| & COMPANY |

Bept. 30, Plymouth, Pa.

WTIK už 60 CENTU;
Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini

gais. bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jeį jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina strėnij skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knvvu kataliogą.

M. ZUKAITIS
2a Gillet Rd., Snenceroort, N. Y.

EXTRA!

ŽV. KAZIMIERO R. K. D2-J03 
VAIDYBOS ANTRASAI

694 Washington St., Boston, 
1:30 vai po pietų. Ateidami ant 

■rinkimo atsiveskite su savim da 
■ naują narių prie musų draugijos 
rašyti.

Pirmininkas — J. Jaroša,
$25 L Street, So. Bosron, Masa.

Vlce-pirm. — J. Grubias kas, Į
157 Jf Street. So. Boston. MaSU 1 ' 

Prof. Rašt. — VI. Mickevičius, \ į
405 Tiiii-d St.. S. Boston, Mass. 

FiaJnstj Raštininkas — K .Kiškis,
S Hatch Street. So. Boston, Mas& 

Iždininkas — L. švagždys,
111 Bowen S t, So. Boston, ffiaįa, 

Tvarkdans — P. Laučka,
395 Ė Flfth S t.. So. Boston, Eaa, - 

Draugijos reikalais kreipkitės vb®« 
do* Į protokolu raštininką. ą . •

Draugija savo susimkimus laiko 2-1^ 
nedWIen| kiekvieno mėnesio 1-riią vŽU 
po piėtų parapijos salėje. 422 Seventt

EXTRA!

i

g

7

APTIEKA
Snecialistai Receptų Išpildyme 
Del Susipažinimo Su Koshnnenais Parduodame

Viską Žemiausioms Karnomis

U žprašome visas mergeles Užeiti ir pasižiūrėti į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikusį. cold 
f-ream’us ir visokius tmiikus dėl nlaukų. JLaip-gi 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.

Geriausia Gydanti Mostis — CA.SPER’Š OINTMENT

Pas mus galima r/autrir rai.įiif', nes 
mot esame agentai Scrms Kompanijos.

Užsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Pinigus siųs- I j 
kit su užsakymais. Rašykit ū-ojaus sekančiu antrašu: J j

FL0OD SQŪARE PHARMACY '
J. KASPARAVIČIUS (CASPER' . į 

' ---------- Ir—— X V
J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G. , -

S a r i n f n k R I . 1

617 E. Broadway So. Boston, Mass.
fPoImperial Teatru).

_________ *___________ ________L---- --------------
* 4T £ lt Y K I T K VRlKSKIVS M C S ę PRANbŠlMVfl
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bėjo ko*. P.

či aus
cšja, nihilizmas ir ti t,

4 4. Spalio-Odober, 3:30 po pietų
SYMPHONY HALL

Kampas Massachusetts ir Huntington Avenue, Boston, Mass

. v

SAVO VARDĄ
> ‘Darbininke ’ ’ apie 

Lietuvių Salėj masinį 
jpcotestui prieš Lietu- 

rąldžią, kuriame kalbėto- 
jąsižymėjo nepaprastomis 
Hebėmis. Teko ir man ta- 

įfeitinge būti. Turiu pasa- 
į’kad tame aprašyme Ten 

i. tik dalį tų šlykštybių 
Ina. Atsiprašant kalbė- 

: rodos ne rimtiems lietu- 
kad ir laisvamaniams, 

čjo, bet kokiai ištvirkėlių 
ą gaujai. Pavyzdin, Ba- 

pradėjus žerti parnogra- 
“perlus” jautresnės mo- 
af merginos paraudusios 
apleisti salo.

Kadangi tas neva protesto 
Stingas taip biaurus išėjo tai 

pažemintos gali jausti to« 
agi jos. kurio< pri žavingai 

rtivo pritrauktos sušaukti ji.
prisidėjo ir tokios d.raugi- 

^jos, kurios save skelbia bepar- 
?.4yviškomis. Aš neturiu mint; 
cSLA. ir ALTS. Jų beparf’yviš- 
'.•Jnunas senai žinomas. Bet 
..draugijos kaip D. T.. K. Vytau- 
yto, Lietuvių Ūkėsų K liukas ir 
jset Šv. Kazimiero lietuvių Su- 
šrtienijimo Draugija. Žinau, 
kąd prie pastarųjų trijų drau
gijų priklauso danu ir gerų 
rimtų vyrų katalikų. Not jų 
valdybose yra gerų tėvąmalnir,. 
■'Todėl jų vardai tegalėjo patek
ti ant minėto milingo šaukimo 
■plakatą tik .per no;ei.-ėturną. 
,Jos turėtų viešai paskrškimi 
prieš rimte-nrają lietuvių vi
suomenę. kkain ; ; vmmim nu
kentės.

i

Bepartyvii

Vakar pradėjome epąžip njS- 
nesį. Vakar visose katalikų 
bažnyčiose prasidėjo &r, 
žančiaus pamaldos. Sv, Rožan
čiaus pamaldps Šy. Petro lietu
vių bažnyčioje bąs trečiadienių 
ir penktadienių vakarais 7:30.

RATELIS
Laike pereito Liet. Vyčių 

17-tos kuopos" susirinkime At
letiškas ratelis nutarė rengti 
keletą vakarėlių naudai sky
riaus. ~ * ?

JONO KMITO LITERATINIS 
RATELIS

Pereitos žiemos metu Jono 
Kmito Literatinis Ratelis su
rengė savo nariams gan skait
lingų ir įdomių vakarėlių. Bu
vo dehatuojama Įvairūs ir rei- 
ka1 i ilgiausi šių dienų klausi
mai. Tikimės kad ir ši sezoną 
turėsime irgi gan Įdomių pasi
kalbėjimų. h

SODALICIJOS PAMALDOS
Trečiadienio vakare šv. Pet

ro bažnyčioje Sodalicijos Pane
lės švenčiausios pradėjo savo 
numaldąs. Nariu atsilankė

SODALICIJOS SUSIRINKI
MAS

Po bažnytinių pamaldų So-

tare gavėnios motu suvaidinti 
kokuą gražių veikalų.

žudymas, valstybinių įstaigų 
sprogdinimas. Ir kantrybe 
netekę bei sužvėrėję piliečiai, 
nors ir labai jam gaila, (kur <ųa 
nebus gaila!) pradės pjaustyti 
ir mėsinėti kunigus, jų tarpe ir 
amerikiečiams žinomus, k. t.: 
kun. Bučį, Kemešį ir k. Šaukė 
sujusti ir neprileisti prie to. 
Matyt ‘ ‘ garsusis ’ ’ advokatas 
daug žino ir jo esama “gero 
paukščio.” Kitus, seimo pozi
ciją ir valdžioje esančius žmo- * 
nės, vadindamas silpnapročiais 
ir kūdikio proto neturinčiais 
tvariniais, nepasijuto kaip 
pradėjo kalbėti tokius dalykus 
už kuriuos jį turėtų laukti dvi 
vieti: beprotnamis arba kalėji
mas. Girdamas ir aukštinda
mas Bielinį, Lapinsku Grinių 
ir kitus, pareiškė, kad kuomet 
tie vyrai dirbo tautos labui, tai 
toks kun. Šmulkštys tada kiau
laitėms gadzinkas giedojo.(At
siprašau gerb. skaitytojų už 
pažymėjimą jo—kalbėtojo iš
sireiškimo). Monstrancijos, ro
žančiai. kunigai, bažnyčios, bu
vo biauriausiu būdu išniekina
ma. Tą visą vainikavo rusiš
kais keiksmažodžiais. Salėje 
tarp skaitlingos publikos buvo 
nemažai ir vaikų tarpe 5-12 
motų amžiaus. Baigdamas 
savo “prakalbą” ragino au
koti “pažangiesiems.” Tuo-

IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMAS i

ms susinu ■ 
29 d., par.-ų 
išimą vedė 
cinkoniutė. 
pusėtinas 1 
gerb. kur.
' I ny-k: 
kurs Įvyks 
denco. R. :.

,vo

KATEKIZACIJA
■'knTadioni šv. Petro

va

: 60

Dėdė

a.roma pertrauka ir rinklia-
Bet pirm prasėdėsiant 

uiavai. “publika.” pasotin- 
riebiais “džiokais” veik 
aus susimažino. Padarius 
alavą, dainuoja sandariečių 
lomių grupe o jiems akom- 
uoja sandariečių “davatkė-

P-;
“PAŽANGIEJI” SUSIGIE

DOJO

<os kalba gene-
Klaipėdą “vada-

*46 > 
J H LW

žvičiut'-. 
donis. V 
ka. Pa.

riaus laiš'<;> 
tas su pr.--- 
varos.

Nutarta y- 
no veikimą- 
t*:s. Jono 
Bitelio

'■7.' Anie
kalK’jo.

|lė korr.isęa 
įdėjo
Iii parotiyd. ' B 
areiškė noro r< n 
lOgų. d"!

o a'ird'-ti tą 
m'-tą sykių.

žmones ir ka
li/.gauliojimo, 

ėti ne tik iš jo

R;--is “išaiškinę-” ar ga- 
ka:a”kai protestuoti prieš

T.’:-t';vo< krikščionišką valdžią 
i” ".adaręs ne-'-ykusių palygini- 

iš k”.n. Šmulkščio kalbos, 
-kaito '•protesto” rezoliuciją. 
Skal'vt: labai nesiseka, neži
nia. ar pati rezoliucija taip pa
rašyta ar p. skaitytojas ne- 
Įstenaė geriau. “Perslebizuo- 
ūa” šiaip taip, o publikoje dau
gelis iš to “ slebizavimo” gra
žiai pasišaipo. “Publikai” 
nriėmus “rezoliuciją.” baigia 
savo kalbą visai be ūpo. Tur
būt “poor Business” p. Pork- 
chapni.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
n. Miehelsonas. “Kuryer Co-

i

“Chicago Tribūne” štai ką ra
šo:
“Joseph Bobrovitch returned to . 

Orchestra Hali for anofher.ręcitati, 
lašt night, and proved all over 
again not only that he is first 
class operatie material, būt that 
he is quite as good a tenor as one 
is likely to find outside of opera 
and a good deal better than Sev
erai who are in. As a matter of 
definition he belongs in a lyrie 
persuassion, for further descrip- 
tion it has ąuality and he is a 
sincere, honest singer who has 
respeet for both įjitch and emo- 
tional possibilities. ”

Chicagos “Daily News” rašo:
-'A tenor voice of uncomon 

braut y, range and power, was 
heard for the second time this sea- 
son lašt Friday evening, when 
Joseph Bobrovitch, the Lith- 
uanian opera smger, gavę his 
second song reeital in Orchestra 
Hali.

‘ ‘ He was heard in some Russian 
songs by various composers and 
a gal n did his perfect musical 
style, his emotional appeal, his 
intense manner of interpretation, 
and his good stage deportment 
found a ready response with his 
audience.” #

“Londoa Eve,” November 22, 
1922

‘•Bare tom heard the new I.ithaanian 
singer wh»wi the Duke Connaught 
iniroGuced te Ix>ndoa before he iefr for 
Beaulie Jaozas Bobrovitch-BabraTi- 
č-ius i s his šame. with aa accCat m the 
‘•c" a»d »ther variatiaas. bat «erci- 
fniiy They cali hiia Bobrovieh aver 
hero. Sir George Arthnr gare parties 
for kim after the Duke left. tad ;tat 
the Hua. Mrs. Henry Edvvardes ta 
gather some kaaivledgeable people. ia- 
e’.uding the greatest af the critics. ta 
hear him. And ah. how beautifuliy he 
sang. (’esar Cai. Rachmaninoff. Gret- 
chaninov. and Lithuaniaa folk songs.”

Tea 
Iki ; 
Ato

Peikia pažymėti, kad tai pir
mu kartu Bostono Istorijoj, 
kad Lietuvys Artistas atsistos 
ant tos pačios estrados ir pa
rodys savo talentą, kur daly
vauja tik gabiausi Pasaulio 
Artistai, t. y. Bostono Symplio- 
nijos. Svetainėje.

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 O- 
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. R. H. Duke of Connaught).

Massachusetts Lietuviai se
nai atsižymėję pažinime dailės, 
todėl nėra abejonės, kad suva
žiuos iš visų apielinkių išgirsti 
Juozo Babravičiaus žavėjaučio 
balso, kuris taip plačiai paspė
jo pasižymėti.

Lietuvoj laikraščiai štai ką ra
šo apie Babravičių:

‘•Lietuvon pamažu SMražin«ja iš r!- 
saulio kraštų muši) mene dainos 
C. vyra! su carsiais vardais Ku- 

Tok< yra ir J. Babravičius.
rp 1£m>9 ir 1914 metų Jis baigG 
nirgo Konservatoriją ir tų pat 
gegužės 1 <1. įstojo Į I>. Maskvos 
:t. kaipo tenorus. Ten darbavosi 

.it 1919 m. pirmuoju tenoru. J/m-
J. konkurentų netu~

Tikietus patartina Msipirkt ii anksto šio laikraščio ofise arba Symphcny Salėje.

Prašom pasirūpint tikietus iš aaksto lodei, nes tikimės daug publikos iš svetimtaučių ir būtų gaila, 
jei lietuviai patys negalėtų išgirst savo talento.

TBKJETĮ KAINA NUO $1.00 iki $2.50.

Koicerto surengime vadovauja

Lithuaniaa Amerioan Chantber of Oommerce of Massachusetts

nų. Sn.-:.r:nk:mas ,::<'m.- pata- 
•p tuo reikalu >:i-itarti su osa- 
iaja šokių ko?":.-ijn.

Susirinku>ir‘;i pasirodo trijų 
eiklių ir mylim.-] šios kuopos 
irių, tai Elenos Savi'.’onintės, 
vykusio- Cbmmron 7 šv. Ka- 
mivro Seserų Akademiją. Jo- 
> Plevoko ir Antano Rr«vko. 
vykusių Į N. H. valstijos ka- 
likiškas kolmr!jas aukštesnio 
okslo siekti.
Abejnai imant, s-i.-irinkimas 
iyo gana "yvas. -mauaus ūpo 

fttrnmpn-. r.' < atb'.ikyta į 1

Tekpbone South Boston 8520

M ŠALNA (SKALNA)
*WZTUVI8 ADVOKATAS
i N. 4u UnlTeraltstk
t<NrneH Univendty n A B 
ŠL WMbiBgton Univ. ra LLB.

"DARBININKO” NAU 
(antro* hrtx>«y

MB W. Brradw»y- B«- Bodo*.
f R • c < d e n c t J a 

VMi Bbrrard 8t. Cnmbrklira, 
C TaL Ūnlraralty 140—J.

’ūpų. bet ir niekur kitur. Ne
girdėjusiam jo kalbos, negali
ma būtų Įsivaizdinti kaip neva 
mokytas žmogus gali neturėti 
not paprasčiausio padorumo 
jausmo. Tai esybė, pagal so- 
rijalistu mokslą, dar primity
viam stovy. Gaila, jog aš ne- 
ealiu to burnotojo visų išsireiš
kimų čia paminėti, nes papras
čiausias padorumas tai nelei
džia darą-fi. Galima pažymėti 
tik tiek. jog. pasak kalbėtoja, 
dabar Lietuvoje nieko doro nė
ra. nes seimo viešpatauja “sil
pnapročiai,” kunigų vadovau
jami zokristijonai, vargoninin
kai ir špitolninkai ir kad tokio 

i viešpatavimo, kokis dabar yra 
(Lietuvoje, nepakęstu jokia kul
tūringa tauta. (Tokio “kalb^- 
tooj” kultūringa publika tai 
tikrai nepakęstų ir nušvilptų 
ari ra paliktų jį vieną, sienoms 
kalbėti). Be to, sakė, jog jam 
tekę girdėti, jog Lietuvoje or
ganizuojasi “ Giltiniečiai.” (O 
tie giltini^'čiai darysią tokius 
darbus, už kuriuos laisvoje A-

dziennv” (Bostone sakoma 
“polskos kuros”) burdingbo- 
sis. Pirmiausia pareiškė, jog 
“klerikalų” viešpatavimas vi
sur vienodas. Ir jei. girdi, 
čia nebūtų moterį] ir vaikų, tai. 
jis atidengtų daug tų nelabų
jų “kalų” darbų. Bet vis-vien 
nepagailėjo “perlų” paberti. 
Liesdamas Lietuvos reikalus, 
kalbėjo taip, jog nei lenkas, nei 
bolševikas, nei jokis kitas mū
sų tėvynės neprietelis nebūtų į- 
stengęs biauriau išniekinti mū
sų bočių šalelę. Sakė, jog Klai
pėdą Lietuva vargiai išlaiky
sianti. gi Vilniaus neatgaus. 
Vilnių, esą. gali iš lenkų jėga 
atimti tik bolševikai ir jei 
pastarieji norės jį kam nors pa
vesti, tai paves baltgndžiams, 
nes jų ten didžiumd ir Vilnius 
bus baltgudžių miestu o ne lie
tuvių. Gi Lietuva turėdama 
tik Kauno rtdybą ir dalį Su
valkijos, esą, negalėsianti gy
vuoti ir lenkai lengvai ją užim
siu. Liesdamas finansus, pasa
kė, jog valdžia išleido litus tik

žmonių mulkinimui, gi pasauli
nėse biržose jie jokios vertės 
neturį ir t. t. Dar pareiškė, jog 
nors ir laimėtų pirmeiviai se
kančius rinkimus, bet gerovės 
ten nebūsią ir jie reikalų geriau 
neišvesi ą. Darydamas kun. 
Šmulkščio kalbos “kritiką, ku
ris čia kalbėjo rugsėjo 24 die
ną, tarp kitko pgreiŠkė, jog 
“klerikalai” mokyklas uždari
nėja, pav. Marijampolės Reali
nę gimnaziją, todėl, jog Lietu
voj, pasak kun. Šmulkštį p»- 
daug esą mokytų žmonių.

Man teko būti gerb. kun. 
Šmulkščio prakalbose ir jis to 
nėra sakęs. Tik pareiškė, jog 
Lietuvoj neužilgo kas jaučia
mas mokytų žmonią perviršis, 
bet to įsisiūbavusio ir pakilaus.,. __ _ __________ ,
ūpo veržtis prie mokslo niekas rį dar taip nesenai, toje pačio- 
ne tik kad nemano slopinti, betoje salėje, sandarieji nušvilpė

mokslus išėjusios jaunuomenės 
būtų ir labai žymus, tai ir tai 
bus permažas tada, kada ant 
Gedimino kalno uplevėsuos 
trispalvė vėliava.

Padarė ir daugiau i škraipy- 
mų, bet užteks to kas viršuj pa
minėta. Lai bus gsna ir apie, 
jį. . Kalbėjo tikrai naikiškal

T^ą vakarą buvo padarytas 
.sandariečių su socialistais “so- 
j ’.zas'' prieš Lietuvą Reiškia, 
kuomet sardariečiam yra išro- 
kavimo, tai ji<\ dar taip nese
niai jų pačią appjaudytus 
lenkų “burdingbosins,” šian
dien, pagatavi nubučiuoti iri 
bendrai, nuo tų polių pegrin- • einate? 
<ių, Lietavų ir žmonių teisėtai 
pastatytą valdžią niekina. K^d 

, ir tam pačiam Miehelsonui, ku-

lype sąjunga, būtent: sandarie- 
čią, keleiviečių ir “polskos ku
ros,” kuri sudarys bendrą 
frontą ne tik prieš Lietuvą, bet 
ir prieš kiekvieną Lietuvai 
naudingą darbą ir kiekvieną 
lietuvį, trokštantį savo tautai 
gerovės. Bet veltui jų pastan
gos. Jų pačių supuvimas suės 
juos.

Mitingo vedėju buvo koks 
tai Morkūnas, kuris paskelbė 
jog aukų surinkę virš 50 dol. 
Apmokėję mitingo rengimo lė
šas galės sutekti €avo vien- 
minčiams “labai gausią” au-' 

.ką.
i “Progresyviai,” kur-gi jūs

lių 4 d., 3:30 p. p. Simfonijos 
salėje įvyksta artisto Juoko 
Babravičiaus koncertas, iis 
koncertas griežtai skirtis nuo 
visų iki šiam laikui matytą ir 
girdėtų koncertą tnomi, kad jis

tik pasauliniai artistai tauneU 
na ir kad jo programoje daly
vauja toksai aukštos markia 
artistas. Juosės. Babravičiv, 
kuris yra žmomaa Rusijoje ir 
kitose Europos 
staruo ju metu artistAs

: vičius dainavo Lietuvos opeto-

MENO ŠVENTE!
Ori Kol tenkinom&i visokiais

ruošiamasi prie visuotino ir nuo pagrindą, šiandien, jie j menkos rfiMes konosrtnkait ir 
priverstino Lietąjraąe mokmi-|jsm ploja katutes. Ir kaip tą mbtMrtjooM tikėti, kad" ką 
mo ir tas įvyksiąo už kokią (visa suprasti T O pi, ir grei-' noro garo Itituvtid gali paraoi- 

’penkerią metą. perviršis čiausia taip bus, jai Įvyko tri-' ti bet parodyti. Bat ryt, spa-

PJP.




