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Yra viltis išvengti streiką

Methuon Yara Co.__m
. ~ <1.

Angliakasiai reikalauja al-
Ibaigė pilnu nepasisekimu. gų pakėlimo ant 10 nioš. 
[streikininkų rietas užėmė Dieniniams darbininkams

čio«, nes jo® mažai tegau-

liir- •"vakar
Ir ra i

SUMAŽINO DARBUS
Pa\vtucket. R. L — Man- 

ville Jeneks kompanija su
mažino savo darbus. Dviem 
savaitėm sulaikė 800 staklių.

Jo kūnas bus pargabentas 
Suv. Valstijas.

sijos. Jis buvo žymus veikė
jas kankiniuose ir šiaip biz
nio reikaluose.

NUMUŠĖ ALGAS VISOSE 
DIRBTUVĖSE

Įjavvrence, Mass.-— Veik 
visose dirbtuvėse įvesta htt- 
imušimas algų ant 10 nuoš.

SUSTREIKAVO ANGLIA
KASIAI

Saaro klonyje, kurį frait- 
ūzai atėmė iš Vokietijos, mi-

DIDELIS MUITAS ANT 
TABOKOS

merikos visuomenė 
tų suklaidinta mes. 
skriaudžiamos tautos, 
diomis pajėgomi;
prieš tai protestuoti ir pa
reikšti tikrąją teisylję. Vie- 

;. ar i>rotes- 
kelti dideliame

( PERKASI UNIFORMŲ
, SUSIRINKIMAS
I Graikijos vyriausybė A 
[merike perkasi 80.000 vilno- 

Berlin. — Vokietijos vy-' nių uniformų ir 23.000 khaki
riausvbė pienuoja, padidinti i uniformų. Tos uniformos 
muitą ant tabokos. latseis $103,000. ,

laivių lėks į Leningradą. Jis 
yra pradėjęs rašyti naują

GRĮŽTA NAMO
Rusi] rašvtojas Maksim 

Gorki ilgoką laiką ilsėjosi 
ant salos Capt i. Pasveikęs

tukti. Mūsų Taryba nuspren 
dū dalyti patvarius cemento 
tilta-. Valsčiaus vaidyba imi 
ima rūnintis ši nutarimą vyk-

Ang- 1 naudotojai moką po $15 
ku- [daugiau.

STREIKLAUŽIAI UŽĖMĖ 
VIETAS

Hong-Kong. Kinija. -i,rakta" ntgpj. 30

Gėnerališkas streikas, kurs 
I tęsėsi penkias savaites, pasi-

No. 83. Metai X.

h » j*

tarp Anonių. Geri laikra
ščiai yra naMingiauaiu daik
to ir verti didžiausio ušmo- 
kesnjl.

, LIEPOS 30 D., 1925.
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“Darbininkė'*’

Tai. South įkandin

Darbininkų vadas pasmerkė 
algų kapojimą.

DARBUpNĮCĮŲ VADO I REIKALAUJA TEISIŲ

PROTESTAS Į Japonijos sufragietės ine- 
Amerikos Darbo Federa-yė j parlamentą bilių reika- 

eijos prezidentas Green pa- dalijantį moterims advoka- 
siuntė medvilnės ir vilnų įtanis vesti bylas visuose teis- 
kompanijoms protestą už nu-Įnruose. Bilius bus svarsto- 
kapojimą darbininkams pa-juras sekančioje parlamento 
staruoju laiku algų ant 10 
nuoš.

Prezidentas Green pareiš
kė, kad kompanijos savo ga
lią panaudojo nuskriausti 
darbininkus. Nurodė, kad 
algų numu.Šimas nėra patei
sinamas. Nurodė, kad jokie 
kiti pramonininkai nei ne
šneka apie algų numušimą. o 
kaikur dargi kelia algas. To-, 
liau darbininkų vadas nuro-l 
dė. kad medvilnės ir vilnų 
produktai yra Amerikos vy
riausybės apsaugoti augštais 
muitais ir konkurencijos ne
reikia bijoti.

TRAUKINIS NUŠOKO NUO 
BĖGIŲ

Perea,. N. M. — Naujosios 
[Anglijos Elkų specijalis 
‘traukinis nušoko nuo bėgių, 
i Apie pora desėtkų žmonių 
■ sužeista. Tie Elkai važiavo 

i savo organizacijos seimą, 
įkurs Įvvks Poilland’e. Ore.

Nelaimė ištiko dėlto, kad 
po lietaus geležinkelis buvo 
pagadytasr

BARBARIŠKAS DARBAS
Lenkijos valdžia be bar

barybių negali gyvėnti. Da
bar sumanė naują barbary
bę. Iš Silezijos, pagrobtos 
smurto keliu iš Vokietijos”. 
Lenkija užsimanė išvaryti 
Vokietijon apie 35.000 vo
kiečių. Tą ketina atlikti ne
tolimoj ateityje.

Vokietija savo keliu ban
dys tuo pat atsilyginti len
kams. Vokietija deportuos 
10.000 lenku.

lenkams

VĖL PYKSTASI
Tarp Graikijos, ir Jugo- 

Slavijos vėl ištiko nesusipra
timai ir kilo piktumai. Grai
kija nugastauja. kad Jugo
slavija kėsinasi ant praplė
timo savo rubežių. Jugo
slavija paskelbė karinius 
maniebrus Graikijos paru- 
bežiuose ir pasiuntė karinę 
misiją Į Turkiją. Del šių Į- 
vykių Graikija nusigando ir 
kelia protestus.

MIRĖ AMERIKOS AMBA- I 
SADORIUS

Amerikos ambasadorius
Bancroft Japonijon staiga

Jis vakari jas leido vi-

BALT BENDRAS 
mitukas bostone 

Neseniai Amerikon atvy 
kolenkų užs renių reikalų mi imirė 
nisteris grifas Skršinskis, j Jūrinėj Japonijoj kalnuose 
kure norėdsfnas gauti Len
kijai paskolas, savo prakal
bose mini, Ijad Lenkija pa
vyzdingos demokratijos 
laisvės šalis.i Mums žinoma, 
kokios laisvi ir kokie demo
kratiški principai taikomi 
mūsų okupuotame krašte — 
Vilniuje, mds žinome kas da
roma su ukrainiečiais ir pa
galiau su lialrgudžiais. Kad 
laisvos ir demok ratingos A- 

nebū- 
visos 
ben- 

turime

su lizdą kur ei m
galima girdėti, it vėžiu* teilKA 
šnabždant. Ii- 
rusiškai.

įdomu būtų žinoti, iš kur.jSfcS 
lenkų ir rusų atsirado.

) JURBARKO VALSČIAUS 
KELIAI

j Jurbarko vaisė, kelių tokia 
>padėtis: vasarą dar šiaip tai]) 
prie tų kelių pritaikintais veži
mais žmonės važinėja, žiemą 
pati gamta minėtam vaisė, ke
lius taiso, (.šiemet deja, gamta 
kelių netaisė!) bet rudenį it ’• APSILEIDO
pavasarį tai ir velnią pasikvie-' Rietavas. Nor< praėjusiidš 
tęs žmogus nepravažiuosi. ' 19-*± melais ii >o<lino A dniaus _• 

medį, bet maža jis g,erbiaąpąa?.
T.ltni arba vr-a. .-u^nivę.. |<už al. ,Im. „or., 

arba v.sui blogame stovyje., |;i|i I|;,|!Įj# w, kur -
taip kari kiekviena, uitas pu-tas „„rtaįi." 
vujmga. pravažiuoti, tiraW ir kili „vvuliai jnįį-
ikkartos taip, ka.l van.luo iš.-l ’.v. j]10f. n(,. n(,,.a kaip-įjį.. 
boja aut kvitu, ir kyls. vidury kian( .lptvi.,tL _
pasilaiko upeliai. j įdomu, kodėl taip rietasik- i

nudemui atėjo--. v,si laukmd-ioi apii|,,i(lo. kail „..^.rhiąljįs.U 
kad grei.-iau užraitu, payasaii.įniedeliij. taip normai sodltt-3 J 

,tii.

_ ; 7 ____________■____ __ - ----------—

Sukilelai nešneka

NEGAVO TAIKOS 
PASIŪLYMO

Francijos vyriausybė griež-i 
tai pareiškė, kad iš Abd-El- į 
Erinio negavo jokiu taikos į 
pasiūlvmų. Abd-El-Krimas I

DARBININKIŲ SKAIČIUS Į 
NEPADIDĖJO į

Washington. — Moterą! 
Biuras išleido knygelę, kur 
nurodoma moterį] skaičius ir 
padėtis Amerikos pramonė
je. Apskaičiavimai apima 
1910 20 metus. Pasirodė, kad 
per tą dešimtmeti moterų 
skaičius pramonėje veik ne
padidėjo.

1910 m. pramonės įstaigo
se dirbo 1.820,570 moterų. 
Jos sudarė 22.5 nuoš. visu 
moterų.

1920 m. pramonės Įstaigo
se uždarbiavo 1.930.341 mo
teris. Jos sudarė 22.6 nuoš. 
visu moterį].

PABĖGO VAIKAS

Metliuen. Mass. — Joseph 
Cohen. 16 m. amžiaus, parda
vinėdamas laikraščius ir ki

ltais būdais susidėjo $600. 
i Dabar jis iš banko išsiėmė 

riau jas priei Franeiia .r po- į visUK, Ph.ijntH ir be K-vu ži- 
ris iOvti francūzų iš Afri-I""'s kazln k,lr I”1’1'-'*-

PARTINĖS RIAUŠĖS
Sicilijoj. Italijoj, politi

nių prakalbų metu ištiko gin
čai ir paskui muštynės. Bet 
]>olicija greit įsikišo ir sker- 
dvnės buvo išvengtos. Susi
rinkime tarp kalintojų buvo 

mitinge. pr buvusis prernieras Orlan-
Apie tokjo;mitingo reika-jdo.

lingumą negili būti nei kai-į -----—---------
■bosr tod Tiėra^prie jo ruoš-! APDEGĖ VAIKAS ■ 
tk Kad tokiam svarbiam; , LovSeįL Mass. — Paul, 
klau.^mnui tinkamai prisi-; MprsfiįdLT^ m.” vaikas, be- 
mošus, He’poa 37 d.. vidk-riiiėdaiiias ant dumpii.
diew//, R i'fil. ralwe, LmDi-, rado buteli <11 kokiu tai skys
iu/ Salėje, E ir Silver Sfs. timu. Vaikas tuoj'bandė iš
šaukiamas susirinkimas. Su- /iirti, kas tai do skystimas ir 
sirinkiman kviečiami visu .įmetė įbriežtą degtuką. Skv- 
liptuvių draugi jų atstovai-es.; stirnas užsidegė ir sprogo. 
Susirinkime dalvvaus ir uk-Į Vaikui apdegino veidą ir pe 
miniečių-baltgudžii] . atsto-(čius. Vaikas turbūt bus ne- 
vai. :tek‘,‘s abieju akių.

kad greičiau išdžiūtu — tad 
tik pasitaiso keliai. Daug var-j 
go kam tenka vaduoti tais ke- 

jliais. juo labiau -u prikrautu 
vežimu. Nevienas pa.-ako o’ 
prie vokiečių tai buvo Imliai i.-- 
tai-yti. bet pamiršo, kad jie 
paty- taisydavo, tik vokiešiii 
priversti. Nevienas ūkiiūnka-- 
-u.-ėrė keliu.- kiaušinius ir sva
rą kita sviesto, kad neroiktii 
eit kelių taisyti, šiandien ]>a- 
liuosąvo. o rytą turėjai ,sawv 
atlikti. *’ s—i
i A'i etiniai' žmones w»tlkum 

ūžia, kad valdžia netaiso kylių. 
tuo tarpu nesupranta, kad tai- 
syU kelius, tai yra pačių pilie
čių šventa priedermė.

Platieji vieškeliai. Šimonių 
valsčiau- ribo-p yra virš 40-tu 
kini, taisomii vieškeliu. Jų ruo-

VAGYSTĖS
Čeikiai 1 Baisogalos 

Gegužės niėH. 25 į 26 <1. niJlčife, j 
nežinia, kokli piktadariai vite-•:> 
nos ūkininkės” pavogt 2 šv. • 
sviesto su visa statine, iipo- 
ma. toki atsitikmai — ne -y 
ib e-i. Minimai ’* ūkiililtReD* y;

.daŽMai dingsta lašinių 
UtgMjšiaus kepalai.. . 
iAmius mitveriių MČ
ųežinia.

Franci jos valdžia tą pa- 
skelbė dėlto, kad iš Londono 
ėjo galidų būk Abd-El-Kri- 
mas siūlęs taiką Franci ja i.

Francija buvo pasiuntus 
maršalą Petain į, Afriką iš
tirti padėlį. Tai maršalas sa
vo raportą valdžiai jau at
siuntė.

Tuo tarpu yra rengiama 
konferencija tarp Francijos 
maršalo Betaino ir Ispanijos 
diktatoriaus gen. Primo de 
Riviera. Jiedu tarsis apie 
bendrinima fronto prieš ri
fus Afrikoj.

NORI NAUJOS PASKOLOS
Varšava. — Felix MĮv- 

narski. Lenkijos emisijos 
banko vice-pirmininkas. iš
važiavo į Ameriką. Ameri
ke jisai kartu su Lenkijos 
atstovyln* bandys gauti iš 
Diloln. Read & Co. paskolą 
iš $15.000,000. Pereitą pa
vasarį Lenkija iš tos kompa
nijos jau yra gavusi $35,- 
000.000 paskolos.

Tai naujai paskolai dirvą 
bando prirengti užsienio rei
kalų ministeris Skšinskis.

Angliakasių dery 
boslėtai teina.

LAIDOTUVĖS
William Jennings Bryan. 

kurs mirė pereitą nedėlią 
Daytone. Tenn., bus atga
bentas specijaliu traukiniu Į 
AVashingtoną. Ten presbi
terijom] bažnyčioje bus pa
maldos. Pamaldos Įvyks

. ateinančią pėtnyči.ą. Bus pa
laidotas netoli nuo Wnshing-
tono Arlingtono kapinėse, j mėnesiam.
kur laidojami Amerikos pa- .derv bos apie susi taikymą.

. sižvmėję žmonės. I —-------------
Davton’o. Tenn. žmonės NETIKĖTA MIRTIS

laiko Bryanp kankiniu, kurs Miami, Fla. — Parker A. j streiklaužiai. Streiklaužiai

GAL NEBUS STREIKO
London. — Anglijos pre- 

nąieras Bakhvin Įsikišo j 
angliakasių ir kompanijų 
ginčą. Streikas, kurs turėti] 
Įvykti nuo rugpj. 1 d., tur
būt bus atidėtas bent dviem 

Tuo laiku eis

KAS STREIKU PASINAU- Hmnč-ios. Mat kompanijos 
DOTŲ

Atlantic City. N. J.— 
liakasių unijų atstovai, 
rie su kompanijomis veda de
rybas apie atnaujinimą kon
trakto. nurodo, kad iš strei
ko pasinaudotų kompanijos. 
Dabar kasyklų kompanijos 
tftri iškasti] anglių 10.000.- 
OOOtonų. Jei laiku kontrak
tas nebus atnaujintas it jei 
streikas Įvyks, tai darbinin
kai nedirbdami negaus algų, 
o konų»anijų biznis eis |m> se
novei. Gi jei visuomenė su
nerimaus ir pulsis anglių 
pirkti išanksto. tai k<>ni|>a- i skelbia, kadri
ni joms bus proga kainas pa-1 sį <iarbin*inkai be ypatingų 
kelti ir padidinti pelną.

Kol kas dervbose visai ma- darbų, 
žai tepasi varyta -link kon j

Socialdemokratinė Kybartu 
miesto valdyba gelžkelie- 

Sių priešai
Kybartuose vra Ž'Uii's plo

ta-. juiklaroant^ velžkelio 
vablvbai. šia žeme visą laiką 
nau<lojc-i rrelzkelių taimautojai 
sodindami daržus, bet tas ze- 
ijiė> įlieta-' puolė i akį Kybartu

KAIP GRYBAI DYGSTA WL-;
VYZDINIAI ŪKIAI y j

Šiaulėnai (šfta-ilių apskr.).' 
M ūsu d.varponiai labai susira-^* 
pino žemės reforma, kad ne iš- j 
]>arceli’.:otii ,;ą dvarų. Jiepra--^ 
dėjo rūpint F-. visur steigti) 
pavyzdingus ’ikiu>. Taip kitų* 
ponų yra poną.- Daujotas, Bun* ; 
daro di'b’l“- padangas, kad tik T 
apsaugotų >avo dvarą nuo 
dalinimo. Žmonės kalba, 
ponas Daujotas prieš karą bu- • 
vo dideli* ]H ;ešas artojame-y . 
darbininkams. Daug žemės ji« 
esą- pardavę.- prieš 1-^irą. tik. 
ru-aui-. nor- lietuviai, kaimų* 
žmonės, ir labai norėję pirkti,-, 
bot ponas jiems nepardavę^, -y

Šiaulėnų ūkininku sąjungtfi‘ 
skyrius sužinojęs, kad p. Dau
jotas nori savo dvare padaru- 
t i pavyzdingą ūkį daro pastflp* 
va-, kad valdžia leistų. HBT-

-KH'iabBmokratams. ir nors ta- 
I žemės plotas yra mir-to centre 

iip panorėjo ii fKiimti iurgavjo. 
tei. ir nuvažiavę gtdžkelio vai 
dvbon išnuomavo. Dabar ta 
žemė Mm i dyka nii^ta? iš
turi lėšų tnnraviotę Įrengti, tuo 
tarpu kaip gir<bst metinė jos* 
nuoma oOOO litu. 1 ai mat. 

. drangai gelžkclieeiai. kotualde- 
pa>ipriešiniinij pasiliko prie'Sokratai atėmė jums drtrftos jr 

patys laiko žemę b»» 
z^i tepasivargta -imk kon-į i>askutiniu 1aiku numušė įmokėdami i s miesto 
trakto atnaujinimo. Gi kon-j^^ Merrimae Paper fo. ir įdėtus skatikus Im reikalhiga

bii- toliau, i -igu vi-i ponai 
por)-., diknrli pavyzdingus fh"J5 
kirs, fa’ žcm<”s -efornią ŠOOMre 
iiodago- mine-. /

sociat.df.mokratat • 
KRINKA

Paežeriai t Alvito vaisė J Pm y

reikalauja pakelti $1.00 (Be
padėjo savo gyvybę ginda- A. ITenderson. Nfiami miesto i stitiko diriiti nz mažeMiej(noj. Kompanijų atstov ai nu 
mas krikščionybę nuo bez- majoras rastas iš ryti lovoj kainas ir jų atsirado dau rodo, kad kelti^algi] n^ęalin- 
džioninio mokslo. negyvas, ^tuvo nuo apoplek-igiau, negu reikš jo.

nnomo«.
. Tai kaip Plečkaičio “tavor- 
šč-ini’’ evrai šeimininkauju. į-

NUMUŠĖ ALGAS ^dėmėkite viri gerai!

Lawrence. Mana. —Wal-! "T.
\vorth Bros.. Ine., paskelbė! NESUSIPRATĖLIAI 
nusiusimų darbininkams ai-1 Rietavas, Dabartiniu kuku 
gų ant 10 nuo®. Tai kumpa- Rietavo miestelis, nelyginant, 
nijai dirba. 300 darbininkų, atrodo kaip koka lenkų ar w-

šio laiko v 
tinKkm. Bet naskotiniu 
ku jau pradėjo rrmadėt. 
šiemet tau bne parrot i 
Paežerių dvarai. Sfl 
kratėHai, matvJami.
nieko ių vadai Jiems neptft 
nmdėio a be loti, ar ne 
kartais pamest 
dėti* prie virto* D Fi 
čia dasgnmoi vrn 
rannno snklaiditrš ’F 
ir dabar jan pradeda
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r JOSEPH’S LITHUAMIAN R. CT A^BOCIATION OPLABOB

ed u 8econd-clas8 matter SepL 12, 1915 at tbe poet offk-e at Boston, Mass. 
under tbe Act of March 3, 1879.”

taote for maiHng at speci»dzrate uf jiostage pruyided for in Sectlou 1100 
Act of October 8,. 1917, authorlzed ou July 12, 1918”

ja ir jmk> 1203 m- ragfpiūčio 
mėn. 
nio.

puolė, iki &9, 000,000 rvirų 
sterlingui

Importas Anglijon žymiai 
padidėjo. Tokia padėtis su
rūpino Anglijos valdžią ir 
pramones sluogsnius. Iki 
tų metų Anglijos eksportas 
viršydavo importą.

iš gnibčH, lyde
kos ir vėžio ir vežimo (mini
mojo bendro fronto), kurs iš 
yjetoe nei kristi

urvo
tus, paduodamomis statisti
kos žiniomis, anglies kasyk
lose esą žuvę <96 angUaka-. 
šiai. Per fą patį laiką iškas
ta 87,277,499 tonos anglies ir 
netekta- 496 žmonių gyvybių! 
Be to, virš 25 tūkstančių 
angliakasiu sunkiau ir leng
viau sužeista. Iškastoji ang
lis sumaišyta su žmonių gy
vybėmis ir apšlakstyta dar
bininkų krauju!

Per ’

♦SUBSCRIPTION RATES:
...................................

jpOBton and suburbs...........
k- jgpgeign countries yearlv ..
' 1 1

.$4.50
.$5.50
.$5.50

RUKRAS
Pasaulinis karas baigėsi vokiečių pralaimėjimu, santarvininkų 

Jaimijimu. Galingieji vokiečiai kovoję prieš j^isą pasaulį tapo par- 
£tokfti ir dar-gi Versalės traktato pančiais surakinti. Paskelbus tai. 
kos sąlygas, vokiečių tauta pasiruošė prie gedulo ir savo tautos lai- 

' dėjimą Prancūzai triumfavo, bet kartu ir bijojo vokiečių prisikė- 
ĮĮtmn, todėl prisiprašę kitą karo talkininkų ir 1923 m. sausio mėnesy 

"okupavo dalį vokiečių teritorijos: Ruhro, Kelno ir kitas srytis, o 
kita& dalis apkapodami lenkams padovanojo. Ilgai tęsėsi Ruhro 
aūstoiūra. Ką vokiečiai pergyveno okupuotuose kraštuose, tai sun- 

" ūtaa net įsivaizduitt

Bet šiandiena Ruhro okupacijos komedija baigta. Tyliai, nak- 
ttot priedangoje, kada Ruhro anglies kasyklų miestelių gyventojai 

:ilsėjosi, ištraukė į savo kraštus prancūzų ir belgų okupacinės ka- 
rtwmenės.

Tyliai, be trinkšmo, kad niekas nebematytų, kaip baigėsi vie
na prancūzų imperializmo dalelė. Devyniolika mėnesių tam atgal su 
kam trofėjais, orkestrais ir dideliausiū pafosu įėjo vokiečių žemėsna 
tie neprašytieji šeimninkai, bet nosis pakabinę šiandien jie išėjo.

Vo^ečių minių minios pakėlė dideliausią linksmybių demonstra
ciją. Iš šio liepos 20 į 21 d. nakties 12 vai. pasklido džiaugsmingas 
Šstocnu: “Ruhras liuosas!’’ Majestotingai gaudė bažnyčių varpai, 
staugi dirbtuvių švilpukai ir minios dainavo patriotines dainas.

Ptmbcūzu militaristo Puankarė sugalvotieji Versalės traktato 
pttoSai dužo. Nebeliko Versalės taikos ir paties Ruhro okupanto 
Ėuankarė.

Kuo-gi pateisinti prancūzų nuolaidumą ir kariuomenių ištrauki- 
- mą iš Ruhro krašto? Gal tai nuoširdumo vaisius? Toli gražu ne. 
5 Ptanežzai įsitikino, kad juo labiau vokiečiai spaudžiami, juo dau- 

» gfan jie priešinasi ir darosi pavojingesni patiems okupantams, todėl 
norėta prademonstruoti savo prielankumą vokiečiams, nes anglai veik 
yienus prancūzus buvo palikę kovoti su vokiečiais, šiandien, kada 

taikos problemos Europos kontinente, prancūzams svarbu 
■vokiečius patraukti savo pusėn ir tuo būdu pagreitinti “saugumo 
pairto” priėmimą.

Paryžius rodo savo taikumą ne vien dėl minėtojo pakto, bet ir 
dėl nelemto karo su morokiečiais.

Prancūzai pristigo mėsos kanuolėms Morokoje, tad svarbu buvo 
paiiuosuoti okupacinę armiją iš Ruhro ir permesti prieš Morokos su
kilėlius. Morokos karas, atrodęs vaikų žaislu, nūnai pasidarė laba- 
rimtu išorinės prancūzų politikos klausymu. Tai štai kur svarbiau
sioji Ruhro paliuosavimo priežastis.

Kelno sritys dar pasilieka prancūzų žinioje ir dar nėra žinios kad 
jos bus paliuosuotos, bet reikia manyti, kad ir tai priklausys nuo to 
ar pasiseks prancūzams su dabartine kariuomene nugalėti morokie- 
čšms, ar dar daugiau teks jos traukti iš Europos Morokon.

LENKŲ PINIGAI TIRPSTA

Nuo š. m. 10 iki 20 birže
lio Lenkų Valstybinio banko 
aukso fondas sumažėjo 19 
milionų zlotų. Valdžia ma
nanti uždrausti išvežti užsie
nin auksą.

GULBĖ, LYDYS IR VĖŽYS

Svciąlistų ‘•Naujienos, be- 
partyvės S. L. A. organizaci
jos “Tėvynė" ir-tautnunkii 
“'Vienyljė" sudarė trio.

. Norima pradėti griežti 
bendrojo fronto serenadą. 
tik> deja, nesusitariama kas 
jūrmiioj^ smuiku griež. Su
minėtų la^krąj^rų .špaltos už- 
įpildytos naujos mados kovos 

^toji Austrijos gyventojų konipoizeijomis, bet neran- 
' ■ dama tono, iš kurio galima

BEDARBĖ AUSTRIJOJE
Iš šešių milionų gyvento

jų — 200. (XX) bedarbių Aus
trijoje. Jeigu prie tos su
mos prikergti dar ir tuos, 
kuriui likimas ankštai rišasi 
su bedarbių uždarbiu, tai su
sidaro visas milionas, arba 
šitoji Austrijos gyventojų 
dalis, be pragyvenimo šalti
nio. Pramonės krizė vis di
dėja ir Išdarbių eilės 'gali 
dar padaugėti. Austrijos į tautininkų sąjunga daug s’y-

1 ‘Vis plačiai! ir plačiau eina 
grandas apie Vilnių ir Klai
pėdą. Svetimtaučių spauda 
pažymi, kad Lenkija mielai 
sunksianti atiduoti Vilnių, 
bet užtai norėtų gauti Klai
pėdą. Kiek pamato tiems 
gandams, tai sunku pasaky
ti, bet kad juose gali būti tie
sos, tai hepriseina ginčyti.

Lenkija jaučia^ kad eko
nominė ir politinė kova su 
Vokietija darosi nelygi ir la
bai galimas daiktas, kad 

’ Danciiigas turės išsprukti iš 
lenkti rankų. Kad radus ki
tą išeitį į jūras, lenkai pra
deda provokuoti lietuvius ir 
pirštis į mainybas.

Gudrūs ‘ ‘ šlėktos, ’ 'nėra ko 
sakyti! Bepig siūlyti Vilnių 
už Klaipėdą, nes vistiek Vil
nius ne jų! Vargiai ar pasi
seks lenkams ši komedija. -

vartotojų b-vū sek- 
SMgtU* reikalingos ne 

iOB išorinės sąlygos: 
pastovus pirkėją skaičius, 
maždaug gilesnis vartotoji} 
koperatinės idėjos suprati
mas, pinigai ir geri steigė
jų norai, bet, be to, turi bū 
ti prityrusių b-vės narių, k,u

“KOOPERACIJA”

Tuo vardu jau išėjo iš 
spaudos kooperatyvienis rei
kalams skiriamas laikraštis, 
leidžiamas Lietuvos Koope- 

j Centro Valdybos. 
A’alstijas, kad jos pavelytų I niekuomet ueįvykdyta. Jei- Tuom tarpu laikraštis eina 4

Socialistų. bepartyvių ;ir

vald£ ia kreipėsi į Suvienytas Į kių bandyta vykdyti, betjratyvų
i i «> c* Irort T’f 11 ! 11 ? f i L” 11 1t1 n' c-1-1-rl nk4-.> tC1.-- J

latrą b-vės pusė turi būti 
vienodai aprūpinta, ir vienai 
ir antrai pusei reikalingos 
atatinkamos žinioš, pripra
timas ir jėga nes kitaip b-vė 
neturės rerfcdingo pasiseki
mo, ji, kaip sakoma, mer- 
dės. Todėl b-viiį steigėjams, 

m arba šiaip koperatininkams
rie galėtų, arba, aiškiau, -sa ir visuomenės veikėjams, ku
kant, sugebėtų atlikti bend ric? prisideda prie koperati- 
rą koperatyvo vadovavimą ir ui o darbo, reikia kuo dau- 
niokėtų vesti technikiniai- Jau kreipti dėmesio į asine- 
prekybinius jo uždavinius, iils. kurie gali būti b-vei 

Reikia visada atsiminti, naudingi kaipo eiliniai d 
kad vartotojų b-vė yra kartu bininkai, valdybos 
visuomeninė organizacija ir vizijos komisijos' ria, par- 
prekybos įstaiga. Viena išdavėjai, prekių užpirkejai 
____________________________ir t. t.

, , . . , B-vių nepasisekimai, ju
puslapiu, savo turimu daru • v, .r , r . ,v. m , . nusilpnėjimas ir zlummas 
malonaus įspūdžio. Tas lai-įi. v • „ • •, ,, ... , nazniausia priklauso nuo
krastis skinamas krikscm-L „,i„ a *• i... . , . . Inienko arba neatatinkamo
nįskiems'koperatoriams. <J .b-ves Mteigeiii .arba vedejų

  lišsilavinimo bei prisiruoši- 
CIKAGOS “VARPAS” jmo. Toki a*smenys daro ne-

Čikagos “Virpąs” patsdt)vnnotinus prasižengimus 
sau įkalbinėja, >kad jo egzis-?TK‘* <;lemoutannes vartoto- 
tencija, tai svarbus reikalasĮJ) tvarkymo taisykles, 
halstričio bizniui ir Čikagos Vartotojų b-vių steigėjai, 
inteligentams, todėl jis turi-;]) imi negu rinkti ir surašinė
tų būti leidžiamas ir 
skaitomas.

Tose krautuvėse, kur per-įrai 
šamos prekės, jos labai ma-vartotojų b-vės organizavi- 
žos vertės, o toji krautuvė, nia ir suprasti ne tik jos te- 
kur laikomos panašios pre dretinius principus, bet ir 
kės. greitai bankrutuoja. Apiaktišką jos darbą.
tik 4‘Varpo” piršimasis vi- Kad tokį 'darbą sėkmingai 
suomenei nėra bankroto pra-įatli ktii. neužtenka perskai- 
džia ? 'lyti porą knyguciii apie vai

prekybinius jo uždavinius, urs, kurie

re-

visiiiii. narius ir pasiųsti b-vės į- 
ktatus įregistruoti, turi ge- 
‘ i įsivaizduoti būsiančios

j KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES
l DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS
| SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE

ai išvertė Dzūkas Musteiketis J. M.

(Tęsinys) jMendelį buvome tik trijuose: Mendelis, Bartus- į —Kaip Dieve* pa dės.
vandens, vandens la- j kaičius ir aš; kad Mendelis ištikrųjų nenorėjo ' — Tiesa. ‘Turus lietuvis." šuniškas krau-

; pats nunuodyti savo sūnų, Bartuškevičius—pats į jas! Na. palaukiuljandysim kitoniškai su tavi- 
įsave.. . Tai reiškia nieks kitas negalėjo juos nu- mi kalbėti.
Įnuodyti, kaip tik tu.’* Mes viską pakeisime ki
toniškai, visą kaltę suversim ant Bartuškevi-

.Viską paėmęs sakau.: 
biausiai už viską noriu.

Jis tyliai nulipo ir nubėgęs atnešė ąsotėly 
vandens. Ai brangus sūneli, kas tai per vanduo 
buvo. Šiek tiek pavalgęs, pasistiprinęs, papa
sakojau Andriui viską kas atsitiko.

Andrius nubėgo namo, bet už valandos vėl 
sugrįžo. Sako, kunigas liepė nesirūpinti: vis
kas bus kuogeriausia.

* — AŠ nesirūpinau ir nebijojau: sąžinė ma
no gryna. Dievas žino ką daro. Žinojau, kad 
žydai susikalbėjo su policija ir nori mane, badu 
numarinti, kad teisybė neišeitų aikštėn. Eik. sa
kau. namo, pasakyk žmonai, kad ji nesirūpintų 
ir pasistengtu man maisto atnešti, kad badu ne- 
• nunirčiau. O jeigu policija ir duotų ką. tai aš 
nei i burną neimčiau, nes gali nunuodyti. Tą 
naktį aš jau truputį užmigau. Rytmety atėjo 
gydytojas, policijos viršininkas ir vienas polici-

MOROKO
Kaip praneša pasuktines žinios, Morokos situacija labai rimta. 

Kad ir kaip vienpusiškai tą klausymą nušviečia prancūzai, bet ir jie 
prisipažįsta, kad rifų pajėgos vis auga ir auga.

z Prancūs^. kariuomenei teko išplėsti savo frontą ir tuo būdu su- 
sfipaiati savo frontą.

i „ Dalis Morokos kolonialiu tautų, kariavusių prancūzų kariuome- 
Bto toėse atsisako kautis su Abd-el-Krimu. Rifą užfronti organizuo

š jasi laisvanorių grupės kalnuose ir stiprina Abd el-Krimo eiles.
't • Prancūzų karo vadovybė stebisi, kad puslaukiniai rifai mūšiuo- 

JN vau joja naujausius strategijos metodus. Tokiai rimtai padėčiai 
«M*t Ispanija ruošiasi pradėti aktyvią kovą prieš rifus. Kilęs tarpe 

/• Elptoftzijos ir Ispanijos nesusipratimas jau išlyginamas ir manoma, 
r. htobus sutarta veikti bendrai prieš sukilėlius. Abd-el-Krimas nu- 
u Mato, kad prancūzai savo eiles stiprina Europos kariuomenės kolo- 
hzItoPA, todėl ir jis nesnaudžia, bet veda dideliausią propogandą vi- 
tįf' Morokos gentyse ir ruošiasi į kruviną kovą. Matyt, kad karas 
jį tftrafritąs, nes iš vienos ir kitos pusės pasiūlytos taikos sąlygos tapo

ryvuoji ponas Poškau.'1—klau-

— Menkai gyvuoju: sumušė labai, dabar ba
du

--- Niekis, truputį reikia papasninkauti, 
užtat tu esi tvirtas lietuvis, 
kėlėt;;, dienų pakentėti.

— Na. Juozai užmauk

Tas jo Įsakymą išpildė

tai gali ir novai iręs

tu jam pirštines—

kaip tikram ponui, 
gydytojo: Ar ilgai

K: FutSEtiaiaose pranešimuose sakoma, kad ir vokiečiai padedą rk
f'hm klek tame tvirtinime tiesos, tai sunku pasakyti Labai g»-

Stoto daiktas, kad vokiečiams labai apeina, kad prancūzai pralažmė- 
fįį- iaa penu silpnėjant jie galutinai pasiliuoeuoe nuo prancūzą sman- 

Anglai labai seks kovų eigų Morokoje, nes ir jie jų išdavomis 
' Anglai puikiausiai supranta, kad rifams lafaaljns ir 1H-

Moto jų tautos ims bnudčti, o tokiai didelei koloniaHų dominijų

| jce žtmet.

Paskui viršininkas klausia 
galės išlaikyti ?

Gydytoja* apčiupinėjo mane, sudavė ranka 
]M'r pečius jr iš visu jėgų suriko:

— Penkiasdešimt galit kirsti, paskui savai
tę praleidus vėl penkiasdešimt ir t. t.

— Nemanau, nebus toks kvailas.—sako vir
šininkas, prisipažins iš karto. Kam dar jam 
kentėti kelis kartus po penkiasdešimt, nes jau 
karti vistiek reikės, ar taip, ar šiaip ?

.Čia jie pakalbėjo apie ką tai vokiškai, pas
kui gydytojas išėjo, o viršininkas priėjęs prie 
manęs sako:

— Duosi tūkstantį riklių, viskas pasibaigs 
gerai. Man šimtą (500 litų), gydytojui tris šim
tus rublių, o likusieji tebčjams.

Paskui pradėjo man pasakoti, kad mes pas

O aš jam atsakiau taip: ‘‘Kankinkit maneigę. 
kaip, norit, nors ir karkit, o aš ne tik' šimto rub- ■ si ii 

’lių. lxjt ir vienos kapeikos neduosiu. A’ra vie-|km 
nas. kuris viską žino ir Jis mano išgelbės!" |ta<l

Po to atnešė man policininkas puodelį mie-jpri 
žinės košės, truputį duonos ir vandens, 
nieko nevalgiau. Naktį vėl atėjo Andrius ir pa-į 
šakojo, kad pas mano žmoną buvo atėję žydai: 
Mendelis ir Joškė. Kad būk tai Mendelis ant ma
nęs nepyksta : kad jau sūnaus vėistiek nėra ir jis 
nenorįs manęs pražudyti. Sako, tegu duoda pen
kis šimtus rublių gydytojams, policijai.—tai anie 
viską pakeis kitoniškai. Andrius sako, kad jau 
žmona atskaitė penkis šimtus rublių ir nori duo
ti. bet |>er Andrių klausia manęs ką daryti. Iš
klausęs Andriaus žodžiui sakau: tegul žmona vi 
sus mano pinigus nuneša pas kunigą ir kad žp 
daros neduotų, nei vienos kapeikos. Rytdienos 
sulaukiau tardymui.

Ir nieko daugiau neklausia, kaip tik to vie
no iš kur aš gavau nuodų. O aš sakau, nežinau 
nieko kur nuodų gauna.

Kai]> tik tuos žodžius ištariau pribėgo po
licininkas kirto man per veidą ir parkritau ant 
žemės. Atskaitė man dvidešimt penkias rykštes 
ir vėl nuvedė į kalėjimą. Parpuolęs ant šiaudų 
pradėjau su ašaromisjmelstis.. .

Meldžiuosi, o ašaros upeliais teka... Prisi
miniau kaip Kristus kentėjo, kaip Šv. apaštalai 
buvo kankinami ir nuo to man pasidarė lengviau. 
Staiga vėd durys atsidarė ir įėjo policijos rašt
vedys.

— Gelbėkis.—sako:—duok aštuonis šimtus 
rublių (400 litų) ir mes išleisime; geriau atiduo
ti aštuoni šimtai rublių negu būti pakartu.

— Neduosiu.—atsakiau.—nei kapeikos.
— Tu neduosi prakeiktas lietuviškas 

nief!
— Neduosiu.
Patys mokėsime paimti!
— Kaip norit, bet aš neduosiu.
— O penkiasdešimt rykščių iškęsi

šiurpiilys Ri-ėjo man per visą kūną, bet 
tikėjimas buvo užbnimę stipresnis, o. Dieve! 
Jeigu būčiau ])rii-avę> turėjęs savo nialdakny 
gę. kai]) bū‘ų br.rę malonu melstis ir būtų su- 

Andriai atnešti, 
jis ėC) lankosi, 
narni; ir būčiau 

'> gal su nuo- 
Bet ašį/lais. Ar didelin.'aikto mane nuauędyti ? Pa- 

alęiim- ir viskas. Tai]) be mal- 
į'ŠD .suraminimo prisiėjo sėdėti, 
ėl ličio Audrins ir pasakė, kad

šu-

lis

’člll b

Kunigas sužinoję*. kad mane ryk<t'mi- pla- 
liepė pakinky arkliu* ir išvažiavo į Vilnių, 
gnbernatorin. Man pasidarė lengviau, siiži-pm 

n’ojau. kad kum’?;

Ant rytojaiis'ėl amjo poiitdjos viruninkas.
Il<5‘ii kalbėjo. karinant-varis į Vilnių. kaip ten

k;rp manę nzka.'y ici ią duobę su šunimis.

— Ir tas niekas neįvyktų jeigu tu turėtai 
nors vieną lašelį sveiko ] W't'». nes visą kaltę ant 
Bartuškevieiaus labai lengva suversti. O aš ir 
jam tą patį atsakiau, kaip ir jo ra-tvedžiui. Ta 
da jis mano spyjėkoja kaip šunį ir <ušuko-

Ryt vėl maimeda tardyti.
Aš persižegitja u. atsidusau prie Augučiai! 

šio ir einu. TėjęsiraŠtinę atsistojau prie sienos. 
Ix-t kaip tai man visai nebaisu darosi. Valdinin
kas pasiėmė plunksną, užsihrūkė paperosą ir pra
dėjo mane tardyti, Aš neprisipažįstu jokios kai 
♦ės. viską kalbu kaip pirmiau buvau kalbėjęs. 
Pribėgo viršininkas prie manęs ir iš visų jėgų 
kirto per veidų, aš net ant grindų kritau. Tuo 
pat laiku atsidaro durys ir Įeina apygardos teis
mo viršininkas irjn juo astuoni kareiviai! Pa
matęs mane gulintį ant grindų priėjo padavė 
ranką ir klausia:- “Ar tai tu Poškau?” — Aš 
atsakiau — gerbiamasis pone! Čia suriko jis f 
raštvedį ir į viršininką ne savo balsu.

(Bos daugiau)
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sipažinti su senaTveikiančio- 
mis bendrovėmis ir su nau- ■ 
jai kur nors kaimynystėje į- 
steigta b-ve. i

Tik toki, rimtai pasirengę : 
koperatininkai galės atatin- ; 
karnai tvarkyti b-vės ręika- ■ 
lus4.

Koperatyvams reikalingi 
dvi e j ų rūšių veikė j ai. V ieni: 
jų turi vesti visuomeninį ko- 
peratyvo darbą. Jie turi bū- 
tPperdėm persiėmę kopera- 
tiniais idealais, mokėti veik
ti i žmones, suburti juos į| 
atskirą organizaciją, paša
linti jų tarpe visokius nesu
sipratimus ir ginčus, pa
traukti juos prie gero pra
kilnaus koperatinio darbo ir 
Įkvėpti jiems drąsos ir pasi
ryžimo vienodai pergyventi 

« pasisekimus ir nelaimes ko- 
peratyvą vedant. Taip pat 
koperatyvams reikalingi as
menys, turintieji prekybi
nius gabunuis. gero ūkinin
ko nujautimą, galintieji įsi
gilinti i kasdieninės konera- 
tyn'o prekybos atskilas 
smulkmenas, mokantieji or
ganizuoti ijrekybini aparatą 
ir galintieji orientuotis pirk- 
b'u pasiūlymuose ir apsaugo
ti koperatyvą nuo pragaiš
tingų užpirkimų.

Kai kzida. bet labai retai, 
nurodytais gabumais esti ap
dovanotas vienas asmuo. Bet 
dažniausia gyvenime esti 
taip, jog geras propagandis-
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ta£, įkvėpėjas, 
suomeilmįųi- organizacijų 
dvasia visai nemoka ūkinin
kauti ir atbulai — geras ū- 
kminkas, komersantas turi 
blogus santykius su įtakin
gais asmenimis ir nemoka 
sudaryti bei palaikyti ryšiu 
su visuomene ir jos organi
zacijomis.

Labai gerai esti, kada ko- 
perįityvui pasiseka surasti 
pritraukti prie koperatinio 
darbo abu apibudintus tipu 
ir jie abu prisirengia prie 
būsiančio darbo. Vienas susi
pažįsta su literatūra ir vie- 
tos koperatinio veikimo sąly
gomis, o antras studijuoja 
vietos prekybos sąlygas, pre
kes ir prekybinius b-vės na
riu reikalavimus.

Suprantamas dalykas, ko- 
• peratininkas-propagandistas  
turi maždaug žinoti visas 
b-ves prekybinio veikimo są
lygas. o b-vės prekių užpir
kti as turi būti susipažinęs su 
k operacijos principais ir te
oretinėmis bendromis žinio
mis. Be nurodytų sąlygų ne
įmanomas bendras, sutarti- 

būtinai 
matyti

ngs jis lengvai suvlrŠ 
kąiįksylr teikia pilrūr mtilstipgumof ' y 

> tfnfcu kttdjlaul-1 jis dag ge-
n®tsę|smft£sfas. nedapėnėtąm ; vaiko L 
Pažytaėti tyrimai vesti mokyklos vai- ; 
kų tarpę, rodo, kad vaikai maitinami 
Eagle Pienu padidėjo abelnai lųiant 
septyniais svarais daugiau, negu tie,- 
kurte penėti paprastu bonkų pienu. -Sek 
savo vaikų atydžlai. ’ įtverk dažnai. 
Atmink, kad nedasverlųs valkas vra

mieštu žirnis fajtvfi 
Salto vagilėlis. Dųįj 
pietum Senesni Ybi&l 
mėgstu; su. glnger arep 
plaktu kuuišiniu ir skauškoiiiu.' <į

tįk&ityk šiitus 'straipsnius kas 
’tę '^žva^idtk ateičiai.

Pirkite benk* Rnfiht ui 65c

K AD. KICHTER & CO.
* “ ‘ Sth St*.

Milžiniškas
Metinis Išvažiavimas

nas darbas, kuris
reikalingas, norint
b-vę besiplėtojančią. (B. D.)

(“Talka”-) ,

SUDRASKĖ LENKŲ ARĄ
Vilniaus stačiatikių dvasi

nė-.seminarijos auklėtiniai su
draskė būstinėj kabantį lenku, 
arą ir visokiais parašais išnie
kino prezidento Vojciecliovskio 
ivaveikslą. Policija veda kovą.

Del kredito klausimo
Lietuvoje.

PERNYKŠČIO REGIŲ NEUŽDEi.

Importo Kom isi jos role

Kaip Vilniau- atvadavimas yra 
vidaus ir užrubežines politikos uždą 
ka nūnai yr 
sirciškimas. 
racijai, pra 
ir vi>i(-m> vi

pi e

tUV'i,?.- ;
būnant.

JIMO~

Tavo Pareiga Jais Rūpintis.
Maži Inutfkiai negali niekuomi sau pagelbsti! Kuomet jtj vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra. reikalas jtjs, 
motinos!, Prižiurėkit juos rūpestingai. Pridabokit, kad jų viduriai 
veiktų kiekviena dieno. b jei apairelkStų nors mažianšia vidurių 
uftietčjimas, duokite jiem* Bamklno—Kūdikių Geriausi Draugų.

M TIK Už 60 CENTUI
Atsiųsk 00c., o ganei, ne pini

gais, bet Žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jeijfe 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 strėnų skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus,-ir tt. Atsiųsk 10c.. gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

Geras abelnaa naudojimui 
Hnimectas

Pain-ExpeDeris
■■«...tfiet oc*zts.^j,
vorsina jos, {Įtrinkite skaudamas 
vifetae 9tao aMAatthi irlinynirūu 
Etjfcneatu ir tuojas psjaurfte pkieng-
33c ir 70c bonka vaiatMie. T&oy- 
kite, kad botų Ištaro osirbaifi '

k Y. AD. RICHTE5 & CO. 
s Beny ft South Sth Sts.

STRAIPSNIS 130

Baudimas
Auklėjant kūdikį reikia vengti žiau

raus jiabaudimo, kadangi jie nieko ne
žino kas gera, kas bloga. Kūdikis se
ku savo palinkimus,*!r jei jie-neveda jį 
geruli linkiuėn, tai tėvų pareiga yra 
parodyti gerų. Perdaug tėvų yra ap
imti taip vadinamo "nedaryk'’ įpročio. 
Jei tokie pašvęstų tik pusę tiek laiko 
parodymui kaip nukreipti kūdikio no
ringų domę į kurį nors Šveikų ir m>r- 
mališkų kelių, tai turėtų kur ka« links
mesnius vaikus. Kūdikis yra opus tva
rinys ir turi visus suaugusio norus bei 
palinkimus. Jei šie palinkimai nuola
tos yra draudžiami, tai jis verstinai 
turės ieškoti kokio nors negeistino ke
lio ir išeigos.

Pagrindai Prižiūrint Serganti 
Kūdikį

Jaunas kūdikis, gavęs karštį, turi bū
ti tuoj guldomas į lovų vėsiame. ra
miame ir gerai išvėdintame kambary. 
Reikia jam leisti ilsėtis ir miegoti kiek, 
tik nori. Kūdikis, kurs neramus, piktas, 
turi kokį nors skaudulį, bet be karščio, 
irgi taip put lai daro.

Sergančio kambarį nereikia apvers
ti į susirinkimų ruimų kūmutėms ir kai
mynams. Nors kūdikis ir nesirgtų lim
pama liga. i>el geriausiu reikia jį ai
škinti nuo kitų vaikų iki liga pažįsta
ma. Sekant šitų atsargų ims galima iš
vengti daugelio limpamų ligų plėtimosi.

94 
■ 88 
' 82

Lietuvos Banko balansas, 1922- metais banką įsteigus, 
buvo apie 80 milijonų litų; 1924 metų' gale balansas' buvo 

j pasiekęs 167,877,000 litų. Gi šiais. 1925 metais Lietuvos 
Banko balansas per pirmąjį pusmetį sumažėjo apie 20 mi- 
-Lijouų fondas- sumažėjo 26 -mil. -litų.
Esanti apyvartoje litų suma, kuri išaugo nuo 8 milijonų 
1922 metais iki 93 milijonų šiais metais, ir yra visados 100 

padengta auksu, sidabru, doleriais, svarais ir kita

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar nervuo- 
J.Tsi ir nerimsta': Jei taip, tai vei
kiausia Jo maistas Jam netinka. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, ir jei jis 
neauga iš krūtų pieno, duok jam Bor
den’s Eagle -Pienų — pienų, kuris lai
mingai, išauklėjo šimtus tūkstančių 
kūdikių. Lengvai pagaminamas—*tik at- 
miešk virintu vandeniu kaip mokina
ma. Per 65 metus motinos davė Eagle 
Pienų kaip vienų milžiniškų sveikatos 
dovanų savo-vaikams. ;.Tį gydytojai re
komenduoja kūdikiams, kurie įlenki ir

inuo: 
svarbiausias Lietuvos tvirta valiuta, — pirmoje pusėje šių metų sumažėjo 10 mi- 
•inys. tai kredito sto- lipnų litų.

opiausias Lietuvos ekonominis gyvenimo ap-
Kredito stoka Lietuvos žemės ūkiui, koope- i kad banko diskonto ir paskolų pozicijai per kalbamą lai-

iom-i. prekybai, statybai, liaudies švietimui jkotarpį netik nesumažėjo, bet dargi truputį padidėjo, visi 
lomcnė- ir pravatiems kultūriniams tikslams, pilu apyvartoje sumos sumažėjimas 10 milijonų negalėjo 

nipaveikti neigiamai į šalies ir be to blogas kredito apysto
ris. Litų sumos sumažcvjimas matomas kaipo tiesioginė 
pasekmė tivrtos valiutos fondo sumažėjimo. Klausimas: 
kursi'i dingo tie 26 milijonai litų arba 2,600,000 dolerių ?

Žemiau talpinamoji pirmojo šių 1925 metų trečdalio

!)(.

: *nvytum koks slogutis. Kredito 
kaij> kokia ]iua, grasintų net mū- 
ik yra aišku, kad tik ekonominiai 
ištverti nepriklausoma. Todėl a-

mu-ima uauu galvojama visoje Lietuvoje. Ir 
imas amevikiemam< neuali nerūpėti: reikia 
č.m." jun-s pauaivoti. nes kredito stoka Lie- 
l!,;'. ii- m’sy mrnresiis kad ir čia Amerikoje be-

Kadu y į a -į oi kam y <■ >?uiyčnic. “Importo Komi
siją.” kur! mVm’ '‘''ieinliai vadinasi “Lithuanian Import 
Ci>m.mi"'m’'” ouvmnū yra.: 3281 So. Halsted St.,
Chu-air ■. I:’... ‘ai yni ir ‘ada iškilo kredito stokos klausi
nio Li''4•;■-•• >j- ir bim-' nutarta šiam dalykui, kaipo tam
priai -ui'i-'.'im -u L komi<im< darbuote, skirti ypatingo 
doim-i' -. TaČ-iai; nedalia' ką padėčiai pagelbėtumėm jeigu 
UŽsiinVimūm vi‘m mon-tiniais kredito klausinio tyrinėji
mais. J m nori o Komisija tinkamiausiai patarnautą Lie
tum.-. n ia1" i<ial<ti< i r sa adata saro tiesioginią
už!"oi I o-l.iia;' atlikti. hi; i/ra, mitĮu suradus pakankamai 
patikima ir pastovia rinka^ kaikurimus Lietuvos prekėms 
kai/t mo-iojo Čikago je taip ir po visas Su v. Valsti jas, tūlą 
ki<i,i t" ori k'i>i vest kmingai i s Lietuvos atgabentą ir via 
realizuoiu : tu<» Imliu Komisija tiesioginiai patarnautų Lie
tuvos oksporto prekybai ir tuo būdu netiesioginiai patar
nauti! Lietuvon kreditui, nes kaip toliau pamatysime, Lie
tuvos ok<po’-tas biri didelios įtako> į Lietuvos finansus tai-

ši lentelė parodo, kad Lietuva beprekiaudama pernai 
metą per pirmąjį metui trečdalį uždirbo 7,6 mi]. aukso litų, 
g šiais metais išmetė svetur pusšešto mil. aukso litų. Ne
turime tuo tarpu tikrų žinių apie prekybos eigą gegužio 
mėnesyje, bet laikraščiai praneša, kad vien per tą mėnesį

ebporto-iniporto daviniai tatai paaiškina:
‘ ’■ J o :n. }’ rekySos b:il:i 

milijonais 1
įsas I.iotuvos eksportas I,jo 
tų milijonais Sitų u

Sausio mėn.......... . .23.7 16.8
Vasario mėn. . . . . .21.1 18.0
Kovo mėn............. . . 19.3 26.3
Ibi and. nu’n. . . .45,1 23.7
Jlendrai............. . . 79.2 84,8 — 5.6
1924 metais
pr tą patį laiką . . 80.3 73,0 -7,3

Kad tai -:krai taip yra. — paimkime šių metų Lio 
tuvos Banko mėc-sinius balansus, tvirtos valiutos atsargą, 
kuria padengiama popieriniai litai, ir tų pačių išleidžiamų 
apvvarton litu sumas. — sumutinkime tą visą su šių metu 
Lietuvos prekybos mėnesiniais balansais. Štai ką mes čia 
matome:

ra svarbu kad iš Amerikos itipportininkai ateitų lAetiivai 
talkon. Importo Komisija Čikagoje yra toks talkininkas, 
- palinkėkime jai pasisekimo.

t . p (cinko 
iniliiS 

miis litų

f bv ,>Ti: 
!' : rl r. 
:rilks/» i 
C< ’nirl: 1 

t:ini

• . -viirni ir kita 
' :>' i n! :>. kni-i:i. l>c 
- s!<liil>ro. yra na
rni ]h>į>. litai, skai-
i milionais litų

Litai 
Apyvartoje 
skaitant 
milijonais

Sausio 1 d. 157 63 92
Vasario 13 d. 161 63 95
Kovo 1 d. 161 63 93

prekybos balanso pasivumas pasiekė 5 mil. litų. Čia tai ir 
gludi priežastis tvirtos valiutos fondo sumažėjimo, ką mes 
matėme analizuodami Idetiivos Banko balansus.

Bet kodėl taip atsitiko šįmet, kodel šių metų preky- 
lins balansas pasidarė pasyvus, nors bendra prekybos apy
varta šiais metais yra 10 milijonų litų didesnė..negu per
nai ? — Mat pelnai Lietuvoje rugiai neužderėjo ir šįmet 
prisiėjo jų pirktis iš Amerikos ir kitur tris suviršum tūks
tančių tonų.. Vien Amerikai (U. S.) reikėjo užmokėti už 
2,830 tonų virš 1,000,000 litų doleriais. Rugių neužderėji- 
mas paliete ir kitas Idetuvos ūkio šakas ir rezultate suma
žino Lietuvos ^eksportą, o importą padidino.

Šiais metais laukiama geresnio derliaus, — tad Lietu
va pataisys savo prekybos balansą, už išvežamas prekes ga
lės įsigyti aukso valiutos gal dar daugiails negu prisiėjo iš
leisti metų pradžioje, ir todėl galės žymią sumą litų išnau- 
,jo paleisti apyvarton ir pasotinti Jų alkį. Dėlto taųtaip y-

. Povilas Žadeikių

A.

Blaivininkų N. A.
Apskričio

PALANGOJE
LAWRENCE, MASS 

RUGPIUČIO 2, 1925 METŲ
Šį išvažiavimą rengia Blaivininkų apskritys 

ir šv. Pranciškaus parapija. Lavvrence, kuris bus 

vienas iš Įvairiausių ką buvo, nes bus dainų, įvai

rių žishi. -Jau keletas chorų ir žymių solistų 

bei solisčių pasižadėjo. Bus garsių šokikių, ku

rios paįvairins programą. Bus visokių žaidimų, 

kuriuos paruoš visos Blaivininkų kuopos. Tad 

visi, kas gyvas, važiuokite i Palangą, Lawrencan, 

nes Palangos parkas yra gražiausis visoje apie- 

linkėje ir sveikatos šaltinis. Visus kviečiam atsi

lankyti.
Komisija

M
 TEKĄS taip nėra 

tėvams malonu 
kaip rodyti savo 
draugams paveiks

lus savų sūnų ir du 
kterų, kada tie bū’ 
vo kūdikiai

Jei
turite keblumą p©, 
nint savo kūdikį 
neeksperimentuok
fen įvairiais mais
tais, bet duok janš 
Borden’s Eagle Pie 
ną, vienatinį pavel
dėję motinos pieno.

Visi Kūdikiai)

tarpsta ir auga stipPJJ 
ten, s veika ton jei galt 
fra tinkamą maistą^, 
kuris padarys stiprius 
kaulus ir sveikus kū« 
nūs jiems.

Jei

norite dykai pamok?- 
n imu jūsų kalboj kaip 
penėti jūsų kūdikį 
Borden’s Eagle Pienu 
ir padaryti jį stipriu 
ir sveiku* jšpildykite 
sekantį kuponą ir pri- 
isiūskit mums.

THE BORDEN COMPANY 
- BOŠDEK BĮDG. N£W YORK

EVPO3TAS
Pažyfiektf katrą Literatūrą Nčrif

Penėjimo _ Valgiai
Zhstrukdjos
Vardas 
Adresas

Knyga
--------- 2

(Lithnaniaa



nąinisterj Skršinsku, sKvįęi- 
pijami jdrąugijiį delegatai ii 
delegatės atsilankyti. Į;

• Laikinas Kkm iiftįts

Nev-YOTfc} Apskričio/ 
^^^^^usivažiavimb Pirmas Protoko^

■ /

nepribuvo visi, kurie buvo 
B užsižadėję atstovauti asvo parajpi- 

_ jas suvažiavime, vienok susirinki- 
|g|V'inkš • pusėtinai gerai pavyko, 
o fj-miausla, bažnyčioje Kunigas 
^VyDaktaras Jonas Navickas, kuris 
fllydiubmi tuomi tarpu pavaduoja Ku- 
|||ęzViiigų. J. šeštoką, kaipo New Yorko, 

Uar šiek tiek gyvuojančios Pilnų- 
^-.-jų Blaivininku kuopos atstovas,

||g

WORCESTER, MASS.
Bus, bus,“visko bus!
Kur taip ir kas bus ?..
Ar nežinote Tamstos, kad Mote

rų Są-gos 5-ta kp. rengia metini 
pikniką .gražiame Maironio parke 
rugpjūčio 2 d. š. m. Tenai tai vis^ 
ko bus-: lenktynės, plačiu ežeru F sūkuryje, 
šlapiii plaukimas, sausų bėgimas, 
kiaušinių nešimas, .siūlų vijimas, 
bins’ų rinkimas ir kitokių visokių 
žaidimų. Atsižymėjusiems bus 
duodamos gražios dovanos. Taip
gi bus orkestrą ir šokiai. Be to 
bus skanių valgių ir gėrimų ir lie
tuviško sūrio. Tad nepraleiskite 
progos,taigi kas tki gyvas visi 
kviečiami į minėtą pikniką. Visi 
būsite patenkinti. Kurie nepri
bus ant to triukšmo, tai labai gai
lėsis.

TeatraliŠlEak^Choras buvo dai
nes katalikiška. drajrgijėlė per ke- 
lioliką metų. By, šiądien pasiliko 
Vien tik tiltas per kiirį katalikiš
kais jaunimas einą j laisvamanių 
pusę ir ten dingsta laisA’amanybės 

, _ • Vadai minėto choro 
lankosi laisvamanių parengtuose 
piknikuose, šeimyniškuose išva
žiavimuose. Kokia gi priežastis 
juos ten nuvaro? Tai reiškia, kad 
remia katalikų idėjos priešus. Mes 
katalikai turėtume dar daugiau 
domės kreipti į tokius vilkus a mes 
kailyje.

Bet bus po laikui.

Valdyba

bu-

Žemaičių. Plumpia

CLEVELAND, OHIO.

Trumpos žinutes

"ta ta^'Ka^Po? SUSh- 
-29,. d,,, 

jetgątudienyje, ’T :30 vai. va- 
are-.- į^apiji&s svetainė je,: 

492 E, 7< St. '
Visijiariai-ės prašomi at- 

si lankoj, .nes dėl egi it ai '
i?iisio iLJ51nS. seimo išdūns* 
Sportus: turėsim progos iš
girsti daug naujo, "kas link 
ihiisn' 'br^ani^c-i' 
n$riai-ėsr-atsnmsit jndkešciu 
knygutes, nes gerokas glėbis 
knygučių prisirinko pas fi
nansų raštininką.

Kadangi tą dieną pripuola 
pusmetinis susirinkimas, tai 
būtinai reikalinga užsimokė
ti narystes mokesčius už ši 
pusnieti, neužsiinokėjusiems! 
už tris pereitus mėnesius' 
“Darbininkas’* bus sulaikv-'

ET Šeimynųnąuias. Vra vieta- giirailžiut 
ta jp statyti penuitas yra iSluitus. Pur- 
duasiu pigiai su laužu Įtarimu. I*irksi 
be .tgeriio tarpinlnkysuv ,„<!oi komiši- 
uas pirkėjui liks, l’n.gn p.-ra i,iiv Rflm. 
Kreiptis: 1‘OVIT.AS M1SKI.XIS. 291

0M< Brpckton

.on. (K.-i i

Fin. rašt. P. Marku* '

meru 
taip pa*.

I

£

s t

i
l

t
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.pasakė karštą trumpą pamokslą, 
išreikšdamas būtiną reikalą orga
nizuotos draugijos priešais pik
čiaus] mūsų Tautos priešą — Įpro
tį prie svaigalų. Paskui vietinis 
klebonas, Kun. P. P. Saurusaitis, 
asistuojant Kun. Dr. J. Navickui, 
kaipo dijakonui ir klierikui Jonui 
Kiniai, kurs mokinasi Netvarko 
seminarijoje, kaipo subdiakonui, 
laikė pamaldas. Buvo Įstatytas šš. 
Sakramentas ir procesija su šš.

’ Sakramentu. Po procesijos prie 
Šv. Monstrancijos sukalbėta Blai- 
.vininkt] apžadų atnaujinimas.

Svetainėje, vietinis klebonas ati- 
'adrydamas susirinkimą, trumpais 
žodžiais paaiškino jo svarbumą ir 
po to išrinkta prezidiumas. Ku
nigas Daktaras Jonas Navickas 
apsiėmė būti smažiavimo vedėju, 
filozofijos stud. Pranas Baltrušai
tis raštinir.kas. Sužinojome prie
žastis, dėl kurią kiti atstovai ne
pribuvo. Brocklyne tuo 
vo R. K. SusMenijim.o, 
apskričio susirinkimas;
pasitaikė parapijos išvažiavimas. 
Iš New Yorko buvo 2 atstovu: 
Kunigas Dr. J. Navickas ir Mari
jona Šeštokimi-; iš Elizabethporto 
buvo abu atstovu: Kun. J. Simo
naitis kleb. ir kun. Antanas Bru
žas, Ona Militikienė, Ona Martin
kevičienė ir Grasilda Brazaitienė. 
Bayonnės atstovai: Juozapas Am- 
švs, Viktorija Amšienė. Magdale
na Rmkevič-iv.t? ir Agota Stra- 
kauskienė.

Kunigo P. P. Saurusaičio pri
rengtas ir parašytas ' tuojaus bus 
ir atspausdintas multigrapu’ refe
ratas apie mirusiu Blaivybės kuo
pų. atgaivinimą ir nauju Įkūrimą. 
Vienbalsiai nutarta-- sekam Lietu
vos Blaivininkus, steigti taip va
dinamus prieša'.kolini’is kursus, 
laikyti po du kart Į metus kiekvie
noje parapijoj?. Kadangi iš Netv
arko dėl mir ė^s prioža 
vo nei vieno 'salimo t 
Viena moteris fd va tini 
tarė kreiptas Srfe k'.-tar 
sutiksiąs, sudaryta ir ■ 
koholinius Įvores

Buvo perska'ry'as i- 
jimu priimtas ' tau p" 
iš Chieagos. y "utary 
“Sveikiname i:-p« - 
susirink u siu. s V V o
kės “Blai'~’b“s" gai-~: 
kime jų klirlms 
ginsiu vaisių irjtar] gr 
džiu skatinami, rūpinsimas panašų 
^‘Blaivybės” raivi-otoj:; susirinki
mą šaukti Chkagoąe — Kum F. 
Kudirka. Kun V. Drangmis, Kun. 
K. Rėklaitis, S Mnr/vydas, J. Ku
likauskas, J. Vav.jalis. B. Kama- 
rauskaitė. Kur.. M. I rbonavičins, 
Antanas Beldžias.

Ligšiol Bayonnės Pilnųjų Blai
vininkų kunpdė dar nebuvo pri
sidėjusi prie rrntro arba prie Su
sivienijimo, dabar jau nutarta 
prisidėti. Jan prisirašė du nauju 
nariu: Motiejus Tamkutonis ir jo 
Jmona Adelė Tamkutoniene. Ti
kimasi, kad neužilgo ir daugiau 
pristos. Mes bayonniečiai blaivi
ninkai pasiūlome laikyti priešal- 
jkūholinius kursus Elizabethporte, 
<N. J- rugpiūčio 2, 1925 po piet ar 

pakarę. Tikimės nuly g klebono 
UiŽairniškimu, kad jiems patiks tą 

'dieną, tiktai valandą jie patys ar 
įfilebonas nustatys ir praneš. Šir- 
jdingai linkine ir visiems apskri- 
čiams judinti tą klausimą ir suma- 
Tiymą. Blaivininkas

’oa-

• ‘ūkiniai
I. i e f u v i n uis - ypa t i .šitą, 

suteikia Vitai. B.
C. C. HARVEY

144 Boylston St., Boston

hin::rilii viliu}'

COMPANY

DU FURNlšIUOTr KAMBA
RIAI NUOMAI

DR. A. J. GdRMAN
.(GUMAUSKĄS)'

705 Main St, Montello, Mtun.- 
(Kampai Broad Street)

CITY PfllNT
>iu<> vandens, 
tas vanduo.

17 ktinibniurii.i, vau.
Savininką „’ulim.-i ,l

SIUVAMOS MAŠIHOS

NUPIGINTI PIRKINIAI
S-O. BOSTON’E, Broadway — 

6 šeimynų ir du štoru, ūHirii.is -.ų 
įtaisymais. Keinių $24!' į invin s 
Pnsriduoda už r2U.'.KK)

D'ORCHESTfiPv- .'J š<-ta:t;-

$ TEL. So. Boston taOO—W.
| LIETUVYS DANTISTAS

Į A. L. KAPOČIUS
□ 251 Broadway, So. Boston
jjj (“Keleivio” name)

Vai-anU<>s: nuo 9 Iki 12, nuo 
gl:3O iki 6 Ir nuo 6:80 Iki 9 vakare. 
gSeredomis nuo 9 Iki 12 vai. diena 
SSuoatomis nuo 9 ikf 6 vak, Neda 
x įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti'

tnnujinios.

mėnesini. Gera viela. P;i( 
kaina.

SO. BOSTON-2 šeimyi 
kambariai. Įtaisomai,

LAWRENCE, MASS.
Džiaugiamės

Mūsų kolonija džiaugiasi L. Vy
čių 4-tos liepos išvažiavimu, kurį 
surengė mūsų blaivus jaunimas.

Pereitą savaitę “Palangoj” va- 
kacijas praleido blaivus būrelis 
berniukų iš Cambridge’io, kurie 
užsiima baseball žaidimu.

Džiaugiamės malonia žinia iš 
aptiekinmkų suvažiavimo, kur- 
dalyvavo Pranas Gedvilas iš 
Detroit. Jų suvažiavime pripažin-, 
ta kad prohibicija netikęs daiktas 
ir kad reikia stoti už jos panaiki
nimą.
prohibicijis atkšaukimas Įvyktų, 
tar aptiekininkai nutarė panaikin
ti alkolio pardavimą aptiekose.

“Palangoj” aptiekų nėra.
Ruo-pj. 2 d. Įvyks “Palangoje” 

Piln. Blaiv. gražus išvažiavimas. 
Dalyvaus Nasbua, N. H. choras po 
vad. J. Aučiaus, kalbės gerb. kun. 
Daniūnas, kler. Jonas Zabulionis, 
auklėtinis šv. Pranciškaus semina
rijos, Lorretto, Pa. Kviesta visos 
N. A. Blaiv. kuopos ir gerb.. kuni
gai : Urbonavičius, F. Strakauskas, 
P. Juškaitis. K. Vasys ir Čaplikas. 
Tikimės, kad worcesteriečiij atva
žiuos didelis būrys su jų šulais va
dais.

Taipgi sako, kad greičiaus

T. Linksmutė

Clevelande tarpe tikrų katalikų 
susipratimas gare aukštai pakilęsį 
Bet tarpe svyruojančių bei tarpe 
tų, kurie su viena koja stovi lais
vamanių tarpe, o su kita vis dar 
tik mąsto apie katalikus ir slaps
tydamiesi remia laisvamanius, tai 
jau dora ir susipratimas, žemai 
nupuolęs. “Dirvos” num. 27 ra
šo kad St. Za-skis ir F. Bara-skas, 
dalyvavo laisvamanių moterų ra- 
telio-Jšvažiavinię. Minėti ponai la
bai užsigauna jeigu juos kas pa va-- 
dina laisvamanių draugais, bet 
faktai patys tame liūdyja.

Mūsų garsioji veikėja Aušros 
Varta] Moterų Draugijos susirinki
me 26 d. birželio prižadėjo visoms 
narėms išduoti korespondentą, ku
ris “Darb.” 69 numery labai tiks
liai aprašė apie minėtos draugijos 
sąryšio atstoviu netvarkų ir lais 
vamaniams simpatizuojanti pasiel
gimą K. D. Sąryšyje. Na ir kam- 
gi minėtai draugijai reikalinga ži
not kas parašė ką ? Draugija vien 
tik turi rūpintis sužinot ar tikrai, 
tas teisingai parašyta. Aš patar
čiau minėtai draugijai išrinkti ko
misiją ir nusiųsti j Sąryšio susi
rinkimą, kad persitikrinus ar-tik
rai taip yra. Laikraščiai vien ūk 
tam ir yi?a kad juose teisingas ži
nias rašinėti. O tokios korespon
dencijos seniai reikėjo rašinėti. 
Mūsų garsusis Baritonas ir-gi pra
deda jau ateiti Į protą, gal ir visas

. kvartetas sustiprės žmoniškumo 
prote. Mūsų tarpe yra gana mer
ginų, kurios dar geriaus gali pa
dainuoti kaip ir tos laisvamanių 
“papūgos.” Mes tik esame kalti 
priduoti daųgiaus drąsos savo
sioms.

MIRĖ VIRAKO "MOTINA
. So. Bostoniėtis Tarnas Za- 

lieekas gavo nuo F. Virako 
laišką, kur rašoma, kad jo 
ien motina įnirus. Virako 
motina gyveno Seredžiuje ir 
išgyveno 10,5 metų. Mirė 
liepos 11 d. Visas Seredžius 
gedėjo dėl jos mirimo.

LIETUVIŲ, UKRAINIEČIŲ 
IR BALTGUDŽIŲ VISŲ 

SROVIŲ BENDRAS 
MITINGAS

Liepos 31 d.*, penktadienv, 
vąj. vak., Lietuviu salėje8

Įvyks bendras lietuviu, uk
rainiečių ir baltgudžiųi SUSI

i 
i

i

Į 
i

5 
i

i

tik už

$10
SO. BOSTON—2 

kambarių, Įtaisymai. Pa

|BR. PUSKUNIGIS
' GYDYTOJAS
{(VIDURINIŲ LIGŲ
j; vai 0 Iki n ryte. 1 Iki 3 po plet 
J 7 iki 9 vak.
:Į 389 Broadvvay, So. Boston.
h TeL So. Boston 2831.

MAŠINŲ RŪŠYS
Singer. Wliite, Domint i c. Free,
Ne\v Home. Wilcox ir (lililis.
Standard VVheeler ir V’ilson

WHITE SEWING MACHINE
COMPANY

470 Broadwayr South Boston

ouikiau-

•kihar >;i|>u niiSIht 
už Sio.nou.tie! ir )>ar<lu<»<i;i

Turim kftTj rmą panašu, tik nužesnis 
tiainas iiž !?6.SOO.k

A. IVAS. aią W. Somų

Rūtų Daržas
(RŪTA GARDENS)

Tai yra mūsų užvardintas plotas žemės, 
prie kurio priguli dailus ir gana gilus eže
ras, kuriame galima žuvaut ir maudytis.

30 akerių lygios žemės, gražiai apaugu
sios aukštais klevais, - bęržais,- eglėmis ir Įei
tais medžiais, šitą žemę išrežėm lotais, tin
kamais statymui vasarnamių arba šiaip sta
bų, ant.jiat vieškelio, prie Billings ir De- 
borah Sampson Streetų. Sharon. Mass. dal - 
liausiam miestuko krašte tik

3

1

£

■

W. FITCHBURG, MASS.
L. R. K. S. A. 182 kuopa rengia 

pikniką 2 d. rugpjūčio 1 vai. po 
pietų miesto parke, Playground 
.vietoj. Užkviečiame visus iš 
Fitchbnr?o ir apielinkės lietuvius
ir lietuvaites atsilankyti. Turėsit Į Piknikų ir išvažiavimų, pareng- 
progos linksmai laiką praleisti am T] iš katalikų puses, netrūksta. 
gražios pievos, puikiai Įtaisytų su- j Tai kas-gi verčia lankvtis pas lais- 
p.’ihų pasisupti. Taipgi bus sal- į vamaniusn 
rlži’i gėrimu ir šaltos košės.

Komitetas
Vaitas

ir:

E

i 
i

17 Mylių nuo Bostono
‘Rūtų Daržas,” teisybę pasakius, taip atro

do. kaip kampukas Lietuvos atneštas i Ame
riką. — Tikrai būtu džiaugsmas, jei šią vie
tą apipirktų ir apgyventi? mūsiškiai — vien 
tik lietuviai.

Sveikatos Jieškotojai
ypatingai turėti! pasiteirauti apie S&aron 
‘miesteli, nes tai yra aukšeiausis ir sveikiau- 
sis miestas šioj daly valstijos. Pasiklausę 
daktaro persitikrinsit.

r

SO. BOSTON—2 
krautuvi ir 2 kari] g; 
du $50 iiiėlK-silli. r 
:->b.’jOO. (iensnio ! 
gausi, kai]) šis.

SO. BOSTON—3 
kambarių, storas, si; 
mais. (b ra vieta ir t 
šiame sm\y. Parsiui 
t)00; išlygos.

Šcimyi:'.’., 2 
adžius, Rer.- Tel. So. Boston 270 

J. MACDONELL, M. 0. 
Galima maikalbSti ir HetavUkai

OKBO VAJ.AWIX)S: Rytais Iki 9
Po pietų nuo 1—S 

] Vakarais nuo8—9
1 5M B. Broadtvay, So. Boston

SOUTH BOSTON REALTY CO
414 West Broadway
Tel. S. Boston 3240

16 METU- SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
Į AKIŲ SPECIALISTAS
899a W. Broadway, So. Boston

Į VA-LANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak

,nel<!:

,M:i

uis kaino): 
lėin.iŲ siu

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ.

30ST0N’G DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

5V. JONO EV. BL. PAšELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI,

Ant gestos gntv’-s. visli zi 
nei. <la-ttsėausia lietuviu 
rina ir gBriii išdirbtos.

>11. M

Tel. So. Boston 0828 
LISTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPEE
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Bostot 
tyfi&o vaUrrtdot:

ano 9 IM 12:00 ryte Ir nno 1:3O 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare 
Ofisas uždarytas suba'os vakarais 
ir
niv> 1- už1 l:ir?

LIETUVIS ADVOKATAS
P R A K TI K V O J A DVIEJUOSE

SOUTH BOSTON, MASS
414 W. Broadway

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street 

Tel. 71 80
RESIDEVCIJOS Tel. S. B. 2429-V

539 E. Seventh St. So. Boston, Maa^ 
Telephone South Boston 1M8-—j.

, ,<...j'.rtr' ‘irk - — t Petrauskas, 
250 Gold St.. So. Boston, Mass.

’roi. i;.-i<tii)iiik:is — P. TrrmoSlunas.
IGl W. 7-i!i S:.. S<>. Boston, Maga, 

l-tai. Puišį inink:;.* —- M. šeikis.
4<J Marine Rond, So. Boston, Man, 

<::sierius • - a. Nalulžiunas, —
885 E. Broadvtay, So. Boston„ Masą, 

•■'\:!rkc:i:-y- - - J. Zuikis,
7 Winf!eld St., So. Boston, Mass, 

’r:i::y.U: .■ L,> susirinkimus kas tre
čią ncdflrlietų kiekvieno mėnesio, 2-ra 
valandą po pietą, parapijos'sSIėį,'49§ 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-STfi~LIETirVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ,

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’irm. — Z. ZlčkienS.
m s.. Bc<-or. Mass.

vyp-pirm. -- A, Januionienė.
1426 Colnmbia Rd.. So. Boston, Mara, 

įtinta. — O. Sianrienž,
443 E. 7-rh St.. So. Boston, Mara,

. — j Keys,
115 f’t Street. So. Boston, Mass,

■'.<!. — < >. S:a::!r/1
1o5 6-th St.. So. Boston, Mass. 

rln'arė — O. MiząlraHenč.
164 8-th St, So. Boston, Mara.

Draugijos reikalais kreipkitės visados Į 
protokolą ražtinlnkę. Draugija laiko 
savo su.-drinklmus kas antrą n ta min
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Petfktos gaV 
vės. South Boston, Mass,

LAWRENCE, MASS. | 
Daugijų atostogos “Palangoje” | 
Merginų Sodalicijoa vasarnamy- Į 

je visa eile draugijėlių turi geras i 
atostogas. Namas netoli vandens į 
ir erdvas. Gali sutilpti virs tris- Į 
dešimt asmenų. i

Čia ilsėjosi kun. F. Strakaus- Į 
kas su mamyte ir zakrastijonu. Į 
Nekalto Prasidėjimo parapijos iš i 
Cambridge, Mass. 28 altaristai tu- ; 
rėjo gerus laikus per visą savaitę. ' 
Jiems išvažiuojant namon užėmė 
Marijos Vaikeliai iš Cambridge, 
Mass. vienai savaitei. O rugp. 17 
d. atvažiuoja pulkas kadetų iš 
So. Bostono po vadovyste gerb. 
kun. F. Strakausko.

Rugpjūčio 23 d. Merginų Soda- 
lici jos narės iš So. Boston, Šv. Pet
ro parapijos turės savo metini po- 
kilj Merginų Sodalicijos vasarna
myje.

Lawrence’o altaristai ir vėliau 
mergaičių draugijėlės narės“kem- 
pis” po savaitę.

jlšVAžlAVIMASi — sB 5§ Rengia Pilnųjų Blaivininkų N. J 
| A. Apskritys J 
j N E D Ė T. I O J į 

|RUGPJŪČI0-AUG. 2, 192M 
|P—A—L—A—N— G -O—J—E J 
j LAWBENCE, MASS. | 
J 49-tns kuoj-H^ trakai ftpis !ž Sniirh
H Boston’o nuo iMlžnyr-ios FifTh St.. sį 
Į 10 vai. ryte. ta

isl norintieji važ;ii<>ti nusipirkite t-
H tikietus išnnksto ••Unrhlninke." 
j Tikintai SI ,2.r Valknms 50c. Jeigu -t 
gia ilienf? lyti) ;rokai neišeis.

8. lAkftutt

5

3

2

i

3
J 
i 
i

Namus Statysime
tuojaus. nes mūsų architektai ir inžinieriai 
skubina kogreičiausia pabaigti planus. Pa
ti rinėkit. kurie interesuojatčs pasistatymu 
vasarnamio už maža kainą ir ant visai leng
vų i.šmokesčių. Kreipkitės pas savininkus:

VINCENT A. JENKINS
6 Beacon St., Boston. TeL Haymarket 5840.

TITUS P. GREVIS
395 Broadway, South Bvstoa, Tel. S. B. 2340.

1

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS gydytojAS 
IR CHIRURGAS

(lydo aštrias ir kroniškn* nž<isor.C 
jusias lisas vyru, moterų Ir vaiky

žiburiu, thormo tben-pn. i" ky:<b 
plektro m«likaIl^kei* budei-'. 
minuoju krntij:). šlnpuma. :r spi-iir 
dulus snvo luN.rnt ori joje.
kin N-Itnv pavoik<’us. Tpiocp su
teikiu [liitnrijn-is l:iišknlx.

Ofiso rolon^os 
nuo 9 ryte iki vakare

381 WEST BR0ADWAY
South Boston, Mass.

(Antros luNtsl .
Telefonas----------------------S. r.. 4O<k>

tV. KAZIMIERO R. K. DR-JO1 
VALDYBOS ANTRAAAI

Plrmlnfnkaa — J. Jaroža,
225 L Street, So. Boston. Mara.

Vlce-pirm. — J. Grublnskas,
157 M Street, So. Boston, MaM> 

tarot. RaStlnlnkas — A. Janušonis,
1426 Columbla Rd., S. Boston, Ma® 

Elnlnsų Raštininkas — K .KlSkte,
8 Hatch Street, So. Boston, Mw—1 

Iždininkas — L. švagždys,
111 Bowen S L, So. Boston, Ha* 

Tvarkdarys — P. Lančka,
895 E, Flfth SL, So. Boston, Ma* 

Draugijos reikalais kreipkitSs vlM> 
Jos J protokolą ražtlnlnką.

Draugija savo .smftrnklmns laiko 2-rg 
>ed$Jdfen| ktelfvleno mėnesio 1-nuj vm 

po pietų parapijos salėje. 4flQ Sąrant*

D. L. K. KEISTUČIO DR-J08
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Ztilieckas,

514 E. Brartrltvav. So. Boston, Man* 
VICE-pirm. _ Povilas Ruka.

95 C Street, So. Boston, Mass.
PROT. R?\ST. — Antanas MacejunM^ 

-150 E. Soventli St. So. Boston, Maa*,
FIN. RAf.T. — Juozą plis VlnkeviertMį 

9OG E. P.roa<iway, So. Boston, Mafll 
KASTUTES — Andr. ZMieckas,

611 E. Flfth St.. So. Boston. Maa* 
JfARf.AI.KA—Kazimieras MikaiUonH

906 E. Brnsd\vay. So Boston,, Maa&
D. K R. Keistučio Črmigijn failro

vo mėnesinius sustrinkĮmus kas pina* 
nedPldlehf kiekvieno mMesto. po tmč
604 iViishlngton St, Boston,
1:30 vai. po pietų. Atąldaml ant 
rinkimo atsiveskite RnĮiavim 
uatijų narių prie mūsų dfaiatU6* 
rąžyti

Residencijos Telopbonast 07u9M.
OfisC Tedefonns So. Aostun ų.yso-U ,<

S. BARUSEVIČIUS i
■ 1 Lletnviikas Graborius, batanmnoto- 4 

>is, Real Katate Ir Public Notaras. .
258 W. Broadway j

South Boston, Mass.
Resfdenclja 838 Dorchester Avenue 

Dorcheater, Mara.

PRO.

D.A.ZALF.TSKAS.
HES

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimų, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tek 8. B. 0183-VV.




