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Katalikai'turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali- 

■ ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis,, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos; Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. * >•

Vyskupas Kilian, .

D A R B I N I JT K A S
’ — Eiita—- .

ŪTABNINKklS, KETVERGAI8 IB 
SUEITOMIS.

Nt6trbdi M4.50
Ulrubežy metams ..............IS.SO 

DARBININKAS _
866 Broadway, Boston 27, ]£**•■ 

Tel, South Boston 620.
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KAIP DU GAIDŽIU
■ PEŠĖSI.

• Berlin. —- Lenkijos du vy> 
riaušių vyru suvaidino pa
sauliui linksmą komediją. 
Garsusis Pilsudskis susipe
šė su karo ministeriu kuni
gaikščiu Šeptiekiu. Buvo 
šitaip.

Ketverge vakare liepos 5 
d, buvo surengta šauni vaka
riene paminėjimui atsisvei
kinimo Pilsudskio su armi
ja. . Taigi toje vakarienėje 
garbės svečiu buvo Pilsuds
kį. Buvo ten žymiausi Len
kijos ponai ir valdžios atsto
vai. •

Pilsudskis, vyno, pusėti- 
. nai-įkaušęs, ėmė, visai atvi

rai kalbėti. Reikšdamas sa
vo atsisveikinimą su armija 

, jis nesigailėjo komplimentų 
Lenkijos . valdžios yiršū- 

' nėms. Dabartine Lenkijos 
valdžia, sakė. Pilsudskis, -sur, 

sakė, kad kaipo' teisingas 
1 kareivis nenorįs remti ban- 
Y~ ' litų šaikos, kuri pasmirdusi 

. nedorybėmis. Pagalios" pa
kėlęs balsą Pilsudskis, kaip 
perkūnas, išgriovė šiuos žo
džius: “įžeidimai, kurie, ant 
manęs buvo verčiami, reika
lauja ' kraujo!” Baisus 

K triukšmas kilo tarp svečių.
■ Karo ministeris gen. Šėp- 

. tieki pa jutoj kad Pilsudskio 
perkūnai taikomi tiesiog į

- jį, nes gen. Šeptiėld stojo už 
Pilsudskio iš armijos paša
linimą, Tai gen. Šepticld 
priėmė Pilsudskio griaus
mus už pašaukimą jo dviko
vom Nenorėdamas pasiro
dyti bailiu, tuoj iš baliuje 
esančių oficierių išsirinko 
sekundantus ir pasiuntė pas 
Pilsudskį. Pilsudskis kovą 
priėmė ir vakarienė iširo.

- •' Tuoj prie salės durų atsira
do automobiliai ir Pilsuds
kis su gėm'Šeptiękiu leidosi 
už Varšavos į sodą, kur bu
tų patogu peštis. Nudundė
ję į. sodną, pasirinko pato
gią vietą. Tau tada aušo ir 
buvo pėtnyčios- rjdas, kai 
gaidžiai pradėjo giedoti, tai 
dū gaidžiu' žmogiškuose pa
vidaluose stojo kovon, t. y. 
Pilsudskis maezelnik' Pails- 
twa ir grafas generolas. Šep- 
ticki, Lenkijos karo minis
teris, stoja mųšin. /Parkas, 
kiir tas mūšis, pyko vadina
si Laz i enkmvski. Pilsudskis 
kirtosi su privšmiųku 'Su 

; tuo revolveriu, su kuriuo, jis
- ' neatsiskyrė garsiose kovose 

J . už djčizną, Per plauką^ Pil- 
• sudskis'nepataikė savo prm-

šinįnkui gera šeptickiiii 
Bękuudąntaį suriko, kad

■ kova pasibaigė ir jalu gai- 
Tikvvienas 844ą gimimo dieną. * ■
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sekundantas parpuldamas 
ant akmens susižeidė.

—KAP LYGYBĖ, TAI
lygybe.

—■■T.

London,. — Anglijos par
lamente svarstoma divorso 
įstatymas. Sumanytame į- 
statyme sakoma, kad prasi
kaltęs vyras turi moterei 
mokėti alimonę.. Tai lordas 
Birkenhead sumanymų kri
tikavo ir sakė, kad tai ne
teisinga vyrams. Reikią pri
dėti, kad ir prasikaltusi mo
teris turi mokėti nuskriaus
tam vyrui alimonę. Tada 
busianti lygybė/

t

«

VAGYSTĖ PRINCO 
RŪMUOSE.

Rymas. — Princo Carlb 
Giustiniani Bandini ?o tar

nas ir šoferis padarė suokal
bį prieš savo viešpačius. Su- 

a*?.- įy. į0,
v* :

5*’

^įtšitę'prįmilė’
Žino4
ntvu^v
Policija ieško 
Piktadarybę jie 
naktį apie 2 vai.

Purų pabėgo, 
piktadarių, 

papildė

I

IŠPLAUKĖ.

New York. — Laivas Le- 
viathan išplaukė Europon 
su žymiais pasažieriais. Tas 
laivas yra didžiausias pa
saulyje ir perdirbtas iš. vo
kiečių laivo Vąterland. Per
taisymas atsėjo $8,000,000. 
I vietą kaizerio paveikslo į- 
statytas prez. Hardingo pa
veikslas ir tą vietą, kuri kai: 
zeriui buvo skiriama,' užėmė 
Suv. Valstijų Darbo Sekre
torius Davis su savo šeini v- t.
na. ‘ Sekretorius vykstą 
Europon tyrinėti ateiVystės 
klausimą. .

NEPATENKINTI
RINKIMAIS.

Konstantinopolis. — Tur
kijoj pasibaigė rinkimai į 
parlamentą. Pasirodė, kad 
valdžios opozicija be galo ne
patenkinta ir primeta Ke- 
malo valdžiai visokių sukty
bių rinkimų metu.

Konstantinopolyje turkai 
Veda baisią, agitaciją prieš 
graikus ir apskritai prieš 
svetimtaučius. Svarbiausia 
tai jie panaudoja boikotą; 
G iriasi, kad . dėl turkų boi
koto jau 485 graikų krautu
ves turėjo užsidaryti. Tur
kai tikisi ekonominiu boiko* 
tu greičiau graikus išnaikin
ti, negu pogromais.

MILIJARDIERTO 
GIMTINE.

Tarrytown, -K Y. i— 
teitą nekėlią .Toliu' I)r Rock- 
efeller rainiai šventė ■ savo

. SALTA MASAiRĄ, •

B erti n. -—Euronojšiemet 
vasara šalta. Birželio mė
nuo Berline buvo šalčiausias 
per pastaruosius 200 metų. 
Vidutinė temperatūra buvo 
53% laipsnių. Šalčiausias 
birželis buvo 1773 m,, kada 
temperatūra buvo 54 laips
niai. Be to. šiemet birželis 
buvo lytingas.: Berline per 
22 dieni lijo.

. PRIEŠ NEGRUS.

Tuskegee, Ala. Čia yra 
garsusis negrų institutas į- 
steigtas prieš 42 metu. Tai 
yra negrų švietimo centras. 
Dabar" Čia gali kilti baisios 
Skerdynės tarp baltųjų ir 
negrų. Tam priežastis yra 
ta, kad prez. Harding yra 
paskyręs tame mieste įsteig
ti ligoninę sužeistiems neg
rams’ ęx-imreivąm^ ,už $2,- 

paš&yzb' nedalelsti'^am/plė^ 
nui ivykti.*r a/

ŽMOGUS ŽUVO 
AUDROJE.

Murray, Iowa.—iCa siau-. 
•te didėlė audra, kuri pridarė 
gana didelių nuostolių. Vie
nas. žmogus liko užrautas. 
Murray buvo -atkirstas -nuo 
susisiekimo telefonu ar tele
grafu, tad ir visų nuostolių 
dar nesužinotą.

KETINA AREŠTUOTI..

London..— Anglijos val
džia ketina areštuoti dalį A- 
nierikos laivo Leviathano. 
jūreivių, kai tas laivas at- 
plauks Anglijos uostan. Sa
ko, kad dalis Leviathano 
jūreivių yra buvę. Anglijos 
jūreiviai ir jie esą dezerti- 
rai. Todėl kaipo tokie turį 
būti suareštuoti ir atiduoti 
teisman. Tokių tariamų de- 
zertirų yra 75 aut Leviatha
no. ■ ’

DAUGŽMONIŲ
NUPLAKTA.

Oklah am a C Uty, <?kla.—Pa
teisinimui gubernatoriaus 
AValton pasiuntimo milicijos 
i meną pavietą sustabdvti 
ten netvarką, tapo-paskelb- 
ta, kad pereitais metais Ok- 
lahoraos valstijoje' liko niv 
plakta nemažinus kaip 2,500 
žmonių.. (rubernatoiiUxS ir 
norįs sustabdyti tolei gove
dos siautima;.

Ūki6 Ministerija y- 
ra įsteigusi daugely apskri- 

r_ čių žeme# ukįo kursus i kur 
daroma paskaitas iš įvairių 
žemės ūkio šajkų. Nuo š. m. 
pradžios Ž. įtL M. pasiūlė 
apskritims įsikurti žemes ū~- 
kio skyrius, pjL'ie kurių veik
tų javų valymo stotys išrū
pintus* tobulinti • gyvulht 
veisles, Tuo tikslu yra už
pirkta 90 št. vidutinių ir di
džiųjų angliškųjų ’ jorkšyrų, 
taip pat bergširų veislės kui
lių: ., Kiekvienas kuilys val
džiai kainuoja 17 Svarų ster
lingų, . bet savivaldybėms- 
jie atiduoda už pusę kainos; 

Galviju veislei pagerint nu- 
pirkta_25._št. iš danų raguo
čių, grynos “|iųnų” veislės, 
.kuri rasta tinkamiausia Lie
tuvai. Tinkamiausia ar7cZm 
veisle Lietuvai yra -žemaičių 
arkliai. Tuo tikslu Plungės 
dvare įsteigtą šėmaičių veis
le^ "pelynas. Pa-

__ . ..
veislei supirkta Angluose iš 
pasaulinio Kuko paukštely- 
no 400 št. orpingfonų veislės 
vištų kiaušinių. Tie kiaušir 
niai buvo pardavinėjami že
mės ūkio draugijos rengia
moj parodoj Kaune š. m. ba
landžio 6, 7 ir 8 d. Kad pa
kėlus Lietuvoj sodininkavi
mo šakas, statoma 6 džio
vyklos vaisiams ir daržo
vėms džiovint, kas paragins 
ūkininkus 'tinkamiau prįžiū.- 
rėt sodus ir daržus. Paragi
nimui geriau vest ūkio kul
tūra, Ž. Ū. M. skiria Šiemet 
pusantro miliono litų pašal
poms ir paskoloms. Šalia to 
nutarta steigt žemės ūkio 
kursus prad. mokyklų mo
kytojams. Tokie mokytojai 
eis prad. mokyklose ir mo- 
kms vaikių;, kaip vest žemės 
■ūkį. Tai maždaug parodyta 
valdžios pastangos kelt Lie
tuvos ūkį.
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Lietuvis išradęs ntiują or
laivį, Tas orlaivis labai 
lengvutis, kurį lakūnas, rei
kalui ištikus, gali pats be 
kitų pagelbos persigabenti į 
kitą vietą. ^Tis’ patogus pa- 
slepti kad ir mažame grio
vy .arba krūmuose. Skren
dant juo oru per 4G metru 
negirdėt jokio ūžimo.

. /

.Kauno vežikai. . Kiekvie
nas vežikas privalo turėt sa
vo metalinį numerį. Nuo š. 
m. birž.1 d. privalo būt pri
kalta prie vežimų taksos len
tele. Iš miesto į stoiį nusta
tyta 3 1. 50 et., o atgal 4 1. 
IŠ priemiesčių reikia mokėt 
4 L, o atgal važiuojant 5 L 
Už vieną važiavimą mieste 
imama 2 litai, už nuvežimą 
į Žaliąjį Kalną 31., į Alekso
tą ar Vii. Slabadą 4 L, į Šan
čius 51. Už. važiavimą drau
ge su stovėjimu už pirmą va
landą 5 litai, o už sekančias 
valandas po 4 litus.

Kazokai (Kėdainių ap..). 
iaųnimo^tik 

gaila,. kad jis per mažai do
misi geromis knygomis ir 
laikraščiais. Mėgsta ir’pa- 
kortuoti. Bet- jau girdėt bal
sų su šiais Seimo rinkimais 
mest tamsesnius darbus.

*

Malku nėra. Pakupievio 
valsčiuj yra 6 mokyklos. Pe
reita" žiema visos uždarytos 
dėl malkų nedavimo.

Butkiške. Šios parapijos 
vienoj mokykloj “pečius su
griuvo/' Tėvai įiy vaikai 
baisiai pasipiktino laisva
mane mokytoja, kuri tuojau 
išdūlino. Tai pasekmės so
cialistų. skelbiamosios “lais
vosios meilės/’ Ir Survilų 
mokykla nusikratė bedievių 
mokytojų. Dabar čia moky
tojauja dora: katalikė, kuria' 
ir vaikai ir tėvai patenkin
ti. -

Lietuvos- seimonariai su
lig užsiėmimo skiriasi šitaip .- 
teisės žinovų (juristų) 16, u- 
kininkų 10, darbininkų 9, 
kunigų 7, mokytojų 7, gy
dytojų. 6, valdininkų 5, in
žinierių 4, ..visuomenės dar
buotojų 3, ekonomistų 3, 
profesorių 2, rabinų 1/ ka? 
viskių 1, gamtininkų 1, sa- 
vivaldybininkų 1, koperati- 
ninkų 1*. . 4

SVEČIUOSE ITALIJOJ 
jBuvusiš .Vokie

tijos kaneTiėrįus • YVirth at
vyko Ryman ir kalbėjosi su 
l rafijos' politikieriais ir- prų- 
tubuininkais. * . -

Tėvų džiaugsmas geras 
‘mokytojas.' Skverbuose 
(P.anevėž. ap.) buvo prade
damojoj mokykloj bendras 
vaikų ir tėvų šeimyninis va
karas. Tėvai džiaugias, kad 
jų vaikai juokinami ne tik 
skaityt — rašyt, bet ir do
rai, pavyzdingai elgtis

r 
1923111., liepos 7 d.

ŽINGSNYS PO ŽINGSNIO, BROLIAI
------ -———L------

-- Po Nebark,' K, dLjdaųteį^atsi]Ąnkyti trijose vįeto- 
se i Brooklyn, N, Y. (Aniedu Karalienės par.) Paterson, N\ 
J, ir New York City. Hilą! rinkdavo nedaug.. Nebebuvo 
laiko gerai prakalbų išgarsinti. Bet kurie ateidavo — tie 
visa širdimi pritardavo naujam katalikių darbininkų ke
liui. . Kurie turėjo su svimi pinigų, tie pirko kooperaci- ' 
jos Šerus, kiti žadėjo tai padaryti artimiausiame savo kuo
pos susirinkime. Minėtose trijose ■ vietose buvo paimti iŠ . 
viso 76 šorai. ' .

Gatavais pinigais sumokėta ...... 
Liko skolingi ......................
Namo Bonų pervesta Į serus ..

• Išviso .... ....
Newarke sukelta

Tv -r-i' . ■*'
Is VISO ....

*

... .$490.00 (98šer.)

Katalikus darbininkus galima dalinti į dvi rūši: vie
ni tiki į kooperaciją, kiti ne. Tie, kurie tiki ir pradeda 
ją suprasti ■— perka arba žada'pirkti L. D. K. S. serus.

Tie, kurie netiki į kooperaciją, arba kuriems ta idė
ja dar’neaiški — lai ir jie padaro gerą darbą. Laį jie pa
aukoja sulig išgalės į “ Laikraščio gerininip” fondą. Tą 
fondą turime visi auginti. įCuoturiningesnis bus mūsų 

tlld' to|rvf^«rWąsiau'galės įįyplatmfį: 
mūsų prieteliai.

’ ■ • .y. . ■■ : e.k/

DARBININKyREIKALAI.
( H • __

VEIKM SKYRIUM.

♦ •• r

Chicayo. —• Radikališkų- 
pavtijų ir grupių šuva-jų partijų ir grupių suva

žiavimas skilo ir pasidarė 
taip, jog Farmer-Labor 
parti ja liko po senovei ir ko
munistinė- grupė liko prie 
savo. Abi grupės paskelbė, 
jog veiks skyrium ir atei
nančiais 1924 m. Abi parti
jos statys savus kandidatus 
į prezidentus Suv. Valstijų, 
žibi partijos turės ateinan
čią žiemą suvažiavimus pre
zidentiniam kandidatui no- 
minuoti.

Komunistine grupė pasi
vadino Eedcrated Earmer- 
Labor partija./

INTELKĖ RELKAEA- 
f/ji/n.

Athntio. C it y. N. J.—Rei
kalavimai, nustatyti .kietų- 
jų anglui, kasėjų Scrantom

Kirdeikiai ęLuildnėntj 
valse,) Gyventojai jau pra- 
'dęda suprasti mokslo nau
dingumą įr leidžia savo vąi- 
kiičius ' mokytis. ’. Vietinis 
jaunimai pnikiaį : dainuoja 
tautiškas dainas, mėgsta su- 
sjįnnkimus.' Daugumas jau 
ima suprasti kunksmingunią 
degtinčięs iy mažiau šitąją 

’gįmhuuojasi, o k iiį jąįt' ■ vi- 
r sai ..pradeda atsisveikint! su 

-Litai. Klaipėdos kr ašie i-ja.- * ’ L ' •-

. (Kauno 366 West Bmlw>

Tilžėj vokiečiai prade j o 
labai, /persekioti lietuvius. 
Katarinos įkišo, kalėjirnan, 
kaikuriiioš vargina huoĮati- 
nėnnki.ratonųš, o daugelį 
manoma net iš Tilžės krašto 
išvaryt.? . /

• - y A /' ; - ' '

. t.-*
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Ra. suvažiavime, tapo in- 
teikti anglių kasikių kom
panijoms^ Reikalaujama pa
kelti angliakasių algas- ant 
20 nuoš. Angliakasių komi* 
sija per tris valandas išdės- 
tinėjo savo reikalavimus 
kompanijų atstovams. Kom
panijų atstovai išklausę tuos 
reikalavimus paprašė atidė
ti posėdžiavimą iki. sekan
čios dienos. Posėdis tapo 
pertrauktas. Kontraktas 
baigas! rugpj. 31 d. Anglia
kasių atstovai tikisi, kad 
bus galima apseiti be štrei* 
ko.

■4 LGON PAKILO, JTAI& 
TAS ATPIGO.

iVashin-gtau, —■ Viduti* 
uiškai imant didesnėse pra
monėse algos’ pakilo ant 3,8 
nu.oš., o nuristas atpigo ant‘2 
nuoš. . '. '

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad ■-Darbmntas1* jau parduoda Lietuvos pinigų—li- 

" tų perlaidas ir savo draugams darbiniiikams suteikia 
patarnavimą, Tai-gi visi tie, kurie norite, kaA dPftsų '■ 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į dusų giminių ram 
kaš, visuomėt^kmpjdtes pas ^DARBININKĄ'’ jisai 
visuotatpuošfrdžiaidta^s^taKiaus; Y
Darbininkai? atsmaukite kad ^Da^jininkas’* vra Jūsų 
DIDSiAUSLAS DRAUGAS?
Siųsdami pmigųs ar klausdami litų kainų visuomet adre^ a 
suokite laiškus Šaip i V z

: BostenSTj Mafe:

. . Į .

t
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fOSBBIOlf KAS” 

[ThbWomlhr1

ttu SlMVAagAjr 5Ėtt-W«MBOE Eapm. 

EDbUahedevttrjr TMaritey, Tnareday, 

Mtt flntarday by 8®., JfoattH’a Ltth- 
SmuamB. O, Absociatjoh o» Labos.

r .— - , ......Į. ... .

*Wtere<I m jeron&dM* BMtter Stpt. 
Mtr 1015 «t th» »o»t ofilee at Boston, 
Mbmu undarthe Aęt of March 8,1879.” 
*ACceptąnce fbr maįtlittg atspecial rate 
pt pMta'gė pronar'difor\|n Soctfonlltt^ 
JLct ot Och 8, 1^17.^11 AorlzeU o* Jtfly 
12,1918.” /V .

BubtcrifUon Eatan
r«*riy ••-♦ • < rf-H■ A « * *■«*•"• • •• • • • f • • J4J50 
Bottoit anfl nburba

* forelgn eūĮontrtat yąarly
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• ........ .. /. . . 1

cialistų melai ir šmeižtai p. 
Čarneckio adresu leidžiami 
atsiektų tikslo tuomet iš
eivija beabejo padarytų sa
vo išvadas apie Lietuvos vy
riausybes gudrumą ir teisin
gumą, r

Mes jau matėme, kad A- 
merikos lietuvių pageidavi
mai pasų ir vizų reikalais, 
niūsiį ~Fėdei’acijos' išreikštų 
buvo Lietuvos vyriausybės 
patėmyti ir išklausyti. Mo
kesniu! tapo sumažinti, for
malumai tapo palengvinti.

Mes tąip .pat galime tike- 
tįys^ kad Lietuvos vyriausy
be įlanofės L^iętrukiĮS pada
ryti VeikMiŪgų/ žingsnių, 
kad ji Vašingtone būtų ats
tovaujama pilno atstovo ii' 
kad N ew Yorke būtų tikras 
konsulas. ' [AMERIKIETIS

- ' Ped. Sekret. • '

katalikų visuomenė per visą 
tą laiką nepaliovė augti ir 
stiprėti. Sutvirtėjusias' ir 
nusistovėjusias, į plačius 
vieškelius išėjusias mūsų or
ganizacijas sėkmingai vieni
ja ir vadovauja mūsų* Fede
racija, kuri ir patapo savai- 
mi legale atstove beveik vi
sos lietuviškai mąstančio^ ir 
jaučiančios išeivi jos. ■—-■ -

Gyveninio faktai, evoliu
cijos bėgis pastatė ją į vietą 
senojo egzekutyvio. komite
to, ir žmonės, kurie faktus 
mato, negali į ją kitaip žiū
rėti. ,

Bdijolca. /1 ik, kžld ją iš vys
tų/ Jkaipo Toki^yii’ Lietuvos 
valdžia. V

Kai toji valdžia buvo silp
na,. kai Lietuvos Seimas ne
galėjo veikti — tada ir akys 
vlildžios buvo silpnos. 
^Iląta77ti;autuš^valįnt--ge- 
riau paaiškėjus^ tikiinąsi, 
kad ir valdžia nebebijos pa
žiūrėti į faktus, t kad ji pa
norės mūsų Federaciją pri
pažinti ir Čia Amerikoje ja 
labiau pasiremti.

Am. katalikai turi širdies 
ir aukso. Visi aukų rinkė
jai tai patyrė.

Beį Amerikos katalikai 
turi dar ir savo minčių ir pa
geidavimų.

jiems , visuomet keista at- 
^eodė, kode! Kaime užsienio 
reikalų ininisterio arba fi
nansų ministerio pašonėje 
turi būti žmonės^ kurie gud
riai trukdytų teisingą 'reika
lų bėgį; arba kode! Vašing
tono- atstovybėje sėdi žmo
gus, tarsi tik tam pasodin
tas, kad trukdžius atstovo 
darbą; arba kodėl Lietuvos 
/aidžiai rūpi įrodyti Ameri
kos Šaliai, kad ji a) neger
bia ir nesiskaito su Ameri
ka ir b.) kad ji nepasitiki sa
ro skirtais .žmonėmis — ka? 
la ji Vašingtone laiko tik 
žinantį pareigas einančio 
pareigas žmogaus (laikiną
jį cliarge d’affairs) »po to, 
kada Amerikos valdžia sky
rė Lietuvai tikrąjį ir pilną
jį savo įninisterį; arba ko-, 
lel valdžia skiria į Kew 
Yorką ne generalį konsulą, 
irba bent konsulą, o vėlgi 
'laikinai einantį pareigas 

konsulario agento” ir- tuo 
vėl užgauna Amerikos jaus- 
nūs ir save išstato kompro- 
nitaei jai.

Suprantama, kad iki šiol 
risi tie netikslūs žygiai bū
ro darvti spaudžiant ldisva- 
namams ir socialistams, ku
zių plaukai, ant galvos šiau
šėsi iš baimės, matant kata? 

ilvii stiprėjimą. -
Bet Lietuvos .labas reika

lui j a bent nuo šio Jaiko aiš
kesnės pol itikos.

’ Lai Lietuvos valdžia^ pa- 
nato tikrąją dalykų padėtį 
r lai su ja susitaiko. Anie- 
ikos liet, katalikai uiekuo- 
uet uebepakęstų socialisto, 
ir laisvamanio ‘atstovo Va- 
nngtone, arba tokio konsii- 
< > New Yorke. Kad tas vie
ns šiandien užima katali

kai, ( nors dar ir be pilno sa- 
o valdžių ingaliojimo) —- 
ai skaitome teisingu Liėįu- 
ps valdžios žingsniu -—ir 
.urime pamato tikėti, kad 
Lietuvos valdžia nesiduos 
suklaidinti . nepamatuotais 
Haudiniukų troškimais-^at- 
imti iš - Vašrugtono aukštai 
Ažsipėlninsį> ir didžios pa
garbos vertą' žmogųv-r tik

r
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MARŠBUTAS
Kuu. Kemėšis lankysis po 

lietuviu kolionijas K. D. K. 
S. reikalais sekančiomis die
nomis: . • "
Liepos 11 Ansonia, Clonn. 
Liepos 12 Watftrbury, Conn. 
Liepos 14 Hartford, Conn. 
Liepos 15 New Britain, Conn. 
Liepos16 Mo. Boston, Mass. 
Liepos 17, Cambridge, Mass. 
Liepos l& Brighton, Mass. 
Liepos 19 Norvvood, Mass. 
Liepos 20 Montello, Mass^ 

Liepos 21Middleboro, Mass. 
Liepos 22 LoweIĮ (dienų)

■ Lawrence (vakare) 
Liepos 2^ Uastok, \į !- 

Liepos 24 Manchester, N. H.. 
Liepos 25 Athol, Mass.

• J

(iįsinysY ' moteries *ar vaiko te, ką gali padaryti dru-
ir sunkią, blogybę;»šitos-•rūšies nedarbas 
kenkia ne tik savininkams, bet ii* patiems 
darbininkams ; jis yra žalingas ir prekybai- 
promoiiei bei visuomenės gerovei; o kadan
gi .paprastai tas neapsieina be. prievartos ir 
sumišimų, tai. jis dažnai stumia į pavojų vi
suomenės ramybę.. Kad ta nelaime neatsi
liktų, nyra tikslingiau ir naudingĮau valsty
bės įsO^ūiaisJiihankSĮto,- pafealiniyt^į piie-- 
žastis, ^kuiįų (įeliai pramanoma kilsiant ne
susipratimą tarp darbdavių ir darbininkų..

b) Valstybe privalo.globoti darblninli'o 
sielos reikalas ir rūpintis jojo 

gerove.

Yra daug darbininko reikalų, kūnuos 
valdžia privalo ginti, jų visų pirma sielos 
gerovę. Kad ir gerair geistina-žmogui yra 
jo gyvybe, tai vistik ji ne galutinas jo tiks
iąs, kuriam jis yrą gimęs; toji gyvybe teta 
ketias, priemone, -pažįstant tiesą ir mylint 
gėrį, sielos gyvenimm tobulinti. Siela ne
šioja savyje Dievo paveikslą ir panaši į Jį, 
jojAgiūdį toji valdžia, per kurią žmogui į- 
sakyta valdyti žemesiiius padarus ir pada
ryti sau naudingą visą žemę, ir paklusnio
mis, jūras. “Fripildykit žemę ir jąpaverg- 
kit ir viešpatauki! ant jūros, žuvių ir dan- 

[gaus paukščių ir ant visų gyvulių, kurie 

kruta ant žemes75 (Gn. 1, 28). Tuo atžvil-: 
giu visi žmonės yra lygūs ir nieku nesiski
ria turtingieji nuo biedinųjų, darbdaviai 
nuo- darbininkų, valdytojai nuo valdinių 
“nes tas pats yra visų Viešpats ” (Romi 10; 

■ 12). Niekam nevalia žmogaus vertės žemin
ti — pats Dievas žmęgų valdo šu didele pa
garba — ir trukdyti siekti tos tobulybės, 
kuri veda į amžinąjį gyvenimą danguje 
Žmogus nei pats savo valia .negali leisti elg
tis su savimi priešingai savo įgimčiai, - nei 
gali norėti pavergti savo dvasią, nes čia kal
bama ne apie Teises, kuriomis žmogus savo 
nuožiūra naudojasi, bet apie ‘ priedermes 
Dievui, kurias reikia šventai išpildyti, Įš 
Čia seka, kad reikia susilaikyti nuo darbu ir 
užsiėmimo šventomis dienomis. Žinoma, 
čia nemanoma apie kokį nors didesnį dyki
nėjimą, tuo labiau ne apie tą nedarbą, ku
rio daugelis nori ir kuris- tik padeda ištvirk
ti ir pinigus praleisti,’ bet manom apie re
ligijos pašvęstą poilsį. Su- religija su jung
tas poilsis atitraukia žmogų nuo kasdienių 
darbų ir rūpesnių, kad jis galėtų pagalvoti 
apie dangaus dalykus ir kad atiduotų Am
žinajam Dievui Jam prideramos ir teisingos 
garbės. Tokia yra šventomis dienomis da
rytino poilsio esme ir tikslas; jį Dievas be
name .Įstatyme atskiru įsakynnt paliepia: 
“atsimink, kad švęstinu subatos dieną” 
(Ex. 20, 8). Ir pats savo pavyzdžiu pamo
kė, skirdamas sau ano reikšmingo poilsio, 
kad sutvėrė žmogų: “ilsėjosi septintoje die
noje nuo viso darbo, kurį buvo atlikęs (Gn. 
. 2? 2). . ■ ; '

Kalbant apie žemiškas žmogaus gery
bes, valstybe privalo visų pirma apginti 
S-argšus dubininkus, 6nuo gobšų žiaurumo, 
kurie nesivaržydami naudoja Jinones,. kaip 
paprastus daiktus savo pelnui. Nei teisy
bė, nei žmoniškumas neleidžia reikalauti 
tiek darbo, kad dėl to ir siela silpneįų ir. kū
nas dėl per didelio nuovaigip sunyktų Žmo
guje viskas, Tai gį ir jojo dirbamoji jėga y- 
ra aiiibriežtb tam tikromis ribomis, kurių 
negalima peržengtu Žiuoma, mankštinant 
bei vartojant, jėga stiprėja, bet tik tuomet, 
kai ji kart-kartėmis nustoja veikusi ir ;pt> 
silsi. Todėl reikia žiūrėt, kad Imsdieūk 
darbas nebūtų ilgesius, negu sveikata lei
džia, Kiek poilsio, privalo būti, spfen&ia- 
;ma iš darbo rūšįes, laiko ir vietos apvaluvų 
ir pilkių darbininkų sveikatos, Kalfiąkashi, 
įvaįraugių kasyklų darbininkų darbas yra 
daug siinkesnis ir sveikatai kėnksmįnges- 
misi jį reikia todėl palengvinti, trunųniiaiif 
darbo dieną, \ .Be to, • feik atsižvolgt į.’iųe«; 
tų kuką, mes nvfetai tos pačios rūšies daly 
bus yraJengvas vienu kųku,; bet ar jokiu 
būdu ar tik sų didžiausiu ’vaęgū tėpakelia- 
mas:WumetiL 7Neteishi^it. ytix reikalauti iš ’

tas suaugęs vyras, įtempdanuursavo jėgas. -- 
Ypač reikia saugoti vaikus, kad jie nestotų 
J fabrikas pirm tij metų, kada jų kūnas ir 
protas' yra užtektinai sustipTėj ę. Valkys* ‘ 
tęs amžiuje tebeaugančios jėgos vysta, ko’ 
jaunutė žolele, jei jos yrą naudojąnn 
anksti ir visas tolimesnis vaiko besu, 
mas tuo Vidu susitridcclo. j Panašiaį ii 
kurie mnatai netęi^ moterius, gmmsfc 

namų darbams; prigimties surėdynnpšiL 
namų darbai labai gerai saugo moteries ver
tę ir tinka vaikų auklėjimui bei visos šeimos 
gerovei, Aplamai, darbininkams reikia 
tiek’skirti poilsio, kad jo užtektų darbe su
vartotoms jėgoms atnaujinti. Pertrattlca 
privalo atstatyti^~snvąifotasr7ė^s7^Kmk  ̂
vienoje darbdavių ir darbininkų sutartyje 
/visados tūri būti ar pažymėta ar savaime su
prantama ta sąlyga, kad darbininkams y* 
ra užtikrinamasŠitas dvejopas*) poilsis, ki
taip sutartis nebūtų dora, nes nieks neturi 
teisės nei reikalauti, nei prižadėti apleisti 
priedermes, kurių žmogus turi Dievui-ar 
sau pačiam • t . .

c) Atlyginimo tvcu’kymas, y
f 

Dabar prieinam prie didelės svarbos' 
reikalo, kuris reikia gėlai suprasti, kad nei. 
vienos nei antros pusės nenuskrįąųduš. Ąt- 

' lyginimas nustatomas laisva sutartimi, ro
dos, kad darbdavys išpildė duotąjį žodį, už
mokėjęs suderėtą atlyginimą, ir kad virš su
tarto jis nieko, neprivaląs; tuomet, esą, ne
teisybė tedaroma,~ jet'darbdavys nustatytą^/ 
mokesni, ar darbininkas visą prisiimtą dar* 
bą atiduoti atsisako; ir tuose atvejuose, esą, 
teisiųga, jei vyriausybė įsikiša, kad kiek
vieno teises apgintų, bet ne kituose. Šito- ■ 
kiam protavimui teisingas dalykų žinovas 
vargu visai pritars, -nes yra nepilnas’, jam 
trūksta šiodo'Svarbaus. Dirbti reiškia var
toti sdvo jėgą gaminti daiktams, kurie yra 
būtini įvairiems gyvenimo reikalams, ypačy;^ 

- gyvybenųžlaiky^ “Savo veido prakaite tu 
valgysi duoną.” (Gnk 3, 19). Tat dų pri
valumu turi žmogulis darbas iš prigimties ; 
pirma, jis yra žmogaus awieiis darbas, nes • 
dirbamoji jėga yra jo ; ji jam visai priklau
so ir yrą, duota jojo paties naudai; antrą, 

. darbas yra bdtinas todėl, kad darbo vaisai 
yra reikalingi žmogui, jo gyvybei užlaįky- • 
ti; užlaikyti savo -gyvybę liepiaprigimtis, o . 
jos būtinai reikia Idausyti. ■ 'Tat. žiūrint .į 

"darbą,, kaipo į asmens darbą, nėr abejoji
mo, kad darbininkas gdli mažinti, savo at
lyginimo dydį, nes, kaip kad jis savo noru 
sutinka dirbti, lygiai taip-pat gali savo no- * 
ru pasitenkinti ir mažesniu mokesniu, ar 
jo visai neimti. Bet kitaip priseina spręs
ti? kuomet svarstomas darbo asmeniškmnąs 
kartu su jo būtinumu, nes tie du darbo pri
valumai tik mintyje, o ne tikrenybėje mūo 
viens antro tesiskiria.' Ir tikrai: gyvybę.pa-.

' laikyti, yra' visų ir kiekvieno priedermė; kas * ' ■ 
to nedaro, sunkiai nusikalsta. Iš to seka, 
kad kiekvienas turi teisės* ieškoti jo gyvy- * 
bei reikalingų dalykų, kurių įsigyti kiek
vienam darbininkui’ duoda galimybės ino- 
jkm-ns už jojo dnybų, Dmddnu kad dar-. , 
bininkas ir darbdavys laisvai padaro sutar
tį, milteliu susitaria dvi užmokesnio didu-. 
mm tai vištik visados liekasi galioje įgita- 
ties dėsnis, kurs yra augštesms ir pirmes
nis už susitariančiųjų norus iv, kuriuo .ei- ■ 
nant, ųžmokesnis privalo būtį mmaŽesnis* 
kaip kad to reikią taupiam ir padoriam dar
bininkui pragyventi.- darbininkas bū
tinumo verčiamas ar dar blogesnio vargo bi
jodamas, sunkesnes 'sąlygas priimtu kurtas, 
kad ir nebari, turi primiti ir kurias darb- : 
davys. ar taiųnmnkąs jm prinudh^ tar tas^- 
yra prievarta, prieš ktują^ teisybe šaukim 

Bet šitūosė ir tolygiuose atšitikuūuosG pa^- : 
kiek valandų dirbti į varnose darbo srityse 
kaip, apsmignjus Miubinlnkiysvoikatąv-ypaiS - , 
labrikuoše, —■ vyriausybė lai. žiūru" kad L

.. • ■ - , ■ - \'y

■..Kfth’ilrennns pbjisk nuo darbių ir roligijiah / 
PvU&ib: gvenUmuK dknottiM Wrt - .
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Paryžius. Roland AT. 
Boyden rezignavo iš vietos. 
Amerikos neoficiąlniio ats-, 
tovo talkininkų kontribuci
jos komisijoje. Jo rezigna
cija įeina galėn rugp. 1 ‘d, 
“Man jau. užteka viso to/’ 
pareiškė jis, Jo vietą užims 
veikiausia jo pagelbininlras 
pulk. Janies A. Logan.'

--------
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PASLĖKI; ALASK4..
■ _ *

Prez. Harding . su savo 
žmona pasiekė Aliaską ir pe
reitą neclėlią minėjo ten sa
vo 32.metu ženybinio gyve
nimo sukaktuves. Preziden
tas su savo žmona tą dieną 
buvo bažnyčioj, kurią pasta
tydino kini. Duncan, vadina
mas Alaskos apaštalu. Į tą 
bažnyčią buvo suėję indijo
nai ir po pamaldą preziden
tas su jais šnekėjosi. Mies- 
-tas, kur 'išlipo prezidentas 
vadinasi Metlakalitia, kurs 
.turi 5A001 gyventoją. Mies
tas papuoštas vėliavomis 
prezidentui pagerbti. Oras 
skaistus ir vėsus.

Kad Amerikos lietuviai 
nemaža nusvėrė ir daug- pa
dėjo Lietuvai laisvę atgauti, 
tai visi jau žinome. Kad tie 

., . patys Amerikos lietuviai
. daug turės nusverti Lietu

vos atstatymo darbe, apie 
tai iivgi niekas neabejoja.

**
Rodos turėtų būti aišku, 

kad Lietuvos valdžiai būtų 
labai naudinga, jei. čia Ame
rikoje išeivija turėtų savo 
-bendrą — rįiiktįnį organą, 
kurs .atstovautų ir reikštų iš-* 
eįyijos troškinius, nusista
tymus ir valią; Tokiuo. or
ganu buvo Egzekutyvis ko. 
mitetas, atstovaujantis tuos 
kurie norėjo statyti, o nt 
griauti.

Įįrmasai Lietuvos atsto 
vas^J. Vileišis jį sugriovė^ 
Jisai padegė tiltą, vienijantį 
Lietuvos valdžia su išeivija. 
Jisai, padegė jį dėlto? kad 
maiie pabudavosiąs -geresnį 
Mat? aname egzekutyvianH 
komitete nors ’ formaliai ir 
lygiomis teisėmis katalikai 
su .laisvamaniais susiėjo, 
bet gyvenimo faktai visuo 
met rodė, kad katalikų pu 
sė yra be palyginimo didės 

■ nė, • stipresne, kad ‘ geriau 
tarp savęs sutaria irikad da
resnę intaką turi Vašingto
no valdžios .sferose.

Uoliam^ socialistui liaudi
ninkui tokia padėtis buvo 
•nepakenčiama ir nepriimti
na, ir dėlto vietoje egzeku 
tyvio komiteto išdygo pilie 
čių Sąjunga, reiškėją minčių 
ir vilčių laisvamamškos išei 

. vijos. Katalikams - buvo 
liepta glaustis po jos spar
nais, ■
' Dingo Vileišis, žuvo pi- 
•liečiu sąjunga. Katalikų tau 
ta ir-gi turi savo nušistaty■ ' 
mų. Išbuvome kelis metus, 
be bendro, oficialiai išeivi
ją’ atstovaujančio organo. 
Fer tą laika katalikai' nėšy- 
kį. mėgino pritraukti kitas, 
sroves prie bendro _ darbo. 
Menkai tepasisekdavo. Mes 

. .mokėdavome nusileisti. Bęt 
jie nemokėjo dirbti in Už; 
miršo ■ Lietuvą, mylėti.- , Jie 
Vis dairėsi į pašalius. - .Ga> 
lop jie pradėjo irti ir krik-, 
ti,. Nei bendros minties, nei 
stiprios organizacijos jie ne
beturi. Jų keli išauginti biž- 
neliai — laikraščiai, baitai, 
Agentūros ir t.žp, rojų tū- 
lų asrneųų biziuškų. gabumų,

* .• _■ bėi nerodo vįsuomėninūs ir 
tvefnunosips . jegoSp : nei-gvdėlto, kad ten pastačius.sa- 

t Lietuvos meiles, Tuo tarpu yu sriovės/žinogų. Jeigu šO:
. ' ■ ; - • - X ’
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GAVO-VALDŽIĄ. i

Kairo,' Egiptas.—Nuo lie-j 
pos 5 d. Egiptas patampa1 
neprigulmingu. _ Ikšiol jį 
valdė Anglija ir nuo Turki
jos'stojimo. karan Anglija 
ten laikė karo stovį. Dabar 
egiptiečiai. gauna valdžią į 
savo rankas. • ,

XII GIEDRIINKy SEIMAS
■'■į ■

Kreipkite Domę.

,DeĮ gražesnio^ ir pasek- 
mingesnio seimo, didesnių 
pasekmių ir kitų vietinių 
aplinkybių seimas bus ne 
27—29 dd., bet 29, 30 ir 31 d. 
d. ,Ėiepos-July, Maironio 
Parko, svetainėje, 
ter, Mass. '

: Šis seimas bus kilniausias 
moksleivių gyvenime. Vi
suomet prakaituodavome 
siirūkusiuose miestuose, o 
šiuosmet galėsime - kvėpuoti 
tvru oru ir rišti ateities L_ **

; klausimus Įkvepiančiam; mū
sų didžiojo poeto Maironio 
sode. •

Kviečių visus Giedrinin- 
kūs fr Alinimus dalyvauti 
seilne ir rišti visus patiek
tuosius klausimus Maironio 
giedroje.

“Į darbą,, broliai,, vyr’s į 
. vyrą!

Šarvuoti .mokslu vien gi
liui

*
l’aiinsme arklų, knyga Iv- 

.'rą ;

Ir eisme Lietuvos keliu.” 
Petras P\ Dauzvardis, 

Gied. Centro Pirm.

IVorces-

KPIKALAĮ7JA 
ATLYGINIMO.

\ Mm, Mass; Miss įsa
kei© S-pimiey pareikalavo iš 
Beverley’o policijos virši
ninko $150,000 atlyginimo. 
Ji važiavo automobiliumi ir 
policistaš to miesto, šovė į 
jos automobiliu už pergręi- 
ta važiavimui Minėta mote- 
ris buvo sužeistą. :

i

e

. TnWp(KIT.

Tie, kurie esat pirkę tikietUs L. 
1). S. Conn. apski\ išvažiavimu 
b-iržeįio-t(f d. 1923 VVatrrlmi’y, UL 
su šitus Puipomis atHišuitkite• 

■•723 gaus pltmksmį vertos $1.50. 
152 gaus kainvuį vertes $;JŪO, 

. 1400 gaus ' plunksnų, vertes 
$2.50./ ' . /

- VHndnęti daiktaL-raikiasi' pą 
sekančią antrašu: Pratik Kava
liauskas, : M itulbiirt St.,įNėw 
Aritriiir (’nmk . 'AtsiimkU, arba 
■įttHiąskttltupcmiį Ir. iįtuinptį už llk»- 
aut prisiuntinni’. ■ ■ į"

F. Kavaliauskas

< r *

Rengia LDS. New York’o ir New 
Jersey Valstijų Apskritys

LIEPOS-JŪLY 22 DIENĄ, 1923,

BLOOMF1ELD, N. L

Toj pat vietoj kui» buvo pereitais 
metais.

Prasidės 1 vai. po pietą.

Bus Didžiausias šutum—-Burum.

Visi apylinkės lietuviai kviečia
mi. būti ant- šio išvažiavimo, ne& 
tai bus didžiausias ir gražiausias 
išvažiavimas su turiningu progra
mų. Važiuodainių išvažiavimą ga
lite nevalgyti, ir negerti, nes ink 
lietame išvažiavime bus visokių 
valgių ir gėrynių. Programas su
sidės iš lenktynių, virvės trauki
mo, dainų muzikos ir prakalbų. 
Kalbės garsūs kalbėtojai —r dar
bininką užtarėjai. Vienas .kalbė
to jas bus tik-ką atvažiavęs iš Lie
tuvos ir’ kiti garsus kalbėtojai. >

Gerbiajnv lictuviai-dąrbininkait ■. 
Atsilankykite ant Šio taip; gražaus 
išvažiavimo! ’ liemkitne visi.dar
bininkų reikalus t Juk tat vienin
tele organizacija,, kuria mes dat- 
Mniiikai galime džiaugtis. ’ fStai 
tos orgaukaeijos veikėjai deda 
pastangas, kad surengus.puikiau
sių, pramogą į kurią, kviečiami 
kaip LDS. na riai taip ir pašaliniai 
ntsiiaiiky ti. ir pasimatyti, ’ pasikaį- 
būti bei pasidalinti įspūdžiais k 
tuomi paremti virš minėtą -orga- 
nizaeiją, . -
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RUKAUNGAB pastovua var- 
terat nNmkntfef
vesti* didelį chorą ir vaikų chorą. 
Alga gera, ineigų taip-gi yrą ne
mažai.. Tegu atsišaukia pas 

Kun. I. Kelmelis,
207 Adams St’, Newark, N. J. 
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Kiekvieno Suvienytų Valstijų

Bdj{$EN ęoįfBM 
*jęw¥©Rn,u. «■*:

GIMINĖMS LIETUVOJE
— p e r —

BREMENĄ
^BIiAėw vokiečių; laivu 
ĮBKluose/l klesos kambariuose. Auto- 
SEuotA /Linija. Lietuvos Ėmfgra'ntams,
'Informacijų kiąusk vietos agento- arba

NORTH GERMAN LLOYD
192 Washington S-t, Bostos, Ma3S.

pas savo' aptifikorią— 
kaina tik 35 ir 70e. Per
sitikrinkite', kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdŽiojimų.
F. AD. R1CHTER Jc CO. 

104-114 South 4& St.

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR jy' 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

Nuvyk skaus
mą šalini

Jį Kaišas petys, meS- 
.lungiškas trauky
mas muškalų, iš- 

ĮB- nurytas' sąnarys*;- 
visuomet yra drau
gais didelio Sferas, 
eo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus- 
greitai pašalintas. Pain-Ejpellerii ir 
rkauima# yra mirtini priešai- Nusipir- 
kito jo bonka Šiandien ĮįMSijįmiįSa

US MB ūmi <OOSE.
' * ’ *

t

, 8I0UK CITY, I0WA. malonūs, gerj.
>■^1- * --------------“"į i mačyli uioum pBiBpyxuę musysią

ytniei JĮv. K»aonijoa gu lietuviškomis seserimis, kadan- 
ir mSMKuniui diiisimmk

S^anunentn. '

Didele btfvo bitž. 24 diena sv., 
sąramai. ImAš K»;to ?» ta«® »**»» *

dienos ypatingai ^aži vaikeliai,, 
pas kuriuos pirmą kartą apeilan- 
kė Viešpats Jėzus. Laukę tos die- 
,nos ir didesnieji vaikai pas ku
riuos apsilankė Dvasią šventa per 
Dirmavonės Sakramentą. Džiaugs
mas buvo taip-gi ir visiems ma
tant mūsų bažnyčioje Jo Malony-

“ ‘ Norėtų jis
matyti čionai parapijinę mokyklą

gi vaikų nuo 7 iki 14 metų yra 
terti 200, mažesnių trip-gi dauge- 
lis ir skaitlius- vis »ug& Mokyk-

Jftekurhį iiganyBias. Jeigu vai
kai painirSta savo prigimtų kalbų, 
gali prarasti ir tikėjimų. Dėlto- 

‘gi privalėtų būti mūsą visų lietu
vių priedermė; ir tikslas kuogrei- 
ičiausiai. atmokėti parap. skolų ir 
.pastatyti mūsą mylimiems vaike
liam parap. mokyklą, kuri juos 

tį~ vystaM Einami’ Keta .Uvias kaip tarnauti Dievui ir

WATERBURIO LIETUVIAI 
—DARBININKAM

Šiuomi pranešama Water 
bury’io lietuviams darbiniu 
kamš, kad 4 4 Darbininką?r 
galima gauti pas vietos lie 
tuvių veikėją, darbininką 
gerb. Juozą Šaliūną, 844- 
Bank St., Waterbury, Conn. 
Tenai pas. jį galite visuomet 
gauti mūsų laikraštį.

KŪDIKIU

c

įpratimai.

P

r-fe.

'Žlunt gyriuje tftt taibu' 

ana htto frOdenlimt r«U 
kalu (domiu: btUIani!iom» 

motinom* Ir motinoms jau
ny kaukiu

KSdlklę aprfiplnlmaš Irpe- 
rijimas yra dalyku gyvos 

''svarbos ielniynal ir UutaL 

ir mes jautiame,, kad. tai 
yra dalykai, knrj mos tu- 

. rimt roguUarUkals laiko- 
tarpiai* «MnįJr. laimi 
tu^rUimtkl

, SPUAIPSNIS XVII.^

įpratimai yra pasekmės atkartlną 
veiksmą. Ivadangi kūdikis neatskiria 
blogo nuo gero įpratimo, tai motinos 
privalumas butų pridaboti, kad tiktai 
geri įpratimai butą užvedami ant niln?

* ties, kadangi labai sunku atmoklntl 
kūdikį, kuomet jis jau pramoko ko
kį įprotį, ■

Itegulluriskumas yra kertinis ak
muo, ypatingai kalbant apie kūdikio 
kuria l'iinkeijns, valgymą, miegojimų, 
ėjimą lauk. . Itegulinrlškumas reiškia, 
sistemą, ir jei motina tikisi gauti 
šiek tiek pnsllslo ji ^url Šistemątlnuo-

■ tl kūdikio priežiūrų.

■ Titliirliį į mokinimas.
Kūdikį gulima pramoktai! vartoti 

tinkama! toilelo sėdyne gana anksti, 
Jauninusias kūdikis pramoks uuudoti 
puodą jei jis bus ant jo pasodinamas 

. fegulhu'išlm klikų Utis dienų,. Regulta- 
riškurnąs yra pirmos svarbos dalykas. 

.Gerinusias laikas yra po pusryčių, Ir 
nereikia paisyti jokio- durim ar smagu
mo, kuris kliudytą ši tanu Iš pradžią 
iš motinos bus rolkulnujuimi begalinės 

; kantrybės, bet teząįtatns gerai pąmo- 
. kės pastangas. Motina turėtų įsltė- 
myli: vitlantįą. kada kūdikis pridirba 
pala. Sekiinčią Uloną Ji tą pučių va- 
kimių turi palaikyu jį ant puodo. 'Puo
dų galiniu Taikyti mit ludių, tidp kad 
kudiktat ritslsėduta j<> migarukė reta* 
Jusį_j motiną, Jei veikai Inga, tai lul* 
Ryti penktas ar di'šhutį mlnutų. Pa
ilgėjus, kūdikį gulimu inuumklntl myk-

* U, >l(Hiėii, irt’ kitu kokiu ženklu duo
ti žinią, kad- Julium atėjo. Motinu tu*

- jrlTtatl kantri, bei galą gido daug laiko 
būs sutaupyta 1‘ė.l‘dvtl svarbą Šito į- 
pratimo negailimu . '■• ' • 1

Nors daugelį syklą tmrm.nliiTr, - sveb 
tam kūdikis uorufkulauja gydytojo 
priežiūros, bet tai laimingus atvėjls 
retai pasitaikąs, -’lelga kiidlkls liesl- 

. Jaučia . gerai, urbu n.i'šlplėhtju taip, 
kaip reikta, molinu,tioiurėtų vilkinti

ANT Amerikos kranto daug Mietų atgal,
Shuvo laivas, VežS jis vyrus ir moteris. Jų tar* 

kdriū Bnis yeĮ|ad tabb /
Swienj^ų Valelijų Pręzidentu<A’

Šioje šaly Mekviėnaš vyras ir moteris turi lygią 
progą. Bet ją jis turi pats išdirbti. Tas reiškia* - 
kad tik didžiausias iniirtijimas tegali laimėti. O* 

•■'tas- galingas mintijimas turi gyventi.sveikame 
__ stipriame kūne. Ir štai kode! ta motina, kuri nori • 

savo vaikui suteikti lygią progą, turi prižiūrėtu 
kad jis gautų gerą pradžią kūniškai, lygiai ir

* protiškai.
u

ir kaip geras pienas yra gyvybes maistas, tarp 
Borden’s Eaglį Pienas yra pripažintas pienų ka
raliumi penint, kūdikius. Reputacija, kuri stovi 
už vardo Bbrden aut pieno blėšinių yra vaisius 
ilgų metų patarnavimo. Pasirenkanti Amerikos 
visuomenė, laisva pirkti ką ji nori ir kur nori, 
apsvarstė ši didžiulį pieno klausimą ir didele di' 
džiuma rado, kad Bcrden’s Eagle Pienas yra 
vienatinis pienas išąuginimui stiprių ir sveikų 
vyrų bei moterių. •. .

Idant žinotumei kaip vartoti Borden’s Eagle Pie
ną kūdikį penint, mes jūsų kalboje esame paren* 
gę pamokinimų kaip paruosti jf kūdikiams visų ' 
amžių, taipgi .vaikams* kurie. nedamaitinamf ir 
nedapenėti. Jei4ų pamokinimų nori, išpildyk že
miau esantį kuponą ir pasiųsk j| mums šiandien, 
o. mes juos pasiūgime visai dovanai?

THE BORDEN COMPANY

KOKONAS
Pažymėta, tankią Literatūrą Nori 

Penėjimo Valgiai, doi Kūdikių
Instrukęijbs Vaiką, , Knyga
Vardas _____________ _ .—________ —-—--
Adresas --------- - ------------ (Litkuanūm

Bordesi 

« £»mraiag|’

■ nisčs, nvmuilus kūdikis, Jei. Jam su- 
; eikianui tiiikanui prtažiura, rūpestis. It

takumus penus, ur tui iš . krūtų penė
jimo, ar tat iŠ Borden’s Eagle Pieno, 
ktfomet motinos pieuas išsenka, turėtų 
iStfugti tiesiui į sveikų, normali vui- 
cinkij. yiilijouiU ir milijonai kūdikių 

: Saugo į (Imtus berniukus bei mergut
es iš sukomblniivimo. geros įuotiniš-' 

kos priežiūros ir dvutinančio maišto,
■ kurį suteikė Borden’s Eagle Pieuas.
Editnt Lietuvė niotimt pinotų Borden’s 
Eagle Plėnį, The Bordeu Gompany at- 

'■ipausdiuo Lietuvių. Raiboje pilnas pe- 
. •liejimo instrukcijas, parodančias kaip- 

prirengti Borden’s Eagle 'Pienų kūdi
kiams įvairių amžių. Jei nori kopiją 

:51tų lnstrųRcijų, išpildyk vienų iš ku
ponų, kurį patėniysi ant’jmsRelbhnų, 
ir pasiųsk jį kompanijai, o ji su no
ru pasiųs tau visai dykai, drauge su 
dailia knyga.

sTitAiPsxis xrnt.

Pramoklntiiuts Pūslės.

■ ■ c
KMttyQ«de»ei^i “DM

;ninko” N& 65 įl
Nors jau. ne pbma^ to 
nėja švs Jtrrgto Kareivfa Dįnių 
ją ir jos norius primesdami 
Jadvygos padalkas, nepįrį3»<? 
!L. P. Bonų ir tt. ’ M f
:gn j& tokie tn fr A Jo 
^pdyČhu prie gg^įį stūlfOu. į 
k*d taip nėra kaip ten yra- 
soma, tai negalima užtyĮSU ir p 
likit visuomenei manyti apfe f 
J. K. Dr-jos narius intarfta j 
itęisngaL Visa kaltė yra. ptfcr 
■tama tai kad' šv. J. K. Efe-ja't 
davė iš' iždo pinigų

' lėšų padarytų per * p&mk^jj 
.600 metų Vilniaus gyvavBn* ; 
;kad neaukavo iš iždo Lietuve 
krikščioniškai akcijai; tas yra L 

• i > 'T
visuomene žinotų delW n 

davė ir neaukavo ir kad ap» 1 
turėtų supratimą neklaidngą* 
štai delko: Daugelis narių nė 
kad draugijos turtas būtų did 

‘uis ir jeigu pinigų daugiau' tti 
Etai yra stipresnė draugija’ B Mi 
-ji-naią&i-geriatt~i?ažošk—S&- 
įdelto kad jie-kokie lenkbemtei 
.bolševikai kaip kad tas korė 
prilygina. Rašo Vietinis, kad i 
pirmininkas atsisakė. Bet a s 
■me susirinkime nebuvau tai ir 
Žinau, gal atsisakydamas ir aa 
įks& dėlto, bet X BitoUN, y 
rimtas vaikinas, nedarys to 
nerimto, darbo, nes jšrmū 
.rankose visa draugija; bet gal 
■ta buvo priežastis. Kas-link 
Domino, tai aš negirdėjau 1 
vartotų gatvinius žodžius ant 
siriiikimų ir žinau kad A. Dom 
šeimyna trys ar keturi-’ vaikui 
ir moteris ir tokiame gyveni 
brangenybės laike reikia . pra 
venti, tai ar galima kaltinti, I 
L. L. P. bono neturi pirkęs? 

‘žinau kad laisvamaniai, sočia 
tai, bolševikai, komunistei, g;’ 
jo pirkti ir nepirko, bet apie j 
.tyli. V. Dantelius ir-gĮ turi B. 
P. boną ir nuo pat pradžios 1 
pe lietuvių katalikų .arb.uoj 
Buvo Tautos Fondo 24 sk. pir 
ninku kelis metus ir nenuilsta] 
ir geriaušie giedorius prie iv. 
cilijos choro, kuris yra, Ir. Jte 
.parapijos. Kas-link, gerk lik 
no J. Kasakaičio liepimo raš 

‘tai aš labai abejoju, ana ad Iii 
kad gerb. klebonas nebūna to 
scbinldmų, nes nepriktensj p 
šv. J. K D&joą bet k&ipfiKn 
Vietini informavai apie ta% tai 
Įėjo ir pasakyti, bet ne- Kprav 
džiuoti. Ir man rodos kad ta 
ta ramai kad “liepė7’ dėlto, j 
katalikiški laikraščiai tavo ko 
pondencijas paskelbtų. .

. i Visų tų korespondencijų j: 
mas yra supykusio žmogaus, 
hie patrijotiškas ir krikŠČioniši 
Anais metais, kada, ta ypata 
;vu supykus aut Šv. J. K. Dr-jo 
jos narių ir negalėjo lieti savo 
apykantos per katalikišką sj 
dą, tai atliko tą darbą per' 1 
Ivamanių ^Vienybę/* Ten ri 
darnas lygmo šv. J. K. Dtw j 
-karvės ų pirmininkę ¥1. Blk 
•prie balno ir vaikėzo nemok* 
poterių kalbėti ir tt. ir V. Dd

. Ui ųtaas pačiais kompfimmtaM5 
šino hr kitus neapleido. Šv. J. 
D. parašė atsakymą per “Dm 
ninkąH ir “Garsą’* o kiti Ą 

■ vardžiuoti nepaisė, nes žinojo j 
per iaisvamnių laikraščius vfc 
mot yra niekinami katalikų 
bėjai, šv. J. K. D. nariai gėri 
aukos iš kišenės o ne iš iždo, 
rie tik galėjo, aukavo Vilniaus 
vadavimui ir kada buvo 
•kun. Bumšą su pikWb®mįt 
-krikščiėn^kos akcijos LičtWv 
iTamsta, Vietim,' ar‘ tau labai s 
kuprisiminti ir apie^ katalikų 
rii^ darbusj.im efck buvo pąrip 
Įirijfij --Šį. KhLje^ul.
vaidintas teatras “Kantri Abi 
:irf kurį laba® -gerai atvaidiĮriį 
įač kantrios Alenos M 
mmftiskriti' ir Jdeį iriri wiMr 

- jar. t rodos, rasto tririų i 
kon'spbndeneiją buvo g*Km»< 
minėti, nes tas buvo gegūila M 
>23;?' -

žmonijai tautai; kaip gyventi 
ant šio pasaulio ir kaip atsiekti 
Dievo pažadėtąjį dangų. Brr“ 
gus, Teiksiliiigas yra mo’ 
ku be jo - apseiti, bet išganymas' 
brangesnfe ir reikalingwiiis,

Pasibaigus iškilmėms dirmavo- 
nės, vaikai buvo nufotografuoti 
prie bažnyčios.

• Priėmė Dirmavonės Sakramėn- 
tą taipgi ir nekuria užaugg žmo- 
nčs.

Ant pietų klebonas nuvedė vys
kupą ir kunigus svečius pas savo 
tėvus kur buvo jiemsv, viskas pui
kiai paruošta.

; Ši iškilimnga dirvą buvo labai 
įspūdinga parapijai ir visiems* 
nebus taip greitai pamiršta ir jos 
pasekmės., vilimės bus geros, fcau- 
■kiame:.pasitaisymo žmonių dvasiš- 
?kai ir tautiškai ir su? JDievo pa- 
gelba galima tikėtis kad- neužilgo 
atmokėsime parap. skolų ir su lai
ku matysime čionai prie bažny
čios pastatytą-puikių parap. mo
kyklą Dievui ir tautai.

Vietinis.
<

.Prielankus jis yra mums ir rūpi
nasi apie mus ir mūsų parapiją. 
Kada dabartinis mūšų klebonas 
kun) Jurgis Čęįna tapo iššventin- 
tas į kunigus, atsiuntė jj pas miis 
apie 10 mėnesių atgal ir šiandie
na atėjo pamatyti kašmyrą nuveik
ta.* Ši. parapija turėjo daug 
vargo, bet dabar ačiū Dievui vis
kas virto kitaip, viskas eina pir- 
myn, z _

Minėtame sekmadienyje apie 40 
bernaičių ir mergaičių kelios mi
nutes prieš 8-tą vai. ryte buvo po- 
tromis nuvesti į bažnyčią į jiems 
.paskirtas- vietas. Mergaitės bu
vo apsirėdžiusios baltai, su velio- 
naiš ir rūtų vainikais, Bernaičiai 
btfvo taip-gi švariai, gražiai apsi
rėdę ir su prisegtomis baltomis 
gėlėmis, Altoriai buvo puikiai 

■papuošti baltomis, maloniai kve
piančiomis gėlėmis. Nors buvo 
labai šilta diena, bet žmonių susi
rinko pilna bažnyčia. Laike šv. 
mišių šv. Cecilijos choras po" va^- 
dovyste gerb. E. Šlapelio labai 
gražiai pagiedojo. Klebonas pa- 

fsakė pritaikintą pamokslą, atsi
žvelgdamas pirma į mažus vaike
lius, po tam į. jų . tėvus ir . ant-ga
lo į visus susirinkusius. ’ Komu
nijos laike vaikeliai poromis pri
ėjo prie altoriaus priimti Jėzų. 
Labai įspūdinga buvo matyti kaip 
.gražiai ir povaliai, kaip- angelai su 
'sudėtomis rankomis vaikeliai arti
nosi ir grįžo atgal nuo altoriaus 
Dievą priėmę. Bos Šv. mišių vai
kai atminimui buvo nufotogra
fuoti prie bažnyčios. -

Antros iškilmės prasidėjo 10':30 
vai? ant kurių vėl susirinko pilna 
•bažnyčia žmonių. Tuo jaus prieš
:šv. mišias apie 40 bernaičių ir 
.mergaičių kurie rengėsi priimti 
dirmavonės sakramentą, panašiai 
apsirengę kaip'Pirmos Komuni
jos vaikai, 10 mišių tarnautojai ir 
kunigai svečiai, katedros klebo
nas,. vienuoliai/vienas jaunas, ne
seniai- įšventintas kunigas ir mūsų 
kleb. Vedė vyskupą į bažnyčią, 
'Laike procesijos šv. Cecilijos cho
ras giedJojo uEece Saeerdos Mag
nus. Vyskupui užimant paskir
tą vietą šone altoriaus^ mūsų kleb. 

• pradėjo Šv. mišias. . Choras vėl 
neapsakomai gražiai giedojo, kad 
kunigą! ir vyskupas negalėjo atsi
gėrėti, pamiičo visi šilumą be
klausydami choro giedant. Po šv. 
mišių Vyskupas pasakė ilgoką pa
mokslą pagildamas lietuvius tu
rint tokią gražią bažnyčią, gerą 
tvarką ir švarumą.hažnyeioje. Ra
gino- visus prie stipresnio susivie- 
.nijimo, prie daugiau darbavimo
si su kleb. atmokčjimui parapijos 
skolos.’ Šaukę prie uolesnio dar
bavimosi išganymo reikaluose, 
prie tankesnio’ lankymo Šv. Sak
ramentų ii* prie užlaikymo įsaky- 
'mų. Pagyrė chorą kad taip ge
rai išlavintas ir taip _pųikiai pa
giedojo. .Pagyre mišių tarnauto
jus už gražų prie šv, mišių tarna
vimą. Pagyre vaikus už gerus 
ant katekizme klausimų atsaky
mus. Džiaugėsi, vyskupas kad 
taip skaitlingai žmones susirinko 
ir visame buvo labai užganėdin
tas.' Ant galo .kalbėjo vyskupas 
apie pašaukimą, ragindamas bt^r- 
n'aičius prie kuidgystūs,’ e 

. tęs prie įstojimo j viohuolyhą. Ga
lima tikutis) kad^ iš mūsų pai-ap. 

. .rasis, tokių kurie noyčs Dievui vi* 
’ įsiškai atsiduoti?.ir tTam' tarnauti, 
kadangi, yrai tokių kurio jAū lankoj 
k* kiti rengiasi prie; .au^tRrių 
mokslo, . Klebonas taip-gi vįėw 
me vakaro ’ ilgai kalbėjo ąpiė . _
mokslp reikalinguMąirpatarū• ateit,tetrikus.vfenū
vam^ siųsti jvalkfis į aųgštesrias ’* ’ ’ .
mokyklas. - \

Labiausiai .vyskupas Mžsnnterev 
j savo mūsų vaikais kad'tokf gra*

1

2

i'

-isseis 
šie dalytai gali iškraipyti taulikio. iš-hlntii cukrumi, ir padaro kūdikiam 

maistą kuris, yrą geriausias duoti ka
da motinos, pieno neužtenka, arba jis; 
nėra tiek stiprinantis kaip pelkėtų.

Idant Lietuvės motinos Žinotą kaip 
vartoti Borden’s Eagta Pieną, <l?he 
Borden Conipany atspausdino Lietuvių' 
kalboje pilnas penėjimo iustrukciias. 
parodančias kaip priruošti Borden’s 
Eaglė Pieną kūdikiams įvairių amžių. 
.Jei nori kopiją šitų instrukcijų, išpil
dyta Vieną iš kuponų paskelbimuose, 
kuriuos matysi musų laikrašty, ir pa
siųsk Jį kompanijai, o ji .noriai prisius 
visai dykai, drauge su puikiu kūdikių 
knyga. . ‘

Skaityk Situos straipsnius kas savaitė 
ir pasidėk ateičiai.

Olų UiU-ltUl* KilĮL .IftKlUrjJj Ll 
vaizdą. Piršto čiulpimas ir gi yra blo
gas Įprotis. Reikia neutlaidžlai pirštų 
iš burnos atimti, o kūdikio domę nu
kreipi kur nors kitur, arba prisegti 
spllkute rankoves prie Šono.

Per kefetų gentkarčių tūkstančiai 
lietuvių motinu Išaugino savo kūdikiu^ 
su Borden’s Eągta Pienu. Jos tą da
rė dėlto,. kad jų drauges rekomenda
vo tų pieną ir dėlto, kad rado jį už
ganėdinančiu. Bet, ant nelaimčs, dau
gelis Lietuviu motiną niekados nebu
vo pilnai infprnuiotos Rodei Jos aptu
rėjo šitą puikių rezultatų. Eagle Pie- 
■nūs yra puikiausias ir gryniausias iš 
šviežio,, saldaus, riebaus pieno tinka- 
nnal sumaišytas su rūpestingai apgry-

""" ', 1 1 1 1 ""' .1 11

Yra daug sunkiau kūdikį prainokin- 
ti sukontroliuoti savo-šlapumo pusių. 
ĄbėlmrU ta pati sistema gera kaip aną 
sykį minėjome. Suprantamu, kūdikį 
Uit puodo reikia sodinti dažniau, gali 
būti, kas valanda, jei jis nemiega. 
Laipsniškai jį galima įpratinti parody
ti kada jis nori' šlapintis.

Vcrkhaas.
- Verkimą negulima skaityti paprafL 
įnu pas kūdikį, ne® tui.vKnattata bu- 

: bis, kuriuo , jis pareiškiu savo norus. 
Jei sykį kūdikis patirs, kad verkimas 

: duos ko Jis įtari, jis -pripras ir perdaug 
ią privilegiją vartoti. Banku tą pa
pratimą panaikinti, bet yra galima 
prižiūrint, kad visko jam butą kas rei- 
knfingiU ir pavelijant jam verkti iki 
užmigs. Bet Jei kūdikis verkią prisl- 
įnyges. be jokios matomos prležustiesf 
‘iil motiną gilti nužvelgti ilgą. Papras
tai kūdikis, nori, kmL jį paimtą itnt 
ranką Ir liovytitsl,'.ir jei motlini jam 
pasiduos, tai tupės kaprizą, iėpumą. -

Į.a ros ^pi'išlii pini puls. ’
Maži kiidlkiiH turi jtapnithnij; Įta

riuos taip'sunku piinalktntl kaili Šita 
: lituimąsl lovoje,Pas senesnUis kuili- 
khlP priežastis gali Imti kokiame nors 
nervų siifrlme, jtet • dlcTžlunirtje utvėjiy 
bąyū stoka pirmais mėnesiais Unbltb 
lito ftu ntyduus pratinimo 'kmitrollimtf. 
Miyn pu«v.'■ Benesitimbs vidktimk ne
reiklu duoti sk’y,sjjmą yėlid/pii piety.-

Numniintoją kudtkjid nemiklu duoti, : 
pusiTodiivlmą sū’gįiŪtoJa. ‘ Iš Tiltus Apart to, kad JleMieštoJu'- itateljiie, <

• » -<

PER f
' ARbALIEPOJlį

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IB * 
TIESIU KELIU

Lietuviai važiuojanti į Eiliavę aptan- 
kili lenkų juostų (koridorų). Visa, trečia kle- 

sa padalinta į kambarius ant 2-jų, 4,-rlų ir 8-nlų 
lovų.

■ SfPeciialiaiit Kalėdų Išplaukimai*
S' S. ESTONIA..............liepos 18 
S, S. LITUANIA......... .Rugpjūčio 8 

lįfesShiS Nėw SČorko ,-ir Bostono į Bunburgą H03.5O, 
t Pillinvų $106.60,' 1 Libavų ar Memelį lOT.- 

■ IB bostono į New torfcą per Fttli Rlvėr Linijų, 
Krelpklt&i urie vietinių agentų,

' • .. ■ X .’ - • / . *>.
............. . iTHBii.hi—to

<t>

9*. *31 Wi4* nedąvfir neaimav®.
’?$?LSUvisuomene žinotų dėl

L4FMETTE REALTY S»WMHY 
Mes perkame ir parduodaipe namus, ūkės, krautuves j ap* 
draųdžiam namus, rakandus, autmnobiliuš, sužeidimus ir 
tt., Su visais reikalais M’eijildtčs į m^s agentūrą ir būsit 
Užganėdinti; , , ’ '■ ■ •' v .

LAFAYETTr REAtiy ęOMPANY;
. ■ REA^.EmTI-l & iSSUJKANOti

456 Massachusetts Avanue, ’ .Cambridge, MasM. 
VINtfoS J. DEGUTIS STROKAK, Staviiitatad.- i

t

■ ' piZABETH, N. J.;

Birželio 22 d. buvo užbaigimas 
Šv. Patrikę augštosios mokslainčs 
mokslo sezono. Gavo diplomus 
“elasieal’’ skyriaus trys, komer
cijos 22 mokiniai. Garbes ženk
lais apdovanoti: aukso medaliu 
uz matematiką apdovanojo' tėvas 
Mathetv T. A. B; Sudaides Zošią 
C. Pavydžiukę. Aukso šmotą su
keikė kun. Biohard. O’Brieii iž 
elasieal skyriaus Zosiai Pavydžiu- 
kei, . Be to dar gavo nuo Uonsig- 
norio Moekel aukso pintinę ir 
knygų dovanoms., Zose atvažia- 
tvo iŠ Lietuvos, su motina ir dviem 
'broliais, pas tėvą 1911 m. 7 m. am
žiaus. . Matėsi tuomet jos nepa
prastas gabumas. Kada vyresny
sis brolyis užgrajino ant armoni
kos,. o jinai su savo 9 m. broliuku 
pradėjo šokt lietuviškus šokius, 
tai visi stebėjosi, kad tokia maža 
mergaite gali taip gražiai šokti. 
Turi patraukimą prie mokslo. Ža
da stoti kolegijon studijuoti le
dynų kalbą. Nors savomis pastan
gomis siekia mokslą, bet matosi, 
kad neištautes ir laikui bėgant, 
isusilauksime energingos veikėjos 
lietuvių tarpe.
i Lietuvių Šv. Petro ir Povylo 
įdienoj po mišparų buvo inteikti’ 
diplomai pradinės mokyklos mo
kiniams. Tą padare gerb. klebo
nas kun. "žindžius 17-kai berniu
kų ir 13-kai mergaičių Klebo
nas ragino jaunuolius siekti aukš
tesnio mokslo, o tėvams išreiškė 
papeikimą už neatsilankymą baž
nyčion ant pamaldų.

BiiC 24-tą d. Vyčių piknikas 
buvo pavyzdingiausiEe visais at
žvilgiais. • Newarko dainininkM 
.savo išlavintais balsais, Knksmiiiū 
publiką. . Gerb. P. Daužvardk 
Įpasakū prakalbą ir pabrieŽė,- kad 
darbininkai turi suprast, mokslo 
svarbą, reint moksleivius einan
čius aukštesnius mokslus.. Pasą-į 
kĄ kad. turtingų pastangomis iš-, 
auklėti, turtingiems ir tarnauja, 
^avd pastangomis baigt mbfesluši 
tampa iiidividualistaiš; ' tarnauja 
tik sau, uit skriauda kitiems. Grie
že muziką ir. Moku jaunimas. Bet 
tar visi lietuviai supranta reikalą 
paremt jaunuolių gražų darbut 

Štai mūsų lįlięčių ,Klubas IK 
"sibiiladojo’igii’ms/; ■ j
į L. D, S. 16 įiopos susirinkimai 
pripuola 2^ liepos. Būkite visi

i xw

i§ 'svarbiausių,; ųžgirsfte labai in> J 
drnifių naujumų po seuuo, o teįp< 
pat lifeivcškitir ūmi jų narių* .... *

• ’• Vietinis.
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j ~ VIETINĖS ŽINIOS

I
? GAVO ŠIRDIES

( SKAUSMĄ.

Neišpasakytą—‘fsnnitką-- 
į tari “Keleivio” burdingier 
į rius “Kuryer . Codzienny/’ 
į Širdį jam suskaudino žinia 
' apie ‘■Bojędynek .Pilsuds- 

ki'ego ^z ministrėm yvojny 
t Szeptyckim.” Pasakė, tai 

“Przykra Afera/’ Girdi 
net slinku įsivaizduoti, kad 
“byiy Naęzelnik Panstiva 
Polskiego, Pieinvsžy Mar- 
szalek Pulsiu, Jozef Pil-

- -.«■

&

jr Budskin galėjo eiti dvikovo/i
p __ .j,_ l ■__/ u.:*.».
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811 savo politiniu priešinin
ku. Panašiai galįs pasielg
ti tik “rozmarzonv studeiit 

tu 

okochanke.’
Tokie daiktai nei filoso

fams, girdi, negalėję nei 
^sapnuotis._____________ -

1 Be abejonės ir biirclingbo- 
siui “Keleiviui” širdį skau
da, kai ponai lementuoju.

Kada lenkų šovinistai nu
kovė Lenkijos prezidentą 
žemaitį Narutavičių, tai Pa- 
derewski išgirdęs apie tai 
apalpo. Turbūt ne vienas 
lenkų ponas ir po dvikovos 
Pilsudskio ' sų Šeptyckiu 
apalpo. ■,

Ir ypatingas daiktas: ta
da baisūs skandalas Lenki
joj kilo dėl lietuvio, dabar 
taip pat dėl lietuvio.

dūmą yra trečias ~Suv. Vals
tijose. P-le Valentuke for- 
eign exehange skyriuje dir
ba.

. P-le Bronė Valentuke dir
bo ^Darbininke nuo pat 
jo įsisteigimo. Dirbo lan
kydama N oreross' pradeda
mąją mokyklą. Paskui dir
bo Lietuviu Prekybos. B-vei 
ir jai dirbdama baigė High 
Sehool ir lankė Bostono imi-, 
versitete biznio administra
cijos kursą. Pereitą vasarą 
buvo išvažiavusi Lietuvon ir 
ten išbuvus arti metų prieš 
penkias savaites sugrįžus 
Bostonan gavo vietą minėtą- 
me bankų. v

DĖL MOKYKLOS.

PėtnyČios vakare, liepos 
6, 1923 buvo laikytas susi
rinkimas dėl lietuvių vasa- 
rinės mokyklos. . _ _ „ 

Susirinkimasnebuvo, skait
lingas, bet kurie atsilankė, 
rimtai svarstė mokyklos rei
kalus.

Tarpe svarbesnių nutari
mu buvo šie: Pasiųsti laiš- ** ♦
kits tėvams prašant finan
siškai paremti mokyklą pri
sidėdami vieną dolerį nuo. 
kiekvieno vaiko. .

Taipgi buvo tariama, jei- 
gtm bus patogu,į surengti iš- 
vadavimą mokyklos naudai..

Buvo ineštftpUr delegatą 

Jaruševičių Kad būtų -gali
ma išvežti vaikučius' ant 
'“ Castle Island” City Point 
ir kad jie galėtų gauti gėri- 
mti-ir kitų daiktų kuriuos 
įmestas—pagamina—vėliniu 
Svetimtaučiai kiekvieną me- 

ūtą laiko panašius išvažiavi- 
DARBĮNINKU BANKAS, jmlls į-a| pasiten’auta

Bėgyje" sėSnų 12 mėne-japie tai, idant-lietuvių vai- 
siii Bostone bus Įsteigta dai’-p^lc'a'- galėtu pasinaudoti ta 
bininkn kanka. Tą daryti.pi°8‘a*

*“ ■ • ** •'■f TTV*_ • . 1 « *T"Y *| *

nutarė Order of. ‘ Railroacl 
Telegrapliers, kurie turėjo 
čia savo suvažiavimą; Tele
grafistui jau vieną banką 
turi St. Louis mieste.

Varg\ AI. Karbauskas ga
vo laišką nuo vargnameistro 
Radzevičiaus, kurs praneša, 
kad šv. Petro bažnyčioj var
gonus įtaisysiąs ankščiau, 
.negu žadėjo. r _ . __

CTAIG4 MIRĖ
LIUDININKAS;

Pereitą pelnyčių Pomber- 
ton skvero Teismo Kame 
staiga mirė liūdi įlinkas
Artimu H. MeLean iš Mel- 

Byla ėjo su Boston & 
geležinkelių kompa- 

L

ATPLAUKĖ SU DAUG 
PASAŽIERĮL

Cunard linijos laivas Sa
mana iš Liverpoolio atplau
kė j Bostona.su 2017 pasa_-_ 
xioriin. . ‘

GAVO AUGŠTĄ VIETA
- ■ t . ■ ,4 ‘

Nuo panedėlio p-lė Bronė 
Valentuke pradėjo dirbti 
Bostono Dirst .National 
Banke prie Eederal St. Šita 
banka yra viena iŠ didžiau
sių Suv* Valstijose ir jos 
foreign exchange pagal di-

INUIO ĮSTATYMAS 
GALIOK

TSTno liepos 6 d. įliejo ga- 
lion Massachusetts valstijoj 
i siatyipaš, . reikalau j antis
viešose mokvklose. mokini- «.
mo Siiv. Valstija konstitu
cijos. Tas mokinimas pra
sidės nuo aštunto. pradeda
mosios mokyklos skyriaus ir 
tęsis augŠtesnese mokyklo
se. •

n.
i v
k New !

Engiand 1 
ljCokfI

[Pardavimui pus Jūsų Krautuvininką > Penkių kokybių
Į KLAUSK GELTONU SU RAUDONA JUOSTELE PAIŠELIO !
L EAGLE MIKADO
į LAGLE PRNCIL~!PMFaNY, NEW YORK ■

DR. A. J. GORMAN
(GUMAU8KA8)

DANTISTAS

Tel. Brockton 5112—
(Kampas Brohd Street)

705 Main St,, Montello, Mass,

«

VA^'av?» Kukardų, visokių Ženklelių, GtazikuCIa, Ant* 
l_zix m v Lt V v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir j tižų dr-tes vardą* 
STRU PAS CO.,e 90*92 Fcrry St. Newark^ N- J.

l

ruse* 
Maino 
nija.

. I. ; i
' SOTIMI BBKORP A

• J

Dęmpsey-Gibbons ' susirė
mimo paveikslns norėta iš 
New York’o pargabenti 
Bostono laikraščiams kuo- 
greičiausiaA. Tai specialia 
traukinys iš New Yorko lė
kė be sustojimo į Bostoną ir 
atlėkė per 4 valandas ir 5 
miliutas. Seniau traukinus
- ‘ , * * 

greičiausia. atėjės iš New 
Yorko Bostonan ėjo 4 vai, ir 
17 miliutu. .

l.i
l

3!lL. So. Boston 8488

DR, J. C. LANDŽIUS
LIHTUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
608 BROADWAY, 

■OUTH BOSTON, MAM. 
_ (Kampa* G St ir BroadypajrJ! 
VALANDOS ž 9-^H, 2^4, 744?

' /_____  ■ TeL So. Boston 821
LIMTUVYS DANTISTAS

DR.M. V. CASPEB
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkėlė ofisų po Mtu 
425 BaOAmvAY, So. Bobtobt, Majų. 

Ofito ValaMoti 
Nuo 10 iki 12:80 ryte ir nuo 1:10 

-7-ū^®4r5nUq-fi:8Odr»“VFyiii6— 
Ofisą* uždarytais snbato* vulrm-afa 

Ir nedėliomlij,

| DIDELE EKSKURSIJAI 
į—. LAIVU! ' "s 

ūt=

ŪH . ■ • 4 ’..... _ 30
SSoiitli Bostono Lietimų Ukėsų.Kliubąs rengia dide-aį 
|S Ii išvažiaviina laivu “Mielinei L Perkin-s” ant salos,RS 

Rąinsfbfd Island,' 15-tą dieną Liepos, X923* Laivas |g 
Š išeis nuo jVtlantie Avė., Eastern Avenue Wharf kaip ag

10 vai. ryte. Todėl stengicites pasipirkti tikietus iš |S 

gj anksto. Tikietus galinta gauti pas Kliųbo narius ar- |g 
pį ba pas gaspadorių, B. Kontrimas, 361W. Broadivay. g|

Visus kviečia,

s

(LE

X.
■»

Ii Mttų South Bostonu 

DR, H. S ^TONE
AKIŲ SPECIALISTAS
I99» W. BROADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v, vak,

□g»♦ ‘

Pirmininkui A. Bendorai- 
Č.iui atsisakius nuo pirmi- 
ninkvstes, i jo vietą tapo iš
rinktas J. Tuleilds.

Sekantieji' delegatai nuo 
žemiau pažymėtų draugijų, 
atsilankė ant susirinkimo :

T. Jaruševičius nuo Šv. 
Kazimiero B. K, Draugijos,

J. Tuleilds — Šv* Kazi
miero B. K. Dr-jos,

A, kaleekas — Keistučio 
Draugijos,

O. Navickiene MdtėTij 
.Sąjungos.

A. Bendoraitis —- Vyčių 
17-tos. kuopos.

Taip-gi klierikas S. Knei- 
žys ir kiti mokytojai dalyva
vo- susirinkime.

Po ’ susirinkiniui gerb. 
moksleivis Daužvardis pasa
kė gražią ir įspūdingą' pra- 
kalbelę ragindamas visus 
remti Įdek galint mūsų jau
nuolius moksleivius. Tą'pa
tį vakarą kas kiek galėjo 
■prisidėjo’ aukomis.

K.
Sekretore.

p *

SAKO JIS PRANEŠA' VISUS 
SVEIKATOS TAISYTOJUS

čia stiprumas ir viekas tiems, 
kurie yra silpni. .

Tik pasiskaityk kst p. Olyde Stanley, 
iš Oneida, Tenn., sako apie tų dalyką: 
“Nugu-Tone duoda stebėtinas sekines 
po trumpo laiko vartojimo. Jis yra 
saugus ir ištikimas,, suteikia stiprumą 
ir grynumu visoms kūno dalinis. Jis 
yra geriausias už visus sveikatos tai- 

. sytojus. Aš labai patariu jj visiems, 
kurią sveikata- yra nupuolusi.” Nuga- 
Tone turi duoti stebėtinas sekines, nes 
jis- yra smFū^Uts, iš. aštuonis vertin
gų sveikatą-, stiprumą ir gyvastį ’LeU 
kiančių, sudėtinių, šitie vaistai, ku
riuos vartoju medikų profesija visam 
pasauly, padaro gausų, raudoną krau
ją. stiprius, tvirtus nervus ir sveikus 
vyrus ir moteris. Pamėgink ji pats ir 
įsitikink. . Vienam pilnam mėnesiui gy
dytis tik $1.00; Nuga-Tone’ą pardavi
nėja visi geresnieji aptiekinlnkui pozi- 
tingal garantuodami,, kad suteiks pil
ną patenkinimą, arba pinigai bus su
grąžinti (garantiją rasi prie kiekvie
nos bonkelčs.), arba tiesiog.pasiųs ap-, 
mokėtu paštu National. Lahoratory. 
1038 S. Į\'abasft Avė., Cbicago, pasiuih 
•tus jiems $1.00.

‘ (Adv.)

Lietuviu- Ūkesu Kliubo Komitetas^
• anl

. Tel. So. Boeton 270

J. MAC DONELL, M. D.j 
gąUūa tutikalteti <r IMmMhA 

Omo Valandos:
Ritai* iki 9 vai. Po pietų nu X—I.J 
.__ Vakarai* nuo 61kl 9.
5M Broodvay, Bo. Boitoi.

/
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PARSIDUODA
PARDAVIMUI Drapanų Krautuve. 

Stalais ir rakandai turi būti parduo
di ltibai'greita-t ir ptgi:a±'r*AtsfšnTiktt'pas- 
M. N., 565 Main St, Cambrldge, Mass.

• 1 (10)

PARDAVIMAI
19 LOCUST ST., DORCHES, MASS. 

9 kambarių namas, giltas ir šaltas van
duo, maudynės ir skulbynės. Pirmos 

^TūSieš' stovyje.' KtiJnUV^.žOO.GSlima- 
matyti tarp 2-7 po pietų kasdieną. 
Kampinis namas, 1 karo garadžius.

28 LOCUST St., 6 kambarių mūrinis 
namas, šiltas .ir šaltas vanduo, mau
dynės fr skalbynės, elektra. Pirmos 
klesos stovyje. Kaina $3,500.

24 ir 26 LOCUST St. 7 kambarių 
< mūriniai • namai. Kiekvieno .kaina 
$2,800. Gasas ir toletai yra.

ARTHUR C. BIU.D Y
20 Cliauncey Pi. Jamalca Plaki

Tel* Jamaica S39—J.

*V. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT

. VALDYBOS ADRESAI.

t

Elzb. Mlelnlkienė, pirmininkė, 
44 Cedar St, Hartford, Conn.

C. Labickleng, vice-plrminlnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conių 

P. Lablcklenė, iždininkė,
.44 Madison St, Hartford, Conn, 

Marijona Katkauskaltė, fiu. raštininkė,
16 Atlantic St, Hartford, Conn, 

B. PundžfenSCprot raštininkė,
19 Walcott St, Hartford, Conn, 

šios draugijas susirinkimai būna kai 
antrų nedėldienį kiekvienų"-mėnesio, 
bažnytinėje salėje, /’ T~

ICUNARD
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ PER 

LIVERP00L 
ant naujų, didelių, puikių aliejų 

^varomų laivų:
SCYTIIIA.... .Liepos 26, Rugpj. 23 
S AMATU A........ Liepos 12, Rugpj. 9 

Greitas, patarnavimus į Liefuvų ir į 
visas Baltijos valstijas. Puikios vie
tos,. gerus valgis.

Taipgi iš Neiv Yorko, ypatiškal pri
žiūrėta, kelione į Lietuvų ir visus Bal
tijos valstijas kas utaninkų ant trijų 
marių milžinų,, su persėdimu Soutk- 

ainptone ■’ . .
MAURETANIA, AQUITANĮA, 

BERENGARIA.
Taip-gi reguliariai išplaukimai tie

siai į Hamburgu ant naujų aliejumi 
kūrinančių laivų. 3 klesa (i Billavų 
$1.06,5(1). (i Hamburgu $103.50. Karės 
taksų $5.00.

CUNARD piniginiai orderiai išmo
kami Lietuvoj greitai, užtikrintai, ge
rai.

Dėl iu formacijų kreipkitės prie vie
tinio agento arba į '.

THE CUNARD STIAM SITIP' 
COMPANY LIMITED .

'126 Statė Street,
Boston, Mass*

t *

. VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt. 
Geriausios Palangos Trejankos, stam

bi, 60c. už pakelį arba 6 už $3.30. 
Puplaiškių pakelis 35c. arba 6 už $1.75. 
Trukžolių 30c. pakutis-, arba 6 už $1.40.

žolės sutaisytos nuo nervų, fšgųsties, 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tat yra vienos iš geriausių 
medicinų nyo visokių- nervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85c., G už $4.50.

Knyga "Daktaras Namuose” aprašo, 
visokias žoles ir su daugeliu naudin
gi) receptų — $1.00. ‘

Mostis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50.

Drukuoti laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65c.

Viskas būna su prlsiuntlmo kaštais.
M* BUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester, N* Y.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J03 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

$
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Įsidega Greičiau 
Ilgiau Dega 
Mažiau Kainuoja

VISOKIO DIDUMO

111 DevonshireSt., Boston, Mass.
—TELEFONAI— Main 2723

Vasaros Šešių Vakarėlių gražus 
laiko praleidimas

Bažnyčios Darželyje
nuo LIEPOS 9 iki 14
•t‘x'M ’. v- ’ x ' *■ Sa

Muzika, Šokiai, gėrymai ir kitos vaišes bus |
Pirmos Klases f

INEIGA 25 CENTAI .. ■ VAIKAMS10 CENTU
~....,.t j—,

Pelnąs tiplioneiBažnyčios .. 
Visi po kaitrai į Darželį! : <

/ DR. JOSEPH WENREBE .
90 Huntington Avė., Boston, Mass. Me
dicinos Profesorius Uuiversi tote. ’ Spe* 
cijaltstaš kraujo, skutos ir šlapumo li
gų, taip-gi reumatizmo. Kalba lenkiš- 
vakae. Pėtnyčlomis ir nedaliomis pri
imi. Ofiso valandos t nuo 2 iki 7'vai. 
ima pagal, sutarti. Telefonas Bark- Bny 
0379. Rezidencijos Roxbury 5397—R.

• 1. Išimu.tonsihis. ■ . g
2. “ Nutraukiu X—Ray paveikslus, visų dalių kūno. &
3. Pritąikau akinius. • ®
4. Gydau aštrias ir chroniškas ligas, vyrų, moterų , ir vaikų,

, ■ DR. j. C. LANDŽIUS .. |

506 East Broachvay J South Boston, Mass. ė

t 
T 
T 
T 
T 
? 
T 
T 
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DARBININKAS ' 'X
/ • J

366 TFesf Broadivctį^ . Bastau, Mass. ■

BOSTONO IR APIELINKIŲ BIZNIERIAMS
Turime labai gražių, sieninių didelių ir ma

žų KALENDORIAI, kurie jūsų norėtumėte, kad 

tokie būtų laiku atspaudinĮi,. prašomi ateiti Į 
“Daibintako’3. raštinę ir pasirinkti. Basiriuki-1 
mas didelis..

(■3 ■ ©

Visokiems dirbtuvės dar
bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas, : Mokama alga 
laike mokininĮosį.

AMERICAN RUBBER 
COMPANY

Arti Kendall Sq., Cambridge

ę-i

DAKTARAS HENRV C. TURNER l
- •’ ■■■ ? . i

Buvęs soiiluu-1094 IVūsliington Št., Notivomi, Mass,- ir šiuo.laiku luvlgęs’ . ® 
. mokslų Harvardo Universlte Ir M'ĮisHiieliusetts .ToclmdlogtJos Institute $

gavęs laipsni, pratioša Imti Jirti įn'ndėjo- geiiomk gydymo prųkttkų It & 
. • ■ ■ ' . 'iipfdg^vehu |m> mriuėvlu. ’’ ‘ ‘

. .444 MASSACHUSETIS, AVENUE, BOSTON 18, JYTASS. | 
< ” , -Ū ■ Kampas Colunibus Avęnue - \

Telephohe Buck Bay 8240. ' '
. . v .. ... ...... (

Viiiitnddsi t 2 iki 4 ir G iki 8:30 vilk, RytihPs vilk Ir imdėt imnš. susi tu vus.: S

| (APDRAUDIMAS)

£ . Imant Insurunce (ApdrnudF 
$ mų) nuo. ugnies ant namo arba $ 

automoblliau? nelaiiiiės ir pavo- g 
gįmo . arba suhiušhno krautuves S 
stiklų, tėniykite idant apdraus- g 
tumėt ąor -atsukančius kompanb B 
jas, idant nelaimei atsitikus gau- ’® 
tumėt pilnų atlyginimų* Mes re- 
prosentuojain tvirčiausias ir ge- s 
Tinusias kompanijas Amerikoj ir S

$ me.s užtikrimun  ̂pilnu atlyginimų L 
$ nelaimės atsitikime. Bostono U 

žymiausi lietuviai biznieriai v U' S
® proi’esljinnilal yru -ninsų klijen* Į J 
ffi tai,, klauskite jų apie nųisų pa* 5* 

tUrnavimų. •
| EKSPERTAIUGNIES y 
I APIPREKIUOTOJAI p 
$ ApdTuuilžinnfr namus, rakau-
® liūs, iiiHomobiUns. ir taip tolinu, į s 
© .kreipkitės į mus dol gėriauslo h 
< pa tarnavimu Naujoj Anglijoj, $ J 
©■ Ahdrnu(II)mi skyrius pn; Vudiivys- ® 

te JONO 1L -KAiZLAUHKO. ■ « jį 

|yiNGENTA,JENKIIK| 
| 6'Beacon St., Boston, Mass. | 

U’eL Hiiymat’kot 5840—5811 |

- \ Tel. Malu 2483

GEORGE H. SHIEIDS
ADVOKATAS 

811-812QId South Rnilding
294 tVashington Street , 

.BOSTON, MASS.
Valandos: 0 A.M. Iki 5:80P, M. 

Gyvenimo vieta :
10 Wiwthrop Stbtet, Eabt Bostou 

Tek East Boston 152—J.

PIRMININKAS -T VI. Paulauikaa,
314a 8-tli St. Tel. So. B. 3335—M. • 

VICE-PIRM. — J. Jaruša, ’ .
440 E. 6-th St., So. Bostonu Manų 

PROT. RAŠT. —-A. Janušonis,
. 1426 Columbla Rd., S. Boston, Masa, 

FIN. RAST. — K. Kiškis,
428 E. 8-th St, So. Boston, Masa* 

IŽDININKAS — L. švagždis,
111 BowenSt, Šo. Boston, Man. 

TVARKDARIS — P. Laučka,
893 E. Fifth St., So. Boston, Mau, 

DRAUGIJOS anraSas reikale —
366 Broadway, So. Boston, Mart. 

Draugiją savo susirinkimus laiko 2-rj 
nedėldlenį kiekvieno mėnesio 1-mų vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 H. 
Seventh St, So. Boston, Mass,

PIRMININKAS — Vincas Zaleckae,
81 Mercer St, So. Boston. Mum. 

.VICE-PIRM. Antanas Pūstelis,*
■ 146 Bowen St, So, Boston, Maita. 

PROT. RAšT. — Antanas Macejūnas, 
, 45G F. 7-th Šių So. Boston, MažA
F1B RAST. — Juhzapaš, Vinkevičlus,

906 E. B’vvay, So, Boston, Mass* 
KASIEBIUS — Andrius Zalleckag,

807 E. 9-th gt, So. Boston, Ma**, 
MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,- 

‘ 115 Granite St., So; Boston, Masa, 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mene* 

. elniu* susirinkimus kai pirmą nedBk 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Wa*hlngton St., Boston,. Maja, 6-tį t* 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na* 
rlų *u aavlm at»lvefiklte prie musų dr* 
jo* pdrašytL J

Wv30WEV. Bt RAiEIfflKM 
DRAUGYSTES VALDYBOS

PIRMININKAS — J. L.: Petrausku, 
Gritf Stt So* Boston, Mum.

VIOE-PIRM. Kasya AmbroMB, 
; / 492 B,- 7-th St, So. Boston, Mąsa. : 
m0T*..ftAšT, - Julius Savickas, 
*. 111 Bowen Sv., So. Bostou, MnaKt 
FIN. RAŠTININKAS — J. švagidy*, 

171 W< 54h St, So. Boston, Mana, -
KASIBIRIUS — A. Naudžiau**,

885 U Broadsvay, S. Boston, MtMt 
MARMALKA--J. Saikia,

X W so* Boeton, Mm«*
Draugija laiko *u«lrlnktmuB ka* treč3t 

l n»d4kU4nl kįkkvitno mėneaio, a-rg vaL '

^PIRMOS RŪŠIES BARBERNfS >
Nukerpam plnųtaiš vyrams, metų į

H gilioms ir vuikiūns. . |
h Turimo visokių kvepiančių tohlųl 
n kų pi liukams. n
ų - Ahūkfte Ir por^tikrluklte, aS'tid! 
^ klu, kiul busite patenkint^ -“o i

[■ u,..S,■ tAMK - L 
j 116 DORCHESTER AVENUEi i 
į SOUTH įpSTONįMASS. Ji
i (rai® At i W tfštį it./Sittū’ parapijų# 49S

Bavanth’ SL, Routb Botton, Mmm, '

Bostona.su


1

*

£

V

Kaina 4 centai

V »

1 •..•-V. 1 j! ,W

. - 4 . “
»*__»■ v ■ -I - Y _ —

VIII, Ko. 77.

1 . • '

OrgĖM* Amerikos

Rymo Katalikių

Jitozapo Darbininkę

Sąjungom*
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Katalikai'turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali- 

■ ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis,, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos; Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. * >•

Vyskupas Kilian, .

D A R B I N I JT K A S
’ — Eiita—- .

ŪTABNINKklS, KETVERGAI8 IB 
SUEITOMIS.

Nt6trbdi M4.50
Ulrubežy metams ..............IS.SO 

DARBININKAS _
866 Broadway, Boston 27, ]£**•■ 

Tel, South Boston 620.

J
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KAIP DU GAIDŽIU
■ PEŠĖSI.

• Berlin. —- Lenkijos du vy> 
riaušių vyru suvaidino pa
sauliui linksmą komediją. 
Garsusis Pilsudskis susipe
šė su karo ministeriu kuni
gaikščiu Šeptiekiu. Buvo 
šitaip.

Ketverge vakare liepos 5 
d, buvo surengta šauni vaka
riene paminėjimui atsisvei
kinimo Pilsudskio su armi
ja. . Taigi toje vakarienėje 
garbės svečiu buvo Pilsuds
kį. Buvo ten žymiausi Len
kijos ponai ir valdžios atsto
vai. •

Pilsudskis, vyno, pusėti- 
. nai-įkaušęs, ėmė, visai atvi

rai kalbėti. Reikšdamas sa
vo atsisveikinimą su armija 

, jis nesigailėjo komplimentų 
Lenkijos . valdžios yiršū- 

' nėms. Dabartine Lenkijos 
valdžia, sakė. Pilsudskis, -sur, 

sakė, kad kaipo' teisingas 
1 kareivis nenorįs remti ban- 
Y~ ' litų šaikos, kuri pasmirdusi 

. nedorybėmis. Pagalios" pa
kėlęs balsą Pilsudskis, kaip 
perkūnas, išgriovė šiuos žo
džius: “įžeidimai, kurie, ant 
manęs buvo verčiami, reika
lauja ' kraujo!” Baisus 

K triukšmas kilo tarp svečių.
■ Karo ministeris gen. Šėp- 

. tieki pa jutoj kad Pilsudskio 
perkūnai taikomi tiesiog į

- jį, nes gen. Šeptiėld stojo už 
Pilsudskio iš armijos paša
linimą, Tai gen. Šepticld 
priėmė Pilsudskio griaus
mus už pašaukimą jo dviko
vom Nenorėdamas pasiro
dyti bailiu, tuoj iš baliuje 
esančių oficierių išsirinko 
sekundantus ir pasiuntė pas 
Pilsudskį. Pilsudskis kovą 
priėmė ir vakarienė iširo.

- •' Tuoj prie salės durų atsira
do automobiliai ir Pilsuds
kis su gėm'Šeptiękiu leidosi 
už Varšavos į sodą, kur bu
tų patogu peštis. Nudundė
ję į. sodną, pasirinko pato
gią vietą. Tau tada aušo ir 
buvo pėtnyčios- rjdas, kai 
gaidžiai pradėjo giedoti, tai 
dū gaidžiu' žmogiškuose pa
vidaluose stojo kovon, t. y. 
Pilsudskis maezelnik' Pails- 
twa ir grafas generolas. Šep- 
ticki, Lenkijos karo minis
teris, stoja mųšin. /Parkas, 
kiir tas mūšis, pyko vadina
si Laz i enkmvski. Pilsudskis 
kirtosi su privšmiųku 'Su 

; tuo revolveriu, su kuriuo, jis
- ' neatsiskyrė garsiose kovose 

J . už djčizną, Per plauką^ Pil- 
• sudskis'nepataikė savo prm-

šinįnkui gera šeptickiiii 
Bękuudąntaį suriko, kad

■ kova pasibaigė ir jalu gai- 
Tikvvienas 844ą gimimo dieną. * ■

r,

J

Į

sekundantas parpuldamas 
ant akmens susižeidė.

—KAP LYGYBĖ, TAI
lygybe.

—■■T.

London,. — Anglijos par
lamente svarstoma divorso 
įstatymas. Sumanytame į- 
statyme sakoma, kad prasi
kaltęs vyras turi moterei 
mokėti alimonę.. Tai lordas 
Birkenhead sumanymų kri
tikavo ir sakė, kad tai ne
teisinga vyrams. Reikią pri
dėti, kad ir prasikaltusi mo
teris turi mokėti nuskriaus
tam vyrui alimonę. Tada 
busianti lygybė/

t

«

VAGYSTĖ PRINCO 
RŪMUOSE.

Rymas. — Princo Carlb 
Giustiniani Bandini ?o tar

nas ir šoferis padarė suokal
bį prieš savo viešpačius. Su- 

a*?.- įy. į0,
v* :

5*’

^įtšitę'prįmilė’
Žino4
ntvu^v
Policija ieško 
Piktadarybę jie 
naktį apie 2 vai.

Purų pabėgo, 
piktadarių, 

papildė

I

IŠPLAUKĖ.

New York. — Laivas Le- 
viathan išplaukė Europon 
su žymiais pasažieriais. Tas 
laivas yra didžiausias pa
saulyje ir perdirbtas iš. vo
kiečių laivo Vąterland. Per
taisymas atsėjo $8,000,000. 
I vietą kaizerio paveikslo į- 
statytas prez. Hardingo pa
veikslas ir tą vietą, kuri kai: 
zeriui buvo skiriama,' užėmė 
Suv. Valstijų Darbo Sekre
torius Davis su savo šeini v- t.
na. ‘ Sekretorius vykstą 
Europon tyrinėti ateiVystės 
klausimą. .

NEPATENKINTI
RINKIMAIS.

Konstantinopolis. — Tur
kijoj pasibaigė rinkimai į 
parlamentą. Pasirodė, kad 
valdžios opozicija be galo ne
patenkinta ir primeta Ke- 
malo valdžiai visokių sukty
bių rinkimų metu.

Konstantinopolyje turkai 
Veda baisią, agitaciją prieš 
graikus ir apskritai prieš 
svetimtaučius. Svarbiausia 
tai jie panaudoja boikotą; 
G iriasi, kad . dėl turkų boi
koto jau 485 graikų krautu
ves turėjo užsidaryti. Tur
kai tikisi ekonominiu boiko* 
tu greičiau graikus išnaikin
ti, negu pogromais.

MILIJARDIERTO 
GIMTINE.

Tarrytown, -K Y. i— 
teitą nekėlią .Toliu' I)r Rock- 
efeller rainiai šventė ■ savo

. SALTA MASAiRĄ, •

B erti n. -—Euronojšiemet 
vasara šalta. Birželio mė
nuo Berline buvo šalčiausias 
per pastaruosius 200 metų. 
Vidutinė temperatūra buvo 
53% laipsnių. Šalčiausias 
birželis buvo 1773 m,, kada 
temperatūra buvo 54 laips
niai. Be to. šiemet birželis 
buvo lytingas.: Berline per 
22 dieni lijo.

. PRIEŠ NEGRUS.

Tuskegee, Ala. Čia yra 
garsusis negrų institutas į- 
steigtas prieš 42 metu. Tai 
yra negrų švietimo centras. 
Dabar" Čia gali kilti baisios 
Skerdynės tarp baltųjų ir 
negrų. Tam priežastis yra 
ta, kad prez. Harding yra 
paskyręs tame mieste įsteig
ti ligoninę sužeistiems neg
rams’ ęx-imreivąm^ ,už $2,- 

paš&yzb' nedalelsti'^am/plė^ 
nui ivykti.*r a/

ŽMOGUS ŽUVO 
AUDROJE.

Murray, Iowa.—iCa siau-. 
•te didėlė audra, kuri pridarė 
gana didelių nuostolių. Vie
nas. žmogus liko užrautas. 
Murray buvo -atkirstas -nuo 
susisiekimo telefonu ar tele
grafu, tad ir visų nuostolių 
dar nesužinotą.

KETINA AREŠTUOTI..

London..— Anglijos val
džia ketina areštuoti dalį A- 
nierikos laivo Leviathano. 
jūreivių, kai tas laivas at- 
plauks Anglijos uostan. Sa
ko, kad dalis Leviathano 
jūreivių yra buvę. Anglijos 
jūreiviai ir jie esą dezerti- 
rai. Todėl kaipo tokie turį 
būti suareštuoti ir atiduoti 
teisman. Tokių tariamų de- 
zertirų yra 75 aut Leviatha
no. ■ ’

DAUGŽMONIŲ
NUPLAKTA.

Oklah am a C Uty, <?kla.—Pa
teisinimui gubernatoriaus 
AValton pasiuntimo milicijos 
i meną pavietą sustabdvti 
ten netvarką, tapo-paskelb- 
ta, kad pereitais metais Ok- 
lahoraos valstijoje' liko niv 
plakta nemažinus kaip 2,500 
žmonių.. (rubernatoiiUxS ir 
norįs sustabdyti tolei gove
dos siautima;.

Ūki6 Ministerija y- 
ra įsteigusi daugely apskri- 

r_ čių žeme# ukįo kursus i kur 
daroma paskaitas iš įvairių 
žemės ūkio šajkų. Nuo š. m. 
pradžios Ž. įtL M. pasiūlė 
apskritims įsikurti žemes ū~- 
kio skyrius, pjL'ie kurių veik
tų javų valymo stotys išrū
pintus* tobulinti • gyvulht 
veisles, Tuo tikslu yra už
pirkta 90 št. vidutinių ir di
džiųjų angliškųjų ’ jorkšyrų, 
taip pat bergširų veislės kui
lių: ., Kiekvienas kuilys val
džiai kainuoja 17 Svarų ster
lingų, . bet savivaldybėms- 
jie atiduoda už pusę kainos; 

Galviju veislei pagerint nu- 
pirkta_25._št. iš danų raguo
čių, grynos “|iųnų” veislės, 
.kuri rasta tinkamiausia Lie
tuvai. Tinkamiausia ar7cZm 
veisle Lietuvai yra -žemaičių 
arkliai. Tuo tikslu Plungės 
dvare įsteigtą šėmaičių veis
le^ "pelynas. Pa-

__ . ..
veislei supirkta Angluose iš 
pasaulinio Kuko paukštely- 
no 400 št. orpingfonų veislės 
vištų kiaušinių. Tie kiaušir 
niai buvo pardavinėjami že
mės ūkio draugijos rengia
moj parodoj Kaune š. m. ba
landžio 6, 7 ir 8 d. Kad pa
kėlus Lietuvoj sodininkavi
mo šakas, statoma 6 džio
vyklos vaisiams ir daržo
vėms džiovint, kas paragins 
ūkininkus 'tinkamiau prįžiū.- 
rėt sodus ir daržus. Paragi
nimui geriau vest ūkio kul
tūra, Ž. Ū. M. skiria Šiemet 
pusantro miliono litų pašal
poms ir paskoloms. Šalia to 
nutarta steigt žemės ūkio 
kursus prad. mokyklų mo
kytojams. Tokie mokytojai 
eis prad. mokyklose ir mo- 
kms vaikių;, kaip vest žemės 
■ūkį. Tai maždaug parodyta 
valdžios pastangos kelt Lie
tuvos ūkį.

I I

v

h

? ..ėi..

Lietuvis išradęs ntiują or
laivį, Tas orlaivis labai 
lengvutis, kurį lakūnas, rei
kalui ištikus, gali pats be 
kitų pagelbos persigabenti į 
kitą vietą. ^Tis’ patogus pa- 
slepti kad ir mažame grio
vy .arba krūmuose. Skren
dant juo oru per 4G metru 
negirdėt jokio ūžimo.

. /

.Kauno vežikai. . Kiekvie
nas vežikas privalo turėt sa
vo metalinį numerį. Nuo š. 
m. birž.1 d. privalo būt pri
kalta prie vežimų taksos len
tele. Iš miesto į stoiį nusta
tyta 3 1. 50 et., o atgal 4 1. 
IŠ priemiesčių reikia mokėt 
4 L, o atgal važiuojant 5 L 
Už vieną važiavimą mieste 
imama 2 litai, už nuvežimą 
į Žaliąjį Kalną 31., į Alekso
tą ar Vii. Slabadą 4 L, į Šan
čius 51. Už. važiavimą drau
ge su stovėjimu už pirmą va
landą 5 litai, o už sekančias 
valandas po 4 litus.

Kazokai (Kėdainių ap..). 
iaųnimo^tik 

gaila,. kad jis per mažai do
misi geromis knygomis ir 
laikraščiais. Mėgsta ir’pa- 
kortuoti. Bet- jau girdėt bal
sų su šiais Seimo rinkimais 
mest tamsesnius darbus.

*

Malku nėra. Pakupievio 
valsčiuj yra 6 mokyklos. Pe
reita" žiema visos uždarytos 
dėl malkų nedavimo.

Butkiške. Šios parapijos 
vienoj mokykloj “pečius su
griuvo/' Tėvai įiy vaikai 
baisiai pasipiktino laisva
mane mokytoja, kuri tuojau 
išdūlino. Tai pasekmės so
cialistų. skelbiamosios “lais
vosios meilės/’ Ir Survilų 
mokykla nusikratė bedievių 
mokytojų. Dabar čia moky
tojauja dora: katalikė, kuria' 
ir vaikai ir tėvai patenkin
ti. -

Lietuvos- seimonariai su
lig užsiėmimo skiriasi šitaip .- 
teisės žinovų (juristų) 16, u- 
kininkų 10, darbininkų 9, 
kunigų 7, mokytojų 7, gy
dytojų. 6, valdininkų 5, in
žinierių 4, ..visuomenės dar
buotojų 3, ekonomistų 3, 
profesorių 2, rabinų 1/ ka? 
viskių 1, gamtininkų 1, sa- 
vivaldybininkų 1, koperati- 
ninkų 1*. . 4

SVEČIUOSE ITALIJOJ 
jBuvusiš .Vokie

tijos kaneTiėrįus • YVirth at
vyko Ryman ir kalbėjosi su 
l rafijos' politikieriais ir- prų- 
tubuininkais. * . -

Tėvų džiaugsmas geras 
‘mokytojas.' Skverbuose 
(P.anevėž. ap.) buvo prade
damojoj mokykloj bendras 
vaikų ir tėvų šeimyninis va
karas. Tėvai džiaugias, kad 
jų vaikai juokinami ne tik 
skaityt — rašyt, bet ir do
rai, pavyzdingai elgtis

r 
1923111., liepos 7 d.

ŽINGSNYS PO ŽINGSNIO, BROLIAI
------ -———L------

-- Po Nebark,' K, dLjdaųteį^atsi]Ąnkyti trijose vįeto- 
se i Brooklyn, N, Y. (Aniedu Karalienės par.) Paterson, N\ 
J, ir New York City. Hilą! rinkdavo nedaug.. Nebebuvo 
laiko gerai prakalbų išgarsinti. Bet kurie ateidavo — tie 
visa širdimi pritardavo naujam katalikių darbininkų ke
liui. . Kurie turėjo su svimi pinigų, tie pirko kooperaci- ' 
jos Šerus, kiti žadėjo tai padaryti artimiausiame savo kuo
pos susirinkime. Minėtose trijose ■ vietose buvo paimti iŠ . 
viso 76 šorai. ' .

Gatavais pinigais sumokėta ...... 
Liko skolingi ......................
Namo Bonų pervesta Į serus ..

• Išviso .... ....
Newarke sukelta

Tv -r-i' . ■*'
Is VISO ....

*

... .$490.00 (98šer.)

Katalikus darbininkus galima dalinti į dvi rūši: vie
ni tiki į kooperaciją, kiti ne. Tie, kurie tiki ir pradeda 
ją suprasti ■— perka arba žada'pirkti L. D. K. S. serus.

Tie, kurie netiki į kooperaciją, arba kuriems ta idė
ja dar’neaiški — lai ir jie padaro gerą darbą. Laį jie pa
aukoja sulig išgalės į “ Laikraščio gerininip” fondą. Tą 
fondą turime visi auginti. įCuoturiningesnis bus mūsų 

tlld' to|rvf^«rWąsiau'galės įįyplatmfį: 
mūsų prieteliai.

’ ■ • .y. . ■■ : e.k/

DARBININKyREIKALAI.
( H • __

VEIKM SKYRIUM.

♦ •• r

Chicayo. —• Radikališkų- 
pavtijų ir grupių šuva-jų partijų ir grupių suva

žiavimas skilo ir pasidarė 
taip, jog Farmer-Labor 
parti ja liko po senovei ir ko
munistinė- grupė liko prie 
savo. Abi grupės paskelbė, 
jog veiks skyrium ir atei
nančiais 1924 m. Abi parti
jos statys savus kandidatus 
į prezidentus Suv. Valstijų, 
žibi partijos turės ateinan
čią žiemą suvažiavimus pre
zidentiniam kandidatui no- 
minuoti.

Komunistine grupė pasi
vadino Eedcrated Earmer- 
Labor partija./

INTELKĖ RELKAEA- 
f/ji/n.

Athntio. C it y. N. J.—Rei
kalavimai, nustatyti .kietų- 
jų anglui, kasėjų Scrantom

Kirdeikiai ęLuildnėntj 
valse,) Gyventojai jau pra- 
'dęda suprasti mokslo nau
dingumą įr leidžia savo vąi- 
kiičius ' mokytis. ’. Vietinis 
jaunimai pnikiaį : dainuoja 
tautiškas dainas, mėgsta su- 
sjįnnkimus.' Daugumas jau 
ima suprasti kunksmingunią 
degtinčięs iy mažiau šitąją 

’gįmhuuojasi, o k iiį jąįt' ■ vi- 
r sai ..pradeda atsisveikint! su 

-Litai. Klaipėdos kr ašie i-ja.- * ’ L ' •-

. (Kauno 366 West Bmlw>

Tilžėj vokiečiai prade j o 
labai, /persekioti lietuvius. 
Katarinos įkišo, kalėjirnan, 
kaikuriiioš vargina huoĮati- 
nėnnki.ratonųš, o daugelį 
manoma net iš Tilžės krašto 
išvaryt.? . /

• - y A /' ; - ' '

. t.-*

I -

\

£

■l 
n •<***’.

Ra. suvažiavime, tapo in- 
teikti anglių kasikių kom
panijoms^ Reikalaujama pa
kelti angliakasių algas- ant 
20 nuoš. Angliakasių komi* 
sija per tris valandas išdės- 
tinėjo savo reikalavimus 
kompanijų atstovams. Kom
panijų atstovai išklausę tuos 
reikalavimus paprašė atidė
ti posėdžiavimą iki. sekan
čios dienos. Posėdis tapo 
pertrauktas. Kontraktas 
baigas! rugpj. 31 d. Anglia
kasių atstovai tikisi, kad 
bus galima apseiti be štrei* 
ko.

■4 LGON PAKILO, JTAI& 
TAS ATPIGO.

iVashin-gtau, —■ Viduti* 
uiškai imant didesnėse pra
monėse algos’ pakilo ant 3,8 
nu.oš., o nuristas atpigo ant‘2 
nuoš. . '. '

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad ■-Darbmntas1* jau parduoda Lietuvos pinigų—li- 

" tų perlaidas ir savo draugams darbiniiikams suteikia 
patarnavimą, Tai-gi visi tie, kurie norite, kaA dPftsų '■ 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į dusų giminių ram 
kaš, visuomėt^kmpjdtes pas ^DARBININKĄ'’ jisai 
visuotatpuošfrdžiaidta^s^taKiaus; Y
Darbininkai? atsmaukite kad ^Da^jininkas’* vra Jūsų 
DIDSiAUSLAS DRAUGAS?
Siųsdami pmigųs ar klausdami litų kainų visuomet adre^ a 
suokite laiškus Šaip i V z

: BostenSTj Mafe:

. . Į .

t
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fOSBBIOlf KAS” 

[ThbWomlhr1

ttu SlMVAagAjr 5Ėtt-W«MBOE Eapm. 

EDbUahedevttrjr TMaritey, Tnareday, 

Mtt flntarday by 8®., JfoattH’a Ltth- 
SmuamB. O, Absociatjoh o» Labos.

r .— - , ......Į. ... .

*Wtere<I m jeron&dM* BMtter Stpt. 
Mtr 1015 «t th» »o»t ofilee at Boston, 
Mbmu undarthe Aęt of March 8,1879.” 
*ACceptąnce fbr maįtlittg atspecial rate 
pt pMta'gė pronar'difor\|n Soctfonlltt^ 
JLct ot Och 8, 1^17.^11 AorlzeU o* Jtfly 
12,1918.” /V .
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cialistų melai ir šmeižtai p. 
Čarneckio adresu leidžiami 
atsiektų tikslo tuomet iš
eivija beabejo padarytų sa
vo išvadas apie Lietuvos vy
riausybes gudrumą ir teisin
gumą, r

Mes jau matėme, kad A- 
merikos lietuvių pageidavi
mai pasų ir vizų reikalais, 
niūsiį ~Fėdei’acijos' išreikštų 
buvo Lietuvos vyriausybės 
patėmyti ir išklausyti. Mo
kesniu! tapo sumažinti, for
malumai tapo palengvinti.

Mes tąip .pat galime tike- 
tįys^ kad Lietuvos vyriausy
be įlanofės L^iętrukiĮS pada
ryti VeikMiŪgų/ žingsnių, 
kad ji Vašingtone būtų ats
tovaujama pilno atstovo ii' 
kad N ew Yorke būtų tikras 
konsulas. ' [AMERIKIETIS

- ' Ped. Sekret. • '

katalikų visuomenė per visą 
tą laiką nepaliovė augti ir 
stiprėti. Sutvirtėjusias' ir 
nusistovėjusias, į plačius 
vieškelius išėjusias mūsų or
ganizacijas sėkmingai vieni
ja ir vadovauja mūsų* Fede
racija, kuri ir patapo savai- 
mi legale atstove beveik vi
sos lietuviškai mąstančio^ ir 
jaučiančios išeivi jos. ■—-■ -

Gyveninio faktai, evoliu
cijos bėgis pastatė ją į vietą 
senojo egzekutyvio. komite
to, ir žmonės, kurie faktus 
mato, negali į ją kitaip žiū
rėti. ,

Bdijolca. /1 ik, kžld ją iš vys
tų/ Jkaipo Toki^yii’ Lietuvos 
valdžia. V

Kai toji valdžia buvo silp
na,. kai Lietuvos Seimas ne
galėjo veikti — tada ir akys 
vlildžios buvo silpnos. 
^Iląta77ti;autuš^valįnt--ge- 
riau paaiškėjus^ tikiinąsi, 
kad ir valdžia nebebijos pa
žiūrėti į faktus, t kad ji pa
norės mūsų Federaciją pri
pažinti ir Čia Amerikoje ja 
labiau pasiremti.

Am. katalikai turi širdies 
ir aukso. Visi aukų rinkė
jai tai patyrė.

Beį Amerikos katalikai 
turi dar ir savo minčių ir pa
geidavimų.

jiems , visuomet keista at- 
^eodė, kode! Kaime užsienio 
reikalų ininisterio arba fi
nansų ministerio pašonėje 
turi būti žmonės^ kurie gud
riai trukdytų teisingą 'reika
lų bėgį; arba kode! Vašing
tono- atstovybėje sėdi žmo
gus, tarsi tik tam pasodin
tas, kad trukdžius atstovo 
darbą; arba kodėl Lietuvos 
/aidžiai rūpi įrodyti Ameri
kos Šaliai, kad ji a) neger
bia ir nesiskaito su Ameri
ka ir b.) kad ji nepasitiki sa
ro skirtais .žmonėmis — ka? 
la ji Vašingtone laiko tik 
žinantį pareigas einančio 
pareigas žmogaus (laikiną
jį cliarge d’affairs) »po to, 
kada Amerikos valdžia sky
rė Lietuvai tikrąjį ir pilną
jį savo įninisterį; arba ko-, 
lel valdžia skiria į Kew 
Yorką ne generalį konsulą, 
irba bent konsulą, o vėlgi 
'laikinai einantį pareigas 

konsulario agento” ir- tuo 
vėl užgauna Amerikos jaus- 
nūs ir save išstato kompro- 
nitaei jai.

Suprantama, kad iki šiol 
risi tie netikslūs žygiai bū
ro darvti spaudžiant ldisva- 
namams ir socialistams, ku
zių plaukai, ant galvos šiau
šėsi iš baimės, matant kata? 

ilvii stiprėjimą. -
Bet Lietuvos .labas reika

lui j a bent nuo šio Jaiko aiš
kesnės pol itikos.

’ Lai Lietuvos valdžia^ pa- 
nato tikrąją dalykų padėtį 
r lai su ja susitaiko. Anie- 
ikos liet, katalikai uiekuo- 
uet uebepakęstų socialisto, 
ir laisvamanio ‘atstovo Va- 
nngtone, arba tokio konsii- 
< > New Yorke. Kad tas vie
ns šiandien užima katali

kai, ( nors dar ir be pilno sa- 
o valdžių ingaliojimo) —- 
ai skaitome teisingu Liėįu- 
ps valdžios žingsniu -—ir 
.urime pamato tikėti, kad 
Lietuvos valdžia nesiduos 
suklaidinti . nepamatuotais 
Haudiniukų troškimais-^at- 
imti iš - Vašrugtono aukštai 
Ažsipėlninsį> ir didžios pa
garbos vertą' žmogųv-r tik

r
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MARŠBUTAS
Kuu. Kemėšis lankysis po 

lietuviu kolionijas K. D. K. 
S. reikalais sekančiomis die
nomis: . • "
Liepos 11 Ansonia, Clonn. 
Liepos 12 Watftrbury, Conn. 
Liepos 14 Hartford, Conn. 
Liepos 15 New Britain, Conn. 
Liepos16 Mo. Boston, Mass. 
Liepos 17, Cambridge, Mass. 
Liepos l& Brighton, Mass. 
Liepos 19 Norvvood, Mass. 
Liepos 20 Montello, Mass^ 

Liepos 21Middleboro, Mass. 
Liepos 22 LoweIĮ (dienų)

■ Lawrence (vakare) 
Liepos 2^ Uastok, \į !- 

Liepos 24 Manchester, N. H.. 
Liepos 25 Athol, Mass.

• J

(iįsinysY ' moteries *ar vaiko te, ką gali padaryti dru-
ir sunkią, blogybę;»šitos-•rūšies nedarbas 
kenkia ne tik savininkams, bet ii* patiems 
darbininkams ; jis yra žalingas ir prekybai- 
promoiiei bei visuomenės gerovei; o kadan
gi .paprastai tas neapsieina be. prievartos ir 
sumišimų, tai. jis dažnai stumia į pavojų vi
suomenės ramybę.. Kad ta nelaime neatsi
liktų, nyra tikslingiau ir naudingĮau valsty
bės įsO^ūiaisJiihankSĮto,- pafealiniyt^į piie-- 
žastis, ^kuiįų (įeliai pramanoma kilsiant ne
susipratimą tarp darbdavių ir darbininkų..

b) Valstybe privalo.globoti darblninli'o 
sielos reikalas ir rūpintis jojo 

gerove.

Yra daug darbininko reikalų, kūnuos 
valdžia privalo ginti, jų visų pirma sielos 
gerovę. Kad ir gerair geistina-žmogui yra 
jo gyvybe, tai vistik ji ne galutinas jo tiks
iąs, kuriam jis yrą gimęs; toji gyvybe teta 
ketias, priemone, -pažįstant tiesą ir mylint 
gėrį, sielos gyvenimm tobulinti. Siela ne
šioja savyje Dievo paveikslą ir panaši į Jį, 
jojAgiūdį toji valdžia, per kurią žmogui į- 
sakyta valdyti žemesiiius padarus ir pada
ryti sau naudingą visą žemę, ir paklusnio
mis, jūras. “Fripildykit žemę ir jąpaverg- 
kit ir viešpatauki! ant jūros, žuvių ir dan- 

[gaus paukščių ir ant visų gyvulių, kurie 

kruta ant žemes75 (Gn. 1, 28). Tuo atžvil-: 
giu visi žmonės yra lygūs ir nieku nesiski
ria turtingieji nuo biedinųjų, darbdaviai 
nuo- darbininkų, valdytojai nuo valdinių 
“nes tas pats yra visų Viešpats ” (Romi 10; 

■ 12). Niekam nevalia žmogaus vertės žemin
ti — pats Dievas žmęgų valdo šu didele pa
garba — ir trukdyti siekti tos tobulybės, 
kuri veda į amžinąjį gyvenimą danguje 
Žmogus nei pats savo valia .negali leisti elg
tis su savimi priešingai savo įgimčiai, - nei 
gali norėti pavergti savo dvasią, nes čia kal
bama ne apie Teises, kuriomis žmogus savo 
nuožiūra naudojasi, bet apie ‘ priedermes 
Dievui, kurias reikia šventai išpildyti, Įš 
Čia seka, kad reikia susilaikyti nuo darbu ir 
užsiėmimo šventomis dienomis. Žinoma, 
čia nemanoma apie kokį nors didesnį dyki
nėjimą, tuo labiau ne apie tą nedarbą, ku
rio daugelis nori ir kuris- tik padeda ištvirk
ti ir pinigus praleisti,’ bet manom apie re
ligijos pašvęstą poilsį. Su- religija su jung
tas poilsis atitraukia žmogų nuo kasdienių 
darbų ir rūpesnių, kad jis galėtų pagalvoti 
apie dangaus dalykus ir kad atiduotų Am
žinajam Dievui Jam prideramos ir teisingos 
garbės. Tokia yra šventomis dienomis da
rytino poilsio esme ir tikslas; jį Dievas be
name .Įstatyme atskiru įsakynnt paliepia: 
“atsimink, kad švęstinu subatos dieną” 
(Ex. 20, 8). Ir pats savo pavyzdžiu pamo
kė, skirdamas sau ano reikšmingo poilsio, 
kad sutvėrė žmogų: “ilsėjosi septintoje die
noje nuo viso darbo, kurį buvo atlikęs (Gn. 
. 2? 2). . ■ ; '

Kalbant apie žemiškas žmogaus gery
bes, valstybe privalo visų pirma apginti 
S-argšus dubininkus, 6nuo gobšų žiaurumo, 
kurie nesivaržydami naudoja Jinones,. kaip 
paprastus daiktus savo pelnui. Nei teisy
bė, nei žmoniškumas neleidžia reikalauti 
tiek darbo, kad dėl to ir siela silpneįų ir. kū
nas dėl per didelio nuovaigip sunyktų Žmo
guje viskas, Tai gį ir jojo dirbamoji jėga y- 
ra aiiibriežtb tam tikromis ribomis, kurių 
negalima peržengtu Žiuoma, mankštinant 
bei vartojant, jėga stiprėja, bet tik tuomet, 
kai ji kart-kartėmis nustoja veikusi ir ;pt> 
silsi. Todėl reikia žiūrėt, kad Imsdieūk 
darbas nebūtų ilgesius, negu sveikata lei
džia, Kiek poilsio, privalo būti, spfen&ia- 
;ma iš darbo rūšįes, laiko ir vietos apvaluvų 
ir pilkių darbininkų sveikatos, Kalfiąkashi, 
įvaįraugių kasyklų darbininkų darbas yra 
daug siinkesnis ir sveikatai kėnksmįnges- 
misi jį reikia todėl palengvinti, trunųniiaiif 
darbo dieną, \ .Be to, • feik atsižvolgt į.’iųe«; 
tų kuką, mes nvfetai tos pačios rūšies daly 
bus yraJengvas vienu kųku,; bet ar jokiu 
būdu ar tik sų didžiausiu ’vaęgū tėpakelia- 
mas:WumetiL 7Neteishi^it. ytix reikalauti iš ’

tas suaugęs vyras, įtempdanuursavo jėgas. -- 
Ypač reikia saugoti vaikus, kad jie nestotų 
J fabrikas pirm tij metų, kada jų kūnas ir 
protas' yra užtektinai sustipTėj ę. Valkys* ‘ 
tęs amžiuje tebeaugančios jėgos vysta, ko’ 
jaunutė žolele, jei jos yrą naudojąnn 
anksti ir visas tolimesnis vaiko besu, 
mas tuo Vidu susitridcclo. j Panašiaį ii 
kurie mnatai netęi^ moterius, gmmsfc 

namų darbams; prigimties surėdynnpšiL 
namų darbai labai gerai saugo moteries ver
tę ir tinka vaikų auklėjimui bei visos šeimos 
gerovei, Aplamai, darbininkams reikia 
tiek’skirti poilsio, kad jo užtektų darbe su
vartotoms jėgoms atnaujinti. Pertrattlca 
privalo atstatyti^~snvąifotasr7ė^s7^Kmk  ̂
vienoje darbdavių ir darbininkų sutartyje 
/visados tūri būti ar pažymėta ar savaime su
prantama ta sąlyga, kad darbininkams y* 
ra užtikrinamasŠitas dvejopas*) poilsis, ki
taip sutartis nebūtų dora, nes nieks neturi 
teisės nei reikalauti, nei prižadėti apleisti 
priedermes, kurių žmogus turi Dievui-ar 
sau pačiam • t . .

c) Atlyginimo tvcu’kymas, y
f 

Dabar prieinam prie didelės svarbos' 
reikalo, kuris reikia gėlai suprasti, kad nei. 
vienos nei antros pusės nenuskrįąųduš. Ąt- 

' lyginimas nustatomas laisva sutartimi, ro
dos, kad darbdavys išpildė duotąjį žodį, už
mokėjęs suderėtą atlyginimą, ir kad virš su
tarto jis nieko, neprivaląs; tuomet, esą, ne
teisybė tedaroma,~ jet'darbdavys nustatytą^/ 
mokesni, ar darbininkas visą prisiimtą dar* 
bą atiduoti atsisako; ir tuose atvejuose, esą, 
teisiųga, jei vyriausybė įsikiša, kad kiek
vieno teises apgintų, bet ne kituose. Šito- ■ 
kiam protavimui teisingas dalykų žinovas 
vargu visai pritars, -nes yra nepilnas’, jam 
trūksta šiodo'Svarbaus. Dirbti reiškia var
toti sdvo jėgą gaminti daiktams, kurie yra 
būtini įvairiems gyvenimo reikalams, ypačy;^ 

- gyvybenųžlaiky^ “Savo veido prakaite tu 
valgysi duoną.” (Gnk 3, 19). Tat dų pri
valumu turi žmogulis darbas iš prigimties ; 
pirma, jis yra žmogaus awieiis darbas, nes • 
dirbamoji jėga yra jo ; ji jam visai priklau
so ir yrą, duota jojo paties naudai; antrą, 

. darbas yra bdtinas todėl, kad darbo vaisai 
yra reikalingi žmogui, jo gyvybei užlaįky- • 
ti; užlaikyti savo -gyvybę liepiaprigimtis, o . 
jos būtinai reikia Idausyti. ■ 'Tat. žiūrint .į 

"darbą,, kaipo į asmens darbą, nėr abejoji
mo, kad darbininkas gdli mažinti, savo at
lyginimo dydį, nes, kaip kad jis savo noru 
sutinka dirbti, lygiai taip-pat gali savo no- * 
ru pasitenkinti ir mažesniu mokesniu, ar 
jo visai neimti. Bet kitaip priseina spręs
ti? kuomet svarstomas darbo asmeniškmnąs 
kartu su jo būtinumu, nes tie du darbo pri
valumai tik mintyje, o ne tikrenybėje mūo 
viens antro tesiskiria.' Ir tikrai: gyvybę.pa-.

' laikyti, yra' visų ir kiekvieno priedermė; kas * ' ■ 
to nedaro, sunkiai nusikalsta. Iš to seka, 
kad kiekvienas turi teisės* ieškoti jo gyvy- * 
bei reikalingų dalykų, kurių įsigyti kiek
vienam darbininkui’ duoda galimybės ino- 
jkm-ns už jojo dnybų, Dmddnu kad dar-. , 
bininkas ir darbdavys laisvai padaro sutar
tį, milteliu susitaria dvi užmokesnio didu-. 
mm tai vištik visados liekasi galioje įgita- 
ties dėsnis, kurs yra augštesms ir pirmes
nis už susitariančiųjų norus iv, kuriuo .ei- ■ 
nant, ųžmokesnis privalo būtį mmaŽesnis* 
kaip kad to reikią taupiam ir padoriam dar
bininkui pragyventi.- darbininkas bū
tinumo verčiamas ar dar blogesnio vargo bi
jodamas, sunkesnes 'sąlygas priimtu kurtas, 
kad ir nebari, turi primiti ir kurias darb- : 
davys. ar taiųnmnkąs jm prinudh^ tar tas^- 
yra prievarta, prieš ktują^ teisybe šaukim 

Bet šitūosė ir tolygiuose atšitikuūuosG pa^- : 
kiek valandų dirbti į varnose darbo srityse 
kaip, apsmignjus Miubinlnkiysvoikatąv-ypaiS - , 
labrikuoše, —■ vyriausybė lai. žiūru" kad L

.. • ■ - , ■ - \'y

■..Kfth’ilrennns pbjisk nuo darbių ir roligijiah / 
PvU&ib: gvenUmuK dknottiM Wrt - .

Mugiūlį) į .
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Paryžius. Roland AT. 
Boyden rezignavo iš vietos. 
Amerikos neoficiąlniio ats-, 
tovo talkininkų kontribuci
jos komisijoje. Jo rezigna
cija įeina galėn rugp. 1 ‘d, 
“Man jau. užteka viso to/’ 
pareiškė jis, Jo vietą užims 
veikiausia jo pagelbininlras 
pulk. Janies A. Logan.'

--------

•v

PASLĖKI; ALASK4..
■ _ *

Prez. Harding . su savo 
žmona pasiekė Aliaską ir pe
reitą neclėlią minėjo ten sa
vo 32.metu ženybinio gyve
nimo sukaktuves. Preziden
tas su savo žmona tą dieną 
buvo bažnyčioj, kurią pasta
tydino kini. Duncan, vadina
mas Alaskos apaštalu. Į tą 
bažnyčią buvo suėję indijo
nai ir po pamaldą preziden
tas su jais šnekėjosi. Mies- 
-tas, kur 'išlipo prezidentas 
vadinasi Metlakalitia, kurs 
.turi 5A001 gyventoją. Mies
tas papuoštas vėliavomis 
prezidentui pagerbti. Oras 
skaistus ir vėsus.

Kad Amerikos lietuviai 
nemaža nusvėrė ir daug- pa
dėjo Lietuvai laisvę atgauti, 
tai visi jau žinome. Kad tie 

., . patys Amerikos lietuviai
. daug turės nusverti Lietu

vos atstatymo darbe, apie 
tai iivgi niekas neabejoja.

**
Rodos turėtų būti aišku, 

kad Lietuvos valdžiai būtų 
labai naudinga, jei. čia Ame
rikoje išeivija turėtų savo 
-bendrą — rįiiktįnį organą, 
kurs .atstovautų ir reikštų iš-* 
eįyijos troškinius, nusista
tymus ir valią; Tokiuo. or
ganu buvo Egzekutyvis ko. 
mitetas, atstovaujantis tuos 
kurie norėjo statyti, o nt 
griauti.

Įįrmasai Lietuvos atsto 
vas^J. Vileišis jį sugriovė^ 
Jisai padegė tiltą, vienijantį 
Lietuvos valdžia su išeivija. 
Jisai, padegė jį dėlto? kad 
maiie pabudavosiąs -geresnį 
Mat? aname egzekutyvianH 
komitete nors ’ formaliai ir 
lygiomis teisėmis katalikai 
su .laisvamaniais susiėjo, 
bet gyvenimo faktai visuo 
met rodė, kad katalikų pu 
sė yra be palyginimo didės 

■ nė, • stipresne, kad ‘ geriau 
tarp savęs sutaria irikad da
resnę intaką turi Vašingto
no valdžios .sferose.

Uoliam^ socialistui liaudi
ninkui tokia padėtis buvo 
•nepakenčiama ir nepriimti
na, ir dėlto vietoje egzeku 
tyvio komiteto išdygo pilie 
čių Sąjunga, reiškėją minčių 
ir vilčių laisvamamškos išei 

. vijos. Katalikams - buvo 
liepta glaustis po jos spar
nais, ■
' Dingo Vileišis, žuvo pi- 
•liečiu sąjunga. Katalikų tau 
ta ir-gi turi savo nušistaty■ ' 
mų. Išbuvome kelis metus, 
be bendro, oficialiai išeivi
ją’ atstovaujančio organo. 
Fer tą laika katalikai' nėšy- 
kį. mėgino pritraukti kitas, 
sroves prie bendro _ darbo. 
Menkai tepasisekdavo. Mes 

. .mokėdavome nusileisti. Bęt 
jie nemokėjo dirbti in Už; 
miršo ■ Lietuvą, mylėti.- , Jie 
Vis dairėsi į pašalius. - .Ga> 
lop jie pradėjo irti ir krik-, 
ti,. Nei bendros minties, nei 
stiprios organizacijos jie ne
beturi. Jų keli išauginti biž- 
neliai — laikraščiai, baitai, 
Agentūros ir t.žp, rojų tū- 
lų asrneųų biziuškų. gabumų,

* .• _■ bėi nerodo vįsuomėninūs ir 
tvefnunosips . jegoSp : nei-gvdėlto, kad ten pastačius.sa- 

t Lietuvos meiles, Tuo tarpu yu sriovės/žinogų. Jeigu šO:
. ' ■ ; - • - X ’
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GAVO-VALDŽIĄ. i

Kairo,' Egiptas.—Nuo lie-j 
pos 5 d. Egiptas patampa1 
neprigulmingu. _ Ikšiol jį 
valdė Anglija ir nuo Turki
jos'stojimo. karan Anglija 
ten laikė karo stovį. Dabar 
egiptiečiai. gauna valdžią į 
savo rankas. • ,

XII GIEDRIINKy SEIMAS
■'■į ■

Kreipkite Domę.

,DeĮ gražesnio^ ir pasek- 
mingesnio seimo, didesnių 
pasekmių ir kitų vietinių 
aplinkybių seimas bus ne 
27—29 dd., bet 29, 30 ir 31 d. 
d. ,Ėiepos-July, Maironio 
Parko, svetainėje, 
ter, Mass. '

: Šis seimas bus kilniausias 
moksleivių gyvenime. Vi
suomet prakaituodavome 
siirūkusiuose miestuose, o 
šiuosmet galėsime - kvėpuoti 
tvru oru ir rišti ateities L_ **

; klausimus Įkvepiančiam; mū
sų didžiojo poeto Maironio 
sode. •

Kviečių visus Giedrinin- 
kūs fr Alinimus dalyvauti 
seilne ir rišti visus patiek
tuosius klausimus Maironio 
giedroje.

“Į darbą,, broliai,, vyr’s į 
. vyrą!

Šarvuoti .mokslu vien gi
liui

*
l’aiinsme arklų, knyga Iv- 

.'rą ;

Ir eisme Lietuvos keliu.” 
Petras P\ Dauzvardis, 

Gied. Centro Pirm.

IVorces-

KPIKALAĮ7JA 
ATLYGINIMO.

\ Mm, Mass; Miss įsa
kei© S-pimiey pareikalavo iš 
Beverley’o policijos virši
ninko $150,000 atlyginimo. 
Ji važiavo automobiliumi ir 
policistaš to miesto, šovė į 
jos automobiliu už pergręi- 
ta važiavimui Minėta mote- 
ris buvo sužeistą. :

i

e

. TnWp(KIT.

Tie, kurie esat pirkę tikietUs L. 
1). S. Conn. apski\ išvažiavimu 
b-iržeįio-t(f d. 1923 VVatrrlmi’y, UL 
su šitus Puipomis atHišuitkite• 

■•723 gaus pltmksmį vertos $1.50. 
152 gaus kainvuį vertes $;JŪO, 

. 1400 gaus ' plunksnų, vertes 
$2.50./ ' . /

- VHndnęti daiktaL-raikiasi' pą 
sekančią antrašu: Pratik Kava
liauskas, : M itulbiirt St.,įNėw 
Aritriiir (’nmk . 'AtsiimkU, arba 
■įttHiąskttltupcmiį Ir. iįtuinptį už llk»- 
aut prisiuntinni’. ■ ■ į"

F. Kavaliauskas

< r *

Rengia LDS. New York’o ir New 
Jersey Valstijų Apskritys

LIEPOS-JŪLY 22 DIENĄ, 1923,

BLOOMF1ELD, N. L

Toj pat vietoj kui» buvo pereitais 
metais.

Prasidės 1 vai. po pietą.

Bus Didžiausias šutum—-Burum.

Visi apylinkės lietuviai kviečia
mi. būti ant- šio išvažiavimo, ne& 
tai bus didžiausias ir gražiausias 
išvažiavimas su turiningu progra
mų. Važiuodainių išvažiavimą ga
lite nevalgyti, ir negerti, nes ink 
lietame išvažiavime bus visokių 
valgių ir gėrynių. Programas su
sidės iš lenktynių, virvės trauki
mo, dainų muzikos ir prakalbų. 
Kalbės garsūs kalbėtojai —r dar
bininką užtarėjai. Vienas .kalbė
to jas bus tik-ką atvažiavęs iš Lie
tuvos ir’ kiti garsus kalbėtojai. >

Gerbiajnv lictuviai-dąrbininkait ■. 
Atsilankykite ant Šio taip; gražaus 
išvažiavimo! ’ liemkitne visi.dar
bininkų reikalus t Juk tat vienin
tele organizacija,, kuria mes dat- 
Mniiikai galime džiaugtis. ’ fStai 
tos orgaukaeijos veikėjai deda 
pastangas, kad surengus.puikiau
sių, pramogą į kurią, kviečiami 
kaip LDS. na riai taip ir pašaliniai 
ntsiiaiiky ti. ir pasimatyti, ’ pasikaį- 
būti bei pasidalinti įspūdžiais k 
tuomi paremti virš minėtą -orga- 
nizaeiją, . -
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RUKAUNGAB pastovua var- 
terat nNmkntfef
vesti* didelį chorą ir vaikų chorą. 
Alga gera, ineigų taip-gi yrą ne
mažai.. Tegu atsišaukia pas 

Kun. I. Kelmelis,
207 Adams St’, Newark, N. J. 

(10)
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iŠ Ateivių.
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Drooklyn.N, Y.
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I.KiarfC

Kiekvieno Suvienytų Valstijų

Bdj{$EN ęoįfBM 
*jęw¥©Rn,u. «■*:

GIMINĖMS LIETUVOJE
— p e r —

BREMENĄ
^BIiAėw vokiečių; laivu 
ĮBKluose/l klesos kambariuose. Auto- 
SEuotA /Linija. Lietuvos Ėmfgra'ntams,
'Informacijų kiąusk vietos agento- arba

NORTH GERMAN LLOYD
192 Washington S-t, Bostos, Ma3S.

pas savo' aptifikorią— 
kaina tik 35 ir 70e. Per
sitikrinkite', kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdŽiojimų.
F. AD. R1CHTER Jc CO. 

104-114 South 4& St.

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR jy' 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

Nuvyk skaus
mą šalini

Jį Kaišas petys, meS- 
.lungiškas trauky
mas muškalų, iš- 

ĮB- nurytas' sąnarys*;- 
visuomet yra drau
gais didelio Sferas, 
eo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus- 
greitai pašalintas. Pain-Ejpellerii ir 
rkauima# yra mirtini priešai- Nusipir- 
kito jo bonka Šiandien ĮįMSijįmiįSa

US MB ūmi <OOSE.
' * ’ *

t

, 8I0UK CITY, I0WA. malonūs, gerj.
>■^1- * --------------“"į i mačyli uioum pBiBpyxuę musysią

ytniei JĮv. K»aonijoa gu lietuviškomis seserimis, kadan- 
ir mSMKuniui diiisimmk

S^anunentn. '

Didele btfvo bitž. 24 diena sv., 
sąramai. ImAš K»;to ?» ta«® »**»» *

dienos ypatingai ^aži vaikeliai,, 
pas kuriuos pirmą kartą apeilan- 
kė Viešpats Jėzus. Laukę tos die- 
,nos ir didesnieji vaikai pas ku
riuos apsilankė Dvasią šventa per 
Dirmavonės Sakramentą. Džiaugs
mas buvo taip-gi ir visiems ma
tant mūsų bažnyčioje Jo Malony-

“ ‘ Norėtų jis
matyti čionai parapijinę mokyklą

gi vaikų nuo 7 iki 14 metų yra 
terti 200, mažesnių trip-gi dauge- 
lis ir skaitlius- vis »ug& Mokyk-

Jftekurhį iiganyBias. Jeigu vai
kai painirSta savo prigimtų kalbų, 
gali prarasti ir tikėjimų. Dėlto- 

‘gi privalėtų būti mūsą visų lietu
vių priedermė; ir tikslas kuogrei- 
ičiausiai. atmokėti parap. skolų ir 
.pastatyti mūsą mylimiems vaike
liam parap. mokyklą, kuri juos 

tį~ vystaM Einami’ Keta .Uvias kaip tarnauti Dievui ir

WATERBURIO LIETUVIAI 
—DARBININKAM

Šiuomi pranešama Water 
bury’io lietuviams darbiniu 
kamš, kad 4 4 Darbininką?r 
galima gauti pas vietos lie 
tuvių veikėją, darbininką 
gerb. Juozą Šaliūną, 844- 
Bank St., Waterbury, Conn. 
Tenai pas. jį galite visuomet 
gauti mūsų laikraštį.

KŪDIKIU

c

įpratimai.

P

r-fe.

'Žlunt gyriuje tftt taibu' 

ana htto frOdenlimt r«U 
kalu (domiu: btUIani!iom» 

motinom* Ir motinoms jau
ny kaukiu

KSdlklę aprfiplnlmaš Irpe- 
rijimas yra dalyku gyvos 

''svarbos ielniynal ir UutaL 

ir mes jautiame,, kad. tai 
yra dalykai, knrj mos tu- 

. rimt roguUarUkals laiko- 
tarpiai* «MnįJr. laimi 
tu^rUimtkl

, SPUAIPSNIS XVII.^

įpratimai yra pasekmės atkartlną 
veiksmą. Ivadangi kūdikis neatskiria 
blogo nuo gero įpratimo, tai motinos 
privalumas butų pridaboti, kad tiktai 
geri įpratimai butą užvedami ant niln?

* ties, kadangi labai sunku atmoklntl 
kūdikį, kuomet jis jau pramoko ko
kį įprotį, ■

Itegulluriskumas yra kertinis ak
muo, ypatingai kalbant apie kūdikio 
kuria l'iinkeijns, valgymą, miegojimų, 
ėjimą lauk. . Itegulinrlškumas reiškia, 
sistemą, ir jei motina tikisi gauti 
šiek tiek pnsllslo ji ^url Šistemątlnuo-

■ tl kūdikio priežiūrų.

■ Titliirliį į mokinimas.
Kūdikį gulima pramoktai! vartoti 

tinkama! toilelo sėdyne gana anksti, 
Jauninusias kūdikis pramoks uuudoti 
puodą jei jis bus ant jo pasodinamas 

. fegulhu'išlm klikų Utis dienų,. Regulta- 
riškurnąs yra pirmos svarbos dalykas. 

.Gerinusias laikas yra po pusryčių, Ir 
nereikia paisyti jokio- durim ar smagu
mo, kuris kliudytą ši tanu Iš pradžią 
iš motinos bus rolkulnujuimi begalinės 

; kantrybės, bet teząįtatns gerai pąmo- 
. kės pastangas. Motina turėtų įsltė- 
myli: vitlantįą. kada kūdikis pridirba 
pala. Sekiinčią Uloną Ji tą pučių va- 
kimių turi palaikyu jį ant puodo. 'Puo
dų galiniu Taikyti mit ludių, tidp kad 
kudiktat ritslsėduta j<> migarukė reta* 
Jusį_j motiną, Jei veikai Inga, tai lul* 
Ryti penktas ar di'šhutį mlnutų. Pa
ilgėjus, kūdikį gulimu inuumklntl myk-

* U, >l(Hiėii, irt’ kitu kokiu ženklu duo
ti žinią, kad- Julium atėjo. Motinu tu*

- jrlTtatl kantri, bei galą gido daug laiko 
būs sutaupyta 1‘ė.l‘dvtl svarbą Šito į- 
pratimo negailimu . '■• ' • 1

Nors daugelį syklą tmrm.nliiTr, - sveb 
tam kūdikis uorufkulauja gydytojo 
priežiūros, bet tai laimingus atvėjls 
retai pasitaikąs, -’lelga kiidlkls liesl- 

. Jaučia . gerai, urbu n.i'šlplėhtju taip, 
kaip reikta, molinu,tioiurėtų vilkinti

ANT Amerikos kranto daug Mietų atgal,
Shuvo laivas, VežS jis vyrus ir moteris. Jų tar* 

kdriū Bnis yeĮ|ad tabb /
Swienj^ų Valelijų Pręzidentu<A’

Šioje šaly Mekviėnaš vyras ir moteris turi lygią 
progą. Bet ją jis turi pats išdirbti. Tas reiškia* - 
kad tik didžiausias iniirtijimas tegali laimėti. O* 

•■'tas- galingas mintijimas turi gyventi.sveikame 
__ stipriame kūne. Ir štai kode! ta motina, kuri nori • 

savo vaikui suteikti lygią progą, turi prižiūrėtu 
kad jis gautų gerą pradžią kūniškai, lygiai ir

* protiškai.
u

ir kaip geras pienas yra gyvybes maistas, tarp 
Borden’s Eaglį Pienas yra pripažintas pienų ka
raliumi penint, kūdikius. Reputacija, kuri stovi 
už vardo Bbrden aut pieno blėšinių yra vaisius 
ilgų metų patarnavimo. Pasirenkanti Amerikos 
visuomenė, laisva pirkti ką ji nori ir kur nori, 
apsvarstė ši didžiulį pieno klausimą ir didele di' 
džiuma rado, kad Bcrden’s Eagle Pienas yra 
vienatinis pienas išąuginimui stiprių ir sveikų 
vyrų bei moterių. •. .

Idant žinotumei kaip vartoti Borden’s Eagle Pie
ną kūdikį penint, mes jūsų kalboje esame paren* 
gę pamokinimų kaip paruosti jf kūdikiams visų ' 
amžių, taipgi .vaikams* kurie. nedamaitinamf ir 
nedapenėti. Jei4ų pamokinimų nori, išpildyk že
miau esantį kuponą ir pasiųsk j| mums šiandien, 
o. mes juos pasiūgime visai dovanai?

THE BORDEN COMPANY

KOKONAS
Pažymėta, tankią Literatūrą Nori 

Penėjimo Valgiai, doi Kūdikių
Instrukęijbs Vaiką, , Knyga
Vardas _____________ _ .—________ —-—--
Adresas --------- - ------------ (Litkuanūm

Bordesi 

« £»mraiag|’

■ nisčs, nvmuilus kūdikis, Jei. Jam su- 
; eikianui tiiikanui prtažiura, rūpestis. It

takumus penus, ur tui iš . krūtų penė
jimo, ar tat iŠ Borden’s Eagle Pieno, 
ktfomet motinos pieuas išsenka, turėtų 
iStfugti tiesiui į sveikų, normali vui- 
cinkij. yiilijouiU ir milijonai kūdikių 

: Saugo į (Imtus berniukus bei mergut
es iš sukomblniivimo. geros įuotiniš-' 

kos priežiūros ir dvutinančio maišto,
■ kurį suteikė Borden’s Eagle Pieuas.
Editnt Lietuvė niotimt pinotų Borden’s 
Eagle Plėnį, The Bordeu Gompany at- 

'■ipausdiuo Lietuvių. Raiboje pilnas pe- 
. •liejimo instrukcijas, parodančias kaip- 

prirengti Borden’s Eagle 'Pienų kūdi
kiams įvairių amžių. Jei nori kopiją 

:51tų lnstrųRcijų, išpildyk vienų iš ku
ponų, kurį patėniysi ant’jmsRelbhnų, 
ir pasiųsk jį kompanijai, o ji su no
ru pasiųs tau visai dykai, drauge su 
dailia knyga.

sTitAiPsxis xrnt.

Pramoklntiiuts Pūslės.

■ ■ c
KMttyQ«de»ei^i “DM

;ninko” N& 65 įl
Nors jau. ne pbma^ to 
nėja švs Jtrrgto Kareivfa Dįnių 
ją ir jos norius primesdami 
Jadvygos padalkas, nepįrį3»<? 
!L. P. Bonų ir tt. ’ M f
:gn j& tokie tn fr A Jo 
^pdyČhu prie gg^įį stūlfOu. į 
k*d taip nėra kaip ten yra- 
soma, tai negalima užtyĮSU ir p 
likit visuomenei manyti apfe f 
J. K. Dr-jos narius intarfta j 
itęisngaL Visa kaltė yra. ptfcr 
■tama tai kad' šv. J. K. Efe-ja't 
davė iš' iždo pinigų

' lėšų padarytų per * p&mk^jj 
.600 metų Vilniaus gyvavBn* ; 
;kad neaukavo iš iždo Lietuve 
krikščioniškai akcijai; tas yra L 

• i > 'T
visuomene žinotų delW n 

davė ir neaukavo ir kad ap» 1 
turėtų supratimą neklaidngą* 
štai delko: Daugelis narių nė 
kad draugijos turtas būtų did 

‘uis ir jeigu pinigų daugiau' tti 
Etai yra stipresnė draugija’ B Mi 
-ji-naią&i-geriatt~i?ažošk—S&- 
įdelto kad jie-kokie lenkbemtei 
.bolševikai kaip kad tas korė 
prilygina. Rašo Vietinis, kad i 
pirmininkas atsisakė. Bet a s 
■me susirinkime nebuvau tai ir 
Žinau, gal atsisakydamas ir aa 
įks& dėlto, bet X BitoUN, y 
rimtas vaikinas, nedarys to 
nerimto, darbo, nes jšrmū 
.rankose visa draugija; bet gal 
■ta buvo priežastis. Kas-link 
Domino, tai aš negirdėjau 1 
vartotų gatvinius žodžius ant 
siriiikimų ir žinau kad A. Dom 
šeimyna trys ar keturi-’ vaikui 
ir moteris ir tokiame gyveni 
brangenybės laike reikia . pra 
venti, tai ar galima kaltinti, I 
L. L. P. bono neturi pirkęs? 

‘žinau kad laisvamaniai, sočia 
tai, bolševikai, komunistei, g;’ 
jo pirkti ir nepirko, bet apie j 
.tyli. V. Dantelius ir-gĮ turi B. 
P. boną ir nuo pat pradžios 1 
pe lietuvių katalikų .arb.uoj 
Buvo Tautos Fondo 24 sk. pir 
ninku kelis metus ir nenuilsta] 
ir geriaušie giedorius prie iv. 
cilijos choro, kuris yra, Ir. Jte 
.parapijos. Kas-link, gerk lik 
no J. Kasakaičio liepimo raš 

‘tai aš labai abejoju, ana ad Iii 
kad gerb. klebonas nebūna to 
scbinldmų, nes nepriktensj p 
šv. J. K D&joą bet k&ipfiKn 
Vietini informavai apie ta% tai 
Įėjo ir pasakyti, bet ne- Kprav 
džiuoti. Ir man rodos kad ta 
ta ramai kad “liepė7’ dėlto, j 
katalikiški laikraščiai tavo ko 
pondencijas paskelbtų. .

. i Visų tų korespondencijų j: 
mas yra supykusio žmogaus, 
hie patrijotiškas ir krikŠČioniši 
Anais metais, kada, ta ypata 
;vu supykus aut Šv. J. K. Dr-jo 
jos narių ir negalėjo lieti savo 
apykantos per katalikišką sj 
dą, tai atliko tą darbą per' 1 
Ivamanių ^Vienybę/* Ten ri 
darnas lygmo šv. J. K. Dtw j 
-karvės ų pirmininkę ¥1. Blk 
•prie balno ir vaikėzo nemok* 
poterių kalbėti ir tt. ir V. Dd

. Ui ųtaas pačiais kompfimmtaM5 
šino hr kitus neapleido. Šv. J. 
D. parašė atsakymą per “Dm 
ninkąH ir “Garsą’* o kiti Ą 

■ vardžiuoti nepaisė, nes žinojo j 
per iaisvamnių laikraščius vfc 
mot yra niekinami katalikų 
bėjai, šv. J. K. D. nariai gėri 
aukos iš kišenės o ne iš iždo, 
rie tik galėjo, aukavo Vilniaus 
vadavimui ir kada buvo 
•kun. Bumšą su pikWb®mįt 
-krikščiėn^kos akcijos LičtWv 
iTamsta, Vietim,' ar‘ tau labai s 
kuprisiminti ir apie^ katalikų 
rii^ darbusj.im efck buvo pąrip 
Įirijfij --Šį. KhLje^ul.
vaidintas teatras “Kantri Abi 
:irf kurį laba® -gerai atvaidiĮriį 
įač kantrios Alenos M 
mmftiskriti' ir Jdeį iriri wiMr 

- jar. t rodos, rasto tririų i 
kon'spbndeneiją buvo g*Km»< 
minėti, nes tas buvo gegūila M 
>23;?' -

žmonijai tautai; kaip gyventi 
ant šio pasaulio ir kaip atsiekti 
Dievo pažadėtąjį dangų. Brr“ 
gus, Teiksiliiigas yra mo’ 
ku be jo - apseiti, bet išganymas' 
brangesnfe ir reikalingwiiis,

Pasibaigus iškilmėms dirmavo- 
nės, vaikai buvo nufotografuoti 
prie bažnyčios.

• Priėmė Dirmavonės Sakramėn- 
tą taipgi ir nekuria užaugg žmo- 
nčs.

Ant pietų klebonas nuvedė vys
kupą ir kunigus svečius pas savo 
tėvus kur buvo jiemsv, viskas pui
kiai paruošta.

; Ši iškilimnga dirvą buvo labai 
įspūdinga parapijai ir visiems* 
nebus taip greitai pamiršta ir jos 
pasekmės., vilimės bus geros, fcau- 
■kiame:.pasitaisymo žmonių dvasiš- 
?kai ir tautiškai ir su? JDievo pa- 
gelba galima tikėtis kad- neužilgo 
atmokėsime parap. skolų ir su lai
ku matysime čionai prie bažny
čios pastatytą-puikių parap. mo
kyklą Dievui ir tautai.

Vietinis.
<

.Prielankus jis yra mums ir rūpi
nasi apie mus ir mūsų parapiją. 
Kada dabartinis mūšų klebonas 
kun) Jurgis Čęįna tapo iššventin- 
tas į kunigus, atsiuntė jj pas miis 
apie 10 mėnesių atgal ir šiandie
na atėjo pamatyti kašmyrą nuveik
ta.* Ši. parapija turėjo daug 
vargo, bet dabar ačiū Dievui vis
kas virto kitaip, viskas eina pir- 
myn, z _

Minėtame sekmadienyje apie 40 
bernaičių ir mergaičių kelios mi
nutes prieš 8-tą vai. ryte buvo po- 
tromis nuvesti į bažnyčią į jiems 
.paskirtas- vietas. Mergaitės bu
vo apsirėdžiusios baltai, su velio- 
naiš ir rūtų vainikais, Bernaičiai 
btfvo taip-gi švariai, gražiai apsi
rėdę ir su prisegtomis baltomis 
gėlėmis, Altoriai buvo puikiai 

■papuošti baltomis, maloniai kve
piančiomis gėlėmis. Nors buvo 
labai šilta diena, bet žmonių susi
rinko pilna bažnyčia. Laike šv. 
mišių šv. Cecilijos choras po" va^- 
dovyste gerb. E. Šlapelio labai 
gražiai pagiedojo. Klebonas pa- 

fsakė pritaikintą pamokslą, atsi
žvelgdamas pirma į mažus vaike
lius, po tam į. jų . tėvus ir . ant-ga
lo į visus susirinkusius. ’ Komu
nijos laike vaikeliai poromis pri
ėjo prie altoriaus priimti Jėzų. 
Labai įspūdinga buvo matyti kaip 
.gražiai ir povaliai, kaip- angelai su 
'sudėtomis rankomis vaikeliai arti
nosi ir grįžo atgal nuo altoriaus 
Dievą priėmę. Bos Šv. mišių vai
kai atminimui buvo nufotogra
fuoti prie bažnyčios. -

Antros iškilmės prasidėjo 10':30 
vai? ant kurių vėl susirinko pilna 
•bažnyčia žmonių. Tuo jaus prieš
:šv. mišias apie 40 bernaičių ir 
.mergaičių kurie rengėsi priimti 
dirmavonės sakramentą, panašiai 
apsirengę kaip'Pirmos Komuni
jos vaikai, 10 mišių tarnautojai ir 
kunigai svečiai, katedros klebo
nas,. vienuoliai/vienas jaunas, ne
seniai- įšventintas kunigas ir mūsų 
kleb. Vedė vyskupą į bažnyčią, 
'Laike procesijos šv. Cecilijos cho
ras giedJojo uEece Saeerdos Mag
nus. Vyskupui užimant paskir
tą vietą šone altoriaus^ mūsų kleb. 

• pradėjo Šv. mišias. . Choras vėl 
neapsakomai gražiai giedojo, kad 
kunigą! ir vyskupas negalėjo atsi
gėrėti, pamiičo visi šilumą be
klausydami choro giedant. Po šv. 
mišių Vyskupas pasakė ilgoką pa
mokslą pagildamas lietuvius tu
rint tokią gražią bažnyčią, gerą 
tvarką ir švarumą.hažnyeioje. Ra
gino- visus prie stipresnio susivie- 
.nijimo, prie daugiau darbavimo
si su kleb. atmokčjimui parapijos 
skolos.’ Šaukę prie uolesnio dar
bavimosi išganymo reikaluose, 
prie tankesnio’ lankymo Šv. Sak
ramentų ii* prie užlaikymo įsaky- 
'mų. Pagyrė chorą kad taip ge
rai išlavintas ir taip _pųikiai pa
giedojo. .Pagyre mišių tarnauto
jus už gražų prie šv, mišių tarna
vimą. Pagyre vaikus už gerus 
ant katekizme klausimų atsaky
mus. Džiaugėsi, vyskupas kad 
taip skaitlingai žmones susirinko 
ir visame buvo labai užganėdin
tas.' Ant galo .kalbėjo vyskupas 
apie pašaukimą, ragindamas bt^r- 
n'aičius prie kuidgystūs,’ e 

. tęs prie įstojimo j viohuolyhą. Ga
lima tikutis) kad^ iš mūsų pai-ap. 

. .rasis, tokių kurie noyčs Dievui vi* 
’ įsiškai atsiduoti?.ir tTam' tarnauti, 
kadangi, yrai tokių kurio jAū lankoj 
k* kiti rengiasi prie; .au^tRrių 
mokslo, . Klebonas taip-gi vįėw 
me vakaro ’ ilgai kalbėjo ąpiė . _
mokslp reikalinguMąirpatarū• ateit,tetrikus.vfenū
vam^ siųsti jvalkfis į aųgštesrias ’* ’ ’ .
mokyklas. - \

Labiausiai .vyskupas Mžsnnterev 
j savo mūsų vaikais kad'tokf gra*

1

2
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-isseis 
šie dalytai gali iškraipyti taulikio. iš-hlntii cukrumi, ir padaro kūdikiam 

maistą kuris, yrą geriausias duoti ka
da motinos, pieno neužtenka, arba jis; 
nėra tiek stiprinantis kaip pelkėtų.

Idant Lietuvės motinos Žinotą kaip 
vartoti Borden’s Eagta Pieną, <l?he 
Borden Conipany atspausdino Lietuvių' 
kalboje pilnas penėjimo iustrukciias. 
parodančias kaip priruošti Borden’s 
Eaglė Pieną kūdikiams įvairių amžių. 
.Jei nori kopiją šitų instrukcijų, išpil
dyta Vieną iš kuponų paskelbimuose, 
kuriuos matysi musų laikrašty, ir pa
siųsk Jį kompanijai, o ji .noriai prisius 
visai dykai, drauge su puikiu kūdikių 
knyga. . ‘

Skaityk Situos straipsnius kas savaitė 
ir pasidėk ateičiai.

Olų UiU-ltUl* KilĮL .IftKlUrjJj Ll 
vaizdą. Piršto čiulpimas ir gi yra blo
gas Įprotis. Reikia neutlaidžlai pirštų 
iš burnos atimti, o kūdikio domę nu
kreipi kur nors kitur, arba prisegti 
spllkute rankoves prie Šono.

Per kefetų gentkarčių tūkstančiai 
lietuvių motinu Išaugino savo kūdikiu^ 
su Borden’s Eągta Pienu. Jos tą da
rė dėlto,. kad jų drauges rekomenda
vo tų pieną ir dėlto, kad rado jį už
ganėdinančiu. Bet, ant nelaimčs, dau
gelis Lietuviu motiną niekados nebu
vo pilnai infprnuiotos Rodei Jos aptu
rėjo šitą puikių rezultatų. Eagle Pie- 
■nūs yra puikiausias ir gryniausias iš 
šviežio,, saldaus, riebaus pieno tinka- 
nnal sumaišytas su rūpestingai apgry-

""" ', 1 1 1 1 ""' .1 11

Yra daug sunkiau kūdikį prainokin- 
ti sukontroliuoti savo-šlapumo pusių. 
ĄbėlmrU ta pati sistema gera kaip aną 
sykį minėjome. Suprantamu, kūdikį 
Uit puodo reikia sodinti dažniau, gali 
būti, kas valanda, jei jis nemiega. 
Laipsniškai jį galima įpratinti parody
ti kada jis nori' šlapintis.

Vcrkhaas.
- Verkimą negulima skaityti paprafL 
įnu pas kūdikį, ne® tui.vKnattata bu- 

: bis, kuriuo , jis pareiškiu savo norus. 
Jei sykį kūdikis patirs, kad verkimas 

: duos ko Jis įtari, jis -pripras ir perdaug 
ią privilegiją vartoti. Banku tą pa
pratimą panaikinti, bet yra galima 
prižiūrint, kad visko jam butą kas rei- 
knfingiU ir pavelijant jam verkti iki 
užmigs. Bet Jei kūdikis verkią prisl- 
įnyges. be jokios matomos prležustiesf 
‘iil motiną gilti nužvelgti ilgą. Papras
tai kūdikis, nori, kmL jį paimtą itnt 
ranką Ir liovytitsl,'.ir jei motlini jam 
pasiduos, tai tupės kaprizą, iėpumą. -

Į.a ros ^pi'išlii pini puls. ’
Maži kiidlkiiH turi jtapnithnij; Įta

riuos taip'sunku piinalktntl kaili Šita 
: lituimąsl lovoje,Pas senesnUis kuili- 
khlP priežastis gali Imti kokiame nors 
nervų siifrlme, jtet • dlcTžlunirtje utvėjiy 
bąyū stoka pirmais mėnesiais Unbltb 
lito ftu ntyduus pratinimo 'kmitrollimtf. 
Miyn pu«v.'■ Benesitimbs vidktimk ne
reiklu duoti sk’y,sjjmą yėlid/pii piety.-

Numniintoją kudtkjid nemiklu duoti, : 
pusiTodiivlmą sū’gįiŪtoJa. ‘ Iš Tiltus Apart to, kad JleMieštoJu'- itateljiie, <

• » -<
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' ARbALIEPOJlį

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IB * 
TIESIU KELIU

Lietuviai važiuojanti į Eiliavę aptan- 
kili lenkų juostų (koridorų). Visa, trečia kle- 

sa padalinta į kambarius ant 2-jų, 4,-rlų ir 8-nlų 
lovų.

■ SfPeciialiaiit Kalėdų Išplaukimai*
S' S. ESTONIA..............liepos 18 
S, S. LITUANIA......... .Rugpjūčio 8 

lįfesShiS Nėw SČorko ,-ir Bostono į Bunburgą H03.5O, 
t Pillinvų $106.60,' 1 Libavų ar Memelį lOT.- 

■ IB bostono į New torfcą per Fttli Rlvėr Linijų, 
Krelpklt&i urie vietinių agentų,

' • .. ■ X .’ - • / . *>.
............. . iTHBii.hi—to

<t>

9*. *31 Wi4* nedąvfir neaimav®.
’?$?LSUvisuomene žinotų dėl

L4FMETTE REALTY S»WMHY 
Mes perkame ir parduodaipe namus, ūkės, krautuves j ap* 
draųdžiam namus, rakandus, autmnobiliuš, sužeidimus ir 
tt., Su visais reikalais M’eijildtčs į m^s agentūrą ir būsit 
Užganėdinti; , , ’ '■ ■ •' v .

LAFAYETTr REAtiy ęOMPANY;
. ■ REA^.EmTI-l & iSSUJKANOti

456 Massachusetts Avanue, ’ .Cambridge, MasM. 
VINtfoS J. DEGUTIS STROKAK, Staviiitatad.- i

t

■ ' piZABETH, N. J.;

Birželio 22 d. buvo užbaigimas 
Šv. Patrikę augštosios mokslainčs 
mokslo sezono. Gavo diplomus 
“elasieal’’ skyriaus trys, komer
cijos 22 mokiniai. Garbes ženk
lais apdovanoti: aukso medaliu 
uz matematiką apdovanojo' tėvas 
Mathetv T. A. B; Sudaides Zošią 
C. Pavydžiukę. Aukso šmotą su
keikė kun. Biohard. O’Brieii iž 
elasieal skyriaus Zosiai Pavydžiu- 
kei, . Be to dar gavo nuo Uonsig- 
norio Moekel aukso pintinę ir 
knygų dovanoms., Zose atvažia- 
tvo iŠ Lietuvos, su motina ir dviem 
'broliais, pas tėvą 1911 m. 7 m. am
žiaus. . Matėsi tuomet jos nepa
prastas gabumas. Kada vyresny
sis brolyis užgrajino ant armoni
kos,. o jinai su savo 9 m. broliuku 
pradėjo šokt lietuviškus šokius, 
tai visi stebėjosi, kad tokia maža 
mergaite gali taip gražiai šokti. 
Turi patraukimą prie mokslo. Ža
da stoti kolegijon studijuoti le
dynų kalbą. Nors savomis pastan
gomis siekia mokslą, bet matosi, 
kad neištautes ir laikui bėgant, 
isusilauksime energingos veikėjos 
lietuvių tarpe.
i Lietuvių Šv. Petro ir Povylo 
įdienoj po mišparų buvo inteikti’ 
diplomai pradinės mokyklos mo
kiniams. Tą padare gerb. klebo
nas kun. "žindžius 17-kai berniu
kų ir 13-kai mergaičių Klebo
nas ragino jaunuolius siekti aukš
tesnio mokslo, o tėvams išreiškė 
papeikimą už neatsilankymą baž
nyčion ant pamaldų.

BiiC 24-tą d. Vyčių piknikas 
buvo pavyzdingiausiEe visais at
žvilgiais. • Newarko dainininkM 
.savo išlavintais balsais, Knksmiiiū 
publiką. . Gerb. P. Daužvardk 
Įpasakū prakalbą ir pabrieŽė,- kad 
darbininkai turi suprast, mokslo 
svarbą, reint moksleivius einan
čius aukštesnius mokslus.. Pasą-į 
kĄ kad. turtingų pastangomis iš-, 
auklėti, turtingiems ir tarnauja, 
^avd pastangomis baigt mbfesluši 
tampa iiidividualistaiš; ' tarnauja 
tik sau, uit skriauda kitiems. Grie
že muziką ir. Moku jaunimas. Bet 
tar visi lietuviai supranta reikalą 
paremt jaunuolių gražų darbut 

Štai mūsų lįlięčių ,Klubas IK 
"sibiiladojo’igii’ms/; ■ j
į L. D, S. 16 įiopos susirinkimai 
pripuola 2^ liepos. Būkite visi

i xw

i§ 'svarbiausių,; ųžgirsfte labai in> J 
drnifių naujumų po seuuo, o teįp< 
pat lifeivcškitir ūmi jų narių* .... *

• ’• Vietinis.
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? GAVO ŠIRDIES

( SKAUSMĄ.

Neišpasakytą—‘fsnnitką-- 
į tari “Keleivio” burdingier 
į rius “Kuryer . Codzienny/’ 
į Širdį jam suskaudino žinia 
' apie ‘■Bojędynek .Pilsuds- 

ki'ego ^z ministrėm yvojny 
t Szeptyckim.” Pasakė, tai 

“Przykra Afera/’ Girdi 
net slinku įsivaizduoti, kad 
“byiy Naęzelnik Panstiva 
Polskiego, Pieinvsžy Mar- 
szalek Pulsiu, Jozef Pil-

- -.«■

&

jr Budskin galėjo eiti dvikovo/i
p __ .j,_ l ■__/ u.:*.».

■ ?
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811 savo politiniu priešinin
ku. Panašiai galįs pasielg
ti tik “rozmarzonv studeiit 

tu 

okochanke.’
Tokie daiktai nei filoso

fams, girdi, negalėję nei 
^sapnuotis._____________ -

1 Be abejonės ir biirclingbo- 
siui “Keleiviui” širdį skau
da, kai ponai lementuoju.

Kada lenkų šovinistai nu
kovė Lenkijos prezidentą 
žemaitį Narutavičių, tai Pa- 
derewski išgirdęs apie tai 
apalpo. Turbūt ne vienas 
lenkų ponas ir po dvikovos 
Pilsudskio ' sų Šeptyckiu 
apalpo. ■,

Ir ypatingas daiktas: ta
da baisūs skandalas Lenki
joj kilo dėl lietuvio, dabar 
taip pat dėl lietuvio.

dūmą yra trečias ~Suv. Vals
tijose. P-le Valentuke for- 
eign exehange skyriuje dir
ba.

. P-le Bronė Valentuke dir
bo ^Darbininke nuo pat 
jo įsisteigimo. Dirbo lan
kydama N oreross' pradeda
mąją mokyklą. Paskui dir
bo Lietuviu Prekybos. B-vei 
ir jai dirbdama baigė High 
Sehool ir lankė Bostono imi-, 
versitete biznio administra
cijos kursą. Pereitą vasarą 
buvo išvažiavusi Lietuvon ir 
ten išbuvus arti metų prieš 
penkias savaites sugrįžus 
Bostonan gavo vietą minėtą- 
me bankų. v

DĖL MOKYKLOS.

PėtnyČios vakare, liepos 
6, 1923 buvo laikytas susi
rinkimas dėl lietuvių vasa- 
rinės mokyklos. . _ _ „ 

Susirinkimasnebuvo, skait
lingas, bet kurie atsilankė, 
rimtai svarstė mokyklos rei
kalus.

Tarpe svarbesnių nutari
mu buvo šie: Pasiųsti laiš- ** ♦
kits tėvams prašant finan
siškai paremti mokyklą pri
sidėdami vieną dolerį nuo. 
kiekvieno vaiko. .

Taipgi buvo tariama, jei- 
gtm bus patogu,į surengti iš- 
vadavimą mokyklos naudai..

Buvo ineštftpUr delegatą 

Jaruševičių Kad būtų -gali
ma išvežti vaikučius' ant 
'“ Castle Island” City Point 
ir kad jie galėtų gauti gėri- 
mti-ir kitų daiktų kuriuos 
įmestas—pagamina—vėliniu 
Svetimtaučiai kiekvieną me- 

ūtą laiko panašius išvažiavi- 
DARBĮNINKU BANKAS, jmlls į-a| pasiten’auta

Bėgyje" sėSnų 12 mėne-japie tai, idant-lietuvių vai- 
siii Bostone bus Įsteigta dai’-p^lc'a'- galėtu pasinaudoti ta 
bininkn kanka. Tą daryti.pi°8‘a*

*“ ■ • ** •'■f TTV*_ • . 1 « *T"Y *| *

nutarė Order of. ‘ Railroacl 
Telegrapliers, kurie turėjo 
čia savo suvažiavimą; Tele
grafistui jau vieną banką 
turi St. Louis mieste.

Varg\ AI. Karbauskas ga
vo laišką nuo vargnameistro 
Radzevičiaus, kurs praneša, 
kad šv. Petro bažnyčioj var
gonus įtaisysiąs ankščiau, 
.negu žadėjo. r _ . __

CTAIG4 MIRĖ
LIUDININKAS;

Pereitą pelnyčių Pomber- 
ton skvero Teismo Kame 
staiga mirė liūdi įlinkas
Artimu H. MeLean iš Mel- 

Byla ėjo su Boston & 
geležinkelių kompa- 

L

ATPLAUKĖ SU DAUG 
PASAŽIERĮL

Cunard linijos laivas Sa
mana iš Liverpoolio atplau
kė j Bostona.su 2017 pasa_-_ 
xioriin. . ‘

GAVO AUGŠTĄ VIETA
- ■ t . ■ ,4 ‘

Nuo panedėlio p-lė Bronė 
Valentuke pradėjo dirbti 
Bostono Dirst .National 
Banke prie Eederal St. Šita 
banka yra viena iŠ didžiau
sių Suv* Valstijose ir jos 
foreign exchange pagal di-

INUIO ĮSTATYMAS 
GALIOK

TSTno liepos 6 d. įliejo ga- 
lion Massachusetts valstijoj 
i siatyipaš, . reikalau j antis
viešose mokvklose. mokini- «.
mo Siiv. Valstija konstitu
cijos. Tas mokinimas pra
sidės nuo aštunto. pradeda
mosios mokyklos skyriaus ir 
tęsis augŠtesnese mokyklo
se. •

n.
i v
k New !

Engiand 1 
ljCokfI

[Pardavimui pus Jūsų Krautuvininką > Penkių kokybių
Į KLAUSK GELTONU SU RAUDONA JUOSTELE PAIŠELIO !
L EAGLE MIKADO
į LAGLE PRNCIL~!PMFaNY, NEW YORK ■

DR. A. J. GORMAN
(GUMAU8KA8)

DANTISTAS

Tel. Brockton 5112—
(Kampas Brohd Street)

705 Main St,, Montello, Mass,

«

VA^'av?» Kukardų, visokių Ženklelių, GtazikuCIa, Ant* 
l_zix m v Lt V v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir j tižų dr-tes vardą* 
STRU PAS CO.,e 90*92 Fcrry St. Newark^ N- J.

l

ruse* 
Maino 
nija.

. I. ; i
' SOTIMI BBKORP A

• J

Dęmpsey-Gibbons ' susirė
mimo paveikslns norėta iš 
New York’o pargabenti 
Bostono laikraščiams kuo- 
greičiausiaA. Tai specialia 
traukinys iš New Yorko lė
kė be sustojimo į Bostoną ir 
atlėkė per 4 valandas ir 5 
miliutas. Seniau traukinus
- ‘ , * * 

greičiausia. atėjės iš New 
Yorko Bostonan ėjo 4 vai, ir 
17 miliutu. .

l.i
l

3!lL. So. Boston 8488

DR, J. C. LANDŽIUS
LIHTUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
608 BROADWAY, 

■OUTH BOSTON, MAM. 
_ (Kampa* G St ir BroadypajrJ! 
VALANDOS ž 9-^H, 2^4, 744?

' /_____  ■ TeL So. Boston 821
LIMTUVYS DANTISTAS

DR.M. V. CASPEB
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkėlė ofisų po Mtu 
425 BaOAmvAY, So. Bobtobt, Majų. 

Ofito ValaMoti 
Nuo 10 iki 12:80 ryte ir nuo 1:10 

-7-ū^®4r5nUq-fi:8Odr»“VFyiii6— 
Ofisą* uždarytais snbato* vulrm-afa 

Ir nedėliomlij,

| DIDELE EKSKURSIJAI 
į—. LAIVU! ' "s 

ūt=

ŪH . ■ • 4 ’..... _ 30
SSoiitli Bostono Lietimų Ukėsų.Kliubąs rengia dide-aį 
|S Ii išvažiaviina laivu “Mielinei L Perkin-s” ant salos,RS 

Rąinsfbfd Island,' 15-tą dieną Liepos, X923* Laivas |g 
Š išeis nuo jVtlantie Avė., Eastern Avenue Wharf kaip ag

10 vai. ryte. Todėl stengicites pasipirkti tikietus iš |S 

gj anksto. Tikietus galinta gauti pas Kliųbo narius ar- |g 
pį ba pas gaspadorių, B. Kontrimas, 361W. Broadivay. g|

Visus kviečia,

s

(LE

X.
■»

Ii Mttų South Bostonu 

DR, H. S ^TONE
AKIŲ SPECIALISTAS
I99» W. BROADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v, vak,

□g»♦ ‘

Pirmininkui A. Bendorai- 
Č.iui atsisakius nuo pirmi- 
ninkvstes, i jo vietą tapo iš
rinktas J. Tuleilds.

Sekantieji' delegatai nuo 
žemiau pažymėtų draugijų, 
atsilankė ant susirinkimo :

T. Jaruševičius nuo Šv. 
Kazimiero B. K, Draugijos,

J. Tuleilds — Šv* Kazi
miero B. K. Dr-jos,

A, kaleekas — Keistučio 
Draugijos,

O. Navickiene MdtėTij 
.Sąjungos.

A. Bendoraitis —- Vyčių 
17-tos. kuopos.

Taip-gi klierikas S. Knei- 
žys ir kiti mokytojai dalyva
vo- susirinkime.

Po ’ susirinkiniui gerb. 
moksleivis Daužvardis pasa
kė gražią ir įspūdingą' pra- 
kalbelę ragindamas visus 
remti Įdek galint mūsų jau
nuolius moksleivius. Tą'pa
tį vakarą kas kiek galėjo 
■prisidėjo’ aukomis.

K.
Sekretore.

p *

SAKO JIS PRANEŠA' VISUS 
SVEIKATOS TAISYTOJUS

čia stiprumas ir viekas tiems, 
kurie yra silpni. .

Tik pasiskaityk kst p. Olyde Stanley, 
iš Oneida, Tenn., sako apie tų dalyką: 
“Nugu-Tone duoda stebėtinas sekines 
po trumpo laiko vartojimo. Jis yra 
saugus ir ištikimas,, suteikia stiprumą 
ir grynumu visoms kūno dalinis. Jis 
yra geriausias už visus sveikatos tai- 

. sytojus. Aš labai patariu jj visiems, 
kurią sveikata- yra nupuolusi.” Nuga- 
Tone turi duoti stebėtinas sekines, nes 
jis- yra smFū^Uts, iš. aštuonis vertin
gų sveikatą-, stiprumą ir gyvastį ’LeU 
kiančių, sudėtinių, šitie vaistai, ku
riuos vartoju medikų profesija visam 
pasauly, padaro gausų, raudoną krau
ją. stiprius, tvirtus nervus ir sveikus 
vyrus ir moteris. Pamėgink ji pats ir 
įsitikink. . Vienam pilnam mėnesiui gy
dytis tik $1.00; Nuga-Tone’ą pardavi
nėja visi geresnieji aptiekinlnkui pozi- 
tingal garantuodami,, kad suteiks pil
ną patenkinimą, arba pinigai bus su
grąžinti (garantiją rasi prie kiekvie
nos bonkelčs.), arba tiesiog.pasiųs ap-, 
mokėtu paštu National. Lahoratory. 
1038 S. Į\'abasft Avė., Cbicago, pasiuih 
•tus jiems $1.00.

‘ (Adv.)

Lietuviu- Ūkesu Kliubo Komitetas^
• anl

. Tel. So. Boeton 270

J. MAC DONELL, M. D.j 
gąUūa tutikalteti <r IMmMhA 

Omo Valandos:
Ritai* iki 9 vai. Po pietų nu X—I.J 
.__ Vakarai* nuo 61kl 9.
5M Broodvay, Bo. Boitoi.

/

4

PARSIDUODA
PARDAVIMUI Drapanų Krautuve. 

Stalais ir rakandai turi būti parduo
di ltibai'greita-t ir ptgi:a±'r*AtsfšnTiktt'pas- 
M. N., 565 Main St, Cambrldge, Mass.

• 1 (10)

PARDAVIMAI
19 LOCUST ST., DORCHES, MASS. 

9 kambarių namas, giltas ir šaltas van
duo, maudynės ir skulbynės. Pirmos 

^TūSieš' stovyje.' KtiJnUV^.žOO.GSlima- 
matyti tarp 2-7 po pietų kasdieną. 
Kampinis namas, 1 karo garadžius.

28 LOCUST St., 6 kambarių mūrinis 
namas, šiltas .ir šaltas vanduo, mau
dynės fr skalbynės, elektra. Pirmos 
klesos stovyje. Kaina $3,500.

24 ir 26 LOCUST St. 7 kambarių 
< mūriniai • namai. Kiekvieno .kaina 
$2,800. Gasas ir toletai yra.

ARTHUR C. BIU.D Y
20 Cliauncey Pi. Jamalca Plaki

Tel* Jamaica S39—J.

*V. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT

. VALDYBOS ADRESAI.

t

Elzb. Mlelnlkienė, pirmininkė, 
44 Cedar St, Hartford, Conn.

C. Labickleng, vice-plrminlnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conių 

P. Lablcklenė, iždininkė,
.44 Madison St, Hartford, Conn, 

Marijona Katkauskaltė, fiu. raštininkė,
16 Atlantic St, Hartford, Conn, 

B. PundžfenSCprot raštininkė,
19 Walcott St, Hartford, Conn, 

šios draugijas susirinkimai būna kai 
antrų nedėldienį kiekvienų"-mėnesio, 
bažnytinėje salėje, /’ T~

ICUNARD
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ PER 

LIVERP00L 
ant naujų, didelių, puikių aliejų 

^varomų laivų:
SCYTIIIA.... .Liepos 26, Rugpj. 23 
S AMATU A........ Liepos 12, Rugpj. 9 

Greitas, patarnavimus į Liefuvų ir į 
visas Baltijos valstijas. Puikios vie
tos,. gerus valgis.

Taipgi iš Neiv Yorko, ypatiškal pri
žiūrėta, kelione į Lietuvų ir visus Bal
tijos valstijas kas utaninkų ant trijų 
marių milžinų,, su persėdimu Soutk- 

ainptone ■’ . .
MAURETANIA, AQUITANĮA, 

BERENGARIA.
Taip-gi reguliariai išplaukimai tie

siai į Hamburgu ant naujų aliejumi 
kūrinančių laivų. 3 klesa (i Billavų 
$1.06,5(1). (i Hamburgu $103.50. Karės 
taksų $5.00.

CUNARD piniginiai orderiai išmo
kami Lietuvoj greitai, užtikrintai, ge
rai.

Dėl iu formacijų kreipkitės prie vie
tinio agento arba į '.

THE CUNARD STIAM SITIP' 
COMPANY LIMITED .

'126 Statė Street,
Boston, Mass*

t *

. VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt. 
Geriausios Palangos Trejankos, stam

bi, 60c. už pakelį arba 6 už $3.30. 
Puplaiškių pakelis 35c. arba 6 už $1.75. 
Trukžolių 30c. pakutis-, arba 6 už $1.40.

žolės sutaisytos nuo nervų, fšgųsties, 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 
ūžimo. Tat yra vienos iš geriausių 
medicinų nyo visokių- nervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85c., G už $4.50.

Knyga "Daktaras Namuose” aprašo, 
visokias žoles ir su daugeliu naudin
gi) receptų — $1.00. ‘

Mostis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50.

Drukuoti laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65c.

Viskas būna su prlsiuntlmo kaštais.
M* BUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester, N* Y.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J03 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.
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Įsidega Greičiau 
Ilgiau Dega 
Mažiau Kainuoja

VISOKIO DIDUMO

111 DevonshireSt., Boston, Mass.
—TELEFONAI— Main 2723

Vasaros Šešių Vakarėlių gražus 
laiko praleidimas

Bažnyčios Darželyje
nuo LIEPOS 9 iki 14
•t‘x'M ’. v- ’ x ' *■ Sa

Muzika, Šokiai, gėrymai ir kitos vaišes bus |
Pirmos Klases f

INEIGA 25 CENTAI .. ■ VAIKAMS10 CENTU
~....,.t j—,

Pelnąs tiplioneiBažnyčios .. 
Visi po kaitrai į Darželį! : <

/ DR. JOSEPH WENREBE .
90 Huntington Avė., Boston, Mass. Me
dicinos Profesorius Uuiversi tote. ’ Spe* 
cijaltstaš kraujo, skutos ir šlapumo li
gų, taip-gi reumatizmo. Kalba lenkiš- 
vakae. Pėtnyčlomis ir nedaliomis pri
imi. Ofiso valandos t nuo 2 iki 7'vai. 
ima pagal, sutarti. Telefonas Bark- Bny 
0379. Rezidencijos Roxbury 5397—R.

• 1. Išimu.tonsihis. ■ . g
2. “ Nutraukiu X—Ray paveikslus, visų dalių kūno. &
3. Pritąikau akinius. • ®
4. Gydau aštrias ir chroniškas ligas, vyrų, moterų , ir vaikų,

, ■ DR. j. C. LANDŽIUS .. |

506 East Broachvay J South Boston, Mass. ė

t 
T 
T 
T 
T 
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DARBININKAS ' 'X
/ • J

366 TFesf Broadivctį^ . Bastau, Mass. ■

BOSTONO IR APIELINKIŲ BIZNIERIAMS
Turime labai gražių, sieninių didelių ir ma

žų KALENDORIAI, kurie jūsų norėtumėte, kad 

tokie būtų laiku atspaudinĮi,. prašomi ateiti Į 
“Daibintako’3. raštinę ir pasirinkti. Basiriuki-1 
mas didelis..

(■3 ■ ©

Visokiems dirbtuvės dar
bams. Darbo mokėjimas ne
reikalingas, : Mokama alga 
laike mokininĮosį.

AMERICAN RUBBER 
COMPANY

Arti Kendall Sq., Cambridge

ę-i

DAKTARAS HENRV C. TURNER l
- •’ ■■■ ? . i

Buvęs soiiluu-1094 IVūsliington Št., Notivomi, Mass,- ir šiuo.laiku luvlgęs’ . ® 
. mokslų Harvardo Universlte Ir M'ĮisHiieliusetts .ToclmdlogtJos Institute $

gavęs laipsni, pratioša Imti Jirti įn'ndėjo- geiiomk gydymo prųkttkų It & 
. • ■ ■ ' . 'iipfdg^vehu |m> mriuėvlu. ’’ ‘ ‘

. .444 MASSACHUSETIS, AVENUE, BOSTON 18, JYTASS. | 
< ” , -Ū ■ Kampas Colunibus Avęnue - \

Telephohe Buck Bay 8240. ' '
. . v .. ... ...... (

Viiiitnddsi t 2 iki 4 ir G iki 8:30 vilk, RytihPs vilk Ir imdėt imnš. susi tu vus.: S

| (APDRAUDIMAS)

£ . Imant Insurunce (ApdrnudF 
$ mų) nuo. ugnies ant namo arba $ 

automoblliau? nelaiiiiės ir pavo- g 
gįmo . arba suhiušhno krautuves S 
stiklų, tėniykite idant apdraus- g 
tumėt ąor -atsukančius kompanb B 
jas, idant nelaimei atsitikus gau- ’® 
tumėt pilnų atlyginimų* Mes re- 
prosentuojain tvirčiausias ir ge- s 
Tinusias kompanijas Amerikoj ir S

$ me.s užtikrimun  ̂pilnu atlyginimų L 
$ nelaimės atsitikime. Bostono U 

žymiausi lietuviai biznieriai v U' S
® proi’esljinnilal yru -ninsų klijen* Į J 
ffi tai,, klauskite jų apie nųisų pa* 5* 

tUrnavimų. •
| EKSPERTAIUGNIES y 
I APIPREKIUOTOJAI p 
$ ApdTuuilžinnfr namus, rakau-
® liūs, iiiHomobiUns. ir taip tolinu, į s 
© .kreipkitės į mus dol gėriauslo h 
< pa tarnavimu Naujoj Anglijoj, $ J 
©■ Ahdrnu(II)mi skyrius pn; Vudiivys- ® 

te JONO 1L -KAiZLAUHKO. ■ « jį 

|yiNGENTA,JENKIIK| 
| 6'Beacon St., Boston, Mass. | 

U’eL Hiiymat’kot 5840—5811 |

- \ Tel. Malu 2483

GEORGE H. SHIEIDS
ADVOKATAS 

811-812QId South Rnilding
294 tVashington Street , 

.BOSTON, MASS.
Valandos: 0 A.M. Iki 5:80P, M. 

Gyvenimo vieta :
10 Wiwthrop Stbtet, Eabt Bostou 

Tek East Boston 152—J.

PIRMININKAS -T VI. Paulauikaa,
314a 8-tli St. Tel. So. B. 3335—M. • 

VICE-PIRM. — J. Jaruša, ’ .
440 E. 6-th St., So. Bostonu Manų 

PROT. RAŠT. —-A. Janušonis,
. 1426 Columbla Rd., S. Boston, Masa, 

FIN. RAST. — K. Kiškis,
428 E. 8-th St, So. Boston, Masa* 

IŽDININKAS — L. švagždis,
111 BowenSt, Šo. Boston, Man. 

TVARKDARIS — P. Laučka,
893 E. Fifth St., So. Boston, Mau, 

DRAUGIJOS anraSas reikale —
366 Broadway, So. Boston, Mart. 

Draugiją savo susirinkimus laiko 2-rj 
nedėldlenį kiekvieno mėnesio 1-mų vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 H. 
Seventh St, So. Boston, Mass,

PIRMININKAS — Vincas Zaleckae,
81 Mercer St, So. Boston. Mum. 

.VICE-PIRM. Antanas Pūstelis,*
■ 146 Bowen St, So, Boston, Maita. 

PROT. RAšT. — Antanas Macejūnas, 
, 45G F. 7-th Šių So. Boston, MažA
F1B RAST. — Juhzapaš, Vinkevičlus,

906 E. B’vvay, So, Boston, Mass* 
KASIEBIUS — Andrius Zalleckag,

807 E. 9-th gt, So. Boston, Ma**, 
MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,- 

‘ 115 Granite St., So; Boston, Masa, 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mene* 

. elniu* susirinkimus kai pirmą nedBk 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Wa*hlngton St., Boston,. Maja, 6-tį t* 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na* 
rlų *u aavlm at»lvefiklte prie musų dr* 
jo* pdrašytL J

Wv30WEV. Bt RAiEIfflKM 
DRAUGYSTES VALDYBOS

PIRMININKAS — J. L.: Petrausku, 
Gritf Stt So* Boston, Mum.

VIOE-PIRM. Kasya AmbroMB, 
; / 492 B,- 7-th St, So. Boston, Mąsa. : 
m0T*..ftAšT, - Julius Savickas, 
*. 111 Bowen Sv., So. Bostou, MnaKt 
FIN. RAŠTININKAS — J. švagidy*, 

171 W< 54h St, So. Boston, Mana, -
KASIBIRIUS — A. Naudžiau**,

885 U Broadsvay, S. Boston, MtMt 
MARMALKA--J. Saikia,

X W so* Boeton, Mm«*
Draugija laiko *u«lrlnktmuB ka* treč3t 

l n»d4kU4nl kįkkvitno mėneaio, a-rg vaL '

^PIRMOS RŪŠIES BARBERNfS >
Nukerpam plnųtaiš vyrams, metų į

H gilioms ir vuikiūns. . |
h Turimo visokių kvepiančių tohlųl 
n kų pi liukams. n
ų - Ahūkfte Ir por^tikrluklte, aS'tid! 
^ klu, kiul busite patenkint^ -“o i

[■ u,..S,■ tAMK - L 
j 116 DORCHESTER AVENUEi i 
į SOUTH įpSTONįMASS. Ji
i (rai® At i W tfštį it./Sittū’ parapijų# 49S

Bavanth’ SL, Routb Botton, Mmm, '

Bostona.su
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