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PAVOGĖ DAUG KAILIŲ

)be-iai mo-e- 
i- ir prieg-y 
a pri vatine-F-

i Francūzai dabar gavo apk 
įdesėlką amerikoną lakūnu, 
i kurie vadovaus Afrikoj č-ir-

augšta I r> D’ai francūziis stumia
' - gal taip, kaip vokiečiai kai j^1 1|U(‘ty 

ai cin;1 iimiomet stūmė.
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NAUJAS KOTELIS

PROHIBICIJOS VAISIAI

■ kiekvienas turės privatišk.-i i ^('P:u'tlnyjūas paskelbė, kad Washington, D. C.
maudine.
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sustreikavo doku darbinin
kai ir liimdavimas laivui vi-:

SUSTREIKAVO DOKŲ 
DARBININKAI

LABAI INDOMAUJA
V-V,- F.uronos tautos

BUVO TRŪKUS PAIRA
Nc’.v Ymk. - - Prie Ki ftii

kaina nuošimčiai už Lietu

IŠMETĖ KOMUNISTUS
New York. — Jutom

TIKYBOS REIKALAVIMAI 
Iš MOKYTOJU

ma -
iii nei

novai. net v 
kurie tiki i e

Ma’ tame mieste yra geneia 
lio stabo būklė. .Jei lik rif

ATSISAKO NUO DARBININ
KIŠKŲ TEISIŲ

KAS PALAIKO KOMU
NISTUS

Indu komunis- 
1uri tik 319 na-

, 1917 m. j'- dah'vavo (imami- 
iiiviiim E. V'.. AVF,ite anglie 

, kompanijos nuosavybė.-.

dang kalbama. O tie rašy
mai ir kalbos kaskart didėja.

W... ,.
onuną naktį akis nukreipę"

po’< ■ r; 
rii'fų pily ir 
lėliu jėga-.

įdomauja Amerikos NORI VIEŠŲ DERYBŲ
Anglijos kasyklą kompa

nijos paskelbė, kad noriu, 
ėms mošą dervbu su anglia-

tioiial Ladies’ GarmėiTt
AVorkers’ unija išmetė 77 na-

ar ji vra regulere artistė.

atsirado, kad už-,ė 
<j vietoj tunelį ir’- 
;d-->nd;is požeminis I.- 
-. toje vietoje ne-1-

i DINAMITININKAS DEPOR- 4- 
TUOJAMAS

i Pi'tsburg. Pa. — Antmiio

18 laivą, laukiančiu liuoda- kur 
vimo. Ginea> kilo dėl rinki-‘rįi<,- 

Unijos no- į

nebūt laimėję karo.

D-L

ŽEMAI STATO ADVO-
KATUS m-l<

mo im-pektorią. U 
rėjo rinkti inspektorius. 
kompaniji's tam pa-iprieši
no.

prakalboje vtjinif’ mieste aiš 
kino apie 
ją. Sakė. •okatai že- Tokiu būdu maudytis toj 

Keltim*'- upėj moldavė negalima. B<*r- 
Onier F. lin<-'levvnio.'-*“ vietokf ant to<

19-M M. i 
pa.-irodo. kiJki*' 

UŽDARĖ MAUDYNES į<, rm; ir P.-. ,av**/.i<) iniestobs^ 
Derliu. — Didinantis lai-,,ą;1<yba energingai kyla. Šiau- 

: pynkiojimui ant irpėsi’. dj.iy? -tatyhos pa-’

laikosi ir bile Schild kompani.i

vybė. Prinokusius kuponu-į * -'bu-o.-m rnu.-i
pasiųskite atstovybėm irgau-m“1 bMimadiij limito, 
site čeki. Adresuoti reikia 1 A ra
šitaip: Lithuanian Legation.;’!t'' rt‘Zvr\v
2t>32 — Ki-th Sy.

bus yra du trikampiai
ciai. _ Tai miesto valdvba pa-, negu šu-met. Reiškia dabar 
skyle .-,>00.009 įtaisymui nuo nikolio daugiau žmonių 
parku ant tą plečiu.

simokanči”. Išmėtė už tai. kad tie nariai 
buvo konumi.-ūii ir elgėsi

■ i im

Prie Columbus Avi

“įp^rieno ki&liĮ» yįm \ 

ka

tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausia daik
tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.

& b 11 f t Į ir
oTARjnNTAra. KvmnaAjt

SUKATOMIS
Kataau ................ ............
ūiruMty ir Bmkmv apfeta

vmvtns
“Darbininkas”

Broady, So. Boaton,
Tel. South Bouoo 82U.

Ginčai dėl maldom 
bezdžioninej byloj;

BEZDŽIONINĖ BYLA 
KARŠTA

Dayton, Tenn. — Mokyto
jo Scopes’o byla, užvesta už 
mokinimą evoliucijos high 
schoolėj. trečioje dienoje la
bai įkaito. Taip atsitiko, kai 
Scopes’o gynėjai iškėlė mal
dos klausimą. Mat kiekvie
ną dien.ą teismas atidaromas 
buvo su malda. Maldą at
kalbėdavo koks nors funda 
mentalistą pastorius. Pra
dėti teismą su malda gynėjai 
visiškai Tiesipriesmo. bet kai

gumentą prieš kaltinamąjį 
tai Scopes’o advokatai ir pa
sipriešino maldai. Teeinu 
valstijos prokuroras ir tei
sėjas griežčiausia tam pasi
priešino. Abi pusi labai įkai
to. Galop teisėjas pareiškė, 
kad malda pasiliks per visą 
teismą.

MOKSLĄ VYRIAI TALKON
T Dayton, Tenn. daug mo 

kytn.vyru vyksta liūdvti bez- 
džioninė-j bvloj. Daugiausia 
yyksta profesorių iš Chica- 
gos universiteto. Vvksta

Val-tijn >enatorius U>»le L. 
Blrąye iš So. Carolino-; sakė, 
kad oritarias. kad įo valsti
joj būtu išleistas i-tatvmas 
reikalaujami<. kad vi-u nm 
kvtojai prisipažintą tikį į 
Kristaus dievvste.

SODŽIUJE NĖRA SVEI
KIAU. NEGU MIESTE

Xew York. — Rockefolle- 
rio Fondo prezidentas Dr. 
George F. Vincent tvrinėjo 
universitetu studentu svei
kata. Tvrinėjimai buvo da
romi vidurinėse valstijose. 
Pasirodė, kad studentai ki-

<

VAIKAI PAVOJUJE
o t Lawrence. Mass. — Prie
Bostone vietoj kur sueina • Saratoga gatvės užsidegė na- 

( olumbus Avė ir St. James maL Didieji žmonės greit iš- 
Ave bus statomas didžiulis sigelbčjo. o 10 vaiku buvo ]i 
Statler hotelis. Dabar ten kP vi(yuje. Tai poličistai bė- 
randasi Sehvyn teatras. Tas: Ut) j (leo-anTi nama ir vįsu< 
teatras bus griaujamas.Stat-į Gelbėjo. Ten gvvena italai, 
ler lietelis bus vienas 'di-' 
džiausią Bostone. Bus 14; 
a-ugščią. 155 pėdu augštunio.. 
'I urės 1.300 kambariu ir

LIETUVOS SEIMAS IS-
S1SKIRBTE ATOSTO

GOMS
Lietuvos ls|>auda praneša, 

kad. birželio 23 d. Lietuvos
semias baigęs savo darbius iš
siskirstė atostogų. Posė
džiai vėl bus pradėti rugsė- į 
jo 23<L .

....„-...UY. i paskyrė naują vada j
NUOŠIMČIAI Uz BONUS i Paryžius. — Francijos vy-j

Nuo liepos pradžios išnio-i Hailb? I)a*kyre naują vy p 
i........ . ,,x i • ... Iriausia armijos vada AIT-I

Francuzų padėtis 
Afrikoj tebeblogeji

PRIGELBĖS AMERIKONAI ‘ ŽYDŲ SKAIČIUS DA
I Oaucija i.raili apsidirbti sl!,.a;as

. .............. . .. ,»u sukilusiai- ijltais^Alii-,,įl,1(į pa>-(lfĮ.-.. kad žydu s
Iriausią! armijos vada Air- i Jau ti y s menesiai, kaip. (\jUs pa>mr”io.-ius ketetiHl 
i'koj. Paskyrė į tą augšta •ri ffai ^ancūziK stumia ai- i r ymsif metą padaugėjo aį|

koteli/) Per keružio mėnesį nuo alko- 
ištatler' ”•) žmonės. Tai 11
irs už-!Svkiu ‘baugiau, negu 1929

k'i.fHŪO l<etv. pėdą. kuriais prohibicija Į-. X„IIX. — v lvlitV
j kinta. Per visu- metus ropolitan Operos artistė pe- 
;iarp 1907 ir 1915 metą tik .reitąi sezoną bevaidindania 
: per tris gegužio menesius te- sutiko nelaimę. .Jai reikėjo

Dokų dardininkų 

streikas

K.:;: 1T.U rū 
ant estrados joti ant arklio, yra Les mic-1 
Arklys suklupo, griuvo ir francūzai vos

. iii priseiti atmi!
- pr-.b.ibicij-i. tė pareikalavo-šlCM).000 atly- bėgti. Ties tuo miestu sttki- 

. ginimo. lėliai perkirto geli-žinkelj
Nelaimė atsitiko sausio 12. jungiantį Fezą ir Aiži r j. To- 

o artistė bylą užvedė k-»vo 27 kiu būdu francūzai tarp tą 
d. • _- ,-miestą .nuteko. stuisUikium

Operos kompanija prie 
kaltės neprisipažįsta. Sako, 
kad artistė jodama buvo dar
bininkė ir ji turi gauti atly
ginimą pagal darbininką 

;kompensaci jos akto.
į Tai dabar ir yra klausimas

džia yra apsiėmusi tc>e <!»■ 
rvbose Lirnininkauti. L»t-l ; 
komnani'os išėjo su savo na- v!''
siūlvmu.' ' ‘ -kibimą

Tuo tarpu Searboroiigh T".i
mieste angliaksiu Frderaci-/Y 
ja laiko savo suvažiavimu ir.! l 
ten bus išrišta kaip ji laiky- rn 
sis d-ervlx.se su kompanija- 1-1

džia dienrašti. Lenku fedi
i a.-ija t iri 215. ir-gi leidžia įkomisijai rekomenduojant 
dienrašt i. Angliškai kalban-įsakyti nariai buvo išbraukti, 
č-iu nariu komunistai 
nedaug teturi, jąi

mi

ATSINAUJINO DARBAI

kt-ag Mnnufnetnring kompa
nijos dirbtuvėse prasidėjo 
darbai ir eina pilna laika 
Priimta algai 2.000 darbi-, 
ninku. Dailiai buvo apsisto
ję trims savaitėms.

DAM0KA UNIJA
Chiengo. Tik — .United 

Brick and Clay VTorkers lo- 
kalns Xo. 2 nutarė iŠ unijos 
iždo mokėti po $5 tiems na
riams. kurie bus pašaukti 

]ę iš dideliu miestu vra svei- būti teisėjais. Dabar teisė- 
kęsui su mažiau nedateklių. jai gauna po $3 dienoj. Uni- 
negu studentai kilę iš farmų. ja nutarė, kad nariai eidami

linin priedu.

kad
■laikraščiai silpni skaitytoju 
i skaičiumi, neturi šiaip jau 
biznio Įplaukiu vienok išeina 
jreguleriai. turi spaustuves, 
.net savo namus. Iš kur gail
inama pinigai finansuoti vi
sus tuos laikraščius? Visa 
tai atlieka Maskva. Komu
nistu intemacijonalo prezi-

ll-.-r-hyv p 
ka‘ui v i.-ai

PASMAUGS UŽ ŽMOGŽU
DYSTĘ

įdegta.-- Maeliado patvirtino 
teisino dekretą, paskirianti 
mirties bausme Valentinui 
Marti lez’ui už pačios nužu 
dymą. Nuo 1906 m. Kuboj 
nei vienos mirties bausmės 
neblivo paskirta. Martinez 
nuteistas būti pasmaugtu.

POTVTNIS KORĖJOJ
Vidurinėj ir pietinėj Ko

dentas Zinoviev vra pareis-1 rėjos dalvje buvo dideli pei
kęs kad reikia reikti pora- triniai. Keletu žmonių žuvo 

Minėtas daktaras ištvrf 3.-piliečio pareigas nenukentė-mos “draugams’’ Amerike. ir 16,000 namu atsirado van- 
478 studentų. tų. Ir tas daroma. " denyje.

Dabar žvdii i'aicsrinoį 
ra 1’5.151. 191! m. ją tea'k? 
buvo š4.u()<). o kurui įlasibąį* 
e u?- tebuvo 57.900.

UŽDERĖJIMAI PUSĖTINI
Berlim — Užderu j i mai ri£ 

s'ije \ okietijoje kol kas iSjSr.ygį 
d<i pusėtinu. Valgomi!

daiktai ėmė atpigti.
Stimies’o pramonėj ir PI 

1 kybo j eina silpnai, bot Kru' 
■ im komnanija gainvbą di(

n* is ueiivosas
įsibriovė ne bile kokiu būdu..
o prampse sieną ir tr,>^>1JLf£TxjyA ATSISTATYDDlįlį
u;vora gabeno. , .. . . ■■rP • . ., . . . J et'i'.nikos insiH'kci,os

1 ;u buvo viena is d rašiau-1 . ... . a. • : nu>. atliktu 1924 nietarš st
$ni vagvsri.’ naSam m lai , , . • • • . • ..Uo..larbą: vi«o» Li Uuvoj stMflhf 

P'ld.i: tikybiniu namųE®- 
, t?>. •’>. viešo naudojimosi'—; 
pramonėm — 23. gyvena-

mrcikia nai 120.000 iK-rliiiiecią ton

li:i<- 1.425. m •gyvenamoji
— 94 k gyvenam jju namų SB- 
<] irc.- -- (>.144. negyvenamų*

^.4(S. <avivab!yhiu pri-
/; li’tą naujai pastatyta

■J.iiūJ. atreiuon-nota — 4»- 
mii. mr'miotifnota ’-avivaldy- 
!•• •' ;>’4žiūrium mokykhj — 21&į^ 
vaisivbiniu mokyklą

■ i pimi'-i kimo. Jei tik ;idvo-; ----------------------------
kata< nepaisv< sąž.iniugamio. LAUKIA GERŲ UŽDERĖ- 
t.’i ir be n'okslo ir be gabu- JIMŲ
m“ gale-, darvti j>inigus. , Bnlgyrijos žeuie'< uk-ioini-

----------------- nist(

PARTIJOS IR GEROVĖ

u.<1a<= včž ■>. o Ukmergės j 
• -t•• -tatyba turi noro inažS-

1924 m. ypač pakilo kaėfjfe 
ipl-r: palyviiius su 1924 
lia<l’ulčjo 7-*’ nuoš. ,

SūsisDkiBaą orlaiviais Ka 
|i a už i >i:— K a u mt-— .Maskva 

; nija pa'iliko “Dvruflnt” 
, , v- ,(l;.>o‘. Kaino-- i.š vieno kkad siem< ♦ 

užd"įėjimai es. 
Javu tiek būsią 

kad užteksi.-’ ir lik-iąekspor 
tui. **

Xev. York. -C. F”. Hughes, 
finansiniu dalykų žinovas, 
tvirtina, kad šalies gerovė 
nepriklauso nei nuo jokios 
politinės partijos. Jis sako, 
kad politika ir gerovė neina 
ranka rankon.
parodė, kad ir resjmbliko-mie mieste uoliai varomas.! 
naius ir demokratams vai- Organizuoti darbininkai Ino-i 
da^t Jnlj būna ir blogu itge-pni užsiėmė ir per pestMj.ii1 
rų laikų. Kandidatai i pre-j mėnesi suorganizuota 11 u«i-.| 
•ridentu# žada gorus laikus, jų ir nariu į jas įtraukta virš i 
tik balsų norėdami gauti. 12,500. I

ORGANIZAVIMAS SPAR
ČIAI EINA

Vunconver. B. C. — Dar-;
TvMnėjimapbiniflk-iĮ organizavimas šita Į

ėm- Mn-ėva 500 Lt.. Ka 
-Kainlia i'-im 100 Lt. ir

.įkiš- Ma.-kva 410 Lt. 
jvią bagažas iki 19 klg. w 
rrvniokatnai. dauguvu kaip^ 
.klg. Kaunas—Karaliaučiui 
Lt. ir Kaunas—Maskva- 

į už klg. Krlięnė ’? 
čius — 3 Lt. ir Kai 

i kva — Lfr Lt. už klg. K< 
i? Karaliančiauj* j:Katm>|

7 ka 1} rak o $ Roijno “ 
— auk* lOjatlį

(<MT?vynČs Satrp»

ervlx.se


pazaunysl Aure, senatvės laikai!

ERACIJOS KONGRESAS

3-VII-1920.

KODĖL

n;

Fedei

SAULEI LEIDŽIANTIS|)O().()()(! doleri

Lazdijai. 1922 m.

i K

O pabusk tik darbe idealo, 
Kuriuo taku žadi keliaut. 
Pamilus ji tikrai be galo 
Ir šiandie sielos klaust. ,

.K50

.45.50

.96J»

B' Uždegk man šaltų, kraujų, 
Žaibu teik Širdžiai galių. 
Ramiai siela kariauja, 
O neik, jorieš praeities valių.

Ko skundiesi sese dažnai, 
Kad širdis nerimsta jautri 

j Ir ko taip nuliūdus, ką bema- 
iKo ašara krinta griaudi? [nai!?

Jei audra sūkuriais siaučia
Ir blaško pulsas rūsčiai, 
Atmink, pasauli visi taip jau- 
Tei vargas, tai rūpesčiai, [čia,

Del ko nerimsta širdis krūtinėj? 
Kodėl vilties’ jau aš nustojau? 
Xe. šalin sapnai virtinėj, 
Tėvynei ir Dievui pasiaukojau.

Trakiškis

Gal pažadins šauksmu mano 
Dainius užmigusius kapuos. 
O papasakos daug ką iš seno. 
Ir paskatins poetą darbuos.

Trakiškis

0 pabudo iš krūtinės 
Jausmas veržiantis dainos. 
Skamba kanklės sutartinės 
Dyvinų aidi) gaidos.

MiMng at epectel rate of postage proridod fc»r fe Section UOB 
x Och & 1917, avthoriaed oo July 12, 1HI'

SUBSCEIPTION KATES *

Sakyk man, delko nusiminė 
i Jausminga širdis jauna 
Ir ko-gi trokšta krūtinė? 
Raudojus parneški, gana.. .

uansųnaįnisterija sutinkanti 
garantuoti Lietuvai paskolų 
yieno milijono svarų, sterlin
gų (apie 5 mil. dolerių) su
mai gelžkeliams tiesti. Mes 
matome, kad Lietuvai pasi
tikima ne dėl to, kad jau jos 
“Teisus” patiktų, bet kad jos 
šeimininkai gerai ūkininkau
ja. GyvenimSį kaip upė teka, 
z Kažin ką į tai mūsų ne- Tarsi, sapnus vien vaikai, 
praustaburniai laisvamaniai!Klausyk, ką pasaulis šneka

J • Veikliausia.
Organizacija turinti 100.000 narių visuomet turi tei

gęs atstovauti reikalus visi) tų žmonių, kurie ners ir nepri- 
kbuiso formaliai, bet simpatizuoja jos tikslams. Kad A- posėdžiavo pirmas Amerikos Kongresas ir beabejo mūsų

«vęry TUESDAY, THUBSDĄY and 8ATURDAY 
---------------by----------— .

OEPH’8 LHHUAMUR B. C. A8SOCLA.TJOI LABO*
M Mcond-daa Mtter 8ept 12,1915 at the post ofOę» at Boston, Haas 

jmder the Act of Marcb 8, 18TO.W

and suburba------
k eountrias yaady

atstoyiįį tegul tuojaus sušaukia^
renka^delbga|psj tęšiįHieią savomT-TT 
kaip Ją mūsij' stiprinti, įfeįi
Jęaip darbus didvyriškus Ąuveilįi. A ? • © L .: ’p 
1 ■ ■ ;; i■'i

Šęsi Centai! , . ' < i J

Primename, kčtd į .Kongresą delegatų su|sti gali kiek
viena organizacija katalikiška, kuri' priklauso Federaci
jai. O prikląusimas yra docentai į metus nuo nario. Ne-i
padoru vilkinti to mažo mokesčio neužmokėjus. Tųs mo
kestis mažas, o fuotarpu jis mumis, riša, • !fąi>rganizacija;! 
kuri neįstengia nei to ryšio palaikyti, kurlhęi 6 centų ne - 
pajėgia pakelti, tokia organizacija parodo tiktai, kad jos 
supratimas apie vienybės reikmlingiuną yrą vjsai apsilpęs. 
Būkime gyrių ' . ' :

Nebus N'iiabodii. , U ; . J . .

Šių metų Kongress Pliiladelphijoję ;bii4 jjasekmingąs 
ir įdomus. Philadėlphijjo^ĮV^KĮ^onai, di-au gijos ir -Lie
tuvių Krikščioniii Sarišyę ifipestingai itbg'iasi padaryti- šį 

j Kongresą įdomiausiu ir gi-ažiaųsiu. Delegafanis paimtina 
j visokių patogumų ir pramogų. , ; ' ' '

! J žymūs Kalbėtojai.' ’ Į - “; ’ - ... į i'

Centro lirminuikas yra kvietęs tik ką iš Lietuvos at
vykusį Kunigą Daktarą Vaitkevičių, jis buvęs Lietuvos 
Universitetu Profesorium. .Jo referatas bus “Kaip pa

derimi ir Įiatobulinti mūsų santikius su mūsų vieimiin-

Mūsą Kataliką Svarbiausias Reikalas.

Mūsų Federacijos Kongresas įvyksta šių metų Rug- 
tįiūčio 11, 12, ir 13 dieną. Phiiadelpliia. Pa. Kadangi 
pyps tokių, kurie ne skaito Kongresą svarbiu šią metų rei- 

Sj-įkalti, todėl apie tą Kongresą reikia pakalbėti.

Federacijos Skaitlius.

Visai bešališkai dalykus imant. Amerikos lietuvių tar
pe Katalikų Federacija yra šiandieną didžiausia organiza
cija. Prie Federacijos' Šiandieną jiriklauso L. R. K. Su- 

■L SŽyienymo arti 3O.(M)() uariii: Moterų Sąjungos 2.500: Liet. 
■. "Vyčių 4,000: Darbininkui Komp. Sąjungom arti 4.000; 

K - Afoksleivių Giedrininkų JOO: Labdarių apie 5.000; Aka- 
demijos Rėmėjų apie 2,(X)0: Blaivininkų apie 500; suvirs 
50 Federacijos Skyrių žymesniose Amerikos kolonijose: 
vienos Chieagos ir apylinkių skyriai ir jn-iv jų ]>riklausan- 
Šios draugijos sudaro oirganiuz.otų nariu į 2->.0i)<): tokiu 
,bųdu Katalikų Federacija su centralineniis ir vietinėmis 
įjTgailizacijomis sudaro šiandieną apie 100.000 uiganizuotu 
žmonių vienybę. Kitos tokios skaitlingos.organizacijos A- 
merikoje nėra.

Taip vadinamųjų' pažan
giųjų Imkiuščių sėbras '“A- 
ineyikos' Lietuvis ’ ’ atsiskyrė 
nuo anų “gengės” ir pradė
jo buvusius savo prietelius 
akėti. Visa laisvamanių 
spauda rėkia ant “Am. Lie
tuvio” ir išdavikų eilėsna 
priskiria, bet šis nieko nepai
so, savo giesmę traukia ir ga
na. Ar ilgai tos linijos lai
kysis “Anų Lietuvis” sunku 
numatyti. Pasakojama, kad 
buvęs “Am. Liet.” redakto
rius Jokubvnas susipyko su 
laikraščio leidėju dėl rašomų 
ląikrašty tuščių zaunų apie 
Lietuvą ir turėjo išsikraus
tyti su savo “išminties” krū
meliu. Dabar “Am. Lietu
vi” redaguoja pats to laikra
ščio leidėjas M. Paltanavi- 

(čius, kuriam Lietuva kitaip 
atrodo, nes jis buvo Lietuvo
je ir savo akimis visa patyrė. 
Pravartu būtų ir kitų laisva
manių laikraščių redakto
riams po Lietuvą pasižval
gyti! kad paskui nereiktų 
blevyzgų rašyti.

Širdie, pabusk krūtinėj 
Pakilk sparnais aukštyn, 
Ir laimėjus kovoj pragarmėj 
Žengk, vis pirmyn pirmyn...

,Nuo Šio liepos 1 dienos 
pradėjo eiti naujas koopera
cijos savaitinis laikraštis — 
“Kooperacija,” leidžiamai 
Lietuvos Kooperatyvų Są
jungos Centro Valdybos.

Bendradarbiauti pasižadė
jo L. D. K. S. įkūrėjas kun. 
F. Kemėšis. Virakas, D. Tri
makas ir kiti.

Laikraštis skinamas ko
operacijos idėjai skleisti ir 
plačią Lietuvos liaudį prie' 
kooperacijos pratinti.

Jaunyste stok, nebėgk!
Širdies išsiveržia balsas.
Kur žvaigždė? taip neskubėk... 
Į dausas skrysdamas garsias.

Kunigas Urbonavičius iš Bostono, jiakviestas kalbėti 
soje. “Ar Lietuvyste kenkia Katalikybei."

Leonardas šimutis, vienas iš mūsų žymių vadų pa- 
ffl-stas kalbėti temoje “Mūsų Ateities I'ždaviniai.”

Kunigas Kiškis. Lietuvos Ateitininkų Atstovas Ame-1 
mjc. kalbės temoje “Ateitininkai. Lietuvos Ateitis.” j

T.ietuvių Krikščionių Sąrišys PhiladeTphijoje. žadąs! 
kviesti gabiu vietiniui kalbėtoji) ir piūrengs

:uri> bus vėliau paskelbtas. Be to
Pliiladehiliia yra loiišis Amerikos neprigulmvbės gi

mimo. Ten randasi laisvės varinis (Libertv Btdl) su ku
riuo aidas liimsybės buvo visai Amerikai praneštas. Ten 
Įsikūrė ir iš ten buvo Konstitucija kraštui priimta. Ten

Thprikos Lietuviai Katalikai simpatizuoja su federacija 
parodė visa mūsų visuomenini^ darbo praeitis 

vadovaujant surinkta tap" iš Amerikos ii 
kų mūsų Tautos reikalams suvn 
skaitoma nei paskola A a Įsi y be i 
dąs, nei tos sumos kurios ėjo t 
bet ir paskola ir kiti fondai buvo sukc.iami uidž 
daugumoje Federacijos veikėjų ir Skyrių padam 
Mūsų visuomenė dirbdama su F ed'•racija sin<e!ė i m 
ųgažiau 3.000.000 dolerni. lai uana aiškiai muo 1 
menkos lietuvių Katalikų visimimum lamos; Imvr. 
vienybės. Todėl Federacija mm '.e;<<-" ir paa-icms 
yauti Amerikos lietuvių Katalikų -'įsuoim-nc:.

delegatams atliks laiko tas visas vietas pamatyti. Pliila- 
įdelpliia. tai. buvo pirmas Amerikos miestas, kuris ofici- 
pjal’ai ir iškilmingai priėmė Lietuvos Atstovą dar Lietu.' 
Į vai neturint Amerikoš^pri pažinimo. Tas Įvyko ačių Plu- 
ladoipliijos Lietuviams kuriu mokėjo per savo įtekmę, da- 
Ivi-.ą gražiai suorganizuoti. Visi važiuokime. Važiuoda
mi Kongresai! pagerbsime mū>\i svarbiausią Katalikų or- 

ig;n Jzai-iją ir galėsime pagerbti Atmerikos Laisvės gimimo

J pi'e Lietuvos Operą, nese
niai apleidusi J merika, p. B. 

’Dikinienė rašo:

"Parodos metu .pasisekė 
(matyti eilę vaidinimų. Ope
ra “Tosca” labai patiko, nes 
p-lė Rakauskaitė tiek gera 
savo partijoje, kad galima 

programą, įnet įsimylėti. Užtat ir susi
laukė net 5 kasių gėlių. Me
ną suprantą kalba, kad ji 
pastaruoju laiku tiek pažen
gė. kad nebegalima pažinti. 
Už tai jai bravo! Dirba, bet 
darbas nenueina niekais. K. 
Petrauskas, kaip ir visuo
met geras, Sodeika taip-gi.” 
Džiaugtis tenka, kad ir mes. 
amerikiečiai. Lietuvos me
nui davėme savo meno žvaig-

So. Bostono lenkų “Kur- 
yer Codziemiy'liepos 13 die
nos vedamam straipsny, api
budinęs Saugumo paktą, 
randa jame didelio pavojaus 
Lenkijai iš vokiečių pusės 
ir sako.* kad saugumo paktas 
naikinąs Versalis Traktatą 
ir skatinąs prie karo vokie
čius su lenkais, bet lenkai, 
sakosi, geruoju neatiduosiu 
nei vienos. pėdos savo žemės.

Laba? gražus lenkų pasi
šventimas. tik,. deja, jis ne 
vietoje. Gera -savas žemes, 
ginti, bet pagrobtų, svetimų' 
žemių, ar tai iš vokiečių ar 
tai iš lietuvių ir Lenkijos 
liaudis nelabai norės ginti.

- Vienijbfjt Su Lutio'ii.

t|
^. Lietuvos Katalikų Km 

Ūbaujant Lietuvos Vyskupai 
'sų Tautos vadų f kai kurie mū>\i iešmui" nmk'lą baigm. 
.nutarė santykius su Amerikos li<-?uviai< palaikyti tikim

per mūsų Federaciją. Lietuvos Kataiikii A eiimr.o Centras 
ir.Episkopatas ir pirma tos vienybe- laikėsi. 1 as Kon
gresas viešai ir iškilmingi pabifiže. ka> jau prai<tii<<>jc_bu- 
vo. Lietuva, mūsų Tėvyne ir gi pri pažįsta, kad musų Ka
talikų Federacija yra svarbiausioji -Amerikoje organiz;1- 
ęija. > k

Jei Ir Nebūt;—Reikštą.

fy Jeigu Federacija net ii- nebūtų ruoni, ka" ji yra. jei- 
|į gu dar nebūti) sutraukusi šimto tūkstančių žnieiiiii n- jm- 
į. gu nebūtų savo darbais milijonines naudas Luitai pad;.- 
L. riusi. tai ir tada reikėti), kad taip būtų. Rmk’aų.. kad iš- 

eivija susiburti) į vienybę, stiprią, nepergalimą- ii’ Ine 
tuvos reikalai. Tautos apšvieta ir Vilnius, irniū'ij pačių 
Amerikoje gyvybė priklauso nuo fm ai’ mes laikvsimes nr- 
ganizuotos vienybės, ar gyvensime pakrikę. Jcigll čio

fe- nai pridėsime dar. kad mes Katalikai esame, už Tanios 
hį-gyvybės pamatą, už dorą, už amžini) kiekvieno iš mūsų

" p

F. Siusi (Diskas.
Federaci j<>s Sekretorius

ANGLJJOS KAPITALAS 
EINA LIETPVON

Lietuvos ūkiui ir finan
sams stiprėjant, auga pasi- 

. .: tikėjimas Lietuva užsienv.
mokės1! T • .* t. -iv Lietuvos skoni atmokėsimas 

; Anglijai ir Amerikai suinte- 
Įrmivo šių dviejų, valstybių 
j kapitalą. Amerikos bankai 
įsiūlo savo paskolą Kauno ka- 
įralizacijai. gi Anglijos fi-

Sakiaus miego palinkėsiu 
Ir saldžių, saldžių sapnų

Posmais jausmingų dainų.

MŪSŲ KELIAI
Esamomis žiniomis. Lietu

voj pirmos rūšies vieškelių 
bendras ilgi> siekia 10,764 klm.

Trakiškis Antros ir trečios rūšių vieške
lių vi>oj Lietuvoj esama apie 
30.008 klm.3924-V-IO.

Kaip Vokietys Pamylęjo
(Palei Heleną Roemerf t

Įvyko tai viename Lietuvos: 
dvare Didžiojo Kari; metu, ku
ri' jau per amžių amžius, amen, 
mis vadinamas: didysis tautų 
karas. Taigi jau artinoji vb-

raudot, aimanuodavo 
kaip prie nabašninko.

išgąsdinti, nes kas galėjo ži
not.. koki jie bu.', tie vokiečiai, 
bet-gi pradėdavo išjuokti tuos 

Imerginų ir akmi^trinės aima- 
Jnavimus. sakvdami. kad kam jj I U > L <11 . ~ t

■ ■ 'kam. o jau akmistrinei nėra ką 
t< ip baidytis ir drebėt už save.

>s buvo moteris pusamže, sto- 
. rosi turėjo didelę kaip bul- 

•, kėletos priešdkinių dantų 
trūko, ir aki turėjo vieną ma

im

ut si žadėjo. ir ginčydavai, ai
dai- už ko tekės, ir ar galima 
ketvirtą kart tekėti.

Bet dabar turėjo ateit vokie
čiai. tai apie visą tai užsimir
šo. Poni Bilbitauskienė. su
rinkdama savo tarnaites apie 
save, joms patarė, kad pirmas' 
žinias, kad jau ateina, bėgtų 
už.'idaryt Į rūkonyčią, kuri 
stovėjo atokiau sodne, bet mer
gaitės jautė, kad nežiūrint Į bai
mę. neistvers žingeidumo, ne
ištupės užsidariusios. Ir teip 
laukė, kas bus. Kiekviens tik 
stebėjosi, kad nors buvo šiltas 
ruduo, poni Bilbitauskienė 
vaikščiojo šiltu “bumosu” ap
sivilkus. gabą didele skepeta 
apsivyniojus, kad vos tik ką 
veidas tesimatė ir teip buvo 
stora, kad vos tik judėt galė
jo. Slankiojo teip po kiemą, 
kaip šieno kupeta ir tik iš po 
skaros girdėjosi nosipis, cy
piantis balsas. klausiantis 
kiekvieno praeivio:

-“Ar eina, ar jau jie matyt?”
Atėjęs iš girios senis eigulis 

Pagyras pamatęs p. Bilbitaus- 
kienę teip apsi-vymojusi^* už
klausė su užuojauta:

— Ką tai poni, turėt serga
te, kad teip užsivyniojusi rejo sau prietelystės pagadyts 
vaikščiojate? Ot, pasitaikė lai- (Bus daugiau) \ F. VirakM

' ku! 'lokiais laikais sirgti taiI . .
’.jar. paskutinis dalyykas.

— Aš m^sergu ir sirgti nema
nau.. . atsakė rimtai akmistri- 
nė. “b<«t jau teip.. . man žinot, 
kodėl aš tei]) vaikščioju.”

— Nu. tai kas ? — užklausė 
' nustebęs eigulis.

— Pasakysiu tamstai paslap
tį, kad apginėja savęs pasiry
žau pati būt. nes kas manę naš
lę beaugins? Ir tuojaus apsi
verkė. bet tik kiškelį, nes no
rėjo tolinus kalbėti: matot ap
sivilkau ant savęs ką tik turė
jau geresnio iš drabužių, nuo 
sprando gal būt nenuplėš nelai
mingai našlei?. . O ar įtikėsi 
tamsta, jau kelinta diena vaik
ščioju nesiprausus ir nesišuka- 
vus, net veidą dėl visa ko, ap- 
tryniau suodžiais... kad net gė
da savam žmogui pasirodyti,. . 
bet tiems pagopams .tai geriau
sia teip pasirodyt... susibri- 
dįs ir nė vienas nelys.

Senis Pagyras išvertė akis ir 
net jam ‘lūpos petsikreipė nuo 
juoko, bo akmistrinė ir be suo^ 
džių gražiausia nebuvo, betsn- ’ 
silaikė, nes j| visuomet užpra
šydavo ant arbatos ir sūriu, 
vaišindavo, tad ir dabar neno-

vės merginas ir dailiai joms sa
kė ])amokinimus apie Dievo 
baiminęs už nuodėmes, už ku
ri;!' dabar žmonės turės paku- 
tavot. Perspėji nėjo, kad ka
reiviai kaip vilkai užpuldinės 
ant mergaičią nekaltybė^, ir 
tuojau.' pradėdavo graudžia: 
veikti i:ž save ir mergaites. Ai
manuodavo šaukdama: “O ka< 
su mumis našlaitėlėmis bus!” 
Po to graudžiai prisirnndavo 
>avo tris nabašninkus vyrus, 
^akydama; “0 kas manę varg
dienėlę apgis, o kas už manę 
užsistos? O kas manę nuo.ne
prietelių išniekinimo apgins, 
jei mano voreliai kapuose, 
nūs karėje, o žentelis Ameri
koje? Aš dingsiu, dingsiu... 
prapulsiu amžinai...” Mer
gaitės teip pat imdavo verkti, 
raudoti ig aimanuoti ndžmbniš- 
kais halsais, girdėdamos tokias 
nežmoniškas akmistrinės kal

tą,” apie poniškus, rimtus i- bas, bet berniukai nonT pats ir

Niekas ją niekuomet 
ir nežinojo. ar labai

jo. n<>< apie

Bet kali buvo raudona kaip 
pašalnota bruknė, ir brandi 
kaip žieminis obuolys, tai tu
rėjo savo pretensijas. ir tan
kiai vakarais prie ratelio dai
nuodavo per nosį savo plonu 
balseliu: “Našlės sintis ne bul
vine. meilė ne šiaudine.” Ar
ba dar ir kitas meilės daineles, 
o dainuodama teip balseli Įvai
ravo. teip akimis mirksėjo, 
krūtinę kilojo, dūsavo, kad 
tai vis girdėdama ir matydama 
Agotėlė ir Kunegnnda plyšda- 
vo nuo juoko, o jauniausioji 
Mariutė išbėgdavo lauk iš vir
tuvės, ir stovėdama priebutyj 
su Kariuku, jam apsakinėdavo 
iki ašarų juokdamosi, kaip tai 
akmistrinė “nežinia kam” 
meiliškas/ dainas dainuodama 
dūsauja. Tad visi žinojo, kad 
akmistrine dar nuo meilės ne-

ku. Supąkaci.io>>' viMuunH 
žmonės Dievo melzdavo “Nuo 
bado, ugnies ir karo saugok 
imis. Viešpatie." o čia dabar 
jau ugnis ėjo b-ip arti, dangus 
raudonavo naktimis nuo gais
ui pašvai'čių. o kariuomenės 
kur tai ėjo šalimi' ir plėšė dva
rus ir kaimus.

Baimė apėmė žmonos, jie 
vaikštinėjo kaip pakvaišo ir 
darbas jiems iš rankų dribo. 
Daugiausia verksmo ir aima
navimo girdėjosi iš virtuvės, 
tenai nuola užeidavo poni “ak- 
mistrienė” Bilbitauskienė . ir, 
užmiršdama apie savo “una-

liytjės reikalas pasidaro taip aiškus, kad tik pagedusios šir
dys gali jos nenorėti.

Todėl. ' V *X V
Federacijos metini Kongresą mes laikome svarbiausiu 

ŠĮĮl metui reikalu dėl daugelio priežasčių. Dėlto, kad Fe 
.vibracija yra skaitlingiausia Amerikos lietuvių organizaci 
'ja; 'dėlto, kad ji atstovauja visoms Amerikos lietuviams 
'Katalikams: dėlto, kad Lietuvos mūsų broliai Katalikai 

jjageidauja: dėlto, kad tiek jau nuveikę, turime dar bė
jęs reikalų kuriuos tegalimo nuveikti vienybėje. D tos 

sustiprinimui, darbų vaisingumui, reikia Kon- 
yęiklaus ir skaitlingo.

.V;

i

s.



1922 metais abelnai skai
tant vieno vaiko mokinimas 
per metus atsiėjo $85.76 viso
se Jungtinėse Valstybėse. 
Nekuriose valstybėse, suma 
buvo daug mažesnę, kitose 
daug augštesnė. Arkansas 
valstija praleido $24.02 vie
nam vaikui, o Kalifornijai 
kainavo $158.45. Pinigus 
mokykloms parūpina Vals-; 
tybės pavietai, miesto aps
kričiai ir mokyklų apskri
čiai. Visose valstybėse viso 
iškaščio dalį valstybė turi pa
nešti. Vienok didžiausią da-: 
lį turi parūpinti vietinių mo
kyklą vienutės. Nekurtose 
Valstybėse Šiuos pinigus su
daro pavieto mokesčiai: o ki
tose prie pavieto mokesčių 
reikia dar priskaityti specia
lius mokyklų apskričių mo
kesčius.

Valstybė suima mokyk
loms pinigus iŠ įvairių šalti
nių. Yra tam nuolatiniai 
fondai. Valstybės mokyklų 
taksai, pinigai, kuriuos Val-

Šioe mofykty žemės yra 
Jungtinių Valstybių žemės 
Kongreso Aktais duotos Val
stybės viešo mokslo naudai. 
Nekuriuosė atsitikimuose 
Valstybės paskiria žemes 
"mokykloms taip-gi. Išsky
rus Naująją Angliją ir kele
tą kitų Valstybių kur ei vile 
valdžia ir mokyklų valdžia y- 
ra ant miesto apskričių vie- 
'nutės pamato, pavietas turi 
užlaikyti visas tokias mokyk
las. Jei Valstybė prigelbsti 

? pinigais, tuomet lygios moks
lo progos duodamos visoje 
valstybėje. Kuomet vietinė

1922 metais 76.6 nuošimtis

Valstybėse buvo pakelt**

maią, 14.6 nuošimtis Valsty-

1.5 nuošimtis gautas nuo į- 
neigų iš nuolatinių fondų ir 
mokyklų žemių išnuomavi
mo, ir 7.3 nuošimtis iš kitų 
šaltinių. Nuošimčių paskirs
tymas valstybėse labai ski
riasi. Pavyzdin, Delaware 
Valstybė sukėlė tik 5.5 nuo- 

. išimčius mokykloms pinigų 
enute pasiekia augštesnį į -vietiniais taksais ir paskyri- 

.taksai imo^laipsnį ir dar ne-imaįs įr ^2 8 nuošimčius vals- 
i'sigali užlaikyti mokyklų, taksais ir paskyrimais. 
Vaistėte pagelbsti ir parūpi
na reikalaujamus pinigus. Kansas valstybė gavo 97.8 
Yra dvi svarbios priežastys j nuošimčius mokykloms pini- 
kodel Valstybė taip daro?jvietinių taksi}, ir pasky- 
Kiekvienoje valstybėje da- Į rimil j1’ -97 nuošimčius
bal tiniu laiku, vaikams da- lnuo alstybės taksų ir pa
mina didelė skriauda dėlto įkyrimų. Wyoming Valsty- 
kad nėra užtektinai mokslo bę užmokėjo 14.7 nuošimčių 
progų. Iš priežasties aplin-jV^SU mokyklos iškaščių iš 
kybin. ir daug kitų priežas- j nuolatinių fondų ir mokyklų 
čiii. turtas nėra lygiai pa- i žemių išnuomavimo, o New 
<kirstomas. Nekurios apie- ol'kas. Pensylvanija ir ke- 

stybė paskiria mokykloms ir liokės mokvklos gali užlaiky-i tetas kitų valstybių tokių į- 
keletas kitų šaltinių, kaip ti labai mažais taksais, dėlto;neigų neturi.

ADOMAS PADEGIMAS

L. D J K. Sąjungos 51 kp. (Clevtland. Ohio) narys, jau antri metai 
einąs šios kuopos finansų rast, pareigas. Brolys Padegimas labai 
daug pasidarbavęs Sąjungai; naujų narių prirašymo vajuje 51 kuopa 
užėmė antrą vietą aeių Padegimui. “Darbininko” skiltyse telpa jo 
raštų. Be to šis darbštus veikėjas priklauso jr prie eilės kitų visuo
menės organizacijų bei draugijų, užimdamas ir ten atsakomingas 
vietas.

I įr. CedHjot choru

Gegužio mėnesį iš n* ujo tapo 
perorganizuotas Sv. Jurgio parapi
jos, bažnytinių įy. Cecilijos Cho
ras, ku}is per ilgą laik^ neturėjo 
j*to lietuvio vargoninko. Netu- 
c’ėdamas lietuvio vedėjo, kuris 
kvėptų jam lietuvišką dvasią, eho- 
•’U gana silpnai stovėjo ir nieko 
neveikė. Bet štai, gegužės mėne- 
<įo pradžioje, vėl sugrįžo gerb. V. 
Stuevičius, buvęs vargoninkas. 
Jajn užėmus jo paprastą vietą, 
jJu>ras įgijo daugiau energijos. Ži- 
opma, lietuvį vargoninką gavoių 
tiktai gerb. kun. Taškūno pastan-

■ gomis, ačių jo gražiems patari.
■ mams, choras persitvarkė.

L Choras dabar yra gana skaitlin
gas nariais, ir turi savo tarpe jau 
senai Nonvood’e pasižymėjusių 
dainininkų, kaip tai: soprano — 
p-lę Keršiutę, Vaikasiutę. Užda- 
veniutę ir O. Karniliutę; alto — 
p-lę E. Karniliutę ir Onytę Viesu- 
liutę; tenorą — Medvecką; bass 
— J. Kavaliauską ir tt. Choro 
valdyba dabar susideda: iš pirm. 
Elenos Keršiutės, vice-pirm. Ale- 
ko J^edvecko. fin. rašt. Apolės K. 
Stašaitės, prot. rašt. Onos Viesu- 
liutės, ižd. Adomo Šidlausko, iž- 
do-glob. Bronės Volungiutės ir

Protuos
k* Gabrys KąuUznskaaf

Choras kelis kartus vįeAĄr^HE| 
rodė, ypatingai per L. D.
Anglijos Apskr. išvariariju*y*^«| 
tai gavo ir apsčiai pagirypną-MK| 
gal manot kad tai ir viskeSUK^ 
ne. Gaila, kad pas mus yrvUfSKl 
vaikinų, kurie turėdami orio- 
są, agituoja choro narius,

1 prie choro neprigulėtų. Jeigu
■ nesiliaus šia agitaciją varę, tai Mv®
• tą kartą jų vardai bus viešaijąO
• skelbti. '

Garbė, kad Norwood’o šv. Cid, j 
lijos Choras vėl pradėjo darbtMkŠj 
tis! - |

REAKCIJOS ATSAKOM*!
Parapijom^, Woreester, Mate''* 

— Apie tai buvo jau daug raly, 
ta ir daugiau dėti būt perdaug. Tom'l 
d< l Tamstos raštelio nesunaudoai- 
m e. '■

K. V. V., Cleveland, Ohio. — , 
Del vietos stokos laikraštyje < 
Tamstos straipsnio sunaudoti- ne- - 
galėsime.

JUOKU ŽIUPSNELIS
Surinko Dzūkas Musteikietfs

LIETUVA
Tarptautinėj Maisto Produk

tų Parodoje Londone 11- 
IV-2-V-1925

Sumanymas dalyvauti tarptautinėje pa; loję Londo
ne gimė š. m. Vasario mėn. pabaigoje. h*t nes. nt bendros 
nuolatines organizacijos ek.'porterių ir gamini jų tarpe, 
organizacinis darbas užsitęsė i_r tik kovo mėn. pabaigoje 
galima buvo aktyviai ruoštis prie parodos.

55 firmos, reiškia ne visos mūsų 
galima uel laiko trūkumo pakvies- 
llyvauti. Bet iš kitos 
to kiosko plotą, buvo

firnio: 
ti. 
rir 
kv

onieii
tumiu.

pusės, tu
pu vo j inga

P

labai siipmi 
ją r.eture.nų 
bu v.. i)?i<ki

■- pa>:riod". Kari '-.“isponeirų ir
anitiK'» išnumnimto paviljono plotui, 

blausia parodos dalis buvo maisto produk-
1 daug visokią kitų gaminių, kurie turėjo 

ošins su maisto produktais arba nc-t ir visai 
T<>dri n-mūsų eksponatai, kurių negalima 
pr;- maisto produktų, visai nestebino ]an- 

'iuo žvilgsniu, mes nepadarėme klai-

eksponatu

d->>

Besi- 
tūrinę' loki 
pinigų pav 
buria s. k?

pro- parodas buvo atkreipta domės į kul- 
- parodos reikšmę. Buvo išstatytas žemlapis, 
z.džių albumas. Kauno parodos fotografijų al- 

apie Lietuvą anglų ir lietuvių kalbose.
Plačiai buvo da

li Lietuvos žemlapiu.
medžiaga, kaip parodė praktika, buvo tiek 
;ad iššaukė pęjnėgdži"jimUtS iŠ tų šalių pusės, 
adžius neturėjo takios medžiagos.
pat kultūringos agitacijos tikslu ant paviljono 
padaryti atatinkami antrašai: kiek ploto užima 

Lietuva ii- palvo-inimui pridėtas kiti] mažu valstybių CBel- 
gijos. Olandijos. Šveicarijos. Danijos) plotas: kokią gv-- 
ventojų dali sudaro ūkininkai: uosto pavadinimas: laikas, 
reikalingas parvažiuoti iš Lietuvos Londonan: Lietuvos 
ek.'porto atskiri daiktai.

linanm<

naud 
kuri'

no Statistikos Biuro brošiūros, 
publikoje atvirutės >

■> Įdėta į katalogą firmų.
knri<» dalyvavo parodoje.

Pa>il>dr. kad didelė plačios puUikos dalis interesuo
jasi tokiomis žiniomis . Nekurie. žinodami iš knygų apie 
Lietuvą, neturi visgi konkrečiaus įsivaizdinimo apie mū
sų kraštą. Mūsų krašto geografinė padėtis, jo sienos, jo 
kaimynai, politinis režimas, sostinė, uostas, kurortai, su
sisiekimą-'>n Europa. tauta, tikėjimas, valiuta ir daugy
bė visokiu kitu klausimu interesavo inteligentiją.

Mokytojai ir mokyklos interesavosi rimtesniais ekono
miniais daviniais, šiuo žvilgsniu daug naudos atnešė Cent- 
ralinio Stari-tikos Biuro diagramos ir brošiūros.

Parodoje atsilankė daug žmonių. Lankytojų tarp6 bu
vo daug korespondentų. Atsilankė taipogi ir užsieninė®

prekybos skyriaus vedėjas ir buvusis Lietuvoje pirmas an
glų konsulas.

’ Eksporto galimybės atžvilgių teko gauti tokias obser- 
! racijas.
1 Mūsų paviljonas turėjo didelį interesantų skaičių. 
Nekurie paliko savo adresus, belaukdami mūsų katalogus' 
ir firmų adresus ir pasiūlymus.

Iš pasikalbėjimų su interesantais galima padaryti ši
tokias išvadas.

Degtukai. Interesantai pripažįsta, kad mūsų degtu
kai yra geri, užsidega geriau už angliškus. Todelei deg
tukai turėjo daug paklausimų.

Bet yra nekuriu sąlygii, į kurias reikės atkreipti do
mės mūsų degtukų eksporteriams. Taip: a) nekurios deg
tukų fabrikos nerašo ant dėžučių, kiek degtukų yra dėžu
tėje: šitokie degtukai, sulig anglų įstatymų, nėra leidžia
mi importui Anglijon: b) nekurie etiketai ir ženklai Ang
lijoje yra registruoti ir mūsų fabrikai negali jų vartoti: c) 
raudonos galvutės Anglijai netinka: pripratę vartoti juo
das galvutes, anglai vengia degtukų su raudonomis galvu
tėmis: d) dėžutės turi būti turėti-angliškus antrašus: e) 
Anglijoje vra degtukams akcizas: 0.5.2 standartui iš 10.-. 
000 štukų degtukų, kas.du oda vienam dėžučių grosui 0.3.4.

Geriau, rodos, yra eksportuoti .Anglijon storesnius 
i degtukus.
Į Saldainiai turėjo taipogi didelį pasisekimą. Pareika
lavimą turi gražesni saldainiai: šokoladiniai, grietiniai. 
tianuŠkos su gražesniu įpakavimu. Cukriniai pripažįsta
mi neblogesniais už prancūziškus ir belgiškus. Bet labai 
svarbu yra prisitaikinti prie rinkos papročių. Saldainiai 
turi būti pardavinėjami svoriu netto. kurs turi būti pažy
mėtas ant įpakavimo. Pakavimas turi būti gražus, bet ne
brangus. Mūsų kartoninis pakavimas atrodo persunkus ir 
perbrangus. Iš kitos pusės mažos geležinės dėžutės neim- 
ponuoja anglams, atrodo perprastomis, nepergražiomis ir 
nepritraukia domės. Gražus žėlatino įpakavimas patinka, 
bet reikalauja rūpestingos taros išsiunčiant iš Lietuvos 
kadangi blogai supakuoti pakely žėlatino paketai plyšta.

Kas liečia transporto, tai saldainiai ateina gerame 
storyje, gerai išlaiko joros frachtą. negenda pakely, drė- 

' gnas oras, matomai, blogos įtakos neturi. Tariaus pasi- 
L taiko Įpakavimo pagadinamas.

Cukraus gaminiams Anglijoje yra įvežamasis muitas. 
Papirosai ir tabakas. Tabakas -papirosams turi ma- 

Į ždi šansu. Bet papirosai gali rasti pareikalavimų. Ang
lija vartoja daug orientališkų papirosų. Bet ir šičia rei
kia prisitaikinti prie rinkos papročių. Pakavimas šioje 
prekybos šakoje vaidina didelę rolę: prastas pakavimas 
ir žemesnių rūšių papirosai neturi šansų. Taip pat mažai 
šansų turės papirosai su brangiu įpakavimu. Pakavimas 
turi būti gražus, bet nebrangus (pavyzdžiui, geresnius šan
sus turėtų: Tusculum. York. Avanti, Salem Gold, Salem 
Aleikum, Aspazia).

Papirosai be munštukii turės didesnį pareikalavimą 
kaip su munštukais.

Papirosų rinkos Anglijoje praktika rodo, kad -Anglių 
jon yra įvežama daug užsieninių papirosų. Italų tabako- 
valstybinis monopolis turėjo parodoje labai didelį paviljo
ną,, tet jų papirosai negeresm už mūsų. Taigi, prisilai
kant rinko® pareikalavimų, eksportas'tmniroaų iš lAfcfo*

vos Anglijon yra galimas: keletą pareikalavimų yra gau
ta parodoje.

Tabakui ii* dirbiniams Anglijoje yra nustatytas įveža
masis muitas. Tabako importeriams reiika susipažinti su 
anglų įstatymais, kuriais yra reguliuojama tabako preky
ba Anglijoje.

Mėsos produktai, atkreipė į save domės, nepaisant to, 
kad mes turėjome mažą šių eksponatų kiekį. Kadagį estai 
ir ypač danai turėjo daug daugiau eksponatų, — mūsų pa
de jimas šiuo žvilgsniu nebuvo lygus jiems. Bet nežiūrint 
to, mes turėjome paklausimų kumpiams, konservams ir 
bekonams. Prisiųstus parodon eksponatus konsulatas pa
siuntė nekurioms krautuvėms padaryti bandymą.

Didelę domę pritraukė sviestas ir kiausiniai. Sviestas 
buvo mėgintas ir kokybe labai buvo giriama. Kiaušiniai 
taipogi turėjo pasisekimą, bet importeriai išsitaria prieš 
atskirų kiaušinių kleimavimą. Estijos kiaušiniai turi 
ženklus tik ant dėžių, bet ne ant kiekvieno kiaušinio.

Sūriai — rodos neturį didelių šansų, kadangi neva tu
ri blogą kvapą, sako, nuo žemės.

Mielės — suinteresavo didžiausi mielių importerį 
Anglijon, kurs prašė duoti jam pa vyzdžius bandymui: 
Alės negalėjome jį patenkinti, kadangi nebuvo galima ti
kėtis. kad pavyzdžiai, pragulėję 3 savaites, bus geri.

Turėjo interesantų: bulviniai miltai, medus, vaškas, 
grūdai, kruopos, miltai ir linų sėmenys: ir linai: gauta 
pareikalavimų.

Gintaras turėjo gana didelį pasisekimą ir tvirtai gali
ma pasakyti, kad gintaro dirbiniai tinka eksportui. Daug 
buvo reikalaujama tamsaus neskaidraus pieninio gintaro." 
kurs pas anrius įvertinamas brangiau.

Metalo dirbiniai turėjo irgi pareikalivmus: spynos, 
šrubai. pasagos, uknoliai ir kiti. Kaip teko sužinoti ne
kurie kontinento fabrikai pradėjo pardavinėti savo gami
nius Anglijoje, kur jie dėl priežasties aukšto darbininkų 
Anglijoje atlyginimo, sugeba konkuruoti su anglų fabri
kais. Taip Zinovjevo vandens vamzdžių ir katilų fabriką 
Narvoje turi savo organizaciją Londone ir parduoda spi- 
žinius vamzdžius ir kalorifeirus.

Del tos pat priežasties interesantai ^ano. kad mūsų 
metalo dirbiniai gali būti įvežami į Angliją.

Taip pat yra pareikalavimų fanerai, popieriui, par- 
fiumerijai. stiklui, aliejui ir kališiams.

Turint omenyje tolimesnį mūsų prekybos santykių su 
Anglija vystymąsi, tenka atkreipti domės į reklamą. Ang
lijoje, dėl didelės konkurencijos, reklama prekybos srity
je turi daug reikšmės ir vaidina svarbią rolę. Taip, pa
vyzdžiui. Tanų bekonai, sviestas, kiaušiniai Anglijoje y- 
ra gerai žiirimi. bet nežiūrint to. parodoje Danai turėjo 
didžiausią paviljoną, labai gerai įtaisytą, ir plačiai re
klamavosi. Estai išstatė šiuos produktus šaldyklose, įsi
taisė šaldomąją mašiną, ir te to plačiai dalino savo rekla
mą. Italų tabako monopdjg turėjo turtingiausi paviljoną 
su didelėmis reklamomis.

Tąigi ir eAąpjĮ^eriams, norintiems pamušti ke- 
lią Aaįjjoje, teikės m tao ąkaUytis.

Parodai anais visi eksponatai tapo palikti Lon
done Atsbą Lietuvos prekių muzėjui įrengti.

M. B. Cfartoa
1925 m. gegužės 19 d.

GERIAUSIAS LAIKAS
Mokytojas: — Kuomet ge

riausias laikas skinti vaisius 
£uo medžių?

kuomet sodininkas su visą šei
myna išvažiuoja į bažnyčią, S> 
šuo būna pririštas...

PARDUODU SAVA 
KAINA

Kartą Petras Didysis 
vanojo Balakieriui gana bjpA-, 
gius kailinius. Eina Balakį£ 
rius nuo Petro Didžiojo, 
tinka sargą ir tas prašo jo par
duoti kailinius.

— Pirk, sako Balakierius, 
parduodu sava kaina.

Sulyg tais žodžiais, paėmė 
Balakierius lazdą ir pradėjo 
mušti savo pirkiką skaityda
mas: viens, du. trys, keturi ir 
t. t.

Sargas supyko ir nubėgo 
skųstis Petrai Didžiajam ąpt 
Balakieriaus.

— Kaip tu išdrįsai muštis 
prie mano rūmų? — su piktu- 
rnu kreipėsi Petras prie Bala
kieriaus.

— Jūsų Didenybė! — atsakė- 
Ba]aktorius. — Aš neri mušiau, 
tiktai pardaviau kailinius sava, 
kaina.

— Kaip-gi taip ? Paaiškink!
— Matai. Jūsų Didenybė: 

jūs man padovanojot kailinius, 
o prieš tai aš nuo jūsų buvau 
gavęs trisdešimts lazdų: reiš
kia man pačiam kailiniai kai
navo trisdešimts lazdų. O ka
dangi jis sutiko pirkti kailinius 
mano kaina, tai aš jam ir pra
dėjau skaityti.

Petras Didysis nusijuokę, 
1*4 už Įžeidimą sargo prisakF 
Balakieriui atiduoti kailinhuT 
sargui.

— Kaip tai Jūsų DidenyMK 
neteisingai galima elgtis su M* 1 
nimi. aš kitiems turiu atlygi**: 
ti, o pats likti nuskriaustu. -ii

— Kaip tai ? — paklausė Pai
ras Didysis.

— Ot taipl Kailiniai m**£ 
pačiam kainavo trisdeš**M| 
lazdų, o jau aš turiu strMH 
atiduoti tik už dvyliką. .L*Q| 
k it man Jūsų Didenybė 
tyti dar įrtn aštaonioliką MM 
dų. Nes man perdideUa *flH 
stotis.

'Jį>



- > (Kampaa Broad Street)

yavrėaė.ŪaST^V.'/aSrraSrralr/amįrSVMivĘZjM

Rengia Cwnbridgė Lietuviu 
.^Kooperatyviška Bendrovė

. Kąijnietis^Aš tik‘taip nfl^- 
lyu, juk”tos nuogos ponios,.ką 
augštąį sčdij,(d^koltuątos lozę-'- 
se), tai turbūt tynese (vanio^h 
-prausiasi.

garpjrtis?
^;Tea^,la$:. — Tirti??

r KAS GIRDĖTI LIETUViy KOLONIJOSE-

middleboro, mass.
feid'.-Pas mus yra kooperacija ir jai 
-ė jsęktūsi labai gerai. Ji būt išau-

i didelę biznio įstaigą. Tik 
ųįi^aip neatsitiko per neturėjimą tin- 
V-liaino vedėjo. Mūsų buvusis gas- 
'Vjpadorius buvo susektas intarti- 

'nuošė darbuose ir galop patrauk
tas atsakomybėn. Teisme jis pri
sipažino kaltas kooperacijai $130. 
Teisėjas baiusmės uždėjo $50.

Kare buvęs.

* - C ‘
Šakių .

"John Sinkmėh it Ukmergės
Antanas Sinkeviuis iš Kau

no. *
Vienas laiškas atėjęs ant 

i/Darbininko” antrašo, bet be 
vardo iš Vi Ik avi šiki nuo 3Mb- 
zo Tiešinos.

D AB TI KTĄ «

DR, *. J. ORMAN
• SGUMAUSKAB)!- .->i

Ten buvęs.

s

Girdėjęs

CITY POINTPHILADELPHIA PA.

Per-

$1000 TIK UŽ 13 CENTU!
šaltūna

Maironietis

■ JUOZAS M. VERVEČKA

mums gerai žinomo kun. J. Šim. 
kaus.

Paieškau Juozo SPATKAIiSKO, paeT- 
: na iš Kuturių kaimo, Kauno rėl. Se
niau gyveno Pennsylvanljoje, dabar ne- 
’žįnau kur. Kas apie jjžinote arba jis 
pats malonėkite pranerti sekančiu ant
rašu : JONAS GEDAUTAS. 33 Coving- 
ton St.. So. Boston. Mi«. (J>1(5)

Ant A. ALEKO PARMOS

Wiįson St., Norwood,-Masp.

NEDĖLIOJ, LIEPOS 19, 1923

kas.

DAKTARAS J. LANDŽIUSM. S.
k

(SEYMOUR)kari

žvalgas

O fina vulando*

ar1

ll

(j)
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STRAIPSNIS 12.

inusia
;nlimn
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Motinos Mos pa
čios išaugo Bor- 
den’s Earfe Pienu 
šiandien peni jį sa- 
yo yaikuaajns,

.Temins kūdikis nejučiomis mankšti
nsi k.'idn mėto rankutėmis ir kojomis, 
niunžydamas delnus, voliodamasis po 
ivutę. Ne: verkimas yra niankštini- 
iosi forma ir todėl mes sakom, kati

KŪDIKIŲ 
'GEROVes

381 WEST BROADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas--------------------S. B 4(Vfc''

n. hiidv.r. kūdikis nnoln- 
rbu pridalvHi. kad jo dra-

bus varžomi. Nereikia jo 
laikau prispirs prie aujr-

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar 

mmiaTir auga riebyn. Perskaitykit žemiau Pūtuotų 
trinka ir nespręskit nupirkti bonką Bambino savo kudi- 
Žui beatidėliojime, šitas 
valytojas privalo, užimti žymiausių vietą kiekvienoje 
naminių vaistu šėputėje.

“Gerbiamieji:— ....»• x
Šiuo laišku noriu jums ištarti sirdinjųausj aėm už 

gerus vaistus, kuriuos man pnsnmtet. Per 10 mene ų 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktų ir kaip 
greitai apteikiau vaistus, kurious man pnsnmtet, tuopos 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tonu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padare 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga nebyn.

Mrs. V7. K., N.ew B ritate, Conn.

Pareikateukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 
Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c benką Bambino iš savo .-aistirunko šiandien.

F. AD. RICH JER & CO.
Eerry & South 5th 2--, Broo’.’.yn, N. Y.

-(RŪTA GARDENS)

S TEL. So. Boston 0506—' ^1! 
| LIETUVYS DANTISTAS'!

H. L. KAPOČIUS]
5251 Broadway, So. Boston ]

A (“Keleivio" name)
SOfiso Valandos; nuo 9 iki 12, nno 5 
gi :30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakąr^, 
gSeredomla nuo 9 iki 12 vai. dieną >1 
uSubatomla nno 9 Iki 6 vak. Ned« į 
^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį; :f‘.

V įsus kvieeiarue ant šio pui- 
kaus išvažiavimo, bus visokiu 
žaislu ir pamargiriumi. Bušai 
išvažiuos nuo Bendrovės krau
tuvės 10-tą vai. ryte. Meldžia
me užsiregistruoti iš anksto ku
rie nori važiuot.

’ Tai -yra mūsų užvardintas plotas žemes, 
prie kinio priguli dailus ir gana gilus <>že- 
ras, "kuriame galima žuvaut ir maudytis.

30 akerių lygios žemes, gražiai apaugu
sios aukštais klevais. beržais, egfėmis ir ki
tais medžiais. Šitą žemę išvežėm lotais, tin
kamais statymui vasarnamiu arba šiaip stu 
bu, ant pat vieškelio, prie Billings ir De- 
borah'Sampson Streetii. Sharon, Mass. dai 
liausiam miestuko krašte tik

PHILADELPHIA, PA.

Vagis lietuvių stuboj

Port Riehmond’e, nepertoli nuo 
šv. Jurgio bažnyčios, čia tūlai Ja
kelienei išėjus j darbą 6-to liepos, 
(mat jos vyras serga — yra ligon- 
butyje) vagis įsibriovė j jų stubą 
ir viską augštyn. kojomis pervertė, 
pridarė daug žalos, radęs 30 dqle- 
rių vos, pranyko, kaip kad pra
nyksta karančia ■— avižės pridarę 
blėdies-žalos žmonėms. Ir tą drą
sų įsibriovimą niekšai vagys pada
rė dienos metu. Tad budėkime!

š-
SUDEGĖ DIRBTUVĖ

Skownegan, Ale.—Savage 
popieros dirbtuvė' sudegė. 
Gaisras staiga kilo ir greit 
apėmė visą Įstaiga, kad gais
rininkai nieko nepatarė. 
Nuostoliu už apie $1(>0,000.

L0WELL, MASS.
Šioje kolonijoje visas veikimas 

’ -eina labai smarkiai. Birželio 28 
d. klebonas kun. Kučas buvo su
šaukęs mitingą parapijos reika
lams. Parapija turi du lotu, kur
manoma statyti naują bažnyčią.
Bet vienas lotas skiria tuodu pa-

y rapijos lotu nuo klebonijos. Ant
į to vidurinio loto koks ten svetim

tautis sumanė statyti namą gal 
tam kad pasipelnius iš lietuvių, 

j . Spėja, kad lietuviai nenorės, kad 
bažnyčios ir klebonijos tarpe bū
tų svetimas namas. Tas reikalas 
išrišti pavesta klebonui.

Toliau buvo svarstyta apie pa
rapijos pikniką ant D. L. K. Vy
tauto kempės. Piknikas įvyks 
liepos 18-19 d. Būrys veikėjų ap
siėmė uoliai dėl pikniko pasidar
buoti.
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Pataisymas

“Darbininke” No. 73-me, 
žvalgo je: “Keletas Žodžių iš Kva- 
kertauno —-. Philadelphijos, Pa., 
per klaidingą painformavimą ma
nę, įvyko ši klaida : pasakyta (Per
žvalgoj) kad gerb. Ona Ungurai- 
tė savo $100 privačią LDS. namo 
boną dovanojo; o turėjo būti, kad 
13-toji kuopa savo 25-kių dolerių 
namo boną dovanojo.

Paieškau pusbrolio Košt ant o 
Mockevičiaus, Pauzelės kaimo, Ko
čios parapijos. Paieškaų taipgi 
puseserės Eleonoros P-etroškaitės, 
Maštotų kaimo, Kočios parapijos. 
Kas žino kur jie gyvena prašau 
pranešti man, būsiu labai dėkinga. 
MARIJONA CIUMTĖ. Little 
Boar's Head, Nėyvhainpshire, Caro 
of Mrs. F. A. Fuller.

17 Mylių nuo Bostono
‘Rūtų Daržas,’’ teisybę pasakius, taip arro- 
3o, kaip kampukas Lietuvos atneštas i Ame
riką. — Tikrai būtu džiaugsmas, jei šią vie
tą apipirktu ir apgyventu mūsiškiai — vien 
tik lietuviai.

Sveikatos Jieškotojai
vpatingai turėtų pasiteirauti apie Sharon 
miesteli, nes tai yra aukšeiausis ir sveikiau 
sis miestas šioj dalv valstijos. Pasiklausę 
daktaro persitikrinsi!.

KELRODIS. IŠ visur x-a- 
žiuojant reikia važiuoti iki 
Voiųvood Centre, iš ten reikia 
imti Walpo!e karą ir važiuot 
iki VVilson St.. farma ten pat.

NAUJAS 2-JŲ ŠEIMYNŲ 
NAMAS su garadžium, turi 
būt greitai parduotas, nes savi
ninkas jau dauginasi (krausto 
si) į kitą mestą. A. IVAS, 110 
Tremont St., Room 508, Bos 
tone arba 361 Broadway, So. 
Boston, Mass. (J.-21)

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai 9 ikt 11 ryte. 1 iii 3 po pletT'

7 Iki 9 vai.
889 Broadway, So. Bostoa.

TeL So. Boston 2831.

TeL So. Boston 270

J. NACOONELL, M. D.
GaUma gusikalbčil ir lietu-viikai

OTIBC VAU-IMDOB: Rytais Iki 9 vul
Po pietų nuo 1—8 
Vakarais nuo6—9

530 B. Broadway, 8o. Boston

1« METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

399a W. Broadway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. Ud 7 v. vak.Namus Statysime

tuojau*. nes mūsų architektai ir inžinieriai' 
skubina kogreičiausia pabaigti planus. Pa- 
tirinekit, kurie interesuojatės pasistatymu 
vasarnamio už mažą kainą ir ant visai leng
vu išmokesčiu. Kreipkitės pas savininkus:

Atsiųsk 60c., o gausi, ne pini
gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštu žmogui $1.000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tekiam žmo
gui. Mūsų žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūkstančiams, su
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius^ prašalint strėnų skaus 
mą, kosulį, dusuli, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiijsk lQc., gausi) 
visokiu žolk. ir knygų katalioga.

’ M. ŽUKAMS, 
451 Hudson Avė., Bocihester, N. Y.

BRIGHTON, MASS.
2 namai po 4-rias šeimynas If: 
kambariu, gesai, toiletai, dideli 
jardai, neša rendos virš šimtą dol. 
mėn. kiekvienas namas. Klausk 
136 Fayette St., AVatertovn, Mass.

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

WORCESTER, MASS,
Prie naujojo mūsų klebono kun, 

Vasio buvo labai gražios devinti
nių iškilmės surengtos. Buvo su
daryta puiki procesija. Prie to 
pasidarbavo seserys ir jų moko
mieji vaikai. Iškilmėse dalyvavo 
kun.-Čaplikas, šv. Onos BĮ. dr-ja, 
Marijos vaikeliai, šv. Vardo J. 
dr-ja, L. Vyčiai, Marijos Vardo. 
Lietuvaitės ir Motera Sąjungos 

' kuopa. Spėju, kad žmonių buvo 
i 2,000.

, Atsilankė pas ri
jas Švėkšnos padegėliams. Au
kas rinko kunigas kanauninkas iš 
Lietuvos. Pasakė bažnyčioj kele
tą pamokslu Aukų surinko $465.

Ten buvęs.

DĖL APRUPINIMp 
< MOTfNŲ^IR JŲ >

IKIŲSVEIKATOS.1

VINCENT A. JENKINS
6' Bėacon Št., Boston, Tel. Haymarket 5840.

TITUS T. GREVIS ...
395 Broadway, South Boston, Tel. S. B. 2340.
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Lietuvis Perkraustytoj as

. J. J. MORKŪNAS
Pervoža forniėins į tolimiausius mies 
tus ir ant vietos gerai prižiūrima, grei 
tai ir [ūgiai darbas atliekam.'!. lieika 
'e kreipkitės 324 E St., kampas Broad- 
way, So. Bostoi, Mass. Tel. S. B. 4€64. 
Res. Tel. Dorchester 3082-W. (L.-23)

EASTON, PA.
Birželio 27 d. b'.vo piknikas. 

Pelnas paskirtas parapijos naudai.
Darbai čia la’oai gerai eina. Šil

kinėj dirbama dieną ir raku. Ki
tose Įstaisrose mažiau dirbama, im1, 
bedarbiii nėra

WORCESTER, MASS.
Čia yra nauja našlė, kuri ište

kėjus antru sykiu pa^mė divorsą. 
Dabar gyv-na 'nip. kaip jai pa
tinka. Jau ■■■'■••'.a m-išmaningą 
senberni ji suviliojo ir apvylė. Vy
rai turi bū*i atsargūs su išdyku- 
siomis bobomis

Borden’s Eagle Pie 
nas nėra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos jj vartoja 
per virš šešiosde- 
šimts septynius me 
tos.

I LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. Ū94S

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main. Street

Tel. Bruękton 7)80
RESTDENCIJOS Tel. S. R

MONTREAL, CANADA
Ckgiižio 29 <1. mūsų koloniją ap

lankė kun. Bumša. Laikė mišias 
per 8 dienas. Kasdien sake pa
mokslą. Pamaldas laike ir vaka
rais. Iškilmės baigėsi birželio 7 
d. Po to salėj buvo lietuvių pra
kalbos. Apie tan*os reikalus kal
bėjo kun. Bumša

Birželio 14 d. mūsų klebonas 
kun. J. Daknys atsisrveikino su pa- 
rapijonais. Išvažiavo į Suv. Vals- 

’. tijas.
‘ Dabar gaspadoriauja parapijos 
f komitetas. Biržulio 21 <L turėjo 
į"- susirinkimą. Pasirodė, kad nuo- 

šimčių ir apdraudos reikia $700, 
it. ; o kasoj tėra $60. Žmonės reika- 

lą matydami sudėjo $300.
. Šiuo kartu bažnyčią prižiūri 

k". ,vargouinįnkas P. Žižmas. Vysku
pas atsiunčia kunigą pamaldoms 

ikyti. Gal greit sulauksim

menduojame pirkti, kadangi jauną kū
dikį nereikia akstintl stovėti ant kojų. 
Del to daug kūdikių gauna išklaipytas 
kojas, ups jų kūnas dar nestiprus vaik
ščioti. '

Karletukę reikia parinkti atsižvel
giant į kūdikio parankumą. o ne madą.’ 
Tai turėtų būti keturių ratų, gerų 
sprendžinų. su geru spgaubstu. galin
čiu apsaugoti nuo saulės ir vėjo. J! 
turėtų būti ruiminga su užtektinai vie
tos paloms, kad ypatingai šaltame ore 
kūdikis butų gerai apsaugotas nuo kli
mato. Sulankstomos karietukės irgi y- 
ra geras parankumas, y^tingai )el kū
dikį reikia vežti trumpų kelią. Vienok 
nereikia kūdikio palikti jose Ilgam lai
kui, nes dažnai Je neparankus ir kieti.

Kaip augščiau rašyta, dainai pasitai
ko. kad motinos neįstengia žindyti savo 
kūdikių ir tada reikalinga parūpinti 
jiems kitokio peno. Geras grynas, 
sveikas karvės pienas, tinkamai pasak 
dintas. geriausiu cukrumi, ir atmiežtas 
reikalingu kiekiu vandens parūpina mo
tinoms pieno vietos užėmėja. Geriau
sias mišinis parinkto pieno Ir geriausio 
cukraus parsiduoda po vardu Borden’a 
Brand Pieno. Per tris gentkartes Ame
rikos motinos atsidėjo ant Šito pul
kaus pieno. Penint sulyg nurodymų, 
jis duoda arčiausi panašumų j motinos 
pieną.

Borden’s Eagle Pienas šiandien auk
lėja daug kūdikių, kurtų tėvai buvo juo 
išauklėti. Ir kurių tėvų tėvai buvo tuo 
pačiu išauklėti GO ir 70 metais ano 
šimtmečio. Knd.a apsvarstal, kad Bor
den’s yra plenns vnrtojamaB per tris 
gentknrtes ir vis labiau vartojamas di
desnio žmonių skaičiaus, tat sakai tam 
turi būti pirežastis. O priežastis ta, 
kad jis pasirodė esųs patenkinantis Ir 
saugus per tiek laiko, kad žmonės ja
me turi pasitikėjimo.

(!)

I Jei prisukite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 

JNew York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsij kūdikį su 
Eagle Bena.,

'/I
(2) 

tt

Skaityk tinas straipsnius kag gavot- 
t S pasidėk ateičiai.

LIETUVIS GYDYTOJAS i 
IR CHIRURGAS

Gydo antrins ir kroništam užsisAnė- ( 
jusins ligas vynj. motei", ir vaikų. . 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: ( 
nitra-violetinia’.s spinduliais. kwartz 
žiburiu, tliermo therepa. Ir kitais į 
plektro modikalSSkais budais. Egza- ; 
minuoju kraują, šlapumą, ir spiau- j 
dilius savo laboratorijoje. Viitrau- ; 
kili N-Ray paveikslus. Tpipn su- I

ŠV. JONO EV. BL. P AŠELE 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh S t.. So. Boston, Mae^ 
Tetephone South Boston 1316—J.

V’Ice-Pirrafninka.s — J. Petrauskas, 
250 Gold SL, So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass 

F'ln. Rištlninkas — M. šelkls,
40 Marine Road, Sol Bostoa, Maes, 

Kasiertas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mass, 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 Winfield St., So, Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
valandų po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

DR-STŽ LIETUVOS DUKTERĮ 
PO GLOBA MOTINOS ŠV(X

SOUTH BOSTON, MASS, 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė,
203 W. 3-rd St., So. Boston, Mare, 

'ice-Pirm. — A. Janušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass, 

rot Rašt — O. Siaurjenė,
443 E. 7-th St. So. Boston, Mare.

'ln. Rašt. — J. Keys,
115 G Street, So. Boston, Masa.

žd. — O. ‘ -
105 6-th 

’varkdarė
164 6-th _ .

>raugijos reikalais kreipkitės -visados j 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrų ntarnln- 
kų kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės, South Boston, Mass.

StanluliutS,
St., So. Boston, Mare, 
— O. Mlzglrdlenė.
St., So. Boston, Mass.

Tet So. Boston 0823 H 
lthttuvis dantistas a 

DR. M. V. CASPERj 
( KA8P ARA VionJS )‘

42& Broadway, South Bortou I 
Ofiso nalaisdos-.

nuo 9 iki 12^)0 ryte 1» nuo 1:80 | 
iki 6 tr nuo flXX) Iki 8 vaL vakare. ! 

OfieaF uždarytas subatoa vakarai! i 
fr nedgldlenlMa. _____ ■ I

VALDYBOS ANTRASAI
’lraalnlnkas — J. JaroSa.

22ū L Street, So. Boston, Manu 
•Tce-pirm. — J. Grubluskas,

757 M Street, So. Boston. Mana, 
’rot. RaStininkas — A. JanuSonta,

1426 Columbia Rd., S. Boston, Mana 
rintūst) Raštininkas — K .Kiškis,

8 Hatcb Street, So. Boston, HaM, 
.Miniukas — L. švagždya.

111 Bowen St.. So. Boston. MaflB. 
Cvarkdarys — P. I.ančka,

895 E. Flfth St, So. Boeton, Mt«s> 
Draugijos reikalais kreipki 16s vlan- 

ioa 1 protokolu raštininku.
Draugija savo suslrnklmui laiko 2-rį 

!edgldlen| kiekvieno mėnesio l-tn$ vai 
x» pletij parapijos salėje. 4ft2 8ovent6

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Znllockas.

514 E. Broad'vny. So. Boston, MaaS, 
VICE-PIRM. — Povilas Buka.

95 p Street, So. Boston. Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Macejnnaa,

<50 E- S"ventb St., So. Boston. Mass. 
FTN. BART. — Juozapas Vlnkevlčlos,

94K1 Ė. Rrnadway, So. Boston. Maas. 
KASTERIUS — Andr. Zalleckas,

ffll R. Flfth Sl. So. Boston, Ma* 
MAREALKA—Kazimieras Miknlllonta, •;

906 E. Bmadtvay, So. Boston, Ma* 
D. L K. Keistučio Teaugi Ja laiko «*-* 

vo mėnesinius susi rinkimus kas 
nedeidlenj kiekvieno menesio, po 
6M TVaahlngton St., Boston,
1:30 vai. po pietų. Apeidami ant tmK 
rinkimo atsiveskite sti savim daugiau 
nauJb narių prie muaq draugijos prt» 
Dilyti.

(!)(!) Dept,2

ReslJi-ncijos Telepbonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4SS9-\V

S, BARUSEVIČIUS
LlPtnvIlkM Graborloų, bataamuoto- 
>a, Real Estata ir Public Notaras.

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Residencija 838 Dorchester Arenue
Dorcheater. Mare.

PERSIKELS Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

• Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
I kreiptis.

OFJSO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
’ 820 E. 6-th St., Šo. Boston, Mass. Tel S. B. 0183-W.




