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Kaina 4 centai* ‘ .
A
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Organas Amerikos Lietuvių 
K. švento Juozapo { 

Darbininkų Sų-gos *

“DARBININKAS”

tTTAENINKAIS, KETVEUGAIS IR 
, SUBATOMIS.

UlrubdyJ metami ......
Bostone lt apylinkėj metama ...45.00 
idLetami-, i. .^4.00

“DARBININKAS” <
8W Br<»dwayt Bostoii 27, Maai. 

tEnk Sooth Bobton 620.
f -ė 'Į...y

(
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“PnbMibed «nd dĮrt_„__ ___ ,- 
mlt (No. 534) arihorlžcd by tke jkct

Otfober 6,1917, ori filė at the Post 
Offlce of Boston, Masą.. By order of 
the Prtsldent, A. S. Biirleson, Post* 
mastei Generah’* s ,s • : ■:

trnder per-

Krikščionys darbininkai vie

nykitės l Spieskitės į vienin- 

tel^darbo žmonių organiza- f »’
ei jų Amerikoje — Lietuvių 

Darbininkų Sąjungų g g g g

QUEBEC7OS UGNIAGE
SIAI IR POLICISTAI 

ANT STREIKO.

VOKIETIJA VES PIR- 
'KLYSTŲ SU BOL-j 

ŠEVIKAIS.

Didele, betvarke—Milicija 
pasirengus darban.

(įuebec, Kanadoje, birže
lio 26, — Nuo subatos vidur
nakčio šis miestas liko be po
licijos ir be ugniagesių kada 
susivienyję policmonai su 
ugniagesiais išėjo ant strei
ko.

Milicijos batalijonas stovi 
pasirengęs maišyti sukili
mus ir 38 nauji policmonai 
priimti.

Gatvių žiburiai buvo su
daužyti ir keli vaikpalaikiai 
įnėję policijos stotių išdaužė 
visus langus ir pridarė daug 
kitu nuostoliu. Du šimtu 4.

’ kartų ugnies, varpas skam
bino, bet gaisro niekur ne
buvo. '
- ,-.$tręikieriai . .reikalauja. 
.$1.50 daugiau Į savaitę.

Miestas užlaiko 140 polic- 
monų ir 190 ugnagesių.

Santaikos teismas nesenai 
pasiūlė policmonams $1.00 

. . daugiau i savaitę ir ugniage
siams $1.50 daugiau j savai
tę, tiems kurie dirba pirmus 
metus-ir 75 centus tiems ku
rie dilba seiliaus.

Transportų kompanija 
daryta su rusais.

Hamburg, Vokietija, bir
želio 26. — Pranešama kad 
Vokietija pradės vesti pir- 
klystę su Rusijos bolševi
kais. Sudaryta kompanija 
taip vadinama ‘‘Vokietijos- 
Rusijos Transportų Kompa
nija,” kurioje bolševikų val
džia oficialiai turi pusę nuo- 
v • v« 
smičių.

Rusija mokės iškasėtus.
Nauja organizacija turi 

tik-, nominalį kapitalų už 
100,000 markių, ir dabar jie 
mano imti Vokietijos pirk- 
lystės ekspertus kurie tar
naus bolševikams kaipo pa
tarėjai. Rusija, pagal su
tarties, apmokės visus trans- 
portacijos-riškaščius-iš Vo
kietijos Rusijon.

SU-

STREIKIERIAI ŠUKĖ- CHICAGOS EĮUONKE- 
LĖ RIAUŠES.

Streikieriai Kristianijoj, 
Norvegijoj užpuolė ęlektri-duonkepių, kurpi sutartis 
kos dirbtuvę, iždaužė langus 
ir buvo pradėję versti gele
žinę tvorų, bet pribuvus 
policija išvaikė streikierius. 
. “Sočiai service” darbi
ninkai dirba taip kad žmo
nėms visko beveik pristato. 
Sudarė kooperatyviškas į- 
staigas dėl jų pačių narių.

PIAI STREIKUOJA, 
©augiau kaip ^000 unijos
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padaryta pasibaigė, -išėjo 
ant streiko Chiėagoj. Nors 
duonkepiai išęjo ant strei
ko, duonos nepritrūks, nes 
streikieriu vietas užėmė ne 
unijos darbininkai. Dun- 
kepiai išėjo ant streiko kada 
gavo pranešimų kad 20 riuoš. 
bus numažintas nuo algų. 
Unijos duonkepiai nesutiko 
su pasiūlymu'ir išėjo ant 
streiko. Sunitu laimėti, kuo
met kiti eina streiklaužiau- 
ti. Kapitalistai tik džiau
giasi darbininkų nesusipra
timu. . ; i’

NAMINĖ KARĖ 
KINIJOJ. 

Cunton^Kinija. — Susi-

SIUNČIA GINKLUS IŠ j
VOKIĘTIJOS. |

- I ----- -  '• J
Silezijos liuosnoriai sakoma.,. 1

rengiasi užpulti Berlyno : : 1
valdžią. j

Berlynas, birž. 26. — Gen. * į 
Lerond, viršininkas “inter- t 
allied” komisijos Aukštoje j 
Silezijoję pasiuntė praneši- 
mų Prancijos komisijai Ber
lynan, kad vokiečių liuosno- 
riai rengiasi užpulti ant vo
kiečių valdžios taip-pat kaip / 
ir ant lenkų. Maištininkai 
gauna amunicijos ir ginklų 
iš Vokietijos. Gen. Lerond^j—" 
sako kad būtų klaidinga pri- 
vertsi lenkus pasitraukti; 
nes tada alijantai neturėtų 
jėgų nuginkluoti Vokieti
jos liuosnorius. Jis pataria 
kad Adelbertas Korfanty, 
vada Lenkų maištininkų 
susti ksavo kariuomenhc- —
ir klausytų I^ij antų. Kacb>
alijantų kariuomenė būtų 
taip sustatyta vokiečiams 
neduoti sudaryti tvirtų fron
tų. Kad alijantų kariuo
menė būtų didinama iki jie 
galės nuginkluoti vokiečių j 
liuosnorius. f

Pranešta kad visas dis- / 
triktas kur dabar yra užim-į 
tas kareivių, bus apleistas V. 
vokiečių ir lenkų greitų lai
ku. ' '

TIKRI KAD PERGA-
- LĖS. •

Athens, birž. 26. — Atsi
sakius priimti alijantų pa- rėmimai tarb Kwargtungo 
siūlytų tarpininkystę, Grai- ir Kwangsi 'provincijų ka- 
kija pasiliko viena pasiliuo- riuomenių įvyko birželio 23, 
suoti save nuo Turkijos ną- 1921. Kvvaiigsi provincijos 

kariuomenė pirmoji pradė
jo šaudyti į Lingsam ųpie- 
linkę. Anglijos laivai plau
kiojusieji Cantono upėje pa
sitraukė iš tenai. Generolas 
Lu Yung-Ting, vadas 
Kwangsi provincijos ka
riuomenės, kreipėsi į Pekino 
valdžių prašydamas pinigiš- 
kos paramos ir amunicijos. 
Jis persergsti Pekino val
džių, kad papuolus jo pro
vincijai į rankas Sun Ya 
Seno būsiu negalima Kini
jai prieiti prie susivieniji
mo. ' ‘ A;.;
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cionalistų. Graikai tikri kad 
jie laimės karų.
' Premieras Gounaris ir ka
ro ministeris Theotokis va
žiuoja į Smyrnų pasitarti su 
karalium Konstantinu apie 
paskatinį užpuolimų ant 
turkų.
. Visa Graikija stoja ka
ram Nuo ūkio, iš dirbtuvių, 
iš krautuvių visi vyrai pa
imti karan.

Karo departamente deda
ma visos pastangos kad pa
darius kariuomenę galinga. 
Karalius tikras kad jo ka
riuomenė, pergalės Turkus.

ŠVEDIJOJE STREIKAS 
PRIVERČIA EITI 

PĖSTIEMS.
Berne, birž. 26. — Ameri-. 

kos keleiviai kurie pasiekė 
Bemese Oberland ir norėjo 
pamatyti Grimvald’o ledynų 
važiuodami Jungfrau gelž- 
keliu buvo priversti apleisti 
kelionę arba eiti pėsti; nes 
kalnij gelžkeliai tarpe In- 
terlaken ir Grinwald Mur- 
ren ir kitų Bemese Ober
land streikuoja prieš pėščių 
kelionę, ‘ Ą _ .

' Būrys Amerikos moterų 
keleivių kurioj buvo viešbu
tyje prasidėjus streikui tu
rėjo pėščios nulipti nuo kal
no 6,000 pėdų aukščio. .

Darbininkai reikalauja 
daugiau mokesties. Gelžke- 
lių kompanijos sako kad jie 
mažai gauna ir darbinin
kams mokėti negali.

APSAUGOS DARBI
NINKUS. ' 

Deputy Komiai j onierius 
Goks. New Jersey paskelbė 
Jad darbininkai bus apsau
goti nuo advokatų, kurie rei
kalauja didelid. mokesčio už 
patarnavimų sužeistam dar
bininkui. Sako yra miesto 
biuras kad pagelbėjus to
kiems darbininkams..

• v

KARIAUS VIENI*.
Paryžius, birželio % 26. — 

Graikijos Karalius Kon
stantinas nutarė vieniems 
kariauti su Turkijos nacio
nalistais ir nepriimti alijan- 
cų pasiūlytos paramos. Ali
jantai pataria Graikijai 
Mystapha Kernai sutaikymų 
pavesti jiems. Graikija vie
nok atsisakė ir nutarė ka
riauti prieš turkus.

GRAIKAI ATSIĖMĖ 
MIESTĄ NUO 

TURKŲ.
Konstantinopolis, birž. 

26. — Graikai atsiėmė mies
tų Ismid ant marių Marmo- 
ra, nuo turkų.. Graikų ka
ro laivai keletą dienų e bom
bardavo Ottomenų kariuo
menę. Miestas nemažai nu
kentėjo. Tūkstančiai atbė
go į Konstantinopolį. Por
te protestuoja prieš graikus 
už peržengimą neutralūs zo
nos. ■ . .

PANAIKINO NEGRŲ 
KAIMĄ. . .

Chieago, LU. — Pareika
lavimu Ulinois Centrai Gel- 
žkelio kompanijos likosi pa
naikintas požeminis kaimas, 
kurį pastatė ex-kareiviai 
negrai grįžusieji iš Franci- 
jos. Minėtas kaimas buvo 
pastatytas palei gelžkelio 
bėgius ir netoli nuo ežero. 
Jis susidėjo iš 100 negrų ex- 
kareivių, kurie turėjo savo 
tarybų, teisėjų sūdžią, "bar- 
bernę ir majorų. Labdarin
gos organizacijos stengsis 
aprūpinti minėtus ex-karei- 
vius namais ir kotokįais rei
kalingais dalykais.

ALGOS VALDŽIOS 
DARBININKŲ.

Beveik 50,000 valdžios 
darbininkų gauna mažiau 
kaip pragyvenimo algų. Už 
tokį pat darbų mokama viso
kios algos: geriausiai išsila
vinę darbininkai gauna ma
žiau algos už prastų darbi
ninkų.

DETROIT, MICH. 
" Labai svarbus prane" 

LDS. Ohlo "ir Mich. aps 
suvažiavimas įvyks liepos 2 
m. Atvažiavusiems į Detroitu de
legatams, čia paduodu teisin^iau- 
sį antrašą: 9258 Cardoni AVe. ir 
kampas Westminster S't., K. lAby- 
šalos namas. Sesiją vietą —Įsker- 
sai gatvės — šv. Jurgio par. mo
kyklos kambariuose. Į šią vietą 
atveža šie karai: WoodwarA Avė., 
nuo Mchigan Centrai stoties iki 
Westminster. Išlipus reikia eiti 
į rytus apie 7 blokus, o antims tik 
galimą gauti.iš miesto Foirteen 
Limets, ir-gi išiplus ant 1 
minster reikia eiti keturis bl] 
į rytus.

BUDAVOTOJŲ STREI
KAS PASIBAIGĖ.

Springfield. — Budavoto- 
jų streikas, kuris tęsėsi dvi 
savaiti pasibaigė kuomet 
dailydžių unija- priėmė > 10 
nuos. numušimų algų. Na
riai švinorių unijos priima 
taip-gi maž-daug tokių nuo- 
mušų. Dailydės grįžo dar
ban.

*
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Nutarimu užtai Įas.
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PASIŪLYS TAIKĄ.
London. — Sinn-Feinai 

laukia karaliaus atvažiuo
jant į Belfast. Sako pasiū- 
’ys taikų karaliui Jurgiui.

HAMPTON’O P A JŪRĖ 
UGNYJE.

POPIERA ATPIGO.
Petroit. — Pranešta kad 

popiero kainos nupuolė 2c. 
Toks nutarimas Įeis galeli 
birželio 27 d.

rieio
v ,.s.
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BŪK DAILININKU.
Kiekvienos tautos kultū

ringumas yra r oliuojamas 
sulig to kiek kuri tauta turi 
dailininku. Kuomi dau- 
giaųs tauta turi dailininkų, 
tuomi ji yra garbingesnė. 
Prie dailės dalykų priklau
so nevien piešimas, skulptū
ra, muzika, bet taip-gi ir 
dailiarašystė. Geram rašy
mui reikalinga yra turėti ge
ra plunksna. Tad kas užsi- 

' rašvs “Darbininką” ir užsi-•z t-
mokės už cielus metus, tas 
gaus gražių fontaninę plun
ksnų vertės $1.50 dovanų. 
Tas dovanų laikas tęsis nuo 
1 birželio- iki rugpjūčio 1.

LDS. centras geidžia, kad 
darbininkai nevien tik mo
kėtų skaityti, bet kad mokė
tų taip-gi ir gražiai rašyti, 
tam tikslui ir yra skiriama 
Ši dovana. Tad naudokitės 
proga. i

Dovana bus duodama 
kiekvienam, kuris atnau
jins prenumeratų ant čielų 
metų arba užrašys savo gi
mtiems į Lietuvą ir taip-gi 
naujiems skaitytęjams.

- - : « “Darbininko” Adm,

BEDARBĖ VOKIETIJOJ 
MAŽĖJA.

Berlynas, birž.;26. — Be
darbė visoj Vokietijoj žy
mia? sumažėjo. 440,000 y- 
patoms Vokietijos valdžia 
turėdavo duoti pašelpą,- da
bar duoda tiktai dėl 40,000.

TARSIS.
Philadelphia, Pa. — Šil

kinių rūbų siuvėjai gavo 
pakvietimų nuo Waist & 
Dress Manufacturers Asso- 
ciation, kad padaryti pasi
tarimų kas-link algų ir dar
bo sulygti ir sudaryti naujų 
sutartį. Senoji sutartis baig
sis liepos 1, 1921. Unijos 
narių komisija veiks kas- 
link kompanijos prašymo^ 
kaip - praneša kompanijos 
užvaizdą.

, SUDEGINO NAMUS.
C irk, Airija, birž. 26. — 

Subatoj būrys apsišarvoju
sių vyrų uždegė keletu namų 
Innishocane. Oficierių Brig. 
gen. Coulfield, Col. God- 
frey ir M. Dėnneber namai 
taip-gi sudegė.

PANAIKINO 50 NUOŠ. 
ANT VOKIEČIŲ 

TAVORO.
Belgradas, birž. 26. — Ju- 

go-slavų valdžia panaikino 
50 nuoš., kuris buvo uždėtas 
ant vokiečių tavorų.

z • •
■ t

ANGLIJOS DARBO PAR
TIJA NEPRIIMA 

BOLŠEVIKŲ 
PARTIJOS.

Brighton, Anglija. — Di
delė didžiuma balsų Angli
jos Darbo Partijos narių 
nubalsavo nepriimti Angli
jos Bolševikų Partijos. Su
sipratę darbininkai mato, 
kad bolševikai neša vargų 
ir skurdų darbininkams ir 
trukdo kovoje su išnaudoto
jais kapitalistais.

k 
\

Pasitarimas tarpe jūrei
vių inžinierių ir laivyno ko
misijos susitaikymui klausi
me algų ir darbo sąlygų 
pairo birž. 3, W. S. Brown, 
prezidentas Jūreivių Inži- ’ 
nierių Pašelpos organizaci
jos pranešė. . '

GOMPEĘS PRANAŠAU
JA DIDĮ SKAITLIŲ.

Mano kad iki kitam suvažia
vimui Darbo Federacija 

turės 5,000,000 narių.

Denver, Col., birž.;26. — 
G.mperSj Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas vėl 
išrinktas prezidentu. Jis 
jau prezidentauja per lLO 
mbtų. Jis mano kad iki ki
tam Federacij os ;metiniam 

 

suvažiavimui Federacija tu

 

rės 5,000,000 nųrių, dabar 
turi beveik 4,0 ,000 nariu..

7"' _/ .. ■ "
L—— *-*■■*',* \

Šeši viešbučiai, 20 stubų su
degė; arti $500.00o pa- ■ 
daryta žalos. Keletas 
krautuvių- ir teatro 

namai sudegė.

Hampton Beach, N. jEL, 
Birž. 26. — Baisi ugnis su
naikino gražiausių vietų 
Hamptono pajūryje. Sa
koma kad gaisras kilo nuo 
pagadytų elektrikos vielų. 
Gaisras smarkiai skleidėsi, 
kad negalima buvo užgesin
ti.' Degant vienam namui 
liepsna pasiekė kitų, kuris 
buvo 75 pėdų nuo degančio. 
Suvažiavus iš visų apielin- 
kių miestų ugniagesiams, 
kada gaisras jau pridarė 

 

baisius nuostolius, ugnis už-

UŽDARYS DIRBTUVES.

Lamrence’o dirbtuvės bus 
uždarytos 10 diemf.

Uauirence, Mass, — Vė
liausiai pranešta kad “Ame- 
rican Woolen Company” ir* 
“The Pacific MiilsM abi 
korporacijos uždarys, dirb
tuves Rugpjūčio 27 d. ir lai
kys uždarę iki Rugsėjo 6 
dienos. Spėjama kad Arl- 
iogton’o, Everett ir kitos 
dirbtuvės taip-gi bus užda»

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. FEDERACIJOS 
KONGRESASI t

BUS BROOKLYN, N. Y.

RUGPJŪČIO 30-31 IR RUGSĖJO 1-2D. 1921
KARALIENES ANIUOLŲ PARAPIJOS 

SALĖJE, j
South Fourth ir Roebling Sts.

A

Visos organizacijos priklausančios prie A- 
merikos Lietuvių R. K. Federacijos kviečiamos 
kuoskaitlingiausia dalyvauti.

Kongreso dienotvarkė bus paskelbta kiek 
vėliau^

* KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,
. A. L. R. K. Fed. Bre&

K. J. KRUŠINSKAS,
A. L. & K. Sekret.

*
* I



kf

V*

4

f

Ajr
3

1

DARBININKAS, i i

T
. V, 9

*

j

/

♦
f

t

*»

’ Varduokime kvor4bet„.ne8“a?da geru jado »

* s-

■“ ■' 1 »*

Stot M Bonth Boetoų’p BtunUnkalg, 
frnbtoMi*. Lojau am. 

Xa*cuviu Rymo Kataliku Juokam 
rUimirjjniaj SpuM«A«
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■ JJ Afi&I&OK A S .

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 

; gelbėti

!fmi LxmdaivįW TBi-WnrKtY pA^ 
Publlshed ėveiry tr’ncMdaijr, Ttmnijcl*y, 

by Bt. Job»mfh Litm- 
Ujuni» R.C. .AB8ocrATiOiT ot Labos.

. suBsmimdu bateš: 
rcarly ........1 
BciBton and suburbs ...................... .$5,00

CMintrles yearljr .......|&00
* į.ij* ■',<

*!l«tereti as eeętmd-clasM mątter Stpt 
12,1015 at tlie post offtce at Boston, 
MaM.under (he Act ofMarch 8,1870” 

“Acceptance for malling at spėclal rate 
ofpostnge provlded for In Sectlon 1108, 
Act of Oct 8,1917, authorked on Jnly 
12, 1918.”

|g-ginčus su savOr kaimynais, [ 
nedaug tegalėtų ginti Dri- ’ 
baltijos kraštų, : nes patys 
.turėtų gintis išsyk ant keKų 
frontų. Lenkų politika re
miasi tariamu Vokiečių ir 
Bušų 'menkumu, bet šimt- l 
milijoninės tautos ne taip] 
lengvai nuveikiamos, ypač 
;kuomet turės laiko atsi
griebti nuo vidujinių suiru-1 
čiųi

■ “Lenkija, anot dr. Puric-I 
kio, veržiasi Pabaltijos Są- 
jungon, kad joje vadovauti, 
o1 jei to pasiekti negalėtų, tai 
kad tą Sąjungą suardyt.

>■ 11 I'" 111 'i'1 U,!W*.(Tąsa)
Reikia pravesti, taip, kad 

dėžes vienodas dirbtų viso
je Lietuvoje. * Reikia, kad 

- _ yt, su-Jlėntasf plautų ir medegą pa-
pjuclŽius kaimyniškas Pa-gamytij delei krebių. Nes 
baltijos valstybes ii^suda- taip vežti po kelius šimtus 
tins su kaikuriomis iš jų svarų uogų krepšyje nega- 
“artimėsnius , santikius.” Įiinia. Negalima nei po kelis 
Lenkų pinklėmis Lietuvos Į desėtkus svarų. Bet reikia 
pripažinimas de jure atide- pakuoti taip, kad uogos pa
tas. tolesniam laikui. Mat siektų turgavietę kogražiau- 
Lenkai vis' dar neišsižada sioje padėtyje. Su kapita- 
vilties Lietuvą vėl pasisa- su. išminsią, su sutarimu

parduodant galima uždirbti 
taįp kaip Amerikoje. Avie
čių juodųjų ir raudonųjų 
galima užaugyti tik viduti
niškai 10,000 kvortų ant 
dešimtines. Susitarus prie 
vieno kaimo galima dvide
šimts dešimtinių sodyti že
muogių. ____ _ _______
tą po du auksinu, tai jau

d

v

■u v I 
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P AB ALTUOS TAUTŲ 
SĄJUNGA.

. Pastaruoju laiku daug 
kalbama apie sudarymą Pa- 

‘^fflttijos Tautų Sąjungos, ku- 
rioibjiieitų Lietuva, Latvi
ja, Estai ir Finliandija. To
kios Sąjungos tikslas diš- 
■us. Visos Pabaltijos val
uos yra mažos ir vos tik 

Susitvėrusios, ir todėl dar 
neužtektinai tvirtos, kad at- 
sispvrus prieš galingesniųjų 
kaimynų pastangas. Antra 
vertus, nekurtas jų, kaip 
antai Latvija ir Ėstom j a, 
užima didelį Baltijos jūrių 
pakraštį, su puikioms prie- 

" įplaukoms ir dideliais por- 
• " tais, kaip Ryga, Revelis,
‘. Liepojus ir kiti. Į tą Bal- 

’ : -fijos pakraštį godžioms aki
mis žiūri Rusai, kurie tas 
žemes kitąsyk valdė ir dabar 
norėtų išnaujo paveldėti. 
Išsižaūėt šiaip jau žemės ga-

t

vinti. Ar Pabaltijos Ititoms l įp gerais raumenimis yra 
valstybėms tatai išeitų. ant 
naudos — labai., abejotina.
Ipsidirbę su Lietuva, Len
kai imtų veržtis prie savo 
“prigimtų rubežių” Šiaurė
je, atseit prie Dauguvos, 
paglemždami toliau Kuršą, 
Žemgali ją ir Letgaliją. E- 
są jau ir žemlapiai tokios 
“suvienytos Lenkijos” en- 
dekų atspauzdinti. Kažin 
kaip į tai žiūri Uždauguvie- 
Čiai, Didžiosios Sąjungos 
ir Didžiosios Lenkijos šali
ninkai?”

Iš to kaip ant delno, ma
toma, kad įsileidimas Len
kijos į tveriamąją Pabalti1 
jos Tautų Sąjungą trumpu 
’aiku visiems negardžiai at
sirūgtų.

i

A

Ls balo dar būtų ne taip skau- 
'■ du, kaip marių pakraščio, 
ti dar tokio gražaus, kokį 
turi Latviai su Estais; tai- 

{ gi savaime suprantama, kad 
tos naujosios Pabaltijos val- 
stijos, išskyrus ' gal vieną 

• * Lietuvą, kuri prie jūros 
vos-vos tik prieina, yra Ru
sijai po kojų ir jas pirmiau
siai Rusai norės nušluoti, 

i; kaip tiktai atsipeikės nuo a-
t mai’chizmo ligos.
į Pabaltijos valstijos tą vis- 
, ką gerai permato ir nori su-
| si jungti į. vieną politikinį
į kūną, kurs geriau galėtų
f atsispirti būsiamojom Rusų
p- - pastangom. Lietuvai ir bū- 
I tų neprošalį prie tos Sąjun-
Y gos prisidėjus, nesti jos in- 
| teresai ateity bus užkliudy-
| ti, nors ir ne tokiam laips-
| ny, kaip Latvių ir Estų,
r ' Tai-gi šiuom klausymu daug 
į nūnai f rašoma Lietuvių
J spaudoj.

Lenkija, suuodus, kad 
čia einasi ne taip kaip ji pa
geidauja, nori įsibrįauti ton 
Pabaltijos Tautų Sąjungon, 
^akydama, kad tai gįąjungai 
apginti • ’ būtinai reikalinga 
“galingaLenkijos armija. 
TeČiau Sąjungininkai neno
ri taip lengvai praryti to 
naujo Lenkų kabliuko. Lie
tuvos Užsienio Reikalų Mi- 
nisteris Dr. Purickis Pabal- 

'tijos žurnalistų susivažiavi-. 
me Kaune ►(Žijirėk “Lais- 

« vės” No. 120) tinkamai nu
švietė tikrąjį Lenkų įikslą 
Šiame reikale. Girdi, 
kai įsipainioję į

&A 
fc

k

A

A

progų Lietuvoje.'

Pdgaliaus štai nuo ko rei
kėtų pradėti. Keletas ūki- 

I ninku susitartu, žemės susi- 
[rasti prie upės, užtvenktų 
lapę, pastatytų tartoką, e- 
Įlektros mašinas ir šiokį to- 
Įkį paraviką delei virinimo 
[reikalų. Kartu užvesti sod
inus. Panemuniu, Paduby
siu ir palei visas kitas upes 

[ir upelius yra tinkamos vie
tos delei sodnų. Reikia kar
tu užvesti daržus kelių de
šimtinių pločio aviečioms, 
žemuogėms, serbentams ir 
kitoms uogoms.

Jeigut perdaug bus delei 
valgymo uogų tuojaus nuo 
lauko nuskynus, tai galima 
bus pradėti dafyti vyną, nes 
tas per daug lėšų . nereika- 

| lauja. Kiek man žinoma jau 
dviejose vietose ūkininkai 
pradėjo vyną sunkti. Vie- 

A. L. R. K. Federacijai [nas ūkininkas apie Virbaliu 
skelbiant seimų laiką, LDS. 
kuopos privalo iš anksto 
rengtis prie savo organizaci
jos VI seimo. Šis seimas 
daug ką turės svarstyti ir 
nutarti darbo žmonių ir Lie
tuvos labui. ' ~

Per praeitus 5 su virš me
tus, mes daug ką padarėme. 
Išauginome savo organizaci- [ ti kitus vaisius į krebes. Da- 
ją nariais; įsigijome'moder-j bar aviečių, slyvų, peachių, 
mišką spaustuvę ir puikų di-1 aproktų, juodųjų aviečių 
delį namą; nemažai sušelpė-1parveža iš Amerikos ti už 
me savo narius kovojančius [ blekinę vieno svaro ti 9 vm- 
už geresnes sąlygas; leidžia- Į ei jų, didumo moka 18 auksi- 
me organą 
tris sykius į savaitę ir įvai-[štai pakilęs, 
rias agitatyviškas brošiūras J giausiai yra. 
Bet dar daug ko trūksta. 
.Šis seimas tuos trūkumus tu
rės užpildyti.

Kad palengvinus seimui 
kai kuriuos painesnius ir 
svarbesnius klausimus iš
rišti būtų gerai pagvil
denti organe ir. susirinki
muose. - '

Visokius sumanymus ir į- 
nešimus kuopos ir pavieniai 
nariai būtų gerai kad siųs
tų literatiškai komisijai, ku-

/n?. k.

SENGKIMĖS PRIE SEIMO.

i ir antras apie Jurbarką. Te
ko sužinoti, kad tokie ūki
ninkai nemano Važiuoti į A- 
meriką, nes mano, kad A- 
meykaš yra ant jų ūkės.

Be to reikia pasakyti kad 
kaip tik* žmonės išmoks au
ginti uogas, tai atsiras ir 
dirbtuvių, kurios dės uogas

“Darbininką”| nų. Dabar kaip doleris auk- 
tai neperdau- 

Bet praeitą 
[vasarą, kada doleris buvo 
iki 39 auksinų, tai reiškė 
pusę dolerio už tokią dėžu
tę uogų.

Lietuvoje žmonės moka. 
Duokite man kapitalą, o aš 
pagamvsiu už tuos pinigus 
Lietuvoj tiek uogų, kad 
mes i Amerika tokiu uogu 
kaip žemuogių, aviečių, ser
bentų agrastų, juoduogių, 
vyšnių, slyvų galėsime nu
siųsti. Ir aš apsiimu pi- 

ri peržiūrėjus,- svarbesnius Įg-iaus" pagamyti, negu pž 
talpins organe, kad supa- kusę dolerio. Už pusę tiek 
žindinus visus narius dar Įgalima pagamyti ir gauti 
prieš seimą. (gerą uždarbį. Kad geriaus

A.F.Kneizgs, nušviesti dalyką, tai paim
ti. D. S. Centro Sekret. Į$ime skaitlines nuo. dešimti- 

--------- -------------------------------Jnės ir pažiūrėsime kiek gali- 
189? m. gazolino galionas Ima tikėtis nuo dešimtinės į- 

kainavo 6c. 1896 m. Suv. [eigų.
Valstijose tebuvo vienas au-Į Rraeitą vasarą tomates 
iomobilius. Pirmu sykiu pardavinėjo po šešis ir po 
pervažiuoti per Suv. Valsti- aštuonis auksinus 4iž svarą 
jas nuo Atlantiko iki Pači- Katulo rinkose. Tomaičių

• V
gerą uždarbį. Kad geriaus 
nušviesti dalyku, tai paim-

KAUNAS. .
Prieš apie 18 metų buvau; 

tematęs Kauną. Jo vaizdas 
buvo visai išdilęs vaidentu-' 
vėj< Gfegužio 16 d. apie 5 
vai, vak. traukinys sustojo’ 
Kauno Stotyje. Žmonių be
są gausybės, tarp kurių la
bai daug kareivių. Išėjęs 
antron stoties pusėn Žiūriu . 
vežėjai eile j stovi. Artima
sis išrodė lyg svetimtautis, 
o antrasis veržiasi mane pa
gauti ir važiuoja pirmyn.' 
Policistas saukia: “loŠad 
nazad.” • Bet aš vis-gi einu 
prie* antrojo iš eiles vežiko - 
ir pakeltu balsu sakau poli- 
ėistui, kad čia Lietuva, jo
kių lošadžių nėra, o tik ar
kliai. Besėdant vežiman, 
policistas žengia prie manęs. 
Indomiaį laukiu, kas čia 
bus. Bene areštuos už įžei
dimą valdininko. Bęt poli- 
cištas visai mandagiai lietu
viškai pasako, kad girdi rei
kią laikytis tvarkos, reikia 

Gal dar negreit bus tie Į iffiti vežikus iš eilės. Beva- 
laikai, bet tikėjimas paleng-|Įiu°jant godžiai žvalgaus, 

vins jų sulaukti.
Dabar, vaikščiojant po 

Kauno tvirtovės griuvėsius 
jaučiasi koks tai nejaukus,

PR. tėvynėj Lietuvoj tokia
A O graudi at-

a. X pnintis, nes lietuvis, pakel
damas ginklą prieš šalies 

[grobiką, turėjo ir turi 
[minty ne galybės įsigyti ir 
karkles jėgas didinti, kad 
ateity baisiu “Šešku” būti, 
bet “lietuvio mintis aiški to- 
|kia:' “dabar prisieina gink- 
lu kovoti, bet mūsų ginklų 
kova vedama tik tam kad a- 
teity padaryti ginklus visai 
Inereikalingus, bet kol dar 
pasaulinė tvarka tebeturi 
taip daug senų žymių, tai ir 
lietuviams prisieina su jo
mis-taikintis, jeigu jis no
ri būti laisvas.”

Lietuvis visuomet vedė 
tik apsigynimo kovasy todėl 
tokiu tikslu ir dabar lietu
vių ginklas pakeltas.

Jeigu lietuvių troškimai 
išsipildys, tai bus laikas kad 
[lietuviai apie karus ir gink
lus žinos tik iš istorijos ir 
karinio muzejauš, kad am- 
žina ramybė viešpataus.

naikytas palieka. A Rodos 
klaidos nepadarysiu jėigut 
pasakysiu, kad už Šimtų 
tūkstančių auksinų ledaunė 
galėtų suimti už milijoną 
auksinų vaisių. Ir štai ka
me yra turtas ir pelnas. A- 
merikos lietuviai turi turtų,

__ __ nežino už ko griebtis Lietu-

nuo dvidešimts dešimtinių v. ’
turime turto 200.000 auksi-l Bradzia turi būti pradėta 
nų.- Berods ^Amerikoje tas!^0 auginimo vaisių. Pas- 
aSrsinas dabar mažai reiš- M seks apdirbimas vaisių. 
Iria. Tečiaus už 8000 auksi.[Pirmasai. toįas, uzvedi- 
na universitete metus. Taip UO&11 kultūros,^ 4ary- 
na UĮiiversictete metus. Taip nereikalauja dide-
žiūrint žmogus galės gyven-[ . P01’^ J1’®’'
ti ir vaikus mokslan išleisti. S1I^U tūkstančių auksi- 

Tai tiek apie Uogas.
Dabar imkime sodnus ir 

žiūrėkime pro ateities aki
nius. Štai stovime ant Alek- |sįQg> Amerikoje daug ge- 
soto kalno ir mūsų akys už- [ resiiių sodnų turi savo ma- 
mato apie penkis verstus Las dirbtuvėles. Mes lietu- 
Nemuno kalnų. Dar mato-jyįaį galėtume pasigauti to
me pušyno^ kaip kur užsili- dirbtuvėlių. Bet kada 
Irusio. Tačiaus ten turi bū- paeiname prie krebių, ble- 
ti sodnai užvesti. Vilijos I kinių dirbimo, tai čia pagal 
krantai, žiūrėkie, kaip gra- vįeno inžinieriaus padavimą 
žiai nuolaidus. Sodnams y- apie 5'0 tūkstančių dolerių I primena Rusijos, kalėjimus 
ra geriausios vietos, Atmy- reikėtų mažiausiai. su visomis jų baisenybėmis
kie, kad Lietuva upių salis Amerikiečiams galima ir amžinu uždarymu, badu, 
ir prie kiekvienos jų rasi kokis kapitalą^ sukelti. Yra 
panašių vietų tinkamų dėl [vienas kitas specialistas su 
sodnų. Sodnai užsimoka Į dideliais gabumais. Čia aš 
geriausiai. Štai Kaune vi- Įįurį^ omenyje1 Joną Tolei- 
sai nepertoliausiai nuo sto- kuris dirba prie Ame- 
ties kokia tai našlė Fritz tu- [ricaii.’Can Co. už vyriausį e- 
ri dar statesniame kalne, ne- Jek/trikos inžinierį ant 49 
gu mes matome dabar, sod- dirbtuvių. Aš esu kalbėjęs 
ną kelių dešimtinių. Tas su juomį £r jis man taip at- 
sodnas yra pavyzdingai už-Lakė: važiuoti į Lietuvą va- 
vestas. Ir k° nepaklausi pinočiau tuojaus, jeigut tik 
Kaune apie-įą našlę, tas pa- rasjs galimybės pragyveni- 
sakys, kad ji yra turtinga Įm^ padaryti. Mano nuomo
ti užlaiko kelis darbininkus ne tokis žmogUš, tai rėteny- 
is sodno apie trijų dešimti- be. Kur tik reikia elektri
nių didumo. Kitur Lietu- hcos Spė]<a panaudoti, tai tas 
voje yra sakoma, kad obe- žmogus nuo pat pradinio 
lys, grūšės neša tik kas ant- darbo iki galutino padarys, i 
ras metas. Pas tą moteriškę I £jja baigsiu apie sodnų J 
nesą kas metas. Obelys įr I gpeciališkus klausimus. I 
grūšės laukia iki aštuonių (Galas)
ti dešimts metų. Bet tas ne
reiškia, kad sodne negalė
tum augyti ti daržovių, bul
vių arba kokių pašarų.

Praeitą rudenį ąalėjai 
gauti po auksiną svarą o- l tiaisvoj . Lietuvos šalelėj 
buolių bei grūsių. Ant Ka- (užsiliko daug paminklų is 
ledų jau'mokėjo, už tokius | svetimųjįi valdymo laikų, 
pačius obuolius iki septynių I yiemi iš tokių paminklų y- 
auksinų už svarą. Dabar ra Katino tvirtovės griuvė- 
klausimas kyla, kai-(šiai. Jie stovės . visuomet.- t
Įiuotų ledaunės užlaikymas l^aįp0 paminklas atminti j 3° išlieta, 
į metus. Aš manau, kadLU0S ia£ĮjUS kuometr Lietuvą 
prie upės pastačius ledaunę [ rusai valdė. Kiek tai žmo- 
galėtum tiesiog • _ _ __
dus iš upės į ledaunę. Ir I ta Y tą tvirtovę!’ Žinoma, 
daugiausiai apskaitiiavuslj^iijjjti tų, kurie ją staty- 
kad ti po auksiną nuo svaro ti sumanė, nėra ko, nes bu- 
kainuotų ledaunėje užlaiky- vo tokios aplinkybės kad bu
mas grūsių bei obuolių ir tai tinai reikėjo rusams pastio-j 
ketui’ius kartus įdėtas piiii-Ljyti kad senosios Rusijos 
gas į obuolius per žiemą iš-j jūrinės galybės laikai ne
laikius jau ketinis syk tiek pra5ja Ta tvirtovė buvo'

nų, galima pradėti darbą 
vyno dirbtuvės. Taip-gi 
perdaug didelio kapitalo ne- ___________  _ _ _ ___
reikėti} į krebes. dėti vai-1 nemalonus tų griuvėsių vei

kimas į žmogaus dvasią. Tie 
stori mūrai liepia prisimin
ti minias vienodai aprėdy
tų kareivių, suvalytų iš vi
sų Rusijos kraštų ir tarnau
jančių be jokio jausmo, tik 
iŠ prievartos; tie ilgi, tam- 

| sus požeminiai koridoriai

i -. - • - T-------

v • mirtingu išsiilgimu

KAUNO TVIRTOVĖS 
GRIUVĖSIAI.

Žmonių visur daug. Man 
rūpėjo ties Kazlų Rūda ma
tyti ledai. Tad klausiu ve- / 
žilio ar nekrito ledai Kaune. 
Nugi vežikas aiškinasi lietu
viškai nemokąs kalbėti, gir- 
di kalbąs rusiškai, lenkiškai. 
Dar visaip teisinosi, bet ap
maudo apimtas sakau užsi
čiaupk, jei lietuviškai ne
moki. Žvalgaus į visas pu
ses. Įspūdžiai nekokie. Štai 
ir Laisvės Alėja. Įspūdis 
nepagerėjo. Ir Alėja kaip- 
ir kitos gatvės brukuota ne- 
dailintai^-nkmenimis, o vi
durys žmonėms eitįyįsąį rię^. 
grįstas. O tie namai, name-.' 
liai! $Tei vieno įmanomes- 
nio. Važiuoju ir sakau: 
u Viešpatie, Viešpatie, koks 
tesąs mūsų Kaunas!” Štai 
atbilda automobilius ketu
riomis lietuviškomis velia-’ 
vomis papuoštas. Žiūriu 
pyška Romanas su Ciuniu, 
iš abiejų pusių saliutuoja
mas. Tad aišku, kad jis 
tarp kauniečių labai popu- 
leris.

Atvažiavęs Lietuvių Pre-

džiova,
laisvės, kruvinais pančiais, 
rasotais
kurie, rodos, verkia apgai
lestaudami nelaimingųjų, 

i kurie tarp jų uždaryti, pri
simena tie laikai kuomet ak
mens verkė žmonių gailėda- 
mi,- o. žiaurių caro tarnų 
širdys buvo 
už akmenis, 
nepravirko. 
Dievulėliau, 
kų žmonės niekuomet nebe
sulauktų, kuomet visa galy
be jėgoj buvo, duok,“Auk-(kybos B-vės ofisan vežikui 

 

ščiausias Tėve, kad jau am-Į duodu 35 auksinus. Jis pra- 

 

žinai nebebūtų tokių karų | šo 50. Sakau, kad jei lietu- 
kaip buvo; leisk, Tėve, kuo-jviškai mokėtų, tai tiek duo- 
greičiausiai nurimti žemės jčiau ir be ceremonijų jį nu

 

vaikantis ir užbaigus kovas, Į vijau. Ofise F. Virako, ge- 

 

kurias jie veda, dar nepail- Į rai amerikiečiams žinomo, 

 

sėję po didžiojo karo nuo-1 neesą. Buvo išvažiavęs Se- 

 

(vargio, susitaikinti ir gy- jredžiun. Besąs jo brolis, 

 

venti vieni dėl kitų, ir vi- Įkurs pasako, kad Romanas 

 

suomet laikyti širdyse meilęĮnupyškėjęs antran B-vės o- 

 

prie Dievo, žmonių ir gam- j fisan, Einame ten. Po 

 

tos, ų. neieškoti tokios lai-j draugingo pasisveikinimo 

 

mes, kurią: tikisi ginklu pa- Į Romanas sako, kad laukę 
siekti ir kurios niekas dar manęs subataj, kad būč ga- 
nėra atsiekęs, nors jau daug (įėjęs matyti Lietuvos ka- 
galvų paguldyta, daug krau-

»

Kaujno tvirtovės griuvė
sius aplankius daug minčių

sienų, akmenimis,

daug kietesnės 
nes niekuomet 
Duok, gerasai 
kad tokių lai-

!

f

traukt, le-l^ių darbo ir pinigo yra įdė-|kankiila‘sieląiriš jtjgrįžda- 
jauties lyg sunkus ak-

riuomenės Šaunų paradų, su
rengtą, metinėms .St. Seimo 
gyvavimo sukaktuvėms pa
minėti. Į tas iškilmes buvę 
atvykę apie 150 brolių klai
pėdiškių, vakarę kliubo sa- . 
lėj rengiamas jiems pokilis.

mas jauties lyg sunkus ak
muo ąnt širdies būtų užgu
lęs. Aš tą ištyriau. *Į Romaųas duoda padavadiji-

Vargo Poetą.t

T» lį”"" ■—“’
mus iškilmingai pasitikti 

| Vidutinis amžius miestie-l grįžtančius lietuvius, kurie 

 

čio yja 47 metai, o vidutinis Į dėl vizų buvo sulaikyti. Įsp- 
___ _  __ _____ „_____  me u m vvirvuve uuyu s°diečip yra Jei ko vykti automobiliais at- 
žmogus gali paimti. Ąr____________su minttaTkaomet [^^ aste ęnęm ir 3e^ non .vožti »uo stoties įr išgauti

merikoje galima daugiaus 
uždirbti? Prie kiekvieno 
valsčiaus ledaunė dėl sodno 
vaisių apsimokėtų^ Ledau
nė daug kapifalo ^valstybei 
sutaupytų, Nes va šiai reti

JL

i

4

Ji 
i

(^pailginti, tai vyk so- loidiw alltomobiiius
1 U _ 17 j pupšti vėliavomis. Po to au-
Įwį Aties. — Delei įn- jtomobiliu pyškame į namus.

ftuemsos siautimu šioje šaly- Bęvažiūojmit tuoj 
reikalingos, \ nes po žiaųrio- je, valdžios paliepimu uždą- Kaune nepatogumus J 
jo, paBatiWę karo žmo^a Irytoį visos mokytos iki to- keniii& fe* .& J
nori ant visuomet atsikraty-lpos M dwosX.Nors apsir- 1 K< I
H‘kai^Wsenybit^J^^į^į buvo d^ 1“4L lautomoh 1 * 1 I
prie to^^ur eina^ ** *

^TĮRyĮ-1!" •

i.-nors atsispirti, joje prieš di
delį ir gudrų kaimyną — 
vokietį^ Dabar, ypač Lie
tuvoj tokioj tvirtovės nebe-

i

r‘ > 
% j!
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Pagal Amerikos dvasią Čion gy- 

'Venąntieji žmonės turi turėti tei- 
sę prie teisybės fe tinkamo apsiė
jimo. Atsiekimui to mes turime 
tiesas bei įstatymus fe teismus 
kaip ateiviams taip fe čia gimu- 
siems. HMes pageidaujame, kąd 
mūsų teismai teisingai su visais 
apsieiti^ vienok kartais dalykai 
taip susidaro, kad išeina visai ki
taip. Tąsomus supykina už’tai, 
kad mums išrodo fe su mumis ne
teisingai pasielgta. Neretai ne
susipratimai išdygsta dėlei tiesų 
nežinojimo arba dėlto, kad daly
kas bei skundas nėra tinkamai iš
aiškintus. Sūdžios bei teisėjai su 
daugeliu metų patyrimo, tvirtina, 
kad žmonės kaltinami mažais pra
sižengimais būna neteisingai bau
džiami už tai kad jie nesupranta 
Amerikos tiesų ir nemoka anglų 
kalbos,

Pavyzdin, koks nors ateivy sutu
ri mažą krautuvėlę, kur jisai par
duoda vaisių. štai ateiina svei- 
katos inspektorius ir paliepia jam 
vaisius uždengti bei apsaugoti 
nuo dulkių. Pardavėjas tankiau
siai nesupranta įsakymo arba ma
no, kad tai menkniekis. Prie to, 
prieina prie jo jbjo draugas, kurs 
irgi tiesų nepažysta ir pataria jam 
įsakymo nepaisyti. Vėl užeina 
sveikatos inspektorius" ir randa, 
kad krautuvninkas laiko neuž
dengtus vaisius ir, žinoma, in
spektorius nusiunčia krautuvnin- 
ką į teismą, kur jam prisieina už
mokėti pabaudą už nepildymą įs.a- 

•kymo. Suprantama, kad krau
tuvninkas mano, jog tai neteisin
ga, vienok jeigu jisai būtų nu
pirkęs keletą mastų gazos, užden-> 
gęs vaisius fe tada jam nebūtų 
prisiėję pabaudos mokėti.

Mokykitės Angliškai.
Šioje šalyje vis* daugiau ir dau

giau atsiranda vietų, kur^galima 
išmokti angliškos kąlboh. Viešo
se 'nTOfeykteSe”yr£l sp^ialių klesų 
anghj kalbos besimokinti, esama 
klesų sėdybose ir bažnyčiose; In- 
ternational Institute (Tarptauti
nis Institutas) turi klasas arba pa; 
siunčia mokytojus į namus, kur 
susirenka taip vadinamos motinų 
klesos. Nežiūrint koks jūsų mž- 
siėinimas jūs privalote išmokti 
anglų kalbos; mokant angliškai 

. neretai išvengsi atislankymą į tei
smus, arba jei ir pasitaikyti} į 
teismą atsidurti, tai pats galėsi 
atsakinėti ant paduotų klausimų 
ir tuomi pats save apsaugosi, nes 
suprasi apie ką eina. Net ir tei
sėjui yra daug sunkiau, kuomet 
jis negali su jumis tiesiog susikal
bėti.

Negalint susikalbėti angliškai 
jums, beabejonės, į galvą užeis 
šitokia mintis. “Štai mane šau
kia į teismą ryt rytą, o aš nemo- 

' ku angliškai susikalbėti ką man 
reikia daryti?” . Tokiame atvejy
je kreipkis į teismo pagelbinę 
draugiją, kuri gali suteikti jums 
reikalingos pagelbos. Jeigu neži
nai kur tokios draugijos randasi, 
tai užeik į knygyną pasiklausti.

' Arba užeik pas mokytoją vakari
nės mokyklos, o ji tau pasakys 
kur nueiti ir ką daryti.

Amerikos Teismai.
Trumpai paiškinus gal jums bus 

. kiek.lengviaus surasti pagelbos 
atsitikime kokio nors nesmagu
mo.

Fėderali teismai — randasi vi
sur Suvienytose Valstijose; įuose 
išrišama nesusipratimai link fę- 

/ detalių tiesų konstitucijos arba 
ginčai tarpe įvairių valstijų pilie- 

« ėių;
. Valstijiniai teismai — riša klau- 

simus link valstijos tiesų ir iš- 
klausinė ja ginčus tarpe žmonių į-

‘j vairaų tos valstijos miestų.
Vietiniai teismai — arba .jūsų 

miesto teismai yra tai teismai, ku
riuos mos geriausiai pažįstame ir į 
kuriuos prisieina tankiausiai 
kreiptis.

Civili fe. Krihinališki Teismai.
ViršininSti teismai yra padalin

ti į civilius ir krimmališkus teis
mus. Kuomet vienas žmogus ki
tą įžeidžia taip, .kad jam galima 
pinigiškai atlyginti, tai tokia da- 
' \as priimamas į civilį teismą, 
’uvyždin, Jėigu Žmogus su auto-

į
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mofeliuni įvažiuotų į keno nors 
vežimą fe .vežimą sudaužytų, tai 
vežinu* savininkas krėipM i ci
vilį teismą reikalaudamas atlygi
nimo už jaip. padarytą nuostolį.

Bet jeigu automobilius perva-. 
žinotų krautuvninko vaiką, ii au’ 
žeistų arba .užmuštų tuomet prisi
eina užvesti ikriminališką bylą už 
žmogžudystę? Jeigu tėvas išloštų 
tokią bylą, tai automobilistas bū
tų pasiųstas kalčjiman fe tokiame 
atvejyje tėvai negauna jokio pį- 
nigiško atlyginimo. Bet, jeigū tė
vas panorėtų piniginio ' atlygini
mo už vaiko sužeiidmą, tai jisai 
privalo užvesti kitą bylą civiliam 
teisme. ■ '*

Augėlesni fe žemesni Teismai.
Apart padalinimo teismų X civi

lius įr kriminalįškus, tai jie dar 
toliau dalinasi fe y^a žinomi, kai
po “augštesni ir* žemesni teis
mai.” » ■

Augštesniam teisme atsibūna 
bylos už didesnius , prasižengimus, 
k. t., už žmogžudystes, išgavimus 
pinigti neteisotu. keliu, vagystes 
ir tt Augštesniame teisme yra 
sūdzia ir eilė.prisaikintojų ir ap
kaltintasis arba ^kaltininkas turi 
turėti advokatą savęs apgynimui. 
Jeigu toks kaltininkas neturi, iš* 
ko samdytis advokatą, tai sūdžia 
palieps arba įsakys bent vienam 
tą bylą paimti be jokio atlygini
mo iš kaltininko pusės.

Žemesni teismai yra tie, su ku
riais mes esame'labiaus ąpsipaži- 
nę. Čion nagrinėjama tokios by
los: už girtuokliavimą, neaprū- 
pinimą šeimynos; bylas prieš ran- 
dauninkus, kurie randų neužmo
ka, peržengimas gatvinių teisių, 
pardavinėjimas svaiginančių gėri
mų be daleidimo (laisnių) ir tt. 
Tokie teismai gali nuteisti vyrą 
arba moterį į kalėjimą, bet nega
li tokius, prasižengėlius pasmerkti 
Valstijos kalčjiman. Pavyzdin: 
jeigu du vyrai susipeša ir viens 
kitam duos kumščia į žandą, tai 
jie gali kreiptis į žemesnįjį teis
mą, kur teisėjas gali juos pasiųs
ti kalčjiman ant kiek tai dienų, 
savaičių arba mėnesių. Bet, jei
gu vienas vyras užpuls kitą su 
peiliu arba kitokiu ginklu su ku
riuo galėtų viens kitą užmušti, tai 
toks prasižengimas skaitomas kri- 
minališku ir tokia byla turi būti 
prisaikintojų' išnagrinėta. Jeigu 
prisaikintojai atranda, kad žmo
gus yra kaltas, tai augštesnio teis
mo sūdžia gali kaltininką pa
smerkti Valstijos kalėjiman ant 
keletą metų.

Pasitaiko, kad vyras, suareš
tuotas už kokį nors didelį prasi
žengimą, liekasa atgabentas prieš 
žemesnio teismo teisėją. Toks 
teisėjas arba sūdžia negali tokį 
žmogų teisti, bet pasiunčia į kalė
jimą iki tokiam laikui, kada aug- 
štesnis teismas galės jį teisti.

Sūdžia žemesnio teismo nevi- 
suomet nuteisia kaltininką pinigi
ne bauda arba kalėjimu. Jeigu 
pasirodo, kad. tai kaltininko pir
mutinis prasižengimas, tai sūdžia 
suspenduoja nuosprendį ir palei
džia prasikaltėlį pažiūrėti ar jisai 
pasitaisys; ir toks paleistas pra
sikaltėlis turi, pagal teismo įsa
kymą, kart nūo karto ateiti į 
teismą ir prirodyti, kad jisai tin
kamai elgiasi arba užsilaiko.

Tulkiai..
Jeigu nemoki angliškai susikal

bėti, tai reikalui prisiėjus turėsi 
turėti tulkį pagelbon. Prie teis
imi miesto apmokamų tulkių ga
lima rasti tiktai didesniuose Įmes
tuose. Užimti tokią vietą žmogus 
turi pažinti kelias kalbas ir toks 
tulkis negali visas žiųomąs kal
bas nuodugniai suprasti^ Gi ki-. 
tose vietose esama žmonių, kurie 
uždirba pragyvenimą užimdami 
'tulkių vietas. Paprastai tulldai 
yra teisingi, vienok esama ypatų, 
kurie vien pasinaudoja iš tų, ku
rie jų pagalbos reikalauja. Nere
tai prisieina užmokėti didelius 
pinigus už menką patarnavimą, 
jeigu nebūsi atsargus pasirink
damas tulkių.

Jeigu jūsų mieste randasi In- 
ternational lnstitūte^tai gali ten 
ki'ei] 1 u pasitikėjimu

tekios ypatos, 
kuri «aoka jūsų kalbą; tokia ypa*

t
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Įvairybių užbaigoje, gerb. kun. 

A. Deksnis suteikė dvidešimta pene 
kiemą aštuntą akyrių baIiruriW 
diplomas. Be to vfeų mykatis 
klebonas metų bigėje pastebėjęs 
kuris iš bemaičių .ir mergaičių 
gabiausius turi talentus lietuvių 
kalboje fe rašyboje, tad, 
progoje sutelks - jfema v dovanu 
auksuotus retežėlius, medaUuii fe 
parinktas maldų knygeles. 4a* 
mesųių skyrių apturėjo dovana# 
sekantieji: I skyriaus.X Kamins
kas, H skyr. J. Laureatas, III sk. 
Ad. Geruliutė, IV skyr, 8. Nau- 
džiuts,’ V akyr. S, KuČfeskaM^VI 
skyr..A. šakočiutė, VII riįyO* 
Danevįviutč.

r Kiekvienam aštunto skyrlaui 
suteikė po dovaną gėrb. dvas. va
dovas, ragindamas juos prie auk
štesnio mokslo, meilės fe pagar
bos brangiosios tėvynės Lietuvos.

Sekantieji apturėjo diplomas !? 
dovanas nuo gerb. kun. A. Deks- 
nio: V. Šeiva, v. NausėdiS; J. 
Norkevičia, J. Tautera, Pr. Kam- 
šinskas, J. Gribauskas, Ed. 'Viz
girda, V. Viešnoraitis, J. Slan
ka, A. Giedris, J. Grubliauąkas, 
P. Kurantaite, J. Sakinskas/ Al. 
Barto, M, Kuprįutė, :A.* Žičkiute, - 
M. Saleskaitė, V» Bružaitė, P. Kle- 
vinskaitė, K. Kaminskaitė, N. čg»’. 
pliutė, •!&. Bagdonaitė, /L Sales
kaitė, M. Papeliutė, A. Suobaitė.

• Pasekmės jaunajai kartai į auk
štesnį mokslą veliju ir kviečiu vi
sus!

ta su mielu noru fe be jokio at
lyginimo jums patarnaus. Drau
gija žinoma, kaipo - Legal Aid 
Society fe-gi gali, jūpm suteikti 
reikalingus paaiš^inlmuB.

. NMarijnšaL
Europoje notarijutas yra advo

katas fe teismo pripažintas valdi- 
Amerikoje notarijušąs 

yra tm. žiogus oficialiai imskfe* 
tas surašymui tam tikrų 5 doku
mentų fe liudininkų parašų pa- 
tvirtinimui^ Svąrbūn dokumen
tai turi, būti prie notaro parašu 
paliūdyti, fe kuris po pasirašy
mui prideda arba prispaudžia ta
vo antspaudą. Toks notarijušas 
negali stoti teisman'savu kliento 
apgynimui, kad advokate* 
gali. Nepadarykite tokįą. pat 
klaidą, kaip kad nevienas švetim- 
žemis padaro, t. y; nemokėk ne
tari jušui už nieką kitą, kaip tik i 
už tokį darbą, kurį jisai, pagal ( 
tiesas, gali atlikti, nes jisai nė
ra advokatu fe negali advokato 
pareigas atlikti. ( |

Advokatai. r
Reikalui prisiėjus samdyk vien 

tiktai atsakantį advokatą. Kreip- 
kia prie legaližkos pagelbos1 drau
gijos, International Institute ar
ba prie vietos sėdybos (settle- 
ment), kur gali gauti vardus at
sakančių vyrų. Pasirūpink gauti 
informacijų pirma, negu advoka
tą samdysi, nes, kad ir vieną 
kartą su juo pasimatysi, tai tu
rėsi jam užmokėti nežiūrint, kąd 
vėliau pasirodys, jog jo patarna
vimas yra nereikalingas.

Geriems advokatams nėra rei
kalo ieškoti žmonių, kurie pa
kliuvo į nelaimes; jiems nėra rei
kalo tai daryti. / _

Neklausyk žmonių, kurių ne
pažįsti, jeigu toki žmonės mėgins 
tave įkurstyti užvesti bylą reika
lauti pinigų. Pirmių pirmiausiai 
.žiūrėk,. kad turėtum savo skun
dui reikalingus darodymus ir at
sakantį advokatą tavo reikalu rū
pintis, nes, jeigu bylą praloši, tai 
netiktai pinigų negausi, bet dar 
turėsi advokatui už jo patarnavi
mą užmokėti.

■ /

Kartais ir Teisingas Reikalavimas 
yra Atmestas.

Norint išlošti bylą teismui rei-, 
kia pristatyti liūdininkų arba raš
tiškus paliudymus. Nei sūdžia, 
nei advokatas negalės jums pri
gerėti, jeigu neturėsite savo 
skundui reikalingų darodymų; 
vien jūsų žodis, nežiūrint kaip ji
sai būtų geras, jums bylos flteiš- 
loš. . Laiškai, kvitarijušai ir su 
parašais dokumentai priimama 
teismuose, kaipo liūdymai ir, to
kiu būdu, reikia juos daboti — 
nepamesti. Reikia neužmiršti, kad 
rašytas žodis yra daug svarbes
nis, negu ištartas žodis; tad, 
norint kam nors rašyti, reikia pa
lūkėti iki mūsų pyktis pereis kol 
kam rašysi ką apie jį manai.

Kiekvienoje byloje svarbu turė
ti liūdininkų, vienok iš giminių 
liudininkai nekokie išeina, nes 
sūdžia ir prisaikintojai gana ge
rai supranta, kad giminės vis 
greičiausiai užstoja savo žmogų. 
Iš vaikų ir senukų irgi menki iš
eina liudininkai, nes duodant už
klausimus jie susimaišo arba ga
na tankiai savo žodžių užsigina.

Pavyzdin: daleiskime, kad vai
kas likosi vežimu pervažiuotas ir 
sužeistas. Vežėjas su savo advo
katu mėgins darodyti, kad tai 
buvo vaiko kaltė. Vaiko tėvų pa
samdytas advokatas mėgins daro
dyti, kad nelaimė atsitiko iš prie
žasties vežėjo nerūpestingumo-* 
Vežėjas tvirtins, kad vaikas išbė
go priešais vežimą, o motina , tvir
tins, kad vežėjas nebežinojo kur 
važiavo; iš tokių žmonių išeina 
prasti liudininkai, neš vienas ir 
kitas yra .bylos pasekmėje užip- 
teresuoti. Dabar jeigu tėvų sam
dytas-advokatas gali surasti są
žiningą žmogų, kurs tą atsitiki
mą matė fe gali daęodyti, kad vai
kas neišbėgo po arba priešais ve- 
M, - tai iš tokio žmogaus‘M-, 
im geras liudininkas, nes jam ne
rūpi kas bylą laimės jam apei
nu tildai'tas, kad teisybė imtų 

.. **’■
/Pirma, negu paduosi ritimūą 
ismui žiūrėk, kad turėtum ga- 

p. teisotų darodymų parėmimui 
r u skundo, nes teismo veiki
as yra neskubus fe gan brandai

atsieina, a prie to, gali laimėti, 
pagal teismo nuoapmdb 
viimok jeigu apakūrtaris neturi} | 
pimgų, tai gali taip išeiti, kedjj 
nei cento negaliai iškolektuoti.
Balįnk .TėiM fe Naudotfe

TebniBta * * * *
Amerikos teisės 'yra padarytos 

per fe dejiioa Šalies, piliečių įr gy
ventojų. Triumai tam, kad 
prasikaltėlius nubausti fe teisybę 
pripažinti kam teisybė priklauso; 
fetanil apgina fe prigrita | ne
laimę papuoluaiug ir duoda pata
rimu# tięms, kurie patarimų reį- 
kalauja. Naudokis tąją proga. 
Pasritengk pažinti paprastas sa
vo miestą tiesas, kurios esti 
maž-daug tokios jau, kaip bent 
kur visoje šalyje. Jeigu taip pa
darysi fe prie to pasinaudosi iš 
čion paduotųjų nurodymą," tai ra
si, kad gyvenimas Amerikoje 
jums pasidarys daug lengvesniu.
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. Birželio 19 d. š. m.j vietiniai 
lietuviai turėjo puikų vakarėlį, 
kurį parengė vietine šv. Onos mo
terų draugija* Būyo sulošta 2 
veiksmų komedija ^Piršlybos.” 
Lošė vietiniai artistai mėgėjai. 
Veikalėlis nusisekė pusėtinai, Y- 
pač pasižymėjo A, DjlĮus; Kapito
no tarno rolėje: Nors rolė trumpa,

LDS. flHIO IR MIGHISAN 
fAPSK. 5-TAS METINIS 

SUVAŽIAVIMAS.,
Šią LDS. apskričio suvažiavi- j 

mas atsibūs Detjroit, Mich. Liepos 
2 d. 1921 m. šv. Jurgio parapi
jos bažnytinėje svetainėje, kam
pas Cardoni Avė. ir Westminster ’ 
S'ti

Geistina būtų, kad visi delega
tai atvažiuotų kiek galima ank
ščiausia tą dieną, kad suspėjus vi
siems delegatams ant šv. Mišių. 
PO pamaldų, tuojaus prasidės pir- ' 
mas posėdis (10 vąl.). Gerb. de
legatams, patartina atvažiavu- ’ 
siems į Detroit, Mieh. apsistoti1'1 
pas p. K. Abyšalą (jei kas netu
rėtų kitų pažįstamų), kaipo įžy
mų vietos darbuotoją ir vertelgą, 
9258 Cardoni Avė. p. Abyšala 
noriai patarnaus delegatams kiek
viename reikale. Taip-gi ir kiti 
vietinės LD>S. kuopos nariai de
legatus priims draugiškai, kaipo 
vienminčius ir brolius lietuvius 
darbininkus. f ’

Reikia tikėti, kad šis suvažia
vimas bus vienas iš sėkmingiau
sių, kuris pagamins priemones ir 
tinkamą dirvą veikimui, sekan
tiems metams. Tai-gi gerb. kuo
pos neatsilikite, siųskite delegatų 
kuodaugiausia.

Pirm. M. Kerbelis, 
Rast. J. Kuzas.

» *
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buvo surengus šeimynišką vaka- 
’relį su. užkandžiais. Vakarėlis 
buvo parengtas suniksiu,, kad at
sisveikinti su dvasišku yatįoytti 
gerb. kun.' J. Sviraku fe taip-pat 
sutikti fe pagerbt naują žtuv J. 
Skripką, kurig apsigyveno Moję 
Šv. Jurgio parap. Susirinkęs jau
nimas gražiai žaidė fe liįksmi- 
nos. Baskjaus vakaro vedėjas

gardaus juoko.
Pradedant vakarą buvo sudai

nuota Lietuvos himnas. Po* to 
mažos mergaitės dekleipavo eiles. 
Publikos buvo pilna svetainė. 
Buvo ir svečių: iš Waterburio. bu
vo kleb. kum J, Valantiejus, 
kun, J. Bakšys ir geras būrys cho
ristų su vąrgoninku. Taip-gi 
buvo ir iš New Haven’o gerokas 
būrys choristų su kleb. kun. Kar- 
kausku. Kiek pastebėta, tai sve
čiai labai gėrėjosi . iŠ Ansdnieeių 
lietuvių gyvenimo; kad jie visi 
vienybėje , dirba ir skaitlingai lan
kosi ant pramogų. Tai. vis nuo
pelnai mūsų jauno klebono, gerb. 
kun. Jankausko, kurs savo ma
lonumu-vienija mus visus praša
lindamas "nesusipratimus. ’

New HavenieČiai su savo kleb. 
kun. K. turbūt pamėgo ansonie- 
čių pramogas, kad kun. Karbaus
kas viešai užprašė jų chorų ir 
visuomenę dalyvauti ant jų ren
giamo koneerto, 26 d. birželio. A- 
čiū atsilankiusiems; pažiūrėsime 
ir jūsų gabumo.

Ansoniečiai turėjo gardaus juo- 
’ko kaip" Paltie Statės Bankas pa
garsino laikraščiuose, kad keliau
ninkų būriui j Lietuvą paskyrė 
palydovu iš Ansonijos tokį žmo
gų, kuriam pačiam reikia palydo
vo, kad dr iki Neyv Yorko. Patys, 
keliauninkai tokiam vadovui galė
tų būti už perkalbėtoji ir parody
ti jam kelią;

Vietiniai lietuviai labai stebisi 
kad lietuvių įstaigos siunčia to
kius palydovus,

Patrijotas.

’f

užkandžių. Visiems užėmus vie
tas ir Siek tiek užkandus, prasi
dėjo programčlis. Pirmiausiai J. 
Ramanauskas padainavo porą 
dainelių. Duetą padainavo J, Ja
nušauskas ir p-le E. Jovajšaite. 
Dar solo padainavo E. JovaiŠaitė. 
Ant galo pagriežė ant smuiko A. 
Stulga, pijanti pritarė N. Kūlys.. 
Laike vakarienes buvo ir keletas 
prakalhėlių pasakyta, kurias pa
sakė vietinis klebonas kun. . M. 
Krušas, kun. J. Svirskas ir kun. 
J. Skripka. Ant pabaigęs visi 
sustoju sudainavo tautos himną. 
Šiuomi. ir užsibaigė programas. 
Šiame vakarėly muzikantais buvo 
A. Stulga ir -N. Kulys. Gerbiamas 
kun. J. Svirskas išvažiavo į Chi- 

, cago Heights, nes likosi paskir
tas ten už kleboną.' Tai-gi linki
me jam, naujoje vietoje laimin
gai darbuotis Tautai ir Bažnyčiai.

Vargo Sūnus.

Jaunuolis:

NAMINĖS MUSES PAVOJIN
GUMAS.

“Naminės musės pavojus, kai
po ligų nešiotojos, jau.gan dik- 
čiai aiškintas, ir nepaisau11 to, 
mes duodame joms veistis; duo
dame joms liuesai platinti bakte
rijas ant mūsų maisto krautuvė
se ir mūsų virtuvėse.”

Taip rašo Dr. L. O. Howard, 
National Geographic Society raš
te. ,

“Jeigu nors būtų sunku išnai
kinti karštliginią arba naminę 
musę, valsčiaus klaida, nedarant 
jokių pastangų sumažinti jų skai
čių, galėtų būt tinkamai vadin
ta kriminališkas neatsargumas; 
bet kuomet taip lengva išnaikin
ti muses, tas neatsargumas tam
pa nežinojimo arba nerūpestingu
mo ženklas ir yra pavojinga dė-’ 
mė ant gyvenimo civilizuotų bū
dų. '

“Jeigu mes pavelysime purvų 
rinkimą, mes turėsime naikinęs, 
muses, jeigu nepavelysime tai ne
bus musių. Su atsargiu numeti
mu išmatų į blekes ir ištuštinant 
tas blekes kas dešimts dienų, su 
tinkamu skerdinyčių sutavrkymu 
įr ypatingai su tinkamu arklių 
tvartų sutvarkymu, karštliginė 
musė tapš nota paderme/

“Prirodyta jog .naminė arba 
karštliginė muso nešioja karštli
gę, aziatiską kolerą, giėlę, ir ki
tas žarnines ligas, ji gali pešioti, 
džiovos ir akių ligų gemalus, ji 
visur raudasi, bet ir lengvai ga
li įųtr išnaikinta.

“Visų priedermė apsisaugoti 
nuo musių. Priodęrmą kožnoaa- 
pielinkės, per savo sveikatos 
kordus, praleisti pinigus kovoje 
prieš Šitą Žmonijos priešą. . Šita 
priedermė tąjį aiškiai lyg kad 
pulkai alkanų vilkų užpulti apie* 
Kuke. )

< * Kovokite namines muses. ”

«:•

WORCESTER, MASS.
- Birž. 12 buv'o graži diena, tai 

vietiniai “raudonieji politikie
riai” parfengė išvažiavimą — ban- 
kįetą pas vieną žymų šios apylin
kės farmeij- Nuo to nepaliko ir 

. biznierkos moterys. Jos, žinoma, 

. neužmiršo ir savo nuolatinių kos- 
tumerių — sandariecių singelių. 

. Sudarė būrį ir pasiėmę automo- 
, bilį nupiskėjo, o sandkriečiai pės- 
, ti nutraukė. Minėtas ūkininkas 

buvo raudonesnis ir už svečius. 
Susodino visus ir. apdajijo raugin
tu Skystimėliu. • Kuomet kaktos 
gerai "įkaito, tuomet sušuko: 
“lai nebūna tarp mūsų skirtu
mo.” Ir senberniams suteikė ly
gias teises prie bobų, tik su iš
lyga, kad prisidėtų Su plėška 
“namines.” Jie su tuo pilnai, su
tiko. Įsitraukė dar gerai ir pa
sisamdė muziką pradėjo “aristo
kratišką šokį,” o bliovimas neap
sakomas. Bešokant atėjo dar 
vienas singelig kitur baliavojęs ir 
užmokėjęs muzikantams pareiškė, 
kad jis tik vienas eis šokti ir pa
siėmęs gražią moterį išėjo šokti. 
Tą matant, kitus paėmė pavydas 
ir pradėjo rengtis ‘/pamokinti” 
drąsuolį. Kiti, matydami pavojų 
išbėgiojo, Likusieji su moterėlė
mis ėjo pasigerėti gamtos gražu
mu... Neąuprantąma, kaip. tos 
smarkiosios ir dorai atrodančios 
moterys buvo įsimaišiusios įytą 
būrį? f

Vieną vyrą pąlikusi mieste pa
ti turėjo “vakacijas" netoli tos 
violos. Jos vyras esti visuomet 
priešingas panašiem^ “išvažiavi
mams” ir juokdavosi iš kitų, d da
bar ir jo paties moteris tuose “šo
kiuose”-dalyvavo,

Negrąžini 'moterėlės einasi pą- 
likdataos vyrus namie, o pačios 
su “Bingeliais” privatiškuose pik
nikuose linkmnndnmosi. •

Medėjas su kurim

GRAND RAPIDS, MICH.
Čia lietuvių nemažai randasi, 

prie to, jų veiklumas kelis kart 
esti gyvesnis, ypatingai jaunos 
kartos, negu kad laikraščiuose 
tenka pastebėti. _.

.19 d. birželio, šv. Jurgio svetai
nėje buvo perstatytas baigusiųjų 
8-to skyriaus vaikučių šv. Petro 
ir Povilo liet, parap. mokslainėš, 
keturių veiksmų teatrėlis-, “Dara-' 
ta.” Oras buvo, malonus. Žmo
nių pilnutė svetainė prisirinko ir 
kiekvienas džiaugėsi praleistuo
ju vakaru.

Dalis teatrelio Il-rame skyriu
je “Žvaigždžių Kalba,” persta- 
tanti Dievo galybę nepaprastą ū- 
pą regėtojuose sukėlė. Minėtoji 
teatrelio dalis tikrai visų atsilan
kiusiųjų užsitarnavo vienbalsįą 
pagarbą. Panašūs reginiai esti 
pageidaujami ne tik mūsų kolo
nijoje, bet lygiai plačiosios Ame
rikos rybose. Lietuviškos dvasios 
visuomenėje jie esti brangūs ir 
pageidaujami. Patsai kryžių re
ginys įvairingame jų perstatyme 
kiekvieno atsilankiusio pakėlė 
dvasią, gi aiškus—išlavintas lie- 
tuviškij žodžių kalbėjimas ir gie
dojimas užžavėjo tremtuolio šir
dį. Turime viltį, jog užbaigusių
jų aštuntą skyrių šv. P. ir P. vie
tinės mokslainėš, nė vienas iš ber
naičių bei mergaičių nežlugs iš- 
tautčjimo bangose, bet stengias 

■dar labiau savo talentus lietuvių 
dvasioje auklėti — stiprinti juos.

Teatrėliui įr margumynams už
sibaigus, subdijakonas. Juozapas. 
Lipkus pasakė vaikučiams iv jų 
tėvams pritaikintą prakalbą. Kal
bos žodžiai' buvo svarbūs ir šio
je. progoje buvo gerai pritaikin-

VISI SKAITYKITE LAIKRAŠTIS “PERKŪNĄ.’.’

CLEVELAND, OHIO. /į 
Visuotinas susirinkimas.

Birželio 30 d. ketvergo vaka
re, 7:30 Lietuvių salėje 6835 Su- 
peridr Avė. L. L. Paskolos sto
tis šaukia vietos lietuvius koskaįt- 
Ijingiaųsiai susirinkti į šį svarbų 
ir bendrą lietuvių susirinkimą. 
Delegatasa dalyvavęs IVashing- 
ton, D. C. suvažiavime išduos vi
są raportą žodžiu. ,

Visus prašome L. L. P. bono ti- 
kietus sugrąžinti, iš* ko esate pa* 
ėmę,1 o'kas negalėsite, tad būt?* 
nai privalote atsinešti birž. 30 1 

d. kuomet įvyks susirinkimas. II: 
giaus nebus laukiama.

Būtų^pageidaujama, kad gerK 
clevelandiečiai kreiptų domę į šio 
susirinkimo svarbumą. Mes pri^ 
valome visi kaip vienas^dar ▼ 
tis dėl Lietuvos gerovės. To 
gi reikalingas bendras paeita^ 
mas, kad sėkmingai darbas eitų.

M. X ž .
, f

UNKSMŪS m
Rengia

L. D. S. 22 KUOPA IR, 
KATALIKE VIENYBE 

8UBATGJ 

LIEPOS-JULY 2 D., 1921 
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS 

BAMJE,
26 Linėoln St., Brighton, Mass. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Tai-gi Brightoniečiarir apielįn- 

kiij miestelių lietuviai ir lietu- ., 
vaitos meldžiam jumis atsilankyt 
ant minėtų linksmų šokių paremt 
mūs užmanymą ir meldžiam tą va* 
karą niekur nerengti šokių o.at- 
silankyt pas mus. Užkviesti gar
sūs muzikantai, tad galėsite links
mai .vakarą praleist. • b

Kviečia BĖGĖJAI.
- ----------- --------^.,1. ---------- . J- ■ I n *
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- Už birželio mėnesį. 1
V turinys labai įvaL 1 
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REIKALAVO PRIPA
ŽINTI LIETUVOS ŠfE- 

PRIGULMYBĘ. 
Gegužes^ 27 d. lietuviai 
•kareiviai " tarnavusieji

b

’ .■giarfmm. ,n .1 j1,1?1"" , 'uiu.1 .įtreijžjg

I
 LINKSMAS TftVAttTAVTMArt
Moterų Sąjungos 13 kp. įvyks 3- 
Žią jį. liepos Rugby Park; M&tta'- 
pan, Mass, Tai-gi kaip vietinius 
taip ir iš apieljnkės meldžiame 
skaitlingai atsilankyti, o būsite 

( pilnai patenkinti. ’
Kviečia Bengėjot,

A

I

ex-kareiviai tarnavusieji 
£hiv. Vtlstįjų armijoje lai- 
Jfe didžiosios pasaulines ka- 

pasiuntė peticiją komi
tetuiužsienių, reikalų, rei
kalaudami pripažinimo Lie- 
tuvos neprigulmybę. Ji bu
vo peržiūrėta ir įtraukta se
nato leidžiamoje brošiūroje 
ge^ 31 d/numeryje.4 ant 
1932! pusi, pasidarbavimu 
Mąss. valstijos senatoriaus 
įGallivan. Skamba šiaip f 
• -Petition of .World War 
veteraną of Lithuanian 
birth, presented by John 
Jakubauskas, 89 Old Harbor 
Street, So. Boston member 
Df Mieheal J. Perkins Post, 

Jįmerięan Legion, Boston 
prging the recognition of 
Lithuania as an independent 
nation, to the Committee, on 
ĮTorėign Affairs.

■ ■L f „
’ MOKSLEIVIS DĖKUOJA

*r

s DRAIVERYS UŽMIGO. 
AUTOMOBILIUS

’rr’T'nmA *r

‘Mikolas Antonovitch' turi 
būti liet uvyš^ gyven ąs South 
Boston’e važiuodamas auto
mobiliu Washington gatve, 
netoli Weymouth užmigo ir 
automobilius mekeno ne
valdomas norėjo medį iš
versti., *Mikolas pabudęs ra
do save lauže. Jis pasakė po
licijai kad per kelias dienas 
jis jau sirgo “insomnia.” 
Mikolas važiavo į North 
rianson ant ūkės.

'1 Į1.1""^'111" " 
r<7. J02T0 jrr.

DR^TBH VAIDYBOS JJDMAK

PIRM. — M. Moba, .
C89 EL 7-th St, So. Boatoo, Msm. 

VI0E-PIRM. —-P. Tulalkla,
180 Bovrta St, 80. Boatan, Mus. 

PROT. RAST. w* K. Lutais,
47 Vala St, 8a. Boston, Maso, 

R'Affiy — M. -KareaasklMil, *
47 Vala St, 80. Boaton, Mamų 

KASIKRIUS A, Naudllunas, ,*
16 Vinflelg St, 8<£ Boaton, Mok 

MARŠALKA—.Steponu Na^ckaa. 
f Dr-ja Įgilto stuirinkimna w treS* 
nedėU^Oūį SHl Vab po pietų Bažnytinė, 
Svetainėj. *. ' : V A. , ■

>‘t
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“DARBININKUI.”
St. Joseph’s Seminary, 

Grand Rapids, Mich.
Geg, 16 d. 1921.

“Darbininko” Redakciją!Gerb.
Meldžiu, šį mano laiškelį, bei 

keletą viešos padėkos žodžių 
^Darbininkui” atspauzdyti.
' šioje seminarijoje labai mažas 
lietuvių moksleivių skaitlius ra
dosi iškarto, paskesnį dvimetį pri- 
sSjo išbūti vienam tarpe svetimų. 
“Darbininkas,” neatsižvelgiant į 
taip menkutį lietuvių moksleivių 
skaitlių reguliariai ją lankė per 
keturis metus, nereikalaudamas 

žmokesnio. Faktai kalba, kad 
Darbininkui” rūpi ne pelnas, 

jėt daugeliui neaiškiai supranta
ma, abelna visuomenes gerovė. 
Todėl,. “Darbininkas” užmirš
dama nelengvą savo gyvatą penė- 
;n Lietuvos, dvasia jaunus moki- 

; diegė jų sielosna Tėvynės 
ę ir garbę, žadino-trauke 

jv. anąją kartą prie tikrosios savo 
motinos — brangiosios Lietuvos!

Šią mokslainę apleidžia pasku
tinis lietuvis moksleivis. Nests- 
pėdams skaitlinės kitų mėtų liet, 
moksleivių šioje vietoje, kur gal 
rams o gal visai ne. Taigi nuo
širdžiai dėkodamas “Darbinin
kui” vardu moksleivių ir bran
gios tėvynės už reguliarį siunti- 
nėjimą, meldžiu nuo šios dienos 
gi nebesiųsti daugiau.

Su gilia pagarba, .
Pijhs A. Lekesius.

•&> 
r« v*

DAR .APIE VASARINĘ > 
MOKYKLĄ.

GENEROLAS TAYLOR
’ MIRĖ.r

Generolas • (Marles H.
Taylor, Bostono laikraščio 
“Globė” leidėjas ir seniau
sias redaktorius pasimirė 
birž. 22 dienų. Palaidotas 
petnyčioj. Taylor buvo-vie
nas iš seniausių redaktorių 
Amerikoje. Jis plačiai pa
garsėjęs kaipo geriausias 
žurnalistas ir laikraščių di
rektorius. Taylor buvo vi
sų f mylimas. Jo draugai 
liūdi, nes prarado vienų iš 
geriausių savo draugų.

PRIĖMĖ SAVININKŲ
SĄLYGAS.

Žvejai gaus f45.00 į menesį
ir bonus.

.. .
Keletas šiintii žvejų, ku

rie kiek mėnesių tam atgal 
nesutiko dirbti ant savinin
kų paduotų sąlygų, dabar 
sugrįžo ’ darban. Savininkai 
davė sąlygas: $45.00 algos Į 
mėnesį ir $7.00 bonus ant 
riekvieno $1,000.00 kapita- 
o. Darbininkai sutiko su 

sąlygomis ir grįžo darban.
n i ■ —Į ■' -..  — , į , ■

Telefono pradžia buvo
1876 m., typewriterio pra
džia 1878 m., elektros pra
monės pradžia 1879 m., fo
nografo pradžia 1890 m., au
tomobilių pradžia 1895 m., 
judomųjų paveikslų pradžia 
1896 m.
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D. A K,mi&tuOti* DRJOB VAL 
DTflOH ADE*#/!, RO8T0 V, MARA.

PIRJL ~ Motiejus Verseckas,
41 Gatės Bt. So. Boston, Mum. 

VIOĘ-PIBM. Jųosas Blžokaa,
‘ 140 W. Oth St, So. BoiM Mom 

PROT. RAST. — Ant Moelejunas,
. 450 H. 7th S t, So. Boston, Mum 

STN, RAST. Juoaas Kavaliauskas, ;
209 EL Cottiie St, Dorchester. 

KASIBRIUS — Andriejus ZaUeckas, 
- 140 W.«6th St, So; Borton, Masa 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159Bowen St, So. Boston? Masa 

.D. L. R. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirma nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 604 
5Va«M»fton St, Boston, Mm 6-tą -v. 
rakate. Atetflajnl drauge ir naujų na
rių šu savim atalvesktt prie , musų dr- 
los prirašyti

Poamortlnės moka $200.00. Pašalpa 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

. ’ • fe . -
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iMdžiauBŲ GTeičiauBi Pasaulyj 
Laivai, šaunus Apsėjimas 

Su Keleiviai .
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

. Ar netoli Jo. ___
Į UETDVĄ, LENKIJA, UKRAI
NA IR VISAS BALTIKO VALS- 

TIJAS PER HAMBURGĄ.

Sa&onia Liepos 21

II klesos $180.00, m klesos $125,
Taksų '5 doL

Per Cherbourg Sonthampton 
Liverpool ar Glasgow.

BERENGERIA.............Birželio
ČOMERONIA (naujas) Llep. 
CARONIA ........................Liepos
AQUITANIA..............Liepos
CAŠTALIA ...........Liepos

80
2
2
5.
9

*

i
Į . Tai .geriausia proga' dang 
aukĮtoų į Lietuvą mmlųirtie 
Greitame nusiuntimo ptalgų 

L nieks, su manką negal lankty* 
nluotl; vIMems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas u pa»> 
šals priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra j LIfe 
pojų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei 1 Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doku* 

[ I^talgwi siųskite per pašto 

Moųey Orddr. Rašydami pri
dėkite 3 štampą Ir, visados 
adrenokito:

p yflrnUinta
!5t Mudaoh Av&.BcooMra, N. Y.

Jk.

Įsigykite puikią FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ visai dykai. Klausk 
“Darbininko” administracijoj.
111 J- ■ 1 111 *r" 1 ” 4
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i &EJHAUSI UUVAIĮ LIETUVį 10 S LIETUVOS.
Pardutdiw,fai*užoriM dėl geriausių ir greičiausia laivų Į LiCiąftf . 

ir iŠ Lietuvos,, už žemiausias kainas kaip kad pačios laivų kompa
nijos Imtu , PARTRAUKIU GIMINES Iž LIETUVOS, PARŪPINU 
PASPORTUS . KELIAUJANTIEMS I LIETUVA, a.tal>gl.l|r;;UMtefm- 
narni per Amerikos ir Lietuvos valdžias įvairus dokumentai: Įgalioji
mai, (dayiernastlM) pirkimo ir pardavimo aktai ir tt Dykai duodu 
patarimus ypątftkai Ir per laiškus kaip geriausiai yra galima Čia mi
nėtus fr kitus reikalus atlikti. Visata reikalais adresuokite: .

? - A, S. TBĖčIOKAS, / .
195 MaįteSteeeifc NewhT^ M. J.

’ Tel. Market 4867. ’
----- — - -------------——-------——• Tel. Markei 4867. 

įMąįBgĮjmmmasjgasasfe
* *

v

Pasekme po Zl Uemi 
irta grąžinime |nml 
pinigui. '

PADA^ riRgT4, RAUD0NA KRAUJĄ/ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, > 
'TVIKTUSmVSIEMOTERES.
Turėdamas sunaikintą Svelkatą ir Spėkas ; tore* 

damas neaiŠką niinte ir nuailpnėtą kūną; pasibodlą 
imant v*irtu« dėt padiduitmn.‘vtiklupio fr vaUtne evaiginaii. 
Sius, bahdyk Nuga-Tone Ir perittikrik kaip greitu taiku jau* 
ietį vi»ai nauju IraO«U l Devynte ii deehntea v|»ir Intogatu Bau. 
tokiu kaip blogas apetitą,, neiruomplavlmaa viduriu, nifei ir 
Hputimai, UiktUjtaae ekiivea, tnliinie, anemia, kankinimai reu- 
matirmo/ akauamai galVoe, neuralgia, stoka* enersrijo*, nuiilpne* 1 
Įima* nervu ir negaliama* mieguoti, paeina nuo stoka nervą 
paliego*, skieto vandeniuoto krapjo ir neūitektinio* cirkulacijos 
kraujo. ■* . • . ■ -I

Kožna-dalla kūno ir kaina jo vaikma remtas# ant nervu pajiegos, | 
kurto* didiiausei uilalka- geram atoviuje pilvą, jaknas, ink*tu» ir ; 
grobu*, iirdee plakimo^ kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protinga* ardytos* nuo nusilpnėtu nervu Ir šteino, eunaikinimo 
kūno. Kodilt Todtt kad jie yra sutaisyti ii aitoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaisto, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingu* Gydytoju*. Yrą jie ypatingai maistingi t Geležą fr 
Fostorą-maiitua dėl Kraujo ir Nervu,

Nuga-Tone priduoda-, gyvybą jaknom*, paatiprln grobus teip, 
jog je tuitinass rtgnlarllkai. AtgMivin inkitu*. iivara laukui —, 
nuodinies atmatas. Nierk daugiau* ganu, ir «uputimu, niera, »mir- 
dančto kvapo ar apvilkto lietuvio! Nuga-Tonė duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomuiavimą. tvirtu* nervus Ir kietą pastiprintą miegą, 
NUga/Tone sustlpris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo* 
numo veidui ir iibumą akiemsl Nuga-Tono padar* tvirtus, rustus 
vyrus ir ąyėlkdšnąs ir puikesnes motereą, Nuga-Tone netaipm savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotį vaiatu. Suditi jie yra parankiam pandeleL Yra apvilkti cukrum, priimno 
Skoni’ir vartuoti galam* b* tokio neparanukumo. Bandyk juo*. Bekomenduosi visisaas 
*VM^SU*ABSOL1UT1ŽKA CVARANCIJAt Prekl Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleri* 
*£ bonkute. KoŽaa boąkuto talpina devynios deilmtys (90) pHiulu, arba vieno, mantai 
gydymo. Galėto airkti iefea boukutta, arba taiius nenašius gy<hnno u£ penkių* (*$,00) 
doleriu*.' Imk NugarTesm per dvideibnt (30) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa- , 
sėkmių, sugrąžink bonkųta i^ pUsus, o-am urnai sugrąžuima jusu pinigu*. Negalit* 
prapuldyti vieną centą. Mes imamo riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiėkoso tomis pačiom* Ulygotnl* ir tą pačia garantija.

ė. PJUSIUSK SAVA PASTErJAVKTO ANT TOO KUPONĄ. ”
■ ; 7 iv.’., ‘ ’

Gerbiamieji: įdedu čionai* ir meldžiu prisiųsti man . .-.m—r<!.y» -Nuga-Tone. ——- »
.4
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Vardas Ir pavardė..

Gatvė ir numeris...

Hieitu..........................................................   Valstija.............................................. ..
National Laboratory, 1018 So. "Wabash Avė., Chicago, III.

.MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINg
ftCit neverki mani 
mažulėli neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki į aptieką 
nupirki 60c. bonką
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Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die
gimą ir į kėlias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. • “Kūdikiai mėgsta jį 1 Jie prašo dangiaus?”

Motinas Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
6O0. pašto markėmis tiesiog į ~

4 . F. AD. RICHTER & CO.
3«I Avenue Street, Bocbugh of Brooklyn, New York Clty.

Pereito numerio žinutėj pasa
kyta kad į vasarinę mokyklą bus 
priimami ir suaugusieji. Labai 
puikus sumanymas. Ypač dabar, 
kada daugumas nedirba būtų vi
siems paranku. Niekados nevėlu 
inokytis. Mokykla yra ne vien 
Mažiems bet ir dideliems. Dau
gumas iš suaugusių gal nenori ei
ti į vasarinę mokyklą, nes sako 
kad mokina sykiu su vaikais. 
Kad tą išvengus, mes taip pada
lysime, jei atsiras būrelis suau
gusių; jiems bus paskirtas moky
tojas kuris mokins lietuvių gra
matikos, syntaksės, literatūros, 
TąŠymo ir tt. Toki klesa bus auk
ščiausia ir joje mažų mokinių ne- 
hiis. i
..Turėdami laiko, neleiskite jo 
niekais, suvartokite sau ant nau
dos. Už mokyklą nieko mokėti 
nereikės, o naudos gali daug gau- 
tii•'

K.

t

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

SMAGUS PIKNIKAS!
Rengia

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
36-TA KUOPA

NEW B EI TAI N, CONN.

NEDĖLIOJ, UEPOS-JULY 3 D„ 1921 M.
ftUARTETTE CLŲB PARK.
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PARVAŽIAVO.
• Šiomis dienomis kler. Pranas: 
Strajkauskas parvažiavo iš semi* 
Uarįjos' ant vakacijų. Vakari jas 
praleis Bostone, bus vasarinės 
moltyldos vyriausias vedėjas.

*

i. 1 fettHMMIMI

7 *v

A

v

[Pavadinome smagus dėlto, kad ant ryto
jaus, r panedėly, pripuola amerikoniška šventė 

4 Liepos, tai bus gera proga iš vakaro ilgai 
pasilinksmint ir pažaist. Bus nepaprasti žais
lai ir malonios dainos. Grieš New Britain’o Lie
tuvių Benas visokius šokius vėliausio išradimo. 
O kas puikiausia bus kad mūs naujas vargoni
ninkas A. GKGORAITiS pasižadėjo apsilan
kyt ant virš minėto pikniko, kur turėsime pro
gą ką. naujo prasilavint ir susipažint sū mūs 
naūju veikėju. Mes manome, kad kiekvienam 
bus malonu ir linksma kąd ir mes vėl sulaukė
me lietuvį vargonininką.

Bus skanių gėrimėlių V saldžių ir karčių; 
užkandžių ir šaltos košelės užteks visiems. Tad 
širdingai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvai
tes kaip vietinius taip ir apielinkes skaitlingai 

atsilankyti, draugiškai pasilinksminti ir smagiai 
laiką praleisti tyrame ore po pušelėmis.

’ i Kviečia KOMISIJA.
■ r | ’

l ■

V i

«J.S. M Al
GeneraliSkl agentai dėl CENTRALfiS Ir RYTINES EUROPOS’ ■

North German Lloyd Bremen ■
Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG , ■

Laivai plaukia j LIEPOJŲ per Danzlg’ą. Tiesus persimainymas B 
nuo laivo ant laivo., H

HUDSON ............................................ Liepos 13, Rugpj. 30 ir Spalio 15 B
PRINCESS MATOIKA .........................................Liepos 23, Rugsėjo 7 B
POTOMAC ........................... .“ ..Liepos 28, Rūgs. 14/ir Spalio 20 H

Ią NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN B 
AMERIOA . ..................................  .Liepos 23, Rugpj. .24 ir Rūgs. 28. B
GEORGE \VASHINGTON............... Liepos 30, Rugpj. 27 Ir Rūgs. 24. B

AtsišąuMt į 99 Stato St, Boston, Masa. arba pas vietos agentus.

^9l9l9l9l9l9l9S9l9l^9l9l9l9l9l9l9l9!9l9l^9l9l9l91^9l9l9i

Į UETDVĄ IR Iš LIETUVOS. |
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant geriau- SS 

šių laivų visų lliiljų pas seniausią LIETUVIŠKA agentą — G. KU- 03 
NASAŪSK4. Agentūra uždėta 1910 m. 03

PASPORTUS lšreikalauju 'vlsiems keliaujantiems į LIETUVA. 03 
Atvažiuojančius Iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ I LIETUVA pagal dieninį kursą. ‘ 

--ATYDĄ. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmainau, 
kas klausia; ' „

Kreipkitės ypatiškai arba per laišką pas

' G. KUNASHEVSKY
9 179 E. 3-RD STREET, NEW YORK, N. Y.

jeigu
] i

r. D&J08 VALDYBOS ADRESAI 
80. BOSTON MASS.

PIRM — Antanaa KmltM, ,
. 284 Flfth St, Boston 27,. Mefa 

VICE-PIR11L — Jųosas Andriiionls, 
80L& B’way, Boston 27, Mass. 

PROT. RAST. <— Vincas Valkšnorlus, 
' 178 Bolton st, Boston 27, Mais.

FIN. RAST. ~ Pranas Sinkevičius, .
5182 Bowen St, Boston 27, Ma«u 

KASIERIŪS Jnn»i Kanevičius, 
174 Bolton St, Boston 27, Mafeu 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
• 405 E, 7-th St, Boston 27, Mass. 
Sngfrlnldmal laikomi kai pirmą ne- 

dėldlenl kiekvieno mėnesio 8 vai, po 
pietų1 fiv* Petrų Bažnytinėj aūlėj, Šn 
Boston, Mass. ’ i i

t
I. ■Ii.'ą «u .1 r hi..w.iiIį I JI. . I. . L.r I.,

ŠV. JtAZIMIBRO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, UAB?.
PIRM. — Jonas Pranaitis,

524 E. 6th St, So. Boston, Mass, 
VIOE-PIRM. — Vladas Paulauskas,

136 Ęowen St, So. Boston, Mass^ 
PROT. RAST. — V. J. Jakštas,

68 Telegraph Sti Boston 27, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Jūfika,

Merycllff Academy 
Arllnghton Heigths, Mass, 

IŽO. — Leonas Svagždįs,
111 Boweą St, So. Boston, Mass.

IŽDO GLOBŠJAI — J, Grublnskas,
8 Jay St, So; Boston, Mass, Ir 

Antanas Kmltas,
f 284 5th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Lau&a,
61 Story. St, So. Boston, Mass. 

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadway, So. Boston, Masu. 

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldlenį mėnesio 1-ą vai, po 
pietą Bažnytinėj salėj ant 6 gt, So. 
Boston, Mass, /

Reikalavimai
Reikalavimu kainos 2a. už žo

di už kiekvieną sykį.

PRANEŠIMAS.
Pranešam kad “NEMUNO" choras 

iš Haverhlll, Mass. bendrai su šv. Juo
zapo parapijos choru iš Lowell, Mass. 
rengia milžinišką išvažiavimą su mil
žinišku programų, kuris atsibus neda
lioj 21 d. rugpjūčio (August) šv. Pran
ciškaus parapijos darže, Lawrence, 
Mass. Todėl meldžiam visų Naujosios 
Anglijos draugijų Ir kuopų nieko ne
rengti ant tos dienos, kad vieni kitiems 
nepakenkus.

RENGIMO KOMISIJA.

NAMAS UŽ $250.00.
įmokėdami $250 liksite savininkas 

2 šeimynų, 7 kambarių medinio namo 
geroj vietoje, South Bostone. Nepra
leiskite progos. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės pas:

A. J .KUPSTIS,
332 Broadway, So, Boston, Mass.

NAMAS DĖL VIENOS 
ŠEIMYNOS.

Cambridge— penki (5) kambariai 
Su naujausiais Įtaisymais, turi maudy
nę — šiltą ir šaltą vandenį, gesą, taip
gi. yra plotas žemės apie namus. Rei
kalauju mažą jdalį Įmokėti ir parduo
siu pigiai. Telefono numeris Cam
bridge 8023 arba nuelkit pas M. GAN- 
NON, 631 Massachuse'tts Avė., Cam
bridge.

KAS KORI KAMBARIŲ.
Paieškau vedusių žmonių, su neskai

tlinga šeimyna, kurie norėtų gaut pas 
mane kambarį ir galėtų prižiūrėti sta
bą, laike mano nebuvimo namie. Kreip
kitės pas ■ .

J. BALAŠAITIS, .
337 Third St., ' South Boston, Mass.

(a

-- - ,Tėl. SpdBoaton 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)
i INT U Vis 

Gydytojas m Chirurgas 
. Gydo aštrias Ir chroniškas llgp 
vyrų, motorų Ir valkų. Egzami
nuoja kraują, spjaudalus, šlapu
mą ir tt. Savo laboratorijoj. Su
telkia patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas:

506 Broadway, 
r South Boston, Mass.

Kampas G St, ir Broachvay -
*

T

16 Metų South Boston*

DR. H, S. STONE
Akut Specialistas 

399a W. BROADWAY 
Valandos: Nuo 9 r, Iki 7 v, vai.

.PAOLJ. JAKMAŪŪI
(JaJtimvi&tis) I 

509 KAST BR0ADWAY I
TELEPHONE 502. .Į

I TeL So. Boston 270 
DR. JOHNMicDONNEIL. M.D. 
Galima eutikalblti ir lietuviškai, 
Orrao Valandos;

Rytais ik 9 vai. 
Po pietų 1 Iki 8 vai.

Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, S. Boston

■ . . . - . ’ ■ <
I

J

Telefonas

DR. T. M. GAFFNEY
DANTISTAS

414 Broadway, S. Boston
(Viršuj LletfPrek. B-vės ofiso)' 

Galima SusikalbEt LlETUViŠKAI.

Registruotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.iALINAUSKAS 
ADVOKATAS

414 Bboadwat, S. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 44L 

Gyvenimo vieta: 
Annapolis St., Dobchestib., 

Columbia 9159-J.
15

tų Tiktai pagal sutarti. ||

I

Po_į>tetų Tiktai pagal auta: 
2538 E. Al'legheny Avi. 
PHILADELPHIA, PA.

DR. E, G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas. 

PbiEmtmo Valandos : 
9-10 vai, ryte Ir 6-8 vai, vakare.

i

DR. F. MATULAITIS
Gydo- Visokias Ligas 

PBiSKrutA Akinius. 
Valandos: 1—8 Ir 7—8 P. KL 

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

I
Tel. So. Boston 823. 
liiTvm Dantistas 
DR. M. V. OASPER 
(Kasparavičius) ; 
Laikinai perkėlė eflaą po No.

425 Bboadwat, So, Boston, Mass. 
-1 Ofita Vaian'dCš: 

Nw 10,Ud 12:80 ryte ir 
» 1:80—6 ta 6:80-^ P. M.

PRANEŠIMAS PIKNIKŲ IR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gerą toniką ir į 

piknikus pristatome už labai pri
einamą akiną. Beikale kreipkitės 
prie mūsų.
SO. BOSTON BOTTLING OO., 

183 Fourth St., So. Boston, Mass.
Tel. Sq. Boston 475AV.

PRMOS .KLESOS

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY 
Dantys ištraukiami ir pripildo

mi visai be skausmo, su geriau* 
slals prietaisais, su nauju Išradi* 
mu. >

469 Broadway, 
South Boston, Mass. , 

(Prle Dorcliester St) 
Valandos : Nuo 9 v. r. iki 8 v. v. 
NkdUliom: Nuo 10 v. r. Iki 4 v. v.SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.

*
Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 

ko^Įa supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beelkvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge- 

•lį metų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- 
tl daugybę vytų Ir moterų jauo pavo- 

-jingų operacijų.
Jeigu turi kokią chronišką, nerviš- k 

ką, kraujo, inkstų arba taip kokią 11- 
sgą, ieškok pagalbos toojau/ Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių* atneša. 
Eik pas tą kuris yra specialistas ir 
datfg patyręs gydytojas.

Ofbo vai. 9 ryte iki 8 vak. j 
Nedėlioms : 10 ryte iki 2 p. p.

PY220 TREMONT STJ 
EI BOSTON, MASS.]!

Prteiais MajaBtic Te&tr» . ■ į
t-

PARSIDUODA
, AUTOMOBILIUS

“Ford Coupe” už labai pigiai* Matyti 
ir visas informacijas gąjįtl galite pils 
MR. F. RUSSELL, Broadway Garage 
541 B’wtly, So. Boston, Mass.

e 
BI

VARGONININKAS jaunas vaikinas 
ieško vietos prie R. Kat. parapijos. Pa
žįstu muziką ir gailu vesti bažnytinį 
chorą. 1

ą G. VAIČIŪNAS/
31 Downa Avė., Binghamton^ N. Y.

• ; t . - ...

■ ________

Dlokjneon 3W5M. - 

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Braad St., Pbiladelpliii, h. 
Lietuvis Daktaras ir .Chirurgas. 
Valandos: Nuo 9 iki ii A. M.

•l
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Nedelioniis * 10

■ r~; - . i '' •............................... • ' ’ "

Paji^l^imai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams t sykį į mėtos ui dyką, už 
Š syklua gl.oa rfletellams ui 8 
•yklus .

Ttomiv "įtįŠ iiaKaMsg*
J
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i
4 Jeigu norite sutaupyti |K60 F 
ant poros sveryku,..tai parai- 

: teaukite mumj katalogą, ...

Me j
Griter Corporaiioni
m fit. Wkhi .

.VEfįffFMvyi įt/vMh
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