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liucijos pamatais tęsti dery-Į lUfil I|_PDAMf!fi7|| •= t
bų, bet ji yra pasiiengiisil HI,0Lr 1 l,HI*UUti’ 
tartis dėl restitucijos Lenkų PADĖTIS NEAIŠKI, 
sulaužytos teises, ir tuomi ___ _
surasti būdu tolimesnioms F Londonas-, liepos 29.— 
vaisingoms deryboms. Padėtis dėlei svarbiu, pai- 

Plaeiau išdėstyti Lietu-Į nįtj klausimu tarpe- Didžio- 
vos nusistatymą žodžiu nu- *og Britanijos ir Praneūzi- 
vyko Brukselin Norus ir Mi- jo8 labai neai§ki. Ginčai dė- 
lašius. | lei Aukštosios Silezijos didė-

Į ją ir gali privesti prie nesu
sipratimų.

. KAUNAS, VII. 23 d. (EI- Prancūzijos valdžia pa-
ta). Kaune įkurtas biuras [siuntė Londonan pranešimą, 
vardu ‘4 Kure j as. ” Biuro [ kur Britanij os nusistatymas
tikslas yra konsoliduoti-Lie- perstatomas “nedraugiškas’ 
tuvos prekybą ir pramonę, o ir atsakymas buvo duotas, 
ypač duoti grįžtantiems A- kuriame pažymėta, kad 
merikos Lietuviams dorą Prancijos veikimas gali pri7 
pabarimą kaip atatinkamai] vesti prie kares. 
sunaudoti savo kapitalą, p
Tarp steigėjų yra Petras Britanija reikalauja kaip 
Vileišis, buvusis Žemės, Ū- galima greičiau sušaukti sū
kio ir Valstybės Tarybos sirinkimą aukščiausios ko- 
Ministeris Tūbelis, ir buvu- misijos. Praneūzi ja stovi
sis Valstybės Tarybos pir- už tai, kad pirm susirinks 
mininkas (!) Šilingas. I aukščiausia komisija, turi 

_______ _ [būti išrišta Aukštosios Sile
zijos padėtis dėlei besiginči- 

VaŠingtonas, VII. 27 d.jamųklausimų,alijantųka- 
(Liet. Inf. Biuras). Paskli- riuontenė turi būti susti- 
dusi Amerikos spaudoje ži- printa, kad apsaugojus gy- 
nia, būk per Tautų Sąjun- ventojus nuo maištininkų, 
gos Tarybos posėdį Ženevo- kurie bile kada gali sukilti, 
je Lietuvos ir Lenkijos de- Prancūzija mato pavojų iš 
legatai susimušė nėra visai] Vokiečių pusės.
tikra. Buvo taip. Viena- (Britanijos nuomonė dėlei 
me Tarybos posėdžių, svars- Aukštosios Silezijos visai 
tant lietuvių-lenkų ginčą, kita. Ji mato tą, kad jeigu 
Lietuvos delegatas p. Galva- kiltų maištas Atistoję Sile- 
nauskas pareiškė sekantį: Į rijoje tai tik iš Lenkų pusės 
“lenkai nepildo Suvalkų su-[dėlei neužsiganėdinimo nuo
tarties, kurią jie patys pa-Įsprendžių Aukštosios komi- 
sirašė, kas mums gvaran-Įsijos,„ bet galimas daiktas, 
tuos, kad jie apskritai ko-1kad jokių nesusipratimų ne- 
kias nors sutartis pildys, ku-|bus. ‘ ,
rias jie dabar nori su mumis I ---------—u-

Et MSKBSUOJ* WA TURI 
IVBTI lONFEBENCIJA.

to, kad Tarybos nariai Ktik- Sllv 
rųjU Paminė, kad p, Aske- BWį|M| 5^^. 
nazinon pavartoti fizinę u
spėką savo argumentams pa- ____
reinti.. . TVashington, D. Q.t liepos
1921 m. liepos m. 27 d. I29- — Kefomaliskas svars- 

Į tymas dėlei dienos nusigin- 
Įdavimo konferencijai pra- 

Va&ngtonas, VIL 18 d. Į dėta. Amerikos valdžia pa
diek Inf. Biuras). Neaiš-Įtaria laiką ne^ vėliau kaip 
kūmų išvengimui dėl Stei- Nusiginklavimo dienoje; lap- 
giamojo Seimo priimtoj š. kričio 11.
m. liepos m. 9 dienos rezoliu- j Galutinas atsakymas bus 
ei jos, paduodame ją ištisai gautas vėliau, bet neofieia- 
žodis žodžiu: ?‘ Steigiamasis liai sužinoma, kad kitos ša- 
Seimas išklausęs Ministefių Įlįs nori nutęsti. 
Kabineto pranešimus ir pa
tardamas jo vedamajai už
sienių politikai,. eina kitų

Vašingtonas VII. 26 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Lietu
vos Vyriausybė š. m. liepos 
m. 23 d. yra pasiuntusi Tau
tų Sąjuhgai sekantį atsaky
mą į jos priimtą Žepevoje 
rezoliuciją:

1. Lietuva niekuomet ne
bus atsisakiusi nuo Suvalkų 
sutarties. Sutikdama derė
tis visais klausimais Bruk
sely, specialiai rezervavo 
sau teisę grįžti prie Suvalkų 
sutarties, jeigu bendros de
rybos, neduodamos pozity
vių rezultatų, nusitęstų.

2. Brukselio derybos po 
šešių savaičių tarimosi ne
parodė Lenkų norą susitarti 
net Hymanso projekto pa
matas. Derybos turėjo nu
trukti dėl Lenkų reikalavi
mo kad lygiomis teisėmis de
rybose dalyvautų ir Vil
niaus, atstovai, kas priešin
ga Tautų Sąjungos Priim
tajam Paryžiuje kovo m. 3 
d. nutarimui, kaip tai ir bu
vo p. Hymanso pareikšta; 
todėl Lietuviai grįžo prie 
reservuotos teisės reikalau
dami Suvalkų sutarties pil
dymo.
• 3. Lietuva gailisi kad Že
nevos rezoliucija nėmė ome
nių šio Lietuvių teisingo rei
kalavimo, vieton to padare 
pasiūlymus gręsiančius pa
vojumi Lietuvos nepriklau
somybei.

4. Reikalaudama evakuoti 
Želigovskio kariuomenės ir 
administracijos ne vietos e- 
lementus. Tautų Sąjunga pa
lieka neliečiamus vietos ele
mentus, dalyvavusius avan
tiūroj. Kontrolės; Komisi
jai siūloma sudaryti bet ne
valdyti vietos miliciją — vi
sa tai yra tolygu tolimes
niam maskuotam Lenkijos 
viešpatavimui Vilniuje.

5. Tautų Sąjunga daro 
vienpusį, todėl nepriimtiną, 
pasiūlymą demobilizuoti 
Lietuvos kariuomenę. Lie
tuva nori demobiliuzotis bet 
praeities surprizai ir Želi
govskio avantiūra verčia bu
dėti.

6. Sąlyga kad eventualę 
^sutartį ratifikttofų Vilniaus
Seimas nepriimtina' tarp
tautines teisės žvilgsniu ir 
formalinai, boto ginčijamos 
teritorijos gyventojai galėtų 
spręsti savo priklausomybės 
ton ar kitur klausimą bet 
neratifikuoti bendrą dviejų 
valstybių sutartį.

7. Todėl Lietuvos Vyriau-

Grekal džiaugiasi sumušę turkus. 
» 1

Londonas, liepos 29. 7- 
Mustapha Kernai Paša, Tur
kijos nacionalistų galva, pa
siuntė telegramų Senosios 
Turkijos valdžiai, kad §i 
kreiptųsi į talkininkus pra
šant imti dalyvumą taikyme 
grekij su takais. Taip skel
biama iš Konstantinopolio,

sis brolis Jonas papjovęs 
tėvą. T<f baisų darbą ųtlikę 
dienos metu grinčioje. 
vo lavoną. laikinai paslėpę' ? 
kluone, o vakarui atėjus nu- 
vilkę į durpines virvę uzko- 
jos užsinėrę. Lavoną pali
ko nepaslėpę, tik į duobįkę 
įdėję ir kelioms šakutėms 
apdengę. Jis prabuvo ten 
nuo Kalėdų iki Dievo Kūno 
šventės, Atrado tik pradė
jus dvokti. Kareškos sūnai 
buvę labai ištvirkę. Birže
lio pabaigoje, 1920 m. Ka^ 
reška išvažiavo su savo žmo- 
fflajįfoijšėnusff' 
kur važiuoti parsivežti’ 
kiij. tai daiktų jų dukters W 
Amerikos parsiųstų. 
kiek laiko jis grįžo be djįįk-^ ? 
tų ir žmonos. Paskui gavo 
žinią, kad jo žmoną racį\? 
pas upytę užmuštą. Spėji 
ma buvo, kad j oš yyrasJįO 
padaręs. Milicijai tardantį/ 
vaikus, jie sakės todėl įtūžti-^ 
dę tėvą, kad jis motinųjų-“• 
žudęs. Man rodos, kad jie 7' 
ne dėl motinos nužudė; bet ** 
dėl savo ištvirkimo. '* į 

Ąžuoliuišas, -
../■

• r *

KUŽIAI, Šiaulių apskr. 
— Mūsų miestelis buvo ka
ro metu su žeme»sulygintas. 
Gyventojai buvo ištremti 
Rusijon. Kai sugrįžo, tai 
buvo šiek tiek sušelpti ir 
šiaip taip atsistato. Bet a- 
pie knygas, laikraščius ir 
apšvietą niekas negali nei 
užsiminti dėl baisaus nuken- 
tėjimo. Visų brolių ir sese
rų, apšvietos mylėtojų, pra
šome mus aprūpinti apšvie
tos įrankiais — knygomis ir 
laikraščiais. Teikitės užra
šyti mums “Darbininką” ir 
“Vytį?t
vasarininkų kuopa ir stei
gia knygyną? Adresas: An
tanas Likasauskas, Kužiai, 
Šiaulių apsk. Lithuania.'

.p •
-Ath&nai, — Iš žinių gau

namų iš Konstantinopolio 
sužinoma kad jaunaturkiai 
mato jog šis karas pralaimė
tas ir todėl nori kogreičiau- 
siaužbaigti. . t. . . .

. ~ ?* 'j *

i Konstantinopolis, liepos 
29. -r- Miestelį Karabigha, 
esantį ant Marmurinės jūros 
krašto, 35 mylios į rytus 
nuo Galipolio, užpuolė cir- 
kasieeiąi banditai. Jie api
piešė miestelį ir užmušė tur
kų gubernatorių ir policijos 
komandierių. Britanijos 
būrys kareivių gynė turkus. 
Matydami, kad gali Kilti di
desni apiplėšimai Britai nu
sprendė padidinti savo D’ar- 
danetiuose kariuomenę. Tur
kai prisipažįsta pralaimėji
mu kovoje su grekais, bet 
dar raminasi tuomi, kad. ir 
grekų žuvo nemažai.

Tflfe
L. D. S. N. Y. ir N. J. apskri

čio 19-tas suvažiąvivimas įvyks 
rugpjūčio 28 d. š. m. nedėlioj 
1 vai. po pietų, A. Lutvino sa
lę, 69 Sauth Park St*, Elizaebth 
N. J. . k .

Teko sužinoti, kad elizabe- 
thieČiai rengia puikų programą 
pagerbimui delegatų ir paminė
jimui šio' suvažiavimo.

Gerbiamos kuopos, stengki- 
tės išrinkti kuodaugiausiai rim
tų, sumanių, kuriems tikrai1 rft-. 
pi Šį organizacija, delegatų. 
Pasitaiko, kad aut mandatų 
yra pažymėti keli ar daugiau o 
dalyvauja tik vienais. Taipgi 
iŠanksto' paprašysiu kreipti do
mės į svarbesnius dalykus. At
sitinka, kad ant uvažiavime 
apie menkos vertės dalykėlį 
daug svarstoma ir ginčyjemes, 
o svarbesnius dalykus tankiai 
praleidžiama pro ausis. Sis su
važiavimas bus prieš šeiminis, 
nes už 4 dienu ii\L. D, S. sei
mas. Tad kuopos gaminkite, 
įnešimus ir rinkite smarkius at
stovus nes turėsime išrinkti ir 
delegatą į Seimą. Širdingai 
meldžiu rengtis į šį f9 suvazin- 
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iienos darbų tvarkos pųnk* ^uperior, 
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buvo rastas Mbštttfs ant mė
lynai ir raudonį numalevo- 
to kryžiaus krobavyje jo 
namuose.

Sakomą, kpl pirm to 
McDonald pakviesdavo kai
mynus į savą nįnįus, kad pa
rodžius padirbtu kryžių. Jis 
dažnai minėjo paveikslą to 
kryžiaus.' į

Pasikabino , šilkiniu šniū
ru už kąklo^tfo draugas 
Antone AndersOUwpraneša, 
kad MeDonąidį rtorėjo pa
likti “ženkliį L W.”

REIUUUUMUUOSUO- 
II MENKOS.

miga, Latvija, liepos-28.— 
Ofieialis reikalavimąs Vals
tybės Sekretoriaus Hughes 
dėl paliuosavimo Amerikos] 
belaisvių Rusijoje buvo į- 
duotąs per konsulį Albrecht, 
Leonid Stark, Bolševikų mi- 
ništeriui Reveįyje. . ;

KRITIKUJAHOOVERIO 
PUANUS.

t

Bolševikai dabar aako kąd badau- 

jančių skaičius neteisingai 
padidintas.

Londonas, liepos 29. —* Į 
Hooverio ’ pasiųstas sovie
tams sąlygas jie nieko aiš
kiai neatsako. “Pravda” so- 
vieti]. laikraštis rašo kad ba- 
dauj ančių skaičius laikraš
čiuose buvo neteisingai pa
didintas. . Bet Maksimas 
Gorki, juk su sovietų žinia 
išleido atsiliepimą į visas 
tautas pareikšdamas kad 
Rusijoje baisus badas.

Privatiškame radikalų su
sirinkime Hooverio plianąi 
buvo šmeižiami nors nebuvo 
pasakyta jog jo paduotos są- 

į lygos yya nepraktiškos. Ru
sija mano sudaryti sutartį 

[su Anglija ir gauti iŠ ten pa
galbos.

Hooverio sąlygos yra 
praktiškos ir lengvos, bet ko
dėl bolševikai'nenori jų pri
imti t Ąr jie nor kad Ru
sija, kitą kartą galinga'tau- 
ta, žūtų 7 Iš Amglijos į Ru
siją trmisportaciją tokiame 
blogame padčjime^kad var
giai Angliją galės ką nors 
padėti. Pasirodo kaip ir ne* 
sąihone atsakyti Amerikos 
pagalbą* Ar tikrai bolŠęyi* 
kai nori sugriauti Rusiją!' . JfaąraitA

.PRIENAI, Marijampo
lės apsk. — Progimnazija 
jau pastatyta. Tas įvyko a- 
čiū Amerikiečių paramai. 
“Darbininke” kelis kartus 
yra tilpęš atsišaukimas tame 
reikale; Metai šiemet pusė
tini. Turime pavasarininkų, 
Moterų Dr-jos, L. Darbo 
Federacijos skyrius. Mums 
trūksta švietimuisi knygų ir 
laikraščių. Širdingai pra
šome visų Amerikos katali
kų paremti literatūra. Vy
čių, prašome atsiųsti savo 
organą “Vytį*’ į mūsų Pa
vasarininkų skyrių. Pra
šome užrašyti . “Darbinin
ką.” Mūsų adresas: Pava
sarininkų skyrius, Kun. Gu
revičius, Prienai. Lithuania.

(ALSĖDŽIAI (Telšių aps
krities). Platakių kaime, 
5 men. atgal, be žinios buvo 
dingęs Juozas Kareška. jo 
įvairiais būdais ieškojo, bet 
nerado.- Galų gale jo kai
mynai rado, jo lavoną visai 
netoli namų, jo paties durpi
nėse. Duota tuoj žinia vy
riausybei. Atvykus milici
jai greita surasta įtariamie
ji asmens — jo paties du sū
ru, vyresnis 21 m., mažes
nis 14, m., duktė 23 m. ir jų 
nuomininkė. Jo sūnus Le
onas, 21 m. įtariamas tėvo 
nužudyme' milicijai ėmus 
tardyti' prisipažino, kad jis 
savo tėvą nužudęs baisiu bū- 
<jlu, t. y. peršovęs tėvą su ka
rišku šautuvu, bei nelaimin
gajam nekritus už karto, tai 
nutvėręs paturėjęs, o maža*

KVĖDARNA.—Nuo 1918 
metų pavasarininkų, kuopa 
plėtėsi žaibo' greitumu? 
Greitai jos narių skaičius 
priaugo iki 500 asmenų. 
Vietinis jaunimas labarat- 
jaucia Lietuvos padėtį ir. 
savo aukomis bei savanoriai^ .«• i 
davė galingos paramos. Su
mažėjus veikėjams kiek bu
vo apsilpę ir pavasarinin
kai, bet dabar vėl pradeda 
smarkiau sujusti.

Pavasarininke.

•SMILGIAI (Panevėžio 
apskr.).—Šiais metais, nors 
ir labai kliudo Panevėžio 
socialistinė moksleivija, ta-' 
eiaus vis tik ir čia prigijo * 
pavasarininkų obalsiai. ŠL J 
jaunimo kuopa nuo 28 narW * 
dabar pakilo iki 150. SusL 
rinkimuose ypač . yrą įdo
maujama Amerikos Vyčiais, < 
is kurių vienos kuopos gau*į 
narna dvasinės ir medži^i^ 
nes paarmos. Ačiū LietUWd 
Vyčiams Amerikoje.... "

MdMiteAite •’
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štai tokį, kurs ją klijentų, daž- 
mansiai dvarininką, raikatems 
linktų Rinktiniai posčdininkai
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eįą reikiti punajkinti; Ktrtpda- 
_____  bitisiš į sortalistuš liatidtoin ] 

Jei Iras fe rtužiatt 
r — eeeMlfeniį ir hetaW fa>
įff iAtikrųjįį visudmenKstatvar- aH. tit Sūrt.

taite, m.dafeir to.
w, noišitaii- įėigalett vi. »“% J°g ir to pto. kad ja-

L* r
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visuomet jšpnidžiu M *riua tihtamaS iSvadas ~ kas 
K Įfa būk'jm nekovoja su tikyba, 
rė fek W blogais tikybos atsto* 
į vą darbais —'ypač ktinigafe ir 

Mato Uotosniais katalikais, kn* 
rif ntiri ntišvtesri Ilkrupsit& ją 

t^vefentis to fteduoti Inonus su* 
įsodins; ’ . /' -
jp Bet kaip tik pamato; kad jau 
FMb visuomenėje giijau savo 
F šaknis įleido, tuomet atidengia 
K gavo kortas. Taip atsitiko ir su 
Fjęitisą Socialdemokratais. 
Į Kuomet jie pamate, kad” kri- 
t Wionyš. demokratai Seime su- 
L daro vos nedidelę didžiumąLtąi 
r to pradėjo jie vis drąsiau*!’ drą-

• L yra darbininką draugai, okt 
vilkai avies kaily.

Mrtlm <
(Kauno “Dailininkas”)

---
psį posšttis lauži & tteg; u i 
-Mosėdį -Atidarti Wce-phmk 

;tijjnkb$ Btaugaitįs^ vai- 
St-min. įyto. Sekretorius Nat
kevičius praneša įėjusius raš
tus, jąrtarpe socialdemokratą; 
interpeliaciją dėl 'gegužio 1-oš 
dienos darbininką šventes^

Dienotvarkę pakeitus, pir
muoju punktu svarstomas 
f€Laikinojb Lietuvos Teismą

»•« 
♦i*

1110 sumanymas/5 refertioja 
Grajevskis (l.fr.J Referentas 
plačiai išdėsto nepatogumus 
3el nebuvimo aukštesnės Tefc- 
tao instancijos, kurį Apygar
dos Teismo išspręstas bylas iš 
esmės galėtą jas atmainyti; dėl 
to esą dažnai pasitaiko, l<a.d 
Teisintis dažnai vietos papro
čių prisilaikydamas analiogines 
bylas ne vienodai išspraudžia 
ir į vietos papročius atsineša
mu dažniausiai taip, kaip Teis
mo sąstatas į juos ‘savo dau
gumoje veizi. Dėl visos to, kad 
Teismų veikimą suvienodinti ir 
sutvarkyti, reikalinga yra Tei
smų sprendimų Kasaeijos ištai
gi

KUžminskiS (v. s.) stebisi, 
! kbd Bendrąją Teisią Komisija, 
’ljfer vi’są 12 mėnesių savoVięjkį- 

v'* K’ v.'tono, niekti geresnio neišgalvojo, te,> ihdeles valdžios pa-^ tiktaf ant '
negalėsią įsi vUih n tt. tvarkos įstatymo šį menką 

M? .V *2? n^at1??n®e|ldpą uždėti. Teismus reikią pa-
vu paslėptą tikslu — siekimą. ------- «

L keliai triukšmą, • kerei kai ingai 
s

< . mauti kaukę ir parodyti kata- 
’ J li^škąjdi visuomenei tikrąjį 
‘ ^a'vi5 Veidą: tad sveikinamo Aiž 
■'■■ : atvfeūmųi

* Ta proga jiems pasitaikė že-

i

v

i

seno -rusą leis

r

Ą

’ ’ ’’ J

aukštyn savo galvas, Įir TO darbo sutvarkymo civįli- 
t negana — ką ūž bolšė^kiį a-}11'0 fc feuažiaiMJd proceso > 
tgenię į_audiniį nuolat Seliną taLytfm patattao Ir Japildy- 

feeliti triukšmų, • bereį kai ingai 
aikvoja savo/ tuščiomis kalbo- 

g mis .brang’} zlaiką ii* neduoda 
B ‘dirbti i&mp įstatymą* leidimo 
I dalbą -~/tuo pačiu daro valsty- 
^cidU^moMą — dabar jau aiš- 
■ kbįį^Mdeda kariauti ir prieš

eią
Labai .tad malonu, kad bent 

socialdemokratai ryžosi nūsi- ’_t ri • _ i t* t
f J li^škąjdi visuomenei tikrąjį 
r- . sa'vti Yėidą: tad sveikinamo Aiž 
>•. • atvMtomą! / 
Lf < U-
Iri * Ta proga jiems pasitaikė že- 
g ■ .mes reformą besvarstant. Kaip 
|ri ' tik' ptodėta apie tai kalbėti, ją 
R atstovas Plečkaitis išraže Sei- 
ET ;me. sieksninę kalbą stengdama- 

ši^ išrodyt, jog stambusis ūkis 
•nsiiomet esąs našesnis, fai val- 

įi; naUįMngesnis.

IboS’ begalėsią įsikurti ir tt

tikriiį — sieauną. j reformuoti, ivėdantJ
Matyt tuomet dar jis neture*|v.^i,+;«;,^

civylės drąsos. Tai aš 
įį^ay^duosiu. Soeialdemokra- . 
•'^ttiįpškritai ' nenori prisidėti ‘ 

į ^įe ^tikėįijno darbininklr mė- , 
b dŽtoMneš/ gerovės,- nes darbi- ' 

amaltoiSyvikukuo tinkamai apifi- 
■ptotoS' pasidaro nelankstus su- 
tvėrimas revoliucijai. Gi be 

rifclfeuijo praliejimo jie nemoka ; 
,. sWti ųiėktoią įgyvendint Už- 
F tąt jiKtojnesiittoka dvarus skal- 

. d^rijį^ nbrėtą dvarus paimti 
tik valdžios' žinion ir kad vėl 
darbininkai komisarams 
naį bėrn'ąutą. Rodos dabar po- 
tis^Mėčlcailis bus man dėkin- 
ga& uiž išreildmą jojo tikrųjų

plitime toliau. Kada Seimas 
siisldūtū su bažnytinėmis žemė

tu! pakilo dideliausi gin- 
Mat daugelis Bažnyčių — 
.Ksmno’ r Vilniaus diėcezi- 
— feijejo nepomažai žemės, 
| žmonių joms, pavestos — 
IŠyios. '" Rusai jas-buvo ate- 
T'aijri dabar yėl nori ki’ikš- 

demokratai tas žemes 
** tyčioms sugražtoti. Jeigu 

kur daugiau, negu visiems 
tekama bendra valdymo nor 
ibi yto viršaus 80 hektarų, 

rift- bus kito išdalinto beže- 
tfe Mažažemiams.- - •

■Trio tarpu visos socialistines 
ari! jos reikalauja, kad Bažny- 
c?ms lįfitų palikta tiktai po 3 

kaip kad yra su- 
aBojbJte Todėl už tas Bažny- 

tėmes. besiginčijant, ėmė 
A į vlržų to išėjo. Čia jau 

orialdeinokvatų Mstovas turė- 
įjo drąsas1 viešai, iš Seimo tribu- 

p^toilišti tai, ką jie slaptai 
i skelbė. Ta garbė teko, 
ičiau mįnimam, afeti i^ieč-

yžėlte 2! d. jis aiškiai ir 
mi pasakė: “kol Bažnyčia 

yrt p^UtigtiTr kol Ji gali šio- 
HįiM ųb toktos įtikos daruti į Vi 
įraontetičs jgyvtmtoią, sbetolto 
mas, kurio gal utimBtiksto yra 

omuntinas,’ negali įsigalėti to * - • * * *' * ♦ * A ♦ ’J V'ją ir Bnzny-

1 rinktinius posėdininktis (lovi- 
ninkus.) Taikos Teisėjai dažnai 
tie patys buvusieji rusų žems- 
kitii, dvarininkai ar net dvariį 
administratoriai, labai šališkai] 
dvarininkų naudai bylas išsp*. 
rendžią. Įstatymo sumanymą 
siūlo, jeigu ir svarstyti, tai tik
tai nuo 3-jo §-0 pradedant. Lai
kinąją įstatymų leisti ir senuo
sius lopyti esą jau gana, veikią 

‘getų nuolatinių parūpinti.
Teisingumo Ministeris Karb- 

blis, plačiai aiškindamas bylų 
eigos .tvarką bei Teismo įstai
gų vienos nuo lutos priklauso
mybės laipsnį, pabrėžia, kad 
rinktinių pasedininką sistema

o
4 ' ,

i, „ • , '

nta torto kurjeratspersiųstoe” 
tetiko pranešimi^ iš “Nattonai 
Getigrapbic Sodely” Wariii-

• būtinai reiktilbgL Tristoan ngton, D. C. ‘‘tie puikus orga
nizatoriai, rymiečiai, turėjo tu
kimus. jeigu kelionė ilgu, tu- 
jejokėlia takunus. .Vienas neš
davo gersiuntimus tik iki ton, 
kur kitas takūnas jį susitiko.

“Bet pirtnas pačios tapo įs- 
teigtas Hanse miestelyje trylik
tame šimtmetyje dėl palengvi
nimo,santikių HnnseatrįškosLy- 
gos prakėjų.

: °Britų pačttis turėjo savu 
irųdžią ^Šiniiktomeinntmety- 
e, fe. musųpiįmutiniai fcačtū 
nidai pareinu nuo jų. Pirm nėr 
gū žmonės pradėjo siuntinėti 
viens kitam privatiskus arba 
ifieiftliškus Įaiįkite, jau fetra- 
Itiis/buvo fįfeigęč ^eraiuntimo 
rtrtrtūą savo ypūtišIti'onik.pTa* 
nešimams fe ofociališkiems do
kumentams. Jfe. turėjo karališ

kus pasiimtimtį& . feąsiuntiniai 
buvo ištikimi, nes jiems prisiė
jo best visokius svarbius doku- 
mentus. s, -. ą • —
; “Kuomet Škotai sekė Kara
lių Etfeardą W, jis žinojo jog 
susinėsimo budai tarp .vyriau- 
sybes ir kovojtadų pulkų būti 
nai tėikaliiigj/ Taip Anglijos 
įr Škotijos kožną dvidešimts 
penkias mylias pastatė arklius. 
Tai paeto’prd^a. 1512 m., Sir 
Drian Tuke priskirtas pirmas 
Britanijos ptieto viršininkas. 
Jis ypatiškai prižiuiėjo karališ
kus siuntiniui, ■-

■ “Paprastieji.« ^nonės turėjo 
patys sutvaikyti savo laiškų, 
persiuntimą, ar tai per savo Įapiprekiuoti pinigų išleidimą 
tarnus, pasi'uiĮtiųių^, prekė jus : ‘ ' ....
arba draugus. Bet pabaigoje 
penkiolikto' šiihttnečio jau bu
vo ragailiarišlti karjerai tarp 
svarbesnių yįrtn.j ;

*. ‘ ‘ Slaptos prdklemaci-
' ją 1603 m., pačtorių pareigas 
baisiai apsunkino. Jie- turėjo 
iiešti du vatiniu pa
mušalu. Ir kaip >tik patėmijo 

: jog kas’ arimai turėjo pūsti į. 
- ragą, tąpristej^teiYti apie ke
turi s'sylčkožnoje mylidje. Pač- 
torius negalėjo- sustot daugiau 
kiti, penkiolika ..feinutų vienoje 
vietoje — jtutėjo. apsukti .septy-- 
nias mylias į valandą vasaro
ję, ir penkias žiemoje. Apart to- 
turėjo1 užsirašyti vardą ir adrer 
šų visą laiškų siuntėjų ir pri
ėmėjų. - •
“1638 m. Naujoji Anglija pas
tatė Britų vyridusybel reikalin
gumą iv naudingumą pačio įs
teigimą kolotiijosp. Karalius 
nepaisė prašymo. Bet tais me
tais, tūlas, Rieliard Fairbanks, 
atidarė ofisą’ Bostone priimti 
laiškus nuo laivų. Jis apsiėmė 
pečiuoti priimtus .laiškus,' rei
kalaudamas vietiųtoentą nžkož- 
na laišką. JiS ’ir priėmė laiš
kus persiuntimui.. Nepriversti- 
na. laiškus siųsti per jo ofisą.

“Bet kokia dabar permaina. 
“Dabar musų laiškai persiųs

ti, pakirtai nešti, brangus daig
iai registruoti, pinigai persią- 
ti, ir tt. . •

“Šiandien, ūkininkas turi sa- 
vo kasdieninį laikraštį lygiai 
kaip iVall Street bankierius. 
Pastorius jo draugas, ir kuo
met paduoda laikraštį papasa
koja vietos svaigiausius atsiti
kimus.

“Taip vadinamas Tony Ex- 
piūss (vakaruose) buvo pirma 
pačio linija skersai 1,966 
lįų prerijų, puščių ir sniego-ap- 
dengtų kalną viršūnes nUo Mi- 
šsouri upes' iki Paeifte krauto’. 
Tapo įsteigtos 1860 m, laike 
juodąją vergijos, idant Anka
rai turėtų rtisteiriĮlią sd. ši&u-i 
rims. Kelionė Įlipai pavojingą.’ 
•’ “Tas susisiekimas prasidėjo 
Kovos 2b d; 1860 m.> ž^ltons 
rtritojo Fąrts Kėtuney, I

jeilm, revolverią ir karabinu. jE 
~ ■ * ■“

-itinimo kalba dasiekė San Fra-]: 
ncisko į septynias dienas ir < 
septyniolika valandą?* . f J

MtBBtV VAtDŽIbg SUVIS.
MATOS® VALSTIJOS®,

• Į daugel vaktŲtjj jmiestati tu- 
ri teisę nutarti kaip save vak 
dytl. Kur nesiranda toks vieti
nis valdymas, tai valstijos leįb 
sMtnrą sudaro .teises, kurios 
valdo miestą, Nors Suvienyto-' 
seVatstijoše randasi visokią 
Vietitiią * (miestą) valdžią, bet 
yrą vienas paprastas plienas su
lig,kurio visi miestai valdomi 
Kožnas mieštas turi tiesą-suda- 
rymo 'būrelį# kuris vadintos 
miesto rodą (city council,) ar
ba iodininku komisija (board 
of aldeimum,) arbakomisija, ku 
ri padaro miesto įstotus. Alios- 
tai dalimis padalinti, iš kur vie- 
nat? arba daugiau rodininką 

; (eotiiicBinon rinkti arba visi na
riai abelnai gali būti išrinkti

* Jeigu abelnar rinktį,- k'ožnaš 
balsuotojas gali balsuoti už,

: tiek vyrą kiek yra rodos narią*. 
Miesto rodą nutaria kiek turi 

būti taksuvlmą phngif surink
ta to tikslą tiems pinigams; 
duoda prievoles gMvėkarią ko
mpanijoms to kitoms viešoms 
naudingoms korporacijoms; pa
daro’ įstatus gatvią. vartoj! 
nmi, sodams, dirbtuvėms, tea- 
trams ir namams, to tvarko da
lykus kurie pavojingi gyvaščiui 
ir sveikatai.

Kaikmiuose vietose teise

. - , . tas darl)as da*)ar baigiasi, palies ir šypsena veidą padabi1-
Prezid-ento Lincolno įšven-Mig raportų prisiųstą kūriau-j na.

<beiiš Belring.’’*74,000 VjTiri Varim Poetą
dirbo prie kelią pataisymo, ir] vargo r w*
išviso pataisė W myliu. Vie- -***■.<»«*<* 1
StSSS ESPEMIITIl-MfflO

ŽMONIS KALBA. ' .
bu, nes tie Raudonojo Kryžiaus] , w
kolioi sumažitis artinančią bė-| Uenmlitiga žmogaus mintis 
dą.pavojus. < Ipagimdė tarptautinę kalba—

mjmOB ,IB FRAM0NČ8 W«aTOo_ W
RAP0RTAI ema į žmones ir kaskartą urim-ū .

' |voja»sau didesnes teises. Bus 

tavom gabenti Pėr l,1“-
Bitsijbn svėrė 481,Ml, pudii(ar' ^anto failbos piigi-
te J7M tomj.) Tas nekurta^ep-fe* »'a,kia • ■
lynias-deSiinfe įM dėžes mko.M; '
lino arba Ulla-ih&, Uas nesveidį?18 *** * it, u"
ta, Tas tovinįas i^tas » An- f?™>I>Jąefaa i^lattaii. kao-. 
glijos. Popietes ir knygos iddaTiU nTOrt0? P"® 
Vokietijos svėrė Idtg tona Riej™1 ° 'f"1’’08 
tartai iž Idtij krata svėn" j 35 
tonus. Viskas Įgabenta Rusi- ‘J; Viltis rsrrtlrttazaliamr  ̂

’jon per Ryga. dės spalva tai butt gilrttrtiai
•,o‘ . . haiHaknejus Kiekvieno esperan-

Darbo Padėjimas Kuboje ^rdrf# ’®
įj“tr •» v 1 tonose-turi surasti dugtauyia sur’ ,^i®ier£co^ ^?*Hvo kovotoją. Reikia tikėti kad

B1)1? ?? raprttuoja/jog Leujjfog ^enife ritulio dalys:
Biraeko 28 d. kaboje Afrika, Ameri-
muktos w.di^gėliS‘dMlnnIi^tąk^4|T ^imtrallja tikrai bw iš- 
palio/uolfu Tūkrtant'mt pnva-lvįe^ kaip išreikšta osporantiš- 
ziavtmią žmonių be durim ir gyaįgždo8 penkiate kam- 
daugumas per biedm giy'rti nu m \
inon. visi laivai Važiuodami ■
IŠpanijon, veža gryžtančius iš- KadaAgi Esperanto kalbu 
pamėčius. Jų kelionėm lėšas lyra vienyjanti, tai ypač į ją tu- 
apmoka mielaširdingi žmonė^ ri atsižvelgti darbo žmonės vi- 
afba kažkurios vietinės labda-įsą kraštu, nes jie turi daug 
ringos organizacijos. Kadangi'Į bendri} reikalų, jiems reikia- 
hedarbės tik laikinos, darbinin
kai gauna-visokią pasiųlijimų 
pasilikti Kuboje.

VENGRIJOS ŽYDAI 
' t DEKNGI. 

Budapeštas —■ Budapešto Jo- 
int Distribution komiteto prezi
dentas rašo sekančiai Raudono
jo kryžiaus yyriansybei Wa- 
siringtone kžtsling Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus bendro 
darbo- su. tuo .komitetu-: ■ ■

f 4 Kaipo viršininkai ameriki- 
niško’s įstaigos Joint Distribu
tion komiteto, Vengrijos Depar
tamentas, toįris surideda iš ofi
cialią atstovą visų partiją žy
diškų draugysčių Vengrijoje, 
turimo už garb’ę imti šį progą 
išreikšti musą nuoširdų ačią 
hragintai Raudonojo Kiy^A 
žiaus draugystei vardu visos 
Vengrijos žydą U'ž jiems sutei
ktą mielaširdystę.

ipndnės laukiami 10-taf valan
dai ryto, gi teisinas posėdžiauti 
pradeda vos 1-2 vai. po piet, dei 
to žmonėms, dažnai 10-20 kilo, 
atkeliavusiems reikia laukti nuo 
iū-oK vai. ryto iki 4—6 vaL va- 
kato ko! sulitokia mvo eilė*.

Kuzminskis (v. ą,J Jeigu po
nai juristai sak4, kad darbarti- 
niais mūsų teismais gyventojai 
pilnai patenkinti, tai. aišku, 
kad jie su plačios visuomenės 
sluogsniais santikių neturi, nes 
ir iš tiesu juristo! visiems gy
ventojams vargiai beprieinami; 
jeigu nmi.su jurmto-pasikalbė- 
ii, tai be dvidešimt- penkines ir 
nei nemanyk prie jo ArtmtiėC- • 
Oi to visuomenės dalis, kūliai i 
r teisinai ir juristai — prieina- 
mi, tiktai yra visu kuo paten
kinta.

Teis. Min. Karoblis aiškina, 
kad jeigu ne visus vieni! laiku 
są^iT^^^tiMasbyfaŽ^ftfe- 
dėjus, tektų dal-yti pertraukos. 
Pdsediinrtkų nekas rimtai nė- 
reikąlauja, Taikos' Teisėjų ir 
Teismo Tardytoją tūbai trūks
ta ir nėra iš klir jų gauti. ?

Varnas (ūk. f n) Teisėją ar 
tardytoją, yra tiktai vieną dėl 
amžiaus metų Įritą gi dėl tė 
kad lietuviai — nepriimama.

Referentui Grajeivskiui į įs
tatymo sumanymą kirtiką atsa
kius, balsuojant, sumanymas 
pripažintas svarstytinu.

Pirmuoju skaitymu; įsi. su
manymą priėmus, Grajevskis 
siūlo ir antruoju skaitymu tuo; 
priimti. Pasiūlymas priimtas.

Venslavskis (s. d.) mano, 
kad Kasaeijos įstaigai reikėtų 
palikti teisę visą bylą sprendi
mus per žiūrėti, neatsižiūrint ;i 
ieškinio' didumo, bet į techni
kines/kliūtis atsižiūrint siūlo 
tiktaiminimūtii'o normą* suma
žinti iki 200 aulis.

Ministęriuiir refeimdui prieš' 
Venstąuyskro pataisą pakąįbė-- 
jus , 4- pataisa atmesta.

Svarstant Kubguskio pataisą 
dėl ‘ ‘ lovininku ” (posėdinin- 
kai,) prieš pataisą kalba: Gra. 
jęvskis, Rozenbaumas, M-is 
Karoblis ir Starkus (k. d.) ku
ris aiškina: kad noriiiš pats 
esąs . “lovininką” šalininkas, 
bet esą ne čia vieta apie tai kal
bėti; tuo klausimu, reikią visai 
alskijas įstatymas išleisti.

Zubauskis savo pataisą alsi-: 
ima. '

Teismą' sutvarkymo įstaty-1 
iro pakeitimo ir- pap. sumany
mą II ją skaitymu priėmus, da
roma 11 vai 38 min. į vai. per
trauka. •

Po pertraukos. Svarstoma 
Sitvalką fronte atsitikimams iŠ- 
tiTti«midarytiiaJ komisijos.

Kr. Aps. Min. Šimkūs pripa
žindamas reikaJą Suvaiką fron-

bet kpdąhgi tai liečia 
s §a- 

, lėtu sužinoti' ir mūsą piiešmin- 
ikai tai siūlo svarstyti 'prie riž- 
Įdarą darią.

esanti-netikusi, nes posėdinm-Į-toįvykiams išaiškinti komisiją 
tai bvlas. dažniausiai sprendžia skirti, ««, wx u.

įėję, gi Teismo -ištaigoje karo dalykus apie kuinuos ” ~ O Ą v O V I — J V*. !• • * - — * V*
i . , . i •» l*iT*n r>n r,iTiz\<^' <ts» TrtniMl vvniAm

smuk
tiktėii savo sprendimus paske] 
iią ir Teisėjas šiuo atveju, ni 
<0 paveikti prieš daugumą 
galėdamas, turi progos nuo t- 
sakomybės pasiliuo'suoti.

Rozenbaumas (žydit to.) 
kinti, kiek Svarbu esą Teisi m- 
se V!

>8-

U, IK-LVIV ^>t,u.uavc^ X\.AkU ’V ' 
stojamos kalbos laisvi. 

(Reiškia: reikia ir rusą kalbą 
vartoti leisti)— A—kis.)

Tumėnas (k. d.) atremia 
Kuzininskio daromus B. T. Ko
misijai daromus priekaištus ir 
aiškina, kad įstatymai visi esą 
tiktai laikini, nes- miolatdsJ 
sulig gyveninio reikalą juos rei
kią keisti, — amžiną įstatymą 
niekas vis^jek neišgalvos. Dėl 
paties sumanymo, tai negalima 
taip’siūlyti kaip ūfet. Kuzmitis- 
Ids:— pirmiaus įstaigos kom
petencijos ribas apspręsti, gi 
pačiai įstaigai tverti įstatymo 
leidimą atidėti nėrybotmn lai
kui iki bendros Teismą refor
mos išsprendimo?

(tieprikl šoe) Po- 
sūiiinihką ne tikini Visi /pilie
čiai, bet ir patys Teisėjai rei- 
kulatttą, kad sūvo tttšnkoinybę.

Žitmavičius, •
įstatymus dažnai keičiant Toto- 
išėjai nekartą nesuvokia, ku

 

tulį spręsti ir pd{‘M^nka papra-1

t. v

M-rio Šimkaus pasiūlymą 
priėmus, posėdis toliaus tęsia
mas uždaromis Tlurhnis ir bai
giamas 2 vai. 20 min. po plot.

Mosėdį baigiant, .pirminin
kaujantis skelbia, kad nepapra
stas St. Seimo posėdis, metiniu 
St. Seimo darbo sukaktuVių 
progą, bus Gegužio mėti. 15 d. 
5val. vakaro. ’ :

Sekantis paprastai posėdis' 
įvkys Gegužio 18 d. 9 vai ryto,

J. A—kis 
(Kauno “Laisve*’)

f ioitigMs. *; c 
- Ar nors syki- užėjo.’Utit min
ties jog tavo pastorius arba 
pačio direktorius turi praeitį!

Rei-jį Dėdes Saiiio Ilga ran
ka pasiekia litus vieną, du arba 
tieji ir tris syk į dieną. Jis nie
kuomet neleiA į akis,’ fe gal 
Imt jog M ’tiėpažy^amA 
kdtp pažystame policistk arba 

.mokintoją. # *
“Ieškodami pačio ir pačia 

darbinitikk fetorijos pradžią, 
■ .A t- *-..* —

•rcivt*

atimta nuo rodininku ir .paves
ta miesto viršininkui (majorui) 
arba specialiai komisijai. Ro
dą (couticil gali sumažinti pi
nigų sumą, kuria majoras arba 
komisija paskyrė, bet niekuo 
met negali padidinti.

Majoras yra miesto galva. 
Musą didžiuose miestuose, ma
joras paskiria pats daugumą 
miesto valdininką, kaip tai jfty- 
licijos^ ąghto^ $ąty$ą valymo, 
sodą ir kifiį departamentą ko- 
mirijonierfus. Majoras atsako 
UŽ reikalą vedimą. Tas plianas 
popuLiariškas, nes žmones žino- 
kur ir kaine, peržengimą kaltė.

Kožtias miestas* tūri policijos 
slidžią Tą sudžia nubaudžia 
ypatus už girtuoklystę,' langą 
daužymą, už menkas vagystes, 
.netvarką apsiėjimą ir tt.

. Už didesnius prasižengimus 
poliej(ja laiko kalėjime tol, kol 
augštesttis teismas galės teisti.

Apart 'policijos teismą gali 
būti menas arba daugiaūs augs-, 
tesnią kriminališką teismą kur 
atoibuna ’ bylos už didesnius 
prasižengimus.

Yra mažesni civiliški teismai 
teisti bylas tarp privačią ypa
tų, ir augštesni teismai dides
niems prasižengimams.

Majoras paskiria, arba žmon- 
nes išrenka, kriminališką teis
mą teisėjus,, ypatingai policijos 
toisinm Pastaraisiais laikais, 
daugelis -specialią teismą įs- 
feigta.ViUlidosniuose miestuose 
atsirado jaunumeniški, arba 
“vaiką” (įuvenile) teismai, 
naminią santikin (domestic rė- 
latiotis) teismai, kur vedusią 
bėdos išklaūsytoįį;, ir naktiniai 
prasikaltėliai nuteisti.

Neseniai daugelis permainą 
tapo įvesta miesto 'valdyme. 
1900 metas, po baisaus tvano 

; UalypštOn, Texas, tapo įsteig
tasnaujės valdymas. Visa 
miesto valdžia perėjo į kelią 
vyną rankas idant, žmonės -M- 

/Įloto-kame’ kaltė dalykams pe- 
tSmrkiai einant ';

Kitos būdas vaidyti miestą 
tai “mieštu, direktorių” plfm 

_ __ Kotiiirija pasilieka,, heį
riuštojo Fitots (vyriausybes) pavertas
•tolo, Bridger, Great Salt įalmfįjestcf ^irek|orini, kuris komi-

.-•?

<■

kuodidžiausį'o susiartinimo, o 
tokiam susiartinimui kaip tik 
patarnaus Esperanto kalba. Vi- ’ 
siems darbo žmonėms reikia 
taįp’nusistatyti', kad Esperan
to turi būti darbo žmonią kal
ba, ir kad tai įvykdinti, reikia 
uoliai palaikyti tą stiprią dar
bininką ginklą. Tegyvuoja 
Esperanto kalba kaipo įrankis 
visu darbo1 žmonią susiartini- ’ 
muito susitarimui bendrais rei- 
kalato l> Esperantininkai! Ture- 
tonie- "ototoĄje, • tą Espėrtintv 
kalbos tikslą-ir kuoplačiau ja 
skleiskime, parviršykim espe
rantininkus — ne darbininkus t*
(iyvnok, Esperanto!

Vargo Poetą.
u

%

n .

«

Čity, Caiųp Floyd, Carsčn-City 
Wa$hojt? Bilver Minės; Bhfeer- 
villč ir Sakramento. Didelį bū
riai žmonių susirinka į St. jo- 
seph, Jltisšopivknnmrt pfenM 
kur jeras, dvidešimto inetų Jok-, 
tinie pradėjo savu krtio-į 
uę į nęapgyventus kraštus* F J 
į „Tie -pirmi karjerai anriyilk-; 
dąyo kailfeiate. ntaimdiiiai^, 
paprastoms kelnėms, tiugštai 
čevorykafe, i

sij osų^ba rocT (council) išrin
ktas :‘ štivisūs
miesto reikalus. Jis turi teisę 
paskyrti kiltis žemesnius aficie- 
tius. Tas pljanas priimtas į su
virk 150 miestą fe iniestelių.

r ’ C - *

LIETUAITtS KAMARĖLĖ.-
Retai kur terasi meilesnį 

kampelį kaip Lietuvos dukros 
jaunos * lietuvaitės kamarėle. 
Tokia kamarėle yra daugiausia : 
“gražiajame^ lietuviškos grį-: 
čios gale ir sayo paprastom^'- 
atrodo lyg vienuolyno kamarė
le^ Įžengus lietuvaites karna- 
relėn pamatai kad tai netokia? 
šalta, Kėvišai jauki vietelė kaip 
viehuolyno kamarėlė, bet sūlig 
savo išvaizdos nė Įdek nepui
kesne, tik savotiškas meilumas , 
ją mmšia. Nėra lietuvaitės ka
marėle dideliu veidrodžiu, nė-, 
ra «taluko su įvairiais buteliu
kais to dėžutėmis, bęt tas jos pa- \ 
prastumas labiausia ją ir puo
šia. Ant, sienos, taip pat kaip 
to lietuviškoj bendroj grineioj, 
rasi kokį nors paveikslą arba 
ant lango mūkelę, sienos ir pa
lubiai taip pat žalioms šakoms 
iškaišytos.' Paveikslas arba 
mūkele daugiausia rūtą ar k! 
tokią, laukimą įgelelią vainike^ ■■ 
liu padabinti skaisčią mergu
žės sielą parodo', savo nekaltu
mu. vyįioja. Nieko puikaus Iie- 
tuvaitėto kamarėlėj nesurasi, 
bef vistipk pasijai jos sužavė
tas to’iMdęs iš jos visuomet ją 
prisiminsi, ‘ gražus jos vaizdūs'; 
visuoinet stovės akyse to mato- 
nits, paslaptingas tylos to Žajią 
šaką kvūpus jausis, paprasta 
kamarėlės vidujine tvarka nie
kuomet neišdils athnntyjė: pa
prasta toxmtė apdengto tautiš
ka ant klodo, fetikšluoslis ŠU 
įąutį§ka juūsteto jame, ant šie-: 
hos,Jaltos Šakos, pavriltolu ar* 

i bū mūkeles apktūšynum visąo*, 
mot liks dalyKkis; kuriuos pri-T 
rimbais meiluj Jausmus širdį

*r

■ EONTANINE

PUJNK8HA VERTĖS 
$1,50,

f,

■*

Visiems, kurie tik 
užsirašys, arba at
naujins “Darbinin
ko” prenumeratą 
ant čielų metų ir 
užsimokės $4.00 čio
nai Amerikoje, arba 
į Lietuvą to užstojo- - 
kės $5.00, gaus gra
žią FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ doyar 

- mp Mis do vaną M 

kagtęsisnuo.Biržė- 
ri lto 1, įmikiw 

19M. \ 

Krelpdamięsi vi
suomet adresuokite’ 

'WBINU” 
S66 Broaduray, 

South Borton,

pASARGA; ši dovana bus 
duočUmatik viehąm kuris už- 
stoįokės už prenumeratą^ ar- 
bfe užmokės UŽ kono nors 
kaip tai į Lietuvą. Agentai 
arba už prikalbinimą dovaną 
negaus, nes dvtejų'plunkBnų 1 
už vteną pmumerati duoti i 
negalinto. .* |
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, AMERIKOS PA&ELBA ■ 
fJWtWTTAjr ,

1£ Viso 611,000 badaujančių 

 

elii|ierią tapo Amerikos Raudo 
Kryžiaus pasiekti Chinoje.
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paliečia, ar gi neateis tie laikai I 
kadi koks klerikalų kunigėlis < 
leistų kokių senmergėlę ant ti
kėtų. Aš ir nž visų “Sandaros” 
krautuvę tokių tikėtų posipirk- 
čiau. Iš dalies, gaila senbernio 
kad tos jo vėjo nešamos svajo
nėj neišsipildo. ^Nabagas gali 
prieiti ir prie desperacijos. O 
dar toks vyta kui* net malonų 
laiškų yra gavęs nuo draugo 
nežaliežhovyskupo, .

Kažin ar jis negalėtų šteino- 
ti nuo to “ vykupo” kad tik gy
vastį tėra galima įeisti ant lio- 
terijos, padovanoti, ar parduo* 
tit Kad savininkas tegali būti 
ta. daikto kuris neturi dūšios! 
O kadangi kiekvienas parapijo- 
nis ar parapijonkų klerikalų 
kunigų turiK dūšia, tai jų nei 
vieno nieks negali ‘ nusipirkti, 

k ■ •’jie^ryraaavystoviaimIte
Vyžiai yra sportai, norėdami niekuomet 'neatneš, kiek atnę- sayaIiai. Jie visi yraSievo da- 

pasiįaokti jie pastpirko oželio “ėJ“3 |Hmi. JiraiišiapSeinft Auo.Die-
tikėtų, reižkia, jieRž-juokus °?elIs',. °. J® i?® vo, yra sutverta dėl <hevo ir
simoka. “Sandaros”iš savo prigimties at. 
bendradarbiai kartais nėr už lab« ‘^aros ratotomiUtf Kitaip turint

natose-ne tik plikas bet ir tuš- elektrikų hepasimoka. _(Ar SiaĮF.npl’ Į^oyipanjJU1. dužia yra vien tik Dievo sųfa-
. Iii sandanetw_nuvazmot ar mLlstfe. Tedui to kūno kuriame

' “J?.’1? T™ raf<-te o^-Įyra dūšia nei pats “Sandaros”

^>Įjuokti. Tenjis labiau tmka|pįai^js^į.-tiggtais. T^ 7 
Jfcfkaip.redakcijoje. m. Vienatinę progų, sandarietis
X J,S?d”aSl fed*h®»8xu taou turi ant lietai jos laimffi . 
ęĮAthoIię ožio besrjuolaant, uže-| - — v
y Į jo kita’ vėtra. Ir valioj jo barz- L ■ ~ ~ ; •.......  ~
V don pusti/ Tuom syk jo barz- (ĘįBilŠ 
y da kaip tik ir buvo nugulėta M
V vienon pusėn. Tai. vėjas visa11 
v [redaktorių Mta stričkinę kana-
Y pių baidyklę atsuko ant Laiv-
Y renco. šisai vėjo išpustasai na- 
Vlbagėlis, kad ims šaipytis prieš

I “Cflrt wtl*4r* o-v»lrTi -ii ei .o-i^

i - ir nežaliežninkų 
pagelba perdirbo į kumelę ir 

į Laivrenceo katalikų para- 
leis „naujos bažnyčios ba- 

[zare. 'Čia nieko daugiau nerei- 
Ikia kaip tik apgailestauti kad

, iš nekaltų da- Į|| 
arklio. Ar ne- kg

E| pamatys jis kada .baidyklę ir W

HdMiiiLMnMV’' ) DIMIV^D

“SikDAROS’’ JUOKAI.
Ar “Sandaros” redaktorių* 

verkia ar jfa dainuoja jis neran- 
da kitos tėftios kaip tik kleri
kalai. “Sandaros’’ 25 numary 
jo norėta pasijuokti; o neturė
ta iš ko: tai vėl iš katalikų ku- 
■iuos jis* pravardžioja Klerika
lais, , Jis juokėse kad užper

imu. Lietuvos Vyčių Naujos An
glijos Apskritys, savo- išvažia
vime, išleido ožį, kamLawren- 
cio lietuvių katalikų parapija, 
tavo feruose, leisianti arklį įr 
kvaksi barzdų piittindams 
buk, kitais metais anot jo, kleri
kalų kunigas lefeiąs ant tikiėtų 
tavogąspadinę.

Iš tokių “Sandaros”, redak
toriaus nenuseklumų ir vaidin- 
tavės galimų šaltyti jis yra per
inęs kavalierius. Vien šen- 
lemis gali turėti tokių galvų ir 
lokius troškulius. Jo išvadose

Siųs pakau&s. Tegul jis sau redaktorius neranda juoko!) sandariečius ir nežaliežųinkus [tai tuos žmones, kurie sakomi 
laukta merginų ant Jioterijosi -......................... * *' - ‘ - -
leidžiamų, Tėgul jis sau juok
sis iš nebūtinų dalykų lyg nelai
mingasis bepročių name. *

Virš du metu atgal L. Vyčių 
N. A* apskr< ruošė milžiniškų 
išvažiavimų. Beruošiant šaunų 
išvažiavimų vienas Vytis pa-, 
matė nkėje įdomų ožiukų, pa
pirko jį už $10.00 ir paaukavo

Vyčiai suktybės nei prasižen
gimo tame išvažiavime nepa
darė. /Ožiukas buvo jiems pa
dovanotas. Reiškia, ožiukas 
buvo jų savastis, sųvininkai ga
lėjo o$elį parduoti, papjauti. 
“ Sandarai T z padovanot ir tt 
Savininkas stt.savo savastimi 
gali tų daryti kų tik jis nori; 

(taip, kaip “Sandoros” tėvukas 
Vyčiams leistų ant tikiėtų. Iš Įsu savo barzda. ’ / '
važiavimas "įvyko. Dalyvavo Į Vyčiai nei su oželiu lįepada- 
žmonių aūie 3000, ^Pirku visi pe jokios suktybės. Lalmfejas, 
tikėtus. Ir oželis tapo išlystas, kurs gyvena Ath< Mass., ga- 
; Leisti oželį buvo šviežu^ dm- vo oželį už keletu dienų f-* įni
ktas, Vyčiai turėjo daug juoko, mėtojai o&lį savo pardavė 
Ture jo jie daug ir Uždarbio. Atliolo turčiui, už $40.00. To 
TečiaU' jie nemanė kad ant kurčio vaikai ir šiandien tebe- 
tiek tas yra stebėtina kad net sidžiaugia savu oželiu, r 
po Merių metų “ Sandardfr^ Matyt, W eiį. viste yra G 
žilas .redaktorius- turėtų temos K. Ir* pats žilas, nekvėpus, su 
pasijuokti, (o gal jis vis juo- bjauriu savyje ožiu, 
kiasil) . 4 [ros” reda|$orids taęį^"naudos

neturį dūšios, kurie sakosi 
ėsų beždžionės, ožiai, < arkliai, 
mulės: ot ptumkim tokius tau* 
tintnkus, masonus. Jie tai save 
parsiduoda M dūšia ir kurni. 
Juosi “Sandaros” red. gali ti
kėtais laimėti. \

.V. Deivis

raglM lenda.

— Nieku, nieku. Mano pati pama
nys kad tai aš ir jj taip paėiuplnės, 
kad Iki gyvas bus neužmirš,

(I

JI. — Už milijoną? —
JIS. — Kur rast toki netSmaneų 

kurs .tkk duotą. iib.<

PATI. — Ko tu vIe taip lntentoi po 
t Ar negali paačtM ųrnle? Tik 

batus be reikalo. plėši, tarsi jU0s uM 
dyką gavęs,

VYRAS. -* VlsJ»ę.ant manęs ba
ries,! tarsi savo liežuvį buitim kur pi
gini Ulošus.'

a a a a a a a a a" at a a a a i a a’a* a a a a a a a a \IT"“ *««■’ 5*v y^~ [yra ausiu nei pais"įsanaaros; •
it geležis jo ar su juo p^i-[redaktorius negali nupirkti nei

NEPRALEISK PROGOS! PASINAUDOK!
r «

H <■ ■■■■1,111 i ■ * «.

Keli šimtai geriausios rūšies fontaninių plunksnų, išsiųsta
Lietuvon.

- NEKALTAS. ; 
’LENKAS. — TaVa sūnūs f įmanę «i- 

ntenj metė. .
LIETUVIS. — O'nr sudavė? 
LENKAS. — NE
LIETUVIS. — T«1 jis ne mano fm- 

;nw£ ’ 1 ’ ■ . / .J.

! KO TE1* IšMOKSn ’
Petrai, kodėl neini į mokyklą 

mokytis?
— O ką' oš ten Išmoksiu mto -nemo' 

kančią, jeį ką nori Žinoti tai vis aut- 
nęs klausia Ir telnnsM

Z

... KELIAUJANT.
Pakeleivis eidamas skaudžiai užgau

na kolą t akmenuką, bet būdamas kitn.* 
irps. .paspyrps prlekyn, eina, toliau. 
Paskui jį eidamas antras tąlp-pat už
gaunu koją, ir surinko: '‘Koks šimtas 
ėlu padėjo tą akmenį?” Pirmasis utsi-' 
šilko Įr sako,: “Ne šimtas, bet aš vie
na koja Ji Čia a.tšplrlai»3 Antras: 
/‘Tai tik žiopliai taip doro.’* Pirmas: 
Tiesa, tik žiopliai nemato kur eina.

MOKYKLOJE. .
Profesorius mokyklon atėjo .be upe 

ir vietoje aiškinti sekantj iš eilės da
lyką, pradėjo mokiniams duoti Inklrius 
klausimus.

Atsiprašome, pono profesoriaus, 
het .šlnndle ulna aiškinimas apie žnio- 
gaus smegenis f . . •*

—' Duokite šventą ynmylię! Visai 
feą kitą turiu galvoje — atsukę profd- 
Wlus. J '

u
*1

.'.t
; J

,TL Ar pafdnotnm mane? 
JIS. — Niekados!

- JI. -a<UŽ tūkstanti?
JIS. — W’
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. NEUŽMIRŠ.
Matui! Į tavo namą per langą 

t > ■ -

Du syk tiek išsiųsta mūsų-skaitytojams čia Amerikoje, po 
įvairias kolionijas 

=3seVISIŠKAI DYKALMS
---------------- ,— ■■

Populeriškiaiisias darbo žmonių laikraštis 
“Darbininkas” dalina reikalingiausių dovanų, «£♦ 
kokios dar nei vienas laikraštis nėra davęs. *” &

Brangi dovana yra duodama kiekvienam, ’ 
kas užsirašo arba atnahjina “Darbinink^” fhe- ‘ 
tams. Dovana duodama ir tiems; kurie užrašo 
‘ ‘ Darbininkų ’’ į Lietuvų savo giminėms arba pa
žįstamiems. ;

Nėra bangesnės ir naudingesnės dovanos 
Lietuvoje, kaip laikraštis “Darbininkas” ir ■ 
priedu fontaninė plunksna.

*
Su ta plunksna parašytas laiškas arba ko

respondencija daug.gražiau išrodys ir sutaupy
si daug brangaus laiko negu vartodamas papras
tų- *
• Jeigu nepatiks plunksna laike 10 dienų, 
grųžink mums, o mes tiek pat vertės duosime 
dovanų knygomis.

Duodami dovanas mes neimam nė vieno cen
to daugiau už prenumeratų “Darbininko,” o tik 
tiek, kiek paprastai kainuoja.

Amerikoje metams ....................................... $4.00
Užrubežyje arba į Lietuvų metams.... $5.00

. Bostone ir apylinkėje metams................ $5.00

Jeigu kas jau užsimokėjęs prenumeratų ir 
norėtų gauti dovanų gerų f antaninę plunksnų, 
tai gali prailginti savo prenumeratų dar vie
niems metams.

Pasinaudok šiuo pasiūlymu tuojaūs.

RAŠYK ŠIANDIENA.
Išpildyk užsakymo lakštų ir su money or

deriu siųsk šiuo adresu: '
. “DARBININKAS,”

306 W. Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Y Į vienų piktą arklį kurį jis su 
‘j “Sandaros”- ir nežaliežninkų 
J pagalba perdirbo į kumelę ir 
?Y|kurį Lawrenceo katalikų para- 
x Į pija leis „naujos bažnyčios ba- 

Įzare. 'Čia nieko daugiau nerei-

IT sandariečių barzdočius taip len- 
JL Į gvai pasipiktina U 
s krip ožio, i

X [“Sandaros spaustuvėje! * |B 
X Po tų sorkių su. arkliu “San- H 
X daros” vadas visiškai apsirgo g 
II Jam besigaivėjkht - atėjo viena g 

ĮviltiĮ;. Ir jis apie jų per save [g 
Įkalba. Po “Perkūno,” kuris Ig 

J onOMli 

^♦Į Didžiausi, Greičiausi Pasauly ta Įg 
Vi Laivai, šaunus ApsSjimas ,|B 

| Su Keleiviais. Į B
V | Ten .Yra Vietinis Agentas Jusą Mieste Į fe? 

I Ar netoli Jo. ] fes
X Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
JT visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
V PER DASZie’4, Ii

X PANNONIA—RUGPJ. 18 Ig
IIL Kl. ĮK 
$125.00 g 
$135.00 |g

I 1^?Per Cherbourg Sauthampton lyg 
Liverpool ir Glasgow - I g

Rugpjūčio 0|B 
.Rugpjūčio 11 ĮS 
.Rugpjūčio 131 jg 

./..Rugpj. 13 Įgį 
ta

i

DIDELIS METINIS

RENGIA LIETUVOS VYČIŲ NAUJOSIOS 

ANGLIJOS APSKRITYS

NEDĖLIOJ, RUGPJUČ10-AUGUST 7 D., 1921

sH
B

1

ROMUVOS PARKE
(ŠV. ROKO PARAPIJOS DARŽE)

, MONTELLO, MASS.
---------- ' .......— ------------

j

r

PRADŽIA 10-TĄ VALANDĄ RYTE.
k

“DARBININKAS,“
366 Broadway,

Boston 27, Mass.

GERBIAMOJI VISUOMENĖ:
■*. Šis išvažiavimas'bus vienas iš smagiausių, 

su gražiu programų, kuriame dalyvaus visi 
Naujosios Anglijos chorai ir dainininkai,-ės, iŠ- 

j pildydami gražiausias mūs tautos dainas. Apart 
to, Vyčių atletai rengiasi smarkiai pasirodyti 

: , su įvairiomis lenktynėmis, kaip tai -. bėgimas, bo-

t
I

\

GERB. “DARBININKO“
ADMINISTRACIJA:

Pasinaudodamas proga, eia prisiuneiu | 
už ką malonėsite siuntinėti ..tris sykius į savaitę per 
visus metus — šiuo adresu:

MOKYKLOJE.
Klek yra įįnksninvimąl atsaky*

Jonas.
Keturk *

— Ne! Petrai kiek?
— Sc8l.
-ž sėsk! Baltrus atsakys.

Septyni.
, —* Žioplys l Lauk už (lurąl* «.

Baltras patenkintas traukia 
Sutinka Antaną.

— Klausyk l Neik,
hnt Šiandie piktas, ir klausia klek link
sniavimą?

-4 Gi penki. .......
— Natini? dulng I Gerinu nė nesiro

dyk! Kiti valkai net ligi T spėjo ir vi* 
si suklupo. .

Mokykloje mokytojas klausią moki
nio, kaip reikia > suprast! šventraščio 
Šluos žodžius: '‘Prakaite veido imsi 
maistą savo.” .

— Tai reiškia, kad žmogus turk taip 
ilgai valgyti^/ kol išprakaituoja.

P® |p®
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ĮViIRMDELIS-PUIK
IŠVAŽIAVIMAS

BENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 
NAUJOSIOS ANGLIJOS* APSKRITYS
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NEOĖUOL RUGPJČIO-AUGUST14 D., 1921
ROMUVOS PARKE

. , MONTELLO, MASS.
t 
/

Šis gal bus paskutinis darbininkų piknikas ar
ba išvažiavimas. •

k

Pasižadėjo dalyvauti žymiausi Naujosios Ang
lijos chorai, solistai ir solistės. Bus žynius kai- § 
bėtojas nesenai atvažiavęs iš Lietuvos. Taip-gi 30 
gali būti, kad tų dienų jau bus sugrįžęs iš Lie- ® 
tuvos P. GUDAS, “Darbininko” redaktorius. g 
Galų gale bus žaislai. Už gerai atliktus bus duo- g 
dama dovanos. .H
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Dovanų skiriama nemažai. Užtad visi darbinin
kai ir darbininkės: dideli, maži, seni ir jauni, 
būkite .prisirengę išanksto dalyvauti šiame nė- , 
paprastame darbininkij išvažiavimo.

Rengėjai tikrina, kad visi atsilankę bus malo
niai ir d^aiugiškai priimti. Tokio išvažavmo dar 
nėra buvę ir gal jau nebus. • /

•r-
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Vieta visiems gerai žinoma ir prieinama.

RENGĖJAI.H

t

t

I GRAŽIAUSIA EILIŲ KNYGA j

1 ^“JONO KMITO EILĖS”^ Į
| JAU GALIMA PIRKTI
| LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖS KNYGYNE BOSTONE. | 
S ’ " ♦ J

F* * MMN*>*M»**M « *

I “JONfe KMITO EILĖS” parašytos taip gra- I

| žiai ir vaizdžiai, kad jas skaitant, prieš tavo akis 
g gyvai atsistoja tie vaizdai, kuriuos gabus auto- i 
| rius savo eilėse piešia. Jose atsispindi Tėvynės | 
S meilė, lietuviij džiaugsmai, vargai, bėdos ir I 
g klapatai. '

0 Kiekvienas Amerikos lietuvis tikrai *mylinti& 
I dailę, privalo tuojau “JONO KMITO EILES” ■ 
S įsigyti. Ši graži eilių knyga bus namų pigraži- 
§ nimu ir geriausiu dvasiniu maistu Žmogaus pro- • 
i tui ir Širdžiai.
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. ri.Ki. 
AįHAMBURG..........$145.00X IDANZIG ..............$200.00Y Taksu $5.00. TYVI VASARI .....

Į AIAURETANIA 
A CARMANIA

COLUMBIA

11™ PRANEŠIMAS!! ||
A LDŠ. lta ir L. Vyčių 17 j® 

. . kuopos g

tUEP0S:W31D,192ll
ti • Rengia. ■
į'Į. NEPAPRASTAI

> DIDELĮ IŠVAŽIAVIMU X REGBY PARK’E, 
Al . MATTAPAN, MASS. 

♦J Į Pelnas eis užlaikymui savų | 
Vj kambarių.

VĮ Ant ‘minėto išvažiavimo 
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J0llės mėtymas (base-ball), virvės traukimas, to- ; g 
lumo ir ,aukštumo Šokimas, Akrobatų ristvnės Si 
ii’įvairių juokingų,ir naujų žaislų, kurių dar 
niekas nematėte. Lenktynėse* ims dalyvumų ir ® 
merginos. Tai-gi kaip matote programas bus • H 
gana turiningas. Todėl atvažiuokite ir pamaty- . fį 
kitę, ka mūs jaunimas gali palodyti, nes tuo- § 

• - • gi
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3
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mi ne tik smagiaixpraleisitė laikų, bet dar paro
dysite jaunimui prielankumą ir paskatinsite S 
prie uolesnio veikimo, kas atneš didelę naudų 
mūs tautai,'nes jaunimas, tai tautos žiedas, tau
tos viltis, iš kurio tauta tikisi susilaukt sau nau
dingų ir . darbščių piliečių. . r

■« <

“JONO KMITO EILĖS” atspauzdintos ant. 
: • gražios popieros ir pagražintos įvairiomis vinje

tėmis. Puslapių turi 191.

Kaina atsižiūrint į knygos didumą ir gražumą 
nedidelė. • ,' * ■ ,

Puikiais drob&3 apdarais ........... .$2.00 
Grožiais popieros apdarais ....................... 1.50

f f1

Adresas 4

v-
Dovaną siųskite šiuo adresu:

A X

<

i

%

«
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“Darbiniu- 
paskutines ai!

& 
i;;

>.
č

Užsakymas bus greitai išpildytas.

A |bus dainų, solių, žaislų ir ki-

♦1
■ Išrašyk čekį arba money orderį ant $2.00 arba 

$1.50 ir tuojau kartu su užsakymu siųskite šiuo 
adresu: ■

Vardas pavardę
♦

Į'
4

. v

0 • -
“'.-■i
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Kaip jau .skelbėme, dovanų laikas baigiasi 
rugpj. 1 d.,bet matydami, kad skaitytojai tik 
paskutiniose dienose sujudo siųsti prenumera
tas, prailginame, laikų iki rugpj. 15.

Tad prašome gerb. LDS. narių, 
ko” skaitytojų ir rėmė ji) nelaukti 
dienos, siųsti tuojau.

tokių margumynų. Taip- 
pat bus daug* svečių iš kitų 
kolonijų.

Šis išvažiavimas bus vie
nas iš geriausių, nes rengia 
dvi geriausiai gyvuojančios Į 
So. Bostone .kuopos. Todėl 
visiems patartina dalyvauti) 
šitame išvažiavime, o pama
tysite ir girdėsite, to ko da 
nesate girdėję arba regėję.

įžanga visai pigi.
,  »,

H BH B s et 
B H g s 
g 
g 
g 
g 
g . KELRODIS : Iki parko nuo^Montelįo Sto

ties reikia eiti į. šiaurės-rytus 3-5 minutes, > Par- 
i kas ralidasi tarp .HowaTd St. ir Charmont Avė.

• ’ • , “E
Širdingai visus kviečia— §

RENGIMO KOMISIJA.; 1 
S 

'■r ' ...... 1..................- i..... . -. . ,g
. PASTABA: Jeigu tą dieną lytų, tai iŠva- B 

žiavimas bus nukeltas ant 14 d- Rugpjūčio, g. 
1921. . S

■ ‘ S------- . ............................................................. .................... ;
S

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 Broadway, s i • 

Boston 27, Mass.
/■:
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laiku žinoma. Net sienos ir 
tos turi ausjs/o žmogus dar 
geriaus viską girdi.”

i KUOPŲ SU8IRIN- 
KUKAI.

Vasaros karščiams užpuo
lus yra kuopų, kurios ne su
sirinkimų nelaiko. Nariai 
norėdami užsimokėti turi 
siųsti į centrą. 1 Dar kitos 
kuopos susirinkimus- Šaukia 
labai neregulėriai ir nariai 
susimaišo ir nežino kada bus 
susiiinkimai ir kur. Tokios ; 
kuopos pradeda smukti — 
silpnėti.. 1

Kad LDŠ. augtų ir bujo
tų, kuopos turi laikyti mė
nesinius susirinkimus regu- 
leriai kas menuo ir tuo pa
čiu laiku. LDS. CenUu ras- 
tinėje turi, būti* žinoma kada 
kuopa laiko susirinkimą ir 
kur, kad galima .būtų pa
skelbti organe. ’—v —

Dabar, prieš seimą, joigtt 
Valdyba mato reikalą^- turi 
Šaukti narius sttsirinkimail 
per atvirutes. Mūsų orga
nizacijoje neturėtu rastis nė] 
vieno suspenduoto nario. Į

DABBININKAS 
£Th«Wobkii)) 

liti UmVAMliM PAKO.
r Publiahed every Tueaday, ThtU>iAjr» 
liid gattirda/ by Sh*. lattst-

. vlirUir R.O. ABBočunori -a» Xhkm/ j 
suBseniPTroN katės t ’

Yearly 
BiBfcon and KtUBitba ^.OO

, cotntHai jfMžty *6.00
*• * J T

aa second-claaą matter Beflt. 
at t»e prist b#ict & 

niKlėr the Act of Mareli 8,1879"

MA<^tah<žb fot tttatifng at afieclftl i&te 
Df’postage provldedfor ln SdCHonllOri, 
Act of Oct. Š, 1917, authorlied oit Juiy 
12, . -
r?*\ .— ------ *---*- į; .-J- ’

VisV pasaulio darUitinfatt 
a ^ionykRes Kristuje, po Baž- 

fryčioš vėliava, visuotnenei 
gelbėti..

•/> į

• i-

DRAUGAI DARBINIO 
KAI NEUŽMIGDYK!- 

ME BENDRADAR- 
’ BIŲ FONDĄ.

Ligšiol “Darbininkas” 
turėjo sutraukęs geriausius 
Uoliausius .bendradarbius

* “rašėjus. Rašė ir rašo iŠ vi
ršui1: iš Lietuvos, Šveicati- 

joc, Rymo, Vokietijos ir 
. net iš tolimos Siberijos.

- Tais mūsų bendradar
biais daugiausia yra netur
tingi moksleiviai. “Darbi
ninkas” sulig išgalės juos 
Šelpė iš bendradarbių fondo, 

. Į tą fondą siųsdavo aukas 
visi geros širdies LDS. na

triai, mūšų prieteliai ir rė- 
‘ mejai. Aukodami bendra- 
•darbių fondan atlieka labai 
•prakilnų darbą.. Viena, kad. 
iš to.-fohdo šelpiami netur^ 
tingi moksleiviai, “d antra, 

*‘"kūd moksleivių raštais nau
dojasi visa visuomenė. *

Tad mes kviečiame prie 
to taip gražaus ir prakilnaus 

. darbo visą katalikišką vi
suomenę. 'Nepasigailėkite, 
keletą centų mūsų einančiai 
mokslus jaunuomenei ir 
taip-pat švietimui visuome- 

, nes.
Aukas bendra darbių fftil- 

' dan siųskite “Darbininko” 
vardu, pa žymini kokiam rei
kalui.

Pastaraisiais'’ laikais LDS. 
nariai susirūpino savo orga
nizacijos reikalais. Skolin
gi — užsimoka, o už«b*»ok§-

apsireiškimas.
1,1 i1 '■ ■■

LDS. Ohio ir Mieli. Aps
kritys gyvas. Prisiminus 
.jog* Centras neturi žinių iš 
buvusio suvažiavimo, ant 
syk keli prisiuntė po platų 
aprašymą, apgailestaudami 
kad suvėlavo.

Ką veikia Chieagos LDS. 
Apskritys'? Metai atgal 
Chieagos LDS. Apskritys 
buvo vienas iš gyviausių 
inūsų organizacijos apskri
čių/Vi' *
mai kildavo iš to apskričio. 
Apskričio suvažiavimai bu
vo laikomi kas dvi savaiti ir 
labai daug gyvumo įnešdavo Į. 
mūsų organizacijom

■=!*

me dar ir dabar veikia, betij^ 
. a J m

LDS. riarvs.
v

estaujame, kad tokioje Clii

*

4

• ’ *

“PAI? SNUKĮ A
Chieagos Tarybos suva- 

ržiavime socialistų ir libera
lų lyderiai už aprašymą to~ 
suvažiavimo grąsino -‘Drau
go” reporteriui “per snuki” 
ir ant galo nubalsavo, jį pra
šalinti iš susirinkimo. Už 
ką1? Na-gi už tai, kad jis 
be pridččkų aprašė tos Ta- 

j . rybos lĮSifcždžius Lietuvai 
kenksmingus . darbus, nes 
mat po tų aprašymų pašal- 

. pinės draugijos viena po ki- 
' tai ištraukę savo atstovus.

“Draugo” reporterį pra- 
. . Šalino dar ir dėlto, kad su- 

. atrinkime drąsiau galėtų 
skleisti melus apie Lietuvos 
valdžią ir krikščionis demo- 

‘ kratus ir kad apie tai niekas 
spaudoje nė gu-gu. -> 

. Mat tokiuose slaptuose su
sirinkimuose socialistams ir 
liberalams yra daug leng- 

- viau apdumti akis papras
tiems darbininkams.
mano,

> “«Draugo 
mene nė n 
nešvarius d

šauskas rašo, kad laikra
ščius iš Lietuvos išdalinęs L. 
D. Š. ir SLRKA. 115kp. na
riams ir parapijonims. Ke- 
užsįmokėjusius ųarius paši-

y,t

Vienas darbininkas 
Baltimore, Md. g 
u

iš

k Bi1

■•i

6 Jie 
prašalinu^ 

ęporterį visuo- 
žipos apie jų 
plius. “Drau

gas” labhi t Maigai pastebi 
, “Kad nėra 
. kuri nebūti}

SOS L, D, S, KUOPOS
tos paslapties
žmonėms savo 0w MM I w w

k
J

s ■ ; ; Y 7
vedinu tukauMkaa turi prie- 
šininkų, kurie neleido ir ne
leidžia jam būti tuo, kuo jis 
Lietuvoje turėtų būti—Vy- 
tiauslnoju Lietuvos Armi
jos Vadu. Vadina jie jį įją 
dvarininku, prolenku, neiš- 
tikimu ir k Kai deldvari- 
ninkystes, tai pats gen. Žu
kauskas sakė: “Duokite man 
dvafą, tada vadinkite mane 
durininku.’y Iš teisybes 
gein Žukauskas neturi jokio 
dvaro, nsta dvariteako __«A-iblržeIi(> 3 a, fc mpatapiJt}kla. 
nuff. Kilęs is PauevezioĮb01n! varfn. ,,takllV(jSiĮ,..
apski'., l’akruojaus par,p TO |6!00: Kun. Petras Novakas

X

IMI H UtflMK.
ŽCVO'DU LAKŪNIL . 

t' Serėdoj birž. .15 4* kaip vi-, 
gadn po pietį} skraido lietu- 
tos orlaiviui Vienas Alek
soto padangoj Ame įsidrąsin
ti ir darė “tnėi^vija peili/’ 
Kaž kąs pąsigadino ir krito 
žemėn susikuldamas į Šipu
lius. Dų buvo lakūnuit aįu 
Žuvo. JPėfnyČioj buvo jų iš
kilmingos laidothvės. ^ Vie
kas žuvusni -buvo rusiškos 

rus bū vo* latvis. Pamaldos 8avo J*
buvo pravoslaviškos įr į ka
pines lydėjo popas* Karstai 
buvo ant orlaivio nešami.

£

'•f, ■ 1 1 X
i ' ;

Hl.l............... lli'ĮliT ■„ l

f Auko« Papili* ir Viekšnių W
; ■" y. ■ ..«■■

■ ’ ‘ Šios kollonijos gerės širdies 
žmonės atsišaukus miatikavo te* 
lėtą talerių Papilės įr Viekšnių 
bažnyčioms, buvo pasiųsta

kas sake r “Štai šitos rankos] Jonas ir Oria Karužai — 3,00, 
rodo, Jog jos mate ir kirvį įVladiriava ir W
dalgi ir žagrę.” '' lwa

Lydint Kauno gatvėmis, pa-1 -Off. Žukausko ^B-lenL^ 

dąngese lakiojo orlaiviai.

iv*.

įkisktimttSf yp^fiiigm • apsi^Įb'iglcrskiene, ’ Kazimieras, ir Ale* 
~ įrėiskiit. Ktioliiet LietuvdjLm frądelkabStanislovasfrFrmi-

KARO MUZIEJUS. , Tpa^idąro ramiau, tūi kalbos įriška Gaškai, Adomas ir Ką trina
nragūmj. cerkvė ’Katine ĮįĮia apie g(.u. Žukausko pro-

JeitftbttrĮ karą m^eMljįgffikurnij. Bet; kuomet! TO?įB0: 
Teįetži dar tengiainfe frf Lietuvoj krizis, kuoinet ne- 
publikai, , dar neatidarytas. Įptieteliai ima gulti ant Lie- tokas, Juoząpas Rkiikis, Zig- 
Muziejaustvarkytųjų ir pri- tavos,' tai' gelbėti LietaVsj|fflvaoju yra gen. Nagevi-Įtaukianinš gen.- Žukauskas.L Antanas

taus, labai, simpatingas yy-[Kūtelei pernai lenkai taa- | ir .Zofija Dargužiui, Salomėja 0u- 
Įl‘as. Šis muziejus, yra rie-jgriebę elnė-vyti atgal bolše-račiuke, Salomėja Kazlauskiene, 
Ittūs ^įdomiausių Kauno į-jvikus,' kuomet jie ėmė su-Irina Grabauskienė, Elžbieta Guš- 
] staigų., Pasak gen.' KagevMmiišiniffi- ir apsiaustinėti Adomas ir Antanas Smi
čiaus karo muziejus bus. at-Į praskystas ilgame fronte]tai»

ivmtas V0S 1,8 “*»HgUtaiyb9 it ą-kftB jau. buvo/ pavojuj, 0 |ka-Igna3 fr Stefanija Godeliai, 
3 3 prastėja ““taŪdintOjU lietuviu patriotltoųEietuvoS aimijl veik iškrik- Itahj kunigas Heraolani, Pranas
narius, rai įaoai gražus Miižifrirri Riip’ahfin-1 J-tt+o AiUntia n™ imtais'.tams

ir

spindžiu neturiu tautos .te- Lietuvos .jSgaJta^

į jausmų. Muziejuj sugaben- jdyta, vienu žodžiu kuomet] Aibukis, Ona Tamiliutč, Jonas ir 
ti nuo priešų atimti ginklai, Lietuva buvo didžiame kri-l Rozalija Augai, Jurgis h Ona Ku- veliavos ir tt. . Prideramą Lyje, tai jos gelbėti nuo len- 6ai> .A<į°//.s £ ?f.01ta Jo‘ 
Lm*. m hl pmu. b„. t™-- - j 

leista. O.n, Nagevim. ta pro-lonkas geu.. Šitas- . Agta a*U. Bonetat™ *. 
Įprašo Amerikos lietuvių pa-įtras Žukauskas. Sugraibęs nulis, Marijona Janulienė, Auta- 
ramos tinkamam svarbios į-TLietuvos armijos likučius, Inas Girmontas, Mikolas ir Kątri- 
staigos. įrengimui. sudarė tris batalijomis ir Ina-Liutikai, Petras ir Jieva Ju-

IŠPARDAVIMAI. I tris dienas gynė Vilnių, pai, Marijona Kazlauskiene, Jus-
Lietuvių Prekybos Bėn- mušinė'damas lentai 24 bata- !.e^‘uti„^allna’ Jo'Tr 

diwe savo krautuvėse nere- ujonus. Per tų lmkų Iae- juozapas h. Qaa Bane.
Įtai rengia išpardavimus, tuvos valdžia suspėjo per-Ličiai, Stanislovas ir Ona Pilec- 
Tada žmopių kimšte pfisi- Įkelti Kaunan savo įstaigas/ ] kai, Kazimieras ir Pranė Baltus-, 
kemšama netik Viduje, bet ir Nors Vilnius nebuvo išgel-Įkai, Jonas Prikuckis, Marijona 
prie krautuvių. Kaune prie bėtas. bet gen. "ŽukauskasI Strikuli^iė, Vincas Lukšis, Felik-

. . ,t. „ Bendrovės krautuvės labai Laikė želigoskintakus nuo L T“1’-
isi naiųaUS! sumtaiy- a gūžiasi, kareivių. Itadihlo giKri. . haa, Antanas Babrauskoa, Juozą-
rlnvA +n jmfilrrifori l-L ■ . . . , t miauuu. gmu. , pas Kibartas, Kazimieras Dan-

Kareiviai daiktų . perkasi! (pa|jar Lietuvoj palygina- įritėta 'Emiliją šliazienė, Juozą- 
skųlmdamiesi pinųęų Vieni kol ka eit r W MaMta Stanislovas Sar?a-
liUo kitų. Sako, kadpąs zy- L * Thi ppu rs’ Ohx Aleksąiidravičiukė, Karo-'

.dus reikėtų UŽ tuos pat daiL įi r -I * -J / , jlina Aleksandravičiukė, Jieva Ta-
^■as liūs dvigubai daugiau mokė- r l^aus^JįI Pasidarė ank-^^^^g^ juz5 BOiiUžienė( Bmi-r 

apskritys kiek mes girdėjo- h. rp_lrn: _,t i™, JLs «pta ir priėmė pasiūlymą būtiJlija Rozenberkyt ė, Ona Aibuldu-
’ '• " ’ ‘ ? •? . .. . ‘ . jvedėjų.; Lietuvių Prekybos |kė, Antanina šalvoskienė, Petras

au netaip smarkiai. Truks-P8’™8 Kauno s^aus. Kau-Emilija/Petrilienė, 
a veikėm taip rašo vienas £db 1 i■ U?‘no švieSUomeriė giria L. iRobertas ir Stamslo-
a šluoju, vaip laso vi ftr gamKk Įa^ase^ pasi-L. , , o t> _ , L .. - vas Mileriai, Jurgis Urbelis, An-

.. Llibai angal-l. •» •, « • • i Prekybos ls-vę,, kad ji davė! T, d . T, ” . •. y * * Iškaityti, tai veik VISI sako ,• . . . ... (tanas UtbeliS, Salomėja ir Juoza-A - ^rnerm'ažai gauni o sako tu- p^bmgą vietą garbingam |paS ? Dionizas Yufkitnas,
eagoje nesiranda veikėjų,^ . j -k o//ora skatt Lietuvos veikėjui. . J brang. Šukienė, Juozapas ir Ona
kurie galėtų pasidarbuoti L. y ‘TS ^ei Lietuvai kritin-1 Stankevičiai, Jonas ir Kotrina'
D. S. labui. < h s Ame įkos ausi sc . i jeį prįseis gen. [taikevičiai, Veronika Bliuviukė,

_/_______ » ^^^^Mžukaliskilk stoti vadv T J etų-j Je^auskas, Pranė elkienė,

L S. 10 kp. ras . J. ^i- į^DarbnnįkasP patiiikąs la- L o,atavag bįe vaiailda nri-l^ Salom&ja
blausia UŽ prielankumą kti-p A? ■ - Į eisi, Juozas, ir Ona Stankevičiai,
reiviams ir patarpininkavi-1 ’ Vladas ir Aleksandrafiliai, Juo-
ina surasti gintas, o “Vy- Paklaustas apie Vilniaus zas “ “leįa šata1’v“cas / 

.- . - - . : lis” yį>ae gjto&a, kad jame jatvadaviinų, gen. Žibaus-[petfag VelKka Jnozas Naiuiavi.

žada paraginti ir iki Seimui ] 
iš visų išrinkti prigulinčias Į 
duokles. Ašku, kad L. D. S. Į 
10 kp. raŠtininliui gerb., J. 
Banišauskui rūpi LDS. rei-Į 
kalai. 1

į na Šauliai, Petronėlė Sagaitiene, 
. ' (Petras Velička, Juozas Naimavi-
dužnar pasitaikę jaunave- has pasakė, kad turįs viltą, Liug; BrigUa' stankūnytė, Anta- 
flžių gražios porelės. Tai į kad. Vilnius bus diplomati-|ilas įr Marijona Ramanskiai, Pet- 
ši toki ii spaveikslus kareiviai |mil būdu atgautas. Bet jei Iras ir Barbora. Dirslai, Kazys ir 
Rii pnmptfjtnii žiūrį. ‘ priseitų Lietuvai ginldų at-1 Oria BamkaičlaL Jonas ir Ona 

! r | gauti Vilnių, ir jei tik nuo [KraUjaliaii ISįį^aa. • ir Petronėlė
-------- Želio-oskio tereikėtu atimti Kleriiensas ir* Ona GENEROLAS SILVĖS-' ? . fKinta Dionizas ir Ona Prasius- 

TRAS žDKAiTSKAS jtai Lietuvos armijai niazmo-l^j peįraS įr Petronėlė Dulrickai 
IRAS ŽUKAUSKAS., ta fag w padatyti> : y - į^ediStas i^bskai'

I Lietuvių Prekybos Beil-į--------------------------P. Gudas JMotiejusirJuzefą Pueinnai, Juo
davęs iš J di-ovės Kaimo Skyriaus vy-Į —------———- | zaš ir Juzefą Paribį Jom. And.

Darbininko” administi-acj- į-iduųiu ved®j* dabar yi-a is- Ęed Star Liųe praneša ^’ St?Tr *9?* 
jos fontaniiię plunksnų štai Ulinis asmuo, Lietuvos gel-šiandienų, (liepos 26) kad|^^ KongS^Bauste 

uųraso;-. , ■ . betojas, Lietuvos armijos jie gavo kablegramų ■ is jil Ona Jfeka&uu, Aleksandra, ir
Su nauja man prisiųstą įėVas ir jos vytinusysis va-|Antwerp ofiso, ‘pranešant, Marijona Mkaeinai, Jonas W 

fontanine-plunksna užrašy- dus generolas Silvestras Žu- jog Latvijos ir Lietuvos vaL. ciuris, Zigmas’Butkus, Rozalija 
siu keletą naujų “Darbimn- hiiskas. Šisai vęikėjag pu- džios davė jai leidimą' vežtiĮ^^įgt 
kui” prenumeratų. Geresnės Į sėtinai žinomas “Darbiniu-|pasažierius į ir iŠ tų šalių, 
plunksnos nė tlž keletą dole- jko” skaitytojams. ‘ IŠ Ąhie- 
rių nepirksį.’* ‘ ta j.m_

Tokių darbininkų 
kodaugiausią.

J

i Juozas Kąziila, Petras Raita, PeU 
i” tv eta t-*. i * iras Krdžis, O.na Sisiliskieiiū, SU-r • T m vv«. ./ ^^d.Štar Line turiLya4tttiI}1 r j01)as Samuolis, Juozas 

į ll’lkos lietuvių laikraščių tik geriausius laivus, kurie' Alikonis,.Mikas Kazlauskas, Žig- 
reilMJ “Darbininke’’ tebuvo jo pa- plaukioja dažnai tarpe New feas Aroška, Anastazija Batauo- 

’ veikslas. . “Darbininl<as”ĮYorko ir Antverp. . Laivai Uonė, - Adomas Kraupa, Dionizas 
^_w(šitdingM jį rėmė tuomet, įiš New Yoiko yra LaplaiTd^|toii»s> Aktais Petriin, Ona 

Kuomet liberalų iaikrąščiaiĮKroonland, Rinlaudir 
M Lietuvos gelbėtoju itaęi- laa,.’ Stttaladji*Wothland, 

rae. • . Įpopuliari trecios Inesos pa-Į diskas. ’ .
K 0ioim^ tiieluvdjc gei; laivai

1
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SUBATA LIEPOS 301>„ 1941.
g—w, t £ . .JI ■. . ■IjH'l.l-'* * "UlMį !

J Gale tos prakalbos įonns pro-į 
fesovius pasakė, kad, girfrdi, Len
kijoj moterys tacalauja,* kadj 
Lenkijos seimas panaildntą svai
galus. “ Viešpatie I * * — kalbėjo 
jis, — “kokio tie Žoionės neiš* 
mintingi lenkų tauta yra gir-; 
ĮtaoMią tauta, ir to nesupranta,* 

ta v -c a • t* f (kad svaigalai atiicša vuldžiai mil' 
W Mataauskas, Antnnmtfr Bai-Lijjgįjjj nmidą — gi panaikinimas 

„JĮtaSvafgaltl ralkStų t®, k® atėmi- 
TlMtelitaus. • KoMtata TOTO- L, )įM vdMo*
ftuakąs, BA^ys Jakaitis. AtttaMsL^^ t<jnkJj4
Itiibacaiiskas, Kazys ®yV.^'1’ A.”*]lui-Štų pražilti.” Bot, to-to—lai 
tanas, Stokim* Pranas Gobia, Elz-Lį 
tau. Juozas WWW"į Uatar žvilgtorėkimo į savo rot-
>, Jonas EMIs, Vemta Vri-k^ jatt vh!ema

I«vina KmkaX L. Paskolos J3o-
Khm, Įtūžtai.^ Miifens. TOt-H te
W KeiMis, Ote Mwė, .Kwak?3, 
Staonis, Antanas ir Ona Vataans4*onypto 
tai,. Juozas ir Pranė Raitai, A |W“ “Mk“» 
nė Sidlaustimė, Jonas ir Salomė- !? !'■?
ja Dirsiai, Joaįinmltaišis, Mud- ^.* *W^ Hogataf ontu- 
vitas ir knita Kiomontaiv 'Klz. Wra te prakilniam
biota Varniuko/ tonas ir Pranėl““' Ali «s dalytas svarafr- 
Strfadiai, Salomėja ytaniatakai-fe8 ""te h®- »?•

Nitadomas ir.Mttijona žilta-l?”1’110 “6™08 utoniaii-
tai, Antanas ir Barbdrf Trina-1«?“. «u“e P^uslamo ra- 
Ptekai, Zigmas MMs, H0*“* ^Bk
Karpauskis, Karolina ir VladasH, Jf **??“ .WW%P«- 
Lanstai/Rapolas Brazas, Jo- ‘^1. “ tootuvoj mpkykte 
nas Kukaustas, Agota Simonienė. |l>tel wHww. b tikėsimas. Kf- 

Zofija &ioliukė40ė.: ApoliMI** d’i mažesnės svarbos ražo- 
ja Ou&kė ir Jonas Kfikis p‘6 35lte<a:’03 b“w tu0J ,eia Pa» l«uw- 
contus, Juozas Stantaviėius 30e, tos * Putosi viena monytatos 
Antanina Gritienė lOe. paskolos stoties dalykuose, d ki.

• ' į I ta asmens, kuris skverbiasi pu-
Tik Viekšnią parapijai. | tapįį Lietuvos konsulu mūsą 

Vo $5.00: Rusimi Kunigas Za- į mieste... Susirinkimas buvo 
cliarka, Petronėlė Babrauskaitė/ĮRielmioiido pusėje, jį vedė UŽU- 
Bronė Varnienė. I meekis iš South pusės. Be kitą

Emilija Jlockait ė :—$3.00, Pet-1 veikė jų buvo ir kun. Karaįius.
ras Šlaveikis — $2.00, Nepažįsta-1 d Zero.
ma Ypata —- 50e. I •

Kolektavo Bronislava Varnie-| 
nė, Teofilė Jankūniukė, Kotrina | LAWREN0E, MASS. ; 
Liutikienė ir Eleonora Rakaus-| LDS. 70 kp. praeitam šMirin- 
kaitė. - , ' ' į kimo nutarė rengti išvažiavimą

Kup. J. ŽidanaviČius, Į 7 d. rugpjūčio, šv. Pranciškaus
Amsterdam’o lietuvių kleb. Įparapijos darže. Rengimo komi- 

_i_________ - Isijon pateko gabiausi, nariai: 0.
LAWRENCE, MASS. [ Baubinicnė, P. Valinskienė, M. 

Lawrence’o tautiilinkų-sanda-1 Juotką.ir J. Nanartonis. Oria Ta- 
riočiir ųiinisteri/j prirašė savo pa-1 l’ėsevičiutė apsiėmė išleisti eip-u- 
rapiją prie lenką' nezaležninką I l‘3P'u LDS. kps. naudai, 
kurių kunigai po priewta esą j Moterų Sujungus apskričio iŠ-. 
verčiami apsivesti. Šisai plikas, Į važiavimas nusisekė gana gerai, 
šleivas sandariems pasisakė savo rDienh1 buvo šilta, žmonių užtek- 
SUiidaj* sehoolėje vaikams kad i linai, programas gražus, o solis- 
vyskupas veržiąs jį apsivesti, e Į tęs iš So, Bostono ir Havcdiillio. 
jis labai nenorįs, tokių negerti da- [ užžavėjo visus klausytojus/ 
lykij. Ir prašė vaikų kad jie pa-Į Choristai iš. HaveriiiĮlio, Low-' 
Sakytų tą klebono bėdą savo tė-|e*llio ir Lavvrėn.eo’o rengiasi prie 
vams. ./ -- • [gražaus išvažiavimo. Suširinki-

Žmonės sako kad jie nieko gt- [ nus laiko kas jsavaite šv. Pran-. 
ro nesitikėjo nei iš So. Bostone Liškaus par. darže.. IŠ praeito stt- 
ministerio nei iš Lawrcnce’o m i- hi rinkimo pasirodė, kad jau daug 
nisterio. Jie yra tikslingi įran-1 nuveikta. Dcl lenktynių dovanos 
kini žmoniij tvirkinimui Įbus puikiausios. Komisija apsi-

Beabejo po sandariečių vestu- |gmė jas išdėti Lietuviij Prekybos 
vių, kurie neva kunigauja žmo- [ B.v6s ]angc iti 21 d. rugpjūčio. ’ 
nėms ir -dar buvusiems katali- [ Čip-tr-rip-lL
kanis, daug žmonių supras esą.Į '■
laisvamaniu vilingose rankose. MOKTEI.I.O, MASS.
Yra mat dar ir tokių žmonių, ku-I . Tz- .v. _ , ,,
rio'turi aliis o nemato, tari ausis ? /a ”oI1‘ D4“ ’

‘ Onerirdi" j-emeju, su savo šimeliu, liepos 25
’ k ' v, . . I įvažiavo i Nantasket beach dviem

■■LSleivis. I 4 ..
r (savaitėm vakacijų.

LENKIJOS PASKUTINIS _____________
Ph ind^°w0Spf^SIpS,t T?’ 1 MANOHESTER, N. H. 
Philadelphia, Pa. — Port Rien-I - _.lv. *. v . . . .v v. .; . . . , . . x I Didžiausius sokius n1 įsvaziavi-mond miesto dalyje 17 d. liepos . _ _ XT xv , y x l J mą rengia D. L. K. Vytauto Dr-s. m. vakare, Riehmondo teatre j . i i. *

kalbėjo ką tik iš Lenkijos atvykęs. subato^_ ?° d* įiep£s- s*: '
. ’ a ... IBattery saloje, 153 Manehesterekonomijos profesorius ir narys K _ v . ■ . ’ m /

r i •• • o • ax ™ i • L iBt., 7 vai. vak. Tęsis iki 12 vai,Lenkijos Seimo Stasys Glabins-1 ’ r .
.•- a x x i iu *-• • |nakties. O nedelioj'31 d, 1 vai.ki’s. Ant tų prakalbų užėjo n-1 . . , v. * A, -i..x i- x • i j n x’ po pietų bus išvažiavimas Amas- keletas lietuvių kad paklausytai, ■ « i ‘ -rr ■ i tx„kita ii,“ffh-s”-Lietuva ir iosl1“118 Parto- Važiuojant nnlrite

? V- i ■- ♦ - * ir ftara einanti aut Notre Durno ii-
httosybes vykintojus. Ką-> jis I, *. _ ev. . ...t. 1, _ , T . .. . *; rjuoim nuvažiuosite, tiesiog parpliauškė apie Lenkiją n* jos.mi-1; T . . ... . » .f,xT. , n _ . Iknn. Jei tą dieną lytų, tai įsva-zerną padėti čia visko nekalbėsiu;! v. . . . * ™ «

'T* * xA x -i i x Iziavniias neįvyks, pasakysiu tik tą, kfid nuo pat pra-į n a - /x • • i - v L. \, i 1 A. I Gerbiami lietuviai, kviečiame dzios iki galui melavo kaip vigo-1 . / . ’
nąs; net nekurie ir is leninį jam L , ..... v x/i">r .-v- „ n • m Mankyti ant lietuviškų tautiškųteke: “Klannesz, klamieszt” —U . •.. v. . - » <, * ta ■»» -.i - r / «• solini ir išvažiavimo, šokiai bus meluoji! melunjK Ir urmu apleidi . », i .3 x L ‘ „+ įpuikiausiy o išvažiavimas ir-gi Indo teatro svetainę. Bekalbant |f. 4 .y . xA..

« t - x. bai puikioje vietoje. Yra puikipriėjęs prie Lietuvos klausimo k*
Mtare taip: ‘‘ZdemerolizovaniH10^1 ,.° kas. karštyje y-
Kotvenskie Litviny — Sudm<W|*a^S^snip užJ vandenį. Jžatiga į 
lįzitoti Kauno lietuviai.” čia yeĮ pokiųs ir išvažiavimą tokia pat-— 
ernfyderis pasidarė, nes viepas iMp ■ ;. ; .
lietuvių^Ruožas V... .Supykęs pa-Į Kviečia Reagejan
mHo, kad su protestais .Iri teika- Į !
laviinaįs balso, sulig parliąmen-| įLLlb ALKLVlUfe* 
tariškų teisių reilcia laukti iki paU. Wasld>UįįtoUj D* liepos 
baigai .prakalbos, Suriko: “Pro-Į 29. *— XtūigWtij:OS blUraS 
tetiuję! žadam glon! - ^tMppaneSa, W ateiviai va- 
taniai TOikalaujtt tatai” Bet gfttojmrii | SttVieiffitAS Vals- 
tuoj kun. Gabrielius Krauza, sUrL^..^ 
sirinkimo vedėjas pašolį WaS ™
fai pasuke : V čia susirinkome mes r SiojialiaiS.^ l'eikalais iielMis 
maMausyti o ne patys kalbeli, tailsitla&omi uostuoserbeituo- 
ii* jtta balso imgalit gauti.” jau bus įleidžhųm.

s.
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Be abejonės, daugelis, priežasčių jį pa- 
. ’ gimdė, ir daugreikėtn išrašyti popierio jų 

išskaitliavimui. 
z ' Atsiranda tarp jų pdežastįs moralinės 
ii* tikybinės, draugijinės ir ekonomines, vi- 
soS' labai žingeidžios kaipo dalykas giles
niam tirinejimut , Bet viena svarbiausiąją, 

. ---priežasčių lygiai moralinė, tikybinė, soci- 
jalistiška kaip ir ekonomiška—tai nuosavy
bes klausimas, kurį, ne be tam tįkro tariamo 
teisingumo, skaito neperžengiama prapulti
mi.' Vienok, kas žino, ar tik ant pamato 
tos pačios nuosavybės teisės ne priseis tarp 
katalikų ir socijalistų prie susitarimo. Nes7 
socijalizmas, sulig žodžių garsaus ameriko
niško vyskupo Inlando, “pagadinta Evan
gelija.?

Prašau savo skaitytojų kad palauktų 
metę ant manęs prakeikimą kol perskaitys 
viską, iki galui. Prakeikimui užteks laiko ir 
paskiausi

Ar gi į tas pelkes, kur šiandie springsta- 
me, nuklimpome ne dėl to, kad naudojimą
si nuosavybe manyta kaipo visiška nuosavy- 

. be ir atvesta, prie stabmeldiško supratimo, 
apie kurį kalbėjome?

Žmogus parduoda man savo darbą to
dėl galiu juo naudoties kaip man tinka; ir 
sulig noro galiu pailgyt darbo valandas ir 
iš žmogaus esybės padaryti mašiną, judan
čią be pertraukas ir poilsio. Galiu už tą jo 
darbą pasiūlyti nors juokingą užmokesnį: : 
darbininkas bado priverstas turės ant to su
tikti. Galiu jei tik norėsiu,—ir jei tik dar
bininkas nusamdytas padieniais,—išmesti 
jį iš savo dirbtuvės ar lauko ir tegu tasai 
darbininkas su žmona ir vaikais badu mirš
ta.- Galiu savo laukus palikti nenudirbęs 
nors tūkstančiai rankų, “laukia darbo; galiu 
savo dirbtuvę ar fabriką laikyti nors kuo- 
blogiausiame gigieniškanie stovyje; vienok 
niekas'neturi tiesos daryti užmetimus. Nes 
žiūrint griežto teisingumo akimis, naudoji- 
nūlsi nuosavybe yra. visiška teisė, todėl ga
liu, nelaužant griežto teisingumo (juk čia 
nekalbame apie kokią tai filantropiją ar 
mielaširdystęy!) nuomuoti neturtingiems 
žmonėms, kurie .neturi* kur-.pasidėti, ne
sveikus butus nešvarius, kurių tūkstančiai 
randasi didžiuose miestuose, tyčiodąmas iš 
teisdavystės ir visokių sveikatos komisijų.

Mano nuosavybė yra nuosavybe mano: 
galiu ant jos ar su ja spekuliuoti, vert ei - 
gauti, sukčiauti ir tt. ir tt.

Lengva suprasti, .kad akyvaizdoje to
kių biaurių nelaimei labai tikrų f aidų, at
sirado žmonės, kurie sujudo pri$š tą besi
plečiantį piktą, pakėlė balsus protesto ir 
kovos obalsį. Savininkai suraizgojo klai
dingas išvadas iš teisingo pagrindo: “Nuo
savybė sutinka su prigimta teise,” tarė: 
/•‘Galiu tCdeb nuosavybe naudotis, nors ja 
ir išnaudoti;” socijalistai paėmė tai, kaipo 
išėjimo punktą o iš savo pusės,- painiodami 
naudojimą su išnaudojimu, priėjo prie išva
dos, kad nuosavybę reikia panaikinti. To
kiu tai būdu Prondhon’as logiškai priėjo 
prie savo garsaus aforizmo: “Nuosavybė— 
Vagystė!” ’ . .

Dabartinis stovis sekantis: iš vienos 
pusės tvirtinimai apie įgimtą teisę, klaidin- 

■ - gai suprasta, sekantis paskui jos užgulimas 
ar apleidimas draugijos priedermių; iš ki
tos gi pusės prastai atsakomai suprasta 
draugijos priedermė, veda paskui savęs už
gimimą įgimtos teisės. * 1

O* dabar eime toliaųs. '
Pirma j e pusėje keletą metu atgal o y- 

pač paskutiniuose laikuose suprato reika
lingumą jei ne išnaikinimo, tai nors apru- 
bežiavimo to, ką mes pavadiname stabmel
dišku nuosavybės teisės supratimu; atsiran- 

• da jau naujos teisės darbo sutvarkyme, nors 
dar nevisai pakankamos., Ktoje gi pusėje 

■ rimtesniųjų tarpe priešingas judėjimas, su
minkštinimas- to .griežto nuosavybės teisės 

, prieštaravimo įr bandymai labai aiškus ir 
/tikrus- sutaikinime kolektivizmo su asmeni
ne nuosavybe. . Yra tai dalykas tyrinėji
mams labai žingeidūs, ir lygiai apsireiški
mas galįs priduoti vilties ir tikėjimo, kad 
čionai rasis būdas išf jimo iš tų baisių da
bartinio laiko pavojų,

X

naudotis visuomenine valstybe. Vienok y- dui, rytoj gal net bado mirčiai. Vidurį 
ra tai negalimu prie daburtinio sufvarkymoj niuose amžiuose kitoks buvo * padėjimas, j 
—kuris kaipo skaudulys tinsta ir neužilgo 
plis. Kapitalas kas kart labiaus susiplaka 
į vienas rankas, sudarydamas milžiniškus 
turtus aukštybėse, o apverktiną* skurdą a- 
pačioje darosi kas kartdidesnis plyšys tarp 
vienos ,rūšies žmonių kurie, auga‘kas.kart 
didesniuose turtuose ir kitų kurie rieda kas 
kart didesmn skurdą11“ * ;

^čionai jau -prasideda valstybes rolė. 
Privalo jinai jausti, kad teisingumas vieš-* 
pataptų'valstybėje, privalo, kaip jau pasa
kėme sergėti kiekvieno teises ir. apsaugoti 
nud\ tos, biaurios “kovos ’del būvio^,-~*- 
■‘struglle for lifę,” kurioje menkieji bus vi
suomet nuveikiami stipresniais, alkani so* 
taisiais, ' ..... ' • - ' . . . . .. • .

Toksai yrą pagrindas, bet tasai pagrin* 
das, kuris ištikiu gali pagimdyti biaiiriau- 
šiąiš tiranijos turi savo lygsvarą kitame pa- 
mątniiame pagrinde: susidraugavimo * pa
grinde. Susidraugavimo teisė tai galingiąji- 
sias, vSsiyinmybes įrankis ) jinai dapMdo 
it saikuoja valstybės veikimą tuo būdų, kad 
kur yra maximum visuomenes organizaci
jos, ten reikėjo, (mažiausioje kiekybėj^) nn- 
nirnum visuomenės susiorganizavime reika
lautų maximųm (didžiausios kiekybes) val
stybės tarpimnkystes. •

Valstybes tad valdžia privalo kiekvie
nam užtikimti jo dalyvavimą kaip tikybi
niame, taip doriniame ir medžiaginiame ge
rovėse, be kurių niekas negalėtų gyventi su
tinkamai sų savo prigimties reikalavimais, 
kuriuos apturėjo nuo Sutvertojo. Valdžia 
tolinus privalo užtikrinti darbininkui savai
tinį poilsį ir krikščionišką mokyklą jo vai
kams ir sudaryti užtvanką išsibujojusiafti 
ištvirkimo ir perpirkimo bėgiui, turi jausti 
darbo sąlygoms ypatingai kas liečia moteris 
ir vaikus; turi nustatyti dieiios darbui rube- 
žių apsaugojimui kad darbininko nepavers
tų mašina; tu^i priminti visus pagrindus dė- 

. ja jau užmirštus, kad pramonė dėl žmogaus
pareigų arba naktinio sargo, reiškia nepa-L ne pramonės; turi ant galo ji
zuiti valdžios svaresniųjų priedermių. [galvoti apie, darbo belaisvius ir priversti 

Bet Leonas XIII žengia dar tolinus ir k.acĮ darbo klausime būtų gerbiama teisė, 
nurodo tarptautiskos darbo teisės aiškų r ei- kaįp tankiai-musu laikuose laužoma, 
kalmgiuną. . . ' . . . . , / . .... _v. , . ...

Sako jisai savo laiške p, De.eurtins: “Pa- . ,-^e^ koki privalo būti rusis to tarpimn- 
giriame ir kitą Bienne’os Kongreso nutari- Į kavinio? Arnųnmė atemanelas kartas ati
mu, būtent greitu laiku sušaukimą darbi- kad ant jų ka-
ninku - susirinkimo i visiems kurio 'yra prie- toj1 /geležine rai^a, kuri1 visuomet; yJ
šakvje visuomeninio ddrbo^ susirinkimas, 
tas‘tur būt vienbalsiai paves budriai^ser- ^!-nenorime panašios globos: toks 
gėti, kad visur tos pačios teisės apsaugotu ar kltoks ^espatavimas yra lygiai nepagei- 
ir silpnas moteris ir datuojančius vaikus d^amas; prileidžiame tik lalkmai, is rei- 
ir kad Įvestu gyvenimai! duotus mūsų laiške kal°’ kaiP ^un necessonum, ” neisven- 
nifcndvmus/ Bereikalingi yra ilgi išvedžio- ?lam blogumo nes dabartimose sąlygose be 
jimai parėmimui, kad tasai troškimas tai f. apseih negalima. Pripažįstame valstybę 
valstybes gerovė. Jei yra svarbus ir teisiu- teisingumo šargu,-privalo jinai gmti tei* 
gas pamatavimas, kad Visuomenės valdžia paj^įndu^^^^
turėtu teisę užmirštas darbininko teises gin- kall^ai fiziškos, jėgos, kad ji išmokyti 
ti, tai tikriausia, negalima rasti svarbesnius M** į be* visuomenes grupes o tikriau sa- 
ir.teisingesnios pažasties kaip būtinumas M ^profesųonaimes privalo pačios or
ganinio prieš pidespaudą silpnesniųjų mo- ^izuoties į atsakančias sąjungas, kad tu- 
tmį ir vaikų.. / ; Iš kitos gi pusės aiškus vi- Hų gale-paeios savistovei užsiimti savo ba
siems tas • reikalingumas globos darbininko Uykais. ' ,
darbui. Būtų visai neužtenkamu, kad kiek- VIII.
viena tauta atskirai nusistatytų tos globos SPIESKIAIĖS X DRAUGIJAS, 
pagrindus. * .

Geru tad eina keliu visi tie, kurie ne-Į Galutinus tikrus vaistus randame tik 
žiūrint kaikurių priešingų balsų, vardan susidraugavimuose. Ir Leono XIII Encik- 
lautiškų ir tarptautiškų teisių reikalauja lika “De Conditione opifįcum” ypatingu 
‘valstybės tarpininkystčs. būdu nurodo būtiną jų reikalą. Noroms-

Ištikro nebus tai laužymu žmogaus tei- nenoroms turime galutinai prie to siekti jei 
siu, kaipo vienatos,—kaip tai daro socija- nenorime būti perblokštais klaidų sunkybe 
lizinas. Bet nevalia užmiršti kad yra doros individualizmo išperėtų, arba likti grobiu 
(morales) teise; arba tikriaus doros teisės biurokratiškos sistemos ir tuo pačiu stiprin- 
platesnėse dar ribose. ti. tą blogumą—ypatybė mūsų laiko, kuri

čionai tai gali apsireikšti labdaringa prieis galų gale prie to, kad vięna pusė vi- 
yalstybės įsikišimo įtekmė, kuri privalo su- suomenes btis užimta tuomi kad sauvaliai 
lig teisybės pamatų įvesti atsakančius apru- viešpataus kitai, 
bežiavimus, kad užviešpatautų ramybė ir Dabartinis individualizmas—atsiskiria 
teisingumas. Kad viena yienąta negali rei-Į_«vra vienas prieškrikščioniškų ir.priešvi- 
kalauti iš kitos laidavimo savo moralės tei- suomeniškų pamatų, kuris dalija visilome- 
sės, noriai sū.tuomi sutinkame. Negali, pa-Įnę įr rengia netui'tingesnioš žmonijos pra- 
vyzdin, darbiuinkas reikalauti nuo savo įj» išnaikinimą. Turime valstybinį in- 
darbdavio absoliutiško ryloj aus užtikrini- dividualizmą, individualizmą visuomeninia-

(VALDŽIOS) VALSTIJOS 
TARrnmiKvsA

— .f—

Apsvarstėmh jau svarbesnius pagrin
dus, sulig kurių privalo normuotis žmonių 
santikiai jų medžiaginiame veikime. Bet 
tokie yra pagrindai vienok darbai jų nese
ka. Ir kiekvienas tei teisės mus paklaus
ti, kaip įvykdinti šią teoriją gyveniman ir 
sudaryti teisingumo viešpatavimą ir tvar- 
ką?./ . / - ' ' ' '•

Be didelio vargo randame tep būdus; 
turime nurodytus Enciklikoje, kuri reika
laują įsikišimo jir valstijos ' tarpininkavimo 
ir darbo organizavimo.*

'■ J‘Valstybes tarpininkybe.” Koks pa
kildavopasipiktinimas . prieš tuos, kurie 
pradėdavo ginti šią tiesą dar neišėjus Ęh- 
riMikai “Berum novarum^ ir dar šiandie 
galima išgirsti pasipiktinimo balsą net pas 
'lęatalikus ir kurie skaito say& sveikai galvo
jančiais “Valdžios Įsikišimas t” “Bei ar 
pagalvojate tai: valdzib gali būti ateistiška 
kaip Eraneijoje, persekiojanti! Viską no
rite pražudyti, gimdote tiraniją.., tai Baž
nyčios^ išnaikinimas!.. valdžia ir taip visa- 
galinga: jei dar ją sustiprinsite, pražūsi
me.” Irti. - ~

' 0 vienok Popiežius, kuris viską aiškiai 
supranta Visus dalykus, kuris žino, kad val
džia esti-ateistiška ir persekiojanti, Popie
žius, kuriam pavėsta Bažnyčios ir sielų sar
gyba į tai nežiūrint primena jisai valdžios 
tarpininkystę*) .

Kristaus įpėdinis plačiau regi,, nes jš 
didesių žiuri aukštybių. Už dabarties tam
sybių į kurias žiūri, mato spindinčią ateitį, 
ir nors gali būti valstybė “ateistiška ir per
sekiojanti,” vienok nenori nuo jos atimti 
aukštą ir tikrą jos pašaukimą: “Minister 
Dei in Bolium;” tai yra tarpininku ir aksti- 

. nu pažangos ir protingu tvarkytoju, visuo- 

. menės gerovei.
Pasmerkti valdžią ir pildymą žandaro

Daugumas žmonių sau įsivaizdina kadį . * .
anuose laikuose žmogaus gyvenimui sąly- Į “Oi daug juokų ttU 
gos "buvo biaurios ir nepakeliamos. Kuomi Įsakyti, Simai, tegul 
jie remiasi taip galvodami? tur būt nežinihĮb?kaip man J 
ant kokių tai istorijų rašytų romano būta Ibuvo/ kaip juo “ 
Tarp kitko tiki jie,' kad sodiečiai buvo laU- L^į. elta f . 7** 
kiniai žmonės, ir kad tąs fantastiškas, kval-1Morkin 
las karikatūriškas valstiečio paveikslas, kd-1 . bnAivi 
M apBrttffliitt la Branyte skaito neteisingi!W 
Toks supratimas ig pagrindų yra klaita-LnjlaH ka 
gas. Kada kiekvienas amatas buvo užtik-j i vw •
rintas nūo blogų konkurencijos pasekmių |aK1?lta; kvaum . 
kada produkcija-išdirbiniai buvo tvarkond pPuūttUaU, na t 
sulyg reikalavimą, o užmokesnis sutaria-Į^ūsykj as taU- 
mas taip^ kad užtikrinus darbininkui uŽ- Įsafedsiu, tai bent judi 
laikymą, skurdas iStikro buvo daug men-Įdalykas, cha, cha, <1 
kesnis iiegu šiandie. Buvo,, žinia, ir nė-[Gi mat ta kvailė 
tvarka ir valstybinės ir namines kares, bu-|tikėjo mano 
vo be abejonės, nekurte pramonės Šakos & Įa§ ją myliu, ji kvailį « 
sustojusios, o žemdirbystė neturėjo pagei-[be proto, Vis apie man$ 
daujamų įrankių, bet dalykas šiandien iŠ-'Įjojat Gaila būtų getok 
parodytas, nes remiasi rimtu apie tą laiką Ligkes < matvt tar1* 
rtiokslavyrių darbu: seiliaus žmonės iš vai- apart savo &&

ti, gyventi pakankamai ir Šiltai, galėjo su- 
taisyti savfTšeiniyna, galėjo SMtvdrvmirnttiti I

ir. didesniu ištekliu negu šiandie. • I
Ir tai dėl to, kad darbas tada buvo tin

kamoje tvarkoje suorganizuotas. Tvirtina 
dabar kad visuomenės vargą pagimdė per-į 
versmė, ekonominiame pasaulyje iššauktu I ką patėmijau ją kaipo į 
išsiplėtojimu mašininių išdirbinių: tasai Įžią, linksmą, paukštutįf 
tvirtinimas taip pastatytas neiŠrodo tikras. I sumaniau tyčia ją sau p ' 
Blogumas paeina visupirma^ iš to, kad natt- jyyiiotį ne tai delib kite 

taip tikrai ir mylėti,' bet 
[tik sau, jaunystėj p: 
Kas gi kaltas kad . ji to 
kvaila, kad taip greit 
lūžiams tiki, žinok, paukšt 
Ltė, šioj gadynėj nebėra į 
kios meilės kad visą gyv 
mą... Dabar tai tik tą£| 
susejei, pasilinksminai jp 
neįgrista ir vėl gali gėrė 
ieškoti, kas gali nuo to 1 
[laikyti,.. Aha!.* Labai jt

rili savo^Tbft galėjo išsimaitinti, aprideng- w
fa, mente ^tautam w sdtai. gataosud^.- kad tai/len^ 

buvv sjęiiuyuėi, semimuiKuitvi i Mtrlr*
ar tai mieste, ar tai kaime ir daug- patogiau [PmiKejo.
. * ... ,. o i į0].s — nesakysiu kad i

tikrai myliu, taip 
atsitiko, tai irišnattį 
pr^gą. Mdt aš jau i

jos pramonės sąlygos (mašininės) susiėjo 
kartu, pradžioje XIX amžiaus, su pergalė
jimu liberalistų idėjų ir iš deorganizacijos 
—iširimo darbo.

Turgoto mokslas, ir kaipo pasekmė to 
mokslo išnaikinimas cechų, sistemas finan
sinio kredito kaijio naturališkas individua
lizmo vaisius; sudarė sąlygas matomai ati
tinkančias išsiplėtojimui šio medžio, kurio 
vaisius šiandie rašome. Naudodamies išsi
reiškimais ir mokyklos liežuviu galima pa
sakyti, kad liberalizmo idea, įstatimdavybė, 
liberališki papročiai visame, kas darbą lie
čia, buvo kaip ir jauno stovio tų daiktų Ikinga buvo kaip ta KatrS 
kurių medžiaga (materija) buvo išsfpletoji- Įmė verkti ir prašyti nriŽj 
mas mašinines pramonės. Tokiu būdu pri- ta jaį aš jąi ViBUbSM 
ėjome prie dabartinio padėjimo. įrištai vi-IniVIpsin ir 
siškaą organizacijos trūkumas, neapribotos Lįiu g į 
trnT»r/VTinao * 1?-zaT-iz\-rr\ m viri _ I . *• .

met nebeieškošiu. Kįį

uz.iiivrtt-sniu, pciiuaiaa, jxu±io ±s uuruv pautv* L . . , ■ ’ . *
ro prekę mėtomą mugejė, žodžiu, manches- Įmerks taip; prižadėjau, p 

tu Simai, supranti kaip^ 
tą prižadėjimą maniau ^ 
laikyti. Tiek aš jo ir te$ 
kau, o kas man gali ką 
padaryti, jog aš ar J 
mylėsiu ar ne, ji vistiefcįl 

I ne turi mylėti ir manęs? 
joti, čią, bral, ašįtohsJb 
noriu taip darau.

■ \

Nagi, Simai, ar tau nę 
kai, ką? Merga dėl 
k1—*-* -■, mąn ątsidi 

galinga biurokratija, kuri gali viską betas sau juokiuos!..
. | .Pamatys ir ji sulaiką

B-

varžytinės, anarchija produkcijoje, ir, pa
klausimo pardavimo teisė pritaikinta priei , >; ■;ūžmokesnio, pamatas, kuris iš darbo pada- lI1Kl^au ka^ merge _iįA n

fermis liberalizmas ir kapitalizmas, kurie 
mus slegia, privedė prie tokių, pasekmių, 
kad darbuo jautiesi žmoni j a prastai maiti
nasi, blogai dengiasi, nepatogiai gyvena, 
darbininkas negali užlaikyti žmonos, vaikų 
ir visuomet jaučiasi prispaustu nuolatiniu 
rytojaus netikrumu. * '

Kada ateities istorikai dabartinį visuo
menės sutvarkymą įsivaizdins, kaip stebė
sis ir klaus kokiu būdu visuomenės panašio
se sąlygose galėjo gyventi ir net plėtoties. 
Ir pamatys tą galybę vadinamą valstybe, 
aptarnautą 6 teisingiau užviešpatautą visa-|zlembia‘, 
L _ - _ . .
bausmės daryti, kuri, pa smaugė visokią aS- [ 
meninę inicij atyvą, visokį vietinį gyvenimą f anį Žemės niekuomet nį
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mo." Bet galima mums tvirtinti, kad kiek
vienas pilietis turi teisės rekalauti nuo val
džios tokio visuomenes sutvarkymo, kuris

Visuomenė uždeda labai sunkias prie
dermes vienatoms: primena apie mokes
čius; apie - tarnavimą kariuomenėj, apie 
duoklę, net gyvybe gynimui jų kraštą. Už 
tą visą bus labai teisinga, kad'vienatju-galės

*) Valstybės tarpininkyhė ir veikimas tos val
džios nėra reikalingu, jei sąlygose, kuriose dirba
ma ir vystosi, pramonė, ho atsitinka nieko tokio kas 
priešintus dorai, teisingumui, žmogaus vertei, na
miniam gyvenimui ir pačiam darbitiinkui, bet' jei, 
Kas iš jįj būtu peržengta “valstybės valdžia yadary- 
tą'Tiuopplną. visuomenei įsikiSant tinkamu būdu,” 
jeigu priguli saugoti pilietiškos teisės savo pavaldi
nių (kalbą. Lcoiuis XIII Prancūzų darbininkams

i .. * i • f , ' " ,

e* . ** ‘ L —1

me sutvarkyme, ekonomiškame, žodžiu in
dividualizmą visur. „ Žmogūs kovoje dėl bū
vio tik savim gali pasitikėti, nes visuome
nė nėra tai vienas kūnas, bet rinkinys ato
mų kuriam kas valanda gręsia (išsiskirimo) 
subiręjimo pavojus. Ir nekartą klausiame 
koidu4)udil laikosi: lyg šiol visuomenė, ku
ri remiasi pamatais priešidgais gamtas tei
sėmis; Kas tiesa, savo rubėžius jau jinai 
parėjo: užginčyti tai gali vien aklieji, ar
ba tie kurie noromis užmerkia aldskad nie
ką nemačius. Vienok visai lengva patirti 
blogumą ir pažinti, kad pašaulįs: nesikrei
pia prie meilės ir harmonijos,. kad'nemoka 

. kitaip pagaminti turtų, kaip tilt sutveriant 
nesutikimą ir neapykantą tarpe dviejų luo- 
jmų iŠ kurių vienas naudojasi, kada kitas 
stokuoja‘pasmerkįtu šiandie nųolatniiain bą-

v ,

provineijinį, kuri neprotinga centralįzaci- Įbūti jokios ten 
ja sunaikina iki sopulių visas praeities įstaį- |meileSj” “amžino rysio^ 
gas pasigerėjimo vertas: šeimynas, Susi-Lį^kių gana j'uokihgų, " 
draugavimus, valsčius, provincijas-šakaB jjL j

išgii-s atbalsius kelhj. atskiru balsij, kurie f?6“ dal 
skelbs pavoju; if vienkart pamatys kiek tai| y^UGSe> J11® 0 8e^° 
reikėjo mėSj, kad tas balsas galop būtu “e HePazulUs- * 
girstas ir tik tamsus socijalizmo Vilnių utz-|vie^vs®11^ .
gėjimas kas kart baisesnis, kaip audrojanti Įvyriskio ir ištolo bijojo.- 
marė išžadinš pasinėrusią sniege visuome-Įbar paukštute, išmoks .1 
nę. ‘ Irai gyventi ir gyvenimo |

Ir gal būt, nelaimei! bus priversti ap-|žiu, dangiškų dąlykų 1 
rašinėti paskiaus baisų suldlmą ir skaudžiai [gainios, pamatys kaip ni 
visuomenės pastangas, kuri norės išbėgti iš tau gyvenimu skaityt 
jųąšpatavimo naujos sistemos, kuri neužsi- Cha, cha, cha, Katrie" 
gaiiėcliiis kaip pirniutinia rinkimu vaikų į Įmoksi nmrmanęs gyve 
savo mokyklas, jaunuomenes į savų kareivi-. L etjev„rv4 dėt koMu S 
bes, Jigonhis i Savo ligonines, triūso išdirbi- ne^ufaio.
..... ----------------------------------------------------

“Juofcai juokais, M 
bet ar tu nors karią riji 
pagalvėj ai apie • gy
ni* visuomet manai 
gyventi vfen taikinta j 
mais, kitus klaidii 7 
tuo sau didelę?« 
los užsitraukdamas!’~ 
klausė Simas draugo 
kaus išklausęs jo ilge® 
kos, kurią jis vbn j 
pasityčiojimu apvertė \

[ir

/
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v £

nių ir tautos taupumą į savo spintas ir biu
džetus—privers dar, po suvisuomenįnimo 
priedangos^- pavergtą tautą kad priimtų iŠ 
jų raukų wparem et circensės.—duoną ir pa
silinksminimus,—nupirktus už žmogaus 
vertę ir iiūosybę!

• (Bus daugiau)
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Ftios merginos pirmų meilę. Katriute, myli gal vaiki
nų, todėl ir verki, pasakyk 
viską man! ” —y švelniai pa- 
klausė motina dukters, kuri, 
lyg baisius pasmerkimo- žo
džius išgirdus, staiga visa 
sudrebėjo ir dar labiau pra
virko motinos rankas spaus
dama. . . ’ ' '

Motina suprato .kad duk
relė jos klausymų palaike 
iž barimų arba pasmerki- 

ma jos, "todėl ėmė jų ramin
ai, nes jai prisiminė jaunos 
Hienos, v kuomet ji pati ne sa
vy buvo dėl meilės ir visų 
bijojo,..

.Pabučiavo motina kelius 
tartus Katriutės plaukus, 

; lakelė jos veidą, kuris aša- 
otas visas buvo, ir pažvel
gus į jos akis, kurias ji ne
galėjo prieš motiną laikyti 
r nuleido, viską suprato ir 
tengėsi vjsai nuraminti su- 
ilcrimtusia dukrą.4. 4.

"Aš myliu, mamyt, my- 
; iu.. .fr jau-drąsesnė pradė- 
o K trinto matydama kad 
uotina jos nesmerkia ir ją 
upranta: “aš myliu Mor
ai. .. Jis toks geras, ma
nyt.. . Tu manęs jog ne- 
•arsi7..” ' ‘

Pasirodė kad motinos spe
rmas buvo užtvirtintas, ji 
š dukrelės akies viską su- 
>rato ir nenorėjo pasirody- 
i esanti jos meilei priešin
ga, kad jai nedavus širdies 
kausmo. Motina dukrelę 
nylėjo ir nenorėjo jos kan
kinti.. . "Gerai, gerai, ma
to dukrele, tu nebijok ma
lęs, aš tave suprantu, aš 
avęs nebarsiu, aš pati ži- 
lau mergišką meilę, aš taip 
)<it turėjau didelį neramu- 
ną dėl savo pirmos meilės, 
iš taip pat žmonių bijojau 
lel savo meilės, tu, mano, 

„lukrele, nieko blogo nepa- 
j tarei, gerai kad man suma
lei pasisakyti, aš tave kal
io gerą, atvirą dukrą my- 
iu, tu būk visuomet tokia 
r niekuomet manęs nesibi- 
ok, o dabar pasakyk man, 
n* judu blogo, nieko nema
tėt daryti, susėję, pasakyk 

i nan kaipo tavo tikrai moti- 
: įai, nes, man rodos, vaiku- 

i, kad Morkus nevisai toks 
teras yra kaip jis tau atro- 
lo, ar jis tavęs nieko blo- 

'»o darvti nemokino?..” Ka- 
rintė negalėjo motinai į a- 
ds žiūrėti jos kalbos klau
sant, nes ji prisiminė kelius 
lalvkus, kurie jai atrodė 
;aip tie, kuriuos * motina 
dogais vadina, bet apie blo- 

, ią darbą Katriutė pilnai su- 
□rato, nes dar tebebuvo pil- 
įoj savo mergiškoj skaisty- 
)ėj. Ji, tik dar iš mažens 

girdėjo apie blogus darbus, 
ict tuomet jai tokios kalbos 
įtrodė labai negražios ir ji 

• i u nesiklausydavo ir skaity
davo negerais vaikais tuos 
kauges ir. draugus, kurie 
kias kalbas kalbėdavo.

Dabar ji motinai gėdino
si ir nemokėjo atsakyti, to
lei ir akis nuleido. . Motina 

: r čia, «savo giliu, žvilgsniu 
■nužvelgus į jos akis, kurias 
Katriutė valandėlei pakėlė 
i motinos veidą persitikrin
ti ar ji vis dar tokia pat ge
ra, nepykstanti tebėra, pa
žino kacl Katriutė tyra.

Ilgai dar motina kalbėjo
si su dukrele, kuri viską iš
dėstė motinai, kaip kas bu
vo, ką ji jaučia, ką mano, 
ką Morkus jai žadėjo. Mo
tina arčiau Morkąus nepa
žino, bet iš lūpą žmonių, gir
dėjo apie

«

BS3SHtesMssa5^sBeraBSiMB5^,,!weB8 
REKAUNGI AMMTAL 
“Perirtno” Bendroj raiką- 

lingi agentai. Kas Nuriti už
dirbti daug pinigų, atūžaukite 
graliai.

Smulkesnių informacijų knip- 
kttfis laišku | “ Perkūno(rffcį. 

"PERKŪNAS”
366 Broadvay
' Boston 27, Mass.

Atodėl jai ir buvo baimė už 
mylimą dukrelę.

Kuomet , motina norėjo 
Katriutę perkalbėti kad ji 
neatsiduotų labai savo jaus
mui, ji ėmė dar-labiau, kaip 
pirma, verkti ir galop, per 
ilgas dukters ašaraa ir aižy 
kinimus, k motina sužinojo 
kad Morkus sakęsis jai kad 
jis “gal ir nevisai geras žmo
gus” esą^ bet jai,^ Katriu^ 
tėi, tvij’čiausiai pasižadąs 
pasitaisyti, būti geru žmo
gumi ir niekuomęt jos neuž- 
miršti,

. » *

Motina .matydama tiek 
daug dukrelės ašarą, tokį 
tvirtą jos tikėjimą Morkui, 
turėjo įtikėti kad Katriutės 
meilė yra įvertinama ir /ne
bus paniekinta/ ir dar ilgai 
kalbėjosi su ja tpie ateitį ir 
gyvenimo kelius, ' kuriais 
reikia eiti kiekvienam žmo
gui, o ypač tie keliai painūs- 
esą tiems kurie pasižadėjo 
kitas kitam amžinai mvle- 
'X1S •••••• «•»»• •- 9 f* •

Ar ne šventvagystė jaus
mų, ar ne didžiausias nusi
žengimas yra to, kuris visus 
.jaunos meilės gražumus, už- 
sitikėjimą paverčia juokais, 
kuris veidmainiauja, žudo 
jaunystę...

Vargo Poetą.
■ ■ ■ 1 ■ ■ ■

Lietuvių Bendrovė
. ’ (FURNITURE STORE) ‘ .
Parduodam visokiui Rakandus užmokant ir duodam ant išmokė*- 

člo, Uilalkom savo trokų, .prlstatom daiktus. į kitus miestus ir per- 
ktatUBiom ll ytenų namų į kitus. (

263 W. BR0ADWAY, . M, BOSTON, MASS.
* Tetephone So. Boston 830—W.• 1

Simo širdis dar nebuvo 
" ^epta pajautimuose, nors 

jau sunkiai besilaikė 
Kojinėj kovoji aKbūti’at- 
įįįyTėliu nuo kitų draugą' 
^tispomet- girdėti išjuoki- 

it pravardžiojimus,, ar 
įį tetų su visais jaunystės 
liūgais vienu keliu, leisti 
gĮ audringą gyvenimą jo- 
£, įpyskaitų iš jo neda
li, : gyventi visuomet lai
bais, jausmais, koU senatvė 
|ob ir pasijus visas, baisu- 

8 audringai praleistos 
. Simas jau neku- 

|į laiką svyravo tarp tą 
dviejų’ gyvenimo kelią, bet 
M^gį^jąątėsi kad dar turi 
daugiau palinkimo prie ge- 
jo ne^£prįe blogo, ir ju 
įaUgų visokios nedoros kal
as jį piktino, nors kartais 

t ir Simas, neturėdamas sau 
jokios dvasinės paramos 

, besVąrstydamas sau vienai 
būdamas girdėtas nuo drau- 

? gtt kąlbas, atrasdavo bent 
. kiek Ir gražią dalyką jose. 
/Tame Šimo kaltės-nebuvo 
į. kad jis negalėjo visai atsi- 

? kratyti,blogų minčių, nes-jii 
įjlivo. vieną vienas su save 

f mintimis, nebuvo žmogaus, 
t kuris jį visame kame užjaus* 
‘/.tą ir su kuriuo galėtų bend 
- rai savo mintis -vystyti ii- 

skleisti draugų tarpe kaipt 
L Spindulėlius doros, žmogiški 
• suisipratimo.
/ Skaudu buvo Simui klau

syti ąraUgo Morkaus pušie 
; piančios merginos meilę kal- 
’. bos,- kažkodėl Simui skaudė- 

jo širdis už apviltą Katrę, 
kuridnyli ir nežino to, kač 

atiduoda gudriam vai

’ Markus, matydamas kad 
SU Simu daugiau negalim? 
hftkaibėti, nes šis jo kalbai. 

Uėšp’igas, greit 'atsisveiki- 
ir, turbūt nuėjo ieškoti 

kstno būrio, tarpe kurie 
r o juokui užuojautos galė- 
rasti.....................................
“Mamyt, man labai, labai 

neramu jau kuris laikas, 
' noriu tau viską, viską pasi
sakyta, aš turėjau ligšiol nuc 
tavęs^-slaptų dalykų, tu ma- J “ V- 4

: nęsr;->mamyte, išklausysi ir 
į mw|š. nebarsi, aš tau viską 

pasakysiu, viską... ” — kal- 
; bėjo^Katriutė besiglausda- 

ma $į)ie senutę motiną, ku
ri į ją keistai žiūrėjo, nes 
negalėjo niekaip ligšiol ma

inyti kad jos mylimoji duk- 
rele turėtą nuo jos slaptu

/ dalyką. Motina ligšiol žino
jo. pilnai savo mylimo vai1 
ko sielą ir nenorėjo tikėt’ 

į tam, -kad ji būtą savo vai
ko nębepatėmijus. Tik vię- 

^motinai suprantamas 
jausipas, ne tai gailėsis, ne 
tai skausmas, arylžiaugs

’ mas ūž dukrelę palietė jaut- 
? rią • motinos .širdį.

■v “Sakyk, gi, sakyk vaiku- 
kas tau negera, koks ne- 

?V&mUinas* tave galėjo aplan- 
'kyti, 'ko tu nuliūdai, sakyk 

.‘mylimoji, aš gi tavęs nebar
tų, aŠ tavo gi motina, tave 

ifUprasiu, na, sakyk, mano 
rele!..” — ūme prašyti 

^Motina Katriutės, kuri įsi- 
^kniatlbe galva į motinos krū- 
į tinę ir ėmė" gailiai, kaip ma- 

ŽSS vaikas verkti. Motina 
^glostė dukrelės kasas ir ra- 
'mino ją, o pati, sielos gi-, 
lumoj suprato dukrelės aša
kas ir motinišku būdu, neuž- 
' gąunant vaiko, ėmė Katriu- 

ldausinėti, kad persitik- 
tfinus ar motinos sielos nu- 

ąutimas yra tikras.

••w
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EXTRA PRANEŠIMAS
HUDSON’O, MASS. LIETUVIŲ 

OO-OP. KRAUTUVĖS 
ŠĖRININKAMS.

Kurie turite viršmlnėtoj įstaigoj Šč- 
.us, malonėsite atsišaukti, tai gausite 
itgal indgtus pailgus, nes per didžiu? 
uos ščrininkų nulMtlsavlmų ant pusme- 
inio mitingo tapo parduota arba llkvi- 
luota. Atsišaukit tuojaus Šiuo adre- 
’ LITHUANIAN CO-OP. INC., 

166 Main St., Hudson, Mass.
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REIKALINGI AGENTAI UŽ
RAŠINĖTI “DARBININKĄ”

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Ištirti smuikas mokytojai duoda sa- 
.'O geriausią patarnavimą jusą vaikui 
trba mergaitei. Smuikas duodamas 
iž dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 
tlatesnių informacijų kreipkitės prie

395 Broadway,
Room 4/ 

So. Boston, Mass.

UNITO) AMERKAN11NE5H
TIB8IOG TARPI NEWYORKO-HAMBURGa |
Trumpas auririridmiig ru vizom dtlim Europoz. ■ S
H. S. “MOVNT CLAY’l rugpjūčio 4 A įf
S. S. “MOUNT CARUOLL” (uaujnay rugpj...18 A JOINT S 

S< & “MOUNT fiLm* naujas) rūgs......, i <1. "
Latyal 13 New Yorko 13pTnnW ntio 

1‘Ier No. 80t North Iliver—galo Węst 4&th Street, 
SpeclatfRl tiesiogini traukintai taukia Cuiliaven su 
prityrusiais lietuviu perkatastojata 275 svarai baga- 
<iaus lekUinpn veltui ikMhibeMitnis.
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I<aJutos su.2, < Ir e lovom ant visą SIų laivų. Spo- įS 
claltai vąlgynuil, rukymut ir ^(IPjlnuil kaniĮyartal ir .ra 
vist pasiva£kSčIojiniuI, dtšiI[iI skiriami tiktai trečios IM 
klases pasažlerlnni.s. . ' YHTH
UMreglstruvitaut vietos rašykite i bite agentą arba 
JULIUS ROTTSNBERO, Ine. Ueįir Etrgtand Genėtai 
Pas». Agertt W UANOVER ST., BOSTON, MASS.

Laivai “HA A” (Ex-DeutMchtand), “BaJ' • 
‘ į TERN” (naujas) ir “iVUERTTęMBBRG”. < i 

(naujus) netrukus bus paleisti veiktnėn. Į
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TIESUOTAS
AGENTAS VISŲ

Agentūra Uždėta

1910 m.
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ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, 
Antwerpeną, Amburgą, Bremeną, Klaipėdą, 
Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepoją ant geriau
sią ir greičiausią, laivų. Pasportus.iŠreikalau-. . 
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gų siuntim as ir mainymas t pagal dieninį kursą, 
išvažiuojant <į Lietuvą mainyti pinighs nepri
verčiame. Atvažiuojančius iŠ kitų miestų patin
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo*.

, Su vijomis informaeijomis kreipkitės ypa- 
tiskai arba per laišką pas seną ir. užtikrintą a- 
gentą. '

G. KUNAŠAUSKAS 3iST
Visuotiną užštikčjimą. įgijau teisingu) 7 mano geru 
patarnavimu, Užganedijau daugumą, už

i! 
i! 
i! 
i!
Į! 
I!
i! 
i!

Sodinsiu ir jus.

"DARBININKO” KNYGYNE,
86d W. Broadway, “ South Boston, Mass.*■ *
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PIRMASIS IR VIENINTĖLIS TIKRAI LIETUVIŲ BANKAS 

RYTINĖSE VALSTIJOSE

BALTIC STATĖS BANK
KAS’ MANO KELIAUTI.LIETUVON ir nori turėti gerą 

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant lai
vo ir Lietuvoje,—LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BAN
KĄ.

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui—pirkimui ūkės ar 
pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai būtų tei
singai, be nuostolių ir greitai pristatyti,—BŪTINAI LAI KREI
PIASI Į BALTIC STATĖS BANKĄ, kurs parsiunčia Lietuvon 
pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAM^ ir gauti 
4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mėnuo/ 
—LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC STATĖS BANKĄ per 
paštą, Money Orderiais arba banko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ—MES GREITAI 
IR MIELAI ATSAKOME I LAIŠKUS.

' PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
NŪS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ., • « NEW YORK, N. Y.
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Šiuomi kreipiame Lietuvių domą kad SOUTH 
BOSTON* TRUST 00. lietuviai Direktoriai ir šSri- 
ninkai skiria dovanas tiems, kurie atves į minėtą 
Banką didesnį skaitlių- naujų depozitoriij per ŽIUOS 
DU MĖNESIU, š. bl

Dovanos skiriamos sekančiai: pirma dovana

I

L. ŠIMUTIS, Pirm. J. B. ŠALIUNAS, Ižd.I . . . .
. KUN. J. PETRAITIS, Sekt. *

J.E. Karosas, Kun. F. Kemėšis, P. šivickis, A. Staknys.

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja $100,000.00 

kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Popleros dirbtuvę ir įkur
ti Spaustuvę knygoms ir laikraščiams leisti. ŠERAS $5.00. 
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA,
147 Montgomery St., Paterson, N. J.

• LIEPOS mėnesyje Kun. J. Petraitis Bendrijos reikalais 
lankysis tuose kolionijose<: Bronx, Bridgeport, New 
Haven, Ansonia, ^Vaterbury, Ne v? Britam, Hartford, 
Manęhester,’ IVestiiėld, AVorcester, Loveli, Boston, Mon
tello, Norwood ir Providence.

Į

*

IŠ BOSTONU Į 
EITKŪNUS, NESIEKIANT LENKIJOS, 

Už$104.50.
RUGPJŪČIO 13, 1921.

Cunarcl Linijos laivas "ASSYRIA” iš-, 
plaukia išBoston’o Rugpj. 13, 1921, šifkartė 
iki EITKŪNŲ tik $104.50.

Pasinaudokite gera proga ir tuojau atsi
šaukite į . *

LITHUANIANSALES CORPORATION,
414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

PRISTATYK SAVO DOLE
RĮ PRIE DARBO.

JEieiU laikysi dolerį kešenėj, tai 
.netų gale tik tų vienų iv teturėsi.

JEIGU investysi dolerį į biznį, 
■netų gale vietoj vieno, turėsi dn 
*)a tris. ‘ 9'

ŠIOSE dienosė geriausias biznis
^aradžiųs arba geras nirmas.’ Todėl 
iteikit pas mus, o .mes parduosime, 
amstoms garadžių arba kokį kitų biz; 

vi.
PARSIDUODA DU DIDELI 

GARADŽIAI.
VIENAS turi intalpų lop ’automobi- 

•ų, randasi daug apgyventoj vietoj 
int -didžiausio Štate Road, Bostone. 
Pelno neša apie $18,0(M) per metus. Iš- 
’ygos labai lengvoj.

ANTRAS biskį mažesnis, taip-gi 
randasi geroj vietoj. Turi Imt par
duotas greitai

ANT, REVĖR BEACH
' PARSIDUODA keturi po šeštas šeb 
mj-nas namai, randasi labai gražioj;

! gyvenimui vietoj. Pelno neša $3,000i00 
per metus. Prekė prieinama.

DORCHESTER, MASS.
KAMPINIS namas šešių Šeimynų ir 

į trys Storai. Randasi geroj vietoj dėl 
gyvenimo ir dėl biznio. Randų neša 
$5,000.00 per metus. Prekė prieina
mu. Išlygos lengvos. ’

SO. BOSTON, MASS.
BIIOAD\VAY mūrinis naųms ir 

storai. Parsiduoda pigiai.
Kreipkitės pas:

Lithuanian Home Builders Co. 
Ino. and Real Estate 

366 Broadway,. Room 1
(“Darbininko’* name)

SOUTH BOSTON, MASS.
. Tel. So. Boston 1878-J.

$50.00 auksu; antra dovana $25.00; trečia $10.
Depozitus gali padėt pradedant nuo dolerio iki 

didžiausios sumos. Taigi, kas nori laimėt šias do
vanas, malonėkit užsiregistruoti pas Šias y patas: 
M. Venį—bankoje, K. Šidlauską—aptiekoje, A. L 
Vaškevičių, F. J. Bagočių ir J. G. Gegužį.

So. Boston Trust Co. yra viena iŠ seniausių ir 
saugiausių Bankų Bostone. įsteigta 1891 m. Turi > 
suvirtom 3£ miliono depozitų ir turi perviršio 
$300,000.00. - "

SOUTH BOSTON TRUST C8MPANY
474 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

— THEODORE M. LOGAN, Prezidentas,

' K. ŠIDLAUSKAS, Vice-Prezidentas.

Kuomet Kreipsitės Apsigarsintoju, 
Paminėkite “DARBININKĄ”
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šis bankas suorganizuotas Lietuviu Prekybos Bendroves pastango
mis, Amerikos lietuviai gali be jokios baimės į šį banką savo pi
nigus kelti iš Amerikos, nes Lietuvos Tarptautinis Bankas yra 
stipriausia ir saugiausia bankinė įstaiga Lietuvoje.

\ _____
MarmmaMnMMMMHHHMaMaMMHvamMBiMBMKMKmMaK'auMaiuMMMMKaMHa ■*■■■■■■

ĮĖJIMAS | LIETUVOS TARPTAUTINĮ BANKĄ KAUNE.
Prie banko duryj stovi Ford’o automobilius, kuris šiandien yra be
galo populiariškas visoje Lietuvoje. Banko durįs Išpuoštos gra
žiomis iškabomis.
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Lietuviu Prekybos Bendrovės pastangomis jau i- 
steigtas Kaune LIETUVOS TARPTAUTINIS BAN- 
KAS. Pagrindai naujam bankui padeda kuosti priauki. 
JIS YRA LIETUVOS VALDŽIOS .PRIEŽIŪROJE. 
Į banko vedėjus pakviesta geriausi bankinio, biznio ži
novai Lietuvoje. Lietuvos Tarptautinio Banko vedė
jais yra: JONAS J. ROMANAS, Ai et u r i it Prekybos 
Remi rovės prezidentas, JULIUS KAUPAS, Lietuvos

•l

<

LEONAS ŽUKAUSKAS, 
Lietuvos Tarptautinio Banko Di
rektorius. Leonas.žukauskas bai
gė ...aukštus komercijos kursus 
Maskvoje. Dirbo -keliuose ban
kuose kaipo bugalteris, taip-gi . 
kaipo kontrolerius Lietuvos Vals
tybės Kontrolėje ir Ministerijose.

%

LIETUVOS TARPTAUTINIO BANKO veikimas 
jau prasidėjo ir visi reikalai eina kuopuikiausia. Ame
rikos lietuviai dabar gali savo pinigus kelti iš Amerikos , 
Į saugų ir stiprų LIETUVOS TARPTAUTINĮ BAN
KĄ. Kaune. Už pinigus padėtus į LIETUVOS TARP; 
TAUTINĮ BANKĄ mokama. sekanti nuošimčiai: ' .- 
ANT PARREIKALAVIMO 3 NUOŠ., VIENIEMS-METAMS 
5 irtJOšIMTĮ,- DVIEMS METAMS IR DAUGIAU 7 NUOŠ.
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/ JUilŪiS. KAUPAI
: Žipoinas Amerikos Metuv^atįsry 
Vi3U$m6nininkąs^ ir laikraštiniu- ** 
kas* • Lietuvos Steigiamojo Selino 
narys ir Lietuvos Tarptautinio 
Banko Kaune Direktorius.
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* Steigiamojo Seimo narys, KUNIGAIKŠTIS GEDEMI- ■ 
N 18. 8EEZANSKIS KLAUSUTIS, Vyriausiosios 

-- Valstybės. Komiisjos nuostoliams, karo metu Lietuvai 
padarytiems, apskaityti pirmininkas, Valstybes 'pata
rėjai, LEONAS ŽUKAUSKAS, baigęs aukštesnius ko- 

. inercijos kursus Maskvoje, dirbęs Lietuvos Valstybės 
Kontrolėje ir kitose įstaigose.
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\'/ ; JONAS L ROMANAS’/ .
Lietuyią Prekybos Mefldrov’es ^reziįentas, kurio pasidarbavimu 
ir pastangomis tapo suorganizuotas Lietuvos Tarptautinis Ban
kas Kaune. Jonas j. Romanas yra L. T. Banko pirmininkas ir 
direktorius. ■
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KUNIGAIKŠTIS GEDĖtaAŠ 
BERžANBKtSKLAUSUTIS, 

Lietuvos tarptautinio Banko Di
rektorius. Kunigaikštis G-edemi- . 
nas Beržanškis Klausutis yra bai
gęs: matematikos mokslus Petrą-. 
pįlio universitete. Tarnavo dau
gelyje syarbiiĮ vietą Rusijoje, o . 

.'paskiau Lietuvoje; . •
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Visi Amerikos lietimai /kurie tik nori savo pinigus 
perkelti iš Amerikos į Lietine/prašomi tuojau atsi- 

. kreipti į LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĘ v 
s (Litiiuanian Sales Corporatįon) Bostone* , &isu BenP į 
droW yra surista kda^aūsm su LIETUVOS TARŲ- > 

.. TAUTINIU BANKU ir mielu nonf patarpininkaus 
Rems, kurie * norės savo pinigus "padėti į LIETUVOS 
^ARPTzVUTIMI RANKA. Lietuviu Prekybos ^Bem.
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Valdyba.

•9

Valdyba.

NEĮLEIDO MUZI
KANTŲ.

New Orleans, liepos 26.— 
The Saengers” teatrai nė-

PUIKI STUDIJA
ANT PARDAVIMO.

Labai puikioj .lietuvių apgyvento; 
vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Par
siduoda labai pigiai, nes savininkių 
nesveikas ant akivj. todėl ir nori grel* 
parduoti.; Kam reikalinga, atsišaukit 
šiuo adresu: 366 Broadvvay, So. Bos 
ton, Mass.

Paieškau savo brolio Daminiko Ver
bicko, prieš karų gyveno Bostone. Jis 
paeina iš Vilniaus rėd., Alytaus aps., 
Budims kaimų ir parapijos. Kas Ži
note kur jis randasi, praneškite šiuo ' 
adresu: Mokytojas Adomas Verbickas, 
Vasariniai Mokytojų Kursai, Alytus* 
LITHUANIA. Arba praneškite D. K., 
549 E. 12 St., NeW York’ City.

CHICAGO, ILL.
LDS. 29 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketverge, 4 cl. Rugpj. pa
prastoj vietoj. Visi nariai prašomi 
susirinkti ir naujų narių atsivesti pri
sirašyti.

f

Ruffles galima gauti visoss ąptiekoso po 65o. bonką, arba tiesiog 
' is išdirbeju pėrpašt^už 75e.bonk^.

F. AD. RICHTER & CO,
3rd Avė. & 3Sthi St. Brooklyn. N. Y.

atsisakė priimti sumažintas 
algas. Muzikantams nori 
numušti 20 nuoš.

> ’ — ' 

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesiais susirinkimas 

įvyks utnrainke, 2' d. Rugpj. parapiji
nėje salėje, 20 AVebster st. Į šį susi
rinkimų kviečiame visus mirtas ko- 
skaitlingiausia ateiti.
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ngRgTKIKKAR < 'Sipbata, Liepos 30 (l.y ĮSSl

i L. D. S. 1KU0P08 8USIRIN- 
^KIMAfl ■ ' ; ■ ■ į, | :

įvyko Bepoa 8$ d. š. im, savo 
kambariuose. J

Pirniinmkiii P. Miliui atsi
prašius iš susirinkimu vedė p-ni
K. pagienė vice-pirm.

Susirinkime dalyvavo nema
žas , slaičiusliatiųy kurie, gyvai 

■ ir rimtai svarstė kuopos ir vi
sos organizacijos reikalus,

JJutarta rengti rudenyje šo-‘ 
kilis. ■ _

įš bUvosi’o pikniko liepos 17 
d. gryno pelno kuopai liko arti 
$30, Komisijai nepasigailėta 
aplodismentų už pasidarbavi- 
nią. .

- M Žukauskfdtė, raštininkė 
pranešė kad turi' pagaminus 
veikalą lošimui ir ragino tėa- 

. Itališką komisiją prie darbo.
M. Žukauskaitei kviečiant į

L. D S. N< A. Apskr; išvažiavi
mą nutarta važiuoti ir pasirupi- 
nimui troką ir suorganizavimui

* važiuojančių išrinkta komisija 
iŠ.šių asmenų: Z. ir M. Žukaus
kaitės, V. Valatka, K. Kiškis, 
A.'Pagis, ir K. Dagienė.

Prieita prie nauju įnešimų. 
A. Ė. Kneižys kviečia narius 
duoti įnešimu Seimui. Svarsto
ma pakeltas klausimas L. D. S. 
Oliio' ir Mieli, apskričio būtent: 
turėti tam tikrus darbo instru
ktorius, kiuių užduotis būtų ty
rinėti darbo sąlygas. Priimtas 
it paliktas Seimui’.

Toliau svarstoma gana svar
bus klausymas apie sudarymą 

■',r galutinio ryšio su L. Darbo Fe
deracija.

Kad Amerikos lietuviai dar
bininkai padėtu Lietuvos dat- 
bininkams sustiprėti medžiagi
škai. Padėtu įtaisyti modemiŠ- 

’ ką spaustuve, kad L. D. Fede
racijos organui ‘‘Darbininkui” 
nerektiį skursti ir kampinin- 

. ■ kauti pas svetimus.
^is susirinkimas padarė dar 

vieną gražų nutarimą, būtent: 
. kad L. D, S. 1 kp. savo narius, 

; vargo prispaustus, paliuosuoja 
' nuo mėnesinių mokesčių. Už 
. - tokius narius, pasidarbavusius 

L. D. S. labui į Centrą užmokės 
kuopa.

Nariai spaudžiami bedarbės 
ir neturėdami1 iš ko užsimokėti 

■ turi kreiptis pas kuopos vady- 
\ ba.

Kuopos iždininkui S. Norei
kai ir finansų rast. J. Glinec- 
kui susirinkimas išreiškė padė
ka’ už prirašynėjimą naujų na
rių ir paraginimą senųjų užsi
mokėti ir darbuotis musų bran
gios organizacijos labui.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
pavyzdingas. f

GAISRAS ANT LAIVO.
Sonthamton, liepos 25. — 

Aut Cunard linijos ftiivo 
Mauretania buvo kilęs gais
ras, Greitu laiku gana pla
čiai išsiplėtė/ Gaisrininkai 
turėjo nemažai vandens su-,

virvės traukimui, 1 vyr< bėgimui 
100 jardą,- 1 vyrų, metimui bolės 
(ahort put) ir vieną uter^oi^' bul
vių rinkimui,. Bus ir kit^ nau
jų juokingų žaislų, tik bokite pri
sirengę, Programe galės*.dalyvau
ti tiktai Vyžiai, nes laimėtojai tų 
dienų paliks N. A L. Vyčių ciam- 
pionais savo srity. Turiu pašte-, pilti per langeHūs iki Jį už
lieti visuomenei, kad sis, bus vię-' - ™ ‘
nas iš iiidomiausių išvažiavimų, 
neg Melmeniuypkta atstovaujan
ti savo- kuopų stengsis laimėt sau, 
kartu ir savo kuopai garbę. Pa-* 
sižadėjūsius dalyvauti progi-ame 
apatiškai pažįstu ir žinau, kad jiė 
yra geriausi atletai, kų M A. Vy- 
Čiai turi.

Atletų vedėjas— . z .
/J. Jokubauskas,

89 01d arbdr Stf 
Boston 27, Mass.1 * K . ’ '

1 gesino. Gaisras manoma ki
lo nuo pamesto degančio ei- 
garėto. Ims apie porą mė
nesių pataisymui. * .

AUDRA IŠVERTĖ DAUG 
MEDŽIŲ/ IR -NUNEŠ® 
-KELETU PAŠIŪRIŲ.
Dideliems karščiams už

puolus žmonės* neturi Vietos 
kur atsilsėti. Keletas jau 
mirė nuo karščio.

Liepos 28, vakaTe pakilo 
audrą su perkūnija ir pri
darė nemažai žalos Woreeš- 
terio apielinkėje. ir Maine 
valstijoje.,

Apie Williamstown, kraš
tutinėje žiemių vakarinėje 
dalyje, Newburyport žie
mių vakarinėje dalyje per
kūnija nutrenkė 5 ypatas, iš
vertė 150 medžiii ir nunešė 
dvi pašiūri į jūres.

Taip-gi pridaryta daug 
žalos ir maine valstijoje.

. KARIAUG PRIEŠ

!'. Vienna, Austrija, liepos 
29. ~~ pranešama kad Ru
munija, Jugoslavija ir <&- 
koslavakija padarė sutartį 
kariauti prieš' Vengriją, jei 
karalius Charles sugrįš' sos
tam ’

VOKIETIJOS KAREI- 
VIAI MUŠASI SU PO

LICIJA —14 SU
ŽEISTA,

St&ttin, Vokietija, liepos 
29. — Pranešama kai 14 bu
vo sunkiai sužeista mūšyje 
kurs kilo tarpė Reiehswelir 
ir muniepalių poliemonų.. 
Daug policijos buvo pašauk
ta sudaryti, tvardą. Susirin
kęs kareivių būrys pradėjo 
kelti betvarkę ir iš to kilo 
mūšis.

PRANCIJA SIŲS KA- . plido muzikantų kada jie 
REIVIUSSILE-

ZIJON.
Paryžius, liepos 29. — 

Vakar buvo svarbus pasita
rimas prancūzų apie siunti
mą pag’elbos Silezijon. Pre- 
mieras Briand pasakė Pran- 
cija turi siųsti Silezij'on ka
reivius nežiūrint Britanijos 
protestų. “

Prezidentas Millerand da
lyvavo pasitarime. Buvo 
plačiai kalbėta apie šaukia
mą konferenciją rugpj. 4 
d. „

Premieras pasakė kad 
Prancija turi tuoj siųsti ka
riuomenę Silezijon ir ne
laukti rugpj. 4, nes tada bus 
vėlu.

Britanija ir Prancija ta
riasi apie Silezijos klausy
mą.

ULTIMATUM DĖL BRI
TANIJOS LINIJŲ.

Londonas, liepos 29. — 
Suv. Valstijų gabenimo'ko
misija, kaip sužinota čia, į- 
teikė ultimatum dėl Britam-♦ '
jos gabenimo linijų, būtent, 
iki jų laivai neduos paten
kinančio patarnavimo sulig 
kontraktų dėl gabenimo va
tos iš Aleksandria, Egypto į 
Suv. Karalystę ir Šuv. Val
stijas gabenimo komisija 
u apskelbsianti liuosą parda
vimą’/ ir gabens bile ką, iš 
bile kur ir už bile kainą.

TmHElE KOVA JAU 
, PASIBAIGĖ. . •

-Liepos 2 d. Suvienytos 
Vąls©os net ir nekurie Eu
ropos miesteliai žiurėjo ati
džiai į Jersejr City.. Dabar 
viskas pasibaigė. Dempsey 
išlaimėjo no delto ltad jis y* 
ra stipins, betJkad jis nie
kados didelės ‘lįai&snepa- 
dąre, save-visuomet užsilai
kė ramiai. Tokis Biriais- vi- 
sądą išlaimį, 'tad ieigd td 
taip darysi tai visuomet ąa- 
ydiUŽiintą 'darbą ,pąsekmin- 
gai pabaigsi. Priežastis ne
pasisekimo tai vnfotių liga. 
Vartok " Triiier’s Bitter 
Wine kuris yra 'geriausias 
delei vidurių ir taip-gį pa* 
gefina apetitą, žodžiu* sa
kant, ištobulina visą žmo
gišką mašineriją kuri .tada 
yra pasirengus prieš r visus 
sayo lygius priešus kovoti. 
Visuomet galima gauti Tyi- 
nerTs Bitter Wine pas visus 
•aptiekorius ir taip krautu
vėse. Labai gerai turėti sa
vo namuose Triner’s l/ne- 
rnent delei reumatiškų ir ne~- 
uralgiškų skaudėjimų, taip
gi delei skaudamų ir pavar
gusių kojų. Triner’s Anti- 
putrin delei ’skaudaričių 
gerldių ir žaizdų, — Joseph 
Triner Co., 1333-43 So. Ash- 
land Avė.,-Chicago, HL 
sv' tfaZIMIPtiįO R. k. draugijos

VALDYBOS ANTRAŠAI 
S0. B0ST0N, MASS. 

PIRM. -/jočl^HPranaltta, 
( 524 E. 6thl?U So. Boston, M&m.
VICE-piItM. — J .Andrullunas, 

273 — 4-th St, So. Boston, Mass. 
PROT.. RAST. —V, J. Jakštas, 

147 H Št.; Boston .27, Mass. 
FIN. RAST. —^ 'Juozas JttSka, 

MerycUff Academy 
Arltaghton Helgths, MtUM.

I2D. — UBohaš’SvagždlM,
111 Bowetr St., So. Boston, ‘Masa 

IŽDO GĖOBErlj — J, Grublnskas, 
8 Jay Stj .So. Boscon, Matu, ir

Antanas —
284 tft&’St, So..Boston, Maas. 

MARŠALKA —^Povilas Laučka, 
61 Story St, So. Boston, Mara.

Draugtjbs antrašas reikale: 
866 Brohdway, So. Boston, „Mass. - 

Draugystės sušlrtakimal laikomi kas 
antrą uedėldlenį- mėnesio 1-ą vai. po 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Bostoą, Mass,. ; „ _ ______________________________________

Jus Kaukui* PlehEanoa?
NAUDOKITE gttffles y 
Ar Juma Galvos .Od* busit  i? <
naudokite RitfFteJr 
Ar PlaukaiTSlenka? 
NAUDOKITE RltffleJ P 

Ar Jus Norito Apsau^cH’Jūosr^.y . 
NAupoKiVB ' y

PflAilymtii “akvii plauki* ^raziSa ir tankiais r 1
NAUdokite^ įŲiffies

UMaiięymui jf&hnoa odos tveucaFtf svariai 
naudokite ^įffles»

»

Reikalavimai
Reikalavimų kainos 2c. ui ią* 

dį ui kiekvieną lykį.

I

;>

PRANEŠIMAS PIKNIKU IB 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
, * -

Mes išdirbame gerą toniką ir į 
pikniku® pristatome už Ubai pri
einamą akiną.' Reikale kreipkitės 
prip mtlaų. <
SO. BOSTON BOTTLING 00., 

18B Fourth St., So. Boston, M&m.
Tel. So. Boaton 475AV. 1

:  '■ > L O 1 !.■ ■■■Ji. y 7 i
SALDHAVSI08 AIRDIES f. JĖZAUS 

DR-JOS VALDYBOBADREBAI
SO. BOSTON, JUfif. t 

PIRM. - Antenas Kmitas,
• 284 Fifth St, Boaton 27, Masu. 

VICE-PIRM. — Juozas Andrllionbę 
301^ B’way, Bo8ton 27, Mojss. 

PROT, RAST. — Vincas VaiMfaoriua 
. 178 Bolton St, Boaton 27, Mass

FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius,
v 182 Bowen St, Boaton 27, Mas*. 

KASIERIUS Jurgis Kanevičius, 4 
174 Bolton Stį .Boston 27, Mase. 

MARŠALKA -— Pranas LukoSevlčlus, 
405 M 7-th St, .Boaton 27, Mass. 

Šmdrlnktoltl laikomi>faut pirmą »» 
d&ldlęnf idAktf&ta jn&aesfo 6 .vai pc 
pfetjįĮ! Mr* Itetro Bažnytinėj aslBj, Sa 
Boston,Mass,

ANDUAI PABRANGS.
Pirkite nugirs dabar, nes į trumpų 

laikų bus daug brangesni* u vėliaus 
i gal ims visai sunku gauti. Mus: ang
liai yru geriausios ii* pigiaaista, todėl

. LITHUANIAN AGENCV,
461 BiwlWr So.’ Boston,. Mass. 

Tel. So. Boston 003.

AUTOMOBILIS PARSI- 
DUODA LABAI PIGIAI.

Automobilis dol 5. pasažfertų parai* 
duodu pigiai tik už $2(XXQ0. Kam rei
kalinga, atsišaukit šiuo adresu:

. . JAMES A. CARU,
0 west 3-rd S L, South Boston, Mass, 

, Automobilį
gnllma matyti 7-tų. valandą vakare.

Tel. 80. Boston 3488

DH. J. C. LANDŽIUS
laotrm 1

Ųydytojas w Chirurgas 
' Gydo aštriai ir chroniška* ligas 
vyrų, mpterų Ir vaikų. Egzami
nuoja kraują, spjaudalUB, šlapu
mą Ir it uavo laboratorijoj, 
toikią patarimus laiškais kitur gį* 

' ; ' I

I” Kampas ,G St. irBroad^ay

1 venantlemz. Adresaz: Į. 
I 506 BboAOTAY;

T

10 Meto Sotrrię BOaroni

DR. rs. STONE 
zYkiij Specialistas 

399a W. BR0ADWAY 
Valauįtoa: Nuo 0 r.lklT v? vak.

D. L. X KBISTŪOIO DR-JOS FAi 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS

PIRM. — Motiejus Verseckas,
41 Gatės St, Bo. Boston. MaiB. 

VICE-PIRM. — JuozasBlokas,
.307 E. Š-th So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. Ant Mociejunas,
450 E. 7th St, So. Boston, Moša 

-FIN. RAST, Juozas Kavaliauskas,
209 \E. Cottagė Št, Dorchester. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antano* Gruodis,
159 Bowen St, So. Boston, Mase. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mšne 
ainius susirinkimus kas pirmą nedčl 
dieni kiekvieno mčneelo po No. 694 
Washingfon St, Boston, Mass. 6-tą v 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na 
rlų su savim atsivesktt prie muaų dr , 
Jos oriraSytL

PosmertinSs moka $200.00. Pa šelps 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

*• •
SV. JONO EV. BL. PASALPINSS 

dr-stsb valdybos ADRESAI.
_____

PIRM. — M. žloba,
539 E. 7-th St., So. Boston, Mas* 

VICE-PIRM. — P. TuleUds,
. ISO Boweh St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — K. Lutais,
47* Vale St, So. Boston, Man*. 

FIN. RAST, — Afr Karčiauskienė,
47 Vale, St, So. Boston, Maix 

KASIERIUS A. Naudžlunas,
16 Vtafield St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Steponas Navickas. 
. Dr-ja laiko susirinkimus kas trečių 
(nedėldlenl 2-U vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. -

REIKALINGAS
VtRGONM^ 

mokantys lenkiškai, pažjstųs muzikų 
Ir galintys vesti bažnytini chorų. Al
ga $80:0(1 mčrr. tr jetgūs.

ST. (’ASIMIR’Š REC'TORY
324 Rtilge Street, ’ Frwland, Pa.

LIETUVIŠKA UŽEIGA.
x MRS. J. VŲCOL,

185 Farrag-ut Road,' CUy Point.
(Trečios durys nuo Fifth, 0t.) 

Užlaikau įvairių mlųkštų valgių, šaltų 
žėrimų, šaltakošės (lce-eream). Pasl- 
nlvalkščlojų pamariais užeikite para
gaut mus ice-crenm’o. /Mandagus pa
tarnavimas.

DR. PMJ.JMMMID
609

RBGIĘIBIgMas NOTABAS 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.hlINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Bboajdtcay, S. Bostoiv, Maus, 
Tel. B, B. £4L 

Gyvenimo vieta: .
135 lloive Št., Auburndale, Mass.

Tel, gp, Boston 376 
DR. m^OIĮNEH., H D. 
Salima ir lietuviikai.
Ojsrtąo Vaujjdooj

Bytair ik $ vąl. 
Po PW 1IM B vąj.

Vakarais nuo 6 1M 9 
536 Broachvay, S. Boston

VYRAI, TĖMYKITEI
Jūs galite nusikirpti plaukus Ir 

nusiskusti barzdų daug geriau ii 
pigiau negu, kitur. /Įteikite ir 
persitikrinkite, o aš užtikrinu, 
kad būsite užganėdinti mano dar
ini.

Plaukų kirpimas .........35c.
Skutimas ........... ......15c.

26 Ward Street, Woroester, Mass.

’ PRANEŠIMAS
Norintieji .Važiuoti “Special 

stfiEkariaL j L. Vyčių Naujos 
Anglijo Apskr. pikniką, kuris 
bus Rugpjčio-Augusto 7 d. š. m. 
Romuvos Parkė, Montello, 
Mass., užsirašykite iš anksto. 

. Kaina ant speeial stritkarų nu
veš ir parveš užl $1.15

Tikėtus galima gauti “Dar
bininko” ofise, ir pas komisi
jos narius, A. Kuhanskiutė, K. 
Švagždžiūte, K. J. Gervilis, K. 

. Kiškis, V. Valatka, V. Savic- 
. kas, S. Būgną virius,■> P. Milius, 

VVAIodonis, K. Povilaitis, A- 
• Bendoraitis.

JAPONIJA PRIĖMĖ 
HARDINGO PA

KVIETIMĄ.
W ashington, D. C., liepos 

28. — Japonija priėmė Pre
zidento. Hardingo pakvieti
mą. į tarptautišką konferen
ciją apkalbėjimui, nusigin
klavimo klausimą ir tolimą 
rytinių reikalu, taip prane
šė Japonijos ambasadai ka
beliu iš Tokio.

MONTREAL, $C0NADA.
LDS. 92 kp. ekstra susirinki

mas įvyks 3 d. rugpjūčio 7:30 va
kare.

Gerbiami broliai, sesutės, atsi
lankykite kiekvienas-ant šio susi
rinkimo-, nes-turime labai svarbią 
ir neatidėliojamą reikalą apsvars
tyti. Ateidami atsiveskite po 
naujų narį prisirašyti* prie šios 
brangios darbo žmonią organiza
cijos. , .

LDS. 92 kp. Valdyba.

AR ŽINOT KAS YRA 
DAILĖ?

Dnllč toli yra Tautos vainikas. Dal
ie dabina Tautos civilizacijų. Dall?- 
auglna Tautų kultūroj. Daile, ypač 
smuiką (skrlpkų), yra pamėgęs visas 
pasaulis. Klausimas, kodėl visi taip 
myli smuikos balsų? Todėl kad smui
kas balsas yra malonus Ir žavėjantis, 
kuris atgaivina žmogaus sielą, o varg
dieniui vargus varo užmiršlman. To
dėl draugai Imkime ruoštis prie dailės 
šiandien. ' TesuI pakįla musų jauna 
Lietuva prie dailčs Ir lyginas su kito
mis garsesnėmis tautomis, kaip tai: 
Germanlja. Franclja Ir kitos žymesnės 
rautos. Todėl jei jus norėsit jūsų vai
kučius lavint ant smuikos, atsilanky- 
klt pas J. P. Babraitis, 17 Alpine St. 
yVarcestbr, Mass., o aš apsiimu (su
tinku) išmokyt didelį ir mažų ant sinui- 
kės į trumpą laiką.

J. P. BABRAITIS,
5 Ashmont Avė., Worcester, Mass,

17 Alpine Street.

Laikinai perkėlę oflaą jįp
425 BaoAnvrAT, Sa. Boętaar,.

to IM iftiSo m 
* itatHB

Ofisas uždarytas subatos va-,
karais Ir nedaliomis.

U.S.MAILS^^Į

I

Generoliški agentai dėl CENTRALES ir RYTINES EUROPOS , 
North German Lloyd Bremen , 

K NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG 
Laivai plaukią į -LIEPOJV per Danzlg’ą. Tiesus persimataymas 

nuo laivo ant laivo.
POTOMAO ................... .'................ Rugpjūčio 10 ir Rugsėjo 22
PRINCESS MOTOIKA ................ ..Rugpjūčio 23'ir Spalio 3
HUDŠON........ .......................................   Rugpjūčio 30

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURG—BREMEN
AMERIGA. ................k............Rugpj. 27, Rūgs. 28 ta Spalio 29
GEORGE WASHINGTON..........Rugpjūčio 3, Rugsėjo 3 ir Spalio 4

Atsišauldt į 99; Statė St., Boston, Mass. arba pas vietos agentus,

e

I PBMOŠKLBČOS

DANTISTAS
DR. W. T. BEILL Y
Dantyą Jfitumklaml ir pripilda

mi visai be skausmo, m gęrtan- 
stais prietaisais, gu naujų išradi
mų,

469 Broadway.
South Boston, Mass. 

(Prie Dorchester St) 
VALATCDOfl ; Nuo 9 v, r, ad 8 V. v. 
NedSliom : Nuo 10 v. n» Iki 4 v. v.

SVARBU LIETUVOJ VYČIŲ 
ATLETAMS. .

Prisirengimas prie Naujos An
glijos Vyčių apskričio išvažiavi
mo, kuris bus rugpjūčio ,7 d. §. m. 
Romuvos parke, Montello, Mass. 
puikiai eina, ypač atletiškame 

; ■ skyriuje. Iš sekančią miestą gau
tą atletą, kurie ątstovaus savo 
kuopas: Bostono, AVorcesterio, 
Lawrcneo ir Montello. Kitos kuo- 
jios, kurios* dar nepaskyret atle- 
iąt meldžiu, pasiskubint tai. pa
daryti ir prisiąšti ją vardus, ku
rią atstovaus save ir savo kuopą, 

sekančiai: šešių (G) vyrų

VATIKANAS PRAŠO 
SUSTOTI KARIA- .

■ • ‘. vus..
Jįpma, Italija. — Vatika

nas susirūpinęs dabar kilu
siais nesusipratimais Itali
joje tarpe Ęascistų ir Ko
munistų. Šv. Tėvas atsi
šaukė per savo organą 
“Osservatore Romano,” 
prašydamas abiejų pusių 
sulaikyti maištininkų karą.

♦
VYSKUPAS CURLEY 
GIBBONS’O VIETOJ.
Roma. — šventasis Tėvas 

paskyrė, vyskupą Mikolą J. 
Curley iš St. Augustine Bal- 
timorės arkivyskupu.

CHICAGO, ILL. .
LDS. 57 kuopos mėnesinis ■ šusirin* 

klintis {vyks ncilėllbj, 7 tL Rugpj. Nek. 
Prus, parapijos salėje, 1-nių yni. po 
pietų. Visi narini, širdingai kviečia
mi atsilankyti ir nepamirškite atsives
ti naujų narių

............ . i : fj'.
_ ___ Z

VYRMS IR MOTERIMI
Ar-tu sergi chronišką, nerviška ar 

. kokia supainiota’. Ilga? Ar nepavar
gai savo, pinigus beeikvodamas Svei
katos beieškant. Užeik pas maue, a# 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs tir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas. ir visokias supainiotas Il
gas. Aš duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs* 
tl daugyjbę vyrų ta moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu turi kokių chronišką,-nerviš
kų, kraujo, Inkstų arba tatp kokią Il
gų, Ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas, daug nelaimių atneša. 
Eik pas tų kuris yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

. Ofiso vi 9 jyte iki g vak. 

Nedėliotas: 10 ryte iki-2 p. p.

PY220 tremont st ■J 1 BOSTON, MASS.
Prięšads Majaati0 Teatrą

.i

A

Pajieskojimai
,!■ u    ■»

Paieškojimų kainos LDS. na
riams Ir ‘‘Darbininko" skaityto
jams 1 sykį į metus už dykų, už 
S syklup $l<0& Prleteiiams ūž 8 
sykius $1.50. *

KVRSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų 1 Lietuvą mmlųstL 
Greitume nusiuntimą’ . pinigų 

I nieks sn manim negal lankty- 
Į niuou ; visiems pinigų fliunts- 

jams pristatau kvitas <u para- 
I šals prlčmčjų pinigų.

Laivakorčių agentūra 1 Lfo- 
• pojų, Hamburgą Ir visur. 

Pasai kelione! į Lietuvą. 
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Ptalgua siųskite per pašto 

Money Ordor. Rašydami pri
dekite 2 ct- atampą Ir vlsado* 
adresuokite:

E Mikolainis,
fiR Hndsnn Avė., Brooklyn, N. T;

, Paieškau brolio .Vinco Paukščio, gy
venusio 1914 metais Kanadoje (Toron
to miešto). 1520’metais jis buvo Chl- 
cagoje (5131 So. Halsted St.). Musų 
visi laiškai rašyti Cliicagon grįžo at
gal, matyt jis kitur apsigyveno. Ger-- 
buimieji Amerikiečiai, jei kas ši tų ž|-

• įlotumėte apie ji, — teikitės tomis ži
niomis paguosti didžiai nusiminusius 
namiškius, siunčiant žinias šiuo adre
su: J. Paukščiui, Lūšnos kaimo, Jan
kų valščtiius, šakių apsk. LIT1I- 
UANIA.

Ieškinį Prano Žiobęs ir Jievos žlo 
baltės, kilę ia Bučkleado k„ Pakuo
niu par, Gavau 500 auksinų to neži
nau nuo kurios giminės tai yra, nes 
laiško negiVvMu Meldžiu ntsUlopŪ nd- 

lra.su: Gendtuta Staliaus. Prtamti, W 
tiJamiWs.np&r LITHUOIA. *

Ieškau pusbrolio Trano Ruko ir pus
seserė Katrės Rukaltė, kilę* Sabais* 
nų k., Pakuonio pa r., Marijampolė 
itpsk. Nuo kuro pradžios neturiu nuo 
jo žinios. Pats ar jį Mnanttojl tora* 
šo: Monika Žukaitė, Prienai, Marijam
polės apskr.. LITHUANIA.

......... H m,.,,n, ii......................  Į
t

* Kareivis A. Juntamas. ieško savo te
veliu Jono Jankūno.- . Itaeinn iŠ Vil
niaus rčtl. to upskra Alusnlnkų valšč,, 
VinJolklų kaimo. Išvažiavo Amerikon. 
ir jau 10 motų kaip negaunam jokios 
Žinios. Nokuvie pažįstami pargrįžę IŠ 
Amerikos pasakoja buk tai matų Bos
tone, bot tikrų Žinių neturint ar gy
vas ar miręs, Kas žinote, avini jis imta 
lai pnmošii šiuo adresu: Abtanim Jan* 
tarnas, 7-os kuopos, 3-Člo B-no S-to 
K. K, Vaidoto pulko velk. armija. 
LITpUANLL

lra.su
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