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• vDARBININKŲ SUSIVAŽIA
VIMAS.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS.

Tel. So. Boston 620.

mai neišpuriansi, juo labiau to-; PRADĖS DERYBAS, 
kiais sunkiai laikais, kokiais 
niunis tenka dirbti. Bet tuo pat 
metu kiti, kad visoms pajėgoms 
susibūrus vienan šalies gerovės 
kūrinio židinin, visos kliūtys bus 
nugalėtos ir mūs bus ateitis, mes 
laimėsime.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Krikščionys darbininkai vie
nyki tesi Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizacijų 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungų.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje aplaikė nuo Eltos sekan
tį ofieijalį kablegramą:

Kaunas, Liepos 19, 1920-
“Lietuvių delegacijos dery

bos delei perėmimo paimtųjų 
bolševikų kraštų administra
cijos liko neužbaigtos. Dele
gacijoj dalyvavo General-leite 
nantaš Katche ir Seimo nariai 
Kairys ir Požėla, kurie du grį
žo iš Vilniaus, kad pranešti 
derybų rezultatus Ministerių 
Kabinetui”.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

prisiuntė Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje sekanti 
ofieijalį kablegramą:

Kaunas. — Vyriausybė suti
ko su laikinai nustatyta su Ru
sų kar. vadais demarkacijos li
niją einančią per Gardiną.-Va- 
rėną-Naujus Trakus-Švenčio- 
nėlius. Šią demarkacijos lini
ją paima saugoti mūsų kariuo
menę. Tebesiderama apie Lie
tuvos civilinės administracijos 
anapus demarkacijos linijos 
organizavimo klausimų. Išva
žiavo Rygon mūsų delegacija 
iš Naruševičiaus, Rosenbaumo 
ir pulk. Klesczynsko tartis su 
bolševikų delegatais esamais 
Rygoj apie Vilniaus ir kitų 
Rusų paimtų kraštų reikalus.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

- %

Pirmas Lietuvos kooperatyvų Sąjungų at 'stovų suvažia- 
' vintas Kaune Spalio m. 1919.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

ir subatomis. 
Metams x $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Darbininkų reikalai.
—■F ■ ■ /

mėti iš tų pranešimų, tai aiš
kus darbininkų atsiskyrimas 
nuo socialistinių organizacijų 
iš vienos pusės; o iš kitos pu
sės toliau energingai ir su pa
sišventimu varyti organizaci
jos darbas.

Be to, pažymėtina, kad su
važiavime dalyvauja visų Kau
no dirbtuvių ir pabrikų darbi
ninkų atstovai. Visa tai daro 
gero įspūdžio ir su viltimi žiū
ri į Lietuvos ateitį.

Iš pranešimų paaiškėjo dar 
vienas labai charakteringas 
dalykas, būtent: daugelis ats
tovų pažymi, kad prieš va
žiuosiant į suvažiavimų viso
kie socialistiniai agitatoriai 
grąsino jiems nužudymu, jei 
jie vyks į suvažiavimų.

Bolševikai su savo žydiška- 
lenkiška-bolševistine “Profesi- 
jine sųjunga” dreba matyda
mi kaip auga darbo žmonių 
susipratimas. Ir būdami be
jėgiais nerimsdami, kerštu 
grūmoja mums bombomis. 
Taip, tų ponų kelias tai bom
bų kelias. Tomis bombomis 
jie susprogdino Rosijų, paver
gė tūkstančius vargo žmonių, 
tų patį jie mano daryti ir pas 
mūsų.

Važiuokit, važiuokit ponai 
pas Leninų ir Trockį, o mes 
be jūsų apseisim.

Darbo Federacijos 
Suvažiavimo Narys.

(Kauno “Laisvė”)

Birželio 27 d. 12 vai. d. pra
sidėjo Liaudies namų salėje 
darbinink” susivažiavimas. 
Darbo De racijos, Juozapie- 
čių, šv. Žilus ir kitų krikščio
niškų darbininkų draugijų at
stovai. Atstovus atsiuntė 56 
skyriai. Dalyvauja 114 atsto
tų; be to apsčiai užjaučiančių 
svečių. Kadangi, kaip paaiš
kėjo iš pranešimų, kiekviena
me skyriuje yra nemažiau 200- 
300 narių, tad aišku, kad šis 
susivažiavimas atstovauja 10- 
15 tūkst. susipratusių katali
kių darbininkų įvairiuose Lie
tuvos kraštuose. Atsiminus, 
kad toli gražu ne visi skyriai 
savo atstovus atsiuntė, pigu 
suprasti, kad šiandie organi
zuotų katalikų darbininkų 
skaičius bus du kart didesnis.

Posėdį atidarė Seimo atsto- 
. vas Radzevičius. Pasveikinęs 

draugus darbininkus ir pabrė
žęs suvažiavimo< svarbų pasiū
lė rinkti prezidiumų. Išrink
ta: Ambrazaitis, Matulaitis, 
Staugaitis—visi trys St. Sei
mo atstovai—ir Butėnas.

Dienotvarkė priimta šito
kia: 1)’ mandatų patikrinimas, 
2) komisijų rinkimas, 3) pra
nešimai iš vietų, 4) darbo die
nos ilgumas laukų darbinin
kams, 5) darbo atlyginimas, 
6) darbininkų komitetai, 7) 
draudimo ir kiti įstatymai, 8) 
žemės klausimas, 9) organiza
cijos klausimas, 10) D. Fed. 
Centro! Valdybos rinkimas, 11) 
klausimai ir sumanymai, 12) 
politikos pranešimas, 13) atsi- keriai išsikovojo po $1.10 va- 
sveikinimas.

Komisijos buvo renkamos 
nuodugniau apsvarstyti kelia
miems klausimams, paruošti 
medžiagos atskirais klausi
mais, kad taip skaitlingam su
važiavimui plenumo posėdžiui 
geriau darbas eitų.

Toliau eina begalo įdomūs 
ir gyvi pranešimai iš vietų. 
Darbininkų atstovai atsivežė 
iš vietų tam tikrus nutarimus, 
reikalavimus. Ir iš tų reikala
vimų ir iš padarytų pranešimų 
aišku darbininkų pAdėjimas, 
darbininkų vargai ir rūpesčiai. 
Tuo žvilgsniu šis suvažiavi- 

' mas duos daug medegos, daug 
nurodymų savo atstovams 
Seime. D. Fed. atstovams Sei
me galima bus dar aiškiau ir 
griežčiau ginti darbininkų rei-

Bb kalei. Kas ypač svarbu pažy-

/

Aurora, UI. — Pattern ma-

landoj.

Modesto, Cal. — Plumberiai 
išsireikalavo aštuonių valan
dų darbo dienos ir $9.25 die
noj.

Fort Worth, Tezas. — Gele
žies darbininkai išsireikalavo 
algų pakėlimo. Vietoj $1.00 
valandoj gaus po $1.25.

Bridgeport, Ct. — Dirbtuvė
se pradėta dideliais skaičiais 
atleidinėti darbininkus, o jų 
vieton statyti atgabentus dar
bininkus iš kitų miestų. Tuo
mi kompanijos nori numušti 
algas. Centralė darbo unija 
prieš tai užprotestavo.

L. Kr. Demokratų bloko pa
reiškimas į Ministerių Pir

mininko Dr. K. Griniaus 
deklaraciją.

Steigiamasis Seimas plačiai ati
darė vartus į naujojo gyvenimo 
sritį. Lietuvos Respublika nuo 
pat kūrimosi valandos, puolama ir 
varginama iš visų pusių prieši
ninkų, maža tegalėjo kreipti do
mės į amžiais pribrendusias ir 
šaukte šaukiančias reformas. Vi
sos krašto pajėgos buvo mobili
zuotos respublikos laisvei ginti. 
Vidaus reikalai paties gyvenimo 
buvo nustumti antraeilėn vieton. 
Laikinųjų Vyriausybių parmaža 
turėta galybės ir kompetencijos 
teiti šalies tvarkyti visoj platumoj, 
kokioj reikalinga šalis ir visuome
nė. Bet jos, tautos palaikomos, 
įdirbo savo darbą ir daug yra nu
dirbusios. * Lietuvos respublikos 
branduolys iš priešninkų nagų iš- 
liuosuotas, padėtas tvirtas vidaus 
organizacijos pamatas, atsakyta į 
daugelį kundų ir nelaukiančių a- 
tideliojimų šalies reikalų ir paga
lios šalis priversta ir atiduota 
tvarkyti Lietuvos Respublikos Šei
mininkui—Steigiamajam Seimui.

Steigiamo Seimo Uždaviniai

! Steigiamasis Seimas atvertė 
naują mūsų gyvenimo istorijos la
pą Lietuvos respublika įžengė į- 
naująją erą. Troškimas turi virs
ti realybe, skelbiamieji obalsiai 
turi įsivilkti įstatymų rūbuosna, 
o visuomenė susilaukti politinės 
ir socialės lygybės ir teisingumo 
pamatais sutvarkyto gyvenimo, 
gyvenimo ramaus, vaisingo, lais
vo, savito ištaikingo, paremto pa
dangos, tautos kultūros ir krikš
čioniškosios meilės plėtimo ir kles
tėjimo eiga. Šitai milžiniški 
Steigiamojo Seimo uždaviniai. 
Tokius įgaliojimus įteikė rinkikai 
respublikos atstovams. Ir jie 
turi būti patenkinti.

Liet. Krikščionių Dem. blokas, 
susidedąs iš Ūkininkų sąjungos, 
Darbo Federacijos, L. Katalikių 
Moterų ir Krikščionių Demokra
tų partijos frakcijų, su tokiu pa
siryžimu ėjo į Seimą. Užbaigti 
kas gero pradėta valstybės gyve
nime, pradėti ir privesti prie galo, 
kas nebuvo progos ar galybės 
dirbti, patobulinti, kas netinka
mai buvo dirbama—štai bloko už
daviniai ; priemonės jiems pasiekti 
—patvarus, sistematingas, be at
vangos vedamas darbas, darbas 
vedamas teisingais ir išmintingais 
žmonių reikalavimais ir remia
mas gyvais respublikos reikalais.

L. Kr. Dem. blokas gerai su
pranta, kad, kas buvo griaujama 
šimtmečiais, viena diena neatsta
tyti, amžiais įželdintos dirvos vie- ir jos gerovės meile. 

Į nu rankos mostelėjimu pridera-

London, liepos 26. — Taikos 
konferencija tarp lenkų ir ru
sų prasidės Baranovičiuose, 85 
mylios į pietų vakarus nuo 
Minsko, liepos 30 d. ir karas 
tą pat dieną bus pertrauktas.

Japonijos imperatorius sun
kiai sunegalėjo.

Los Angeles, Cal. — Antru 
sykiu jausta žemės smarkus 
sudrebėjimas.

13 asmenų alijantų misijos 
Lenkijon jau atvyko Varša- 
von.

Rugpj. 1 d. prasidės ateiti
ninkų jubiliejinis kongresas. 
Tai organizacijai bus sukakę 
10 metų.

Lietuviij Prekybos Bendro
vė Kauno Vytauto bažnyčiai 
aukojo 1.000 auksinų.

Iš Rusijos bolševikų pusės 
taikos derybas su Lietuvos tai
kos delegacija vedė be kitų žy
das Joffe, lenkas Marchlews- 
kis ir lietuvis Rasikas. Lie
tuvis bolševikas Rasikas ir 
lenkas daugiausia sunkino de
rybas ir išlygas.

Panevėžyje įsteigta dviejų 
mėnesių liaudies mokytojų 
kursai. Juos lanko arti 150 mo
kytojų.

Telšiuose įsteigta atostogi
niai liaudies mokytojams kur
sai. Juos lanko virš 100 asme
nų.

Kaune birželio 29 d. “Sau
lės” gimnazijos direktorius P. 
Dovydaitis laikė paskaitą mo
kytojams. Klausytojų buvo 
virš 50.

Liepos 4 d. Kaune įšventi»- 
ta į kunigus keturi klierikai

Iki birželio 6 d. Kaune bu
vo didelės kaitros. Minėtų 
dieną vakare staiga užęja 
smarkiausias lietus.

Palangoj dar tebviešpatauja 
latvių kariuomenė.

Lenkai prieš pasitrauksiant 
iš Vilniaus vis labiau perse
kiojo lietuvius. Lietuviškų 
spaudą persekiojo* baisiau, ne
gu caro valdžia spaudos už
draudimo metu. Ir pas lenkus 
vien skaitymas lietuviško raš
to buvo prasikaltimas. Saky
davo, kad lietuviams greičiau 
Varšavą atiduosią o ne Vil
nių.

PADĖKOS LAIŠKAS.

Lloyd George, Anglijos pre
mjeras, parlamente apreiškė, 
jog Rust) vyriausybė sutikus 
siųsti atstovus Londono kon- 
ferencijon, kurion kviečiama 
visos nuo Rusijos atskilusios 
tautos.

Jurbarkoparapijoj įsigyveno 
tarp jaunimo blogas paprotys 
eiti nekviestiems į vestuves ir 
nepadoriai elgtis. Šoka su po- 
pierosais dantyse ir kepurėmis 
ant galvų. Pakelta-net mušty
nes.

Kaune Vaičkaus trupė vai
dino veikalą “Du Keliu” sep
tynis sykius ir žmonės dar ne- 
atsigerėjo2 kad bus dar vaidi
namas.

Kariuomenės reikalu.

Lietuvos vaikams, kaip žilos se
novės Jeruzalės gyventojams, 
šiandien tenka viena ranka dės
tyti naujiems gyvenimo rūmams 
plytos, kita gi'kardu švytuoti be
siginant nuo įvairių grobikų, im
perialistinės dvasios gaivinimu 
priešininkų. Lietuvos vaikams 
tenka gyventi tokius pat mūsij 
garbingos senovės laikus, kada ži
las senelis prie deginamų kaimų 
pašvaistės arė dirvą, o narsus jau
nuolis kovėsi su vergėjais mūšių 
laukuose. Tokius laikus gyve
nant ir šiandien mus tenka prieš 
mūsų norą ir valią mūsų visuo
menės pajėgas skirti į dvi dali, 
vienai pavesti vidaus tvarkymą, 
kitai gi respublikos gynimą. Tas 
pastarasis darbas pavestas mūši] 
narsuolei kariuomenei. Tik jos 
dėka mes šiandien turim galimy
bės kurti visų trokštamąją laimę, 
tik jos dėka mes galim naudotis 
laisvės vaisiais, tik jos dėka mes 
galim būsimosiosioms kartoms 
kurti ramesnę ir geresnę ateitį.
■Kariuomenė mūsų gyvenime su
lošė ir lošia ypatingai svarbią ir 
žymią rolę ir į ją daug domės tu
rime kreipti. Visų, keno krūti
nėj plaka Lietuvą ir jos laisvę 
mylinti širdis, yra šventa pareiga 
dėti visas pastangas, kad sunkią 
kareivio dalį palengvinti, kad jis 
bado ir šalčio nebekęstų; kad jis 
jaustų, jog jo pasiaukojimas yra 
šalies tikamai vertinamas ir tinka
ma padėka duodama. Kr. Dem. 
blokas tad rūpinsis, kad visos 
spragos, šiame klausime apsireiš- 
kusios, būtų prašalintos, kad ne 
tik kariuomenėj kareivis būtų ap
rūpintas, bet ir jo nemieje palikta 
šeimyna, o jį nelaimei palietus, jis 
sugrįžęs savo bakužėn, turėtų ra
mų aprūpintą gyvenimą. Tam, 
tiesa reikalingos aukos, bet ka
riuomenės auka verta yra kad ir 
didžiausios visuomenės aukos. Iš 
antros, vienok, pusės Kr. Dem. 
blokas kreipias kariuomenės do
mės, kad jos tiesioginis darbas 
yra jos vienatinė pareiga, kurios 
reikalauja iš jos tėvynė; kad ji 
tą pareigą tinkamai atliks, kada 
laikysis reikalingos organizuotai 
kariuomenei pritaikintos tvarkos, 
kad savo tikslo atsieks gaivinda- 
mos tik savo augšto uždavinio su
pratimu ir tyra skaisčia tėvynės 

Ji tur su-
f Pabaiga ant 2-ro pmL)

Lenkijos naujasai vice-pre- 
mieras Daszynski, socijalistas, 
pasakė, kad rytinis Lenkijos 
rubežius turįs eiti nuo „ Vil
niaus iki rytinės Galicijos. Vil
nius galėsiąs neineiti į Lenki
jos rubežius, o galėsiąs būti 
sostine koalicinės Lietuvių-Gu- 
dų valstybės.

Iš Viennos pranešama, kad 
Rusijos valdžia reikalausianti 
lenkų nusiginklavimo prieš 
pradedant derybas. Girdi ru
sai biją, kad derybas beve
dant neateitų lenkams talkon 
alijantai ir kad nepradėtų nau
jų karą, pertraukus derybas.

-

Amerikonės, veikusios Len
kijoj išvažiavo į Dancigą, iš
skiriant keturias 
Viena likusiųjų yra
tisson, veikusi Vilniuje.

Žydų bankas Šiauliuose įsi
taisė antspaudą su Vyčiu vi
duryje. Sulyg Laikinosios val
džios nusprendimo buvo drau
džiama vartoti vytis privati- 
nioms įstaigoms. Nežinia, ką 
čia padarys dabartinė valdžia.

Liepos 1 d. Kaune prasidėjo 
Kultūros ir Švietimo Komisi
jų suvažiavimas, kur pirmi
ninkauja kapitonas Brasulevi- 
čius.

merginas. 
Miss Pat-

Kaune per šv. Petro atlai
dus lankė katedrų dideliausios 
minios. Žmonių buvo pilna 
katedra ir šventorius. Sumą 
laikė vyskupas Skvireckas. Po 
sumos teikė patvirtinimo sak
ramentų.

Per pavasarinius kvotimus 
į Žemaičių seminarijų priimta 
aštuoni jaunikaičiai.

Pralotas Maculevičius, semi
narijos rektoris—Maironis, sa
vo namus ir sodą dovanojo se
minarijai.

Garbinga Redakcija!
Su šiuomi laiškeliu siunčia 

Tamstoms nors padėkos žodį- 
ačiū, nes daugiau ir netaria 
ką kita siųsti. Pirmą dienų 
liepos apturėjau nuo Tamstų 
siųstąjį siuntinį—daugybę lai
kraščių ir žurnalų, kaip tai: 
“Moksleivį” (kuris man ir 
mano draugams patiko kuola- 
biausiai), “Moterų Dirvą”, 
“Vytį”, “Žvirblį” ir tt. Taip
gi dar daug visokiij labai ma
lonių knygučių. Tą, ką aptu
rėjau nuo Tamstij jau pirm to 
paraginimo tapo visa išdalinta 
visiems mano draugams ir, 
draugėms. Mes esam dabar 
Panevėžio mieste 150 mokyto
jų ir einam vasaros mokyto
jų kursus iki Rugpiūčio 20 d. 
š. m.

Visi mes vienu žodžiu išreS- 
kiam Tamstoms kuogiliausioa 
padėkos kad mūsų neužmira- 
tat.

P. S. Dovanokite kad tiek 
mažai parašiau nors ir taria 
daugiau, didesnį pluokštų ži
nių pranešt. Mes visi esam taip 
įtempti į mokslą kaip stygos, 
o labiausiai bloga kad viską 
reikia išmokti iš kalbos o kny
gų, nėra nei gamtos, nei bo
tanikos nei geometrijos ir 
daug daug kitokių. Tų visą 
reikia atlikti ištraukoms iš lek
torių lūpų.

Juozas Meškena.

t

iš-Ex-kaizerienei nebuvo 
karto pasakyta apie sūnaus 
Joachimo nusižudymų. Bet 
pagalios aplinkiniais būdais 
pranešta. Tai neįpuolė tokin 
nusiminiman, kokio tikėtasi.

N. Žagarėj birželio 10 d. bu
vo iškilminga pirmoji vaikų 
komunija. Sudėjo blaivybės 
įžadus. Vaikų buvo 100. Vi
si moka skaityti, o 48 moka ir 
rašyti. Vaikų amžius 7-12 m.

ŠVIEŽIENOS IŠ LIETU
VOS-

Italijos karinis laivas užėjo 
ant minos Juodose jūrėse ir 
nuskendo. Prigėrė 18 jūreivių.

Londone išstatyta pardavi
mui iš Vokietijos importuoti 
popieriniai drabužiai. Siūtai 
parsiduoda nuo $8 iki $40.

Kaune Meno Apžvalgos pa
rodą. aplankė arti 1.000 kariš
kių.

*
Klaipėdos apygarda atskir

ta nuo Vokietijos tebėra ali
jantų globoj ir nepriskiriama 
prie Lietuvos. Krasaženkliai 
tebeina vokiški.

Utarninke, liepos 27 d. 5 
Lietuvos atėjo “Laisvės” nu
meriai birželio 29 ir liepos I 
d., “Vienybės” liepos 8 d, 
“Tauta” liepos 9 d., “Kariš
kių Žodis” liepos 2 d., “Išei
vių Draugas” iš Škotijos lie
pos 17 d. Seredos rytų atėję" 
“Tauta” liepos 6 d.

Išsirašykite tų laikraščių. 
Dar turime birželio pabaigos 
išėjusių laikraščių. Matote 
žinios šviežios. Už 50c. gaus
te 10 ekz. su “magaryčiomis**.

“Tauta” yra kunigo Tume 
redaguojama.

Dabar spaustuvių streikui 
Kaune pasibaigus Lietuvos 
laikraščiai ateina reguleriš- 
kiau.

Išsirašykite-

ISSI RAŠYKITĘ LAIKRAŠČIU IS LIETUVOS.
Anglijos premieras Lloyd 

George pasakė, jog neįleis 
Anglijon Australijos arcivys- 5^ (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 2t 
kupo Manniz, kurs dabar vie
ši Suv. Valstijose.

“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Ui

ekz.
X
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DARBININKAS 
(The Wobkeb) 

ta Lusuaniak txi-wxeklt Papu.
PabBsbed every Tuesday, Thursday, 

ani Saturday by St. Joseph’b Lith- —wiiw R.-C. Association of Labos.

ŽEMĖS KLAUSIMAS 
LIETUVOJE.

»

Jei ne visųsvarbiausysis, 
tai vienas svarbiausiųjų Lie
tuvos klausimų yra tai že
mes. klausimas. Steigiama
sis Seimas, kaip Lietuvos 
laikraščiai praneša jau ėmė
si šito klausimo. Štai Kau
lio “Vienybė” liepos 8 d. 
numeryje aprašo seimo po
sėdį birželio 30 d. Buvo 
svarstytas įstatas, kuriuo 
norima valstybės žinion, pa- 
iffl.fi visus didesniuosius 
miškui ir dvarus ir išdalyti 
Bežemiams ir mažažemiams, 
įvairių partijų atstovai į- 
vs^ui-tame kalbėjo. O jie 
kalbėjo Štai kaip:

“Plečkaitis, social
demokratų atstovas, aiški
nu, jog žemės skaldymas nė
ra reikalingas. Mašinomis 
geriau gali naudoties dideli 
drvarai', mažame ūkyje daug 
sunkia n jos pritaikinti. Di- , 
deliame dvare su tuo pačiu 
arkliu ir darbininkų skai
čių daugiau gal žemės ap
dirbti negu mažame, todėl 
didesni plotai pigiau ir dau
gina; gali kraštui maisto pa- j 

gaminti. Todėl social-demo- 
kratai pataria palikti dva
rus nedalytus, tiktai paimti , 
juos valstybės valdžion ir 
valdyti po priežiūra tam tik
rą tarybų, kuriose būtų ir 
darbininkų, ir savivaldybių, 
ir vyriausybės atstovų. Len
kų atstovas G r a j e v s - 
kis kalba, jog ligšiol tvar
ka laikėsi nuosavybės tai
sykle. Todėl neteisinga būt 
tą, jei kaikurių piliečių bū
tų paimta žemė be atlygini
mo, apie kurį įstate nieko 
nepasakyta. Juk kaikurie 
žemę yra pirkę už pinigus, 
patys mišką auginę. Beto 
ant žemės guli bankų ir ki
tokios skolos, todėl didelis 
sumišimas pasidarytų skolų 
atlyginime, jei nebūtų už i- 
mamą žemę atlyginimo ir 
fe»- skolos pražūtų. Agro
nomas Jonas Krikš
čiūnas atsakydamas 
Plečkaičiui iškėlė silpnąją 
pusę bendro dvarų valdymo. 
Darbininkai nebrangina ne
savą mašinų, gerai nepri- 
žrūrf gyvulių, nedirba, per 
tai pasidaro daug nuostolių. 
Todėl ir dabar valdžios val
domi dvarai duoda tiktai 
nuostolius, darbininkai vos 
užsidirbo sau maistą. Tą 
savo pasakymą Krikščiūnas 
patvirtino pavyzdžiais iš 
Kvietiškio’ dvaro, kurį jam, 
kaipo valdžios įgaliotiniam, 
teko vadyti. Ūkio minjste- 
ris Aleksa praneša, 
kad daugelis ketinamųjų pa
imti į fondą žemių jau ir da
bar yra valdžios valdoma, 
nes nėra savininkų. Kalba 
lėti darbininkų atstovai, jie 
visi už nuosavybę, prieš ben
drą žemės valdymą, kurs 
Jyg kokią valdžios baudžia- 

Tf vą įvestų. Pasirodė, kad val- 
7 dffos vedamas ūkis visur 

menkas.”
K to matyti, kad social- 

fcnatratai norėtų dvarus 
pavesti į ūkių tarybų ran- 
fcsjc Arba kitaip sakant 
—■■r iomolmtiri stovi už 
fcsnes socializaciją. Kitos 
visos partijos stovi už žemės
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davimą nuosavybėn. Gali
ma spėti, kad Seimas nu
tars dvarų žemes duoti be
žemiams ir mažažemiams 
nuosavybėn.

Bet čia galima padaryti 
taip, kad vilkas būtų Sotus 
ir ožka čiela. Ar-gi negali
ma taip patvarkyti, kad 
duoti žemės nuosavybėn 
tiems, kurie jos taip nori, 
gi tie, kurie nori “ūkio ta
rybų,” tegu gauna žemės ir 
tevaldo socialistišku būdu. 
Pramonėj ir biznyje žinomi 
valdymo ir vedimo būdai ko
operacijos ir korporacijos. 
Kooperacijoj žmonės bal
suoja, korporacijoj serai 
balsuoja. Neišmintinga bū
tų valytis, kad įstatymais 
būt uždrausta kooperacijai 
arba korporacijai. Visur, 
visose civilizuotose valsty
bėse abu budu leistini. So
cialistai ateina su trečiu bū
du—socializacija. Su fana
tišku užsispyrimu perša sa
vo būdą, kurs šen ten buvo 
bandytas ir baigėsi nepasi
sekimu. Kadangi jie neat
sisako nuo savo teorijų, tai 
teestie jiems leista parodyti, 
ką reiškia jų teorijos gyve
nime. Šalę kooperatyvių, 
korporatyvių būdų teatsi- 
randa ir socialistinis nuosa
vybės valdymas.

Lietuvos Seime socialde
mokratams, peršantiems ' 
“ūkių tarybas” galima pa
sakyti: “Gerai ,vyrai. Bet 
jūsų ‘tarybų’ toli gražu ne 
visi Lietuvos žmonės norės. 
Jei jūs prirūdysite turį no
rinčių jūsų būdu žemę ^ąl- 
dyti, tai galėsite gauti kele- 
;ą dvarų—sulyg skaičiaus 
norinčių ‘ūkių tarybų’. Tie- 
gi, kurie nori žemės nuosa
vybėn, privalo gauti jos 
nuosavvbėn”.v

Tokią pat propoziciją so
cialistams galima paduoti ir 
iramonėj.

Galima spėti, kad soči j a- 
istai purtintūs nuo tokios 

propozicijos. Juk pavyz
džiui Suvienytose Valstijo
se yra užtektinai laisvės, 
vad socijalistai galėtų užsi- 
nrkti žemės arba įsisteigti 
dirbtuvių ir jas vesti socija- 
istiniu būdu. Bet to nesi

ima, bevelija “kapitalisti
niu” būdu gyventi.

TAUTOS FONDO SEIMAS.

Besiartinant Seimų laikui 
taip visada taip ir šįmet, 
Tautos Fondo Seimų turėsime 
kartu su L. R. K. Federacijos 
Seimu, kuris atsibus Water- 
jury, Conn. Tai-gi visi Tau
tos Fondo skyriai yra prašomi 
rengtis prie Seimo, kiek gali
ma ant kiek aplinkybės lei
džia. Turime pasistengti kad 
šis T. F. Seimas būtų koskait- 
lingiausias atstovais ir suma
niais T. F. Seimui įnešimais. 
Laikas'ir vieta Seimo bus pa
skelbta kiek vėliau.

Kun. K. Urbanavyčius, 
T. F. Pirmininkas.

B. V. Vaišnora,
T. F. Iždininkas.

K. J. Kru Smakas,
T. F. Sekretorius.

KAS GIRDĖTI LIETUVIO KOLONUOSE

NEW YORK, N. Y.
L. D. S. 9 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketverga 5d. 
rugpiučio antrą vai. po pietų 556 
Broom St. Kviečiame visus na
rius ateiti. Taip-gi atsiveskite 
ir naujų. .

Valdyba.

CHICAGO, ILL. .
L. D. S. 29 kuopos susirinkimas 

įvyks 5 rugpiučio 1920 m. 7:30 
vai. vakare Šv. Jurgio par. sve
tainėj ant Bridgeporto. Visi na- 
ria yra kviečiami atsilankyti, nes 
turime daug dalykų aptarti. Taip 
-gi katrie esate užsilikę su mokes
čiais, malonėkite ateiti ant susi
rinkimo ir užsimokėti.

Kviečia Valdyba.

LINDEN, N. J.
S. L. R. K. A. 200 kuopos mė

nesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj rugpiučio 1 d. š. m. 7:30 vai. 
vakare J. P. Raubos kambariose 
Wood Avė., palei No. 2 School 
Linden N. J. Gerb. Susiv. na
riai visi privalote atsilankyti į 
susirinkimą. Tapgi nuširdžiai 
prašome visų narių atsivesti bent 
po vieną naują narį prisirašyti į 
mūši? kuopelę.

Prot. rašt. J. J. Liudvinaitis 
_________ i 

AMSTERDAM, N. Y.
L. D. S. 81 kp. laikytame su

sirinkime 18 d. liepos išrinko tris 
poras kolektorių vaikščioti po stu- 
bas ir rinkti aukas dėl Waterbu- 
ry’o Conn streikierių. Pasirodė 
pasekmės neblogos Žmonės beveik 
visi pritaria ir duosniai aukavo, 
bet pasklydo gandas buk jau 
streikas pasibaigė. Todėl palio- 
vem aukas rinkti. Išviso aukų 
surinkam $34.25 kurias pasiuntėm 
Waterburio streikierių komitetui 
per Macelį, 75 John St., Waterbu- 
ry, Conn.

Aukavo po $1.00 P. Motejunas, 
J. Kibartas, S. Raila, J. Vaičiū
nas, A. Aliukonis, M. Strikulie- 
nė, A . Stovila, J. Perila, A. 
; ’etrila, G. Petkelis M. Jurkūnas, 
J. Pūras, T. Verseckas, Z. Karu
tis K. Rastauskas, S. Gavrilčikas, 
J. Gaška, S. Ambrasas, V. Ru- 
silas, M. Kazlauskas, J. Kimba- 
rauskas, A. Strikulis ir P. Amb- 
ražiunas.

Viso $23.00, smulkių $20.00, 
sykių $43.25.

CONN. L. D. S. KUOPŲ APSKRI
ČIO SUVAŽIAVIMAS.

Nedėlioj liepos 18 d. š. m., L. 
D. S. buvo apskričio suvažiavimas. 
Sesijos prasidėjo 1:15 po pietų 
bažnytinėj svetainėj, New Bri
tain, Conn. Pirmininkui nepri- 
buvus susirinkimą atidarė vieti
nės kuopos pirmininkas p. Jolitas 
prakalbėjo į delegatus ir paaiški
no tikslą susivažiavimo. Dva
riškas vadovas, vietinis kleb. E. 
Grikis atkalbėjo maldą. Po mal
dos kun. E. Grikis išreiškė gerus 
linkėjimus L. D. S. delegatms.

Toliaus sekė rinkimai valdybos. 
Pirm.' iš Waterbury Totoraitis, 
vice pirm, p-lė M. Miestauskiutė, 
rašt. 1) p-lė B. Matulevičiūtė, 
rašt 2) N. Blažauskiutė, maršal
ka p. Nevulis. report. A. J. Ma
šiotas,’ prie mandatų peržiūrėji
mo V. Dzikas, K. Kruekas ir 
A. Malinauskas. Totoraitis už
ėmė pirm, vietą atidarė sesiją ir 
paprašė delegatų ramiai užsilai
kyti ir varyti pasekmingai darbą. 

Peršaukus Apskričio kuopas, 
pasirodė,, kad delegatų neprisiun- 
tė iš New Haven ir Bridgeport.

Toliaus ėjo- svarstymai raportų. 
Nepribuvus pirmininkui apskr. p. 
J. Aleknai prisintė raportą raštų. 
Raportas rašt. p-lės B. Matule
vičiūtės, raportas priimtas delnų 
plojimų. Išd. tapgi delnų ploji
mu raportas priimtas.

Apskritis praturtėjęs, L. 
Bendrovės šėrų nupirkimu ir 
skolinta pirkimui Lietuvos 
Bonams.

Toliaus buvo laiškas prisiųstas 
iš New Haven, Conn. būk praei
tame suvažiavime duota 
paaiškėjo netiesa.

Revizijos raportas link 
vimo gegužio 30 d. š. m. 
ford, Conn. pasirodė, kad
vimas atnešė nemažą pelną $208. 
62 centus.

Skundas ant Centro valdybos, 
kad neišmoko streikieriams Wa- 
terbury’o. Tuom tarpu įeina p. 
A. Kneižis. Pirm, kviečia pra
tarti keletą žodžių, p. A. Kneižis 
prakalba į susirinkusius delega
tus ir linki linkėjimus nuo Cent
ro valdybos. Jo linkėjimas priim
ta rankų plojimu. Vėliaus pa
aiškino kas link išsiuntimo Wa- 

i Įterbury’o streikieriams pagelbos. 
'Išgirdę iš jo visi ploja rankos, 

J Mačiulis. I Centro valdyba yra pasiun-

P. 
pa-
L.

balsas

išvažia- 
į Hart- 
išvažia-
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L. Kr. Dem. bloko pareiškimas | 
Minisrterių pirmininko Dr. K.

Griniaus deklaraciją.
(Pradžia ant 1-mo pust) 

prasti, kad ta valanda, kurioj ji 
visa tai pamiršusi pasuks į kitą 
kelią, prasidės tėvynės puolimas, 
o gal ir... mirtis. To laukia 
mūsų priešininkas. Jis visokiais 
būdais stengiasi įvesti jon dez
organizaciją. Jis žino, kad iši
rusi kariuoemenė pati savo ranko
mis įstums vos prisikėlusią, jau
nutę, iškankinta, išblyškusią, žai^- 
duotą tėvynę į priešininko iškas
tą duobę ir sunkiu antvožu užvoš, 
kad ilgus amžius, o gal ir niekados 
iš jos neatsikeltų, o nelaimingus 
savo brolius ir seseris apkaustys 
naujais nepakeliamai verguvės 
pančiais. Jis žino tai ir dirba, 
kaip dirbęs iš pašalių vilingais o- 
balsiais prisidengęs, kad mūši? 
brolius, kuriems pavesta tėvynės 
išganymo darbas dirbti, paversti 
Judomis išdavikais ir tėvynės žu
dytojais kurių vardus, amžių kar
tos atsiminusios’ kruvinomis aša
romis Ieistys, kad priešinikas to 
nepasieks, nes stipri mūsų karei
vio dvasia? kaipo buvo stipri gar
bingo Vytauto ir narsaus Algirdo 
laikais. Bet vis dėlto reikia sto
vėti sargyboje. ir budėti, budėti 
visuomenėj, kad kareivis turėtų, 
kas reikalinga jam tinkamai pra
gyventi, budėti ir kariškajai va
dovybei, kad savo ei girnos, susi
tvarkymu ir pavyzdžiu negriau
tų, bet. kurtų, nesilpnintų, bet 
stiprintų.

Tuo tikslu augščiausioji karo 
vadovybė turi susispiesti prie dar
bo žmonės sąžiningus, pasiauko
jusius, prityrusius, mylinčius ka
reivį ir tėvynę. Egoistų, karje
ristų, naudotojų, žiaurių, parsi- 
duodamųjų neprivalo leisti prie 
vadovaujamų vietų, kaip piktų 
nuodų. Politika taip pat neturi 
turėt ten vietos, nes ji pirmutinė 
armijos iširimo priežastis. Ne 
mėgiamosios politikos pažiūros tu
ri būti mąstąs skirti žmogui į tam 
tikrą vietą, bet jo asmens ypaty
bės ir noras, mokėjimas ir galėji-

• 
mas skiriamas pareigas tinkamai 
eiti.. Tik tikras demokratingu- 
mas ir respublikos gerovės meilė 
turi gaivinti visus karo vadovy
bės darbus.

Ne visa lig šiol toj sryti buvo 
gera. Kas buvo blogo turi būti 
pašalinta. Turi būti pav. per
žiūrėta mobilizavimo tvarka. Ne 
vienas pateko kariomenėn tarnau
ti, kam nereikėjo tarnauti, o kam 
reikėjo—ramiai sau namuose ilsis. 
Tokia tvarka nepakenčiama. Ke
no kalte tai įvko, turi atsiimti pri
derančią sau už kokius darbus 
bausmę. Patikusiems namieje 
senelius-tėvus, turi būti duodama 
galimybė darbymetės metu sugrįs
ti padėti jiems darbo dirbti 
Santūriai su kitomis valstybėmis. 
. Lietuva taiki tauta. Ji nieko 
nepuola, bet ir savęs skriausti 
neleidžia. Jos obalsis svetimo 
nenorėk, bet ir savo neapleisk. 
Su savo kaimynais ji nori taikiai 
gyventi, karu ji biaurisi. Ir ei
na kariauti tik svetimiems užpuo
lus mūsų žemes. Daug mes tų
puoliki? turėjom. Vokiečius ir
rusų bolševikus išvalėm iš musų 
(žemės. ’ Dabar užmiršę jų pada
rytąsias skriaudas, pasiryžę jimes 
ranką ištiesti ir teisingą taiką pa
daryti. Bet vienas dar vargina 
mus amžių priešininkas—tai len
kas. Jis užgrobė mūsų Seinus, 
Gardiną, Švenčionis, Lydą, jis 
mūši? tautos širdį Vilnių išplėšė 
ir savo purvina koja trempia, o 
nelaimingus gyventojus nepakelia
mais verguvės pančiais sukaustė, 
veiklesnius gi žmones, į marinan
čius kazematus sugrūdęs, kankina. 
Nepaišidami jų karčių ašarų ir 
pagalbos rankos šauksmo, mes 
gal nedovanotinai taikus, nes ligi 
šioliai jiems leidžiame terioti mū
sų žemę. Mes laukiame juos su- 
siprasiant ir grąžįsiant, kas mūsij, 
bet veltui, diena iš dienos, dau

giau ir daugiau pasityčiojimo ir 

paniekos iš jų patyriame. Pas
kutinis jų administracinis tvarky
mas mūsų okupuotų kraštų, paro-

do tai gražiausia. Dėl to mes 
jiems pareiškiam—ir jums, lenkui 
mes taikos ranką ištiesim, jei grą- 
žinsit mums mūsų žemes. Bet 
atsargiai, nemėginkit perdaug mū- . 
sų kantrybės, ji gal išsisemt. Vi
suomenė nekantrauja. Ir jos 
kantrybei pasibaigus — šventas 
karas kyla; ir Vilnius bus mūs. 
Margio dvasia dar neužgeso dar 
lietuvio širdyj. Mes mokame 
branginti savo laisvę. Brangi 
mums ir kitų laisvė.

Turėdami šalę savęs nelaimingą 
gudų tautą, mes jai padėsime pa
siekti savo tikslo ir gyvensim su 
ja taip, kaip gyveno anais istori
jos laikais.

Latviai mūsų artimiausi kaimy
nai. Jie artimesni už kitus kai
mynus dar giminingu krauju. 
Mes norime su jais ir giminingai 
gyventi. Bet, deja, iš jų pusės 
to noro nesimato. Jie lenkų ap
svaiginti, veda jų politiką ir ardo 
mūsų santykius. Jiesms nesveti
mas ir mūsų žemių grobimo noras. 
Bet mes manom, kad tai laikinas 
ūpas ir greit galėsim sueit į en- 
tante cordiale, kuri gana ryškiai 
mūsų gyvenimo pradžioje pradėjo 
kurtis. Mes stengsimės jon suei
ti su įgauniais ir suomiais, kad 
susirišę širdies ryšiais galėtume 
lengviau mums bendro tikslo pa
siekti.

Čeko slovakai mums savo pa
dėtimi yra artimi. Su jais taip 
pat turi būti užmegsti artimi ry
šiai.

Tokių santikių kr. dem. blokas 
nori užmegsti su savo artimiau- 
siasi kaimynais.

Bet mes nemanome tik su tais 
kaimynais savo santykiavimą ir 
užbaigti.

(Bus daugiau)

BRIGHTON, MASS.

LDS. 22 kuopos mėnesinis su- 
susirinkimas įvyks rugpi. 6 d. 7:3O 
vai. vakare Lietuvi,? svetainėje. 
Visi nariai malonėsit susirinkti ir 
nauji? atsivesti.

Valdyba.

O. S.

WORCESTER, MASS.
Kataliku 'vienybėj veikia susi

spietę veikliausių draugijų atsto
vai. Turi pasamdė ant visos va
saros puikią vietą piknikams.

Prigulinenio draugijos paeilių 
daro piknikus nedėldieniais. Ne
žinia kodėl dar kitos draugijos 
neprisideda prie K. V., žiuri iš
tolo lyg j kokį nežinamą daiktą, 
bet tikimės, kad sulaikų susipa
žins.

Susirinkimai būna paskutine 
mėnesio pėtnyeią. Sekantis su
sirinkimas bus liepos 30 d. Kvie
čiame visas, katalikiškas draugi
jas prisidėti.

Koresp. P. S.

tus čekį. Toliaus kalba kas link 
L. D. S. namo bonų. Delegatai 
vienbalsiai priima jo patarimą ir 
nuskyrė $100.

Eina svarstymai kas link susi
važiavimo Apskričio, nutarė turė
ti Ansonia, Conn.

Vėliaus New Britain'iečiai už- 
kviečia ant prakalbų, kurias lai- 
kis p. A. Kneižis. kurios prasidės 
7 vai. vakare su programų.

Vėliaus pirm. Totoraitis pade-*' 
kojo vietiniam kleb. už svetainę ir 
delegatams už ramų užsilaikymą.

Susirinkimas uždarytas su mal- • 
da. Sesijos pasibaigė 6:15 vai. 
po pietų.

Reporteris.

DU BOIS, PA

MES DARBUOJAMĖS PRA
ŠOME JUS Į TALKĄ.

Kaišedoryse nuo pereitų me
tų rudens gyvuoja darbininkių 
ir tarnaičių “Šv. Zitos” drau
gija. Kadangi ji, kaipo nau
jakurė, dar mažai turi lėšų, 
tai valdyba prašo Amerikos 
lietuvių ateiti talkon. Malo
niai prašome siųsti perskaity
tas knygas ir laikraščius. Y- 
pač prašome tų amerikiečių, 
kurie yra kilę iš šios apygar
dos.

Adresas: Kaišedorys, Plen
to g.43 n.

Vice-pirm. J. Jurkūnas 
Už sekr. T. Bandzevičiutė.

BALTIMORT, MD.
. Liepos 31 d. bus didelis pikni
kas rengiamas Liet. Vyčių 19 kp. 
Benkerts parke. Širdingai kvie
čiame visų - atsilankyti. Bus vi
sokių žaislų ir dainų choro, gerb. 
Čižausko vedamo.

LDS. 55 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 1 d. rugpiučio po pa
maldų. Į šį susirinkimą kviečia
me visus narius koskaitlingiausia 
ateiti.

Valdyba.
Vytis.

EASTON, PA
PHILADELPHLA, FA. 

(Port Richmond 
VIEŠAS ACIŲ.

Taip kaip manę iš Lietuvos 
daugelis prašo atsiust jiems span- 
dos—laikraščių, knygų, tai krei
piaus prie Pr. Hodelio, raštininko 
78 kupos L. D. S., kad jis man 
šiek tiek, pas jį esančios spaudos 
parduotų. Tai tiesa, pardut ne
pardavė, bet... bet davė veltui. 
Todėl vardan tų, kuriems tą spau
dą pasiunčiu, tariu jam koširdin- 
giausį viešą ačių už jo prakisumą.

Kaz. Vidikauskas.

LDS. 40 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 1 d. rugpiučio šv. Mi- 
kolo parapijos, svetainėje po su
mai. Visi nariai malonėsit susi
rinkti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę”, 
“KariSkių Žodį”, “Vieny
bę”, “Tautą”, “Darbinin
ką” ir k. Ui 50 c. gausi 10 
ekz. ISeiraiyk.

PHILADELPHIA, PA

LDS. 78 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj ld. rugpiu
čio po sumai salėje prie bažnyčios. 
Kviečiame visus narius ateiti. 
Taip-gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

LDS. 80 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj ld. rugpi. 
tuojaus po Sumai Švento Petro 
parapijos svetainėje. > Kviečiame 
visus narius būtinai ateiti. Arti
nasi LDS. Seimas ir turime pra
dėt rengtis išanksto.

Valdyba.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus utaminke, 3 d. 
rugpi. parapijinėje salėje 20 Web- 
ster Street Visi nariai malonėsi
te susirinkti ir nauji? atsivesti.

BRUKSELYJE.
(1915 m.)

Brukselis. Jame rodosi taip maža persi
mainė, lyg oaze jis vis dar darosi Belgijos ty
ruose. Kūnas nuo kurio atsiskyrė siela!.. Ja
me dabar minta parazitai.

Dvylikta valanda, miestas atgijo. Tiktai 
atgijimas, koks tai vienšalįškas, išimtinai ka
riškas; švaistosi žaibo greitumu automobiliai, 
maršuoja kolonos kareivių, gaudžia kanuolės.

Elegantiškose uniformose švaistosi vokie
čių štabo nariai, praslenka būriai raitelių, tę
siasi obozai.

O patys šeimininkai gražiojo miesto — kur 
tai išėjo — susikavojo. Pasirodo ant gatvės 
kraštutiniam reikale; eina skubinasi, tik biskį 
sustodami su praeinančiais pažįstamais.

Norėtųsi pasakyti viens kitam taip daug,
— bet kalbėt kol kas be naudos. Viską gau- 
,do ausis, už kiekvieną žodį — atsiteisiama ge
ležimi. ,

Štai viena iš puikiųjų Brukselio kavinių. 
Ji žiba paauksinimu iT veidrodžiais, lubos pui
kiai išpaišytos, asla išklota brangiais kilimais.

Čia viešpatavo išimtinai vokiečių karuo- 
menės vadai. Užimti visi stalai. Tykiai slan
kioja tarp jų, gražiai išmokinta tarnaitė. Tvar
kos prižiūri pats šeimyninkas; pašnibždomis 
duoda įsakymus. Darbo lyg kaklo...

Nei keno nepatėmyta — įslenka salėn jau
na moteriškė. Kada tai, gal būt dar visai ne
senai, — į ją atkreipdavo akį praeinantieji — 
bet dabar... Jos aukštas liemuo, sunaikintas 
skastumas, iš paveikslo Botičelli, primena ap
gailėtiną nendrę, laužomą nenuoramos vėjo. 
Jos veidas su teisingais braižiniais — susiau
rėjo ir susiraukšlėjo, jkme matosi tik didelės 
akys, blizgančios sielvarto kibirkštimis; plau
kai betvarkėj’ nupuolę ant akių ir krūtinės. 
Drabužis — kabo skurliuose.

Prie siauros išdžiuvusios krūtinės — sle
piasi maža esybė, anksti pažinusi nelaimę ir 
kentėjimus.

Kavinės šeimininkas patėmijo ją.
Jų taip daug, tų žmonių nelaimės kentė

jimų. Visiems pagelbėti nėra minties — pa
čiam priseis trumpa. Ir jis moja atstumtinai 
su ranka — “išeik”!

Nuo vieno staliuko, pakįla vokietis kari
ninkas; jame prakalbėjo prinkentėjusieji, ar 
gal apinis suminkštino jo širdį.

Jis priėjo prie moteriškės ir duoda jai pini
gu -

— Kas stojosi su ja! — ji visai persimai
nė, išsitiesė, galvą šaltai pakėlė aukštyn, akys 
užsidegė. — Priimt pašalpą iš vokiečio!!.. Ne,
— geriau mirti.

Moteriškė aštriai atstūmė teutoniškąją ran
ką ir sviruojančiais žingsniais pasišalino link 
išėjimo...

Gurklianiškis.

GAL?..

Toli nuo kaimynų 
Tarp pelkių raistinų 

Bakūžė atskirta stovėjo
Aplink ją gojelis 
Baltučių beržfelių 

Šakelės lingavo nuo vėjo
Šakutes nuleidę 
Lyg sesė ant veido 

Kad plaukus šukuodavo ryt.
Saulė iš už šilo 
Patekėjus kilo —

Raselė gausioji oi krito! — 
— Kaip ten iškilmingos 
Gražios ir laimingos 

Vaikystės dienelės tai buvo, 
Taip-gi ir jaunystės <• 
Dienelės—ten vystės 

Dar sapnai ir šiandien nežuvo.
— Palikau bakūžę 
Gojelis kad ūžė 

Lingavo1 ir verkti norėjo, 
Tuomet man sūnelį 
Motušė į kelį 

Ir tėvas — abudu'— lydėjo...
Prabėgo daug laiko 
Jaunuolis iš vaiko 

Išaugti, jau, rodos, galėjo, 
Per metus ir dienas 
Veltui laukiau vienas — 

Tik kauksmas girdėjosi vėjo.
Gal viduj’ giružės 
Jau nėra bakūžės 

Ir gyvų senųjų tėvelių!
Gal turėjo virsti 
Nemeiliai pakirsti 

Ir nieko nekalti berželiai.
Tiktai gal paliko 
Ten ant lauko pliko 

Buvusių berželių kelmeliai;
Lizdų išdraskytų 
Vaikučių išvytų 

Berandą nuliūdę paukšteliai!..

TENAI...

Atskyrė likimas toliausia manę 
Išvijo nelaisvėn rytuose; 
Paskendau liūdnumo giliame sapne 
O širdis bešalo leduose.

Bet tėvynei mano — paliko, tenai 
Lyg gėlę tarp viso gėlyno 
Ir varge paguosti atminė jinai 
Ir ilgėsi sielos ramino.

— Prisiuntė bukietą gėlelių blaivių —
— Tai atmintis man iš tėvynės! — 
O aš tau nors pinsiu vainikus eilių — 
Tau pinsiu iš jausmų krutinės!..

t
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CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

5 NUOŠIMTĮ

■

/*
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Ar Jūsų Vietiniai Bankai Duoda Tiek? Jeigu Ne, Tad 
Kam-gi Jūs Duodatės Savę Išnaudoti?

Ar Jūs Jau Žinote, Kad Centralis Bankas ir Dabar Yra 
Pirmutis iš Visų Kitų Bankų, Kuris nuo Augusto 

Pirmos Dienos, 1920

Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 
Mokėti?

Visi žino, jog dulkių įkvėpimas 
yra nesveika. Visuomet atsar
giai šluokite kambarį. Šluoda
mi grindis, kaurų (karpetų), su
laikyt dulkių lekiojimą, reikia 
vartoti drėgnų pialių (sawdust) 
Bet jeigu kambaris kaurotas, rei
kia sušlapinti laikraštį, sudrasky
ti į mažus šmotelius ir išbarstyti 
ant kaurų. Šluodami, reikia 
šluoti ir tuos popierų šmotelius-- 
jie sugaus dulkes kaip pjaulai ant 
bekauruotų- grindų Nesušlapiky- 
te gerokai popierą ar piaulius 
tik drėgnai.

Dulkindami kambarį nevarto
kite plunksnuotą dulkintoją, nes 
tas neprašalins dulkes iš kamba
rio, tik barstįs per tą patį kam
barį. Vartokite sausą, minkštą 
skudurą ir tankiai iškratykite 
per langą, arba geriaus vartokite 
drėgną skudurą ir tankiai išplau
kite. Tik tokių būdų kalima iš
naikinti dulkes.

Namus, dirbtuves, ir mokinamo 
kambarius, be kaurų, galima iš- 
šluotyt su drėgnu mazguliu.

i! 
i! 
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raus Lietuvoj:
toksinais pagal ,

366 BR0ADWAY, 
ir

SO. BOSTON, MASS.

M. CURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Midi.

Gyvenimo vieta: 2441 E. Grand Boulvard
Telefonas MARKET 2910.

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pristato visiems Lie
tuviams Stubų, Farmą ir Lotų.

Važiuojantiems į Lietuvą išstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikalais 
atsišaukite pas:

Teofilė Slavickaitė,
Gimnazijos mokinė, 

Kalvarijos m.,
Mariampolės apskr.

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Spring 9537.
PIRMUTINIS 

ir 
Seniausias Lietuviškas 

UŽEIGOS NAMAS 
ARBA HOTELIS 

NEW YORKE.
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis 

pas Geo. J. BARTAAIŲ, agentą, nes Jia yra visiems gerai žinomas žmogus. 
Parduoda laivakortes ant visą liniją | Lietuvą ir UI Lietuvos. 
Iimainom ir siunčiam pinigus | visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parūpinant išvažiuojantiems pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžke- 

lio stočių New Yorke pribuvus ii kitą miestą.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivą ir pristatome ją bagažus, žodžiu sakant. pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi 1 musą vlrtmlnttą Agentūrą

GEO. J. BARTAŠIUS,

DIDŽIOJO KARO ATMIN
TIS. *

{Amerikos lietuviams apsakymėlis)

Susirinkę broliai, 
Manęs paklausykit;
Aš jums padainuosiu, 
Naujųją dainelę;

Jos giliausių pradžių, 
Aiškiai pamatysit; 
Kaip graudžiai vaitojo, 
Lietuvos broleliai.

Po visas šaleles, 
Jau metas kelintas;
Kaip raudonas dangus, 
Nuo liepsnų apimtas.

Kaip ūžia kulkos, 
Žemė kūnais dengta; 
Raudonuoja dirvos, 
Kraujais sudrėkytos.

Broliai kraujų lieja, 
Ir teka upeliais;
Namuos verk motina, 
Dejuoja tėvelis.

Neverk motinėle, 
Neverk, tėtušėli; 
Ne tik jūsų vienas, 
Jau žuvo sūnelis.

Daug iš mūs tėvynės, 
Brolių lieja kraują, 
Jų kūnais maitinas, 
Paukščių didžios gaujos.

Gaila, gaila yra, 
Tų mūsų brolelių;
Kurie krint nuo kulkų, 
Kaip medžių lapeliai. 

Mes jų nematysim, 
Per amžius negirdėsim; 
Malonių žodelių, 
Su jais nekalbėsim.

Drauge visi augom, 
Kaipo bijūnėliai;
Mus mažus nešiojo, 
Ačiū motinėlei.

Kaip tiktai paaugom, 
Paguoda tėveliams;
Štai kraują praliejom, 
Svetimoj šalelėj.

Nematysit kapo, 
Kur aš paguldytas; 
Nebūsiu nuo sesių, 
Tankiai aplankytas. 

Nebent tas vėjalis, 
Aplankys švilpdamas; 
Ir teisingą žinią, 
Tėveliams duodamas.

Bet kokia gi nauda, 
Jiems iš to gal būti; 
Kad tėvelių akys, 
Negal nusidžiaugti. 

Dabar da priminsiu, 
Nes jausmas supranta; 
Iš skausmo krūtinės, 
Kad brolis ten krinta.

Kad atvėrė kulka, 
Jo karštų krūtinę; 
Atmena brolelis, 
Vargingų buvimų. 

Ašaroms kruvinoms, 
Paskutiniu kartu; 
Pasakau žodelį, 
Dar čionai ištartų

Daug mūsų brolelių, 
Draugu, išžudino'; 
Jie svetimų žemę, 
Kraujais sudrėkino- 

Kulkos smarkiai ūžė, 
Broliai liejo kraują; 
Šimtai per minutą, 
Kaip žolynai vyto.

Iš skausmo supynęs, 
Šį vainikų nešiu; 
Nuliūdus tarp brolių, 
Kovojančių eisiu. 

Čia kūnais apdengta, 
Margavo žemelė; 
Priimdama kožną, 
Į prieglobą savo.

Sunkius dūsavimus, 
Ši ypata kenčia; 
Atverta krūtinė, 
Su kulka sužeista.

Kruvinas veidelis, 
Akys mirtį rodo;
Sunkūs dūsavimai, 
Labai nusibodo!

Toli mintys plaukia, 
Į Lietuvos šalį;
Ateik palinksminti, 
Mamyte, tėveli.

Gal man lengviau būtų, 
Ant jūs rankų mirti; 
Nereiktų sunkybių, 
Tiek daug pamatyti. 

Ateikit broliukai, 
Draugai giminaičiai; 
Ir prisižiūrėkit, 
Kaip aš kenčiu kančias.

Kad nors kartų gaučia, 
Aš jus pamatyti; 
Ir su Dievo žodžiais, 
Į jus prakalbėti.

Bet skauda man širdį, 
Sunkiausia kentėti; 
Kad jūs mano žodžių, 
Negalit girdėti. 

Ateikit sesutės, 
Atneškit gėlelių; 
Nupinkit vainiką, 
Ant mano kapelio.

z

Tegul ženklas lieka, 
Kur aš paguldytas; 
Kad būčia nuo jūsų, 
Tankiai aplankytas.

Numirsiu čion vienas, 
Nelaimings be jūsų;
Nuo visų per amžius, 
Užmiršime būsiu.

Kūnas bus per dienas, 
Nuo paukščių draskytas: 
Kas-gi nemieliausia, 
Šitai pasakysiu.

Upė nors plačiausia, 
Kraujais raudonuoja;
Ir kaukimas kulkų, 
lįsti nenustoja.

Sudie, nėra laiko, 
Su jumis kalbėti; 
Reik man čia galvelė, 
Gyvastis padėti.

Sudie motinėle, 
Ir senas tėveli;
Sudievu sesutės, 
Mylimi broleliai.

Nors graudžiai raudosit, 
Dienas ir nakteles; - 
Manęs nesulauksit, 
Iš didžiosios karės.

Likit visi sveiki, 
Šitai jau aš mirštu;
O mirties valandoj, 
Aš jūs neužmirštu.

Neužmirškit manęs, 
Atneškit gėlelių; 
Nupinkit vainikų, 
Ant mano kapelio...

PASAKA. ]
Vieną sykį, Rafaelius, garsus 

italų tepliorius papuolė į bėdą. < 
Jis atvyko į Florenciją tikėdamas 
gaut darbą prie naujos bažnyčios, 
bet meistras, po kelių dienų, pa
sakė, jog jam nėra vietos. Tuo
met jis norėjo važiuoti į Milaną, 
bet neturėjo kelionei pinigų ir be 
to buvo kaltas už apsistojimo ir 
pragyvenimo iškaščius. Išvažia
vimas jam nerūpėjo, nes jis buvo 
geras vaikšeiotojas, bet žinojo, 
jeigu neužmokės viešbučio savi
ninkui ką kaltas, savininkas pa
ims jo teptukus ir drapanas, be 
tų negalės gaut darbą Milane. 
Galų gale nežinojo ką daryti ir 
kuomet viešbučio savininkas būti
nai reikalavo pinigų. Rafaelius 
atsisėdo prie stalo savo kambaryj 
ir numaliavojo tris auksinius du
katus ant stalo. Susidėjęs visus 
savo daiktus - laukė. Kuomet 
savininkas atėjo į jo kambarį, Ra
faelius rodydamas pirštu į stalą 
ir sako: “Ten tamstos pinigai. 
Prašau nunešt mano daiktus že
myn. Galėsi pasilikt likusius.”

Savininkas su mielu noru patar
navo, mislidamas apie dovaną už 
patarnavimą. Savihinkas džiaugs
mingai sugrįžo į tik apleistą kam
barį. Kuomet norėjo imt pini
ngus nuo stalo, rado jog tik tep- 
liojimas. *

Yra tūkstančiai apgavikų šioje 
šalyje, kurie moka už savo išlai
das tokių pat būdų kaip Rafae
lius vartojo. Jie nupiešia puikų 
paveikslą ateitinių dividendų ir 
naudų ant tavo stalo, bet jie nu
piešia tą žodžiais ir prižadėjimais 
vieton teptuko ir melavimo. Jie 
žada duot jums daugiau negu kai 
kada gavote už pinigus, kurios 
jiems paskolinote. Jie sako 
“Laikyk reštą” ir išeina su tavo 
taupytais pinigais ir Laisvės bo- 
nais kišenyje, lieka tau tik pa
veikslas ant stalo viršaus.

Sulyg virš minėtos pasakos, 
daug metų po to atsitikimo, vie
nas keliauninkas pažino to paveik
slo vertę ir užmokėjo viešbučio 
savininkui penkias-dešimt dolerių 
už stalo viršų. Bet keliauninkas 

| nemokės tau vertę už neatsakomų 
akcijų certifikatą - perdaug jų 
randasi. Atsargiai peržiūrėk, 
kas ant stalo nupiešta. Neatsako
mos akcijos nepakęs gerą peržiū
rėjimą.

Bet valdžios užstatai, kaip Ka
rės Taupymo Ženklai, Laisvės 
Bonai ir kiti kęs nuodugnu išty
rinėjimą, jie apsaugoti ir pelningi, 
nes už jų stovi tvirtumas vienos 
iš stipriausių tautų.

Pirkite Karės Taupymo ženkle
lius.

Ar bedievis yra bedievis,
k

AR GALI BŪTI PASAULY-1 anuos dangaus sutvarkytuo- 
JE TAIP VADINAM6JŲ

TIKRŲJŲ BEDIEVIŲ?
------------ ]

Atsakydamas į šį klausimų ■ 
iškalno sakau kad negali būti. < 
Jei kas sakosi netikįs į Dievų, i 
tai netiesa, nes tokie vien tik 1 
abejoja arba dvejoja, ar yra i 
Dievas ar ne, o jie pasigarsi- i 
na visai netikį. Tokie žmonės : 
pradėjo abejoti, žinoma, be- 1 
skaitydami arba beklausyda- i 
mi netikusių raštų knygų, tai 1 
kad tik jie patys panūstų ir 
pradėtų skaityti ir klausyti ge
rų skaitymų, tai pątys pama
tytų kad ūmai prašalintų abe
jones iš savo galvos.

Tie žmonės kurie sako būk 
netikį, jie tikrai nori netikėti 
bet labai sunkiai prisieina 
jiems taip padaryti, nes pasa
kyti tai lengva, kad aš neti
kiu, bet labai sunku savo pa
sakymų argumentais patvir
tinti. Tikėjimo sutvirtinimui 
argumentai yra labai aiškūs ir 
skaitlingi; nes turi tvirtus pa
grindus ir išvadus (conclusi- 
vus) priparodymus. Sakau 
“labai sunku savo pasakymų 
argumentais patvirtinti, nes, 
nors be paliovos atkartotum 
užsidengęs ranka akis kad ne
matytum saulės, būk nėra sau
lės, arba netikiu kad saulė eg
zistuoja, tai nei vienų neįti
kintum tuomi kad tu pats ne
tiki kad yra saulė! Nors ar- Į 
gumentai arba priparodymai 
kad yra Dievas yra labai aiš
kūs ir išvadūs (coclusive), ta
čiaus jie neturi tokios spėkos 
kad galėtų uždaryti burnų 
tam, kas nori sakyti “aš ne
tikiu” arba kitais žodžiais, 
kad visus verste priverstų ti
kėti, nes priverstas darbas nie
kam netikęs, neigi už privers
tų darbų galima tikėtis kokio 
nuopelno arba uždarbio tikro
je to žodžio prasmėje. Jokie 
argumentai neįtikins to kas 
turi priešingų užsikirtimų 
(praejudicium) arba kas turi 
kvailų užsikirtimų. Kokiu bū
du įtikinsi tokį asmenį kuris 
nenori nei klausyti nei skai
tyti tavo argumentų, arba ku- 

i ris absurdų laiko už tiesų, o 
tiesų už absurdų (pasvaigimas, 
kvailybė). Pavyzdan, kas 

, tvirtintų būk didžiausi moks
lai svarbiausi nauji išradimai 
įvyko visi vien tik proga be 

’ jokio mokslo vyrų pasistengi
mo bei pasišventimo tyrinėji- 

: me mokslo šakų! Kas sakytų 
. būk vogimas, paleistuvystė, 
. girtuoklystė ir kiti piktieji ne

dorų žmonių pasielgimai net 
ir pati žmogžudystė neyra jo
kiomis ydomis — net girtų 
tuos pasielgimus arba vadintų 
juos žmogaus tobulystėmis, ar 
gerais darbais. Kvailybė tai 
yra tik žmogaus silpnumas, 
užsikirtimas tai lygiai taip vei
kia ant žmogaus proto, kaip 
verštuvas (brake) ant tekinių 
(ratų) sustabdo visų veikimų. 
Tai aiškus dalykas kodėl mū
sų dienose randasi toksai di
dis žmonių skaičius nepaisan
čių tikėjimo dalykų—tai yra 
ne kas kitas vien tik jų pačių 
ignoracija. Pasistengsime to
liaus viskų išdėstyti.

Pasaulio Stebėtinas Surėdy
mas—Gamtos Dėsniai—Kiek
vienas Gyvas ir Negyvas 

Sutvėrimas Pildo Gamtos 
Dėsnius (įstatus).

Mokslai astronomijos, fizi
kos, ir chemijos aiškiai parodo 
kad kiekvienas negyvas daik
tas, „nuo didžiausių žvaigždžių 
iki mažiausios dulkelės yra pa
duotais sutvarkytiems dės
niams visose savo atmainose ir 
krutėjimuose. Taip pat reikia 
pripažinti ir apie gyvūnus ar
ba gyvuosius daiktus — kaipo 
tai augalus, gyvulius, ir žmo
nes; kiekviena rūšis arba veis
lė auga, išsirituliuoja, ir vei
kia arba kruta vienodu būdu. 
Visa visata (universum) su
jungta ir sudėliota (complica- 
ta) į vienų neišmatuojamų di
dybę, kaipo kokia neišsaikuo- 
jama mašinerija kurios dalys 
stebėtinai sutaikintos tarnau
ja- viena kitai. Paveizdėk Į

sius kūnų judėjimus, nuoste- 
bingus gyvūnų kūnų sutaisy- 
mus ir jų organus arba narius, 
kaipo regėjimų, girdėjimų, į- 
domius žemesniųjų gyvulių į- 
stinktus (atjautimus) būtent, 
bitelių ir skruzdėlių darbštų- ( 
mų, paukštelių lizdelių . pyni
mo gabumų, į prakilniausias 
žmogaus pažangus moksle, li
teratūroje (rašliava), amatuo
se — tas viskas tai yra vien 
tik prigimties įstatų veikmės. 
Tai gėdėkis žmogau kuris drį
sti save vadinti bedieviu — 
tai vadini bepročiu — “tarė 
beprotis širdyje savo, Dievo 
nėra”, žodžiai Psalmininko.

Ištikrųjų, žmogus protaująs 
jokiu būdu negali nei galvon 
prileisti kad tokių prakilnių 
dėsnių (lex) ir tokia daugybė 
būtų galėjusi proga atsirasti 
be jokio architekto arba be jo
kio autoriaus visoje pilnumo
je iki mažiausių smulkmenų, 
ar atsirasti be jokios išmin
ties išgalvojimo be jokios pro
tingos priežasties. Vien pro- 
tingiausis įstatų Davėjas galė
jo viskų taip puikiai sutvar
kyti ir sutaisyti kad savo kru
tėjimais ir triūsais kiekvienas 
atsiektų geidžiamuosius tiks
lus. Tas įstatų arba dėsnių 
Davėjas turi būti begalinės iš
minties. Jisai turi turėti liuo- 
sų valių, nes Jis ir žmogui da
vė tą pačių spėkų, nes nieks 
kitam negali duoti to, ko pats 
neturi. Tiktai vienintelis to 
viso išaiškinimas protingas 
gali būti ir tikrai yra, tai kad 
Dievas viskų sutvėrė iš nieko, 
ir viskų užlaiko, sutvarko ir 
valdo. Jisai sutverdamas net 
ir žmogaus sielų (dūšių) su vi
somis spėkomis ne nuo savęs 
atskyrė dalį o žmogui jų su
teikė, kaipo randasi tokių ne
išmanančių žmonių kurie nori 
tai tvirtinti, bet savo begali
ne galybe sutvėrė ir dabar su
tveria naujus sutvėrimus, nau
jas sielas su visomis žmogaus 
spėkomis.

Nei taip vadinamųjų mate
rialistų evoliucijos svajonė ne
gali išaiškinti fiziškomis ir 
chemiškomis kažkokių dėsnių 
jėgomis medžiagos krutėjimo 
iš kur jis atsirado, daug ma
žiau gyvybės iš kur ta atsira
do ir atsiranda; nėra nei kal
bos apie jausmus, protų ir iš
mintį žmogaus. Jei tu patsai 
žmogau, kuris statai save iš
mintingiausiu iš visų Dievo 
sutvėrimų, nežinai kokiu bū
du krutini savo rankų, keli sa
vo kojų, matai ir girdi, kaip 
suprasi kokiu būdu išmanai ir 
pažįsti kitus Dievo sutvėri
mus? Visas tas jėgas priskai- 

• tyti vien medžiagai ir negy
voms jėgoms tai būtų šlyk- 

, ščiausias absurdas (pasvaigi- 
mas) ir beprotystė!

i Nei tas užmetimas nieku ne- 
į sipriešina Dievo surėdymui, 
, kad pasaulyje randasi daug 
. pikto — nesipriešina nei Die

vo išminčiai. Nes kas pas žmo
nes yra > skaitoma kartais di
džiausia išmintis, tai pas Die
vų kvailumas, o priešingai ir 
būna; ko mes nesuprantame 
tai privalome priskaityti ne 
Dievui, tiktai silpnumui savo 
proto. Gamtoje randame daug 
daugiau nesuprantamų daly
kų, o vienok tikime autorite^ 
tams mokslo vyrų nepriskai- 
tydami jų neišminčiai. Tai 
kodėl nenorime tikėti Dievo 
apreikštoms tiesoms?

sitikimus, būtent užtemimus 
saulės ir mėnesio ir kometų pa
sirodymus ir jų sugrįžimus, 
jog galima iš kalno tai įspėti 
ir tikrai pranešti kuomet tai 
įvyks, (b) Fizikoje, balso, ši
lumos, šviesos, ir elektrikos 
dėsniai visuomet veikia taip 
vienodai ir tobulai jog jų re
zultatai (pasekmės) galima iš- 
augšto numanyti su matema
tiškuoju užsitikrinimu. (c) 
Chemijoje, atomai (mažiau
sios dalelės iš kurių susideda 
kūnai) atrandami turi tokius 
pritraukimus (attractio) vie
nas kito vienodus ir tokius 
lipšnumus (affinitas) susi- 
kergti su vienas kitu (combi- 
nare) ir tai pagal susteigtų 
dėsnių. Visose kitose gamtos 
mokslo tirinėjimo šakose tas 
pats taisykliškumas yra patė- 
myjamas. * Visur suleidus vie
nodus veiksnius prie vienodų 
aplinkybių tampa vienodos 
veikmės arba pasekmės. Tai
gi sakyk žmogau, ar tas gali 
atsitikti be jokios išminties be 
jokio gyvuojančio proto? Ar 
drįstum sakyti būk laikrodėlis 
pats pasidarė?

(Astronomija mokslas apie 
žvaigždes, fizika mokslas apie 
gamtos ore apsireiškimus ir 
kaikurias jėgas, chemija mok
slas apie gamtos kūnų dalis ir 
jų jėgas).

(2) Gyvuočių kūnų medžia
ga yra pavaldi dėsniams: — 
(a) Visų gyvuočių kūnai yra 
pavaldūs nustatytiems dės
niams penėjimo, augimo, ir 
veislinimosi arba vaisinimosi 
(reproductio). Augalai (plau
ta), gyvuliai, ir žmonės išsi
rituliuoja (išrietėti lot. evol- 
vere) vien tik iš vienos aky
tės (cell) gyvuojančios — tai
gi žmogui galvojančiam tie 
dalykai yra gana stebėtini. 
Augštesniuose gyvybės krie- 
suose (forma), pavyzdin, žmo
guje, ta viena akytė daug kar
tų pasidaugina savimi, palen
gva arba laipsniuotai (grada- 
tim) susidėsto labai sukompli
kuoti (supinti) sargunai (or- 
ganum) kaipo tai akys, asys, 
širdis ir jaknos. (b) Kiekvie
nas gyvasai daiktas turi spė
kų atnaujinti savo sunaudotų- 
sias dalis. (Bandyk išaiškinti, 
jei gali, iš kur jis gauna tų 
spėkų), (c) Žemesniųjų gy
vulių tarpe kiekvienas indivi- 
duas (nepadalinamasai) tos 
pačios veislės (rūšies) yra ap
rūpintas tų pačių geismų 
skaitlnuni ir tais pačiais palin
kimais pasieškoti sau maisto, 
gyvybės apsigynimo, tos pa
čios veislės pasidauginimo, ir 
savo jaunos atvestos pape
rėtos veislės aprūpinimo ar
ba kaipo globėjimo auklėji
mo. (d) Taip pat reikia pri
pažinti kaslink žmogaus ir 
dar daugiau, kuris turi sa
vo prigimtuosius palinki
mus atsakančius savo pro
tingam prigimimui. Trau-

Platesnis Paaiškinimas Gam
tos Dėsnių.

Jau matėme kad kiekvienas 
negyvas ir gyvas sutvėrimas 
pildo gamtos dėsnius, tai iš to 
išeina kad visa visata (univer
sum) yna paklusna dėsniui ir 
ta žinia tai yra tikras pagrin
das gamtos mokslo.

(1) Negyvoji medžiaga(ma- 
terija) yra tikrai pavaldi dės
niui (įstatymui): —k(a) astro
nomijoje dėsniai kuriuos Kep
leris ir Newtonas yra priparo- 
dę kad dangaus kūnai (žvaig
ždės ir kometos) yra sutaikin
tos kaipo tikra mechaniška sy- 
stema parodo reguliariškus at

kiemas geismu tiesos ir gro
žės meile, jo protas siekiasi 
prie nuostabių mokslo šakų, 
ir išdaro stebėtinas padan
gas rašliavoje ir amate 
(ars). Savo krutėjimuose ar
ba triūsuose ir jis yra paves
tas nustatytiems dėsniams, jo 
minties dėsniai lyginasi auga
lo sėklelei, kuri išsiplėtoja pa
lengvėle į stambų, lapus, ir į 
žiedus, paskiaus į vaisių, ir-gi 
pavestas augimo dėsniams.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO
“Darbininko” Knygyne gar 

Įima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja-, 
me persiuntime į Lietuvų.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvų ir į ki
ta* šalis.

“DARBININKAS,”

LIETUVIAI! AR JŪS JAU ŽINOTE?
Kad

Kuris

MOKĖS 6-Ę

Buvo

LIETUVIŲ PREKYBOS

t fe

ATEIKITE CENTRALIN BENDRAN LIETUVIU 
BANKAN IR GAUSITE!

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
32-34 CR0S8 ST.,

BOSTON, MASS.

1
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DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS

Rugpiučio 1 d. š. m. bus išva
žiavimas Naujos Anglijos Pilu. 
Blv., kuris ant augšto kalno 
“Palts Hill” arba Mattapan, 
Mass.

Piknikas prasidės iš ryto de
šimtą valandą, po pirmų Šv. Mi
šių Vieta yra labai tinkama, 
jau linksmesnės nėra kitos kaip 
“Palts Hill”. Tikiames, kad at
važiavę negalės atsigėrėt tokiai 
puikia vieta ir pakvėpuot tyrų 
orų. Taip-gi yra vietos žeidimui 
visokiems ratams ir tt. Bus ska
nių valgių ir skanių blaivų gėri
mų. Prie progos turiu priminti, 
kad bus iš toly atvažiavusių kal
bėtojų, dainų, įvairių. lenktynių 
ir virvės traukimų.

Iš apielinkių kolionijų galima 
privažioti gatvekariais, nes ten 
eina į vietą.

Kelrodys iš Boston’o ir apielin
kių kolionijų reikia važiuoti Ele
vatorių iki Forest Hills, nuo ten 
paimti gatvėkarį Milton ir dave- 
ža iki vietai. Ten nurodys kur 
vieta bus piknikui.

KAS TAI YRA ALKOOLIKAS?
Catholic Temperance Advocate 

štai ką paduoda: >

Daktaras Seiffert, Vokietijos 
mieste vadiname Bethen žmonijos 
sveikatos priveizdėtojas, nesenai 
yra pkrašęs brošiūrą apie bandy
mą gydyti taip vadinamųjų alko- 
olinių ligonių arba alkoolikų, 
ypač gelžkelio tarnų tarpe, kurio
je jis parodo, kas tai yra ALKO- 
OLIS. .

‘ ‘ Akoolikais ’ ’ reikia vadint tuos 
kurie turi pajunkimą gerti alko- 
olį po mažai, arba retai po daug. 
Paprastai vadina alkoolikai tiktai 
tuos, kurie po daug alkoolio geria 
arba turi pajunkimą gerti po 
daug ant syk. Tai netinka, nes 
kurie po daug geria ant syk, tai 
veik visuomet yra ąlkooliniais li
goniais,
kuomet prasideda liga, 
mas iš 
toksai; mažais laipsniais net ne- 
jaučiomis arba nepasaugojant at
sitinka. Taigi, reguliariškai kas 
geria alkoolį nevien gali susilauk
ti alkoolinės ligos, bet ir turi su
silaukti jos arba tapti arba tapta 
alkoolinių ligonių. Nėra tokios 
taisyklės, kiek alkoolio sugėrus 
prasideda liga, 
mens kūno sudėjimas kaipo tai 
smegenų ir kitų narių nevienodas 
taigi nevienodai pasipriešina al
koolio veikime.

Iš to pat laikraščio:

Bet sunku patėmyti
Perėji- 

alkooliko į ligonį būna

Rengėjai.

SUSILAUKĖ SUNAUS
Pereitą nedėlią Juozas ir Pe

tronėlė • Markelioniai susilaukė 
pirmutinio kudykio-sųnaus.

brangaus gėralo duok tam gyvu
lėliui paragauti kalis lašelius to 
skysčio. Saugiai padabok tą gy- 
vuliukę per kokais penkidliką mi- 
nutų. Jei už penkiolikos minu- 
tu pamatysi ant to gyvuliuko vei
delio smagų . nusišypsojimą, tai 
gali ir pats bebaimės gerti Jei 
gyvuliukas pastips, tai negerk, 
palik tą gėralą!
I Su Gvinėjos kiauliuke gali da
ryti . bandymus tiktai tris sykius. 
Po trijų kartų veik negalima spė
ti, ar tas gyvuliukas gyvas ar 
mirtinai girtas.

Darant bandymus ant taip va
dinamųjų anglų kalboje COCK- 
TAILS, pirmiausiai reikia išimti 
vyšninį kamštį, nes tas gyvulėlis 
suės vyšnią ir neragaus gėralo.

Yra ant pardavimo mažyčių dė- 
žučių į kurias teipa keturios kiau
liukės. Ta dėžutė lengvai telpa 
į naktinių marškinių kišenių, ar
ba galima ją nešioti mažame mo
terų krepšelyje.

Tas yra juokinga, bet labai pa
mokinantis.

MONTREAL, CANADA. 
Pranešimas.

Man pagyvenus Montreal’io mieste 
toko užrašyti nekurtoms šėrus dėt Lie
tuvių Prekybos Bendrovės. Bet buvo 
tokią kurie norėjo, bet negalėjo tuo- 
ml kartu su pinigais buvo trumpa. 
Tokiu budu paliko neužsirašę, o paža
dėjo prie pirmos progos prisidėti. Ku
rie galėsite pasiųskite patįs, o kurie 
negalėtumėt, malonėkite kreiptis prie 
Juozo A. Bruknio gerai žinomo vietos 
lietuviams, o jis pagelbės visiems.

405 7-th St, So. Boston, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 

kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietą 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

SENOJI SISTEMA JAU MI
RUS.

t DIDINAS SKĖČIUS

Vaikų vasarinėj mokykloj 
kinių skaičius didinas.

Kiekvieno as- liepos

mo-
Netru 

kus bus įsteigtas naujas skyrius. 
Dabar yra septyni skyriai. Mo
kinių sveikata bus Dr. Landžiaus 
priežiūroj, kurs klebonui norint 
sutiko kelis sykius sąvaitėje atsi
lankyti į mokyklą.

IKI TREČIAI IR KETVIRTAI 
GENTKARTEI.

ATVĖSO.
Po pereitos sąvaitės kaitrų ir 

po subatos lietaus su perkūnija, 
oras žymiai atvėso.

SUSIRINKIMAS KATALIKŲ 
VIENYBĖS.

Liepos 30 d. pėtnyčios vakare 
bus susirinkimas Katalikų Vieny
bės, Šv. Petro bažnytinėj svetai
nėj 7:30 vai.

Visų narių prašome atsilankyti 
nes turėsime galutinai prisirengti 
prie pikniko, ir apkalbėti rengimo 
didžiulio mass-mitingo, kurs grai- 
tu laiku turės įvykti, didžiausioj 
miesto salėj ir bonų pardavinėji
mas. Ir išnešti rezoliucija, kad S. 
V. valdžia kogreieiausia pripa
žintu Lietuvos respubliką.

SUSIRINKIMAS.
Tautos į’ondo 11 sykriaus susi

rinkimas bus Šv. Petro Bažnyti
nėje salėje Ketvergo vakare, Lie
pos 29 d., 7:30 vai vak. 1920 m. 
Bus išduotas raportas pikniko. 
Avestkite naujų narių.

Pirm. P. P. Špokas

PRANEŠIMAS.
Mot. Sąjungos Mass. ir Mai

ne Apskričio išvažiavimas į- 
vyks Rugsėjo (Sept.)5 d. Mon
tello, Mass- ant p. Kvaracie- 
jaus ūkės.

Apskr. pirm. O. Jankienė.

Šimtą metų atgal, yra mirusi 
moteris girtuoklė. Miesto vadi
namo Bonn Universiteto Profeso
rius Peelman studiavo istoriją gi
mimų, gyvenimų ir mirčių visų 
ainių iš tos girtuoklės paeinančių. 
Štai ką jis surado: 162 tai buvo 
tikrieji elgetos (ubagai), 100 bu
vo neteisėto j 
moteriškos lyties kurios gyveni
mą darė palestuvaudamos, 61 gy
veno vargšij prieglaudoj, 1 buvo 
pasmerktas žmogžudys, o 76 bu
vo pasmerkti baisiai kriminalais 
(valdžiai prasižengusiais). Tos 
vienos girtuoklės moteries ainių 
visi prasikaltimai valstijai atsėjo 
1.200.000, tai baisus rekordas (su-' 
skaitliavimas). Tai ar galima 
peikti valdžią kurį stengiasi atsi
kratyti nuo girtuoklių? 
i Iš to pat laikraščio:

Tas išsireiškimas anglį] kalbos 
SAFETY FIRST pirmių pirmiau
sia pats apsisaugok, labai čia 
tinka.
; Saugus skaitytojas New Yorko 
laikraščio vadinamo “Tribūne,” 
kuris pasitiki, kad smagurys ne
sumažėja pasisaugojant nuo to
kių nelaimių kaipo žudymas sa
vęs, pasaulio sekančia sugestija. 
'“Tribūno” Redaktoriui.
Garbusis Tamsta: Saugiai per

skaityk šitą pastabą. Ji gali 
šiandien Tamstos gyvybę užlaiky
ti. Kad apsilenkus užsinodini- 
ino medinių alkoolių, nešiokis ki
šenėje Gvinėjos kiauliukę. Pirm 
paragausiant medinio alkoolio to

ANTRA DIDELĖ PRAMOGA.
L. D. S. , N. A. A. Rengimo 

Komisija laikė susirinkimą 25 d. 
“Darbininko-” kambariose

Į Susirinkimą atsilankė iš visų ko- 
lionijų delegatai. Pilna sutrau
ka padarė nuo AVorcester’io reng
to koncerto ir išvažiavimo 27 d. 
birželio š. m. Taip-gi nutarta 
rengti kitą pikniką 8 d. rugpiu- 
čio š. m. ilontello, Mass. ant Juo
zapo Vordžiaus ūkės. Gražiau
sioje apie Montello vietoje. Ir 
nutarta kviesti visuomenę, orga
nizacijas, koop., draugijas ir pa
vienius rėmėjus viešai.

Pelnas skiriamas dėl Lietuvos 
Krikščionių Demokratų partijos, 
atsikreipiame į visus chorus ir 
kitas organizacijas, kad nerengtu
mėte ant tos dienos pramogų, o

gimimo, 181 buvoldaI^rvautuinete mūsų rengiamam
išvažiavime. Mes pilnai užganė
dinsime visuomenę, o tamstų atsi
lankymas atneš puikią naudą 
krikščioniškai Lietuvai.

Rengimo Komisija
Z. Klapatauskas 
M. Žukauskaitė

įg~~-v.

[Įįl/oc^^
’ bereikalingas

IŠGĄSTIS.
Vartodamas fontani- ’i 

nę plunksną, praša- I 
linai visus nesmagu- I 
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, I 
$3, $3.50, $4, $5 ir I 

F augščiau. j
l Užsisakyk liaudie, I 

gausi Lietuvos žem- I 
i lapį dykai- 
I “DARBININKAS”

244 W. Broadway» 
L South Boston, Mass. I

TĖMYKITE!
Subatos numeryje tilps A. L. 

Pilnųjų Blaivininkų Susiv. N. 
A. Apskričio rengiamo išvažia
vimo 1 d. rugpiūčė paskelbi
mas. ,

Bus nurodyta kelrodis, kas 
svarbiausia iš toliaus atvažia
vusiems ir taip-gi abelna pro
grama.

DUETAS-"APSIVILKČIAU ČIGONO RŪB^.
“Darbininko” knygynas gavo ką tik naujai išleistų 

Šimkaus kompozicijos dainų vienam balsui ir duetams.
Pasiskubinkite nusipirkti, nes turime neperdaugiau- 
Su užsakymu siųskite ir pinigus.šia.

Naujausios dainos yra šios:
Duetas “Apsivilkčiau čigono rūbą” ...................................
Darbininko daina (mišram chorui) .......................... .....
Kaip raiba paukštutė (solo)-................................1.......
Atsisveikinimai su giria (mlšram chorui) .....................
Ilgu, ilgu ir Jau atėjo rudenėlis (4 lygiems balsams) 
Plaukia sau laivelis (duetas) antra laida ...................
Kur bakūže samanota (vienam balsui) ...........................

Mos dolsot yra m liaudies dainos, bet originali kompozicija.

,..|L0O 
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SUEIKI[TE.

L. R. Kr. Rėmėjų skyriaus 
susirinkimas įvyks ketverge 
29 d. Liepos (July) 8 v. v. baž
nytinėje salėje. Yra labai svar
bus, nes delegatai bus renka- 
miį seimų. Todėl visi malonė
kite atsilankyti.

Pirm. O. J.

Tėmykite. it
Lietuvos laikraščiai pilni 

indomių naujienų. Lietuvos 
laikraščių įgalima gauti “Dar
bininke”. •• <•

Už dolarinę gausite 20 ekz., 
už 50c. gausite 10 ekz.

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

(dzūkiška). Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui • 
Jojau dieną (augštm balsui) Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui 
Ko liūdit, sveteliai? Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui..........
Lihgo (latviška). Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui'........ 
Saulelė raudona. Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui ..............
Siuntė mane motinėlė. Liaudies daina. Solo balsui ir pljanni .... 
Skyniau skynimėli. Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui ..........
Šventoji Naktis. Parašė M. Petrauskas. Išleido ALRK. Varg. Sąj. $2.00 
Šią nakdaly (dzūkiškai) Liaudies daina. Solo balsui ir pijanul 
Tykiai Nemunėlis teka. Liaudies daina. Solo baisuj ir pijanul 
Už šillngėll. Liaudies daina. Solo balsui Ir pijanul ..;................
Vai aš pakirsčiau. Liaudies daina. Solo balsui ir pljanui..............

K

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVER
TŲ.

Eilės pritaikintos sulyg šių 
dienų.* Tinka visiems: tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstam i ejn s. 
Parduodame 1 tuziną popie

rų ir 1 tuziną konvertų 
už.............. 30c.

“DARBININKAS”, 
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Šv. Jono Evangelisto Pašalpinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pibmininkas — Motiejus Zloba,

539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pikmininkas — Jonas Galinis,

• 20 Vinfield St., So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Jonas ęiineckis,

277 Silver St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. M. Brikaitė,

47 Vale St, So. Boston, Mass. 
Kastebius — Andrius Naudžiūnas,

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Step. Navickas,

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ą 
vaL po pietą Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

Pirm dvidešimties metų vi
sokį vaistai buvo siūlomi žmo
nėms gražiausiais vardais. 
Puikūs kvapsniai, padeda vi
sokiose ligose etc. skrajojo ap
garsinimais. Medicinos ir vais- 
tinyčių vardas tuomet buvo 
pavojuje. Bet, laimė, senoji 
sistema jau negyvuoja. Šian
dien visi padorūs vaistų išdir
bėjai priislaiko augščiausiame 
laipsnyje teisybės ir turi žmo
nių pasitikėjimą. Trinerio A- 
merikinis Eliksiras iš Kartaus 
Vyno visuomet prigulėjo prie 
tų vaistų, kuriuos aptiekorius 
gali patarti savo kostume- 
riams su įsitiiknimu, kad tas 
vaistas tikrai yra gera pagel- 
ba. Trinerio Amerikinis Etik- 
siras iš Kartaus Vyno tai tik
rai geras tokiame laipsnyje, 
kaip jis nurodo, tai yra nuo už
kietėjimo, blogo apetito, iš
pūtimo, galvos skaudėjimo, 
nervuotumo ir kitokių pilvo 
betvarkių. Visi kiti Trinerio 
vaistai: Trinerio Linementas, 
Trinerio Cougli Sedative, Tri
nerio Antiputrinas ir Trinerio 
Angelica Bitter Tonic etc.) y- 
ra tikrai pasitikėtini.—Joseph 
Triner Company, 1333-45 S. 
Ashland Avė., Chicago, BĮ.

Paieškome vedėjo kooperaty
viškoj krautuvėj. Gera mokes
tis, geram žmogui. Reikalinga 
ir kaucija. Delei platesniu in
formacijų kreipkitės šiuo adresų: 

Juozas Kralikas
1 P. O. Bos 202, St. Clair, Pa.

ANT PARDAVIMO
krutančių paveikslą teatras. Dailiai 
įtaisytas apgyventoje lietuvių koloni
joj. Parsiduoda delei svarbių priežas
čių. Klauskite “Darbininko Adm. M. 
G. W.

, PARSIDUODA
keturių kambarių visai nauji rakan
dai. Galite Imti kartu su naujai Iš
taisytais rūmais, renda pigi.

P. WOBŪLAS,
43 — 6th St, So. Boston, Mass. 

(Ant trečią lubų)

ANT PARDAVIMO 
MEDINIS NAMAS. 

Gas’ai ir Skiepas Cementuotas.
Viskas geroje tvarkoje. Parsiduos 

pigiai. Savininkas gyvena ant vietos. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver St., So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 2488

SEYMOUR
LIETUVIS

DR. J. C. LANDŽIUS
i! 
i!

' j!
Gydytojas ir Chirurgas. ; * 

Gydo aštrias ir chroniškas ligas i 1 
H 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
it 
ir 
i!

care. J ■

vyrą, motorą Ir vaiką. 
Egzaminuoja kraują, spjaudalus, 

šlapumą Ir tt savo labo
ratorijoj.

Sutelkia #atarimus laiškais kitur 
gyvenantiems.

Adresas:
366 B’way, So. Boston, Mass.

(KAMBARIO No. 1) 
(LDS. Name. Kamp. E ir B’vvay) 
VALANDOS:

nuo 9—11 iš ryto
2— 4 po piet
7— 9 vakare.

------------

Ieškau sunaus Antano šetkauska. 
Prieš karą gyveno Amerike. Buvo jū
reivis (matrosas). Plaukinėjo po vi
sas mares. Gal jo nėra gyvo.. Tai jo 
paties arba žinančią apie jo likimą 
labai meldžiu rašyti šiuo adresu: Ur
šulė šetkauskienė, Rokiškio dpskr., 
Pandėlio vaiši., Kaliomiesčio k. LITU
OJAMA.

I

Ieškau Petro Tumėno. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jo tėvas mirė, liko 
turtas. Jį žinantieji praneškite jam. 
Tegu atsišaukia pats arba kas jį žino 
šiuo adresu: Antanas Bukauskas, Ro
kiškio apskr., Pandėlio vaiši., Buivi- 
diškio k. LITHVANIA.

Pitone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

. 9—10 val- rytoPnėmono vai.; g_8 „ vakJapo 
Po pietą pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Phlladeiphia, Pa. I
F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
11A Broadsoay, So. Boston, Mass.

TEL’S S. B 441 ir 2334 
Gyvenimo vieta:

15 Annapolis St., Dorchester, Mass. 
Columbia 9159-J.

Europiniu miltelių nuo prakai
tavimo ir dvokimo kojų. Var
tojant tuos miltelius užtikrinam, 
kad kojos išgys ir prakaitavimas 
nedvoks kaina 25 c. Atsiųski 
25 c., o mes prisiųsim užtektinai 
kad išgydyt kojas. Reikalaujam 
agentų. C. Adams 720 E. Gi- 
rard Avė., Philiadelphia, Pa.

U . .................
u

J

PLAUKAI!
Nušipę, praretėję, plaiskanuo- 

ta galva, niežėjimas, žilimas ir 
kitos odos galvos ligos pasek
mingai prašalinama.

Persitikrinimui gausite prabai 
gyduolią jei prisiąsite 24c. po du 
centu stampomis ir savo adre
są.

Westem Chemical Co.,
P. O. Box 9, Wilkes-Barre, Pa.

D. L. K. Keistučio Dr-jos. 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.
X,

Pibmininkas — Motiejus Versiackas, 
105 Silver St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pibi£ininkas — M. Žarkauskas, 
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Pbot. Rašt. — Juozapas Vinkevičius, 
147 W. 6-th St, So. Bostbn, Mass. 

Fin. Rašt. — Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St, Dorchester, Mase 

KASiEBrus — Andrius Zalieckas,
140 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Antanas Gruodis,
550 Medford St., Charlestown, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čią vai. po pietą po num. 198
Hanover St, Boston, Mass.

i

i! 
i! 
i! 
i!

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Pibmininkas — A. Kmitas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vicz-Pibmtninkas — J. Kavollunas,
63 Gold St, So. Boston, Mass. 

Pbotokoiu Rašt. — J. Andrillunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis,
140 Bowen St, JSo. Boston, Mass. 

Kasusius — S. Gižius,
377 Broadvay, So. Boston, Mass. 

Maišalka — F. Lukoševičius,

^5 
.60 
.20 
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Užsisakant vieną egz., apart pažymėtos kainos ma-i 
lonėkite prirokuoti 10 centų persiuntimo lėšų. Užsisakant 
daugiaus negu vieną egz., persiunčiame dykai.

“DARBININKAS”
242-244 W. Broadway, So. Boston Z7, Mass.

REIKALAVIMAI.
PAIEŠKOJIMAI IR

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” kaitytojams 1 
sykį į metus už dykų, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Reikalingas Partneris
į krutančią paveikslą teatrą. Kas no
rėtą įstoti į minėtą biznį, užklauskite 
“Darbininko” Administracijoj M. S. W.

REIKALINGAS VARGO
NININKAS, 

kuris galėtų užimti ir vaiką moky
tojaus vietą. Išlygos geros. Kreiptis 
šiuo antrašu:

KUN. J. ŠIMKUS,
720 rue Parthenais, Montreal, Canada.

Parsiduoda forničius, mažai var
toti labai pigiai. Priežastis par
davimo savininkas važiuoja į Lie
tuvą. Matyti galima bile kada. 

A. Neviera,
188 Gold St., So. Boston, Mass. 
Ant trečių lubų.

Ant pardavimo
Bolinė (Pool room). Parsidiuo- 

da pigiai, nes savininkas nori va
žiuoti į Lietuvą. Delei informa
cijų kreipkitės prie L. Valeckas 
16 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
du automobiliu. Vienas overland, ki
tas lordas už labai mažą prekę. Kas 
myli pasivažinėti. Fordas 4 sėdynių, 
overland’as 5 sėdynių. Viskas gėrame 
stovyje. Priežastis pardavimo, neužil
go turiu apleisti šią šiltą šąli.

JURGIS NEVULIS,
210 Jefferson St, Nevrark, N. J.

Ieškau brolio Martino Mockaus. Tu
riu labai svarbą reikalą. Pats ar jį 
žinantieji terašo adresu: Domicėlė 
Mockaitė, Naciunų sodž., Seredžiaus 
vaiši., Vilkijos pašt. LITHUANIA.

Paieškau Katrės J?amanausku- 
tės po vyrų pavardės nežinau. 
Prašau jo pačios arba kas žinote 
duokit man žinot. Taip-gi visų 
savo gimnių ir pažįstamų. Pra
šau labai gražiai,visų atsišaukti. 

Antanas Grigonis
Fort Stanton, New Mesico

Aš Petras Guodinas paieškau savo 
sunaus Kazimiero. Jisai yra jaunas 
atvežtas iš Lietuvos, augęs Amerike. 
Pirmiaus gyveno Maklepe, Pa., neto
li Potsville, Pa. Jis patsai arba kas 
kitas malonėkite' atsišaukti.

PETRAS GUODINAS,
1616 Penn Avė., Pittsburgh, Pa.

Paieškau pusbrolio Kubo Janavi
čiaus. Paeina Vilniaus gub., Kietaviš- 
kio parap., Kalniuną-Miaugonią kie
mo. Pirmiaus gyveno ĮVorcester, 
Mass. Meldžiu paties ar žinančią jį 
atsišaukt. Turiu reikalą iš Lietuvos.

K. JANAVIČIUS,
25 Secand St, So. Boston, Mass.

Paieškau moters Marijonos Smith, 
kuri birželio 18 d. išvažiavo nežinau 
kur. Aš dabar sergu ir norėčiau, kad 
tuojaus parvažiuotą arba parašyk

' FRANCIŠKUS SMITH,
98 W. 3-rd St, So. Boston, Mass.

Paieškau moteries Kazimieros Vos- 
vilienės. Ji pabėgo su Kaziu šeštoku
1915 m. Su savim pasiėmė 7 metų 
dukterį ir savo motiną apie 70 metų 
amžiaus. Jos motinos po vyru pavar
dė Kazraglenė. Kazimiera Vosvlllenė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesius.
1916 m. buvo Philadelphia. Pa., dabar 
nežinau kur dingo. Kas apie juos pra
neš. gaus dovanų 35.00.

JUOZAPATAS VOS VILA, 
656 Church St, Easton, Pa.

Paieškau Vadovo. Juzefos ir Die
nos Ivaškevičių paeina iš okolicos 
Tronkinės. Talp-ri Vincento. Kazimie
ro ir Stasės Marctnkevlčią. Gyveno 
New Yorke. vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jusą teta Marija šakevičienė (Šid
lauskaitė).

Persikėlimo Pranešimas—i
Pasekmės Rokuo

tas
Elektrikinis gydymas ir 
tiesiog kraujiniai įlei
dimai kraujo medėgą, 
raupllnės medegoe ' ir 
bakterijos kurias aš 
vartoju, užtikrina ge
ras pasekmes. Teirau
kitės manęs dabar.

Sergantieji Vyrai 
ir Moterys 

nekentėklt neatldėlio- 
kit ateikit pas mane 
šiandien Ir pasdėklt 
greitai ant kelio svei
katos ir laimės. Dau
guma padėjimų pasida
ro aršiau jeigu tinka
ma medikališka atyda 
neduota tuojaus. Padėk 
savo stovi į savo ran
kas. Naudokis mano il
go patyrimo gydymo 11- 
glaikinlus, nerviškos 
sknros ir kraujo keblu
mus. Kaipo teisybę kad 
aš padėjau tūkstan
čiams, turi pertikrinti 
tave kad aš. gailu tau 
pagelbėti. Jus visi kvie
čiami atsilankyti.

l

DR. F. MATULAITIS
Oydo visokias ligas Piskiria akinius
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

Lletuvys Dantistas 
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

451 Bboadwat, So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos:

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir
. ” 1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DE. W. T. REILLY

469 Broadvvay, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos Nedėliotais
I Nuo 9 vaL ryta mco 10 vaL ryta 
IM 8 vaL vakare iki 4 vaL vaka.

I
Tai So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D 
GaUma itilisliiti ir UstuvissSai

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai. 

Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boaton.Dr. Ignotas Stankus
1210S.Bm4St,PHaWpkia,P».

Lietuvi* Daktare* ir Chirurgas.
Ofiso Valandai 

Nu* 9 rito iki B po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo < iki OP. M.

Nid.liita iM 4 nešilta. •

Bell Pbona Dickinaao 3995 M.

štai geros naujienos dėl skaitytoją šio laikraščio. 
Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat ant antrą 
labą, priešais Majestic Teatrą. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus, negu pir
ma. . Mano nauja vieta leidžia man taisyti vėliausią 
ir visiškai mokslišką išrenglmą dėl gydymo visokių 
ligų. Reikalavlmąs mano tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusia ofisas jau neužtektinal ruimin
gas užganėdinlmul mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas įtekmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo SUpmt Nervy, Drebėjimo (plakimo) Širdies, 
Sapny Plaučių, Nejauslaus (nuobodaus) 8unkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Galvos Skaudėjimo, Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo Sėbrų. Vočių, žaizdų, Plaučių, 
Lašėjiipo Gerklėje, Skaudulių Pilve, Pučkųf

šie ir daug kitų dažnai buba pirmieji persergėji
mai nustojimo Sveikatos stiprumo. Gauk gerą Dakta
rą iš pradžios. X-Ray ekzaminal daromi reikale.

AŠ PASEKMINGAI GYDAU
Dabartines Ir Liglaikines Ligas kaip Kraujo, Sknros 
arba Nervą Netvarkos. Pilvo, V Įdurtą arba žarną 
Neramumus. Skaudulius Pečiuose arba Kelyse, Gal
vos Skaudėjimus, žarną Užsikimšimą, Pasvaigimą, 
Pučkas ir Slogas Galvos, Nosies arba Gerklės. NE- 
ATIDtLIOK, BET TEIRAUKIS MANĖS TUOJAUS.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietą 

ir puo 6 Iki 8 vai. vakare.
Nedaliomis ir šventėmis: nuo 10 vai. ryte Iki 2 v. p. p.

Mano Laboratorija 
esti gerai aprūpinta 
pilna eile vaistų ku
rių reikalauja padėji
mai kurioje aš gy
dau, tai kaip aptei
kiu aš žinau tikrai ką 
mano ligoniai gauna 
ir esu užtikrintas dėl 
jų valumo ir stipru
mo.

Manu Tšrengim&s 
susideda iš vėliausio 
elektrikinio, chirur-1 
giško ir mechaniško 
aparato ir aš prity
ręs jų vartojimui ir 
jų nurodymo, kaip 
iš jų gauti didžiau
sias vienodas pasek
mes.

I I
TZINGIAUSIA 

IR GERIAUSIA 
LDSTUVttKA 

APTIEKA.
Sutatau receptui «a didiian- 

atida, nežiūrint ar tie re
ceptai LietuvoB* ar Amerikoa da
ktarą. Tai vienatinė UetuvlSka 
aptieka Bostone ir Maaaacbo- 
aetts valstijoj. Gyduolią galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o ai prisiųsiu per ex- 

« PreMK. 8IDLAU8KAS, 

1 j Aptiekorius ir Savininkas 
. ' 226 Broadvay, kamp. C 8tw

.South Boston, Mmb.
TeL S. Boston 21014 ir 21013 i

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Prlaoteo rahadoa: 
MaaSIMtpaSM.

IHW BOADWAY C*. ST SO. BOSTON.
wms.a

I I
!

I

■

*

!
►




