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LIEPĖ GRĮŽTI DARBAN.RUSAI NORI GERUOJU 
BŪT SU LIETU

VIAIS.

GELEŽINKELIAI PA
BRANGS.

Angliakasiu unijos prezi
dentas Lewis išleido įsakymą 
streikuojantiems Indianos ir 
Ulinois darbininkams tuoj 
grįžti darban.

distributed under pemlt 
uthortsed by the Act 

■ 6, 1917. on flle at the 
Office of Boston, Mass. 
order of the Presldent, 

A S. Burleeoo, Postmaster
General”.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! SpieskitSs į vienintė- 
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninką Sąjungą.

‘DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje aplaikė nuo “Eltos” 
sekantį oficijalį kablegra- 
mą:

Kaunas. — “Rusų Vy
riausybė prisiuntė Purickio 
telegramon atsakymą kuria
me Rusai reiškia pageidavi
mą išvengti viską kas suar
dytų gerus santikius tarp 
Rusų Lietuvių. Rusai pa
siūlė sudaryti Komisiją kai- 
rion ineitų abiejų Valstybių 
atstovai. Komisijos pir- 
miausis uždavinys spręsti 
Vilniaus ir kitų Rusų oku
puotų kraštų klausimą. Lie
tuvos Vyriausybė tariasi 
tuo pasiūlymu.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

j
į

ĮVYKIAI LIETUVOJE. #

Sąryšyje su tuom kas buvo jau 
pranešta, tolimesniai daly

kai bėga savo kebu 
sekančiai:

23 Liepos siųstojo į Vilnių 
specialė Lietuvos Vyriausybės 
delegacija (S- Kairys, V. Po
žėla ir gen. Katche) aptarė su 
rusų kariuomenės vadais lai
kinąją demarkkacijos liniją: 
pro Gardiną, Varėną, Naujus 
Trakus, Švenčionėlius (kurie 
gelžkelio Vilnius-Dvinskas). 
Lietuvos Valdžia su tuo pro
jektu sutiko. Lietuvos ka
riuomenė paėmė tą liniją da
boti. Nuostabu, kad čia nie
ko neminima apie patį Vilnių ? 
Vilniuje randasi rusų ir lietu
vių kariuomenė, kuri budriai 
veža policijos pareigas mieste, 
vengdama nesusipratimų rusų 
okupacinė kariška valdžia^ 
Šioje pusėje demarkacijinės li
nijos su rusais, — įvesta visur 
Lietuvos Respublikos demo
kratinė tvarka. Varomos de
rybos su rusais dėl paėmimo 
administracijos anoje pusėje 
demarkacijos linijos. Rusai 
bolševikai prisidengdami stra
teginiais motivais, derybas 
vilkina ir bando tuo' tarpu į- 
vesti jų okupuotame Lietuvos 
plote savo bolševikišką rėžimą. 
Lietuva protestuoja ir reika
lauja iš rusų pildyti taikos su
tartį. Šiame reikale Lietuvos 
Valdžia padarė du žingsniu: 
pirmas — pasiuntė Maskvon 
griežtą reikalavimą (notą), 
kurios turinis jau buvo laik
raščiuose tilpęs. Antras, — 
pasiuntė delegaciją (Norus, 
Rozenbaumas ir pulk. Kleš- 
činskis) Rygon dėl išaiškinimo1 
Vilniaus ir kitų Rusų užimtą 
Lietuvoje žemių klausimo be- 
tarpiau su Maskva.

Apie demarkacijos 
vakarus nuo Gardino 
mose iš Kauno nieko 
ma. Reikia manyti, kad čia 
demarkacijos linija turi būt 
nustatyta su lenkais. Lietuvos 
kariuomenė randasi linijoje 
Vyžai nių-Slabadėlė-Seiri ją 
žeras.
mūsų 
šone 
džius.

Lenkai dar laikosi Slanimo 
Vilkaviškio apygardoje.

24 Liepos Lietuvos Seimas 
laikinai sustabdė konstitucijos 
garantijas: įvedė karo stovį ir 
mirties bausmę dėl Lietuvos 
valstybinių išdaviką.

Eidami iš Gardino pusės, 
bolševikai užėmė Sokolką 
(Jau už Lietuvos rybą). Bol-

Bolševiką ran- 
nauji miestai

* • • • • hmję. i 
telegra- 
nemini-

e-
Seinai ir apielinkės 

pusėje. Rytiny-žiemią 
Lietuviai atsiėmė Vi-

šėrikai veržiasi prie Baltsto
gės ir Vokietijos rubežią. Atl
antai susirūpinę bolševiką lai
mėjimais, nutarė griebtis se- 
riozių priemonių net ligi pa
vartojimo ginkluotų pajėgų. 
Lenkams gi tuo tarpu Aliantai 
patarė, — patiems pasiūlyti 
taiką Rusijai. Vokietija iš su
sidariusios tarptautinės padė
ties stengiasi pasinaudoti. Ji 
peršasi Aliantams “pagel- 
bon” ir reikalauja iš jų leidi
mo padauginti savo kariuome
nę rubežiams ginti.

Į Aliantų reikalavimą per
duoti lenkams ginklus, kurie 
sulig Versaliaus taikos sutar
ties turėjo būt sunaikinta, 
Vokietija atsisakė išpildyti ir 
pareiškė, kad pačiai Vokieti
jai ginklai reikalingi Bolševi
kams besiartinant. Vokietijos 
Valdžia pabriežia, kad ji ne
nori kištis į kovą tarp Vaka
rų imperializmo (Lenkijos pa
vidale) ir- rytų bolševizmo.

Lenkijoj įvyksta dalinai kri- 
zis kabinete, ^rie Valdžios 
pasirodė valstiečių vadas Vi
tos ir socialistas Dažinskis. 
Lenkija pasiūlė taiką Sovie
tams. Bolševikai nejausdami 
savo laimėjimų gale sutiko len
kų pasiūlymą svarstyti. Tas 
bolševikų žingsnis nuramino 
aliantus-

25 Liepos: Sulig bolševikų 
atsakymo į lenkų taikos pasiū
lymą, — sustabdymas ginklų 
turi įvykti 30 Liepos. Bara
novičiai liko nuskirta vieta 
bolševikų-lenkų pertrakcijoms. 
Tuom tarpu bolševikai žygiuo
ja plačiu frontu pirmyn, steng- 
damies užimti 
kus miestus.

26 Liepos: 
koše atsiduria 
Slaninas, Volkoriškas ir Ro- 
žąny. Šios rusų raudonosios 
armijos grupės artimiausias 
tikslas matomas yra paimti 
Lietuviškąją Brastą — lenkų 
strateginę bazę.

Lietuvos kariuomenė atsiė
musi Seinus artinasi prie Su
valkų miesto.

27 Liepos: Patys lenkai pri
sipažįsta netekę Suvalkų mie
sto, kurį užėmusi Lietuvos 
kariuomenė. Lenkų padėtis 
Augustavo rajone labai opi, 
bolševiką kariuomenė gręsia 
visišku atkirtimu iš Gardino- 
-Sokolkos pusės.

Aliantai bando visokius bū
dus, kad palengvinus lenkų 
puolimą ir sulaikius bolševikų 
apetitą. Tuo tikslu nutrauk
tos liko prekybinės derybos su 
bolševikų atstovais Londone. 
Ypač Francija karštai remia 
savo interesus lenkuose: nepri
pažįsta jokių derybų su bolše
vikais, kol jie tinkamai nepa
sielgs su lenkais. C._______
ja turi ir Anglijos pritarimą, j

28 Liepos: “
patįs linkę “pasišnekėti” ~
lenkais viens ant vieno. Alian-Įvietų atsakymas 
tai padarė naujį pasiūlymą .Vyriausybės notą dėl Vilniaus 
Rusijai, Lenkijai, Lietuvai,'ir kitų rusais okupuotą Lietu- 
Latrijai, Estonijai ir Finlan-‘vos žemių. Atsakymas nuo
dijai susivažiuoti Londone jau; lankus, bet-gi lietuvių tas ne- 
po rusų-lenkų santikių nusta
tymo. Ši pastaroji Aliantų 
propozicija visų minėtą vals
tiją tapo priimta. Konferen
cija Londone matomai įvyks.

29 Liepos: Nuvykusi Lenki
jon Aliantų militarė komisija 
dėl patyrimo lenkų padėties,— 
atrado kad Lenkija turi daug 
lenkų bet maža amunicijos, 
ginklą ir dar mažiaus pinigą. 
Lenką strategija ir kariuome
nės organizuotė, kuria lenkai 
taip didžiavosi, negavo tos ko-

UTARNINKAS, RUGPJŪČIO 3D

Lietuvos karininkai fronte.

misijos pagyrimo. Brangina-: pilni vilties, kad ir iš šių pas- 
ma forma bet ne turinys. Pil
sudskio padėjimas keblus: at
statytas nuo Karo Vadovybės. 
Vokietijos žinomas gen. Liu- 
dendorfas prašo Aliantų pave- 
lymo organizuoti milijoninę 
armiją, su kuria jis nuvergiąs 
bolševizmą. Atlyginimu už 
tatai turėtų būt Poznaniaus 
sugrąžinimas. Liudendorfo 
projektas Aliantų nesuminkš
tino. Vis-gi darosi aišku, kad 
bolševikų laimėjimai karo lau
ke netiesioginiu būdu stiprina 
Vokietiją.

30 Liepos: Šiandien Bara
novičiuos prasideda bolševikų- 
lenkų pertrakcijos dėl sustab
dymo ginklų. Esamtubet-gi a- 
bejonių. ar bolševikai rimtai 
nori taikos su lenkais. Nuo 
tų derybų pasekmingumo be- 
abejo daug prigulės, ir bū
siančios Londone Konferenci
jos reikšmė.

Amerikos Suv. Valst. valdiš
kos sferos indomauja būsian
čia Londono Konferencija bet 
nėra dar žinoma ar toje konfe
rencijoje dalyvaus, kadangi 
dar ir pakvietimo neturi. In
taką senųjų rusų ir lenkų čia 
po senovės tebėra labai stipri. 
Ne vien politikos motyvai, bet 
ir paskolinti toms šalims pini
gai, Amerikos nusistatyme 
daug sveria. Amerika stovi 
už Lenkijos dalių (Galicijos, 
Poznaniaus) sujungimą ir už 
Rusijos nedalinimą. Su bolše
vikiška Rusija čia nesiskaito
ma ir tvirtai tikimasi bolševiz
mą išgaruosiant.. Dėl to toks 
šaltas Amerikos Valdžios atsi- 
nešimas prie jaunųjų Respub
likų. Tečiaus gyvenimo fak
tai nesutinka su tokiu Ameri
kos nusistatymu rytų Europos 
klausime.

Pasitvirtino žinios, kad bol
ševikų kariuomenė paėmus 
miestelį Grajaną, pačiame pa- 
prūsyje. Tokiu būdu rusai su
sisiekė su Vokietija tik ne per 
Lietuvos žemę, bet per Lenki-

visus nelenkiš-

TEBEINA PIRMYN.

Iš Berlino pranešama, kad 
Lietuviška Brasta po silpno 
lenkų pasipriešinimo pateko 
rusams. Rusų armijos tebei
na pirmyn linkui Varšavos ir 
Lvovo.

Taikos derybos tarp lenkų 
ir rusų turėjo prasidėti liepos 
30 d. Tą pat dieną turėjo pra
sidėti ir karo paliaubos. Bet 
atėjo žinių skelbiančių, kad ru
sai atidėjo taikos derybų pra
dėjimą iki rugpj. 5 d.

PERĖJO Į PRŪSUS.

Čia Franci-' .ios-
Į Prie Augustavo artinasi Lie~ 

Bolševikai yraltuvos kariuomenė.
su J 31 Liepos j Gautas jau So-

i į Lietuvos

gali užganėdinti; siūloma su
daryti našią komisiją taria
miems klausimams rišti.

Laukiama tikresnių žinių — 
kurioje pusėje laikinosios de
markacijos linijos randasi Vil
nius. Laukiama rezultatą iš
važiavimo Lietuvos delegaci
jos į Rygą. -Išimtinai svarbu 
taipo žinoti, ar lenkų—rusų 
derybos Baranovičiuose prives 
prie įvykdinimo taikos.

Vis tai paaiškės artimiau
siose dienose. Lietuviai yra

lai-kutinią keblumą išeisim 
mėtojai s. Budėkime.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius. 

31 Liepos.

Lenkų kariuomenės dalis ru
sų vejama žemiau Suvalkų, 
perbėgo į Prūsus. Prūsijos po
licija lenkus nuginklavo.

NEKLIUDYS VOKIETIJOS.

Rusijos užsienio reikalą mi
nisteris čičerin pranešė Vokie
tijos vyriausybei, jog Rusija 
neturi jokio pasikėsinimo ant 
Vokietijos. Rusija norinti 
prietelingai gyventi su Vokie
tija ir užmegsti plačius pra
moninius santikius.

Kopenhagen. — Berlingske 
Tidende skelbia žinią iš Vil
niaus. Sakoma, kad rusą ka
riuomenė Vilniun pribuvusi e- 
santi blogame padėjime. Rai
teliai-kazokai esą basi. Prie 
basą koją turį pentinus.

Vokietijos užsienio reikalą 
ministeris sako, kad jei Lon
done įvyktą rusą, alijantą ir 
atskilusią nuo Rusijos tautą 
konferencija, ir Vokietija gir
di turėti] būti atstovaujama.

NUGALABIJO JAUNĄ' 
PIKTADARĮ.

Ossining, N. Y. — Sing Sing 
kalėjime padaryta galas elek- 
trikinėj kėdėj jaunam 18 me
tą žmogžudžiui vardu Elmar 
Hyatt. Piktadarys buvo už
mušęs Rochesteryje patrolma- 
ną O’Brien.

PASIVOGĖ GINKLŲ IR 
DRABUŽIŲ.

skai-Vengrijos kareiviai, 
čiuje- virš 500, perėjo Austri
jos rubežią ir apiplėšė Furs- 
tenfels arsenalą- Pasiėmė 
2.000 šautuvą, 2.000 uniformą 
ir 21 kulkosvaidį. Viską su
sidėjo ant troką ir sugrįžo sa
vo pusėn.

AUGA GERAI.

8
Suv. Valstiją valdžia prieš 
metus buvo paskyrus komi

siją, kuri užsiimtą auginimu 
bambuką pietinėse valstijose. 
Įvairios rūšies bambuką buvo 
atgabenta-iš Chinijos ir Japo
nijos ir pasodinta Louisianos 
valstijoj. Netrukus komisija 
duos raportą apie pasisekimą. 
Tūli bambukai auginami dėl 
rąstą, kiti dėl valgymo. Jau
nos bambukų atžalos tinka val
giui. Bambukai stebėtinai 
greit auga. Per tris savaites 
paauga 60 ir net 70 pėdą.

PREZIDENTAS REZIG
NUOJA NUO AVIŲ 

AUGINIMO.

Prez. AVilson ryžosi rezig
nuoti nuo aviu auginimo. A- 
vys, kurios ganydavosi pievo
se aplink Baltuosius Rūmus 
bus parduotos. Avią yra 48. 
Šiemet tą avią vilnos buvo pa
aukuotos Salvation armijai. 
1918 m. nuo tą avią buvo pri
kirpta 98 svari] ir Raudonasis 
Kryžius jas išpardavinėjo po 
visas valstijas ir gavo $52.000. 
Prezidentas įsitaisė avis karo 
metu ir pradžioj turėjo 18.

AVashingtono laikais ant tą 
pievą ganėsi briedžiai.

KIEK NUKALĖ PINIGŲ.
Pliiladelphijos pinigų liejyk

loj nulieta per liepos mėnesį 
32.459.000 pinigų- Pnsdolerių 
nulieta 226.000j kvoterių 1.- 
600.000, dešimtukų 720.000, ni
kelių 2.922.000, centų 26.991.- 
000. Auksinių pinigų neliejo. 
Be to Kubai toje liejykloje nu
lieta 11.000 sidabrinių pinigų.

DIDELIS GAISRAS. SANTIKIAI BLOGĖJA.

New Orleans.—Sudegė mil
žiniškas Apalahian korporaci
jos sandėlis. Nuostolią už a- 
pie $1.500.000.

LENKŲ MARKĖ.

Didžiosios finansinės firmos 
jau senai išlavė lenkiškas mar
kes iš savo įstaigą, bet dar y- 
ra tokią firmą, kurios šį-tą 
veikia su lenkiškomis markė
mis. Jie parduoda jas už ma
žiau, negu pusę cento. Len
kiška markė taip nusilaužė 
sprandą, kaip caro rublis.

Pereitą subatą su didelėmis 
iškilmėmis iš New Yorko iš
lydėtas Australijos arcivysku- 
pas Mannix, kurs išplaukė lai
vu Baltic Anglijon, nors Ang
lijos valdžia paskelbė neįsilei
si anti jo. Arei vyskupui mi
nios demonstruodamos reiškė 
užuojautą. Buvo anglą, kurie 
šaukė “bū”, reikšdami ponie- jas ir bando Lietuvoje sukelti 
ką, bet jie buvo nustelbti. maištą prieš dabartinę valdžią.

Taip vadinamoji Interstate 
Commerce komisija sutiko 
leisti Suv. Valstijų geležinke
lių kompanijoms pakelti kai
nas. Pasažierinį važiavimą 
galės pakelti 20 nuoš., o pre
kių gabenimą 40 nuoš. Pakė
limas galion galės ineiti ne 
ankščiau, kaip rugsėjo 1 d.

Tos kainos pakelta dėlto, 
kad geležinkelių darbininkų 
algos buvo pakelta.

PAKĖLĖ KAINAS.

Clevelando, Ohio dienraščiai 
pakėlė kainas. Buvo po 2c. da
bar bus po 3c.

Visi trys Omahos dienraš
čiai pakėlė kainas. Buvo po 
2c. dabar bus po 3c.

Italijoj užderėjimai ne ko
kie. Trečdalis reikalingo Ita
lijai maisto turės būt įgaben
ta iš kitur.

Soeijalistų kandidatas į pre
zidentus Debs užgynė savo 
draugams rūpintis jo paliuosa- 
vimu iš kalėjimo.

AUSTRIJOJ SUMAŽĖJO 
GIMIMAI.

Austrijoj 1919 m. gimimų 
buvo mažiau ant 15.070, negu 
mirimų. Jei ir toliau taip tę
sis, tai Austrijoj žmonių skai
čius pasimažins perpus per 50 
metų.

"VVrentham, Mass. — Iš di
delės vištinyčios pavogta 300 
vištų ir 200 gaidžių.

Austrijos komunistą orga
nas Raudonoji Vėliava skel
bia, būk valdžia norėjusi par
duoti Lenkijai 9.000.000 patro
ną. Bet darbininkai nesutikę 
tos amunicijos gabenti.

KAIP GYVENIMAS PERSI
MAINĖ.

London, rugp. 1 d. — Iš lie-' 
tuviškų šaltinių sužinota, jog 
Lietuvos vyriausybė nepaten
kinta rusų atsakymu į reika
lavimą apleisti Lietuvos že
mę. Dabar Lietuvos rubežius 
su Rusija yra: Suvalkai, Drus
kininkai, Naujieji Trakai, 
Švenčionys ir Druja ant Dau
guvos. Lietuvos vyriausybė 
pranešė ir Anglijos vyriausy
bei apie rusų nesilaikymą su
tarties. Anglija atsakė, kad 
jei rusai nesitaikys geromis iš
lygomis su Lietuva, tai alijan- 
tai duos visokią galimą pagal
bą.

Rusai atsigabeno iš Rusijos 
gaujas lietuvišką bolševiką su 
Kapsuku priešakyje ir jie pa
darė vietinę organizacijąKap- 
sukas stovi už tai, kad taikos 
sutartis būtų perdirbta ir kad 
Lietuva būtą dalimi Rusijos. 
Jie skleidžia savo'proklemaci-

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

FEDERACIJOS SEIMAS.
Pranešu visoms Gerbia

moms Sąjungos, Susivie
nijimams, Draugijoms ir 
šiaip organizacijoms, kad 
Amerikos Lietuvių Rymo- 
Katalikų Federacijos Sei
mas šiemet bus 30 Rugpjū
čio iki 4 Rugsėjo Waterbu- 
ry’je Connecticut valstijoje.

Visos organizacijos, pri
klausančios prie Federaci
jos meldžiamos išrinkti sa
vo atstovus ir apie juos pra
nešti Federacijos raštinei.

Visus išrinktuosius dele
gatus nuoširdžiai kviečiame 
į posėdžius, visus svečius — 
į iškilmes, kurių bus Seimo 
laiku.

Kun. P. Bučys, 
Federacijos Pirm.

L. D. S. SEIMAS.
Palei pernykščio LDS. sei

mo nutarimą šiais metais LDS. 
seimas turi būt kartu su A L. 
R. K. Federacijos seimu.

Federacijos pirmininkas pa
skelbė kad Federacijos seimas 
šiais metais prasidės 30 d. rug
pjūčio.

Visi LDS. nariai, visos kuo
pos, visi apskričiai ruoškitės 
prie seimo: gaminkite Įneši
mus, sumanymus, ypač apir 
darbininką reikalus.

Būtą labai gerai kad tuos 
dalykus atlikt kogreičiausia, 
kad būtą galima dar pirm sei
mo perveizėti LDS. centro val
dyboje ir sutvarkius juos taip 
kaip reikiant perduoti Federa
cijos centro raštinei.

Tuomet seimai daug pasek- 
mingiau eitą, susitaupytą 
daug brangaus laiko kurį de
legatai. sunaudotą tinkames- 
niam išrišimui svarbiausią da
lyką kokią be abejo seime at
siras daug.

Tegul neatsilieka nė vieną 
L .D. S. kuopa kuri į šią metą 
L. D. S. seimą neprisiąstą sa
vo delegato. Jei jau daugiau 
neišsigalėtą, tai bent vieną.

L. D. S. Centro pirmininkas 
F. VIRAK’S 

Rašt. A. F. KNEIŽIS.

Temykite.
LAIKRAŠČIAI IŠ LIETUVOS

Panedėlio rytą rugpj. 2 d. atėję 
Kauno “Tautos” numeriai liepos 
14 ir 16 dienų laidos. Naujau- 

, šiame numeryje besanti šitokia 
i žinia:
I Lietuviai Vilniun inėjo 15 VH. 
Liaudis sutiko juos entuziastiška. 
Bolševikai irgi Vilniuje, tik jie 
laikosi nuošaliai.

Taipgi atėjo “Laisvė” nuss. 
lepos 14 ir 15 dd., ir “Darbinin
kas” liepos 13 d.

‘ ‘ Darbininkas ’ ’ ♦ per spaustuvi
ninkų streiką buvo išsikėlęs Pa
nevėžin. Dabar streikui pasi
baigus vėl sugrįžo Kaunan.

Žinios ir straipsniai indomus. 
Išsirašykite. Turime turime ki
tokių laikraščių iš Lietuvos. 
50 c. gausite 10 egz. su 
ryčiais. ’ ’

Tėmykite, kaip grait 
laikraščiai iš Lietuvos, 
ta” liepos 16 d. Bostone jau bu
vo rugpi. 2 d. iš ryto..

ŠVIEŽIENOS. >
Iš Lietuvos gavome dabar įvai

rių raštų ir paveikslų. Paveiks
lais ir gautas raštais papuošime 
sekančius “Darbininko” nume
rius. Tėmykite. Atėjo paveiks
lų Kauno gaisro.

Ui 
“maga-

ateina 
“Tau-
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] KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
Kiną U South Boston’o utarninkala, 

ketvergals ir subatomls. Leidžia Am. 
IaaruviŲ Rymo Katalikų dv. Juozapo 
Dabbinkų Sąjunga.

sų švelnią, gražią, turtingą, 
kalbą. -

Garbė tat lietuviui Vievio 
stoties urėdui. Tegu tik jo 
duotąjį paveikslą sektų kiti — 
tuojau mums pažįs ir godos 
svetimtaučiai — “godok save, 
godos ir svetimtaučiai”.

Grįžtant prie p. Niedzial- 
kowskio kaip tik matome, kad 
nežiūrint į savo išgirtąją auk
štesnę lenkų kultūrą, jisai pa-

and Saturday by St. Joseph’s Ltth- 
uajtian R.-C. Association of Labos.

Širodl mažiau kultūrišku ir Jie-

SUBSCRIPTION KATES:
Tearly .............................................. $4.00
Boston and suburbs
Foreign countries yearly.............. $5.00

$5.00

“Entered as second-class matter Sept 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879”
‘Acceptance for mailling at special rate 
of postage provided for in Section 1103, 
Act of Och 8,1917, authorized on July 
12, 1918”.

KADA PAGERBSIME.

Jozuei tevadovaujant, žy
dų tauta į septynis metus 
užkariavusi “pažadėtąją” 
žemę, nepamiršo savo vado. 
Jinai davė jam tautos var
du dovaną. Buvo tai plotas 
žemės ant kalno Epaim, ka
me jisai pasistatęs Vilią var
du Tramnat-Saraa. Mirė 
Jozue 110 metų amžiaus ir 
palaidotas “tautos” dova
nos lauke.

Šiandieniniai čekai nepa
miršo Masariko, savo vado 
kovoje už laisvę. Nežiūrint 
į jo 70 metų amžių, išrinko 
jį prezidentu savo naujai iš
kovotos Respublikos ir gal
voja nūnai apie atsakančią 
tam darbininkui “tautos” 
dovaną.

Kuo, kada ir kaip — at
gijusi Lietuva pagerbs ir 
aprūpįs Tėvą savo tautiško 
atgimimo D-rą Joną Basa
navičių, ką visą savo amžį 
atidavė Tėvynės labui ?

Kuo, kada ir kaip pa
gerbsime kitus mūsų bran
gius veikėjus, lietuvių tau
tos gaivintojus ir kėlėjus — 
kun. Tumą, pralotą K. Pra
puolenį, pralotą Dambraus
ką ir kutus.

Naujieji veikėjai, iman- 
tieji lietuvių tautos vairą į 
savo rankas, neprivalo pa
miršti tų, kurie jiems pra
mynė takus.

mandagiu žmogumi... Jam ro
dos, kad santikiuose su len
kais, visas svietas, nežinia 
delko, turi kalbėti lenkiškai... 
Gal tai ne jo kaltė, gal tai pa
sekmė poniško “lenkų dūko”, 
už ką negalima jo kaityti, ka
dangi kiekvienas daro kaip su
pranta ir išmano, o ko patsai 
nesupranta, sunku reikalaut, 
kad atliktų. Dar viena aplin
kybė: Pasirodo, kad p. Nie- 
dzialkovskis baugus kaip viąj 
lenkai. Jisai bijojo ir gėdėjo- 
si užkalbyti lietuvį savo pri
gimtoje mažarusiškoj’ kalbo
je. Jisai ne patriotas, nesą pa
sipuošęs lenkų plunksnomis, 
gėdisi sakytis mažarUsiu.

Niedzialkovskiu gimtinė Vo- 
lyvnijos gubernijoje, netoli 
Krzcmienco. Kauno svečias 
gimė ne kokiam dvare, bet 
Mienkavyčių kaime ir geriau 
moka mažarusiškai negu len
kiškai. Niedzielkovskių pa
vardė paeina iš rusų žodžio 
“nedielat” (neveikti, tingi
niauti). Mažarusių kalboje 
juos vadinasi “Nedėlka”, ar 
“Nedilka”, mat perėję į len
kus užtraukti ant lenkiško 
kurpaliaus, jie tapo Niedzial- 
kovskiais, ir didesniais lenkų 
patriotais negu tikrieji lenkai.

Tarnaudamas kitados Vil
niaus lenkiškame Žemės banke 
p. Niedz. buvo vienu iš tų, ką 
Lietuvoje varė Varšavos Klob- 
skio darbą — lenkyti Lietuvą, 
perkant jos dvarus. Vilnių 
lenkams užgriebus, Niedziel- 
kovskis, vietoje bankos skait
linių, ėmėsi kresų (pakraščių) 
politikos, kad savo lenkiškuo
ju uolumu dar labiau savo ru
sino kilmę paslėpti... Ar il
gam? Tai jau kitas klausi-

WATERBURY, CONN.
Šiomi pranešu visoms kolioni- 

joms, kad jau streikas čia pasi
baigė. Kitos kolonijos pinigų 
nesiųskite, nes jau nereikia. Jau 
visi sugįžo į darbą. Jau strei
kierių nėra. Ant senos mokes- 
ties sugrįžo į darbą. Da dauge
lis siunčia aukas, gal dar nežino 
apie pasibaigimą.

Rep.

WATERBURY, CONN.
158 Streikierių bilos.

Kaip pasekmė streiko laiku 
siautusios reakcijos, dabar N. E. 
W. Ass., turi 158 bilas, kurios be 
abejonės praris da keliolika šimtij 
dolerių. Taip pat turi keletą li- 
gonių-koliekų, kurių priežiūra ir 
gydymas gana brangiai apseina. 
Lietuvių skyriaus pašalpos ižde 
liko keletas šimtų dolerių, tai 
mes tikimės, kad aukavusi visuo
menė sutiks iš tų pinigų imti-dėl 
nuteistųjų apginimo ir sužeistųjų 
gydymo.

Str. Presos Komisija.

WATERBURY, CONN.
Streikieriai negauna savų darbų.

Kada paskutinės streikierių ei
lės pradėjo grįsti į darbą, tai pa
sirodė, kad kompanijos stato juos 
prie sunkiausių r menkiausiai ap
mokamų darbų. Numažino už
mokestį, o labai tankiai visai dar
bo neduoda. Prie lengvesnių ir 
geriau apmokamu darbų pastaty
ti ištikimiejai kumpanijų vergai 
kurie kumpanijoms padėjo sulau
žyti streiką. Draugai darbinin
kai nevažiokite darbų ieškoti į 
Waterburv. Streikieriai šiuo lai
ku negrįškite, kurie esate Water- 
bury apleidę streikui tesentis.

Kaip matyt daugelis streikie
rių prisieis apleisti šį kapitalistų 
pavergta miestą ir ieško darbo 
kitur.

Str. Presos Komisija.

vininkas liuos^s nuo kitų blogų į- 
pročių, tai nėra tikrai save val
dantis ir yra pavojuje daug dides
niame sulaužymo savo prižadų 
padarytų pilnosios blaivybės.

Nereikia daug prirodymų, kad
žmogus, kuris turi įprotį be kurio 
gali gyventi daug geriaus, ne 

Paskui pribuvo ir antras komite-įyra pilnai liuosas susivaldyme, 
tai aiškus vsiems dalykas, 
kad įprotys pajunkelį valdo, 
o ne jis pats savę. Tiktai pa- 
žvelg ar netiesa: Šitai pajunke- 
lio įprotys kaipo sakyte sako: 
“imk cigarą, užbrak dektuką ir

tas nuo L. D. S. 73 kp. Taipgi 
pasveikino jaunuosius ir įtekė do
vanėlę. Paskui p. J. Liudvinai- 
tis pasakė trumpą prakalbą pa
sveikindamas jaunavedžius.

J. Butkevičius pasakė, kad šio
je taip gražioje šeimvnojo sudė
jus po keletą centų dėl L. R. K 
Rėmėjų. Įnešimas buvo priimtas 
ir aukavo sekančiai:

Po $1.00 J. K. Butkevičius, V. 
J. Pietaris, J. V. Baltrukonis, 
J. J. Liudvinaitis, P. Guzevičia, 
J. Stepšis ir M. Kazakevičius.

Viso sydėjo $12.00 ir ant vietos 
priduota L. R. K. Remėjij skyT. 
pirmininkui.

Vestuvėse buvęs.

Darbininke” galima gauti laikraščių iš Li 
50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį 
ekz.

LIŠKAS IŠ LIETUVOS.
KAUNAS,

Liepos 5d., 1920

Paneliai A. Babravičiutei, 
252 Gold Street, 

So. Boton, Mass.

čiulpdamas trauk dūmus į bumą- r, 
ir išpusk juos laukan į orą”, o r . ■ „
pojunkelis ima ir daro kaip jam i 
pratys arba pajunkimas diktuoja! 
Na ar čia neyra pajunkimo vergi
ja? Kad kas būtų niekuomet 
neregėjęs tokio žmogaus darbo, 
tai labai turėtu tam prisistebėti, 
ir klausti ką tas reiškia? Yra 
žmonių, kurie sako: “Man būti} 
lengviau pabūti nevalgius kokį 
vieną kitą sykį negu be tabako”, 
tikrai tokie nežino ką jie kalba! 
Matyt, kad niekad nebando užsi
duoti sau bent kokį prisimarini- 
mą, be kurio žmogus niekuomet 
negali pergalėt savo žvėriškųjų 
geidulių net nei sveikatos užlai
kyti. Kiti mano, būk tabako 
smilkymas (rūkymas) sušelpia 
maisto virškinimą ypač ūmai pa
valgius. Buvo laikas, kuomet ir 
aš taip maniau kol nebuvau dar 
išbandęs pats ant savęs, bet dabar 
netikiu tam, nes pamačiau, kad 
visai priešingai dedasi, narkotina 
kliudo virškinimą maisto.

Smilkymas tabako kenkia ne- 
vien tam pačiam kuris smilkina 
(rūko), bet dar daugiaus kitiems 
kurie su juomi turi gyventi vie
noje stuboje. Traukinyje taip 
vadinmame smilkymo kambaryje, 
jei kartas prisieina tam kas ne- 
smilkina, bent pereiti per kam
barį, tai pasirodo kaip kokiame 
pragare! Nesakyk, tas niekam 
pikto nedaro, bet niekam nedaro 
nei jokio gero. O susilaikymas 
arba atsipratinimas gali daug ir 
labai daug gero padaryti. Ge-

WORCESTER, MASS.

Liepos 29 d. įvyko prakalbos 
Lietuvių Prekybos Bendrovės lie
tuvių parapijinėj svetainėj. Žmo
nių susirinko nemžai. P. Pet
rauskas nurodynėjo kokią svarbą 
turi prekyba tautoje. Kuri tau
ta yra geriau linkus prie biznio, 
pavyzdin žydai, anglai tai yra vie
ni iš turtingiaiusių ir apšviesčiau- 
sių. Lietuvių tauta eina prie 
laisvės ir neprigulmybės, kartu 
reikia griebtis į savo rankas pra
monę ir priekybą. Amerike yra 
nemažai lietuvių bendrovių, bet 
nevisos veikia Lietuvoj, o veikia 
čia, kur pramonė išvystyta. To
dėl reikėtų dėtis prie tokių, ku
rios veikia Lietuvoje. Kalbėto
jas aiškino kiek jau atlikta L. 
Prekybos Bendrovės ir kas šian
dien daroma ir kas bus daryta 
ateityje. Žmonės su atyda klau
sėsi kalbos ir vienas užpakalyje 
manės sako: Lietuvių Prekybos 
Bendrovė, tai pirmą vietą užima 
iš visų esančių lietuvių bendrovių.
Priminė prieš jąją leidžiamus ras Pavyz<iis yra neapkainuoja- 
šmeižtus. Šmeižikai tą daro iš;“*8 geras! 0 medžiagiškas ge- 
pavydo. Antras kalbėjo adv. gas taiP Pat būtų veik neapkainuo- 
Kalinauskas trumpai, nes jau de-1 jamas, jei tuos pinigus kurios iš- 
šimta valanda-buvo ir nenorėjo pučia be jokios naudos sau nei 
varginti žmonių. Po pirmo kai- kitiem, sunaudotu gailestingumo 
bėtojo buvo parduodamos teisų veikalams. O be gerų darbų ne

galima tikėtis amžinosios laimė.
Kun. P. Saurusaitis.

m.

do- 
ku-

plačiau žinoti apie jūsų veikim® 
Todėl prašome siųsti laikraščių i" 
knygų. Laikraščių neremiančių 
Lietuvos mums nereikia. Gau
tais lakrščiais knygutėmis daly
simos su visais kariškiais.

Adresas: J. Gaubia 1-mas
pėstininkų D. L. K. Gedimino 
pulkas 5-ta kuopa LITHUANIA.

Labai ačių už apturėtas 
vanas numegztą vilnonį jaką, 
rį gavau per mūsų vietinį Raudo
nąjį Kryžių.

Malonėkite man pranešti, kaip 
aš galėčia atrasti savo seseris: 1) 
Marijona, 2) Stanislava, 3) Elena, 
4) Stefanija ir 5) Jeva Šatkutės, 
kurios išvažiavo iš Lietuvos 1912, 
ir 1914 m. Baseinų miestelio, 
Kauno red., ir nuo jų neturiu 
antrašų.

Mes čia Kaune atgavom vieną 
seniau buvusią katalikų bažnyčią 
nuo Kunigaikščio Vytauto laikų. 
Tą bažnyčią prieš karą rusai bu
vo naudoję, karo laikų vėl vokie
čiai joj turėjo savo arklydę.' Da
bar neturėdami lėšų tos bažnyčios 
ištaisymui prašom jeigu galite 
rinklavas dėl tos bažnyčios pa
puošimo padaryti. Jeigu Tams
tos siųstumet surinktus pinigus, 
tai malonėkite ant vardo Praloto 
Janulevičiaus siųsti. Kaune pa
rapijos bažnyčia.

Vėl tariu Tamstai ačių už pri
siųstą dovaną ir tūrių viltį, kad 
Tamista mano užklausimus ir pra
nešimus aprūpinsi taip, kaip jums 
prieinama.

Su pagarba
Zofija Šatkiutė

Kaunas, Laisvės Alėje 7
LITHUANIA.

GRĮŽTANTIEMS LIE
TUVON.

Grįžtantieji Lietuvon lietu
viai. privalo, atsiminti,, kad 
vyksta per. Europos didžiuo
sius centrus. Privalo nepasi
rodyti “grinoriais”. Ypač Pa
ryžiuje. Grįžtantieji žino, kad 
Paryžiuje reikia užeiti Lietu
vos Valstybės Legacijon. Gi 
reikia atminti, jog Legacija 
nėra tai kokia užeiga-karčema 
arba hotelis. Todėl nereikia 
eiti tiesiog nuo stoties per mie
stą su baksais, su vaikais į Le- 
gaciją. Reikia taip daryti: 
Atvykus Paryžiun, tuoj susi
rasti apsistojimo vietą-hotelį. 
Jame pasilsėti, apsišvaryti, 
apsiskusti, pavalgyti, o pas
kui kaipo civilizuotu žmogumi 
eiti į Lietuvos Legaciją ar į 
kitas reikalingas vietas.

/

KAREIVIO LAIŠKAS

LIETUVIS GERAI PASI
ELGĖ.

Laikraštyje “Eho Litwy”, 
prisiėjo surasti žinių apie ke
lionę lenko, p. Niedzialkows- 
ki’o iš Vilniaus į Kauną.

Šisai, vienas iš uolesniųjų 
Vilniaus lenkystės apginėjų la
bai pasižeidė, kuomet lenkiš
kai jo užkalbintas lietuvis urė
das Vievio stotyje, atsako jam 
rusiškai. Kaip gi taip į gra
žią lenkų kalbą, išėjusią iš po
no lenko burnos, lietuvis klo- 
pas turėjo drąsos atsakyti 
maskoliškai! Taip galvoja len
kas. Vargu taip galvotų lie
tuvis ar netenkąs inteligentas, 
kadangi lietuvis pasielgė labai 
mandagiai, drąsiai ir patrio
tiškai.

Mandagiai, kadangi nenorė
damas palikti svetimtautį be 
reikalingų žinių, jisai davė 
jam atsakymą kalboje, kurią 
supranta kiekvienas vilnietis 
inteligentas; drąsiai pažymė
damas, kad čionai Lietuva ir 
kad kaipo lietuvis jisai netu
rįs jokios priedermės mokėti 
lenkiškai.

Urėdo lietuvio pasielgta pat
riotiškai. Taip daro finai, 
norvegai, vengrai, prancūzai, 
anglai ir kiti, užklausiant at
vykusius pas juos keleivius sa
vo kalboje, ir tik amžiais nuo
lankus prieš kitus, lietuviai 
nežinia delko griebdavosi sve
timųjų kalbų. Mes užtat su
lenkėjome, suvokietėjome, su
rusėjome ir tt. Amžių bėgyje 
Keturis noriau kalbėdavo vi
saip, by tik nelietuviškai, jam 
būdavo gražu, kartą jisai lie
tuviškai pamiršo. Imkime mū
rų kareivius rusų kariuomenė
je, mūsų miestelėnus, ar šiaip 
jan išeivius svetimose šalyse. 
Sugrįžę tėvynėn, tankiausia 
neišmokę priderančiai ar tai 
rusiškai, vokiškai, lenkiškai 
ar angliškai, jie tik darkė mū

mas.
Tuom tarpu lengvai gali at

sitikti su jo lenkyste kaip kad 
sako rusų Krilovas: “Nelaimė, 
kuomet duonkepis imsis batų 
siūti, o siuvėjas pyragų kep
ti.” Lenkai lengvai apsieis be 
vieno sulenkėjusio mažarusio, 
o savieji pasielgs su p. Nie- 
dzialkovskiu už jo pabėgimą 
nuo savųjų, lyginai kaip šar
kos giminės apsiėjo su tautie
te, pasipuošusia povo plunks
nomis — ir išeis Kunroto 
(Kondrotovicz) 
piekle”.

AMSTERDAM, N. Y.
Korespondencijoj “Darbininko” 

num. 86 įvykusi stambi klaida. 
Vietoj 34.25 turėjo būt 43.25 ku
rios pasiuntėm Waterbury’o ko
mitetui. Po tam smulkių aukų 
vietoj 20.00 turėjo būt 20.25.

“Marek w

Slapukas.

BELGIJOS SOCUAUSTAI

Belgijoje algos kunigams yra 
mokamos iš valstybės iždo. Mies
te Charleroi (skaityk Šarlerua) 
pakilo sumanyms pakelti kuni
gams algas dėl gyvenimo reikme
nų pabrangimo. Socijalistų Fe
deracija tame mieste uždraudė' 
balsuoti už tą sumanymą.

Oficijalis socijalistų partijos 
organas Belgijoje yra lakraštis 
“Le Peuple” (Liaudis). Jo re
daktorius yra Julės Destree. Tas 
paminėjęs savo draugų sutartį 
šitaip rašo:

“Jeigu jie nėra pilni kuože- 
miaušios antiklerikalės dvasios, 
tai kaip jie gali sakyti, kad ko 
reikia kitiems viešiems samdi
ninkams, darbininkams ir pa
tiems atstovams, to nereikia 
dvasiškiams? Ar gi tai ne ta 
pati senoji tikėjimo persikloji
mo dvasia, kylanti pačiu nerei
kalinguoju laiku? Nejaugi so- 

cijalstai nežino, kad vėl pakel 
darni karę prieš tikėjimą jie 
užgauna tuos katalikus, kurie 
kovojo, kacl laimėtų refomos 
pataisančios darbininkų gyve
nimo sąlygas?”

Belgjoje, matomai, esama dve
jopų socijalstų, bet tarp Lietuvių 
nėra tokių socijalistų, kaip jų or
gano redaktorius Brusselles’ije.

. (“ Draugas”)

Lietuvos laikraščiai pilni 
indomių naujienų. Lietuvos 
laikraščių galima gauti “Dar
bininke”. l6

CLEVELAND, OHIO 
Tikri priešai.

Jau nuo senai žinome, kad lais
vamaniai inėję bendran darban 
su katalikais, tai vis panaudoja 
tą bendrą darbą savęs kėlimui ir 
katalikų paniekinimui. Mūsų 
kolionija kuodaugiausia tą patyrė 
pastaruoju laikų, kada laisvama
niai esantieji Lietuvos bonų pla
tinimo stoties, pasinaudojo tą vie
tą katalikų žemininmui. Dr. Ši- 
moliunas stoties pirm išėjo per 
šlamštelį “Dirvą” su dergimais 
katalikų ir katalikystės. Argi 
ant tiek neišmanėliu Dr. Šimolu- 
nas pasirodo, kad nesupranta, jog 
tuomi krikdo bonų platinimą. 
Juk galima sakyti, kad Dr. Šimo- 
liunas su savo “Dirva” yra Lie
tuvos priešas. Tas išrodo prisi
žiūrint į darbus, o ne į jų pasi
gyrimus.

patarimo knygos, daugelis pasi- 
pirko naudingų knygų. Tuomi 
ir baigėsi vakaras. Publika iš
siskirstė pasiklausiusi naudingų 
prekybos prakalbų. Vakaro ve
dėjas buvo Vincas Bačys mokslei
vis Šv. Laurento kolegijos stu
dentas.

Valdyba L. D. S. Conn. apskr.

Kupstas.

LINDEN, N. J. 
Vestuvės.

Liepos 25 d. priėmė moterystės 
stoną Vincas Guzevičius su p-le 
Viktorija Mačiulaite. Čia reikia 
pažymėti, kad jaunavedžiai yra 
uolus tėvyniainai. V. Guzevičius 
tarnavęs S. V. kuriuomenėj, taip- 
priklauso prie L. R. K. Rėmėjų 
dr-jos ir kiekvienoje - progoje yra 
aukavęs Tautos reikalams, o p-lė 
V. Mačiuliutė tai buvo uoliausia 
veikėja iš merginų mūsų kolioni- 
joj ir visų buvo gerbiama. Pri
klauso prie L. D. S. 73 kp. ir jos 
yra iždidininkė nuo pat kupos 
susitvėrimo, taipgi S. L. R. K. A 
200 kupos, A. L. R. K. M. są-gos 
53 kp. ir L. R. K R. vetinio sky
riaus narė ir yra gausiai aukavu
si dėl Tautos reikalų. Vestuvė
se buvo gana gražus būrelis sve
čių ir pribuvo A. L. R. K. Moterų 
Są-gos 52 kp. komotetas ir įteikė 
dovanėlę nuotakai ir pasveikino 
jauną porelę varde visų kp. narių.

Buvęs prakalbose.

TABAKAS.
Tabaką primkė daro didę blėdį 

žmonijai. Mes pilnieji blaivi
ninkai turėtume begalinį darbą 
ir labai didį nuopelną, kad pra

dėtume veikti prieš tabakinėje 
Dirvoje.

Man teko būti liūdinku kur tė
vas mušė savo vaiką bauzdamas 
jį už smilkinimą tabako pats savo 
dantyse įsikandęs pipkę. Ir mo
kytojas vaikų baudė vaiką už tą 
patį prasikaltimą pats įsikandęs 
cigarą. Ar gali gelbėti vaiką 
toksai baudimas? Aišku kad ne. 
Tai gi katrą reikia labiau kaltin
ti ar tėvą ar vaiką, ar mokytoją 
ar mokinį. Nors tu tėve sukapo
tum savo vaiką į šmotelius, jei tu 
pats nenumesi pipkės iš dantų, tai 
tavo vaikas taip pat jo nenumes 
niekuomet. Jei nori, kad tavo 
vaikas nesmilkintų (nerūkytų ta
bokos arba tabako ir nuo tavęs 
nevogtų ar to paties tabako arba 
pinigų nusipirkti jų. Tu pats 
geriau mokyk savo vaiką daugiau 
žodžiu ir pavizdžių, negu rykšte 
ir mugiais. Beto, kaikurie gy
dytojai uždraudžia ligoniui taba
ką patys turėdami cigarą danty
se, ar gal būti nauda iš tokio už
draudimo? Aišku kad ne.

Kaikurie blaivininkai dabar 
čia Amerikoje nusiskundžia netu
rį ką veikti blaivybės dirvoje, 
nes prohibcija atėmusi jų darbą. 
Tai pasiūlyčiau jiems užsiduoti. 
naują blaivininmo sumanymą. Pir
mu pirmiausia patys pilnieji blai
vininkai nuo alkolio lai tampa 
pilnais blaivininkais nuo kito nar
kotiko, nes jau mūsų amžiaus 
mokslas ir tabaką priskaito prie 
narkotinių nuodų. Iki kol blai-

Pirm. P. J. Tutoraitis
797 Bank St., Waterbury, 

Vice-pirm E. Malinaviče 
Naugatuck, Conn.

Rašt. B. Matulevičiukė 
Rhode St., New Britain, 
Ižd. P. Geležiutė

Cedar St., Hartford, Conn.

Ct.,

15

44

Ct.

Per Amerikos “Darbininką” 
kreipiuo į amerikiečius su šiuo 
prašymu. Aš esu kariškis ir 
jums Amerikos lietuviaims pra
nešu, kad mes labai džiaugiamės, 
kad jus Amerikoj uoliai darbuo
jatės, organizuojatės ir dedatės į 
sąjungas. O labiausia mus ka
riškius, džiaugsmas ima matant 
jūsų darbuotę dėl Lietuvos. Už- 
sipelnate giliausio Lietuvos kariš
kių ir visų Lietuvos lietuvių dė
kingumą. Nenuleiskit broliai ir 
sesers rankų, triusėkite. Lai Lie
tuvos rėmėjų armija auga.

Mes kariškiai turime liūdnų, 
skurdžių, nubodžių dienų. Tą 
nuobodulio dalies mes greit nusi- 
kratytume ir dvasioj pakiltume, 
jei jus aprūpintumėte savo laik
raščiais ir knygomis. Norėtume

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIŲ.
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti knygų dvasiško ir 
svjetiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

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

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

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.

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę”, 
“Kariškių Žodį”, “Vieny
bę”, “Tautą”, “Darbinin
ką” ir k. Už 50c. gausi 10 
ekz. Išsirašyk.

ATMINIMAS.
Ar švietė man saulė iš dangaus graži, 
Medelių lapeliai mirgėjo žali,
Bet brangus man girių tėvynės ūžimas 

— Atminimas.
v*.

*

Ar mano krūtinė bangavo labjau 
Vienok jai nebuvo, nebuvo lengviau — 
Iš vakarų slinko vėjalio dvelkimas

— Atminimas.

Ar darbavaus dieną, ar naktyj sapne, 
Ten širdį, ten sielą, ten traukė manę, 
Kur gėlių margųjų, lelijų augimas 

— Atminimas.
Barbina*
21-VT-15.

NENUSIMINK!..
Nors spaustų tavo širdį skausmai 
Klaikioj’ tamsybėj’ skęstų jausmai, — 
Nors prieš tau siaustų audros aplink 

Nenusimink!..

Kad ir nelaimės tavę suspaus, 
Bet nuliūdimo siela nejaus, — 
Tik visad savyj viltį primink 

Nenusimink!..
K

Vėl po nelaimių saulė prašvis
Ir gražių gėlių krūmai pražys, — 
Į gražias gėles širdį palenk: 

Nenusimink!..

Ateities laimę gėlės minės,
Tau skausmas širdies jau nepenės, — 
Tik aukštai viltį turėt atmink 

Nenusimink!..

L. Z. Zasodimskij.

ANT BEDUGNĖS.

Laivas plaukė ant jūrių. Tamsus debesis 
slankiojo virš okeano. Bangos kilnojosi milži
niškais kalnais, o vėtra laužė žėglius ir dras
kė bures. Ji siautė ir staugė lyg bėgęs žvėris 
iš narvo ant laisvės. Perkūnas trankėsi padan
gėmis, o žaibai nušvietė tamsybes...

Galas laivui* priėjo.■•
Žėgliai sulaužyti; pasišiaušę draikosi lie

kanos būrių; viduj’ pilna vandens. Bangos ir 
audra sudaužė laivų. Jis nuskendo...

Tik jo vietoje, brėkštant aušrai, plaukio
jo ant vandenų: — rąstai, lentos, statinės ir iš- 
smaluota virvė (lynas).

Prie vienos iš lentų, buvo tai gailiaširdės 
rankos buvo pririštas kūdikis... Vaikelis be- 
rūpestingai plūduriavo pririštas ant nuogos 
lentos, tarp tamsių vandenų okeano.

Su linksmu šypsėsiu plaukiojo jis ant bai
sios bedugnės, pasirengusios tuojau jį bepra- 
ryti. -. Su juoku vaikelio, nuleisdamas ranku
tes į šaltų jūrių vandenį — taškė rankutėmis. 
— O bangos bangos putodamos purkštė jam ant 
veidelio. — Primerkęs akutes — kūdikis kva
tojos. ..

Jam buvo linksma.
Jūrių bedugnė negązdino jo... — Bedug

nė okeano nebaisi...
— Sutinku ir aš gyvenime linksmą veido 

šypsojimą, girdžiu nesudrumstą rūpesčiais juo
ką. Regėdamas veido spindėjimą nekaltu šyp
sėsiu — nenoromis aš, kiekvieną kartą prisi
menu sau vaikelį, taip berūpestfngai, taip ma
loniai su džiaugsmingu juoku, — plaukiojan
tį ant nuogos lentos, tamsiose bangose okeano.

Gurklianiškis.
(18 rusų kalbos)

Gurklianiškis.
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SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros u

Pirm. Petras J. Totoraitis

Rašt. B. Matulevičiuke.

$596.02. Išmokėta 
Liko pelno apskričiui 
Raportas priimtas su

Spring 9537. 
PIRMUTINIS 

ir
* Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS
ARBA HOTEUS

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

pas Geo. J. BARTAšIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinoinas žmogus. 
Parduoda laivakortes ant visų linijų i Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžke- 

lio stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi 1 musų viršminStą Agentūrą 
su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS, Zw^wstreet’

S. S. CALABRIA
Išplauks 

RUGPJŪČIO 17 D., 1920

DARBININKAS

KUN. P. SAURUSAITIS.

Ar bedievis yra bedievis.

PROTOKOLAS.

L. D. S. Conn. Apskričio suva
žiavimo, kuris buvo 18 d. liepos 
1920 m., Šv. Andriejaus parapijos 
salėje ant Church gatvės, New 
Britain, Conn.

Kun. E. Grikis atidarė susiva
žiavimą su malda. Po tam, pa
sveikino delegates bei delegatus, 
ir linkėjo kogeriausio pasisekimo 
suvažiavusiems ir visai L. D. S.

Toliaus sekė rinkimas pirminin
ko, išrinkta P. J. Tutoraitis, vice 
pirm. M. Miezlaikutė, pirm. rašt. 
B. Matulevičiūtė, antras M. Ba- 
žauskiutė, maršalka M. Nevulis, 
reporteris A. Mašiotą.

Rinkta komisija peržiūrėti man
datus bei įnešimus; išrinkta K. 
Kručkas, B. Šilkauskas, P. Ku
bilius, V. Dzikas. Praneša, kad 
visi mandatai legališkai sutvarky
ti, delegatu iš viso 22. Seka 
delegatų priėmimas. Pasiroda, 
kad yra du svečiu. Svečiam su
teikta tariamas balsas ir delegatų 
ženklai.

Sekančnios kuopos prisiuntė de
legatus: Waterbury, Ct., 5-tą kp. 
P. J. Totoraitis, B. Šilkauskas, 
P. P. Gribas, V. Vasiliauskas. 
Hartford, Ct., 6-ta kp. A. Mašio
tas, K Kručkas, J. Ivanauskas, 
V. Dzikas ir P. Geležiutė. Anso
nia, Ct., 68 kp. E. Malinaviče. 
New Britain, Ct. 36 kp., P. Kubi
lius A. Mičiunas, J. Važnelis, K. 
Janušauskas, M. Nevulis, M. 
Blažauskiutė, M. Miezlauskiutė, 
B. Matulevičiukė.

Toliaus skaityta protekolas per
eito susivažiavimo, kuris vienbal- 
sias priimta. Seka raportai val
dybos ir veikiančių komisijų. 
Pirm. A. P. Alekna nepribuvo, tik 
raportą prisiuntė laišku. Rapor
tas pirm, atmesta, nes nebuvo 
joks raportas, vien pasigyrimas. 
Raštininkė išduoda raportą. Pri
imta vienbalsiai. Vice-pirm. vė
liaus pribuvęs išdavė raportą, 
priimta.

Ištrauka iš iždininkės raporto: 
Ant pastarojo L. D. S. Conn. 

apskričio suvažiavimo buvo ižde 
$385.10. Už įdėtus šėrus Preky
bos Bendrovei prisiuntė dividen- 
tą $8.00. Labu $393.10.

Išlaidos:
“Darbininkui” už atspauzdini- 

ma tikietų 2000, $8.00. Dabar
tyje L. D. S. Conn. Apskričio 
ižde randasi $385.10. Raportas 
priimtas.

Organizatorius nepribuvo, nei 
raporto nebuvo. L. D. S. Conn. 
apskričio išvažiavimo - gegužinės 
rengimo komisija išdavė raportą. 
Gegužinė buvo geg. 31 d. š. m.

Ištrauka iš komisijos raporto: 
Pribuvo

$387.30. 
$208.62. 
aplodismentais ir nutarta, kad 
būt ištarta viešas padėkos žodis, 
per spauda nuo apskričio išvažia
vimo rengimo komisijos. Tą pa
rašyt pavesta raštininkei.

Raportas komisijos: Tikietu $10 
Praneša, kad Bridgeport L. D. S. 
39 kp. neprisiuntė tikietų nei at
sakymo neduoda Šios kuopos 
pasidarbavo leidime $10. New 
Haven 28 kp. $21.45, Hartford, 
Ct. 6 kp. už $6.00, New Britain 
36 kp. $4.00, Paųuonack 44 kp. 
$2.25, Naugatoek 68 kp. $1.80. 
Labu $35.50. Pinigai perduoti 
L. D. S. Conn. apskr. iždininkei 
Gi iš Bridgeport, nutarta pareika
laut per organą viešai, kad pri
siųstu knygutes ar bent duotu at
sakymą. Visas reikalas atidėta 
rudenio, kur bus sušaukta extra 
susivažiavimas L. D. S. Conn. aps.

Komisija peržiūrėjimo bilų išva
žiavimo 31 geg. 1920 m. praneša, 
kad viskas yra teisingai. To
liaus seka kuopų raportai, Wa- 
terbury 5 kp. turi narių 170, vy
rų 138, moterų 32. Per šį bertai
nį prisirašė naujų 1, apleido kp. 
:(išvažiavo į Lietuvą) 10, suspen
duotu 8, dainininkų 5, amat- 
ninkų 16, Prakalbas galinčių sa
kyt 4. Hartford 6 kp., narių 48. 
Vyrų 37 moterų 9, prisirašė per 
šį bertainį 4, išbraukta 4, sus
penduota 7, dainininkų 6, amat- 
ninkų 4, prakalbas gali sakyt 5.

Kuopa buvo surengus Teatrų ir 
daug prisidėjo prie parengimo L. 
D. S. Conn. apskr. išvažiavimo. 
New Haven, Ct. 28 kp. narių 40. 
Vyrų 38 moterų 2. Prisirašė per 
bertainį 1, suspenduota 9, pra
kalbas galinčių sakyti 2. New 
Britain, Ct. 36 kp. narių 49. Vy
rų 38, moterų 11. Prisirašė per 
šį bertainį 5, į Lietuvą išvažiavo 
2, suspenduota 1. Surengė 
margumynu vakarą. Naugatuck 
68 kp. narių 7. Vyrų 6, moterųl. 
Ansonia, Ct. 43 kp. narių 36. 
pirmiau daug ką buvo nuveikusi, 
šį bertainį nieko, toliau žada dar
buotis.

Kuopų įnešimai:' 5 kp. kad 
būt išrinkta naujas “Darbininko” 
Adminisratorius, ir kad Centras 
turėtu atskira raštininką. Pa
staba, kad apskritis prirengtų ši 
įnešimą į Seimą. Nutarta, kad 
L. D. S. Conn. apskr. pareikalau
tų iš Centro, kad būt Centre ge
riau darbai atlikti, pareikalajant 
kuopoms ar tai apskričiams. 
Kad turėtų Centre atskirą rašti
ninką. Palikta kaipo įnešimas 
Seimui. Apie atmainą administ
ratoriaus nieko (atmesta). Kad 
“Darbininke” nebūtų talpinami 
koki šmeižtai ir nešvarios kores
pondencijos, o jeigu tilptų, tai 
pirma ištirt ar teisybė. Tas at 
mesta. Kad laikraštis “Darbi
ninkas”, būtų išleidžiamas ma
žesnėse Amerikoniškose šventėse, 
atmesta.

Kaipo skundas, kas link strei- 
kierių rondo, kad nariai L. D. S. 
5 kp. pilnai užsimokėję mokestis, 
laike streikų negauna pašalpos, 
net ir valdybai atsakymo neduo
da. Reikalaujama, kad streikie- 
rių fondas būt sutvarkytas ge
riau. Nutarta, kad apskritis ra
šytu laišką į Centrą, pareikalau
jant, kad duotu atsakymą, kodėl 
nešelpė streikierių ir kad duotu 
atsakymą ant kiekvieną atsišau
kimo.

6 kuopa kad būt išpildyti visi 
nutarimai.

Praeito suvažiavimo 18 d. baL 
1920 m. priimta, kad L. D. S. 
Conn. apskr. pirktų bonų už šim
tą dolerių Liet Darb. Są-gos Na
mo, nutarta už $100.00. Kad L. 
D. S. Conn. apskr. paaukuotu 
$100.00 L. D. S. streikieriams 
Waterbury, Conn. atmesta. 36 
kp. kad apskritis, nutaręs kokius 
bent svarbius įnešimus išrinktų 
sykiu ir komisiją, kurie turėtų 
rūpintis, kad—tie įnešimai būt 
vykdomi arba pareikalaujama pa- 
vizdin kaip ir iš Centro. Priim
ta ir palikta būsiančiai valdybai 
rūpintis.

Rengti maršrutą prakalbas ant 
rudenio. Rengti apskr. lėšomis 
kalbėtojai, bet už svetainę turi 
vietos kuopos užsimokėti. Kad 
daryti apskričio suvažiavimu du 
ant metų, vetoj kerurių, priimta 
ir nutarta sekantis suvažiavijpas 
daryt Ansonijoj.

Laike sesijų atsilankė A. F. 
Kneižis iš So. Boston, Mass. ir 
veikino delegatus ir delegates 
varde visos Centro valdybos. 
Ragino, kad apskr. uoliai rengtus 
prie Seimo. Suteikta viršminė- 
tam svečiui balsas patariantis ir 
delegato ženklelis.

Delegatų įnešimai:

Įnešta, kad pagerint streikierių 
fondą. Nutarta duot įnešimą į 
Seimą. Kad Centras sutvertu 
du skyrių str. fondo. Įnešta, 
kad organe būt skelbiama apskr. 
valdybos antrašai subatiniuose nu- 
meruiose, priimta. Kad parašyt 
Iškas padėkos chorams, kurie da
lyvavo L. D. S. Conn. apskr. iš
važiavime, priimta. Įnešta, kad 
apskr. kiek nors pskirtų rašti
ninkei už jos darbą. Nutarta 
mokėt rašt. $10 metams, be jos 
A. F. Kneižio, kad L. D. S. Conn. 
apskr. sušauktu extra susirinki
mą po seimo tuojaus, priimta.

Suvažiavimą užbaigė dv. vad. 
kun. E. Grikis su malda 6 vai vak.

(3) Negyvosios medžiagos 
dėsniams yra pavesta gyvuo
janti medžiaga, ir negyvoji 
medžiaga patarnauja gyvaijai. 
(a) Visi gyvieji daiktai yra 
pavesti arba paveldėjami ne- 
gvvamjam materiolui arba 
medžiagai. Būtent, maistu 
arba penu, augimu, ir dauge
liu kitų reikmių kurie veikia 
sulyg chemijos dėsniais. Gra
vitacijos arba svarumo dės
niai yra lygiai svarbūs taip 
gyvuojančiai kaip negyvuo
jančiai medžiagai. Pavyzdan, 
medis augdamas gauna savo 
spėkų nuo saulės spindulių, 
sugrąžina jų kuomet jo nu
džiūvusios šakos sudega ugny
je. Kas drįstų sakyti būk tas 
surėdymas būtų galėjęs įvykti 
be jokios išminties?

(b) Negyvoji medžiaga pa
tarnauja gyvaijai medžiagai. 
Pavyzdan: Gravitacija arba 
svarumas prituri žemę tokio
je tolumoje nuo saulės kad ji 
gauna vien tik tiek šilumos 
kiek reikalauja gyvybių užlai
kymas.. . Oras savyje užturi 
ant 100 dalių arti 79 dalis mt- 
rogeno (azotas) ir 21 oxygeno 
(degis-deginųs), sykiu su o4 
angliarūkšties (carbonic acid) 
mažiausių proporciją amonijos 
ir kitų steigiamųjų (constitu- 
ent) dalių, ir įvairių kiekybę 
vandeninio garo. Tyrame ni- 
trogene žmogus užtrokštų; ty
rame oxygene, jo kūnas su
degtų ūmai kaipo malkos ug
nyje; be angliarūkšties auga
lų gyvybei nebūtų galima eg
zistuoti. .. Augalai iškvėpuo
ja oxygeną, o įkvėpuoja ang- 
liarūkštę; gyvuliai iškvėpuoja 
angliarūkštę o įkvėpuoja oxy- 
genų-degį: tokiu būdu patar
nauja vienas kitam pagerini
mu gyvavimo... Vanduo trau
kiamas iš jūrių šiltesniu oru 
arba garavimu susitelkia į de
besius arba pasidaro debesys 
iš tų garų, o paskiaus nupuo
la lietumi pripildydamas šuli
nius, upes ir upelius, ir mai
tindamas tokių daugybę gyvū
nų. .. Reikia ir tam stebėtis, 
kad žmonių ir gyvūnų kūnai 
mažėjant šilumai traukiasi, o 
vanduo mažėjant šilumai ske
čiasi. Užtaigi ledas yra leng- 
vesnis už vandenį, ir sudaro 
paviršių kuris sukietėjęs pri
turi kad visas vanduo nepa
virstų ledu ir nesunaikintų gy
vūnų vandenyje gyvuojančių.

(4) Tai aiškus dalykas kad 
visa visata kaipo koksai laik
rodis sudėta ir sutaikyta dės
nių surėdyme. Visur tvarka, 
visur surėdymas stebėtinas, 
visur keliai sutaikyti veikimo. 
Tvarka vienybės, vienodumo 
įvairumo tarpe. Pavyzdan, pa
svarstyk tik žmogaus kūno su
dėjimų, kuris susideda iš tiek 
daug narių, tiek visokių kau
lų ir kaulelių, suvirš du šim
tu, o kiekvienas šelpia vienas 
kitų arba patarnauja vienas 
kitam, tokiu būdu jog visi sie- 
kiasi prie vienos gerovės. Me
džiaga pritraukia medžiagą. 
Kūnai įvairūs didumu. Vie
nas didumo planetos (žvaigž
dės), o kitas mažiausia dul
kelė, vienok visi veikia vieno
dai. Tarp tokio įvairumo di
dumų, randasi vienodumas 
veikime arba krutėjime. Tvar
ka yra sužymėjimo veikmė. 
Sužymėjimas yra tvarkos nu
sistatymas.

Tie gamtos dėsniai negalėjo 
atsirasti be jokios išminties ar
ba proto vien tik akla proga 
arba aklai veikiančiomis prie
žastimis kurios yra tiktai ki
tas vardas suteikiamas progai.

Ar yra koksai reikalas už
ginčyti absurdų (pasvaigimų) 
kad proga negalėjo pagimdyti 
gamtos dėsnių? Dėsnys (įsta
tymas) yra tai pati priešeny- 
bė progos (fors,-chance). Pa
stovumas tai dėsnio atsi žymė
jimas (character); įvairumas, 
tai progos atsižymėjimas: Jei 
kuomet taip pasitaikytų, kad 
keturios rykščiukės lygaus il
gumo paleistos iš rankos pul
damos ant žemes pačios savi- 

.

mi padarytų keturkampį pa
veikslą, tai tas atsitikimas va
dintųsi proga. Jeigu gi būtų 
galima prileisti, būk taip atsi
tiktų sykį ar dusyk pavymui, 
vienok šimtą nei tūkstantį 
kartų taip negal pasitaikyti 
niekuomet pavymui (succesi- 
ve). Bet, veik būtų stebuklas 
kad bent sykį taip atsitiktų! 
Tečiaus tai yra dėsnio kryps- 
nys. Jei be jokios išminties 
tokie ir tiems paveidūs atsiti
kimai yra negalima, kokiu 
būdu galima išmatuoti pasvai- 
gimą tų kurie nori priparody- 
ti tokią daugybę supainiotų vi
sos visatos (universum) dės
nių, dėsnių augimo visokių 
augalų (planta), ir jų pačių 
prisiveisimo, dėsnių prisivei- 
simo ir augimo visų gyvulių, 
paukščių, vabalėlių, bičių, 
skruzdėlių, veiklumą žmogaus 
proto?

Įstatymdavėjas (lawgiver) 
susteigė gamtos dėsnius.

(1) Viršminėtieji argumen
tai kuriais parodyta yra kad 
prigimties dėsniai negalėjo sa
vimi nei proga atsirasti, taip- 
pat patarnaus priparodyti kad 
jokis neišmintingas esimas jų 
įsteigti negalėjo, arba jokia 
beprotinga priežastis jų surė
dyti neįstengia. Todėl, turėjo 
būti labai didi išmintis visai 
atskira nuo medžiagos (mate- 
ria). Turėjo būti toksai Įsta- 
tymdavis (lagislator)kuris su
rėdė tuos visus dėsnius ir juo- 
sius priteikė visiems daiktams 
gyviems ir negyviems. O, kaip 
žmonių valdovas priruošia ir 
išduoda įstatymus atsiekimui 
savo mintyje persistatytojo 
tikslo, taip lygiai ir ĮstAtym- 
davis visos visatos pasaulio 
surėdė visus tuos dėsnius at
siekimui savo nustatyto tikslo. 
To tvarkaus surėdymo planas 
iškalno turėjo būti padarytas. 
Jo tikslas atsiektinasai iškal
no turėjo būti permatomas.

(2) Patėmyk, kaip reikalin
gas yra didžiausios išminties 
autorius prigimties dėsnių su
rėdymui, tai geriau suprasi 
sekančiais palyginimais: (a) 
Reikia didžio ir gabaus proto 
amatninko kuris padarytų gar
vežį tokį katras pats sau pri
statytų kuro ir vandens visuo
met. Bet begaliniai reikia di
desnio proto ir galybės kad 
toksai garvežis (eingine) galė
tų patsai išdygti iš vidurių že
mės, patsai užsikarti, prista
tyti sau visuomet kuro ir van
dens, patsai atnaujintų savo 
dilinamas dalis, patsai užsiar- 
tuoti (užsigrūdinti) savo gele
žį. Vienok tas viskas dedasi 
kasdien dėtoje prigimties gy- 
vųjįj sutvėrimų. O kaipo pro
tas yra reikalingas valdyti 
amatninko rankas kuris daro 
garvežį, daug daugiau reikia 
protavimo sukombinuoti arba 
sunarplioti ir sutvarkyti tokią 
daugybę prigimties negyvųjų 
jėgų kurios išdaro tokius ste
buklus arba stebuklingas veik
mes!

(b) Darbščiosios bitelės pa
dirba san kambarėlius iš ko- 
mažiausios medžiagos kotvir- 
čiausius, tokiu būdu praktiš
kai išriša matematikos (moks
las skaitliavimo ir matavimo 
erdvės) uždavinį augšto mok
slo laipsniu. Bitės negauna to 
mokslo nči protavimu nei nuo 
kitų pasimokinimu, nes josios 
visos įgyja tą mokslą subren
dimu. Nei paveldėjimu nuo 
savo tėvų jos negauna to mok
slo, nes jų tėvai yra bitėnės 
(bitinas) ir tranai kurie jokių 
kambarėlių nedirba. Iš kur 
jos gauna tą mokslą? Aiškus 
dalykas, jog turi gauti iš tam 
tikro proto, iš tam tikro Esi- 
mo kuris iškalno žinojo kaip 
išrišti tą klausimą, arba kaip 
atlikti tą uždavinį, ir kuris į- 
diegė joms kaipo prigimties 
dėsnį arba reikalingą pajėgą 
atlikti savo uždavinį. Toliaus 
bus daugiaus pavyzdžių.

(i) Kaikurie geometrai net 
darė bandymus, ir atrado kad 
ų išrišimai problemos sutiko

su geometrijos išvadomis. To
kiais yra Reaumur ir Konig.

(c) Ant kiek žmogus yra 
prigimties produktas (vaisius) 
ant tiek ir jis yra kaipo bitė 
arba gėlė. Tai-gi visi žmonių 
gabumo nuveiktieji patobuli
nimai, amatai ir mokslai, ir 
visi naujausieji išradimai arba 
atidengimai tobuliausių moks
lo pažangų visų amžių praslin
kusių, prisiskaito veikimui pri
gimties arba gamtos dėsnių 
arba jėgų veikimui, lygiai 
kaipo ir bičių medaus koriai 
arba gėlių kvepalai. Ar-gi ga
lima prileisti bent valandėlę 
laiko būk tokie ir tiek dėsnių 
būtų galėję atsirasti be jokios 
išminties arba proto, kad žmo
gus įr visi jo veikalai būtų iš- 
sprogę iš kokio nežinomo šal
tinio, aklojo ir be gyvybės, o 
tokia mintis tai visiškai tuščia 
ir netinkama?

Tasai Įstatymdavėjas yra 
Dievas. (1) Kas kokį darbą 
atlieka tai ir užvardinimą gau
na nuo darbo atliktojo. Bet 
darbo atlikėjas nereiškia būk 
jis tampa vienu ir tuo pačiu 
sų savo atliktuoju išidrbiniu. 
Būtent, staliorius padaro sta
lą, tai nereiškia būk jis ir sta
las yra vienu. Arkitektas nu
piešia namo plianą, bet jis ne
tampa vienu ir tuo pačiu su 
plianu. Kiekviena priežastis 
yra atskira nuo savo veikmės, 
taip ir Įstatymdavėjas visatos 
yra atskiras nuo visatos ir jos 
dėsnių arba įstatymų. (2) Ne
paprasto gabumo scientistas 
arba mokslo tyrinėtojas, su 
pašelpa įvairių priemonių (į- 
strumentų) tobulų įrankių pri
taikytų šakai ypatingo moks
lo, vos už daugelio metų at- 
ieško bent netobulą supratimą 
vieno ar dviejų prigimties dės
nių. Tai pagalvok žmogau, 
kokios išminties yra Tas Įsta
tymdavėjas kuris iškalno žino
jo ir pirtaikė dėsnius, kad jie 
išduotų savo veikmes? (3) Ta
šai Įstatymdavėjas turi turėti 
liuosą valią. Ne, be liuosos 
valios asmuo negali nieko 
liuosai nuveikti. Tai-gi pan
teistų teorija tai pati savimi 
kontradikcija. Nes jie tvirti
na būk Dievas negalėtų atsi
skirti nuo šaulio kurį Pats su
tvėrė! Mums yra labai aiškus 
dalykas, kad žmogus kilniau
sias Dievo sutvėrimas turi 
liuosą valią pačiu savo prigi
mimu — tai Sutvertojas, ku
ris žmogui davė liuosą valią, 
patsai turi ją begaliniai augš- 
tesniame laipsnyje. Iš kur gi 
žmogus būtų gavęs liuosą va
lią? O iš to matome aiškiai, 
kad gamtos dėsniai būtų galė
ję būti kitokiais negu dabar 
kad yra, jei Dievui būtų pa
mėgę kitaip juos surėdyti — 
dabar Jis juos sutaisė kaip 
Jam geriausia patiko. (4) Bet 
Dievas yra Pirmų-pirmoji 
Priežastis visako. Kodėl Die
vas yra ir turi būti pirmoji 
priežastis? Kadangi sveikas 
protavimas negali prileisti 
daugiau negu vieną pirmąją 
priežastį. Prileidus daugiaus, 
tai ir galo nebūtų, turėtum į- 
pulti į tokį išsireiškimą, kaip 
lotynų kalboje vadinasi “cir- 
culus vitiosUs — ydos skriedi- 
nys.

(Bus daugiau)

Į HAMBURGU IR DANZIG4
3-ČIOS KLIASOS 

KAINA

HAMBURGU - $120.00 
DANZIG’į - - - $135.00 
PLIUS $5.00 KARAS TAKSŲ

Kreipkitės prie vietos a- 
gentų savo mieste arba prie 
artimųjų.

STIPRIEMS-SUNKIEMS VYRAMS
randasi geras užsiėmimas prie ABELNO DARBO mūsų 
moderniškoje dirbtuvėje.

GERIAUSIOS DARBO SĄLYGOS
GERA UŽMOKESTIS

NUOLATINIS UŽSIĖMIMAS
Ateik ir teiraukis

WALTER M. LOWNEY GOMPANY,
486 HANOVER STREET, BOSTON, MASS.

MOKYKLŲ UŽBAIGIMUI VEIKALAI

VAIKĮ) TEATRAI”
I ir II dalis.

Tik ką išėjo iš spaudos dvi naudingos teatra
liškos knygutės. Kiekvienoje telpa po 3 pamokinan
čius vaikams veikaliukus. Knygutė 32 pusi, ir par
siduoda po 20 centų.

Užsakymus siųskite tuojaus šiuo adresu:

ii

S.
244 W. Broadway,

DETROIT MICHIGAN
1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

Vienatinis LIETUVIS AGENTAS kuris pristatė visiems Lie
tuviams Stubų, Farmų ir Lotų.

Važiuojantiems į Lietuvą išstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia j Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikale i« 
atsišaukite pas:

M. CURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

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

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA.
c są su pilna gvarancija.

Sutelkiu rodąs grįžtantiems | Lietuvą, parūpinu pasportus, laivakortes tr 
kaip parsikviesti gimines iš Lietuvos. Rašydami visados {dėkite 2c. štam
pą atsakymui. Adresuokite.
P. MIKOLAINIS, 53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.



VIETINĖS ŽINIOS.

JiIO& Y iLiiA.

Šią vasarą Lietuvių Vasarinė 
Mokykla vedama kaip ir kitomis 
vasaromis per aukas mūsų, užjau- 
-eiančiąją brolių darbininkų ir 
per jųjų draugijas. Jau arti 
keturios sąvaitės kaip mūsų jau
nuoliai (mūsų tautos ateitis) sėdi 
suolukouse ir lavinasi tėvelių pri
gimtoje kalbėję.

Bernaičių ir mergaičių užsira
šiusių yra 370. Mokslas išdalin
tas į keturis skyrius, kuriose mo
kytojauja :

1) Skyriui J. Komičiutė.
2) Skyriui F. Norbutas, Al. Ki- 

buriutė ir J. Mėšlys.
3) Skyriui AL Kohanskiutė ir 

J. Šlikas.
4) Skyrius S. Kneižis.
Mokslo dienos, Pau., Utar., 

Ket., ir Pėtnyeioj nuo 9 iki 12-tai. 
Taiposgi mokytojauja ketvirtame 
skyriuje vietinis kleb. kun K. 
Urbanavičius ir F. W. Strakaus- 
kas. Iki šiai dienai vaikučių kas
dieninis atsilankymas į mokyklą 
yra pagirtinas. Darbas gerai ve
damas, bet tarpe mūsų lietuvių 
vedama paslaptingas propagandos 
prieš mokyklą ir jos tvarką. 
Žmonės aukaudami savo uždirb
tus skatikus neprivalo atboti. 
Nauji mokiniai bus priimami kas 
Utar. ir Ketv. rytais nuo 9 :30 iki 
10 vai. Atėję galite pamatyti, 
kur teisybė ir ko tokios propagan
dos vertos. .

Mokyklos Perdėtinis
Franciškus W. Strakauskas.

Forest Hills paimti karą Milton 
River St. ir išlipti ant Standard 
St. prie pas ligonbučio.
Trokais arba automobiliais, reikia 
važiuoti Massaehusetts Avė., po 
tam Blue Hill Avė., ir po kairiai 
Morton St.

ŠAUNI PRAMOGA.
L. D. S., N. A. A išvažiavimo 

rengimo komisijos buvo susirinki
mas rugpiu. 1 d. Montello, Mass. 
Iš komisijos rengimų aišku, kad 
išvažiavimas darytas puikiai. Mon- 
telliečai visi deda pastangas, kad 
užganėdinti visus atsilankniusius. 
Pasižadėjo dalyvauti programe 
Šv. Roko Baž. choras po vadovys
te J. Z. Navidausko. Dar žadė
jo dalyvauti gerai išlavintas Be
nas, kuris grieš gražius maršus. 
Iš paties Montello miesto mar
šuos į išvažiavimo vietą ant Kva- 
raciejaus ūkės. O Benas gris 
per visą dieną.

M. E.

CHORO SUSIRINKIMAS
Seredoj rugpiučio 4 d. bažnyti

niai salėj įvyks svarbus bažnyti
nio choro susirinkimas. Visi 
choristai teateinie.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Extra Vyčių 17 kuopos susirin

kimas įvyks vyčių kambariose pa- 
nedėlyj rugpičio 2 d. Visi nariai 
teatsilanko.

Šis išva- 
puikiau- 
iš anks- 
Progra- 
nakties.

DIDIS IŠVAŽIAVIMAS.
L. D. S., N. A A antras mil

žiniškas išvažiavimas bus 8 d. 
rugpučio š. m. ant Kvaraciejaus 
Ūkės Montello, Mass. 
žiavimas yra rengiamas 
šioje vietoje. Prasidės 
tybo ryto nuo 10 vai. 
mas trauksis lig vėlai
Dalyvaus visi N. Anglijos chorai 
Programas susidės iš lenktynių, 
virvės traukimo ir įvairių žaislų, 
nes tam tinkama vita. Nuo 
strytkario reikia eiti tik penkias 
minutas.

Tame išvažiavime užganėdysi- 
me visuomenę, sės komisija dirba 
išsijuosus.

Rengėjai.

PIRMAS DIDELIS MOTERŲ 
S4JUNGOS IŠVAŽIA

VIMAS

dinsime visuomenę, o tamstų atsi
lankymas atneš puikią naudą 
krikščioniškai Lietuvai.

Rengimo Komisija
Z. Klapatauskas 
M Žukauskaitė

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.
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LIETUViy PREKYBOS 
BENDROVĖ

BANKIERI AI 
Tarnauja lietuviams
Siunčiami Pinigus Lietuvon: 

doleriais arba auksinais pagal 
dienos kursą.

Parduodame Laivakortes 
~i ?'*name Pasportus.

i 
i
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PLAUKAI!
Nušipę, praretėję, plaiskanuo- 

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

Persitikrinimui gausite prabai 
gyduolių jei prisiusite 24c. po du 
centu stampomis ir savo adre
są.

Western Chemical Co.,
P. 0. Box 9, Wilkes-Barre, Pa.

!

1

AMT PARDAVIMO 
krutančių paveikslų 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. WOBULAS,
43 — 6th St, So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

SEYMOUR
LIETUVIS

ATY D A!
Moksleiviai ir Moksleivės

Visi moksleiviai ir Moksleivias, 
nariai A. L. R. K. Moksleivių Su
sivienijimo, gyvenantys Massachu- 
setts, Nwe Hampsbire ir Main 
valstjose, esate užkvisei dalyvau
ti susivažiavime rugpiučio 5 d. 
Šv. Petro Bažnytinėj svetainėj, 
W. Fifth Street So. Boston, Mass. 
7:45 vai. vakare. Tikslas šio su
sivažiavimo yra sutverti Mokslei
vių Apskriti. Tikimės, kad visos 
kuopos atsiųs bent po vieną at
stovą, sykių ir pavieniai nariai 
teiksis dalyvauti.

Su gilia pagarbą
Moksleivių 17 Kuopos Komisija

S. Kneižia
- J. Komičiutė

F. W. Strakauskas.

NEAPSIŽIŪRĖJIMAS
Viena So. Bostono gaspadinė 

užsikaitė “polską balionę” ir už
simiršusi išvažiavo su kūdikių į 
Thamas Park. ’ Sugįžus rado 
pilnus kambarius smalkių, puo
dukas išdžiuvęs, susiraitęs, o apie 
polską balionę ką ir sakyti. Tai 
polskai balioniai buvo baisiai 
negu dabar “Polskai pod mo : 
kalėm.”

PRANEŠIMAS S. L. R. K. A. 
MOKSLEIVIAMS IR MOKSLEI

VĖMS.
Gerbiamieji Seimas, jau po 

šonų, ar esame jau prisirengę, i- 
dant jis nusisektų. Centro val
dyba jau Seimą paskelbė, bet na
riai visi miega saldžių miegu iš
skiriant Naujos Anglijos mokslei
vius. Šie dieną naktį dirba ir 
rengiasi prie savo užduočių.

Iš moksleivių, kurie manote da
lyvauti S. L. R. K. Moksleivių 
Seime, meldžiu vardan S-mo ir 
programo seimuose komisijos kel
tis iš miego. Vėliaus, kad neru- 
gotumete vietiniams Moksleiviams 
kad viešbūčiose nakvojote. Šian
dien jau laikas siųsti savo įneši
mus ir duoti valdybai žinoti apie 
savo dalyvavimą Seime.

Seimas bus labai įdomus. Jau 
vakarai kaip ir prirengti. Roles 
lošėjai moka, iš laiko prisirengė, 
nes žada dalyvauti daug svečių, 
ne vien iš Amerikos, bet iš Lietu
vos, Šveicarijos ir Rymo.

Su visokiomis informacijomis 
kreipkitės šiuo antrašų:

V. J. Donatas
244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

TAUTOS FONDO SEIMAS.
Besiartinant Seimų laikui 

kaip visada taip ir šįmet, 
Tautos Fondo Seimą turėsime 
kartu su L. R. K. Federacijos 
Seimu, kuris atsibus Water- 
bury, 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. Krušinskas,
T. F. Sekretorius.

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.

Visi naudojasi lai
ku. Ir pavieniai "menės ir or
ganizacijos reiųria pasilinks
minimus ir išvečiavimus ant 
tyro oro. Ir Lįjungietes ren
gia savo išv? navimą, ūktai 
ne vienos kokios kuopos, bet 
viso apskrič o Massaehusetts 
ir Maine Tas išva
žiavimas įvyks Sskmadienyj, 5 
d. Rugsėjo, Montello, Mass., 
ant p. Kvaraciejaus ūkės. Gra
ži ten vi< <a. Visoj Naujoj Ang
lijoj sunku būtų aprinkti tin- 
kamesn n Gi tą vietą dar pa- 
gražir" prakilniausia N. Ang
lijos publika, nes ten bus ir 
motzr-’,. ir merginų, ir vaiki
nų Galima pigiai spėlioti, 
ka * kur susirenka tokia pa- 
ri .-kta publika, ten ir be pro- 
< .yra tiek žaislų ir įvai- 

2’^. kad žmogus ilgai, ilgai 
. meni linksmai praleistas va- 

•122 ds.'?. Gi Sąjungietės uoliai 
jrio to rengiasi ir pagamins 
.c-j programą, kad nustebins 
net n tuos, kurie visuose su
sivažiavimuose dalyvauja. 
Kiekvienas be metu galės sa
kyt, kad dar tokio programo 
nėra matęs. Prie įvairių žais
lų bus ir prakalbų, ir dainų, 
ir šokių. Bus skiriamos dova
nos visiems žaisluose atsižy
mėjusiems.

Kadangi išvažiavime daly
vaus Sąjungietės iš įvairių 
miestų, tai visos turi teisę 
prie programo dėtis ir malo
nėkite prisiųsti savo sumany
mus žemiau paduotu Rengimo 
Komisijos adresu, kad visų 
sumanymai būtų pažymėti 
programe. Kas ankščiau at
siųs, tas, žinoma, pirmiau 
ant programo bus patalpintas. 
Taipo-gi Sąjungietės yra kvie
čiamos, kad pagamintų įvai
rių, nepaprastų ir ligšiol ne
matytų dovanų. Pagaminkite 
ir skanių valgių ir gėrimų, ku
rių išvažiavime bus apščiai. 
Kiekviena kuopa, atsižymėju
si programo rengime, gaus 
dovanų.. Kadangi., išvažiavi
mo pasekmės prigulės nuo 
publikos skaitlingumo, tai 
nuoširdžiai meldžiame kitų 
kolonijų nieko ant tos dienos 
nerengti ir pasinaudoti šia 
pramoga.

Rengimo 
Komisija, 

1428 Columbia Road., 
So. Boston, Mass.
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LIETUVIŲ L 7ALŲ 
FABRIKĄ

So.

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

Boston, Mass.
Pibmininkas — Motiejus Versiackas, 

105 Silver St, So. Boston, Mass. 
Vice-Pibmininkab — M. žarkauskas, 

128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Pbot. Rašt. — Juozapas Vinkevičius, 

147 VV. 6-th St, So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass 
i Labiebius — Andrius Zalieckas, 

140 W. 6-th St, So. Boston, Mass.
Mabšalka — Antanas Gruodis,

550 Medford St, Charlesto wn, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldlenį kiekvieno mėne
sio 3-čią vai. po pietų po num. 193 
Hanover St, Boston, Mass.

Žv. Jono Evangelisto Pašalpinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pibmininkas — Motiejus žioba,

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

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

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

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

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Mabšat.ka — Step. Navickas,

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

atidaro

Atidaro savo krautuvę 
Bostone, snbatcj 31 d. liepos 
ant 2 po piet. Kol kas bus tik 
vyrų čeverykai, į mėnesį laiko 
turės taipgi moterų ir vaikų.

Yra tai aštunta krautuvė, 
kurią “Frogress”
“Progress” išdirba puikiau
sias čeve rykus, ir pirkėjai 
gaus kiekvieną porą inuo $2 
iki $3 pigiau iš fahrikos krau
tuvės, kaip pirkdami kitur.

So. Bostono “Progress 
krautuvė bus po numeriu

377 BROADWAY

n

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 
agentą. C. Adams 720 E. Gi- 
rard Avė., Philiadelphia, Pa.

PRAŽUVO ŠUO

I

i Gydytojas ir Chirurgas. ;
I Gydo aštrias ir chroniškas ligas i 

vyrų, moterų Ir valkų.
. Egzaminuoja kraują, spjaudalus, J 
l šlapumą ir tt savo labo

ratorijoj.
' Sutelkia patarimas laiškais kitur 

gyvenantiems.
Adresas:
366 B’way, So. Boston, Mum.

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

nuo 9—11 iš ryto
2— 4 po piet
7— 9 vakare.
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Priešais So. Boston
Savings Bank.

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

Komisija laikė susirinkimą 25 d. 
liepos “Darbininko” kambariose 
Į Susirinkimą atsilankė iš visą ko- 
lioniją 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. rugpjū
čio š. m. Montello, Mass. ant Juo
zapo Kvaraciejaus ūkės. 503 Ca- 
ry Hill St. Gražiausioje apie 
Montello vietoje. Ir nutarta 
kvietsi visuomenę, organizacijas, 
koop., draugijas ir pavienius rė
mėjus viešai.

Pelnas skiriamas dėl Lietuvos 
Krikščionių Demokratą partijos, 
atsikreipiame į visus chorus ir 
kitas organizacijas, kad nerengtu
mėte ant tos dienos pramogą, o 
dalyvautumėte mūsą rengiamam 
išvažiavime. Mes pilnai užganė-

Saldžiausios Širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai 

Pibmininkab — A. Kmltas, 
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pibmininkas — J. Kavollunas, 
63 Gold St, So. Boston, Mass.

Pbotokolų Rašt. — J. Andriliunas, 
301% Broadvay, So. Boston, Mass.

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

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

Mabšalka — F. Lukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmą nedėldienį 
kiekvieno menesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

REIKALAVIMAI.
PAIEŠKOJIMAI IR

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

Liepos 5 d. š. m. ant Parapijos pikni
ko, Montello, Mass. Buvo šviesiai gel
tonai rudų auselių, geltonai rudas, ly
gi nugara, trumpų plaukų, angliškai 
vadinamas Fox Terrier. Didumo kaip 
katinas, 
noti, o 
laikymą

Kas rado, prašau duoti ži- 
aš atlygysiu pinigais už pra- 
ir dovaną. Mano adresas: 
PETER SKALVES,

25 Ridge St, Montello, Mass.

. 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.

PARSIDUODA STUDIJA.
Biznis gerai išdirbta, Lietuvių ir 

lenkų apgyventoje prie bažnyčios vie
toje. Fotografas gali gerai daryti biz
nį vien tik iš ateivių. Gali pirkti ir 
nefotografs. Tokį apsiimu išmokinti. 
Atsišaukite į “Darbininko” Adm. ofisą, 
V. S., 244 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

Paieškau pusbrolio Kubo Janavi
čiaus. Paeina Vilniaus gub., Rietaviš
kio parap., Kalniunų-Miaugonių kie
mo. Pirmiaus gyveno Worcester, 
Mass. Meldžiu paties ar žinančių 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 parvažiuotų arba parašyk 
laišką.

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 Kazragienė. Kazimiera Vosvilienė 
turi tamsius plaukus, duktė šviesius.
1916 m. buvo Philadelphia, Pa., dabar 
nežinau kur dingo. Kas apie juos pra
neš, gaus dovanų $5.00.

JUOZAPATAS VOSVILA, 
656 Church St., Easton, Pa.

Paieškau Vaclovo, Juzefos ir Ele
nos Ivaškevičių paeina iš okolicos 
TronkinSs. Taip-gi Vincento, Kazimie
ro ir Stasės Marcinkevičių. Gyveno 
New Yorke, vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija šakevičienč (Šid
lauskaite).

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 žinančių apie jo likimą 
labai meldžiu rašyti šiuo adresu: Vr- 
Sulė šetkauskienė, Rokiškio apskr., 
Pandėlio valtč., Kaliomiesčio k. LITH
VANIA.

Ieškau Petro Tumėno. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jo tėvas mite, liko 
turtas. Jį žinantieji praneškite jam. 
Tegu atsišaukia pats arba kas jį žino 
šiuo adresu: Antanas Lukauskas, Ro
kiškio apskr., Pandėlio valtč., Buivir 
dičkio k. LITHVANIA.
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E
Phone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

■ 9—10 val- ryt®Priėmimo vai.. „ vaRaro
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.
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F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Ilk Broadicay, So. Boston, Mass.

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

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

DR. F. MATULAITIS
Gydo visofctoa W»os PUkiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbtiry St., 

Worcester, Mass.

Lietuvys Dantistas
DR. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No.

451 Bboadway, 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, ra 
geriausiais prietaisais, su na» 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. RHLLT

469 Broadw&y, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST. 

Valandos 
2Tao 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

Nedaliomis
10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Tai. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galima sutikalktti ir liftu vii* M 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai 
Po pietų 1 iki 8 .
vakarais 6 iki 9

536 Broadvay, So. Boston.

-

PIKNIKAS 
Smagiausioj vietoj.

Rugpiučio 8 d. Katalikų Vie
nybė rengia pikniką, kuris bus 
FELSVAY HILL, Mattapan, 
Mass. Pradžia 10 vai ryte.

t*-1-

__ Fuun«nu< vv 48 srmHglrtP 
kių, nes yra rengiamas i>ė galo gra- 
"'iio vietoj. Ant augšto žalio kal
no, aplink apaugusio augštais la
puotais medžiais, kur kiekvienas 
galės ramei pauksnyj pakvėpuoti 
turu orų. O nuo to kalno galė
site matyt kuone pusė Mass. vals
tijos. Bus įvairių valgių ir gė
rimų. Įžangos nėra.

Kelrody*: Iš Bostono ir Camb
ridge, važiuoti gatvėkariais, nuo

L. D. S. CHDCAOOS APSKR. 
VALDYBOS ANTRASAI.

Dv. Vad. — Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd PL,

Chicago, UI.
Pirm. Al. Krenčius, 

1420 — 48 Court,
Cicero, BĮ.

Rašt. M. Zizas,
1817 So. Union Avė., 

Chicago, BĮ.
Ižd. J. A. Globis,

617 W. 37 St.,
> ■ — H—J S S 1 . 

Paieškau broliu Edmundo ir Gusta
vo Caniels. Plrmians gyveno 8 MlTis 
St, Binghamton, N. Ltt 8. A. Atsi
šaukite šiuo adresu: Danie
liau, Mauti* miestas, fabriką saldąį- 
ni* -Rutį\ LITHVAXlAx

0
Ieškau savo brolio Kastanto Šalte

nio iŠ Viskių sodžiaus, Pakalnių 
valsč., Utenos Apskričio, Kalino rėd.. 
dabar gyvenančio Amerikoje. Kas ži
not kurs Jis yra, meldžiu pranešti jo 
adresą man. Mšno antrašas toks: 
1-ekM pėst. D. L. K. Gedimino put- 
tau, Sėia kuopa. A. baltėnis. LITHUA- 
NIA.

PASIŪLOS UŽ LAIVUS LEVIA- 
THAN IR DE KALB.

Suv. Valstiją Laivino bordas 
priėmė tik dvi pasiūlas dėl pirki
mo pirmiau buvusią vokiškų pa- 
sažierinių laivą, Liviathan ir De 
Kalb, kurią pardavimas buvo ap
garsintas sulig Pirklybinių Jūri
nių aktu, 1920. Pasiūla iš 3.000 
000. buvo nuo Suv. Valstiją Kra- 
sos Garlaivio kompanijos už 
Leviathan ir $8.000.00 nuo Ame
rikos Laivą ir susinešimų korpo
racijos už De Kalb sąmyšyje su 
jų pasažierine linija tarp Suv. 
Valst. ir Vokietijos. Pasiūla nuo 
Suv. Valstiją Krasos Garlaivių 
kimpanijoS priguli nuo Laivino 
Būrdb paskolinimo tai kampanija 
$6.000.000 po penktu nuo šimčių. 
Kampanija vartos tuos pinigus 
pertaisyti laivą. Apart pirkimo 
kainbš, Suv. Valstijų Krasos Gar
laivio kampanija žada mokėti 
Laivino bordui dvidešimt-penktą 
nušimtį metinio gryno pelno nuo 
laivo Leviathan, tas nušimtis tę
sis per dešimt metų arba pakol 
pirkimo kaina arba paskola, kuria 
prašo nebus užmokėta.

I

Ieškau brolio Martino Mockaus. Tu
riu labai svarbų reikalą. Pats ar jį 
žinantieji terašo adresu: Domicėlė 
Mockaitė. Naciunų sodi.. Seredžiaus 
valšč.. Vilkijos patt. LITHŪANIA.

Reikalingas Partneris
J krutančių paveikslų teatrą. Kas no
rėtų įstoti į minėtą biznį, užklauskite 
“Darbininko” Administracijoj M. S. W.

Persikėlimo Pranešimas

Ben Phone Dicktoeen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BrariSL,PHaUphia,Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

iki 4 ne

Pasekmės Rokuo- 
jas

Elektrikinis gydymas ir 
tiesiog kraujiniai įlei
dimai kraujo medegų, 
ranplinės medegos ir 
bakterijos kurias aš 
vartoju, užtikrina ge
ras pasekmes. Teirau
kitės manęs dabar.

Sergantieji Vyrai 
ir Moterys 

nekentėkit neatidėlio- 
kit ateikit pas mane 
šiandien Ir pradėklt 
greitai ant kelio svei
katos ir laimės. Dau
guma padėjimų pasida
ro aršiau Jeigu tinka
ma medlkališka atyda 
neduota tuojaus. Padėk 
3yo stovį J savo ran- 

s. Naudokis mano il
go patyrimo gydymo il- 
glaiklnius, nerviškos 
skuros ir krr. ijo keblu
mus. Kaipo teisybę kad 
aš padėjau tūkstan
čiams. turi pertikrinti 
tave kad aš gaUn b'u 
pagelbėti. Jus visi kv e- 
čiami atsilankyti.

štai geros naujienos dėl skaitytojų šio laikraščio. 
Aš dabar apsigyvenau aut 220 Tremont gat ant antrų 
lubų, priešais Majestlc Teatrą. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar gerlaus, negu pir
ma. Mano nauja vieta leidžia man taisyti vėliausią 
ir visiškai mokslišką išrengimą dėl gydymo visokių 
ligų. Reikalavimas mano tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusis ofisas jau neužtektinai ruimin
gas užganėdinlmui mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas įtekmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpnų Nervų, Drebėjimo (plakimo) Širdies, 
Silpnų Plauėių, Nejauslaus (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Galvos Skaudėjimo, Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo Žebrų, Vočių, taiedų. Plaučių, 
Lalėjimo Gerklėje, Skaudulių Pūvc, Pučkųf

šie Ir daug kitų dažnai būna pirmieji persergėji
mai nu8tojimo sveikatos stiprumo. Gauk gerą Dakta
rą iš pradžios. X-Ray ekzaminai daromi reikale.

AŠ PASEKMINGAI GYDAU
Dabartines ir Liglaikinea Ligas kaip Kraujo, Skaros 
arba Nervų Netvarkos, Pilvo, Vidurių arba žarnų 
Neramumus, Skaudulius Pečiuose arba Kelyse, Gal
vos Skaudėjimus, žarnų Užsikimšimą, Pasvaiglmą, 
Pučkas ir Slogas Gaivos, Nosies arba Gerklės. NE- 
ATIDELIOK, BET TEIRAUKIS MANĘS TUOJAUS,
OFISO VALANDOS: Nuo 9 v. ryte Iki 4 v. po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
yedėltomis ir Šventėmis: nuo 10 vai. ryte iki 2 v. p. p.

Mano Laboratorija 
esti gerai aprūpinta 
pilna eile vaistą 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.

Mano Išrengimas 
susideda iš vėliausio 
elektrikinio, chirur- 
giško ir mechaniško 
aparato ir aš prity
ręs ją vartojimui ir 
jų nurodymo, kaip 
iš jų gauti didžiau
sias vienodas pasek
mes.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

s IMS popM. Noo7Ikt I vshsn 
S0»W BOADWAT Csr. ST 80. BOSTON. 

TeimS.B.į
T
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H APTIEKA

TINGIAUSIA
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

■
Sutaisau receptas su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas
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: i 226 Broadway, kamp. C St.
South Boston, Mass.

L i TeL 8. Borte® 21014 ir 21013 j




