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Rusti diena Lenkijai
PERTRAUKĖ DERYBAS.

PARYŽIUS, rugpj. 3 d. Rusai 
atmetė taikos derybas su Lenkija. 
Varšavos puolimas neišvengtiuas.

MISIJONIERIAUS 
GALYBĖ.

NERADA PARAMOS. 
WASHIGTON, rugpj. 3 d. Suv. 
Valstijų vyriausybė labai seka 
lenkų-rūsų susikirtimą. Lenkai 
maldauja Dėdės Šamo paramos 
ar bent užtarimo. . .Alij antai pra
šė Amerikos kištis į tą dalyką. 
Nors pfamatoma Varšavos puoli
mas, bet Dėdė Šamas nei piršto 
nejudina.

VARŠAVA PULS NEUŽILGO.

LONDON, rugpj. 3 d. Bolševi
kai nuskyrė rugpj. 9 d. paimti 
Varšavą. Taip skelbia telegra
moj, kurią gavo laikraštis Times 
iš Berlino.

Lenkijos vyriausybė prie Var
šavos gynimo jau rengiasi. For
tifikacijų atstatymas pavesta 
francūzų inžinieriams. _______

Armijai, Varšavą ginančiai, va
dovauja gen. Haller.

KETV ERGAS, RUGPJŪČIO 5 D., 1920.

VAROSI PARUBE- 
ŽIU.

Rusijos armija, atsidūrusi 
iki Prūsų parubežio, eina tuo 
parubežiu pirmyn. Jei nebus 
karo pertraukos, tai eis kuo- 
greičiausia tol, kol atkirs ke
lią jungiantį Varšavą ir Dan
cigą.

UŽDRAUDĖ PASI
LINKSMINIMUS.

Varšavoj karinė vyriausybė 
uždarė visas šokių sales, teat
rus, kabaretus ir visokias ki
tas pasilinksminimo vietas. 
Muzika kavinėse ir restauran- 
tuose ir-gi uždrausta. Perser- 
gėjama, kad gali būti bombar- 
davimij iš padangių. Tai pro- 
klemacija išleista, raginanti 
bėgti į skiepus jei būtų bom
bardavimas iš dangaus.

Metinė šventė [steigimo Kauno komendantūros—sausio 6 d. Iš
kilmės laikyta prie įgulos bažnyčios (buvusio Soboro). Tarpduryje 

ministeriai ir valdininkai. Kryželiu (x) paženklintas gen. Liatu- 
'kas.

FEDERACIJOS SEIMAS. Visi į Pramogą!

LIETUVOS ATSAKY-
4 MAS RUSIJAI.

L o n d o n, rugpj* 2. — 
Naujausias Rusijos praneši
mas iš karo lauko buvo, tai tas 
kad rusų armija paėmė Osove- 
co tvirtovę. Lenkai pasitrau
kė į Lomžą. Toliau į pietus 
rusai paėmė Bielską ir Bielo- 
vieius. Prujanus paėmė liepos 
27, o Lietuviška Brastą liepos 
29.

Kuomet lenkai pasitraukė iš 
Suvalkų, tai gyventojai iš
reiškė norą, kad juos Lietuvos 
kariuomenė užimtų.

Lietuvos vyriausybė atsakė 
Rusijai kad sutiks paskirti 
mišrią komisiją įvykinti taikos 
sutartis, jei Vilniuje bus pa
naikinti revoliuciniai komite
tai ir jei civilinė administraci
ja bus pavesta Lietuvai. Jei 
rusai su tuo nesutiksią, tai 
Lietuvos Seimas neratifikuo
siąs, (nepatvirtysiąs) taikos 
sutarčių.

TVERS UNIJĄ
WASHINGTON, rugpj. 3 d. 

Įsteigimas apsiginimo unijos tarp 
Lietuvos, Finlandijos, Estonijos 
ir Latvijos tų valstybių atstovai 
svarstys konferencijoje Rygoje. 
Konferecija netrukus įvyks, kaip 
skelbia ofirialės žinios iš Kauno 
čia gautos Lietuvos atstovo.

Šitas pasiuntims buvo padary
tas jau ankščiau Dorpate konfe
rencijoj, bet neįvyko dėlto, kad 
Lenkija buvo priešinga įsileisti 
Lietuvą.

KOMISIJA VEIKS 
VILNIUJE.

L o n d o n, rugpj. — Lai
kraštis Times skelbia, kad Lie
tuvos vyriausybė sutikos Rusi
jos pasiūlimą sudaryti mišrią, 
komisiją, kuri Vilniuje veik
dama rūpintus įvykinimu tai
kos sutarčių padarytų tarp 
Rusijos ir Lietuvos liepos 
d.
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PADARĖ SUTARTĮ.

Japonija padarė sutartį su 
Sibiro valdžia. Rusų Rytų Si
biro respublika pasižadėjo ne
leisti bolševikų tolimesniam 
žengimui pirmyn, o Japonija 
pasižadėjo atšaukti savo ka
riuomenę iš Sibiro.

STEIGS NAUJĄ 
STOTĮ.

Rusų bolševikų vyriausybė 
nutarė steigti Maskvoje naujų 
bevielio telegrafo stotį susine- 
šinėjimui su Amerika. Nutar
ta atstatyti buvusią stotį Cars- 
koje Siela, kuri dabar pava
dinta Dietskoje Sielo.

ATNAUJINO DERY
BAS.

Iš Maskvos pranešama, kad 
taikos derybos tarp Rusijos ir 
Finlandijos atnaujinta. Per
traukta buvo* dviem savaitėm. 
Rusai sakė, kad Finiandija 
perdaug reikalaujanti.

RUMUNIJOS ULTIMA
TUMAS.

Rumunų valdžia pasiuntė 
Rusijai griežtą reikalavimą 
atšaukti savo kariuomenę iš- 
Rumunijos žemės.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS” 
242-244 W. Broadway,

South Boston, Mhss.

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI.

{vairios žinios.

Chinijoj Tonkino provinci
joj plėšikai buvo pagrobę vie
ną francūzę. Pareikalavo už 
jos sugrąžinimą 1.000.000 fran
kų. Vyriausybė, nieko ne
įstengdama padaryti paprašė 
vyskupo pagelbos. Vyskupas 
išrinko kunigą Boro eiti išva
duoti francūzę. Kelionė buvo 
tolima. Kunigas pasiėmė su 
savimi bernaitį patarnauti mi
šioms. Po ilgų derybų misijo- 
nierius-kunigas išvadavo mo
terį iš plėšikų be jokio atlygi
nimo. Atsitikimas palaikyta 
stebuklu. Vietinė vyriausybė, 
išreikšdama misijonieriui pa
garbą ir dėkingumą padovano
jo jam $200. Tuos pinigus mi- 
sijonierius sunaudojo sušelpi- 
mui savo biednų parapijonų.

ĮSTEIGĖ OBSERVATO
RIJĄ.

Pietinės Amerikos respubli
koj Kolumbijoj pasitaiko že
mės drebėjimų. Ypač dažnai 
pakratoma respublikos sostine 
Bogota. Tai to miesto jezui- 
txj kolegija įsteigė tam tikrą 
observatoriją, kuri tyrinėja 
žemės drebėjimą. Observato
rija yra aprūpinta geriausiais 
mokslo instrumentais toje sri- ‘ 
tyje.

«

MIRĖ GARSI VIE
NUOLĖ.

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.

KAIP GYVENIMAS 
PERSIMAINĖ.

Vokietijos laikraštyje Allge- 
meine Zeitung rašo vienas Vo
kietijos didikas apie savo gy
venimą. Sulygina dabartinį 
gyvenimą su prieškariniu. Sa
ko turįs Berline puikų namą, 
bet keturis kambarius prisėję 
išrendavoti. Prieš karą pus
ryčiams turėdavęs kiaušinių, 
lašiniukų, baltos duonos, svie
sto, arbatos su Smetona, cuk
raus. Dabar turįs apseiti su 
skysta sriuba, juoda duona, 
be sviesto, be cukraus. Kartą 
ar du savaitėje pietums turįs 
mėsos. Vakarienei turįs ko
kios nors košės, ir silkių. Prieš 
karę pieno su savo šeimyna 
sunaudodavęs septynias pus- 
kvortes kasdien. Dabar turįs 
teisę suvartoti tik čvertį pus- 
kvortės. Drabužius nešiojąs 
apiplyšusius. Sūnus sutaisąs 
čeverykus, duktė plaukus nu
kerpanti. Laiškų rašąs tik 
svarbiame reikale. Poperą 
tam vartojęs nuplėšęs neprira- 
.šytą dalį gauto laiško. Kon- 
• vertą naudojęs seną išvertęs. 
[Bet sako ant sveikatos nenu- 

~ . T .. puolęs, tik suliesėjęs.Osaka, Japonija. — Vy- r 
riausybė uždraudė leisti vai- [ 
kus prieš 16 metų amžiaus į < 
judomus paveikslus. Taip-gj 
filmos bus labai cenzūruoja
mos. Mat nesenai čia papil
dyta jaunikaičių žmogžudystė. 
Policija tvirtina, kad jauni
kaičiai to darbo griebėsi prisi
žiūrėję į judomus paveikslus.

KIEK KAS GAVO.
New Yorko laikraštis The 

World rugpj. 1 d. š. m. laido
je turi apskaitliavimą išpar
duotos Europoj Amerikos ka
rinės medžiagos karei pasibai
gus. Parodoma, kad drabu
žių ir audimų pirkus ir Lietu
va, Štai kokios tautos ir už 
kiek drabužių ir audimų pir
ko nuo Amerikos Likvidacijos
komisijos:

Francija $2-714.955.98
Anglija 204.109.72
Belgija 16.346.255.31
Rusija 45.540.72
Lenkija 20.288.155.42
Estonija 3.929.042.80
Latvija 1.364.738.28
Lietuva 2.141.163.84
Ukraina 7.335.832.41
Serbija 11.321.149.68

UŽDARĖ JUDOMUS 
PAVEIKSLUS.

ATVYKO LONDONAN.

Du Rusijos atstovu atvyko 
Londonan tęsti pertrauktas 
pirklybines sutartis.

Dalyvaus Karosas

L. D. S. Naujos Anglijos kuo
pų apskritys rengia antrą vasaros 
didžiulę pramogą ant tyro oro. 
Bus rugpiučio 8 d. ant Kveracie- 
jaus ūkės, 503 Oary Hill St. 
Montello, Mass. Prasidės 10 vai. 
iš ryto ir trauksis iki vėlumos. 
Išvažiavimas rengiamas su dideliu 
rupestingumu ir uolumu. Atsi
lankiusieji bus patenkinti. Tik 
mieli broliai darbininkai ir mie
los sesės darbininkės, teikitės di
džiausiais būriais suvažiuoti iš vi
sų apielinkių. .. Puikų programą 
išpildys Naujos Anglijos lietuvių 
chorai...... Kalbės jūsų mėgiamas
kalbėtojas JONAS KAROSAS, 
atvykęs iš New Yorko. Bus vi
sokių žaislų. Vieta graži, pato
gi žaidimams. Griež Montello, 
lietuvių benas per ištisą dieną ir 
per kiaurą vakarą. Tokios pra
mogos, kokia rengiama ateinančią 
nedėlią Montelloj, nėra buvę vi
soj Amerikoj. Bus išrėdyti Vil
nius, Kaunas ir Suvalkai. Mon- 
teliečiai ir kitų artimųjų kolioni- 
jų lietuviai dieną naktį dirba dėl 
šios pramogos. . .Vieta visiems 
lengva rasti — nuo lietuvių šv. 
Roko bažnyčios tik galiukas eiti.

Suplaukite iš visur, visų kolio- 
nijų ir susibėkite į vieną milži
nišką, banguojančią, besilinksmi
nančią minių minią.

RENGIMO KOMISIJA.

PAKVIETIMAS.
j LDS. Naujos Anglijos Aps
kričio kuopos, visos katalikiš- 

: kos organizacijos ir apskritai 
į visi lietuviai yra kviečiami ant 
ILDS. N. A. A. pikniko 8 d. 
rugpj. Montello, Mass. ant 
Juozo Kvaraeiejaus ūkės. Va
žiuokime visi į pikniką pakvė
puoti tyru oru ir praleist links
mai laiką. O kita yra mūs 
svarbi užduotis tai krikščionis 
remti, nes šito pikniko visas 
pelnas skiriamas Lietuvos Kri- 
kščionių Demokrato partijai. 
Gerbiamieji katalikai remkime 
krikščionis demokratus, nes 
jie daug darbuojasi Lietuvos 
ir darbininkų gerovei. Nei 
vienas katalikas negali atsisa
kyti nuo rėmimo Krikščionių 
Demokrato Partijos. Tankiai 
mes katalikai darome klaidą 
remdami kitas sau priešingas 
organizacijas, o savo pamirš
tame. Bet atėjo laikas, kad 
mes katalikai parodytume vie
nybę ir susipratimą remti savo 
partijos organizacijas, o ne ka
talikystei priešingas partijas. 
Lietuvos Krikščionių Demo
kratų partijai bus linksmiau 
darbuotis, kuomet matys, kad 
Amerikos krikščionys demo
kratai remia juos. Tai-gi visi 
kas tik gyvas nedėlioj į Mon
tello.
LDS. N. A. A.

Pirm. V. J. Ku d i r k a 
Rašt. A. J. N a v i c k a s

PAGERBĖ KOLUMBO 
PRIETELIŲ.

Argentinos sostinėje Buenos 
Aires pastatyta paminklas 
kun. Juan Perez, perdėtiniui 
La Rabida vienuolyno. Jis 
buvo didžiausiu Kolumbo prie- 
teliu ir rėmėju jo pienų. Per 
to kunigo tarpininkystę ir in- 
tekmę Ispanijos karalienė su
tiko duoti Kolumbui laivus ir 
žmones leistis atrasti kelią į 
Indiją, o ištikro atrado Ame
riką.

Nesenai mirė Anglijos žy
miausia. vienuolė Evangelistą, 
veikusi Mielaširdystės vienuo
lyne Brightone. Ji buvo su
spėjus apvaikšičoti deimanti
nį savo profesijos jubiliejų. Į 
vienuolyną ji įstojo 1858 m.

MIRĖ ŠIMTAMETIS - 
KUNIGAS.

Airijoj mirė kun. Arthur 
McCarty. Jis buvo 101 metų 
amžiaus. Gyveno Dubliną. 
Airijos sostinėje.

KATALIKAI INDI- 
JONAI.

Su v. Valstijose indi jonų ka
talikų yra apie 120-000.

LAIKRAŠČIAI Iš LIETUVOS

Panedėlio rytą rugpj. 2 d. atėjo 
Kauno “Tautos” numeriai liepos 
14 ir 16 dienų laidos. Naujau
siame numeryje besanti šitokia 
žinia:

Lietuviai Vilniun inėjo 15 VII. 
Liaudis sutiko juos entuziastiškai.

I

Bolševikai irgi Vilniuje, tik jie 
laikosi nuosakai.

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

Tėmykite, kaip grait ateina 
laikraščiai iš Lietuvos. “Tau-

KATALIKAS AUGŠTOJ 
VIETOJ.

Per pastaruosius metus An
glijos sostinės Londono majo
ras buvo katalikas. Dabar iš
rinktas ir Londono pavieto Ta
rybos pirmininku katalikas. 
Juomi yra J. W. Gilbert. Jis 
yra uolus katalikas. 1908 me
tais Eucharistiniame kongre
se jis buvo sekretoriumi.

PASIBAIGĖ MOKSLO 
METAI.

PAS FARMERIUS.
Iowos valstijoj Blackhawk 

paviete, Orange valsčiuje yra 
išviso 142 farmeriu. Pas kiek
vieną farmerį randasi dienraš
čių, savaitraščiij ir mėnraščių. 
125 farmeriai turi knygynė
lius, susidedančius iš apie 100 
knygų. 132 farmeriu turi te
lefonus. 80 farmeriu turi pia
nus, 79 turi automobilius. 76 
turi taip vadinamus vacuum 
cleaners. 72 turi centralius 
apšildymus. 68 turi mašinines 
skalbyklas. 63 turi elektros 
šviesą.

Paryžiaus katalikų universi
tete pasibaigė mokslo metai. 
Jį lankė 899 studentai. Per 
karą to universiteto studentai 
pasižymėjo taip kad 94 studen
tai gavo Garbės Legiono ženk
lą, o 400 studentų gavo karo 
kryžius. Franci jos katalikai 
turi universitetus dar Lyons’e, 
Toulouse’oj, Lille’ėj ir An- 
gers ’e.

PAGERBĖ CHINIETĮ.
Šventasis Tėvas pagerbė ka-. 

taliką chinietį Juozą Lo. Pa— 
darė jį šv. Grigoriaus Didžio
jo Vyčiu. Tai pirma tokia gar
bė chiniečiui. Jis gyvena Šan
chajaus mieste. Pasižymėjo 
labdaringais darbais.

PREZIDENTŲ ALGOS.
Francijos prezidentas gauna 

algos per metus 1.200.000 fran
kų arba $240.000. Suvienytą 
Valstijų prezidentas per metus 
tegauna $75.000. Dar jam va
lia išleisti $25.000 pasivažinė
jimui. Bet kitam reikalui ne
valia imti.

Reiškia Francijos preziden
tas gauna veik dešimt sykių 
daugiau, negu turtingiausios 
pagaulėje valstybės valdovas.

DIDŽIAUSIAS LAIK
RODIS.

■ ta” liepos 16 d. Bostone jau bu
vo rugpi. 2 d. iš ryto.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS 
BANKO AGENTŪRA

JAU SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ.
Turėdamas skaitlingus skyrius ir agentūras Didžiojoj ir 

Prūsę Lietuvoj Liet. Prek. ir Prano. Br.nkas garantuoja kuogrei- 
čiausia ir pigiausiomis sąlygomis ižmokėjlmą pinigų. Siųskite 
tiesiog Banko Agenturon, nes pigesnis bus persiuntimas. Nau
dokite* proga: tuojaus Įsivažiuoja J Lietuvą Banko Agentūros 
specijalis kurjeris. Su visais reikalais kreipkitės:

M. NARJAUSKAS,
Liet. Pr. ir Pram. Banko Atstovas ir

Agentūros Vedėjas,
747 BROAD STREET, NEWARK, N. J.

NAZARETAS IR 
KANA.

Nazaretas, kur gimė Kris
tus, Juozapas ir Marija, yra 
70 mylių į šiaurę nuo Jeruzo- 
limo. Už devynių mylių nuo 
Nazareto yra Taboro kalnas, 
kurs yra 2.000 pėdų augščio. 
Netoli nuo Taboro kalno yra 
Palaiminimų kalnas, kur Kris
tus pasakė pirmą pamokslą — 
aštuonius palaiminimus. Kana, 
kur Kristus padarė pirmąjį 
stebuklą, yra 3 mylios nuo 
Nazareto.

Didžiausias pasaulėje laik
rodis yra Jersey City’je, N. J. 
Vadinasi Colgate laikrodis. 
Sveria apie 6 tonas. Jo prie
šakys užima 1.134 ketvirt. pė
das. Minutninkas yra 20 pė
dų ilgio ir sveria apie trečda
lį tonos. Tarpai tarp minučių 
yra 23 coliai. Tai minutnin- 
ko galas per parą padaro pusę 
mylios.

BETLEJOS GYVENTO
JAI.

Betlejuj, kur gimė Kristus, 
dabar yra 6.000 gyventojų ka
talikų ir 4.000 kitokių tikybų. 
Iš kitatikių didžiuma priguli 
prie graikų Bažnyčios.
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HARTFORD, COJfN.

L. 0. S. REIKALAI.
Valdyba.

BRIGHTON, MASS.

yra

A. J. P.
Valdyba.

AKRON, OHIO

v •

AR užda-

PROTOKOLAS.

dar- Valdyba.

suprantančius

VISOKIOS ŽINIOS

GREENFIELD, MASS.
t

KNYGAS GAVO. Kaz. Matas.

Valdyba.

LAWRENCE, MASS.
s.

Skundai.

Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.

HARRISON, N. J.

Lie
ti B. 11.00

40c.

30c.

LDS. 22 kuopos mėnesinis su- 
susirinkimas įvyks rugpi. 6 d. 7:30 
vai. vakare Lietuvių svetainėje. 
Visi nariai malonėsit susirinkti ir 
naujų atsivesti.

Sana IS South Boston’o utarninkais, 
tetvergais ir subatomls. Leidžia Am. 
Idtuvių Rymo Katalikų 6v. Juozapo 
Dabbinku Sąjunga.

$1.75 
$1.00 

75c.

GALI PASITEN
KINTI.

“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 
ot postage provlded for in Section 1103, 
Act of Oct. 8, 1917, authorized on July 
12, 1918”.

VISIEMS.
INDOMUS PALYGI

NIMAS.

CONN. APSKRIČIO METINIS 
IŠVAŽIAVIMAS.

su-
d.

DARBININKAS 
(The Worker)

Thx Lithuanian tbi-wekki.y Papeb.
Pnblished every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joskph’s Ltth- 
’BAKIAN R.-C. ASSOCIATION OF LABOS.

“PULKIM ANT KELIŲ”
Drobs apdarais raudonais kraštais 

po $1.50 ir $1.85.
Drobes apdarais auksuotais kraš

tais po .............  $2.00
Skuros apdarais auksuotais kraš

tais po ..........................................$2.50
Geriausiais morocco skuros apda

rais auksuotais kraštais .........$3.50

Kitaip e- 
Gi bendro- 

ištikro nori pasiseki- 
pastato j vedėjus tei- 
biznį

“ANIOLAS SARGAS”
No. 1 — po $1.25.
No. 2 — po $1.50
No. 3 — po $1.75

1

“BenHur”
Apysaka iš Jėzaus Kristaus 

laiką, stipriais drobės apdarais $1.75 

“Dangaus Karalienė”
Drobės apdarais ...

“Trys Keleiviai”
Drobės apdarais ...

“Vaizdeliai”
64 pusi........................

“Mūsų Tikėjimas”
100 pusi..........................................50c.

Apart šių turime ir daugiaus tin
kamų knygų pasiskaitymui.

Mes apmokame persiuntimo lėšas. 
Su užsakymu siųskite ir pinigus šiuo 
adresu:

“Darbininkas”, 
242-244 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

JERSEY CITY, N. J. __
L. D. S. 76 kuopos mėnėsinis 

susirinkimas įvyks nedėlioj 8 d. 
rugpj., 2:30 vai. po pietų pap
rastoj vietoj. Visi nariai
kviečiami atsilankyti, nes turime 
daug dalykij aptarti.

Kviečia Valdyba.

“DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ”
No. 4 — po $1.50 (batlais apdar.) 
No 5 — po
No. 7 — po
No. 8 — po

SUBSCRIPTION RATES:
Tearly ...................................... .....$4.00

K
ston and suburbs.......................$5.00
reign countries yearly ....... .$5.00

Valstijų “geležinkelių 
” liepos 20 d.

dar- 
apie

Suv. 
darbo komitetas 
paskelbė savo nuosprendį algų 
pakėlime geležinkelių darbi
ninkams. Apie 2.000.000 
bininkų gaus viršaus 
$600.000.000 per metus.

Štai kaip geležinkelių
bininkai buvo apmokami ir 
kaip jų algos kilo.

Vidutinė geležinkelių darbi
ninko metinė alga 1907 m. bu
vo $720, 1914 m. buvo $800; 
sausio mėn. šių metųbuvo ap- 
lokuota, kad bus apie $1.550. 
□abunr vidutinė metinė alga 
ikis apie $1.850. Tai-gi vidu
tiniai imant nuo 1914 metų ge
ležinkelių darbininkų algos pa- 
jtfiltos ant 130 nuoš. Jei pra
gyvenimo pabrangimų rokuo- 
sime pakilusiu ant 100 nuoš. 
nuo 1914 m., tai darbininkai 
yra laimėtojais, jų padėtis pa
gerėjo.

Bet vidutinė alga yra tik įsi
vaizdinta. Darbininkai pa
prastai gauna mažiau ar dau
giau vidutinėsės algos. Indo- 
nnr bus palyginti katriems 
darbininkams daugiausia al
gos pakeltos. Paprasčiausias 
geležinkelio darbininkas — 
sectionman 1914 m. gaudavo 
po 15c. valandoj, arba $1.50 
dienoj, arba $38 mėnesyje, ar
ba $454 per metus. Dabar jis 
gauna 46c. valandoj, arba $3.- 
68 dienoj, arba $97 mėnesyje, 
arba $1.160 metuose. Todėl 
sectionmano alga nuo 1914 m. 
pakelta ant 155 nuoš.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
laimėjo tie darbininkai, kurie 
ir pirma gerai buvo apmoka
mi. Baltrankis inžinierius 1914 
m. gaudavo $175 mėnesyje, ar
ba $2.150 metuose. Dabar mė
nesyje jis gaus $285 arba 
$3400 metuose. Reiškia jo al
ga pakilo tik daug maž 60 
nuoš.

Skirtumas algų tarp inži
nierių ir paprastų darbijiinkų 
labai sumažėjo.
Att gali būti patenkinti gele

žinkelių darbininkai tokiu jų 
algų kilimu ir dabar nustaty
tomis algomis.

— 1000 rubl. Vadinasi, prieš 
karų už vienų karvę įtaisei du 
vežimu, o dabar už jų ir vieno 
neįtaisyti. Prieš karų viduti
niškai už kviečių centnerį ga
vai 3 rubl., dabar — 70 rubl. 
Tada už 3 rubl. buvo galima 
gauti gražios gelumbės arši
nas, dabar tokį ir už 130 rubl. 
neimsi. Reiškia, kų prieš ka
rų už kviečių centnerį gavai, 
dabar to ir už du negausi.

“Žemės ūkio samdomi dar
bininkai uždirba maždaug 
kaip prieš karų, atsižvelgiant 
į žemės ūkio produktų dabar
tines kainas. Tada padieniui, 
duodant valgį, mokėdavo nuo 
50 iki 70 kap. dienai už papra
stų žemės ūkio darbų. Rugių 
centneris kainavo nuo 2 iki 3 
rubl., taip, kad rugių centnerį 
uždirbdavo maždaug per ketu
rias darbo dienas. Dabar to
kie darbininkai gauna po 10-12 
rubl., rugiij centneris 40-50 
rb., reiškia, tiek pat darbo už 
tų patį javų. Žinoma, šie skai
čiai yra maž-daug vidutiniški, 
bet vietomis jie gali gana įvai
ruoti: vienur darbininko už
darbis geresnis, kitur menkes
nis. Jei ūkininkas turi ko 
parduoti, tai darbininkas jam 
atseina beveik kaip prieš karų, 
bet jeigu reikia samdyti senai 
užgyventais pinigais, o naujų 
prasimanyti nėra iš ko, tada 
jam brangu.

“Atsižvelgiant į industrijos 
prekiij pabrangimų, žemės ū- 
kio samdomo darbininko pel
nas, lygiai kaip ir ūkininko, 
turi daug mažesnę vertę, negu 
prieš karų. Pavyzdin, tada 
bulvių kaupikei mokėjo 35 
kap. dienai, dabar jai duoda 
8 rubl. Bet tada ji už dienos 
darbų galėjo nusipirkti dvi už
sigobiamas skepetaites, o da
bar už tas pačias skepetaites 
reikia mokėti po 12 rubl., va
dinasi, jas tegalima uždirbti 
tik lygiai per 3 dienas, 
žvilgsniu- uždarbė labai 
daug tereiškia”.

Šiuo 
ne-

Nuo Lietuvos Darbo Federa
cijos Centro gavome šiomis 
dienomis laiškų, rašytų liepos 
8 d. š. m., kur be kito ko pa
sakyta:

‘‘Siųstosios Kr. Dem. Cent
rui dėžės jau senokai gautos”.

Tose dėžėse buvo knygos. 
Pereitų žiemų “Darbininkas” 
buvo sumanęs paraginti ame
rikiečius aukuoti knygų Lietu
vos Krikščionių Demokratų 
partijai. Nemažai knygų bu
vo atsiųsta- “Darbininke” tos 
knygos buvo supakuotos į dė
žes, “Darbininkas” pridėjo 
daug knygų iš savo knygyno 
ir per Lietuvių Prekybos Ben
drovę jas pasiuntė.

Aukavusieji knygas, džiaug- 
kitės.

LDS. kuopoms ir kitoms or
ganizacijoms patartina be pa
liovos rinkti knygas ir siųsti 
Lietuvon Krikščionių Demo
kratų partijai — arba Lietu
vos Darbo Federacijai.

Kauno laikraštis ‘ ‘ Tauta ’ ’ 
liepos 16 d. š. m. laidoje pa
duoda indomų palyginmų. Pa
rgina ūkio produktų ir pra
monės produktų kainas prieš 
karų ir tų daiktų dabartines 
kainas. Paskui palygina ūki
ninkų samdininkų prieškarinę 
padėtį su dabartine. Pavyzdis 
imamas iš Suvalkijos. Rašo
ma:

“Prieš karų vinių svarui mo
kėdavai nuo 5 iki 10 kap, už 
kiaušinį gaudavai nu<> 1 iki 2 
kap. ir daugiau, — vadinasi už 
S kiaušinius buvo galima gau
ti vinių svarų. Dabar už kiau
šinį gauni 30 kap., o vinių sva
rui moki 3 rubl., vadinasi, vi
nių svarui reikia 10 kiaušinių, 
t y. dvigubai, kaip prieš ka
rų. Darbinis ūkininko viduti
nis vežimas prieš karų kainuo
davo 30 rubl., dabar tokiam 
neikia 1500 ir net daugiau. Bet 
prieš karų už vidutinę karvę 

mhl.. dabar už ia

Užrašykite saviškiams 
tavoje Kaune einančių laikra
ščių. Tinkamiausi Lietuvos 
žmonėms laikraščiai yra:
“VIENYBĖ”

metams 20 auksinų.
“DARBININKAS”

metams 20 auksinų.
“LAISVĖ”

metams 96 auksinai.
“TAUTA”

metams 48 auksinai.
Visi šie laikraščiai eina Kau

ne.
Tų visų laikraščių amerikie

čiai gali gauti “Darbininke”. 
Už 50c. gausite 12 ekz. Užra
šykite tų laikraščių saviškiams 
Lietuvoje o sau gaukite iŠ 
“Darbininko”. “Vienybė” ir 
“Darbininkas” yra savaitraš
čiai, “Laisvė” dienraštis, 
“Tauta” eina du kartu savai-
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LEWIST0N, ME.
L. D. S. 37 kp. mėnėsinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj 8 d. rugp. 
paprastoj vietoj. Kviečiame vi
sus būtinai ateiti. Taip gi atsi
veskite naujų narių.

LDS. 6 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioi 8 d. rugpj. 
tuojaus po sumos Bažnytinė
je salėje, 41 Capitol Avė. Kvie
čiame visus narius ateiti. Taip
gi atsiveskite naujų.

Valdyba.
LDS. Centro Valdybos Proto

kolas Susirinkimo Laikyto 
Liepos 19 d. 1920.

“Darbininko” redakcijos 
kambariuose 8 vai. vakare. Į 
susirinkimų pribuvo šie valdy
bos nariai: Dvasiškas vadovas 
kun. F. Kemėšis, F. Viraks, 
kun. K. Urbonavičius, P. Gu
das, kun. F. Juškaitis, J. Gli- 
neckis, O. Jankienė, M. Žu
kauskaitė, St. Noreika ir A. F. 
Kneižis. Svečiai: kun. J. 
Švagždis ir A. Zaleckas. Pir
miausia perskaityta praeito 
susirinkimo protokolas, kuris 
vienbalsiai priimtas.

S. Noreikar ir, A. F. Kneižis 
išduoda raportų LDS. namo 
reikale. Pirmininkas F. Vi
raks pranešė, kad LDS. Namo 
deeds jau gauti ir Koįvalui, 
kad išsikeltų, pranešta. Rapor
tai priimta.

įnešama, kad namo prižiū
rėtojui būtų atlyginta. Nutar
ta atlyginti už sugaištų laikų 
tiek kiek dirbtuvėje gauna.

Kadangi keletas LDS. kuo
pų svarstė apie permainymų 
ženklelių ir dabar išsibaigus 
seniems, LDS. Centro Valdyba 
nutarė daryti 500 naujų, per
mainant spalvas sulyg dabar 
nustatytų spalvų Lietuvos vė
liavos.

Nutarta išmokėti pašelpų 
streikuojančiam LDS. 5 kp. 
nariui I. Jurkiunui.

Nutarta išduoti paliudymus 
išvažiuojantiems į Lietuvų L. 
D. S. nariams — M. Mažeikai 
ir A. Kulbickui.

Skaitytas laiškas nuo gerb. 
kun. Legeckio iš Lietuvos apie 
išleidimų keletu dvasiško turi
nio brošiūrėlių. Literatiška 
komisija įgaliota pasiųsti pa
dėkos laiškų ir pasirūpinti 
prie pirmos progos tas brošiū
rėles išleisti.

F. Viraks praneša, kad L. 
D. S. N. A. A. valdybos pirmi
ninkas yra įgaliotas būti LDS. 
Centro Valdybos posėdyje su 
reikalais nuo to apskričio kuo
pų. Nutarta, šaukiant kitų su
sirinkimų pakviesti ir pirmi
ninkų to apskričio.

Pirmininkas F. Viraks skai
to A. F. Kneižio rezignacijų iš 
užimamos vietos administraci
joje nuo rugpjūčio 15 d. 1920. 
A. F. Kneižis paaiškino pla- 
čiaus žodžiu priežastį rezigna- 
vimo. Rezignacija priimta.

Dvasiškas vadovas kun. F. 
Kemėšis duoda inešimų kvies
ti A. F. Kneižį pildymui cent
ro sekretoriaus priedermių ir 
taip-gi prigelbėjimui redakci
joje. Visi vienbalsiai inešimų 
priima ir kviečiamas sutikti 
užmti tų vietų. A. F. Kneižis 
sutinka užimti dųrbų prigelbė
jimui redakcijoje ir taip-gi pil
dyti sekretoriaus priedermes 
iki LDS- seimui.

Gerb. kun. F. Kemėšis įga
liojamas padėti surasti tinka
mų kandidatų į administrato
rius.

Kasi ink išleistos brošiūros 
“Mūsų Tikėjimas” įgaliotas 
kun. P. Juškaitis.

Nutarta ant pareikalavimo 
išmokėti paskolų Grabijolie- 
nei. Susižinojimui įgaliotas 
kun. K. Urbonavičius.

Rūpintis sudaryti pienus a- 
gitacijai už LDS.

Streikierių fondo reikale 
nutarta perleisti ankieta, kad 
būsiančiame Seime būtų gali
ma tų klausimų galutinai pri
sitaikant didžiumai nutarti.

“Darbininko” leidimas 4 ar 
8 pusi, subatinis palikta admi
nistratoriaus nuožiūrai.

Prenumeratos kaina palikta 
nustatyti seimui.

Pirkimui naujo preso įgalio
ti A. F. Kneižis ir S. Norei
ka.

Nutarta, kad administraci
ja dėlei aiškumo telpančių ap
garsinimų teksto formoje bū
tų padėtas žodis apgarsinimas.

Įnešama ir nutarta, kad 
administracija pasirūpintų su- 
__ Y._ >

nais apie pirkimų ir apsimai- 
nymų knygomis. Gavus atsa
kymų sušaukti Centro Valdy
bos susirinkimų.

Redakcijos tvarka palikta 
nustatyti literatiškai komisi
jai.

Pirmininkas F. Viraks pra
neša, kad jam gal priseis iš
važiuoti į Lietuvų prekybos 
reikalais ir tuomet negalės pil
dyti pirmininko pareigų.

įnešama ir nutarta, kad taip 
atsitikus, pirmininko vietų 
iki Seimo užima vice-pirmi- 
ninkė p-lė M. Žukauskaitė.

Šiuomi susirinkimas 
rytas 11:30 vai. vakare.

A. F. Kneižis,
Sekretorius.

Rengia Lietuvos Liuosybės Sar
gų Conn. apškr. Įvyks 8 d. 
rugp. (Aug.). Gerai žinomoj vie
toj Lietuvių darže Hartford. 
Važiuojant karais iš Hartford 
reikia imti karas Glostonburv ir 
išlipti ant 24 Station.

L. L. Sargai visą šio išvažiavi
mo pelną skiria Lietuvos Raudo
najam Kryžiui. Bus pasiiista te- 
siog į Lietuvą. Taigi rengėjai 
ruošiasi, kad atsilankusieje taptų 
pilnai užganėdinti.

ANSONIA, CONN.
Pranešu visiems L. D. S. na

riams 43 kuopos, kad bus mėnėsi
nis susirinkimas ateinančią nedė- 
lią 8 d. rugpj., tuojaus po sumai. 
Taipgi prašau visus narius ateiti 
ant viršminėto susirinkimo, nes 
bus išduodama raportai delegatų 
iš apskričio suvažiavimo. Taip
gi ir iš pikniko bus išduota at
skaita, o kas svarbiausia, tai bus 
renkami delegatai į L. D. S. Sei
mą, kuris prasidės rugpiučio 30 d. 
AVaterbury, Conn. Tai gi nepra
leiskite šio susirinkimo ir atsineš
kite naudingi} inešimų dėl Seimo. 
Nepamirškite atsivesti ir naujų 
narių.

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.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
Chicagos Apskričio,

L. D. S. Chikagos apskr. buvo 
susirinkimas liepos 25 d. Visų 
Šventų parap. svetainėje, Rose- 
land, III. Pirm. Alex. Krenčius 
atidarė susirinkimą su malda. 
Perskaitytas protokolas iš praei
to susirinkimo, tapo priimtas. 
Delegatai buvo susirinkime: 25 
kuopos M. Zizas, 29 kp. J. A. 
Globis, 49 kp. Pr. Zdankus, A. 
Krenčius, 60 kp. G. S. Mockus. 
Raportas iš būtojo pikniko L. D. 
S. Chicago apskr. birželio 20 d. 
M. Zizas pridavė naujų įplaukų 
nai neužbaiktas. Nutarta visą 
rezultatą palikti ant sekančio su
sirinkimo, kad laikradėlio laimė
tojas neatsišaukė ir negalima su
rasti, ant serijos nėra gero antra
šo tik pavardė, liko nutarta pa
garsinti į laikraštį, laimėtojo ir 
serijos numeris. Aukso pinigė
lį G. S. Mockus, kuris buvo priža
dėjęs išlajmėjimui, atnešė į susi
rinkimą, neesant laimėtojui liko 
pavesta G. S. Mockui . kad priduo
tų laimėtojui.

Raportas iš veikiančios komisi
jos. Pirm. Alex. Krenčius paaiš
kino, kad neturi nieko nuveikę. 
Palikta ant toliau.

CHICAGO, ILL.
L. D. S. 20 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj 8 d. rugp. 
tuojaus po pamaldų, Šv. Miko
lo Arkaniolo parapijos svetainėj, 
1644 Wabansia Avė. Į šį susirin
kimą kviečiame visus narius ko- 
skaitlingiausia ateiti.

Valdyba.BROOKLYN, N. Y.
L. D. S. 12 kuopos mėnėsinis 

sirinkimas Įvyks rugpj. 9 
Karalienės Aniuolų parap. salėj,
7:30 vai. vakare. Visi nariai ir 
narės malonėkite ateiti į šaukta 
susirinkimą, nes praeitas susiris- 
rinkima neįvyko iš tūlų prežaš- 
čių. Turime daug svarbių daly
kų ant apkalbėjimo ir bus išduo
tas raportas iš L. D. S. 15 apskr. 
suvažiavimo. Taipgi nariai, ku
rie esate neužsimokėję pilnai, a- 
teikite užsimokėti ir atsiveskite 
naujų draugų prirašyti.

Povilas Kyrius.

LDS. 79 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 8 d. rugp. 
antrą valandą po pietų, 12 
Washington St. Kviečiame visus 
narius ateiti. Taip-gi atsiveskite 
naujų.

Pr. Zdankus paaiškino, kad vie
nas narys 20 kp. L. D. S. negauna 
laikraščio “Darbininko” kreipės 
į centrą, negavo jokio atsakymo. 
Dabar kreipiasi į apskritį. Buvo 
daug kalbėta pagaliaus nutarta 
aiškiau ištirti kuopoje. Darbas 
pavesta ištyrimui pirm. Alex. 
Krenčiui. S. G. Mockus 60 kp. 
skundas dėl netvarkos L. D. S. 
centro. Kurie nariai kuopoje 
yra suspenduoti, kuopos raštinin
kas pasiuntė centrui sutabdyti 
laikraštį, pasirodo nekuriems ne- 
sustapdo. Užsimokėjusiems na
riams pranešė laikraštyje suspen
duoti.

LDS. 70 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję, 8 d. rugpj. 
5 valandą po pietų bažnytinėje 
salėje 94 Bradford St. Šiame su
sirinkime turėsime daug svarbių 
reikalų aptarti.

CLEVELAND, OHIO 
Koncertas.

Liepos 19 d. L. Vyčių 25 kp. ir 
Teatrališkas choras buvo suren
gęs įdomų koncertą atsisveikini
mui su Sodeika, pavyko gerai. 
Muzikas A. J. Aleksis iš Detroito, 
Mich. pirmiausiai pasakė gražią 
prakalbą apie muzikos vertę. 
Kitam atvejui p. Aleksis paskam
bino nt piano Chopino šmotelį ir 
p. Sodeikai akompaniavo.

Daininkė St. Greičienė puikiai 
atsižymėjo sudainuodama keletą 
solių. Taip gi Sodeika su Grei- 
čiene žavė j ančiai padainavo kele
tą duetų.. Vietos vargonininkas 
J. Čižauskas artistiškai paskam
bino ant piano porą šmotelių. P- 
lės Baltrukoniutė ir Grigaitė ge
rai sudainavo po porą solių. 
Publika buvo dailės mylėtoja ne
žiūrint, kad buvo šiokis vakaras 
daug susirinko, kas parodo ką 
myli. Vyčiams ir Teatrališkam 
chorui garbė už tokį sutarimą.

Š.

Namas be tinkamo pamato be 
laiko grius, kad ir viršus geriau
siai bus ištaisytas. Ir bendrovė 
jei neturės gerų pamatų ir sąži
ningų ir biznį suprantančių vadų 
nukentės, nors ir turės kapitalo 
nemažai. Čia viena bendrovė 
gerokai nukentėjo per neišmany
mą vadų. Todėl vargšų darbi
ninkų pinigai nuėjo į gudruolių 
kišenius. Darbininkai turi žiū
rėti į bendrovių vadus, jei mano 
jų Šerų pirktis. ' Jei vadais pa
sitiki, jei prie bendrovės spiečia
si tau ir visuomenei žinomi žmo
nės, tai nėra rizikos, 
sant būk atsargus, 
vės, kurios 
mo, tai l’ai 
singus ir 
žmonis.

Esperantininkų Kongresas
New Yorke paskutiniose die

nose šio pareito liepos mėnesio 
atsibuvo čionykščių esperantinin
kų kongresas. Kongrese daly
vavo arti šimto ypatų reprezen- 
tuojanenu vienuolika tautų. Lie- 
viai ir gi buvo reprezentuojami. 
Iš ypatų dalyvaujančių tame kon
grese, trys išvažavo į Haagą, O- 
landijos sostapilį į visuotiną es
perantininkų kongresą. Gi kon
gresas New Yorke abelnai imant 
pasisekė iš visų atžvilgių kuopui- 
kiauisai.

SIŲSKITE KNYGŲ IR LAI 
KRAŠČIŲ Į LIETUVĄ.

LDS. 13 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 10 d. rugp. 7:30 vai. 
vakare Bažnytinėje salėje. Kvie
čiame visus narius būtinai ateiti 
Artinasi LDS. Seimas ir turime 
pradėt rengtis išanksto.

Valdyba.

Nauji sumanymai.

J. A. Globis davė pageidavimą, 
kad protokolas L. D. S. Chicagos 
apskr. būtų talpinama kaip grai- 
čiau į “Darbininką” laikraštį, 
kad būtų galima pasinaudoti ap
skričio nutarimais kuopų susirin- 
kimose. Pr. Zdankus davė pa
kvietimą į būsimą rugsėjo 6 d. 
pikniką liet, dienraščio “Draugo” 
Lietuvių Darb. Są-gos Chicagos 
apskr. susirinkimas liepos 25 d. 
apkalbėjęs dienraščio “Draugo” 
pikniką, kuris bus ((Labor day) 
rugsėjo 30 d. š. m. išreiškė jam 
savo pilna prijautimą iri pataria 
visiems L. D. S. nariams visokia- 
riopai paremti šį žygį. Apskri
tis nutarė, kad visos kuopos ar 
nariai, kurie negauna “Darbinin
ko” laikraščio, ar šiaip kokių ne
aiškumų turi su centrų, kad su
rinktų ir pridoutu būsimam aps. 
prieš seiminiui susirinkimui.

Sekantis susirinkimas įvyks 
ned rugpiučio 29 d. 20 kuopos Šv. 
Mikolo parap. svetainėj, Chicago 
UI. Susirinkimą uždarė pirm. 
Alei. Krenčnius su Malda.

LDS. 15 kp. susirinkimai laiko
mi kas antrą panedėlį kiekvieno 
mėnesio bažnytinėje salėje ant 
5-th St.

Susirinkimas bus 9 d. rugpiučio 
7:30 vaL vakare. Visi nariai ma
lonėkite pribtfl paskirtu laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti Atsiveskit ir naujų na
rių.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks utarininke 10 d. 
rugpj. bažnytiniėj salėj. Kviečia
me visus narius būtinai ateiti, nes 
turime svarbių reikalų.

Valdyba.

N0RW00D, MASS.
L. D. S. 3 kp. mėnėsinis susirin

kimas įvyks nedėlioj 8 d. rugpj. 
tuojau po sumai bažnytinėje sve
tainėje. Visi nariai malonėsite 
susirinkti ir naujų narių atsivesti 

Valdyba.

MONTREAL, CANADA
Liepos 25 d. buvo surengtas 

piknikas Lietuvių Kliubo, King 
Edward parke. Į minėtą vietą 
reikia važiuot laivų čiela valandą. 
Tikietas kainavo 50c. Vieta gra
ži. Užgirdau griežiant muziką, 
tai manau ten bus lietuvių susi
rinkimas ir traukiau į tą šoną. 
Baigiant man eiti, pamačiau susi
grūdę į vieną grupę stambių vy
rų, priėjau visai arti pamačiau 
sustatyta keturi stalai ir ant sta
lų po statinę. Trys barmanai 
sušilę darbuojasi ir vos suspėja į 
stiklus rudį pilti. Kada jau ge
rai įkaušę, tai susitvėrė ėmė tūp
čioti. Niekurių kliubiečių kojos 
nebeklausė ir buvo pradėję jau 
kumščius paleisti į darbą. Dė
dės nedavė pradėti. Svetimtau
čiai labai tyčiojos iš mūsų tautos 
ir iš tos draugystės, kad su 
bačkom važiuoja į laukus. Pu
sė po saptynių pradėjo rengtis į 
namus. Vyrai su kūmutėms pa
siėmę baksus ir svyravo namo. 
8 vai. vakare pribuvo laivas ir 
visi kimšte kimšosi į laivą, kad 
tik pirmam papulti. Lietuvių 
benas ir visi lietuviai susispietę 
į priešakį laivo susėdo ir laukia, 
kad muzika užgrieštų, pasijudi
nus laivukui užgriežė. Tuo tar
pu pasirodė lietuviška vėliava, 
bet tuoj ir vėl prapuolė. Baigiant 
važiuoti į kraštą užgirdom Lietu
va Tėvynė dainuojant ir viena lie
tuvaitė pasistojus augštai pakė
lus lietuvišką vėliavą plevesavo.

Plikis Senbernis.

“Darbininko” Knygyne gau
nama naujausios laidos dvasiš
ko ir svietiško turinio knygų. 
Pasiūlome siuntimui į Lietuvų 
šias:

MALDAKNYGIŲ

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs-

VORCESTER, MASS.
L. D. S. 7 kp. mėnėsinis susirin

kimas įvyks seredoj 11 d. rugpj. 
8:00 vai. vakare paparstoj vietoj. 
Kviečiame visus narius teiti. 
Taip gi atsivesti naujų narių.

Lietuvos laikraščiai pilni 
indomių naujienų. Lietuvos 

... , _ . - laikraščių galima gauti “Dar-
kite latfktnts popteros Mbininke”.

IŠSIKASYKITE LAIKRAŠČIŲ IŠ LIETUVOS. 
“Darbininke” galima gauti laikraščių iš Lietuvos. Už 

50c. (galima stampėmis) gausi 10 ekz., už dolerį — 20
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DARBININKAS

STIPRIEMS-SUNKIEMS VYRAMSKUN. P. SAURUSAITIS.

[ ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(Pradžia 86-tame numeryje)

Ar bedievis yra bedievis.
ATSAKYMAS pil. SIELVIUI.
KAUNAS

•8 - VII - 20 m.
Akron, Ohio 

159 Ledger St. 
U. S. A 

keliuose Ameri- 
kad ieškau

Pasiskelbus 
kos laikraščiuose, 
giminių, gavau laišką šuo nepa
žįstamo man p. Sielviaus su 
luoštu komunistų laikraščių. 
Kadangi tai manę labai sujud
ino,’ skaitau savo parega į tai 
atsakyti.

Krt. P—-S.
Nepažįstamas Pilietį!

Didžiausiai nustebau gavęs 
tamstos tokių nepaprastiį raš- 

Manę, kaipo kariškį tas y- 
sujudino. Tuose raštuose, 

kad mes, Lietuvos ka- 
esam apgauti, suklai- 

Man gaila pasi- 
Man aišku, kad

mes lietu- 
paskelbta 

numerij ir 
Nė šalti

rupinasi darbo žmonių ūkininkų 
ir darbininkų reikalais. Daug 
jau buvusių kariškių aprūpinti 
išdalinta dvarų žemė ir šį met jau 
ją dirbo.

Pil. Sielvis! Tik sveikai pa
manyk tamsta ir pamatysi, kad 
esi suklaidintas apgautas. Ir ' 
šiuo laišku aš vieno tik prašau. 
Mesk tikėjęs visokiems melams, 
kurie skleidžiami mūsų priešų ir 
grįšk į tkrą kelią. Grįšk į Tė
vynė, Motina tau dovanos viską! 
Grįš — mums skaudu girdėti, kad 
nekurie mūsų broliai amerikiečiai 
taip suklydę. Grįšk — kitaip 
žūsi Lietuvai, žūsi savo broliams 
ir motina keiks, kad pagimdė iš
gamą sūnų. Dar kartą sakau, 
tiesiu ranką — mesk bolševizmą, 
grįšk į kelią, kuriuo eina tikras 
lietuvys. Man gaila tamstos, bol
ševikai apgavo ir apgaudinėja, 
bet tikiuosi, kad tamsta juos pa
metęs tapsi tikras Lietuvos sūnus.

Jau neužilgo Lietuvos respubli
kos laivai pradės plaukiot tarp 
New Yorko ir mūsų uosto Klaipė
dos ir mes būdami Vilniuje lauk
sime pargrįštant jūsų amerikiečių 
ir atlankant Gedimino pilę ir nani mokslo vyrui net ir pami- 
kalną.

Užmetimas (1). Ar negalėjo tent, kuomet vienas daiktas 
gamtos dėsniai pasidaryti iš 

pačių aklųjų jėgų kin
tančių medžiagoje?

Čia turime pasikalbėti su 
materijalistais kurių teorija 
yra evoliucija. Tas pats žodis 
evoliucija tai yra aiški prieše- 
nybė pati sau arba kontradik
cija. Evolvere lotynų kalboje 
tai reiškia išsiplėtoti, išsiki- 
kivinklioti,. išsivynioti, išsi
vystyti. Visi tie žodžiai reiš
kia krutėjimų arba šiokių to
kių gyvybę; iš negyvo daikto 
niekad negali atsirasti jokia 
gyvybė. Evoliucinieriai tvir
tina būk krutėjimo jėga atsi
radusi iš to kad visata (uni
versum) buvusi kuomet kaipo 
koksai ugninis debesys besisu
kąs aplinkui savę, ir beskrai- 
dųs erdvėje (spatium). Tos 
visatos materijos mažiausios 
dalelės turėjusios kemiškas ir 
fiziškas jėgas kuriomis išsi
plėtojo ir išsitobulino į gyvus 
ir negyvus daiktus”. Ištikrų- 

!jų, reiktų užsigėdėti kiekvie-

nuo 
tų- 
pač 
sakoma,
riuomenė 
tadinti ir t. p 
darė tamstos.. 
ne mes esame apgauti, bet tamsta
apgautas suklaidints.

Tamstai, kaipo lietuviui gerai 
žinoma mūsų tautos praeitis. 
Kiek vargo, kiek kentėjo paže
minta mūsų tauta, tik 
viai žinome. Kova 
nuo pirmų “Aušros” 
dabar dar tebesitęsia.
Sibiro laukai, nė drėgni kalėjimai 
negalėjo užgniaužti tautos kilimo, 
veržimosi prie laisvės.

Užėjęs didysis Europos karas 
didžiausiai suvargina šalį. Bet 
lietuviai nei išsiklaidė Rusijoj, nei 
likę Lietuvoj nenustojo kovoję 
dėl savo tautos teisių. Ir štai 
tarp kraujų ir ašarų sužibėjo ir 
mums laisvės sulutė. Varžiusie
ji lig šios Tėvynę geležiniai pan
čiai baigia kristi.

Tamstai turbūt tik nežisomas 
tas momentas (pradžia 1919 m.), 
kuomet tamstos siūlomieji komu
nistai (bolševikai) įsiveržė mūsų 
kraštan viską grobė, degino, nai
kino. Sunkiai vaitojo mūsų žmo
nis nuo komisarų (jie vadindavo 
proletariato) diktatūros. Tams
tai nežinomi tie bolševikų darbai. 
Tamsta negirdėjai žmonių ašarų.

“Gana to jungo!” tarė visa 
tauta. Būrių būriai savanorių, 
mūsų sodžiaus vyrų traukė karan. 
Laimingiiusia mano gyvenimo die
na skaitau tą dieną, kuomet sava
noriu su savo draugais dainuda- 
mas traukiau Kaimo link. Visi 
džiaugiamės, nes išsipildė mūsų 
svajonės. Tautos pasiryžimu ne
pergalės nikas—bolševikai tapo 
tapo išvyti iš Letuvos. Besimu- 
šant lietviams su bolševikais, mū
sų sostinę Vilnių užgrobė amžini 
mūsų pirešai - lenkai. Mums ka
riškiams šiandiena vienas dalykas 
terūpi: kuograičiausiai išvyti iš 
užgrobtų mūsų kraštų lenkus, iš
vaduoti mūsų brolius Prūsų lietu
vius.

Kariuomenėj gerai yra žinoma, 
kad mūsų priešai, kad pakenkti 
jaunai respublikai, nesigailėdami 
nei pinigų nei triūso visokiais bū
dais šmeižia mūsų tautos vyrus, 
kurie dirba valstybės kūrimo dar
bą. Basanavičius, Smetona, Gal
vanauskas, Krupavičius.... ir vi
sa eilė kitų — tai vis mūsų tau
tos vadai, kurie nebe nuo šiandien 
dirba tautos dirvoje, kurie mūsų 
priešų ir tamsto atsiųstose kari
katūrose taip labai šmeižiami. 
Mūsų priešams atėjo ir keli lietu
viai išgamos. Išgama Kapsukas, 
Aleksa, Rasikas ir t. p. 
rusams bolševikams. 
Aukštuolaitis — dirba 
niams lenkams. Keli
dirba vokiečiams. Juos prakeiks 
tauta.

Ir tamsta siųsdamas mon, visai 
tamstai nepažįstamam iškarpas iš 
laikraščių ir šiaip bolševikų atsi
šaukimų, nori, kad tapčiau Tėvy
nes išdavikų! Ne! aš prisiekiau 
ir kovosiu tik dėl Lietuvos Nepri
klausomybės, tautos laisvės. Tai 
mūsų kariuomenės tikslas. Ne
siųsk tamsta daugiau tokių raštų 
nei man, nei mano draugams ka
riškiams. Tamstos raštuose vien 
šmeižtai, grynas melas, neteisybės. 
Jai tamsta pagyventum Lietuvoje 
pamatytum, kad tuos melus gali 
leisti tik mūsų priešai ir prie jų 
prisidėję šgamos.

Demokratingu būdų ' išrinkta

Kar. P—s.

KOMUNAI, KOMU
NAI...*)

Iš Pasvalio šovė 
Žemė drebėjo, 
Vitartų dvaras**) 
Griūti pradėjo.

Komunai, komunai 
Jums Dievas nepadės, 
Nuošovėt bernelį 
Kas mane bemvlės.

•/Kaip tik komunai 
Pradėjo joti, 
Pradėjo žmonės 
Griaudžiai raudoti.

Komunai, komunai ir tt. 
Bėgo iš namų 
Kaip kas tik galėjo 
Komunų matyti 
Nieks nenorėjo.

Komunai, komunai ir tt. 
Išėję iš namų 
Nėr’ kur pasidėti, 
Šaltį ir badą 
Reikėjo kentėti.

Komunai, komunai ir tt. 
Nueisiu ant kalno 
Aš pasižiūrėti 
Kur mano bernelis 
Galvelę padėjo.

Komunai, komunai ir tt. 
Kiti dar dainuoja-.

Komunai, komunai, 
O jūs prakeiktieji 
Kodėl pęršovėt 
Jūs Strazdą Motie- 

______ jU-***) 
*) Parašyto pagarsėjusio Pasvalio 

apskr. liaud. dain. Jono Purkos (mi
rus. rud. 1919 m.), iš Norių sodž., po 
tuo, kada pavasaryje 1919 m. vokie
čių kariuomenė su pagelba musų par
tizanų šį kraštą paliuosavo nuo bol
ševikų. kurie buvo atsidanginę pra
džioj 1919 m.

♦♦) Vitartų dvaras ant Mūšos kran
to prieš Pasvalį. Jį sušaudė bolševi
kai, norėdami išmušti iš ten mūsiškių.

••*) Narsus partizanas-milicistas 1S 
Vačakių sodžiaus, ši daina dabar y- 
ra plačiai dainuojama Pasvalio, Joniš
kėlio, Vačkų ir Linlcavos apylinkėse.

ĮVAIRIOS ŽINUTfiS.

— dirba 
Išgama 
dvarpo- 
išgamos

Ką tik sugrįžęs iš savo tėviškės 
siunčiu jums ta girdėtą dabar dai
nuojama dainą: “Komunai, Ko
munai.” (Indedame kitoje vieto
je “Darb.”)

Mūsų (Vaškų) apylinkėje, kaip 
ir kitur Lietuvoje žada būti labai 
geri metai, tik ūkininkai yra la
bai susirūpinę darbininkais, kurie 
dabar streikuoja jau ir pas ūki
ninkus ir kaip tik artinasi koks 
sunkesnis darbas, tuojaus reika
lauja algos padidinimo arba meta 
darbą ir išeina. Padienis gi ma
žiau 20 markių 1 dieną nedirba, o 
per mėšlaveštį kiti ėmė net po 25 
ir 30 markių. Javai gi atpigo: 
rugių pūdas 20, kviečių 30, avi
žų 20. Praeitais metais, kada 
javai buvo brangus, darbininkai 
užmokesnio reikalavo javais, o 
dabar pinigais. Pažymėtina ir dar 
bininkų ištvirkimas — girtuoklia
vimas ir rūkymas taip brangių da
bar papirosų, prie kurių ir ūki
ninkas negali prieiti. Ūkininkai

nėti tokius ir tiems pavei- 
džius sakinius, bet, bent pasi
gailėjus nekaltųjų žmonių, ku
riuos panašiomis suktybėmis 
jie suklaidina, turime paaiš
kinti. Jei tos mažiausios da
lelės būtų turėjusios tokias jė
gas, kad būtų galėjusios pa
čios be jokios protaujančios iš
minties išsiplėtoti ir išsiskirs
tyti į tokią, daugybę gyvūnų 
net ir prctingiausių, tai tinka 
mums stačiai pasakyti, kad jos 
turėjo daug daugiau proto ne
gu tie žmonės kurie drįsta to
kias svajones skelbti žmonėms, 
ir save vadinti mokslo vyrais! 
Materija arba medžiaga turin
ti krutėjimo jėgą, yra kontra- 
dikeija; krutėjimas be jokios 
gyvybės ir be pradžios taip-pat 
yra kontradikcija, materija 
kokios ji nebūt rūšies yra sa
vimi abejutiška kaslink kru
tėjimo ar ilsėjimo. O amžina
sis krutėjimas taip-pat yra 
kontradikcija, nes krutėjimas 
tai reiškia ieškojimų persikai- 
teliojimo, išsitobulinimo—tai 
negali būti amžinas. Tų tiesų 
prileidžia visi fizikos mokslo 
tyrinėtojai, yra išreikšta New- 
tono “Krutėjimo Dėsniuose”. 
Negana to, krutėjimas arba 
pasistmimas (motio) turi bū
ti į kokių ypatingų šalį, o tu
ri būti priežastis kuri paskiria 
tų šalį o ne kitų, o toji prie
žastis turi būti atskira nuo1 
daikto stumenio. Materijalis- 
tai stengdamiesi pasiteisinti iš 
savo vienos svajonės, įpuola į 
kitų dar didesnę. Štai jie tų 
savo vadinamųjų materijų ir 
jėgų yra priverstais užvardin
ti amžina arba be jokios pra
džios. Labai aiškus dalykas 
kad jie nepagalvoję šneka, ne
suprasdami kų reiškia amži
nas. Amžinumas ir evoliuci
ja arba nuolatinės permainos 
— tai griežta kontradikcija. 
Amžinas arba be jokios pra
džios tiktai tas gali būti kas 
neyra paduotas jokioms atmai
noms; sulyg evoliucijos teori
jos (būdas protavimo) visi 
daiktai turi savo pradžių, bū-

tasai gyvasis daiktas, nežinia 
nei iš kur nei kaip, gavo spė
kų veisimosi, ir išlavinimo, po 
kažin kokiu dėsniu nežinia iš 
kur gautu, kas kart vis geres- 
nias rūšis, o galutinai net ta
po žmogus tas pats gyvasai 
daiktas; dar toliaus pasidarė 
poetai, filozofai, mokslinčiai, 
o visi jų veikalai tai grynos 
žemės pluta — o tas viskas at
sitiko be mažiausio šešėlio iš
minties ir proto — atsirado 
protas be jokio proto! Juo il
giau tirinėji šitų materijaliz- 
mų arba evoliucijų, juo dau
giau kvailumo jame atrandi. 
Pastaraisiais metais devynio
liktojo šimtmečio jis buvo la
bai paplitęs nekatalikų tarpe. 
Tyndallas kuris yra miręs me
tais 1893 ir kiti gynė jį susi
riesdami, bet mūsų laike jau 
eina mažyn skaičius jo apgy
nėjo didžiais žingsniais. Ha- 
eckelis stengiasi jį atgaivinti.

Jis bando tvirtinti, būk ma
terija yra gyva ir turinti jaus
mus ir valių. Bet jo tvirtini
mas tai tuščias ištarimas be 
jokių priparodymų patikrini
mui jo. Nevertėtų nei pami
nėti jo, bet kaadngi mūsų lai
kuose yra adug žmonių kurie 
labai kimba prie skaitymo pa
našių naujienų, tai bus nau
dinga parodžius ir Hackelio 
bent pirmaeiles svajones. Kas 
moka anglų kalbos pasiūlytu
me perskaityti kritiką Hacke
lio svajonių sekančiu užvardi- 
nimu: “For a full refutation 
Haeckel, see Fr. Gerard’s, 
“THE OLD RIDDLE AND 
THE NEW ANSWER, Long- 
man’s Green, price 7 d.” Štai 
kaip juokingai jisai užvardina 
liuosą valių “krypsnys išven
gimui suvaržymo”, o jausmin
gumų užvardina “praskiestoji 
ir šakninė sumanumo jiega”. 
Tai-gi, “valia kuri neyra va
lia, ir jausmingumas kuris su
lyg mūsų žinia, yra žemiaus 
mažiausių jautimo ženklų, sa
vimi negali jokiu labu įgyti 
liuosos valios, kurių mes taip 
aiškiai atjaučiame, dėl didžių 
produktų žmogaus proto, ir dėl 
visos pasaulio tvarkos. Tai y- 
ra aiškus filozofijos pasaky
mas, patvirtintas visų sąmo
nės, kad be jokios protinės 
pagelbos arba galybės, mažes
nis daiktas regali išdirbti di
desnio: už+ai-gi, gyvybės ne
galima gauti iš negyvos mate
rijos, nei jausmų iš bejausmių 
daiktų, nei proto iš bepročių 
gyvulių be tam tikros Galybės 
kuri įkvepia augštesnių veik
lumų. Fizikai tvirtina kad 
■visata (universum) yra su
jungta kaipo kokiu tvirtu ry
šiu, ir kad materijos kiekvie
na mažiausia dalelė veikia ar
ba daro įspūdį ant kitos dale
lės. Tai pagal Haeckelio teo
rijos kad išaiškinus visatos 
(visų Dievo sutvėrimo danguj 
ir ant žemės, ore ir vandeny
je, ir žemės viduryje, oro erd
vėje) sutvarkymų, kiekviena 
dalelė nor ir menkiausia turė
tų savyje užtūrėti supratimų, 
taip visos plano, kaip ir sa
vo atmainingumo nuolatinio. 
Negana to, dar kiekviena ma
žiausia dalelė turėtų norėti 
sandarbiauti su kita dalele 
bendrai. Tokioje pozicijoje 
(padėjime), nėra kitokios Ga
lybės, tai kiekviena materijos 
dalelė turėtų būti Dievas. Juo- 
kingesnių argumentų nieks 
negali išgalvoti! Prie šito ar
gumento nelypstome klausimo, 
ar Dievas yra tiktai vienas ar 
daugiau. Toliaus bus nuro
dyta, kad Dievas turi būti tik- 

įw»i vienom. Tai kad ir būtų 
galima nurodyti kad šis pasau
lis yra perėjęs per tvarkų ir 
pažanginį išsitobulinimų, kai
po anoji sėkla medžio kuri 
tampa miško milžinas, vis tiek 
pasirodo reikalas sumanytojo, 
įstatymdavio, ir tobulintojo 
juo aiškesnis ir griežtesnis. 
Antroje dalyje šio veikalo bus 
reikalas sugrįžti prie evoliuci
jos teorijos.

Užmetimas antras.—Šio gy
venimo kentėjimai ir prigim. 
ties eikvojimas rodosi kaipo 
priešintųsi Dievo išminčiai.
K •• ■ \

randasi geras užsiėmimas prie ABELNO DARBO mūsų 
moderniškoje dirbtuvėje.

GERIAUSIOS DARBO SĄLYGOS
GERA UŽMOKESTIS

NUOLATINIS UŽSIĖMIMAS
Ateik ir teiraukisbesitobulindamas tampa kitu, 

tai jo pradžia — jis neyra tuo 
kuo buvo — tai neyra amžinas. 
Tikroje žodžio prasmėje amži- 
nas vien tik vienas tegali būti, 
tai DIEVAS. Tvirtinti būk 
sutvėrimai netobulieji tūks
tančiais arba net milijonais 
metų būdami amžinais išsito
bulino ir tapo tokiais kokiais 
juos dabar matome, tai kitas 
absurdas (pasvaigimas)! Tai 
kodėl tie patys daiktai sutvė
rimai jei amžini, ( negalėjo tri
lijonais metų atgal ar dar pir
miaus būti jau išsitobulinę to
kiais kokiais jie yra šiandien 
arba dar geresniais, ar gal dar 
jiems per trumpas buvo lai
kas, kad sakėsi jie amžini — 
be jokios pradžios yra? Am
žinas tiktai Tas yra Kas yra 
be pradžios ir be pabaigos: 
NIHIL SINE ORIGINE NISI 
SOLUS DEUS. Nieko nėra 
be pradžios tiktai vienas Die
vas. Jei galėtume prileisti to
kią mintį, būk kuomet būtų 
buvęs toksai laikas kuriame 
nieko nebūta — nei Dievo, nei 
dangaus nei žemės, tai nei da
bar nieko nebūtų, ir niekad 
nieko nebūtų ateityje, iš nie
ko niekas niekad pats savimi 
negali atsirasti. De nihilo ni- 
hil f it- Ir tuomi jie patys sau 
priešinasi, kad tvirtina būk 
niekas neegzistuoja tiktai ma
terija tokia kokių jie patys 
perstato, vienok stengiasi pri
pažinti savo teorijų egzistuo
jančių — tai nei jų teorija ne
egzistuoja. Kaslink dėsnių 
kurių klauso arba kuriuos pil
do materijos atomai (nepada
linamosios dulkelės) kodėl tos 
pačios rūšies atomai visuomet 
pildo tuos pačius dėsnius? 
Kaipo su spektroskopu bandy
mai daromieji parodo kad to
limų žvaigždžių hydrogene 
(vandendaris) atomai pildo 
dėsnius tuos pačius kuriuos 
hydrogeno padaromojo mūsų 
chemijos kambariuose? (Spek- 
reskopas tai instrumentas ku- 
riuomi pritraukia ir valdo 
šviesos spindulius). Žemiaus 
bus parodyta kad kaikurie 
krutėjimo Kriesai (forma) pa
saulyje regimi šiandien, turėjo 
pradžių, ir turės galų, kuomet 
kalbėsime apie išsiskirstymų 
energijos. Materijalistų teori
ja veltui stengiasi galimumų 
pradžios gyvybės nuo negyvos 
medžiagos—priparodyti. Ran
dama pavyzdžių net gydyme 
skaudulių, kad gyvybė gau
nama vien tik iš gyvų daiktų. 
Mūsų laikų praktika taip va
dinamo mokslo aspetikos(liuo- 
sas nuo gyvųjų ligų užmazgų 
— germ). (i) Jei skaudulio 
užmazgos arba perai įsigauna 
skaudulin, tai jie priperi dau- 
giaus perų, ir tokiu būdu dar 
daugiaus pūsta skaudulys ir 
didinasi, dažnai randasi neuž
gydomas; (2) o jei kirurgas 
taip užtaiso skaudulį ,kad pe
rai daugiaus negali įsigauti 
jin, tai puvimas arba pūliai su
mažėja ir užgyja greitu laiku. 
Biologijos mokslui einant pir
myn (biologija tai mokslas a- 
pie gyvus daiktus), evoliucijos 
vadinamoji teorija visai netu
ri jokio pagrindo. Yra pripa- 
rodoma kad gyvybės akytės 
(cell) taip yra sunarpliotos 
(eomplicated) be jokio apra- ^"Jienas. 
šymo, ir kad, jos savo veik-1 
luinu skiriasi nuo visų moks- - 
nikos palyginimų (See Wind- 
le, The Chnrch and Science, c.
XXV., where the authorities 1 
are ąuoted). Jei toksai yra . 
skirtumas tarp gyvos ir negy- j 
vos medžiagos, koksai turi 
būti skirtumas tarp jausmin
gos ir nejausmingos, tarp pro
taujančios ir neprotaujančios? 
Pamatykime kų jų teorija per
stato': Negyvoji materija ka- , 
žin kokiu nežinomu būdu ku- _ 
rio nei mūsų amžio gabiausias 
chemistas negali suprasti, iš-

tedirbsime žemės tik tiek, kiek 
užtenka su vaikais išmisti. Kas- 
link vietinės valdžios, tai taip sa
ko:: ruskis išmokino vogti ir da
bar tos sėklos negalima iškasavo- 
ti, vagia dar labiau. Be kyšių 
nieko nepadarysi. Buvusią oku
pacijos valdžią net giria: ot vo- 
kietys tai mokėjo “štramais” su
valdyti. Jis ir su mažiau žmonių 
daugiau padirbdavo negu dabar 
prie daug žmonių — dykinėjančių 
nebuvo, niekas nekėlė ir streikų.

Suimimo komitetas ima produk
tus išduodami tik “orderius,” 
bet vokiečiai už viską mokėdavo 
nors ir nebrangiai. Javai yra to. 
dėl atpigę, nes uždarius rubežius, 
nebėra kur išvežti. Anglija 
nereikalauja, į Vokietiją uždraus
ta, Ryga, Liepojus atkirsti.

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

MOKYKLŲ UŽBAIGIMUI VEIKALAI

VAIKŲ 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

DETROIT MICHIGAN

*

M. CURLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Mich.

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

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

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

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

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. BARTAšlŲ, agentu, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus. 
Parduoda laivakortes ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus I 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 namų su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvienų, kuris pas mus kreipiasi j musų viršminėtą Agentūrų 
su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS,

siuvau' įmigus r ttettn 
I lemfamj dunoa knr-
• są an pilna gvaranclja. 
•Inu pasportus, laivakortes ir 
imi visados KMklte 2c. stam-

53 Hudson Avė., Brooklyn, N. T.

Kad

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS

Buvo

Pirmutinis iš Visų. Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

* 5 NUOŠIMTĮ
Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 

Mokėti!

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

Pirmos Dienos, 1920

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

ATEIKITE CENTRALIN BENDRAM LIETUVIŲ 
BANKAM IR GAUSITE!

Sutelkiu 
kaip



DARBININKAS

TeL So. Boston 2488

VIETINĖS ŽINIOS.

IŠ LIETUVOS.

išva-

REIKALAVIMAI.
PAIEŠKOJIMAI IR

LIETUVIŲ PREKYBOS
BENDROVĖKaune, kad valgėm,

rėty įstoti į minėtą biznį, užklauskite 1

Rep.
Jie St

So.

Paskuti-

Amerike

Jeigut kas žino,

t

ANT PARDAVIMO

Persikėlimo Pranešimas

J.

Viso

IJ

J.
K. 
F.
P.

COMPANY

J

Ieškau brolio Martino Mockaus. Tu
riu labai svarbų reikalą. Pats ar jį 
žinantieji terašo adresu: Domicėlė 
MockaitS. Naciunų sodž., Seredžiaus 
valiS., Vilkijos paSt. LITHUANIA.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Brud Su, Huhddpkia, Pa.
* Lktuvū Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nue 9 rito iki 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 F. M.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

PNnoTlkUpovtot. Mvo IMI vakar* 

mw BOADWAY Cer. ST SO. BOBTOH.
TriCMS. B.

ANT PARDAVIMO
VALGYKLA.

Kreipkitės šiuo adresu: 
97 MEDFORD STREET.

SOMERVILLE, MASS.

Reikalaudami 
maciją rašyKite 
su:

IdTHANTAN Sa - 
CORPOEATItIN

414 W. Bsoadw*t.
5a Bobtos 2L ka. i

Užrašome Lietuvos Įniki ašw s a

Tarnauja lietuviams i Į Reikalingas Partneris
Siunčiama Pinigus Lietuvon J ! |1 ?aS

doleriais arba auksinais pagal i H ^1Zn1'
dienos kursą. JI j Darbininko Administracijoj M. S. W.

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: Ur- 
Sulč šetkauskienč, Rokiškio apskr., 
Pandėlio valSč., Kaliomiesčio k. LITH
UANIA.

Kaunas, Pašto

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.

IeSkau pusbrolių Juozo, Petro, Ka
zimiero ir Antano Rudžio, visi keturi
sūnus Adomo Rubšiaus iš Kvedarnių
valsčiaus. Tauragės apskr.
niais metais gyveno Tynėnų Naumies
čio valšč., Tauragės apskr.
gyveno Chicagoj, o dabar nežinau. Tu
riu svarbų reikalą.
ar anie patys, teatsiliepia ant šio ant-

LITHUANIA,rašo:
V«l<iiniiifcė Zofija Rubšytė.

26 Kalvarija.gt-

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

veži-
Prie-

žastis pardavimo, važiuoju į Lietuvą.
Kas norėtų pirkti, kreipktės į

• A. SABAITIS,
23 Bellvue Avė., Montello, Mass.

ir svainio Antano
Gy-Jis yra siuvėjas.

Kas jiems yra, kad ne-
Gal mano,Bene jų gyvų. nėra.

Visi kaimynai

PARSIDUODA
Bekernė, krautuvė, arklys ir

Biznis labai gerai eina.mas.

Ieškau sesers
Stankevičiaus.
veno Bostone.'
rašo.
kad mes jau negyvi. Jie patys ar kas
apie juos žino terašo.
gauna iš Amerikos laiškus ir paramą,

Adresas: Liudvika Piku-o aš nieko.
Vižainiotienė,

LITHUANIA.

KAROSAS BOSTONE
Jonas E. Karosas, Federacijos 

sekretorių, atvyko vakaeijų leisti 
Bostonan, kur turi daug artimi} 
prietelių. Ateinančią nedčlią 
Karosas dalyvaus LDS. Naujos 
Anglijos kuopų apskričio 
žiavime.

ATSISVEIKINO.
F. Virakas, L. D. S. Centro pir

mininkas, Lietuvių Prekybos B- 
vės išdininkas pereitą panedėlį 
atsisveikino su Bostoniečiais ir 
supatoj sės laivan ir vyks Lietu
von. L./D. S. 1-ma kuopa bran
giam veikėjui buvo surengus iš
leistuvės pereitą subatvakarį Vy
čių kambariuose L. D. S. name. 
Linksmų, prielankių So. Bostono 
bruzdelninkų susirinko apie 40. 
J. Glineekui, L. D. S. Centro iž
dininkui kviečiast veik visi išreiš
kė savo žodį išlydėjamam veikė
jui. Kad F. Viraks liks dvasioj 
su mumis, rašinėdamas į “Dar
bininką” iš Lietuvos. L. D. S. 
Centro viee-pirmininkė Marcelė 
Žukauskaitė įteikė F. Virakui 
fontaninę plunksną, su kurią Vi
raks žadėjo gausiai rašinėti iš 
Lietuvos ‘ ‘ Darbininkui. ’ ’

Panedėlio vakare A. Akunevi- 
eius su savo didžiuliu automobi
liu apvežė paskutinį kartą apie 
City Point, nuvežė F. Viraką ant 
Stoties.

KATALIKŲ VIENYBĖS PROTO
KOLAS 11 TAS.

navimo mokina viet. varg. M. 
Karbauskas. Pan. ir Ket. po 
vieną valandą.

Mokyklos Perdėtinis.
F. W. S.

Lietuvoj yra maisto 
O Vokietijoj net duonos 

Kaune buvau 
Vaikščiojau vi-

(Liudvikas Milius, buvęs Brigh- 

tonietis, sugrįžęs Lietuvon Merki
nės par., Maksimonių kaiman ra
šo L. Jankauskui į Brihgton 
Mass,)

Nors vargo turėjau kelionėje, 
bet pagalios birželio 16 d. pasife-, 
kiau Lietuvą. Kelionė atsėjo a- 
pie $300 dol.. • Per Franciją Bel
giją ir Vokietiją važiuojant vis 
trūko maisto. Nei kartą nega
vome gerai pavalgyti iki pasiekė
me Kauną.
tai valgėm gardžių sočių lietuvis 
kų valgių.
gana, 
nenori parduoti,
keturias dienas.
sur. Užėjau į Liet. Preky. B-vė 
ofisą. Žmonių daugybės. At- 
siiminėja baksus, pinigus ir kito
kius reikalus atlikinėja. Ameri
ke apie baksus buvo visokių gan
dų leidžiama. Po teisybei nei- 
kam baksai neprapuolė ir geri 
atėjo. Ką tik norite, tą galite 
siųsti. Gaus. Pinigų atsiimti į 
Kauną nereikia važiuti, o pasiun
čiama kvitos. Kvitą sugrąžinus 
pinigai pasiunčiami paštų. Daik
tus, kokius vėžiaus gerai parsive
žiau. Muitą reikėjo mokėti tik 
Lietuvon įvažiuojant. Užmokė
jau 358 markes. Kai dėl Lietu
vos gyvenimo, tai viskas gerai. 
Tik bėda buvo lietuviams po po- 
liokais arba arti linijos, 
plėšiami lenkų legijonų.

Nuo birželio 26 d. lenkų sargy
ba pasitraukė nuo linijos. Gir
dėtis, kad liepos mėnesyj visai iš
sikraustys iš Lietuvos žemių. Jie 
turės pataisyti pagadytus tiltus 
ir kelius. Girdėti, kad tuoj tu
rėsime Merkinėj lietuvišką vald
žią. Tavo brolis gyvena neblo
gai. Visko turi užtektinai. Jei 
nori gali važiuoti. Pragyvensi. 
Aš nesigailiu parvažiavęs. Ūki
ninkai, kurių karas nesugriovė, 
dabar bagoti. Žinoma, tai ne 
visi yra daug biednų.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Ateikite “Darbininkan” 

atsiimti.
A. Zaleckas* 
J. Martusevičius
J. Wajega
K. Žukauskas (2) 
J. Posaitis '
S. Kmitui 
J. Pautauskas 
M. Kilmoniutė 
A. Grubinskas 
M. Nortem 
F. Jankauskas 
J. Kirklialiskas 
F. P. Januliavičius 
Kaz. Vundonas (2)
V. Tamulaitis
J. Leikaitė 
M. Navickas 
A. Jokojutė
K. Skimiliauskas
L. Mikalauskas 
P. Kaminskas
M. Petrauskas 

Andrijaitis 
Strimas 
Perpšas 
Duoba (2)

W. Sinkevich 
A. 
P. 
V. 
A. 
M. 
A. 
P.

Mabšalka — F. Lukoševičius,
406 7-th St, So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmą nedėldlenį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vai. po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

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.,
Z) P. O. Bos 9, Wilkes-Barre, Pa.

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 išmokintu 
Atsišaukite į “Darbininko” Adm. ofisą, 
V. S., 244 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

J. G. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS

i! 
i'

Paieškau Antano ir Jono Jagų. Pa
eina iš Kauno rėd., Vilk, apskr., vie- 
nasėdžio Šimoniškių. Malonėkite at
sišaukti. Gavau daug laiškų iš Lietu
vos kuriuose prašo sužinoti.

F. BALTUŠKA,
13 Watson St., Paterson, N. J.

Jonas ir Vincentas Danauskai ma
lonėkite atsišaukti, nes dėl jūsų yra 
svarbių laiškų iš Lietuvos ant mano 
vardo atėjusių.

JONAS KANTAUTAS,
106 Liberty St, Ansonia, Conn.

Bizokas 
Jočis 
Stelingaitė 
Bilinskas 
Žukauskaitė 
Simanavičiūtė 
Varžinskas

M. Galinienė

i!
BANKIERIAI !• 
Tarnauja lietuviams j Į

Paieškojimę ir reikalavimę 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” kaityto jams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Priedeliams už 3 
sykius $1.50.

Paieškau pusbrolių Pranciškaus ir 
Adoliaus Norkevičių ir jų daugiaus 
brolių. Girdėjau kad Amerike, bet 
nežinau kur. Pranciškus rodos gyve
no Boston, Mass. o Adolius Brooklyn, 
N. Y. Iš Lietuvos Vilniaus gub., Tra
kų pav., Butrimonių vai., Aičiunų kai
mo. Kas apie juos žinote arba patys, 
meldžiu atsišaukti, laišku šiuo adre
su:

PRANAS PETUKAUŠKAS, 
Esu LDS. narys

277 IVillbur St., Scranton, Pa.

g Gydytojas ir Chirurgas, ji 
ji Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas j [ 

vyrų, moterų ir vaikų. • Į 
Egzaminuoja kraują, spjaudalus, J ■ 

šlapumą ir tt. savo labo
ratorijoj. «Į

y, Sutelkia patarimus laiškais kitur |« 
gyvenantiems. lį

ir 
i! 
i! 
i! 
i!

.-. i r

V Adresas:
v 366 B’way, So. Boston, Mass.

(KAMBARIO No. 1)
C (LDS. Name. Kamp. E ir B’way) 
S VALANDOS:
ji nuo 9—U iš ryto "

2— 4 po piet
7— 9 vakare.

REKONSTRUKCIJOS DARBO 
SUTRAUKA.

Liepos 30 d. Šv. Petro bažnyti
nėj svetainėj buvo susirinkimas 
Katalikų Vienybės. Viee pirm. 
P. Milius atidarė susirinkimą 9 v. 
vakare. Protokolas buvo skaito- 

, mas ir priimtas. Nutarta su
rengti pikniką rugpiueio 8 d. 
Dėl padidinimo komisijos išrinko 
p. A Strakauskienę. Komisija 
išdavė raportą rinkimo aukų, dėl 
Šiaulių bažnyčios. Pasekmės bu
vo labai gražios. Aukos jau pa
siųstos Lietuvon.

Nutarta, kad kaip, tik atva
žiuos kun. Vilimas, tai surengti 
milžininškas prakalbas. Tame 
įgaliota stovinti valdyba.
Dr. Šv. Jono Evangelisto įstojo į 
Katalikų Vienybę ir užsimokėjo 
$ 1.00. Atstovus išrinko Andrių 
Naudžiuną ir Antaniną Majaus- 
kaitė. Į Seimą išrinko atstovą 
J. Glineckį.

Kadangi F. Virakas važiuoja 
Lietuvon, tai už gražu pasidarba
vimą Katalikų Vienybėj, buvo at
sistota ir išreikšta padėka gausiu 
delnų plojimu.

Duota į seimą įnešimos, kad Fe
deracijos pirm, turi būti kunigas 
ir kad gyventu New Yorke prie 
raštinės. Nutarta šaukti extra 
susirinkimą dėl naujų įnešimų į 
Seimą.

Buvo visų pageidaujama, kad į 
Katalikų Vienybės susirinkimus 
lankytųsi žymesnieji vietos kata
likų veikėjai. Susirinkimas už
darytas 10 vai. vakare.

šios ypatos aukavo Šiaulių 
Bažnyčiai.

Po $10.00 J. Urbonas, A. Ma- 
jauskaitė ir L. Navickaitė.

Po $5.00 Kun. K. Urbonavičia 
F. Virakas, U. Pauliukaitė, P. 
Bronušaitė, J. Matulionis.

Po $2.00 M. Budvitienė J. Pet
rauskas irA. F. Kneižis.

Po $1.00 K. Jonaitis, 
Landžius, M.
Varakulis, V. Valatka, A. Za
leckas, P. Matulionis, Z. Klapa
tauskas, 
tas, 
kas,
M. Kilmoniutė, 
A Staniuliutė, 
P. Miliauskas,

NEPRIGRUSK UŽPAKILINĮ 
KIEMĄ SU NAMINIAIS PAUKŠ

ČIAIS.

Dr. J.
Karbauskas, P.

Kasos departamentas.
Bureau of Internal Revenue 

surinko ir įdėjo kason $5.410.284 
874.90 už metus baigiant birželio 
30 d., sulyg nesenai priimtų ra
portų. Ši suma yra didžiausia 
surinkta metinė taksų suma 
nuo laiko Įsteigimo biuro 1882 m. 
Tarptatinė politika.

Tautiį Lygos sekretoriai atva
žiavo į San Sebastian, Ispanijoj, 
sutvarkyti aštuontą susirinkimą 
tarybos, kuris prasidėjo liepos 30. 
Ekonominė padėtis.

Iš Baltimore pareina žinia, jog 
aštuoniolika įvairių darbų unijų, 
atstovaudamos 50.000 narių, susi
tarė tverti kooperatyvišką drau
giją, kuri prigulės unijoms. Dr-

,tė turės savo krautuves ir fabri- 
Ikus dėl išdirbinio įvairių kasdien 
reikalingų daiktų. Draugija į- 
steigs savo banką.
Apsauga.

Iš New Yorko ateina žinia, jog 
laike 1919 metų, apsaugos (gy
vasčių) kompanijos per Suv. 
Valstijas išdavė naujų apsaugos 
kontraktų siekiant $8.700.000.000. 
Ta suma $2.878.000.000 daugiaus 
kai 1918 metais.

Didis skaitlius naminių paukš
čių priguli nuo kiek vietos randa
si užpakalinį kiemelyje ir kiek 
atlieka valgio nuo šeimynos, ku
ris duodamas paukščiams. Per- 
didelis paukščių krovimas yra 
klaida. Geresnės pasekmės iš 
daugelio, sako Suv Valstijų Agri
kultūros Departamentas.

Retai augyk suvirš dvidešimts 
ar dvidešimts-penkias vištas už- 
pakalniai kiemelyj, geriaus apie 
aštuones arba dešimts. Dėl dvi
dešimt arba dvidešimt penkių viš
tų reikia turėti kiemą iš dvidešimt 
pekių arba trisdešimt pėdų. Kur 
mažiaus vietos tai it reikia augyt 
mažiaus vištų.

ŠEIM YNIN KĖMS.
šiomis dienomis gavome keletą (le

sė t kų egzempliorių knygų “Gaminimas 
Valgių”. Parsiduoda stipriais drobės 
apdarais po §1.75; popiero apdarais 
po .$1.25.

Su užsakymu siųskite ir pinigus šiuo 
adresu:

‘‘Darbininkas”, 
242-244 W. Broachvay, 

So. Boston 27, Mass.

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.

NUTEISTAS KALĖ- 
JIMAN.

Chicago. — William 
Bross Lloyd, socijalistas mi
lijonierius ir kiti 19 komunis
tę tapo nuteisti kalėjimam 
Susekta, kad jie buvo suokal
byje nuversti Amerikos val
džią. Didžiuma bus uždaryti 
kalėjiman nuo 1 iki 5 metę. 
Milijonierius smarkiausia nu
baustas. Be kalėjimo dar už
simokės $3.000 bausmės.

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

Boston, Mass.
Pibmininkas — Motiejus Versiackas, 

105 Silver St, So. Boston, Mass. 
Vici-PisMiNrNKAS — M. žarkauskas, 

128 Bowen St, So. Boston, Mass. 
Pacrr. Rašt. — Juozapas V lake vi čius, 

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

209 E. Cottage St, Dorchester, Mase 
Tasubius — Andrius Zalieckas,

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

550 Medford St, Charlestown, 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.

Parduodame Laivakortes 
uir'-’Hname Pasportus.

Siunčiam* "'•"orus 
'Lietuvon

$

*

LIETUVIŲ AVALŲ 
FABRIKĄ

, ■

Įdėjęs $20. nupirksi triję šei- 
mynę namą, So. Bostone, 

linkusius išmokėsi mėnesiais. Naujai 
numalevota ir tūri 4 kambarius, gasas 
kiekviename apartamente.
Tel. Chelsea 2046-M arba Medford 2410

EXTRA! EXTRA!
Mes atidarėme švarią barbernę(bar- 

zdaskutyklą) kur galite nusikirpti 
plaukus tik už 35c. puikiai ir greitai. 
Kviečiame atsilankyti.

D. MAŽEIKA,
112 Green St., kampas Pond 

IVorcester, Mass.

J. Glineckis, V. Jakš- 
J. Matulevičia, V. Savic. 

E. Tarašiutė, T. Blužienė, 
A., Kasinskaitė 
P. Petrauskas, 
S. Noreika,

Glazdauskas, V. Grigienė.
Kiti dėjo po mažiau. 

$99.00. (3.500 auksinų.)
Rašt. D. Antanavičius.

MOKYKLA.
Negana, kad mūsų jaunimas 

žinotu lietuvių kalbą, bet sykiu 
turi žinoti ir jų papročius ir dai
nas. Lietuviškos dainos su savo 
jausmingomis mintimis sužadina 
kiekvieno lietuvio patrijotišką 
dvasią. Taigi ir mūsų jaunimas 
lankantis į vasarinę mokyklą yra

TAUTOS FONDO SEIMAS.
Besiartinant Seimę 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 būtę koskait- 
lingiausias atstovais ir suma
niais T. F. Seimui įnešimais. 
Laikas ir vieta Seimo bus pa
skelbta kiek vėliau.

Kun. K. Urb&navyčius, 
T. F. Pirmininkas.

B. V. Vaišnora,
T. F. Iždininkas. 

K. J. Krušinskas,

Šv. Jone Evangelisto Pašaipiuos 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pibmiwikka8 — Motiejus žiobs,

589 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
Vicr-PaMiNiMKAS — Jonas Galinis,

20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
P*ot. Rašt. — Jonas Glineckis,

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

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

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Mabšaixa — Stop. Navickas,

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

Paieškau pusbrolio Kubo Janavi
čiaus. Paeina Vilniaus gub., Rietaviš
kio parap., Kalniunų-Miaujjonių 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.

Phone - Kensington 5313
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

mi.-. U"
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė.,

Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS III Broadtcay, So. Boston, Mass.
TEL’S S. B 441 ir 2334

Gyvenimo vieta:
15 Annapolis St., Dorchester, Mass.

Columbia 9159-J.

Atidaro savo krautuvę 
Bostone, subatoj 31 d. liepos 
ant 2 po piet Kol kas bus tik 
vyrų čevervkai, j mėnesį laiko 
turės taipgi moterę ir vaikę.

Yra tai aštunta krautuvė, 
atidarokurią “Prcfgress” 

“Progrešs” išdirba puikiau
sius čeverykus, ir 
gaus kiekvieną porą 
iki $3 pigiau iš fabrikos krau
tuvės, kaip pirkdami kitur.

So. Bostono “Progress” 
krautuvė bus po numeriu

377 BROADWAY

pirkėjai 
inuo $2

Priešais So. Boston
Savings Bank.

ANCHOR LINE •
S. S. CALABRIA

Išplauks
RUGPJŪČIO 17 D., 1920

Į HAMBURGU IR DANZIG^
3-ČIOS KLIASOS 

KAINA

HAMBURGU-- $120.00
DANZIG'Ą - - - $135.00
PLIUS $5.00 KARĖS TAKSŲ

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

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus 
Draugijos Valdybos Adresai.

Pismintnias —’A. Kmltas,
284 5-th St., So. Boston, Mase. 

Vict-Puim įninkąs — J. Kavoflunas,
AR Gold St, So. Boston, Man. 

Pvotokolų Rašt. — J. Andrillunas,
301% Broadvay, So. Boston, Mass. 

Fnt. Raštin-nkas — Sim. Alikonis,
140 Bowen St. So. Bozton, Man

Pasekmės Rokuo
tas

Elektrikinls gydymas Ir 
tiesiog kraujiniai įlei
dimai kraujo medegų, 
raupllnės medegos ir 
bakterijos kurias aš 
vartoju, užtikrina ge
ras pasekmes. Teirau- 
kltės manęs dabar.

Sergantieji Vyrai 
ir Moterys 

nekentėkit, neatidėlio- 
1 klt, ateikit pas mane 
1 šiandien ir pradėki t 

greitai ant kelio svei
katos ir laimės. Dau
guma padėjimą pasida
ro aršiau jeigu tinka
ma medikališka atyda 
neduota tuojaus. Padėk 
savo stovį į savo ran
kas. Naudokis mano Il
go patyrimo gydymo il- 
glaikinlus, nerviškos 
skuros ir kraujo keblu
mus. Kaipo teisybę kad 

' aš padėjau tūkstan
čiams, turi pertikrinti 
tave kad aš gailu tau 
pagelbėti. Jus visi kvie
čiami atsilankyti.

ANT PARDAVIMO
Bučernė ir Grosemė.

sykiu su namu. Elektro šviesa įvesta, 
visos mašinos ir reikalingi daiktai prie 
bučernės. Labai geroje vietoje — tarp 
lietuvių ir lenkų. Gerai įdirbta vieta. 
Kas myli tą darbą butų labai gera pro
ga įgyti. Priežastis pardavimo — sa
vininkas eina į kitą biznį. Kas norė
tų pirkti lai kreipias šiuo adresu:

PR. HODELIS,
2714 E. Madison St., Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA
Bekernė, krautuvė, arklys ir 

mas. Biznis labai gerai eina, 
žastis pardavimo, važiuoju į Lietuvą. 
Kas norėtų pirkti, kreipktės į

• A. SABAITIS,
23 Bellvue Avė., Montello, Mass.

ANT 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)

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

pigiai. Savininkas gyvena ant vietos. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver 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 Die
nos Ivaškevičių paeina iš okolicos 
Tronkinės. Taip-gi Vincento. Kazimie
ro ir Stasės Marcinkevičių. Gyveno 
New Yorke, vėliaus Chicagoje. Paieš
ko jūsų teta Marija šakevičienė (Šid
lauskaitė).

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

štai geros naujienos dėl skaitytojų šio laikraščio. 
Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat. ant antrų 
lubų, priešai^ Majestic Teatrą. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus, 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 neužtektlnai ruimin
gas užganėdinimui mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas įtekmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpnų Nervų, Drebėjimo (plakimo) Širdies, 
Silpnų Plaučių, N e jauslaus (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Galvos Skaudėjimo, Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo žebrų. Vočių, Žaiedų, Plaučių, 
LaSčjimo Gerkle je, Skaudulių Pilve, Pučkųf

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

AŠ PASEKMINGAI GYDAU
Dabartines ir Liglaikines Ligas kaip Kraujo, Skaros 
arba Nervų Netvarkos, Pilvo, Vidurių arba žarnų 
Neramumus. Skaudulius Pečiuose arba Kelyse, Gal
vos Skaudėjimus, žarnų Užsikimšimą, Pasvaigimą, 
Pučkas ir Slogas Galvos,. Nosies arba Gerklės. NE- ’ 
ATIDfLIOK, BET TEIRAUKIS MANĖS TUOJAUS.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakar*.
A'edėMomi* ir iventčmis: nuo 10 vai. ryte iki 2 ▼. p. p.

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

Tel So Boston270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima taMaltfti ir Uttavitahai

Ofiso valandos:
Ryt iia iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bell Rxn» DlcldnMO 3995 M.

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.

Marin Tžrpngimus 

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

I l
TEINGIAUSIA 

IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

T ITKTflT A TT R T A J

f
APTIEK* . : 
Sutaisau receptus su didžiau- Į 
. atida, nežiūrint ar tie ra
itai Lietuvos ar Amerikos da- i 
irų. Tai vienatinė lietuviška j 
tieka Bostone ir Massachn- ‘ 
ta valstijoj. Gyduolių galit 1 
at kokios tik pasaulyj yra ! 
rtojamoa. Galit reikalaut per J 
Skus, o aš prisiųsiu per ex- 1

K MDLAUSKAS, 
Lptiekorius ir Savininkas i 
!6 Broadvay, kamp. O St., į 
Sooth Boston, Mim < 
t a 2iou 121013 j




