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RUSŲ GAUJOS.

VIS KRAUSTOSI.

Iš Varšavos.kranstvmosi ne
siliauja. Traukiniai išeina iš 
Varšavos kupini pabėgėlių. 
Varšuvos gynimo taryba vis 
laiko posėdžius ir daro pienus 
veikimo, jei sostinė būtų ap
supta.

KETVERGAS, RUGPJŪČIO, 12 D

BŪRIŲ BŪRIAI SUEIKITE VIETINIAI IR IŠ 
APIELINKIŲ.

LENKŲ PABĖGĖLIAI 
DANCIGE.

RUSAI TURĖJO TEISŲ 
PERTI LENKŲ KAILĮ, 

SAKĖ ANGLIJOS 
PREMIERAS.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienintė- 
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuviu Darbi
ninkų Sąjungą. -

JONAS VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas

Visoje Amerikoje lenkai su
judo, daro susirinkimus ir 
prašo Amerikos vyriausybės 
gelbėti Lenkiją. Užvedė smar
kesnę propagandą amerikoniš
kuose laikraščiuose. . .

“DARBININKAS”
-242-244 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Rusų plūdimas linkui Len
kijos-yra gaivališkas. Tai nė
ra tikra kariuomenė. Rusai da
bar plusta vakaruosna taip, 
kaip senovėje totorių ordos 
kad plūdo Rusijon ir vakari- 
nėn Europon. Dabar didžiu
ma rusų plūstančių linkui Len
kijos yra be ginklų. Savo dau
gumu jie gąsdina lenkų “ka
reivius” ir tie bėga, kaip avys.

Subatoj, Rugpj. 14 d. 7:30 vai. vak. šv. Petro bažnyti
nėj salėj So. Bostone kalbės s večias nebuvėlis iš Lietuvos 
prof. kun. Meškauskas. Jis yra šviežiausia atvykęs iš Lie
tuvos. Gražiai ir indomiai ap ipasakoja apie Lietuvos reika
lus. Vietiniai lietuviai ir iš apielinkių skaitlingai privalu 
atsilankyti ir išgirsti nepapra sto kalbėtojo.

Čekoslovakija, Jugoslavija ir 
Rumunija pradėjo daryti žing
snius prie padarymo bend
ros sutarties dėl apsigynimo, 
ketinama pritraukti dar Grai
kija. Čeko-Slovakijai rūpi 
turėti talkininkų prieš Veng
riją ir Lenkiją, a jei ją pa
smaugtų Rusija, tai būtų pa
vojus nuo Rusijos, o Jugo-Sla- 
vijai pavojus nuo Italijos. Vi
sos susivieniję galėtų bendrai 
atsispirtu Minske suvažiavo Rusijos ir 

Lenkijos taikos delegacija. 
Rugpj. 11 d. jau turėjo pradė
ti taikos derybas. Alijantai 
dabar temiją kas iš tos kon
ferencijos bus. Jei Rusija ne
norės pripažinti Lenkijos tfr- 
ba jei perdaug, smaugs, tai 
ruošiasi Lenkiją paremti.

Pereitą nedėlią įvairiuose 
Anglijos miestuose buvo dar
bininkų demonstracijos ir su
sirinkimai, kur išreikšta prie
šingumas karui prieš Rusiją 
dėl Lenkijos. Priimta rezo
liucijos, kuriose sakoma, kad 
karui kilus streikuotų mainie- 
riai, geležinkelių darbininkai 
ir.tt.

LAIKRAŠČIAI Iš LIE
TUVOS.

yra padaręs ar gai 
Lietuvai? Kodėl joj 
ir augimas neduod Rusijos kariuomenė jau pa

siekė Varšavos-Dancigo gele
žinkelį ir perkirto susinėsimą 
tarp tų miestų. Bet dar liko 
aplinkinis geležinkelis per 
Thorną. Tai iš Varšavos kas 
valanda eina traukiniai per 
Thorną į Dancigą su pabėgė
liais. Amerikos Legacija pa
sakė amerikonams Varšavoj 
išvažiuoti nevėliau, kaip rug
pjūčio 11 d. vakare. v

Laikraštis London Times 
rašo, kad iš Londono išplau
kė du Rusijos delegatu į Mas
kvą raginti sovietų valdžią su
tikti Anglijos siūlomas išly
gas Lenkijos klausime priim
ti.

ri tiek yra aukavusi Lietuvos 
nepriklausomybei išgauti ir 
padeda mūsų tautai dirbti kul
tūros darbą?

Kn. K. Urbanavyčius, 
T. F. Pirm.

Karaliaučiaus laikraštis Ta- 
geblatt skelbia, kad lenkų bė
gimas į Dancigą nesiliauja. 
Bėga čielos šeimynos ir vis
kas, ką turi, tai drabužių tru
puti. Dancig jau esąs perpil
dytas lenkų. Jie nori išplauk
ti Amerikon.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi Rugpjūčio 9 
d. “Eltos” kablegramą, išsiųs
tą Rugpjūčio 8 d. iš Kauno:

Pabaigtos derybos su rusais 
dėl Vilniaus ir kitų okupuoti} 
Lietuvos dalių. Evakuacija 
bus trimis etapais. Tuojaus 
Lietuvos civilinė valdžia Vil
niuje. Iki Rugsėjo 1-os dienos 
bolševikai pasitrauks naujon 
demarkacijos linijos nuo Na
ručių ežero pietuosna eis to
liau apie 70 kilometrų, rytuos- 
na nuo Vilniaus paskui pie
tuosna (nuo) Vilniaus Gardino 
gelžkelio. Lyda exclusiv. 
“Elta”. (Kablegramo užbai
ga sudarkyta ir originale šiaip 
skamba: nuo Narocz ez pie
tuosna eibe toliau ca 70 kn rv- 
tuosna nuo Vilniaus paskui 
pietuosna Vilniaus Gardino 
gelžkely. Lyda escelusiv. El
ta). . -

Mes didžiuojamės patys ir tikrai 
tikime SEALECT pienu,
IŠGARADINTU IR KONDENSUOTU

Delei virimo ir stalo jisai

Suv. „Valstijų vyriausybė 
rugp. 10 d. paskelbė savo nu
sistatymą rusų-lenkų dabarti
mi} sanftkių klausime. Išreiš
kiama, kaip Amerika žiūri į 
dabartinę sovietų vyriausybę, 
į Lenkijos klausimą ir į klau
simą tautų buvusių po Rusija, 
o dabar nuo jos atskilusių. Pa
minėta ir Lietuva.

Italijos ambasada Wasliing- 
tone buvo davusi suprasti Suv. 
Valstijų valdžiai, kad alijan
tai norėtų žinoti Amerikos nu
sistatymą į rusų-lenkų santi- 
kių klausimą. Tai toji nota 
buvo pasiųsta Italijos ambasa
dai.

Notoj sakoma, kad Suv. Val
stijų valdžia stovi už palaiky
mą Lenkijos politiškos nepri- 
gulmybės ir teritorialės čiely- 
bės. Amerikos valdžia skelbia 
nesanti priešinga mezgamajai 
konferencijai tarp rusų ir len
kų tikslu pradėti taikos dery
bas. Nepriešinga esanti ir ge- 
nęralei europinei konferenci
jai, bet esanti griežtai priešin
ga prieš pripažinimą Rusijos 
sovietų valdžios ir skaldymui 
Rusijos.

Notoj toliau išreiškiama vil

tis, kad rusų tauta pergalės 
dąbartinę anarchiją, kentėjimą 
ir vargą ir kad “laisva ir su
vienyta Rusija išnaujo užims 
vadovaujamą vietą pagaulė
je V.

Apie Lietuvą ir kitas tautas 
pasakyta; kad Suvienytos Val
stijos vadovavosi prietelystės 
jausmu prie Rusijos “savo 
atsakyme Lietuvių Tarybai 
spalio 15, 1919 ir savo nuolati
niu atsisakymu pripažinti Bal
tiškas valstybes, kaipo nepri- 
gulmingas nuo Rusijos tau
tas”.

.Sutraukoje sakoma, kad A- 
merikos vyriausybė džiaugtų
si. jei alijantai paskelbtų už
laikysią' Rusijos teritorialę čie- 
lvbę ir tikrus Rusijos rubežius. 
O “tie rubežiai privalo pilnai 
talpinti buvusią Rusijos impe
riją su išėmimu tikrosios Fin- 
landijos, etniškos Lenkijos ir 
tokios žemės, kuri sutartimi 
būtų pavesta Armėnijai.

“Aspiracijos šitų tautų 
prie neprigulmybės’ yra teisin
gos. Kiekviena jų buvo spėka 
prijungta ir jų .pąliuosavimas 
nuo svetimos priespaudos ne
reiškia pasikėsinimo ant Rusi
jos’ teritorialių teisių ir buvo 
užgirtos - viešosios nuomonės 
visų laisvųjų tautų.”

$4.
— 1 floriną — 38c.
- 1 kronas — 24c.

1 kronas — 20c.
— 1 kronas — 20c.
- $1.—10.30 frankų

$1.—10.30 frankų 
$1. — 10.30 frankų

P. Vileišis daro . daug prie-, 
kaišti} Tautos Fondui. Tai jam Į 
apyskaitos neaiškius ir nežiū-i 
rint i tai, kad T. Fondas per-' 
daug net smulkmeniškas apys-! 
kaitas laikiaščiuose garsina, 
jisai, lyg koks principalas, 
reikalauja jų oficijaliu keliu. 
Tai vėl nesuprantama mums 
logika tvirtina, kad T. Fondas 
esąs skolingas pinigų Lietuvos 
valdžiai (?!); ir jam, kaipo 
Lietuvos atstovui, imi tuos pi
nigus prisiųsti. Tii turi pre- 
tensiją, kad T. Fondas nefi
nansuoja kelionės* Lietuvon 
grįžtančių beturčiui ir paliegė
lių ir kad neduodi lėšų kun. 
Žiliaus knygai išleisti, ir tam 
panašiai. Kiekvienam pigu 
matyti, kad tie priekaištai nie
ku nepamatuoti; kąd p. Vilei
šio reikalavimai perviršija jo 
kompetenciją ir T. Fondo ga
limybę juos išpildyti; kad p. 
Vileišiui pačiam turėtų būti 
aišku, kad taip elgtis yra ne
taktinga ir neteisinga; — bet 
vis dėlto jis tuos priekaištus 
daro ir tiksliai ardo T. Fondo 
intaką į žmones, atitraukia 
■juos nuo aukų ir pičiarn Fon
dui nori surengti pražūtį. Ko
dėl ? Ką blogo Tautos Fondas 

padaryti 
įrvavimas 
p. Vilei- 
✓G* juk 

mes vi si_ žinome ir p. Vileišis 
negali prisimesti to nežinąs, 
kad buvo toks kritiškas mo
mentas mūsų dabartinėj istori
joj, kuomet T. Fondas stipriai 
pastūmėjo neaiškų mūsų tau
tos likimą neprigulmybės lin- 
kon. Apie tą momentą taip 
rašo savo raporte mūsų gerbia
mas atstovas kun. J. Dobužis: 

“Šiaip ne taip Gruodyje 
1918 m., pergyvenę visokių 
kartybių, įkūrėme ‘Lietuvą’ 
— Spaudos Biurą. Lietuvos 
valdžia ją sutvarkė, nustatė 
jai programą, o amerikiečiai 
apsiėmėm aprūpinti pinigais 
ir visokia pagelba. Tuomet 
Lietuvių tauta ir valdžia buvo 
kaizerio malonėje ir pergyve
no pinigų krizį, ypač Lietu
vos neprigulmybės propagan
dai pasaulyje skelbti. Tad^T, 
Fondas tuo pačiu laiku atėjo 
Lietuvai talkon ir savo auko
mis išnešė Lietuvos nepri
klausomybės klausimą dailiai 
ir rimtai į platųjį pasaulį. Mū
sų spaudos Biuras veikė Ber
ne, atstovybės buvo Lauzano- 
je, gi kovo mėn. 1919 m. per
sikėlė irgi Beman. Aš buvau 
tų- įstaigų ‘general ^nanage- 
r’is’ ir megzdavau visaip, vi
sur visokius sątikius. Man 
daug padėdavo tas mano titu
las, jog esu Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovas. Svetim
taučiai man tikėjo ir mūsų ak
ciją kaipo Amerikiečių rimta 
skaitė”.

Taip kalba kun. Dobužis o- 
ficijaliame savo raporte, pri
siųstame neperseniai T. Fondo 
pirmininkui. Rods ir be to mes 
žinome, ką Tautos Fondas y- 
ra nuveikęs Lietuvos nepri
klausomybės išgavimo reikale 
ir p. Vileišis negalėjo to neži
noti, tai kam gi ieškoti men
kų priekabių, kad tą* Fondą, 
mūsų nepriklartsomybės stei
gėją, sugriovus? Ypač, kad 
tie priekaištai visai neteisingi. 
T. Fondo apyskaitos yra 
smulkmeniškos ir visuomet 
laikraščiuose garsinamos. Tik 
tas jų nemato, kas nenori ma
tyti. Kas dėl sątikių T. Fondo 
su valdžia, jis visados buvo 
jai palankus ir perdaug net

Rugpj. 10 d. Anglijos pre
mieras Lloyd George sakė pra
kalbą parlamente. Ta prakal
ba visi indomavo ir parlamen
tas buvo prigrūstas žmonių. 
Buvo ir Rusijos sovietų dele
gatai.

Premieras Lloyd George pa
sakė, jog Lenkijos ofensyvas 
prieš Rusiją buvo nepateisina
mas. Todėl Rusija darydama 
taiką su Lenkija turi teisę ro- 
kuotis su tuo faktu, kad Len
kija ją užatakavo ir kad tą da
rė prieš alijantų persergėjimą. 
Sakė toliau, kad Rusijos vy
riausybė turi teisę dabar rei
kalauti iš Lenkijos garantijų, 
kad Lenkija panašių pasikėsi
nimų daugiau nedarys. Te- 
čiaus rusų keršijimas ir bau
dimas lenkų neturi eiti iki pa
naikinimo Lenkijos neprigul
mybės.

Premieras~ sakė, jog vienin
telis alijantų tikslas esąs įvy
kinti taiką paremtą ant etno
grafiškos Lenkijos neprigul
mybės. Alijantų konferencija 
Hythe mieste patarusi Lenki
jai derėtis su Rusiją, jei tik ji 
pripažįs jos neprigulmybę.

Jei lenkai Minsko konferen
cijoj nepriims rusų išlygų, ku
rias rusai turi teisę pastatyti, 
tai alijantai nerems 'Lenkijos 
sakė premieras. Gi jei rusai 
norėtų panaikinti Lenkijos ne
prigulmybę, tai būtų kitas da
lykas. Bet alijantai nesiųstų 
kariuomenės ginti Lenkijos. 
Remtų Lenkiją ekonomiškai, 
o prieš Rusiją vartotų bloka
dą .

Rugpjūčio 9 d. nuo p. Balu
čio gautas yra toksai kablegra- 
mas, išsiųstas Rugpjūčio 9 d. 
iš Kauno:
Vakarykštis susitarimas: Bol

ševikų okupuotoji Lietuva e- 
vakuojama sekančiai: plotas 
šiaurėn linijos Neris iki Na
rocz trimis dienomis. Plotas 
Vilnius iki linijos Narocz—Gu- 
dogaje—Soleezniki — Poriecze 
nevėliaus Rugsėjo' pirmo® die
nos. Likusis plotas praėjus 
strateginiam reikalui. -Vil
niaus įstaigas pradės perda
vinėti mums poryt.

Balutis. 
August 9, 1920.

Utarninke, rugpj. 10 d. atė
jo iš Kauno “Tauta”, liepos 
20 ir 23 dd., “Laisvė” liepos 
18, 20 ir 21 dd. ir “Darbinin
kas” liepos 20 ir 25 dd. Iš Ško
tijos atėjo “Išeivių Draugas” 
liepos 24 d.

Smagiausio laikraščio “Vie
nybės” atėjo liepos 22 d.

Plačiai aprašoma paskutinės 
dienos lenkų viešpatavimo 
Vilniuje ir jų bėgimas iš Lie
tuvos žemių. Aprašoma triuk
šmingos demonstracijos Kau
ne dėl atgavimo pagrobtų že-

syje. \
(Atsiminkite, kad Lietuvos 

vyriausybė prie Sleževičiaus 
kabineto A. Stulginsko, dabar
tinio Seimo vedėjo sumany
mu pažadėjo kariškius žeme 
aprūpinti).

o atsi- Nuo rugpjūčio 15 d. 1920 ne
viena- kurių Europos šalių sulyginta 
jasirašė. piningai su Suyienytų Valsti- 
i, kad Į jų doleriais. Tai-gi paštas pra- 

beže- neša, kad nuo dabar iki vėl 
bus pranešta galima pinigus 
siųsti tarptautiškais .pinigų 
kuponais sulig sekančios kai
nos:
Didžios Britanijos— £1 
Holandija 
Švedija — 
Danija —

Pereitą nedėlią Varšavoj ant Norvegija 
Žymesniųjų kampų buvo kai- Francija - 
bėtojai, kurie ragino iš liuoso Belgija — 
noro stoti armijom Italija —

. “DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

, palankus. Kad tik Lietuvos 
j Valdžios Misija taip būtų jam 
'palanki! Kodėl Lietuvos Mi
nijai nepaėmus pavyzdžio iš 
j Amerikos valdžios nusistaty
mo link tokių organizacijų, 
kaip A. Raudonasis Krvžius, 
Y. M. C. A., Knights of Co- 
lumbus ir tam panašių? Jos 
padeda valdžiai, bet ir valdžia 
joms padeda, niekados jų ne- 
kandžioja ir nesikiša į jų or
ganizacijos kontrolę. Tuom 
labiau nesikėsina ant jų gyvas
ties, nes civilizuota Amerikos 
valdžia puikiai supranta, kad 
panašios organizacijos tai di- 
deliausias valdžios ramstis. O 
pas mus!?r.

Pavargėlių ar paliegėlių Lie
tuvon gabenimas tai ne T. Fon
do užduotis. Tuom reikalu 
privalėtų rūpintis L. Misija, 
nes kam gi čia ji atsiųsta? Kas 
dėl skyrimo dėšų kun. Žiliaus 
knygai išleisti, tas r priguli 
prie politikinės akcijos, kuriai 
finansuoti T. Fondas visados 
laukdavo instrukcijų iš A. L. 
Tarybos ir be jos užgyrimo nie
kados nėra skyręs lėšų politi
kos reikalams. Kodėl kun. Ži
lius neišgavo iš Tarybos užgy
rimo savo projekto Jai jau ne 
mūsų dalykas.

Beje, p. Vileišis yra pasiun
tęs T. Fondui reikalavimą kad 

: išmokėtų 255.00 algos p. Jonutį' 
;• K. Miliui, kuris buvo Laisvės 
, Sargų Centro Raštininku ir li

kos pakeltas į Leitenantus A- 
merikos L. Brigados Viršinin- 

. ko. Čia T. Fondas atsisakė 
mokėti, nes jau yra išmokė
jęs L. Sargams-Brigadai $11,- 
000.00 ir kiti tos Brigados vir
šininkai gaudavo algas ii tos 

: sumos. Kam tokia diskrimi- 
; hacija p. Miliui?

Indomu, kaip mūsų visuo- 
' menei išrodys šitoks faktas: 
i Lietuvos Misijai atvykus A- 
i merikon, Tautos Fondo pirmi

ninkas pasiuntė p. Vileišiui 
; pakvietimą atsilankyti Bosto- 
; nan, prie tos progos jo mal- 
1 daudamas, kad kartais pra

kalbose užsimintų apie Tautos 
Fondą kaipo' įstaigą padariu
sią tiek gero Lietuvai ir dar 
daugiau galėsiančią padaryti, 

i jeigu tik ją oficijaliai parėmus 
y užgyrus. P. Vileišis štai ką 
atsakė:
“Į Tamistos gerbiamąjį laiš

ką nuo 19 Gruodžio turiu gar
bės atsakyti, jog Lietuvos 
Valstybės Misija yra atkelia
vus į Ameriką įvairiais Vals
tybės reikalais. Ir todėl kaip 
tokia negalėtų aktyviai užsiim
ti vieno ar kito Fondo reika
lais, ir laikyti jų lėšų paden
gimui prakalbas, nors tą darbą 
skaitytų labai svarbiu.

Su tikra pagarbą
J. Vileišis.”

Tas trumpa ir aiškų. Į taip 
nusistačiusį valdininką nebu
vo kas daugiau kalbėti. P. Vi
leišis užsilipo ant atstovybės 

i sosto, ir mums nieko daugiau 
neliko, kaip tik su pagarba į 
jį žiūrėti ir laukt, kas čia to- 
liaus bus. Neilgai reikėjo lauk- 

i ti, kad pamačius, kaip jis nuo 
to sosto nulipo, įsimaišė į par- 
tizantų minią ir užpuolė ant 

, Tautos Fondo oficialiu ir pri
vačiu keliū. Įdrąsinti tokia p. 
Vileišio taktiką mes turime 
garbės ir teisės paklausti: jei
gu Valstybės reikalai neleidžia 
p. Vileišiui Tautos Fondo šelp
ti, tai ar tie patys Valstybės 
reikalai-leistų jį griauti? Ar 
tuom tikslu Lietuvos Valdžia 
atsiuntė jį Amerikoą kad su-



DARBININKAS

NEWARK, N. J.

z

MONTELLO, MASS. *

A. Kasias.

AR BEDIEVIS YRA BEDIEVIS? i
(Pradžia 86 numeryje)

darbiniu-

/

CIONALAI.
buvo

Jaunikaitis. ;

'■

CLEVELAND, OHIO.

Vyčių išvažiavimas.

AR PERANKSTYVAS 
DŽIAUGSMAS.

NEW BRITAIN, CONN.

L. D. S. 36 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj 15 d. 
rugp.' tuoj po pamaldų, Šv. And
riejaus bažnytiniai salėj. Visi 
nriai yra kvečiami atsilankyti, 
nes turime daug dalykų aptarti.

Valdyba.

ŽINIA MOKSLEIVIAMS.

Gerb. Centro pirm, buvo jau 
paskelbęs, kad šiuometinis mūsų 
Seimas įvyks Cambridge, Mass. 
Bet dėl tūlų kliūčių Seimas liko 
perkeltas į So. Boston, Mass.

Tad-gi visi delegatai važiuoda
mi Seiman galite apsistoti “Dar
bininke” 244 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Iš čia bus nuro
dytos nakvinės vietos.

Seimas bus parmininko paskelb
tose dienose.

Varde Seimo rengiamos komi
sijos.

- L. D. S. 14 kp. susirinkimas į- 
vyks 13 d. rugpj. 8 vaL vakare 
Šv Jurgio svetainėje 180 New 
York Avė. . Maloniai kviečiame 
visus L. D. S. narius paskirtu lai-, 
ku ant susirinkimo, nes randai 
daug svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi raudasi keletas narių ku
rie pamiršo savo mėnesinę duoklę- 
užsimokėti

Visi nariai pasirūpinkite ners 
po vieną naują narį atsivesti eida
mi ant susirinkimo.

CHICAGO, HL.

L. D. S. 38 kuopos mėnesinis su
sirinkimas .įvyks nedėlioj 15 d. 
rugpuičio tuojaus po pamaldų 
Aūšros Vartų parapijos svetainėj 
2323 W. 23rd PL -Kviečiame vi
sus narius būtinai ateitų_nes turi
me svarbių reikalų. Taipgi atsi-

LINDEN, N. J.

Tilpusioje koresp. “Darbinin
ko” num 88 iš mūsų kolionijos 
kur yra surašyta aukavusių var
dai dėl L. R. Kr. Rėmėjų, tai turi 
būt ir gerbiamu jaunavedžiu auka 
Vincas ir Viktorija Guzevičiai 
$5.00. Kur yra M. Kazakevičius, 
tai turi būt M. Kazakevičienė.

Vestuvėse buvęs.

V. Damašas 
J. J. Šlikas.

Į KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.

ral Tai garbė joms.
Aukų-surinkta $50.

Malusio Mykolas.

SUBSCRIPTION RATES:
Yaariy ..............................................$4.00

and suburbs......................$5.00
countries yearly............. $5.00

as second-dass matter Sept 
tt, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., unfler the Act of March 8,1879** 
•Aeeeptance for mallling at special rate 
•f postage provlded for in Section 1103, 
Aet of Oct 8, 1917, anthorized on July 
32, 1918”.

Džiugavome mes amerikie
čiai, kuomet atėjo dvigubai 
linksma žinia, kad padaryta 
taika su Rusija gan pusėtino
mis išlygomis ir kad lenkams 
išbėgus iš Vilniaus, jį užėmę 
Eetuviai. Tą pat džiaugsmą 
matome tik ką atėjusiuose iš 
Lietuvos laikraščiuose, kur 
rašoma apie taiką su Rusija ir 
džiaugsmą dėl Vilniaus atga
vimo.

Džiaugsmas greit nuslūgo. 
Kilo nerimastis. Atėjo žinių 
apie rusų žiaurius pasielgi
mus jų užimtose žemėse ir Vil
niuje, apie Kapsuko atsibeldi- 
mą Vilniun su savo lietuviais 
pasekėjais, jo tveriamus sovie
tus ir leidžiamus įsakymus. 
Nerimastis buvo ne be pamato. 
Dėl šito nusiminti žinoma ga
lėjo tik mažatikiai, silpnadva- 
-siai. Tečiaus ir rimtieisems 
reikia žiūrėti į gyvenimą blai
viomis akimis ir nepasiduoti 
nei nusiminimui, nei iliuzi
joms. ■ I

Kaikam gal išrodo, kad len
kams, kaipo Lietuvos prieši
ninkams nusuktas sprandas. 
Gal būt, kad taip yra, o gal 
ir štai kas yra. Lenkai maty
dami, kad Vilnius galės tekti 
Lietuvai, jų dalis gal nesi- 
kraustė iš Vilniaus, o apsime
tė bolševikais, ėmė talkon chu
liganus, žulikus, lietuvių bol- 
Bevikus ir pradėjo savo ardy
mo darbą, kad trukdyti Vil
niaus tekimą Lietuvos vyriam 
lybei. Galima daleisti, kad 
Bent dalis lenkų, aršiųjų Lie
tuvos priešininkų liko Vilniu
je ir užsidėjo bolševikų kau
kes.

Kadir tuoj pasitrauks rusų 
kariuomenė iš Vilniaus .ir kitų 
Lietuvai pripažintų žemių, tai 

atgautose vietose bus 
Šimkaus darbo Lietuvos 

usybei iki įvykdins ten 
ir ramybę.

Gi einantieji mokslus kolegi
jose ir universitetuose netik, 
kad neapmokami, bet turi tu
rėti pinigų gerą krūvą

Esant dalykams taip, kaip 
Austrijoje mokslas turi nu
smukti. Kam-gi rūpės kopti 

. prie augšeiausio mokslo ir sė
dėti mokslo įstaigose 15 ar 
20 metų leisti krūvas pinigų, 
jei žmogus gali per porą treje
tą metų tapti pirmos klesos 

! šiaučiu ar kriaučių, per tą lai
ką dar gyvenamą • algą gau
nant, ir pagalios gauti algos 

'daugiau, kaip dusyk už uni
versiteto profesorių.

Amerikos lietuviai nesirūpi
na leisti savo vaikus į augš- 
tesnį mokslą. Labai mažai A- 
merikos lietuvių jaunikaičių 
terasi universitetuose. Baisiai 
mažai. Kodėl taip yra. Well, 
gal turėtume išdrįsti prisipa
žinti, kad lietuviai nelabai 
tebrangina mokslą O antra, 
tai tas, kad iš jaunų dienų 
vaikai pradeda uždarbiauti. 
Pusėtinai uždirbą o kad pa
siekti augštesnės 'profesijos, 
tai reikia daug laiko, daug pi
nigų, kantrybės, ištvermės ir 
po visoko' uždirba ne ką dau
giau, o kartais ir mažiau, ne
gu amatninkas — kalvis, kar- 
penteris, plumberis, šiaučius ir 
tt. Ar nereikės išnaujo moks
lui slapstyties po vienuolynus, 
kaip tai buvo senovėje.

Pranas Raulinaitis.

SOCIALISTįJ INTERNA-

tikslo jungti visų šalių prole
tarus prieš bendrą prię^ą — 
kapitalizmą ir kapitalistinę 
valstybės formą Bet nežiū
rint savo bendrų tikslų visų 
šalių proletarai nepajėgė prieš
tarauti kapitalistiniai grobuo
niškam 1870-71 metų vokiečių 
prancūzų karui ir turėjo išsi
skirstyti; Taip ir sugriuvo 
pirmasai internacionalas.

1889 m. Paryžiuje (prancū
zuose) buvo švenčiama pran
cūzų didžiosios revoliucijos 
šimto mėtų sukaktuvės. Prie 
progos buvo čia sušauktas 
tarptautinis darbininkų kon
gresas ir įsteigtas antras in
ternacionalas. Antrasai inter
nacionalas taip pat neperilgai 
išgyveno. Pasaulinis karas 
faktiškai jį išardė, kadangi 
visų šalių darbininkų daugu
ma palaikė savo valdžias ir 
pasiėmė ginklų, savo tautinių 
valstybių ginti: vietoje socia
listinės brolybės, visų šalių 
proletkrai viens 4fiitą pasveiki
no anuotų šūviais, kulkosvy
džių tarškėjimu ir arčiau su
sėję karo frontuose, vietoj 
vienas kitam ranką paduoti, 
ir paskelbti karui karą, smei
gė vienas kitam 
kas darbininkui (nes buržujai 
sugebėjo nuošaliai išsilaikyti 
ir neiti į pozicijas) durtuvą į 
krūtinę. Pašaipa virto socia
lizmo obalsis: visų šalių prole
tarai (darbininkai) Vienyki
tės. Tik Rusijos darbininkai 
1917 metais pasitraukė iš ka
ro lauko, kad viduje įkurti 
raudoną “socializmo rojų”.

Ir kitose valstybėse atsira
do saujalės socialistų, kurie 
balsavo parlamentuose prieš 
pinigų skyrimą karo išlai
doms. Šios socialistinės ma
žumos įkūrė atskiras, partijas 
— vokiečiuose nepriklauso
mųjų socialdemokratų partiją 
Prancūzuose — socialistų res
publikonų partiją ir tt- Karo 
metu Šveicaruose šių partijų 
šalininkai padarė keletą tarp
tautinių (internacionalių) su
sirinkimų. Pažymėtina 1915 
m. susirinkimas Cimervalde, 
kur Leninas, Trockis ir Rade- 
kas (rusų bolševikų vadai 
pirmu kartu pasirodė, 1916 m. 
jie rinkosi Kienthaly ir Gene- 
voje ir išdirbo pamatus (pa
dėjo kertinį akmenį) trečia
jam internacionalui kuris ir 
buvo bolševikų 1919 m. Mak- 
svoje oficialiai paskelbtas.

Dabhr įvairių šalių ir vals
tybių socialistinėse partijose 
eina kova dėl prigulėjimo prie 
antrojo arba prie trečiojo in
ternacionalo. Trečiasai inter
nacionalas, kaip jau galima 
suprasti iš jo vadų ir krikšto 
tėvų bei buvimo vietos, eina 
grynai rusų bolševizmo pra
dais ir takais. Jis remiasi 
komunizmą ir atmeta by kok 
bendradarbiavimą su “social- 
patriotais” ir panašiais. Dėl 
šių apystovų socialistams ir y- 
ra šiokio tokio sunkumo suda
ryti vieną tarptautinį socialis
tą susivienijimą.

Mūsų socialistai liaudiniu-^ 
kai demokratai praėjusiuose 
metuose prisidėjo prie antrojo 
internacionalo ir išrinko savo 
atstovą P. Klimą Social-de- 
mokratų viešos pozicijos šiuo 
klausimu negaliu pasakyti, nes 
jeigu jie (soc.-dem.) būtų pri
sidėję prie Maksvos internaci
onalo, tai negalėtų dalyvauti 
kuriamajam Seime, įūtų prieš
taravimas ir sutepimas komu- 
nistiniai-bolševistinių pradų; 
jeigu gi prigulėtų prie 2 inter
nacionalo būtų nemažo buržu- 
izmo ir dvasios oportunizmo.

Pastaruoju laiku prie antro
jo internacionalo priguli Vo
kietijos socialdemokratų par
tija (Mehrkeitssocialisten), 
Austrijos, Danijos, Oekų-Slo- 
vakų; socialistinės partijos 
Luksenaburgo, Vengrų, Pietų 
Slavų, Ispanų, Portugalą 
Suomių, Latvių, Rumunų, O- 
landų, Argentinos, Gili, Ang
lų Labour Partija ir Belgų 
darbininkų partija.

Iš.antrojo internacionalo iš
stojo : vokiečių nepriklauso
mųjų social-demokratų (U. S. 
P. D.) partiją taip pat socia- 

, istinės partijos Angluose, 
Prancūzuose, Italuose, Nor-

NEW BRITAIN, CONN. -

LDS 36 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks 15 d. rugp., tuojaus po 
sumai. Narės ir nariai LDS 36 
kp. malonėsite atsilankyti visi, 
nes turime daug naujų nutarimų, 
ypatingai tai už tai, kad mūs su- 
sirinkims šitas jau paskutinis 
prieš Seimą. Turim ruoštis į 
Seimą. Būtų geistina, kad nors 
porą delegatų galėtume pasiųsti.. 
Taipgi turėsime progą išgirsti 
daug ką naudingo, nuo delegatų 
kurie pastarajam LDS Con apskr. 
suvažiavime.

Susirinkimas įvyks Šv. Andrie
jaus parapijos salėj, Church gt. 

LDS 36 kp. rašt.
B. Matulevičius.

Rugpjūčio 8 d. š. m. buvo L. 
D. S. Naujosios Anglijos Aps
kričio išvažiavimas. Diena pa- 
sitaikė karšta, bet .puiki. Žmo
nių privažiavo iš visur. Pelno 
kaip girdėt liks nemažai, ku
ris paskirtas Lietuvos kri
kščionims darbininkams.

Plačiau apie šį išvažiavimų 
tilps Sekančiame numeryje.

- Buvęs.
Law of Thermodynamics), tai 
teisiai aprašoma kaipo visatos 
(universum) augantis aikvoji- 
mas. Net jei didžiuma visa
tos energijos būtų pastovi, tai 
energijos dalis naudingoji 
naudingam darbui vistiek nuo
lat eina mažyn. Todėl visata 
krypsta prie atsilsio kuriame 
naudingas darbas bus negali
mas atlikti, o su juomi ir gy
venimas nebus galimas.
'Todel-gi, iš to kas yra pasa

kyto apie suaikvojimą energi
jos nuosekliai išeina kad visa
ta turi pradžią. — Tai-gi . su 
Lordu Kelwinu, galime pri
lyginti visatą prie žibančios 
žvakės: “kaslink visatos”( a- 
not jo “kaipo užižbinta žva
kė, tikrai žinomę kad ji nebu
vo užžibinta nuo amžių be pra
dinių, ir ateis laikas kada ji 
paliaus žibėjusi”. Arba gali
ma-visatą prilyginti laikro
džiui užsuktam. Ankštai su
sukama sprendžina palengva 
atsileisdama varo laikrodžio 
veikįmą. Kuomet sprendžinos 
susukimas visas atsileidžia, 
laikrodis (dziegorius) sustoja. 
Gal atiras toksai mekanikae 
kuris išgalvos laikrodį kurs 
pats užsisuktų automatiškai, 
tai rodosi nebūtų labai nuosta
biu dalyku. Bet kad laikrodis 
pats pasidarytų, tai tikrai bū
tų stebuklas! O materijalistai 
nenori pripažinti stebuklu 
nei visos visatos pasidarymo 
automatiško!

Visi nesupratimai iš to išei
ną kad žmogus savo silpnu 
protu nori išmatuoti Dievo Ne
išmatuojamus surėdymus, mes 
nesuprantame Dievo tikslų. Jo 
surėdymai nevisi mums aiš
kiai suprantami. _ Dažnai už- 
sidudoame sau sekantį klausi
mą: “Kodėl taip daug sopu
lių ir skurdo randasi pasauly
je? Bet, jei nebūtų sopulių ir 
skurdo pasaulyje, negalėtų 
būti nei pasigailėjimo nei au
kų, nei nuopelnų žmogaus sie
lai. Antroje dalyje šio veika
lo šis klausimas bus paaišky- 
tas plačiau, kuomet bus kal
ba apie žmogaus nupuolimo pa
sekmes pagal Dievo apreiški
mą. _

Kaip augščiaus matėme, kad 
Haeckelio “tvirtinimas tai 
tuščias ištarimas be jokių pri- 
parodymų”, čia išpuola pri
durti kelis sakinius. Jei 
Haeckelis pats neparodo iš 
kur jis gavo žinią būk “mate
rija yra gyva ir turinti jaus
mus ir valią”, tai mums lei
džia spėlioti iš kur jis būtų ga
lėjęs gauti tokią žinią? Ne iš 
kur kitur, vien tik iš locno pa
tyrimo; o patyrimas dedasi 
išbandymu. Jei materija, su.- 
lyg jo, yrar gyva ir turi valią 
tai turi turėti ir atmintį — tai 
gal jis pats ir atmena kuomet 
buvo molis, plyta, akmuo, var
lė, žuvis, paukštis, karvė, bež
džionė etc. etc.?

Kartais stebimės Prigimties 
eikvojimą ir klausiame patys 
savę kam reikėtų pasaulyje 
taip daug nenaudingų daiktų. 
Jurgis Mivart į šį klausimą 
štai kaip atsiliepia: “Jei tie 
gyvulėliai kurie gyvavo se
niausiuose laikuose, kurių 
kūnai atrandami geologijos 
mokslo tyrinėtojų žemės sluog- 
sniuose vadinamieji labirinto- 
dotai būtų turėję bent kiek 
supratimo, tai būtų galėję pa
daryti tvirtą užmetimą prie
šais Apveizdos išmintį už su
aikvojimą žolynų sėklų. Vie
nok tų laikų suaikvojimas žo
lynų surengė mmus anglis ku
rios šiandien mums teikia di
džiausią naudą — be kurių 
mums būtų labai sunku pragy
venti. iTe gyvulėliai būtų iš
davę netikusį nusprendimą sa
vo “nepermatymtf labai toli
mos ateities... dar priduria 
Mivartas, “lai stimpa jauni 
paukštukai pirm užaugimo 
plunksnų — jų, kūnai maitina 
daugumą mažų sutvėrimų, tie- 
gi sutvėrimai patarnauja ki
tiems; o galutinai bakterijų 
spiečiasi paverčia organinę 
(sąnarinę) medžiagą gaivalais 
kurie maitina Žolynus, kurie 
peni vabalus ir kitus sutvė- 
mus, kurie peni vabalus ir ki
tu, sutvėrimus, kurie vėl veik
liai patarnauja maistui kitų 
gyvulių ir žmogaus. Gamta 
arba priigmtis taip yra surė
dyta jog Pirmosios Priežasties 
tikslo nieks negalės pasmerk
ti, nors kažin kaip norėtų. 
(Skaityk veikalą: “NATURE 
AND THOUGHT, 1885; p. 
218.)

Pastabą — Energijos afkvo- 
jimas. Visa naudingoji ener
gija (veiklumas) pavirsta vie
nodai karščiu. Kiekvienas stu
dentas fizikos tai žino kad da
lis energijos sunaudojamos at
likimui kiekvieno darbo pasi
rodo kaipo karštis krypsta vie
nodai save suaikvoti. Energi- 

' - pepli-

PADĖKOS ŽODIS.
LDS Conn. apskritis laikęs pus

metinį suvažiavimą 18 d. liepos 
1920 m. New Britain, Conn. ir 
išklausę raportą, Komisijos ren
gimo apskričio gegužinės 31 geg. 
1920., ištarė viešą padėkos žodį 
komisijai^ kuri taip uoliai pasi
darbavo. Per jų triūsą nemažą 
pelną apskritis gavo, ipatingai 
tai ačių komisijai užtai, kad pa
sižadėjo ir toliau ateityje darbuo
tis dėl apskričio naudos. Į ko
misiją įėjo šie asmenys: P. Gele- 
žiutė, K Kručkas LDS 6 kupos 
nariai. B. Matulevičiukė 36 kp. 
narė. Taipgi tas pat viešas pa
dėkos žodis priklauso ir visai L. 
D. S. 6 kuopai ir 36 kp., nes tai 
nemažai triūso padėjo šios dvi kp. 
išpidyme programoj ypatingai tai 
darbininkai, kurie vien tik buvo 
iš šių dvejų kuopų.

Ačiū chorams ir jų vedėjams 
už jų linksmas daineles. Iš siu 
kolionijų chorai dalyvavo: Hart- 
ford, Conn. Šv. Cicilijos, ir iš 
New Haven Conn. Šv. Kazimiero 
choras.

LDS Conn. apskr. rašt. B. M.

Rugpj. 1 d. L. Vyčių 25 kuopa 
buvo surengusi nepaprastą išva
žiavimą į Mentoo, Ohio. Vieta 
puiki ant ežero kranto. Išvažia
vimas tuomi nepaprastas, kad 
skaitlingas būrelis Vyčių atvažia
vo iš Detroito, Mich. kas pridavė 
daug gyvumo. Per ištisą diene
lę buvo įvairių žeidimu, dainelių. 
Pietų metu buvo prakalbėlių pa- 
raginičių prie spartesnio veikimo. 
Kalbėjo S. Paurazas, KL M. Da- 
makauškas, V. A Greičius, p-lė 
Damakauskaitė. Pradžioje ir pa
baigoje sudainuota Vyčių ir -Lie
tuvos Imnai.

k

__ __
Londone 1862 metais 

pasaulinė paroda. Į šią paro
dą prancūzų darbininkai nu
siuntė savo įgaliotinius. Lon
dono darbininkai maloniai pri
ėmė savo draugus prancūzus 
darbininkus ir jų pagerbimui 
rugpiūčio 5 d. tų pačių metų 
surengė iškilmingus pietus. 
Per šiuos pietus (buržujinis iš- 
mislas!) buvo labai daug kal
bų pasakyta įvairiais klausi
mais. Tarp kitko nemaža kal
bėta ir apie darbininkų tarp
tautinę sąjungą: Po tų gražių 
kalbų prie darbų neprieita ir 
tuo laiku darbininkų tarptau
tinio susivienijimo klausimas 
pasiliko vien žodžiuose ir gal 
dar kaikurių širdyse.

Porai metų praslinkus vėl 
Londone įvyko 1864 m. rugsė
jo 28 d. skaitlingas “visų tau
tų darbininkų” mitingas St. 
Martin Hall’ėje. Šiame mitin
ge dalyvavo anglai, italai, 
šveicarai, belgai ir vokiečiai 
darbininkai.

Mitingo prezidentu buvo 
profesorius Beesly. Svarbiau- 
sis mitingo nusprendimas bu
vo įkūrimos tarptautinės (in- 
temacionalės) darbininkų są
jungos. Taip ir gimė “inter
nacionalas”, vėliau pirmuoju 
internacionalu pavadintas. Šio 
internacionalo vedėju ir jo sta
tuto išdirbėjo išrinktas Karo
lis Marksas. Pirmojo interna
cionalo statutas priimtas 1866 
m., Genevos kongrese Šveica
ruose. Šis pirmasai interna
cionalas negali pasigirti kokiu 
nors naujumu pasaulinėje isto
rijoje. Ir jo įkūrimu nepada
rytas naujas išradimas tarp
tautiniam susivienijimui. Tarp 
kitko galima paminėti Rober- j 
tas Ovensas, kurs įkūrė pana- , 
šią draugiją, angliškai pava
dinta “Association of all clas- 
ses of all nations”. Patsai gi 
Robertas Ovenas gyveno pirm 
pirmojo internacionalo kūrėjų, 
būtent: jis gimė 1771 m. gegu
žės 14 d. Anglijoje Nervton’e 
(staurės woles) ir ten pat mi
rė 1856 m. lapkričio 17 dieną

Pirmasai internacionalas iš 
karto dideles pasekmes turėjo 
darbininkų tarpe ir net vaidi
no nemaža moralės jėgos, su 
kuria net darbdaviai skaitėsi. 
Bet tuo 1869 m. prie interna
cionalo prisidėjo rusas anar
chistas Bakuninas ir jo sekė- 
, ai kurie savo anarchistinėmis 
endeneijomis žymiai susilpni

no jį. Internacionalas pradė
jo menkėti ir galutinai suiro 
1870-1871 metų vokiečių pran-

PAVOJUS MOKSLUI.
Plačiai jau žinoma, kad A- 

merikos profesoriai ir mokyto
ju gauna elgetišką mokestį. 
Vidutinė universiteto profeso
riaus metinė alga Amerike y-
ra $2.476.25, o vidutinė kole
gijos mokytojo alga yra tik 
$1-549.29. Tuo tarpu bemoks
lis paprasčiausias geležinkelio’ 
darbininkas gauna per metus 
$1 .160. Vis-gi Amerike dar
nėra taip bloga. Vis-gi uni
versiteto profesorius Amerike 
daugiau gauną negu papras-, 
liausiąs geležinkelio darbinin
kas. Amerikos amatninkai, 

‘žinoma, geriau uždirbą negu 
Universiteto profesoriai, bet 
vargu kur kitur yra toks algų 
Bkirtumas, kaip Austrijoj. 
Viennoj, Austrijos sostinėj, 
Šančius gauna per metus nuo 
90.000 kronų iki 100.000 kro
nų. Kriaučius per metus gau

jas 80.000 kr. Tuo tarpu uni
versiteto profesorius, ištarna
vęs 20 metą gauna čielas 40.- 
<®0 kronų. Augščiausiojo Teis
mo nariai gauna po 25.000 kro
vą daktarai po 15.000 kronų, 
i Algų skirtumą čia mato ;

8. •
t dalykai iki to daei-r 
latosi, kad progreso fcūzų kare. . L■ "
pasisukti atgal. Be-, Šisai internacionalas, - pa

ltis amato ar kokio įremta — -
na šiokią tekią algą sgbrą

jnmr • 
darb.r
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BROOKLYN, N. Y.

Svečio nebuvėlio prakalbos.

Rugpj. 6 d. — Kar. Aniolų pa
rapijos salėj kalbėjo kun. prof. 
Meškauskas (taip bent spėju, nes 
niekas gerb. kalbėtojo nepėrstatė, 
kas atrodė iš rengėjų pusės dide
lį nemandagumą).

Gerb kalbėtojas nesenai atvy
kęs iš Lietuvos labai dailiai papa
sakojo apie Lietuvos padėtį per 
karą, laike rinkimų į Steigiamąjį 
Seimą ir tt

Važiuojantiems Lietuvon nepa
tarė važtis drabužiu, valgių ir 
kitų‘dalykų, kurių galima gauti 
už tuos pačius pinigus ir Lietuvo
je, kai išmainysi dolerius ant auk
sinų.

Taip gi sakė, kad geriausia va
žiuoti per Prancūziją, nes netaip 
krečia. Per Liepoju nepataria, 
nes latviai labai apiplėšia, o per 
Angliją esą brangu..

Piniguočius, kurie turi $1000 
arba daugiau gali važiuoti be 
baimės į Lietuvą ir ten pradėti 
kokį biznį arba įsitaisyti ant ūkės. 
Paskui būsią sunkiau. Dabar 
esą -geriausia proga.

Patartina, kad nei viena kolio- 
nija nepasiliktu nesurengus gerb. 
svečiui prakalbų? nes labai nau
dinga pasiklausyti.

Žmonių buvo neperdaugiausia, 
>et ir tai didžiuma moterų, kas 

parodo, kad Brooklyno meteris 
abiau supranta reikalus, negu vy-

TEIKITĖS SUGRĄŽINTI.

L. D. S. Conn apskričio pasta
ram suvažiavime, 18 liepos, 1920 
m. ' Nutarė pareikalauti viešai 
nuo L. D. S. 39 kuopos Bridge
port Conn. sugrąžinti apskričiui 
knygutes, $10.00, arba nors duot 
atsakymą, ką jie joms padarė. 
Kelis kartus buvo klausta per 
laiškus viršminėtos kuopos rašti
ninko J. Sanvaičio ir nesulaukė 
atsakymo jokio. Buvom privers
ti per spaudą klausti Dalykas 
vis toliu ir tolin atidėtas, vien tik 
dėl tamstų neatsakymo. Mel
džiame susivikrinti netrukdyti rei
kalo.

LDS Conn. aps. rašt B. M.

nėse valstybėse (U. St of A). veskite nani’l-
Prie trečiojo internacionalo 

priguli rusų bolševikų partija 
(russkaja komunističeskaja 
partija) ir išstoję iš II inter
nacionalo socialistų partijos 
Šveduose, Olanduose ir kitur.

Antrojo internacionalo abie
jų grupių narių skaitlius yra 
maž daug apie vienas milijo
nas. Trečio internacionalo na
rių skaičius negalima sužino- 
i, kadangi komunistų parti- 
os savo narių skaičiaus ne

skelbia.
Šiuo laiku socialistinėse par

tijose stipri orientuotė į tre
čiąjį internacionalą Kur so
cialistai nukryps mes nesiima-

, Valdyba.

CICERO, ILL.

L. D. S. 49 kuops mėnesinis su
sirinkimas atsibu p&nedėlyje 
rugp. 16 d., 1920 m. Šv. Antano 
parapijos svetainėje 8 vai vakare.

Meldžiame visus narius ir nares 
skaitlingai susirinkti

Valdyba.

DETROIT, MICH.

L. D. S. 72 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj 15 d. 
rugp. tuojaus po pamaldų, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj. Visi 
nariai malonėkite pribūti nes tu- • j _ __ < • _ vy . •

Visos Žmonijos Paliudijimo 
Argumentas.

Visų amžių visos tautos pil
nai sutiko išreikšdamos savo 
tikėjimą į esimą kokios nors 
Dieviškos Galybės kuri valdo 
pasaulį. Toksai sutikimas, taip 
visatinis, toks nuolatinis tarp 
įvairumo laabi didžio aplinky
bių ir asmenų, negalėjo būti 
išgalvotas kokio vieno asmens, 
kaipo visuomet ir visur vei
kiančios priežasties. Ta prie
žastis negali būti kas kitas 
vien tiktai priigmtis paties 
žmogaus proto. Tai-gi, visos 
žmonijos kaipo vienas protas 
po tuomi žvalgiu priėjo prie 
išvados (conclusio) kad vie
nintelis patenkintinas išaiški
nimas pasaulio ir jo stebuklų, 
ir paties žmogaus, yra atran
damas priĮeidimo kokios nors 
Gyvos Galybės, kokios nors 
Dieviškos Spėkos, visų daik
tų Sutvertojo. Žmonijos < pro
tavimas negali būti klaidus. 
Jei prileistūme būk visa žmo
nija arba visi žmonės klystą 
tai turėtume pripažinti kad 
žmogaus protas iš prigimimo 
krypsta vien tiktai prie klai
dų. Arba kitais žodžiais, tu- 
rėtūme pripažinti būk. atradi
mas tiesos visai būtų negali-

- mas. ’ 4
Užmetimas (1). Senovėje 

buvo visuotinas įsitikinimas 
būk saulė skrieja aplinkui že
mę, o mokslas parodė visai 
priešingai, gal ateis laikas ka
da mokslas parodys būk nėra 
reikalo tikėti į Dievą Tiesą 
mokslas parodė ne vien tą klai
dą kad saulė nesisuka apie že
mę, bet nemažai ir kitų klai
dų. O toliaus gal ir daugiau 
klaidų surasti, bet kaslink pa
saulio pradžios, tai mokslas 
lig šiol dar nesuršdo jokio 
naujo atidengimo, nes moks
lo tikslas yra vien suvaržytas • J • ••_ • ♦



VISIEMS

MOKYKLŲ UŽBAIGIMUI VEIKALAI

DETROIT' MICHIGAN

Iš Lietuvos

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

Boston, MassTremont St

— F. Vilkas .
— P. A. Andrajunas

— J. Žala
A. Treinevičius

. — A S. Kousza

KELIAUJANTI IN G ABIOTINI AI:
M. L. Masionis -
V. J. Kondr’otas 
V. Boreika • 
J. Šimkonis 
J. Makola -

Josvainių klebonas
" Kun. Gudas

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

Pirmos Dienos, 1920

1000 STUBŲ ANT PARDAVIMO.

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

.Važiuojantiems i Lietuvą ižstoroja pasportus ir sąžiniškai 
siunčia į Lietuvą per geriausius laivus. Su visokiais reikaląia 
atsišaukite pas:

Už kelių, mėnesių jau pradės verpti ir austi. Mes audėjai pamatė
me, kad tuojaus yra reikalinga Lietuvoje verpimo ir audimo dirbtuvė. 
Vyrai ir moterys visi kviečiami prie audeklinės statymo. Šerai po $10.00, 
mažiaus kaip 10 serų už $100.00 neparduodame;

Klauskite informacijų Centre arba pas mūsų įgaliotinius ar kuopų 
viršininkus:

M. CUBLANIS,

2320 Jos Campan (Hamtramck) Detroit, Micį. 

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

Naugatuck, Conn. 
- Lowell, Mass. 

Newark, N. J.
- Lawrence, Mass. 
Nashua, N. H.

nesitikėjau gauti. Sužinojau, 
kad Lietuvoje jau laukia ko 
nors pradedant šitų industri
jų. ■ -

Po to kalbėjomės daugiaus 
apie konkrečius klausimus, šio 
darbo pradėjimui iš ko prieita 
prie susipratimo, kad pradėti 
reik tuojaus ir nuvažiavus 
Kaunan tuojauą Prekybos Mi
nisterijoje reikės pereiti reika
lingas sąlygas ten įsikorpora7 
vimui ir paėjimai po Lietuvos 
valdžios autoritetu ir apkalbė- 
jimui-sudarymui kontrakto su 
valdžia visuose , klausimuose 
rišančiuose su fabrikos įsteigi
mu. Kiek supratau, kad sta
tyti-fabrikas nereikės. Būsią 
galimų lengvai surasti pakan
kamai butų. Apie žaliųjų me
džiagų klapato nebūsią.

Galiu pasakyti tik, kad aš 
labai džiaugiuosi, kad atva
žiavau, o ypač šiuomi laiku. 
Subatoje apleidžiu Paryžių ir 
karįu išvažiuoju Lietuvon .su 
mimsteriu p. E. Galvanausku, 
džiaugiuosi labai ir iš to, nes 
sunkenybė kelionės labai susi
mažins. 7

Šiandiena tik ką atvažiavo 
kurjeras iš Lietuvos kuris at
vežė daug svarbių žinių iš pa
dėties Vilniuje kur jau yra lie
tuvių įsteigta komendantūra. 
Jų nerašau kadangi kun. J. 
Dobužis gal pats plačiau pra
neš.

Šiuomi tarpu tik tiek tera
šau, nuvažiavęs gi Kaunan pa
rašysiu daugiaus.

Šiais metais birželio 6 — 10 
Josvainiuose lankėsi Jo Malonybė 
Žemaičių Vyskupas Pranciškus 
Karevičius, kurs teikėsi iškilmin
gu būdu pašvęsti Josvainių bažny
čią. Ant tos iškilmės atsilankė 
ir kun. Novickas, kurs statydino 
tą bažnyčią. Atvykus kun. No- 
viekui žmonių džiaugsmui nebuvo 
galo. Manau, kad ir Josvainiš- 
kiai gyvenantys Amerikoje su di
džiausiu džiaugsmu norėtumėte jį 
pamatyti nes jis ir jums yra gerai 
žinomas. Jis ir jūsų neužmiršo, 
bet savo rūpetingumu sugaudė 
visus po svetimus kraštus ir. ma
loniai kvietė prisidėti prie staty
mo naujos gražios bažnyčios.

Ak ir puiki pastatyta ačiū 
duosnumui vietinių ir išeivių. Vi
sa būtų gera, kad ne karas. Nors 
Josvainiuose mūšių ir nebuvo, o 
bažnyčia nukentėjo. Rusai pa
norėjo bėgdami varpus išvežti, 
bet negalėdami jų išimti sprogdi
no ir nuo to sprogdinimo suskal
dė vieną varpą, sugadino vieną 
bokštą. Stogas nubirėjo ir lan
gai išbirėjo. Iki šiol gyvename 
be langų. Iš vienos šalies langai 
užkalti lentomis, o iš antro šono 
kiek liko stiklų per tuos šviečia, o 
be stiklų vietos drobe užtaisytos. 

' Jei kas butų iš Josvainiečių pini- 
’ gingų, turėtu daug Amerikoniškų 

dolerių, tai turėtu progą ir dabar 
1 padėti karo nučiulptiems Josvai- 
’ nečiams, paaukodami sutaisymui 
’ bažnyčios.

Iškilmingas pašventimas bažny
čios daug užima "taiko ir daug 
Vyskupui darbo, bet tą darbą Jo 
Malonybė Vyskupas Karevičius 
atliko su didžiausių džiaugsmu, 
nors oras pasitaikė kobiauriausis. 
Tegul tad Jam bus širdingiausia 
Ačiū.

Ant Padėlių ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 
Mokėti!

IN BENDRAM LIETUVIŲ 
IR GAUSITE!

MŪSŲ KUOPOS — Naugatuck, Conn.
' Manchester, N. H. 

VVestfield, Mass. - 
Nashua, N.H. — 
Amsterdam, N. Y.

ČESNULI0 LAIŠKAS.
(Iš Paryžiaus) '

Paryžiun atvykau 25 d. Lie- , 
pos. Ant laivo išbuvau tik ne
pilnai 8 dienas. Daug lietuvių 
važiavo tuomi laivu vis dau
giausiai per Lietuvių Preky- 
kybos Bendrovę, ir visi džiau
gėsi, kad laivas buvo geras. 
Tik atvažiavęs Paryžiun tuo
jaus bėgau Lietuvių Atstovy
bėm Puikioje ir garsioje vie
toje randasi Lietuvo Legacija 
visai netoli nuo Vartų Trium
fo. Tame pat name gyvena 
Prancūzijos ex - premieras 
Briand. Įėjau į atstovybę — 
gi žiūriu kalbasi su atstovais 
tik ką atvažiavęs iš Lietuvos 
«x-premieras, dabar prekybos 
ir pramonės ministeris p. Er
nestas Galvanauskas. Kartu 
taip-gi atvyko ir jo žmona į' 
Paryžių pasižiūrėti pas savo 
gimines. P: Galvanauskienė 
yra typiška Paryžietė. Kada 
paklausiau kaip patinka Lie
tuvoje o ypač Kaune, tai en- 
tuzijastiškai atšovė, kad visa 
Lietuva taip patinka tokia 
graži ir gyvenimas ten plau
kia taip ramiai ifr- maloniai, 
kad ji niekur kitur gyventi 
nenorėtų kaip tik- Lietuvoje. 

.Jau gerokai kalba lietuviškai.
Po to E. Galvanauskas api

pasakojo daug įdomių nuotikių 
iš vėliausios politikos, taikos 

.derybas ir taiką su rusais, apie 
padėtį Lietuvoje. Apie tą rei
kėtų daugiau rašyti. Po to 
perstačiau jam kaipo prekybos 
ir pramonės ministeriui savo ieško gerų gydytojų, kurie 
tikslą važiavimo Lietuvon, bū- pagelbėtu, bet bando gydyti 
tent kad važiuoju kaipo atsto- vairiomis žoliėmis, vartodam: 
vas The Chesnul Shoe Mfg. su degtine, nuo ko dažnai 

. - Co. reikale steigimo fabrikos pasunkėja ir reik skirties su 
sietuvoje. Trumpai kalbant pasauliu.

Beržehi 8vyrm

Lietuvos laikraščiai pilni 
indomių naujienų. Lietuvos 
laikraščių galima gauti “Dar
bininke”. ‘6

DARBAI KURIUOS MES JAU ATLIKOME IR ATLIEKAME:
į. Suorganizavome $40,000.00 2-jų mėnesių bėgyje.
2. Sutvertos 8 audėjų kuopos.
3. Daromos sutartys su mašinų kompanijomis.
4. Pasiųstas atstovas į Lietuvą padaryti sutartį su Lietuvos valdžia,

kad tuojaus pradėjus darbą.

“VAIKĮ! TEATRAI” -
I ir n 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:

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

Chabarovskas,
8 Liepos, 1920 m. 

Jo Sveikatai '
p.-Pranui Gudui 

“Darbininko” redakcijos 
„ Sekretoriui.

Gerbiamasis!.
Kaip nudžiugau gavęs Ta- 

mistos laiškus ir netikėtą sve
tį iš Lietuvos — “Laisvę”. 
Karštai sveikindamas Tamistą 
pirmojoj pažintyj, tariu kuo- 
nuoširdingiausįjį ačiū už virš- 
minėtąsias dovanas ir “Darbi
ninką”, kurį gaunu beveik 
reguliariai.

Laišką profesoriui laikau 
pas savę iki netyčiomis pasi- 
taikis ištikimas “kurjeras” t 
y. tautietis vykstantis Toms
kan, į kurį jei dabar pakliūti 
— reikia parsiksaustyti per 
keturius rubežius. Mat pake
liui reik pervažiuoti 1) Amūro 
sryties komunistų su partiza
nais valstybė, 2)<5itos Semio
no vo valdžia, 3) Vėrchneu- 
dinsko Tobelsono “liaudies 
republika”, 4) Irkutsko “cen
tras”. Krasos ir telegrafo su 
tomis valstybėmis'susisiekimo 
nėra, bet ir šiaip jau žmonėms 
keblu nuvykti Centralėn Sibe- 
rijon.

Esu labai užimtas kaip tar
nystės taip ir ypatiškaisiais 
reikalais. Dovanokite kad nie
ko neparašiau.

Visą 2| mėnesių laiką iki 20 
birželio’ buvome partizanų at
skirti nuog pasaulio. Gyveno
me baimėje ir pusbadžiu; duo
nos po kortelėmis duodavo tik 
po pusę svaro į dieną, -algų 
kaip reikiant nemokėjo, miltų 
pūdas kainavo virš mėnesio 
uždarbio ir net brangiau.

Rusijos pinigų kursas ant 
galo taip nupuolė, kad pini
guočiai liko “vidutiniais” 
žmonėmis. Doleris čia kainuo
ja į 5000-6000 rub. Gyveni
mas taip liko sunkus, kad ne
noromis verčia apleisti šią ša
lį. Tik nieko negirdėti kad są
jungininkai žadėtų pargabenti 
pabėgėlius dovanai. Aš pir
masis važiuočiau..

Tardamas pagarbos žodį ir 
labai dėkingas pasilieku

Tamistos Teofilis Kalalis. 
_ Prierašas. Minimasai profe

sorius yra kalbininkas Būga. 
Reiškia jis yra Tomske.

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

ŠEIMININKĖMS.

TAMAS ŠEIMIS.
5 Šiomis dienomis užėmė vietą kaipo garsinimo sky
riaus vedėjas. Šeimis dalyvavo didžiajame kare, kur 
buvo užėmęs vietą pulk, raštininku, vėliaus ligonbučių 
centro raštinės vedėju, vėliaus vedė kariuomenės spaus
tuvę Brest’e. Dabar prisidėjo prie “Darbininko” šta
bo. Šeimis yra pasižymėjęss tarp čiagimių teigdamas 
vienintelį anglų kalboje lietuvių laikraštį: “Tlie Lith- 
uaniain Booster”.



DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ

ANT PARDAVIMO

REIKALAVIMAI.

—Persikėlimo Pranešimas
Mano Laboratorija

25 PASEKMINGAI GYDAU

Komisija.

atidaro 
puikiau- 
pirkėjai 
inuo $2

Visi skleiskite žinią kuopla- 
čiausia apie svečio nebuvėlio 
iš Lietuvos kun. Meškausko 
prakalbas subatoj rugpj. 14 d. 
šv. Petro salėj So. Bostone.

REIKALINGA DUONOS 
MINKYMO MAŠINA.

VYČIŲ 17 Kp. NARIAMS.
Ateinančią nedėlią įvyks vy- 

čnj 17 kuopos privatiškas pik- 
nikėlis. Norintieji dalyvauti 
jame ir kartu troku važiuoti 
lai užsirašo iki pėtnyčios rug
pjūčio 13 d.

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

Dr. Paūl J. J akinau n 
(Jakimavičius)

Paieškau pusbrolių Jono ir Anta
no Aukštikalnių Kauno rėd., Panevė
žio apskr., Pumpėnų par., Rinkunų 
kaimo. Su Jonu atvažiavom draugė j 
Amerika ir aš nežinau kur jie išvažia
vo. Jei kas apie juos žinote, meldžiu 
duoti žinoti ar jus patįs greičiau at- 
sišaukit. Turiu žinių iš Lietuvos. Mel
džiu atsišaukti ant šio adreso:

EMILIJA AUKŠTIKALNTUTĖ, 
35 Lane St, Middleboro, Mass.

esti gerai aprūpinta 
pilna eile vaistą ku
rią reikalauja padėji
mai' kurioje aš gy
dau, tai kaip aptei
kiu aš žinau tikrai ką 
mano ligoniai gauna 
ir esu užtikrintas dėl 
ją valumo ir stipru
mo.

Ieškau pusbrolių Juozo, Petro, Ka
zimiero ir Antano Rudžio, visi keturi 
sūnus Adomo Rubšiaus iš Kvedarnių 
valsčiaus, Tauragės apskr. ' Paskuti
niais metais gyveno Tynėnų Naumies
čio valšč., Tauragės apskr. Amerike 
gyveno Chicagoj, o dabar nežinau. Tu
riu svarbų reikalų. Jeigut kas žino, 
ar anie patys, teatsiliepia ant šio ant
rašo: LITHUANIA, Kaunas, Pašto 
Valdininke Zofija Rubšytė.

Ieškau sunaus Antano šetkauska. 
Prieš karą gyveno Amerike. Buvo jū
reivis (matrosas). Plaukinė jo po vi
sas mares. Gal jo nėra gyvo. Tai jo 
paties arba žinančių apie jo likimą 
labai meldžiu rašyti šiuo adresu: Gr
iūte šetkauskienė, Rokiškio apskr., 
Pandėlio valšč., Kaliomiesčio k. LITH
UANIA. _

Paieškau puseserės Domicėlės Mi- 
siaučiutės, po vyru Debeikienė, Katkų 
kaimo, Panevėžio parapijos. Apie 10 
m. gyveno Chicago, III.

Taip-gi paieškau Juozo Klivečkos, 
Rėklių kaimo, Panevėžio parapijos. 
Meldžiu jų atsišaukti arba kas juos 
žino pranešti.

JUOZAS BIEŽIS,
920 E. Pratt St., Baltimore, Md.

Ant pardavimo
Bolinė (Pool room). Parsidiuo- 

da pigiai, nes savininkas nori va
žiuoti j Lietuvą. Delei informa
ciją kreipkitės prie L. Valeckas 
16 Broadtvay, So. Boston, "Mass.“Darbininkas”, 

242-244 W. Broadvav,
So. Boston 27, Mass.*

štai geros naujienos dėl skaitytojų šio laikraščio. 
Aš dabar apsigyvenau ant 220 Tremont gat ant antrų 
lubų, priešais Majestic Teatrą. Tas reiškia, kad aš 
galėsiu patarnauti visuomenei dar geriaus, negu pir
ma. Mano nauja vieta leidžia man taisyti vėliausią 
ir visiškai mokslišką išrengimą dėl gydymo visokių 
Ilgų. Reikalavimas mano tarnystės buvo toks didelis, 
kad mano buvusia ofisas jau neužtektinai ruimin
gas užganėdtnimui mano greitai augančios praktikos, 
šis tvirtas darodymas {tėkmės mano būdų. Jeigu tu 
kenti nuo Silpnų Nervų, Drebėjimo (plakimo) širdiee, 
Silpnų Plaučių. Nejausiant (nuobodaus) Sunkaus 
Jautimo, Apsvaigimo, Galvos Skaudėjimo, Tamsumos 
Matymo, Silpnėjimo tebrų. Vočių, iaisdų, Plaučių, 
Laščjimo Gerklėje, Skaudulių Pilve, Pučkųt

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

“Darbininko” Knygyne gau
nama naujausios laidos dvasiš
ko ir svietiško turinio knygą. 
Pasiūlome siuntimui į Lietuvą 
šias: •

IŠVAŽIUOJA,
Rugpj. 17 d. išvažiuoja į Lietu

vą gerai žinomas visiems, o kai
riems laisvamaniams nepakenčia
mas, Petras Špokas. Jis prigulė
jo prie veik vių katalikiškų idėji
nių kuopų ir jose veikia kiek galė
jęs, o ypač Pil. Blaivininkų* kuo
poje. Taip gi sykiu išvažiuojo 
jo sesuo Marijona su savo vyrų 
Aleks. Algermaniu. Jie visi kilę 
nuo Raseinių.

Laimingos jiems kelionės ir 
greito pasimatymo su tėveliais ir 
giminėmis.

“PULKIM ANT KELIŲ”
Drobs apdarais raudonais kraštais 

• po $1.50 ir.$1.85. —
Drobės apdarais auksuotais kraš

tais po ..................................... .. $2.00
Skuros apdarais auksuotais kraš- 
» tais po ..........................................$2.50
Geriausiais morocco skuros apda

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

Ieškau sesers ir svainio Antano 
Stankevičiaus. Jis yra siuvėjas. Gy
veno Bostone. Kas jiems yra, kad ne
rašo. Bene jų gyvų nėra. Gal mano, 
kad mes jau negyvi. Jie patys ar kas 
apie juos žino terašo. Visi kaimynai 
gauna iš Amerikos laiškus ir paramą, 
o aš nieko. Adresas: Liudvika Piku- 
tienė, Vižainio gt. 26 Kalvarija. 
LITHUANIA.

SUSIRINKIMAS.
Rugpj. 12 d. ketverge, bus svar

bus susirinkimas Piln. Blaivininkų 
49 kuopos bažnytinėj svetainėje 
7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus narius į šį su
sirinkimą, nes yra daug svarbių 
dalykų, kaipo tai: rinkimą delega
tą į Seimą, komisijos raportas iš 
buvusio išvažiavimo ir daug kito
kiu dalykų. x-

Kviečia rašt P. Grinkaitis.

Atsiliepkite, lietuvaitės. Esu Lietu
vos armijos 24 metų amžiaus savano
ris. Laikas fronte eina nuobodžiai. 
Gorėčiau susirašinėti, susipažinti su 
Amerikos lietuvaitėmis. Rašykite man, 
sesutės. Adresas: Vyr. puskarininkas 
Ii. Stasiulis, Veikiančioji armija, Gel- 
žkelių batalijonas. LITHUANIA.

Tėmykit visi ką veikia Lietuvių 
Mašinistų ir Mechanikų Bendro
vė. Lietuvoje yra Bendrovės į- 
galiotinis Anicentas Baužinskas, 
kuris išvažiavo į Lietuvą atidary
ti skyrius ir pradėti statyti dirb
tuvę ir suorganizuoti darbininkus 
Lietuvoje. Anicentas Baužins
kas paeina iš Kauno red. Kretin- 

Į gos apskr. Skuodą miesto Bažny
čios gatvė num 4. Kaipo geras 
veikėjas Lietuvių Mašinistų ir 
Mechnikų Bendrovės pasižymėjo 
savo darbu Bendrovės labui Ame
rikoje ir dabar darbuojasi Lietu
voje. Anicentas Baužinskas per 
daugel metų gyveno Brighton, 
Mass, ir dirbo mašinų dirbtuvėje 
per visą laiką. Jis yra prityręs 
mašinistas, ir gabus darbininkas. 
Jisai Lietuvos skyriuje pardavi
nės Bendrovės akcijas, kurios per
siduos po penkias dešimti dolerių 
ir akcijos bus išduotos su Bendro
vės antspauda ir parašu preziden
to. Taigi mes pardavinėjame 
akcijas .Amerikoje dėl pastatymo 
Lietuvoje dirbtuvių. Akcijos 
parsiduoda po du dolerių ir gali
ma pirkti už -penkius šimtus dol 
Akcijas galima užrašyti ir per 
laiškus. Lietuvoje* visi akcijo- 
nieriai bus mokinami amatų. 
Mes ten turime pastatyti dirbtu
ves kur būtų išdirbama visokios 
mašinos ir visokie įrankiai dėl 
ūkių ir dėl miesto žmonių. A- 
belnai kas tik reikalinga Lietuvo
je. Taipgi mes dar turime šėrų 
arba akcijų parduoti čia" Ameriko
je po $50 ir jų galima pirkti už 
tūkstantį dolerių. Norintieji tap
ti savininkais Lietuvių mašinistų 
dirbtuvės, kreipkitės šiuo adresą:

332 Broadway, So. Boston 27, 
Mass. ofisą. Būna atdarytas nuo 
9 ryto iki 9:30 vakaro. Kviečia
me visus prisidėti ir tapti savinin
kais tų dirbtuvių kur kiekvienam 
siūloma proga išmokti amatų ir 
gauti gerą apmokamą darbą.

Mokykla prasidės rugpjūčio mė
nesyje 3 vakartis į sąvaite. Du 
vakarai bus mokinama ant maši
nų, o vienas ant plianų skėčių. 
Todėl.kviečiame visus akcijonie- 
rius atsilankyti, kad išmoktumėte 
gerai darbus ir plianus. •

Bus mokinami apie automobi
lių taisymą ir bus paaiškinama 
visos dalis automobilius kaip už- 
sivadina. Taipgi bus sprendimai 
per išradėju kas link padarinio 
naują išradimų. Išradėjų susi
rinkimai bus viena sykį ant .nedė
lios, kurie galės pasidalinti savo 
mintimis ir veikti tolesniai page
rinant darbus. Norintieji atsi
lankyti ant tų vakarų, prašome 
pranešti per laiškus o mes paskir
ame vakarus ir pAnešime kokeis 
vakarais galėsite ateiti dirbtuvėn 
ir lavintis darbus ir technikos.

Ieškau brolio Martino Mockaus. Tu
riu labaĮ svarbą reikalą. Pats ar j| 
žinantieji terašo adresu: Domicėlė 
Mockaitė. Nadunų sodž., Seredžtaus 
valšč., Vilkijos pašt. LITHUANIA.

Ieškau pusbrolių Stasio ir Marty
no Glušauskų iš Navickų kaimo, Ant- 
nemunio valščiaus, Rumbonių par., 
Alytaus apskr. Dar ieškau Antano, 
Mato, Jurgio ir Prano Andriškevičių 
iš Barkuniškio dvaro, Ūdrijos vals
čiaus ir par., Alytaus apskr. Atsi
šaukiu ir į visus Amerikoje esančius 
kitus giminiečius, kaimynus ir pažįsta
mus. Aš tarnavau kariuomenėj. Len
kų fronte buvau sužeistas. Kairės 
rankos sutraiškė kaulus. Už poros sa
vaičių grįšiu namo. Tikiu, kad ma
no giminiečiai tebėra geri tėvynainiai, 
trokštą Lietuvai laisvės ir todėl at
jaus tą, kurs turėjo lieti kraują ir 
daug kentėti dėl Lietuvos laisvės. Drįs
tu prašyti pagelbos. Tikiuosi jos už
sipelniau. Buvau vyresniuoju puska- 
rininku. Adresas: Antanas Glušaus- 
kas, Navickų k., Antnemunio vai., A- 
lytaus apskr. LITHUANIA.

PARSIDUODA
Kostumeriška Siuvėjo 

Dirbtuve.
Vieta gerai išdirbta — lietuviais ir 

išdalies lenkąią apgyventa. Norintieji 
pirkti arba dėl platesnių informacijų 
kreipkitės žemiau paduotu antrašu. 
Turiu parduoti. { trumpą laiką.

J. Aleksa,
14 Millbury St., iVorcester, Mass.

Liepos 30 d. buvo susirinkimas 
Šv. Kazimiera Akademijos Rėmė
jų. Kolektorių raportai«buvo 
išduoti ir taip pat raportas iš bu
vusio pikniko. Pelno liko $10.

Skaitytas laiškas nuo Seserų iš 
Chicagos, kurios išreiškė didėlę 
padėką už uolų pasidarbavimą ir 
už prisiųstus įnešimus ant Seimo, 
kurios priėmė.

Gerb. Klebonas išdavė atskaitą 
iš surinktų pinigų tai pasirodė, 
kad So. Bostono skyrius neblo
giausiai stovi. Lik šiol pasiuntė 
$300.

Nutarta vakarą surengti, ir pa
likta tam darbui ta pati komisija, 
kuri išvažiavimą surengė.

Rėmėja.

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

ONA JODDIENce,
618 W. Short St, ColUnsviUe, III.

Phone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas,

n™*™
Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

NUSISEKĖ.
Rugpj. 1 d. Nau. Anglijos Pil. 

Blaivininkų apskričio buvo išva- 
žiavimos ant Felsway Hill. Pui
kaus pelno turėjo. Išvažiavime 
dalyvavo iš visų apielinkių. Bos
tono, Cambridge, Brightono, Wor- 
ccsterio, Lawrenceio, Norvvoodo ir 
kitų kolionijų* Vieta piknikui 
buvo labai puiki ir patogi. Pub
lika buuvo labai užganėdinta. Iš
važiavimas buvo labai linksmas ir 
gyvas. Buvo visokių žaislų, vir
vės traukimas, o ypač daug juoko 
buvo kai sukibo So. Bostono ir 
Cambridgees moteris traukti vir
vę, visi turėjo gardaus juoko 
kuomet S. Bostono Cambridgetes 
atitraukė.

Buvo ir paroda .blaivų gėrimų. 
Dovanas laimėjo AVorcesteris už 
gėrimus. ' Tarp ko kito reikia 
pažymėti, kad Norvvoodo choras 
vedamas Stasevičiaus labai šau
niai pasirodė su linksmiomis dai
nelėmis. »

Išvažiavimo vedėjas buvo J. 
Svirskis, o darbininkai prie toni- 
ko ir šaltakošės: Ag ir Pet Grin
kaitis, P. Špokas, M. Kilmaniu- 
tė, Navickaitė, O. Jankienė iš 
So. Bostono, o iš Cambridge: A. 
Navickas, Ona Paulauskiutė, U. 
Vinckaitė, U. Dailideniutė.

So. Bostono 49 kuopa šauniai 
pasirodė su valgiais vadovaujant 
K Petraičiutei, iš ko liko nema
žai pelno, už gardu midų irgi ne
mažai pelno.

Taipgi buvo gerb. svečiai kun. 
Čaplikas, kun Virmauskias ir vie
tinis Klebonas.

BeU Pbom DicktaMn 88#6 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BraaiSt, PHaddpfa, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nue 9 rito iki 5 po pieta 
Vakanis, Ketverge nuo 8 iki 9 P. M.

N.a.Bs«is iM 4 neeHto. *

Prašau Amerikos lietuvaičių ir lie
tuvių tikrų tėvynainių susirašinėtūsu 
manimi, Lietuvos armijos viršila. Ka
riškių gyvenimas gan vienodas, tai 
laiškai iš Amerikos butų tikra gery
bė. Rašinėkite broliai ir sesers. Ad
resas: Viršila Leonas Vitkauskas, 9-tas 
pčst. L. K. Vytenio pulkas 2-ra kul
kosvaidžių kuopa. LITHUANIA.

Atsišaukiu į Amerikos lietuvius ir 
lietuvaites teiktis susirašinėti su ma
nimi. Atsakymus gausite. Adresas: 
Leitenantas Juodeika, 9-tas pčst. L. 
Kun. Vytenio pulk". 2-ra kulkosvai
džių kp. LITHUANIA.

Ieškau brolio Juozo Baniulio, klM- 
sio iš Vaidaginių, Biržų apskričio. 
Pats ar jį žinantieji terašo .adresų: 
Alfonsas Baniulis 6-tas pėstininkų 
pulkas 1-ma kp. LITHUANIA.

§ Teisingai Tarnaujame & 
Lietuviams. X

X Siunčiame Pinigus Lietuvon : X 
V doleriais arba auksinais pagal $ 

dienos kursą. ' 3
| Parduodame Laivakortes $ 
X Išrūpiname leidimus amerikie- j . čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- X j f merikon. Tą padarome vietiniams r’ 
.? ir kitų miestų lietuviams be at- (į 
C važiavimo Bostonan. X
U Persiunčiame amerikiečių dova- U 
D nas giminėms Lietuvoje.
y Leidžiame mėnrašti “PREKYBA“ X 
$ Dėl platesnių paaiškinimų rašy- $ 
JT kitę adresu:

® Lithuaniaai Sales Corp., $ 
« 414 W. Broadvray, &
<K ' So. Boston 27, Mass.

? LIETUVIS
jį Gydytojas ir Chirurgas.
j į Gydo aštrias Ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir valkų.
Egzaminuoja kraują, spjaudalus, 

I šlapumą Ir tt savo labo
ratorijoj. •

Suteikia patarimus laiškais kitur 
. gyvenantiems.

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

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

nuo 9—11 tš ryto
2— 4 po plet 
7— 9 vakare.

“Ben Hur”
Apysaka iš Jėzaus Kristaus 

laikų, stipriais drobės apdarais $1.75 

“Dangaus Karalienė”
Drobės apdarais ..............-• • • .$1.00

“Trys Keleiviai”
Drobės apdarais .........................40c.

“Vaizdeliai”
_ 64 pusi............................................30c-
“Mūsą Tikėjimas”

100 pusi...............  50c.
Apart šių turime ir daugiaus tin

kamų knygų pasiskaitymui.
Mes apmokame persiuntimo lėšas. 

Su užsakymu siųskite ir pinigus šiuo 
adresu:

Michalina Andriaus duktė Stanevi
čienė (buvusi Kurzaitytė) paieškau 
savo pusbrolio Boleslavo Jono sunaus 
Važgio, 35 m. paeinančio iš Žitaičių 
kaimo, Krakių valščiaus ir parapijos, 
Kauno gubernijos ir apskričio išvažia
vusiojo Amerikon 1911 m. ir gyvenu
siojo 1915 m. Brooklyn’e. Meldžiu at
sišaukti šiuomi antrašu: Petr Stanis- 
lavov Stanievič Habarovsk pochtovo- 
telegrafn-aja kontora Siberia via Pa
tilte Russia.




