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Kai Italijoj prasidėjo mais- 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ ORGANIZACIJŲ FEDERACIJOS 
SEIMAI WORCESTER: MASS., RUGPJ. 18-22, 1919.

/
Metinis Federacijos, iš eilės dešimtas, Kongresas bei A- 

merikos lietuvių katalikų organizacijų Seimai šiais metais į- 
vyks rugpjūčio 18-22 mieste Worcester, Mass.

Visos organizacijos yra raginamos tuojaus rinkti atstovus 
ir išduoti jiems po dvi kopiji įgaliojimų (mandatų): viena ko
pija abelniems Federacijos posėdžiams, antra gi ypatingos 
draugijos posėdžiams, kurios kuopą įgaliotinis atstovauja.

Taip-pat reikia pagaminti ir dvejopi įnešimai: vieni, ku
rie apeitų Amerikos lietuvius, ir tie bus Federacijos posė
džiams; antri gi įnešimai pagamintini paskiros organizacijos 
reikalais (Blaivininkų, Moterų Sąjungos, Darbininkų ir tt.).

Atstovų įgaliojimus ir įnešimų rezoliucijas turi paliudyti 
draugijų valdybos parašai, būtent:' dvasiško vadovo, pirmi
ninko ir protokolų sekretoriaus.

Šitų metų Amerikos katalikų seimai turės ypatingą svar
bą, nes jie bus daromi ant Lietuvos neprigulmybės slenksčio. 
Viešoji Amerikos lietuvių katalikų akcija turės tvirčiaus susi
tvarkyti. Amerikos lietuviai katalikai per Tautos Fondą ir 
per savo, Amerikos Lietuvių Tarybą, atliko patį sunkųjį 
darbą. Kuomet liberalai tautininkai tik šūkavo ir mus katali
kus šmeižė, mes katalikai dėjome šimtus tūkstančių tėvynės 
vadavimui, steigėme ir užlaikėme biurus Washingtone ir Eu
ropoje, išleidome Lietuvos neprigulmybės reikalais krūva- 
knygų įvairiose kalbose, spausdinome žemlapius, siuntėme 
veikėjus į Paryžių, Šveicariją ir Lietuvą. Čionai Amerikoje 
statėme ir užlaikėme šimtus bažnyčių, mokyklų. Mūsų prie
šai širdo iš pavydo, žiūrėdami į mūsų darbus, mus pravar
džiavo klerikalais, gi ant mūsų veikėjų papylė viedrus begė
diškiausių melų. Ir kuomet šiandie Amerikos katalikai gali 
pasididžiuoti gražiais nuopelningais darbais, tai mūsų prie
šai vien galėjo pasigirti aibėmis pramanytų koliojimų ir me
lų. Laisvamanių pastangos mus katalikus suskaldyti, šau
kiant mus dalyvautu priešingai mūsų Tarybos nutarimui jų 
srovės seime Chicago, ir-gi pasibaigė jų didžiausiu užgėdini- 
mu. Suskaldyti jie mūs katalikų nesuskaldė, gi dar kartą 
viešai apsireiškė jų negraži veidmainystė. Kaip per Centra- 
linį Komitetą jie apgavo, užgrobdami mūsų suaukotus bei mū
sų surinktus pinigus* taip mums įsileidus laisvamanius į savo 
Biurą Washingtone ir ėmus bendrai veikti politikoje, dar kar
tą jie bandė mus apgauti, laužydami sutartis ir bandydami 
sukelti mus prieš mūsų augščiausią politikos įstaigą — Ameri
kos Lietuvių Tarybą.

Tie visi apsireiškimai parodo, kad mes katalikai nebe
galime saldiems brolių-laisvamanių žodžiams tikėti, kuomet 
jie veidmainingai kalba apie vienybę, bet dar stipriaus turime 
remti savo organizacijas. Tegul šitas devintas Federacijos 
Kongresas būna skaitlingiausiu Amerikos lietuvių katalikų su
važiavimu. Čionai apkalbėsime svarbius tėvynės, Amerikos 
lietuvių ir mūsų organizacijų reikalus ir padarysime atsakan
čius žingsnius prie dar šviesesnės ateities.

Kunigas J. J. Jakaitis, Federacijos pirm.

KATALIKIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ SEIMŲ TVARKA. 
SEKMADIENIS —17 RUGPJ.

8:00 P. M. Delegatų Patikimo Vakaras.
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE.
PIRMADIENIS 18 RUGPJ.

930 Seimų Atidengimo Pamaldos, dalyvaujant J. M. Vyskupui 
• T. D. Beaven, D. D.

1030 — 1230 Federacijos posėdis.
2:00 — 630 L. D. S. ir Kunigų Sąjunga.
830 Koncertas.

ANTRADIENIS —19 RUGPJ.
8:15 Giedotos Mišios, kurias atlaikys kun. P. Juškai tis, L. B.

S. pirm.
9:00 — 12:30 L. B. S. ir Kunigų Sąjunga.
2:00 — 630 L. D. S. ir L. B. S.»
7:00 —10:00 L. D. & ir L. B. S.

TREČIADIENIS — 20 RUGPJ.
8:15 Giedotos Mišios, kurias atlaikys kun. M. J. Urbonas, Mo

terų Są-gos dvas. vad.
930 — 1230 Federacijos posėdis.
230 — 630 Moterų Sąjunga, Tautos Fondas ir L. D. S.
8:00 Teatras. •

KETVIRTADIENIS — 21 RUGPJ.
8:15 Giedotos Mišios, kurias atlaikys kun. K. Urbanavičius,

T. F. pirm.
930 — 12:30 Tautos Fondas, Moterų Sąjunga ir Spaudos Dr.
230 — 630 Moterų Sąjunga ir Spaudos Dr.
330 — 10:30 Iškilminga Vakarienė.

PENKTADIENIS — 22 RUGPJ.
8:15 Reąuiem Mišios už mirusius Lietuvos kariautojus.
930 — 1230 Moterų Sąjunga ir T. F. (Raud. Kryž.) ■ ' *
230 — 630 Federacijos posėdis.

KUN. J. J. JAKAITIS,
Worcesterio, Mass. lietuvių klebonas, vienas žymiausiųjų A- 
merikos lietuvių veikėjų. Dabar jis. kaipo Federacijos pirm., 
šaukia tos organizacijos seimą, o kartu bus seimai kitų di
džiųjų katalikiškų organizacijų. Gerbiamas veikėjas bus 
priėmėju-šeimininku šimtų delegatų ir veikėjų iš visų Ameri
kos lietuvių kolonijų.

LIETUVON.
Netrukus išplauks iš Londo

no Anglijos komercijalė misija 
Lietuvon. Tyrinės kaip už- 
megsti komercijalius ryšius su 
Lietuva. Ta pati misija tais 
pat reikalais keliaus Latvijon 
ir Estonijon.

GAVO PASKOLĄ.
Oeko-Slovakijos respublika 

gavo nuo Amerikos paskolon 
$5.000.000. Išviso Čeko-Slo- 
vakija yra gavus nuo Ameri
kos $55-330.000.

macijos Biuras New Yorke iš
leido paaiškinimą delko tas at
sitiko.' Nurodo, jog tai nė
ra joki s bolševikiškas judėji

mas. Tokios riaušės ten kilę 
dėl stokos žalios medžiagos 

i dirbtuvėms ir darbai negalėję 
prideramai eiti. Italijai tuoj 

i iš užsienio reikia maisto, ang
lių, plieno, rastų ir tt. Biu
ras skelbia, jog Amerika tu
ri skirti laivus gabenimui Ita
lijon reikmenų. Jei to nebus, 

• tai Italija turės ieškoti kitokių 
prietelių. Tuomet atsidaiys 

i proga vokiečiams užgrobti pre
kybą Italijoj. Vokietija turi 

i tokių reikmenų, kurių reika
lauja Italija. Todėl Italija ga- 

į 11 susibičiuliauti su Vokietija, 
kaip kad prieš karę buvo. Jei 
alijantai to nenori, tai turi ki
taip elgtis sulyg Italijos.

Italija jau yra gavus iš A- 
merikos paskolon $1.591.500.- 
000. Iš tos milžiniškos sumos 
nei centas nenuėjo Italijon. Vi
sa suma liko apmokėjimui bi
lų Amerike. Už tai Italija ga
vo iš Amerikos ginklų, amu
nicijos, maisto ir kitokių reik- 

11 menų.
Kas gali ištikti.

Jei Italiją neužganėdins ali
jantai, tai jos susiartinimas 
su Vokietija neiŠvengtinas. 
Tuomet ir gali pagreitinti vals
tybių dvi sąjungas. Iš vienos 
pusės būtų Amerika, Anglija 
ir Francija, iš kitos pusės Vo
kietija, Austrija, Vengrija 
gal būt Rusija ir Japonija. 
Bet tuo tarpu artinasi į Sąjun
gą Lenkija, Čeko-Slovakija, 
Rumunija, Jugo-Slavija ir 
Graikija. Šitos centralinės 
Europos valstybės laikysis ali
jantų.

Toks dabartinių valstybių 
susidraugavimas yra nurodo
mas tūlų diplomatų, kaipo ga
limu dalyku.

PATVIRTINO.
I

Vokietijos Steigiamasis Sei- 
mas patvirtino taikos sutartis. 
Už balsavo 208, prieš 115.

Tame posėdyje dalyvavo vi
si ministeriai ir kalbėjo, kad 
reikia patvirtinti. Bet nesi
gailėta pasmerkimo žodžių ali
jantams. Užsienio reikalų 
ministeris Mueller pasakė:

“Mes išeiname į 40 metų ke
lionę per pūstynę. Aš nega
liu kitaip išsireikšti apie var
žymus, kuriuos mums įbruka 
sutarčių išpildymas.”

Katalikų vadas Spahn pasa
kė:

“Mes priėmėme sutartį po 
žiaura prievarta, idant išsi
gelbėti nuo anarchijos ir išsau
goti tėvynę, nuo vidurinio iširi
mo.”

Su panašiu pasmerkimu kal
bėjo kiti ministeriai ir 
partijų atstovai.

kitų

New Yorke atsidarė Pan-a- 
merikoniškas darbininkų kon
gresas. Dalyvauja delegatai 
nuo darbininkiškų organizaci
jų Suv. Valstijų ir pietinės A- 
merikos. Priėmė rezoliuciją, 
kurioj reikalaujama, kad vi
sos tautos būtų priimtos Tautų 
Lygon.

Lordas Robert Cecil kalbėjo 
Anglijos parlamente ir nurodė, 
kad visai Europai gręsia dide- 
liausis bankrotas. Sako, kad 
dabar kas tik leidžia pinigus 
be tikro reikalo daro šaliai di
delę skriaudą.' Bet nurodė, 
kadi r valdžia dažnai padaro 
neapsakomus eikvojimus. Pa
vyzdžiui nurodė, jog maisto
administracija buvo užsakius 
6.000.000 kopijų vienos knyge
lės. Po atspausdinimo pasi
rodė tokių klaidų, kad visas 
reikėjo išmesti lauk. Ir ta 
klaida ne spaustuvės buvo pa
daryta, o ministerijos nario. 
Antru kartu viena ministerija 
užsakė 1.000.000 didelių doku
mentų, o tesunaudojo 20.000.

Anglijos laikraščiai dabar 
nemažai rašo apie jauną mili
jonierių, kurs biznį pradėjo 
su $500, o dabar nuo valdžios 
pirko už $20.000.000 audeklo, 
kurs liko nuo orlaivių staty
mo. Tas milijonierius yra L. 
Martin ir turi 37 metus am
žiaus.

RACINE, WIS. ,
LDS. 63 kuopa laikytame su

sirinkime išrinko nuolatinį a- 
gentą platinimui laikraščio 
“Darbininko.” Juo yra narys 
Antanas ValČiukas.
’ Tai-gi visi vietos ir apielin
kės lietuviai jam galite pasiti
kėti ir užsirašyti laikraštį 
“Darbininką.”

“Darbininko” 
Administracija.

- •
UŽVALDĖ KREMĄ. ’

Gen. Denikino armija Kri- 
mo pusiausalį apvalė nuo bol
ševikų. Gen. Denikino armi
ja nuo pavasario pradėjo smar
kiai veikti pietinėj Rusijoj. 
Toji armija yra paėmus Char
kovą, Ekaterinoslavą ir Alek- 
sandroską. Randasi už 75 
mylių nuo Saratovo.

Iš Helsingforso pranešama, 
jog Petrogrado fronte bolševi
kai nuo birželio 10 iki 21 su
šaudė 74 darbininkus. Petro
grade Putilovo dirbtuvėse bu
vo maištų ir 212 darbininkų, 
nugalabinta. Bolševikų fron
tas laikomas darbininkų, už 
kurių stovi latviai ir chinie- 
čiai. Jei darbininkai neklau- 

i svtų, tai į juos kulkosvaidžiai 
tuoj būtų atsukti. Birželio 29 j 
bolševikai paskelbė vaikų mo-1 
'bilizaeiją frenčius kasti. Mo-! 
, bilizuojama vaikai jaunesni | 
kaip 17 metų. Jų sumobili-Į 
zuota 10.000.

I - ___ I
Liepos 19d. Londone bus tai-1 

■ kos demonstracija. Būsianti ■ 
j 7 mylių ilgioj Būsianti di- į 
džiausią, koki tik fra buvus, i

Amerikos Raudonasis 
žius aukojo $10.000 nesenai nu- 
kentėjusiems Italijoj nuo 
mes drebėjimo.

sekreto- 
jog iki 

Amerikai

iš-

KIEK ATSIĖJO KARĖ.
Suv. Valstijų iždo 

rius Glass paskelbė, 
birželio 20 d. š. m. 
karė atsėjo $30.177.000.000.
Ton sumon neineina paskolos 
alijantams. 1

PRITRŪKO LEDO.
Philadelphijoj pradėjo pri

trūkti ledo. Ledaunių savi
ninkai paskelbė, jog maisto 
krautuvėms, ligoninėms 
pireglaudoms po senovei 
duos ledo, o kitiems duos 
mažiau.

Chinijos visuomenė susirūpi
nus ir nežino tikrai, ką Chi
nijos delegatai padarė su pasi
rašymu po taika. Ar jie at
sisakė pasirašyti'ar tik. nėjo 
pasirašyti, kuomet buvo abel- 
nas rašymari.

Am' rikos žinomoji veikėja 
Jane Addams atvyko Berli- 
j>an.

Alijantai pagrūmojo 
lenkams.

ALIJANTAI UŽ LIETUVĄ. Į
Alijantų Taryba iš penkių! 

(Amerikos, Anglijos, Fran
cijos, Italijos ir Japonijos) į- 
sakė maršalui Fochui pasiųsti 
Lenkijai persergėjimą, kad ji 
suturėtų savo kariuomenės vei
kimus Lietuvoje.

DERĖJOSI SU BOLŠEVI
KAIS.

New York Call birželio 10 d. 
skelbia, jog alijantai buvo pa
siuntę delegaciją pas Rusijos 
bolševikų valdžią derėtis apie 
taiką. Tarpe kitų išlygų ali
jantai reikalavo, kad visos 
valdžios įsisteigusios senosios 
Rusijos pakraščiuose būtų pri
pažintos galėję iki tų kraštų 
gyventojai išreikš, kokios val
džios jie norės.

TĖMYKITE.

Vėl gavome didžiuli pluoštą 
įvairių laikraščių iš Lietuvos. 
Gavome Lietuvos karės minis- 
teįio Merkio paveikslą, kurį 
netrukus judėsime “Darbinin
kam” Sekite ir platinkite 
“Darbininką,” nes jame švie
žiausio sžinios iš Lietuvos ir 
mes jų gauname daugiau ne
gu bile koks kitas m-kraštis.

Anglijoj, Manchesterio mie
ste, pasibaigė bovelninių strei
kas. Darbininkai laimėjo 48 
darbo valandas ir alga pakelta 
ant 30 nuoš.

L. D. S. NAMO FONDAS 
AUGA.

Chicagos LDS. 20 kp. pama
tė, kad į namo fondą LDS. 
Conn. Apskritis prisiuntė šim
tinę, nutarę neužsileisti, bet 
stoti į pirmą vietą.

Štai ką p. M. Mažeika rašo:

kad išmokė-
.s.

Vokietijos finansų ministe
ris Erzberger, vienas iš kata
likų vadų, Steigiamajame sei
me apreiškė, jog Vokietijos 
taksos dabar turi būt padidin
tos ant 900 nuoš., 
ti alijantams kontribucijas. 
Mokesčiai nuo ineigų iš kapi
talo, sakė jis, turės būti daug 
didesni, negu nuo ineigų nuo 
darbo. Pirmiausia bus ap
krauti mokesčiais turtų pavei

“LDS. 20 kp. nutarė jmokėtitfct0J“ J ”u.osa^‘? sa?mm’
• t ta o t v .kai. Metines išlaidos bus a-simtmę i LDS. namo fondą, bet i . _ _> i v ♦ i j v ipie 17.o00.000.000 markiu. Plr-kol-kas siunčiame penkdesim- 1 . . , . • • k

ke ir -reitu laiku nusiusime mu numsten0 Principu bus, 
. ., ,r v j kaip jis pats sake, panaikim-kitą pusę. Mes savo užduoti j._Aj_t_x__At__
išpildome sulig praeito seimo 
nutarimo. Pažiūrėsime ar kas 
mus perviršis.

Visos’ LDS. kuopos turėtų i 
suskubti, o ypač kaimyniškos, I 
kurioms “Darbininkas” grei-j 
čiaus patarnauja. Kas subytis 
Chicagos LDS. 20 kuopą.

* mas neproduktyviškii išlaidų; 
todėl panaikins šelpimą bedar- 

jbių. Turtingieji turi nusilenk
ti prieš valdžios reikaalvimus 
ir atsižadėti pertekliaus ir vis
ko be ko galima apseiti.

AR JŪSŲ SPAUZDINIŲ 
bila ant penkias-dešimts dole
rių ar penkių dolerių į mėnesį? 
Mes atliekame užsakymą dide
lį ar mažą ir mes norime pa
rodyti jums, kodėl mes mano
me būti jūsų spaustuvininku. 
Jeigu tai nebūtų gera priežas
tis, mes neleistame dykai lai
ko ir vietos šiam apgarsinimui.

VIEŠA PADĖKA.
LDS. Conn. apskričio 4-to 

nuvažiavimo nutarimą pildyda
mi išreiškiame viešą padėką 
chorams, kurie tik dalyvavę 
LDS. Conn. apskričio išvažia
vime geg. 30,1919. Naugatuck, 
Conn. Meldžiame atleisti už 
visus netobulumus, kurie įvy 
ko prieš mūsų norą arba ▼ epra- 
matvmą. "“ v . -

Pirm. A. B. Jakstys.
Rašt. Ona Černiauskaite

James M. Keyes 
Advokatas

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar
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“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
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TURI UŽSIBRIEŽTI DIDE
LIUS DARBUS.

Iki didžiųjų organizacijų 
seimų beliko biskį daugiau, ne
gu mėnuo. Federacija kartu 
su LDS., Moterų Sąjunga, 
Tautos Fondu, Kunigų Są-ga, 
blaivininkais seimuos Worces- 
teryje; moksleiviai Chicagoj, 
vyčiai Pittsburge.

Šitie seimai privalo užsi- 
briežti didelius darbus dėl Lie
tuvos ir juosius atlikti su di
džiausiu pasisekimu. Seimai 
turi nubudinti visuomenę ir už- 
riktuotidarbus. Žiūrint į da
bartinį Amerikos lietuvių vei
kimą, tai išrodo lyg, kad A- 
merikos lietuviai gyvena tarsi 
gyvenimas Lietuvoje eitų nor
malėmis vėžėmis.

Kuomet ėjo karė ir kuomet 
nebuvo galima sušelpti Lietu
vos, tai Amerikos lietuvių toks 
mažas dėl Lietuvos veikimas 
neišrodė užsimerkimu prieš jos 
bėdas ir vargus. Dabar kas 
kita. Lietuva, išvargusi ke
turis karės metus, turi netik 
imtis kūrimo valstybės, bet 
dar-gi prisiėjo griebtis kardo, 
kad prasimušti sau kelią į ne
prigulmybę. Jau pusmetis su 
viršum sukako, kai Lietuvos 
sūnūs kraują lieja, kad laimė
ti neprigulmybę, o mes Ame
rikos lietuivai tarsi to nežino
me. Keliai sušelpti Lietuvos 
išbadėjusius žmones atdari, 
mielaširdinga Amerika jiems 
ištiesė ranką, svetimtaučiai su 
didžia užuojauta rašo apie mū
sų viengenčių kančias, širdį 
draskanti laiškai ir atsišauki
mai ateina iš Lietuvos, mes-gi 
gyvename ir tarsi to visko ne
girdime, nežinome. Jau da
bar gėda mums prieš mūsų ge- 
radėjus amerikonus, kurie su
teikė milijoninę pašelpą mūsų 
gimtinei, o mes saviškiams 
pavydime trupinių nuo savo 
stalo ir savo apnešiotų drabu
žių. Ištikro, jei nenubusime 
ir nepradėsime žmoniškiau at
sinešti į vargstančios gimtinės 
reikalus, tai bus gėda lietu
viu prisipažinti. Nes ar ne 
paniekos užsipelnėme už nerė- 
mimą viengenčių, kuriems 
užuojautą ir paramą teikia 
svetimi, o mes užsimerkiame 
prieš jų bėdas ir vargus.

Tad visų organizacijų seimai 
šiemet pirmon eilėn turi pa
statyti Lietuvos reikalus ir už- 
sibriežti didelius darbus dėl 
jos. Lietuva dabar viena ran
ka turi tverti valstybę, o ki
ta gintis nuo, neprietelių. Tai 
baisus išbandymas, sunkūs ir 
svarbūs laikai. Jau ikšiolai- 
kiniais savo menkais darbais 
dėl tėvynės užsitraukėme gė
dą, bet jei panašiai teveiksi
me, tai kaip prieš Lietuvą 
stosime veidąs veidan.

Didžiųjų organizacijų seimai 
turi užkinkyti visuomenę didin 
darban, kurs prigelbės Lietu
vai prasimušti kelią į neprigul- 
fnybę ir nuvalys nuo Ameri
kos lietuvių užsitrauktą gėdą. 
Busimasis darbas turės kon
centruotis apie Tautos Fondą 
ir L. Raudonąjį Kryžių.

v •

Florencijoj ir kituose Itali
jos miestuose ėmė mažėti riau
šės. Tas pasidarė dėlto, kad 
kareiviai pradėjo maištus mal
šinti. Riaušės buvo kilę Mi
lane, Turine,. Genuoj ir Ne
apolyje.

LIETUVA IR P. PADE- 
REWSKI’8.

Pasikalbėjimas.
Apie dešimt dienų 

nuo to laiko, kaip “Darbinin
kas” atspausdino kun. A Vi
iimavyčiaus pasikalbėjimą su 
lenkų ministrų pirmininku. Pa
sikalbėjimas įvykęs Paryžiuje 
6 Birželio šių metų. Kun. Vi
limavyčius tarė p. Paderew- 
ski’ui septynioliką klausimų, o 
Paderewski’s tarė septynioli
ką atsakymų.

Galima numanyti,, kad kun. 
A. Vilimavyčius tą diplomati
nį žingsnį žengė nesusitaręs su 
diplomatine Lietuvos misija 
Paryžiujė, nes pasikalbėjimą 
atselna pripažinti apmintytu iš 
lenkiškos pusės, neapmintytu 
iš lietuviškos. Jei gu tas pa
sikalbėjimas būtų įvykęs su 
mūs delegacijos žinia ir būtų 
išėjęs taip kaip išėjo, tai jis 
liudytų, kad mes Paryžiuje 
neturime diplomatų.

Lietuva ir Lenkija.
Neapmintijimą rodo pirmu

tinis klausimas kun. Vilimavy- 
čiauš duotas p. Paderewski’ui. 
“Ar lenkai nori palaikyti ge
rus santikius su lietuviais?” 
Tas lietuviškas klausimas da

vė p. Pade) ewski’ui progą gra
žiais žodžiais užkloti negražius 
darbus, kad šių nebūtų maty
ti. Lenkų ministrų pirminin
kas puikiai pasinaudojo jam 
duotąja proga. Jis prilygino 
Lenkiją prie Austrijos, Lietu
vą prie Vengrijos ir pažymėjo 
abiejų lygybę. Podraug jis 
pasiūlė Lietuvai sutartis: ka
ro, laivyno, pinigų ir politi
kos.

Kun. Vilimavyčius, matomai 
nesitikėjo to atsakymo, todėl 
nebuvo prisirengęs pažymėti jo 
silpnumus ir nepažymėjo, kad 
Vokietija, norėdama pavergti 
Lietuvą, siūlė jai tas pačias su
tartis. Kun. A. Vilimavyčius, 
matomai, nėra gilus diploma
tas dėlto nežinojo ir nepažymė
jo priemonių, kuriomis Veng
rija palaikydavo savo nepri
gulmybę nuo Austrijos, būtent 
daugybes 
Austrijoje, 
vengrus, 
kuomi remtis, 
niją su lenkais.

Lenkiško atsakymo silpny
bių nepažymėjęs lietuvis šoko 
susyk prie antro klausimo: 
“Ar visi lenkai nori vienybės 
su Lietuva?” Keistas buvo 
lenko atsakymas: “Visi, bet 
yra daug priešų.” Retai pa
sitaiko didesnių prieštaravimų 
rimtų žmonių kalboje. Bet kun. 
Vilimavyčius, tarsi, to nema
to. Nereikalaudamas paaiš
kinimų jis palengvina p. Pąde- 
rewski’ui jo uždavinį ir šoka 
prie trečio klausimo “ Kaip į tą 
atsineša Lenkijos Konstituan- 
tat,” t. y. kuriamasis seimas.

Lenkų Konstituanta.

P. Paderewski’s, matyda
mas kad lietuvių atstovui ga
lima rėžti kontradikcijas be 
baimės, atsako': “Lenkų Kon
stituanta yra nutarusi nepri
gulmybę Lietuvai ir aš pats 
norėjau, kad būtų nutarta ne- 
prigulmvbė, nors buvo daug 
priešų Lietuvos neprigulmy- 
bei.”

Mes turime prirodymų, kad 
p. PadeTevrski’s visai neseniai 
pats buvo lietuvių neprigulmy- 
bės priešas. Jis dabar dainuo
ja kitokią dainelę. Jo žodžių 
permaina nėra be priežasties. 
Negalint Lietuvos pavergti va
ru reikia bandyti ją pririšti 
prie Lenkijos derybomis. Len
kų diplomatai profesijonalai į- 
mokino p. Paderevrskį permai
nyti žodžius. (

Pastebėtina, kad p. P. sako 
“nutarta neprigulmybę Lietu
vai,” o ne “pripažinta Lietu
vos neprigulmybę.” Tas gali 
nutari tautos likimą kas turi 
valdžią ant jos. Lenkų Kon
stituanta sau tą valdžią pripa-

slavų, gyvenusių 
Jie palaikydavo 

Lietuviai neturės 
Ils, jei sudarys u-

žino ant Lietuvos, p. Paderew- 
ski’8 tą išreiškė kun. A Vili
mui, bet tasai nepastebėjo ir 
nepaprašė išaiškinimų.

Lietuvos ribos.
Da-gi priešingai: Lietuvos 

ribų klausimą jis pavedė lenkų 
nuomonei, sakydamas: “Ko
ki Lietuva platumo turi būti 
sulig lenkų nuomonės?” P. 
Paderewski’s atsakė “Kuopla- 
čiausi.” Šitame dalyke kun. 
A Vilimavyčius atsitraukia 
nuo savo nediplomatiškos me- 
todos ir nauju klausimu verčia 
p. Paderevskį paaiškinti neaiš
kų žodį “Kuoplačiausi.” Kun. 
V. sako “Vadinasi su Gardinu 
ir Vilnium.” Tiems žodžiams 
p. Paderewski’s kukliai atsa
ko, kad ne jis parodys Lietu
vos ribas, o Talkininkų Kon
ferencija Paryžiuje, kad Gar
dino ir jo gubernijos lietuviai 
neturi savintis, ries ten lietu
vių nėra, kad Vilniaus likimą 
parodys vietinių gyventojų 
balsavimas.

Lenkų ministrų pirmininkas 
gavo progą išreikšti kokiais 
titulais lenkai savinasi tuodu 
miestu. Lietuviškų laikraščių 
atstovas nesudarė sau progą 
pažymėti, kokias teises turi 
lietuviai prie tų dviejų mies
tų.

Netaktinga buvo statyti 
klausimą lenkams apie Lietu
vos ribas; dar netaktingiau 
buvo klausti jų nuomonės apie 
užrubežinius Lietuvos santi- 
kius su latviais ir kitomis tau
tomis. Atsakydamas tam klau
simui p. Paderevski’s suma
ningai pašiepė lietuvį. Pasa
kęs, jog sutartys su latviais 
negalimos, p. P. patarė kreiptis 
prie estų, su kuriais Lietuva 
niekaip nesusisiekia.

Jeigu Lietuvos diplomatai 
kada nors pabandytų pasinau
doti p. Paderewski’o pasaky
mais, ištartais 6 Birž. šių me
tų, tai lenkai atsakytų: “Ar
gi jūs nematėte, kad Paderev- 
ski’s pašiepė tą, su kuriuo jis 
kalbėjo. Jūs buvote pas jį at
siuntę asmenį neturintį diplo
matams reikalinga prisirengi
mo. «•

Lenkų tikslas.

Tėčiaus ne pašiepimas buvo 
pasikalbėjimo tikslas. P. Pa- 
derevski’s aiškiai parodė len
kų diplomatijos tikslų išreikš
tų dviejuose atsakymuose, bū
tent: pirmam ir devintam klau
symui. Tas tikslas yra “pa
daryti federaciją su Lietuva 
kaip lygus su lygiu.”

Turėdama tą tikslą ir nau
dos iš jos Įvykimo Lenkija rū
pinasi priemonėmis, kad jį pa
siekti. Dėlto ji glosto lietu
vius jiems patinkančiais žo
džiais. Dėlto p. Paderewski’s 
sakosi apgynęs Memelį (Klai
pėdą) Lietuvos naudai “iš gry
nai broliškų jausmų,” dėlto jis 
sakosi nieko bendra neturys 
su Lietuvos lenkais, kenkian
čiais Lietuvai, kaip p. Zavad
skis, dėlto jis baugina lietu
vius Kolčaku ir Aleksiejevu, 
dėlto pažymi Lenkijos revizitą 
už p. Šaulio misiją Lenkijoje.

Nors pats p. Paderevski’s 
nėra profesijonalis diplomatas, 
bet jis vis-gi moka pakreipti 
Lenkijai ant naudos silpnybę 
kaikurių lietuvių, trokštan
čių sueiti į pažintį su žymiais 
asmenimis. Jis beabejonės sa
vo privatinėje raštinėje turi ir 
profesijonalų diplomatų, pade
dančių jam apdirbti tokius pa
sikalbėjimus, iš kurių gali bū
ti pasekmių Lenkijai.

Pavojus.
Daugelis lietuvių, perskaitę I 

p. Paderevski’o žodžius, pa
sakytus kun. A Vilimavvčiui, 
mintys, kad lenkai daug gerų 
daigių žada. Tie pažadėjimai 
mums labiausiai pavojingi, kol 
nepraėjo Kolčakinfts pavojus iš 
Rusų pusės. Ne vienas gali 
sakyti ^Verčiau tartis su len
kais kaip lygus su lygiais, ne
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rusų tik autonomi- 
a jie taip apseis, 

kaip su Lenkijos, Suomijos 
(Finlandijos) ir Kaukazo au
tonomijomis.

Nors gamtininkai sako, kad 
pakorimas yra lengvesnė mir
tis už sušaudymą, tečiaus aš 
nekiščiau galvos į kilpą tik dėl
to, kad išvengus kulkos. Kol- 
čakas žada mums žiauriai kau
lus sulaužyti, Lenkija siūlo 
saldžiai pakarti. Aš neprisi
dėsiu nei prie rusofilų, nei 
prie Lenkijos šalininkų. Nors 
ir negalėsiu apginti tėvynės 
nuo nelaimės, tai parodau pa
vojų. Dar yra laiko; visuo
menė dar gali apsvarstyti.

Atsakymo reikalas.

Kun. Vilimavyčius ėjo kal
bėti su p. Paderewskiu kaipo 
Amerikos lietuviškų laikraščių 
korespondentas. P-nas-gi Pa- 
derewski’s pažymėjo, kad jis 
nenori “ tarybas Vesti su visai 
privačiais žmonėmis.” Tat 
reiškia, kad jis kun. Vilima- 
vyčių pripažino ne “visai pri
vačiu žmogum.” Tuomi p. 
Paderewski’s pasirodė žinąs, 
jog kun. Vilimavyčius yra 
Anglijos ir Škotijos atstovas 
lietuvių Delegacijoje Paryžiu
je, jog turi įgaliojimus nuo 
Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos iš Amerikos.

Kaipo tokiam p. Paderew- 
ski’s tarė kun. Vilimavvčiui 
“Meldžiu pasakyti Lietuvos 
Taikos Delegacijai, kad tik su 
manim tartasi išimtinai, o ne. 
su kuo kitu.” Tais žodžiais 
p. Paderevski’s parodė, kad į 
kun. Vilimavyčių jis žiūri kai
po į neoficijalį tos lietuvių De
legacijos žmogų, užmezgantį 
pirmus neoficijalius ryšius. Di
plomatija paprastai tąip daro: 
derybas pradeda neoficijaliais 
susiartinimais. Prancūzai tą 
vadina relations d’ essay (ban
dymo santikiai), o ra^ai turi 
teknišką žodį: naščupyvanije 
počvy (dirvos čiupi liejimas). 
Lenkai seniai norėjo, kad to
ki santikių bandymai prasidė
tų. Bet Lenkija nenorėjo jų 
pradėti. Kun. V. jiems davė 
puikią progą.

Kun. Vilimavyčius nenorėjo 
lenkams patarnauti. Todėl, 
būdamas žymių lietuviškos vi
suomenės dalių atstovu, jis 
būtų turėjęs atsižadėti progos 
pasimatyti su p. Padereivskiu. 
Norėdamas patarnauti savo 
mylimiems laikraščiams, jis 
butų turėjęs pasiųsti kitą as
menį, neturintį visai nei ko
kių įgaliojimų.

Aš nekaltinu kun. Vilimavy- 
čiaus už šitą klaidą, nes ži
nau. kad mes risi tik prade
dame diplomatų pareigas eiti, 
todėl darome daug klaidų. Bū- 
1 ų nemalonu, jei kas kitas kun. 
Viiimavyčiaus klaidą išpūstų, 
darydamas jam apkaltinimą iš 
jos. Rašau-gi dėlto, kad vi
si būtome atsargesni politiko
je ir daugiau apmintytume sa
vo tarptautinius žingsnius.

ROCHESTER, N. Y. 
Prakalbos.
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Bliekas.

Kar. Antanas žemaitis 
I iš Nev Britam, Conn. 21 metų 
i atnžiaub. Kilęs iš Suvalkų rėd., 
I Naumiesčio apskr., Gelgaudiš-* 
kių par. Amerikos armijoj iš
buvo netoli dviejų metų. Fran
cijoj buvo 18 mėn. Buvo 7 kar
tus fronte,/ dalyvavo didžiau
siuose mūšiuose ir liko sveikas. 
Pargrįžo 19 bal. 1919 m. Pir
mas iš vietinių lietuvių apreiš
kė norą stoti į Lietuvos Liuo- 
sybės sargus^r kariauti prieš 
Lietuvos »epTOtelius.

' ' ..

Liepos 28 ir 29 d. LDS. ir L. 
Vyčių kp. surengtose prakal
bose kalbėjo A Račkus, žy
mus socijalistų spirgintojas ir 
darbininkų prietelius. Jis sa
vo smarkia kalba faktiškai nu
rodęs socijalistų steigiamojo 
rojaus pamatus, sustiprino 
žmonės krikščioniškosios de
mokratijos idealuose. Mes 
lietuviai darbininkai galime 
didžiuotis turėdami tokį, kurs 
duoda mums aiškiai pažinti — 
kas tokie yra tie socijalistai ir 
ką jie mums rengia. Užkvie
sti vietos socijalistai stoti į de
batus su gerb. kalbėtojum, iš 
pirmo išsišoko labai smarkiai. 
Bet idant nebūti sutarkuotais, 
pirmiaus parsikvietė Duseiką, 
kad jis ištirtų ar kartais A. 
Račkaus skaurada nebus per
karsta dėl jo. Duseika, ku
ris būtų buvęs socijalistų pusės 
gynėjum, išklausęs gerb. kal
bėtojo prakalbą, didvyriškai 
užklausė A. Račkaus: “Išci- 
tuok man kokiais metais prasi
dėjo ‘komuna’ ir kokiais me
tais buvo ‘komunos manifes
tas’ ” Gerb. kalbėtojas jam 
tyčia davė klaidingą atsakymą. 
Antrą vakarą pats kalbėtojas 
viešai tą pasakė. tokiu bū
du parodyta ciciliko nežinys- 
tė. Kaipo socijalistų vadui, 
gerb. kalbėtojas ir-gi davė se
kantį klausymą — Koks pir
mas ir paskutinis “komunos 
manifesto” sakinys? Pasiro
dė nežinąs, nes neatsakė. Su 
tarkuotas tiktai ant poros 
klausimų, pabijojo stoti su A. 
Račkum į debatus. Dėl pa
slėpimo savo silpnybių nei ko
kiu būdu negalėjo sutikti pa
dengimais lėšų, nors mes ir 
visai nusileidome. Vienas iš 
mūsų veikėjų LSS. 7 kp. paau
kavo porą A Račkaus prakal
bos knygučių, kurių dar iki 
šiol neatėjo atsiimti. Apart 
klausimų išlindo ir skundos. 
J. Saunoras skundėsi, būk Ka
talikų Bažnyčia, paskutinį 
duonos kąsnį nuo jo atimanti.. 
Matyt, kad jis neužsiganėdino 
parašymu skundo į “Lietu
vos” No. 149. Kuomet gerb. 
klebonas kun. J. Kasakaitis ba
žnyčioj per pamokslą prašė 
žmonių, kad jie remtų savo 
parapiją, pirkdami Lietuvos 
žemlapius, tuomet J. Saunoras 
visa burna suriko per laikra
ščius: “Aš ir-gi parapijonas, 
aš ir-gi remiu parapiją ir taip
gi prisidedu prie palaikymo 
klebono, delko ne nuo manęs 
pirkti žemlapius? Aš už 75c. 
parduodu ir nuošimtį į N^pri- 
gulmybės Fondą atiduodu.” 
Jei Tamsta toks geras katali
kas ir parapijonas, ka:p save 
vadini, tai kodėl tą nuošimtį 
i.ipanukauji T. Fondan? Tą
syk nevertėtų. Tamstai skūs- 
ties, kad katalikai neremia; 
tegul Tamstą remi?. ti«\ kurią 
Fundą nuošimčiais remi, 
vargiai, kas kada su 
žmogum galės 
I ną J. J. Žilį už 
klausimus ir pavadinimą gerb. 
klebono lenkomanu publika 
buvo nubalsavusi iį lauk iš sve
tainės išmesti. Vietoj išsine- 
šinimo vyras ramiai tolimesnį 
laiką* praleido* Euvo renka
mos aukos padengimui lėšų. 
Likusieji nuo išlaidų liko pa
skirti .neturtingiem mckslei- 
viam.

Aukavo šie:
Kun. J. Kasakaitis $4.00. 
Po $2.00: A Žiemis ir V. 

Žagavevičius.
Po $1.00: Mat. Nevedonskis, 

|Mag. Nevedonskienė, Petr. Pi- 
kūnas, Ant Butrimavičius, St. 
Bagdonas, Ant Barauskas, 

į Ant Stašaitis, K. Vencevičiu- 
tė, Mat. Lakickas, R. Žemai
tienė, S. Mataitis, Jon. Būb- 
nis, Pr. Andriuškevičienė, M. 
Mikalauskiutė, ' K. Tlušokas, 
Jonas Vizbaras, J. Malcevi- 
čiutė, S. Choppin, St. Kovas, 
VL Norkevičius, A. Bernata
vičius, Pr, Mociejūnienė, < 
Palaikis, A. • Nevedonskis, < 
Peleckaitė, M. Urmelevičiutė, i

J. Kiekis, Z. Griškevičius, A 
Vaitonis, Jon. Pocius, S. Kas- 
čiukevičius, J. P. Levickas, 
Ant Strolis, Elz. Petrėnienė, 
P. Aleksa, D. Dagis, J. Kra- 
likauskienė, Jon. Kajackas, P. 
Praninckas, Juoz. Dirsė, K. 
Dargiene, 0. Judinienė, V. 
Butrimas, P. Rajeckas, Fel. 
Paliukis, A Gribauskas, Jo
nas Gudas, A. Luke, J. Ko- 
leraitis, Ign. Margelis, O. Zda- 
nevičiutė, J. Kovas, S. Jana
vičius, Ber. Veželis, J. Gai
lis, R. Šerelis, J. Braknis, V. 
Uzdila, V. Bartneikis, St. Le
vickas, J. Gikis, K. Kairis, 
A. Devonis, J. Bartmonas, Al. 
Veželis, Ber. Ulozas, Fel. Gi
kis, S. Arnatkevičius, P. Ka
minskienė, VI. Gricius, S. Va
liukevičius, V. Danielius, J„ 
Šūkis, J. Šokelis, A. Berna- 
tavičiutė, Vik. Pikuniutė, V. 
Paluikiutė, T. Stukaitė, O. 
Pranckūnaitė, M. Stukienė, A. 
Šimkūnas, A. Žvėronis.

Viso aukų $114.08.
Ten Buvęs.

PHILADELPHIA, PA
Apsisaugokim.

Šitai pamokinimas visiems, 
kuris atsitiko pas L. Puidoką, 
700 7 gatv. Išvažiavo visi iš 
namų, kur tai į balių. Su
grįžę iš baliaus rado duris at
daras ir nuo kiemo langą pa
keltą. Puolės kogreičiaus prie 
seifo. Rado vieną atrakvtą, o 
antra sugprogdyta, pinigų nei 
cento. Vienas seifas prigulė
jo Antanui N. Mat jis pas L. 
Puidoką gyvena. Teko gir
dėti, kad iš abiejų seifų “sve
čiai” pasipelnė ligi $4,000.00. 
Mat L. Puidokas biznierius, sa- 
liūną laikė. Tai-gi geras per
sergėjimas dėl visų. Priviso 
visokių kišenvagių, kurie die
nos laiku apkrausto kišenius.

x Rep.

Bot 
tuom 

su.; ikall)ėt.i. 
nepadorius

HARRISON IR KEARNEY, 
N. J.

Gatvekarių darbininkai bu
vo nutarę išeiti streikan 5 d. 
liepos, bet kompanija išpildė 
reikalavimus. Laimėjo be strei
ko.

Prohibicija pas mus neinėjo 
pilnai galėn nuo 1 d. liepos. Tik 
degtinę uždraudė pardavinėti. 
Alus po senovei vartojamas.

Užbaigimui mažų vaikų mo
kyklos buvo surengtas vakaras 
su programų. Žmonių buvo 
labai mažai, nes labai lijo. 
Publika buvo labai užganėdin
ta, ypač tėvai vaikučių labai 
džiaugėsi. Laike programo 
delnų plojimui nebuvo galo. 
Atsižymėję vaikučiai gavo do
vanas po knygą nuo klebono. 
Pabaigus programą, publika 
suteikė dovaną mokytojui V. 
Sereikai. Padėkavojo už taip 
gražų išmokinimą. Daugelis 
pageidauja pakartoti tą vaka
rėlį.

Liepos 5 d. Birutės Bažnyti
nis Chorąs buvo parengęs pik
niką. Pavyko gana gerai.

B. B. choro nariai tikrai, 
verti pagyrimo ir garbės, kad 
publiką priėmė su saldainiais, 
o ne su alum kaip pas mus pa
prastai daroma. Tikrai tai 
naujiena čionais.

l aikraštis “Lietuva” pata
pus dienraščiu neturi užtekti
nai medžiagos užpildyti špal- 
tas, tai pakvietė visus mūsų 
miesto liberalus sergančius 
kvailicitu rašyti kas jiems,į 
galvą ateina. Tad-gi labai 
keistų “korespondencijų” tilp- 
sta iš mūsų užkampės.

TMD. choras atgiedojęs rau
doną koncertą su marsalietč- 
mis ir kitomis panašiomis dai
nelėmis susirgo. Dabartės gie
da amžiną atilsį, šaukias vėl 
prie Dievo.

B. B. choras išmetė du ne- 
normališkus narius iš savo tar
po J. B. ir P. Ką^.; į jų vietą 
9 nauji prisirašė.

Ld 
lawrenoe, mass.

Piknikai.
Liepos 4 d. įvyko L. Vyčių 

Naujosios Anglijos Apskričio 
išvažiavimas.

Šis išvažiavimas perėjo vi
sus, kokie tik yra buvę šioje 
apygardoje. Dalyvavo apie 
3000 žmonių. Privažiavo iš 
visų apielinkių ir keletas iš to
limesniųjų kolonijų, kaip tai: 
iš Chicagos, New Yorko, Det
roito ir tt

Jame dalyvavo L. Vyčių 
Centro pirm., vyčių himno 
kompozitorius p. A Aleksis. 
Jis buvo pakviestas vesti pro
gramą ir suvienytus chorus. „ 

Iš viso suvažiavo 9 chorai.
Iš ryto apie 8 vai. jau buvo 

darže apie 1000 ypatų; o apie 
12 vai. privažiavo daugybė tro- 
kų ir automobilių iš Bostono, 
Montello, Lowell, Cambridge, 
Worcester, Norwood, Athol, 
Haverhill, Newton Upper 

Falls, Providence, R. I., Brigh
ton ir iš kitur.

• Apie pirmą valandą pritrūko 
saldžių gėrimėlių ir užkan
džių. ir žmonės pradėjo rūgoti 
ieškodami kuomi nors atvilgy
ti burnelę. Rengimo komisi
ja rūpinosi pristatyti iki valiai, 
kad užganėdinus visus ir žino
ma biznį padarius. Galop ra
do šaltinėlį, kuriame užganė
dino troškulį. Apie 3 vai. po 
pietų prasidėjo muzikalė prog
rama vedant p. A. Aleksiui.

Sudainuota nepaprastai gra
žių įvairių dainelių; taip-pat 
pasakyta gerų turiningų pra- 
kalbėĖų,

Tarpe žymių svečių ir kalbė
tojų bnvo gerb. adv. Mastaus- 
kas, A. L. Tarybos pirm.

Reikia pasakyti, kad tai 
pirmas toks skaitlingas išva
žiavimas ir be trukumij neap- 
seita. Be jų neapseinama ir 
mažuose susirinkimėliuose.

Vienas dalykėlis metėsi į a- 
kis, kad. prie visų darbų veik 
vien tik merginos dirbo. Ar
gi Lawrence nėra vaikinų arba 
vyru', kurie bent sunkesnius 
darbus atliktų. Tas tai jau 
keista. Merginos sušilusios 
bėgioja, dirba, o vaikinai pa
vėsyje žaidžia. Na. tiek to. 
Apie 6 vai. atvestas ožys ir pa
statytas ant turgaus. Ožys at
rodė gerai, apkaišytas vėlia
vomis ir už tai nemažai atsira
do norinčių joti ant jo. Teko 
jis Stašinskui iš Athol, Mass. 
Po visų triukšmų pradėta skir
stytis į namučius. Visi jautė
si pavargę nuo karščio, bet lin
ksmi.

Jeigu kiek vėsesnė diena, tai 
būti] daug geriau užsiganėdinę 
visi.

Atrodė, kad L. Vyčių spau
stuvė laimės nemažai, nors var
go ir darbo padėta gana daug. 
Ypač dirbo ir rūpinosi pasise
kimu gerb. kun. F. Vermaus- 
kis, gelbstint p-lėms L. Čeba- 
toriutei, J. Kriviutei, F. Juk
nevičiūtei, O. Sidaravičiutei ir 
kitoms. .

Tam piknikui “Darbinin
kas” buvo išleidęs extra nu
merį su pritaikintais skaity
mais Neprigulmvbės Dienai ir 
su programų. Keletas šimtų 
ekzempliotių to numerio tapo 
išpąrduota piknike.

J Bep.

r

PRAŠO PRIRODYMŲ.
Pereitame “Darbininko” 

num. gerb. kun. K. Vasiliaus
kas savo korespondencijoj pa
rašė, jog Westfielde, Mass. 
laisvamanių atsiradimas riša- 
si su Jono Jaruševičiaus atsi
radimu tame mieste. Jaroše
vičius kreipėsi į mus, saky
damas, jog tuomi išsireiškimu 
jis priskiriamas prie laisvama
nių, o ištikro tokiu nesąs; to
dėl norįs žinoti kuo remdamasi 
kun. Vasiliauskas primetė jam 
laisvamanybę.___ • _

BALTIMORE, MD.
Nepaprastas
Liepos 13 d. L.

D. S. nepaprastas susirinkimas

r •

Francijoj, Italijoj ir Angli
ai, joj rengiamasi prie streiko lie- 
j* I pos 21 d. prieš kišimąsi į Ru- 

* Į sija. Bet daug yTa priešingų 
-”IWm sMcaL -

so salėj. Sin susirinkiman 
kviečiami visi nariai. Yra rei
kalas, kuris kiekvieną palie
čia ir kiekvienas turi pribūti,, 
kad paskui neiškiltų kokie ne
susipratimai. A B—tė, Rašt. 

VV ■ ir ' ' - 'F '
v..,. ■ r
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mm.

Worcesterio lie
tuviai

Temykite!
Andr. Naudžiūnas,

WILLIAM WOLKOWSKI

LIETUVOS

Tie Rubliai bus deponuoti Lietuvos

Prekybos ir Pramonės Banke.

Šėrus už dolerius.LIETUVOS BANKAS

Rublių vertė tokiu būdu jau yra jpsaugota v 
ir neš nuošimtį. Taip-gi tas kapitalas, 
sudėtas Lietuvoje, neš naudą Lietuvai. «£♦

Ar Tamsta nusipirkai savo namus kurių Jūs ir Jūsų šei
myna jau nuo seniai ilgisi. Jeigu ne; tai kodėl? Ar manai, 

kad toliau tai bus pigiau. Jeigu taip manai, tai klysti brolau. 
Kaip viskas eina augštyn, taip ir nuosavybė eina ir dar eis aug- 
štyn. Kaip tamsta gailiesi, kad nepirksi pora metų atgal, 
taip gailėsies toliaus, jeigu nepirksi dabar. Pinigai gulėdami 
bankoje mažai pelno atneša. Gi indėti išmintingai ant geros 
propertės atneštų didelį pelną ir yra saugiausias investinimas. 
Tai-gi, nelauk ilgiau, bet pirk dabar. Kreipkis prie Vilkausko. 
Vilkauskas turi daugybę namų ir farmų ant pardavimo. Vil
kauskas inšiūrina nuo mirties, ligos, ugnies ir visokių nelaimių. 
Vilkauskas gyvena ant 63 Seymour St. Vilkausko ofiso antra
šas angliškai skamba taip:

Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
BANKAS.

Lietuviai Gelbėkite Savuosius.
Siųskite jiems maisto kiek tiktai galite. S. V. valdžia 

jums leidžia siųsti kiek jtik norite maisto į Lietuvą. Tenai 
maistas labiausiai reikalingas.

Lietuvių Prekybos Bendrove
244 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Mes visiems patartume pasiųsti savo giminėms po skry
nutę maisto kurią mes atrandame iš praktiko geriausia. Į 
tą skrynią mes sudedam sekaneinus daiktus:

6 svarai jautienos mėsos, '
5 svarai smalčiaus (lard),

12 svarų geriausios rūšies kilbasų,
12 pakelių condensed pieno,
12 svarų ryžių,

3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis blekinėms atidaryti.

Tokią skrynią siunčiant yra mažiausia keblumų atsiun- 
čiant mums tik $25.00 vardą ir adresą to, kam norite pasiųsti. 
Visą kitą darbą mes atliekame.

Siuntiniai išeina iš Amerikos kiekvieną mėnesį. Sekan
tis laivas išplauks Rugpjūčio mėnesyje. Skubinkitės su už
sakymais, nes jūsų giminės laukia pagelbos.

(LITHUANIAN LAND ASSOCIATION)

320 FifthAve.. New York 1

L. Ž. Banko Pirmininkas gavęs iš Valdžios 
leidimą, ir L. Ž. Banko direktorių pritarimą, 

veža į Lietuvą 185,000 rublių.

KAUNO SKYRIAUS 
BALANSAS

$1,000,000. 
šių.

JŪSŲ ENERGIJA PRIVALO 
BŪT GYVA.

Mums čion, Amerikoj, nau
ja gadynė prasidėjo. Išsimu- 
šėm iš karės verpeto su pagel
ba finansinės ir ekonominės 
jėgos, kuri rodėsi jau bus su
naikinta. Kiekvienas mūši], 
galime laimėti, jeigu mūši) e- 
nergija neišsisemia. Trinerio 
Angelica Bitter Tonic yra vai
stu, kuris atbudavoja nupuo
lusią energiją. Jis užtikrina 
sveiką miegą, minties tyrumą, 
ir delko, ypač šiuo karščių me
tu yra neapkainuojama pagel
ba. Nikstelėjimui, ištinimui, 
raumenų skaudėjimui ir pana
šiems blogumams prašalinti 
vartokit Trinerio Linimentą. 
Jis veik suteikia pagelbą. Ger
klės ligoms geriausias vaistas 
Trinerio Antiputrinas. Jis 
taip-gi puikus antiseptikas žai
zdoms plauti. Turėk ji po ran
ka. Visose aptiekose galima 
gaut Trinerio vaistai.—Joseph 
Triner Co., 1333-1343 So. Ash- 
land Avė., Chicago, III.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė:
1) avalų (shoe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; 

steigia: 1) Keleivių Namą ir 2) Banką New Yorke; organizuoja dėl Lietuvos 
Siuvėjų Bendrovę ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir užtvirti
na paliudija visokius notarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo 
aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie turės galę čia ir Euro
poje.

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo dau
giau bus kapitalo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. 
L. A. Bendrovės šėrai po $10, bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pi
nigus išmokama nemažiau 4 nuoš.

Investinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.
Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.

Šiuomi pranešame, kad L. S. Bendrovės ofisas tapo 
perkeltas į naują vietą.

7602 ABERDEEN AVĖ , N. E., CLEVELAND, OHIO

Lietuviai Pas Lietuvius
Jei norite puikių ir pigių namų L. S. B. jums pabudavos.

JAU DIRBA.
L. S. BK nupirko 45 lotus žemės Akron, Ohio ir stato namus. 
Šiandiena L. S. -B. moka savo šėrininkams 4 nuošimtį.
Užsisakykite šėrus už $50.00 ar už daugiau. Rašykite tuo

jaus klausdami informacijų.

Lietuvių Statymo Bendrove,
7602 ABEBDEBN AVK N. B- CLEVELAND, OHIO.

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ;
AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstu, nervu ir abelnas spė-' 
ku nustosimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistu, Bitterio Kraujo valytojo, 
Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivalx, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimas Išnyko po užmuši
mui visu ligą. Bėgiu 3 mėnesiu išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras., 
Biteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau toki skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dė- 
kavojn Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu-Į 
taras: ' i

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. . j
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UI.

Kviečiamas susijungti su ,

PREKYBOS IR PRAMONES ANKU
Šis paskelbimas paimtas is Lietuvoje einančių laikraščių.

| Lietuvos Atstatymo Bendrove |
¥ PIRMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA. X

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant 
Tais pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvę-

Ji pasiryžus tuoj atstatyti: «♦
1) PRAMONĘ, ,2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ. ♦♦♦

Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka 
laivus dėl Lietuvos valstijos. «£»

Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstaty-

Balandžio mėn. 1
AKTYVAS.

Nusa-Tone

J



4 DARBININKAS

L.D.S. Reikalai
HUDSON, MASS.

LDS. 56 kp. mėnesinis susi
rinkimas bus nedėlioj, 13 d. lie
pos 2 vai. po pietų paprastoj 
salėj. Visi nariai privalo atsi
lankyti , nes šitas susirinki
mas bus pusmetinis ir bus 
daug svarstymų. Beto bus ren
kami delegatai į LDS. seimą. 
Yra daug narių su užtęstomis 
mėnesinėmis mokestimis. Tai
gi visi prašomi ateiti ir atsi
lyginti. •

T""— 

BROOKLYN, N. Y.
j * .
I LDS. 12 kp. pusmetinis susi- 
' rinkimas bus liepos 14 d. 7:30 
■vai. vakare Kar. Aniolų salėj.
Meldžiami visi nariai pribūti, 
nes labai svarbus reikalas. 
Taip-gi kurie prisirašėte atsi- 

imkte žęmlapius, o nepribuvu
siems ant šio susirinkimo ir 
neužsimokėjusiems bus sustab
dytas laikraštis. Taip-gi bus 
renkama valdyba.

12 kuop. rašt.

GREENFIELD, MASS. 
Sūririnkimas.

LDS. 79 kuopos susirinkimas 
bus nedėlioję, liepos 14 d. 2:30 Į 
vai. po pietų 4 Laurel St. Visi 1 
nariai turi atsilankyti, nes 
bus svarbus susirinkimas. Tu- 

i rėsime tartis kaslink teatro ir 
kitų dalykų.

Visus kviečia Valdyba.

no antrašas: Antanas Kasparavi
čius, Oldebruk Comp. IV, Venc- 
hlvord Legerplatz Holand.

Sekr. M. Pauplis.

GREENFIELD, MASS.
Liepos-July 20, LDS. 70 kp. 

rengia puikų vakarą; bus lo
šiama “Švarkas* ir Milinė” ir 
“Nepadėjus nėr ko kasti” ant 
Greennell Hali. Loš gabiau
si lošėjai iš Athol, Mass., taip
gi dalyvaus parapijos choras ir 
vietiniai kalbėtojai.

Visi širdingai kviečiami at
silankyti, o būsite užganėdinti. 

J. P.

"ateiti ir prisirašyti prie šios 
prakilnios jarganizaci jos.

Rašt. O. P. Paulaičiukė.

Delegatai Susiv. L. R. K. A. Bostono Apskričio Suvažiavimo, 
atsibuvusio 25 d. gegužio 1919 m. Lawrence, Mass.

SLRKA. So. Bostono kuopa 
rengia nedėlioj 20 d. liepos 
smagų išvažiavimą Rugby 
Park, Mattapan, Mass. Tai gi
kviečiam visas SLRKA. Bos-n 
tono apskričio kuopas, katali
kiškas draugijas ir pavienes 
ypatas dalyvauti šiame išva
žiavime. Rengėjij tikslas y- 
ra paremti Lietuvių Vaikų Va
sarinę Mokyklą. Atsilankyki
te visi.

Įžanga veltui.
Kviečia Rengėjai.

Susivienijimo L. R. K. A. 21 
kp. nariai žinokite, kad pėtny- 
čioje, 11 liepos extra susirinki
mas.

Valdyba.

NAUJAS LIETUVYS 
DAKTARAS.

Juozas Landžius, (angliškai 
Seymour) pabąigė daktarystės 
mokslą College of Physicjans 
and Surgeons Bostone. Jis y- 
ra gerai žinomas South Bosto
no lietuvis, kuris po kiek me
ti} vargo gavo savo diplomą ir

LAIŠKAS Iš LIETUVOS 
“DARBININKUI” SU 

PAIEŠKOJIMU.
Damantonys 7-5-19. 

“Darbininko” Redaktoriui, 
So. Boston, Mass.

Gerb. Tamsta:—
Meldžiu neatsakyt patalpint 

“Darbininke” šiuos kelius žo
džius:

Paieškau savo sūnaus Vinco 
Burneiko,
mantonių, Vilniaus gub.. Tra
kų pav. 
Westfield, Mass. 
kalingas namie, 
no kiti du sūnūs Juozas ir Pet
ras puolė kare, • o aš jau be 
sveikatos ir pėr tai ūkis žūva. 
Kas apie jį žino meldžiu pra
nešt šiuo adresu: Jonas Bur- 
neika, Domantonys, Alytaus 
Pasta, Vilniaus rėdybos, Alo
vės valsčiaus.

Su pagarba
Jonas Burneika.

PARSIDUODA VAISTINI

(Drug-store). Parsiduos už $12.- 
000. Įmokėti $2800. Geroje lie
tuvių apgyventoje vietoje, 
leidžiu miestą. Atsišaukite 
jaus.

M. W. Madden,
376 Millbury st., Worcester, Mass. 

(12-25)

Ap- 
tuo-

paeinančio iš Do-

Prieš karą gyveno
Būtinai rei- 

kadangi ma-

Paieškau savo giminių Juozo 
Antano ir Elzgietos Staniškių Su
valkų gub., Marijampolės pavieto, 
Kasvilių kaimo. Girdėjau kad gy
veno Philadelphijoje, Pa.’ Turiu 
labai svarbų reikalą. Atsišauki- 

\ • z

PARSIDUODA NAMAS
Dviejų familijų po tris kamba

rius kiekviename su visais reika-J. 
liūgais prietaisais, k. t — gazas, 
vanduo ir tt. •Netoli čeverykų 
dirbtuvių, karų ir tremų Brockto- 
ne. Prekė labai maža, tik dvide
šimts vienas šimtas ir pusė. No
rintieji pirkti, atsišaukite:

JURGIS RACHUNAS,
43 Bank St., Brockton, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Ofiaealram 'JHe vieektoe Dana
1-8 P.M. <4 P.M. Prfokim Akiaha.

419 Boylstoa St, Bartos, Mass.

te.

60
Ona Jonaitienė (Paužiutė) 
South St., Worcester, Mass.

HARRISON IR KEARNEY, 
N. J.

Svarbus pranešimas LDS. 15 
kuopos nariams.

LDS. 15-os kuopos susirinki
mas bus 17 d. liepos 7:30 vai. 
vak. pobažnytinėj svetainėj 
North 5-th St., Harrison, N. J.

(Malonėsite visi nariai būtinai 
pribūti šin susirinkiman, nes 
labai svarbus ir daug turėsime 
ką apkalbėti. Reikia jau ruoš
tis prie apskričio suvažiavimo, 
kuris įvyks 27 d. liepos Linden, 
N. J. ‘

Tad-gi paruoškite naujų su
manymų iškalno dėl labo mūsų 
brangios organizacijos. Taip
gi jau ir LDS. seimds artina
si. Visi į darbą.

V. Š.

PARSIDUODA AUTOMOBI
LIUS Maxwell 7 sėdynių. Noriu 
greit parduoti. Išlygos prieina
mos. Atsišaukite: •

Mr. F. Zaronskis,
172 tVindsor st., Cambridge, Mass.

Paieškau Joną Stanevičių, kur 
jis randasi tegul atsisapkia arba 
parašo man laišką, nes turiu savr- 
bų reikalą. Kadangi mano vyras 
išvažiuodamas arba mane apleis
damas paliko bankoje kelis dole
rius ir ant Jono Stanevičiaus var
do, jeigu kur jis yra ar pats te
gul atsišaukia pas mane, ar kas ki
tas praneš man apie jį, tam bus 
pilnai atlyginta.

Ona Stanevičienė,
23 Congress Avė., AVaterbury, Ct

įjcį
Mg

Kad būt gražiu.
Vartok ta mostį, ]i padarys veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTA Pa
galina šlakas ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą Ir balta odą. Kaina dėta- 
tfe 75c. ir |L0a Pinigus galima siąrt 
popierinį dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co.,
P. O. Box 772, Waterbury, CL

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

A P T I E K A.
Sutaisau receptus su di- ] 

džiausią atida, nežiūrint, ; 
ar tie receptai Lietuvos ar | 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- j 
ka Bostone ir Massachu- j 
setts valstijoj. Gyduolių ga- * 
lit gaut, kokios tik pašau- į 
lyj yrą vartojamos. Galit | 
reikalaut per laiškus, o aš į 
prisiųsiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas ! 

226 Broadway, kamp. C St.,! 

SOUTH BOSTON, MASS. I 
ei. S. Boston 21014 ir 2101.3!

Dr, Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Pricnimo ▼Btaodosi
Nno 1 IMI popiet. Nno 7 Iki 8 vakare 

509W ROADVAYCor. ST 30. BOSTON.
TelS02S.B.

I

L. D. S. Naujosios Ąnglijos 
Apskričio Išvažiavimo komisi
jos susirinkimas įvyks liepos 
13 d. š. m.' šv. Petro bažnytinė
je salėje Fifth St., So. Boston, 
Mass. Šis susirinkimas yra be- Garsintis 
galo svarbus ir visi išrinkti at
stovai privalo jame dalyvauti.

Susirinkimas prasidės 1-mą 
vai. po pietų.

Širdingai visus kviečiame.
Valdyba.

SUSIRINKIMAS.
Komisijos L. Vyčių 17 kp. 

bus pėtnyčios vakare aBžnvti- 
nėj svetainėj. Meldžiu visas 
komisijas būti, nes turim ga
lutinai apsvarstyti ir pradėti 
darbą kas-link Vyčių pikniko 
Mattapan Park.

Z. Gurkliutė.
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greitu laiku atidarys ofisą So.; «£♦ 
Bostone. Jis mokykloje buvo 
klesos 
ninku.
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valdyboje vice-pirmi-

Jo draugas.

IIŠVAŽIAVO.
Gerb. knn. Juškaitis. Cam- 

bri.lge’io lietuvių k’cvonas, iš
važiavo va! i-'iiu. .‘^lanky
damas AVorcerter. AVestfield iš
važiavo į Detroit, Mbh Pas
kui važiuos į C ai d Rapids, 
Mieli., Chicago, AVaukegan, 
Iii. Aplankęs tose xio+ose gen
tis ir prietelius grįž namo.

CAMBRIDGE, MASS. -
Sveikinam mes gerb. savo 

kleboną kun. Pr. Juškaitį, svei
kiname visi kartu Piln. Blaivi
ninkų 7 kp., Dr. Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švč. ir Liet. 
Raudonojo Kryžiaus sk. nariai, 
linkėdami kuogeriausia pralei
sti vakacijas. Savo prieteliui 
siunčiame širdingą pasveikini
mą. Velijame su atgijusia e- 
nergija sugrįžti ir darbuotis 
Bažnyčiai ir tautai.
rw Valdybos.

CAMBRIDGE, MASS.
Pilnųjų Blaivininkų 7 kp. 

pusmetinis susirinkimas Įvyks 
nedėlioj 13 d. liepos mėn. tuo
jaus po antrų mišių Nekalto 
Pr JlT 
nytinėj salėj. Kviečiame vi
sus narius ir nares ateiti ko- 
skaitlingiausia, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti. 
Taip-gi išgirsite raportą iš bu
vusio išvažiavimo ir pamatysi
te. kaip šios ■’auTTos kuopelės

*

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, ta5 
siųskite tuojaus į “Darbiniu 
ką” pridėdami ir dolerinę 

“Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį............... 50c.
” tris sykius.........$1.00

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

PRANEŠIMAS.
Pavieniai numreiai “Darbinin- 

ko” galima nusipirkti pas: 
V. ŠTAUPAS, 

2120 St. Clair Avė., 
Cleveland, Ohio.

Paieškau brolio Juozo Sutkaus 
Lekėčių kaimo, Suvaikę gub. Ma- X

F A R M A.
310 akrų, 145 dirbamos žemės, 

10 akrų sodas, didelė ganykla, 
kita giria didelių medžių. Apie 
10.000 kortij malkų galima pri- 
pjaut daug lentų. Žemė lygi, be 
akmenų, be smilčių ir be žvy- 
riaus; derlinga žemė su moliu. 
Dobilų ir motiejukų užauga ant 
akro nuo 3 iki 4 tonų. Melny- 
ea vandeniui pumpuoti, 12 kam
barių stuba, bamė, ir kiti budin- 
kai; visi gerai aptaisyti. 40 gal
vijų, 4 arkliai, 60 vištų, visokių 
ūkės įrankių. Pieną parduoda į 
New York’ą. Šita farma randasi 
New York statė. Parsiduoda tik 
už $8000. Didesnio bargeno ne- 
gausit visoje Amerikoje. Saliūni- 
ninkai nusipirkit šitą farmą o už
dirbsite daugiau negu alų parda
vinėdami.

A. ŽVINGILAS,
26 Broadway, So. Boston, Mass.

Paieškau pusbrolio Petro Poš
kos. Pirmiaus gyveno Cambrid
ge, Mass., o vėliaus išvažiavo j 
Akron, Ohio. Kas apie jį žino ar
ba jis pats atsišaukite.

Juozas A. Motiejūnas,
24 Telegraph st., S. Boston, Mass.

(12-19)
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ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER j 

(Dr. M. V. Kasparavičius) ; 
425 BROADWAY,

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 27.

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

Jatul’s Capsulax 
Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu,; 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke-l 
lėtą centų nusiperkant pokeli gyduolių.1

SKAITYK DARBUS
Lietuvos Amerikos Pramones B-ves

r

1) Šioji Bendrove suorganizavo kapitalo į porą mėnesių tiek kiek kitos 
Bendrovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisėjus reikalui, iki 
$5,000,000.

2) Jau apėmė kontraktus už kelis šimtus tūkstančių dolerių ir darbas va
romas visu smarkumu jų išpildymui.

3) Padaryti planai ir atlikti žygiai konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj.
Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija, susidedanti iš specialis- 
tų-zmonių. -ia’:’''

4) Įsteigta Generalis Susinešimo Biuras su Lietuva, kuris tarpininkau
ja Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, že
mės; taip-gi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afi- 
davitų konsulio paliudijimų, etc.

5) Padaryta sutartis ir sulygta kainos persiuntimui maisto, prekių, maši
nų ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

6) Įsteigta Generalė Agentūra Laivokorčių ir pinigų siuntimo, kuri su
teiks teisingą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose 
miestuose, i

Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrinin- 
kams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai, tai-gi darbininkai dau
giausiai pelnys. Nors bizniB jau pradėtas gana plačiai ir pelnas daromas gana 
didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusipirkti, gaus sena 
kaina po $10.00 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais, 
kurie mųkėsis netrukus.

Užsirašykite šėrų kuodangiausiai nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir 
klauskite informacijų šiuo adresu:

•v

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY
112 N. GREENE STR., BALTIMORE, MD.

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulax, kurios yra 
pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio 
ir Gydymui Skilvio Silpnumų. Patartina jas naudot nuo 
Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo. Vie- 
nas pokelis lėšuoja tik 50 centų.

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES. įū
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, Gripo afi 

ir Influenzs. Kaina 50 centų. bp
Nei vienos gyduolės taip pasekmingai negydo, kaip kad 

šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, Ęc 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite, kąd Ęc 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika- re 
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- gD 
kitę “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs ar 
čia telpa: ___ •

P. A. JATUL, Aptiekorius,
(Išdirbėjas) Ec

P. O. BOX 2128, ’ \ BOSTON, MASS. H

LIETUVIAI - PRADZIUGKITE g
PINIGUS IR LAIŠKUS LIETUVON H

JAU SIUNČIAME- g
Pinigas siunčiame į Kauną, Vilnių, Suvalkus, Mariampolę,^§ 

Vilkaviškį, Ukmergę, Panevėžį, Telšius, Raseinius, Šiaulius irS§ 
rodną. g

j ■

nuo

šventėmis 
po pietų.

-------------- TODĖL--------------
DABARTIES DĖKITE SAVO KAPITALUS SAVON BAN-j 

ON; PIRKITE ŠĖRUS, DĖKITE DEPOZITUS!
TĖVYNĖ REIKALAUS IŠ MUSŲ TUOJ PAGELBOS! AR 

PRISIRENGĘ?
“Monev orderius” arba pinigus siųskite mums su paaiški-l 

imais kam ir kokiam tikslui siunčiate.
CENTRAMS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 

(ANGLIŠKAI JOSEPH K0WAL CO.)
CROSS STR., BOSTON, MASS.;

O f

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Baroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeiaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai

VYRAI IR MOTEBYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba k 
kia kita Uga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku
tuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrama ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos, ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš-Tamstai suteiksiu. Atsijnink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY
St., arti Boylston St, pirmos durys

Teatro. BOSTON, MAS8.
Nedėldieniais ir 
10 ryte iki 2

Ofiso valandos

TeL Jamalca 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų lijzą. 
Ėmiau medicinos mokslą Berllnc 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain. Mass.

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Rast.

PRIE DORCHESTER ST.

Valanda. NadSltotula
nno 9 vai. rju ’ nuo 10 vai. n tt
iki 8 vai. vakare. Iki 4vaL vakare.

Tel So. Bouton 270

DR. JOHN HacDONNELL, M. D.
Galima snsiialbeti ir liftavirabai 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Jefferson »t,
NtWARK. n. j.
r-rfo—

Markei

234 Lafayette St., Kamp.
Ofiso valandos:
S-f 1 ryti
1-4 Ro nrru
•■S VAKARE

BeU Phana Diekinme 3S95 M

Dr. Ignotas Stankus
1219S.BrMiSL,PHaMpbia,Pa.

Lietuvii Daktam ir Chirurgas.
Ofiso Valanda*

Nna 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketrerge nuo 6 iki 9 P. M.

JUS GALITE SULAIKYTI 1 
PLAUKU SLINKIMĄ. I
Dermafmra »nlaik» plunku iHnki- » 

omu prafalina pleiskanai. niežėjimą -3 
odos galvos, augina plaukus priduoda f 
ma jėas reikalinga maišia.

Demsfuga p adsrrs ks4 Jusfl pla»- į 
kai bus tankus ivehius ir sksistus. |

Oda Jusū galvoje bus tyri. pleis- | 
kanos flayks mt visados ir plaukai 1 
neslinaa daugiaua!

Reikalaujant prisiusime Jum pai- I 
ta suvis dykai Ubandymui sampala. ’ 

Prisiūkite Ne. stampomis pereina i 
rimo lėiu, gaust ilbandymai dežiute I 
Dermafnros ir beeitam.

ARGIL SPECIALTIES CO
0OI 87. PMLAMLPMIA. e*. 3

•.-rr'-.-.-c




