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KOKIOS REFORMOS YRA REIKALINGOS. LcliniČ j O Streikai Pasibaigė Ką Padare Bolšeri-
TAUTOS FONDAS IR 

FEDERACIJA.

\

Jeigu pirmiau Amerikos 
lietuviai nesijautė esą savo 
tautos ateities tvėrėjais, tai 
dabar galėtų ir turėtų pra
dėti jausties. Ir savo ko
voje už laisvę Lietuva bega
lo daug pasitiki savo išeivi
ja. Bet kur kas labiau pa
sitikės katalikiškoji Lietu
va savo vaikais katalikais, I 
iškeliavusiais į užjurį — ta
da kada ateis josios kova už 
krikščioniškos kultūros pa
matus, už gerą katalikišką 
mokyklą. Toji kova beveik 
jau prasideda.

Akyvaizdoje tąją naują
ją uždavinių mums reikia 
stipriai susiorganizuoti. Tu
rėjome ligšiol du savo — be
veik nesusiekiančiu centru: 
A. L. Tarybą su Tautos 

w Fondu ir Federaciją su 
Tautos Iždu. * Išrodė, kad 
karės laikui toksai griežtas 
atskyrimo darbo į dvi sriti 
gal bus ir tinkamas. Beto 
manemej kad "mums užteks 
laiko ir pajėgų stiprinti 
abidvi organizacijas ir au
ginti abudu fondu, kad ir 
visiškai skyriumi einančiu. 
Praktika parodė, kad tok
sai atskyrimas nebuvo labai 
naudingas. Užuot vieno 
stipraus fondo — turėjome 
du apisilpniu; užuot vie
nos vienijančios organizaci
jos turėjome išsklaidyt ir 
nesistematišką veikimą. Y- 
pač dabar, karei pasibaigus, 
ir naujiems uždaviniams 
prieš akis atsistojus — juo 
labiau aiškus yra reikalas 
susijungti į vien stipnj vi
suomenišką kūną, kuriame 
plaktų viena širdis, vienas 
Fondas. Reikia sutapti A. 
L. Tarybai su Am. L. R. K. 
Federacija ir reikia susilieti 
Tautos Fondui su Tautos 
Iždu. Jeigu Tautos Fon
do nariais aiškiai begalės 
būti tik katalikai, tai ne
bus nei mažiausio reikalo 
turėti mums du fondu; tik 
tasai vienas fondas turės ap
rūpinti visus tautos reika
lus: ne vien šelpimo ir po
litikos, bet ir kultūros — 
mokyklų, kas ligšiol rūpėjo 
mūsų Federacijai ir jos 
Tautos Iždui. Tai-gi Tau
tos Fondą reikėtų sulieti su 
Tautos Iždu ir surišti jį su 
Am. Liet. R. K. Federacija. 
Vėl-gi mūsų A. L. Tarybai 
pravartu būtų šiek tiek per- 
sireformuoti, labiau susi- 
demokratinti ir prieiti ar
čiau prie visos mūsą visuo
menės, kuri baigia jau spie- 
sties prie Federacijos. Tad 
ir Tarvbos susiartinimas su*
Federacija yra neišvengia-Į 
mas.

Mūsų Tarybą sudarė iš- 
pradžią tik didžiųjų Cehtra- 
linių'organiz&cijų atstovai.

Buvo ją išpradžių tik 7. H-

gainiui skaičius padaugėjo 
iki 10. Bet greitai paaiš
kėjo reikalas turėti Tarybo
je dar daugiau narių ypač 
atstovų iš žymesnių centrų. 
Kad nemainyti iš pamatų 
būdo rinkimo narių į Tary
bą buvo priimtas kooptaci
jos principas. 10 atstovų 
nuo organizacijų pasikvietė 
sau į talką dar 20. Koop- 
tacijos principas, gana ra- 

j ei jonai iškas, bet kartais la
bai esti pavojingas, 
tautoms jaunutėms 
gyvenimu ir veikimu. 
ar taip, pasirodė, 
taip padintai Taryta

MELĄ.kai. KAUNAN.Chicagoj karšapių darbinin
kai grįžta darban subatoj rug-

r

MILIJONIERIUS GAUS 6c.
Mt. Clemons, Mich. — Pasi- pjūčio 16. 

baigė teismas, kurį garsusis 
milijonierius, automobilių dir- j 
btuvių Detroite, Mich., savi
ninkas Ford buvo užvedęs 
prieš dienraštį Chicago Tribū
ne. Po išnagrinėjimo teisėjai 
svarstė per 10 valandų ir išne
šė pagalios verdiktą, kad Tri
būne turi išmokėti Fordui 6c.

Minėtas laikraštis, kurs yra 
vienas didžiausių Amerike, 
birželio 23, 1916 nu turėjo edi- 
tcrialą antgalviu “Ford is an 
Anar -hist” — Ford yra anar- 
elustas Tuo laiku Meksiko 
na- ubežėse buvo " netvarkos ir 
'"'U". Valstijų valdžią rinko 
iiuosnorius daryti tvarką pa- 
ruhežyje. Ford, būdamas di- 

. de.i' talkininkas, būk trukdęs 
rekrutav’nią liuosnorių, būk 
jis jis atsisakęs mokėti algas 
važiuojantiems į Meksiko pa- 
rubežį, nepriimsiąs atgal dar
ban ir nesirūpinsiąs jų depen- 
dentais.

Ford palaikė tą straipsni 
šmeižtu, padavė teisman laik
raštį, reikalaudamas $1.000.000 
nuostolių.

Naujosios Anglijos karšapių 
darbininkai nubalsavo grįžti 
darban.

I

i

i
i

ypač 
savitu 
šiaip 

kad ir 
sun

ku buvo ingyti pilną mūsą 
visuomenes pasitikėjimą.

Ar neatėjo laikas mūsų 
Tarybai padaryti dar vieną 
ir paskutinį žingsnį linkui 
geresnio susiorganizavimo. 
Reikėtų kooptacijos princi
pą pakeisti vėl rinkimų 
principu. Rinkti į Tarybą 
turėtų ne vien Centrai inės 
mūsų organizacijos, bet ir 
vietiniai Katalikiškų orga
nizacijų Centrai, L- v.. “Ka- 
talikų Vienybės,” o taip-pat 
ir mūsų laikraščių Sąjunga. 
Taip sudarytoji Taryba 
duotų garantiją didesnės 
gyvybės ir didesnio mūsų vi
suomenės pasitikėjimo. Ta
ryba tada virstų kaip ir ma
žu mūsų visuomenės parla
mentu, jos legislatyve į- 
staiga. Kartkartėmis su
sirinkdama, Taryba išrištų 
ir aprūpinti! visus mūsų vi
suomenės reikalus. Savo 
darbą jį išdalintų pagal sek
cijų: politikos, kultūros, 
šelpimo, labdarybės ir tt. 
Sekcijos veiktų savarankiai. 
Atstovai galėtų dalyvauti 
darbuose visų sekcijų, bet 
visų sekcijų veikimas turėtų 
ingyti patvirtinimo visos 
Tarybos. Pati gi Taryba 
Katalikų Federacijos kūne 
būtų tiktai jo dalimi, augš- 
tuoju jos laipsniu, visuome
nės ingai jotiniais, veikian
čiais tos visuomenės vardu. 
Aiškiai suprantama, kad 
politiškoji Tarybos sekcija, 
ypač šiais laikais būtą iš vi
sų sekciją svarbiausioji ir 
gyviausioji. Visa gi Ta
ryba rūpintųsi ne vien poli
tikos reikalais, bet apimtą 
visas mūsą gyvenimo sritis.

Visa mūsą organizacija, 
nuo apačios pradedant, 
maž daug taip galėtą atro
dyti:—Ir

1) Po kolonijas susitveria 
vietiniai centrai katali
kiškąją organizaciją, 
(“Kataliką Vieny
bės”) kurią kiekviena 
priguli prie Federaci
jos.

2) Tą vietinią centrą iš
rinktieji atstovai, taip- 
pat atstovai nuo Cent- 
ralinią Organizaciją ir
Kataliką laikrašti] os tvarkymo.

.sudaro Am. Liet

SUSIRINKS SPALIO 29.
Tarptautinis darbininku 

kongresas, kaip taikos sutar
tyje nutarta, susirinks Wa- 
sliingtone spalio 29 d. Visą 
valstiją darbininką organiza
cijos, kurios priguli prie Tar
ptautinės Darbininką Sąjun
gos pakviestos siusti delega
tus.

AVashingtono valdžia prane- 
jšė distriktų advokatams, kad 
I galima bausti tuos biznierius, 
j kurie už cukrų ima virš 11c.

Chicagoj suimta $50.000 ver
tės sviesto, St. Louise 284.180 
svarų kavos, Birminghame 100 
bačkų cukraus. Savininkai bu
vo peržengę maisto adminis
tracijos padavadijimus.

PALAIDOJO PAPRASČIAU- 
; - SIU BŪDU.

Milijonierius Andreiv Came- 
gie ketverge tapo palaidotas 
Sleepy Holow kapinyne ties 
Tarrytoįvn, N. Y. Į kapinyną 
atlydėjo tik 21 žmogus. Buvo 
tik artimiausios giminės, tie, 
kurie jam gelbėjo surinkti mi- 
lionus ir tie, kurie gelbėjo juos 
išleisti. Karstas buvo visai pi
gus.

VAŽINĖS PO AMERIKĄ.
Apie rugpj. 20 d. prez. "VVilson 
apleis AVashingtoną ir važinės 
po.Ameriką su prakalbomis. 
Pirmiausia bus San Francis- 
coj, kur apžvalginės laivyną.

Bingliamtone, N. Y. vienas 
groceminkas pardavinėjo cuk
rų svarą po 15c. ir už tai užsi
mokėjo $500. Nevalia imti virš 
11c. už svarą? ’

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
(Gavo L. Biliauskas iš Laiv- 

rence, Mass.)
1919 metą, Junio 29.

Mieli mano vaikeliai! Ab- 
znaiminu kad mes da gyvi ir 
motinėlė pamirė 1918 metais, 
24 Septembrio. Tavo vaikeliai 
sveiki ir dideli. Tik didelę bė
dą kenčiame. Ašai einu Utė- 
non ir nešu ant pečią po du pū
du naudos. Didelį Kryžių ken
čiu. Važiuokle namo kaip ga
lėdamas. Ratavokite. Dabar 
pas mus kita vaina. Bolševi
kai pas mus viską atėmė ir su
ganė. Ir vėl badas. Bolesiu- 
kas k varas ir Adelė kvara. A- 
šai kryžių kenčiu didelį. Jūs 
man bėdą untmetėt su tais vai
kais. Privargau visaip. Arklio 
neturiu. Laukas nesėtas. Kad 
leisite gromatą Utėnon Kaniū- 
ką ūlyčion, leiskite ant Mičiu- 
no vardo. Adomo berniukas 
pamirė.” (Dar du kas pamirė 
tik negalima perskaityti var
dą.).

Tai dabar mes matome ką 
bolševikai daro. L. Biliauskas 
laiško priėmėjas atsidusęs sa
ko:

“Ot kur teisybė. . Pirmiau 
kaip agituodavo socijalistai uz 
bolševikus mislydavau ir šiaip 
ir taip. Dabar tai jau žinau 
teisybę. Juk man tas senas tė
vas nemeluos. Nėra jam išro- 
kavimo meluot. Dabar aš su 
anuo laišku dursiu tiems agi-

nei 
nei

Paryžiaus pelnadariai mais
tu yra intarti siuntime perkup- 
čiams 1.000 teelgramų į visus 
Franci jos kraštus, kad nesių
stų maisto Paryžiun. Jie no
rėję, J _________ _________
pritruktų ir tokiu būdu atker-jšalin su bolševikais!” 
šiję už persekiojimą spekuleci- 
jos ir būtų išgąsdinę valdžią ir 
gyventojus.

kad Paryžiuje^ maisto j tatoriams akysna ir sakysiu:
i Šalin su bolševikais! ’ ’

LAIŠKŲ SIUNTIMAS Į 
LIETUVĄ.

Galutinos sutartys paštime 
susinėsimo tarp Amerikos ir 
Lietuvos tapo užbaigtos rug
pjūčio 2 ir 4, 1919.

Oficijalis paliepimas priimi
nėti įvairius pirmos, antros ir 
trečios klesos siuntinius į Lie
tuvą tapo išleistas Aug. 5, 
1919.

Pagal sutartį laiškai ant ku
rių rasis žodis “Litlmania** 
bus siųsti per Hamburgą, Vo
kietijoj, uždarytuose maišuo
se stačiai į Kauną. Tuo tarpu 
siuntimas per Hamburgą yra 
tiktai vienatinis atidarąs ke
lias. Laiškai nebus Vokietijoj 
išimami iš maišų.

Siųsti į Lietuvą dabar gali
ma visokius laiškus, atvirutes, 
laikraščius, spaudinius, pavyz
džius tavorų ir įvairias komer- 
cijinias popieras taip paprastu 
kaip ir užregistruotu būdu pa
gal “Postai Union” mokestį ir 
išlygas.

Pinigus siųsti į Lietuvą per 
paštą tuo tarpu negalima. Šis 
reikalas yra rišamas atskiras 
nuo laiškų. v

Parcel Post, siuntimas ta- 
voro j Lietuvą, dar taip-gi ne- 
ra galimas, bet neužilgio tiki
mės ir šią šaką susinėsimo ati
daryti. Viskas priguli nuo 
to kaip greit gausim Įgalioji
mą nuo Lietuvos valdžios lai 
kyti, tam tikslui, konvenci
ją su Amerikos pasta. Sutar
tys, maždaug, yra. sekančios: 
sunkiausi leidžiami atskiri pa
kai bus ne daugiau kaip 10 ki
logramų (22 svarai), mokestis 
12 centų už svarą. Pakai ne
turi būt ilgesni kaip 3 pėdos ir 
6 coliai ir tt. Pakai bus sta
čiai siunčiami į vieną iš Lietu
vos portų. t

Tuo tarpu, iki Lietuva ne
įstojo j “Universal Postai 
Union,” jos pašto ženkleliai 
(markės) bus vi stiek priima
mos per Suv. Valst. paštą. 48 
skatikų rokuosis pilna užmo
kestis už pirmą unciją laiško.

Atidarius susinešimą su Lie
tuva mums pranešė pašto de- 
parf mentes kad pirmą dieną 
vieh tiktai New Yorke bnv® 
priimta 30,000 laiškų adresuo
tų į Lieluvą. '

IŠTIESŲ, TO PERDAUG.
“Lietuvos” 185 numeryje 

tilpo tūlo “Daktaro” polemi
ka, šmeižianti “Draugą,” kun. 
Kemešį ir Tautos Fondą. Ma
nau, kad “Draugas” ir kun. 
Kemėšis patįs apsidirbs su zy
liojančių Eskulapu, bet aš ne
galiu praleisti to fenomenalio 
melo, kurį “Daktaras” sklei
džia apia Tautos Fondą. Štai 
jo žodžiai: “Bet Tautos Fon
du, kurio globoje yra tas ka
talikų Raud. Kryžius, negali
ma pasitikėti, nes jis iš surin
ktų 350 tūkstančių dolerių iki 
šiol dar nei vieno cento neįtei
kė nei Lietuvos valdžiai, 
Lietuvos Raud. Kryžiui, 
Paryžiaus atstovybei.”

Ir ta£ yra rašoma, kuomet 
pakartotinai Tautos Fondas 
pagarsino, kad išsiuntė per 
Lietuvos atstovus tautos rei
kalams virš šimto tūkstančių 
dolerių, neskaitant pirmiau 
pasiųstųjų nuo karo nukentė- 
jusiems; kad jis išimtinai re
mia Byoir’o publikaciją, nuo 
kurios tautininkai atsimetė, 
kuomet reikėjo mokėti pinigai; 
kad dabar Lietuvos valdžia ne 
nrie. ko įrita, tik nrie Tautos 
Fondo kreipiasi, kad jai in- 
teiktij 300,000 frankų, ir Tau
tos Fondas padarys viską, kas 
tik galima,- kad tą išpildžius; 
kad patį Raudonąjį Kryžių ne 
kas kitas, tik Tautos Fondas 
įsteigė ir globoja, ir jeigu žmo
nės jam kiek aukuoja, tai vien 
tik pasitikėdami Tautos Fon
do autoritetu. Tuomsvk libe
ralai. kurie savę vadina tau
tininkais, vadinasi tėvynės 
meilės spėcijalistais, likišiol 
dar laiko Lietuvos Dienos pi
nigus ir slidžiai visuomenei 
pamelavo, kad jau juos Lie
tuvon išsiuntė. Vyrai? pa
trinkite sau akis ir apsisvars
tykite, ką rašote. Viršminė- 
tas “Daktaras,” kurs taip ne
gudriai ir nesąžiningai meluo
ja, turėtų paduoti savo pra
vardę, kad visuomenė žinotų, 
kas jis per paukštis, nes pasi
rašydamas daktaru jisai pasi
duoda Lietuvio gydytojo typu 
ir tokiu būdu diskredituoja vi
są mūsų daktariją, 
ma inteligentiška, 
turi rausti už savo 
sišokimą.

INEIGOS TŪLŲ ŽMONIŲ. .
Suv Valstijose 1917 metais 

buvo 141 žmogus, kurio meti
nės Įplaukos buvo $1 .-000.000 ir 
daugiau; 3J.5 žmonių su meti
nėmis Įplaukomis taip $500.- 
000 ir $1.000.000; 559 žmonės 
su metinėmis įplaukomis tarp 
$300.000 ir $500.000; 234 žmo
nės su metinėms įplaukomis 
tarp $100.000 ir $ 150.000. Jei 
visos tos ją Įplaukos padalyti 
tarp Amerikos gyventoją, tai 
atseitų po 4c. dienoj.

Kolčako jėgos vis toliau bol
ševikų kariuomenės vejamos. 
Bolševikai paėmė geležinkelių 
mazgą Šadriusk ir Tiumen. 
Kolčakas buvo prašęs Japoni
jos atsiųsti keletą divizijų ko
vai prieš bolševikus. Tai Ja
ponijos valdžia atsakė neisian
ti Kolčakui talkon.

Kat. Tarvba, Federa- •z *■ z

ei jos parlamentą, ku
riam priguli ir spren
dimas apie - Tautos 
Fondo pinigus.

3) Taryba išrenka iš savo 
tarpo Veikiantį Komi
tetą, kurs ir esti kartu 
ir visos Federacijos 
Valdyba.

4) Sykį į du metu esti vi
suotinas Federacijos 
suvažiavimas, arba jos 
Kongresas, • kurs yra 
viršiausis sprendėjas 
visų Federacijos reika
lą ir jos įstatų nustaty
tojas ir taisytojas.

Pirmas taip sutvarkytas 
Tarybos Suvažiavimas galė
tą įvykti jau pradžioje atei
nančią 1920-tą metų. Per
daug toli to atidėlioti nega
lima, nes tėvynės svarbieji 
reikalai šaukia mus prie 
kuodidžiausio silkrutimo 5r 
veikimo.

Čia paduodu tik aplamais 
bruožais organizacijos pro- i 
jektą. Jis reikalinga^ bus! 
daugelio atmainą ir paraisy- I 
mą. Tikiu, kad šiiį metą 
Federacijos Kongresas iš- 
ras tinkamiausį kelią prie 
gero mūsų visuomenės susi-

Uosis.

t

Anglijos valdžia parėmimui 
Kolčako ir Denikino, kariau
jančią prieš bolševikus išleido 
nuo karės pertraukos iki 
rugpj. 1 $350.000.000.

Ukrainos misija inteikė Suv. 
Valstijų valstybiniam sekreto
riui memorandumą, kur prašo
ma Amerikos valdžios pripa
žinti Ukrainos respubliką.

PASKELBĖ KARĖS PA
SIBAIGIMĄ.

Chinijos parlamentas nubal
davo, kad prezidentas turi tei
sę paskelbti, jog karės stovis 
tarp Vokietijos ir Chinijos pa
sibaigė.

Lenkija turės prisiimti dalį 
Rusijos skolos. Sulyg dabarti- 
nią pranešimą Lenkija turės 
išmokėti Rusijos skolintojams 
5.000.000.000 rublių.

Iš Varšavos pranešama, kad 
Lenkijoj dėl perdaug lietaus 
užderėjimai blogi ir maisto ne
užteks. Lenkai nori užimti 
Ukrainą, kur apščiai yra ja
vą. Lenką valdžia sako, kad 
jei Alijantai priešinsis lenkti 
užėmimui Ukrainos, tai reikė-,
šią užsieniuose ieškoti finansi- apvaikščiojo kartu 25 metą 
nes paramos, kad maitinti sa- kunigavimo jubiliejų, 
vo žmones.

Mich.
Michael

Nesenai Detroite, 
du broliu kunigu — 
G. Esper ir Peter H. Esper

Be 
t to tuodu broliu yra dvyniai.

kuri būda- 
be abejo 

kolegos iš-

K. K. U.

LAUKIA SVEČIO.
Baltimonės miestas rengiasi 

iškilmingai pasitikti Belgijos 
kardinolą Mercier, kurs atvyk
sta Amerikon. Bus du viešu 
susirinkimu, kur kalbės kardi
nolas Mercier ir kardinolas Gi- 
bbons.

V mikna.

NESIJUNGIA.
Alzacijos ir Lotaringijos ge

ležinkeliu darbininkai nubal
savo nesidėti prie Francijot 
Darbo Federacijos.

Pagerbimui Kolumbo Vyrią 
Amerikos laivas Casey bus pa
vadintas K. of C. — Knighte 
of Col umbus.

James N. Keyes
Advokatas

350 Broadway, So. Boston,Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OB SO. BOSTON 600.

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITĄ

J

\ 
E \ f

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

, taip ir dabar

!'.Z

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
</ 
tZ 
1/ 
!Z
/ 

I z

ir gvarantuoja
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JIE APIE MUS.
LIETUVOS LIETUVIAI 

APIE AMERIKOS 
LIETUVIUS.

Pažvelgę atgal, i tai, ką 
mes Amerikos lietuviai nu
veikėme karės metais dėl 
Lietuvos, tai žinoma turė
sime pripažinti, kad nepa- 
darėm tiek, kiek mes Am. 
lietuviai išgalėjom. Bet vis
gi mūsų darbo vaisiai yra 
žymūs. Gal jums buvo užė
jus mintis apie tai, ką Lie
tuvos lietuviai mano apie 
mus, apie mūsų darbą. 
Kaikam gal net užėjo min
tis, kad jau panorėti Lietu
vos dėkingumo už savo dar
bus dėl jos. Iš atėjusių iš 
Lietuvos laikraščių randa
me straipsnių apie Ameri
kos lietuvius. Su keletu su
pažindinsime savo skaityto
jus ir vilimės, kad tos iš
traukos pas skaitytojus su
kels daug įvairių minčių ir 
jausmų. Pacituosime iš 
Kauniškės “Lietuvos,” kuri 
yra kaipir valdiškas orga
nas. Tasai laikraštis num. 
56, kovo 18 d. š. m. Įžangi
niame straipsnyje rašo:

“Amerikoje susispietė pa
ti didžiausia mūsų tautiečių 
kolonija, Amerikoje lietu
viai išsiauklėjo demokrati
jos idėjas ir jas skleizdavo 
tarp mūsų gaivindami vilti 
ir čia Lietuvoje susilaukti 
tokios laisvės, kokia yra ten, 
už jurių-marių. Amerikos 
lietuviij tarpe pati savaime 
gimė idėja Lietuvos nepri
klausomybės ir buvo pradė
ta vardan jos kovoti ir dirb
ti.”
Num. 65 kovo 29 d. š. m. 

minėtame laikraštyje indėta 
Amerikos “Lietuvos Lais
vės Legionų” komiteto kab- 
legrama. kurioj krašto ap
saugos ministeriui praneša
ma, kad sutarta iš Ameri
kos kariuomenės sugrįžusių 
kareivių ir šiaip jaunuolių 
sutverti Lietuvos Laisvės 
Legionus; Šalę tos kableg- 
ramos indėta ilgokas straip
snis, kur be kito ko rašo
ma:-

“Jau ne nuo šiandien mes 
žinome Amerikos lietuvius. 
Esant kokiam didesniam 
reikalui, Amerikos lietuviai 
visados atsiliepdavo pilna 
sauja dolerių. Amerikos lie
tuviai savo būdu, palyginti, 
dideliai skiriasi nuo lietuvių 
Lietuvoje, nes Amerikoje 
jie tapo grynais praktikos 
žmonėmis. Bet vis tik Lie
tuvos bei gimtinės niekuo
met neužmiršta. Amerikos 
lietuviai šelpė ir šelps. Ke
lios dienos atgal jau buvo 
pranešta, kad Amerikos lie
tuviai Lietuvos Raudona
jam Kryžiui surinko per mi
lijonų markių.”
Viršuje paduotus kompli

mentus imkite, kaip sau no
rite. Bet dabar apsišarvo
ję kantrybe, perskaitykite 
ilgesnę citatą iš ilgo straips
nio antgalviu “Amerikos

Lietuviai.” Tasai straips
nis tilpo num. 98, gegužio 10 
d. š. m. Ten rašoma :

“Amerikos lietuviai kru
vinų karo gaisrų nematė, ar- 
motų staugimo negirdėjo — 
mirties vaisių nepažįsta. To
dėl ir visame Amerikos lie
tuvių darbe ir dvasioj nėra 
reikalingo rimtumo ir pat
varos. Tuo tarpu, kai Di
džiosios Lietuvos spaudoj 
aiškus valstybinis sąmonės 
augimas ir kuriamoji išmin
tis ir darbo gyvendinimas, 
Amerikos lietuvių spaudoj 
visur, visur — dar vien tik 
agitaciniai straipsniai ir 
partijų barniai. Kiek jau 
kartų Amerikos lietuviai 
bandė susijungti, kad galė
ti} tarti bendrą lietu vii} žo
di, ir po kiekvienos tokios 
pradžios partijinės rietenos 
dar labiau įbingdavo. ‘Kai
rieji’ ‘dešiniųjų’ kratos, 
kaip velnias kryžiaus, ‘deši
nieji,’ turėdami daugiau 
‘nesugriaunamų argumen
tų,’ Į nulaidžią santaiką ne
labai tesiveržia, o vidurys, 
vadinamieji tautininkai kry
psta tai šen, tai ten, kad tik 
galingesnį lietuvių žo
dį galėtų tarti, bet tuos jų 
pradžios darbus ir ‘kairieji’ 
ir ‘dešinieji’ pasitinka su 
‘atitinkamu’ nepasitikėjimu. 
Ir išeina ‘lydys, vėžys ir 
gulbė.’ Ir vienų ir kitų no
rai nebūtų negeri, jei juos 
sąmojingai gyvendintų. Bet 
viso darbo vaisius — Ame
rikoj susidarė keletas lietu
vių tarybų, kurios preten
duoja atstovauti visų lietu
vių reikalus, kurios siunčia 
į Europą savo atstovų Lietu
vos reikalais rūpintis, o tie 
atstovai tarpusavy susitarti 
nepajėgia. Visa tai sako, 
kad norai geri yra, bet kad 
tie norai gyvo gyvenimo rei
kalų nujautimo ir valandos 
reikšmės supratimo — dar 
nepriaugo.

“Amerikoj plačiausia ži
noma, kaip minėta trys svar
biausios srovės — ‘dešinieji’ 
vaizduojantieji Didžiosios 
Lietuvos krikščionių demo
kratų ir katalikų partijas, 
tautininkai, ir socialistai. 
Socialistai vistik, galų gale 
‘apsisprendė’ — persiskyrė, 
kurie remias Lietuvos Vals
tybės pagrindu — sau, ku
rie remias ‘bolševizmo kar
žygių žygiais’ — sau. Ame
rikos lietuviai bolševikai lei
džia “Laisvės” laikraštį, 
Pruseikos ir Paukščio (pse
udonimai) redaguojamą. 
Tieji laikraštininkai, visu 
uolumu bolševikuojanti, ne
jaučia po savo kojų gyvo pa
mato; negyvenę bado ir 
chaoso šaly, neturi jokios 
gyvenimo praktikos ir jų 
bolševizmas atrodo tik dar
bu tokiuo pat, kuriuo musė 
visą dirvoną išarė...

“Kita socialistų srovė su 
Grigaičiu, Jurgelioniu, Mi- 
clielsonu, Gugiu prieky, lei
džianti savo organus ‘Nau
jienos’ ir ‘Keleivis,’ yra kur 
kas stipresnė ir aiškiai re
mia Lietuvos Valstybės rei
kalą. Pavyzdžiui ‘Keleivio’ 
redakcija Lietuvos pirmojo 
koalicinio Ministerių Kabi
neto atsišaukimą atsispaudi- 
no ir išsiuntinėjo visiems sa
vo skaitytojams, pareikšda
ma minėtam Kabinetui aiš
kaus pasitikėjimo. Šitie so
cialistai randa galima kar
tais susitarti dėl bendro lie
tuvių darbo ne tik su tauti
ninkais, bet ir su dešiniai
siais. Pavyzd, tos visos trys 
srovės bendrai sustatė ir pri
ėmė rezoliuciją, kur protes
tuoja prieš lenkų ir bolševi
kų veržimąsi į' Lietuvos že
mę, kurią vėliau įteikė Ame
rikos parlamento atstovams. 
Arba Bostoniečiai (daugiau
sia Valstybėj orientavimos 
socialistai) buvo sumanę su
šaukti ‘Pašalpinį Amerikos 
Lietuvių Seimą.’ Pasitari
muose dėl sušaukimo daly
vavo vėl tųjų trijų srovių 
atstovai, ir tik dešiniems 
įvežtai užsispyrus prieš, iš 
to sumanymo nieko neišėjo.

“Tarp bolševikų ir vals
tybinio orientavimos soeia- 
listų joks ryšys, joks kon

taktas nėra įmanomas. Šiuo 
atveju Amerikos bolševikai 
pranešė net Kapsuką... Va
dinamieji tautininkai yra la
biausiai susirūpinę Lietuvos 
reikalais ir aiškiausiai re
mia Lietuvos Valstybės pa
grindą.

“ ‘Lietuvos’ (Amerik. lei
džiam.) Nr. 39 paduodama 
žinia, kad Lietuvių Susivie
nijimo Amerikoj ir Tėvynės 
Mylėtoją Draugystės kelios 
kuopos sutarusios sušaukti 
visų Amerikos Lietuvių Sei
mą, nes žmonės esą nepaten
kinti partiniu suskaldymu. 
Esą įvairiuose komitetuose 
surinkta daug pinigų, kurie 
guli be naudos. Seimas ga
lėsiąs tuos pinigus tinkamai 
sunaudoti ir sėkmingai dirb
ti Lietuvos labui. Beto, ga
lėsiąs tarti galingą protesto 
žodį lenkams.

“Amerikos laikraščiai de
da daug pranešimų apie ski
riamą lietuvių kariuomenei 
lavinti dienas. Matyti, lietu
vių kariuomenė smarkiai 
organizuojama. Vienos ka
riuomenės dalies yra toksai 
pavadinimas: Didžio Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto 
‘Leibgvardija I Raitelių Di
vizija.’ Esama ir lietuvių 
oro skraidytoji}, kurių du 
tarnauja Dėdės Šamo armi
joj, o trečias — mergina O- 
na Doraitė lakstanti Argen
tinoj.”
Juokas ir pyktis ima to

kius daiktus skaitant dar-gi 
Lietuvos valdžios oficioze. 
Jei tą sulyginsime su tuo, 
kas buvo rašyta apie Ameri
kos Lietuvius kovo mėn., tai 
pamatysime, kad Kauniškė 
“Lietuva” sprendžia apie 
mus nelyginant neregiai a- 
pie dramblį. Vienas nere
gįs palietęs dramblio šoną, 
sako dramblis esąs kaip sie
na; antras palietęs iltį, sa
ko dramblis esąs, kaip stik
las; trečias palietęs uodegą, 
sako dramblis esąs, kaip vir
vė ir tt.

Tai pilotiškas verdiktas 
Amerikos lietuviams — iš
teisinimas Barabošių ir pa
niekinimas uoliausiųjų, la
biausia pasiaukavusiųjų 
Lietuvai žmonių.

Ką-gi Amerikos lietuvių 
socijalistai dėl Lietuvos nu
veikė, kad Kauniškė “Lie
tuva” toki kreditą atiduo
da. U-gi trukdė kiekvieną 
naudingą Lietuvai darbą, 
šmeižė ir niekino* Lietuvos 
valdžią, tyčiojasi iš Lietu
vos neprigulmybės. “Kelei
vis” talpindamas Lietuvos 
valdžios pirmą atsišaukimą 
padarė šitokią pastabą: “Iš 
atsišaukimo matyt, kad vy
riausiu tos milicijos tikslu 
statoma palaikymas Smeto
nos-Yčo valdžios. Nors at
sišaukimas buvo rašytas 11 
lapkričio ir, kaip rodos, to
ji ‘valdžia’ iš Lietuvos jau 
pabėgo, bet vis dėlto ame
rikiečiams žingeidu bus iš
girsti, kaip sumaningai at
žagareiviai pienavo pagrie
bti Lietuvą savo kontrolėn, 
kaip gudriai jie kalbėjo į 
žmonių jausmus.” Kuomet 
Lietuvos valdžia, bolševi
kams užėmus Vilnių, persi
kėlė Kaunan, tai išleido 
naują atsišaukimą ir “K.” 
dėdamas tą atsišaukimą pa
sakė: “Mes esame linkę ma
nyti, kad bolševizmas turi 
daug daugiau šansų, nes jis 
eina su revoliucijos ūpu.” 
Tasai šlamštas atkartotinai 
skelbė, kad Lietuvai nerei
kia neprigulmybės, o kad 
jai geriausia dėtis su Rusi
ja. Aname Kauniškės “Lie
tuvos” straipsnyje minima 
apie protestą, trijų srovių 
išneštą prieš lenkus ir bol
ševikus. Čia matyt einasi 
apie So. Bostoniečių rezo
liuciją. Kaip visi gerai ži-

’nome protesto mitinge soci
jalistai, kaip žvėrys staugė, 
kad nereikia protestuoti 
prieš bolševikus. Dar keis
čiau skamba apie sumany
mą “Pašalpinio Seimo.” 
Kaip žinome tas sumany
mas net So. Bostono lietu
vių gyvenime tebuvo mažu 
burbulėliu, o jis išpučiamas, 
kaipo labai didelis daiktas. 
Dar keisčiau išrodo, kad 
valdžios oficiozas išveda, 
būk “tik dešiniems griežtai 
užsispyrus prieš, iš to su
manymo nieko neišėjo.” To
kio laikraščio redaktorius 
jau bent tą turi suprast, kad 
svarbūs dalykai, apiman
tys visus lietuvius negali 
būt įvykinti kadir “dešinie
ji” atsižadės “griežto užsi
spyrimo.” Juk mes turime 
įsigyvenusias Tarybas, Fon
dus, didžias organizacijas 
ir per jų galvas, negalima 
veikti darbuose, kurie turi 
apimti plačią visuomenę. Į 
ką tai būtų panašu, koks 
tas mūsų veikimas būtų, jei 
bile kolonija galėti} šaukti 
Amerikos lietuvių pašalpi- 
nius ir kitokius seimus. Jei 
čia kiekviena kolonija sa- 
vintūs teisę šaukti Ameri
kos lietuvių seimus ir tartis 
apie darbus, kurie turi būt 
atliekami visų kolonijų lie
tuvių, tai ir Lietuvos' aps- 
kričiams, net parapijoms 
reikėtų pripažinti panašias 
teises ir nepaisyti centrali- 
nės valdžios. Kas iš to išei
tų?

Paminėtieji aname Straip
snyje Gugis ir Jurgelionis 
yra bebalsiai Amerikos lie
tuvių visuomenėj. Cugis 
tuo tik pasižymėjo, kad sa
vo laišku į Amerikos Rau
donąjį Kryžių pirmas pra
dėjo trukdymą Lietuvių 
Dienos pinigų išsiuntimą. 
Grigaičio inicijatyva buvo 
surengtos biaurios ablavos 
prieš garbingą vysk. Pr. 
Karevičių.

Kuomet tie trukdytojai 
išganingo Lietuvai darbo iš
giriami, tai tie. kurie su 
didžiu uolumu darbavosi ir 
kurie didžiausias aukas dėl 
Lietuvos klojo negauna jo
kio kredito. Ar tai nepasi- 
tyčiojimas iš geni žmonių 
pasiaukojimo.

Bet kodėl pirmiau Lietu
vos oficiozas kitaip buvo at
siliepęs apie Amerikos lie
tuvius? Mes spėjame, kad 
buvo taip: Karuža Lietu
voje gal buvo, gal nebuvo, 
bet Naruševičius buvo. Ta
sai, spėjame ir teikėsi “pa
informuoti” Kauniškės 
“Lietuvos” štabą apie Ame
rikos lietuvius ir to pasek
mė buvo anas pilotiškas A- 
merikos lietuviams verdik
tas.

Latvijos valdžia Amerike ga
vo pasiskolinti $60.000.000.

Kerenskį, buvęs Rusijos pre- 
mieras, atvyko Vienon, Aus
trijos sostinėm

Prez. Wilson pasiuntė aštrią 
notą Meksiko prez. Caranzai. 
Notoj sakoma, kad Suv. Vals
tiją valdžia bus priversta kei
sti savo atsinešimą į Meksiką, 
jei ten nebus prideramos ap
saugos amerikonams.

/Kunigaikštis Juozas, kurs 
dabar yra Vengrijos galva pa
sakė, .kad jis nepajudihs nei 
piršto, kad tapti karalium. 
Norįs tik, kad būtą sušauktas 
Steigiamasis Seimas.

Vokietijos valdžia formaliai 
paskelbė naują konstitucijąą, 
valdininkai prisiekė jos laiky
tis ir Steigiamasis Seimas da
bar vadinsis Reichstag.

Didžiausis, kvapus žiedas iš
dygo Lawrence’o lietuvių šir
dyse tai iš pasekmių LDS. Aps. 
Išvažiavimo. Visi juom gėrisi. 
Ir geidžia daugiau tokių išva
žiavimų. Išvažiavimo bilos 
tvarkomos. Matyti kad gryno 
pelno atneš tiek kiek Vyčių 
Aps. Išvažiavimas atnešė.

Vietinė LDS. kuopa turėjo 
utai ninke susirinkimą. Nuta
rė važiuoti į antrą LDS. Aps. 
išvažiavimą prie Worcesterio. 
Nutarė paimti du troku. Ir pa
siryžti virvės traukime visus 
pereiti. Buvo šnekama ir pa
geidaujama kad ateinantį L. 
D. S. išvažiavimą vadovautų 
galingasis Worcesteris. Iš 
Lawrence negalės daugiau va
žiuoti kaip keli trokai, nes toj 
dienoj Lavvrence bus kun. Šim
kaus antros primicijos ir Law- 
rence’o gaspadinės ruošia pri- 
micijantui didžiausį bankietą 
Išvažiavimų Name.

24 d. rugpj. bus čia didelės 
bažnytinės ir svietiškos iškil
mės. Gerb. kun. Jurgis Šim- 
kus laikys čia antras primici- 
"jas ir suteiks žmonėms savo 
palaiminimą. T. F. skyrius 
turės tą dieną savo išvažiavi
mą parapijos parke ir kels po- 
kilį primicijanto pagerbimui. 
Viršiausia šeimininke tame iš
rinkta kuopos raštininkė p-lė 
Monika Taresevičiutė. Jos se
serys ir kitos Lawrence’o įžy
mios virėjos pagelbės jai tame. 
Pietūs bus po $1.00. Kas pri
sidės pietų įsteigime nereikės 
ekstra iškaščių.

Blaivininkai tresbi dūksta! 
Nes jų išvažiavimas 17 d. rug
pjūčio. Jie yra pasiryžę pa
tys padaryti visokių blaivių 
gėrvmų. Tą jie ir daro per die
nas naktis. Baksus stumdo, 
bačkas ritinėja, bonkas skam
bina. Turi jie tikrą blaivų bra
vorą. Tie gėrimai bus išvažia
vime pirma statomi ant paro
dos, po tam parduodami ger
ti. Gerb. kun. Juškaitis su
tvėrėjas šios kuopos yra pasi
žadėjęs su prakalba.

Uoliai renka drabužius.
Pridengs nuogus. Raudono

jo Kryžiaus Lietuvoje šelpėjai, 
sujudinti gerb. kun. J. Petrai
čio, daro Lawrence nuodug
nią drapanų rinkliavą Lietu
vos varguoliams. Pirmą tame 
reikale turėjo susirinkimą sa
vaitė atgal. Jame padaryta 
pirmi darbo žingsniai. Išrink
ta komisija, pakviesta tauti
ninkai kaipo partija į darbą ir 
tt. Antras susirinkimas tame 
dalyke buvo 12 rugpj. Paaiš
kėjo, kad nuo miesto leidimas 
Ir užuojauta tam darbui gauta. 
Majoras ir 12 kitų miestiečių 
įtraukta komitetan. Ugnege- 
snamiai (Fire Stations) bus 
stotis drapanų sudėjimui. Už
registruota daug vežimų ir rin
kėjų. Nutarta turėti specialį 
rinkimą daryti subatoje 16 d. 
rugpj. O abelnas rinkimas tę
sis 2 savaiti: nuo rugpj. 14 iki 
30. Žodžiu, viskas gatava 
tam darbui. Pėtnyčioj dar vi
si sueis pasirinkt gatves.

Tautininkai ne. Susirinki
me paklausta ar yra perduotas 
užkvietimas tautininkams. Ko
misija pasakė perdavusi laišką 
ponui J. Sakevičiui su paaiški
nimu, kad tas laiškas užkvie- 
čia tautininkus kaipo partijos 
šakas, i. e. Tautininkų centra- 
linių organizacijų kuopas, kad 
jie parodytų Lavrrence ką nors 
kaipo srovės veikėjai. Klausta 
ar yra iš tautininkų partijos 
atstovai. Atsiliepė, yra. Pa
klausta vardas. Atsakyta. Pa
klausta kokią tautininkų kuo
pą atstovauja. Pasakė, nieko- 
kią, tik kaipo ypata dalyvau
jąs. Paklausta ar daugiau nė
ra kas iš tautininkų srovės — 
ar nežino ką tos sriovės į šį 
darbą atsinešimą. Žmogus at
sikėlė ir sako: “Man Sekevi- 
čius sakė, ‘ kad tame dalyke 
jis šauks draugijų susirinkimą, 
ištirs ar tas darbas bus reika
lingas ir tada palei visuomenės 
nusprendi elgsis.”
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
LAWRENCE, MA^S.

Geros pasekmės.
kymas užkūrė visus. Kuni
gas pavadino juos atsakan
čiais vardais, kad vis dar te- 
beabejoja apie Lietuvos gelbė
jimo reikalingumą. Kiti žmo
nės pradėjo grūmot tokiems 
vadams; treti rūpinosi kaip 
mes kitus apie Lietuvos reika
lus pertikrinsim jei mes patys 
teberiogsome abejonėse. Bet 
tiems dviems prasišalius, vis
kas atsitaisė ir ėjo normaliai.

Reporteris. 

NEW BRITAIN, CONN.
Rugpj. 5 d. Laisvės Varpo 

Dailės dr-ja turėjo mėnesinį 
susirinkimą. Nutarta perstaty
ti daug puikių veikalų, ypatin
gai du su kuriais aš esu gerai 
susipažinęs.

Pirmas yra “Gyvenimo Ver
pete,” drama 6 veiksmų, kuri 
bus perstatyta rugpj. 14 d. Vei
kalas parstato Amerikos lietu
vių gyvenimą ir yra kiekvie
nam naudinga pamatyti. Ant
ras yra “Meilės Paslaptybės,” 
5 aktų (Įranta 6 atidengimuo
se. Veikalas perstato Rusijo
je lietuvių gyvenimą ir per ka
ręs pabėgusius studentus iš 
Lietuvos. Šis veikalas yra vie
nas iš puikiausių, todėl kiek- 
vianas išanksto rengkitės pa
matyti jį lošiant.

Reikalaudami teatrų knygu
čių rašykite:

J. Baltrukonis,
142 Tappan St., Keamev, N. J.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių veikimas.

Pas mus lietuviai visados 
smarkiai veikia. Atėjus vasa
rai visos draugijos sujudo ren
gti piknikus. Kiekvieną ne
dėldienį yra net keli piknikai.

Dabar visos organizacijos 
rangiasi prie seimų. Per savo 
susirinkimus jie renka delega
tus, komisijas ir įvairius dar
bininkus. Kiti-gi mokinasi te
atrus ir tt Vienu žodžiu sa
kant, visi stengiasi kad prisi
rengti kuopuikiausia.

Tautos Fondo ir R. Kryžiaus 
skyriai ir-gi smarkiai darbuo
jasi dėl tėvynės labo.

Bet ar-gi jau viską ir girsi. 
Jau trečias mėnuo kaip čia įsi
steigė vakarinė mokykla suau
gusiems, o mokinių lankosi 
vos keletas. Moksleiviai, ku
rie parvažiavę ant vakacijų 
vietoj pailsio vargsta mokin
dami tik kelias vpatas. Dabar 
klausymas ar jau lietuviai taip 
mokinti, kad nereikalauja mo
kslo? Tą klausymą atsakyki
te patys sau.

HUDSON, MASS.
Rugpj. 11 d. buvo lietuvių 

kooperacijos piknikas. Pikni
kas buvo puikus ir visi gražiai 
linksminosi. Paskui buvo pra
kalbos. Kooperacijos pirmi
ninkas prataręs kelius žodžius 
į publiką, perstatė kalbėtoją 
p. J. Morkūną, kad paaiškin
tų apie bendrovės gyvavimą. 
Bet kalbėtojas būdamas gir
tas, vietoj kalbėti apie biznį, 
pradėjo šmeižti katalikus, tikė
jimą, jų laikraščius ir rėkda
mas tvirtino, kad nors pats 
nesuprasdamas ką kad visi pa
eina iš “monkės.” Tai toks 
buvo Hudsono bolševiko spy
rius.

Tan Buvęs. 
GARDNER, MASS.

Prakalbos.
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kp. surengė prakalbas. Kalbė
jo gerb. Al. Račkus. Pirmoje 
savo kalboje plačiai išaiškino 
dabartinį Lietuvos padėjimą ir 
lenkų šunybes. Aiškino kaip 
jie gerinasi lietuviams, esą ge
riausi prieteliai, bet kitaip ma
no. Jie tik žiūri kaip paverg
ti Lietuvą Kalbėtojas taip
gi nurodė ir mūsų cicilikų dar
belius, kurie dirba daugiau dėl 
savo kišenės kaip dėl tautos 
gerovės. Nors daug jų buvo 
prisirinkę ir beabejo karšta 
jiems buvo, vienok, visi ramiai 
užsilaikė. Baigdamas kalbą,

Tas paša- gerb. kalbėtojas paklausė ar

kas neturi klausimų. Vienas 
iš tų mokslinčių davė klausi
mą, bet kalbėtojas gražiai at
sakė ir padarė nemažai juokų. 

Antru atveju kalbėjo apie S.
L. R. K. A., jos svarbą ir nau
dą, kurią neša kiekvienam ka
talikui. Po prakalbų buvo de- 
klemacijų ir kitokių pamargi- 
nimų. .

Publika buvo pilnai užganė
dinta.

Antanas.

BLOOMFIELD, N. J.
Lietuvos Vyčių Paterson ir 

Bloomfield, N. J. kp. buvo su
rengusios pikniką Bloomfielde 
rugpj. 10 d. Tai buvo vienas 
iš dižiausių piknikų šią vasa
rą šioj apielinkėj. Publikos 
buvo labai daug ir visi rodos 
buvo labai patenkinti, nes pro
gramas buvo gana ilgas ir įvai
rus. Susidėjo iš 3-jų chorų: 
Netvarko L. V. 29 kp. choro, 
Ilarrisono Birutės Bažnytinio 
•ch. ir Patersono 61 kp. L. V. 
cli. Buvo benai iš Netvarko 
L. V. 29 kp. ir Patersono L. V. 
61 kp. Base Bali grajino Pa
tersono vvičai su Brooklyno 
vyčių 49 kp.

Tarp kitų įvairumų buvo 
lenktynės ir tt.

Kas ką laimėjo.
Base Bali Brooklyniečiai 49 

kp. sumušė į pelenus Paterso- 
niečius. Lenktynėse iš vai
kinų ir-gi Brooklynietis laimė
jo. Merginos greičiausios Pa
tersono, pralenkė visas kitas. 
Už dainas gavo geriausią kre
ditą Harrisono B. B. Choras.

Minėto choro dainos buvo la
bai patrijotiškos. Tik ant ne
kuriu dainų balso negalėjo iš 
karto gerai paimti. Mat be 
pijano. Vedėjas to šaunaus 
choro yra V. Šereika. Pater
sono ir-gi gerai dainavo, tik 
netokios judinančios dainos; 
vedėjas B. Nekrašas. Netvarko 
ir-gi pusėtinai sudainavo kele
tą dainelių, vedėjas J. Banis. 
Pabaigoje visi chorai sudaina
vo keletą dainelių ir Lietuva 
Tėvynė Mūsų. Tuomi užsibai
gė vakaras. Taip-gi benai jau 
gerai graija ir linksmino pub
liką visą laiką. Lietuviškų 
žaislų rodos tik Harisoniečiai 
parodė. Į keletą publika ati
džiai žiūrėjo. Vis-gi Harriso
no jaunimas gerai pasirodė, 
pilnas lietuviškos dvasios ir 
patrijotiškumo.

Apie 8 vai. pradėjo linksmi 
visi skirstytis namo.

Gaspadorium ir vedėju buvo 
p. Staknis iš Bloomfield, N. 
J.

Ten buvęs Vytis.

SEIMŲ ATIDARYMAS.
Amerikos Lietuvių Federa

cijos Kongreso Atidengimo ce
remonijos prasidės 18 d. rug- 
piučio, Šv. Kazimiero Bažny
čioje, 9:30 ryte. Ceremonijose 
dalyvauja Jo Malonybė T. D. 
Beaven, D. D. Springfieldo 
vyskupas ir daugelis kitų as
menų. Asistoje dalyvauti yra 
pakviesti šitie asmenys: — Ce- 
lebratas — Kun. J. Ambotas, 
Pamokslininkas — Kun. P. 
Bučvs, Dijakonas — Kun. P. 
Virmauskas, Subdijakonas — 
L Kavaliauskas. Prie Vysku
po Sosto: kunigai V. Dargjs ir 
J. Kaulakis.

Žemesnėji asista — klerikai: 
J. Navickas, J. Bakšys, J. Si
manavičius ir V. Damašas.

Posėdžiai prasidės 10:30 va
landą. (Tąsa seka programe).

DELEGATAMS ŽINOTINA.
Atvykusieji delegatai gali 

apsistoti šituose viešbučiuose:
“Bankroft Hotel”,

Franklin st. ties City Hali.

“Warran Hotel”,
Front st., netoli stoties

Visas telegramas, laiškus 
kongresams adresuokite:

LIETUVIŲ KONGRESAS,
41 Providence Stree, 

Worcester, Mass.

Lietuvių Bažnyčia ir posė
džiams svetainė yra ant kam
pų providence & WaveTley st. 
(Iš stoties po dešinei tiesiog i 
kalną; reikia paeiti pėstiems 
apie 7 minutes.
Kongraso Rengimo Komisija.

Fore.gr
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dūksta!

Ten buvęs Vytis.

Kas pri- 
nereikės

Latvijos valdžia Amerike ga
vo pasiskolinti $60.000.000.

Kerenskį, buvęs Rusijos pre- 
mieras, atvyko Vienon, Aus
trijos sostinėm

LIETUVOS LIETUVIAI 
APIE AMERIKOS 

LIETUVIUS.

JIE APIE MUS.

Dar keis- 
sumany- 
Seimo.” 
sumany-

Eina ii So. Boston’o numin
tais, ketvergaia ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
tų tv. Juozapo Darbininkų Su

“DARBININKAS”
<The Worker)

The uiinuaman tn-weekly pa- 
per. rubiished every Tuesday, 

and Saturday by St. 
Joseph's Lithuanian R.-C. Asso- 
M»uon of Labor.

SUBSCRIPTION KATES-
Tearly ..........................................$3.00
Boston and suburbs...................4.00
i moaths ....................... 1.50
Fore; gi: countries yearly . ...4.2o

Pažvelgę atgal, į tai, ką 
mes Amerikos lietuviai nu
veikėme karės metais dėl 
Lietuvos, tai žinoma turė
sime pripažinti, kad nepa- 
darėm tiek, kiek mes Am. 
lietuviai išgalėj om. Bet vis
gi mūsų darbo vaisiai yra Į 
žymūs. Gal jums buvo užė
jus mintis apie tai, ką Lie
tuvos lietuviai mano apie 
mus, apie mūsų darbą. 
Kaikam gal net užėjo min
tis, kad jau panorėti Lietu
vos dėkingumo už savo dar
bus dėl jos. Iš atėjusių iš 
Lietuvos laikraščių randa
me straipsnių apie Ameri
kos lietuvius. Su keletu su
pažindinsime savo skaityto
jus ir vilimės, kad tos iš
traukos pas skaitytojus su
kels daug įvairių minčių ir 
jausmų. Pacituosime iš 
Kauniškės “Lietuvos,” kuri 
yra kaipir valdiškas orga
nas. Tasai laikraštis num. 
56, kovo 18 d. š. m. įžangi
niame straipsnyje rašo:

“Amerikoje susispietė pa
ti didžiausia mūsų tautiečių 
kolonija, Amerikoje lietu
viai išsiauklėjo demokrati
jos idėjas ir jas skleizdavo 
tarp mūsų gaivindami viltį 
ir čia Lietuvoje susilaukti 
tokios laisvės, kokia yra ten, 
už jurių-marių. Amerikos 
Lietuvių tarpe pati savaime 
gimė idėja Lietuvos nepri
klausomybės ir buvo pradė
ta vardan jos kovoti ir dirb
ti.”
Num. 65 kovo 29 d. š. m. 

minėtame laikraštyje indėta 
Amerikos “Lietuvos Lais
vės Legionų” komiteto kab- 
legrama. kurioj krašto ap
saugos ministeriui praneša
ma, kad sutarta iš Ameri
kos kariuomenės sugrįžusių 
kareivių ir šiaip jaunuolių 
sutverti Lietuvos Laisvės 
Legionus; Šalę tos kableg
ramos indėta ilgokas straip
snis, kur be kito ko rašo
ma r

“Jau ne nuo šiandien mes 
žinome Amerikos lietuvius. 
Esant kokiam didesniam 
reikalui, Amerikos lietuviai 
visados atsiliepdavo pilna 
sauja dolerių. Amerikos lie
tuviai savo būdu, palyginti, 
dideliai skiriasi nuo lietuvių 
Lietuvoje, nes Amerikoje 
jie tapo grynais praktikos 
žmonėmis. Bet vis tik Lie
tuvos bei gimtinės niekuo
met neužmiršta. Amerikos 
lietuviai šelpė ir šelps. Ke
lios dienos atgal jau buvo 
pranešta, kad Amerikos lie
tuviai Lietuvos Raudona
jam Kryžiui surinko per mi
lijoną markių.”
Viršuje paduotus kompli

mentus imkite, kaip sau no
rite. Bet dabar apsišarvo
ję kantrybe, perskaitykite 
ilgesnę citatą iš ilgo straips- j 
nio antgalviu “Amerikos

Lietuviai.” Tasai straips
nis tilpo num. 98, gegužio 10 
d. š. m. Ten rašoma:

“Amerikos lietuviai kru
vinų karo gaisrų nematė, ar- 
motų staugimo negirdėjo — 
mirties vaisių nepažįsta. To
dėl ir visame Amerikos lie
tuvių darbe ir dvasioj nėra 
reikalingo rimtumo ir pat
varos. Tuo tarpu, kai Di
džiosios Lietuvos spaudoj 
aiškus valstybinis sąmonės 
augimas ir kuriamoji išmin
tis ir darbo gyvendinimas, 
Amerikos lietuvių spaudoj 
visur, visur — dar vien tik 
agitaciniai straipsniai ir 
partijų barniai Kiek jau 
kartų Amerikos lietuviai 
bandė susijungti, kad galė
tų tarti bendrą lietuvių žo
dį, ir po kiekvienos tokios 
pradžios partijinės rietenos 
dar labiau įbingdavo. ‘Kai
rieji’ ‘dešiniųjų’ kratos, 
kaip velnias kryžiaus, ‘deši
nieji,’ turėdami daugiau 
‘nesugriaunamų argumen
tų,’ į nulaidžią santaiką ne
labai tesi veržia, o vidurys, 
vadinamieji tautininkai kry
psta tai šen, tai ten, kad tik 
galingesnį lietuvių žo
dį galėtų tarti, bet tuos jų 
pradžios darbus ir ‘kairieji’ 
ir ‘dešinieji’ pasitinka su 
‘atitinkamu’ nepasitikėjimu. 
Ir išeina ‘lydys, vėžys ir 
gulbė.’ Ir vienij ir kitų no
rai nebūtų negeri, jei juos! 
sąmojingai gyvendintų. Bet 
viso darbo vaisius — Ame
rikoj susidarė keletas lietu
vių tarybų, kurios preten
duoja atstovauti visų lietu
vių reikalus, kurios siunčia 
į Europą savo atstovų Lietu
vos reikalais rūpintis, o tie 
atstovai tarpusavy susitarti 
nepajėgia. Visa tai sako, 
kad norai geri yra, bet kad 
tie norai gyvo gyvenimo rei
kalų nujautimo ir valandos 
reikšmės supratimo — dar 
nepriaugo.

‘ ‘ Amerikoj plačiausia ži
noma, kaip minėta trys svar
biausios srovės — ‘dešinieji’ 
vaizduojantieji Didžiosios 
Lietuvos krikščionių demo
kratų ir katalikų partijas, 
tautininkai, ir socialistai.

- Socialistai vistik, galų gale 
‘apsisprendė’ — persiskyrė, 
kurie remias Lietuvos Vals
tybės pagrindu — sau, ku
rie remias ‘bolševizmo kar
žygių žygiais’ — sau. Ame
rikos lietuviai bolševikai lei
džia “Laisvės” laikraštį, 
Pruseikos ir Paukščio (pse
udonimai) redaguojamą. 
Tieji laikraštininkai, visu 
uolumu bolševikuojanti, ne
jaučia po savo kojų gyvo pa
mato; negyvenę bado ir 
chaoso šaly, neturi jokios 
gyvenimo praktikos ir jų 
bolševizmas atrodo tik dar
bu tokiuo pat, kuriuo musė 
visą dirvoną išarė...

“Kita socialistų srovė su 
Grigaičiu, Jurgelioniu, Mi- 
chelsonu, Gugiu prieky, lei
džianti savo organus ‘Nau
jienos’ ir ‘Keleivis,’ yra kur 
kas stipresnė ir aiškiai re
mia Lietuvos Valstybės rei
kalą. Pavyzdžiui ‘Keleivio’ 
redakcija Lietuvos pirmojo 
koalicinio Ministerių Kabi
neto atsišaukimą atsispaudi- 
no ir išsiuntinėjo visiems sa
vo skaitytojams, pareikšda
ma minėtam Kabinetui aiš
kaus pasitikėjimo. Šitie so
cialistai randa galima kar
tais susitarti dėl bendro lie
tuvių darbo ne tik su tauti
ninkais, bet ir su dešiniai
siais. Pavyzd, tos visos trys 
srovės bendrai sustatė ir pri
ėmė rezoliuciją, kur protes
tuoja prieš lenkų ir bolševi
kų veržimąsi į1 Lietuvos že
mę, kurią vėliau įteikė Ame
rikos parlamento atstovams. 
Arba Bostoniečiai (daugiau
sia Valstybėj orientavimos 
socialistai) buvo sumanę su
šaukti ‘Pašalpinį Amerikos 
Lietuvių Seimą.’ Pasitari
muose dėl sušaukimo daly
vavo vėl tųjų trijų srovių 
atstovai, ir tik dešiniems 
griežtai užsispyrus prieš, iŠ 
to sumanymo nieko neišėjo.

“Tarp bolševikų ir vals
tybinio orientavimos socia
listų joks ryšys, joks kon

taktas nėra įmanomas. ŠiuoĮnome protesto mitinge soci
jalistai, kaip žvėrys staugė, 
kad nereikia protestuoti 
prieš bolševikus, 
čiau skamba apie 
mą “Pašalpinio 
Kaip žinome tas 
mas net So. Bostono lietu
vių gyvenime tebuvo mažu 
burbulėliu, o jis išpučiamas, 
kaipo labai didelis daiktas. 
Dar keisčiau išrodo, kad 
valdžios oficiozas išveda, 
būk “tik dešiniems griežtai 
užsispyrus prieš, iš to su
manymo nieko neišėjo.” To
kio laikraščio redaktorius 
jau bent tą turi suprast, kad 
svarbūs dalykai, apiman
tys visus lietuvius negali 
būt įvykinti kadir “dešinie
ji” atsižadės “griežto užsi
spyrimo.” Juk mes turime 
įsigyvenusias Tarybas, Fon
dus, didžias organizacijas 
ir per jų galvas, negalima 
veikti darbuose, kurie turi 
apimti plačią visuomenę. Į 
ką tai būtų panašu, koks 
tas mūsų veikimas būtų, jei 
bile kolonija galėtų šaukti 
Amerikos lietuvių pašalpi- 
nius ir kitokius seimus. Jei 
čia kiekviena kolonija sa- 

! vintus teisę šaukti Ameri
kos lietuvių seimus ir tartis 
apie darbus, kurie turi būt 
atliekami visų kolonijų lie
tuvių, tai ir Lietuvos aps- 
kričiams, net parapijoms 
reikėtų pripažinti panašias 
teises ir nepaisyti centrali- 
nės valdžios. Kas iš to išei
tų?

Paminėtieji aname Straip
snyje Gugis ir Jurgelionis 
yra bebalsiai Amerikos lie
tuvių visuomenėj. Gugis 
tuo tik pasižymėjo, kad sa
vo laišku į Amerikos Rau
donąjį Kryžių pirmas pra
dėjo trukdymą Lietuvių 
Dienos pinigų išsiuntimą. 
Grigaičio inicijatvva buvo 
surengtos biaurios ablavos 
prieš garbingą vysk. Pr. 
Karevičių.

Kuomet tie trukdytojai 
išganingo Lietuvai darbo iš
giriami, tai tie, kurie su 
didžiu uolumu darbavosi ir 
kurie didžiausias aukas dėl 
Lietuvos klojo negauna jo
kio kredito. Ar tai nepasi- 
tyčiojimas iš geni žmonių 
pasiaukojimo.

Bet kodėl pirmiau Lietu
vos oficiozas kitaip buvo at
siliepęs apie Amerikos lie
tuvius? Mes spėjame, kad 
buvo taip: Karuža Lietu
voje gal buvo, gal nebuvo, 
bet Namševičius buvo. Ta
sai, spėjame ir teikėsi “pa
informuoti” Kauniškės 
“Lietuvos” štabą apie Ame
rikos lietuvius ir to pasek
mė buvo anas pilotiškas A- 
merikos lietuviams verdik
tas.

atvėju Amerikos bolševikai 
pranešė net Kapsukų... Va
dinamieji tautininkai yra la
biausiai susirūpinę Lietuvos 
reikalais ir aiškiausiai re
mia Lietuvos Valstybės pa
grindų.

“ ‘Lietuvos’ (Amerik. lei
džiam.) Nr. 39 paduodama 
žinia, kad Lietuvių Susivie
nijimo Amerikoj ir Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės kelios 
kuopos sutarusios sušaukti 
visų Amerikos Lietuvių Sei
mą, nes žmonės esu nepaten
kinti partiniu suskaldymu. 
Esą įvairiuose komitetuose 
surinkta daug pinigų, kurie 
guli be naudos. Seimas ga
lėsiąs tuos pinigus tinkamai 
sunaudoti ir sėkmingai dirb
ti Lietuvos labui. Beto, ga 
lėsiąs tarti galingą protesto 
žodį lenkams.

“Amerikos laikraščiai de
da daug pranešimij apie ski
riamą lietuvių kariuomenei 
lavinti dienas. Matyti, lietu
vių kariuomenė smarkiai 
organizuojama. Vienos ka
riuomenės dalies yra toksai 
pavadinimas: Didžio Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto 
‘Leibgvardija I Raitelių Di
vizija.’ Esama ir lietuvių 
oro skraidytojų, kurių du 
tarnauja Dėdės Šamo armi
joj, o trečias — mergina O- 
na Doraitė lakstanti Argen
tinoj.”
Juokas ir pyktis ima to

kius daiktus skaitant dar-gi 
Lietuvos valdžios oficioze. 
Jei tą sulyginsime su tuo, 
kas buvo rašyta apie Ameri
kos Lietuvius kovo mėn., tai 
pamatysime, kad Kauniškė 
“Lietuva” sprendžia apie 
mus nelyginant neregiai a- 
pie dramblį. Vienas nere
gįs palietęs dramblio šoną, 
sako dramblis esąs kaip sie
na; antras palietęs iltį, sa
ko dramblis esąs, kaip stik
las; trečias palietęs uodegą, 
sako dramblis esąs, kaip vir
vė ir tt.

Tai pilotiškas verdiktas 
Amerikos lietuviams — iš
teisinimas Barabošių ir pa
niekinimas uoliausiųjų, la
biausia pasiaukavusiųjų 
Lietuvai žmonių.

Ką-gi Amerikos lietuvių 
socijalistai dėl Lietuvos nu
veikė, kad Kauniškė “Lie
tuva” tokį kreditą atiduo
da. U-gi trukdė kiekvieną 
naudingą Lietuvai darbą, 
šmeižė ir niekinot Lietuvos 
valdžią, tyčiojasi iš Lietu
vos neprigulmybės. “Kelei
vis” talpindamas Lietuvos 
valdžios pirmą atsišaukimą 
padarė šitokią pastabą: “Iš 
atsišaukimo matyt, kad vy
riausiu tos milicijos tikslu 
statoma palaikymas Smeto- 
nos-Yčo valdžios. Nors at
sišaukimas buvo rašytas 11 
lapkričio ir, kaip rodos, to
ji ‘valdžia’ iš Lietuvos jau 
pabėgo, bet vis dėlto ame
rikiečiams žingeidu bus iš
girsti, kaip sumaningai at
žagareiviai pienavo pagrie
bti Lietuvą savo kontrolėn, 
kaip gudriai jie kalbėjo į 
žmonių jausmus.” Kuomet 
Lietuvos valdžia, bolševi
kams užėmus Vilnių, persi
kėlė Kaiman, tai išleido 
naują atsišaukimą ir “K.” 
dėdamas tą atsišaukimą pa
sakė: “Mes esame linkę ma
nyti, kad bolševizmas turi 
daug daugiau šansų, nes jis 
eina su revoliucijos ūpu.” 
Tasai šlamštas atkartotinai 
skelbė, kad Lietuvai nerei
kia neprigulmybės, o kad 
jai geriausia dėtis su Rusi
ja. Aname Kauniškės “Lie
tuvos” straipsnyje minima 
apie protestų, trijų srovių 
išneštą prieš lenkus ir bol
ševikus.
apie So. Bostoniečių rezo
liucijų. Kaip visi gerai ži-

Čia matyt einasi

LAWRENCE,

Prez. Wilson pasiuntė aštrių 
notų Meksiko prez. Caranzai. 
Notoj sakoma, kad Suv. Vals
tijų valdžia bus priversta kei
sti savo atsinešimų į Meksika, 
jei ten nebus prideramos ap
saugos amerikonams.

kurs/Kunigaikštis Juozas, 
dabar yra Vengrijos galva pa
sakė, . kad jis nepajudihs nei 
piršto, kad tapti karalium. 
Norįs tik, kad būtų sušauktas 
Steigiamasis Seimas.

Vokietijos valdžia formaliai 
paskelbė naujų konstitucijųų, 
valdininkai prisiekė jos laiky
tis ir Steigiamasis Seimas da
bar vadinsis Reichstag.

Geros pasekmės.
Didžiausis, kvapus žiedas iš

dygo Lawrence’o lietuvių šir
dyse tai iš pasekmių LDS. Aps. 
Išvažiavimo. Visi juom gėrisi. 
Ir geidžia daugiau tokių išva
žiavimų. Išvažiavimo bilos 
tvarkomos. Matyti kad gryno 
pelno atneš tiek kiek Vyčių 
Aps. Išvažiavimas atnešė.

Vietinė LDS. kuopa turėjo 
utai ninke susirinkimų. Nuta
rė važiuoti į antrų LDS. Aps. 
išvažiavimą prie Worcesterio. 
Nutarė paimti du troku. Ir pa
siryžti virvės traukime visus 
pereiti. Buvo šnekama ir pa
geidaujama kad ateinantį L. 
D. S. išvažiavimą vadovautų 
galingasis Worcesteris. Iš 
Lavrence negalės daugiau va
žiuoti kaip keli trokai, nes toj 
dienoj Lavvrence bus kun. Šim
kaus antros primicijos ir Law- 
rence’o gaspadinės ruošia pri- 
micijantui didžiausį bankietą 
Išvažiavimų Name.

24 d. rugpj. bus čia didelės 
bažnytinės ir svietiškos iškil
mės. Gerb. kun. Jurgis Šim- 
kus laikys čia antras primici
jas ir suteiks žmonėms savo 
palaiminimą. T. F. skyrius 
turės tą dieną savo išvažiavi
mą parapijos parke ir kels po- 
kilį primicijanto pagerbimui. 
Viršiausia šeimininke tame iš
rinkta kuopos raštininkė p-lė 
Monika Taresevičiutė. Jos se
serys ir kitos Lawrence’o įžy
mios virėjos pagelbės jai tame. 
Pietūs bus po $1.00. 
sidės pietų įsteigime 
ekstra iškaščių.

Blaivininkai tresbi
Nes jų išvažiavimas 17 d. rug
pjūčio. Jie yra pasiryžę pa
tys padaryti visokių blaivhj 
gėrvmų. Tą jie ir daro per die
nas naktis. Baksus stumdo, 
bačkas ritinėja, bonkas skam
bina. Turi jie tikrą blaivų bra
vorą. Tie gėrimai bus išvažia
vime pirma statomi ant paro
dos, po tam parduodami ger
ti. Gerb. kun. Juškaitis su
tvėrėjas šios kuopos yra pasi
žadėjęs su prakalba.

Uoliai renka drabužius.
Pridengs nuogus. Raudono

jo Kryžiaus Lietuvoje šelpėjai, 
sujudinti gerb. kun. J. Petrai
čio, daro Lawrence nuodug
nią drapanų rinkliavą Lietu
vos varguoliams. Pirmą tame 
reikale turėjo susirinkimą sa
vaitė atgal. Jame padaryta 
pirmi darbo žingsniai. Išrink
ta komisija, pakviesta tauti
ninkai kaipo partija į darbą ir 
tt. Antras susirinkimas tame 
dalyke buvo 12 rugpj. Paaiš
kėjo, kad nuo miesto leidimas 
Ir užuojauta tam darbui gauta. 
Majoras ir 12 kitų miestiečių 
įtraukta komitetan. Ugnege- 
snamiai (Fire Stations) bus 
stotis drapanų sudėjimui. Už- 
registruota daug vežimų ir rin
kėjų. Nutarta turėti specialį 
rinkimą daryti subatoje 16 d. 
rugpj. O abelnas rinkimas tę
sis 2 savaiti: nuo rugpj. 14 iki 
30. Žodžiu, viskas gatava 
tam darbui. Pėtnyčioj dar vi
si sueis pasirinkt gatves.

Tautininkai ne. Susirinki
me paklausta ar yra perduotas 
užkvietimas tautininkams. Ko
misija pasakė perdavusi laišką 
ponui J. Sakevičiui su paaiški
nimu, kad tas laiškai užkvie- 
čia tautininkus kaipo partijos 
šakas, i. e. Tautininkų centra- 
linių organizacijų kuopas, kad 
jie parodytų Lavrrence kų nors 
kaipo srovės veikėjai. Klausta 
ar yra iš tautininkų partijos 
atstovai. Atsiliepė, yra. Pa
klausta vardas. Atsakyta, Pa
klausta kokių tautininkų kuo
pų atstovauja Pasakė, nieko- 
kių, tik kaipo vpata dalyvau
jąs. Paklausta ar daugiau nė
ra kas iš tautininkų srovės — 
ar nežino kų tos sriovės į šį 
darbų atsinešimų. Žmogus at
sikėlė ir sako: “Man Sekevi- 
čius sakė, kad tame dalyke 
jis šauks draugijų susirinkimų, 
ištirs ar tas dalbas bus reika
lingas ir tada palei visuomenės 
nusprendi elgsis.”

kymas užkūrė visus. Kuni
gas pavadino juos atsakan
čiais vardais, kad vis dar te- 
beabejoja apie Lietuvos gelbė
jimo reikalingumą. Kiti žmo
nės pradėjo grūmot tokiems 
vadams; treti rūpinosi kaip 
mes kitus apie Lietuvos reika
lus pertikrinsim jei mes patys 
teberiogsome abejonėse. Bet 
tiems dviems prasišalius, vis
kas atsitaisė ir ėjo normaliai.

Reporteris.

NEW BRITAIN, CONN.
Rugpj. 5 d. Laisvės Varpo 

Dailės dr-ja turėjo mėnesinį 
susirinkimą. Nutarta perstaty
ti daug puikių veikalų, ypatin
gai du su kuriais aš esu gerai 
susipažinęs.

Pirmas yra “Gyvenimo Ver
pete,” drama 6 veiksmų, kuri 
bus perstatyta rugpj. 14 d. Vei
kalas parstato Amerikos lietu
vių gyvenimą ir yra kiekvie
nam naudinga pamatyti. Ant
ras yra “Meilės Paslaptybės,” 
5 aktų drama 6 atidengimuo
se. Veikalas perstato Rusijo
je lietuvių gyvenimą ir per ka
ręs pabėgusius studentus iš 
Lietuvos. Šis veikalas yra vie
nas iš puikiausių, todėl kiek- 
vianas išanksto rengkitės pa
matyti jį lošiant.

Reikalaudami teatrų knvgu- 
čių rašykite:

J. Baltrukonis,
142 Tappan St., Kearney, N. J.

kas neturi klausimų. Vienas 
iš tų mokslinčių davė klausi
mų, bet kalbėtojas gražiai at
sakė ir padarė nemažai juokų. 

Antru atvėju kalbėjo apie S.
L. R. K. A., jos svarbų ir nau
dų, kurių neša kiekvienam ka
talikui. Po prakalbų buvo de- 
klemacijų ir kitokių pamargi- 
nimų..

Publika buvo pilnai užganė
dinta.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių veikimas.

Pas mus lietuviai visados 
smarkiai veikia. Atėjus vasa
rai visos draugijos sujudo ren
gti piknikus. Kiekvieną ne
dėldienį yra net keli piknikai.

Dabar visos organizacijos 
rangiasi prie seimų. Per savo 
susirinkimus jie renka delega
tus, komisijas ir įvairius dar
bininkus. Kiti-gi mokinasi te
atrus ir tt Vienu žodžiu sa
kant, visi stengiasi kad prisi
rengti kuopuikiausia.

Tautos Fondo ir R. Kryžiaus 
skyriai ir-gi smarkiai darbuo
jasi dėl tėvynės labo.

Bet ar-gi jau viską ir girsi. 
Jau trečias mėnuo kaip čia įsi
steigė vakarinė mokykla suau
gusiems, o mokinių lankosi 
vos keletas. Moksleiviai, ku
rie parvažiavę ant vakacijų 
vietoj pailsio vargsta mokin
dami tik kelias vpatas. Dabar 
klausymas ar jau lietuviai taip 
mokinti, kad nereikalauja mo
kslo? Tą klausymą atsakyki
te patys sau.

BLOOMFIELD, N. J.
Lietuvos Vyčių Paterson ir. 

Bloomfield, N. J. kp. buvo su
rengusios pikniką Bloomfielde 
rugpj. 10 d. Tai buvo vienas 
iš dižiausių piknikų šią vasa
rą šioj apielinkėj. Publikos 
buvo labai daug ir visi rodos 
buvo labai patenkinti, nes pro
gramas buvo gana ilgas ir įvai
rus. Susidėjo iš 3-jų chorų: 
Nevarko L. V. 29 kp. choro, 
Harrisono Birutės Bažnytinio 
•ch. ir Patersono 61 kp. L. V. 
ch. Buvo benai iš Nevarko 
L. V. 29 kp. ir Patersono L. V. 
61 kp. Base Bali grajino Pa
tersono vvičai su Brooklyno 
vyčių 49 kp.

Tarp kitij įvairumų buvo 
lenktynės ir tt.

Kas ką laimėjo.

Base Bali Brooklyniečiai 49 
kp. sumušė į pelenus Paterso- 
niečius. Lenktynėse iš vai
kinų ir-gi Brooklynietis laimė
jo. Merginos greičiausios Pa
tersono, pralenkė visas kitas. 
Už dainas gavo geriausią kre
ditą Harrisono B. B. Choras.

Minėto choro dainos buvo la
bai patrijotiškos. Tik ant ne- 
kurių dainų balso negalėjo iš 
karto gerai paimti. Mat be 
pijano. Vedėjas to šaunaus 
choro yra V. Sereika. Pater
sono ir-gi gerai dainavo, tik 
netokios judinančios dainos; 
vedėjas B. Nekrašas. Netvarko 
ir-gi pusėtinai sudainavo kele
tą dainelių, vedėjas J. Banis. 
Pabaigoje visi chorai sudaina
vo keletą daineliij ir Lietuva 
Tėvynė Mūsų. Tuomi užsibai
gė vakaras. Taip-gi benai jau 
gerai graija ir linksmino pub
liką visą laiką. Lietuviškų 
žaislų rodos tik Harisoniečiai 
parodė. Į keletą publika ati
džiai žiūrėjo. Vis-gi Harriso- 
no jaunimas gerai pasirodė, 
pilnas lietuviškos dvasios ir 
patrijotiškumo.

Apie 8 vai. pradėjo linksmi 
visi skirstytis namo.

Gaspadorium ir vedėju buvo 
p. Staknis iš Bloomfield, N. 
J.

HUDSON, MASS.
Rugpj. 11 d. buvo lietuvių 

kooperacijos piknikas. Pikni
kas buvo puikus ir visi gražiai 
linksminosi. Paskui buvo pra
kalbos. Kooperacijos pirmi
ninkas prataręs kelius žodžius 
į publiką, perstatė kalbėtoją 
p. J. Morkūną, kad paaiškin
tą apie bendrovės gyvavimą. 
Bet kalbėtojas būdamas gir
tas, vietoj kalbėti apie biznį, 
pradėjo šmeižti katalikus, tikė
jimą, jų laikraščius ir rėkda
mas tvirtino, kad nors pats 
nesuprasdamas ką kad visi pa
eina iš “monkės.” Tai toks 
buvo Hudsono bolševiko spy
rius.

f

SEIMŲ ATIDARYMAS.
Amerikos Lietuvių Federa

cijos Kongreso Atidengimo ce
remonijos prasidės 18 d. rug- 
piučio, Šv. Kazimiero Bažny
čioje, 9:30 ryte. Ceremonijose 
dalyvauja Jo Malonybė T. D. 
Beaven, D. D. Springfieldo 
vyskupas ir daugelis kitų as
menų. Asistoje dalyvauti yra 
pakviesti šitie asmenys: — Ce- 
lebratas — Kun. J. Ambotas, 
Pamokslininkas — Kun. P. 
Bučvs, Dijakonas — Kun. P. 
Virmauskas, Subdijakonas — 
L. Kavaliauskas. Prie Vysku
po Sosto: kunigai V. Dargjs ir 
J. Kaulakis.

Žemesnėji asista — klerikai: 
J. Navickas, J. Bakšys, J. Si
manavičius ir V. Damašas.

Posėdžiai prasidės 10:30 va
landą. (Tąsa seka programe).

Tan Buvęs. 
GARDNER, MASS.

Prakalbos.

Liepos 26 d. ŠLRKA. 162 
kp. surengė prakalbas. Kalbė
jo gerb. Al. Račkus. Pirmoje 
savo kalboje plačiai išaiškino 
dabartinį Lietuvos padėjimą ir 
lenkų šunybes. Aiškino kaip 
jie gerinasi lietuviams, esą ge
riausi prieteliai, bet kitaip ma
no. Jie tik žiūri kaip paverg
ti Lietuvą. Kalbėtojas taip
gi nurodė ir mūsų cicilikų dar
belius, kurie dirba daugiau dėl 
savo kišenės kaip dėl tautos 
gerovės. Nors daug jų buvo 
prisirinkę ir beabejo karšta 
jiems buvo, vienok, visi ramiai 
užsilaikė. Baigdamas kalbą, 

Taa paša- gerb. kalbėtojas paklausė ar

DELEGATAMS ŽINOTINA.
Atvykusieji delegatai gali 

apsistoti šituose viešbučiuose:

“Bankroft Hotel”,
Franklin st. ties City Hali.

“Warran Hotel”, 
Front st., netoli stoties

Visas telegramas, laiškus 
kongresams adresuokite: 

LIETUVIŲ KONGRESAS, 
41 Providence Stree, 

Worcester, Mass.

I i

Lietuvių Bažnyčia ir posė
džiams svetainė yra ant kam
pų providence & Waverley st. 
(Iš stoties po dešinei tiesiog Į 
kalnų; reikia paeiti pėstiems 
apie 7 minutes.
Kongreso Rengimo Komisija.

J 1l



L D. S. REIKALAI. L. D. 8. CENTRO ATSKAITA.
Išlaidos nuo rugpjūčio 1 d. 1918 iki rugpjūčio 1 d. 1919.

L. D. S. CONN. APSKRIČIUI 
ŽINOTINA.

Šiuomi pranešu gerb. kuo
poms, jog aš negaliu atstovau
ti Conn. LDS. Apskritį būsian
čiame LDS. Kongrese, į kurį 
buvau išrinktas ir labai norė
jau tai išpildyti. Šiandie daly
kai virto kitaip: mano aplin
kybės persimainė. Todėl , da
bar negaliu tos užduoties atlik
ti. Aš tikiuos, kad sutiks vi
si, ant to kad aš savo vieton 
įgalioju p-lę Oną Černiauskai
tę, mūši] Apskričio raštininkę. 
Ji visur savo darbą gerai at
lieka, aš tikras, kad ji ir ši
tą užduotį atĮiks kogeriausia.

I
Pirm. A. B. Jakštys.

CHICAGO, ILL.

Rugpj. 10 d. LDS. 25-ta kp. 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimą. Nutarta prisidėti prie 
bazaro, kuris yra rengiamas 
parapijos naudai. Visus dar
bus atlikti išrinkti pp. A. Stra
zdas ir K. Breivė.

Toliau išrinkti delegatai į 
busimąjį LDS. seimą. Delega
tu išrinktas p. J. Šimkus.

P. V. Jodelis išdavė rapor
tą iš apskričio suvažiavimo. 
Paaiškėjo daug naudingų da
lykų LDS. organizacijai.

Per šį susirinkimą prisirašė 
1 naujas narys Stasys Jusevi- 
-čius. šįmet mūsų kuopa ge- 
rai gyvuoja, tik mūsų kores
pondentai apsnūdę.

P. V.

CHICAGOS LIET. DARB. 
SĄJUNGOS KUOPŲ 

ĮNEŠIMAI 
į Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Ketvirtąjį Seimą atsibu

siantį rugsėjo 18, 19, 20, 
1919, Worcester, Mass.

1. Nutarta į Streikerių Fon
dą vietoje mokėti priverčiamai 
kaip dabar po 25c., kad būtų 
mokama po $1.00 į metus ir pa
likti liuosnoriai.

2. Kad Finansų Raštininkas 
būti? atskirtas nuo Adminis- 
tratorystės.

3. Kad būtų išrinkta tam tik
ri Direktoriai, kurie tvarkytų 
biznį, o ne Centro Valdyba, gi 
Centro Valdyba vien tik užsi
imtų auginimu organizacijos.

4. Kad būtų galima greičiau 
įsisteigti nuosavą namą, patar
tina, kad viena ypata važinė
ti? po kolonijas su prakalbomis 
ir rinktų aukas, kaip tai: ski
riant tai ypatai arba rinkėjui 
10 nuoš.. paskiau aukuotojams 
kas duos $1 parūpinti tam tik
rą paliudijimą, kas aukaus $5 
įrašyti Į tam tikrą leidžiamą 
knygą, kas aukuos $25, pa
veikslą patalpinti, kas $50, tai 
paveikslas didesnis su parašu 
tilpti? albume, kuris būtų lei
džiamas, kas $100 tai paveik
slą pakabinti viešoj vietoj 'ta
me name.

5. Įsteigti Knygų Leidimo 
Skyrių su metiniu mokesčiu 
$1.50 knygų davimo vertės $3.

Lietuvių Darbininku
Chicagos Apskritys.

.. Kuopos 20, 25, 29, 49, 57, 60 
M. Mažeika, P:rmininkas. 
M. L. Gurinskaitė, Rast.

L. D. S. CENTRO ATSKAITA NUO RUGPJ. 1 D. 1918 
IKI RUGPJ. 1 D. 1919.

(Tąsa)

INEIGOS GEGUŽIO MENESIO 1919 M.
Geg. 14, 67 kp. Albany, N. Y. ..

y y

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

y y

99

yy

yy

y y

yy

yy

yy

y y

yy

y y

y y

y y

y y

yy

y y

yy

99

yy

9 9

yy

99

99

9 9

99

99

99

99

99

99

14, 55 kp. DuBons, Pa..............
14, 2 kp. Montello, Mass. .
14, 73 kp. Linden, N. J. ...
14, 63 kp. Racine, Wis. ...
14, 5 kp. Waterbury, Conn.
14, 60 kp. Naugatuck, Conn, 
14.
14,
14,
14,
16,
16,

64
70
29
56

. .2.80 

..8.40 

..6.60 

..3.40 
/6.60 
.32.80 
..1.00

kp. Akron, Ohio...................... 9.00
kp. Lawrence, Mass............ 12.30
kp. Chicago, III...................... 8.15
kp. Hudson, Mass................. 2.00

53 kp. Homestead, Pa.................4.60
3 kp. Norwood, Mass................. 9.70

16, 39 kp. Bridgeport, Conn. ... .4.00 
19, 43 kp. Ansonia, Conn................. 6.60
19, 19 kp. Chester, Pa.......................... 3.20

13 kp. Philadelphia, Pa............19.00
12 kp. Brooklyn, N. Y............ 11.40
7 kp. Worcester, Mass.............10.80

36 kp. New Britain, Conn. 2.20
14 kp. Elizabetlų N. J........... 13.70
53 kp. Homestead, Pa............ 12.60
69 kp. Dayton, Ohio..................4.40

.7.80 
11.35 
.8.50 
.3.20 
.4.20 
.7.00 
.1.00 
.1.20 
10.80 
13.25 
.6.00 
.6.60 
.4.50

19,
19,
19,
20,
27,
27,
27,
27, 39 kp. Bridgeport, Conn.
27. 56 kp. Hudson, Mass. ...
27, 28 kp. New Haven, Conn.
27, 75 kp. Westville, m. ..
27, 71 kp. Rochester, N. Y. ..
27, 15 kp. Kearney, N. J. ....
31. 1 kp. So. Boston, Mass. ..

75 kp. Westville, III. ..
31, 72 kp. Detroit, Mich. ...
31, 78 kp. Philadelphia, Pa.
31, 9 kp. New York, N. Y. .

69 kp. Dayton, Ohio ...
72 kp. Detroit, Mich. .
5 kp. Waterbury, Conn......... 5:00
1 kp. So. Boston, Mass........... 19.35

31, 27 kp. Scranton, Pa......................3.00

31,

31,
31.
31,
31,

Viso $308.00

INEIGOS BIRŽELIO MENESIO 1919 M.
JBirž. 2, 74 kp. Manchester, N. H.................3.00
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2, 6 kp. Hartford, Conn................. 11.20
2, 25 kp. Chicago, III.......................4.25
2, 51 kp. Detroit, Mich...................... 3.00
2, 4 kp. Athol, Mass. .......................16.80
5, 47 kp. S. S. Pittsburgh, Pa. ... .2.85
5, 76 kp. Jersey City, N. J............6.30
5,
5,
7,
7,

t

9»

>9

55 kp. DuBois, Pa.......................10.20
26 kp. Rumford, Me......................7.40
1 kp. S. Boston, fin. knyg. 3.00
24 kp. W. Lynn, Mass................. 3.60

7, 8 kp. Cambridge, Mass................. 6.65
7, 78 kp. Philadelphia, Pa.................12.65

10, 1 kp. So. Boston, Mass................. 1.00
10, 33 kp. Hyde Park, Mass................ 5.60
10, 22 kp. Brighton, Mass..................1.00
10, 13 kp. Philadelphia, Pa.................5.20
10,2 37 kp. Lewiston, Me. ...... 11.40 
10, 71 kp. Rochester, ,N. Y............. .5.00
10, 31 kp. Wilkes Barre, Pa. ....6.00 
10, 73 kp. Linden, N. J.........................2.60
17, 3 kp. Norwood, Mass................ 7.05
17, 5 kp. Waterbury, Conų. ..,.23.00 
17, 49 kp. Cicero, HL ...............17.00
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17,
17,
23,
23,

G. M. JORDAN, M. D.
BUVUSIS INSPEKTORIUS. 

CHIRURGAS SUV. AME
RIKOS VALSTIJŲ VAL

DIŠKŲ PENSIJŲ.

ANTRAS ATVIRAS

GEGUŽIO MENESIO IŠLAIDOS.
Už organą “Darbininką” LDS. nariams......................$399.00

krasos ženklelius ... .. .. ..........................................-...................1.35
atspauzdinimą 2000 aplikacijų..........................................9.50
LDS. Kalendorius naujiems nariams 215 egz. 25.80

M

>>
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• RUGPJŪČIO MENESIO IŠLAIDOS.
$327.00 
. .65

Už organą “Darbininką” LDS. nariams
>9 "krasos ženklelius

Ilšviso $327.65 Išviso $435.65

Už
yy

Už
y y

Už
, y

y y

Už
y y 

y y 

y y 

y y

RUGSĖJO MENESIO IŠLAIDOS.
organą “Darbininką” LDS. nariams ............... ;$329.00
krasos ženklelius ............................................................................. 45

Išviso $329.45

BIRŽELIO MENESIO IŠLAIDOS.
Už organą “Darbininką” LDS. nariams....................... $410.00
LDS. 5 kp. Waterbury, Conn. streikuojančiam nariui 10.00
Už krasos ženklelius........................................................................ 4.20

LAIŠKAS.

SPALIO MENESIO IŠLAIDOS.
organą “Darbininką” LDS. nariams.......................$329.00
krasos ženklelius ..................................................................... 75

Išviso $329.75

Išviso $424.20

SAUSIO MENESIO 1919 M. IŠLAIDOS.
organą “Darbininką” LDS. nariams...................... $379.00
krasos ženklelius it atspauzdinimą laiškų...................15.35
LDS. Kalendorius 1919 dėl 1891 nario po 12 įc. 236.38

LEPOS MENESIO IŠLAIDOS.
Už organą “Darbininką” LDS. nariams.......... ............ 417.00

agitaciją p. Al. Račkui laike vakacijų.......................10.00
krasos ženklelius...........................................................................78
2000 egz. LDS. konstitucijų “Darbininkui” ... .250.00

M

Išviso $630.73

Išviso ..................
Išviso įeigų ........................................
Balance ant rugpjūčio 1 d. 1918

Išviso įeigų
t

.......................$677.00
$4,699.30
...195.52
..................$4,894.82

VASARIO MENESIO IŠLAIDOS.
organą “Darbininką” dėl 1921 nario ...................$384.20
kablegramą J. Šaliūnui į Paryžių ................................. 19.80
kratos ženklelius ......................................................................... 5.93
500 LDS. ženklelių.....................................................  150.00
kelionę į LDS. seimą A. F. Kneižiui ir F. Virakui į
Baltimore, Md. po $50.00................................................ $100.00

Išviso ..................................................  $659.93
Kovo mėnesio išlaidoseteaotoinniahthafohafohhao

KOVO MENESIO IŠLAIDOS.
Už organą “Darbininką” LDS. nariams.......................$387.00

” krasos ženklelius................................................................. ....3.25

Išviso $390.25

Išlaidi? $4,735.66

Balance ant rugpjūčio 1 d. 1919. $159.16

L. D. S. TURTAS ANT RUGPJŪČIO-1 D. 1919.
Bankoje ir ant rankų .................................................................................$159.16
1800 egz. LDS. konstitucijų...............................................  189.00
1 korčiukėms kabinetas ..............................   9.00
53 Finansų knygų viršai ir 3500 lapų................................................   80.50
4000 LDS. nariams korčiukių........... ............................. 20.00
Knygos.....................................................................    2.50
38 LDS. ženkleliai ............................................ 11.40
750 aplikacijų ir 1500 mėnesinių raportų blankų........................... 15.00
1350 atsakymams atviručių ........................................................................... 9.75

Išviso LDS. turtas siekia ..................................... $496.31
Viršminėtoje sumoje randasi Streikierių fondo pinigų $465.77.

i

BALANDŽIO MENESIO IŠLAIDOS.
Už organą “Darbininką” LDS. nariams.......................$393.80
LDS. 70 kp. Lawrence, Mass. streikieriams .,............. 100.00
Už krasos ženklelius,‘popierą ir konvertus........................14.50

” kelionę į Laivrence, Mass. p. F. Virakui...................6.00
” 5000 mėnesinių raportų ...............................  16.75

Išviso 531.05

L. D. S. STREIKIERIŲ FONDO STOVIS.
Ant Rugpjūčio 1 d. 1918 buvo ...........................................................$389.12
Per šiuos metus iki Rugpj. 1 d. 1919 sumokėjo LDS. nariai 192.65

Laike Lawrence streiko atsišaukus gauta iš šių vietų.
So. Bostono lietuviai laike vakarienės sudėjo..................................... 90.00
Rochester, N. Y. per LDS. 71 kp...............................................................37.40
L. Vyčių kp. per kun. F. Virmausk.............................................  .6.16
Paterson, N. J. per LDS. 18 kp................................................................50.85
Worcester, Mass. per LDS. 5 kp. J. Vaitkute..................................... 27.25

Bridgeport, Conn............3.00
Ansonia, Conn................. 8.00

8.45 
1.00 

15 kp Harrison, N. J...................9.40
29 kp. Chicago, III.........................6.35
1 kp. So. Boston, Mass. ... —17.80 
69 kp. Dayton, Ohio ................... 5.20
30 kp. Baltimore, Md..................19.60
6 kp. Hartford, Conn..................6.00
67 kp. Albany, N. Y.......................1.80

3.90
4.85

39 kp.
43 kp.
8 kp. Cambridge, Mass.............11.40
20 kp. Chicago, III. .

23, 1 kp. So. Boston, Mass,
23,
23,
28,
28,
28,
28.
28,
28, 2 kp. Montello, Mass. ...
28, 36 kp. New Britain, Conn.
30, 5 kp. AVaterbury, Conn.............28.50
30, 1 kp. So. Boston, Mass.................. 1.00
30, 50 kp. Colinsville, III....................... 1.80
30, 75 kp. AVestville, III.......................3.00
30, 7 kp. Worcester, Mass..................3.40
3Q, 77 kp. AVaukegan, III............ «... .2.00
30, 4 kp. Athol, Mass........................ 17.20
30, 25 kp. Chica>go, III........................4.80
30, 79 kp. Greenfield, Mass.............8.40
30, 71 kp. Rochester, N. Y...................5.60
30, 76 kp. Jersey City, N. J............... 5.40
30, 63 kp. Racine, Wis............................ 7.40
30, 74 kp. Manchester, N. H.............3.00
30. 51 kp. Cleveland, Ohio.............31.40
30, 56 kp. Hudson, Mass................3.00

Viso $408.40

INEIGOS LIEPOS MENESIO 1919 M.
Liep. 14. 1 kp. So. Boston, Mass..............1.00

14, 9 kp. New York, N. Y.................. 3.60
14, 7 kp. Worcester, Mass.................. 7.00
14, 13 kp. Philadelphia, Pa..............8.05
14, 22 kp. Brighton, Mass..............10.20
14, 20 kp. Chicago, III. ................... 11.85
14, 68 kp. Naugatuck, Conn............. 1.25
14, 28 kp. New Haven, Conn.............1.25
14, 29 kp. Chicago, III....................... 13.40
14, 6 kp. Hartford, Conn...................7.60
14, 78 kp. Philadelphia, Pa..............7.65
17, 10 kp. Brooklyn, N. Y.................. 7.00
17, 73 kp. Linden, N. J...................1.00
17, 16 kp. Elizabeth, N. J.......... ... 1.50
17, 38 kp. Chicago, III..................... 2.50
17, 7 kp. AVorcester, Mass................1.00
17, 25 kp. Chicago, III..................... 5.30
18, 34 kp. Scranton, Pa.....................1.80
18, 74 kp. Manchester, N. H............ 1.00
20, 68 kp. Naugatuck, Conn. 
20, 5 kp. DuBois, Pa.................
20, 67 kp. Albany, N. Y. .. 
20, 36 kp. New Britain, Conn. 
20, 52 kp. Middleboro, Mass. 
20, 73 kp. Linden, N. J. ... 
26, 66 kp. Youngstovn, Ohio. 
26, 15 kp. Kearney, N. J. ... 
26, 12 kp. Brooklyn, N. Y.
26,- 3 kp. Norwood, Mass. .

Liep. 29, 25 kp. Chicago, III.___
99

99

99

99

99
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.1.25 
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.3.60 

.2.20 

.8.40 

.4.20 

.4.20 
12.20 
24.25 
.9.20 
.2.65

31, 13 kp. Philadelphia, Pa. .... 1.00 
31, 75 kp. Westville, IU.
31,
31, 
31,

4.80
34 kp. Scranton, Pa. ........... 3.20
34 kp. Scranton, Pa.................1.00
56 kp. Hudson, Mass................. 1.00

yy 

yy

31, 65 kp. Nashua, N. H.................15.60
1 kp. So. Boston, Mass......................1.00
31, 38 kp. Chicago, III...................... 9.00

Išviso jeigu
Išlaidų ..

793.43
327.66

Viso $212.50

Balance ant rugpj. 1 d. 1918..................195.52
Išviso įeigų nuo rugpj. 1 d. 1918 iki

rugpj. 1 d. 1919.....................................4699.30

Balance................................................
Išmokėta. 

Laivrence. Mass. per LDS. 70 kp. streikieriams 
P. Virakui 2 sykiu kelionė į Lavrence, Mass. 
Waterbury, Conn. per LDS. 5 kp. streikieriui

$311.66
...6.00
..10.00

Išviso įeigų
Išlaidų ....

4.894.82
4.735.66

Išviso išmokėta
Įeigų..............

327.66
793.43

Balance ant rugpj. 1 d. 1919.................$159.16
Į sumą $159.16 įeina surinkti pinigai Grį

žimo Biuro reikalams laike seimų 1916 ir 
1917 $66.15.

Balance ant rugpj. 1 d. 1919 $465.77

A. F. Kneižis, LDS. Centro Fin. Rast.

20 MILIJONŲ DOLERIŲ
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PLIENO KORPORACIJA

(U. S. Steel Corporation)

Paskyrė pabudavojimui didžiausių plieno dirbtuvių pasaulėj mieste 
Ojibway, kuris yra 5 mylios nuo miesto Detroit. Dirbtuvės jau buda- 
vojamos. LIETUVIAI! Pirkit lotus mieste Ojibvvay, o atminsite mie
stą GAR Y, IND., kur žmonės pirko lotus po $300 ar $400, o pardavė 
po $4.Q00 ar $5.000. Dabar parduoda m lotus po $400 ir aukščiau ir ant 

labai lengvių sąlygų: Užmokėk tik mažą dali pirkdamas, o baigk mo
kėti po keliolika dolerių į mėnesį.

Kreipkitės informacijų į vieną iš didžiusių Read Estate Co. mieste 
Detroit. Šnekame lietuviškai. Laiškus rašykite ir-gi lietuviškai.
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S. E. BRUCE KOEPFGEN CO.,
507 EQUITY BLDG. FOREIGN DEPT. PHONE MAIN 3175.

Cor. Griswold & Larned Streets,• t *

DETROIT, MICH.

[Į

Tūkstančiai žmonių gyvena 
daug metų turėdami anemiją, 
silpni, nuo pilvo betvarkės, 
nemiegojimo ir visokių kitų li
gų, kurios atsiranda, kada 
nervų sistema negauna užtek
tinai maisto ir jie niekados ne
žino savo ligų priežasties.

Visi mes žinome, kad nervų 
šakos sklėtojasi per visą kūną 
ir valdo visas mūsų mintis ir 
darbus, žodžiu sakant, nervai 
yra pamatas mūsų gyvenimo. 
Tai-gi tie, kurie neturi tvirtų 
ir sveikų nervų sistemų, nega
li būti sveiki bei tvirti. Ner
vai priduoda energijos ir ne tik 
užlaiko žmogų geroj sveikatoj, 
bet suteikia stiprybę su kuria 
žmogus laimi gyvenimo kovą.

Vyrai ir moters silpnai mai
tindami savo nervus arba mai
tindami su prastu netikusiu 
maistu, visados jaučiasi silp
ni, serganti, pikti ir jaučiasi 
nelinkę prie darbo, tokiu būdu 
negauna gero darbo. Bet žmo
nės, kurie turi tvirtas nervų 
sistemas “plieno nervus,” nie
kados nesiskundžia, rodos kad 
jie niekados neturėjo jokių 
painių, jie eina tolyn neatsi
žiūrėdami ir visados pasiekia 
augščiausį gyvenimo laipsnį. 
Jie visados pasekmingi bizny
je ir linksmi yra socialiam gy
venime.

Nors daug jau buvo rašyta a- 
pie nervų sistemą ir kad var
tojimas norkotinų, alkoliij ir 
kitų nežinomų vaistų, kuriuos 
jiems prirodo koks neprityręs 
žmogus, sustiprina nervus. Bet 
tie visi vaistai sukelia didelį 
pavojų.

Aš jaučiu, kaipo priedermę 
pasakyti visiems, link visokių 
ligų kurias pagimdo nervai, 
k. t. dyspepia, silpnumas, in- 
somnia, galvos skaudėjimas 
etc. etc. kad vartojimas Parto- 
glory prašalins visas ligas ir 
po trumpo gydymo jausies vi
sai kaip einąs jaunyn.

Laike mano praktikos profe
sijoje aš visados išrašydavau 
Partoglory ir nuo kiekvieno li
gonio visados gaudavau geras 
pasekmes, kad gauti tikrą ir 
originališką produktą. Aš pa
tariu visiems ligoniams rašyti 
ir nueiti pas Pirmos Klesos 
Partos Pharmacv 160 2-nd avė. 
New York, kur gausi butelį * 
Partoglorv už $1.25, 5 butelius 
už $5.00. *

G. M. JORDAN, M. D.
(G 135)

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŽALPINES DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St.,

So. Boston, Mase.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedminas, 

126 O St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KAS. — Andr. N audžiu nas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA. — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Susirinkimas bus 17 d. Rugpjū

čio Bažnytinėje Salėje 3:30 vai. 
po pietų.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonan Adomavlčtn*.

122 Bowen St.. So. Boston. Mkdk. 
VICB-PTRM. — Vincas Zalleckas.

81 Mctcpt St.. So. Botron. Mana 
PROT. RAiT. — Antanas Motfejnnas.

104 Market St., Brighton, Man. 
FTN. RA AT. — Jnozas KavatlaoRksA.

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

KASHIRIU8 — Andriejus Zalieckaa.
244 D Street. So. Hmton. Man 

MARAALKA — Jwtina« TiMtti.
180 Bowen St.. So. Boeton. Mam 

D. U K. Kelmučio l»rauirtj« Roeton. 
Man. laiko mėnealnlun aoalrinklmue 
kas pirmą nedėldienj kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po Na 
198 Hanover St, Boston, Mass.
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TLKIETŲ PARDAVĖJAMS.
LDS. N. A kuopų raštinin

kams: aš prašau visų grąžinti 
pinigus ir tikietus prieš 10 d. 
Rugp. nekurie sugrųžino, bet 
nekurie pamiršo. Taip-gi aš 
prašau visų grąžinti tuojau ti
kietus ir pinigus, nes mums 
reikės daryti atskaitų.

Laukiu tikietų
J. Galineckas,

244 W. B’way, So. Boston, 
'Mass. .

VAIKŲ VAKARAS.
Kad parodžius savo tėvams 

ir kitiems geraširdžiams, kurie 
įsteigė vasarinę mokyklų, vai
kai rengia du vakari} užbaigi- 

' mui mokslo laiko.
Pirmas vakaras bus nedėlioj 

Rugpj. 24 d. Bažnytinėje Sve
tainėj. Bus lošiamas puikus 
teatras “Angliakasių Vyres
nysis.” Vaidins ketvirto sky
riaus mokyniai su savo moky
tojų. Šis veikalas dar nebuvo 
loštas užtai visi turėsite apsi
lankyti, o būsite pilnai užganė
dinti, Apart teatro bus daug 
visokių dainų, po vadovyste p.
M. Karbausko. Bus taip-gi mo
nologu, deklemacijų, šokių ir 
visokių drilių kuriuos atliks 
vaikučiai.

Antras vakaras bus Utar- 
ninko vakare, Rugpj. 26 d. toje 
pačioje svetainėje. Šis antras 
vakaras yra rengiamas dėlto, 
kad per vienų vakarą nebus 
galima išpildyti visų progra- 
mo, kurį vaikučiai prirengė.

Šis vakaras daug skirsis nuo 
pirmojo, nes,bus daugiau mu- 
zikališkas. Užtai kurie atsi
lankysite ant pirmo vakaro, 
atsilankykite ir ant antro. 
Tamstos savo atsilankimu pa
darysite dvigubą naudą. Vie
ną ką patys pasilinksminsite, 
antrą padėsite* padengti išlei- 
das padarytas. Yrač tėvai, vi
si turite atsilankyti, nes vai
kams, kurie gerai mokinasi ir 
padoriai elgiasi bus duodamos 
dovanos. Ateikite pasidžiaug
ti.

✓

\

*

EDWARD L. H0PKINS, Aukcijonierius
362 Broadway, South Boston

Licitacijos Pardavimas

111 Street, So. Boston

Seredoje, Rugp. 20,1919
ą

Nuo 3 vai. po pietų
BUS PARDUODAMAS VIEŠAI

Trijų š ei minų Namas
<

/

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 Kroniškų, 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 šiof 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 MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne- , 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba kil
iuose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- I 
jimą, galvos sukimą; šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje I 
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 vyrams ir mo
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė | 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- i 
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. ♦ 'I

D R. MORONEY i
Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety
1 Teatro. B08T0N, MASS.

Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis I
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų. I

* I

14 Kambarių, gasas, toeletas, vanės ir užpakalyje piazas ant kiekvie
nų lubų, Sklypas žemės apie ĮSI5 ketvirtainių pėdų, Stuba yra gerame 
stovyje ir gerai arenduoti. Šis pardavimas suteikia progą Įgyti stubą 
ir įdėti kapitalą

Perkant $100 cash reikia deposito,
Kiti reikalai prigulės nuo aukcijonierio.

Apie vakarų tvarkų toliau 
bus plačiau aprašyta 

Mokinys.

Marijos Vaikelių Dr-stė ren
gia išvažiavimų Rugpj. 19 d. 
į Spot Pond 8:30 vai. iš ryto; 
visi vaikai ir mergaitės turi su
sirinkti pabažnytinėj salėj. Su- 
batoj 16 d. 2:30 vai. visi nariai

turi susirinkti pobažnytinėn 
salėn ir bus duodama tikėtai 
su kuriais bus leidžiami va
žiuoti.

Valdyba.

AUGA.
Petro bažnytinis chorasŠv.

didinasi. Štai rugpj. 6 d. pri-

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA 
Vedama VINCO VILKAUSKO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Turiu ant pardavimo daugybė gerų stubų ir farmų, didelių ir ma
žu, brangių ir pigių, po visas daUs IVorcesterio, pas mane galite pasi
rinkti kokią norite. Taipgi apdraudžią geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatą. širdingai 
kviečių visus lVorcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri
nu teisingą patarnavimą. Neužmirškite adreso:

Ofisas: 314 Main Str., Room 6
Gyvenimo vieta: 63 Seymour Str.

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

DIDELIS

PIKNIKAS!
Rengia L. D. S. 7-ta kuopa ' 

Atsibus Nedėlioję, 
Rugp. -Aug. 17 d., 1919.
Worcester, Mass.
Prasidės 1 vai. ir trauksis iki 10 vai. vakaro. 

GERBIAMIEJI:—
Šis piknikas yra surengtas delegatams, kad galėtų su

sipažinti su visų kolonijų žmonėmis. Taip-gi prieš prade
dant seimų pasilinksminti ir pakvėpuoti tyru oru.

Bus visokių liatuviškų žaislų ir dainų. Taip-gi saldžių 
gėrimėlių ir skanių užkandžių.

Širdingai kviečiame visus.
RENGĖJAI.

PASARGA: Važiuojant reikia imti.City Line arba Lin- 
coln St. karus. Karai eina kas 15 minučių.

• -)

sirašė antsyk 3 nauji nariai. 
Jais yra pp. V. Valatka, V. 
Savickas ir K Povilaitis.

Ker.

BALTIM0RE, MD.
Klaidos atitaisymas.

“Darbininko” No. 86 (566) 
š. m. atskaitoj aukų D. L. K. 
Vytauto dr-jos turi būti para
šyta: viso pribuvo $463.55, o ne 
$456.05. Trumpa net $7.50.

Fin. rašt. J. Varnelis.

TEISINGIAUSIA IR GE- j 
RIAUŠIA LIETUVIŠKA ; 

AP TIE KA
Sutaisau receptus su di- ; 

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

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas ! 
226 Broadway, kamp. C St, ! 
SOUTH BOSTON, MASS. ! 
ei. S. Boston 21014 ir 21013!

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbihin 
kų’< pridėdami ir dolerinę 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vienų sykį............ 50-’
” tris sykius.......... $1.00

REIKALINGAS 
BARZDASKUTĮ S, 
Kuris galėtų dirbti vakarais ir suba- 
tomis po pietų. Mokestis gera. My
lintieji tą darbą malonėkite atsišaukti 
jas

P. Lapenas,
299 E St., So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO NAMAI 3 šeimy
nų su 11 kambarių, elektros šviesa, 20 
vaisinių medžių, 17,000 pėdų žemės. 
Parsiduoda už $4500.

FELIK BENKIS,
30 Randsome Rd., Mattapan, Mass. 

r

PARSIDUODA NAMAS

Ant 3 šeimynų po 5 kambarius, 3 lo
tai žemės, didelis sodas ir 3 vfštlny- 
čio8. Namas dar nesenas ir labai pi
giai parsiduoda. Ant Toum Plot

Petras Wasles,
100 Oeddes Terr., Waterbury, Conn.

Paieškau Magdės Matulevičiūtės, 
Katrės Batušiutės ir Onos Beržiniutės, 
Suvalkų gub., Marijampolės apskr., 
Bugatovos par., Kriauklių kaimo. Jei
gu kas žino ar jos pačios malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

MAGDĖ SKURIUTS, '
1579 Main St., E. Hartford, Conn.

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

Tiką dabar išėjo iš spaudos paveiks
las 15X20 labai gražiai atspausdintas 
7 spalvose. . " 

“LAI GYVUOJA LIETUVA”

šį paveikslą turėtų kožnas lietuvis įsi
gyti, kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentų juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose. Adresuokite:

ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI
Jatul’s Capsulaz

Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

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

• JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES.
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, Gripo!

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

šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimų, Peršalimų, i 
Gripų ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite, kad | 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika- j 
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- i 
kitę “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs ! 
čia telpa:

P. A JATUL, Aptiekorius,
(Išdirbėjas)

P. O. B0X 2128, BOSTON, MASS.
□r r=n r=an f=m rar i=sn *=n fr3!! rF’n fFY! Ir3!! IF1!! fr3!! fFVI Ir3!! 1^11 Ir3!! Ir3!! Ir3!!

■-

Kare ir ugnis
Viską atėmė, sugadina ir sudegino gyvenimus jūsų giminių.

Jūsų pačios, vaikai,motinos, tėvai, broliai, seserys ir kiti artimi jūsų 
širdžiai žmonės liko be apvalkalo, duonos, pastogės, vaikščioja nuogi, 
basi ir alkani: su ašaromis akyse prašo jūsų pagelbos.

AR PASIUNTĖT JUS? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE?
Kad pagelbėjus jums ir jūsų giminėms, Centralis Bendras Lietuvių 

Bankas siunčia visiems gerai 
advakatą p. F. J. Bagočių į 
ištirimo komercijinių reikalų 
dovanas, pinigus ir, laiškus.

Jeigu jus nežinote kur jūsų giminės, tai prisiųskite mums senąjį 
antrašą ir vieną (1) dolerį padengimui lėšų, o mes pasistengsime sujieš- 
koti jūsų gimines. Laikas mus nelaukia, siųskite pinigus, laiškus ant 
šio antrašo:

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,

32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

žinomą kaipo kovotoją už Lietuvos laisvu 
Lietuvą, Latviją. Ukrainą ir Lenkiją del> 
tuo pačiu laiku jis galės nuvežti įteiktas

NATIONAL PRESS

Porter Avė., Montello, Mass.

PARSIDUODA
Rakandai, taip-gi yra daug malkų ir 
anglių, kurios parduodu sykiu su ra
kandais. Daiktai visi apinauji. Par
siduoda pigiai.

Turi būti parduota greitai.
J. Pūras,

398 2nd St., S. Boston, Mass
(Galima matyti vakarais nuo 7 iki9).

Prašau

REIKALINGAS 
BARBERIS 

(Barzdaskutis)
Darbas ir užmokestis geras, 
atsišaukti tuojaus šiuo adresu:

Jonas Apesega,
130 IVooster Avė., Akron, Ohio.

Paieškau Dominiko čepalo, pirmiaus 
6 metai atgal gyveno Rockford, III 
Iš Lietuvos paeina iš Kauno gub., Uk
mergės pav., Paleivenės par. Jis pats 
ar kas kitas žinote apie ji praneškite 
šiuo adresu:

FRANK JANKAUSKAS, 
220 Athens St-, So. Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINŲ
Prie dirbtuvės darbų. Pritiri- 
mo nereikalinga. Mokestis 
$12.00 iš pradžios. Gera mo
kestis kada išmoksta darbų. 
Atsišaukife

American Can Co.
Off A St., So. Boston.

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke
letą centų nusiperkant pokeli gyduolių.

I

t
I
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DR. F. MATULAITIS
Oflao adm Uvda vtaokiM Mase
1-8 P. N. 6-8 P.M. rnękir» Akintas.

419 Boylstos St, Eestoa, Nbbb.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo rslandoe:
Nuo2 iki t po pi«C. Nuo 7 Iki 8 vakaro f

609W R0ADWAY Cor. ST SO. BO3TOM. 
>U>K02 S. B.

v

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji padarys valdą 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir BALTA. Pra
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėto- 
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųat 
popierini doleri arba stampomis.

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

<
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h Lietuvis Dantistas i
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 BR0ADWAY, 

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

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

e©e®®©*®e®®®e®®®e®e®®«eee
Siųskite auksines, popierines 

ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

)

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų Ugų. 
tmlan medicinos mokslą Berlino. 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 1M 2 

Ir nuo 7:30 iki 8:30 vaL 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, bu 
geriausiais prietaisais, bu 

išra imu.naujų
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER 8T.

Valandoa NedBHomf*
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ry ta
iki 8 vai. vakare. iki 4 va), vak sra

———-g?-:.*

■■■■■■■■■■■■■■■■
Tel. So. Bo.ton270

DR. JOHN MacDONNELL. M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai

Ofiso valandos:
Ryt ris iki 9 vai.

Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

i

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad SL, Pluiadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

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

NadoBomb iki 4 ne pUta.

Bell Phone Dickinaon 3993 M

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermifuga sulaiką p’sukn slinki

mą, praialina pleiskanas, niežžjlma 
odos galvos, augina plaukus priduoda 
ma Jees reikalinga maiste.

Dennafuga p adarys kad Ju»fl plau
kai bus tankus Ivetans ir skaistu. 
» Oda Juru galvoje bus tyre, pleis
kanos Hayks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiau!

Reikalaujant pritinsime Jum nei
ta auyis dykai iibandymui sampala.

Prisiūkite M e. stampomis persiun 
tlmo IMu, gausi iJbandymai deiiuta 
Dermaftuu ir broMura.

ARGU. SPECIALTtES CO. 
BOI 87. PHSLADCLPMIA. >A.

UB




