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TVARUpirma kainavę 10 - kr..,. dabar 
nuo 500 iki WV Kalnferius

Tautos Fondo, Raudono-

ir

EXT RA!

VISIEMS.

Ali

Chicagoj geležinkelio stoty
je pavogta paštinis maišas, 
kur buvę $100.000. Vagys pa
bėgo automobiliu.

dabar kainuoja 60 kr., kakla
ryšis nuo 2.000 iki 3.000 kr. 
Lietsargis 5.000 kr.

'Londone daroma bandymai 
grįsti gatves guma.

REIKALAUJA 
TALKOS.

Automobilių pramonė lyginasi 
vyrų ir moterų drabužių pra
monei.-

MARŠALAS FOCH 
AMERIKON.

val- 
ne-

p • r H fvestyta $1.015.443.388.
MM

Iš Lietuvos.

Dancigo vyriausysis alijan
tų komisijonierius reikalauja 
20.000 kareivių saugoti gabe
namų Lenkijai amunicijų 
palaikyti tvarkų mieste.

Tėmykite.
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Garsaus milijonierio Wana- 
makerio žmona mirė Atlantic 
City, N. J. rugpj. 20 d.

OLANDIJOS MOKINTOJAI 
STREIKUOJA.

Paryžiaus laikraštis Temps 
skelbia, kad Francijos vy
riausybė patarus lenkams už
pulti Rusiją ir paimti Kievą. 
Tai buvę dėlto, kad žinoję,

’kad rusai užpulsių Lenkiją ir 
norėta rusų ofensyvų sutruk
dyti. Bet girdi nebuvę many
ta palikti Lenkijai Rusijos že
mių.

Italijos užderėjimai blogi. 
Turės iš užsienio kviečių įsiga- 
benti 80.000.000 bušelių.

Federacijos
_ Sekretorijatas.

tiki, kad ije sayo atstovus pri
sius" į kongresų dirbti svarbaus 
darbo Katalikų Bažnyčios ir 
Lietuvių Tautos naudai ir gar
bei > .

PATARĖ UŽPULTI 
RUSIJĄ.

kongresų, šaukiamų Waterbu- Į mašas r gtrakauskas. •.
Pamokslų sakė kleb. kun. F.

1919 automobilių pagaminta už 
$1.900.000.000. Tais metais už 
tiek pat anglių (kietųjų ir minkš
tųjų) prikasta.

Pirmą automobilių pastatė fran- 
cūzas Cugnot 1770 m. Buvo su 
trimis tekiniais. Du žmogų ga
lėdavo važiuoti 2į mylių valando
je. Buvo varomas garine masina.

■mis dienomis nei |
i nepadarė žymių žygių. 1 
kai giriasi per savo kontr-

NEĮLEIDO LATVIJOS i PREZ. WILSON TAIP 
ATSTOVO. ' j NORĖJO.

Amerike automobiliais važiuoja 
dvigubai daugiau žmonių, negu 
geležinkeliais.

. Pasažierinių automobilių Ame
rike yra 6.808 848. Iš jų New 
Yorko valstijoj yra 446.593.

1919 metais pagaminta automo
bilių 78 nuofi. daugiau, negu 1918.

INTRIGŲ IR GANDŲ 
MIESTAS.

Amerike kas keturioliktas žmo
gus turi automobilių.

Garadžių ir taisymo dirbtuvių 
metinės įplaukos yra $280.000.000.

Automobilių pramonėj (neįe
inant trokų pramonės)- dirba 300. 
000 darbininkų^ Per metus al-

EGIPTOį^EPRIGUL-

1914 metais maršalas Joffre ga
lėjo atmušti vokiečius nuo Pary
žiaus tik dėlto, kad automobiliais 
galėjo pristatyti kariuomenės į
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FEDERACIJOS KONGRESO PRANEŠIMAS GERBIA

ry, Conn., nuo Rugpjūčio 30 d., i ■ iki Rugsėjo 1 d., š. m., tvirtai I

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizacijų 
Amerikoje—lietuviu Darbi
ninkų Sąjungų.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

——— 
“DARBININKAS”

eina utarninkais, ketvergais 
ir subatomis.

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

“DARBININKAS”
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

UTARNINKAS, RUGPJŪČIO 24 D., 1920.

Tel. So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAL

VILNIUS LIUOSAS
z

’ APLEIDŽIA VILNIŲ.
L o n d o n, rugpj. 20. - 

-Oficialėse telegramose prane
šama, kad sulyg rusų-lietuvių 
sutarties, bolševikai kraustosi 
iš Vilniaus. Toliau praneša
ma, kad kariuomenė išpaleng- 
va kraustoma į Gardiną, kur 
taip-gi karinis štabas persikė
lė. Mokyklos, ligonines ir 
vandens įvados pavesta lietu
vių vyriausybei.

VYKSTA KAUNAN.
L o n d o n.

sija, susidedanti iš Earl of 
Clanwilliam, George Lambert, 
M. P., Richard Tilden Smith 
ir štabas pėtnycioj iškeliavo 
Kaunan ir į Baltiškas Valsty
bes. Toji misija tyrinės tikrą 
tų šalių padėtį iš finansinio ir 
pramoninio atžvilgio, idant 
artimesnius ryšius pirklyboj 
užrišus su D. Britanija.

DĖL VILNIAUS.
L o n d o n. — Sužinota, 

kad bolševikų jėgos tebėra 
Vilniuje ir žemėj į pietų rytus 
nuo Vilniaus. Bolševikų šta
bas tai ■persikėlė į Gardiną ir 
adniinistratyvį darbą pavedė 
Lietuvai. Kapsukas ir Alek
sa, kurie vedė bolševikų pro- 
pagandos biurą Vilniuje, tebė-■ 
ra Vilniuje, bet jų intaka kas
dien mažinasį. Gyventojai nuo 
jų nusigręžė ir vilniečiai kas
dien griežčiau statosi prieš 
bolševikus.

Dabar rūpestis kįla kaip len
kai nusistatys dėl Vilniaus. 
Lietuvos autoritetai spėja, kad 
lenkai, jei jie atsigriebs, vėl 
nžatakuos Vilnių.

SULAIKĖ ARKLIUS.
Iš Francijos buvo gabena

ma 800 arklių į Lenkiją. Bel
gijos vyriausybė atsisakė leis
ti gabenti tuos arklius per sa
vo žemę, nors buvo tvirtinama, 
kad arkliai ne kariuomenei, o 
ūkininkams skiriami.

TROCKIS VILIOJA 
VOKIEČIUS.*

Londono Times skelbia tele
gramą iš Danzigo. Telegramoj 
sakoma, kad Trocki atvykęs į 
Prūsijos miestą Trosken ir ve
dąs derybas su Vokietijos kar
vedžiais. Trocki norįs prikal
binti vokiečius stoti karan 
prieš Lenkiją.

Berline ta žinia užginčyta.

PAVOJUS NEPRAĖJO.
Francijos kariniai ekspertai 

sako, kad nežiūrint į laikinus 
lenkų pasisekimus, pavojus 
Lenkijai nepraėjo. ' Lenkai 
staiga varėsi pirmyn, kur ru
sai traukėsi. Rusai-gi taip 
smarkiai traukėsi, kad lenkai 
nespėjo jų sekti. Gi į šiaurės 
vakarus nuo Varšavos rusai su 
didžiu atkaklumu grumiasi.

TIES ZAPIŠKIU LAIVAS RAMBYNAS . 
KELIAUJA JURBARKAN.

Stovi p. Romanienė, sėdi Kapitonas Steponaitis tarnau- 
jautis prie Generalio Štai ± eratūros skyriaus. Prie 
jo stovi ponas Savickas, Lie* jos atstovas Danijoje. Vi
si keliauja į Klaipėdą.

L 0 n d o m. — Egiptą Vi- 
ce-karalius lordas Mihier, at
stovaująs Anglijos valdžią, 
priėjo prie sutarties su Zaglout 
Pasha, kurs yra galva Egipto 
nacionalės kariuomenės. Su
tartimi teikiama Egiptui visiš
ka neprigulmybė. Bet kad ta 
sutartis turėtų: galę, tai Ang
lijos vyriausybė turi tą sutar
tį patvirtinti.'; Todėl šita su
tartis yra tik patarimas Ang
lijos vyriausybei, o ji ką no
rės tą padarys. Londono 
Times rašo, kad Anglijos 
dži'a pripažįstanti Egipto 
prigulmybę.

- N e v Y o r k. — Pereitą 
pelnyčių iš Stockfrblmo laivu 
Drottingholm atplatfkė Latvi
jos atstovas Alfred NftgtL Jis 
turi Įgaliojimus savot valdžios 
būti sekretoriumi Latvijos at
stovybes AVaslirngtone. Jis tu
ri Įgaliosimus nuo Latvijos už
sienio reikalų nunisterio ir jo 
buvo pasitikti Latvijos konsu
las it komercinis atache Kalni- 
nas ir Ozolis. Bet Amerikos 
vyriausybė neįleido svečio. 
"Sako, kad jis turi būt Įleistas, 
kaipir ateiviai, o ne kaip ofi- 
cialis asmuo. Spėjama, kad 
neįleidžiamas dėlto, kad Na
ge) nesąs - dideliu bolševikų 
priešininku.

W a s h i n g t o n . — Eina 
kalbos kad garsioji nota Ita
lijos ambasadoriui rugpj. 10 d. 
Rusijos apdalini mo klausime 
buvo pagaminta tik dėlto, kad 
taip norėjo prez. AViison. Sa
ko, kad ir pats sekr. Colby, 

■- kurs nota pasirašė esąs tai no- 
,-tai priešingas ir visi sekreto
riai jai nepritarią. Sekr. Colby 
esąs už susitaikinimą su da
bartine Rusijos vyriausybe.

Francijos Darbo ministeris 
skelbia, jog 1919 m.. Franci  joj 
gimimų buvo 413.000, o miri
mų 635.000. Tik Alzacijoj ir 
Lotaringijoj buvo daugiau 
krikštų, negu laidotuvių, bū
tent gimimų buvo 28,000, mi
rimų 26,000.

Francijos užderėjknai nėra 
tokie geri, kaip aprokuota bu
vo. Javų bus prikulta šiemet 
ant 78.000.000 bušelių mažiau, 
negu 1913 m. Kviečią turės į- 
sigabenti Franci ja ateinan
tiems metams 80.000.000 buše
lių.

Prez. Wilson pakvietė buvu
sį Italijos premierą Orlando 
aplankyti Suv. Valstijas.

Kansas valstijos gub. Allen 
paskelbė žiurkių gaudymo sa
vaitę.

Šveicarijos policija' Lucer- 
noj rūpestingai saugoja Ang
lijos premjerų Lloyd George, 
kurs čia tariasi šu Italijos pre
mjeru. Esąs susektas suokal
bis prieš Lloyd George.'

Darbo Dienoje Amerikos 
Darbo Federacijos prez. Gom- 
pers kalbės Columbus, O. Pas
kui rugsėjo ‘20 d. kalbės 
Indianapolis, Ind.

KAINOS AUSTRIJOJ.

Prieš karų Austrijos krona 
kainavo 20c. Dabar teverta 
1 trečdalį cento. Eilė drabu
žių, pirma kainavusi 120 kro
nų, dabar kainuoja nuo 10.000 
kr. iki 18.000 kr. Marškiniai

Berlinas, Vokietijos'sostinė, 
dabar tapo ypatingiausiu pa- 
sauleje miestu. Iš viso pasau
lio visokių tautų visokie intri
gantai, suokalbininkai, agita
toriai randasi Berline. Prade
dant nuo monarchistą bai
giant anarchistais. Be palio
vos skleidžiama visokiausi 
gandai.

Metzo mieste bankiete, su
rengtame Amerikos Kolumbo 
Vyčių delegatams, Francijos 
maršalas F och pasakė aplan
kysiąs Ameriką, kaip tik Eu
ropos gyvenimas taip nusisto
vės, kad galės imti ilgus va- 
kacijas. Bankiete dalyvavo 
1.000 svečių.

Olandijos mokintojai neuž
ganėdinti su algomis; Sulig 
telegramo Švedijos spaudai iš 
Rotterdam, apie šeši šimtai 
mokytoji} streikuoja. Gal strei
kas išsiplatins par visą šalį. 
Vienodumas lošia svarbią ro
lę streikoje. Mokintojai atei
na į mokyklas, vaikus prižiū
ri, bgt nemokiną juos.

Lotaringijos mieste Metz' 
50.000 žmonių atėjo į stotį pa
sitikti Amerikos Columbo Vy
čių delegacijos, kuri dabar lan
kosi Europoj ir vyks pas po
piežių,

PADARĖ SUTARTĮ.
Armėnija padarė sutartį su 

Maskvos vyriausybe. Kartu 
atėjo žinia, kad du Rusijos 
pulku per Armėniją perėjo ir 
susijungė su turkų jėgomis, 
kurioms vadovauja Mustapha 
Kernai Pasha.

ABEJOJA.
Paryžius, rugpj. 22. — 

Šiandie pradėta abejotinai už
siminti apie lenkų pasisekimus 
kontrofensyve. Užsiminta, 

kad tie pasisekimai nesą nei iš 
tolo tokie dideli, kaip kad bu
vo skelbta.

Tečiaus daug vilties dedama 
ant derybų Minske. Sakoma, 
kad derybos galės nusisekti.

Paryžiuje statoma toks klau
simas ar Pilsudskį su savo re
zervais uždrožė smūgį vyriau
siajai rusų jėgai ar tik tos jė
gos avangardui.

NEI VIENI NEPADARĖ] “DARBININKE” qcdi 
ŽYMA! S ŽYGIO. \ gauti Kauno “Laisvę”, 

Rusų-lenkų fronte pastaro- j Kariškių Žodi”, “Vieny- 
viena pusėje”, “Tautą”, “Darbiniu- 

Len- ką” ir k. Ū L 
_ ■ Išsirašykite tų laikraščių iš|
rėjimai ofensyvą paėmę nelaisvėn 35.- Lietuvos. Už 50c. (stampomis)' 

000 rusu. 7“ Itmnsite 12 ekz.

ANGLIJOJ BŪSIĄS 
MAIŠTAS.

Eina gandai, kad Anglijoj 
rengiama revoliucinės pervers- 
mės. Rugsėjo mėnesyje įvyk
sią Anglijoj baisių dalykų.

Pirmas ženklas tai tas, kad 
angliakasiai padavė valdžiai 
savo reikalavimus. Valdžia jų 
nei nesvarsto. Esą perdideli. 
Angliakasiai varosi prie to, 
kad anglių kasyklas valdytų 
patys darbininkai.

Didžiųjų darbininką organi
zaciją vadai sudarė Veikimo 
Tarybą — Council of Action. 
Toji Taryba susidarė priešin
tis karui prieš Rusiją, bet ji 
vadovaus ir kovoje prieš val
džią, jei toji neišpildys darbi
ninką reikalavimą. Tai ne 
vien ekonominė kova, o kar
tu politinė. Organizuoti dar
bininkai rengiasi pagriebti 
valdžią.

Angiiakasiai, kaip skelbia
ma, gabenasi ginklą į savo 
centrą.

Tuo tarpu kuomet angliaka
siai ginkluojasi, tai ex-oficie- 
riai ir piliečiai palaikantieji 
dabartinę valdžią slapta ir-gi 
organizuojasi ir ginkluojasi. 
Jie eis talkon valdžiai, jei ang
liakasiai ir kiti darbininkai 
griebsis ginklo prieš valdžią.

Anglijoj todėl yra darbinin
ką taip vadinamas Council of 
Actio ff ir piliečių Council of 
Defence. ;

Permainos Anglijos surėdy
me galėtų eiti be kraujo pra
liejimo, be revoliucijos. Bet 
Anglijos darbininkų tarpe vei
kianti Lenino ranka. Tas ir 
vedąs prie kraujo praliejimo.

'ATSIŠAUKĖ.
Airijos Darbo Partija išlei

do manifestą-atsišaukimą į 
Anglijos Darbo partiją, pra
šant kad Anglijos Darbo par
tija nusistatytų link Airijos 
taip, kaip ji yra nusistačius 
link Rusijos. Anglijos darbi
ninkai atsisakė gabenti amuni
ciją į Lenkiją, todėl jie priva
lėtų atsisakyti amuniciją ga
benti ir Airijon.

Niekas pigiau, greičiau ir 
sadgiau nesiunčia į Lietuvą 
pinigų, kaip Lietuvių Preky
bos Bendrovė.

Auksinai (markės) buvo pa
kilę virš $2.50 už 100. Dabar 
auksinų kainos labai puolė. Ki
tą dieną kainuoja žemiau-$2.00 
už 100.

Persi antim o išlaidos kuože- 
miausios. e.

Todėl dabar geriausias lai
kas siųsti pinigas Lietuvon ir 
tą darykite per

Lithuanian Sales Corp.,
414 W. Broadway,

j; ..v-.,. . ■ “r - • ■ ‘ Vi

Automobilių pramonėj yra in-
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g

L. D. S. SEIMAS
NUO RUGPJŪČIO 30 D. Š. M. PRASI

DEDA DIDŽIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SEI
MAI KARTU SU A. L. R. K. FEDERACIJOS 
SEIMU.

L. D. S. SEIMUI SKIRTA DVI DIENI: 
RUGPJŪČIO 31 IR RUGSĖJO 1 d. š. m.

LDS. kuopos, kurios dar neišrinkote atsto
vi} pasiskubinkite išrinkti.

Lai šią metų Seimas viršija skaitliumi ats
tovą ir taip-gi gerais naudingais įnešimais.

Būtą labai gerai, kad visus įnešimus L. D. 
S. Centro Valdyba galėtą peržiūrėti dar prieš 
Seimą ir sutvarkius galėti} perduoti Federacijos 
Centro raštinei.

Tegul neatsilieka nė viena LDS. kuopa, ku
ri į šią metą LDS. Seimą neprisiųstą savo ats
tovo. Jei jau daugiau neišgalėtų, tai bent vie
ną.

I... Sllži

PAGEDĖLIS, RUGPJŪČIO 
30 d., — Federacijos Kongre
so atidarymo iškilmės :> Pamal
dos bažnyčioje, Federacijos 
Kongreso pradžia. Vakare Fe
deracijos Tarybos pirmas po
sėdis.

UTARNINKAS, RUGPJŪ
ČIO 31 d., ir SEREDA RUG
SĖJO 1 d., — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos ir Moterų Są
jungos seimai.

KETVERGAS, RUGSĖJO 2 
d.,
jo Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
ir Pilnųjų Blaivininkų Susi
vienijimo seimai.

PĖTNYČIA, RUGSĖJO 3 
d., Federacijos kongreso už
baiga.

SUBATA, RUGSĖJO 4 d., 
— Spaudos Draugijos seimas 
ir Federacijos Tarybos antras 
posėdis.

Waterbūrio lietuviai katali
kai, Federacijos Kongreso iš
kilmių ir vakarų rengėjai ne
trukus praneš spaudoje Fedą- 
racijos Kongreso salės antrašą 
ir rengiamų vakarų eilę.

Draugijos, kuopos, parapi
jos, kliubai, priklausanti prie 
Federacijos tuojau sušaukit 
susirinkimus ir išrinkit atsto
vus į Federacijos kongresą. 
Nuo kiekvienos 10 narių gali
ma siųsti į Federacijos kongre
są po vienų atstovų.

Federacijos Sekretorijatas 
šiuomi kviesdamas Amerikos 
lietuvių katalikų draugijas, 
organizacijas, kuopas, parapi-

MIEMS DELEGATAMS,
— < 

Pribūvąs į Waterbury, Ct 
apsistoti galima sekančiuose 
viešbučiuose (hoteliuose): The 
Elton Hotel prie pat Ezchange 
Place, Kingsbury ir New 
Connecticut ant Center St 
Pirmasis yra brangesnis.

Sesijos bus laikomos šv. 
Juozapo parapijos svetainėje 
49 Congress Avė.
ORGANIZACIJŲ VAKARAI:

1. R. K. R. nedėlios vakare, 
29 Rugpjūčio.

2. P. Blaivininkų, panedėlie 
vakare 30 rugpjūčio.

3. Federacijos, utaminko va
kare 31 d. rugpjūčio.

4. LDS., seredos vakare 1 d. 
rugsėjo.

5. Moterų Sąjungos, ketver- 
go vakare, 2 d. rugsėjo.

6. Tautos Fondo, pėtnyčios 
vakare 3 d. rugsėjo.

Gerbiami delegatai pribuvę 
į Waterbury imkite gatvekarį 
Town Plot, kuris privež iki 
svetainės.

Važiuodami gatvekariu Bank 
st. išlipkite ties Congress avė., 
nuo kur bus matyt bažnyčia ir 
svetainė. •

Rengė j ai.

IŠ L VYČIŲ SEIMO.
Lawrence, Mass. Rugpj. 23 

d. Iškilmingas šv. Mišias lai
kė vietinis klebonas kun. F. 
Virmauskis. Asistentai: kun. 
P. Saurusaitis diakonu, kleri- 
kas P. Juras sub-diakonu.

jas ir kliubus į Federacijos , p^^vrna.p|njAi<t klerikai V. Da- *

F Delegatą į Seimą suvažiavo 
apie 100.

Seimo vedėju L. Simutis 
“Garso” redaktorius, padėjė
ju P. Daužvardis, raštininku 
V. Rakštelis.



VITURYS

t'

X

LAWRENCE, MASS.

to

AŠ«

mergelė židreakėjė, 
brangioji tu balandėlė, — 
blaivioji tu lelijėlė!

Sudiev Tėvynės skaisti dienelė, - 
Sudiev meilioji tu saulužėlė, — 
Sudiev žvainioji tu naktužėlė! — 
Sudiev ir skaisti dangaus žvaigždelė... 
Gurkliškiai, 9.IN.14.

Nusisekė.

/-i
■

L. Vyčių priešseiminis 
išvažiavimas.

Sudiev
Sudiev
Sudiev
Sudiev mergelė jautriaširdėlė!..

*Wtrr^ as second-class matter Sept 
18, 1915 at the post office at Boston, 
Vata, nnder the Act of March 3,1879”
’Acceptance for mallling at special rate 
M po6tage provlded for InSection 1103, 
tat of Oct 8, 1917, anthorized on Jnly 
a, įeis**.

SUBSCRIPTION KATES:
Taarly ............................................... $4.00
Baaton and suburbs ..................... $5.00
>«reign conntries yearly..............$5.00

Keturių lapelių laiškams popiera 
su paveikslėliais lt eilėmis: O tu 
sakai sakalėli, Pas Tėvus, Svei
kinu tave mylimas Broleli, Apgailesta
vimas Lietuvos, Pas pačių Ir vaiku
čius. 22 musų geriausios laiškams po- 
pieros rankius tiktais $1.00. Siųsk 
money orderį: Royal Sales Co., Dept. 
11, Box 59, Sta. O, New York City.

ADVOKATAS NOTARAS

F. J. KALINAUSKAS
414 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Išdarome sekančius raštus ir dokumentus taip-pat 
dėl vartojimo Amerikoje arba Lietuvoje:

Daviernasčius, Paliudijimus, 
Afidavitus, Pavedimus, Įgaliojimus.

• / 
Patarnaujame sekančiuose reikaluose:

Prie išgavimo pasportų.
Prie partrankimo giminių tš Lietuvos. 
Prie darymo visokių aktų, įgaliojimų, pavedimų.

Patariame apie:
Paliktų Lietuvoje turtų, 
Parandavojimų turto Lietuvoje, 
Geriausius budus vakiavlmo J Lietuva, 
Taip-pat visokiuose reikaluose patartina kreipties prie musų.

Patarnavimas yra pigiausias, atsakančlauslas ir teisingiausias 
kg galite gauti.
Esate kviečiami kreiptis prie musų su savo reikalais, pilnai ap-, 
rašant savo reikalų, kad butų galima jį pilnai apsvarstyti ir nu
statyti mokestį už patarnavimų.
Esame pilnai prityrę Lietuvių Amerikoje reikalus ir tikime kad 
galime juos geriausia atlikti.

Sv pagarba,

iš South Boston’o utarninkais, 
,als ir subatomla. Leidžia Am. 

Italu u j Rymo Katalikų šv. Juozapo 
BUtaUKKŲ SųJUMUA.

__________ <L.

DARBININKAS 
(The Worker) - 

tam LrrHVAjnAs ni-vuni Papi 
Published every Tuesday, Thursday, 

tad Seturday by St. Jossph’s Lith- 
jujoak R--C. Association ot Labos.

DABAR KARIAUTŲ.
Rugpj. 20 d. iš Londono ofi- 

cmlėse telegramose pranešta, 
rusai evakuoja Vilnių ir 

kraustosi į Gardiną. Tai da
bar Lietuvos vyriausybė pa
ima Vilnių į savo rankas. Len
kai šiomis dienomis atsigrie
bė ir gerokai pastūmėjo atgal 
rusus. Kartais rusų armija ga
li visai susmukti ir lenkai ga- 
E išnaujo užsimanyti svetimų 
žemių ir Vilniaus. Jei prie to 
prieitų, jei lenkai kėsintųsi 
kliautis Lietuvon ir paimti 
mūsų Vilnių, tai atviras ka
ras tarp lenkų ir lietuvių būtų 
neišvengtinas.

Reikia tikėtis, kad iki 
nedąeis. x * .- i ■ -
T -------------
~ AUKŲ VIS REIKĖS.

Karo metų, kuomet aukos 
Lietuvai buvo renkamos su pa- 
briežimu, kad tai nukentėju- 
siems dėl karo, ne vienas gal 
manė, kad karui pasibaigus 
pasibaigs ir aukų reikalas. 
Bet taip nėra. Juo toliau, juo 
kibiau pamatome tėvynės bė- 

didelį reikąlą aukų. Jo
mis sunkinti? neprivalome. A- 
merika yra turtingiausia ša- 
Es, pramonė išsivysčius, nuo 
karo nenukentėjus, o aukų čia 
nuolatai renkama. Renkama 
netik labdaringiems tikslams, 
let ir mokslo įstaigoms. Gar
siausias Amerikos Harvardo 
universitetas Cambridge, Mass. 
jau nuo pereito pavasario va
ro kampaniją ir nori surinkti 
<15.000.000. Apie $13.000.000 
jau turi. Taip kaip Lietuvoje 
mokyklos gali steigtis ir užsi
laikyti be aukų.

Jei norime, kad mūsų tauta 
gyvuotų ir kiltų, tai nesigailė
kime aukų jos reikalams.

NEIŠMINTINGAS LAI
DOJIMAS.

Kuomet pragyvenimas pa- 
ftango, tai taip pat mirimas 
pabrango. Laidojant žmonės 
neretai neišmintingai išlai- 
dSauj a—ima brangų karstą, 
perka daug gėlių ir tt. Kaip 
tik karas prasidėjo, tai žydai 
įvedė gerą paprotį jokių gėlių 

vainikų laidojime nevarto
ti, o tuos pinigus paskirti tau
tos reikalams. Lietuviams tau
tos reikalai nemažiau turi rū
pėti, negu žydams. Žydai tu
ri savo dosnių milijonierių, bet 
jie įvedė taupymą laidojime. 
Tai neturtingiems lietuviams 
reikėtų būti taupesniems už 
žydus.

Brangias laidotuves kelti 
yra didelė neišmintis — balon 
pinigų metimas. Vietoj kad 
pirkti brangų karstą, vaini
kas, kur kas Dievui patinka- 
■nau padarysime, skirdami 
tuos pinigus atstatymui Lietu
vos bažnyčių, parėmimui semi
narijos, našlaičių prieglaudų 
irti..

. ĮŠVENTINO.,
Amerikietis Jonas Navickas 

wgpj. 15 d. Fribourge, Švei- 
•arijoj tapo įšventintas kuni
go, o primicijas laikė Lietu
voje Virbalyje rugpj. 22 d.

Amerike sulyg išgalių dar
bavosi lietuvių visuomenėje, 

ia Pilu. Blaivininkų
6-me ir LDS. Hgą laiką re- 

avo “Tautos Rytą”. Yra 
“Darbininko” prieteliu. 

iausių metų ir geriausios

GYVENIMO BRUOŽAI.

(Tęsinys)
2. VIEŠOJI OPINIJA.

Visuomenės jėgų stovį ir laipsnį geriausiai 
pažinti galima iš josios sudaromos viešos opi
nijos. Viešąją opiniją, t. y. išreiškimą bendros 
minties, apvertinančios, papeikiančios ir pa
giliančios, viešus darbus ir apsireiškimus—su
daro visa bendruomenė, bet ją suima ir viešai 
išreiškia dažniausia parinktieji tos visuomenės 
nariai, arba gyvu žodžiu žmonių susirinkimuo
se, arba, dažniausia rašytu žodžiu—per spau
dą. Spauda—laikraščiai yra svarbiausis įran
kis viešaijai opinijai sudaryti ar išreikšti. Vie
šoji opinija, tai geriausias ir rimčiausias čia 
ant žemės žmonių darbų teisėjas. Ji dažniau
sia 'arčiau teisybės stovi, negu teisingiausi 
teismai. Ji neglosto prasižengėlio, ji negarbi
na žmonių žemumo, nevynioja į šilkus nedory
bės ir siaurumo, ji viską tikru vardu vadina. 
Politikieriai, demagogai gali laikinai pastū
mėti viešą opiniją į netikras, sau reikalingas 
vėžes, bet—tik ^laikinai. Ji, kaipo vox populi 
—žmonių balsas,—yra paties Dievo įrankis. 
Kaipo žmonių proto ir sąžinės padaras—ji yra 
skaudus botagas, kybantis priešakyj visiems 
tiems, kurie turi pasiryžimus kitus valdyti. 
Viešosios opinijos balso bijojo net Napoleonas, 
bijo šiandien ir Lloyd George’as ir Leninas. 
Vargas tiems, kurie mėgina žmonių sąžinę su
rakinti, pavergti, kurie nori padaryti ją savo 
įrankiu. Jei Rusijos bolševikams lemta bus ka
da suklupti, tai visų-pirma bus tai bausmė už 
žmonių minties ir sąžinės slopinimą.

Kuo galingesnė yra visuomenė, tuo stipresnė 
yra jos viešoji opinija. Bet kadangi mūsų vie
šoji opinija yra dar tarsi kūdikis Vystykluose 
—tai aišku, kad ir mūsų visuomenė yra dar 
silpnutė. ■ ■

Štai keletas prirodymų.
A. Dar taip neseni tie laikai, kada vienas' 

iš mūsų laikraščių didelėm juodom raidėm ant 
pirmo puslapio skelbė žinią, kad ten ir ten so- 
cijalistas pavogęs vištą. Redaktorius siūlė sa
vo skaitytojams išvadą, kad visa Liet. Socija- 
istų Sąjunga yra niekai Tasai redaktorius 
juvq labai mokytas ir gudrus žmogus. Jisai 
žinojo', kaip žemas dar yra laipsnis supratimo 
didžiumos, jo skaitytojų. Ir ištikrųjų. Dau
gumai tų skaitytojų ana baisioji žinia begalo 
latiko ir buvo ilgą laiką valkiojama po estra
das ir laikraščių skiltyse, kaipo priparodymas 
visų soeijalistų netikumo. Redaktorius žinojo 
nepribrendimą mūsų viešosios opinijos, tik la
bai gaila, kad jam nerūpėjo nei kiek tą opini- 
;ą auklėti, žmonėse didesnį supratimą ir kri
tiškumą skleisti. Ir ištikrųjų vargas būtų mū
sų visuomenei, jeigu ji tik tokių argumentų 
teturėtų prieš socijalizmą. Bet ji turi ir geres
nių argumentų. • •

To redaktoriaus pėdomis eina daugelis mū
sų viešųjų žmonių, operuodami ant žmonių ne
susipratimo. Antai va

B) Tūlas Pennsylvanijos laikraštis dar ir 
šiandien yra Vienas iš tų labjausia išsiplatinu
sių laikraščių mūsų išeivijoje. Dar dovanotu
me jam senovišką bemokslę rašybą; paskaly
tume jį ultra-konservatyviu žmogumi. Bet ka
da nemokša žmogelis ir dargi savo tamsume 
priešingas mūsų tautos siekiams ir idealams— 
nes jų negali suprasti—mulkina tūkstančius už 
savę dar kvailesnių, maitina juos iškreiptomis 
žiniomis ir balabaikomis, auklėja ir stiprina 
privatines ir viešas kvailystes, trukdo žmonėms 
jrieiti prie tikros pažangos kelio, stiprina pa
matą nezaležninkijai, betvarkei parapijose,— 
ir kada tokiam žmogeliui vis dar sekasi mūsų 
išeivijoje operuoti ir gerą biznį daryti—tai ir 
turime aiškų prirodymą, kad mūsų viešoji o- 
pinija dar tebėra silpnutė. Juk stipri viešoji 
opinija tokį žmogutį būtų išstačiusi tokiai vi
suomenės kritikai ir pašaipai, kad redaktorius 
būtų arba jau senai uždaręs savo kromelį, ar
ba būtų nusisamdęs inteligentišką redaktorių, 
mokantį ir norintį pasekti tautos gyvenimą.

C) Arba imkime “Keleivį” tą labiausia iš
siplatinusį soeijalistų laikraštį. Juk mažne vi
sas jo turinis—tai tyčiojimasis iš žmogaus pro
to, iš jo gražiausių jausmų. Na, galėjo jisai 
su savo garsiuoju Maikiu būti murzini koks de- 
sėtkas metų atgal. Bet per tą laiką jisai, ro
dos, privalėjo nusiprausti, sužmonėti, surim
tėti. Bet ne. Jisai toks pat murzinas ir šian
dien. Leidėjas su redaktorium gudriai apskai
tė, kad žmonių kritiškumas ir viešoji opinija 
pas mus bręsta tik labai išpalengva ir kad to
dėl dar ilgą laiką* jie galės nešvariais juokais 
ir žmonių mulkinimais sau biznį daryti. Ir čia 
junti stoką stiprios viešos opinijos.

D) Kada “Naujienos” užsisėdo ant ark
liuko, kad vyskupas Karevičius pardavęs Lie
tuvą vokiečiams, kada savo prasimanymais ir 
šmeižtais vykusiai klaidino darbininkų minias 
ir tuo trukdė tautos darbą—parinktųjų tėvynai
nių būrys jautė ir suprato p. Grigaičio nedo
rumą. Bet mūsų visuomenė neturėjo stiprios 
viešos opinijos, kuri energingai atmuštų ata
kas, šmeižiką raitelį nuo jo arkliuko nublokš
tų, tiesą apgintų. P. Grigaitis matė tą mūsų 
“—rbę ir dėlto per ištisus porą metų ant ‘IC ’ v

savo arkliuko jodinėjo.
E) Kada iš visų pusių susibūrę priešai (ir 

svetimieji ir savieji įkaitino vienan balsan Tau
tos Fondą kad apyskaitų 'neišduoda, kad pini
gus ne tam sunaudoja, kam rinko,—mes ar tai 
nemokėjome, ar nenorėjome viešai parodyti vi
są bepamatięgumą ir nedorumą tų užsipuldinė
jimų. Tarsi tyčia mūsų viešoji opinija lyg su
silaikė nuo savo ištarmės, lyg kur pasislėpė— 
ir. dėlto šmeižtai savo darė, sėjo nepasitikėji
mą ir tautos darbą trukdė.

F) Mes neturime dar stipriai nustatytos to
kios viešos opinijos, su kuria turėtų skaitytieS' 
mūsų pačių dvasios vadai*—kunigai, arba mū
sų svietiškiai veikėjai. Sąkysime, ką vieni mū
sų vadai stato, lipdo, kiti ardo griauna. Vie
ni remia savo Federaciją, Katalikų Vienybę, 
kiti savo parapijose- organizuoja katalikiškų 
draugijų vienybę su laisvamanių draugijomis. 
Vieni remia Tautos Fondą, kiti jį net ir vie
šai boikotuoja; vieni laimina ir remia vyčius, 
LDS., kiti boikotuoja ir net griauna; vieni 
dirba visa širdimi Lietuvos paskolai, kiti iš
drįsta ir ją boikotuoti. Žinoma, ne lygu žmo
nių širdys, supratimai. Visų nesuvienodinsi
me. Bet jeigu būtų pas mus stipri viešoji opi
nija,—su ta opinija skaitytūsi ir tie, kurie ne- 
prijaučia arba nesupranta viešai pripažintų rei
kalų. ‘Tada jie bent neparodytų viešai savo 
priešingumo, o palaikytų jį paslėpę savo šir
dyje ir tokiu būdu nevarytų ardymo darbo.

G) Net savo tautinės gyvybės klausime 
mes neturime nusistatę aiškios vienodos fiuo 
monės. Ligšiol, rodos, laikėme kaipo aksio
mą, kad turime čia išlaikyti savo lietuvystę, 
kad turime priešinties ištautėjimui. Tuo tiks
lu darbavosi čia, kaip mokėjo ir galėjo jau 
dvi lietuvių kartos. Bet štai šiomis dienomis 
gaunu iš savo draugo, iškarpą iš “The Detroit 
News”. Žmogus skaitai ir savo aklins nenori 
tikėti. Kun. Jonaitį, rodos, skaitėme visi ne 
tik Amerikos, bet ir Lietuvos patrijotu. O žiū
rėkite, ką jisai padiktavo minėto dienraščio re
porteriui: 31 d. liepos šių metų to dienraščio 
skiltyse pasirodė didokas paveikslas kun. Jo
naičio organizuojamos parapijos choro (tąjį pa
veikslą mačiau ir mūsų “Drauge”), o po pa
veikslu ilgokas aprašymas apie lietuvius, pa
diktuotas kun. Jonaičio. Tarpe kitų dalykų 
štai ką tenai randame: “Lietuvis,* važiuoda
mas Amerikon—pasak kun. Jonaičio, kursai ir 
patsai yra lietuviu gimęs—palieka paskui save 
rasinius, tautinius ir sriovinius nusistatymus 
ir neapykantas. šiame krašte jisai skaito save 
amerikonu ir patampa juomi taip veikiai, kaip 
tik įstatymai jam tai leidžia. Jisai neturi kan
trybės su tais, kurie norėtų čia šiame krašte 
palaikyti gyvus Europos vaidus”.'

Kun.. Jonaičio išreikšton mintin mūsų in
teligentijos jaunosios kartos dalis daug indeda 
širdies į Lietuvių suamerikoninimą, o labai ma
ža į Lietuvos reikalus: meta nepasitikėjimo še
šėlį į Lietuvos paskolą, kreiva akimi žiūri į au
kų rinkimą Lietuvos reikalams; agituoja, kad 
į Lietuvą lietuviai negrįžtų. Visa tai jiems sau
sai praeina; nei didesnio protesto prieš tokį 
veikimą, nei pasipiktinimo. Ką-gi! praeina net 
tokie faktai,- kaip investinimas lietuviškų pi
nigų į lenkškas markes, ką yra padaręs vienas 
kitas mūsų inteligentas. Ir kodėl gi nepraeis. 
Juk nėra tokio galingo balso, kurs už tai pa
smerktų.

Galėtume pasveikinti kun. Jonaitį už jo ci- 
vilę drąsą, kad jisai bene pirmas iš tarpo lie
tuvių išėjo aikštėn, kaipo viešas amerikoniza- 
vimo rėmėjas. Bet toji drąsa mūsų džiuginti 
negali. Ji tik prirodo tą patį mūsų visuome
nės trūkumą, būtent stoką stiprios viešos opi
nijos. kuri ir mūsų karštiesiems amerikoniza- 
toriams padiktuotų bent atsargumą ir susilai
kymą. ! ' ’

H) Neturime ir kaipo katalikai stiprios, 
viešos opinijos, kuri moraliai verstų visus mū
sų visuomenės žmones atlikti pavyzdingai sa
vo tikėjimo priedermes, pagarboje laikyti savo 
dvasiškiją,—taip kaip kitos katalikiškos tautos 
savo dvasiškiją gerbia,—visur ir visada drą
siai stoti savo tikėjimo apgynimui ir tt

I) Nėra pas mus viešosios opinijos, kuri 
mūsų laikraščius verstų būti teisingesniais ap- 
vertintojais įvykstančių faktų. Kiek kartų pa
žintys, prietelystės, baimės, įsivaizdinti pa
vojai paslepia tiesą redakcijų stalčiuose, o žmo
nėms, visuomenei paduodama visai naujas pro
duktas—formoje žaislo ar baubo—pagal reika
lo. Kiek kartų, mūsų spaudai padedant trium
fuoja mūsų gyvenime siaurumas ir žemumas, o 
įžeistoji teisybė veltui klabina į redakcijų du- 
rH.

Argi visada mūsų visuomenė ir bus taip 
silpna? Ar jos lūpos ir bus visuomet surakin
tos! Ne, taip visuomet būti negali. Daugiau 
šviesos ir drąsos! Lai sparčiai auga skaičius 
žmonių, ieškančių apšvietos ir supratimo, auk- 
lėjančįų saVo sąžinę ir sveiką kritiškumą. Ir 
lai visi mūsų vadai ir visuomenės darbininkai, 
o ypač ’■ i, ingija daugiau šventos

ai bijo drąsiai pa-

žvelgti tiesiai į akis. Liaudį jie'skaito nieko 
neišmanančiais kūdikiais. Tad ir zalatija, ir 
slepia, ir puošia—ir bijo dažnai tiesą pasaky
ti. Jie klysta. Šiandien mūsų liaudis ne be 
ta, kaip buvo prieš kelioliką metų, Ji pragud- 
rėjo, dvasia atgijo, pajėgas savo pajuto. Ji 
tik dairosi ir laukia vadų—tvirtų," drąsių ir są
žiningų. Paskui juos ji eis.

Tad neslopinkįme drąsios viešos opinijos, 
bet auginkime ją. Ji bus galingiausias mūsų 
ginklas,- su kuriuomi ir nuo priešininkų atsi
ginsime ir įsigysime tvirtą ir saugų tautos gy
venime vairą.

(Bus daugiau)

SUDIEV!..
(Tremtinio Atsisveikinimas)

Sudiev tėvynė, mano žatlelė!
Kur gimiau augau,—mano nameliai,—

Sudiev gojeli gražūs medeliai!
Sudiev gimtinė mano gūštelė!..

■ si’--i..

Sudiev žaliosios mano pievelės, 
Kur dalge traukiau po pradalgei}, — 
Sudiev baltasis tu dobilėli!..
Sudiev švelnutės lankos smilgelės!..

Sudiev gimtinės tu bažnytėlė

Prie šio išvažiavimo rengė
si ne tik Naujosios Anglijos 
jaunimas, bet ir iš tolimųjų 
vietų. Mat tuojaus po išvažia
vimu pats gyviausias, veikliau
sias jaunimas turi stoti prie 
darbo, kuris teiktų naudą Vi
sai Amerikos ir Lietuvos vi
suomenei prie Lietu vos Vyčių 
organizacijos seimo. Su jau
nimu neatsiliko nė senesnieji. 
Nedėlios ryte, rugpjūčio 22 d. 
š. m. dangus .apsiniaukė ir a- 
pie 10 vai. pravirko ir su per
traukomis verkšleno net iki 1 
vai. po pietų. Tai buvo pats 
geriausias laikas važiuoti. Bai
lesnius, gamtos verkšlenimas 
sulaikė nuo išvažiavimo. Drą
suoliai, neatsižiūrėdami į nie
ką traukia, kas traukiniu, kas 
gatvekariais, kas trokais, o kai 
kas ir makabiliais iš visos A- 
merikos lietuvių kolonijų, o 
net ir iš Kanados.

Drąsesni nė kiek nesigailėjo 
suvažiavę, nes apie 1 vai. po 
pietų dangus prasiblaivė, o a- 
pie 3 vai. saulutė žeme ridinė
jo.

Suvažiavę į Šv. Pranciškaus 
ietuvių parapijos daržą svei

kinosi vienas kitą perstatyda
rni ir džiaugėsi puikiausiu dar
žu su išpuošta vėlavomis ir žo- 
ynais svetaine. Geriau pažįs
tanti Lawrence lietuvius, 
džiaugėsi jų darbštumu ir at
gijimu.

Kiek metų atgal toje koloni
joje' katalikiško — susipratu- 
sio jaunimo nesimatė, o visur 
viršų ėmė Mickijados pasekė
jai. Priežastis ta, kad nebu
vo kam katalikišką jaunimą 
judinti. Šiandiena tas pats 
jaunimas duoda pavyzdį net ir 
kitų kolonijų jaunimui. Jie tu- 5 
ri chorą, L Vyčių, LDS. ir ki- 
tų organizacijų kuopas. Tas 
viskas įvyko pasidėkojant 
darbščiam gerb. kleb. kun. F. 
Virmauskui. Jis sugebėjo vis- * 
ką taip sutvarkyti, kad šian- * 
diena džiaugiasi ne tik Law- 4 
renciečiai, bet ir visi Amen- 4 
kos lietuviai. Tą galėjo by kas 4 
pastebėti iš suvažiavusių iš to- 4 
limųjų kolonijų L Vyčių Sei- 4 
•man atstovų. Jie džiaugėsi < 
todėl, kad Lavrrence’as yra L. < 
Vyčių organizacijos gimtinė < 
vieta.

Išvažiavime buvo apie 3,000 . 
žmonių.

Programa įvairi ir ilga. Ve
dėju programos ir tvarkdarįu 
buvo klerikas Pranas Juras iš 
Chicagos, kuris praleidžia va- 
kacijas Lawrence.

Pirmiausia vietinis šv. Pran- 
nškaus parapijos choras, va
dovaujant R. Juškai sudaina
vo “Vyčių ” ir “Važia
vau dieną’

Ir jau numinti mano takeliai, — 
Sudiev gimtinės mano miškeliai! 
Sudiev ir skardi, tu lakštutėlėl..

Sudiev darželio žalia rūtelė, 
Sudiev baltoji tu lelijėlė, — 
Sudiev žydrioji tu našlaitėlė!
Sudiev brangioji rausva roželė!..

VĖL...
Norint aš noriu dainuot linksmiau; 
Raminu savo sielą viltyj’,
Bet širdis skausta kas kart labjau — 
Ir vėl klajoju tamsos naktyj. 
Pagelbos šaukiu sau iš dangaus, 
Ar liūdėt siela mano perstos?.. 
Lauksiu ramybės jausmo brangaus, 
Gal tada širdis taip nevaitos...
— Vėl gema viltis jau pas manę 
Ir ramyn eina mano širdis; 
Svajoju giedrą naujam sapne, 
Jog švinta dangus man prieš akis.

Gurldianiškis.

užtai sudainavo' labai gerai.
Kalbėjo Jonas E. Karosas, 

A. L. R. K. Federacijos sekre
torius.

Bostoniečiams bepietaujant, 
•ppfe stalų kalbėjo M. Zujus 
‘ ‘ V y ties ’ ’ redaktorius, kleri
kas Pranas Strakauskas, A. F. 
Kneižis ir T. Šeimis.

Vėliaus prasidėjo įvairūs 
žaislai. Vadovavo klerikas P. 
Strakauskas ir p-lė J. Kriviu- 
tė.

Išvažiavimas buvo gyvas. 
Jaunimas lAksminos iki vėlu
mos.

Iš to išvažiavimo bus didelė 
nauda L. Vyčių organizacijai 
ir visai katalikų visuomenei, 
nes čia dalyvavo, jei taip gali
ma pasakyti, katalikiškos vi
suomenės Smetona. Jie susi
pažinę, paskleidė daug naujų

naudingų sumanymų.
Geistina, kad katalikiškoji 

visuomenė pasinaudotų ta 
proga. €

Vietiniai ir apylinkės lietu
viai nepraleiskite neatsilankę 
į L. Vyčių Seiminins vakarus. 
Utarninko vakare puikiausias 
koncertas. Dainuos žymiausi 
solistai pp. ČJižauskai iš Balti
more, Md. Tad visi j koncer
tą.

LAIŠKAMS POPIEROS.

DETROIT LIETUVIŲ R. K. SVETAINĖ
Šią svetainę stato Detroito Lietuvių R. K. Sąjun

ga. Svetainės didumas bus vietos dėl 500 sėdynių. Sve
tainė stovės ant kampo Dix Avė. ir 25-tos gatvės ant 
West Side, prieš pat busimos nauj ąs šv. Antano bažny
čios lotus. Pienus sudarė ir statymo priežiūrės lietuvis 
inžiniemus ponas Matas Žaldokas, iš Chicagos.

Svetainė kaštuos apie $75,000.00. Kapitalas susi
dės iš parduodamų Šerų. Vienas šėras po 10 dol. Šerų 
galima pirkti, kreipiantis pas Sąjungos

Sekr. LEONAS VINALIS,
764 — 25th Street, 

Detroit, Mich.

ADVOKATAS F. J. KALIU AUSKAS.
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EXTRA! S. A.L.R-K. MOKSLEIVIŲ SEIMAS
NEGIRDĖTOS, NEREGĖTOS NAUJOJE ANGLIJOJE IŠKILMES

RUGPJŪČIO 26, 27, 28 ir 29 DD., 1920 M

VISŲ VAKARŲ PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE
ŠEIMINIAI VAKARAI ĮVYKS ŠIOJE 

TVARKOJE:

Pasitikimas delegatų Rugpj. 26 d. š. m. 
Šv. Petro Svetainė, So. Boston. Mass.

SEIMO ATIDARYMAS pėtnyčioje, 
Rugpj. 28 d. š. m. 9:09 vai. ryte: iškilmin
gos šv. Mišios su pamokslu.

TREČIAS VAKARAS, Subatoj, rug
pjūčio 28 d. Lietuvių Svetainėje 26 Lincoln 
St., Brighton, Mass.

KETVIRTAS VAKARAS, Nedėlioj/ 
Rugpjūčio 29 d. š. m. Šv. Petro Svetainėje, 
So. Boston, Mass.

Ketverge ir Petnyeioje rugpj. 26-27 dcL 
bus perstatytas “NARIMONTAS”, Didis

Liet. Kunigaikštis. Loš Woxcester’io mok
sleiviai.

Subatoje—“MOKSLEIVĖS PAGUN
DA”. Loš Boston’o moksleiviai. Po pro- 
gramui bus šokiai.

Nedėlioj bus perstatytas “GIMS TAU
TOS GENIJUS”. Loš Boston’o mokslei
viai. • ’

Prie šią perstatymų bus įvairią pa- 
marginimų: kalbės garsiausi kalbėtojai, dai
nuos garsūs solistai ir solistės, skambįs ge
riausi pianistai Naujoje Anglijoje.

Širdingai kviečiame visus dalyvauti 
mūsų iškilmėse.

Moksleivės ir Moksleiviai.

L. D. S. REIKALAI.

i

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS ORGANIZA- 

U*., CIJOS SEIMUI

LDS. Ohio ir Mich. valstijų 
. Apskričio sumanymai.
1. ) Kad būtų pagerintas ir 

geriau sutvarkytas streikierių 
Fondas:

a) Kad streikuojantis narys 
vieton $3.00 gautų $5.00 į sa
vaitę.

b) Išbuvęs LDS. organizaci
jos nariu 6 mėn. turi gauti pu
sę pašalpos, o po metų pilną 
pašalpą.

d) Kad nariams mokestis 
būtų pakelta iki 50c. į metus.

2. ) Kad Darbininkų organi
zacijos organas “Darbinin
kas” daugiau rūpintųsi savo 
organizacijos darbininką rei
kalais, ir kad tankiau būtų a- 
gituojama už streikierią fondą 
ir aiškinamas jo stovis.

3) Kad organas “Darbinin
kas” nedėtų ant pirmo pusla
pio apgarsinimų (išėmus tik 
tautos ir labdarybės reikalus).

4. ) Kad centro valdyba iš
duotą smulkmenišką atskaitą 
iš organizacijos stovio nere
giau kaip du sykiu į metus, t. 

_y. pusmetinę ir metinę.
5. ) Kad mūsų organizacijos 

narius apšarvojus šviesiomis 
mintimis ir reikalingomis ži
niomis atrėmimui idėjos prie
šų, tad Ohio ir Mich. Apskr. 
suvažiavimas priėmė stiprų pa
geidavimą, kad “Darbinin
kas” tankiau dėtų į savo skil
tis straipsnius nušviečiančius 
■darbininkų judėjimo istoriją.

6. ) Kad būtų įdėtas į kon
stituciją maž-daug šitoks pa- 
ragrafas baudžiantis narį pra
sikaltusį streiklaužystėj:

“Iškilus teisėtam streikui, 
LDS. narys turi būt jo rėmėjas 
visais žvilgsniais, o ne streik
laužys. Streiklaužys perspė
tas-iki 2-jų sykių, 3-čią sykį 
baudžiamas ant kuopos susi
rinkimo pagal kuopos nuožiū
ros.

7. ) Kad sekantis LDS. Šal
mas būtų vaakrinėse. valstijo
se.

pačiam. nūs miestelyj. kum ne
priguli anei į vieną draugiją ar 
tai kuopą. Ir taip neskaito nei 
laikraščią anei naudingą knygą. 1 
Tai vis iš apileidimo ir neišmany- ' 
mo. Bet jeigu kur dagirsta, kad ’ 
yra kokio rašalo iš razinku iš- : 
sunkto, tai į tokią vietą atsilanko 
daug lietūvią ir praleidžia laiką 
kaziriuodami iš pinigą ir tą rasa- 
lėlį gerdami.
neatneša naudos nei Tėvynei anei 
jiems patiems.

Čionai randasi keletas pašelpi- 
nią draugiją ir kuopą. Rodos 
reketu pasirinkti ir nors į vieną 
prigulėti. čionais seniausia Dr. 
Šv. Petro, kur savo darbais pasi
žymėjo. ' u J. k T.

Tai tokis darbas

"S

WATERBURY, CONN.
Gerai sekas.

Rugpj. 15 d. buvo kooperacijos 
susirinkimas. Buvo išduoti ra
portai. Pasirodo, jog biznis yra 
kiai eina. Jos direktoriais yr3 
vyčiai ir LDS, nariai. Nežiū
rint, kad 1918 m. nukentėjo nuo 
vagių, o šiemet nuo streiko, vis
gi kooperacija gerai gyvuoja. 
Nupirkta namas už $14.000. --Že
mutine dalis bus ištaisyta krau
tuvei Kooperacjos direktorius.

Mykolas Kerbelis,
Pirmininkas.

V. Janušaiti,
Sekretorius.

Nors vasaros karščiai ir kasdie
ninis lietus su perkūnija neduoda 
pasekmingai nudirbt kas mūsą 
veikėją pasibrežta, tečiaus dar
buotė gyva. Pastaruoju laiku 
gyviausias yra L. Raud. Kryž. 
Rėmėją skyrius. Jie tai pikni- 
kauja, tai dėžutės pilnina dėl Lie
tuvos kareivią, tai vėl šį tą suma
no ir tt. Daugausiai rūpestauja 
ir arčiausia stovi prie veikimo mi
nėtos draugijos valdyba, pirm. 
Atkočaitis ir rast, p-lė Katalynai- 
tė. Jiedu tikrai supranta savo 
pareigas ir dėl ją pasišventę.

Čia vadauja bei klebonauja 
kun K Vasiliauskas nuo pat įsi
kūrimo šios parapijos. Jis darbš
tus ir tvarkus, taip-gi visą myli
mas ir. gerbiamas. t

Lietuviai gražiai gyvena ir su
sipratę. Gyvuoja veik visos idė-_ 
jmią organizaciją kuopos.

Jonas — Svečias.

DAYTON, OHIO

Rugpiučio 10 d. buvo pas mus 
apsilankęs kun A. Vilimas su pra
kalba. Gana puikiai nušvietė 
mums Lietuvos praeitį lygiai kaip 
ir šios dienos Lietuvos vargingus 
laikus. Neminėsiu, kad kun. Vi
limas kalbėtojas, tik priminsi™, 
kad jo kalba tęsėsi apie porą va
landą, o žmonėms išrodė tik pusė 
valandos. Laike pertraukos pa
sakė kelius žodžius kun Cibulskis, 
ragindamas, kad žmonės neuž
mirštu tą kurie šiandien vargsta 
ir skursta Lietuvoje, ypač vaike- 
lią ir senelią ir kad paakautą, 
kas kiek gali

Mūsą kolionijos lietuviai auka
vo nuo širdies, nes surinkta $86.40 

Žmonią prakalbose nebuvo dau
giau kaip dolerią.

Aukavusieji:

Po $5.00 J. Murauskis, K. Gal
dikas, A. Vanagas, S. Grinceviče,

Po $2.00 K M. C., V. Birba- 
las, J. Alinskas, P. Valušienė, A. 
Ardžius, J. Šlapikas.

Po $1.00 M. Griniūtė, . I. Kaz- 
Jas, K. Žukaitis, A. Palubinskas, 
A. Macijauskas, J. Kavaliauskas, 
V. Štreimikis, A. Aržuolaifis, S. 
klemanskis, P. Raškevieia, K. 
Vareikienė, P. Andriuška, K. 
Balsis A.' Gudelis, P. Bartkus, J. 
Kavalauskas, P. Petkus, J. šeš- 
kevičia, J. Zubris, J. Ražanaus- 
kas, J. Kabolis, S. Maceikis, J. 
Gečeuskas, Kaz. Som., K. Valu
tis, A. Milašiunaitė, A. Kizas, 
D. Zupkus, P. Rimidis J. Au
gustas, V. Varkala, P. Vienys, 
J. Mikalauskas, J. Senkevičia, P. 
Šliužinas, K Zupkus, K. Tulaus- 
kaskas, J. Ambrozaitis, Jr. Ži- 

F. Zub
rys, J. Mašinauskas, Z. Gudelis, 
K Juknys, S. Čepulionis, A. Vait
kus, S. Mašinauskas, A. Žitkus, 
M. Drulia.

Smulkiais $1.40.
Viso suaukuota $86.40.

Emch.

jos platinimui Prakalbos pavy
ko. Žmonių svetainėn netilpo.

Kaip visur taip ir čia, po gerb. 
kun. prof. J. Meškausko kalbos 
aukos buvo renkamos' Aukavo:

Kun. Aug. Petraitis klebonas 
$5.00, P. Rašiukaitė $3.00, A. 
Klipienė $2.00, J. Ringą $1.25.

Po $1.00 J. Bagdonas, P. Bal
čius, R. Kumštis, J. Gildutis, 
A. Brazauskas, A. Vaiciekaus- 
kas, A. Nevedomskas, A. Ringą, 
J. Rimša, J. Vizbaras, P. Pa
liulis, J. Povilonis, V. Landžius, 
P. Baltrušiunas, S, Vidugiris, A. 
Losius, J. Nevedomskis, A. Am
brazaitis, S. Ivašauskas, S. Vai
tiekūnas, A. Nevedomskas, A. 
Skleniss, A. Bardnas, L. Misliu- 
nas, J. Andriuliunas, P. Vait
kevičius, P. Tulskis, A. Aleke- 
vieius, J. Bagdonas, K Murilus,
J. Aidikosis, J. Paščius, Kat. 
Aksamintauskaitė, P. Garbuzaitė,
K. Sližienė, P. Pinigaitė, M. And- 
riuliunienė, V. Žitkevičiūtė, K. 
Gedaitienė, Monkevičienė, T. Gri- 
galiunaitė, J. Dudis, E. Brašky- 
tė, • J. Slepaukaitė, O. Budriu- 
naitė, A. Petrulis, K. Mikonis, 
C. Piragienė, A. Juškaitė, Jul. 
Mileikaitė, P. Šimaučiutė, G. Li-

==i :• —73122
kaitą'
kaitė, * A,
nė, V. Maulis, J. Sailiunas.

Viso $36.60.
Gerb svečias dėkojo širdingai 

už gausias aukas. Po to dar kal
bėjo apie Kauno Seminarijos pa
dėjimą, jos kampo nugriovimą ir 
tt. Geros valios žmonelią ra
dos ir sudėjo virš $30., tos skylės 
užlopynimul Po prakalbą visi 
ėjo namo su geriausias įspūdžiais.

Ten buvęs.

1

DU LEIDINIU.

linskas, M. Bartulienė, 
J. Mašinauskas,

ATHOL. MASS.

Prof. Kun. J. Meškausko prakal.
Rugpiučio 17 d. turėjome neti

kėtą progą išgirsti gerb. prof. 
Kauno Seminarijos, kun. J. Meš
kausko kalbos. Netikėta, nes bu
vo surengtos spaudos dr-jos pra
kalbos ir kalbėtojom buvo apsiė
męs kun. Pr. Juškaitis iš Camb
ridge, Mass. Abu- kalbėtoju bu
vo šiame vakare.. Vienas kalbė
jo apie Lietuvos padėjimą, kelius, 
kuriais Lietuva prie neprigulmy- 
bės ėjo ir dabartinį veikimą. O 
antras kalbėjo apie spaudą, jos 
reikšmę, svarba ir nurodė būdus

DAYTON, OHIO

LDS 69 kp. liepos 25 d. 1 m. 
lai Ir A susirinkimą ftv. Kazimiero 
lietūvią parapijos salėj. VW 
nutarimai iš praėjusio susirinkimo 
buvo priimti • Buvo duota nau
ji užmanymai, sulošti veikalą kaip 
greičiaus galima ir nutarta reng
ti balią pabaigoj rugsėjo arba 
pmHžioj spalio. Ant to visi pri
stoto ir sutiko‘darbuotis. Patar

usiems lietuviams katalikams 
ėti prie tos garbingos orga

nizacijos —- LDS. _ ~
Daug yra tokią lietuvių, kad k

DETROIT’ MIGHIGAN

Prieš 30 metą Suv. Valstijose 
automobilią buvo taip mažai, kad 
cenzo biuras ją neskaitė. Buvo 
bepradėta įstatymais uždrausti ją 
išdirbimą. Dabar automobilią 
išdirbvstė Amerike yra penkta 
didžiausia pramonė.

MERGINOMS ATYDA~
Ar Tamstos pageidaujate išsiuvinė- 

jimų Tamstos namuose, ar norite iš
mokti išsiuvinėjimo darbų ir uždirb
ti nuo 5 iki 15 dolerių ant dienos dir
bant kitiems? Mes Tamstų išmokin
sime į vienų valandų visų darbų. Bei 
7'metų vaikas g-“ vartoti musų nepa
prastų mašinėlę ..’itaos instrukcijos 
su kiekvienu užsakymu delei apdirbi
mo skrybėlių Ir št atams naudingų da
lykų. Siųsk vienų dolerį ir gausi maši
nėlę grįžtančia krasa. Veikgreitai, virt- 
minėti pasiulijimai nevisadosgarsinami. 
UniversaI Dist Co., Dept., 41, 36 
Madison Sq. Station, New York, N. Y.

******

Nusa-Tone
Pasekme po 2t flenn 
arba grąžiname jums 
pinigus.

Veik kartu iš Chicagos atėjo 
“Lietūvią korespondencinė mo
kykla ” -įr “ Pasiuntinys. ’ Abu 
lygios vertės. Pirmasis leidinis 
siūlo imti lekcijas lietūvią kalbos, 
angliškos kalbos ir aritmetikos 
per laiškus. Ant pusi. 20 rada- 
me tokį išreiškimą: “Pirma per
skaityk visą lekciją galas nuo ga- 
0.” Čia matyt norėta pasakyt 
“nuo pradžios iki galo.” Ant 
sekančio puslapio, randasi tokie 
sakiniai: “Ar turi duoną. Have 
you a bread? Taip tamsta, aš tu
riu duona. Yes, sir, I have a 
>read.” Ir angliški ir lietuviš- 
d sakiniai neteisingi.

Ko tokie profesoriai gali išmo
kyti beskreipiančius į juos. Tos 
corespondecinės mokyklos “pro
cesoriai” tevažuoja į Valporaiso, 
Ind. ir tepradeda mokslą nuo 
room 9.

“Pasiuntinys” yra protestoniš- 
tas mėnesis laikraštis leidžia
mas Žiono Liet. - Ev. Liet, para
pijos, Chicago, III. Pirmutinis 
numeris rodo, jog tas laikraštis 
bandys gyvuoti ne konstruktyvį 
darbą varydamas, o taip kaip lie- 
tuvią laisvamanią ir socijalistij 
šlamštai - niekindami katalikus, 
ieškodami visokią priekabią prie 
kataliką dvasiškijos. Kitą nu
sikaltimais nori savę iškelti. Į 
save-gi pažvelgę rastą tikrą uba
gystę. Pavyzdžiui straipsnyje: 
“Kas Įvedė, Platino ir Palaiko 
Lenkystę Lietuvoje” nurodoma, 
kad tai darė kataliką kunigai 
Bet, “Kas Įvedė, Platino ir Palai
kė Vokietystę Mažoje Lietuvoje.” 
Ar katalikiškoje D. Lietuvoje len
kystės daugiau, ar M. Lietuvoje 
vokietystės.

ROKADELL STATYMO
BENDROVĖ.

turi Lietuvių Rokadelles Staty- 
Jei neturi tai

Ar 
mo Bendroves šėrų? 
skubėk įgyti nusipirkdamas nors ke
letą jos šėrų, nes šėros yra kožnam 
prieinamos po 10 dol. viena. Duodam 
ir ant išmokesčio įmokant du dol. nuo 
šėros užsirašant ir paskui į mėnesį 
kiek gali. Turi dabar tuoj pirkti šė
rų jei nori 1 d. Lapkričio didelį nuo
šimtį procentą gauti. Darbas L. K. 
B-vės yra pelningas už tai ir šėros 
greitai kils. Dėlto pirk sau, savo mo- 
terei, merginai, vaikinui, broliui, se- 
serei ir tt. žiūrėk kad Jūsų name 
nebūtų nei vieno be prakilnios organi
zacijos šėrų. Išpirk money order savo 
miesto pašto ir atsiųsk ofisan pinigus 
o šėros bus tuoj prisiųstos. Arba 
klausk atstovų savo mieste o jie Ta- 
mistai plačiau paaiškins. Didmiestyj 
Chicago musų atstovu yra p. Š. Čeka
nauskas, 4546 Fairfield Avė., Chicago, 
III. Bacine p. A. Jucius, 
Milwaukee St, Racine, Wis. 
Ind., p. šlapikevičia Cleveland, 
S. K. Alyta 6400 Superior 
Struthes Ohio. K. Stuplnkeviče Box 
945, Dayton, Ohio. J. šeštokas 328 
Alaska St Likusių atstovų antrašus 
vėliau pranešime.

Jei nori kokį amatų mokintis kas 
rišasi su statymu, murinimu, molevo- 
jimu, plumberiu, elektra ir tt tuoj 
rašyk o musų Bendrovė mielai pagel
bės Tamista! išsimokinti ir gyvenimą 
laimingu padaryti. Musų Bendrovė y- 
ra vienatinė Bendrovė Amerike kuri 
Lietuvius mokins amatų, bet varimui 
darbo reikalingi pinigai, užtai norėda
mi sukelti kapitalų ir atsiliepiam į Jus 
kad palei išgalės pirktumėt šėrų.

Siųsdamas pinigus visuomet uždėk 
šį antrašų:

LIETUVIŲ ROKADELLES 
> BENDROVĖ,
130 Wooster Avė., 
AKRON, OHIO.

Gary, 
Ohio.
Avė.,

i'

LIETUVIAI! AR JOS JAU ŽINUIE?
✓

Kad

CENTRAMS BENDRAS LIETUVIU BANKAS

Buvo

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Banką

Kuris

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

G*tvi ir

Ant Padėlią ir Tuomi Privertė Visus Kitus Bankus 
‘ J Mokėti!

Spnng 9537.
PIRMUTINIS 

ir
Seniausias Lietuviškas

UŽEIGOS NAMAS 
ARBA HOTELIS ¥SW KOBKF 

CTETŪVIAI, KREIPKITĖS PRIE SAVŲJŲ?
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tlesiok kreipkis 
Geo. J. BAJtTAAlŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus. 
Parduoda laivakortes ant visų linijų i Lietuvą ir iž Lietuvos. 
ISmatnom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Paruplnam išvažiuojantiems pasportus Pasltinkam žmones ant gelžke- 

Uo stočių Ne* Yorke pribuvus ii kitų miestų. ..
Suteikiam nakvynes nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydi

me keleivius ant laivų Ir pristatome jų bagažus žodžiu sakant, pilnai ap
rūpiname kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi į musų vtržmlnžtą Agentūrą 
su reikalais

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

Pirmos Dienos, 1920

Ar J&R Vietiniai Tiek! Jeigu Ne, Tad
Kam-gi Jtte Otto&SBS Srvę Išnaudoti!

ATEIKITE CENTRALDf BENDRAN LIETUVIU 
BANKAN IR GAUSITE!

BOSTON, MASS,



SUSIRINKIMAS.

F. J. KALINAUSKAS

PARSIDUODA FORNIČIUS

Valdyba.

ŠEIMINĮ

Persikėlimo Pranešimas
DEVELOPMENT Mano Laboratorija

vėliausią

NEW YORK, N. Y
AŠ PASEKMINGAI GYDAU.

1712 WASHINGTON ST

WILMINGTON, DĖL

ANT PARDAVIMO 
AUTOMOBILIUS

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

garantuoja visiems už siųstus per ją, į 
Lietuvą pinigus.

REIKALINGA DUONOS 
MINKYMO MAŠINA.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

pristato greičiausiai pinigus į Lietuvą, 
nes Lietuvos Atstatymo Bendrovė jau 
turi leidimą Lietuvos valdžios pinigus 
persiuntimui.

tiek išmoka auksinų, kiek siuntė^® nu
perka ir neatskaito Lietuvoje už siun
timo kaštus.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ

JAOKSLErTRį PRANEŠIMAS 

Cambridge lietuviams.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Paieškau savo sunaus Juozo Šabuč- 
kio, meldžiu atsišaukti. Kotrina ša- 
bučkienč, Kauno rčd., Tauragės apskr., 
Eržvilkos valSč., Pliekių kaimo.

Paieškau Teklės Kleivienės. Mano 
adresas: Antanas Kleiva, Kauno rčd., 
Raseinių apskr., Vadžgirio par., Ge
ges kaimo.

Ieškau Klemento Pakelčio iš Mika- 
liškių sodž., Augusto Kaziulio iš Na
rūnu sodž (abu Žeimelio valšč., Pakur
oje) ir Juozo Kapičiausko iš Rygos. 
Ar dar gyvi, atsfflepkfte fleo ad
resu: Kaunas, D. Vilniaus g. Kr. Sį. 
Juoz. Bajorui. LITHVAKIA.

Paieškau savo sunaus Prano Stan
kaičio ir žento Jono Pinkausko. Mes 
esam sveiki, norėtume susirašyti. Ad
resas: Juozas Stankaitis, Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Šimkaičių valsčiaus, 
Šimkaičių kaimo.

padirba visokius rajentalius raštus; 
padaro “dovemastis” ir kitokius do
kumentus. .'. .

Paieškau savo pačios sesers Vero
nikos ir švogerio Augustino Kundrotos. 
Prašau atsakymo. Kazimieras Lian- 
gotas, Raseinių apskr., Vadžgirio pa
rapijos, Stulgių dvaras.

Dominikas Račkauskas paieško Kas
paro Misiūno, jis neseniai atvažiavęs 
iš Chicagos užsidėjo biznį- “pool rui- 
mį” ir nemoka rašyti, tad noriu su
rasti Kasparu Misiūnu kuris . galėtų 
man pagelbėti biznyje. Jau ant Kas
paro vardo yra padėta $300.00. Lai 
jis pats atsišaukia ar kas apie jj ži
no- kogreičiausia duokite žinią laišku, 
sykiu paduodami jo antrašą. Mano 
antrašas:

DOMINIKAS RAČKAUSKAS. 
364 — 4-<h St, So." Boston, Mass.

Aš Rožė Ruminiutė iš kaimo Lilo- 
nių, Alytaus parapijos, paieškau Ma- 
laškevičių Jono ir Kastanto. Kas ži
not apie juos, tai malonėkit pranešti, 
nes turiu svarbų reikalą.

ROŽE RUMINIUTĖ,
372 Athens St, So. Boston, Mass.

Paieškau savo vyro Vinco šimulyno, 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Vadžgi
rio par., Vadžgirio kaimo, Dimicelė 
šimulienė.

Rugpiučio 25 d. bus susirinki
mas Kataliką Vienybės, Šv. Petro 
bažnytinėj svetainėj, 7:30 vai. 
vakare.

Susirinkimas yra šaukiamas dėl 
išdavimo raporto iš buvusio pikni
ko ir kitą komisiją veikimo. 
Taip-gi turėsime pagalvoti apie 
tolimesnį vekimą. Šiame susi
rinkime tikimės turėti ir mūsą 
gerbiamą vekėją. Tad dr-ją at
stovai malonėkite teiti. Valdyba.

_ Paieškau Juozapo Srupsos, paeina 
iš Vilniaus rėdybos; jo pati paeina iš 
kaimo Randamonių. Prieš 22 metu 
buvo Lawrence. Jeigu kas žino apie 
jį, meldžiu pranešti, nes turiu svarbų 
reikalą. Busiu dėkingas.

CHARLES BOZIS,
23 Common' St, Latvrence, Mass.

Paieškau Povilo Ir Mikolo Sendikų. 
Turiu svarbų reikalą. Gavau nuo jū
sų brolio Antano Sendiko iš Lietuvos 
kariuomenės laišką. Jisai nori dasi- 
žinot kur tamista gyvenat. Malonė
kit patys arba kas žinot pranešti šiuo 
adresu:

JOKŪBAS TVASKA, 
1008 Washington St, Norvood, Mass.

BeU Phoaa Dicktamn 3996 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, PHadelpfa, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgą*.
* Ofi*o Valandai ' 

Nu* 9 rito ild S pe pieta 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.
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