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Lietuvoje Saukiamas Stei
giamasis Seimas.

Bostono policmonai 
sustreikavo.

Kaunas, 
rugpjūčio 8 d.

Proektas Steigiamajam 
Seimui šaukti yra baigia
mas. Šių meti} rudenį tur 
būt teks atstovai rinkti. Lie
tuvos Steigiamasis Seimas 
artėja. Laikinoji Vyriau- 
bė atsakomingai ėjo jai pa
vestas prievoles. Kiekvieno 
Ministerių Kabineto prog
ramoj Steigiamojo Seimo 
šaukimas buvo pabrėžiamas 
vyriausiu Vyriausybės dar
bo uždaviniu.

Šiandie St. Seimo klausi
mas yra svarbiausia mūsų 
vidaus gyvenimo rūpesnis. 
Po tiek okupacijos metų iš
kentėtų vargų, po tokio pri
spaudimo, kurio kitoms 
tautoms vargu be teko patir
ti, lietuvių tauta pasakys 
pasauliui galutinį savo žodį, 
pareikšdama tvirtą ir nepa
judinamą norą laisvai ne
priklausomoj valstybėj gy
venti, ir pati, nieko nekliu
doma, nuspręs, kuriais pa
grindais ji mananti tąją val
stybę statyti. Šiuo metu St. 
Seimo susirinkimas ir jo nu
tarimai palies ne tik mūsų 
šalies vidaus laimę ir ateitį, 
bet ir visam pasauliui paro
dys, kad Lietuvos Valsty
bės esimas yra ne pasaka, 
kaip kad mūsų priešininkai 
kitus nori įtikinti, bet gyve
nimo faktas, su kuriuo vi
soms pasaulio Valstybėms 
reikia skaitytis. Tai vienu 
rankos mostelėjimu su
griaus lenkų peršamąją uni
ją, kad lietuviai vieni nega
lį gyventi, o rusų carinin- 
kams paaiškės, kad jų siū
lomoji “autonomija ir savi
valdybė” su įvairiausiomis 
“črezvyčaikomis,” kuriomis 
remiasi rusų carai geriau
siai atatinka tik jiems pa
tiems, nes jų surumbėjęs 
protas nieko prakilnesnio 
politiniam valstybės sutvar
kyme negalėjo sugalvoti.

St. Seimo klausimas, virs
damas mūsų aktualiausiu 
klausimu, reikalingas dide
lio apsvarstymo kuotobu- 
liausiai jį įgyvendinti.

Tik tuo keliu.eidami atve
sime šalį į tą laimės ateitį, 
kuri dar neaišikai šviesda
ma viliojo mūsų pirmuti
nius darbuotojus, kurie dėl 
savo tautos darbų buvo kiša
mi į kalėjimus, siunčiami į 
plačius Sibiro laukus. Toji 
laimės viltis ten jiems pa
teikdavo pajėgi}, baisių kan
čių, kentėti... Lietuvių tau
ta neturi teisės pamiršti anų 
mūši} darbuotojų rūpesnių, 
ir šiuo metu .pasistengti tiek 
pat savo tėvynės laime rū
pintis ir tiek pat dėl jos lair 
svės kentėti, kiek visi Mu- 
avjovo laikais vargo. Stei-

Igiamasis Seimas tur galuti
nai įgyvendinti tai, ko tiek 
metų visa lietuvių tauta tro
ško!

(Kauniškė “Lietuva”)

ŽINIOS ŽINELĖS. 
Vidaus Paskola.

Pirkimos Vidaus paskolos 
bonų Kaune eina gana spar
čiai. Brolių Vailokaičių bend
rovė nupirko bonų už 100.000 
auksinus. Ima vidaus pasko
lą skaitlingai įvairus valdinin
kai. Pradėjo imti ir žydai.

APIE MŪSŲ IMTINIUS.
Pagalios susitarta su bolše

vikais apsimainyti imtiniais. 
Tas pasimainymas turėjo įvyk
ti liepos mėn. 23 d. ant plento- 
einančio iš Dvinsko į Ukmergę. 
Bolševikai mums grąžina: L. 
Girą, kun. Vailokaitį, kun,Do
gelį,kun.prof. Reinį, adv. A. 
Tumėną, Bortkievičienę, Sta- 
šinskį, adv. Chaleckį iš Ukmer
gės, ūkin. Radzevičių nuo Uk
mergės, ūkin. Kuktą, kun. 
Ruškį iš Rokiškio, Priesdzies- 
kį iš Rokiškio, kun. Ūsą, Ru- 
binauską ir Urbonaitį iš Duse
tų. Bolševikams už juos mū
sų valdžia Gražįs 38 bolše
vikus.

Pas bolševikus daug dar mū
sų imtinų liko. Prie dauge
lio jie neprisipažįsta, sakosi 
neėmę. Tuo tarpų girdėti jie 
daugelį išžudę Dvinske. Kuo- 
gręse iš mūsų pusės Dvinskui 
pavojus birželio 28 d. jie įsa
ke Dvinską tuštinti, o imtinių 
tik kas trečią išvežti kitus gi 
sušaudyti. Tokiu būdu su
šaudė apie 500 žmonių.

Kitais įkaitais bus apsimai
nyta vėliau.

LAIŠKAS IŠ SIBIRO. 
Blogovieščenskas, 

Rugpj. 3 d. 1919 m. 
Gerbiamoji “Darbininko” 
A dmi nistracija!

Šiuo pranešu, jog jūsų 
laišką iš 16-IV-1919 gavau, 
vėliaus gavau ir ‘.Darbinin
ko” vieną numerį iš 15-V. 
Už laišką, ypač už laikraštį 
nuoširdžiai ačiuoju, kadan
gi šis pastarasis atnešė 
mums pluoštelį žinių iš nu
vargusios ir nuskurdusios 
mūsų brangios močiutės 
Lietuvos! Manau jūs Ame
rikos lietuviai vis-gi galite 
susižinoti su savo tėvyne, o 
mes Sibiro lietuviai, išsi
blaškę po plačiausius jo ty
rus nič-nieko nežinome apie 
Lietuvą ir gaudome žinias 
tik iš rusi} laikraščių, bet 
tie svetimtaučių’ laikraščiai 
suteikia mums menkas ži
nias, dažniausiai prieštarau
jančias viena antrai ir to
kiu būdu negalima suprasti, 
koks ištikrųjų Lietuvos po
litiškas padėjimas: ar ji sa
vistovi valstybė, su kuo ji 
eina išvieno ir tt. ? Retkar
čiais pasirodo žinelė, kad 
mūsų “broliai” lenkai labai 
trokšta atgaivinti Liublino 
ir kitas unijas — žodžiu i-

jų noro! Ap’ie lenkų norus 
užgrobti mūsų Tėvynę nega
lima dvejoti, nes kiekvie
nas lenkas — tai neišpasa
kytas šovinistas! Tai-gi, at
kartoju, kiekviena teisinga 
žinelė apie Lietuvą mums 
čionykščiams lietuviams be
galo brangi. Iš prisiųsto 
Jūsų “Darbininko” matyti 
didžiausį Tėvynės suvargi- 
mą, bet ir mes Blogovieš- 
čensko ir apskritai Sibiro 
lietuviai gyvename suvis ne
puikiai ; kaikurie taipo-gi 
vargsta. Kituose Sibiro mie
stuose skursta šimtai ir tūk
stančiai lietuvių, ištremtų 
iš Tėvynės, nors rusų val
džia juos kodėl tai pavadino 
“biežencais” būtent pabėgė
liais; ištikiu jų gi nei vienas 
savo noru Sibiran nebėgo ir 
juos išblaškė karo viesulos. 
Blogovieščenske tokių “pa
bėgėlių” 2-3 ypatos, užtat 
čion yfa gerokas būrys vy
rų lietuvių emigrantų iš An
glijos, kurie darbavosi Ško
tijos anglių kasyklose. Ši
tuos vyrus taipo-gi pasauli
nis karas išbloškė iš Angli
jos, nes Rusų valdžia juos 
pareikalavo idant jie stotų 
kariuomenėn. Tuo metu Ke
renskio valdžia griuvo, ją 
užgriebė bolševikai ir lietu
viai nejučiomis atsidūrė ei
lėse “raudonųjų.” Praėju
siais metais rudenį, kaip ži
noma, bolševikų valdžia ta
po nugriauta “baltųjų” ir 
visi baltųjų priešininkai bu
vo sukimšti kalėjiman, kai
kurie sušaudyti—žodžiu sa
kant, su raudonaisiais pasi
elgta žiauriai, lygiai ir šie 
su baltaisiais elgiasi nege
riau! Todėl ir dauguma e- 
migrantų pakliuvo kalėji
man ; keli lietuviai ir dabar 
tebetupi tenai, o šeši dar 
žiemą buvo sušaudyti per 
apsirikimą japonų kareivių. 
Mūsų, kaipo svetimtaučių 
padėjimas yra apverktinas: 
rusai pasidalinę į dvi parti- 
ji tarp savęs kariauja net 
liepsnos eina! O mes visi 
nuo to kenčiame, nes delei 
stokos prekių ir abelnai pra
monės pragyvenimas kas 
kart sunkesnis, transportas 
taipo-gi yra suvis suiręs ir 
iš Vladivostoko beveik nie
ko neišvežama ir tokiu bū
du mus nepriklausančius 
prie tos ar kitos pusės — 
nekaltai vargina. Kada bus 
tai suirutei galas, negalima 
pasakyti, gal ir dabartinė, 
valdžia neilgai tegyvuos. — 
Meldžiu laikraštį siimtinėti, 
nes paskui bus atlyginta; aš 
tegavau tiktai vieną numerį, 
nors maloniai JlMhj hu

Su tikra pagarba,

ĮSTATYMO SARGAI 
SUSTREIKAVO.

Utarninke, rugsėjo 9 d., 
sustreikavo Bostono polic
monai. 5:45 vai. vak. 1375 
statymo sargai metė darbą. 

Kartu prasidėjo juodašim
čių, huliganų ir plėšikų ru
giapjūtė. Plėšimų, vagys
čių ir netvarkos buvo po vi
są miestą, bet turbūt dau
giausia to buvo So. Bostone 
ant Broadvay.

Jau nuo 6 vai. vak. prisi
pildė Broadivay juodašim
čių ir prasidėjo alasas, ko
kio nebuvo turbūt visoje 
miesto istorijoje. Nuo 8 vai. 
įsidrąsino griebtis plėšimų. 
Išpyškino langus didžiau
sios So. Bostone valgomų 
daiktų krautuvės “The Mo- 
hican Market” ir plėšikai 
gėrybes plėšė ir nešėsi. Tas 
pat atsitiko su • didžiausia 
So. Bostone drapanų krau
tuve Talbot Co. Juodašim
čiai prisigrobę gėrybių siu
tinėjo žmonėms pirkti.

Per visą vakarą Broad- 
wav dundėjo nuo alaso, rik
smo juodašimčių ir nuo 
skambėjimo išmušamų lan
gų. Govėda lakstė iš vienos 
vietos kiton. Kaip tik kur 
suskamba stiklai išmuštų 
langų, tai galvatrūkčiais 
plėšikai ir žiopliai bėga ton 
pusėn.

Iš viso Bostone tą vakarą 
apiplėšta apie 200 krautu
vių, pavogta apie 20 auto
mobilių. Nuostolių savinin
kams už apie $200.000.

Kodėl sustreikavo.

to valdžia neketina nusileis
ti. Vietos angliški laikraš
čiai priešingi streikinin
kams. Pavyzdžiui Herald 
rašo, kad vyrai, kurie yra 
parsisamdę ir prisiekę sau
goti ir ginti miestą o atida- 
vusieji jį į galvažudžių ir or
ganizuotų plėšikų malonę 
neturėjo būt policmonais. 
Girdi juo greičiau miestas 
nuo jų atsikratys tuo bus 
geriau ir girdi jei miestas 
turi bent unciją savęs — pa
garbos, tai streikuojantieji 
policmonai niekuomet nebus 
policmonais.

Talkon miestui.
Kuomet matėsi galimybė, 

kad policmonai streikuos, 
tai buvo rengiama laikiną 
liuosnorių policiją. Nuo se- 
redos ryto toji policija pra
dėjo savo darbą. Jei riau
šės, plėšimai ir netvarka 
atsikartos, tai bus pašaukta 
valstijos milicija.

Pirmu kartu.
Bostono policmonų strei

kas yra pirmas savo rūšies 
Amerikos istorijoj. Suvie
nytose Valstijose nėra buvę 
policmonų streiko.

ANGLIJAI GRĘSIA 
BANKRUTAS.

Anglijos turtuolis, laivų 
savininkas R. P. Houston 
sako, kad Anglija stovį ant 
bankruto slenksčio. Jis nu
rodo, kad dabar Anglija in- 
gabena du kariu daugiau, 
negu išgabena. Toliau nu
rodo, kad Anglijos ineigos 
padengia tik pusę išlaidų. 
Jis sako, kad bus bėda, jei 
Anglijos žmonės nepadidys 
produkcijos ir nepadidys 
taupumo.

Toliau jis nurodo, kad A- 
merika keturis karius dau
giau stato laivų, negu Ang
lija. Todėl Amerika pirk- 
lvbiniu laivynu greit sukirs 
Angliją ir tokiu būdu Ame- 
rika pagriebs pasaulio rin
kas į savo rankas.

PRADĖJO KONTR- 
-OFENSYVĄ.

Iš Omsko pranešama, būk 
nuo rugsėjo 1 d. Kolčako jė
gos pradėjo kontr-ofensyvą 
prieš bolševikus. Prasidė
jo ^smarkūs susirėmimai. 
Bolševikai tapo pastumti at
gal.

TURI PASIRAŠYTI.
Taikos konferencija pra

nešė Rumunijos valdžiai, 
kad jos delegatai turi pasi
rašyti po taikos sutartimi su 
Austrija be išsiderėjimų.

APIE LIETUVĄ.

Berlinas (pėtnyčia). — 
Telegramoj iš Kauno, sere- 
doj pasiųstoj, skelbiama, 
kad lietuviai visu frontu pa
siekė Dauguvos. Armistici- 
ja tarp lietuvių ir lenkų 
pratęsta iki subatos.

Kopenhaga (panedėlis) 
— Iš Helsingforso praneša
ma, kad lietuviai atėmė iš 
bolševikų Dvinską, (Dina- 
burgą).
LENIN APIE~LIETUVĄ.

Rusijos valdytojas Niko- 
lai Lenin vienam korespon
dentui aiškino apie Rusijos 
stovį ir atsinešimą kitų šalių 
į Rusiją. Be kito ko pasa
kė:

“Baimė naminio proleta
riato sulaiko imperialistiš- 
kas valdžias nuo kariavimo 
prieš mus visa galybe. Dėl 
tos priežasties alijantai ban
do aprubežiuoti kariavimą, 
išrodydami, kad Lietuva, 
Finlandija ir tt. kariauja.

• V'

Policmonai sustreikavo 
vien dėlto, kad jiems nebu
vo leista prisidėti prie Ame
rikos Darbo Federacijos. 
Dėl algų, darbo valandų ir 
sąlygų nebuvo nesutikimų. 
Policijos komisijonierius 
Curtis leido policmonams 
turėti uniją. Bet tai unijai 
nebuvo leista prisidėti prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos. Todėl policmonai ir 
sustreikavo ir pavedė mies
to gyventojų turtą ir gyvy
bę juodašimčių ir galvažu
džių malonei.

Privažiavo vagili.
Slaptosios policijos agen

tai susekė, jog iš Chicagos, 
St. Louis ir kitų miestų per 
pastarąsias dienas atvažinė
jo profesionališki galvažu
džiai. Taip-gi atvykę bol
ševikiški} agitatorių, kad 
čia padaryti kuodidžiausią 
netvarką.

Eis talkon.

POLITIKA VOKIETI-
' JOS UNIJOSE.

Vokietijos darbininkų u- 
nijose verda kova tarp ne- 
prigulmingųjų ir didžiumie- 
čių socijalistų. kova. Se
niau Vokietijos unijose bu
vo pavyzdinga disciplina. 
Unijų tvarka buvo prilygi
nama prie armijos tvarkos. 
Dabar unijos yra draskomos 
politiškomis varžytinėmis. 
Neprigulmingieji socijalis- 
tai varosi, kad išmesti iš u- 
nijų Scheidemanno šalinin
kus ir įvesti į jas sovietų 
dvasią. Kova yra aštri. Me
džio darbininkų unija pri
ėmė rezoliuciją, kurioj rei
kalaujama prašalinti Karlą 
Legieną, Darbo Federacijos 
galvą. Legien yra taip-gi 
Steigiamojo seimo narys.

NESITRAUKS IŠ SI- 
BERIJOS.

Iš Tokio pranešama, jog 
Japonija nepienuoja kraus
tytis iš Siberijos. Ne tik kad 
nepienuoja trauktis, bet pie
nuoja daugiau kariuomenės 
pasiųsti.

MAINIERIŲ STREIKAS

Scranton, Pa. — Sustrei
kavo mainieriai Lackaivana 
klonio. Streikuoja 27.000 
mainierių. Derybos dar ne
prasidėjo. Kompanijų vir
šininkai skelbia, kad strei- 

ikas esąs nelegalis ir neside- 
rėsią su streikininkais. Dar
bininkai išėjo streikan be 
paliepimo vadų. Tie mai
nieriai priguli prie Distrik- 
to No. 1. Jų prezidentas 
Dempsey iš Clevelando, O. 
sugrįžo ir patariu. mainie- 
riams grįžti darban.

PRIEŠ ITALUS.
Albanijoj prasidėjo vei

kimai prieš italus. Mieste 
Kastroli albanai išskerdė 
300 Italijos kareivių. Al
banai rengiasi pasiųsti tai
kos delegaciją ir reikalauti 
savo šaliai neprigulmybės.

Lietuva

Policmonams ketina savo 
talką gaisrininkai ir telefo- 
nystės. Todėl kova galės

NORĖJO PRIVERSTI SUSI
ORGANIZUOTI.

West Virginijoj keletas tūk
stančių mainierių su ginklais 
buvo atėję į Logan apskritį ir 
norėjo priversti ten esančius 
neorganizuotus mainierius pri
versti sudaryti uniją. Vals
tijos gub. Cormvell po keletą 
kartų vedė derybas telefonu su 
Frank Keeney, viršininkų mai
nų unijos distrikto 17 ir susi
taikė. Tuomet maineriai no
rėjusieji priversti savo drau
gus sudaryti uniją, buvo at- 
šaukti. Logano apskričio 
mainieriai sako, buk jie gerai 
gyveną ir be unijos, daugelis 
jų turi žemės ir namus, geriau j 
gyveną, negu unijistai. Uni
jų organizatorių savo tarpan' 

• *1 • Y.

MIRĖ GOMPERSO 
TĖVAS.

Amerikos Darbo Federa
cijos prez. Gomperso tėvas 
mirė pereitą panedėlį. Mi
rė Dorchesteryje, šalę Bos
tono. Laidojimas bus New 
Yorke. Velionis buvo 91 me
to amžiaus. Buvo visai ak
las.

NESIRAŠYS.
Rumunijos taikos delega

tai paskelbė, jog nesirašys 
po taikos sutartimis su Aus
trija. Nesirašys dėlto, kad 
sutartyje reikalaujama užti
krinimo tam tikri} teisių 
svetimoms tautoms Rumu
nijoj. To pat reikalaujama 
iš Jugo-Slavijos. Tai gali
mas daiktas, kad ir Jugo
slavija atsisakys rašytis.

PATVIRTYS TAIKOS 
SUTARTĮ.

“Echo de Paris” rašo, 
kad rugsėjo 10 d. Francijos 
parlamentas patvirtvsiąs 
taikos sutartį, o Francijos 
senatas tą padarysiąs rugsė
jo 20 d.

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

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

taiff ir dabar
________ f._______________ _ . f ... ____

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

, Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington Street, New Yark, N, Y.
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EXTRA!
J. D. Rašt.
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Philadelphietis.

Tila.
z

Bebelis sakydavo, kad jei jo

kaklis dalino kokius tai popierga
lius surašytus St. Michelsono 
“Keleivio” redaktoriaus, išleistus 
L. S. S. 60 kp., Bostone. Rašoma
prieš Lietuvos valdžią ir neprigul- 
mvbę. 'C a i išgamų darbas.

Žvirblis.

Eina iš So. Boston ’o utamin- 
fcaia, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininkų Są- 
M*.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joaeph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
riation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:
Tearly......................................$3.00
Boston and suburbs ..............4.00
6 months................................... 1.50
Foreign eountries yearly ... .4.25

AR STREIKAS ATGY
VENO SAVO DIE

NAS?
• v is-Žmonijai progresuojant 

randama naujos mašinos, 
susekamos nežinomos gam
tos spėkos, surandami ge
resni veikimo būdai. Di
džiajai karei einant, nuola- 
tai girdėjome užtikrinimus, 
kad šitoji didžiausia karė 
bus paskutinė. Ir dabar 
prez. Wilson važinėdamas 
po Ameriką bando įjudinti 
Amerikos visuomenę, kad ji 
padarytu spaudimą į sena
torius. kurie priešinasi tai
kos sutarčiai dėl kaikurių 
Tautų Lygos punktų. Tau
tų Lyga tai organizacija, 
kuri imtųsi išrišinėjimu 
tarptautinių ginčų bei nesu
sipratimų be griebimosi gin
klo. • '

Išrodo, kad prieš didžią
ją karę ir tai karei einant 
Tautų Lyga daugiau žadėjo 
duoti žmonijai, negu kad da
bar žada. Tautų Lygos idė
ja neprigija. Bet iš to ne
išeina, kad ji visai nepri- 
gvs. Jokia nauja, kad ir 
gražiausia idėja, ne iš karto 
žmonija persiima. Bet šio 
straipsnio antgalvis rodė, 
kad kalbėsime apie streiką, 
o ne apie galimybę prašalin
ti kares per Tautų Lygą. 
Taip. Vienok, streikas yra 
prilyginamas prie karės ir 
apie streiką galima kalbėti 
sąryšyje su kare.

Daugelis šviesesnių žmo- 
nių nuo senai pripažino, kad 
karė nėra geras būdas išriš
ti tarpvalstybinius nesusi
pratimus ir ginčus. Lygiai 
ir darbininkų vadai pripaži
no, kad streikas nėra toks 
jau geras darbininkų įran
kis, kaip daugelis kad mano. 
Geležinkelių darbininkų va
dai, išeidami su reikalavi
mu suvisuomeninti geležin- 

- kelius, pripažino, kad dar
bininkai per stteiką šį tą lai
mėję, netrukus pamato, kad 
reikmenoms pabrangus tas 
laimėjimas pasidaro be ver
tės. Todėl atėjo laikas, kad 
reikia ieškoti naujų priemo
nių pagerinti darbininkų 
būvį. Tasai naujas būdas v- 
ra tai prileisti darbininkų 
atstovus prie pramonės ve
dimo, suteikti darbininkams 
balsą pramonės vedime ir 
tvarkyme.

Suteikiant darbininkams 
balsą pramonėje įvedama 
pramoninę demokratiją.

Dabar civilizuotose- šaly
se yra politiška demokrati
ja. Politikos reikaluose vi
si turi balsą, visi renka at
stovus į parlamentus, renka 
įvairius valdininkus. Da
bar atėjo laikas įvykdinti 
pramoninę demokratiją. Da
bartinis visų šalių darbinin
kiškas judėjimas ir eina 
žingsnis po žingsniui prie

DELEGATO MARSRU-
' fAS.

Rūgs. 11 d. Britain, Ct 
Rūgs. 12 d. New Haven, Ct. 
Rūgs. 14 d. Waterburv, Ct. 
Rūgs. 15 d. Newark, N. J. 
Rūgs. 16 d. Brooklyn, N. Y.

(Kun. Kuodžio par.) 
Rūgs. 18 d. Homestead, Pa. 
Rūgs. 19 d. Pittsburgh, Pa.

(Kun. Vaišnoro par.) 
Rūgs. 20 d. Pittsburgh, Pa.

(Kun. Sutkaičio par.) 
Rūgs. 21 d. Cleveland, O. 
Rūgs. 24 iki 10 d. spalio Chi 
cagoje ir apielinkėse taip-gi 
Wisconsin valstijoje.

Grįždamas iš Chicagos 
kalbės New Yorko valstijoje 
Rochesterio apielinkėje, De- 
troit, Mieli, iš ten grįš į Pa. 
valstiją : Elsworth, Bridge- 
ville, Du Bois. etc. 
baigus važiuos į Luzerne 
pavietą, Penna. iš kur grįš 
į New Yorką. Ten būdamas 
dar aplankys keletą koloni
jų, o po to apleis Suv. Val
stijas.

CLEVELAND, OHIO.

Tveriasi nauja parapija.
Nieko įdomaus tame nebūtų 

jeigu būtų tam reikalas, bet da
bar atrodo, kad to reikalo nėra. 
Priešingai, iš to kaip tik gali iš
eiti nepageidaujamos ir net ap
verktinos pasekmės.

Priežastis būk esanti tame, kad 
kun. Vilkutaitis nieko neveikiąs, 
bet tas taip-pat yra neteisybė, 
kun. Vilkutaitis gal nenuveikė 
tiek kiek norėjo bet nuveikė tiek 
kiek aplinkybės leido. O ateity
je matomai daugiaus bus veikia

ma nes to darbo yra permatoma 
begalės, nes reikės ruoštis prie 
statymo naujos bažnyčios.

Dėlto clevelandiečiams dabar 
kaip tik reikia vienybės o ne skal
dymosi.

Naujas Parapijonas.

savo brolius lenkus, rusų bolševi
kus, ukrainiečius ir kitus, gi jie 
besigindami jus užmuš ir tt.”

Mat vargšai nujaučia, kad lie
tuviai pargrįžę Lietuvon gali iš
vaikyti lenkų ponus iš Lietuvos 
laukan ir prigelbėti Lietuvos val
džiai sutvarkyti šalį demokratiš
kai. Tai kur tuomet pasidėtų ci- 
cilikučiai su savo revoliucijinėm 
dvasiom neesant prieš ką revoliu
cijas rengti. O antra L. ciciliku- 

čius baimė ima, kad lietuviai bū
dami smarkūs, gali smarkiai su
drožti burliokų draugueiains per 
raudonas kėlinaites. Todėl cici- 
likueiai nujausdami revoliujoniš- 
kos dvasios draugučiams pavojų, 
iš baimės drebėdami agituoja 
prieš jaunimo organizavimosi, 
kvarksi kaip varlės prieš lytų. 
Bet kaip lytais nepaiso varlių kur
kimo, taip Lietuvos sūnūs maty
dami savo tėvynės skriaudas ne
paisys cieilikučių agitacijos, 
kvarksėjimų, bet atėjus progai 
plieks kiekvieną neprašytą sve
čią, skriaudiką iš Lietuvos lau
kan, nežiūrint ar jis būtų lenkų 
ponas ar burliokij draugutis, ar 
kas kitas Lietuvos priešas. Niekas 
neturi teisės Lietuvos skriausti. 
Lietuvos sūnūs nedaleis Lietuvos 
pavergti, bet stos apginti nuo 
priešų. Yra viltis, kad ir mūsų 
broliukai cicilikai praregės, kaip 
kačiukai po devynių dienii ir stos 
liuosybę, laisvę ir neprigulmybę. 
bendran darban, kovai už tėvynės 

Lietuvos Sūnus.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvos sūnūs organizuojąs, ci- 

cicilikučiai iš kailio neriasi.
Šios kolionijos lietuvių jauni

mas, girdėdamas nuolatinius Lie
tuvos priešų užpuolimus ir pas
tangas Lietuvos pavergimui, su
prasdami savo uždavinius, tėvy
nei pagelbos bei apgynimo reika
lingumą, pradėjo spiestis į būre
lį Lietuvos L. Sargų. Pastaromis 
dienomis daromi pienai pasekmin
gam suorganizavimui viso šios ko
lonijos lietuvių jaunimo, ir susi
organizavus visiems kartu lavin
tis, daryti mankštinimus, kad iš
auginti raumenis, palikti mikliais, 
tvirtais fiziškai bei moraliai, o 
kuomet bus galima kad sugrįžus 
tėvynėn užstoti kelią visems val
katoms plėšikams, drąskantieios 
kūną mūsų brangios tėvynės Lie
tuvos.

Kad būti gerais tėvynės apgy
nėjais, reikalinga lavintis orga
nizuotis, tai suprasdamas Brook- 
lyno prakilnesnis jaunimas grie
bėsi organizatyvio darbo ir jau 
lavinimosi praktikai atsibūnas 
kas seredos vakarą Karalienės A- 
niolų parap. svetainėj. Geistina, 
kad kodaugiausiai lietuvių jauni
mo atsilankytų ant praktikų, ne
atsižvelgiant tų visų trukdymų ir 
tos agitacijos mūsų brolių eicili- 
kučių. Čia tupu pažymėti, kad 
lietuviški bolševikučiai pajutę tė
vynainių bruzdėjimą už tėvynės 
laisvę, pradėjo iš kailio nertis. 
Agituoja įvairiais būdais prieš 
Lietuvos laisvės apgynimą. Kad ‘ 
geriaus jaunimą suklaidinus, at- j 

spauzdino lapelius, kuriuose kur
stoma prieš lietuvių kariuomenę. 
Gazdindami verkia Trockio ašo- 
mis esą “Jūs eisite žodyti mušti

WORCESTERIEČIAM AČIŪ.
Per suvažiavimą Federacijos 

Kongreso AVorcesteryje, Mass. 
suplaukė daug iš įvairių koloni- 
jų katalikų veikėjų dėl apsvars
tymo reikalingų mūsų tautai da
lykų, viskas kopuikiuasia nusise
kė apsvarstyti. Prįe to neatsili
ko nei Moterų Sąjungos vietinė 
kuopa. Ir taip-gi vietinis klebo
nas kun. J. J. Jakaitis atsižymė
jo labai visame suvažiavime ir da
lyvavime F. K. delegatų priėmi
me. Vakarienė kuria delegatai 
neatsigerėjo valgydami taip pui
kius ir skanius valgius ir puoš
numu svetainės kurios pilni stalai 
buvo gyvų gėtiij bukietais apsta
tyti.

Už tą visa visiems kurie tik ta
me darbavosi, kaip kleb. kun. J. 
J. Jakaičiui ir visoms gaspadi- 
nėms. (veitarkoms) tarnaitėms to 
vakaro padėkos žodis už visą triū
są nuo Philadelphijos delegatų 
didelis ačiū.

DuBOIS, PA. >
Rugpiučio 31 d. atsibuvo čia 

vietinėje Šv. Juozapo bažnyčioje 
iškilminga vaikučių Pimoji Ko
munija. Iš viso prisiartino pir
mu syk prie Dievo Stalo ir priė
mė- į savo nekaltas širdeles patį 
savo Išganytoją Jėzų Kristų 81 
vaikelis — 43 bernaičiai ir 38 mer
gaitės. Iš jųjų veidelių rodėsi 
nepaprasta linksmybė. Visi ma
tomai džiaugėsi pilnu džiaugsmu 

sulaukę tos laimingiausios savo 
gyvenimo dienos. Bažnyčia gra
žiai išpuošta gyvomis gėlėmis da
rė ant visų malonų įspūdį. Mi
šios Šventos prasidėjo ant 9:30. 
Žmoniij jaučiančių daug ko se- 
paprasto prisipildė pilnutėlė baž
nyčia. Daug tėvų supratę gero 
pavyždžio galybę ėjo sykiu su sa
vo laimingais vaikučiais prie Ko
munijos. Per Mišias pasakyta 
pritaikintas prie iškilmės pamoks
las. Daugumui klausytojų prisi
minė jųjų laimingoji pirmos Ko
munijos diena O kaip laiminga 
ji dėl jų buvo. Kaip laimingais 
ir nekaltais ir Dievą mylinčiais 
jie tada jautėsi. Laimingi jie 
jeigu ir šiandien jie yra tokiais 
Dievą mylinčiais!

Po klišių vaikučiai truputį už- 
kasdę pasistiprinę, nufotografuo
ti. Viskas užsibaigė su įrašymu 
tūjų vaikučių į rožančių i škaplie
rių. Lai gražių ir malonų tos 
diesos įspūdžiai pasilieka su vi
sais kuoylgiausia-

Užganėdintas.

NEWARK, N. J.
L. D. S. 14 kuopa laikys savo 

mėnesinį susirinkimą rugsėjo 12 
pėtnyeioj 8 vai. vakare. Lietuvių 
svetainėje.. Prašom visų susi
rinkt, nes bus svarbių reikalų ap
tarti. Prie to ir papasakos kas 
nuveikta Seime.

to.
Kaip įsigyvenimas Tautų 

Lygos praŠalįs kares, taip 
įkūnijimas pramoninės de
mokratijos prašalįs strei
kus. Bent galima tikėtis, 
kad taip

M. Lesonavičius, <
Mačiulis, J. Bakšis, S. Gedvilas, 
St. Kundrotas, Kaz. Never- 
dauskis, J. Žėkas, K Stulginskis, 
J. Latviatis, J. Juzikis, B. Vi
sockis, J. Mažulauskis, K. Va- 
silius, A Čiepas, J. Bukantis, 
P. Buginauskis, P.Mar. Bugi- 
nauskienė, < P. Bagdonas, M. 
Skirus, A Skleiba, Kuržonas, 
A. J. Sutkus, S. Misunas, Juoz. 
Bakšis, A. Bakšis, K. Barčas, 
Just. Jenčius, Kat. Salavejenė, 
P. Baronas, J. Docius, S. Urbo
nas J. Sabanauskas, N. Čiepas, 
P. Jesukaitis, S. Dočiutė, O. 
Burbiutė, O. Rulevičiutė, J. Va- 
silutė, K. Veičius, • P. Alekna, 
A. Stinislavaitis, P. Rumšą, J. 
Latvaičiutė, M. Martinaitis, J. 
Ruletonis, V. E. Zupkus, V. 
Skuldickis, A. Zupkienė, L. Zup- 
kiutė J. Petraitis, A. Danilaičius, 
J. Ožiunas, O. Baranienė. ir 
daugiau žadėjo prisirašyti ir va
ryti darbą pirmm. Poto prasi
dėjo šokiai ir visokie lietuviški 
žaislai. Ten buvęs.

J. Latvaitis, B. 1 Mes žinome kiek daug tamista 
s, S. Gedvilas, ta savo agitacija ir prakalbomis

LAUKAIČIO PRA
KALBOS.

Watert>urio ir apielinkės 
lietuviai tėmykite rugsėjo 
14 dieną, tai yra ateinantį 
sekmadieni, aplankįs šią 
lietuvių kolioniją dideliai 
garbus ir seniai laukiamas 
svečias kun. Laukaitis. Tat 
nepraleiskite progos nepa
matę jo ir neišgirdę jo kal
bos.

Kun. Laukaičio prakalba 
prasidės lygiai 2 vai. po pie
tų POLI’S svetainėje ant 
East Main St., Waterbury, 
Conn.
nuo 
piet. 
tai.

o svetainė atsidarys 
pirmos valandos po 
Įžanga tiktai 25 cen-

padaręs mūsų L. D. S. 
Anglijoje išplatinimui, 

organizacija tamistos už-

esi gero 
Naujoje 
L. D. S.
tai niekuomet neužmirš, bet ta
mistos prisiųsto pasiaiškinimo to
kioje formoje kaip jisai dabar yra 
į “ Darbininką ” talpyti nėra gali
ma. Jeigu mes ir patalpintume, 
tai tamstos su klebonu nesusipra
timams praslinkus, pats ant mūsų 
pyktumei, jeigu mes tą atsišauki
mą .būtume į laikraštį įdėję.

Po teisybei, tai tamstos atsišau
kime tur būt per neapsižiūrėjimą, 
tie faktai kur tamsta buvai įta
riamu visiškai neatremta, tikką 
užsipuolimai daromi ant tamstos 
oponento. Dėlto atleiskite mums, 
kad tamistos pasiaiškinimo ar a- 
titaisymo į “Darbininką” nedė
sime, bet padėsime į mūsų arery- 
vą. Mes tikime, kad tamistos su 
klebonu nesusipratimo priežastis 
vra ne bedievybė, bet skirtingu
mas taktikos viešame veikime. Ta
mista daugiaus norėtumei vienyti 
visus žmones į krūvą, o klebonas 
permato iš to negeistinas pasek
mes katalikiškoj akcijoj. Bet 
prie gerų norų iš abiejų pusių, 
tas galima lengvai prašalinti ir 
veikti bendrai. Mes tikime, kad 
prie to einate ir prieisite.

idėjinis priešas pagiria ji, tai 
jis žvalgosi ar nepadaręs kokią 
šunybę. Už “Tautos Fondo 
machinacijos” kun. Ambrozai
tis nuo liberalų gauna daugy
bes komplimentų, pagyrimų. 
Čia kun. Ambrozaitis turėtu 
padaryti panašiai, kaip Bebelis 
kad darydavo. •

“Tėvynė” ragina kunigus ir 
visus aukautojus sekti kun. 
Ambrozaitis, protestuoti prieš 
T. Fondą. Bereikalingas pata
rimas. Kunigai ir supratlvvie- 
ji katalikai, Tautos Fondo rė
mėjai žino Krilovo pasakymą. 
“Čto vrag sovietujet, to vemo 
chudo,” ką priešas 
tai tikrai ęegera.

Pereitos savaites 
laikraščiai kibirus

DuBOIS, PA.

Nesenai pasirodė “Darbinin
ke” tūlos “Onytės” korespon
dencija iš šio miesto. Rodos tai 
pirma tos panelės koresponden
ciją. Tačiaus jau pirmu tuo sa
vo raštu neiškentė neužgavus tū
los lietuvaitės. Nustojimas kur 
nors dirbti nevisada reiškia pra
šai inimą už kokį nors prasikalti
mą. Iš minėtos korespondenci
jos sukilo nemažai nemalonumų. 
Nekaltų ypatų apkaltinimų. Vie
ni sako kalta korespondentė, bet 
kada tikrai nežino kas ji per vie
na, tai kelios nekaltos ypatos spė
jamos. Kiti kaltina “Darbinin
ką, Kad tokias korespondencijas 
talpina. Trėti kaltina katalikys
tę, dėlto kad minėtoji korespon
dencija tilpo katalikiškame laik
raštyje. Ketvirti net gundo tą 
lietuvaitę išsižadėti tikėjimo ir 
bažnyčios užtai. “Onytė” mato
mai nei nesusapnavo kiek ji ko
šės privirė savo keliais žodžiais. 
Atsargiau su tokiais raštais!

DuBoisietis.
---------------- 1

WATERBURY, CONN.
Rūgs. 1 d. Tautos Fondo 40 

skyrius laikė mėnesinį susirinki
mą. Pirmiausia buvo išrinkta 
mėnesinės. Toliau sekė komisi
jų raportai. Pikniko rengėjai 
pranešė, kad dėl ukanuoto ir vė
saus oro ne kaip tenusisekė, bet 
visgi liko pelno apie $40. Kolek
toriai pranešė, kad daug daiktų 
esą surinkta fėrams kurie prasi
dės spalio 18 ir tęsis visą sąvaitę. 
Po to viena narė inešė, kad butų 
parengta (Tas Day) dėl Lietuvos 
liuosavimo, visi vienbalsiai prita
rė ir liko išrinktas komitetas ve
dimo to reikalo. Tad į darbą 
visi AVaterburiečiai ir surinkim 
$10.000.

ROMANAS ANT JŪRĖS.
Jonas J. Romanas, Lietu

viu Prekybos Bendrovės ve
dėjas, jau plaukia per jū
res ir New Yorke bus nedė
lioj, rugsėjo 14 d. Apie tai 
pranešė bevieliu telegrafu 
nuo laivo.

Jisai bus vėliausia atvy
kęs iš Lietuvos ir todėl at- 
vež iš ten naujausiu žinių.

AKRON, OHIO.
Rūpgj. 27 d. kun. A. Janusas 

Šv. Petro bažnyčioje, surišo ryšių 
moterystės J. Apegą su S. Raudo- 
niute. Abu jaunavedžių prigu
lėjo prie L. Vyčių 97 kp. Buvo 
darbštus nariai. Dalyvavo prie 
teatrų ir dainų. Jaunavedžiai 
ir ant toliau darbuosis prie L. 
Vyčių 97 kp. Lai Dievas jiem 
padeda laimingai poroje gyventi.

Vytis.

PHNADELPHIA PA.
(Port Richmond.

| Nors jau buvo rašyta apie bu
vusias 26 d. rugsj. prakalbas, rė
mėjų Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus, kur kalbėjo gerb. kun. J. 
Petraitis ir tapo suaukota $550.00 
bet nebuvo prasėsime suminėta a- 
pie lietuvių išgamas, kurie nusto
ję žmoniškumo ir sąžinės jausmo, 
netik kad nepaduoda geibstančios 
rankos savo tėvams, bet dar drįsta 
visokiais nešvariausiais būdais 
kenkti kitiems sušelpime viengen
čių.

Publikai po minėtu prakalbų iš

WAUKEGAN, ILL.
Daug prisirašė prie L. R. Kryžiaus

Rugsėjo 1 d. vietinės dr-tės bu
vo surengę vakarienę priėmimui 
sugrįžusių iš Franci jos kareivių. 
16 Lietuvių didvyrių buvo nuteik
tos dovanos.

Svečių buvo prisirinkę pHna 
lietuvių svetainė. Visi mus did
vyriai pasakė po trumpą prakalė 
bėlę.

Nepamiršta nei suvargintos Lie
tuvos. Kareivis S. Misiūnas sa
vo prakalboje atsišaukė į svečius, 
kad sutvertų Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus skyrių. Antras Anta
nas J. Sutkus plačiaus apie tai 
kalbėjo ir savo kalboje nušvietė 
reikalingumą dėties kiekvienam 
prie L. R. K. Tuojaus prasidėjo 
rašytis. Prisirašė 73 nariai, šie: 
. T. Baronas, J. M. Laškis, A- 
lex. Jankauskis, B. Špokas, J. 
Maražas, P. DabašinskAs, A 
Taučius, P. Kasdaliavičienė, Kaz. 
Petkus, J. Masulainis, P. M. 
Mielušienė, J. Jenčus, P. Kap-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Vargšui, Westfield, Mass. Tam
stos korespondencijos tą dalį ku
rioje kalboje apie ožių darbus, 
vardan šventos ramybės nedėjo
me, nors gali būt kad jinai ir tei
singiausia.
L. D. S. 43 kp. Tamstos mitingo 
pagarsinti laiku negalėjome, per- 
vėlai gavome.

Selmokėliui, Hudson, Mass. 3 d. 
rugsėjo tamstų kolionijoje įvyku
sias cieilikučių prakalbas neverta, 
kad apie jas laikraštyje aprašinė
ti. Tai priprasti cieilikučių ple
palai į juos rimti žmonės domos 
neatkreipia.
L. D. S. 24 kp., Pranešimo apie 
susirinkimą nesuspėjome laiku į- 
dėti. Reikia bent kiek anksčiau 
atsiųsti tokius pranešimus.
Rengėjui, Duąuesne, Pa. Ma
lonėsite pranešti plačiau, kas toj 
per Apšvietos Dailės 103 kuopa, 
kuri rengia teatrą ant 20 d. rūgs. 
Svečiui, Cleveland, Ohio. Jau 
to vakari aprašymas tilpo “Dar
bininke” todėl, šiuomi kartu, at
leiskite tamistos aprašymą atidč- 
dėsime į šalį.
šutu BAnų9tq„ ‘fųip muoųny 
brangioji” Tamstos eilėse mintis 
yra labai puiki, bet jų apdirbimas 
labai silpnas. Jeigu tamista esi 
jaunas, tai patartume pasimokyt 
eiliavimo taisyklių, o dabar taip 
kaip parašyta yra persilpnos, kad- 
jas galima butu laikraštyje tal
pinti.

Jonui Jarošui, Westfield, Mass.
Tamstą mes visuomet skaitėme 

ir tebeskaitome Amerikos lietuvių 
katalikų dirvoje veikėjų. Mes 
gerai atmename, kad tamista su 
kun. T. Žilinsku prigelbėjai kun. 
F. Kemešiui įkurti mūsų L. D. S. 
sutverdami pirmąją L. D. S. kp.

PASTABĖLĖS.

“Vien. Liet.” 36 Nr. K. N. 
N. iš So. Bostono aprašydamas 
kun. Laukaičio prakalbas dro
žia pats sau per galvą. Nes 
pasigiria kad nieko gero ne
matęs kaip tik girdėjęs ang
liškus merginų ir vaikinų abe
jotinos vertės išsitarimus. Ga
li būt kad išsitarimai ir buvo 
nes delegato prakalbų pasik
lausyti suėjo nevien katalikai 
bet ir laisvamaniai su cicilikais 
o pastarieji iš papratimo kata
likiškuose susirinkimuose sten
giasi daryti betvarkę . .. bet.. 
čia jų dalykas o K. N. N.sve- 
tainėje matomai pasielgė kaip 
Krilovo pasakoje tas keturko
jis “Nesigailėjo savo snukio ir 
visą užpakalinį kiemą ( Sąšla
vyną) perknisau.”

So. Bostone Mockus su Gen- 
iočiu diskusijas turėjo apie 
kūnų iš numirusių prisikėlimą.

Kaip tik jiems ir tema. Tik 
reiktų pakeisti kaip kuriuos 
žodžius būtent: “apie mulkių 
į apgavikus persikeitimą.”

“Vien. Liet.” redaktorius 
dejuoja šitaip: “Bolševikij 
vadas pažvelgia į kiaulę, giliai 
užsimąsto, atsidusta ir sako:— 
Bepigu kiaulei; nei burna 
prausti, nei kojos auti, nei po 
teriai kalbėti . .. Kada gi tu 
o žmonija, galėsi gėrėtis tokia 
laisve?! . ..
— Pradėk tamstelia nuo savęs
— duok gerą draugams pavyz
dį išidealizuotos ...kiaulės, 
o kas nenori poterių kalbėti 
gal paskui tamstą pasekti.

“Vien. Liet.” ar nepaverž 
iš “Sandaros” darbą jau pra
deda manyt apie katalikų baž
nyčios būtiną reformavimą. 
Ar ne Mickus su Geniočiu 
redakcijoje atsilankė. Liki- 
šiol “Sandara” tuomi rūpin
davosi.

liberahj 
srutų ir 

purvų išvertė ant Tautos Fon
do ir katalikių, o tą pat sąvaitę 
atėjo iš Paryžiaus kablegrama, 
kurioj skelbiama iš Tautos 
Fondcr gauta 296.200 frankų, 
o iš liberalų Neprigulmybės 
Fondo 62.400 frankų. Reiš
kia iš katalikrj veik penkis sy
kius daugiau, negu iš liberalų. 
Liberalų laikraščių redaktoriai 
žinoma neparaus dėl savo be
gėdystės, bet ką turi manyti 
tij atsiprašant liberalų laikraš
čių skaitytojai.

“Sandara” sako: “Anglu 
laikraščiai praneša, kad Lietu
von, per Paryžių, tapo pasiųs
tas Julius Kaupas tikslu sutvė
rimo naujos valdžios Lietuvai. 
Įsitėmykite ir apgalvokite, ar 
ne už darbo žmonių sudėtus 
pinigus tas “Romuvos Orde- 
no” organizatorius keliauja 
daryt pinkles dabartinei Lietu
vos valdžios.” Na, gero pasi
sekimo jums liberalai “tėmyti 
ir galvoti.” O mes pasijuok
sime iš jūsų vaikiško naivumo. 
Nors Kaupas nieko sau vyru
kas, bet liberalai perdideliu jį 
stato galiūnu, galėsiančiu nu
versti Lietuvos valdžią, kuri 
išvijo bolševikus, išreikalavo 
išsinešti vokiečiams ir kurią 
remia, kaip kun. Laukaitis sa
ko, visos partijos. Juokitės 
iš liberalų naivumo visi, kas 
bent kruopelę humoro turite.

Liberalai šaukia, kad katali
kai nepasitiki savo delegatais 
Paryžiuje kun. Dobužių ir kun. 
Žilium, kad dar siunčia Kau
pą. Jų logikos laikantis gali 
me sakyti, kad liberalai nepa
sitikėjo Naruševičių iršliupu, 
kad pasiuntė Baluti arba kad 
nepasitikėjo Lopato. kad at
šaukė ji.

Kun. K. Ambrozaitis Bing- 
hamtono, N. Y. klebonas libe
rališkoj “Lietuvoj” bando nu
rodinėti “Tautos Fondo” ma
chinacijas. Bet kas bent abė
cėlę visuomeniško veikimo ži
no, tas supranta, kad pats kun. 
K. A. machinacijas daro. Kam 
netinka Tautos Fondo veiki
mas, tas lai prie jo nesideda, 
jo vardu aukų nerenka. Gi 
jau surinktos jo vardu aukos 
turi ineiti centran be kondicijų 
iš šitų skyrių. Kas būtų 
jei kiekvienos organizacijos 
kuopos siųstų savo duokles su 
visokiomis kondicijomis.

Draugijos Tėmykit!

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; J- 
vairūs ženklai: kokardos, š&rpos, antspandos, gnzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su^dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar- / 
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdiūo tūkstančiūs draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą # atliksime 
pagal reikalavimą

M. A. NORKŪNAS,
Lavrence,

I
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L. D. S. REIKALAI.
*

BROLIAI IR SESERS 
L. D. S. NARIAI:-

&
Seimas praėjo, seni dar

bai užsibaigė nauji prasidė
jo o gyvenimas kaip ėjęs 
taip savo keliais tebeina. 
Kaip mus visi skriaudė iš
naudojo taip ir tebeskriau- 
džia, taip tebeišnaudoja, 
tarsi taip amžinai jau ir bū
ti turėtu — bet taip nebus 
— mes taip būt neduosime. 
Mes pasaulį perkeisime — 
juk darbininkai viską pada
ro ko tiktai reikia, be abe
jo padarys ir pasaulį tokiuo 
kokiuo *jis būti turėtų, o prie 
to pasaulio, tai yra žmoni
jos santikių gerinimo ir to
bulinimo mes visi prisidėti 
ir dirbti tiek kiek keno spė
kos, pajiegos, gabumai ir 
sveikata leidžia. Tiktai tuo
met savo tikslą atsieksime ir 
greitai prie jo prieisime.

Seimas taip kaip seimas. 
Atlikti šeiminiai reikalai at
skaitos išduotos, viskas pa
tikrinta sutvarkyta ir išras
ta tvarkoje, mūsų organi
zacijos biznis pakilęs, tdr- 
tas paaugėjęs rodos kogi 
daugiaus bereikia, duonelę 
valgyk Viešpatį garbink ir 
atliktas kriukis.. . bet... bet 
ne taip viskas yra dailu ir 
gerai kaip kad atrodo.

Tiesa praeitais metais 
mūsų organizacijoje »daug 
ko gero yra nuveikta bet ne 
viskas tas nuveikta ką turė
jome nuveikti, ir neklysiu 
jei pasakysiu daug ko yra 
nenuveikta net tokio ką ga
lėjome ir neatbūtinai priva
lėjome nuveikti.

Kaltinti praeitų, metų ap
sileidimus ir aimanuoti už 
neatliktus darbus tai ne dar
bininkų dalykas.

Darbininkų žodis tuii būt 
toks “Na, nepadarėme tą 
ir tą. neužbaigėme tą ir tą, 
nepradėjome to ir to... bet 
mes dar gyvi ir sveiki, mes 
darbininkai, ir ko nepada
rėme pernai tai padalysime 
šymet, ir pamatysite kad 
padarysime daug daugiau 
negu, kad jūs tikitės gali
te.

Aš tikiu kad LDS. nariai 
tokiam pasakymui visi pil
nai pritars ir taip padarys 
dėlto aš drąsiai žiūriu į atei
tį tikėdamas kad ateinančia
me LDS. seime daugiau kuo 
galėsime pasididžiuoti negu 
kad praeitame, nors ir šita
me L. D. S. gėdos neturė
jo.

Žengiant į naujus darbo 
metus, imdamas L. D. S. 
vairą į savo rankas jau ant
riems metams kaipo L. D. 
S. centro pirmininkas noriu 
su visais L. D. S. nariais pa
sidalyti mintimis kad mes 
vieni kitus geriaus supras- 
tiųnėm, geriaus susiklausy- 
tumėm ir kad mūsų LDS. 
darbai būtų pasekmingi au 
varomi.
Iš manęs organizacijos sei

mai ir visuomenė reikalauja 
atskaitų iš mano darbų tai
gi nepalaikykite už blogą 
jei ir aš iš organizacijos na
rių pareikalausiu kaip ku
rių dalykų, aš tereikalauju 

. ne savo naudai bet L. D. S. 
F labui.

Visų p lipniausia pareika
lausiu geresnio susiklausi- 
mo, disciplinos. Jeigu kas 
yra iš centro reikalaujama 
kad kuopų valdybos tuojaus 
išpildytų ir išpildytų taip 
kaip yra reikalaujama, da
bar to kaip kuriose kolioni- 
jose buvo štoką, o is tos prie
žasties

griežtai 
toliaus 

kuopose

rūpėt, prie ko mes turime 
varytis.

Aš iš savo pusės pasižadu 
kiek, man nuo darbo nulie
kamas laikas pavelys dar
buotis virš’ užbriežtų tikslų 
atsiekimui ir aš tikiu kad 
mes tai vis atsieksime — jei 
tik norėsime — jei tik visi 
norėsime, susiklausysime ir 
dirbsime.

Jūsų LDS. Centro pirmi
ninkas

Siųsk apgasinimo kopijų 
tuojaus, kad užtikrinus vie
tų šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242 W. Broadivav, 

South Boston, Mass.

Paieškau brolio Petro Vaškevi
čiaus Suvalkų rėd., Lupliūnų kai
mo, Leipalingio par. Girdėjau, 
kad žuvo mainose. Kas apie jį 
žinote malonėkite pranešti.

A. Vaškevič,
P. O. Box 58, Sykswille, Pa. 

(11)

nukenčia todelei 
reikalauju kad ant 
tokių apsileidimų 
nebūt; jeigu kur bus tai tuo
jaus reikalausiu pasiaiški
nimų o nepildančių arba ne
klausančių vardus viešai pa
skelbsiu per organą kad vi
si žinotų kur yra toki kurie 
trukdo L^D. S. gerus dar
bus ir organizacijos pietoj i- 
muisi kenkia.

Praeitais metais daugiau
sia domos kreipiau kad su
stiprinti “Darbininko” biz
nį dėlto įvesta daug pageri
nimų, daug naujų dalykų, 
nupirkta, vienu žodžiu eita 
prie vidujinės tvarkos cent
re ir biznyje. Kad sustipri
nus organizacijos finansinį 
stovį. Tas atsiekta bet idė
jinė pusė nebuvo užtektinai 
stumiama ir dėl to toje sri
tyje daug ko trūksta.

Šiais metais dėsiu visas 
pastangas kad ir idėjinę pu
sę iškelti taip kaip jinai tu
rėtų būt ir tam bus panau
dota įvairi agitacijos būdai 
ir priemonės. Jeigu visi uo
liai taikysitės prie L. D. S. 
centro nurodymų—tai aš vi
siškai neabejoju kad mes 
per šiuos metus organizaciją 
išauginsime dvigubai narių 
skaičiumi ir kitais atžvil
giais daug kuomi pakilsime.

Trečias dalykas tai orga
nizacijos finansai. Varysi
me agitaciją už baigimą ap
mokėti LDS. paskolų ir au
ginsime LDS. namo fondą 
kad trumpoje ateityje galė
tumėm prieiti prie įsteigimo 
dienraščio.

Tą viską atsieksime jeigu 
mes visi veiksime išvien, vie
ni kitus suprasdami ir at- 
jausdami.

Apie visus viršminėtus da
lykus dar nekartą pakalbė
sime plačiau ir nuodugniau 
o dabar tik abelnais bruo
žais apibriežiau nurodyda
mas daug maž kas mums
šiais metais labiausia turi ketvirta dalis $5.00.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

F. Viraks.

MŪSŲ PASIŪLIJIMAS.

Geriausias mūsų pasiūli- 
jimas suprantantiems biznį 
ir apgarsinimų vertę biznie
riams, tai yra šis:

L. D. S. leidžia kasmet 
kalendorių ir į jį priima ap
garsinimus. Tą kalendorių, 
skaito mažiausia 50.000 
patų.

Jie yra gyviausia mūsų 
merikiečių lietuvių dalis 
remia tuos biznierius, kurie 
remia juos, arba tas organi
zacijas prie kurių jie pri
klauso.

Tokia organizacija yra L. 
D. S.

Mes turime gana daug sa
vo biznierių lietuvių ir juos 
viršminėtos organizacijos 
nariai ir prieteliai remia, 
kuomet jie mato, kad tie 
mato, kad tie biznieriai gar
sinasi organe “Darbininke” 
arba leidžiamam “Kalen
doriuje.”

Ateinančiu 1920 metu Ka- i’ fc-
lendorius jau baigiamas pri
rengti i spaudą.

Bet dar dabar yra gera 
proga mūsų biznieriams ap- 
sigarsinti jame.

Seni Amerikos biznieriai 
išleidžia milijonus dolerių 
apgarsinimams ir vis karto
ja išdirbtą priežodį: “It 
pays to advertise,” tai ko
dėl mūsiškių biznieriai ne
galėtų išleisti bent $15.00 ar
ba net ir $100.00 į metus.

Apgarsinimų kaina į 1920 
metų kalendorių: už visą 
pusi. $15.00, pusė pusi. $8,

Ar norite greit parduoti, 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.
Už vieną sykį 
Už tris sykius

Paieškau brolio Jurgio Miel- 
kaus, Suvaiką rėd., Punsko par., 
Švenčiškių kaimo; 17 metų kaip 
Amerikoje; turi kaktoje ženklą 
(perplauta). Kas apie jį žinote, 
malonėkit pranešti arba jis pats 
teiksis atsišaukti sekančiu antra
šu :

Magd. Mielkiutė,
731 W. Lexington St., 

Baltimore, Md.

“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

šiuomi pranešam Grand Rapld» 
Mich. ir apielinkės lietuviams, ka< 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraši 
nėti laikraštį “Darbininkų” ir priimi 
nėti apgarsinimus. Jo adresas:

JUOZAS MARGELIS,
Myrtle St, Grand Rapids, Mich.

MUZIKOS MOKYKLA.
D. L. K. Vytauto Beno ir Or- 

kestros Muzikališkoje Mokykloje 
mokinama ant visokių instrumen- 

Norintieji išmokti atsišauki- 
Kambarys:
Broadway, S. Boston, Mass. 

(18)

MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 
185 C Str.

43 Hawkens*St., Boston, Mass.

544

tų. 
te.
339

y-

a-
ir

i

.50c.
$1.00

Paieškau Uršulės Vasilaitės 
Kauno gub. Šiaulių pav. Už- 
mičių par. Žaberių kaimo tris 
metai atgal gyveno AVorcester, 
Mass., o dabar nežinau kur.

Liudvika šidlauskiutė
877 Cambridge St., Camb
ridge, Mass. (9)

Pabėgo moteris Gertrūda Gas- 
paravičienę (Ramanauskaitė) 
Kražių par., Linkaičių kaimo su 
Petru Baniuliu Salamiesčio par., 
Gumblių kaimo. Išpa’rdavus gy
vulius pasiėmė $80.00 pinigais. 
Kas apie tokią sužinoti! ir praneš
tų man — būčiau labai dėkingas.

Adomas Gasparavičius,
78 Exchange St., Athol, Mass.

ReJkalinga sena moteris dėl pri

žiūrėjimo vienos mergaitės 34 me
tų ir pagaminimui valgių, 
barys, valgis ir užmokestis 

259 Silver St., So. Boston,
Charles Urnikis,

Kam- 
gera.
Mass.

(6)

Reikalinga senelė moteris dėl 
prižiūrėjimo 3 vaikų. Atsišauki
te tuojaus.

K. Žukauskas,
265 Main St., Hartford, Ct.

(H)

LAIVAS
pardavimo puikus

i

Ant
“Seagull” laivas, vienas iš 
geriausių ir patogiausių jė- 
ginių laivų Bostono uoste. 
Pilnai aptaisytas. Inžinas 
geriausiame stovyje. Laivą 
galima apžiūrėti ir pardavi
mo sąlygas sužinoti pas:

BROWNFIELD & 
JOHNSON,

Medford Street,
Charlestown, Mass.

REIKALAUJU geros ga- 
spadinės, kuri moka sukal
bėt lietuviškai, taip-gi ang
liškai. Tegul atsišaukia ant 
šio adreso ir prisiunčia 
liudijimą nuo klebono:

Kun. F. Alinskas,
923 Shehy St., 

Youngstown, Ohio.

217

pa-

KĄ TIK IŠĖJO 
LIETUVIU PASAULIN 

“MEILĖS GALYBĖ”
Nauja, puiki knygelė 

Begalo žingeidi. 
Kaina:

Su apdarais..................... 75c.
Be apdairi.......................... 45c.

Originalas 
KUN. L. G. VAUGHAN 

Vertė
KUN. J. F. JONAITIS 

Ex-Lieutenantas-Kape- 
lionas.

Užsakymus ir pinigus 
siųskite sekančiu adresu: 

J. Wiltrakis, 
3832 Fulton St., Chicago, III

RUSIJOS RUBLIAI!
Pas mane galima gauti netikrų po

pierinių pinigų. Jie taip gerai pada
ryti, kad sunkų atskirti nuo tikrųjų. 
Tokie pinigai reikalingi teatrus lo
šiant arba kas nori pasidžiaugti tur
tingumu.

Kas nori tokių pinigų klauskit per 
laiškų įdėdami krasos ženklelį. Ad
resuokite :

K. J. Intas,
P. O. Box 73, Chicago, UI.

MES PATARIAME GATAVAS KOMBINACIJAS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE.
Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, kurią tik no

rite, čia paduodamųjų kombinacijų nurodytomis kainomis. Tas mokesnis uždengia lėšas siunčiamųjų dalykų, 
baksą, visus iškaščius dedant į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų gerumą ir svarumą 
pilnai garantuojame. Pasirūpink vieną, ar tiek, kiek tik nori kombinacijų. Nupiešęs išpildyk apačioje šio la
po esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar čekiu pasiųsk mūsų adresu. Tai ir viskas, ką turi daryti. tisą ki
tą darbą atliks pati Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus, o kuomet baksas bus pristatyas tam, kam 
siunti, į Lietuvą, gausi kvitą su parašu to asmens, kuriam mums liepsi baksą pasiųsti.

No. 1. Kombinacija už $10.
5 svarai ryžių.
5 šmotai muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
5 svarai cukraus.
5 matkai vilnonių siūlų.

■ No. 5. Kombinacija už $50.
No. 7. Kombinacija už $100.

No. 2. Kombinacija už $15.
10 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.

--------------------------------------
No. 3. Kombinacija už $20.

5 svarai cukraus.
10 svarų kondensuoto pieno.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai jautienos.
10 šmotų muilo.
1 tuzinas špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų.
10 svarų miežinių kruopų. 
% svarų pipirų.
5 matkal vilnonių stulų.

No. 4. Kombinacija už $25.
12 svarų lašinių.
5 svarai smalčiaus.
6 svarai Jautienos.
10 šmotų muilo.
10 svarų kondensuoto pieno.

12 svarų lašinių.
10 svarų smalčiaus.
15 svarų cukraus.
6 svarai jautienos.
10 svarų fasollų.
30 svarų kondensuoto pieno.
20 šmotų muilo.
2 tuzinai špūlių siūlų.
2 pakeliai adatų. . —-
10 svarų ryžių.
1 svaras pipirų.
2 svarai kavos.
1 svaras arbatos. ’ ' *st
10 matkų vilnonių siūlų.

36 svarui lašinių, 
svarų jautienos, 
svarai smalčiaus. 
svarai kondensuoto pieno, 
svarų cukraus, 
svarai ryžių, 
svarų miežinių kruopų, 
šmotai muilo.

6 svarai kavos.
2 svarai arbatos.
4 tuzinai špūlių siūlų. 
% tuzino pakelių adatų.
10 matkų vilnonių siūlų.

12
25
48
20
25
10
24

/

No.

No. 6. Kombinacija už $75.
K

24 svarai
50 svarų

20 šmotų
48 svarai
12 svarų

laSlnių. f • 

smalčiaus. 
muilo, 

kondensuoto pieno, 
jautienos.

8. Kombinacija už $200. 
t

72 svarai lašinių.
100 svarų smalčiaus. 

svarai ryžių, 
svarai kondensuoto pieno, 
svarai cukraus, 
svarai jautienos, 
šmotai muilo.

5 svarai kavos.
2 svarai arbatos.

4 tuzinai špūlių siūlų.
14 tuzino pakelių adatų.
1 svaras maišytų pipirų.
10 svarų fasollų.
10 matkų vilnonių stulų.

25
48
25
48
24

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAlALPINfiS DRAUGUOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

So. Boston, Mass.
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. Naudžiūnas,

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

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po' pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 21 d. Rug
sėjo 3:30 vai. po pietų.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 BoWen SL, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Vincus Zalieckas, 

81 Mercer St, So. Boston, Mass.
PROT. RAŠT. — Antanas Motiejūnas, 

104 Market St., Brighton, Mass.
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 
244 D Street, So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 
130 Bowen St., So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No.

; 193 Hanover St., Boston, Mass.
I I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
359 — 4-th St.

VICE-PIRM. — A. Cyžiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. Markuniutė, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA | 

APTIEKA
Sutaisau receptus su di- < 

džiausią atida, nežiūrint, ‘ 
ar tie receptai Lietuvos ar Į 
Amerikos daktarų. Tai Į 
vienatinė lietuviška aptie- į 
ka Bostone ir Massacliu- j 
setts valstijoj. Gyduolių ga-' 
lit gaut, kokios tik pašau- j 
Ivj yra vartojamos. Galit ! 
reikalaut per laiškus, o aš i 
prisiųsiu per espresų. !

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

J.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA
Vedama VINCO V ILK AUS KO

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 dalis Worcesterio, pas mane galite pasi
rinkti kokių norite. Taipgi apdraudžių geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatų. širdingai 
kviečių visus Worcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri
nu teisingų patarnavimų. Neužmirškite adreso:

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

LIETUVIAI PAS LIETUVI!

AL. POŽELLO CO.
(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)

šu:

1908 W. DIVISION ST
CHICAGO, ILL.

Dirbame karūnas, vėliavas, sar-
pas, ženklelius ir kitokius Drau
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu antra

r v r

CENTRALIO BENDRO LIETUVIŲ BANKO PREZ.

£
4

Siųsdami užsakymą viršminėtoms kombinacijoms parašykite kombinacijos numerį kurį norite siųsti ir indėki- 
te čekį arba money orderį vardu Lith uanian-American Trading Company.

Laiške parašykite aiškiai vardą ir adresą kur siunčiama Lietuvoj, taip-gi jūsų vardą ir adresą kad galėtume 
pasiųsti jumis pakvitavojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pristatyta tam ku
riam siunčiama į Liituvą. < v, v

Adresas:

\
i

LITH UANIAN AMERICAN TRADING CO.,
6 West 48-th Street, New York City.

Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei baksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų pinigai bus su
grąžinti. Tai garantuoja Lietuvos-Amerikos Pramonės Bendrovė.

— J

JUOZAS KAVALIAUSKAS SAKO;
Kad atstatymai Ljętuvos priguli nuo pačių lietuvių. 

Žmogus negali jftUsties laisvu, pakol patsai savo reikalų 
negalės atlikti. Svetimtaučiai sako, kad tik 25 nuošim- į 
tis lietuvių moka skaityti ir rašyti, o tie kurie moka 
skaityti ir rašyti mažai supranta arba nenori suprasti | 
kaslink tautos reikalus. Tai jeigu Kiniečiai turi 3000 
raidžių ir visi moka skaityti ir rašyti. Tai kodėl mes ne
mokam, turėdami tik 26 raides? Ar mes ne tokias sme- | 
genis turim. Taip, broliai ir sesutės, skruskime mes visi, i 
kaip vienas už visus, o visi už vieną ir išmokime skaityti ® 
ir rašyti. Atminkime, kad MOKSLAS—AVTESA, o ne
MOKSLAS—TAMSYBE.

Lai pamato pasaulis, kad mes neturėdami per 40 me
tų savo spaudos mokam skaityti ir rašyti kaip ir kiti mo- 

. kytų tautų žmonės. Kad pagelbėjus jums visiems atsiek- | 
ti tą brangiausi tikslą aš savo lėšomis atidarau mokyk
las šiuose miestuose: Bostone, S. Bostone, Cambridge, i 
Lynne, Brightose ir kituose Naujos Anglijos miestuos. 
Tad visi iki vienam reikalaukit aplikacijų ypatiškai ar 
per laiškus šiuo antrašu:

CENTRALI8 BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,
32-34 Cross Boston, Mase.



DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS. (Apgarsinimas)

*-

DIDŽIAUSI ŠOKIAI.
L. Vyčių 17 kuopa rengia 

šokius subatoje rugsėjo 20 d. 
Lietuvių Salėje kampas E ir 
Silver St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Kviečiami visi lietuviai ir 
lietuvaitės So. Bostono ir visų 
apielinkių į tą pramogą. Nes 
tai bus vienas smagiausių va
karų.

BRIGHTON, MASS.

Atsidaro mokykla.

Rugsėjo 16 d. š. m. atsi
daro lietuvių kalbos ir rašy
bos mokykla. Mokytojaus 
p. J. Rakeitis iš Cambridge, 
N. P. Švč. parapijos vargo
nininkas.

Pamokos bus 2 sykiu į sa
vaitę, pradedant 16 ir 18 d. 
utarninkais ir ketvergais.

B. Ajauskas, Pirm.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS KAMPELIS.
LIETUVOJE L. A. B-VĖS 

SKYRIUS SUTVER
TAS.

i

'SERGĖJAI.

Waltons Lunch kompani
jos turinčios 14 valgyklų 
darbininkai išėjo ant strei
ko pereitą pėtnvčią. Darbi
ninkai nori, kad pripažintų 
uniją. Federacijos vadovai 
tikrina darbininkus, kad 
streikas bus laimėtas, jei tik 
darbininkai laikysis vieny
bės. Turiu paminėt, kad 
dauguma lietuvių minėtai 
kompanijai dirbo ir kad pa
greitinus laimėjimą prašo
ma neit dirbti. Dabar tos 
valgyklos yra uždarytos.

Darbininkas.

REIKALINGI AGENTAI Lie
tuvių. Spaudos Bendrovei, kurie 
galėtų rinkti spaudos darbus iš 
visų kolonijų nuo svetimtaučių ir 
lietuvių. Užmokestis gera. Atsi
šaukite :

Lietuvių Spaudos Bendrovė, 
(Lithuanian Printing Co.) 
6400 Superior Avė. N. E.

KAIP SUSIŽINOTI SU 
LIETUVIAIS LIE

TUVOJE.
Prisiųskite savo antrašą dėl

KAIP IŠTIKR0 YRA.
Pereitos subatos “Darbininke” 

buvo paskelbta, kaip mums rin
kimo aukų komitetas pranešė, 
kad Juozas Kavaliauskas, Bosto
no bankininkas atsiėmė savo au
ką. Toliau buvo rašyta, kad at
siėmęs buk dėlto, kad surinktos 
aukos nebuvo pas jį depozituotos. 
Minėtasai asmuo laišku praneša, 
buk tai esąs šmeižtas. Bet au
kos atsiėmimo neužginčija. Todėl 
aukos atsiėmimas yra faktas. 
Užtad Kavaliauskas užginčija 
gandą, sulyg kurio buk atsiėmęs 
dėlto, kad aukos pas jį nebuvo 
depozituotos.

rūgs.

ATTENTI0N!
Ex-kreivių atydai.

Ateinančioj pėtnyčioj 12 
Sandaros kliube 409 Broadwav
So. Boston, Mass įvyks Lietuvių 
Kareivių ir Jūreivių susirinkimas 
7:30 vai. bakare kas link šokių, 
kurie yra surengti ant 4 spalio. 
Širdingai kviečiame susirinkti ko- 
daugiausia.

Komitetas.

BRIGHTON, MASS.
Koncertas.

Rugsėjo 13 d. lietuvių koopera
cijos svetanėje 26 Lincoln St. 
įvyks koncertas kurį rengia Šv. 
Petro bažnytinis choras. Šis kon
certas bus toks didelis ir puikus, 
kokio retai kada esti, nes bažny
tinis choras yra prisirengęs daug 
naujų ir gražių dainų. Nors šis 
koncertas pripultu statyti So. 
Bostone, kaipo pirmas koncertas 
po vasaros sezono, bet kaip Brigh- 
toniečiai žmones yra apsišvietę, 
susipažinę su dailą ir gana prie
lankus So. Bostono Šv. Petro pa
rapijai, tai bažnytinis choras ir 
stato šį koncertą Brightone. Pa
gerbimui Brightoniečių ir paro- 
didami jems savo prielankumą. 
Mes tikimės, kad Brightoniečiai 
atsilankis ant šio koncerto kaip ir 
visuomet, kad esti pilna svetainė 
kuomet tik bažnytinis choras at
silanko pas juos.

Tas koncertas bus nepaprastas 
ir tuomi, kad jame dalyvaus net 
septyni solistai ir smuikininkė, 
tokio skaičiaus daininkų dar 
Brightone nekuomet nėra buvę. 
O apie užganėdinimą publikos tai 
nėra ko nei sakyti, nes iš praei
ties visi žino, kad p. M. Karbaus
kas savo rengiamose koncertose 
visuomet publiką užganėdija. 
Tad visų meldžiame ateiti į šį 
koncertą nes savo atsilankimu 
paremsit ir Šv. Petro parapiją. 
Visas pelnas eis' į vargonų fondą. 
Tikietus galima gauti nusipirkti 
pas p-lė V. Saulaitę.

Choro Nurys.

Sugrįžęs Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės pasiunti
nys iš Europos savo raporte 
pranešė, kad greta kontrak
tų, kokius jis padarė Lietu
voje su Valdžios Banku, su 
kompanija “Nemunas,” su 
Prekybos Ministerija ir tt. 
dar tapo įsteigtas skyrius 
Lietuvoje (Kaune) ir su
tvertas komitetas iš šių žmo
nių: agronomo Jono Smilge
vičiaus, buvusio vedėju “Al- 
fa-Nobel” firmos Varšavoje 
per 15 metų, o taip-gi vedė
ju “Vilijos” nuo jos susi- 
tvėrimo iki karės metų; 
vaizbininko Jurgio Baltru
šaičio, buvusio vyriausiu ve
dėju “Žagrės” Marijampo
lėje; A. Prūso, buvusio 
banko vedėju Petrograde, o 
dabar esančio vedėju Lietu
vos Prekybos Banko; Aud
ri aus Vosyliaus, buvusio pa
dėjėju firmos “Alfa-Nobel” 
Varšavoje per penkis metus 
prieš karę, kuris baigė aug- 
štąjį komercijos mokslą Vo
kietijoje, buvo padėjėju ve
dėjo “Vilijos,” o dabar yra 
vedėju “Nemuno” ir Lietu
vos Atstatymo Bendrovės 
skyriaus Kaune.

Nariais Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės Lietuvoje jau 
yra šie: Jonas. Smilgevičius, 
A. Prūsas, J. Baltrušaitis, 
A. Vosylius, St. Čiurlionis, 
prezidento Smetonos sekre
torius ir Lietuvos valstybės 
prezidento raštinės vedėjas, 
Vilius Gaigalaitis, Mažosios 
Lietuvos Tarybos pirminin
kas, buvęs Reichstago (Vo
kietijos parlamento) atsto
vu per devynis metus; Dr. 
J. Alekna, Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas 
ir Lietuvos Valstybės Tary
bos narys; Salemonas Ba
naitis, Liet. Valstybės Ta
rybos narys; Dr. A. Slyžys, 
Raudonojo Kryžiaus Tary
bos narys; Pranas Smilge
vičius valdininkas Pramo
nės ir Pirklvbos Ministeri
joje; agronomas Kriaučiū
nas, Žemės Ūkio Ministeri
jos direktorius; J. Kaunas, 
Lietuvos intendatūros valdi-

Amerikos Lietuvių Antrašų 
Knygos.

Ten anapus jūrių jūs ieš
ko jūsų broliai, seserys, 
draugai, giminės, bet neži
nodami jūsų tikro antrašo 
negali pranešti jums. Tai
gi, katrie tik turi Lietuvo
je giminių ar pažįstamų, 
kreipkitės pas mus. Jūsų 
vardas pavardė, iš kur pa- 
einat bus atspauzdinti mūsų 
leidžiamoje Amerikos Lie
tuvių antrašų knygoje. Ši
ta knyga bus neapkainuoja- 
mu turtu dėl tų kurie nori 
sužinoti apie jus. Ji duos 
progą susinešti su jumis. 
Jūsų giminėms ir draugams, 
kurie anapus jūrių Lietuvo
je. Šita knyga bus išsiunti
nėta į visas dalis Lietuvos, 
taip, kad katras tik norės 
žinoti jūsų antrašą, atvers 
šitą adresų knygą ir žinos 
kur jūs gyvenat. Rašykite 
vardą pavardę, pilną savo 
adresą, iš kokios rėdvbos ir 
apskričio Lietuvoje. Siųs
kite tuoj aus kartu su antra
šu ir 75c. dėl iškaščių. No
rintiems apturėti ir antrašij 
knygą, reikia prisiųsti $1.25. 
Knyga tuoj aus bus pasiųsta 
kaip tik iš spaudos išeis.

Adresuokite:
Strupas & C o.,

92 Warwick St., 
Newark, N. J.

P. S. Draugysčių sekreto
riai prašomi pranešti savo 
draugysčių ar kuopų antra
šus. Vardą draugystės, kur ninkas; I. Dobkevičius, vai- • ta ta ta «ta • • ta •

džios paskirtas direktorius 
prie Valstybės Banko; P. 
Tamoševičius, kasininkas 
Valstybės Kasos Šiauliuose; 
pramonininkas Gustaitis; 
spaustuvninkas A. Rimke
vičius iš Vilniaus; P. Leo
navičius, Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus valdininkas 
ir kiti. Viso Lietuvoj e pri
sirašė apie 50 narių.

Tų žmonių pavardės kal
ba už save, ir platesni pa
aiškinimai nėra reikalingi.

Iš to, kokie žmonės įstojo 
Lietuvos Atstatymo Bend- 
rovėn, galima spėti apie jos 
ateitį Lietuvoje ir kaip žiūri 
į ją Lietuvos žmonės.

Stokite ir jūs visi greta 
jų, būkite draugais Lietuvos 
atstatymo darbe!

KITOS ŽINIOS IŠ LIE
TUVOS.

Rusijos bolševikai pasidavė.

ir kada laiko susirinkimus 
ir sekretoriaus vardą ir ant
rašą. Draugystėms mokėti 
nieko nereikia.

Lietuvių Legaeija Pary
žiuje paskelbė, kad bolševi
kai lietuviij fronte pasidavė. 
Jie prašė taikos iš lietuvių, 
kurie tęsė savo pergalinčios 
armijos stūmimą pirmyn. 
Tokia žinia buvo paskelbta 
rugsėjo 2 dieną.

Taip-gi tą-pat dieną Mi- 
litarė Lietuvos Komisija 
Paryžiuje paskelbė, kad už
baigta tarybos su Suv. Val
stijomis reikale 6000 karei
voj (oficierių ir įvairių a- 
matninkii armijos reikalų 
srvtyse) ir kad Suv. Valsti- 
jų valdžia sutiko tokią para
mą Lietuvai suteikti. Po to 
Lietuvos valdžia per savo į- 
galiotinius Paryžiuje atsi
kreipė į Suv. Valstijų di
džiąsias apdraudos (insu- 
ranee) kompanijas, kad ap- 
draudus visus Lietuvos ka
reivius sulyg Suv. Valstijii 
armijoje panaudoto meto
do. Dar toji pat Lietuvos 
valstybės komisija atkreipė 
į Suv. Valstijų Raudonąjį 
Kryžių, kad jis taip-gi atei- 
tų pagelbon.

Dabar mūsų Egzekutv- 
viam Komitetui ir Tary
boms priseina kreiptis į val
džią, nurodant į padarytą 
sutartį, ir tuomet, be abejo, 
bus leista organizuoti pla
čiau visokeriopą pagelbą 
Lietuvai.

VIENAS IŠ GERIAUSIŲ 
LIETUVIŲ GRABORIŲ

PRANEŠIMAS

Arthur Barry Co. įgaliojo F. G. 
Kateivą už salės vedėją (mana- 
ger) dėl patarnavimo pardavime 
American Truck and Trailer 
Corp. šėrų, kurie dabar dar gau
nami už labai pigią prekę ir į 
trumpą laiką gali atnešti labai 
didelį uždarbį. Jų galima gauti 
pas F. G. Kateivą po $1.25 už vie
ną šėrą. Deeli platesnių informa
cijų kreipkitės laišku į Pitsburgo 
ofisą

r

PIRMAS LAIVAS IŠ 
VOKIETIJOS.

Iš Vokietijos išplaukė pir
mas laivas su vokiška vėlia
va į Ameriką. Atgabeno 2,-

)Q tonų prekių. Atgal ve-

PETRAS AKUNEVIČIUS.

adresuodami: 
F. G. Kateiva, 

307 Bakewell Bldg., 
Pittsburgh, Pa. 

(Apgarsinimas 9)

J

Suteikia mandagų paskutinį 
% jsH patarnavimą kiekvienam.

/ Taip-gi išrendavoju auto- 
į lj||r mobilius vestuvėms, krikš- 
rifely ^^noms *r draugiškiems 

pasivažinėjimams.

OFISAS 258 Broadway, Tel. S. B. 381. 
GYVENIMO VIETA: 702 E. Fifth St., 

Tel. S. B. 1525-M.

SOUTH BOSTON, MASS.
-

AB, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabn€jęs pilvelis buvo. Dispepsija,a 

nevirinlmas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkštų, nervų Ir abelnas sp6-( 
kų sustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. VI-J 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių.1 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bltterfo Kraujo valytojoj 
Nervą tona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui mlnfi-i 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas] 
išsivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas Išnyko po užmuši-* 
mui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras.] 
Blteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamaflau tokį skirtumų kaip tarp] 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir esu linksmas ir 1000 sykių dė-< 
kavoju Salutaras m y lįstų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams Ir pa-] 
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoėirdžlai kreiptis prie Salu
taras:

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

Bus rūpinamasi išgauti pas- 
portus ir grąžinti žmo

nes Lietuvon.
Gerb. R. Karuža^ Lietu

vos Atstaymo 'Bendrovės 
pirmininkas gavo formalį į- 
galiojimą nuo Lietuvos val
džios Užsienio Reikalų Mi
nisterijos rūpinties išgaut 
leidimų išdavimui pasportų 
Amerikoje ir sutvarkyti lie
tuvių grąžinimo reikalus.

Tuomi jau pradėta rūpin

ties, ir kaip tik bus. gauta 
teisė išduot lietuviams pas- 
portus, tai tuoj bus viešai 
paskelbta.

Visi stokite į Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę, kuri 
tiek daug darbuojasi Lietu
vos ir lietuvių reikaluose. 
Jos šėrai tik po $10, bet ne
parduodame mažiau, kaip 
penkis šėrus kiekvienam.

Informacijų klauskite šiuo 
adresu: •

Puikiausias Automobilius su 
7-mis sėdynėmis PASIVAŽINĖJI
MUI. Dėl vestuvių, krikštynų 
ir išvažiavimų.

MARTINAS VALIULIS
Tel. S. B. 1404-W. S. Boston, Mass

(31)

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo Talandoe:
Nuo tiki S po plot. Nuo 7 iki B sakais 

mw ROADWAYCor. ST SO. BOSTON. 
TaiHtS.B.

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

Titą 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.

NATI0NAL
73 Porter -Ave.,

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ,
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
320 FIFTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.taė*. taė*. taė*. taė*.
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PILNŲJŲ BLAIVININKŲ VAKARAS
--------------BUS---------------

NEDĖLIOJ, RUGSĖJO-SEPT. 21 D. 1919
------------- Rengiama---------------

PRAKALBOS IR KONCERTAS 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

FIFTH ST., SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės gerb. kunigai-. J. J. JAKAITIS, 
Worcesterio klebonas ir K. URBAN AVYČIŲ S 
vietos klebonas.

Didžiausią dalį programo užpildys šv. Pet
ro Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Kar
bausko. Beto dalyvaus septyni solistai ir vie
na smuikininkė. Dedama visos pastangos, kad 
vakaras būtų kopuikiausias. Malonėkite 
ateiti. Pusė pelno eis vargonų fondan.

ĮŽANGA 15 CENTŲ.
RENGĖJAI.

Adresuokite:
PRES8., 

Montello, Mass.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* Gydo Tįsoki** ligas
14 P. M. 6-8 P.M. Priskiri* Akintas.

419 Boylston SU Boston, Mass.

MMMMMMBMMĮ
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visi

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPKR ;

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

South Boston, Mass. 
TeL So. Boston 27.

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

mmummme—eee<

(6-11-16-20)
PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

JATUL’S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS.
Jatul's

Jatul’s

Jatul’s

Apsaugojimui savo sveikatos vartokit: 
Anodia ...............................................................................$1.00
Mūsų Anodia tikrai Europiško stiprumo; 
Capsulas ..............................................................................50c.

Nuo užkietėjimo vidurių.
Capudache Capsules .................................................... 50c.
Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;

Jatul’s Cough Remedy..............................................................$1.00
..Šią mediciną mes rekomenduojam nuo kosulio ir 

krutinės skaudėjimo;
Jatul’s Ext. Stomache Bitters............................................... $2.00

Duoda stiprumą ir taiso apetitą prie valgio ir
Jatul’s Trejanka ...........................f.............................................. 50c.

Sudėta iš gydančių šaknių.
Ir šimtai įvairių kitokių gydančių žolių galima gauti pas 

mus.
Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei

katos.
Reikalaujam agentų. Duodam gerą uždarbį. 

Kreipkitės žemiaus paduotu adresu.
Per mane galima gauti medicinų, kokių tik pasaulyje 
vartojama. Reikale Tamsta, su orderiu sykiu siųsk ir 

pinigus “Money Order’iu” arba registruotą laišką 
adresuokit:

P. A. JATUL,
P. O. Box 2128. Boston, Mass.

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
virti 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išezaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skflros arba ko-^fl 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirikina, skilvis ne- bra 
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- 
laose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- Ęg 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje ES 
pasitark su manim. ĮUS

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

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

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra P®-2§ 
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos sg 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY |
673 Washington St, arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety=a

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis sS
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.
- __ ■ _ ____ ... - _ _ . . _____ jū**

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadw*y,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHE8TEB SI.

Valandos Nsdillonls
nuo 9 vai. ryto nuo 10 vai ry ta
Iki 8 vai. vakare. Iki 4 vai. vak ars

T si So. Boston 270
DR. JOHN PhcDONNELL, M. D.

Galima satikaUtti ir Uatuviuhoi
Ofiso valandos:

Ryt iis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dr.J.H. Staknevičius
276 New York Avė., kamp. Tyler St. 

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
s-11 RYTI TELEFONAS An/in
1-3 PO PICTU Market 0400
8-8 VAKARI

Bei! Pbone Dickinssn 3995 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta
Vakarais, Ketverge nuo6iki9P.jp.’ 

NedeKomis iki 4 po piita. e'

i JUS GALITE SULAIKYTI 
I PLAUKU SLINKIMĄ.

Dermafnga sulaiką plinka slinki- 
, ma, praialina pleiskanas, niežėjimą 

odos galvos, augina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga maistą.

> Dermafnga padarys kad JusSplan- 
' kai bus tankus ivetnus ir skaistus.
Į a Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis- 
] kanos ilnyk* ant visados ir plaukai 
i neslinka daugiau*!

Reikalaujant prisiusime Jum psč-
> ta suvis dykai iibandymul sampala.

Prisiųskite !0c. įtampomis persiun 
[i timo lėiu, gausi iibandymni dežiute
> Dermataros ir brotiura.

ARGIL SPECIALTIES CO
> BOS 37. FHILAOILPHIA. PA.

______________

KAD BŪT GRAŽIU.
Vartok ta mostl. j! padarys veM* 

TYRŲ. SKKAISTŲ Ir BAJL.T4. 
*allna Alakua ir upnogus nuo reido. P* 
daro minkštą ir baltą odą. Kaina (Mito 
tea 75c. ir >1.00. Pinigus Kalima siu* 
popierinį doleri arba stampomia.

Dirtribator TOlbert Oo, 
sterbnry, Ct.4

-




