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Taika su bolševikais
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Paryžiaus laikraštis In-

Šventasis Tėvas Vatikano 
darbininkams pakėlė algas. 
Kaikuriems pakėlė 10 ki
tiems 25 nuoš.

PADIDĖJO DARBAI.
Palyginant darbininkų

Bolševikų kariuomenė užė
mė Archangelską.

Neatsilikite.

Čekijos valdžia Pragoję 
uždarė vokiečių universite
tą.

kelis mėnesius. Fiume turi 
prigulėti Jugo-Slavijai. Už 
Fiumės prijungimą prie Ju- 
go-Slavijos griežtai stovi 
Amerika.

r

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.

“DARBININKAS” I LIETUVĄ
METAMS PENKI DOLERIAI.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

"DARBININKĄ”

Darbininkų Reikalai.

ĮSTEIGĖ KOOPERA
CIJĄ.

Sebring, Ohio. — Puodų 
darbininkai įsteigė koopera- 
tyvę krautuvę.

“Darbininko” Knygyne ga
lima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai Į Lietuvą ir į ki
tas šalis.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

40.000 LUOŠŲ NEW 
YORKE.

Komitetas 41 ligoninės at- nime L- D- S. kuopose ir tar- « • — • i v • i • It\a * TA iT’-rx r\I i i i
Gerbiamoji Redakcija:

Meldžiu Justi siuntinėti man laikraštį “Darbi
ninką,” nes jis man didžiai patiko. Malonėsite nuro
dyti kokiu budu aš jums galėčiau nusiųsti pinigus už pre
numeratą ir kokius pinigus: lietuviškus, vokiškus ar 
rusiškus. Taipgi praneškite kiek kainuoja metams “Dar
bininkas” Lietuvoje.

Su pagarba Pranas Niką,
Zavenčių kaimo, Mažeikių apskr. *

nuoš., karšapėse padaugin
ta ant 25.8 nuoš., plieno iš- 
dirbystėje ant 21.6 nuoš.

$10.00 DIENOJ.
San Francisco. — Plytų transigeant skelbia, jog da- 

statytojų unija išsireikalavo romą kombinacija judomų 
$10 dienoj.

inty. naman _
tj c5   ■ -_

pinigus yra 
Geri namai

Gerb. “Darbininko” Admin.
Begalo • malonėčiau gauti iš Jūsų nors 10 egz. 

“Darbininko” nuoseklesniam apsipažinimui su Amerikos 
lietuvių visuomenės veikimu ir dvasia. Tikiuos neatsa- 

"kysite.
Su pagarba

Leitenantas Melys, Lietuva.

ODININKAI LAIMĖJO.
Omaha, Neb. — Odos dar- į 

bininkams pakelta algos. 
Gaudavo po 65c. valandoj, o 
dabar gaus po 75c.

*

m. vidurį į

“Pobllsbed and distrOmted nnder per
eit (No. 534) authorlzed by the 

Act of October 6, 1917, on file 
at the Port Office of Boston, 
Mass. By order of the Pre- 

sldent, A. S. Burleeon, 
Postmaster Ge-

neraL"
A “——

“Acceptance for mailling at speclal 
rate of postage provlded for in 

ton 1103, Act of Oct. 
4°17 autorized on

Juk 12, 1918.”

DRĄSINA PIRKLYBĄ 
SU RUSIJA.

Augščiausioji Alijantų Ta
ryba padarė svarbų nutari
mą — drąsinti pirklybą su 
Rusija. Bet kol kas dar ne
nutarta pripažinti bolševikų 
valdžią. Ji bus pripažinta, 
kuomet sužmoniškės, liausis 
žudžius žmones ir pradės 
veikti kaip civilizuota val
džia.

Kartu alijantų Taryba 
padrąsino kaimyniškas Ru
sijos tautas daryti taiką su 
Rusija.

Abo, Firilandija. — Fin- 
landijos valdžia budriai tė- 
mija taikos derybas su bol
ševikiška Rusija ir laikosi 

iyienybės su tomis valstvbė- 
mis, kurios dalyvavo Hel
sinki! konferencijoj. Fin- 
landija dar negavo taikos 
pasiūlimų.

Anglijos karininkai, pil
džiusieji valdžios reikalus 
Rusijoj, inteikė premjerui 
Lloyd George memorialą, 
kur nurodo reikalą pripa
žinti Rusijos sovietų val
džią.

Iš latvių sužinoma, kad 
Lenkija ir Lietuva siųs savo 
atstovus į latvių bolševikų 
taikos derybas. Iš Rygos 
pranešama, kad latviai ne- 
darvs taikos skvrium nuo 
kitų.

Danijos laikraštis Ber- 
lingske Tidende skelbia, jog 
kapitalistai, norėdami vesti 
pirklybą su Rusija, spau
džia valdžios pripažinti bol
ševikų valdžią.

REIKALAUJA PA
KĖLIMO.

Pittsburg — MaEoriai rei
kalauja po $1.12i£ valandoj. 
Dabar gauna po 87i^c. va
landoj.

Wūmington, Dėl. — Kar- 
penterių unija padavė rei
kalavimą pakelti algas iki 
$1.25 valandoj.

PAGERINO.
Dekatur, III. — Organi

zuoti duonkepiai sumažino 
darbo valandas nuo 10 iki 8 
valandų. Pakelta taip-gi al
gos.
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■įgavęs

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrnbežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Varšava. — Lenkijos val
džia padavė svarstyti Seimo 
užsienio reikalų komisijai 
taikos išlygas bolševikams. 
Lenkai reikalauja kad bolše
vikai pripažintų rubežių, 
koks buvo tarp Rusijos ir 
Lenkijos 1772 m. ir kad bol
ševikai pripažintų Pabalti- 
ko valstybes.

GAUNA GERAS 
ALGAS.

Bridgeport, Ct. — War- 
ner korsetų dirbtuvėje įves
ta 44 valandų savaitė ir al
gos pakelta. Mažiausia al
ga $40 savaitėje.

NESUTINKA.
New Haven, Ct. — Orga

nizuoti karpenteriai parei
kalavo algų pakėlimo. Jiems 
pasiūlyta po 90c. valandoje. 
Nepriėmė pasiūlijimo. Rei
kalauja $1.

INDOMYBĖS.

Vagystės ir plėšimai Kau
ne ir visoje Lietuvoje nesi- 
mažina, o didinasi. Vagys 
veikia ne pavieniui, bet su
sidėję tam tikromis draugi
jomis, apsiginklavę revolve
riais, rankinėmis granato
mis, druskine rūgštimi, tu
ri visokių raktų, grimų ir tt.

* * *
Lietuvos prezidentas ir 

ministeris pirmininkas pa
skelbė. jog rinkimai į Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą bus 
balandžio 14-15 d. š. m.

* *
Sausio 27 d. Kaune atsi

darė Aukotieji kursai. Skv-
I . . . ; . .j.iiai bus juridinis, humani
tarinis (istorija, filologija, 
filozofija), įūatematikos fi
zikos. gamtos medicinos ir 
technikos.

* * *
Taujėnuose, L’kmergės 

apskr., yra mokykla ir 2 
mokytojai, valsčiaus vaisti
nė, gydytojas, kooperaty
vas—Vienybė.” paštas ir te
lefonas.

* * *
Vilniuje sukinasi Auk

štuolaitis ir drauge su kun. 
Viskantu ir lenkų vyriausy
be organizuoja lietuvių lai
kraštį. Jiedu 
lenkams.

* *

Apie sausio
Mintaują iš Kauno išvažia
vo Tarnas Naruševičius, B. 
Balutis ir Jonas Šliupas tar
tis su latvių valdžia apie nu
statymą Lietuvos latvių sie
nos.

BLOGAI APMOKAMI.
Chicagos skalbyklų orga

nizuoti darbininkai paskelbė 
apie savo baisų padėjimą. 
Kaikurioms skalbėjoms mo
kama tik po 20c. valandoj.

PAKĖLĖ ALGAS.
New York. — Stogelių 

(lietsargių) isdirbėjams pa
reikalavus didesnių algų ir 
darbo valandų sutrumpini
mo, tas padaryta. Dirbo po 
49 vai. savaitėje, dabar dirbs 
po 44 vai. Algos pakeltos $5 
savaitėje. Dabar mažiausia 
alga bus $35 savaitėje.

L. D. S. namo bonų parda
vimas turi būti sparčiai va
romas. Iki kovo 25 d. pri
valo būti išparduoti. O iš
parduoti reikia už $25.000. 
Dabar jau išparduota už a-1 
pie $8.000. Nei trečdalio dar 
nesurinkta. Bet yra ženklų, 
kad reikalinga suma bus su
rinkta.

Pereitą nedėlią Cambrid
ge’iu j e buvo Naujosios Ang
lijos L. D. S. kuopų apskri
ties suvažiavimas. Namo rei-

Į kalui pritarimas buvo karš- i 
čiausias. Delegatai Čia pat 
pasižadėjo išpirkti namo bo
nų už $1.050. Pasižadėjo uo
liai pasidarbuoti bonų plati-

DŽIAUGIASI LAIKRAŠČIU “DARBININKU” 
LIETUVOJE.

Jurgis Petrauskas rašo savo broliui, kad jie gavę 
iš Amerikos laikraštį “Darbininką” negalėjo atsigerėti, 
ir kuomet išgirdo kaiminai, kad “Darbininkas” aplankė 
Petrausko namus, tai rinkosi visi pamatyti ir klausėsi 
skaitančio. Kuomet pradėjo ateit daugiaus, tai pas mus 
traukte traukė susiedai ir visi atėję meldė, kad gautų 
perskaityt “Darbininką.”

Taigi Brangus Brolau neperstok siuntęs toki brangų 
sveti “Darbininką”, nes jis mus palinksmina. Mes šven
tą dieną ar šiaip vakarais suėję jau negriebiam kaziras 
kaip pirmiau darėm, bet skaitom tuojaus iš “Darbinin
ko” žinias ir kalbame apie musu brolius amerikiečius. 
Mes iš to laikraščio sužinom ką jus veikiate Amerikoje ir 
už tai mes negalim jums atidėkavot.

Jurgis ir Kazimieras Petrauskai,
Virsuziglio kaimo, Kampiškių parap.

stovų tyrinėjo luošųjų skai
čių New Yorke. Surado, kad 
40.000 luošų besą tame mie
ste. Tai yra veik tiek, kiek 
luošų amerkomj padarė di
dysis karas.

KIEK PELNĖ.
F. W. Woolwortho kom

panija, kuri įvairiuose mie
stuose turi 5 ir 10c, krautu
ves, skelbia, jog- pereitais 
1919 metais gryno pelno tu
rėjo $8.554.435. Iš viso iš
parduota daiktii už $119.- 
496.107, tai yra ant $12.317.- 
696 daugiau, negu užperei- 
tais metais.

pe “Darbininko” prietelių.
Kun. J. J. Jakaitis, Wor- 

cesterio lietuvių klebonas at
siuntė čekį ant $100, užsisa
kydamas už tiek namo bonų.

Nashuoj vienas “Darbi
ninko” prietelius pasižadė
jo pirkti bonų už $500.

Lai neatsilieka tolimes
niųjų kolonijų “Darbinin
ko” prieteliai.

Atsiminkite, 
investyti savo 
visiškai saugu, 
neša gerą nuošimtį. O “Dar
bininko” namas yra vienas 
geriausių So. Bostone. Pel
no liks kas mėnuo.

* * *

Kompozitoris Tallat Kelp
ša sausio 6 d. išvažiavo Ber- 
linan tobulintis muzikoje.

* * *
Mažosios Lietuvos veikė

jams Vidūnui, Stiklioriui, 
Brozaičiui ir B rakiui alijan
tų karininkų sveikinime da
lyvavus vokiečių valdžia pa
skyrė kalėjimą arba po 300 
auksinų bausmės. Visuome
nė buvo berenkant! aukas 
tam reikalui, bet valdžia 
uždraudė tą daryti ir liepė

IŠSTOJO IŠ LYGOS.
Garsusis Amerikos socija

listų rašytojas ir veikėjas 
John Spargo pasitraukė iš 
socijal-demokratų lygos. Iš 
socialistų partijos jis pasi
traukė Amerikai stojus ka- 
rėn ir socijalistų partijai 
pasistačius prieš karę. Da
bar iš socijal-demokratų 
lygos išstojo dėl nesutikimo 
su lvgos sekretorium Wal- 
ling*

New Jersey valstijos ats
tovi} rūmas priėmė bilių, lei
džiantį alų su 3t/2 nuoš. al
kolio. Biliui pritaria gu
bernatorius. Bet dar neži
nia, ką valstijos senatas pa
darys tam biliui.

skaičių pereito gruodžio mė-Lukas sugrąžinti aukoju- 
nesio su to pat mėnesio 1918 (siems.
m., tai pasirodo, kad auto- į-----------------------------------------------------
mobiliu išdirbyje darbi-! Nu0 inSjim0 )&1 hi.

9lbicijos įstatymo ikšiol areš- 
j tų už to įstatymo laužymą 
į per visas Suvienytas-Valsti
jas padaryta apie 1.500.
i __________

paveikslų ir X-spindulių. 
Tie spinduliai peršviečia 
per žmogaus ir gyvulio kū
nus. Todėl ant drobės gali
ma matyti netik gyvulius, 
bet ir visų vidurių veikimą.

Suv. Valstijų augščiausia- 
jam teismui paduota klausi
mas ar valstijų legislatūros 
turi teisę išleisti įstatymą 
leidžiantį svaigalus su dides
niu alkolio nuošimčiu, negu 
kongresas nuskyrė.

Erzberger, Vokietijos fi
nansų ministeris, rezignavo. 
Jis intartas gabenime savo 
asmeniškų turtų į Šveicari
ją. O įstatymas tą draudė. 
Prez. Ebert liepė tą dalyka 
ištirti.

REMIA BENDRADAR
BIŲ FONDĄ.

“Darbininko” prieteliai 
parodė prielankumą bendra
darbiams atlyginti fondui. 
Kiekvienas skaitytojas no
ri rimtų, gerų ir smagių 
raštų “Darbininke”. Turint 
kuo atlyginti rašytojams ge
ni raštų netruks.

Kun. J. J. Jakaitis, Wor- 
cesterio lietuvių klebonas, 
“Darbininko” uolus rėmė
jas teikėsi atsiųsti kartu su 
šimtiniu čekiu namo bo- 
nams. kitą čekį ant $10.00 
bendradarbiams atlyginti 
fondan. Naujosios Anglijos 
L. D. S. kuopų apskrities 
suvažiavime sumesta $27 su 
centais.

Apol. Stašaičiutė iš Nor- 
vvood, Mass. atsiuntė $1.00. 
Visiems ačiū!

Lai neatsilieka kiti mūsų 
prieteliai.

Dabar “Darbininkas” 
puošiasi iš Eurpos atsiųstais 
raštais žymių veikėjų ir aug- 
štus mokslus einančių vyrų.

Ne! Taip negalima leisti. Kiekvienas amerikietis 
privalo užrašyti laikraštį “Darbininką” į Lietuvą savo 
giminėms arba pažįstamiems dovanų. Jie susirūpinę savo 
likimu, trokšta užuojautos ir pagelbos iš amerikiečių. Lai
kraštis “Darbininkas” yra jiems suraminimu, nes iš jo 
sužino Amerikos lietuvių gyvenimą ir veikimą link laisvos 
ir neprigulmingos Lietuvos. Nepasigailėk keliatą dolerių 
tiems, kurie *viską, net ir savo gyvybę pašvenčia nepri
gulmingos Lietuvos labui.

Pusmečiui $2.75; vien tik subatinis numeris metams $2.50
Šimtas laiškų ant syk nesuteiks tiek žinių, kiek vie

nas numeris laikraščio “Darbininko.”
Nelauk ilgiaus, bet imk plunksną į ranką ir parašyk 

mums adresą kam nori siųsti ir sykiu su pinigais siųsk 
šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242-244 W. BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

NEGALĖSIĄ PRI
JUNGTI.

Italijos poetas-kapitonas 
D’Annunzio prisipažino ne
galėsiąs Fiumės miesto pri
jungti prie Italijos. Jis tą

Ambasados Washingtone miestą buvo užėmęs ir laikė 
paskelbė, jog pagerbdami 
prohibicijos įstatymą neim
portuos sau jokių svaigina
mų gėrimų, nors įstatymas 
jų neliečia.

ANTRAS LAIVAS.

Pereitą nedėlią iš Vladi
vostoko išplaukė antras lai
vas su Amerikos kareiviais. 
Grąžinama tuo laivu 1.200 
Amerikos kareivių.

PASIDARĖ SAUGIAU.

Per pirmuosius 10 mėhe- 
sių 1919 metų ant geležinke
lių darbininkų užmušta ant 
1.107 mažiau, negu 1918 m. 
Gi sužeista per tą pat laiką 
ant 25.930 mažiau, negu per 
10 mėnesių 1918 m. Tas at
sitiko dėlto, kad geležinke
lių administracija įvedė pa
gerinimų.



2 DARBININKAS

Kn* iš So. Boston’o utarninkais, ket- 
svgais ir subatomis. Leidžia Am. Lie- 
tnuią Rymo-Kataliką &v. Juozapo Dar- 
NaŪtv Sąjunga.

“DARBININKAS” 
f The Workeb7

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

■d Saturday by St. Jozeph's Lithuan- 
Im R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Teari y...................................................$4.00
Boston and suburbs........................... $5.00
PUreign countries yearly................. $5.00 

“Entered as second-class mater Sept
22. 1915 at the post office at Boston.
Mass., under the Act of March 3, 1879.”

VIS TAI TAUTOS LABUI.

Niekas gal nemoka taip veid
mainingai girtis, jog veikia 
tautos labui, kaip mūsų tauti
ninkai. Laikraščiai pilni pa- 
sigirimų. Skaitant jų pasigi- 
rimus, rodos, kad kitų srovių 
tarp Amerikos lietuvių ir nėra. 
Ar jei ir yra, tai tik būrelis 
kokių ten išgamų. Nekalbant 
apie socijalistus, prisiminkime 
apie katalikus ir jų veikėjus. 
Kiek Įvairių nešvarumų, išnie
kinimų praėjusiais metais pa
leista. Kiek prisiginčyta, kiek 
Įšsikoliota “tėvynės labui” 
ant katalikų veikėjų, net ne
smagu nei atsiminti. Kas ne- 
zfeimena įvairių kolionių ant 
Mastausko, Česnulio, Biels
kio, kun. Bartuškos, Kaupo, 
net ant niekur į politikų nesi- 
kišančios Kižiutės, tas ištik
tųjų nusistebėtų perskaitęs 
praėjusios savaitės “Tėvynę,” 
kurioje parodoma, kad tai bu
vo daroma klaidingai. Nevis 
kas, tiesa, dar parodyta, bet 
vienas svarbus dalykas, dėl 
kurio tiek prisiginčyta, prisi
pažįstamą, jog jų buvo klaida. 
Čia kalbu apie Lietuvių Die
nos pinigus. Toji pati “Tėvy
nė,” Račkausko redaguojama 
juk kalnus vertė kaip ant Dr. 
Bielskio taip ir ant Mastaus
ko, kuomet tie norėjo, kad 
Centarlis Komitetas ir Am. L. 
Taryba paimti} A. Raudonojo 
Kryžiaus laikomus pinigus ir 
pasiųstų į Lietuvų. Račkaus
kas užsispyrė, kad ne. Netik 
kad nereikia atimti tų pinigų, 
kuriuos Tarybų nariai norėjo 
išgauti, bet jis tuos veikėjus 
katalikus iškoliojo, išniekino, 
kiek tik įmanydamas. Ir tai 
darė “tautos labui.” “Tėvy
nė” sako, jog tai praeitoji ir 
reikia tai užmiršti.

Taip katalikai užmirš, jie 
užmiršo jau ne vienų panašų 
dalykų užmirš ir tų, bet ir tau
tininkai turėtų atsiminti, jog. 
laikas sustoti ypatiškas ambi
cijas gaudyti ir dangstytis 
gražiais “tėvynės labui” žo
džiais. Nes tai kas sakoma, 
jog daroma “tėvynės labui” 
kartais išeina tik “business” 
labui. Kų be viršuj privestų 
aiškėjančių šmeižtų, gali pa
tvirtinti vieno tautininkų vei
kėjo (kuris nesenai viešame 
susirinkime nedavė rankos ka
talikų veikėjui, neva už tai, 
kad jis nėra jam lygus), aiškus 
“business” darbas jų pačių di
džiausios organizacijos. Nors 
mes netikime to veikėjo užme
timų nuoširdumui, tačiaus aiš
ku, kad ir tos organizacijos 
veikiama ne tautos, bet 
business labui. Niekam nega
lima užmesti kad dėl business 
dirba. Tik “business” daly
kų su tautos reikalais nereikė
tą maišyti.

Dalykai pradeda aiškėti. 
Anksčiau ar vėliau išeis į aikš
tę ir pasirodys kas dirbo ir te
bedirba tautos labui. Katali
kai varys ir toliau konstrukty
vi darbų, kurie jį dirbo laike 
karės ir po karės, nežiūrėdami 
kų kas sako, ar juos peikia ar 
giria, tik žiūrėdami, kad tas 
darbas būtų naudingas visiems 
lietuviams, bet ne kokiems 
nors vpatiškiems reikalams. 
Tik nemalonu, kad yra ir žmo
nių ir srovių, kurie gražiomis 
frazėmis dengdamies, tų kata- 
Ekų darbų stengias trukdyti.

Sigma.

KATALIKŲ FEDE
RACIJA.

Praeituose poroje “Dar
bininko” numerių aprašiau 
paviršutinius įspūdžius iš 
Katalikų Federacijos Tary
bos suvažiavimo Pitts- 
burghe, Pa. Bet manau kad 
turiu priedermę skaityto
jams nurodyti ir tų naudų 
kurių šis suvažiavimas pa
darė, ypač kad tų naudin
gi} darbų yra keletas labai 
didelės svarbos, net man
ding neapsiriksiu jei pasa
kysiu, kad istorinės svarbos 
visame Amerikos lietuvių 
gyvenime.

Primas ir svarbiausias 
dalykas kurs nuveikta šia
me susivažiavime tai uždėti 
pamatai Katalikų Federaci
jai. kurie buvo pernai Wor- 
cestervj Federacijos Seime 
palei naujai pertvarkytą 
konstituciją priimti.

Jų pamatinė mintis yra 
ta. kad kolabiau sudemo- 
kratizuoti Federaciją kad 
pati visuomenė kodaugiau- 
sia galėtų per savo tiesiogi
niu būdu rinktus atstovus 
kontroliuoti mūsų visuome
niškus visus reikalus.

Tai yra labai svarbus 
žingsnis pirmyn prie tobuly
bės. O tokia reforma mūsų 
Federacijoje jau senai buvo 
labai pageidaujama ir net 
neišvengtinai reikalinga.

Juo arčiau prie visų Fede
racijos veikimų vairo ir 
kontrolės bus pati mūsų vi
suomenė juo Federacijos 
reikalams ir autoritetui bus 
sveikiau ir naudingiau, nes 
bus prašalintas pavojus vi
sokiems melagingiems, mū- į 
su idėjinių priešų leidžia
miems ir skleidžiamiems 
kaip Federacijos taip lygiai 
kitų katalikiškų organizaci
jų ir veikėjų šmeižtams, in- 
tarinėjimams, kokiais mū
sų idėjiniai priešai stengia
si slopinti visą katalikišką 
veikimą ir žeminti katalikiš
ki} organizacijų, veikėjų ir

Damazas Treigys. 
PERGYVENTOS VA

LANDOS.
Nūdien labai yra madon į- 

ėjęs Įvairios rūšies Įspūdžių ra
šymas. Ypač didžiajam karui 
kilus, nevien mūsų, bet ap
skritai paėmus, visų tautų lai
kraštija Įspūdžių aprašymais 
liko labai turtinga. Taip ir 
dalia r. Važiuja koks laikraš
tininkas iš Kauno Utėnon — 
Įspūdžius rašo; iš Mariampo- 
lės Vilkaviškin taip pat. Aky
lus visuomet šio — to patėmys, 
žinoma, ir parašys, nevien ką 
matė, bet ir ką girdėjo. Nuo 
didžiojo karo pasauliui dar ne- 
aprimus visų užkampių gyve
nimas tebėra pakankamai mar
gas, tai jau įvairių įspūdžių ir 
pergyventų atsitikimų, kiek
viename kampe plačius maišus 
pririnksi. Kaip patėmyta mū
sų skaitančioji visuomenė ir gi 
ta pačia liga užsikrėtė — šio
kių ar tokių įspūdžių bei per
gyventų valandų aprašymus 
labiau mėgsta skaityti kaip ko
kiuos rimtesnius politikos 
straipsnius.

Na, tai, kadangi nūdien, 
pergyventųjų atsitikimu apra
šymai taip godžiai imta gaudy
ti, tai ir aš valandą galvojęs 
rimtai nusprendžiau tąja visų 
priimta silpnybe pasinaudoti.

Tatai Įžangos vietoje.
Mūsų jauna valstybė, dar 

tokiu trumpu savo gyvavimo 
metu turėjo “laimės” visokių 
etapų išbandyti. Centras dar 
netaip, tik jau pakraščiai tai 
ir šilto ir šalto matė. Štai kad 
ir mūsų Žemaičių kraštas, į- 
vairaus plauko okupantų dėka 
kelis syk buvo likęs nežinia 
kas — netai Lietuvos dalis, ne- 
tai vokiečių ar bermontininkų 
provincija, o kartais, tarytum, 
kažinkokia atskira respublika 
1919 m. pradžioje Lietuvos

visų katalikų gerų vardų.
Kuomet kiekviena katali

kiška kolonija Federacijos 
taryboje turi savo išrinktų 
ir pasiųstų atstovų ir to at
stovo yra ir informuojama 
apie visų tų kas Federaci
jos Taryboje yra veikiama 
tuomet Federacijos Taryba 
ir katalikiška visuomenė 
virsta vienu tampriais Ty
riais surištu kūnu, virsta to
kia pajėga, prieš kurių vi
sos mūsų idėjinių priešų pa
stangos yra menkniekis ir 
tiek tegeliuoja kiek šuns lo
jimas į mėnulį.

Jau šitą Kat. Federacijos 
permainą ir sustiprėjimą 
pastebėjo patys aršiausieji 
mūsų idėjiniai priešai, bent 
iš jų gudresnieji ir jau apie 
tai girdisi balsai jų laikraš
tijoje. Bet apie tai tegul 
palieka antram kartui.

Sekančiuose straipsneliuo
se pasistengsiu nurodyti ir 
kitus labai svarbius dalykus 
kuriuos Katalikų Federaci
jos Taryba savo suvažiavi
me atliko.

F. V.

IŠ FEDERACIJOS TARY
BOS RAŠTINĖS.

Federacijos Tarybos suva
žiavimas vasario 10 ir 11 dd. 
šių metų Pittsburgh’e, Pa. nu
tarė Federacijos Tarybos ir 
Federacijos Sekretorijatą per
kelti i New Yorką. Kol bus su
rasta Sekretorijatui tinkama 
vieta New Yorke jisai pasiliks 
senoje vietoje Detroit’e, Mich. 
Visais Federacijos Tarybos ir 
Federacijos reikalais mldžia- 
me kreiptis senu antrašu: 381 
Westminster Avė., Detroit, 
Mich.

Katalikų Vienybės užsiregis
travę Federacijos Tarybos su
važiavime malonės tuojau pra
nešti Į Federacijos Sekretori- 
jato raštinę valdybų narių var
dus ir antrašus. Katalikų Vie
nybių yra užsiregistravę 16. iš 
jų 6 nepridavė valdybų sąsta
to. Kuriose kolonijose nėra Ka
talikų Vienybių, pasiskubinkit 
jas sudaryti ir praneškit Fe
deracijos Sekretorijatui apie 
jų susiorganizavimą.

Federacijos Taryba užgyrė 
Lietuvos Laisvės Paskolą. A-

valdžios centrui Kaunan persi
kėlus, Žemaičių — bent dides
nės dalies jau neberado. Kur 
bolševikų nebuvo, ten visvien 
susisiekimo nesant kiekvienas 
valsčius naudojosi atskiros, 
niekam nepriklausomos res
publikos teisėmis, viską sulyg 
savo nuožiūros tvarkė. Tos ne
priklausomybės ribos buvo 
taip plačios kad jau kaikur 
vienas valsčius kitam net “ka
rą” rengėsi skelbti. Bolševi
kus išvijus užsimezgė ryšiai su 
Centru—Kaunu; krūtinės Ruo
šiau atsiduso; ištiesų, tos 
valsčių “respublikos” su viso 
ir i s laisvėmis atsibodo nevien 
tą “ valstybių ” pi 1; j "a.i’.y 
tarp kūjo ir priekalo b sirai- 
tar.t, bet lygiai ir “ponams 
valdininkams.” Tai g’, išrcp 
bojome iš tos ašarų pakalnės 
bent jau sykį prie krašto—ma
nėme sau. Tokiuo būdu ry
šiams užsimezgus, mūsų kraš
to valdymosi aparatas pradėjo 
suk-’ iesti girgždėdamas kaip 
palaikė žydelio kaiamaška, su
lyg Centro instrukcijų. Na, ži
noma, kaikurios instrukcijos 
gal ir netaip liko suprastos 
kaip jas būtų reikėję suprasti, 
bet juk ir priežodis sako, kad 
“kas nieko nedirba, tas, tik 
neklysta.” Taip ir pas mus. 
Atsirado ir tokių kuriems kai- 
kurie valdžios parėdymai pra
dėjo nebepatikti, šitieji pilie
čiai net “Lietuvos Ūkininke” 
storu balsu suriko kad girdi 
Žemaičiuose Mūravjovo-Kori- 
ko gadynė pagrįžusi. Bet tiems 
taip kalbantiems mūsų “gal
vočiams” neilgai beprisiėjo tą
ja “Muravjovo gadyne” guos
ti esi.

Kaip pasauly nėra nieko pa
tvaraus, taip ir mūsų gyveni
mas kelis mėnesius bendrai su 
visa Lietuva pagyvenęs vėl į- 

merikos Lietuviai katalikai tu
ri paskolų paremti visomis ga
limomis pajėgomis. Darbas 
paskolos sukėlimo tik tuomet 
bus nuoseklus ir pasekmingas 
jei prie jo stosime organizuoti. 
Kolonijos tverdamos Katalikų 
Vienybes galės pasekmingjau 
paskolos reikalus vesti. Susi
darys pastovi ir rimta pajėga 
svarbių mūsų visuomenės ir 
tautos reikalų aprūpinimui.

Kultūros darbas, Lietuvos 
laisvė ir kiti svarbūs dalykai 
verčia mus prie pajėgų koncen
travimo. Išpildykime savo 
priedermes ir stokime darban 
ne pavieniais bet organizuo
tais.

Federacijos Sekretorijatas 
nesigailės nurodymų, patari
mų kiekvienu svarbesniu mū
sų tautos ir visuomenės reika
lu. Kviečiame visus Ameri
kos lietuvius krikščionis demo
kratus talkon. Katalikų Cen
tras—Federacija lai būna mū
sų darbų, sumanymų ir pasi
ryžimų skleidėja ir jungėja.

Federacijos Tarybos suva
žiavimo, kuriame nutarta daug 
svarbių dalykų, protokolas bus 
netrukus paskelbtas spaudoje. 
Taip-gi bus pranešta apie Fe
deracijos raštinės naują antra
šą.

Jonas E. Karosas, 
Fed. Tarybos Sekretorius. 

vy^ausTasIataliku
KOMITETAS, 

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FE

DERACIJOS VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Kun. Pr. Bučys, prez., 
2634 W. 67-th St.,

Chicago, III.
Kun. J. J. Jakaitis, vice-prez., 

41 Providence St.,
Worcester, Mass.

Jonas E. Karosas, sekr.,
381 AVestminster Avė., 

Detroit, Mich.
K. J. Krušinskas, iždininkas, 

456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus,

443 Park Avė., 
Bridgeport, Conn.

L. Šimutis,
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

Siųsdami laiškus į Lietuvą 
teisingai užrašykite Lithuania.

Kelis metus mūši} tautos krau
ją siurbęs, pasalusis žaltys — 
teutonas, tiesa, pernai vakarų 
Europos galybii} liko priblokš
tas, šiemet gi atsikvošėjęs ėmė 
vėl savo išdidžią galvą kelti, 
ir vėl mūsų nelaimei, Žemai
čiuose savo lizdą sukti! Žai
bo greitumo gyvai akyse švis- 
telėjo nesenai praslinkusioji 
praeitis, ir sunkus nemanda
gių svečių jungas. Susiėję 
draugai tariamės vienaip ir ki
taip; vistiek nėra ko daryti, 
toks jau Žemaičių krašto liki
mas. Jam ir senovėje pirmie
ji kryžuočių smūgiai tekdavo. 
Paskutinės okupacijos perio
das ypač pasižymėjo negirdėta 
tiranija, kuomet spalių mėn. 
aukščiausio laipsnio pasiekė; 
kelių metų okupantų žiauru
mai su šiųmečiais palyginus 
švelnučiai išrodė. Šitokiai bė
dai užklupus, ir viršminėtieji 
“galvočiai” nesavo balsu suri
ko kad jau verčiau toji praėju
siojo pavasario “Muravjovo 
gadynė” sugrįžtų.

Žemaičiai visuomet papratę 
kentėti, tik dabar nežinia kaip 
bebūtų iškentėję, tik tas ūmus 
ir nepaprastai žiaurus vokiečių 
tiranizmas sykiu ir vilties pri
davė, kad tatai neilgai turbūt 
trauksis, kad čion tik tarytum 
papiauto gyvulio agonija, pa
skutinis spardymosi. Kad ne 
ta vokiečių galo viltis, nežinia 
kaip būtų buvę sunku kentėti. 
Ūkininkų turtas kaip iš namų 
taip ir iš kišenės tirpo nuo vo
kiečių nago kaip sniegas pa
vasarį. Kad ir mažiausio pa
vojaus nebebūtų, vokiečiai vi
same krašte nuginklavo lietu
vių miliciją ir komendantūras. 
To dar negana; griebtasi ieš
koti šviesesniųjų žmonių—būk 
tai jie kurstą prieš vokiečius 
sukilti. Šioji medžioklė taipgi

LAIKRAŠČIAI Iš LIE
TUVOS,

Vis daugiau gauname laik
raščių iš Lietuvos. Netrukus 
vilimės jų ateidinės po dau
giau. Kas tų laikraščių iš Lie
tuvos nori, tai lai atsiunčia 
$1.00, o gaus 12 ar daugiau 
ekz. įvairių laikraščių.

W0RCESTER, MASS.
Vasario 12 d. laikė mėnesinį su

sirinkimą Piln. Blaivininkų 25 kp. 
Komisijos išdavė raportus, iš ku
rių pasigirdo daug naudingų daly
kų. Blaivininkų sąvaitė gerai 
nusisekė, gauta keletas naujų na
rių, rinkta aukos Saulės namams 
Kaune, kurių surinkta $72.32 ir 
$6.00 padengimui lėšų siijsto dele
gato į P. B. N. A. Apskr. Dele
gatas J. Svirckas išdavė raportą 
iš Apskr. pirmojo suvažiavimo. 
Raportas priimtas gausiu delrnj 
plojimu. Ligonhj. lankymo sky
riaus komisija išdaudama raportą 
priminė ponę Barkauskienę, kuri 
randasi vargingame padėjime. 
Nutarta parinkti aukų. Aukavo 
sekanti po $1.00: J. Ročkienė, M. 
Jakubauskas, J. Griškienė, L. 
Nastavičienė, V. Rimša, J. Svir
ckas, J. Vaitkus; po 50c.: V. 
ščepavičienė, M. Grigaitienė, 3l. 
Skardzienė. Buvo smulkių aukų. 
Viso $13.02. Iš kasos paskirta 
$10.00. Viso $23.02c.

Rengiamasi prie teatro, kuris 
bus po Velykų. Veikalas “Žalčių 
karalienė.” Vaidins pusiau su 
Vyčių kp. Auka “T. R.” $25. 
T.. L. Paskola $50.00.

O. S.

DAR GALITE GAUTI.
Šių metų “Darbininko” 

senų numerių dar turime. 
Norintieji sau arba į Lietu
vą siųsti gali gauti už pusę 
kainos.

f ------------------------

Siųskite perskaitytus “Dar
bininko” numerius saviškiams 
į Lietuvą. Teisingai užrašyki
te žodį LITHUANIA.

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS.

(Pneumonia)
Šita liga yra ne reta. Ypač ' 

dabartiniu laiku pasitaiko ■ 
daug plaučių uždegimo.

Šita liga atsitinka nuo per
šalimo ir silpno kūno. Tankiai 
užpuola žmogų sekant influen-1 
zą ir kitą oro takų ligą. Tos • 
ligos peras (bacilas) randasi 
plaučiuose. Ji atsitinka vi
siems kaip mažiems, taip ir se
niems, nėra skirtumo.

Žiemos laike tankiausia at
siranda pas bėdnus arba pas 
bagotus žmones, nėra skirtu
mo.

Kaip apsireiškia. Visų pirm a 
šiurpuliai ima kratyti visą, 
paskui karštis atsiranda ima 
skaudėti krūtinę ir tada kosu
lys kankina, su kraujais spio- 
vimu. Traukiant kvapą tan
kiau jau reikia, dėlto kad plau
čių veikimas susimažina. Svei
kam žmogui oras yra reikalin
gas. Jei oras mažuose oro mai
šeliuose retai atmainomas ir 
maž-daug stori be judėjimo, 
tai plaučiai pasidaro tinkamos 
vietos pavojingoms bakteri
joms veistis. Todėl kiekvienas 
prie geros progas lai traukia į 
savo plaučius tyro oro tiek, 
kiek gali. Taip išsimankština, 
išsivėdina ir susistiprina plau
čiai. Tuomet jų uždegimas dėl 
merfkos priežasties neįvyksta.

Dr. J. C. Landžius-Seymour. 
489 Broadvav.

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
Didžioji pasaulio audra jaul 

praūžė. Laike savo baisaus Į-i 
nirtimo, sužeidė, suvargino Eu
ropos kūną ir paliko šiai bei atei
nančiai žmonijos gentkartei lošti 
slaugotojų rolę.

Kaip visuomet, taip ir šiuomi 
sykiu po didelės audros užstoja 
giedra. Vien šioji giedra, skir
tinga nuo kitų tuomi, nes jos 
skaistybė, rodo pavergtoms Eu
ropos mažoms tautoms taip ilgai 
lauktą laisvės valandą!

Šį svarbų nuotikį pajuto pa
vergtųjų tautų ištikimi sūnūs ir 
sukruto nešti paramą savo atgim
stančiai šaliai. Nekitaip ir pas 
mus lietuvius. Paėmęs bei kuri 
laikrašti, tik pažvelgk j kolonijų 
paduotas žinutes, ir matai gerų 
tėvynainių nepaprastą sujudimą 
— nešti pagelbą, jau laisvai, bet 
suvargusiai tėvynei. Kiekvienas 
susipratęs lietuvis, šiame svar
biame tautos momente, pažįsta 
savo užduoti ir stengiasi atlikti ją 
kaip tinkamiausia.

Anot gerb. L. Šilelo žodžių: 
“Atgijo, atbudo dvasia Lietuvos, 
Sunai jos nebijo jau darbo kovos.

no. Jie triumfuoja, mes aša- 
rojame.

Šiaip taip praslinko spalių 
mėn., laukiame nelaimių galo, 
tas vienas mėnuo kaip ištisi 
metai rodėsi, kur tau. Žiūri
me, traukia mūsų kraštan nau
ji vokiečių ašelonai, o čia ir 
senųjų taip jau visur perpilna. 
Traukia Latvijon. Laukiame 
išsižioję kas čia išdigs. Ilgai 
laukti neteko. Atėjo tikrų ži
nių, kad vokiečiai po nevyku
sių jiems Rygos operacijų spa
lių mėn. prie Liepojos mėgins 
savo pajėgas. Čia latviai ne
tiek geležimi, kiek tvirta dva
sia apsišarvoję, girdime, vo
kiečių laukia. Mums gi šiur
puliai per nugarą laižo: kad 
taip latviai truputį... na, pro 
šalį, kas tada? — manome sau 
ligi pavasario nevien mūsų 
turtas, bet ir mes patys iš pa
saulio išnyktumėm. Iš vakarų 
Žemaičių Liepoja netoli; jos li
kimas mums vaizdenosi kaip ir 
mūsų pačių likimas. Tik štai 
vieną gražią dieną — rodosi 
buvo lapkr. 4 d., ūmai pasigir
do šiurpus geležinio griausti
nio balsas... virpa nejuokais 
mūsų nervai, žiūrime ton pu
sėn. Taip slenka keletas die
nų; griaustiniui dar nenutilus 
pastebėta vokiečių tarpe koks 
tai sumišimas o ir žiaurumas 
jų dar padidėjo. Tiesiog, be 
“ceremonijų” vokietys lietuvį 
sutikęs grėbia į kišenę arba 
kailinius nuo nugaros mauna.

Mūsų savivaldybės įstaigos 
visai apmirė, ir tiesa, nebėra 
nei laiko nei noro veikti; žmo
nės įbauginti, savo valdžia nei 
nebeinteresuojasi, gyvenimas 
bala žino knr nukrypo. Susi
siekimas savaitė — kita jau 
prieš tai net ir su artimuoju 
miesteliu visai dingo, o čia vo-

Kaunas esąs jau jų rankose, 
Lietuvos Valdžia esanti išvai
kyta. Na žmonėms dėl tų vo- 
kiečių kločių ir blusos apmirė; 
kitų žinių jokių, apie laikraš
čius nei kalbos. Nedyvai kad 
ir šviesesnieji žmonės Lietuvos 
gyvavimu pradėjo nebetikėti.

Gyvenimas visai nesavo vė- 
žėsna pradėjo krypti. Valgo
mųjų ir nevalgomųjų daiktą 
kainos ne dienomis bet valan
domis ėmė kilti, ypač dėl nau
jai pasirodžiusių Bermonto pi
nigų, už kuriuos vokiečių ka
reiviai iš krautuvių prekes va
ru pirko; užtai ir krautuvės 
kaip matai, nuo prekii} apsiva
lė — paslėpė.

Po kelių dienų pertraukos 
pasigirdo toks pat šiurpus 
kaip ir pirmiau armotą balsas 
Liepojos krašte, dieną—kitą 
praleidus iš Latvių į Žemaičių 
kraštą pasipylė nematytai 
skaitlingi vokiečių būriai — 
netekusiųjų Liepojos laukuose 
daug užmuštųjų draugų ir ūpą 
bei viltį ilgiau Baltijos kraštus 
plėšti. Tokių nepasisekimų 
pritynisi ir Santarvės spiria
ma vokiečių kariuomenė sku
botai pradėjo visais keliais 
Klaipėdos link traukti ir vėl 
žinoma, ne be “grieko.” Da
bar tad nevien plėšė bet daug 
ko ir tyčia naikino, neaplenk
dami kaip kada nė bažnyčių, 
pav. Skuode, katalikų bažny
čion Įsilaužęs vokiečių kareivis 
išniekino ir apdraskė altorių; 
nors dėlto ir buvo skųstųsi jų 
viršininkui, tačiau kaltininkas 
liko nenubaustas. Gelžkelio li
nija Bajorai — Kretinga — 
Priekulė keliose vietose suga
dinta, telefonų vielos nutrauk
ta ir pora stočių tyiča sudegin
ta.

Šioje srityje “venkusioji” 
von Plehvės divizija galutinai

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
It milžinas stoja už laisvę tėvynės, 
Už ją jie kovos iki paskutinės!”

Prakilni yra šioji kova! Gar
bės vainiku bus puošiami tų var
dai, kurie dalivauja šio judėjimo 
sūkuryje — puošia tautai kelį prie 
laisvo, savito gyvenimo. Tų pra
kilnių darbininkų vardai, papuoš 
Istorijos lapus ir bus su didele 
pagarba minimi ateityje laisvos 
Lietuvos ainių!

Alus liaudis permato šiuolaiki
nės valandos svarbą ir stengiasi 
ją naudotis. Rengia įvairius va
karus, vaizdinimus, prakalbas 
ir visokiais budais stiprina auku
rą, kuriuomi gelbsti nuvargintai 
tėvynei.

Malonu yra tą viską girdėti, 
bet mokykloje esant vien svajonė
mis gali dirbančiųjų tarpe daly
vauti. Gi tikrenybėje nieko pana
šaus. Vien kietas mokyklos suo
las. Vien nuolatinis, nuobodus 
knygų vartymas, smegenų džio
vinimas.

St. Bonaventūroje, lietuviai 
i moksleiviai esame vos aštuoni. 
|Gaila, kad taip mažai. Šioji 
į mokykla lietuviams yra labai pa
togi. Be kitko, čia taipgi mokl
inama lietuvių rašyba, Istorija, 
i literatūra ir t.t. Taipogi čia lie- 
I tuviai moksleiviai turi nemažą 
[knygyną įvairių lietuviškų knygų.

Kaip žinoma, nekuriose pigios 
rūšies mokyklose, mus tautiečių 
randasi po kelios dešimtis. Jie 
ten “darbuojasi,” pešasi, gi nau
dos, nei sau nei žmonijai. Ba
lio’s mokykla jau išauklėjo kelio
lika lietuvių, kurie šiandien mu
sų visuomenės tarpe šviečia kaip 
žvaigždutės.

Taipgi čionai randasi L.R.K.M. 
S.A. VII kuopa. Susirinkimus su 
programais laikome sykį į mėne
sį. Vasario 8 d. buvo viršminė- 
tos kuopos susirinkimas. Tarp 
bėgančių kp. reikalų buvo kalbė
ta apie L.R.K. Federaciją bei Ka
talikų Vienybę. Moksleiviai iš
reiškė labai gražias mintis apie 
svarbą šių organizacijų. Taipgi 
nutarta užsirašyti juokų laikraštį 
“Perkūną” Po to sekė progra
mas. Pirmas kalbėjo A. J. Žvirb
lis, temoje: “Lietuvos Atgiji
mas.” Antras J. Kundreskas sa
kė eiles; “Kova ties Maskva”, 
(Vaičaičio). Dainavusieji savo 
užduotis atliko gerai. Ypač pa
žymėtina J. Kundreskas. Nors 
jis yra šioje šalyje augęs, bet 
kaip matosi tai jo širdyje bliksi

d. Su ta diena tarytum pro 
storus debesų klotus pasirodė 
vėl laisvės saulutės spindulėlis 
mūsų kūno ir sielos žaizdų gy
dyti.

Gruodžio 1 d. Žemaičių kraš
te Skuodas pirmasis sulaukė 
vokiečius besivejančios mūsų 
sąjungininkų latvių kariuome
nės. Žemaičių džiaugsmas bu
vo milžiniškas — kaip ir savų
jų sulaukus. Latvių kariuo
menė pasirodė lietuviams prie
lanki — į Lietuvos žemę, Skuo
dą įžengė Lietuvos tautos gim- 
ną grodami ir be kepurių.

Dar keletą žodžių dėl šių die
nų būties.

Mūsų gyvenimas tiek vargo 
panešęs ir nūdien dar nepajė
gia visai atsigauti. Kur nepa
sisuksi vis yra spragų kurios 
tuč tuojau reikėtų lopyti, tik 
nevisa ko panorėjus galima ir 
padaryti; apie jo tobulesnį 
laipsnį dar nėra ko nei svajo
ti. Jei jau prozos gyvenimas 
vos vos kojas bepavelka, tai 
apie poeziją ką čia ir bekalbė
jus. Pats pagrindo dalykas, 
kaip valsčių savivaldybių 
tvarkymas ir rinkimai dar nie
kur nepradėti, nors štai jau ir 
šių metų tik kelios dienos beli
ko; žmonės įtemptinam darbui 
jaučiasi esą pailsę. Ir nedyvai 
juk, galėjai ištiesų pailsti; ku- 
iram laikui praėjus jei Lietuva 
paskutinį sykį šios rūšies ne
laimės perplaukė, visos tos 
mūsų po svetima letena per
kentėtos kančios ir sunki dėl 
Tėvynės laisvės kova, priau
gančiai kartai gal bus nesu
prantama, kaip nūdien mums 
Mindaugio ar Gedimino laikų 
mūsų ainių kovos, kurias tik 
šiais paskutiniais metais tiek 
prisikentėję tegalime sau bent 
kiek įsivaizdinti.
Skuodas 27-XU, 19 m.
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APDOVANOK SAVO GIMINES LAIKRAŠČIU “DARBININKU,” “DARBININ
yra

i

*

AR ŽINAI

ant tiek pa*
-

turėtų turėti kiekvienas, 
dame kiekvienam DYKAI,

NAMUKAS.
3 kambarių ir 30 lotų že- 
Lietuvių apgyventoje vie- 
netoli nuo dirbtuvių. Tu- 

butinai parduotas, nes

“DARBININKAS” Į LIETUVĄ
METAMS PENKI DOLERIAI.

Lietuvos meilės kibirkštėlė. Jis 
stengiasi pažinti Lietuvos praeitį 
tėmija į dabartinį padėjimą bei 
lietuvių kalbą vartoja kuopuikiau- 
sia.

Taip-pat čia randasi vienas 
lietuvis, kuris priklauso prie len
kų ir jiems bernauja. Gaila! Tas 
parodo jog ne vien tarp liaudies, 
bet ir tarp moksleivių randasi Dva
sios elgetų.

labo Lietuvos. Katalikai neima 
penkių arba dešimts dolerių už 
susirinkiųius, kaip kad socijalis
tai daro.

Gaila darosi bežiūrint į musų 
tautininkus, kurie tiek daug dar
bo padėjo ir ant galo liko išva
ryti, o iš jų darbo naudojasi Lie
tuvos priešai.

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa
siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai pet^iuntlmui 
lengvėjo,

DARBININKĄ."
Į LIETUVĄ UŽRAŠYK VIENINTELI 

DARBININKŲ LAIKRAŠTĮ

i i

Mūsų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:

Dykai Rašomoji Mašinuke.
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turėti gerą drukuojamą mašinėlę 
(Typpewriter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su plunksna. -Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems, 
kurie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai, tvirtai ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę

Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, męs ją duo- 
kas pirks musų laikrodėli.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.25.
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtą Laikrodčlį, prie 

darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus jj. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios šalies systemos “Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas geriausis iš visų. Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laiką laiko iki 
minutos, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metų. Niekur negausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas $9.00, mes tik per trumpą laiką dėl supažindini
mo publikos parduodame po $6.25, lr priedų kiekvie
nam duosime DYKAI rašomą mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tą vertingą laikrodėli ir mašinėlę, tai il
gai nelauk, tik prisiųsk 25c. sidabrini arba stampo-
wis rankpinigių, o likusius $6.25 užmokėsit paimdami laikrodėli ir mašinukę. 
Rašykit

CAMBRIDGE, MASS.
Atsakymas melagiams ir šmei

žikams.
“Sandaros” 5-tam ir “Kelei

vio” 3 num. tilpo korespondenci
jos, kuriose išlieta kibirai pama
zgų ir šmeižtų.

Tūlas iasvamanis, pasivadinęs 
kataliku pripliauškė nebūtų daly
kų ant dr-jų komiteto, kuris už
siima Lietuvai aukų rinkimu ir L. 
L. P. Bonų pardavinėjimu.

Daugiausia kliūva kun.,' ku
ris daugiausia dėl Lietuvos 
pasidarbavęs ir aukavęs.

Kad sandariečiai laisvamaniai 
yra profesijonališki šmeižikai ir 
melagiai, tai ir jų leidžiami šlam
štai vien ir dvokia melais ir šmei
žtais. Tas visiems aišku, nes 
nuo žmonių nustojusių doros nė
ra ko gero nei tikėtis, ir į tai ne
vertėtų kreipti domos, bet kad 
tie begėdžiai šmeižia komitetą, 
kuris darbuojasi nuvargintai Lie
tuvai aukų rinkime, ir kad tie 
šlamštai suvedžioja visuomenę ir 
kenkia L. P. Bonų platinimui, ne
galima užtylėti.

Komitetas savo susirinkime nu
tarė duoti atsakymą šmeižikams, 
kad visuomenė apie tai žinotų ir 
nesiduotų suklaidinti.

Čia paduodame tilpusius ‘ ‘ San
daroje” užmetimus ir ant jų atsa
kymus, iš kurių skaitytojai ga
lės spręsti kokia teisybė pas san- 
dariečius-laisvamanius ir kiek jie 
turi nuovokos.

Paminėta: “Klerikalai pama
tę pavojų iš apšviestesniųjų, todėl 
paleido savo nešvarumus per 
“Darb.” num. 5 ant sandariečių. 
Girdi, jeigu ne sandariečiai, tai 
klerikalų triksai niekam nebūtų 
žinomi. Na ir praedda rodyti tri- 
ksus.

Kabinasi prie kun., kam neiš
duoda atskaitos iš buvusio teatro, 
kurio pusė pelno buvo skiriama 
dėl Lietuvos. Primeta kun. už ne
teisingą atskaitų išdavimą.

Girdi: prie tikietų stovėjusis 
išsiplepėjo, kad pinigų pribuvo 
150.00 dol. ir kun. per komiteto 
susirinkimą pasakęs, kad pribu
vo 150.00 dol. o išlaidų 39 dol. 
Čia laisvamanis sušunka: ar gir
dėjot, kad iš 105 atėmus 39 dol. 
kun. liko 80.00 dol. Čia laisva
manis turbut užsisvajojo apie lai
svę, kad nežino nei ką kalba.

Jei prie tikietų stovėjusis pa
sakė, kad pribuvo 150.00 dol. ir 
kun. tą patį pasakė, tai kaip san
darietis ima 39 iš 105 ir klausia 
kaip galėjo likti 80.00 dol. Juk 
reikia imti 39 iš 150 dol. o ne iš 
105 dol.

Po teisybei buvo taip: Teatrą 
rengė komitetas parapijos vardu, 
su kuriuom kun. nieko bendro ne
turėjo ir kad kun. atėjęs ant ko
miteto susirinkimo atnešė 40 dol., 
tai ne sandariečio prispirtas. To
liau sako: Teatrą žmonės rėmė 
kad tik daugiau pelno liktų dėl 
Lietuvos. Taip, rėmė tik ne lai
svamaniai, kurie nugarmėjo tą 
vakarą ant bolševikų prakalbų.

Primetama, kad siunčiant pi
nigus į Lietuvą kasierius atsine
šęs į paštą pasėmęs nuo kun. vie
toje drafto kopiją, girdi: jeigu 
ne sandarietis tai butų pasiuntęs 
vietoje drafto kopiją ir butų pa
daręs visam komitetui sarmatą.

Taip, ant pašto atėjo kasie
rius Prospoliauskas, pirm. A. 
Vaisiauskas ir fin. rašt. Sidabras, 
na ir šmeižto autorius.

Kasierius tą kopiją ne nuo kun. 
atsinešė, tik iš namų per jo pa
ties neapsižiūrėjimą. O kad butų 
ir pasiuntęs dublikatą vietoje o- 

‘ riginalio, tai dar nebūtų padaręs 
komitetui sarmatos. Juk jei išmo
ka dublikatą, tai neišmoka orgi- 
nalio. Taigi ir čia p. sand. pasi
rodo melas.

Kas link kunigiškų triksų, ku
riuos giriasi žinoję pirm 3 dieniį. 
Mes apie tai nieko nežinojom, tik 
žinom tai, kad sandariečiai per 3 
dienas sekiojo paskui kasierių 
Prospoliauską norėdami perkalbė
ti, kad nuo laiško, rašyto gerb. 

kuriuom ir tas draftas buvo pa
siųstas, kad išbrauktų kom. pirm. 
A. Vaisiausko ir sekr. J. Naujalio 
vardus o jų vietoje parašytų dvie
jų sandariečių. Tai čia ir pasiro
do ne kun., bet pačių sandarie- 
čų triksai.

Toliaus primeta kun. buk no
rėjęs paimti visus pinigus sumokė
tus už L. Bonus laike Lietuvos at
stovo gerb. p. J. Vileišio prakalbų. 
Padvigubino ir sumokėtų pinigų 
sumą, kad tik galėtų intikrinti 
žmones kun. nepasitikėti. Čia po
nai laisvamaniai labai spyrėsi ir 
nenorėjo kun. priimti, bet taip 
buvo nutarta per komiteto susi
rinkimą, kad kun. priims pini
gus ir parašys čekį.

Rašo: Žmonės nepasitikėjo
kun. ir pinigus “indavė atstovui.

Čia sandarietis nerausdamas 
bjauriai meluoja. Niekas publikos 
neklausė ar pasitikit ar ne, tik du 
sandariečiai: ■ P. Bartkus ir K. 
Sidabras užlipę ant estrados pra
dėjo atstovui priešintis, kad pi
nigus negalima palikti, nes kun. 
nepasitiki žmonės, kad kun. če
kis niekam nevertas ir t.t.

Kada buvo pirm, perspėti, kad 
nutarta dirbti iš vien ir nedaryt 
betvarkės. Sandariečiai pasakė: 
Mes nepaisom jus nutarimo Tai 
mat kokia teisybė pas sandarie- 
čius.

Kada buvo “Darb.” paminėti 
tie jų biaurus darbeliai, tai susi
rietę rėkė, kad ant jų prirašoma 
nebūta dalykų.

Toliaus sako bulę kun. taip da
ręs, kad norėjęs parodyt, kad 
kun. ir klerikalizmas valdo minės, 
bet kad tas viskas jam nepasekę,' 
tai sukėlęs didžiausi lermą prieš 
sandariečius. Tai sandariečių pro
tas. Čekio parašymas, tai minių 
valdymas.

Kas link lermo sukėlimo, tai 
ne kun., bet andariečiai ji kėlė. 
Kada buvo paklausti kodėl taip 
pasielgė, tai jie sukėlė tokį ler
mą, kuriuom visi paipiktino.

Pradėjo rėkt, kad kun. nega
lįs dalivauti ir kištis į politiką, 
girdi jų programas taip rodąs.

Vargšai sandariečiai jau nei 
tiek nenuvokia, kad jei kun. dir
ba iš vien pardavime L. P. Bonų, 
tai jie kaito tą už politiką.

Buk kun. sakęs, kad iš kunigų 
ranki! išsprūdusi Franci  ja, Belgi
ja. .. Tai kun. šitaip sakė: Jeigu 
aš aukauju tai galiu ir dalivauti. 
Norkų ir Šalčių priminė ne kun., 
tik pirm, kad tai yra akliausi fa
natikai ir savo pasekėjus privedė 
prie to.

Pamini kad Sidabrą išgelbėjęs 
komitetą nuo skilimo. Turime pa
sakyti, kad tą nedrįstų padaryti 
nei paskutinis tautos išgama taip 
pasielgti ir trukdyti darbą dėl nu
vargintos Lietuvos.

Kas link deglosios politikos, 
tai kaip tik tokia ir tinka sanda- 
rečams.

“Sandaroj” tilpęs straipsnis 
užvardintas “Teisybė ima viršų.” 
Kaip tik čia ir pasirodo, kad lai
svamaniai neturi nei mažiausios 
nuovokos apie teisybę. Pasirašęs 
Katalikas yra visiems žinomas bu
vusio bambizo Strazdo klapčiukas.

Draugijų Komiteto
Pirm. — A. Vaisiauskas, 
Sekr. — J. Naujalis.

NORWOOD, MASS.

Tautininkai apgauti.
Keletą metų atgal, Norvvood’o 

socijalistai ir tautininkai laisva
maniai sutvėrė Lietuvių Labdarys
tės Dr-ją. Prie kiekvienos pro
gos sakydavo, kad ši draugija 
bus labdaringa, platins apšvietą, 
mokins vaikus lietuviškai kuomet 
pasistatys savo salę. Girdi, Baž
nyčia jau atgyveno savo laikus ir 
t.t.

Toms gražioms kalboms pati
kėjo nekurie katalikai ir prisidėję 
drauge dirbo ir aukavo pinigus, 
bet mažai tokių buvo. Laisvama
niai visi dirbo kiek galėjo, auka
vo, kad tik pastačius nuosavą 
namą. Laikui bėgant pastatė sa
lę. Prabėgo kiek laiko, dalykai 
virto kitaip. Socijalistai maty
dami, kad jų yra didžiuma gi 
tautininkų mažuma permaino dr- 
jo vardą iš labdarystės į Lietuvių 
Soči jai istų Bendrovę. Kas nori 
prigulėti prie bendrovės, turi bū
ti socijalistas. Pasirodė, kad jau 
nėra vietos tautininkams, atsime
tė ir katalikai, kurie prigulėjo, 
liko socijalistai ir bolševikai.

Tautininkai likę be salės, glau-

PROTOKOLAS
Lietuvių Darbininkų Są-gos Chi

cagos Apskričio.
L.D.S. Chicagos Apskr. buvo 

susirinkimas 25 d. sausio, 1920 m. 
Šv. Antano parap. mokyklos kam
bariuose, Cicero, III.

Nepribuvus pirmininkui susi
rinkimą atidarė Al. Krencius su 
malda.

Perskaitytas protokolas iš pra
eito susirinkimo, tapo priimtas su 
pataisymu.

Delegatai iš kuopų dalyvavo) 
susirinkime: 2(Lkp. J. Labežins- 
kas, 25 kp. Vikt. Jodelis, M. Zi
zas, 29 kp. AL L. Gurinskaitė, 49 
kp. Al. Krencius, AI. Mažeika. A. 
Bislis, Pr. Zdankus.

Raportas knygų peržiūrėjimo 
komisijos pasirodė dar neužbaig
tas, palikta ant sekančio susirin
kimo tai pačiai komisijai.

Raportas iš komisijos rengiamo 
pikninko 20 d. birželio, 1920 m., 
darže River Side, III. Aiškina M. 
Mažeika, kad atseis $11.00 už pa
darymą serijų, užmokėjimu pasi
rūpins M. Mažeika. Išsiuntinėti- 
serijas Į Apskr. kuopas pavesta I 
tvarkyti raštininkui AI. Zizui.

Nutarta duoti nuošimtį parda
vinėtojams už išpardavimą serijų, 
kas išparduos visą seriją, tas 
gaus 55c. nuoš. $4.00 į kasą, kas 
išparduos daugiausia serijų, tas 
gaus $5.00.

Taip-pat ir kuopa, kuri dau
giausia išparduos, gaus $15.00.

Jeigu pasitaikytų dvi ypatos 
lygiai išparduotų, tai AI. Alažei- 
ka duos $2.50 perviršio. Jei pa
sitaikytų dvi kuopos lygiai išpar
duotų, tai Vikt. Jodelis duos 
$5.00 pervišio.

Raportas iš rengimo vakaro 
paaiškino komisija, kad vakaras 
yra rengiamas, paimta sale ant 
14 d. kovo djdmiestyj ant 8 gat
vės ir AVabash Avė. “Aryan Gra- 
tto Temple” teatre.

Tikietūs pardavinėti tvarkys ta 
pati komisija rengimo vakaro: AL 
Alažeika, Vikt. Jodelis, J. Fabi- 
jauskas.

Korespondentai pagarsinti į 
laikraščius: Pr. Zdankus, AI. L. 
Gurinskaitė. Išplatinti pagarsi
nimai su plakatais ir per laikraš
čius, palikta komisijai rengimo 
vakaro.

Atskauzdinti laiškai ir konver- 
tai su antgalviu nutarta padaryti 
500, darbas pavestas valdybai.

Nutarta duoti po tikietą Chi
cagos klebonams, pavesta išsiun- 
tinėt komisijai. Už lapelius kri
kščionių demokratų kas užmokės 
turi sužinoti AL Alažeika ir Pr. 
Zdankus.

Nauji sumanimai.
Ant 1920 m. L.D.S. busimam 

seimui dėl pagaminimo projektų 
išrinkta komisija iš šešių ypatų: 
Pr. Zdankus, AI. Alažeika, Al. 
Krencius. Kiti bus darinkti ant 
sekančio susirinkimo.

Buvo svarstyta apie išleidžia
mus bonus $25,000 dėl statymo L. 
D. S. namo, liko atidėtas ant to-

Piktadarys, kurs pašovė 
Erzbergerį, Vokietijos fi
nansų ministerį, nuteistas 
18-kai mėnesių kalėjimo.

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami J vieną 

mėnesi laiko.
Dėl platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 

mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kum pinigus siunčiate ir mes Juos tuojaus pasiųsime.

DARBININKAS
liaus dėl aiškesnių žinių.

Skundai, kad į “Darbininką 
netalpina Chicagos korespondenci
jų. Po ilgų apkalbėjimų liko pa
vesta projektų komisijai.

Sekantis susirinkimas įvyks 29 
d. vasario, Dievo Apveizdos par. 
salėj ant 18 gatvės ir Union Avė. 

Pirm. — Al. Krencius, 
Rašt.

»

Kad iš priežasties spartaus augimo mū- 
stj biznio buvome priverstą, persikelti į di
desnę vietą.

[o] [Č=IOI=5] [o]

PRANEŠAME

DIRBTUVĖ
Parsiduoda didelis medinis 

budinkas, ant trijų lubų. Da
bar užimtas — apačioj kalvė, 
o viršuje mašinšai>ė. Savinin
kas mirė, todėl turi labai grei
tai parduoti.

PEKARNĖ.
Namas ir biznis parsiduoda 

sykiu. Turi būti greitai par
duotas, nes savininkas mirė. 
Už namų ir už bizni — $6000, 
$1500 Įmokėti.

NAMAS.
3 šeimynų, 20 kambarių, su 

maudynėmis ir garine šiluma 
(steam bent). taipgi pijazas. 
Atneša $90. i mėnesį arba $10- 
SO. per metus. Prekė $5900. 
Su labai lengvomis išlygomis. 
Savininkas turi išvažiuoti į ki
tą miestą, todėl privalo greitai 
parduoti.

FARMA.
120 akrų žemės, 25 karvės, 2 

arkliai, budinkai, visokie žem
dirbystės Įrankiai, daug kiau
lių, vištų, šieno ir visokių far
mos daiktų. Apie S0 akrių dir
bamos ir 40 akrų ganyklos ir 
miško. Dvi didelės upės teka 
per pat vidurį farmos su dau
gybe žuvų. Parduoda visai 
nebrangiai arba galima išmai
nyti ant namų arba mažesnės 
larmukės.

BIZNIS.
Ceverykų, drabužių ir narni) 

rakandų — baldai (furniture) 
krautuvė. Visas tavoras turi 
būti išparduotas į vieną mėnesį, 
nes savininkas išvažiuoja j ki
tą miestą užsiimti išdirbyste 
avalų.

Dabartinis mūsų adresas yra:

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.

KAS” Į LIETUVĄ METAMS 3 SYKIUS Į SAVAITĘ $5.00. VIEN TIK SUBA 
TOS NUMERIS METAMS $2.50

Vienoj rankoj laiko ak
menį, kita ištiesia duoną. * 

* * *
Viena ranka glosto, kita 

gnybia.

Iš 
mes. 
toje,
ri būti 
savininkas negyvena jame ir ji
sai jam yra visai nereikalingas. • 
Upė teka palei žemę, yra daug 
žuvų ir vasaros laike yra vie
na iš geriausių vietų maudytis. 
Prekė .$1900. su $300. įmokėji- 
mu arba išmainyti ant bile ko
kio namo So. Bostone.

DAUGYBĖ
ir kitų vietų turim ant pardavi
mo arba išmainymo. Jeigu esi 
savininkas namo arba farmos 
ir norėtum parduoti arba iš
mainyti, tai pranešk musų ofi
sui kuogreičiausiai, o mes ap
žiūrėję duosime pasiulijimų 
ant pirmo atsiliepimo.

A. Ivaszkevicz, 
LITHUANIAN AGENCY, 
315 Broadvvay, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.— '

So. Boston, Mass. 
Mikolas Zarkauskas,

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St., 

Dorcliester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis,
550 Medford St., 

CharlestoTvn, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

Šis paveikslėlis aiškiai liudija, kad ne tik 
liaudis, bet ir Lietuvos viršininkai noriai skai
to ir gėrisi laikraščiu “Darbininku.”

Iš dešinės yra Senapilės viršininkas Am- 
brozevičius; iš kairės Marijampolės Apskričio 
kamandantas Skučas.

Užrašyk dabar!
“DARBININKAS,”

242-244 W. Broadway, South Boston 27.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoj e.

kad dabar

100 auksinų $2.00 2,000 auksinų
200 n 4.00 3,000 ,,

300 6.00 4,000
400 >> 8.00 6,000 »>

500 10.00 9,000
1,000 20.00 12,000 ,,

40.00
60.00
80.00 

100.00 
150.00 
200.00



DARBININKAS
Meldžiame atsišaukti šiuomi ad-

AR JAU GAVAI GRAŽIAUSI PASAULYJE
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PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI. t.
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So.

Antrašas:
*

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.
Rep.

4 K

✓

Vėlu I

i

Juozas Mažeika nuo Antošavos, 
ieškau Stasio ir Feliciono Indrulių.

i

Nedėliomia 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

I

VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 

JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

fl
Iį __

NEKEIKS.
Bostono motormonai ir

Paieškau savo pusbrolio Jono 
Pacauko ir puseserės Rožės Pasan- 
kutės po vyru Juškarckienės. Gir
dėjau, kad gyvena Ohio valtijoj. 
Jie patys ar kas kitas meldžiu 
duot žinią, turiu svarbų reikalą. 
Vincas Akamavieius,

Box 18,
Moon Run, Pa.

Parsiduoda automobilius su žie
miniu ir vasariniu viršum, labai 
geras ir gražus. Kas norit pirkt, 
pasinaudokit šia puikia proga. 
A. Stackawieus,

883 Adams St., 
Dorehester, Mass.

Paieškau savo draugo Juozapo 
Šukviečio, angliškai vadinasi: Jak 
Smitas. Jis išvažiavo iš Waterbu- 
ry, Conn. į Detroit, Mich. Šeši 
metai atgal. Nieko negirdžiu a- 
pie jį, kur jis dabar randasi. Kas 
apie jį žinot ar jis pats praneškit 
man.
B. P. šilkauskas,

10 Porter St.
Waterbury, Conn.

M.
Kasinskaitė,

resu: 
Chinese, Harbin,

Diagonalnaya 398-9
J. Mažeika.

f

Paieškau savo tetos Uršulės Va- 
silaitės. Trys metai atgal gyveno 
Worcester, Mass. Dabar nežinau 
kur. Kas žinot apie ją arba ji 
pati meldžiu kreiptis šiuo adresu: 
Ludvika Šidlauskaitė,

877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

T«l. So. Boatoa27O

DR. JOHN MicDONNELL, N. D.
Galima sutikalbtti ir lirtuvirabai 

Ofiso valandos:
Ryt ns -iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST. 

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Paieškau brolo Juozapo Šilkau- 
sko. Pirmiau gyveno 8 Brangs St. 
Polisham, Mich. Dabar nežinau 
kur. Turiu svarbų reikalą, ga
vau laišką iš Lietuvos nuo jo mo
teries ir duktės. Jis paeina iš 
Lietuvos Suvalkų Rėd. Vilkaviš
kio apskr. Vaitkabalių valsčiaus, 
Gražiškių parapijos ir kaimo. Kas 
žinot apie jį praneškit man, gau
sit dovaną. Arba jis pats atsišau- 
kit šiuo adresu: 
B. P. Šilkauskas,

10 Porter St.
Waterbury, Conn.

“Perkūnui” sandarbininkauja geriausi A- 
merikos lietuvių rašytojai, poetai, dailininkai. 
Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyje.
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•; į «78 WA8HINGTON St,

PRENUMERATOS KAINA:

Metams $1.50; pusmečiui 85 centai; 
Pavienis numeris 15 centų 

“Perkūno” Bendroves seras $10.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Pirm. Pov. Petrauskas, 
Rašt. D. Antanavičius.

“ZECERIAI” REIKALINGI
‘ ' TUOJAUS.

Kurie norėtų mokintis zeceriau- 
ti arba mokantieji tuojaus atsi- 
šaukit žemiau paduotu adresu. 
Darbas prie statymo raidžių. 
Lietuvių Spaudos Bendrovė,

(The Lithuanian Printing Co. 
6400 Superior, Avė.

Cleveland, Ohio.

Išeina kiekvieną menesį. Leidžia garsi 
“Perkūno” Bendrovė. Užsisakyk “Perkūną” 
tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

rodį 
pinigų.
mokėsi tada,
<H
dį, pasiųsk orderį tuojaus,
ną tūkstantį tų laikrodžių importuotų 
Todėl jų pardavimas nprubežiuotas.

Neatklėliok ant ilgiau, nes gali būti per 
—siųsk orderį šiandieną.

Marijona Čibienė paieško savo 
sunaus Pranciškaus Cibo, paeina 
iš Kauno Gub., Panevėžio pavie
to, Vabalninko parapijos, Meilū
nų kaimo. Prašau atsišaukti šiuo 
antrašu:
Marijona .Čibienė,

Kauno Gubernijos,
Vabalninko krasos,

Pasvalio Apskričio, 
Meliunų kaimo.

S. L. R. K. A. CENTRO RAŠTINĖ,

458 Grand Street, ' Brooklyn, N. Y.

Dr. Paul J. Jakmauh

Priėmimo valandom:
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

609 W ROADWAT Cor. STSO. BOSTON.
Tel 602 S. B.

dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!
Jeign lkišiol niekas negelbėjo, ateik 

kaL Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus Ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,
r i austo gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, 
<los plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos, nes gali būti pervėlu.EUROPEAN WATCH CO., 

1065 MILWAUKEE AVĖ., DEPT. 407, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto

. nuo 1 iki 3 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

Bell Phone Dickinaon 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
*210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

N«d.Ka<nM iki 4 no iriita. »

kun. Urbonavičius pasakė la-' konduktoriai Citv Point stryt- 
bai rimtą ir ilgą prakalbą. Pri- karią stoties savo susirinkime

.T. Miliauskas, M.
P. Giedraitaitė,

P. Špokas, 
O.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

J LIETUVIS DANTISTAS Į
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
1425 Broadtfay, So. Boston, Mass. |

Tel. So. Boston, 27
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte } 

1:30—6 ir 6:30—9 P. M. }
Nedėliotais 1 - 3 P. M. j

“PERKŪNAS”
206 CARDONI AVĖ., 

DETROIT, MICH.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

ją išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. .T. REILLY

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
332 Broadivay, So. Boston, Mass.

Telefoną So. Boston 441. 
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd Si.

Tel. S. B. 1196-1V.

Paieškau švogerio Simano Pa- 
sausio, Kauno rėd., Ukmergės 
pavieto, Troškūnų parap. Treti 
metai kaip jokios žinios neturiu. 
Girdėjau gyveno Hartford, Conn. 
Gavau laišką iš Lietuvos, daug 

[žinią rašo Meldžiu atsišaukti ar 
kas praneš jo adresą gaus dovaną.

VIETINĖS ŽINIOS.
SUSIRINKIMAS.

L. D. S. 1-mos kuopos mėne
sinis susirinkimas bus nedėlioj, 
29 d. vasario, tuoj po sumos 
Bažnytinėje Šv. Petro parapi
jos salėje.

Visi nariai (rėš) kviečiami į 
šį susirinkimą atsilankyti, nes 
susirinkimas labai svarbus: 
Gauta du laišku svarbiais rei
kalais ir delegatai išduos ra
portą iš N. A. Apskričio suva
žiavimo. Ateidami atsiveskite 
naują narią.

J. Glineckis, pirm.

DVEJOS GEROS PRAKAL
BOS.

Pereitą nedėlios vakarą-po- 
bažnytinėje svetainėje buvo 

•prakalbos Moterą Sąjungos 13 
kuopos. Pradžioj apie Lietu
vos bonus kalbėjo P. Gudas. 
Paskui kalbėjo gerb. kun. J. 
Švagždis, Montello, Mass. kle
bonas. Jis yra vienas mėgia
miausią kalbėtoją ir šiuo kartu 
susirinkusieji turėjo smagumo 
ir naudos iš jo prakalbos. Pri- 
rodė, jog moterys prideramo j 
vietoj atsistojusios, su savo y- 
patybėmis yra galingesnės už 
vyrus — yra tvėrėjos pasaulio 
tvėrėją. Apie Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus rėmimą kal
bėjo gerb. klebonas kun. K. 
Urbonavičius. Buvo kolekta 
tam reikalui ir surinkta apie 
$30. Pagalios kalbėjo p-lė O. 
Kašėtaitė, Moterą Sąjungos 
centro raštininkė. Be kito ko 
ji prirodinėjo, jog moterį] ir 
merginą mados ir kaikurie tū
lą peikiami papročiai yra vy
rą kaltė. Žmonių nelabai daug 
tebuvo, nes krosnis sugedo ir 
negalima įšildyti salės. Tad 
daugelis bugštėsi vėsios salės. 
Prakalbą vedėja buvo Teklė 
Blužienė.

Ant rytojaus toje pat salėje 
buvo surengtos Federacijos 
skyriaus prakalbos. Vedėju 
buvo A. F. Kneižis. Žmonių 
buvo pusėtinai. Pirmiausia 
Pranas Gudas ilgoje prakalbo
je išdėjo Lietuvos padėjimą 
ir apie Lietuvos valstybės bo
nus. Baigdamas užsiminė apie 
vietos santikius ir “nuteriotą 
draugą” nešvarius pasielgi
mus, leidžiamas pletkas ir vi
suomenės apgaudinėjimą.“ Nu
teriotą draugą” “freniams” 
tas netiko ir jie nerimavo, bet 
ją visai nedaug tebuvo ir ve
dėjo A. F. Kneižio susarma- 
tinti aprimo. Gerb. klebonas

kės scenenją. Įgalioti A. Ben- 
doraitis ir P. Miliauskas, padė
jėjas K. Kiškis.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
“Labdarystės Draugijos,” kad 
prisidėtą prie ją fėrą. Nutar
ta laiškas pasiųsti į gurbą.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
J. Savicko iš Fribourg su pra
šymu aukos, dėl įsigijimo lie
tuviškos vėliavos. Laiškas 
priimtas ir paaukuota $10.00. 
Daugumas sakė, jog kuopa ta
me reikale galėjo daugiau au
kuoti.

Nutarta surengti prakalbas 
gavėnios laike.

Buvo plačiai kalbama ar pri
imti Blaivininkus ir L. D. S. 
į Teatrališką skyrių. Daug na
rią aiškino, kad jų nepriėmus 
Vyčių veikimas sustos. Bet 
kai kurie buvo griežtai pasi
statę neprimti. Nubalsuota, 
kol ka snepriimti

Nauji nariai prisirašė: S. 
Saulis ir p-lė L. Mileikiutė.

Koresp.

SUSIRINKIMAS KATALI
KŲ VIENYBĖS.

Vasario 26 d. šv. Petro baž
nytinėj svetainėj bus susirin
kimas Kataliką Vienybės. Su
sirinkimas yra šaukiamas dėl 
dviejų svarbią dalyką:

1. Delegatas F. Virokas iš
duos raportą iš Federacijos su
važiavimo.

2. Turėsim gerai prisirengti 
prie šv. Kazimiero dienos, ku
ri pripuola kovo 4 d. Tą die
ną turėsim surengti milžiniš
kas pyrakalbas, arba mass-mi- 
tingą.

Ant šio susirinkimo yra 
kviečiama šios vpatos, dr-ją 
atstovai: Z. Gurkliutė, Z. Žu
kauskaitė, M. Adlys, B. Bria- 
dauskas, 
Žukauskaitė, 
P. Šeduikis, 
Kilmoniutė, 
M. Baliotienė, M. Didžbalienė, 
J. Karotinas, A. Kmitas, J. 
Pileckas, K. Viesulą, A. Ka
tonas, J. Žardeckas, J. Taru
tis, M. Jankauskienė, K. Sta- 
šauskienė, A. F. Kavaliaus
kas, O. Januševičiutė, O. 
Mamkevičiutč, Z. Tamošiūnas, 
J. Glineckas, J. Petrauskas, 
P. Petrauskas, V. Mickevi
čius.

svarus miltą, turėjus už tai 
užmokėti 12 markių. Šitokią 
faktą girdi galėtą surašyti iš
tisą litaniją. Kas čia kaltas? 
Ugi valdžia. Kad dar labiau 
sukvailinti tuos “faktus,” tai 
“Kel.” redakcija nuo savęs 
prideda, kad amerikiečiai 
siuntę per “klerikalą” bendro
ves užsimokėję už daiktus ir už 
persiuntimą. Tos žinios ir 
“faktai” taip kvaili, kad ir 
aklas gali matyti ir durnas su
prasti ją bevertę. Koks-gi fon
das galėjo siųsti kokiai ten Ce- 
liunei ar kitiems privatiems 
asmenims po 5 svarus miltą. 
Nebent tą darė socijalistų glo
bojamas Šelpimo fondas. Per 
“klerikalų” bendroves ir-gi 
niekas nesiuntė tokią mažmo
žių, o siuntė didelius baksus. 
Dabar atėjusieji iš Lietuvos 
laikraščiai skelbia, jog “atei
na maisto siuntinių; atvežus 
bus paskelbta laikraščiuose.” 
Tas buvo rašyta sausio 14 d. 
Reiškia tie siuntiniai galima 
spėti jau yra šiomis dienomis 
išdalinti. Na, jei jau “kleri
kalai” ir. nesušelpė Lietuvos 
žmonių, kaip reikiant, tai kur 
soejalistą fondo pinigai? Juk 
jin įplaukė graži suma — apie 
$50.000. Pasigirkite, ką sušel
pėte tais pinigais.

Jei jau tokius “faktus,” 
.“Keleivis” skelbia apie “kle
rikalus” ir Lietuvos val
džią, tai matyt, kad “kleri- 

jkalams” ir Lietuvos valdžiai 
'nieko ypatingo negalima pri- 
i kišti.

minė apie prakilnybę Jurgio 
Washingtono, kurio gimimo 
diena tą dieną buvo apvaik
ščiojama. Buvo' rinkta aukos 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
ir surinkta lygiai $40.

Lietuvos boną užrašyta už a- 
pie $1500.

Susirinkimas L. Vyčių 17 kp. 
buvo vasario 22 d. Nutarta 
pataisyti scenerija. Gerb. kle
bonas kun. K. Urbonavičius 
pavelijo imti pusę pelno nuo 
kiekvieno vakaro pakol išmo-

nutarė už kiekvieną keiksmo 
žodį užsimokėti po lc. Tie pi
nigai skiriami našlaičiams. 
Pirmose dienose sumokėdavo 
apie $2.00. Bet dabar bausmės 
jau mažinasi.

KVAILOS PRIEKABĖS.
“Keleivis” num. 7 indėjo 

“laišką” iš Lietuvos iš Sedos 
apielinkės. Rašoma “gryni 
faktai” apie Lietuvos žmonių 
šelpimą Amerikos aukomis. 
Faktas pavyzdžiui paduoda
mas toks: Celiunė Petrauskai
tė gavo iš Amerikos fondo' 5

Kiekvienas gali siųsti orderį dėl to laikrodė
lio ir gaus priedo gražų Ku-kų laikrodį visai 
dovanai. Vienatinė proga jūsų gyvenime, ku
rią jus pjrit išnaudot. Tą gražų laikrodėlį ga
lit gaut nuo mus "visai dykai. Jis yra tvir
tai ir gražiai padirbtas, turi 21 akmenį (je- 
wels)—gvarantnotas ant 25 metų. Jis rodo 
laiką gerinus negu kuris kitas laikrodėlis, to- 

' dėl jis daugiausia vartojamas profesionalų, 
kunduktorių. inžinierių Ir visi) tų, kuriems 

t reikalingas teisingas laikrodėlis. Jis nedaro 
skirtumo, kokį tik jus galit pirkt Teisin
ga kaina šio laikrodėlio $18.00, bet mes per 
trumpąi laiką parduodam tą laikrodėlį dirbtu
vės kaina, už $9.95. Kiekvienas gali siųsti 
orderį dėl to laikrodėlio ir gaus Ku kų laik- 

visai dovanai. -Mes nereikalaujam iš kalno 
Pasiųsk vieną dolerį deposito. Kitus už- 

kaip gausi laikrodėlį ir Ku-kų laikro- 
Jei Jus norit turėt savo namuose Ku-kų laikro- 

nes mes turim tik vie
la Europos.

Juozas Radauskas paieško savo 
brolio Stasio Radausko, Rudenų 
kaimo, Gudelių parapijos, Bal
bieriškio valse., Marijampolės ap
skričio, Suvalkų Gub. Pirmiau 
gyveno Pennsylvanijos valstijoj, 
buvo pastojęs į Amerikos armiją 
ir rodos, kad buvo Francijoj ant 
karės lauko. Nežinau ar jis yra 
gyvas ar miręs. Kas apie jį žinot 
arba jis pats meldžiu man praneš
ti šiuo adresu:
Juozas Radauskas,

844 Bank St., 
Waterbury, Conn.

t

Šis paieškojimą ir reikalavi- 
mij skyrius yra patarnavimui 
“Darbininko” skaitytojams, 
L. D. S. nariams ir prieteliams 
už labai mažą atlyginimą.

Paieškojimą ir reikalavimą 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Pranas Raulinaitis iš Sa
snavos parapijos (Mar. ap.) 
Cisavos kaimo prašo savo bro
lių Vlado ir Stasio Raulinai- 
čią, pusserią Alenos ir Mag- 
dutės Kazlauskaičią (dabar 
jau ištekėjusią nežinau pavar
džių), giminią ir pažįstamą 
jam pranešti apie save, arba 
kas žino ją antrašus. Būsiu 
didžiai dėkingas.” Adresas: 
Fribourg, Switzerland, Alber
tinum i

P. S. Kitą .laikraščių mel
džiu pakartoti. Iš kalno tariu 
širdingos padėkos žodį.

Kas turite nušipusius plau
kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą dr žilumą 
plauką; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite- 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Western Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Mass. j!

OFISO 9-10 iš ryto,
VALANDOS: įp I

Telephune S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS 
SEYMOUR

(Jakimavičius)

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., S. B. 

Vice-pirm. — Jonas Galinis,
20 Vinfield St., S. B.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
277 Silver St., S. B. 

Fin. Rašt. — M. Brikaitė,
47 Vale St., S. B. 

Kas. — Andr. Naudžiūnas,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį ki kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietą Baž
nytinėje Salėje, So. ’ _ ston, 
Mass.

Sekantis susirinkimas bus 15 
d. vasario, 1920 m. 2 vai. po 
pietą.

S. L. R. K. A. yra išleidęs puikiausi pasau
lyje lietuvišką spalvuotą kalendorių su Lietu
vos Prezidento A. Smetonos paveikslu.

Visi S. L. R. K. A. nariai ir “Garso” skai
tytojai tą kalendorių gavo dovanai. Jei Tams
ta dar jo negavai, įsirašyk tuojaus į Susiv. L. 
R. K. A. arba lik “Garso” skaitytoju, o tą pui
ki] kalendorių gausi dovanai. S. L. R. K. A. 
nariams kalendoriai išduodama tiktai per kuo
pų raštininkus. ‘

S. L. R. K. A. kupos visose lietuviij kolo
nijose Amerikoje. Klausk informacijų apie ka
lendoriaus gavimą ir įsirašymą vietines kuopos 
raštininko. Jei ten nėra S. L. R. K. A. kuo
pos, klausk informacijų adresuojant:

“Perkūnas”
-Z

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖ 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St, 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Kavalinas,
63 Gold St, 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Stukas,
542 6-th St, 

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St., 

So. Boston, Mass. 
Kasierius —

S. Čižius,
377 Broadtvay, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St, 

So. Boston, Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne

dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vai. 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d, 3 vai. po pietą.

UŽSIRAŠYK 
LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ 
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metą 
$1.00.

» » *
“LAISVĖ” Krikčionią 

Demokratą Parti
jos organai išeina 
Kaune — dienraš
tis—metams $10.00, 
pusei metą $5.00, 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siąskite: 
Lithuanian Sales 

Corporation, 
414 Broadway,

Boston 27, Mass.

fr s- a

Egzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gaU pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju Jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jakną ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarią etc. Jei turi reu- 
natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 

%
aš suteiksiu patarimus dy- 
panaiklnsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

bet visa-
Nelauklte vienuoliktos 

Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY
________________ _______ (arti Boylston St) BOSTON, MASS.

Dennafue* mlaika pknkv allnkl- 
n* pražilina pleiskanai, niežėjimą 
odos galvos, sugins plaukus priduoda 
ma lems reikalinga manta.

Dermafuga p įdarys kad Jnsū plau
kai bus tankus ivetaus ir įkaistus.
•> Oda Juru galvoje bus .yra, pleia- 

, kanci iinyks ant visados ir plaukai 
I neslinka dauglaus!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
, ta suvis dykai ilbandymu': s am pala. 
I Priataaktte Ne. įtampomi* penios 
i timo lHu. gausi Hbandymui dežiute 
' Dermafnroe ir broMura

JUS GALITE SULAIKYTI 
. PLAUKU SLINKIMĄ.

ARGU- SPKCIALTIES CO.
BOX 87. RHILADCUPMIA. AA.




