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Išrodo mums, jog nėra la• biau pageidaujamo, kaip to,
; kad daugintus skaičius tų, ku; rie gali ant gero sunaudoti sa; vo raštiškus gabumus ir kad
; geri laikraščiai kuodidžiausia
i išsiplatintų, taip kad kiekvie! nas kasdieną turėtų gero skaiį tymo kuriame pamokinama,
; sustiprinama
ir pakeliama
j krikščioniškos dorybės.
Į
Popiežius Benediktas XV.
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Veltui jūs statysite bažny
čias, veltui rausite misijas,
veltui steigsite mokyklas —1
visi tie jūsų darbai, visos toe
jūsų pastangos nueis niekais,:
jei jūs nesugebėsite vartoti ap-;
gynimui ir užpuolimui tO tin-'
kamo ginklo, kokiuo yra gry
noji ir tikrojU katalikiškoji
spauda.
Popiežius Pijus X;
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Bombardavo iš
oro Londoną
Smarkus mūšiai palei
Dniestrą.

Rumunijoj mūšiai aptilo
Bombų zeppelinai numetė
labai daug. Anglai dvvijasi,
Nedėlios rytą vokiečių zep kad taip .mažai jos blėdies tepelinai užpuolė Londoną. E- pridarė.
mė mesti bombas prieš auštant.
Į Anglijos padanges buvo at
RUSIJOS FRONTE.
lėkę apie 15 zeppelinu.
Anglai buvo budrūs, mil
Galicijoj rusai ėmė labai
žiniški švyturiai leido juostas grumtis su priešininkais. Ru
šviesos į padanges. Tos švie sai daro atakas. Rusams pa
sos kas naktis raižo Londono I sisekė į šiaurę nuo Zborow į s padanges. Pasitaiko nušvies briauti į teutonų drūtvietes
ti augštybėse plaukiojantį zep- Bet teutonai, kaip jie , patys
peliną. Tuomet į jį purškia skelbia, atmušė rusus atgal su
I dideliais nuostoliais. Be to įugnis iš armotų.
Dabartinis zeppelinu užpuo- sibriovusių rusų 700 paėmė ne
mas buvo vienas didžiausių. laisvėn. Rusai su savim turė
Londone užmušta 30 žmonių ir jo dar septynis kulkosvaidžius.
sužeista 116.
Bombų sprogimas ir armotų
BOMBARDAVO GAZO
kriokimas išbudino milijonus
Londono ir apielinkių gyven
BOMBOMIS.
tojų.
Ties Naručių ež rų vokie
Gatvėse ir namų languose čiai leido į rusų linijas troški
Leido
milijonai žmonių su neišpasa nančių gazų bombas.
kytu žingeidumu tėmijo pa-' tirštus gazus ir paskui darė adangės. Kiti, vienok, slaps takas. Taip darė atakas per
tėsi rūsiuose, nenorėdami sa dvi valandas. Bet kas kartas
vo gyvastį statyti jokin pavo rusai valiojo vokiečius atmušjum
; ti.
Bombos krito ir armotos
kriokė iki pat aušros.
MŪŠIAI APSISTOJO.
Be užmušimo ir sužeidimo
žmonių bombos išgriovė kele
Dobrudžoj, palei Juodąsias
tą desėtkų namų ir daug vie
jūres, mūšiai apsistojo. Ru
tų gaisrai buvo kilę.
sai ir rumunai išgalėjo atsilai
Bet ir voki <čiai panešė nuo kyti prieš bulgarus, teutonus
stolius. Du zeppelinu nukri ir turkus, bet patys nėra stip
to žemėn. Vienas augštybėse rūs, kad daryti atakas. Bu
užsdegė ir milžiniškas lieps vo bepradedą atakuoti, bet
nos kamuotis, nušviečiantis Į nieko nelaimėję apsistojo.
plačias padanges ūžtelėjo že
Dabar ten abi pusi tvarkosi.
mėn. Zeppelino gazolinas už • Per Bulgariją eina daug turkų
sidega ir padaro didžiausią ek- sustiprinti von Mackenseno ar
splioziją ir liepsną. Visi zep miją. Gal būt dar jis bandys
pelino žmonės buvo arba su sutremti rusus ir rumunus ir
draskyti arba apdegė. Ant nuniokoti Rumuniją.
ras zepp linas padangėse buvo
Transilvanijoj rumunai da
tik pagadytas. Todėl jis parė
atakas
prie Vulkan tarpkallengviau nusileido ir vokiečiai j
bet
buvo
atmušti.
nio,
buvo paimti į nelaisvę.
Trys savaitės atgal vokiečių
zeppelinai ir-gi atakavo Lon
doną ir tuomet buvo nušautas
MAKEDONIJOJ.
vienas zeppelinas. Tai tuomet
Salonikų,
Salonikų
fronte anglai tri
londoniečių džiaugsmas buvo
• • Z-t 51,'~
jose
vietose
perėjo
per Strumos
labai didelis. Dabar, nors
du zeppelinai nušauta, bet an upę. Atėmė iš bulgarų mies
glai nelabai džiaugsmingi, nes telį Jenmita Serbai tame
mato, jog z ippelinų žuvimasi' fronte pasivarė pirmyn ties
yra paprastas karės apsireiški i Kamaikcalon, o francūzai ties
mas ir vokiečiai neatbodami Floriną.
nuostolių drebina Londoną.
NUŠOVĖ DU ZEPPELINU.

Užsidegusia zeppelinas nu- ■
krito į Londono priemiestį
Essex.
Nukrito į medžius.
Tos apielinkės gaisrininkai
tuoj atidūmė ir apipurškė van
deniu.
Subėgo
poliemonai
ir pradėjo tyrinėjimus. Kuogreičiausia paėmė lavonus. Neknrie buvo apdegę, kiti dar
balti.
Visi lavonai rodė, jog
tai būta jaunų vyrų, puikiai
pasirėdžiusių, bet čeverykai ir
odiniai siantalai besą prastos
odos.
Anglai iš to daro išvadimą, jog Vokietijoj ima trū-

ITALŲ FRONTE.
Tame fronte eina nuolati
niai bombardavimai. Austrai
giriasi, jog susprogdinę miną
kaln? Cimone, kur buvo italai.
Tai daug italų žuvo ekspliozijoj ir 427 pateko nelaisvėn.

GRAIKŲ REVOLIUCUONIERIAI TALKININ
KAMS TALKON.

A. L.R.K. Fe
deracijos delegatus. Lin
kime jiems visokių
pasekmių

Kodėl pasigėrė Sveikiname

Baltimore, Md. — Gėrimo
priežasčių yra tiesiog begalės.
Vieni geria, kad jiems links
ma, kiti geria, kad jiems
liūdna; vieni geria, kad jiems
šalta, kiti geria, kad jiems
šilta; vieni geria iš biednystės, kiti geria iš didelio turto; I
pagrabuose ir t.t. ir t.t. Bet
čia vienas girtuoklis vis-gi
naują priežastį surado. W.
Tumer pasigėręs padarė lermą VI
FEDERACIJOS KONGRESO 26-27 RUGSĖJO 1916 HL
ir buvo suareštuotas. Prieš
teisėją šiaip teisinosi: “Mano
SO. BOSTON, MASS PROGRAMAS.
gerklėn pateko musė, Ir kaip
Vakare 25 rugsėjo 74 vai. So. Bostono šv. Petro bažny
nekosėjau negalėjau biaurybės
tinėje
svetainėje prieškongresinės prakalbos sutikimui gerbia
atkosėti. Vienas patarė imti
mąjį]
Kongreso delegatų.
gurkšnį degtinės ir tas užmu
26 rugsėjo utarninke iškilmingos mišios su pamokslu šv.
šiąs vabalą. Turėjau išgerti
penkis šešis stiklus, kol nu P iro bažnyčioje 9 vai. ryto.
marinau paškustvą. Tai pas
1-OJI SESIJA.
kui mano galva ėmė svaigti ir
turbūt tuomet aš sukėliau ler1) 10:15 A. M. Kongreso atidarymas.
2) Kalba Federacijos prezidento.
3) Rinkimai prezidijumo ir komisijų.
BUVO SUSTREIKAVĘ
4)
Valdybos raportai.
DUOBKASIAI.
5)
Skaitymas protokolų.
Argentinos sostinėj, Buenos
6. Kun. K. Urbanavičiaus r feratas
“Apie Katalikų
Aires buvo kilę įvairių streiSpaudos
Svarbą.
”
kebų ir buvo sustreikavę duob
7) Kun. Staniukyno referatas “Apie Lietuvių mokyklas
kasiai kapinių, kurias mies
tas valdo. Tos miesto kapi
P-NAS A. VITKAUSKAS,
n-OJI SESIJA.
nės yra puikiausios ir duobka
žymiausias lietuvių pro fesijenališkas artistas.
sių streikas buvo nemalonus.
1) Kun. J. Vyšniausko referatas apie Lietuvos universitetui.
Iš Chicagos pribuvo į W orcc-ter, Mass., kur va-.
Streikavo todėl, kad mies2) Kolegijos klgųsimas.
dovaus ketiaujanči si artistų trapai. H *•
tas-buvo sulaikę?; 8
algos.
Tai taip norėjo sumažinti dar
Trumpa pertrauka.
bininkų
algas. Todėl kilo strei
REVOLIUCIJA GRAIKIJOS
SAKO PRAŠNEKS APIE
kas ir darbininkai laimėjo.
SALOJ.
TAIKĄ.
3) Tautos Iždo Tarybos posėdis, dalyvaujant ir visiefnsKitiems miesto darbinin
Kongreso nariams. Vakare, Lietuvių Svetainėje dide
Graikijos saloj Kret kilo re kams irgi taip 8 nuoš. algų bu
Anglijos diplomatai spėja,
lis Koncertas.
jog apie vidurį spalio mėnesio I voliucija. Atsimetė nuo kara vo sulaikyti. Nevisi užpro
vokiečiai užsimįs apie taiką. liškos valdžios ir išrinko lai testavo, todėl jiems alga pa
ni-IOJI SESIJA.
siliks sumažinta.
Anglai tiki, jog pastarieji kinų valdžių.
Tas pagreitįs revoliucijų
anglų ir francuzų antpuoliai
1) Referatas Kaz. Pakšto “Krikščioniškosios demokrati
PAGIMDĖ TRYNUČIUS.
padarė didelius vokiečiams pačioj Graikijoj.
jos pamatai lietuvių tautoje.”
nuostolius. Vokiečiai pajutę,
Aldenville, Mass. — Berge2)
Referatas
J. S. Vasiliausko apie prisidėjimą pašalpinių<
GRAIKAI VOKIETIJOJ. ' rono žmona pagimdė dvi duk
anglų ir francūzų sustiprėjimą.
draugijų Į Susivi aiijimą L. R. K. Am.
Jei vokiečiai pamatys, jog
teris ir vieną sūnų. Visi trys
Kai
bulgarai
ir
teutonai
užė3)
Svarstymas
Į varių nauji] įnešimų.
prez. AVilson galės būti antru
sveria 18 svarų.
mė
Graikijos
miestą
Kovalą,
4)
Rinkimai
valdybos
ateinantiems metams.
kartu išrinktas, tai vokiečiai
5) Kongreso uždarymas.
prašysią prez. Wilson paban tai ten buvusius graikų karei MILŽINIŠKAS HOTELIS.
vius
išgabeno
į
Vokietiją
į
dyti patarpininkauti.
New Yorke baigiamas staty
miestą Goerlitz. Atgabeno 400
DIDIS GAISRAS.
ŽUVO DAUG ORLAIVIŲ.
ti
kotelis už $15,000,000. Jį
oficierių ir 6.000 kareivių,
KAIZERIS RYTINIAME
r•• • graikai
...................
Kaikurie
sako, jog pastatys 150,000 šėrininkų.
Sulyg vokiečių ir francūzų
Syracuse, N. Y. — Šio mies
FRONTE.
tie kareiviai paimti nelaisvėn.
to bizniavoji dalis veik visa iš pranešimuos, tai per pastarą
Kopenhagene gauta žinia, Ir galų gale tas galės būti STREIKIERIAI SUSIRĖMĖ degė. Nuostolių už $1.000.- sias dvi dieni visame fronte
SU STREIKLAUŽIAIS.
jog kaizeris pribuvo rytinin priekabe paskelbti teutonams
000. 82 namai sudegė. Buvo nušauta 48 areoplanai. Fran
Pereitą subatą buvo ištikęs vagiliai bepradedą landyti po cūzai skelbia, jog nušovė 24
karę.
frontan ir esąs ties Kovelių.
smarkus susirėmimas tarp apdegusius namus. Tai polie vokiečių aeroplanus, o apie
!
streikininkų ir streiklaužių A. monai, kaip šunis juos šaudė. savo nuostolius nieko nemint
SPROGO APMOTA.
GAL SUKELS REVOLIU
G. M’alton Slioe Kompanijos,
CIJĄ.
Berline skelbiama, jog vokieAnt Suvienytų Valstijų šar I Chelsea, Mass.
•Venizelos gal sukels Graiki vuočio Michigan sprogo viena '
:
čiai
nušovę 24 francūzų aerop7
e
ĮSITAISYS
POPIEROS
Prie
dirbtuvės
buvo
apie
joj revoliuciją. .Jisai yra bu anuota. Bešaujant sutrūko
. lanus, o voi kerių žuvę 6.
DIRBTUVES.
vęs Graikijos premieras, yra vamzdis. Vienas jurininkas 1,000 žmonių, apsiginklavusių
vėzdais. Svaidė į dirbtuvę Į
gabus diplomatas, didis talki buvo sužeistas.
IŠDEGĖ MIESTELIS.
Florida Press Association1
plytgalius, akmenaičius.
ninkų šalininkas.
IŠGABENIMĄ.
šaukia susirinkimą spalio 6 d.
Du streikininku Performi ir svarstys apie reikalą įsisteigti
Paklaustas ar jis kels revo- PABRANGS VALGOMIEJI Kolishski buvo sužeisti.
Holandijos valdžia uždrau
savo
popieros
dirbtuves.
Nes
DAIKTAI.
liuciją prieš Graikijos karališ-1
dė
galvijij išgabenimą. Žada
Riaušės prasidėjo, kuomet
kitos
popieros
dirbtuvės
n
e

2
ką valdžią, atsakė, jog tikrai;
j
taip-gi
uždrausti jautienos išVertelgos skelbia, jog šią ’ streikininkai pamatė, jog 200 j svietiškai pakėlė kainas. Flo j gabenimą užsienin.
dar nežinąs. Bet iš jo atsai skebų automobiliais buvo įvež- I
ridos laikraščiai susidės į
kymo Associated Press kovalgomieji daiktai busią ta dirbtuvėn.
krūvą ir įsisteigs popieros dir NEIŠLEIDINĖS APYSAKŲ.
respondentui matėsi, jog tur-3a^al bangūs. Kainos ant
btuvę.
būt tą darys. Jis pribus į SabŪS1’
BUVO PAKLYDĘ MIŠKE.
New Yorko leidėjai taip
girdėtai
augŠtos.
lonikus ir stos revoliucijos va
vadinamus
“popular fietion’*
du. Sako, jog Graikijos sto Kiaušinių tuzinas būsiąs 75e.1 • Bostono advokatas Dėnnišią žiemą neišleidinės. Tų da
KARĖ BAIGSIS KITĄ
jimas karėn esąs vienatinis jos į Gal ir dolerio pasieks. Did son su sav ožmona vaikščiojo
ro dėlto, kad neužsimokės, nes
žiuma.
vienok
sako,
jog
augį
VASARĄ.
miške New Hampshire valsti
išganymas.
popiera
nesvietiškai pabrango.
joj ir buvo paklydę. Giminės
Graikija jau senai būtų be- j ščiausia kaina būsianti 70c.
Garsus
Anglijos
rašytojas
Laikraščiai dar mažvs pusla
PABRANGS CIGARAI.
subruzdo ieškoti. Galop persigrumianti prieš teutonus, jei j
H.
G.
Walls
buvo
paklaustas,
pių skaičių ir išmes apysakų
New-Yorko
tabakinės
fir

alkusius, suvargusius ieškoto
ne karalius ir Šaikos vokiečių j
kada,
jo
nuomone,
baigsis
skyrius.
mos
paskelbė,
jog
cigarų
ir
cijai surado. Paklydėliai išbu
juodašimčių. Tokių juodošim-1
garetų
kainos
pakilsiančios.
vo miške 70 valandų. Per karė. Pasakė; kad lapkričio
čių Graikijoj yra arti 5.000.
mėnesį vokiečiai pradės žvieg
PASKYRĖ $3.000.000.
Jiems vadovauja vokiečių ka Pabrangus medžiaga ir darbi dvi dieni nevalgė, nemiegojo.
ti,
o
per
kitus
septynis
mėne

ninkai,
todėl
reikią
pakelti
Suvienytų Valstijų valdžia
Naktį neguli ant žemės, kad ne
pitonas Schenk.
Iš vokiečių
sius
jiems
bus
galas.
kainas.
paskyrė
tris milijonus dolerių
peršalti ir negauti plaučių užvaldžios Schenk gauna gausy
vakarinėms
mokykloms, kur
d gimo. Vaikštinėjo vis, kad
bes pinigų visokiems kyšiams.
LAIKĖ MIŠIAS IR SAKĖ
ROOSEVELT
AGITUOS
U2
bus mokinama svetimtaučiai
sušilti. Po keletu kartų buvo
Tai vokiečių pinigais buvo pa
PAMOKSLĄ.
HUGHES.
angliškos
kalbos.
permerkti smarkiu lietum. Supirkta daug Graikijos laikraš
Delegatas kun. Dr. V. BarPulk.
Roosevelt
rūgs.
30
d.
radėjai gavo $1.500 dovanoms.
čių, kurie pradėjo ginti kaize

rį ir kaizeriui prietelingą Grai
kijos karalių.
Buvo organi-'
Graikų
revoliucijonieriai
zuojamos šaikos juodašimčių
būriais stoja į talkininkų ka
apiplėšti neparsidavusias reriuomenę kovoti prieš bulga-

•v

pasakys pirmų agitacijinę pra
kalbų Battle Creek, Mich. Agi
IŠDEGĖ MIESTELIS.
tuos už republikonų kandidatų
Miestelis Phoenif, N. Y. vi
į prezidentus Hughes. Tai
sai
išdegė. Nuostolių už $500.progresistai ir susijungė, kad

tuška pereitų nedėlių So. Bos
STATYS GELEŽINKELĮ.
tono šv. Petro lietuvių bažny
Pennsylvanijos geležinkelių
čioje 9 vai. iŠ ryto laikė mišias kompanija nusprendė nutiesti
ir sakė pamokslų.
Priminė nuo savo geležinkelir
svarbių dalykų ir iš savo ke- Detroit Mich.
Tam

•''ĮtįFTjg

X

r

jos, kad jį pakeistų įstatus ir
Pragaišties iš to mūsų visuo
kad aiškiai būtų pabriežta, jog
menei begalo daug, nes tokie
žmonės sykį kam intikėję, ak
surinktos aukos bus siunčia
lai to laikysis ir jų prie kito
mos į “Šelpimo Fondą.” Iš
naudingesnio darbo nepritokio negudraus reikalavimo
tik nusijuokti buvo galima, nes
kviesi. Tam pavvzdždžių Amerikos lietuvių gyvenime tu Programas susivažiavimo delei
Nesenai Centralis Komite torium esate Tamista, malo kiekvienam aišku, kad Čia
rime jau net per daug. Gana Lietuvos atbudavojimo, kuris tas gavo iš L. Soc. Sąjungos nėkite šį dalyką perleisti per mūsų tėra tik mažas būrelis ir
bus
paminėjus mūsų Mockų
Mana iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis
Wilkes-Barre, išrinktą komi nesurinksime mes tūkstančių.
laiškų sekančio turinio:
prasidės 28 rugsėjo
burnojimus prieš Dievą, tikė
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo
tetą, o jei ne — meldžiu jį O surinkus kokį 100-tą, kitą,
Brooklyn, N. Y.
jimą, dorą, valkiojimą šv.
Darbininkų Sąjunga.
perduoti
tojo komiteto s Preto jeigu siųst juos į Ameriką, o
Lithuanian Federation Šo
Rašto
po
saliunų
svetaines,
kur
riui.
, paskiaus į Lietuvą — tai kas
Prenumeratos kaina:
Rengėjų komisija turėjo sa-: cialist Party,
daugiausia
sueina
svaigulio
aMetams tris kartus savaitėje________________ $3.00
Vildamasis, kad Tamista gi ir beliks. Pagalius ir pa
Philadelphia.
vo susirinkimą 21 rugsėjo ir
pimti žmonės, kuriuos reikė sekančiai sutvarkė programą:
Pusmečiai ”
”
”
_________________$1.50
i
veikiai
išpildysite mano pra- tys jie suprato save ant juokų
Sept. 9, 1916.
ti] blaivaus gyvenimo mokinti,
statą, todėl jau nereikalavo
' šymą, liekuosi
Užrubežyje metams................................................................ $4.00
1)
Susivažiavimo
atidary

o
ne
labiau
juos
dar
kvailinti.
siųsti į “Šelpimo Fondą,” bet
su
pagarba,
Pusei metų...............................................................................$2.25
Kun. V. Dalgis,
mas,
pirmininko
ir
sekretorių
O kiek šiandieną tokių Mockų
J. V. Stilson,
tiesiog Į Lietuvą, tiktai su są
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
190 So. Meade Str.,
rinkimai
ir
kiti
techniškieji
'
pasekėjų
lietuvių
tarpe
surasi

lyga, kad siųsti toms pačioms
“DARBININKĄ S,”
IVilkes-Barre, Pa.
LSS. Sekretorius-Vertėjas.
me? Jų yra daug. Net mū reikalai.
dr-jos, kurioms ir “Šelpimo
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
1. Atsakydami į p. Stilson’o Fondas” siųs. Draugijos įs
sų socijalistai stengiasi Moc
2) Žemės klausimas (parce- Gerbiamasis: —
LSS. sekretoriaus laišką, rašy i tatuose nėra aprubežiuota kam
kus šiandieną ginti ir tuomi liacija ir išpirkimas).
vęsNežinodamas
su
kuo
tą 9 d. rugp. kun. Dargiui, tu siųsti.
padeda darbininkus išnaudoti
“DARBININKAS”
3) Suradimas kapitalo. (Ban ti transakcijas Lietuvių Dienos rime garbę pranešti LSS. se Fondas” siųs. (Draugijos iš
visokiems
gaudagrašiams.
Ra(The Worker)
reikaluose, kreipiuosi prie Ta- kančius A. L. C. K. nutarimus. siųsti.)
; sime Mockui lygių “apaštalų” kos steigimas).
The Lithuanian tri-weekly paper.
Nors socijalistai ir pakeitė
ir daugiau. Jų yra visur:
4) Paėmimas pramonijos i mistos, kaipo vieno iš organi
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kuriame dalyvavo iš socijalis pasirodo jie turi skirtingus pie
Pranešimas: — Jei neužsi jos L. Š. Fondui bus duota mi- sialistų Vilniuje Agranomijos jalistai išsijuosę pradėjo šmeiž
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Europos svečiai p.Yeas su kun. rėtų būti mūsų visų obalsiu. kyti, kad socijalistų reikala
buojas drauge su Centraliu
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Kaip pasirodė socijalistai.
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Štai dabar atvažiuoja į A- b surasi. Partijinė kova, srovi- tenkinti paskyriant tūlą dali
bininkų
užtarėjai. Jei įmany
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Rengia bendrą vakarą.
ralinio Komiteto veikiąją gi-|1 kitus.
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kokiu tikslu jie prie dr-jos pri
miningų idealų plėtojimąsi,1 radų skleidžiama šiandieną to- nukentėjusių šelpimui.
į tt. Už geresnius išdirbinius bantis sekančiai: “Arg. Liet.
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rodė kuomi esą. Kaip girdė
užsitikėjimu ir remti ją iš vi
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šatis.
pasirodyti
su
savo
išdirbiniai
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Nuo širdies nius. Tai-gi vyčiai ir vytes Į
ką su dideliu džiaugsmu sutin
akių tam prakilniam darbui
pirmieji
žingsniai
pasirodė
gan
gyvena,
lengvai
intiki
bile
kogeistame,
ka ir Amerikos lietuviai kata
kad visi Amerikos ; darbą! Visi kurie mylit daipuikūs ir pasekm:ngi, besidar- t ir jį sutrukdžius. Žinoma, jie
Rugpiučio 14 d. prie gatvės
likai ir manome ne mažiaus kiam žodžiui, persiima nes- lietuviai nors Lietuvių Dienoj•ie | lę parodykit ką galit!
i /crw»iinlictni 1
tralvnfi
hnnianf -viaioms ia vionA

Dėl Lietuvos atbu Musų socijalistai ir Am. Liet
davojimo
Centralis Komitetas

I

Lietuviai ar partizantai.

Vienybes nebus

z

Daugiaus širdies
ir prakilnumo.

t

Vyčių domai

Lietuviai Argentinoje.

S

“DARBININKAS”

darbininke, stok į mūsų eilę. ’ *
nukeutėjusiems pagelbų. darbą, meskime viską į šalį Pirmiausia šv. Cecilijos choras
tas nuo karės nukentėjusių rū- tų
i
Ar suprasite skaitytojai kokia
sų ir serbų naudai. Minėtų kon Berods, prieš tai niekas ne ir darbuokimės bendrai tėvy sudainavo Vyčių himnų. Pas
būtų harmonija jeigu 14 ypatų
priešintis.
Čia reikia nės labui, nes prie to ir pats kui vakaro vedėjas A Palec
certų surengė rusai, serbai, bei- galėtų
j
ragina, kis perstatė p. K. Pakštų. Kal dainuotų ir kiekvienas savu
mus
pasakyti tiesos žmoniškumas
gai anglai ir francūzai. Apie to- Susivienijimui
1
Padainavo
balsu.
Tiek to.
limesnes koncerto pasekmes ižodelį, kad pažadas pažadu ir Baigdamas šį rašinėlį, prime- bėtojas plačiai apibriežė Vyčių
Paskui pašaukė
organizacijos naudingumų. La dvi daini.
nematau reikalo aiškinti, bet ]palieka, jei nieko neveikiama. nu dar kartą:
kuris
pasakė dek“
draugų,
”
bai plačiai apibriežė Amerikos
vien tik norėčiau, idant būtų Ir dar tuos surinktus keletu
— Imkime pavyzdį iš svelemacijų.
Galų
gale
pasirodo
lietuvių gyvenimų, ypač į jau
atkreipta atida į minėtų 5-kių <desėtkų pesų tebelaiko savo timtaučių;
Ar matėte mūsų mokykloms (suits) garniturius
pameskime nors
kalbėtoja,
kuri
mandagiai
lin
nimų atsižvelgiant. Antras
tautų bendrų darbų.
Visiems kišenėje ar bankoje.
vieną kartą tuos nereikalingus
dėl
vaikų! .
kterėjus galvų publikai, ilgai
Nors neprigulėtų man apie ir niekam naudos neatnešan kalbėjo kun. I. Ambotas; pra
z gal yra žinoma tų tautų didelis
žiuri ir nekalba.
Pastovėjus
skirtumas, kaip tai tikyboje, 1tai čia kalbėti, tečiaus būda čius ginčus, vykime lauk iš šė visų, kad darbuotus aukų
Dabar geriausias laikas apžiūrėti, didžiausias pa
porų
minutų
prabilo:
Nesma
kalboje ir papročiuose, tečiaus mas dalininku tos aukos, tu širdies savo kerštus ir neapy- rinkime Lietuvių Dienoje. Ant
sirinkimas, kokis dar niekados nebuvo toje krautu
galo sudainavo Tautos Himnų. gu man yra atsistoti ant panukentėjusių naudai dirba vi riu pažymėti, kad jau antri I kantas.
Pasirodykim,
kad
grindų
prieš
tokių
publikų
su
vėje, už tokias numažintas kainas.
kaip tos aukos surink esam lietuviai. Pasirodyti tik Tuomi vakaras užsibaigė.
sos sutartinai iš vieno.’ Tad metai,
:
tema,
kurių
man
paskyrė
Kp. Korespondentas.
čia kaip tik ir pasitaiko proga tos ir laikomos nežinia kam. į galim tuomi, jei dirbsime
Daugiausiai iš tų, dvejos kelinės prie kiekvie
“Mirtos” choras, būtent kal
senai turėjo būti tie pini sustoję petys į petį Lietuvos la
mums lietuviams imti pavyzdį Jau
<
no garniturio.
Kainos $3.95, $5.00, $6.50, $7.50
bėti apie dailę, o aš visai esu
iš svetimtaučių ir priprasti gai pasiųsti ten, kur jie yra bui.
Tad prie to švento ir
neprisigatavojus,
bet
bandy

ir $8.50.
SO. BETHLEHEM, PA.
Apla prakilnaus darbo lai paragina
prie bendro veikimo. Juk labai, labai laukiami.
siu
kalbėti.
”
Kalba
per
pus

mes visi, rodos, esame lietu mai S. L. Arg mažai į šį svar mus visus Tėvynės meilė ir
Sužeidė lietuvį.
valandį apie dailę.
Kalbėjo
Mes duodame legal štampas — Subatomis dubalviai, visi vienos motinos sū bų klausimų kreipia domos. gerb. p-lės U. Gurkliutės jaut
nuobodžiai.
.
Sekė
pertrauka.
tavas.
Plieno
dirbtuvėje. krito
nūs bei dukterys, o ta moti Ypač dabartiniu laiku kaiku- rūs eilių žodžiai:
•v
jis
15
pėdų
augščio geležies Laike pertraukos išeina ant n
rie
Susivienijimo
nariai
tyčio

na, tai yra mūsų brangioji
’ šmotas.
Užgavo lietuvį Kazį estrados “draugas” ir sako
iš Arg. 1 iėt. Dr-jos, jos
Lietuva, kuri dabartiniu lai- jas
.
Tas ne lietuvis, kurs nemylėtų
apie Muravjovų.
Vabaliūną.
Sunkiai jį sužei- monologų
Sarma
ku pasruvus ašaromis ir krau veikimo ir jos narių.
Savo brangiausią Tėvynę!
Paskui'dar
viena
deklemacija
dė.
Nugabentas į ligoninę.
ju.
Ji nuolat šaukiasi pagel- ta būtų lietuviams panašiai
Prie pakėlimo neprisidėtų,
ir
vėl
pasirodo
daktarė.
Da
: Nežinia ar pagįs.
Vietos lieesant mažame skaičiu
bos. -Bet mes neapykantos ir elgtis,
1
Kurią taip priešai numynė.
: tuviai labai jo gailisi.
Turi bar kalba apie dailininkus ir
Tiesa, iš kaikurio at
kerštavimų bangose paskendę je.
.
•
Jie jųjų skurdų. Išrodo kaip dai
Suv.
Valstijose
giminių,
negirdim jos šauksmo. Neat- žvilgio mus skyria pažiūros ir
Tas ne lietuvis, kur atsakytų
gali rašyti šiuo adresu: K. Va- lininkui žmogui yra uždarytos
Bet, man rodos,
jaučiam jos vargiu
Nes vie Įsitikinimai.
Ištiesti ranką malonės
: baliunas, 726 E. 6-st., So. Beth- visos augštosios mokyklos. Iš
toj stoti į bendrų darbų, idant pažiūras ir partijas rasime ir
Tas ne lietuvis, kurs nematytų,
niekino “Šakę-Kardų.” Pabai
] lehem, Pa.
pagelbėti žųstančiai tėvynei ir vėliaus. Jos neprapuls. Šian
Kaip ten nusilpę mūs žmonės. I
*
■
J- gus kalbėti pasakė, kad jei kas
__________
vargstantiems broliams, kerš dienų mums privalo rūpėti
(ličz
turi kokį klausimų gali jai duo
ta
Telephone.
Lietuva.
Varykime
šelpimo
S.
Drotvinas.
taujame vieni prieš kitus, už
ti, bet vięn tik iš temos. Pasi
E. CAMBRIDGE, MASS.
ari
miršdami viską.
O jei kas ir
pylė klausimai, į kurious atsa
iBĮT
pradeda kų nors dirbti, tai tuoj
Spalio 1 d. atsibus Marijos
kinėja.Viena moteris duoda to
?, Magdalenos dr-jos susirinkiatsiranda trukdytojų. Tank. pa- i
“Kadangi kal
vyzdžių nereikia toli ieškoti, '
< mas. Bus tai metinis susirin- kį klausimų:
“Drauge.” Toji korespondenci
j • kimas ir visos narės privalo bėtoja pripažino, kad kiekvie
užteks paminėjus
netolimos ;
ja pilna šmeižto.
nas paveikslas turi dailę, tai
susirinkti. Bus bažnytinėj sa
praeities atsitikimus. Kuomet ;
norėčiau žinoti ar turi dailę
Jeigu p. Rozmanskis nenori ne
čia likosi įsteigta “Arg. Liet. '
lėj.
“
Šakės-Kardo
”
paveikslai.
”
šioti
vardo šmeižiko ir kerštinin
JVORCESTER,
MASS.
žaislus.
Labai buvo linksma.
Rašt.
D-ja sušelpiami lietuvių nu
DELEI TILPUSIOS “DRAUGE >, ko, tai lai atšaukia tą visą šmei
Kalbėtoja
pasako,
kad
ne

J. E.
kentėjusių nuo karės,” jos
p. O. ROSMANSKIO KO
Atvažiavo p.* Vitkauskas.
turi.
žtą. To nuo jo žmoniškumas ir
dėjo visas pastangas niekini
RESPONDENCIJOS.
teisybė reikalauja.
Dabar ‘ ‘ Mirtos ” “ draugai ’ ’
BRIDGEPORT, CONN.
mui tos Dr-jos darbų. Tų liu
Pirmoji skrajojanti teat
K. Strumskis,
pradėjo
urgzti,
nes
mat
kal

136
numeryje
“
Draugo
”
p.
O.
dija “Laisvės” Nr. 57-tame
ralė kuopa.
L. Vyčių prakalbos.
WORCESTER, MASS.
A.
L.
R.
K.
Vargonininkų Sąjunbėtoja
savo
prakalboje
išgyrė
Rosmanskis išlieja visą viedrą
tilpusi korespondencija, ku
L.
Vyčių
37 kuopa buvo “Mirtos” dr-jų kaipo dailės pamazgų ant Amerikos Liet. R. K. I gos pirmininkas.
Keletas vietinių aktorių su
Rugsėjo 17 d. bažnytinėj
rioj Putinas pasityčiodamas iš
parengus prakalbas. Kalbėto auklėtojų, o čia prie visos pu- Varg. Sąjungos Seimo, atsibuvu
manė
sutverti
skrajojančių
minėtos Dr-jos ir džiaugias,
svetainėj ant Waverly gat. kal
jas buvo p. K. Pakštas iš Chi- blikos parodo, kad “Mirtos” sio 29 d. rugpiučio 1916 m. Bro
Idant
pasekmingai bėjo A. M. Marius.
kad delegatai išvažiavo nieko kuopų.
Kalbėjo
KOVA SU SAVAIS.
eagos ir kun. V- Karkauskas iš dr-ja supranta tiek apie dailę, oklyn, N. Y.
nepešę. Kįla klausimas iš ko dalykai būtų vedami, kreip apie savo kelionę Lietuvoj ir
New Haven, Conn.
Žmonių
Tą kovą su savais vis dar te
Toje korespondencijoje p. RosPutinas džiaugiasi
Turbūt tasi prie žymaus lietuvių pro- Rusijoj.
Jo kalba buvo taip buvo nedaugiausia. Tikėtasi, kad ‘ ‘ Šakė-Kardas, ’ ’ tai jiems
dailiausias laikraštis. Tuomi manskis persistato savę, koks iš bevaro laikraščiai “Draugai.”
iš to, kad atitraukė nuo ba fesijonalo artisto p. A. Vitkau graudinga apie visokias tenai
kad bus daugiaus. Prakalbas prakalbos pasibaigė.
Turbūt jo menkas žmogelis, nes # ištisai Sakau “Draugai”, nes kaip
daujančių burnos duonos kųs- sko. P-nas A. Vitkauskas at- nelaimes žmonių ir jo prašy
atidarė vietinis klebonas kun. dabar socijalistai smarkiai už visą korespondenciją primelavo “Draugas” taip ir “Savaitinis
nelį. Juk kiekviena atkalbė ,įausdamas ir suprasdamas rei mas aukoti dėl karės nukentė
M. A. Pankauskas. Kalbėti protestuos prieš Dr. Baltrušai galas nuo galui ir turbut skaity Draugas” talpina tuos pačius
ta auka, arba Dr-jos narys, kalingumų lietuvių skrajojan jusių turėjo didelį įspūdį į žmo
perstatė pirmiausia p. Pakštą. tienę už išniekinimų jų mėgia damas ją, nei neparaudo ii gė- straipsnius prieš “Darbininką,”
tų pat reiškia, kų atitraukti čios teatralės kuopos, apleido nes, kada aukos buvo renka
Kalbėtojas kalbėjo rimtai ir mo “Šakės-Kardo.”
dos; nei sąžinė jam gal neišme- p. Staknevičių. ir Montvilą. Va
pagelbų nuo vargstančiųjų ir Chicago, kur nekurį laikų dar mos, tai beveik kožnas davė
tarpais publiką pajuokino perSkardupis. tinėja už neteisingą aprašymą dinasi vis dar tebesigirdi aidas
jos laukiančiųjų. Bet vis-vien bavosi pasekmingai ir atsidūrė kiek tik galėjo.
statvdamas mūsų šviesuolių
tos kovos dėl klausimo, kur na
Seimo.
At
veltui Putino džiaugsmas. Su pas mus Worcester’yje.
Nedaug žmonių buvo atsi darbelius. Baigdamas kalbą
mus
pirkti, ar ežero dugne, ar
Skaudu
buvo
pamatyti
šitą
besipratę Beriso lietuviai pama važiavęs tuoj griebėsi prie dar lankę, bet kiek buvo — visi ra
ragino visus rašytis prie Lietu
ant
suasžemio
(anot kun. Struc,-sąžinišką ir šmeižiančią korespon
tė, kad socijalistai nori juos bo ir pradėjo tvarkyti visus miai užsilaikė.
vos Vyčių ir vėlindamas kuo- NEW-Y0RK IR NEW JER denciją “Drauge,” kuris buvo kaus).
Trumpu laiku p.
suklaidinti.
Pamatė, kad ta dalykus.
Po aukų rinkimo dar kalbė geriausios kloties P>ridgeport’o SEY VALSTIJŲ L. VYČIŲ
organu Varg. Sąjungos ir kurį Bet reikia surasti ginčo pradžią
draugija yra naudinga, todėl A. Vitkauskas žada susitvar jo ponas Marius kaip labai rei
IR L. D. S. KP. ŽINO
lietuviams užbaigė savo pra
Vargonininkai seimuose S. L. R. ir priežastį, kodėl “Draugai” dair įsteigė jos l-tnų skyrių, ku kęs galutinai leistis kelionėn kia darbuotis, idant atstatyti
TINA.
kalbą.
K A. visada remdavo, kandida- | vė titulus “Darbininkui” kursty
riam linkėtina didžiausio pasi po lietuvių kolonijas, rengda Lietuvą.
Pasakojo apie rei
Antras kalbėjo kun. V. Kartuojant jam drauge su “Katali- tojo prieš “Draugą”, A. StakJau
ateina
žiemos
sezonas
sekimo aukų rinkime. Toliaus, mas puikius spektaklius.
kalingumų visiems prisirengti i akuskas apie kooperaciją. Šis
ku
” į Susiv. organus, Šiandieir
prasideda
visokie
vakarėliai
kada ta pati Dr-ja užmanė ren ' Panašiu apsireiškimu turi prie darbavimos, prie rinkimo
kalbėtojus gana gražiai ir su ir pramogos. Taip-gi kaip na tas mūsų “Draugas” pričniė nevičiui ‘ ‘ Darbininko genijaus ’ ’
gti vakarų, bet būdama silpna me džiaugties ir pasveikinti aukų 1 dienų lapkričio.
To prantamai nupasakojo koope
ir p. Montvilai — “šmeižiko.”
jau žinot yra nutarta laikyties korespondenciją nuo intužusio,
narių skaičium lygiai ir finan tuos, prakilnius veikėjus, ypač liau paskelbdamas kiek aukų
racijos naudingumą.
Ragino
Pradžią ir priežastį surandame
suose, kreipėsi į visas gyvuo p. A. Vitkauskų už pasišventi surinkta pabaigė.
Tos aukos ] kuodaugiausia, kad būtų še- tvarkos, kad neužbėgti vieni pilno keršto žmogelio ir nepasi
29-ame
“Savaitinio Draugo” nu
kitiems, arba nesurengti vie teiravęs, deda į savo skiltis.
jančias B. Aires lietuvių drau mų prakilniam darbui. Ir mes bus siunčiamos tiesiog į Vil
■ rininkų. Tai tą vakarą prisi- nu vakaru arti viena prie kitos
meryje
;
ten skaitome štai kokius
Mūsų Rosmanskis senai dan
gijas, kviesdama rengti suvie be abejonės visi paremsime tų niaus Komitetų.
i rašė prie kooperacijos 12 nariu kuopos,
redaktoriaus
žodžius: “Pasek
tuomi gali
įvykti tis galanda ir liežuvį dilina ant
nytomis spėkomis bendrų va kultūros darbų ir duosime pro
Sekantieji aukavo: A. Le ir dabar matytis, kad bus genuostolis vienai ir kitai, bet nekuriu sąjungiečių, nes bijo, mės parodo, kad tokiuo nesubren
karų nuo karės nukentėjusių gų jiems pakelti mūsų teatrų kavičiūtė $5.00, Po $1.00: P>.
| ros pasekmės su šėrininkais. taikyties vis iš eilės ir vienyki kad tie, žinodami jojo juodą dusiu, bet pravestu projektu yra
naudai, puikus užmanymas ne;: ant augštesnio laipsnio,
Tu, Baltrukevičienė, V. VilkausManome, kad už poros mėne- tės remdami.
Susivienijimui
namus
Tokiu būdų biografiją, gali paskelbti. Kad pirkti
visų širdyse rado užuojautų, rime žinoti,7 kad p.
A.
Vitkau-1
kas,? P.
Palevičius, J. Galiaur
A . A
į siii ar daugiaus išvysime BridNew Yorke. Sakome nepribren
bet dar kaikur paniekų ir iš skas yra baigęs Rusijoje
_ . Mask-1i skas. P.• Sterby
B. AI<irtns0- • geporte lietuvišką krautuvę po mes išvengsim nepasisekimų, o užbėgus už akių tokiam paskelbi
dusiu
toje prasmėje, kad reikamui,
bando
su
savo
švelniu
lie,
priešingai visados galės pa
juokimų.
Tik L. D. “Die vos Dalės Teatro kursus ir ilgą viče,, A. Mažiukna, J. Alvta,
; vardu L. Vyčių Kooperacija.
1
las
turėti
tokius namus nebuvo
žuviu apjuodinti tuos, kurie jam
vykti.
gas” mielai sutiko ant minėto laiką lošęs iir net vadovavęs ■
paltanavičia, P. Liubinas,
J. C. J. B. Š. V.
|
Susivienijimui
prieš pravedimą
pakvietimo ir pasižadėjo prie įvairioms rusų teatrališkoms K. Natulis, J.Uličkas, K. Su
Taigi visos viršminėtos apie ir jo karjerai pavojingi.
Pereitame seime išmetus jį iš j užtektinai išaiškintas, nebuvo
bendro darbo. L. S. Sąjungai trupoms.
Turėdami tą viską viekas, M. Saldžiutė, A. Melinkės kuopos norinčios rengti
tiktai to ir reikėjo. .Ji tuojaus omenyje ' galime tikėtis, kad džialiutė,
bent kokį vakarėlį,
tuojaus salės, mūsų Rosmanskis pamatė,i: tas reikalas pribrendintas Susivie
U. Adomavičiūtė,
NAUGATUCK, CONN.
prabylo su įvairiais patarimais jis net labai sugebės ir lietuvių ' A. Ma«iliniukė, V. Sanaliutė, j
.
kreipkitės su pranešimu že- kad jojo tamsi praeitis iškils į nijimo sąnarių mintyje.”
viršų. Tad jisai sugalvojo, ap- i
bei reikaląvima: s. Atsakyda trupą gabiai vesti.
Su ne-l U. Vitkaitė, K. Žemųitis,
Toliaus rašoma: “Tą padary
J. Waterburiečių atsilankymas. miaus nurodytu adresu.
juodinti
šmeižtais
visą
Seimą,
o
!
Į
šį
miestelį
iš
Waterbury,
ma į Arg. Liet. Dr-jos pakvie kantrumu lauksime naujosios; Frankiutė,
Kas
rengia,
kų
rengia,
kur
tąją
klaidą būtinai reikia patai
J. Česnulevičius,
timų tiek prirašė visokių nesą lietuviij teatralės kuopos'žings- A. Jakaičiutė, J. Kriškaitė, A. į Conn. buvo pribuvus rugsėjo rengia ir ant kurios dienos ren kuomet tas Seimas bus juodas,
kyti.”
monių. kurių čia nesuminėsi. nių.
Tai vedė tai ir jojo pasakymai ant RozmanMatlauskas,
V. Rimša, K. 16 d. “Varpo” Dramos dr-ja ir gia ar nori rengti.
Aš negaliu suprasti, kaip ga
Galų gale reikalavo, idant bū
Teatro Mylėtojas.
jas to viso tuojaus praneš ar skio juodų darbų, neturės reikš
Rabočauskas, V. Rabočauskas, (surengė balių.
li
“
Draugai” reikalauti prirody
mės. ' Taip matyti p. Rosmans
Tokie atsilankymai daug • liuosa toji diena.
tų Dr-jos įstatai perkeisti, tai
K. Mįkelevičiutė, Kaz. Grigai
ti,
kur jų redakcija prašė prie
kis manė, tokią korespondenciją
tada Sšjunga
dėsis
prie
tis.
Smulkiomis aukomis $13. naudos gali padaryti ir sukel
Jonas
K.
Miliauskas,
rašydamas, kad bandė prirašyti;Į šingų straipsnių rašyti prieš Sei
bendro darbo ir rems minėtų
ti mažos kolonijos lietuvius
92.
BENTLEYVILLE,
PA.
tiek daug melo. Pavyzdžiu jisai mo nutarimus. Jeigu “Draugų’
/ Dr-jų. Kas link įstatų keitiprie darbo.
Bet Waterbury’
416 Hooper St.
Išviso $48.92.
«
sako, kad aš “rūkydamas ciga redakcija tuos savo žodžius pa
\ mo, šį klausima išrišo visuo
Con. Grand Str.,
Atmainė nutarimų.
Tautos Fondo Koresp. io varpininkai nekaip tepasiro
rą ant piano sėdėjęs.” Ęurgi; miršo, tai lai juos atsimena, la
tinas Dr-jos susirinkimas. Di
dė.
Balių sukėlė girtų. Dar
Brooklyn, N. Y.
D. L. K. Vytauto dr-ja bu
džiuma balsų palikta tuos pa
sensas, it nebūtų kėdžių ,salėje. persiskaito iš savo laikraščio
f“choras” iš 12 vyrų padaina
čius, pripažįstant, kad jų vo nutarus aukoti iš iždo $15
Bet Rosmanskiui ne tas apėjo, I Jei “Draugas” sakys, kad t*
vo porų dainelių.
MINERSVILLE, PA.
Kadangi toj dr■keitimą® neatneš mažiausios ■ vargonams.
Asilo Ausis.
NEW-Y0RK IR NEWARK jam apėjo, kad mane kuo juo- buvo rašyta “Savaitiniame Drau
“naudos, bet priešingai, dar J joj randasi sucicilikėjusių na- Vieni darbuojasi, kiti žudosi.
1 džiausiu perstatyti, kad žiūrėkite: ge” ir “Draugas” už tai neatsa
VALS. L. VYČIŲ KP.
Mūsų
miestelyj
katalikai
gali atnešti pragaištį.
S. L. i rių, tai jie pavarė agitacijų at“Strumskis jau nesėdžia ant kė ko''— tai aš “Draugo” redakci
Yra
nutarta
mokėti
penktas
Arg. į pakvietknų visai nieko š mainyti nutarimų. Ir susirin- darbuojasi kaip išmanydami,
džių, bet ant pianų lipa.” Nu jos paparašysi u, kad, padėjus
CLEVELAND,
OHIO.
Į
nuošimtis
nuo
atliekamo
pelno
neatsakė, matyt, nelabai rū I kime tas buvo padaryta. An- gelbėt nuvargusios tėvynės.
j ir dabar žmogus su juomi disku- ZtrjKK ant S”vo širdies sąžiniška
■ rengiamų varėlių į apskričio
teatrus,
p'-*'*ytų, ar gali ji reikalauti i
Kalbėjo Dr. Baltrušaitienė. ^asą.
pinasi suvargintos tėvynės rei II ras nutarimas buvo aukoti Rengia prakalbas,
Žinot, kad apskritys suok, kad nori? Arba vėl kad
balius,
kitų,
kad nemaišytų tų dvieji
kad
tik
koncertus,
Rugsėjo 16 ir 17 d. Papovikalais.
; dėl karės nukentėjusiems. Bet
i visi varginininkai “šaipęsįs iš
i turi iškasčių, o dar rodos ne-(
Jau iš socijalistų nebuvo ko 1 gal ir tas bus permainytas. daugiaus aukų surinkti dėl čiaus svetainėje “Mirtos” cho
maldos,” tiktai jisai vienas ge i redakcijų, jeigu ji pati savo di
i kurios kuopos nuo pereito se-1
nei tikėtis geresnio. Bet Su ; arba auka paskirta į socijalistų vargstančių brolių ir sesučių. ras ir L. S. S. 3 kp.,buvo su
ras katalikas, laikė ranką pakė- l laikraščiu sumaišo. Kiekviena
į
zono
neatsiteisė
apskričiui. ]
j
valdomų
fondų.
Bet
yra
ir
tokių,
kurie
nie

sivienijimas kaipo tokia skait
rengę prakalbas. Kalbėjo Dr.
j lęs žegnoties ir nesulaukęs likosi I doras žmogus pasakys, kad či
j
Tai
malonės
valdybos
pasirū
linga organizacija, rodos, daug
Kaip gyvas
Tai mat kaip čia katalikai ko neatbodami girtuokliauja. Baltrušaitienė.
Į išmestu iš salės. Esu tikras, jog ! tik žemutis išsisukinėjimas, kur
Į pinti atsiteisti, kad iki sekan-]
kuomi galėtų pagelbėti vargs | duodasi sicijalistams už nosies O tūli save žudosi; porų metų dar nebuvau matęs moteries
. Seime nebuvo nei vieno vargoni > nieko nepaaiškina, o parodo til
I čio apskričio susivažiavimo tas
atgal
vienas
cicilikas
pasikorė,
tantiems broliams lietuviams. : vedžioti.
Senai laikas susiant scenos ir negirdėjau mote
ninko, kurs būtų norėjęs pajuo- • stoką gerų argumentų. Redakcija
j būtų atlikta.
rūpi būtinai savę išteisinti, o k!
o dabar 21 d. rūgs, nusišovė riškos prakalbos, taigi vaka
Tiesa, dar pereitais metais ] prasti.
: kti maldą.
Siunčiant reikia išpirkti
surengė vienų vakarėlį nuken
B. Darbininkas. Antanas Stravinskas, parašęs re vos spėjau pavalgyti vakaVargonininkai Sąjungiečiai už ; tus pasmerkti, redakcijai sunk
korčiukę, jog4‘per tamsus svie- rienę, durniau į svetainę. Po Įmoney orderį iždininko vardu: katalikystę įr krikščioniškus prin savo klaidą pripažinti, štai ji i
tėjusių naudai, per kurį surin
A. J. Puodžiūnas,
tas jam, kad jisai galėtų gy ilgo laukimo, pasirodo ant!
ko apie 100 pesų aukų.
Gai
cipus stovėjo ir stovės ir šimtai išsisukinėja.
179 New-York avė.,
venti.”
Teisybė mažai švie scenos vyras, kuris trumpai j
la, kad Susivienijimas dauj tokių šmeižikų, kaip Rosmanskis,
Nuo namo pirkimo klausim
SHEBOYGAN, WI8.
Newark, N. J.
sos matė, nes visados nabagas paaiškinęs vakaro tikslų pers- į
gias nesirūpina aukų rinkimo
savo šmeižtais ne prilipįs juodos
abudu “Draugai” perėjo ant ]
Siųskit finansų raštininkės dėmės.
buvo užsipylęs rudžiu.
klausimu, taip lygiai gaila,
Savo susirinkimus daro
tato moterį programos vedėja.
Pramogėlė gimimo dienoj.
Mainieris. Pasirodė moteris, kuri trupu- adresu, ji įrašiusi į knygas pa me viešai ir jokių pasityčiojimų iš patų, ant smulkios ir žemos k<
kad nesideda prie to darbo
tį pamiksėjus ir gniaužydama Į
išdininkui.
Rašt. adre- maldos niekados nėra buvę ir ne vos prieš nepatinkamus žmone
£
bendrai su Arg. Liet. Dr-ja.
Rngsėjo 16 d. buvo gimimo
Ir ypač matomas noras pasmerk
Jeigu Susivienijimas nesimpa diena p-lės Marijonos Lemenbus.
Bet Rozmanskis, turėdapopierį su paišiukai atsisuko į j sas:
katalikišką laikraštį “Darbinii
HARTFORD,
CONN.
.
A. Alyfrutė,
i mas kerštą,- už nepriėmimą į Satizuoja tai Dr-jai, neužsitiki tavičiutės. Tos dienos vakare
užpakalį scenos ir pašaukė i
ką.”
85 North Elliatt place, I jungą, sufalsifikavo nekuriu najos veikimu, lai steigia savo ji sukvietė daug jaunimo. Su
Nedėlioję 17 d. rugsėjo ap “Mirtos” chorų padainuoti]
Brooklyn, N. Y.
N. Y. ir N. J. Susiv. L. R. 1
- rių žodžius ir, sudaręs melaginkomitetų, lai renka atskirai sirinkusieji labai gražiai, pado silankė pas mus svečias, p. K. dainų. Užtraukė 6 merginos
—*--rinktu ir sius- riai žaidė visokius lietuviškus Pakštas. _ Laikė
Ap. Pirmininkas. ] gą korespondenciją, patalpino
prakalbų. ir 8 vaikinai “Eikš prie mūs
Apskr. «ekr. P. Montvil

Mokyklų dienos

Talbot’s Brodwaay

359-397 Broadway,

Polemika

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

jl

i

So. Boston, Mass.

• DARBININKAS"

Vietines Žinios.
DELEGATŲ KLAUSE
DIDELE MINIA.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.

Pereitą ketverge vakarą šv.
Nepaprastas
M. M ANDRIUŠIUTE
Petro salėje atsibuvo vietos
(Andrews)
Vyčių 17 kuopos ekstra susi
Pranešimas.
Viso
rinkimas. Pirmiausiai buvo
. Geriausia užeiga,
svarstoma apie balių, kuris at kiems dai
sibus spalio 14. “Floor’* di ktams pa
švariausioje vietoje,
rektorium išrinkta L. Švagž- brangus,
kurioje galima gauti
dis, gaspadorium J. Jakubau tečiaus aš
visokių saldainių, sal
skas ir M. Žukauskaitė. To- į nieko nedžių gėrimų (soda) ir
liau nutarta prisidėti prie su- pabrangicream’o (šaltakorengimo parapijos ferų; likosi J nau.
paskirta penkios merginos. Iš Visokias
Pristatome ant pa
rinkta delegatai į šaukiamą Dreses ir
reikalavimo tiesiog į
susirinkimą dėl Lietuvių Di - į kitus rūnamus. Kainos labai
nos So. Bostone sutvarkymo: j bus paprieinamos.
J. E. Karosas, p. Gudas ir K. i siuvu ge"
Lietuviai visados
Junevičius. Į L. R. K. F. sei-1 rai ir pikreipkitės
pas savuo
mą delegatais paskirta: J. E. giai iš gerų materijų ir darbą
sius.
Karosas, J. Jakubauskas ir L. rantuoju.
Savininkas visiems
Švagždis.
•
Reikale kreipkitės:
gerai
žinomas
. L. Vyčių 17 kuopa nutarė 324 E St., kampas Broadway ,
Leonas švagždys,
dalyvauti prie pašventinimo
So. Boston, Mass.
Y
lietuvių šv. Kazimiero bažny
♦♦♦ 317 Broadrcay,
čios AVorcester, Mass., kuris at C. & P. Telephone St. Paul 5347
So. Boston, Mass.
sibus Columbus Day spalio 13. GRABININKAS
Tai-gi visi nariai turėtų prisiIR
r ngti prie tos iškilmės.
BALZAMUOTOJAS.

Pereitą nedėlią delegatai —
Dr. J. Bielskis ir kun. Dr. V.
Bartuška laikė prakalbą Municipal salėj. Didžiulė salė
buvo grūste prigrūsta.
Jautriai, vaizdingai, su
judinančiai apipasakojo kun.
Dr. V. Bartuška apie savo ke
lionę nuvarginton tėvynėn.
Gerbiamo delegato prakalbą
sekė aukų rinkimas. Surinkta
$416 su centais. Kalbėjo ame
rikonas adv. Shields. Galop
sekė Dr. Bielskio kalba, kurioj
jis pasakojo apie žemaičių var
gus ir belaisvių Vokietijoj pa
dėjimą.
Prakalbų papuošalu buvo
bažnytinis choras, kurs prieš
prakalbas ir tarp prakalbų ke
letą daini] gražiai padainavo.
Prieš dėl gatų prakalbas
kalbėjo kun. Kemėšis apie ji]
Rep.
kelionės svarbą.
Visi susirinkusieji delegatų
D. L. K. V. B.
prakalbų klausė didžiausioje MUZIKALIŠKA MOKYKLA.
tyloje su didžiausiu žingeidu Mokinama ant smuiko Piccolo
mu.
Klarneto
' Rep.

KONFERENCIJA
NUSISEKĖ.

PARSIDUODA SPAUSTUVE.

Piano
Korneto
Trombono
Būgnelio.
339 W. Broadway,
South Boston, Mass.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pas
mane.
JONAS GREBLIAUSKA8,

LENKIŠKA LIETUVIŠKA
A P T I E K A
(Gydykla)

su visais įrankiais, Trys pressai spausdinimui, didumo toGydome visokias ligas,
kie:
duodame vaistus, patarimus
1. ) didumo 10x10.
dykai.
2. )
6x9.
Hampshire St Pharmacy,
Teiepiiouc So. Bosiuu oua.
3.)
3x6.
85 Hampshire Street,
ANTANAS BAPALIS
12 stalčių raidžių,. kurių y(Prie lietuvių bažnyčios)
meistras
16 skyrių, ir statymui visi
Cambridge, Mass.
indeda telephonua dengia sto
kitokie įrankiai.
gus, ir atlieka'Visus staliorys-

Didelė mašina nupiauti kny
goms, kita mašina susiūti kny
goms. Daug visokių klišių,
vaizdelių pamarginimui spau
dos.
Savininką priverčia parduo
ti jo nesveikata.
Sąlygos labai pigios. Kreip
kitės šiuo adresu:
Vincas Matukaitis.
89 Drayer Avė.,
Waterbury, Conn.

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON. MASS.

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisakai.

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Lietuvis Daktaras

^saanmsnaBiKMBBtaBRKA

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

Tet So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS

■>

kr 'i

j

I

Nuo9iki 11 rito.

Valandos 1 •-.... 27 .... 48poVakare.
pietų.

Cii»< r le i ■<<?♦
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SERGIJUS
Speiališkai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su alentromis. •

392 Biccc! tt c;, dft 1. .i i tt.T.t
KiUt, MA.

Ar nori būt gražus.

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus.
Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.

Jeigu taip, tai nusipirkite Mos
ties, kurią išdirba Mentholatum
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai
pripažįsta geriausia.
Ištepant moste veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis
PETRAS MAKAREVIČIUS, išima visokius spuogus ir dėmes105 So. Meade Str.,
plStmus saules nuodegimus ir la
(Arti lietuvių bažnyčios)
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.

Tel. Main 2483 E. Boston 79g-W

George H. Shields

Advokatas

TEL. BACK BAY 4200

811-812 01d South Building

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynot
1-3 P. M. 7-9 P.M.

Boston, Mass.

* 1> visokias lisras
? skiria Akinius

^G^

419 Boylston St 3 istop, Mass.

t

^^f

So. Bostono dr-jų atstovų
Vienatine Lietuviška f
Wilkes-Barre, Pa.
500 So. Paca Street,
konferencija apsvarstymui vei
J. RIMKUS,
T
T
t
Baltimore, M. D
kimo ir organizavimo aukų
f
Box 36,
Holbrook, Mass.
PARSIDUODA kriaučių dirb
T
PIRMO KLESOS
rinkėjų Lietuvių Dienoje perei
T
T
tuvė.
Delei
priežasties
nesveika

tą n dėlią Lietuvių salėje atsi
IT
Kuri užlaiko visokio ta- f
i
tos
parsiduoda
kostumeriška
buvo labai gražiai. Tik, ži
T voro, reikalingo mainekriaueiarne,
per
ilgą
laiką gerai
noma, kaip ir kitur socijalis
T
So. B
605
t
Dantis ištraukiami ir pripil T nieriams.
išdirbtoj vietoj, lietuvių apgytai atsisakė dirbti išvien. Gi
Lietuviškas
T
domi visai be skausmo, su
ventoj kolonijoj.
Gera proga
V. LUKOSEVICIA,
katalikai su tautininkais gra
Į
T
geriausiais
prietaisais,
su
X
Mokintis dirbti Guminius čeverykus
norinčiam ingyti savo kriaučiarADVOKATAS
žiai dalykus svarstė, kaip kul S
T Minersville, - - Pa. T
naujų
išra
imu.
ir
visokius
kaliošus.
nę.
♦>
tūringi žmonės.
William F. J. Howard
Visą darbą gvarantuojame.
Parduodu
visai
pigiai
J
—
už
■
Konferenciją atidarė p. M.
Lietuviška pavarde buvo
tiek, už kiek pirkėjas sutiks. At
Venis ir jis perstatė tris kal
Vincas r.
F. j
J.. aKavaliauskas
. ovaliausias
DR. W. T. REILLY
sišaukite.
bėtojus nuo trijų srovių — nuo
315
Broadway,
So.
Boston.
A.
Liutkus,
Gera užmokestis, nuolatinis darbas, nėra bedarbės
Akių Specijalistas.
socijalistų, tautininkų ir ka
H 469 Broadway,So. Boston,Mass.
670
No.
Main
St.,
Montello,
Mass.
pertrauką.
Tik
už
5c.
per
20
minutą
laiko
galima
PRIE DORCHESTER ST.
talikų.
Prirenka akinius
i
atvažiuoti karu nuo Park St. Atsišaukite tuojaus į
Nuo socijalistų kalbėjo p.
Valandos
Nedaliomis
mūsą darbo davimo biurą (Employment
office)
nuo 9 vai ryta
nuo 10 vai. ryta
H. S. Stone, Oph. D.
Bagočius, tvirtindamas būk
PARSIDUODA 14 trims šei
iki 8. vai. vakare.
iki 4 vai. vakare.
GERA PROGA!
šiuomi
adresu:
Lietuvoje socijalistai nevei
399 BROADWAY.
« .
mynoms stubos Boston’e, palik
Gramatika angliškos
kią išvien, būk Centralinis Ko
tos našlėms, kurios negali prižiū
kalbos mokytis be mo
mitetas nešelpiąs socijalistų,
rėti.
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
GJj
Vaikų Draugas arba
todėl Amerikos socijalistai tu
Parsiduoda labai prieinamai,
kaip mokytis skaityti ir
rį veikti sau, kad ten savuo
IČ
■f - ■
norinčiam pirkti.
rašyti be mokytojo....,....15c
sius šelpti, būk socijalistai
Chapin Farm Agency,
St. Baracevičius.
Naujas Būdas mokytis
daugiausia pasidarbavę šelpi
249 Washington St., Boston, Mass.
rašyti be mokytojo........ 10c
mo reikalams. P. Vitaitis,
Aritmetika mokinimuisJ
si rokundų, su paveik
antras kalbėtojas, pasakė kal n!
Paieškau M. Strazdutės Suval
slais (apdaryta) ............. 35c.
bėsiąs vardu savo srovės tau
kų gub., Seinų pav., Liškavos
Viso $1.60
tininkų. Tai buvo replika
parapijos,Janopolio kaimo. Pirma
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
prieš p. Bagočių. Šie abu ne
gyveno So. Boston’e, Mass. Pra
garsinimą iš “Darbininko”
vietoj pakalbėjo, vedė ginčus.
šom atsišaukti ant šio adreso:
ir $1.00 per money orderį,
Skaityk Čia.
tai gaus visas 4 knygas 60c.
Trečiu kalbėtoju buvo kun.
Antanas Bandarukas,
Didžiausios
sankrovos
visokių
geležinių
daik

pigiau.
Kemėšis, kurs pirmiausia ap
2 R. F. D. 899 Parker St.,
P. MIKOLAINIS,
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
gailestavo jog pirmuoju kalbė
So. Manchester, Conn.
namų
statytojų,
tepliorių,
švinorių
(plumbers),
dėl
R. F. D. — Route 2,
toji] užvedė partijinius ginčus.
stogų
dengė
jų,
gas
’
o
pritaisyto
jų,
mūrininkų,
Hudson, N. Y.
Pasakė, jog Lietuvių Diena
tinkuotojų,
mašinistų,
namų
sargų
ir
kontraktogalėtų turėti Lietuvos istorijoj
rių.
tokią reikšmę, kaip liepos 15
Mūsų kainos visados že
Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų prid. 1410 m. kuomet Vytautas
Tel. Oxford 4900.
mesnės.
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
nulėmė mūšį ties Žalgiriu. Iš
J. P. TUINYLA,
Lietuvis pardavėjas vi
rodė paskui, jog socijalistai
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:
sados yra, kuris parodys
neturi pamato atsisakyti nuo
daiktus, kainas ir pasakys,
veikimo išvien.
J.
J.
McGowan
Co.
kaip galima sutaupyti pi
Po prakalbų išrinktas konnigus.
Sankrovos:
f rencijos vedėju p. J. E. Ka
1
Speciališkai išvėdina
rosas, I rašt. p. A. Rimka, II
265 Broadway, -:- -:- So. Boston, Mass.
mi minkštais viršais ir ap. P. Gudas.
Vienatinė Lietuviška
471 E. Fourth St., -:- -> So. Boston, Mass.
pačia šienikai (mattress)
Visų vienu balsu pripažinta
941—943 Washington, St., -:- Boston, Mass.
su tvirtu audimo užvalka
reikalingu laikytis Wilkes
lu parsiduoda po $3.00 ir
Barre suvažiavimo nutarimų.
Pearl St., -:- -:- -:- -:- Boston, Mass.
Bostone ir visoje Massachnsetts valstijoje.
Gyduolių gali
$3.35
vertės $5.00.
Išrinktas komitetas iš 12,
366 Washington St., -:- Dorchester, Mass.
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
kurs visą prirengimo darbą
686
ros sekančjos gyduolės.
Lietuvių Dienai priruoš.
Telephone: 350 So. Boston.
Pasidžiaugtina, jog abi sro
975-W
1.00 Gyduolės dėl pataisymo
Nuo Reumatizmo
Kampas B ir B’way,
vi gražioje sątarvėje visus da
1.00
Nuo slinkimo plaukų
apetito
lykus svarstė. Visi įsikinkė
South Boston, Mass.
ir pleiskanų
75c. Gyduolės dėl suvalnimo
vienan vežiman ir visi vežė
Nuo kosulio, grippo
50e
vidurių
Užlaikom didžiausia krautuvę
GRYNAIS PINIGAIS
1 00 Gyduolės nuo kosulio ir
&
ir slogos
vienon tikron pusėn.
I deimantų,
laikrodžių ir visokių

Krautuve

DANTISTAS

Reikalinga" Merginu

ilipmoni

oston
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I Mokam laike Mokinimosi!
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Hood Rubber Co.

A

Bigelow Avė., Watertawn, Mass.

B

iifiiį

Nepaprastai pigiai

James Ellis Co

Koresp.

Savas Pas Savą Remkit Se v vėsius

IR
ANT IŠMOKĖJIMO.

IŠVAŽIAVO Į CHICAGO.

So. Bostono šv. Petro lietu
vių par. klebonas gerb. kun.
Tarnas Žilinskas išvažiavo į
Chicago, III. Jis buvo telegra
ma ten pakviestas kun. Jono
Žilinsko tik ką is*Rusijos pri
buvusio su p. M. Yču. Iš Chi
cagos važiuos tiesiog į Brooklyną į Lietuvos atstatymo su

Atsin irkite m irusius
t

važiavimą.

ATEIKITE Į SUSIRINKIMĄ.

L. D. S. 1-os kuopos susiimas atsibus seredoj rugsė
jo 27 d. pobažnytinėje salėje
So. Bostone. Visi nariai m.įi ateiti.
Valdyba.

likų Spaudos Savaitės
darbuojasi. Žada su; kelis vakarus su pra-

Reikale kreipkitės pas vienatinį 'lietuvį išdirbėję šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų eeluloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus r
‘ rbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir uzsakj miu atlieku artistiškai De)
pratalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus daran «avo
rankom.

M. A. NORKŪNAS,
1M mUtO8K 8T„

:: ::

MOMT1LLO. MAM

Pastatykite
paminklą ant
amžinos
at
minties.
Lietuviai
kreipkitės pas
mane, nes aš
užlaikau pui
kiausią P AM I N K LŲ
išdirbystę.
Yra viena iš geriausių.

I

žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių.
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupčiams, didelį, naujų katalogą
siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

V. P. GINKŲ S & CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.
52 MILLBURY STR.,
WORCESTER. MASS.
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Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
‘Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

1.00
50c.
voo
oo:
4.OC.
25c.
50c.

25c.

sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c
Tikra lietuviška Trejanka
25c
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50c.
25c.

Visokie kvepianti
10. 15 ir 25e ,4
muilai
L_

1.00

Perfumos visokių gėiių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

g
3

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokią paalap- J
tingų ir kitokių ligų*

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame
tąžinišk&i patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų
daktarų.
Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs primušime jums
erpreau.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
22fi Rmdtftvkprfp f St Sn Rodon

z

