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išgirsti ži- 
“Darbinin- 

nuo senai daugiausia
“Darbinin-

PRANEŠIMAS.
“Darbininkas” nuo senai 

yra pirmutinis su įvairiomis 
šviežienomis, su naujausio
mis žiniomis, pranešimais. 
Visiems rūpėjo 
nių iš Lietuvos, 
kas”
jų paduodavo, 
kas” pirmutinis ir vieninte
lis iš Amerikos lietuvių laik
raščių pasipuošė gražiais 
paveikslais Lietuvos valsty
bės kūrėjų ir abelnai iš Lie
tuvos valstybinio gyvenimo. 
Buvo paveikslai prez. Sme
tonos prisiekos, Lietuvos 
generalio 'štabo ir tt. ir tt,

Štai dabar iš Lietuvos su
grąžo Karosas ir Romanas. 
Parsivežė keletą šimtų įvai
riausių, indomių ir labai 
gražių paveikslų. Jau pa
duota dirbti tų paveikslų 
klišės ir kaip tik bus gatavi, 
tai pradėsime puošti “Dar
bininką.” Kiekviename nu
meryje bus po gražų ir indo- 
mų paveikslą._____

“Darbininkui” 
netruks ir visuo- 
indomus. Mes

INDOMYBĖS, SURAN
KIOTOS IŠ PASI- 
TIKĖTINŲ ŠAL

TINIŲ.

Kun. Olšauskas iš Šveica
rijos sugrįžo Kaunan.

Dr. Jonas Šliupas iš Pa
ryžiaus atvvko Kaunan. Pa- •/ v
ryžiu j e būdamas, 
“knockindavo” 
lietuvius.

jis labai 
Amerikos

privalomeKaip uoliai 
remti Lietuvos valdžią pini- 
giškai aišku iš to, kad apie 
vidurį rugpj. mėnesio val
džia, norėdama pasiųsti Pa
ryžiun kurjerą, negalėjo to 
greit padaryti dėl neturėji
mo užtektinai pinigų.

Ži-
iš-
įr

Rugpj. 25. d. Jonas 
liūs apleido Paryžių ir 
keliavo Kaunan. Yčas 
Voldemaras, jau biskį pir
miau buvo išvažiavę Lietu
von. Naruševičius, vice-pir- 
mininkas taikos delegacijos, 
liko galva Lietuvių delega-. 
ci’jos.

Balutis uoliai prigelbsti 
delegacijos darbuose.

Prie lietuvių delegacijos 
Paryžiuje veikia labai geras 
Amerikos kapitonas. Jis 
bando sudaryti Lietuvos val
džiai 30.000 kareivių. Pir
mą rekrutavimo dieną prisi
rašė trys Amerikos lietuviai 
ir apie 100 amerikonų.

SUKIRTO SO. BOS
TONĄ.

Nedėlioj, rūgs. 21 d. Cam- 
bridge, Mass. lietuviai turė
jo prakalbas. Jas surengė 
susitvėrusis bendras komi
tetas rinkimui Lietuvai au
kų ir drabužių, panašiai, 
kaip S. Bostone. Kalbėjo 
Karosas, Romanas, Ivaške
vičius, kun. Juškaitis, P. 
Strakauskis.

Aukų suplaukė graži su
ma — $1500 su viršum, dau
giau, negu So. Bostone 
rugį)j. 31 d.

Kun. Juškaitis aukojo 
$200.

So. Bostonietis A. Ivaške
vičius $200. *

Mateušiis Norbutas, gar
susis aukuotojas, paklojo 
šimtinę. Jis jau yra auko
jęs išviso apie $1.300. Var
gu yra kiras lietuvis, kurs 
būtų tokias gausias aukas 
dėjęs, kaip tasai darbinin
kas Mateušas Norbutas.

Pasižadėjimų ir-gi buvo 
nemažai.

Su pasižadėjimais bus 
virš $2.000.

Pinigai tuoj bus pasiųsti 
i Lietuvą prez. Smetonos 
vardu.

VAIKO STREIKININ
KŲ SUSIRINKIMUS.

Plieno -darbininkų strei
kas formaliai prasideda nuo 
panedėlio rugsėjo 22 d., o 
jau nedėlioj Pittsburge, Pa. 
didžiajame plieno išdirbys- 
čių centre prasidėjo perse
kiojimai. Plieno;; darbinin
kai turėjo susirinkimus, ku
rie ramiai ir tvarkiai ėjo. 
Į tuos susirinkimus įsibrio- 
vė valstijos sargybiniai ir 
žiauriai pradėjo; vaikyti. 
Daugiausia netvarkos pada
ryta North Clanfone, mies
čiuke netoli Pittsburgo. 
Lauke vaikant darbininku-s 
raiteliai daužė darbininkų 
galvas ir keletą sunkiai su
žeidė. 19 darbiniiiku suareš- e V v
tuota ir uždaryta kalėji
mam * 3

McKeesport. majoras iš
anksto uždraudė visokius 
susirinkimus. Tai ten uni
jų organizatoriai .vis-gi ren
gė masmitingą. Už miesto 
susirinko apie 
darbininkų ir j

Atbėgę policmonai išvai
kė susirinkusią minią. Dar
bininkai bandė laikyti susi- •/ 
rinkimą kitoj vietoj, bet ne
buvo jiems leista. Buvo iš
vaikyti.

Chicagoj ir apielinkėse 
varoma smarki agitacija už 
streiką visose plieno dirbtu
vėse.

Youngstowne, Ohio gele
žinkelio darbininkai nutarė 
neliuoduoti neunijistų iš
dirbto plieno.

Gary, Ind. nedėlios vaka
re neatėjo darban daug dar
bininkų, kuriems išpulėjo 
ateiti.

*

Darbininkų kova, kaip 
dabar išrodo, bus sunki ir 
gal ilga.

plieno

Korespondencijos Atvežtos iš 
Lietuvos.

Iš įvairių Lietuvos veikė
jų ir korespondentų raštų 
ir-gi nuolatai turėsime. Ra
sinės “Darbininkan” Švei
carijoj besimokinantys stu
dentai. Gerai žinomas ame
rikiečiams Jonas Navickas, 
kurs eis augštus mokslus 
Friburgo universitete Švei
carijoj, rašinės iš ten “Dar
bininkui.”

Tai-gi 
šviežienos 
met bus
nuolatai rūpinamės be pa
liovos gerinti “Darbininką” 
ir mums rodos, jog pažan- 
giuojame.

Užtad atsišaukiame į skai
tytojus pasirūpinti “Darbi
ninko” praplatinimu, kad 
tuo geru laikraščiu naudo
tųsi kuoplačiausios darbi
ninkų minios. Tą prašome 
daryti ir dėlto, kad turint 
daugiau skaitytojų “Darbi
ninkui” lieka daugiau pel
no. Drįstame prašyti tokios 
paramos, kad “Darbinin
kas” daug pasiaukuoja. Iš 
įvairių šalių ištremti lietu
viai, didžiosios karės išblaš
kyti prašo siuntinėti laik
raštį uždyką. Prašo Siberi- 
jos lietuviai, prašo Archan
gelsko lietuviai, prašo Fran
ci jos lietuviai. Jie neturi iš 
ko atsilyginti. Reikia siųs
ti dykai. Ir siunčiame, au
kuojame.

Žinome, kad Lietuvoje la
bai reikia knygų. Atsišau
kėme, kad žmonės savo kny
gas aukuoti} Lietuvai. Šiek 
tiek atsišaukė. Bet toli gra- 

» žu ne tiek, kięk reikalą su- 
■ prantantieji daro.. “Darbi- 

1/ - įlinkas” maža skaičių suau- 
b y *■ *fe- kuotų knygų ir iš savo knv-
■ gyno paskyręs keletą tūks-
H tančių ekzempliorių jau pa-
K siuntė tris dideles skrynias.

Vien už persiuntftna reikėjo

I

į

Galvanauskis, lietuvių de
legacijos narys Paryžiuje, 
buvo išvažiavęs Šveicarijon 
į vieną socijalistų kongresą 
ir negali sugrįžti Paryžiun.

Mažoji Lietuva dedasi 
prie Didžiosios su išlyga, 
kad gaus savo autonomiją ir 
turės savo parlamentą.

Lenkai ketina šį rudenį 
atidaryti universitetą Vil
niuje. Rektorium būsiąs 
Ziemacki.

Gerb. kompozitorius Mi
ltas Petrauskas ateinantį 
pavasarį ketina vykti Lietu-

• Y

ATMETĖ TAIKĄ.
Lietuvių taikos delegaci

ja Paryžiuje paskelbė for
mali paskelbimą, kur užgin
čija. žinias skelbiančias, 
būk Lietuva pradėjus taikos 
derybas su bolševikais. Skel
bia, jog Lietuvos valdžia ne- 
sitaikys su Rusijos bolševi
kais be alijantų pritarimo.

Iš Kopenhageno praneša
ma, būk Pabalti jos tautų 
derybos su bolševikais tapo 
pertrauktos.

Clevelande banditai sulai
kė gatvėje vieną banko kler
ką ir atėmė $10.000.

L1?

von.

Lietuvoje senoviškų žąsų 
nėra. Yra japoniškos, ku
rios tunka vasarą, o žiemą 
kaip nepenėk netunka.

v •

užmokėti arti šimto dolerių. 
Šiomis dienomis dar išsiųsi
me tris skrynias knygų į 
Lietuvą. O tam reikalui tė
ra suaukuota apie $20.

Mes negalime laukti iki 
visuomenė išsijudins ir su
pras reikalą. Mes žinome, 
kad tai degte degantis rei
kalas ir darome kas reikia. 
Bet darome su vilčia, kad 
visuomenė pamatys reikalo 
svarbą, rems mus ir “Dar
bininko” išanksto indėtas 
kapitalas sugrįž.

Knygos aukuojamos Lie
tuvos Krikščionių Demo- j 
kratų partijai.

Todėl talkon, visi!

Pranas Šivickis įstojo į 
Columbia universitetą New 
Yorke. Studijuos augštes- 
niąją chemiją.ir biologiją.

Airijoj prasidėjo pasko
los užtraukimas. Vienas lai
kraštis, indėj ęs paskolos pa
garsinimą buvo uždarytas.

Philadelphijoj, Pa. keti
nama įsteigti kliniką gydyti 
knarkimą.

Tiflise į •gen. Buratovo au
tomobilių buvo mesta bom
ba. Buratov buvo sužeistas. 
Gen. Buratov yra gen. De- 
nikino atstovas.

Žinomas per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas

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

taip ir dabar

v

į
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ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

maldai Am* kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 Washington Street, New Y ark, N, Y.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

nužudydavo arba kalėjimuo
se palengva joms gyvastį at

imdavo. Reta graži lietuvaitė, 
ypač mieste gyvendama galė
jo išlikti vokiečių neišžaginta. 
Kurios dar yra skaisčios gra
žios, tai joms daug kaštavo 
darbo. Slap^ės po augštus, 
skiepus, kitas motinos užraki
nę laikydavo, kitos apsimesda
vo ligonimis, bet kartais vo
kiečiai netikėdavo ir numetę 
kaldras tėvų akiveizdoje ža- 
gindavo. Viena motina 70 m. 
gynė savo dukterį, už tai ją 
pačią senutę išžagino. Taip 
man verkdama motina skundė
si iš Žagarės parapijos. To
kių atsitikimų yra daug. Visa 
sužinoti galėtumėte, tiktai Lie
tuvon atvykę ir pavažinėję po 
parapijas ir pasiklaūsinėję pa- 
čių žmonių. Jei viską aprašy
tume, tai jūs Amerikos lietu
viai gal ir netikėtumėte; ge
rai būtų, kad atsiųstūmėte sa
vo delegatus į Lietuvą, o jie 
pavažinėję po sodžius ir mies
telius ir pasiklausinėję žmonių 
apie vokiečių nedorybes pra
nešti} jums daug baisesni!} da
lykų negu mes, mat mums pa- 
sipratusiems su vokiečių biau- 
riais darbais kitaip viskas iš
rodo. Vokiečiai netiktai plėšė 
mūsų turtą, atiminėjo nekal
tiems gyvastis, žagno mūsų 
sesutes letuvaites ir jaunas 
mūsų moteris ir motinas, bet 
dar nelaimė, mums gindavo 
nuliūdusiems, suvargusiems ir 
nuskriaustiems eiti į bažny
čias, kad ten Dievo namuose 
negalėtume gauti paguodos ir 
suraminimo savo sopulingoms 
ir kraujais aprekėjusioms šir
dims. Einančius žmones į ba
žnyčias vokiečiai žandarai su
imdavo ir varydavo į darbus. 
Josnainių bažnyčioje 1915 m. 
buvo atlaidai Vardas Marijos. 
Žmonių buvo daug; ateina 
vokiečių žandarai ir su nagai- 
komis varo žmones iš bažny
čios prie darbo. Žmonės per
sigandę vieni bėgo į bažnyčią, 
kiti iš bažnyčios. Per tai tarp 
didžiųjų durį} susikimšo ir 
pargriuvo ant akmenų daug 
moterų ir vaikų. Keletas sun
kiai buvo sužeista. Viena mo
teris iš to mirė. Jai buvo ko
jos sulaužytos. Tokių atsitiki
mų po Lietuvą buvo daug. Ku
nigus, kurie užsistodavo už 
žmones, išveždavo belaisvėn ir 
ten žiauriai juos kamuodavo 
duodami į dieną vieną buroką 
ir paklėstos buizos bliūdelj. 
Lietuvos kunigų vokiečiai į ne
laisvę buvo išvežę apie 40, ki
ti ten mirė.

Kunigams vokiečių valdžia 
liepdavo skelbti iš ambonos 
tokius dalykus, kuriuos ir se
nas vyras išgirdęs turėtų nu-’ 
rausti. Kunigai, žinoma šven
tos vietos gerbėjai neklausė 
vokiečių, už tai kiti labai nu
kentėjo. Vokiečiai į mūsų 
žmones žiūrėjo kaipo į dviko- 
jus gyvulius ir Stačiai mumis 
vadindavo “Russiche š\vein” 
rusų kiaulėmis. Mušdavo laz
domis, varydavo į dvarus su 
arkliais idrbti, o žmonių ja
vai ir daržovės ant laukų su-

ŽAGARĖ

(Šiaulių pavieto)

Čia kaip ir visame Šiaulių 
paviete tebėra vokiečiai, kurie 
labai žiauriai ir barbriškai el
giasi su žmonėmis. Plėšia vi
sokius daiktus ir nieko nemo
ka. Komendantui pareikala
vus nuo Žagarės dvaro darbi
ninkų sau maisto ir tiems pa
siaiškinus, jog jie turi duoti 
Lietuvos valdžiai. Vokiečių 
komendantas grasindamas pri
vertė darbininkus (jie mat nuo 
Liet, valdžios nuomon paėmę 
turi dvarą) duoti jam reika
laujamą maistą ir tarė: “Jo
kios valdžios Lietuvos nėra ir 
nebus.” Kad taip pasakytų 
prastas kareivis, tai pusė bė
dos, bet dabar vokiečių val
džios atstovas leitenantas taip 
žmones klaidina.

Rugpjūčio 10 d. apsigyveno 
per prievartą vokiečių kareivis 
pas J. Drutvenyčią panelę in
teligentę 70 metų amž. ir labai 
dorą ir dievotą ypatą. Tr tas 
vokiečių barbaras drįso į jos 
namus atsivesti, paleistuvę ir 
negražiai elgtis, tuomi baisiai 
įžeizdamas doros ypatos doros, 
tikybos ir žmoniškumo jaus
mus. Dabartiniu laiku vokie
čiai žiauriau elgiasi negu lai
ke karo. Taip Joniškės para
pijoje rugpjūčio mėnesyje die
nos akyje užpuolė keletą so
džių ir apiplėšė: atėmė gyvu
lius, rūbus, pinigus ir tt. 
Daugelyje Lietuvos vietų vo
kiečiai apsivilkę civiliais rū
bais ginkluoti čielomis bando
mis užpuola ir rubavoja kai
miečius. Šaudo iš levorvelių 
ir šautuvų į gyvulių bandas 
ganyklose; daug užmuša, o dar 
daugi aus sužeidžia. Užmuš
tuosius dedasi vežimuosna ir 
vežasi bemokesčių. Žmonės 
dejuoja ir rūgoja ant Lietuvos 

j valdžios kad juos neapgina 
nuo vokiečių-plėšikų. Vieto
mis kur žmonės priešinas vo
kiečių žiauriems plėšimams, 
atsitinka užmušimų. Rugsėjo 
iš 9 į 10 d. Šiauliuose drauge 
su žydais buvo užpuolę plėšti 
su miltais vagonus atsiųstus iš 
Amerikos, bet Lietuvos karei
viams pasisekė su laiku apie 
tai patirti ir ginklais juos nu
galėti. Lietuvių nei vipnas 
kareivis neliko užmuštas. Ne
senai Šiauliuose vokiečių ka
reivis atėmė nuo lietuvaitės 
sviesto keletą svarų ir be pi
nigų pasitraukė. Mergaitė 
prašė pagelbos lietuvio karei
vio. Lietuvis kareivis sulaikė 
vokietį ir reikalavo užmokėti 
mergaitei už sviestą, bet vo
kietis brauningu šovė lietuviui 
kareiviui ir tas čia pat ant 
piiesto gatvės parkrito negy
vas. Vokiečiai nuolat vagia 
arklius ir kitus gyvulius. Pa
reikalauja purmankos ir išva
žiavus į laukus bei miškus pur- 
monus išmeta, jei priešinas nu
šauna, o arklius kur nors pa
važiavę parduoda. Taip elgia
si vokiečiai dabar, kada Lie
tuvos valdžia ir kariuomenė. 
Tai supraskite Amerikos lietu
viai ką mes iškentėjome per 
penkis metus po vokiečių jun
gu. Šimtai mūsų lietuvaičių 
sesučių ir jaunų moterų per pūdavo arba naktimis turėda- 

' vokiečių biaurius užpuolimus vo valyti. Vokiečių žandarai

ir tt. Vokiečiai ką pamatė ge
resnio pas žmonės, atimdavo 
veltui. Paskui atiduodavo sa
vo mylimoms arba špijonams.

Petr. Kosčiuško šingališkis.

LIETUVOS BAŽNYČIOS.

Per karą daug Lietuvos baž
nyčių liko sugriautų arba su
degintų. Jūs Amerikos lietu
viai kuomet nors sugrįžę Lie
tuvon kaikurių bažnyčių nei 
vietos neatitiksite kur buvo se
niau. Raudondvario gražiau
sia apielinkėje mūro bažnyčia 
su žeme sulyginta. Eriokalos 
bažnyčia Lietuvos kunigaik
ščių statyta sudeginta, Šiupi- 
lių, Kužių bažnyčios sudegin
tos. Dūkštos mūro bažnyčia 
su žeme sulyginta ir keliolika 
bažnyčių sunaikinta, kurių 
vardų neatsimenu. Be to dau
gumas Lietuvos bažnyčių su
naikintas inventorius: vokie
čiai rekvizavo vargom} dūdas, 
varinius kielikrr?,- monstranci- 
jas, varpelius ir kitokius bran
gius daiktus. Vokiečiai kai ku
rias bažnyčias buvo pavertę 
ligoninėmis ir nelaisviams ka
lėjimais nežiūrint Į kunigų ir 
žmonių maldavimus bažnyčių 
neliesti. Apie bolševikų elgi
mąsi su Lietuvos bažnyčiomis 
nėra ką nei kalbėti. Jie jas 
paidarė žmogžudžių lindynė
mis. Į jas miltus krovė, mitin
gus darė, šieną krovė ir tt.. pa- 
vyzdin Ligumų, Mintaujos ir 
kitose bažnyčiose. Nužudė ku
nigą Budrių, kunigą Keravi- 
čių, kunigą kleboną Švento 
Alberto bažnyčios Rygoje ir 
kitur. Daug kunigų buvo kan
kinami ir mirtimi bauginami 
kalėjimuose. Daugumai kuni
gų atėmė bolševikai bei vokie
čiai visą manta-pinigus.

P. Kosčiuška.

LIEPS LENKAMS 
SUSTOTI.

Augščiausioji Alijantų 
Taryba ketina netrukus pa
liepti lenkams sustoti briau- 
tis į Rusiją. Jie jau toli nu
sivarė ir jei toliau varysis, 
tai jau nebus savęs gynima- 
si, o užgrobimas. Be to Len
kija lysdama į svetimas že
mes nesusitvarko namie. 
Kai Lenkija kariauja, tai 
kitos šalys nenori jai duo
ti kredito. Hoover yra pa
sakęs, kad Lenkija savo ge
ležinkelius turi vartoti ga
benimui maisto, o ne karei
viams ir amunicijai.

TURBŪT ŽUVO.

Ispanijos laivas Valbane- 
ra plaukęs iš Kubos į New 
Yorką su 400 pasažierių ir 
88 jurininkais nepasirodo. 
Turbūt žuvo audroje.

Tiflisan atvyko 24 ameri
konai. Užsiims paselpos tei
kimu ir valdymu neutralių 
vietų.

■
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Kauno “Laisvė” buvo pa
rašius,. kad “Liet. Ūkinin
kas” esąs spauzdinamas 
valdžios lėšomis. Liet. Ūk.” 
tuomi taip užsigavo ir pa
traukė “Laisvę” teisman. 
“Laisvė” buvo išteisinta. 
“Liet. Ūk.” nenusiramino 
ir varėsi su teismu toliau. 
Galop prisivarė prie to, kad 
“Laisvė” rasta kalta. 
Mums, ištolo žiūrintiems, 
tas verdiktas išrodo labai 
keistu. Seniau, prie caro į- 
tarti lietuvišką laikraštį ga
vime valdišką subsidiją, iš- 
tikro būtų skaudžiu apkalti
nimu. Dabar prie savos, de
mokratiškos valdžios, kas 
kita. Mums išrodo, kad tei
smo nuosprendis tiesiog į- 
žeidžia Lietuvos valdžią. 
Vienok, Lietuvos visokio 
plauko liberalai tokiais nai
viais pasirodė, kad trina 
rankas ir džiaugiasi — mat 
“Laisvė” yra krikšč.-dem. 
laikraštis. Teisme pasirodė, 
kad “Liet. Ūk.” nelei
džiamas valdžios lėšomis, 
o spauzdinamas valdžios 
spaustuvėj ir už darbą buvo 
užvilkęs mokestį.

Jei kas paleistų gandą 
kad “Darbininkas” gauna 
kokią subsidiją iš Lietuvos 
valdžios, tai nei “Darb.” 
štabas nei L. D. S. neįsižeis
tų ir nesikreiptų teisman, o 
greičiau palaikytų tą komp
limentu, nes iš to išeitų, kad 
Lietuvos valdžia tai darytų 
už “Darbininko” uolų jai 
pasidarbavimą Gi Lietuvos 
valdžią remia visi, kas tik 
nori, kad Lietuva būtų ne- 
prigulminga.

Ištikro keista ten buvo by
la ir labai keistas verdiktas. 
Jei pati valdžia būt kibusi 
ir nubaudusi “Laisvę” už į- 
tarimą pinigų eikvojime lai
kraščio rėmimui, tai daly
kas kitaip išrodytų.

L. D. S. REIKALAI.
RUDUO JAU ATEINA.

Broliai ir seselės.

Ruduo jau taip kaip ir atėjo, 
jau L. D. S. ir šiaip visų vei
kimas išvažiavimuose, pikni
kuose ir t. p. užsibaigia ir pra
sideda veikimas taip sakant 
namie, svetainėse.

Šių vasarų daugelyje L. D. 
S. apskričių atsižymėjo savo 
gyvumu ir to viso pasekpiės 
gana buvo geros. Aš manau, 
kad su žiemos sezonu mes pa
dvigubinsime savo uolumų ir 
visokį veikimų, bet aš norė
čiau L. D. S. nariams nurodyti 
į kų šiais metais mums reikė
ti! labiausia savo energijų 
kreipti.

Mūsų Sąjunga gyvuoja jau 
penkti metai, bet narių skait
lius, kaip seimo atskaitos ro
do dar nėra perdidžiausias, o 
juk Amerikos lietuviai veik vi
si darbininkai? Kame čia yra 
priežastis, kad mūsų organi
zacija neskaito narius desėt- 
kais tūkstančių?

Čia kas nors yra? čia ko 
nors trūksta? Čia kų nors rei
kia veikti, kad tų trūkumų su
radus, pažinus ir jį prašali-

vieta 
pikni-

disku-

tančių, bet daugiau kaip 12 
tūkstančių, tuomet “Darbi
ninką” paversti dienraščiu 
bus mums taip kaip ranka pa
mot ir stosis.

Kol tų susilauksime dabar 
turime apsieiti su tuo kų turi
me ir taip agituoti kaip gali
me, kiek galime ir kiek išgali
me.

Agitacijai svetainėse 
yra geresnė negu kad 
kuose.

Rengkime prakalbas,
sijas, teatrus, paskaitas ir į- 
vairiausius triukšmelius ko
kius tik galint. Platinkime 
katalikiškųjų spaudų, o la
biausia mūsų organų “Darbi
ninkų.” Tegul nebūna nei 
vienų katalikiškij namų ku
riuose nebūtų “Darbininko.” 

Į Tenebūna nei vieno L. D. S. 
i nario kurs šių ateinančių 
į mų neprirašytų dar bent 
na naujų L. D. S. narį.

Agituokime svetainėse, 
muose, dirbtuvėse, vienu 
džiu visur.

Jei mes taip darysime,
mūsų organizacija kasdien di
dės ir stiprės, o to mums ko- 
labiausia ir reikia, toks turi 
būti visų L. D. S. narių šio ru
dens ir žiemos veikimo tiks
las.

Jei tų atsieksime, viskas bus 
laimėta.

v • zie- 
vie-

na-v zo-

tai
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KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.
Prieš 3 savaites du susipyko ; bai gražų vakarėlį su progra- 

už kų tai. Vienas koksai tai 
U. norėjo peiliu nudurti Ų. 
Būtų patartina, kad daugiau 
tokio neleistų į šv. K. K. dr-jos 
salę. Būtų gerai, kad praneš
tų policijai kas yra do paukš
tis.

mu, kurį išpildė Lietuvos Jau
nimo draugijos nariai. Ta dr- 
jėlė nors nesenai čionai susi
tvėrė, bet matyt gerai gyvuo
ja ir darbšti. Matytis, kad į 
tų dr-jų priguli doras ir pra
kilnus jaunimas. Programų iš
pildė taip gerai, kad publikų 
tiek prijuokino, kad mane ir 
ant rytojaus dar atsiminus 
juokai ėmė.

Jie perstatė “Kvailų supra
si, aklų pažįsi.” Tame per
statyme dalyvavo 6 ypatos. 
Toliaus sekė dainos ir dekle- 
macijos, kurios taip-gi gerai 
nusisekė. Nors ir buvo mažu
tė klaida kvartetui dainuojant, 
bet už tai niekas negali pa
peikti, nes ir seniems daini
ninkams arba lošėjams atsitin
ka visaip. Bet publika maty
tis buvo labai patenkinta taip 
gražiu vakarėliu.

i Linkėtina AVest Sidės jauni- 
to a Paulio įsteigė našlaičių j mui geros kloties daugiau to- 
prieglaudos namų. Jau yra 19 i kių vakarėlių surengti, nes lig 
našlaičių — juos reikia prigu- ’ 
linčiai užlaikyti — ant to rei
kia skambučių... Tat ir vy
čiai išsijuosę darbuojasi, kad 
našlaičiai kartais nebūtų alka
ni — nori iždų skambučiais 
prigrūsti. Ir Dieve jiems pa
dėk! — Ant 27 d. rugsėjo ren
gia puikų balių su žaislais. Ir 
viską, kų tik uždirbs, atiduos 
našlaičiams. Tat Philadelphi- 
jos lietuviai būtinai turėtų at
silankyti, o kas norėtų iš toli
mesnių paaukoti kų nors lie
tuviškam siratnamiui, tesiun
čia ant vardo kun. Kaulakio, 
pridurdami, kad tai siratna
miui. Broliai ir sesers, atmin
kime ant Kristaus žodžių: 
“Būkite mielaširdingi, o mie- 
laširdvstę apturėsite”...

Richmondietis.

---------------------------------------------! 
auksinio kardo generolui Žu
kauskui. Nutarta pasiųsti į 
centrų $25.00. Buvo svarsto
ma kas link išvažiavimo vasa
ros užbaigimui. Nutarta išva
žiavimas į “Formond Parks,” 
į “Birutės Kalnelį” pasilinks
minti
dienas į 
Daugiaus 
smulkesni

I I '

NAsfeUA, N. H.
Nors šioje kolonijoje mažai 

gyvena lietuvių, tik apie 1000, 
bet kad būtų vienybė, tai galė
tų daug gero nuveikti. Dabar 
darbuojasi daugiausia Lietu
vos Vyčiai, nes prie tos orga
nizacijos susispietęs veikliau- 
sis jaunimas.

Nesenai susitvėrė L. Raudo
nojo Kryžiaus 150 skyrius. 14 
d. rugsėjo turėjo prakalbas. 
Kalbėjo poni O. Jankienė. Kal
ba žmonėms patiko. Socijalis- 
tai atėję norėjo kelti triukš
mų ir atkalbinėjo žmones, kad 
aukij neduotų, bet buvo pri
vesti prie tvarkos. Aukų su
rinkta $18.25. Prisirašė nau
jų narių 14. Dabar išviso yra 
32. Ruošiamės rinkti drabu
žius ir siųsti į Lietuvų per cen
trų.

Socijalistai svajoja apie re
voliucijos kėlimų, o katalikai 
dirba rimtų Lietuvos gelbėji
mo darbų. Čia tarp socijalis- 
tų vienas apsivedė su savo pu- 
sesere — mat prie ko bedievy
bė priveda. Bet katalikų mo- 
ralis stovis geras. Visi ištvir- 
kusieji išsinešdino prie cicili- 
kų.

I

Vargdienis.

užbaigdami linksmas 
prakilnius darbus, 

buvo svarstomi 
dalvkai.

Dr. P. V. M.

PHILADELPHIA, PA.
Rugsėjo 13 d. vakare “už

klydau” delei reikalo tarptau
tinės kalbos — Esperanto į So. 
pusę pas gražių, protaujan
čių ir labai prakilnių vytę-es- 
perantininkę, Kazimierų But- 
kiutę. Ir čia man paaiškėjo, 
kad visi vyčiai 3-čios kuopos, 
prie kurios ir p-lė Butkiutė 
priguli yra labai kilnių jaus
mų. Šitai kame dalykas: Su 
pagelba gerb. kun. Kaulakio, 
nes mat jis tam tikslui namų 
padovanojo, parapijoj šv. Ka
zimiero Draugystė Šv. Vincen-
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CAMBRIDGE, MASS.
Rugsėjo 14 d. 7:30 vai. va

kare buvo S. L. R. K. A. 
kp. prakal. Kalbėtojais buvo 
P. Gudas “Darb.” redakto
rius, A. Kneižis “Darb.” ad
ministratorius ir kleb. gerb. 
kun. Pr. Juškaitis. Visi kal
bėtojai aiškino apie svarbiau
sius šių dienų ir Lietuvos rei
kalus. Taip-gi dainavo baln. 
choras po vadovyste varg. Re- 
kaičio. Publikos buvo kupina 
salė. Prie kuopos prisirašė 
naujų narių.

Rugsėjo 9 d. buvo L. D. S. 
8 kp. susirinkimas. Apart ki
tų kuopos reikalų delegatai iš
davė raportų iš L. D. S. seimo. 
Mūsų kuopa mokinasi lošti 
veikalų “Rytų pilis.”

Rugsėjo 14 d. po sumos bu
vo Piln. Blaiv. 7 kp. susirinki
mas. Delegatai išdavė rapor
tų iš buvusio seimo. Mūsų 
gerb. klebonas kun. Juškaitis 
pasiliko ant antrų metų pirmi
ninku, iš ko mes labai džiau
giamės. Nutarta surengti pa
skaitas ir koncertų dėl mūsų 
Sų-gos prakalbas.

Rugsėjo 13 d. vak. važiuoda
mas per So. Bostono Broad- 
way mačiau keistų reginių. 
Visur langai užkalinėti lento
mis, o ypač keisčiausiai atro
dė “Keleivio” palocius, kuris 
visas apkaltas lentomis. Iš to
lo žiūrint atrodo it kokios ka- 
takumbos. “Kel.” bosas Ge
gužis mačiau iškišęs galvų iš 
po tų lentų žiūrėjo ar kartais 
kur koks “ revoliucijonierius ” 
nesiaučia su akmeniu. Pama
niau sau: “Ot tau Geguži ku
kuoti apie revoliucijas!”

“Darb.” taip-gi besanti vie
na “akis” — langas išmušta, 
bet namo savininkas įdės nau
ją

127

šiol AVest Sidė'buvo visai kaip 
ir negyva. Manau, kad jau 
pabudo.

Svečias.

i

nūs.
Y’ra kaip kurios gyveninio 

aplinkybės kurias jei ir praša
linsime, tai dar ne taip greit, 
bet yra ir tokių, kurias gali
ma būtų prašalinti arba jų iš
vengti tuojaus, tik žinoma rei
kia gerų norų ir darbštumo.

Pirmių pirmiausia, tai mums 
yra stoka agitacijos ir agitato
rių.

Gal kas pasakyti, kad tai 
juokų pasaka sakyti stoka a- 
gitacijos turint savo organų 
“Darbininkų,” kurs išeina 
tris kart savaitėje.

Tiesa mes leidžiame laikraš
tį ir varome agitacijų, bet per- 
mažai. Tam svarbiausia prie
žastis toji, kad “Darbinin
kas” yra ne siaurai darbinin
kiškas laikraštis, kaip kad so
či jalistų laikraščiai, bet pla
čiai visuomeninis ir turi aprū
pinti ir nušviesti mūsų visuo
menės visokeriopus reikalus, o 
tų reikalų begalės. Jeigu mes 
“Darbininko” visus tris nu
merius išleistume 8 puslapių, 
tai gal jau ir aprūpintume vis
kų, bet ir tai dar nevisiškai. 
Mums neatbūtinai yra reika
lingas dienraštis su subatiniu 
numeriu kokių 8-12 puslapių, 
tai tuomet mūsų visi reikalai 
būtų tinkamai aprūpinti ir už
tektų vietos dar ir kitiems da
lykams.

Dabar mes svarbesnį, giles
nį dalykų jeigu leidžiame per 
laikraščio skiltis, tai jisai taip 
išsimėto, taip ilgai užsitęsia, 
kad jo vertė daug ant to nu
kenčia ir neatneša tos naudos 
kokių turėtų atnešti—tam vis
kam stoka laikraštyje vietos 
sulyginamai su daugumu ne
atidėliotinų dalykų.

Tai-gi kad tų stoką agitaci
jos iš “Darbininko” pusės 
prašalinti mes ir esame priver
čiami varytis prie to, kad 
“Darbininkas” greičiausia 
virstų dienraščiu.

Mes prie to išlengvo žengia
me ir tol žengsime, kol tai at
sieksime, o kad atsieksime, tai 
apie tai abejonės nėra. Tik 
mums reikia kogreičiausia iš
auklėti ir išauginti savo L. D. 
S. bent iki 10.000 narių.

Jei mes visi uoliai pasidar- 
buotūmėm, tai tas yra visiš
kai lengva atsiekti: tegul kiek
vienas L. D. S. narys prirašo 
po vienų naujų narį, tai turė
sime L. D. S. narių ne 10 tūks-

LIBERALAI RENGIA 
SAVAITĘ.

Amerikos lietuvių libera
lai per savo Tarybą ir per 
savo Fondą paskelbia, jog 
rengia “Lietuvos Liuosybės 
Savaitę” nuo spalio 15 iki 
22 dd. Pasiryžo surinkti 
Neprigulmybės Fondui per 
tą savaitę $100.000.

Tas jų darbas daug kar
tų geresnis, negu buvo sei
mo šaukimas. Bet ar jie pa
dės tiek energijos ir pastan
gų aukų rinkimui, kiek pa
dėjo seimui, tai kitas daly
kas. Mat tuomet akstino 
daugiau partinis biznis, o 
dabar tas akstinas mažiau 
teveiks.

v-

PAAIŠKINO.
Dr. Grinius “Drauge”

F. V.

CLEVELAND, OHIO.
L. D. S. 50 kuopa laikys sa

vo susirinkimų 28 d. rūgs. 1420 
E. 31. st. Gudricli name tuo
jaus po mišių. Nariai būtinai 
turėtų pribūti kiekvienas ant 
susirinkimo, nes yra svarbių 
dalykų, ypač apie L. D. S. 
seimų. Prašom atsivesti nau
jų narių. Dabar pirmyn dar
bininkai, organizuokimės, nes 
ateina valanda, kad darbinin
kai turi būt organizuoti. Pra
dėkim veikti, nesnauskim, dar
buokimės visi širdingai.

Kviečia Valdyba.
t

NEWARK, N. J.
Nepaprastas obuolių ir kitokių 

vaisių balius.
Rengia L. D. S. 14 kuopa, į- 

vyks subatoj, rugsėjo 27 d. 
Lietuvių Svetainėje 180-2 New 
York Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. j «

Maloniai kviečiame visus 
vietinius ir aplinkinius atsi
lankyti ant šio nepaprasto ba
liaus.

Vaisius nuo medžių galės 
kiekvienas skinti. Skinančius 
gaudys tam tikri “policmo- 
nai,” pagautieji turės užsimo
kėti bausmę, bet, kuris dau
giausiai pavogs obuolių, tas 
gaus puikių dovanų.

Įžanga su karės taksais 30c. 
ypatai.

LDS. 14 kp. komitetas.

WATERBURY, CONN.
Šiuomi pranešame, kad 

mūsų generališki agentai 
Waterburio mieste yra įga
lioti 5. M. Danaitis ir Jonas 
K. Žemaitis. Jų ofisas yra 
797 Bank St.

Pas juos galima užsirašy
ti šėrus, 
ir atlikti 
reikalus.

reikmenų, likusių nuo Ame
rikos armijos. Dr. Bielskis 
buvo išsitaręs viename 
straipsnyje, tilpusiame 
“Darb.” ir “Drauge,” kad 
tai esąs beprotiškas užsaky
mas. Dr. Grinius, veikiąs 
Paryžiuje su Lietuvos Dele
gacija, įtikinančiai išaiški
no, kad tai netik ne bepro
tiškas, bet visai bizniškas 
užsakymas — daiktai gauti

No. 220 paaiškino apie pir-| labai
- kima Franciai ta

Beržo Rykštė.

kuris 
Athol, 
17 d.

CLEVELAND, OHIO.

Pas mus žmoneliai uoliai ren
giasi prie parapijos fėrų, ku
rie prasidės 22 rugsėjo parapi
jos mokyklos kambariuose.

“Lietuvių draugysčių sve
tainės bendrovė’ ’nori kogrei- 
čiausia statyti svetainę, bet Še
rų pardavimas neina taip kaip 
tikėtasi. Manyta į mėnesį par
duoti už $25.000, o parduota 
biskį daugiau kaip už $2.000. 
Šv. Kazimiero draugystė 14 
rugsėjo buvo inešta, kad pa
imti parapijos žemę paskiriant 
už jų tam tikrų Šerų skaitlių, 
bet po diskusijų dalykas palik
ta po senovei.

Šv. Jurgio parapijos parapi- 
jonai taupo pinigus bažnyčios 
ir mokslainės statymui, kurias 
pradės statyti pavasaryje. Te
nai turės ir svetainę.

Mūsų darbštus kleb. kun. 
Vilkutaitis kas kart daugiau 
įsivelia į mūsų lietuvių visuo
meniškų veikimų ir uoliai re
mia moraliai ir pinigiškai vi
sokį lietuvių katalikų visuo
meninį dalykų, kaip tai: Tau
tos Fondų, įvairias bendroves, 
pramogas, o labiausia moks
leivius. Prikalbinėja, kad 
kiekviena draugija bent po 
vienų jaunikaitį savo lėšomis 
leistų į augštesnį mokslų, o 
vienų tai pats nuo savęs lei
džia, kad tik lietuviai grei
čiau įsigytų daugiau inteli
gentijos. Dauguma parapijo- 
nų džiaugiasi iš tokio savo kle
bono darbštumo, bet yra ir to
kių, kurie neužganėdinti ir 
ieško įvairių priekabių — ne
gi žmogus visam pasauliui in- 
tiksi.

DETROIT, MICH.
Rugsėjo 13 d. S. L. R. K. A. 

230 kuopa buvo surengusi la-

Vienas iš Plikių.

“akį” dar gražesnę.
, Reporteris.

gauti informacijų 
visus Bendrovės

Lietuvių 
Prekybos Bendrovės 
J. J. Roman, Vedėjas.

I ŠVAŽIUO JA.

Jonas Navickas “Tautos 
Ryto” redaktorius rugsėjo 
24 d. išvažiuos į Šveicariją. 
Ten įstos Friburgo univer
sitetan.

SUGRĮŽO.

Juozas B. Šaliūnas, kor- 
poralas-vertikas prie Ame
rikos misijos Lietuvon, ap
važiavęs Lietuvą, Lenkiją, 
Latviją, Estoniją, per 
Stockholmą, Londoną, Pa
ryžių sugrįžo Amerikon. 
Laivu Mercury atvyko New

GARDNER, MASS.

Pateko man “Keleivio” No. 
36 ir patėmijau, kad šmeižia 
gerb. kun. A. Petraitį, 
buvo pakviestas iš 
Mass. su prakalbomis
rugpj. Visuomenė gerai žino, 
kad tas šlamštas yra šmeižtų 
maišas. Žmonės Į laisvamanių 
plepalus domos neatkreipia, 
bet vis-gi šmeižti nedailu, ypač 
gerb. kun. A. Petraitį, kurs y- 
ra nemažai pasidarbavęs tarp 
Gardneriečių.

• v

Antanas.

Lietuvoje, kaip Karosas 
ir Romanas sako, daug žmo
nių prie pirmos progos no
rėtų važiuoti Amerikon.

Šviežienos iš Lietuvos

PITTSBURGIEČIŲ DAILĖS 
MYLĖTOJŲ ATYDAI.

Neįvykus 6 d. rugpj. Tautų 
koncertui Schenley Parke iš 
priežasties lietaus, tad minė
tas koncertas bus 25 d. rugsė
jo, Schenley Park Carnegie 
Museum Lecture Hali. Tai-gi 
visi Pittsburgh’o ir apielinkės 
chorai yra kviečiami į šv. Ka
zimiero parapijos svetainę So. 
Side, 23 d. rugsėjo pakartoji
mui dainų ir tt.

Cliorvedis J. P. Jankus.

PHILADELPHIA, PA.
Vyčių 9 kp. susirinkimas bu

vo rūgs. 16 d. 7:30 vai. vak. 
Aptarus bėgančius reikalus, 
užklausta delegatų išduoti ra
portų apie balių, kurį rengia 
rūgs. 27 d. šv. Kazimiero par. 
salėj. Užbaigiant dalykų, bu
vo svarstoma apie vakarinę 
mokyklų. Nubalsuota, kad 
kiekvienas L. Vyčių 3-čios kp. 
narys lankytų mokslainę. Bus 
mokinama lietuviškai ir ang
liškai per du vakaru savaitė- 
je. Mokslainė prasidės spalio
ld.7

WESTFIELD, MASS.

Nauji kalbėtojai.

Rugsėjo 14 d. pašelpinė Vy
tauto dr-ja, buvo surengus 
piknikų. Tikietas $1.00. Vy- 
tautukai sakė, kad “bus val
gių ir gėrimų įvalias,” o kaip 
nuėjau ant pikniko, tai vos 
gavau vienų bananų, na tiek 
to. Užtad prakalbų buvo dau
giau, kaip pustuzinis, 8 kalbė
tojai sakė prakalbas. Visų ne
gali nei surašyti. Iš daug kal
bėtojų ne visų patiko vytautu- 
kams. Vienas kalbėtojas P. 
K. sakė, kad reikia sutikime 
gyventi su klebonu ir jo klau
syti. Užtad kitas kalbėtojas 
A. J. atsižymėjo savo prakalba 
už visus kitus. Sakė: “Klau
sykite, mano mieli broliai ir 
seserys, kų aš jums pasaky
siu. Aš sakau neklausykite 
klebono. Kų mes užmanysi
me, tų ir darysime, o mums 
klebono nereikia klausyti. Aš 
daugiau nieko nežinau, aš ne
moku nei rašyti, nei skaityti, 
tik pažįstu 4 numerį — “aco.” 
Tūli pliauškino delnais be ga
lo. Matyti Westfieldo lietu
viai pagarsės kalbėtojais. 
Kaip aš žinau, tai yra 8 nauji 
kalbėtojai. Jei kas rengs pra
kalbas ir norėtų kalbėtojų, ne
mokančių nei rašyti, nei skai
tyti, lai atsišaukia per laikra
ščius į Westfieldų. Žinoma jūs 
pasakysite, kaip tie kalbėto
jai, nemokėdami skaityti atsi
lieps į jūsų atsišaukimą. Iš 
teisybės būtų bėda. Bet kiti 
ne kalbėtojai jiems praneš.

Čia 7 d. rugsėjo susitvėrė 
Lietuvos sargų pulkas. Pir
mas susirinkimas buvo 14 d. 
rūgs, bažnyčios salėj. 17 š. m.

TIESIOG IŠ LIETUVOS 
— KAUNO.

Puikiausių atvirlaiškių 
tiesiog iš Lietuvos parvežė 
atstovai Karosas ir Roma
nas. Yra 35 rūšių spalvuo
tų ir paprastų, kurios par
siduoda po 5c. ir 2 — 5c.

MES PARDUOSIME 35 
RŪŠIĮI PO VIENĄ KIEK

VIENOS UŽ $1.00
Jų parvežė aprubežiuotą 

skaitlių ir jau nemažai par
duota. Pasiskubinkite 
užsakymais.

“DAEBZAV.VKAS,”
242 W. Broadwav,

South Boston, Mass.

su

SPALVUOTI PAVEIKSLAI 
IŠ LIETUVOS.

Atstovai L. Prekybos Ben
drovės Karosas ir Romanas 
parvežė gražių spalvuotų 
paveikslų.

Čia mes pasiūlome papuo
šimui namų įsigyti gražų 
spalvuotą “Žirgvaikį.” Šis 
paveikslas susideda iš šių 
spalvų: žalios, geltonos ir 
baltos. Žirgvaikis ant rau
dono dugno.

MES JUOS PARDUODAME 
PO 75 CENTUS.

Užsisakykite tuojaus. 
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

LAIKRAŠČIŲ!
Tūkstančiai Amerikos lie

tuviu. norėtų gauti pasiskai
tyti laikraščių, leidžiamų 
Lietuvoje. Dabar jų galite 
gauti. Karosas ir Romanas 
atvežė jų pilną didelę skry
nią. Jų gausite pundelį, ku
riame bus įvairių laikraščių.

Galite gauti trijose kom
binacijose.

No. 1.
Laisvė 2 ekz.
Saulėtekis 1 ekz.

Lietuvos Ūkininkas 1 ekz.
Neprikl. Lietuva 1 ekz.
Garsas 1 ekz.
Vienybė 1 ekz.
Žemaitija 2 ekz.
Lietuva 2 ekz. 
“Aušra” 1 ekz.
Plakatas iš Lietuvos
Proklemaeija iš Lietuvos.

No. 2.
Žemaitija 3 ekz.
Lietuva 3 ekz.
Laisvė 3 ekz.
Neprikl. Lietuva 1 ekz.
Saulėtekis 1 ekz. 
Przyjaciel Ludu 1 ekz. 
Glos Litwy 1 ekz. 
Ziemia Kovenska 1 ekz.

No. 3.
Lietuva 4 ekz.
Laisvė 4 ekz.
Žemaitija 4 ekz.
Saulėtekis 1 ekz. 
Neprikl. Lietuva 1 ekz.
Už kiekvieną pundelį tik 

$1.00.
Kainos paskirtos nevisai 
Kainos paskirtos suvisai 

pigios, nes kiti ima po 15c. 
už numerį. .

Patariame parsitraukti 
agentams ir pardavinėti su 
šiokiu tokiu sau pelnu.

Skubėkite su užsakymais. 
“DARBININKAS” 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.I
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J.

būti labai 
muzikoje, 

sumanymą 
negalima.

1908 W. DIVISION ST., 
CHICAGO, ILL.

Sederavičius, 
J. Brazys, 

Saurusaitienė,

Vieta bus 36-tos kuopos kolo
nijoje Brighton Park.

Jaunutis.

rimtai ir suprantamai visiems at
sakinėjo. Šias naudingas pra
kalbas užbaigė Lietuvos HimniĮ, 
kurį sudainavo visa publika.

Ten buvęs.

B. Pužauskas, J. Čaplins- 
\ St. Jesevičius, 
A. Taujeliutė,

O. Mikučiutė,

WORCESTERIO LIETUVIŲ
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR

APDRAUDOS AGENTŪRA
Vedama VINCO VILKAUSKO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Turiu ant pardavimo daugybė gerą stubų ir farmų, didelių ir ma
žu, brangių ir pigių, po visas dalis Worcesterio, pas mane galite pasi
rinkti kokių norite. Taipgi aparaudžių geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatų. širdingai 
kviečių visus tVorcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri
nu teisingų patarnavimų. Neužmirškite adreso:

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

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

..PARSIDUODA 3 šeimynų namas 9 
m. senumo; elektrikos šviesa; garu šil
domas ’ 1600024 pėdų žemės; 15 vaisi
nių medžių su daug žemės ir tik už 
$4300. Kas sutiks užmokėti visus ant 
syk, atiduosiu už $4200. Perkant ant 
išmokesčio, reikia įmokėti $1300, o už 
likusius mokės tik 5 nuošimtį. Atsi- 
šaukit tuojaus. 30 SAUSOM ROAD, 
MATTAPAN, MASS.

PAIEŠKOJIMAI IR

Jei tamstos plaukai šimpa darosi plo
nais; turite nežėjimų galvos uodos; turite 
pleiskanas, arba kitokius symptomus gal
voje, puola jūsų plaukai, ar žyla, maždaug 
jau išpuolė. Nepagailėkite laiko, bet 
prisiuskite už du centų štempių ir savo 
adresų, o gausite informacijas. Net ku
rie turite sveikus plaukus, neprošalį tu
rėti geras žinias. Bus duodami recep
tai. čia rasite pasekmingų specialų. ._.

Taip-gi tie, kurie turite šlakus 
lūs) bei spaugus įdėkite už du 
štempų, delel Informacijų.

Rašykite ant adreso —

THE VVESTERN 
CHEMICAL

P. O. Box J.,

Pati už save kalba. Pirk dabar, nes vėliaus 
pritruks. Tai naujausios laidos maldų knyge- 
je. Joje atrasi visas reikalingiausias maldas. 
Gražiai papuošta visokiais paveikslėliais ir tin
ka visiems.

Galima gauti “Darbininke” ir pas agen
tus. Kaina $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir $3.50.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

M. Dulskie-
J. Višniaus-

A. Žukaus-
M. Mandravickiutė, J, Srei- 

;, J. Lietuvninkas,

CO 
Berea, Ohio.
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WATERBURY, C T.~ UŽBAIGUSI E LIETUVIŲ PARAPIJINĘ MOKYKLĄ.
Bernaičiai: Juozas Aukštuolis, Juozas Abraitis, Pranas Baužas, Jonas Ban- 

dzevičia, Petras Blekaš, Petras Dulskis, Juozas Elinskas, Justinas Grinciunas, 
Jonas Jankauskas, Antanas Kalinauskas, Albertas Jesinskas, Algirdas Naujavi- 
čia. Jonas Orintas, Jonas Pakačiunas, Kazimieras Ramanauskas, Juozas Rikte- 
raitis. Kazimieras Ulinskas, Jonas Verseckas, Antanas Vaitkus.

Mergaites: Petronėlė Ališauskiutė, Stanislova Ališauskiutė, Ona Jurkevičiūtė. 
Anelė Kairiutė, Veronika Mažeikiutė, Aldona Mažiukaitė. Izabelė Navarauskiutė. 
Marijona Orintaitė, Marijona Petraitė, Ona Samuoliutė, Ona Šiugždžiutė, Mari
jona Šervyliutė, Magdalena Tamuliutė, Julijona Virbickiutė, Konstancija Mulec- 
kiutė.

DARBININKAS------------—.

sas kitas kolionijas sumesęĮami 
$1.223.39. Aukavo sekančiai: 
Kun. J. Lietuvninkas .. $100.00 
M. Žilioniutė ir K. Mikučiutė po 
$50.00. D. Kilkius ir M. Agu- 
biutė po $25.00. J. Rudimanas 
$23.00. Po $20.00 T. Bernotas, 
U. Remeikiutė, P. Kripsavičius.

Po $15.00 O. ir J. Kriščiunuitės, 
Bertašienė, S. Grigaliūnas.

Po $12.00 J. Šimaitis.
Po $11.00 V. Vaškevičius ir V. 
Mugąs.

Po 10.00 M. Bučnis A. Mačiu- 
laitis, M. Žitkovienė, 
sius, 
stas, 
gaila, 
kauskai,

CHICAGO, ILL.

L. V. Ch. Aps. veikimas.
L. Vyčių Ch. Aps. susirin

kimas Įvyko šv. Petro ir Po
vilo svet. Mest Pullmane Rug. 
13 d. Delegatų susirinko apie 
28.

Buvo išduoti raportai. Pir
mas buvo nuo rengiamo Keis
tučio vakaro. Iš priežasties 
bazaro buvimo toje kolonijoje, 
kame žadėta vaidinti “Keistu
ti” nebus loštas paskirtame 
laike ir paskirtoje vietoje.

Per užpereitą susirinkimą 
Apskritis nutarė nusiųsti rezo
liuciją S. V. senatui. Tas jau 
tapo padaryta.

Ch. Aps. Choras taip-gi 
smarkiai dirba. Per šį sezoną 
mano daug rengti turiningų 
koncertų bei vakarų surengti. 
Tarpe jų yra atlosimas visus 
tris veiksmus “Komevilio 
Varpai” ir dar-gi jį vaidinti 
nutarta didmiestyje. Kadangi 
Ch. Vyčių Aps. yra vieninte
lis autoritetas , tai Aps. Cho
ro valdyba prašo idant kuopos 
per referendumą nubalsuotų 
kokia jų nuomonė kaslink šios 
operos. Per šį susirinkimą vi
si delegatai entuziastiškai pri
tarė ir pagyrė Aps. Choro su
manymą. Reiškia delegatai 
tik išreiškė kuopos nuomones 
ir visos buvo tos pačios kaip 
ir Choras buvo sumanęs.

Toliaus svarstyta kaslink 
generolo Žukausko kardo. M. 
Zujus gi pranešė, kad dar kai
na kardo nežinoma. Įgaliojo 
Apskr. valdybą sužinoti.

Užbaigus senuosius dalykus, 
eita prie naujų sumanymų.

Vienas narys duoda suma
nymą surinkti gabiausius dai
nininkus ir juos išsiųsti ant 
koncertų per visą Ameriką. 
Paskui Anglijoj, Franci joj, I- 
talijoj galės tuos koncertui at
kartoti. Paskui, Lietuvoje. 
Kaune būtų galima atidaryti 
teatrą dėl operų. Ir sakė, kad 
kiekviena civilizuota tauta sa
ve valdanti, turi 
prakilni dailėje bei 
Bet įvykdinti tokį 
būtų sunku, net 
Gera yra pakalbėti apie rezul
tatus tų koncertų.

Pasirodė, kad Vyčiai ini
ciatyvą tame dalyke negali im
ti. Dar-gi pasirodė, kad var
gonininkai bando tą sumany
mą vykinti. Kas tą dalyką 
prailės ir ant gero pamato pa
statys, tuomet vyčiai rems.

Kituose miestuose Ukrainai 
susideda su lietuviais ir tuo
mi išneša rezoliucijas prieš 
lenkus. Duoda inešimą, kad 
tas ir Chicagoje būtų padary
ta. Vyčiai to negali vieni pa
daryti. Todėl duota valdybai 
įgaliojimas susinešti su Kata
likų Vienybės Centru. Vyčiai 
rems ir pagelbės tai įvykdinti.

Šiuomi susirinkimas ir bai
gės. Ateinančio Apskr. susi-

BROOKLYN, N. Y.

Laikytam L. Vyčių 44 kuo
pos susirinkime 15 d. rugsėjo 
tapo vienbalsiai nutarta už
protestuoti prieš plakatus iš
dalintus ir prisiųstus pirmi
ninkei šios kuopos socialistų, 
kurie varydami savo propa
gandą kreipiasi pas “Vyčius,” 
vadindami Broliais Darbinin
kai nesiorganizuokitės į lietu
viškus legionus nes jie jus or
ganizuoja ne tėvynę ginti, bet 
jų pinigus — jįj tėvynę!

Dėlto viršminėta Vyčių kuo
pa protestuoja prieš Brook
lyn’o socialistų propagandą. 
Anot senovės pasakymo: ‘Kra- 
juj kiaules ganė, atkeliavęs 
Amerike baltą kaLnierių užsi
dėjęs ponu pastoti norėjęs, ki
tus mokyt pradėjęs, bet savo 
vardo pasirašyt nemokėjęs.”

Ne! ne! neprigulėsim prie 
jūsų, bet remsim giliai iš šir
dies prigulėdami visi prie Lie
tuvos Sargų, ir parodysim, 
kad jūs meluojat, nes jūs esat 
tamsuoliai ir nežinot ką jūs 
skleidžiat, nes jūs esat ne tik 
ištvirkę, bet jūs norit Lietuvą 
parduoti, jūs norit lietuvių 
vardą sumindžioti, bet nepasi
seks tautos ištvirkėliams tą 
padaryti.

PITTSTON, PA.
Niekinis laikas tam atgal, buvo 

sumanyta sutverti pokilį bei ban- 
kietą kareiviams mūsų kolionijos, 
kada sugrįš namo iš S. V. armijos.

Susitvėrusi tam dalykui komi
sija, nutarė to pokilio dieną, 24 
Rugsėjo ir buvo varomas darbas, 
ydant pasekmingai prisirengti, 
bet štai sužinoma, kad 24 d. Rug
sėjo negali įvykti virš minėtas 
pokilis, kadangi per klaidą buvo 
pažadėta mums svetainė ant 24 d. 
o buvo paimta kitų jau pirmiaus 
ant tos dienos, taigi esame pri
versti perkelti pokilį kareivių, 
ant 25 d. Rugsėjo.

Kareiviai kurie gavote tikietus, 
meldžiame rengties ant 25 d. Rug
sėjo, nes klaida padaryta kitaip 
negali būti atitaisyta.

Taip pat meldžiame svečių, ku
rie pasižadėją dalivauti tame va
kare, pribūti vieną dieną vėliaus. 

Su gilia pagarba
Surengimo Komisija.

ROCHESTER, N. Y.

Rugsėjo 14 d. pobažnytinėje 
svetainėje atsibuvo prakalbos. 
Kalbėjo Dr. J. Bielskis. Pirmu
čiausia kalbėtojas abelnais ruo
žais nupiešė Lietuvos valstijos su- 
siorganizavimą, įsisteigimą savo 
valdžią ir gyvavimą kaip neprik
lausomos valstijos. Bet tas Lie
tuvos gyvavimas yra tai jaunutis 
ir todėl reikalauja ir stiprinimo 
iš visų pusių. Tokią paramą ga
li suteikti ypač Amerikos lietu
viai susispietę į Bendroves, kurių 
tikslas yra ekonominiai kelti Lie
tuvą, pelną imant patiems lietu
viams nedaleidžiant svetimtaučių. 
Paskui plačiai paaiškino apie L. 
A. Pramonės Bendrovę, kaipo or- 
gani^acij idėjos ir biznio drau
ge, pastatyta ant tvirtų pamatų, 
pasiryžusią veikti rimtą darbą, 
nes jos vedėjai yra patyrę žmonės. 
Po prakalbai laikė partrauką bu
vo pardavinėjami tos Bendrovės 
šėrai, kurių parduota už $700.00 
Kaip girdėti, daugelis Rochester- 
iečių mano prisidėti prie šios 
Bendrovės perkant jos šėrus.

Antroj prakalboj gerb. kalbė
tojas gražiai papasakojo apie da
bartinį Lietuvos politinį stovį, bū
tent. kaip kitos viešpatijos atne
ša į Lietuvą Nepriklausomybę, 
kaip Lietuvos visi žmonės ener
gingai gina savo tautos laisvę 
nuo užpuolikų. Kalba buvo tu
rininga ir labai įdomi. Taip-gi 
buvo duodama klausimai; jie bu
vo visi rimti ir todėl kalbėtojas

BRIGHTON, MASS.
Klaidos atitaisymas:
Tilpusioje “Darbininko” N 106 

iš Brightono žinutėje insibriovu- 
si negeistina klaida. Vietoje A. 
Banžiuskiene turi būt A. Bau- 
žinskienė. Taipgi sekantieji au
kavusieji į Mokslevių fondą po 
$1.00 netilpę: S. Kudarauskas, 
A. Baužinskas ir V. Siulaitė iš vi
so buvo sudėta į Moksleivių fon
dą $21.00.

J. Marti- 
O. Kaminskiutė, V. Skrip- 
J. Kazlauskiutė, V. Žan- 
K. Jankūnas, J. ir O. Šal- 

A. Cicirkiutė, B. Plun-
gis, J. Čepaitis, V. Vaškevičius, 
J. Ruzagas, O. Remeikiutė, P. 
Gineikienė, P. Monkevičius, A. 
Bražvs, J. Kiškis, E. Mačioniu- 
tė, A. Dzindzelėta, M. Šimanskis, 
O. Žalinienė, 
Mikniutė, 
kevičius, 
kauskas. 
nešiunas, 
Krakauskiutė, 
J. Pečiulis, 
Mikutienė, 
riutė po $7.00.

Po $5.00 J. U rlakis, Saurusai
tienė. V. Ražiulis, J. Damokai- 
tis, J. Šataitis, O. Gabrieliavi- 
čius, A. Grigaliūnas, U. Bužaitė, 
J. Butkus, J. Sabickas, J. Gla- 
dutis. 
kas. 
nė, 
kas, 
kas, 
mikis, J. Lietuvninkas, V. Ščiu- 
kas, J. Lenkevičius, E. Remiutė, 
P. Amilius, M. Srungienė, M. 
Lusčikauskienie, J. Biežis, J. 
Kaminskas, J. Kuotkevičius, St. 
Lietuvninkas, J. Vaitkevičius. J. 
Varmelis. A. Grigutis, J. Malu- 
kaitis, M. Aleksiutė, M. Lako- 
šaičiutė, O. Jokonavičiutė, V. 
Sakevičienė, G. Strungis, J. Juk- 
šienas, J. Paulauskas. S. Jaku- 
bavičius, M. Jakubaitė, P. Sede- 
ravičienė, M. 
Bemontauskas, 
Kutkus, U.
Karalius, $6.00.

Po $2.00 Ą. Višniauskas J. Ga- 
dauskas, M. Vaitukaitis. O. Bliu- 
džiuvienė. V. Čaplinskas, K. Vv- 
turis.

Po $1.00 P. Dainauskas, 
Jankėnas, 
Gincevičius, 
Stenonis, J. 
A. Abrazas, 
Ščiukas, S. Jikpetris, 
tis, O. Ruikienė, 
Jankauskas. 
Čižauskas, 
nelienė. F. Bičkauskienė, Skirps- 
tienė, Sakevičienė, R. Lakštutė, 
P. Adomaitienė, J. Černiauskas, 
S. Trapoška, M. Grajauskienė, ir 
A. Trapoškienė.

Smulkesniu aukų .. .. $115.39 
Viso............................  1.223.39
Baltimoriečiai pirmutiniai Lie

tu-Vos gelbėtojai, nes jie yra visur 
ir visada “First.” Bravo Balti- 
morės Lietuviai.

Lietuvos Sūnus.

M. Lenkevičius, O. 
A. Sakevičius. A. Juš- 
T. Žukauskas, K- Šal- 

Jurgšietis, St. Be- 
Senauskienė .M. 
V. Pilinkevičius, 

P. Baliučiutė, E.
A. Bradunas, ir Bajo-

turi sveiką ir tyrą, kraują ir 
regulerišką vidurių veikimą. 
Šitą lengvai galima atsiekti, 
jeigu vartosi

PARTOLA
Gydytoją pavydale saldainių.

Skanūs Partola saldainiai 
valo kraują ir pataiso vidu
rius, taip-gi prašalina viso
kius nešvarumus iš žmogaus 
organizmo kaip vaikams, taip 
ir suaugusiems.

Partola ir kiti vaistai Par- 
tosa Aptiekos buvo apdovano
ti aukso medaliais ir pagyri
mo laiškais šešiose visapasau- 
linėse parodose.

Kožnoje šeimynoje privalo 
rasties dėžutė PARTOLA, ka
tra lėšuoja tiktai 1 dol. Dėl 
pasekmingesnio praplatinimo 
įmes parduodame 6 dėžutes už 
15 dol. Užsirašykite šiandie 
' persitikrinkit.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y., Dept. L. 3.
(55)

TEISINGIAUSIA IR GE- į 
RIAUSTA LIETUVIŠKA | 

A P T I E K A.

Sutaisau receptus su di- B 
džiausią atida, nežiūrint, B 
ar tie receptai Lietuvos ar B 
Amerikos daktarų. Tai B 
vienatinė lietuviška aptie- B 
ka Bostone ir Massachu- B 
setts valstijoj. Gyduolių ga- * * 
lit gaut, kokios tik pašau- B 
lyj yra vartojamos. Galit B 
reikalaut per laiškus, o aš B 
prisiųsiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas B 
226 Broadway, kamp. C St., <’

PARSIDUODA AUTOMO
BILIUS labai pigiai. Buick 4 
cilinderių 5 pasažierių. Visa 
■mašinerija randasi geriausia
me stovyje. Yra du nauji ra- 
taplankiai (tires). Kaina $365. 
Kreipkitės tuojaus pas 

J. Maurušaitis,
332 AV. Broadtvay, 

South Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINĮI 
prie dirbtuvės darbų. Pri- 

i tyrimo nereikalinga. Mo
kestis $12.00 iš pradžios. Ge
ra mokestis kada išmoksta 
darbą. Atsišaukit. • 

AMERICAN CAN CO., 
Off A Street. So. Boston.

iš So. Bostono, jaunas vyrąs 
nuo 16 iki 30 metų amžiaus, 
dirbti Agentūros offise. Va
landos gali būti Įvairios: ga
lima dirbti visą laiką arba 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 
Darbas lengvas ir švarus ir 
yra gera proga išmokti biz
nio. Todėl rašykite laišką 
kuogreičiausiai su atsaky
mais ant sekančių klausy
mų:—Kiek senumo ? Kuom 
užsiimi? Dirbi ar ne? Už 
kokią algą pradėtum dirbti 
ir kokiomis valandomis? 
Gali atsikreipti bile kas ku
ris tik norėtu dirbti ir mo-►

kinties angliškos kalbos ir 
biznio. Adresuokite P. O. 
Bok 12. So. Boston. Mass.

G.
V. Maeiulionis, V.

V. Strazdauskas, J. 
Mačiulis, J. Glėbas, 
J. Petrauskas, A.

V. Jasai-
P. Leikus, A.

D. Survilienė, J. 
U. Saurusaitienė, Da-

BALTIMORE, MD.
(Pereitame numeryje korespon

dencija iš Baltimore per klaidą 
ne visa tetilpo. Dabar antrąją 
dalį.)

Po tam vakaro vedėjas kun J. 
Lietuvninkas pakvietė gerb. sve
čią kun. Laukaitį.

Pirmiausia savo žodžiais gerb. 
svečias pasveikino visus vardu 
Laisvos ir Nepriklausomos Lietu
vos.

Daug ko indomaus ir džiaugi
nančio papasakojo mums gerb. 
svečias, bet to visko surašyti ne
galima.

Aukomis, Baltimoriečiai anot 
gerb. svečio pasakymo sukirto vi-

CHESTER, PA.

Rūgs. 28 d. L. D. S. 19 kp. lai
kys mėnesinį susirinkimą, 2:30 
vai po pietų pas p. M. Navicką, 
622 Morton Avė. Per keturius 
mėnesius nelaikiame susirinkimų 
tai-gi visi nariai malonėsite atsi
lankyti ir atsivesti naujų. Kvie
čia visus, 19 kp. rašt.

J. Mikoliūnas.

Franci jos atstovų bute bu
vo triukšmas. Buvo deba- 
tuojama taikos išlygos, pa
darytos Versaliuose. Išly
gas labai kritikavo atstovas 
Longuet.

SOUTH BOSTON, JHLASS. < 
ei. S. Boston 21014 ir 21013(

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

BROWNFIELD & 
JOIINSON,

217 Medford Street, 
Charlestown, Mass.

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

.50c.
$1.00

PAJEŠKOJIMAI.
Paješkau Prano ir Mateušo Gel- 

čiukų. Suvalkų gub. Pociumi kai
mo. 1 Keturi metai atgal jie gy
veno Springfield, Mass. Tūrių 
svarbii reikalų, jei kas žinote ar
ia patys atsišaukyte.

P. Karpavičius
12 AViltou St.

Hyde Park, Mass.

Paješkau savo giminių ir pažįs
tamų ypač savųjų Lietuvoje. Aš 
esmu Šaukėnų parapijos, šukiškių 
kaimo. Ješkau savo tėvo juza- 
po ir brolio Julijono Einingių. 
atsišaukite;

J. Einingis
374 2 nd St.,
So. Boston, Mass.

Paješkau savo brolių Juozo ir 
Povilo Milašauskų. Abudu gy
vena Amerikoje, bet nežinau kur. 
Paeinu iš Bagamolos kaimo, Vi
duklės parapijos, Raseinų apskr. 
Kauno redybos. Jei kas žinote 
arba patys atsišaukie;

A. Milašauskaitė
289 White Avė.

Brooklyn, N. Y.

(da ki
centas

LIETUVIŠKA BARBERNĖ 
IR MAUDYNĖS.

Gera proga AVorcesterio lie
tuviams apsivalyti, išsimau
dyti. Mes kerpame plaukus su 
elektrikos mašinomis gražiai ir 
greitai. Plaukus kerpame už 
25c., subatomis už 35c. Barz
dą skutame už 10c., subatomis 
už 15c. Ateikite, o būsite už
ganėdinti.
D. Mažeika ir A. Barkauskas, 
26 Ward St., AVorcester, Mass.

(10-7)

RACINE, WIS.
Įgaliotas agentas.

Šiuomi pranešu vietos ir a- 
pielinkės lietuviams, kad aš 
esu agentas. Pas mane galite 
gauti visokių maldaknygiij ir 
svietiškų knygų. Taip-gi už
rašau laikraščius “Darbinin
ką” ir “Draugą.” Nedėliomis 
galite mane rasti Bažnytinėje 
svetainėje 815 Park Avė., Ra-, 
cine, AVis.

Gyvenimo vieta:
A. Valinskas, 

1332 Herreck Av., Racine AVis.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

BUČERIS

paieškau darbo pas savininką 
arba koopercaijos krautuvėj 
už gaspadorių arba darbinin
ką. Esu patyręs tame darbe, 
nes dirbau per ilgus metus. 
Kalbu angliškai, lietuviškai ir 
lenkiškai. Kam reikalinga ma
lonėkite rašyti, aš pribūsiu.

J. Jankauskas,
24 AVall St., Lowell, Mass.

REIKALINGAS jaunas vy
ras kaipo prižiūrėtojas gydy
tojaus ofiso, kuris sukalba len
kiškai, lietuviškai ar rusiškai 
ir angliškai. Atsišaukite: 

Dr. Moroney, 
673 Wash St,

lt i\ L ■
E V f (Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.)

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

i
i 
i! 
i!
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VIETINĖS ŽINIOS.
POPIEŽIAUS CHORO 

KONCERTAS.
Ateinančią subatą, rug

sėjo 27 d., Mechanics salėj 
kuri yra didžiausia Bostone, 
bus nepaprastas koncertas, 
toks kokio čia nėra buvę. 
Programą išpildys iš Rymo 
atvykęs Šventojo Tėvo cho
ras. Tasai choras susideda 
iš 70 giedorių — kunigų, se
minaristų ir jaunikaičių. 
Bažnytinėj muzikoj šitasai 
choras užima pirmą vietą 
pasaulėje. Choras keliavo 
Amerikon su Šventojo Tėvo 
palaiminimu ir užgyrimu 
Fr. de Santi, vedėjo popie
žiaus konservatorijos, arba 
kaip Ryme vadinamos Sho- 
la Cantorum. Nedėlioj rug
sėjo 21 d. vakare popiežiaus 
choro kvartetas duos kon
certą Sympliony salėj. Mu
zikos mylėtojai vietiniai ir 
apielinkiij neprivalo pralei
sti progos išgirsti nepapras
to choro. Bostono Herald 
pereitos nedėlios laidoje tu
rėjo popiežiaus choro gražų 
rotogravure paveikslą.

Serga.
Rugsėjo 16 d. liga parbloškė Į 

lovą K. Markuna, gyvenanti po 
num. 438 E. 6-th St. Daktaras 
F. W. Stuart lanko du kartus 
ant dienos ir sako, jog išgysiąs.

Repor.

IŠ LIETUVOS. 
SANRAŠAS LIETUVOS KAREI
VIU, KURIŲ YRA GIMINŲ A- 

MERIKE .PRAŠOM ATSI
LIEPTI.

Kauno

Kauno

Suvalkų 
Batniku

Suvalkų

Motiejus Abromavičius iš Bak
šių, Rumbonių parapijos, Suval
kų redybos praneša savo sūnui 
Juozui ir Karaliui, jog pereitą 
žiemą mirė jų du broliai: Anta
nas ir Jonukas ir viena sesytė - 
Magduka. Užtai labai prašo, 
kad sūnus Karalius grįžti} iš Ame
rikos Lietuvon tėviškę valdyti.

Kun. P. Garmus. 
(Alytus 10-VIII-19)

Bostoniškiams laiškai iš Lietuvos. 
Andrius Kasakiavičius 
Zigmantas Zareišei 
A. Radsinsky 
L. Rudin 
Mikolas Seikis 
Povilas Bubleuskas 
Juozas Lukšis 
Motejus Navickas

X

I

REAKCIJOS ATSAKYMAI
Stečkui, Binghainton, N. Y.
Tamstos -laišką su aiškinimais 

apie kun. Ambrozaitį ir Tautos 
Fondą padėjome j gurbą ne dėl 
to, kad tenai buvo teisybė rašyta, 
bet kad tai jau yra senos dalykas, 
o antrą vertus turime prisilaikyti 
L. D. S. seimo nutarimo kad: 
“Nereikalingų ir nenaudingų po
lemikų ‘ ‘ Darbininke ’ ’ netalpin- 
ti.” Dėl to atleiskite, kad šio- 
mi kartu tamistos raštelis netilpo.

Antanui Kaidišauskui, DuBois 
Pa. Apie Onytės neverta laikraš- 
tije talpinti; jų visur yra. Juk 
sakoma, suduok Į stalą, o žirklės 
atsilieps. Netalpinsime.

Antanui Jakštčiui, tVaterbury, 
Con. Tamstos atsakymas kun. 
Valantiejui “Darbininke” netilpo 

1) Mes ti- 
kaipo geras 

kad kėlimas 
tamstos laiš-

iš dviejų priežaščių. 
tėjome, kad tamsta 
katalikas supranti, 
kai kurių klausimų
ke palytėti, daugiau atneštu ble- 
dies, negu naudos, o antra tai 
mes palei seimo nutarimą ven
giame bergždžių ir nereikalingi! 
polemikų. Tikimėsi, kad mums 
už tai atleisite. •

A. Tamuliunui, Tamistos “ Vie
šą Laišką” gavome, bet kad tuos 
ginčius kun. Jonaitis aiškina per 
“Draugą” tai tienai ir tamistas 
laiškui geriausia vieta. Dėl to 
mes jo netalpiname. Antra ver
tus tai čia tamstų asmeniški da
lykai ir į tokias polemikas mes 
pagal L. D. S. svirno nutarimų ne
privalome kištis. Nepalaikykite 
to blogu.

Bendrovės nariui, Sheboigan, 
Wis. Viešais reikalais su Liet. 
Atstatymo Bendrovės dalykais 
kreipkis tamsta i jų ofisą, nes tai 
yra jų biznis, o mes į svetimą biz
nį iš principo nesikišame. Paga- 
liaus to reikalauja net ir šios ša
lies Įstatymai arba papročiai. 
Kas link tų skiriamųjų $25.000.00 
tai ir kvailiausis gali suprasti, kad 
už juos bus remiama laisvamaniš
kos bedieviškąjį spauda ir propa
ganda. bet ne katalikiškoji, tik 
yra klausimas ar komitetas prie 
to prileis, kad tie pinigai būtų 
tani tikslui skirti.

Šlekaitis Simanas, Suvalkų 
gub. Vilkaviškio apskr. Bartnikų 
valse. Ožkabalių kaimo.

Rinkevičius Jonas, Suvalkų, 
gub. Marijampolės, apskr. Sesna- 
vos valse. Okotnos kaimo.

Arbatauckas Jonas, Suvalkų 
gub. Vilkaviškio apskr., Bartnikų 
Kijobaliu kaimo.

Vaičius Juozas, Kauno gub. 
Raseinių apskr. šilavos valse. 
Spandotu kaimu.

Navickas Juozas, Kauno gub. 
Šauliu apskr. Radviliškiu valse. 
Radviliškiu miesto.

Stasiulis Apolinaras,
gub. Šauliu apskr. Blagaviešinc- 
kiu valse. Dangnietu kaimo.

Šniukšta Liudvikas, Kauno gub. 
Raseinių apskr. Betigalos valšč. 
Pakalniškiu kaimo.

Gedminas Mateušas,
gub. Raseinių apskr. Betigalos 
valšč. Naviniku kaimo.

Lušas Antanas, Kauno gub. 
Raseinių apskr. Betigalos valšč. 
Naviniku kaimo.

Butvidas Juozapas, Kauno gub. 
Tauragės apskr. Vainotu valšč. 
Šikutaičiu kaimo.

Užemeckis Kazimieras, Kauno 
gub. Šauliu apskr. Kelmės valšč. 
Varvaliu kaimo.

Kvašinskas Jonas, 
gub. Vilkaviškio apskr. 
valšč. Oškabalių kaimo.

Kupčiūnas Jonas,
gub. Vilkaviškiu apskr. Bartnikų 
valšč. Naviniku kaimo.

Lazdauskas Kazimieras, Kauno 
gub. Raseinu apskr. Šimkaičių 
valšč. Kniečiu kaimo.

Milkeraitis Adolfas, Suvalkų 
gub. Vilkaviškio apskr. Keturva
lakių valse. Valavičių kaimo.

Plečkaitis Petras, Suvalkų gub. 
Vilkaviškiu apskr. Keturvalakių 
valšč. Būdviečiu kaimo.

Čikotas Petras, Suvalkų gub. 
Marijampolės apskr. Veiveriu 
valšč. Pakenklio kaimo.

Tame laike mes visi gyvename 
Liepuojui. Antrašą rašyti šitoki 
rašyti:

Kauno Miesto Komendantūros
1-mo Batalijono

4-ta Kuopa Atsargos.
Viržminėtus kareivius suėjau 

Liepuojnje. Jie tenai yra ant 
sargybos prie Lietuvos valdžios 
priekių. Jie prašo, kad jų gimi
nės Amerikoje jiems parašytu 
laiškus. Jie visi sveiki ir atrodo 
narsus Lietuvos Respublikos Ka
reiviai.

Belgijos valdžia nori pa
taisyti savo rubežiu su Ho- 
andija. Turėjo bendrą kon

ferenciją. Bet nebuvo gali
ma susitaikinti. Dabar pri
ėjo prie tokiu nesusiprati
mų, kad abi sali atšaukė sa
vo ambasadorius.

LIBERTY BONDSUS

J. J. Roman.

PINIGINIS STOVIS
CLEVELANDO LIETUVIŠKOS NAMŲ IR PASKOLOS 

DR-JOS (BANKOS) ANT PIRMOS DIENOS 
. RUGSĖJO, 1919 M.

Indėtas turtas.
Bankoj ant čekių ..............
Paskolinta ant morgičių . 
Paskolinta ant akcijų ... 
Liberty bondsai...................
w. S. S........................*................

Viso ............................'..
Suimtas turtas.

Bėgantis kap. ir nuošimtis ............. _.
Sumokėtas kapitalas ir nuošimtis ... 
Neištraukiamas kapitalas........................
Taupimo (Deposits)............ .......................
Atsargos fondas ...........................................
Neišdalintas turtas ..........r..........................
Uždarbiu per Liepos ir Rugpj. mėn. ..

Viso

KONCERTAS! KONCERTAS!
RUGSĖJO-SEPTEMBER 28 D. 1919

....$13,700.92

... .203,026.23

............ 2,085.00

............ 2,250.00
.................. 84.60

$221,146.75
X -

. .39,977.55 

. .13,300.00 

.. .1,600.00 

.160,763.92 

...1,087,00 

...1,249.12 

.. .3,169.16

BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

FIFTH ST., SO. BOSTON, MASS.
Šv. Petro Bažnytinis Choras stato puikiau

si koncertą. Bus išpildyta daug naujij dainij, 
kurių So. Bostoniečiai dar neturėjo progos iš
girsti. Apart choro dainuos solistai, duetai, 
kvartetai akompanuojant vedėjui p. M. Kar
bauskui.
PROGRARM APRASIDĖS 7:30 VAL. VAK.

PIRMI DIDŽIAUSI

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

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

(31>

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandos: ♦
Nao2 iki 3 popiet. Nao7 iki 8 vakare

£609W ROA.DWAYCor. STS3. BOSTON 
Tel 502 S. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
i

$221,146.75 
Sekretorius S. Zaborskis.
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TĖMYKITE VISI!

i

Šiuomi pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, 
kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerių ir jau parduoda sa
vo šėrus. šėlai yra po $25.00 kiekvienas ir jų ga
li pirkti viena vpata net už penkis šimtus dolerių. 
Šėrus gali pirkti kaip amatninkai taip ir darbinin
kai be skirtumo lyties ir srovės. Šėrininku gali bū
ti gyvendamas Amerikoje, Lietuvoje ar kitoje ko
kioje šalyje. Bendrovė siųs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
na kas šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves visokioms 
išdirbystėms Amerikoje ir Lietuvoje. Jau turi pa
dariusi suokalbius su savininkais vienos didelės dir
btuvės South Bostone kame mano, trumpoje atei
tyje, atidaryti labai didelį “Garadžių” su skyriu- 

. mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašinerijų, įrankių ir padaru. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininku.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvių, 
mokančių visokio amato ir turinčių visokių paten
tuotų išradimų, kaip tai puikiausių užraktų, maši
nų padirbimui sutvirtinančių kampų (Anglies), drė- 
kimo skrynelių, įvairių mašinerijų ir Lietuvoje rei
kalingų ūkio išdirbimui padargų — mašinų — Įran
kių. Tarpe mūsų išradėjų yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitų.

Mujns reikia daugel ne tik amatninkij bet ir 
paprastu darbininkų, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštų gerą pelną šė
rininkams o podraug ir naudą visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūši) bendrovės.

Norintieji pirkti šėriis ar gauti informacijas 
kaslink mūsų bendrovės malonėsite kreiptis ypatiš
kai ar per laiškus į mūsų raštinę kuri randasi po No. 
332 Broadivay arba pas mūsų Finansų sekretorių 
Lietuvių Prekybos Bendrovėje po No. 244 Broad- 
ivav, South Boston. Mass.
suteikiame kaip žodžiu taip ir per laiškus. Mūsų raš
tinė yra atvira nuo 7:30 iki 10 vai. vakarais.

Lietuvių Mechanikų ir 
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.

ŠOKIAI
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 1 Kp.

--------- Bus-----------

SPALIO - 0CT9BER18 DIENĄ, 1919. METUOSE
LIETUVIŲ SALĖJE,

KAMPAS E ir SILVER STS., SO. BOSTON, MASS. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus. Grieš puikiausia orkestrą lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

JATUL’S ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS,

Komitetas.

Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS 

DEKLEMATORIUS.
Rinkinys naujausių juokaunų monologų, dialogų ir dekle- 

macijų. Ta knygelė yra pagaminta mūsų scenoms margumy
nus “Vaudeville” rengti. Tinkanti kiekvienoje progoje ir 
kekvienam artistui ir artistei.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome. 
Kaina vienos knygelės 30 centų. 
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.
“DARBININKĄ S,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Visokias informacijas

✓

Draugijos Temykit!
i 1

i

KILO NESUSIPRATI
MAS.

X

C.

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairfis ženklai: kokardos, žarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumo. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

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

M. A. NORKŪNAS,
«

16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

332 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 253-M. 

Gyvenimo vieta:
256 W. 3-rd Street

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiaoadynoo Gydo visokias Hr&o
1-3 P. M. 6-8 P.M. PrHkiria Aklnin®.

419 Boylston St, Sostoa, Mass.

Lietuvis Dantistas

>

DR. M. V. CASPEB 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 27.

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

■Įtr. -

PIRMOS KLESOS

j DANTISTAS

priima už pilnus $50 dolerių 
L. A. B-v.ės atstovas 

P. Bartkevičia
877 Cambridge St.,' • 

E. Cambridge, Mass.

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. <
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnSJęs pilvelis buvo. Dispepsija.! 

nevlrinlmas pilvelio, nuslabnėjfmas kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė-į 
kų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vl-S 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir ui rubežių.Į 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbt*. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bitterlo Kraujo valytojo.* 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-* 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas ■ 
lšsivali, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas Išnyko po nimuSl-i 
mui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. J 
Biteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tok| skirtumų kaip tarp! 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir esu linksmas ir 1000 sykių dčJ 
kavojn Salutaras myllstų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-a 
žjstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu-| 
taras:

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

Dantis ištraukiami ir pripil 
domi visai be skausmo, auj 
geriausiais prietaisais, aut 

naujų išra imę.
Apsaugojimui savo sveikatos vartokiteApsaugojimui savo sveikatos vartoki!:

Jatul's Anodia ....................................  $1.00
Mūsų Anodia tikrai Europiško stiprumo;

Jatul’s Capsulas .........................................................50c.
__ Nuo užkietėjimo vidurių.

Jatul’s Capudache Capsules ...................................... 50c.
Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;

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

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

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

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

mus.
Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei

katos.
Reikalaujam agentų. Duodam gerą uždarbį. 

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

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

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

Jatul's Anodia
Mūsų Anodia tikrai Europižko stiprumo;

Jatul’s Capsulas
_ Nuo užkietėjimo vidurių. 

Jatul’s Capudache Capsules
Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;

$1.00

50c.

50c.

Jatul’s dough Remedv
.. Šią mediciną mes rekomenduojam nuo kosulio ir

krutinės skaudėjimo;
Jatul’s Ext. Stomache Bitters

Visą darbą gvarantuojame

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

PRIE DORCHESTER ST.

$1.00 Valandos NedBl'.oni’b

nao 9 vai. ryta nao 10 vai. ry te
iki 8 va), vakare. ik! 4 va), v ak ar»

Duoda stiprumą ir taiso apetitą prie valgio ir
Jatul’s Trejanka

Sudėta iš gydančių šaknių.

.$2.00

50c. Tel So. Boston 270

Ir šimtai įvairių kitokių gydančių žolių galima gauti pas DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
mus. Galima susikalbėti ir lietuvisebai

Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei- ,
katos. t

Reikalaujam agentų. Duodam gerą uždarbį.
Kreipkitės žemiaus paduotu adresu.

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

pinigus 4 C Money Order’iu” arba registruotą laišką
adresuokit:

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

Boston, Mass.

Ofiso valandos:
Ryt ris iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3

536 Broadway, So. Boston.
1

vakarais 6 iki 9

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeign jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamint) dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gvdynae per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus ruo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeraminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagąl mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

KAD BŪT GRAŽIU.
Vartok tų tnostl. ji padaryt veidą 

TYRŲ, SKKAISTŲ Ir BALTA Fr* 
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. T’t. 
iaro minkštų ir baltų odų. Kaina dėtu 

: tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima «1>j» 
i popierini doleri arba stampomis.

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

VYRAI IR MOTEBYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- 
luoSfe, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

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

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

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tn reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MCRCNEY
Washington St., arti Boylston St., pirmos darys nao Gaety 

Teatro. BOSTON, MASS.
■

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

Bell Phone Dickinson 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valanda*;
Nuo 9 rito ilti 5 po pietų 

Vakarai*, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.
NedeBsmi* iki 4 no pietų.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafnea sulaiką plsaku įlinki

ma, pražilina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, angina plaukus priduoda | 
ma lems reikalinga maišia.

Dermafuga padarys ksd Jusū plie
kai bus tankus ivetnus ir skaistus. 
4 Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos ižnyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač
ia suvis dykai iSbandymui sampala.

Prisiuskite 10 c. stampomis persiun 
timo lėiu, gausi išbandymui dežiutc 
Dermafuros ir brošiūra.

ARG1L SPECIALT1ES CO
BOX 37. FHILADELPHIA. FA.




