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LIETUVOS ATSTOVY
BĖS PRANEŠIMAS.

Vasario 10 dieną š. m. A- 
merikos Anglų laikraščiuose 
patilpo gana ilgas matomai 
ofiacialis pranešimas delei 
nepripažinimo Lietuvos 
Valstybės ir kitų mažųjų 
valstybių, kurios faktinai 
yra nuo Rusijos atsiskyru
sios. Tame pranešime liko 
paskelbti du laišku Ameri
kos Vyriausybė (Statė De
partamento) prie Egzekuty- 
vio Amerikos Lietuvių Ko
miteto. Pabaigoj šio prane
šimo pasakoma jog Ameri
kos Valdžia tokios pat poli
tikos laikysis ir sulig kitų 
valstybių.

Šiame pranešime viena 
gera pusė, jog Lietuvos val
stybės pripažinimo klausi
mas liko išstumtas pirmon 
eilėn. Matomai jis yra pri
brendęs. Paskelbtieji laiš
kai primena apie tat, kaip 
į mūsų valstybę buvo pir
miau žiūrėta, bet gyvenimas 
bėga ir apie tat kaip bus to
liau, nieko aiškaus nepasa
koma. Mes tvirtai tikime 
jog susilauksime laiški] vi
sai kito turinio. Kad tai ■svei
kiau galėtų atsitikti, reikia 
visai nenustojus vilties, dar 
tvirčiau dirbti. Visas pri
pažinimo dalykas pridera 
nuo pačių Lietuvių ir jeigu 
tasai Lietuvos žmonių bal
sas yra ir bus tvirtu, jis bus, 
be jokios abejonės, išklausy
tas. Vieną sykį iškėlę savo 
vėliavą, turime ją ginti, gin
ti amžinai. Todėl nei ant va
landėlės tenekilsta abejonė 
Lietuvių širdyse. Męs esa
me tvirti—visa teisė su mu
mis. %

VILEIŠIS,
Generalis Lietuvos Atstovas

r LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS UŽGULI

MAS.
Vasario 10 ir 11 dienose 

įvyko Pittsburge Katalikių 
Federacijos atstovų susirin
kimas. Vasario 11 dieną po 

' piet į posėdį buvo atsilankęs 
į Lietuvos atstovas J. Vilei
kis, kursai Lietuvos Valstv- 

I - . ..

lius Kaupas, Bielskis, kun. Ži
lius, bet apie tai geriausia pa
aiškės iš Federacijos posėdžio 
protokolo. Čia dalykai dau
giausia rišasi su finansais, o 
finansai arba pinigai griežtai 
reikalauja detailškų skaitlinių, 
o aš per neapsižiūrėjimą jų ne
pasižymėjau.

Tik tiek atmenu, kad kun. 
J. Žilius iš jam duotų pinigų 
likusius 500 dol. sugrąžinęs į 
Tautos Fondą.

Bielskiui nuo to laiko, kuo
met jis priimdamas kapitonvs- 
tą iš rankų savo militario per- 
dėtinio tapo faktiškai nuo jo 
priklausančiu ir po teisybei 
negalėjo pildyti tų pareigi], 
kurios ant jo tarybos buvo už
dėtos, sulaikyti mokėjimą al
gos dėlto, kad jau jam turi mo
kėti algą Lietuvos valdžia, ku
riai jis tarnauja ir kurios įsa
kymus ir uždedamas pareigas 
kaipo jos militarė vienutė pri
verstas yra pildyti neatsižvel
giant—ar tas turi bent kokį 
sąryšį su tuomi tikslu kuriam 
mes jį buvome paskyrę ar ne.

Kaupui nutarta nemokė! al
gos nuo to laiko, kuomet jis 
nustojo pildyti savo pareigas, 
kurioms jis buvo išsiųstas į 
Europą ir pareikalauti iš jam 
įduotų pinigų atskaitų.

Lietuvos Misijos atsilan
kymas.

3 Vai. po pietų į posėdį Kat. 
Federacijos atsilankė Lietuvos 
misija: J. Vileišis ir kun. Jo
nas Žilius.

Lietuvos Misiją pagerbta at
sistojimu.

Posėdžio vedėjas, Federaci
jos pirmininkas, kun. J. Jakai
tis pasveikino Lietuvos Misiją 
trumpa prakalbėlė kurioje nu
rodė, kad Amerikos katalikai 
pasitiki Lietuvos valdžia, ją 
gerbia ir Lietuvos reikalams 
pinigų nesigaiėjo, nesigaili ir 
nesigailės. Kiek išgalėdami 
Lietuvos valdžią rems ir auko
mis, ir paskolos pirkimu ir kur 
bus reikalas žmonėmis.

Prie progos priminė, kad A- 
merikos lietuviams katalikams 
buvo skaudu matant, kad kaip 
kuriuose darbuose Lietuvos 
valdininkų ir net pačios Misi
jos oficialiuose atsišaukimuose 
įžeidimai katalikiškos visuo
menės. Bet to viso nežiūrint 
lietuviai katalikai Lietuvą ir 
Lietuvos valdžią, kaip lygiai 
jos Misiją Amerikoje gerbs, 
mylės ir kiek galėdami rems.

Vileišis, Lietuvos valdžios 
vardu pasveikino susirinkimą, 
padėkavojo už per Tautos Fon
dą ir kitokiais keliais suteiktą 
Lietuvai pagelbą ir trumpais 
žodžiais apibriežė Lietuvos pa
dėtį nuo tų laikų, kuomet pra
dėta tverti nuosavas valstybi
nis aparatas iki dabartinių lai- 

; kų. Akcentavo, kad Lietuvo
je įvairių pažiūrų ir partijų 
žmonės matydami tėvynei grę- 

I siančius pavojus susitaiko prie 
I bendro valstybinio darbo, pa
siekimui bendrojo siekio — 

I Laisvos Lietuvos.
, Sakė, kad jeigu kuomi ka
talikus įžeidusi Misija savo 
raštuose, tai netyčiomis per 

•neapsižiūrėjimą ir visiškai ne
turėdama noro tai padaryti. 
Esą buvęs spaudimas iš tauti
ninkų pusės ir.Misija nenorė
dama nei vienų, nei kitų įžeis
ti stengėsi laikytis vidurio, o 
jei neišlaikiusi, tai tas įvykę 
per klaidą. Ir ant toliaus mi
sija ėsą stengsis visuose tarp- 
sroviniuose amerikiečių daly
kuose būti neutralė, tik žiūrė
sianti Lietuvos valdžios labo ir

Rendos neša daugiau, kaip 
$350 mėnesyje.

Sukankant Lietuvių Dar
bininkų Sąjungai ir “Darbi
ninkui” penkiems metams, 
ineiname į savo namus.

lis atsakinėjo ir aiškino, su ge
resnėmis ar blogesnėmis pa
sekmėmis.

Patsai savaimi iškilo Misi
jos ir Lietuvos bonų klausi
mas, apie kuriuos gana deta- 
liškai ir visapusiškai svarsty
ta, bet jų galutiną nusprendi
mą palikta rytojaus dienai, 
kuomet yra pasižadėję atsilan
kyt į posėdį Liet. Misijos na
riai.

Seka Liet. Brigados, ir abel- 
nai militario pobūdžio organi
zacijų reikalai, kurie po pla
taus apkalbėjimo taip-pat, nu
spręsta atidėti rytojui galuti
nam nuosprendžiui, gavus kaip 
kuriuose dalykuose militario 
Misijos atstovo Žadeikių tam 
tikruose dalykuose reikalingus 
paaiškinimus.

Kyla Federacijos naujos 
konstitucijos klausymas, kurs 
užsitęsia iki vėlai naktį. Susi
daro lyg ir dvi atskiros grupės, 
vieni varosi, kad pertvarkvt 
visą katalikišką veikimą ir Fe
deracijos konstituciją. To vei
kimo pamatą daryti palei jau 
išdirbto pieno, o antra grupė, 
kad viskas būt daroma kitais 
pienais.

Iškyla tarpais net gana 
karštų vietoje ir nevietoje gin
čų ir išsitarimų* kartais net į- 
veliama ir asmeniškumai, luo
miniai reikalai, veliama, kaip 
vailokas į vieną kuodą demo
kratija, autoritetas, svietiš- 
kiai, parapijos, parapijonai, 
klebonai...

Po ilgi] debatavimų išrenka
ma komisija iš penkių ypatų 
pertvarkymui esančios Federa
cijos konstitucijos taip, kaip 
jie išras geriausia.

Į tą komisiją įeina šios ypa
tos: kun. P. Bučis, kun. Dar- 
gis, kun. F. Kemėšis, kun. La
pelis ir adv. Šlikas iš Phila- 
delphijos.

Tai tiek pirmąją dieną nu
veikta.

Buvo prie progos įvelti Ju

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
TARYBOS SUVAŽIAVI
MAS PITTSBURG, PA.

10 D. VASARIO.
Delegatų suvažiavo apie 40. 

Buvo kunigų, svietiški)] inte- 
lingenti] ir darbininkų. Iškarto’ 
buvo visų ūpas pakilus, bet se
sijas pradėjus apsireiškė užsi
kirtimų. Visą tą dieną netaip 
ėjo, kaip tikėtasi pradžioj. Bet 
ačiū Dievui nors į vakarą vis
kas pagerėjo.

Sesijas atidarė Fed. pirai, 
kun. J. Jakaitis, maldą atkal
bėjo prof. kun. P. Bučis.

Pradėta svarstyti katalikų 
politiški reikalai ir seka rapor
tai ir pranešimai Senosios Ta
kos pirm. Mastausko ir rašt. i 
Česnulio.

Pirmininko raportas trum- 
na<. bet aiškus. Pabriežiama 
Lietuvos reikalų Amerikos 
valdžios atstovų akyse padėtis 
ir neprigulmybės pripažinimo 
šansai.

Įspūdis darosi toks, kad Lie
tuvos neprigulmybę nuspręs 
kas kitas, o ne Amerika dėlto, 
kad Amerika į Europos reika 
lūs turi savo tam tikras pažiū
ras ii* taktiką, kuria praktiko
je vadovaujasi.

Pabriežia. kad su Liet. Fi
nansinės Misijos nariais turė
ta pasitarimai, iš kurių paaiš
kėję, kad Liet. Fin. Misija no
ri užimti Tarybos užimamą 
vietą (butą) M’ashingtone nuo 
15 d. šio mėnesio ir kaip ir pa
darytas tam tikros sutartys ar
ba tų sutarčių projektai.

Finansinius dalykus svars
tant, paaiškino Mastauskas, 
kad tautininkų Taryba jau di
džiumą savo skolos katalikų 
Tarybai atsiteisė, o likusius ža
danti tuojaus atsiteisti.

Cesnulis išduoda raportą žo
džiu. Turėt per klaidą išėjo il
goka karštai pasakyta pamoki
nanti prakalbėlė.

Pradėta daryt prie dalyko 
užklausimus, į kuriuos Cesnu-

“DARBININKO” NA
MAS VIENAS GE

RIAUSIŲ SO. 
BOSTONE.

Są-
“Darbinin-

Lietuviii Darbininkų 
jungos nariams, 
ko” skaitytojams turime pa
skelbti džiaugsmingą nau
jieną. Pereitą savaitę nu
pirkome namą, kurs yra ge
riausioje So. Bostone vieto
je ir vienas gražiausių namų 
So. Bostone. Patogiausia 
vieta spaustuvei. Namai y- 
ra plytiniai. Netrukus in- 
dėsime ”Darbininkan” jo 
paveikslą. Randai mūsų 
namas prie Broadvay po 
num. 366. Namas valdžios 
apkainuotas ant $32.000.

I

i
i

Kaip jau L. D. S. nariams 
j ir mūsų skaitytojams žino- 
' ma, tai dabar parsiduoda L. 
D. S. namo bonai po $25. Pi
nigai tuoj reikalingi. Tad 
visos L. D. S. kuopos ir visi 
mūsų prieteliai sujuskite 

Įpirkti ir platinti namo bo- 
į nūs.

bes vardu ilgesnėj prakal
boj išreiškė katalikų organi
zacijoms padėką už visą jų 

’ atliktą ir atliekamą darbą 
Lietuvos Valstvbės statvme ... J ir jų visokiariopą pagelbą 

' nukent ėjusiems nuo karo.
Savo prakalboje J. Vileišis 
nurodinėjo, jog prie dabar
tinių aplinkybių reikalingas 
yra sutartinas darbas visų 
srovių, kurios stovi už Lie
tuvos neprigulmybę ir jog 
nė viena atskira partija Lie
tuvoje šiuo momentu negali 
drįsti imti vadovavimo iš
imtinai ant savęs Lietuvos 
valstybės kuriamam j ame
darbe. Nė viena partija nė-, 
ra dabar dar taip stipri ir 
stojus darban viena partija 
sumažintų aktyvumą visų 
kitų, kurios stovi lygiu bū
du už Lietuvos nepriklauso
mybę.

Neatsižiūrint į partijinius 
skirtumus reikia surasti 
bendra elgimosi linija, kuri 
būtų priimtina visoms gru
pėms, kurios kovoja už Lie
tuvos Valstybės nepriklau
somybę.

Tuo keliu tuo tarpu ban
do eiti Lietuvos valdv’a, tok
sai takas lygiu būdu veda
mas ir Lietuvos atstovybės 
Amerikoje. Eiti tuo taku 
nėra lengva tarp smagiai į- 
sivyravusių čion partijinių 
ginčų, bet kito tako nėra.

Lietuvos atstovo kalba bu
vo priimta gausiu delnų plo
jimu. Katalikų Federacija 
tolymesniame savo posėdyje 
užgyrė Lietuvs Laisvės pa
skolą, pasižadėdama ją rem
ti. Buvo paskui padaryta 
keletą pastabų delei to, kas 
reikia padaryti, kad pasko
la eitų sparčiai, bet pamati
niai visi buvo už paskolos 
rėmimą.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius.

i

Suvienytose Valstijose 
pernai atsivertė į kataliku 
tikėjimą 23.625 nekatalikai. 

____ r
Per metus pasibaigusius 

lapkr. 1, 1919 aplankė kars
tą šv. Onos de Beaupre, Ka
nadoj 196.000 maldininkų.

Ateinantį gegužio mėnesį 
Ryme bus iškilmingas Joa
nos Arkietes pripažinimas 
šventa. Tūkstančiams fran- 
cūzų rengiama vietos apsi
gyvenimui. Šventasis Tėvas 
paskyrė komisiją surengti 
ceremonijas.

Airijoj mirė Thomas Ma- 
loney. Jis turėjo tris sūnus 
ir tris dukteris. Visi sūnūs 
yra kunigai ir visos dukte
rys vienuolės.

Kolumbo Vyčiai (Knights 
of Columbus) turi investinę 
j S. V. valdžios bonus ir ka
rės taupymo stampes $500.- 
000.000.

t

i

Užlaikymui armijos Airi
joj Anglija sunaudoja $50.- 
000.000 per metus. Ten lai
ko 43.000 kareivių.

Suv. Valstijų katalikiško
se mokyklose šiemet yra a- 
pie 2.000.000 mokinių. Mo
kytojų yra apie 50.000.

Didžiojoj karėj 65 Ameri
kos kapelionai buvo nukau
ti.

Didžiojoj karėj žuvo 3.000 j 
kunigų. Daug buvo sunkiai - 
sužeistų. _

Į LIETUVĄ UŽRAŠYK VIENINTELĮ 
DARBININKŲ LAIKRAŠTĮ

DARBININKU.”ii

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

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

“DARBININKAS” I LIETUVĄ
METAMS PENKI DOLERIAI.

Užrašyk dabar!
“DARBININKAS,”

242-244 W. Broadway, South Boston 27.

Bonai jau spauzdinami ir 
už savaitės ar truputį vėliau 
užsimokėjusiems bus išsiun
tinėjami.

Japonijos sostinėje su
streikavo 13.000 valdžios lie
jyklose darbininkų.

Troy, xV. Y. — Socialistų 
prakalbininkui Scott Near- 
ingui buvo uždrausta čia 
kalbėti.

Amerikos lenkai, tarna
vusieji Hallerio legione, da
bar uždaryti liogeriuose a- 
pie Varšavą. Jie labai ne
ramūs ir sako jau buvo pa
kėlę maištą. Dabar Suv. 
Valstijų kongrese inešta bi- 
lius, reikalaująs tuos Ame
rikos lenkus sugrąžinti A- 
merikon.

New Yorkan atplaukė iš 
Švedijos garlaivis Sobja su 
1475 tonų laikraštinės po
pieros.

Franci jos premieras Mil- 
lerand sionistams pranešė, 
jog pritaria įsteigimui žydų 
valstybės Palestinoj.

Stamford, Ct. — Du vagi
liu, kuriuodu buvo įsibrio- 
vę apiplėšti vienus namus, 
bumus, buvo tuose namuose 
poliemonų nušauti. Jie gy
nėsi ir sužeidė poliemonus.

Lenkijos Eteigiamojo Sei
mo konstitucijos komisija 
nutarė, kąd prezidentą rin
ktų seimas ir senatas.

Sulvg naujausių statisti
kų Kanadoj yra 5.610.682 
gyventojų. Iš jų katalikų y- 
ra 2.833.041.

X
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Lenin sako, jog Estoniją 
dabar esanti Kerenskio pe
riode ir kad vėliau įvyksian
ti nauja perversme, po ku
rios prisidės prie Rusijos.

Alij antai sutiko palikti 
Turkijos sultaną Konstanti
nopolyje, bet jis neturi lai
kyti armijos ir turi laikyti 
liuosus Dardanelius.

Prez. Wilson pranešė An
glijos, Franci jos ir Italijos 
valdžioms, jog jei jos išris 
Adriatiko klausimą be Ame
rikos pritarimo, tai tuomet 
Amerika atsisakys nou bile 
kokio kišimosi į Europos 
reikalus.

London. — Oficialiai pa
tvirtinta, kad Kolčakas nu
galabintas. Jisai ir pre
mieras jo kabinot:) Popelia- 
jev buvo sušaudyti vas. 7 d. 
5 vai. iš fyto. Nužudytas Ir- 
kueke. Miriop pasmerkė re
voliucinis komitetas.

Pereitą ketvergą Bostone 
ristynėse lenkų pagarsėjęs 
rfstininkas Zbyško buvo Jbe 
Stecherio įveiktas. •

Sako, jog šv. Baltramie
jaus ligoninė Londone esan
ti seniausia ligoninė pasau
lyje. Jau 800 metų, kaip ji 
įsteigta.

reikalų. Prašė visų kiek ga
lint paremti Misijos darbą su
kėlime paskolos ir kituose, ku
rie bus Lietuvos labui daromi.

Po to dar klausė gal kas tu
ri kokių užklausimų, tai pa
aiškinsiąs, bet niekas klausi
mų nekėlė.

Tuomet Misija atsisveikinu
si delnų plojimu lydima išėjo. •

Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, tam duosiu knygą už 
25 centus ar 50 centų dovanų. 
Gera proga. Naudokitės jąja. 
Kas norite užsirašyti laikraš
tį “Darbininką” į Angliją, 
kreipkitės Šiuo adresu:

A. K. MAŠINAUSKAS, 
321 Lincoln Avė., Rockford, Di

Geriausiu daiktu yra mo
kintis išminties iš kvailysčių 

F V. kitų.
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DARBININKAS

Eina iš So. Boston’o utarnlnkais, ket- 
rergais ir subatomis. Leidžia An. Lie
tuvių Rymo-Katalikų Sv. Juozapo Dar
bininkų Sąjunga.

“DARBININKAS” 
f The Worker) 

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

and Saturday by St. JosepK'» Lithuan- 
ian R.-C. Agsoeiation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:

Tearly...............................................$4.00
Boston and suburbs..........................$5.00
Foreign countries yearly .. ............. $5.00

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

AR BUS DIDIS FINAN
SINIS KRIZIS.

Amerikos finansistai, ban- 
kieriai ir pramonininkai, 
sugrįžę iš Europos, sako, jog 
Europos valstybės neįstengs 
atmokėti skolas Amerikai. O ' 
alijantai yra pasiskolinę Į 
nuo Suv. Valstijų valdžios 
apie 10 bilijonų dolerių.

Jei alijantai įstengs iš
čiulpti iš Vokietijos kontri
buciją, tai alijantai išgalės 
atsilyginti Amerikai. Gi da
lyko žinoto j ai sako, j og Vo
kieti j a neįstengs kontribuci
jų išmokėti Visa Vokietija 
esanti verta 50 bilijonų, o 
jos skolos esą 55 bilijonai 
dolerių.

Jei Europa neatmokės 
Suv. Valstijoms 10 bilijonų 
dolerių, tai išeis tas, kad šio
je šalyje kiekvienas žmogus 
neteks po $100, arba kiek
viena šeimyna po $500. Iš 
to neišeina, kad Dėdė Ša
mas neatpirks savo parduo
tus bonus. Bet bus tas kad 
mokesčiai turės padidėti.

Tad Europos finansai yra 
ant bedugnės kranto.

Vokietijos neišsimokė j i- 
mas gali skaudžiausia pa
liesti Lietuvą. Juk Lietu
voje cirkuliuoja vokiški po
pieriniai pinigai — ost-rub- 
Hai. Tai žlugimas Vokieti
jos finansų palies Lietuvą, 
jei prieš tai ost-rubliai ne
bus išmokėti auksu ar kito
kiomis vertybėmis.

Bet mums rodos, jog ne
bus taip blogai. Esame gir
dėję įvairiausių bauginimų. 
Juk kiek buvo prirašyta a- 
pie badavimą Vokietijoj, a- 
pie jos virtimą bolševikiška 
ir susidėjimą su Rusija. Bu
vo ženklų, kad galėjo tas į- 
vykti, bet neįvyko.

Todėl ir bauginančios ži
nios apie didelį Europos fi
nansų krizį, kurs skaudžiai 
Lietuvą paliestų, neprivalo 
mus perdaug gąsdinti.

likai ir įvelta polemikų. To 
biuro vedėjas Norkus matyt 
nei abėcėlės valstybiningu- 
mo nežino. Vieno polemikos 
straipsnio mes atsisakėme 
dėti laikraštin. Dabar ga
vome pasiaiškinimą dėl anų 
išsišokimų. Kad nežeminti 
Misijos to pasiaiškinimo ne
dėsime. Juk misijos biuro 
pranešimus skaitys ir Euro
poje ir dyvisis, kaip vėja
vaikiškai tie pranešimai ga
minami. Matys, kad tų 
straipsnių gamintojas mėto
mas ir blaškomas visokių vė- 
ju-

Smegeningas diplomatas, 
bei publicistas išanksto pra
mato, kaip jo raštas atsi
lieps į visuomenę. Gi apsi
rikęs mokės vyriškai apsei- 
ti.

Prašome talkon KAS GIRDĖTI LIETUVIO KOLONUOSE.

J

EDISON APIE DARBI
NINKŲ KLAUSIMA.

Garsusis Amerikos išra
dėjas Edison savo gimi
mo dienoj, kaip pereitame 
“ Darbininko ”numeryj e mi
nėta, pasakęs, jog išradi
mas daugiau automatiškų 
mašinų ir mokėjimas darbi
ninkams augštų algų, ant tų 
mašinų dirbantiems išris 
darbininkų klausimą.

Alga darbininko gyveni
me reiškia daug, bet ne vis
ką. Darbininkas yra žmo
gus, o žmogus ne vien duo
na tėra gyvas. Kad vien 
algomis darbininkų nepa
tenkinsi matosi iš to, kad 
dabar augščiausias algas 
gaunantieji darbininkai la
biausia nerimauja ir nepasi
tenkinimo rodo.

AIŠKINASI.
Lietuvos Misijos Infor- 

maci
■p '"•</

biuro keliuose pra
šė buvo įžeisti kata-

LIETUVIŠKOS PRIMICIJOS 
FRIBURGE ŠVEICARI

JOJE.
Retai kada užsieniij lietu

viams tenka turėti tokią šven
tę, kokią turėjo Friburgo lie
tuvių studentų kolonija 25 sau
sio dieną š. m. Naujai įšven
tintas kunigas Enrikas Žilevi
čius tą dieną laikė pirmąsias 
savo šv. Mišias. Į gražiai iš
puoštą Albertinumo koplyčią 
atvyko diktokas mūsų studen
tų ir studenčių būrys, svečiai 
ir konvikto (bendrabučio) gy
ventojai. Iškilmingos pamal
dos prasidėjo 8:30 vai., asi
stuojant Albertinumo R-egen- 
sui ir Primicijanto draugams. 
Apsčiai gėlėmis ir palmėmis 
apstatytas altorius, bei kon
vikto choras tinkamai puošė 
iškilmę ir kėlė atatinkamą 
šventėj dalyvaujančių ūpą.

Po pietų, 4 vai. “Cercle 
Catholiąue” salėje prasidėjo 
savybės vakarėlis-susirinki- 
mas. Čia dalyvavo be Fribur
go lietuvių jaunimo, dar keli 
kunigo primicijanto rdaugai 
svetimtaučiai, o iš vyresniųjų 
tarpo Albertinumo Regensas ir 
du universiteto profesorių. Vi
so' susirinkusių buvo 22 žmo
nės. Valandėlę pasikalbėjus, 
Gerbiamieji Svečiai išreiškė 
noro išgirsti lietuvių liaudies 
dainų. Tad p-lei O. V. skam
binant pianu, buvo padainuo
ta Tautos Himnas ir šiap jau 
įvairių dainelių.

Paskui susirinkusieji perėjo 
kiton salėn, kur buvo paruoš
ta užkandis. Čia prasidėjo kal
bos, sveikinimai ir linkėjimai. 
Pirmas kalbėjo universiteto 
profesorius K., kuris yra daug 
padėjęs kai kuriems lietuviams 
studentams ir pačiam Primici
jantui dar karo metu važiavu
siems iš Rusijos Šveicarijon. 
Toliau dar buvo kalbėta lietu
vių, francūzų, anglų ir vokie
čių kalbomis. Tarp prakalbų 
visi dainavo kunigui primici
jantui “Ilgiausių metų.” Jau 
iš to matyti, kad vakaras bu
vo turtingas, įdomus ir įvai
rus. Tas įvairumas dar padi
dėjo, kai atsikėlus nuo stalo 
ir sugrįžus į pirmąją vietą pra
sidėjo lietuviški žaislai, ku
riuose dalyvavo ir svetimtau
čiai. Tada atsirado ir jiems 
noro dar kuomi nors Savotišku 
pamarginti tą lietuvių šventę. 
Tad du amerikiečiu padainavo 
Amerikos himną ir dar porą 
dainų, o čia pat buvęs kana- 
dietis pagiedojo Kanados him
ną. Drąsūs dainininkai užsi
tarnavo gausaus delnų ploji
mo. Tada mūsų studenčių pra
šomas hungaras D-ras E... 
padainavo hungarų tautos 
himną ir kelias hungariškas 
dainas, paaiškindamas jų pra
smę ir kilmę. Gražus, aukštas 
dainininko balsas ir mums pir
mą kartą girdėta jo dainų y- 
patybė, davė tikro pasigerė
jimo ir naujų įspūdžių, kurie 
dar padidėjo, kai gerbiamas 
svečias kreipėsi į susirinkusius 
karšta prakalba, nurodyda- 

I mas bendrų lietuvių ir hunga
rų istorijos bruožą — nuolati- 

| nę kovą dėl nepriklausomybės.

PAGERINIMAS.
Mes nuolatai rūpinamės 

gerinti “Darbininko” turi
nį. Dėlto stengiamės rasti 
ir palaikyti gabių sandarbi- 
ninkų.

“Darbininkas” visuomet 
buvo pirmutinis pranešime 
svarbiausiųjų žinių Lietu
vos reikaluose. Ir dabar 
“Darbininkui” rašinėja iš 
įvairių Europos centrų Lie
tuvos veikėjai daugiau, ne
gu bile kokiam kitam laik
raščiui.

Dabar susilaukėme iš Eu
ropos ir šiaip visokių raštų. 
Veik kas numeryje esti ži
nių, tiesiog iš Europos 
“Darbininkui” atsiųstų. Y- 
pač subatinius numerius tu
rime kuo papuošti.

Bet Europos veikėjai nė
ra kokie turtininkai ir ne be 
savų darbų. Todėl jiems rei
kia atlyginti už jų darbą- 
raštus. Dauguma mūsų ben
dradarbių yra Europos aug- 
štųjų universitetų studentai. 
Kaikurie jų yra pergyvenę, 
pamatę, patyrę ir perkentė- 
ję per tuos penkis karės ir 
Lietuvos valstybės kūrimo 
metus daugiau, negu šiaip 
jau žmogus per visą savo 
gyvenimą. Pradėjusieji 
“Darbininkui” sandarbi- 
ninkauti yra augštų mokslų 
studentai ir studentės, buvu
sieji pačiame verpete aud
ringi} perversmių Rusijoj, 
Lietuvos Valstybės kūrimo 
darbe ir tt.

Kaip žinote “Darbinin
kas” įsteigtas skolintais pi
nigais. Skola turi ir yra su
lyg išgalių atmokama. Aiš
ku, kad taip dalykams e- 
sant bendradarbiams ne
lengva atlyginti. Todėl prie 
to kviečiame prisidėti L. D. 
S. kuopas, mūsų skaityto
jus ir prietelius. Sulyg sa
vo išmanymo ir išgalių pri- 
gelbėkite “Darbininkui” at
lyginti bendradarbiams. Jūs 
norite, kad “Darbininko” 
turinys gerėtų. Juo dau
giau turėsime kuo bendra
darbiams atlyginti, juo la
biau gerės “Darbininko” 
turinys. Be to tuomi pagel- 
bėsite gabiems, prakilniems 
tautiečiams baigti augštus 
mokslus.

Į “Darbininko” bendra
darbiams atlyginti fondą 
jau dėjo: 
J. J. Romanas 
A. F. Kneižis .
D. Antanavičius 
Pranas Gudas . 
Ant. Navikas .. 
Kazys Jonaitis . 
Zosia Gurkliutė

NEWARK, N. J.
Laike LDS. prakalbų A. F. 

Kneižio buvo surinkta aukų 
dėl Lietuvos katalikų demo
kratų partijos. Aukavo sekan
čios ypatos po $1.00: J. Mala
kauskas, St. Pranis, St. Mi
siūnas, P. Vaitkus, Aug. Ma- 

' tušaitis, B. Vaškevičiutė, A. 
Kazlas. Smulkių 3.75, viso 
$10.75.

Prieg tam buvo renkama au
kos dėl padengimo lėšų kalbė- 

į tojo. Sekančios ypatos auka
vo pooOc.: J. Malakauskas, J. 
Dukaitis, K. Tamkus, J. Jur- 
kaitis, P. Jocis, P. Vaitkus, J. 
Gvazdaitis, V. Bareika, A. 
Arbačiauskas, J. Tumelis, V. 
Eidukas, J. Žemaitis, J. A. Pe- 
lutis, A. Kazlas. Smulkių $778, 
viso' $14.48.

Vakaras buvo su programų. 
Publikos buvo nemažai susi
rinkę. Gaila kad daug paken
kė oras, tą vakarą buvu nege
ras. Visuomenė pilnai buvo 
užganėdinta, išskiirant keletą 
bolševikų, kurie visuomet pri
pratę save statyti pirmoje vie
toje ir kenkti geram darbui.

L. D. S. Narys.

MAHANOY CITY, PA.
1 d. vasario bažnytinėj svetai

nėj Šv. V. par. bažnytinis choras 
iš Girardvilie perstatė labai įvai
rų vakarą, kuris publikai labai 
patiko. Tas vakaras buvo su-> 
rengtas nors jauno, bet gabaus 
choro vedėjo St. Daunoro. Vei
kalą “Nastutė” vaizdino neblo
gai, bet geriausia publikai pati
ko misterija: “Žvilgsnis iš isto
rijos.” Dialogas “Tiligentas” ir 
komedija “Daina be galo.” Dai
nos solo ir duetai išėjo vidutiniš
kai, geriausia sudainavo duetą 
Ant. Santariutė ir M. Bernotaitė 

,“Ausk močiute drobeles.” Dai
nos viso choro puikiai nusisekė. 
Tikimasi, kad Girardvilles choras 
ateityje dar daugiau pasistengs 
tokių paikių vakarų surengti.

Mahanoiškis.

tos į centrą. Buvo pakelta 
klausimas ar reikalinga ir ant 
toliaus palaikyt Tautos Fondo 
skyrių. Išsireikšta, kad T. F. 
būtinai yra reikalingas, nes tik 
su T. F. galėsim paliuosuot 
mūsų tėvynę Lietuvą nuo už
puolikų ir išgausim Lietuvai 
nepriklausomybę. Tai-gi mes 
briglitoniečiai pripažįstame T. 
Fondo reikalingumą ir dirbsim 
darbą ant toliaus. Tą vakarą 
1. vo išrinkta nauja valdyba: 
pirm. V. Baliukevičia, rašt. B. 
Ajauskas, ižd. S. Dirsa, kasos 
globėjai S. Kudarauskas ir A. 
Baužinskas.

B. Ajauskas.

CICERO, ILL.
Labai man nuostabu,

$5.00
.3.00
.3.00
.2.00
.2.00
.2.00
.1.00

siryžimą kovoti kaip su vokie
čiais, taip ir su kitais perse- 
nusios Europos diktatoriais, 
jis tuom pačiu ir mūsų širdyse 
kėlė panašaus pasiryžimo jaus
mą. Kad parodžius kaip skam
ba jo gimtoj ikalba, D-ras 
E... baigė savo prakalbą hun- 
gariškai, išreikšdamas savo 
džiaugsmą ir pasitenkinimą 
dėl taip smagiai praleisto lie
tuvių tarpe vakaro.

Valandėlę dar pasikalbėjus 
ir padainavus, atėjo metas 
skirstytis. Tad sustoję būrin 
paskutinį kartą užtraukėme 
“Eisim broleliai, — eisim se
selės, namo, namo”... Pas
kui, padėkojus Brangiam Ku
nigui Primicijantui už geras 
vaišes ir suteiktą progą gra
žiai i rsmagiai praleisti vaka
rą, visi ėmė skirstytis lydimi 
geriausių įspūdžių.

Justas Žydry*.

tik 
ko-

L. R. K. RĖM. KAMPELIS.

Darbas varomas pirmyn.

Pereitoje savaitėje paskelbtas 
dovanų rinkimas turėjo būti vyk
domas liet, kolonijose su visa e- 
nergija. Nesnergija. Nes tos 
dovanos neis kam svetimam, 
musų kraujo broliams, kurie
voja už Lietuvos laisvę, deda sa
vo galvas, kad tėvynę paliuosuo- 
ti nuo aršiausio musų amžino prie
šo nagų. Taigi reiktų dėti vi
sas pastangas, kad tik kuodau- 
giausia surinkus tų dovanų.

Lietuvaičių darbas.
Visada ir visur buvo ir yra pri

imta būdas, kad merginos — mo
terys aukodavo savo šalies gynė
jams kokias bent dovanas, kurias 
gavę kareiviai suprasdavo, kad 
netik jie kovoja už laisvę, bet ir 
jų užpakalyje stovi kitokios rū
šies kariuomenė, kuri juos pasti
prina, priduoda jiems drąsos na
rsiau kariauti. Kiekviena lietu
vaitė, aukaudama dovaną Lietu
vos laisvės gynėjui, prisideda 
kartu prie Lietuvos apgynimo 
nuo priešų, nes kareivis, gavęs 
dovaną, ingiaus daugiau drąsos, 
žinodamas, kad ten toli už jurių- 
marių gyvena jo sesutės-broliai, 
kurie jį atjaučia ir jam drąsos 
priduoda.

Sveteriai.
Liet. R. Kr. skyriai, kurie bu

vo gavę sveteriams vilnų, jau 
grąžina juos numegztus. Daugu
mas skyrių prisiuntė numegztas 
gražiai pančekas, kokių butų sun
ku net krautuvėse gauti. Ačiū 
gerbiamoms lietuvaitėms už jų pa
dėtą triūsą. Kurie skyriai nurė- 
tų gauti vilnų daugiau, lai krei
piasi Centran.

Atskaitos.
Pereitą savaitę išsiuntinėjom 

atskaitas, kurie skyriai butų ne
gavę, lai kreipiasi į Centrą ir tuo- 
jaus išsiųsime.

Dar prie dovanų.
■ Renkant dovanas, butų patar
tina, kad pirštines ir pančiakos 
nebūtų storos. Plonos yra daug 
geriau. Siųlą paimti 24 numerio, 
rio. Skepečiukės kaltos ir t.t. 
Patartina, kad kiekvienas skyrius 
surinktij skaitlių aukotojų ir su
sirašę vienas jų nupirktų daiktus 
wholesale kainomis, gi paskui iš- 
skaitliuotų ir atrastų, kiek kiek
vienam reikia pinigų sudėti.

Visais reikalais kreipkitės pas:

J. Tumasonis,
L. R. Kr. Sekr.,

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Labai man nuostabu, jog 
tiek daug Ciceroj randasi ko- 
respondentų-čių, ir visis-sos 
turbūt pamiršo parašyti į lai
kraštį apie vakarą, kurį buvo 
surengę Šv. K. A. R. 9-tas sky
rius 11 d. sausio. Programą 
išpildė seserų kazimieriečių 
mokinami vaikučiai vaidino 
veikalą “Laižybos.” Taip-gi 
vienuolyno auklėtinės skambi
no ant piano ir grojo ant smui- 
kos. Toliau sekė kalba p-nios 
A. Nausėdienės, kuri gana 
plačiai išaiškino vienuolyno 
naudą ir ragino remti kiek tik 
išsigalint. Jos kalba visiems 
labai patiko. Antras kalbėjo 
gerb. kun. P. Serafinas. La
bai gerai nurodė būdą kaip ga
lima būtų sušelpus vienuolyną. 
Ant pat pabaigos užviršijo gi
liais raginimais vietinis klebo
nas gerb. kun. J. Vaičiūnas 
savo iškalbinga kalba ir paau
kodamas $35.00 dėl vienuoly
no. Girdėjau, kad ir svetainę 
davė už dyką. Todėl laimin
gas yra Cicero miestas, kad 
turi savo tarpe tokį gerą va
dovą ir patarėją, kuris taip 
visur prisideda su savo iškal
binga kalba, darbu ir auko
mis. mačiau, jog ir daugiau 
buvo aukotojų. Kaip girdėti iš 
rengėjų to vakaro, tai gryno 
pelno liks vienuolynui apie 
$150. Matyti, kad ciceriečiai 
gražiai darbuojas dėlto, kad 
jie turi gerą patarėją gerb. 
kun. J. Vaičiūną.

Tik dar vis stoka ko tokio 
nepaprasto svarbaus dalyko 
tai šito: Kada klebonas baž
nyčioj pagarsina draugijų su
sirinkimus antrą valandą, tai 
nariai sueina trečią valandą. 
Panašiai kaip tas čigonas: 
“Ateisiu rytoj, tai lauk kito 
meto tame laike,” bet man re
gis, jog ciceriečiam būtų gali
ma tas viskas pataisyti ir pa
skirtame laike sueiti ant susi
rinkimų.

t

Rytojus yra šios dienos 
mokinys.

• • •

Vynas yra vienas daiktas, 
girtybė kitas.

• # •

Nesąmonė kad kituą val
dytų tas, kurs savęs nesusi
valdo.

BRIGHTON, MASS.
6 d. vasario L. R. Kryžiaus 

Rėmėjų 213 skyrius turėjo me
tinį susirinkimą. Tapo valdy- 

i bos išduotas raportas, kad vi
sos aukos pasiųstos į centrą. 
Buvo klausimas ar ant toliaus 
veiksim šelpimui L. R. K. 
Vienbalsiai nutarta, kad ir to
liau veikti: rengti prakalbas ir 
rinkti aukas. Tą vakarą buvo 
rer kaina nauja valdyba 1920 
m. Išrinkta pirm. B. Ajaus
kas, rašt. S. Kudarauskas, ižd. 
Jonas Raudeliūnas. kasos glo
bė j vi A. Baužinska« ir S. Dir
sa.

Tai-gi broliai ir sesutės lie
tuviai, meldžiam jus užsimo- 
kėt mokestį 1 dol. į metus, ku
rie priklausote ir laukiam tų, 
kurie dar neprisidėjo prie to 
brangaus darbo.

B. Ajauskas.

Aš parašiau.

CLEVELAND, OHIO. 
Naujas Vargnininkas.

Šv. Jurgio parapijos bažny
tinis choras pradėjo kaip ant 
mielių augti, nes turi gabų 
muzikos prof. gerb. J. Čižaus- 
ką, kuris yra ne tik vienas iš 
gabiausių vargonininkų, bet 
jis yra ir kompozitorius.

Dar Lietuvoj būdamas prof. 
J. Čižauskas buvo vargoninin
ku Kaune, garsioj šv. Petro 
katedroj.

Bažnytinis choras pavasaryj 
rengiasi statyti milžinišką 
koncertą. Pelnas bus skiria
mas naujų vargonų fondui, 
kuriame jau randasi $425.60. 
Taip-gi yra pakviesta garsūs 
solistai: pp. J. ir M. Čižaus- 
kai iš Baltimore, Md. dalyvau
ti šiame koncerte. Būtų pa
geidaujama, kad kiekvienas 
jaunikaitis ir panelė turėdami 
gražų balsą eitų prie Bažnyti
nio choro giedoti, nes yra ge
riausia proga susipažinti su 
muzika ir gaidomis, taip-gi ir 
balsas lavinamas veltui.

“Vienturtė.”

MAHANOY CITY, PA.
Praeitą nedėldienį, 8 vasa

rio,. Bačkausku salėje buvo su
kviesti attsovai vietinių drau- 
gysčių su tikslu sutverti stotį 
pardavinėjimui Lietuvos Lais
vės Paskolos Bonus. Nors pa
kvietimas draugijoms buvo pa
siųstas laiškais per du syk, o 
taip-gi iš sakyklos buvo paaiš
kinta susirinkimo tikslas ir 
kviesta susirinkti koskaitlin- 
gjausia, vienok į susirinkimą 
atsilankė neperdaugiausia. 
Dauguma draugysčių nepri- 
siuntė visai savo atstovų. 
Apart atstovų nuo draugys
čių dalyvavo ir šiaip geros va
lios asujalė ypatų.

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė Bonus pardavinėti ir tam 
darbui išrinko iš tarpo susirin
kusiųjų 20 veikėjų, su tam tik
ra valdyba. Į valdybą ineina: 
J. Žaromskas — pirm., V. Ju
saitis ir A. Banevičius — vi- 
ce-pirm., Z. Rutkauskaitė — 
rašt., P. Kubertavičius ir M. 
Lapinskas — rašt. pagelb., V. 
Lapinskas — iždin., K. Diržis 
ir P. Karašauskas — presos 
komisija. Kiti-gi visi skaito
si nariais-veikėjais. Nutarta, 
kaip tik gaus iš centro instruk
cijas ir reikalingas knygas — 
tuojaus darbą pradėti.

K. D—is.

BRIDGEPORT, CONN.
Sausio 28 d. vietos lietu

viškos draugijos katalikų ir 
tautininkų (išskyrus bolševi
kus) išrinkę delegatus, kurie 
susirinkę sutvėrė. Lietuvos 
Laisvės paskolos bonų parda
vimo stotį. Komitetas suside
da iš 40 ypatų. Susitvėrus 
stočiai buvo pagarsinta lietu
viškuose ir angliškuose laikra- 
šyiuose komiteto vardai ir 
viskas nurimo. Laukia Misi
jos atvažiuojant. Mah atrodo, 
kad nereiktų laukti, o visu 
smarkumu griebtis prie darbo, 
varyt smarki agitacija ir ra
gint žmones pirkti bonus, o 
kuomet susilauksim Lietuvos 
Miisjos, kad -turėtume ką pa
rodyt, kad mes dirbam.

Mūsų gerb. klebonas kun. 
Pankus renka paskolą, bet kiti 
visi kol kas laukia patys ne
žinodami ko.

Ant Varen gatvės vertelga 
žydelis džiaugiasi, kad jam 
nereikia sniego kast, nes lie
tuviai pirkdami “ruskoje oči- 
ščenko” tai sniegą ant kojų 
nunešiojo.

Pas vieną sulenkėjusį lietu
vį buvo krikštynos, kuriose 
buvo 2 gorčiai degtinės, už ku
rią mokėjo po $50 už gorčių.

Vasario 5 d. sekmadienį šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioj laikė sumą gerb. kun. J. 
Laukaitis ir pasakė gražų ir į- 
spudingą pamokslą. Priminė 
apie Lietuvos vargus. Beklau
sant jo žodžiij ne vienam aša
ras išspaudė.

Po pamaldij susėdę automo- 
bilin su vietiniu kleb. kun. 
Pankum išvažiavo į Pitts- 
burgh, Pa. į L. R. K. Federa- 
iijos seimą. Gerb. kun. Lau
kaitis greitu laiku apleidžia A- 
meriką ir grįžta į Lietuvą. Mes 
Bridgeporto lietuviai linkini 
jam laimingai pasiekt tėvynę 
Lietuvą.

v •

Karklas.

Vedusio gyvenimas be vai
kų yra diena be saulės.

* * *
Godulystė auga, ingi j ant 

daugiau pinigų.
* * *

Papratimai jaunystės ly
di į senatvę.

* * *
Kuomet pasekmė matosi, 

tai priežastis dažnai slepia
si.

LIETUVIS
Dabintojas- Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.

I

Kantrybė yra vaistas vi
sokiai nelaimei.

K

DYKAI
8 MASTAI FILMŲ 
ARBA 400 PAVEIKS
LŲ IR SU VISAIS

BRIGHTON, MASS.
Tautos Fondo 137 skyrius 

turėjo metinį susirinkimą 6 d. 
vasario. .Pirmiausiai komite
tas išdavė raportą. Raportas

S 1

Dabinu bažnyčias ir teatrus. 
Turiu ilgą metą praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

DYKAI
REIKALINGAIS 
ĮRANKIAIS DĖL VA
RYMO MAŠINOS.

Ji yra pilnai palirbta iš 
ir vaikas gali lengvini kė- 

Mes garantuo-

čia yra tikra judamąją paveikslą mašina, 
metalo ir labai tvirta. Ji yra paprasta, katrą 
ravot šita mašina parodo paveikslus grynai ir atskirai, 
jam šias filmas, kurias mes duodam su tai mašina, kad jos yra tos pa
čios, kurios yra teisingai vartojamos.

Vienatinis skirtumas paveiksluose yra tas, kad ši mašina rodo atstu 
4-rlą pėdą paveikslus, ši mašina teisingai rodo apie 5 Ir 6 pėdą paveikslus, 
todėl ji yra reikalinga ir paranki mašina namuose vartoti, ir gali geriausia 
pavaišinti savo draugus ir visą šeimyną.

Kitos firmos parduoda šias mašinas po $10.00. Mes parduodam tą pa
čią mašiną tiktai už $4.*6 LAIKE 30 DIENŲ. Su mašina mes duodam vi
sai už dyką 8 jardus filmą ir 400 paveikslą, prie to visus reikalingus įran
kius vartojamus prie mašinos. Vėliaus 30 dieną mes pakelsim kainas, 
todėl nelaukdamas rašyk šiandien, nes rytoj bus jau pervėlu. Pasiųsk tik 
20c. stampomis ar sidabrini, likusius užmokėsi kada gausi mašiną. Mes 
turim daug [vairią rušią filmą ir parduodam po 8c. ant jardo. Ūktai dėl 
kostnmerią.



KAIP IŠLIKTI JAUNU PER VISĄ AMŽIŲ. L. D. S. REIKALAI.
Pažvelgus į visą L. D. S. or

ganizacijos gyvavimą ir nu
veiktus darbus kiek daug at
likta išplatinime geros katali
kiškos spaudos džiaugsmas i- 
ma. Paimkime kad ir tą patį 
Streikierių Fondą, kuris jau 
nevienam streikuojančiam dar
bininkui, kovojančiam už savo 
būvio pagerinimą suteikė pa
šalpą. Ir galima devynias ga
lybes išskaitliuoti naudingų 
darbų, kuriuos atliko L. D. S. 
organizacija.

L. D. S. nariai kaip tik nuo 
pradžios karės dėjo didžiausias 
aukas sušelpimui savo brolių 
ir sesučių, klojo ir kloja šim
tines ant tėvynės Lietuvos au
kuro, kad- išgauti jai laisvę ir 
neprigulmybę.

Matome nuveiktus didžius 
darbus, džiugina jie mus, bet 
dar toli gražu ne viskas, dar 
tik pusiaukelė, ant kurios jo
kiu būdu sustoti negalim. 
Priežodis asko, kad: “pradžia 
darbą gaišina.” Tai-gi broliai 
sesutės darbininkai ir darbi
ninkės, jau perėjom tą sunkią 
ir vargingą darbo pradžią, 
daug ko esam pasimokinę, 
daug ko prityrę, tad visi į dar
bą, nelaukdami rytojaus ir su 
didesniu pasišventimu vary
kim jį toliaus.

L. D. S. organizacija skaito 
kelis tūkstančius savo narių, 
bet žinant kiek lietuvių gyve
na Suv. Valstijose turėtų skai
tyti dešimtimis tūkstančių. 
Kodėl anie visi nepriguli, ar 
jiem ištikrųjų yra gerai, ar jų 
ateitis užtikrinta? Ne. Ir ko
dėl, todėl, kad jie klaidžioja 
po miglynus ir nesuranda to 
kelio, kuris juos nuvestų prie 
šviesesnės ir laimingos atei
ties, jie miega ir neturi drąsos 
pasikelti iš to letargo.

L. D. S. nariai, darbininkai 
ir darbininkės, mūsų prieder
mė yra budinti iš miego ir 
šaukti į vienybę. Pasistengki- 
me juos pritraukti prie L. D. 

Kas nenori būti sveiku ir budriu iki pat žilos senatvės? 
O yra nemažai žmonių, kurie iki pat savo paskutinės valandos 
išlaiko aiškų, budrų protą ir per visą, ilgą amžių džiaugiasi 
gera sveikata. Paklausykite, ką pasakė Amerikos darbinin
kų vadas Samuel Gompers, kuriam sausio 27 d. sukako 70 me
tų amžiaus. Jis sakė:

“Jūs klausiate, kaip aš jaučiuosi sulaukęs 70 metų am
žiaus? Teisybę pasakius mano pergyventi metai, kaip man 
išrodo, nepalietė mano jausmų. Aš dirbau iki po 1 vai. iš ry
to, išrišinėdamas uždavinį. Šį rytą aš atsilankiau pas pre
zidento pramoninę komisiją ir ten veikiau dvi valandi. Šiuos 
žodžius rašau pusantros valandos pertraukoje ir vėl bū
siu pas komisiją 2:30 vai. po pietų, žinoma su ja veiksiu 
visą popietį. Mano protas išrodo taip budriu, kaipir kada 
nors pirma ir be paliovos veikiu dėl darbininkų turėdamas 70 
meti] patyrimą ir kai dėl vilčių ir aspiracijų, kurios mane 'ak
stino jaunystėje, tai aš nei vienos jų nepraradau.

“Mes senstame tik ant tiek, ant kiek mes leidžiamės mus 
lūpinti besikraunantiems ant mūs pečių metams. Aš priimu 
prisidedančius prie mano amžiaus metus, kaipo natūrali! ap
sireiškimą ir daugiau negalvoju apie tai.

“Mano gyvenimas yra be jokio reguleriškumo'. Aš neat
simenu laiko, kuomet mano valgis arba miegas buvo nuskir
ta valanda. Vienintelis dalykas, kurs reguliavo mano valgį 
ir miegą buvo tai mano darbas.

“Prie progos priminsiu, jog darbas atima man visą lai
ką, kuomet aš nemiegu. Aš tikiu, jog darbas yra geriausiu 
žinomu vaistu žmogui. Jei mes galvojame daugiau apie ki
tų labą, negu apie savo, tai tas mus pajaunina. Tas paaksti- 
na ir uždega entuziazmą prie didesnių darbų...

“Jei žmogų rokuoti senu sulyg to, kaip jis jaučias, tai 
aš nesu daugiau kaip 40 metų amžiaus. Ir noras būti nau
dingu kitiems, ką gero padaryti savo žmonėms ir savo tautai 
yra įkvėpimas, kurs laiko mane jaunu protu ir kūnu.”

Ir jūs broliai darbininkai ir sesers darbininkės niekuomet 
nebūkite be užsiėmimo. Nedykaukite, neleiskite laisvų va
landų niekais. Griebkitės mokslo, švieskitės. Rūpinkitės sa
vo darbininkiško luomo ir savo tautos reikalais ir klausimais.

Geriausias apšvietos šaltinis yra geros knygos. Žemiau 
paduodame knygas, kurias patariame įsigyti.

Naujos Gadynės Prieaušryje. Parašė Uosis. Geriau
sias, rimčiausias ir naujausias darbininkų ir politikos klausi
mais veikalas. Kaina ....... 15c.

Sveikata. Su daugybe paveikslų, drūtuose apdaruose, 339 
pusi. Bepigu duoti rodą, kuomet viskas gerai. Bepigu išsi
gydyti iš mažos negalės. Bepigu išsisaugoti ligų, kuomet ži
nai, kaip užsilaikyti ir žinai sveikatos taisykles. Ingyk šią kny
gą kol sveikas, o nereikės lankytis pas daktarus, landyti po 
aptiekas ir gaišti darbo dienose, nes iš tos knygos išmoksi, 
kaip sveikatą užlaikyti. Kaina ........................................ $2.50

Tabakas—Nuodai. Ar rūkai ar ne, ingyk tą knygą. Jei 
nerūkai, tai ją perskaitęs, pažinsi rūkymo žalą ir mesi blogą 
paprotį. Jei nerūkai, tai perskaitęs tą knygelę, patapsi ko
votoju prieš piktžolę, atkalbinsi nuo rūkymo savo draugus, 
kurie paskui tau bus dėkingi. 35 pusi. Kaina..............   .10c.

Bažnyčia ir Mokslas. Ar tikyba ir gamtos mokslai prie
šingi vienas antram? Ar Katalikų Bažnyčia priešinga apšvie- 
tai ir mokslui ? Ar ji persekiojo mokslo vyrus ? Šie ir daug ki
tų indomių klausimų šioje knygelėje atsakyti ir faktais parem
ti. Pusi. 28, kaina..............................     10c.

Eilės — Pr. Vaičaičio. Vaičaitis yra vienas žy
miausių lietuvių poetas. Jo eilių knyga privalo būt kiekvieno 
lietuvio stuboje. Pusi. 157, kaina---------- ------------- ’... .75c.

Žydas Lietuvoje, žydai yra didžiausias svetimas gaivalas 
Lietuvoje. Žydų klausimas Lietuvoje yra svarbus. Kiekvie
nas lietuvis turi su tuo klausimu susipažinti. O tą galima pa
daryti iš minėtos knygelės. Kaina............... 10c.

Visas Svietas. Smulkios, suprantamos žinios iš gamtos 
mokslų. Iš jos geriausia susipažinti su gamtos mokslo pagrin
dais. Pusi. 155, kaina............................... 25c.

Trys Keleiviai: krikščionis, žydas ir turkas. Smagi, len
gva, pamokinanti apysaka. Kaina.................................... 45c.

Sodžionų Teologija. Parašė J. Gerutis. Gražiausia 
išdėtas Rvmo Katalikų Bažnvčios mokslas. Pusi. 285. Kaina 
tik..........................................  $1.00

Plėšikų Lindynė, arba nunešta duktė. Graži, smagi apy
saka iš Lietuvos žmonių gyvenimo. Pusi. 38, kaina........... 15c.

Moterystė ir šeimyna. Iš vokiško vertė J. Gerutis. 
Kiekvienam žmogui naudnga ir smagiai parašyta knyga. Pus
lapių 41. Kaina.............................     50c.

Materijos Keitimosi Organizmuose. Labai rimtas moks
liškas veikalas. Su pasigerėjimu skaitys ją kiekvienas mokslo 
mylėtojas. Pusi. 56, kaina............................................   30c.

Gyvenimo Gabalėliai. Talpina 13 gražių, trumpų, indo
mių apysakėlių. Pusi. 50. Kaina................................................15c.

Geras ir Blogas Auklėjimas pavyzdžiuose. Vaikelius au
ginti ir auklėti neužtenka juos kaip gyvuliukus ganyti ir val
gydinti. Juos reikia auklėti. Kad nebūtų tavo vaikeliai, kaip 
žvėriukai ingyk šią knygą ir išmok vaikelius auklėti. 
Tos naudingos visiems tėvams knygos kaina........... ............. 25c.

Geležinkelio Sargas. Graži, smagi apysakėlė. Kaina 15c; 
Geležinkelis. Visiems suprantamai aprašyta, kas ir kaip 

išrado geležinkelius. Kaina .......................................................... 10c.
Ben Hur. Tai vienas svarbiausių veikalų žmonijos istori

joj. Išversta į visokias kalbas ir į japonų kalbą. Apysaka iš 
Išganyto jaus gyvenimo. Kaina apdaruose..............................1.50

Auksinio Obuolio Istorija. Su daug paveikslų. Iš seno
vės graikų mitologijos. Tinka mažiems ir dideliems. Kaina 50c.

Pažinkime Socijalizmą. Iš visokių atžvilgių išnagrnėtas 
socijalizmas. Kaina ...........    10c.

Biurokratai. Indomi apysaka iš karės laiko Rusijos su 
Japonija. Kaina ................................................................ 25c.

Čia yra paminėtos knygos iš įvairių sričių—iš mokslo, ti
kybos, dailiosios literatūros ir socialių klausimų srities. Iš 
jų darbininkas gali visapusiškai apsišviesti. Jos visos gauna
mos “Darbininko” knygyne.

“DARBININKAS,”

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

KAI gali turėti gerą drukuojamą mašinėlę 
(Typpevvriter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su plunksna. Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems, 

negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai, tvirtai ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę

turėtų turėti kiekvienas. Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, męs ją duo
dame kiekvienam DYKAI, kas pirks musų laikrodėlį.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtą Laikrodėlį, prie 

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

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVINO AVĖ., Dept 64, CHICAGO, ILL.

DYKAI KU-KU LAIKRODIS DYKAI.

S. organizacijos. L. D. S. or
ganizacijos. L. D. S. organi
zacija nušvies miglotą kelią ir 
nuves prie šviesios ir laimin
gos ateities.

O. ir M. Apskr. Raštininkai.

PROTOKOLAS.
L.D.S. Conn. Apskričio 6-to su

važiavimo, kuris atsibuvo 18 d. 
sausio, 1920 m., šv. Kazimiero 
parapijos salėj, 295 St. John St., 
New Haven, Conn.

Kun. V. Karkauskas atidarė 
suvažiavimą su malda po tam pa
sveikino delegatus ragindamas vi
sus prie didesnio darbo ir linkė
damas geriausių pasekmių L. D. S. 
organizacijai.

Pirmiausia buvo rinkta komisi
ja peržiūrėti mandatus ir įneši
mus, išrinkta: — N. Džikas, J. 
Pavilionis ir B. Matulevičiūtė. 
Pranešė, kad visi mandatai yra 
legališkai sutvarkyti ir delegatų 
iš’viso yra 24. »

Po to sekė delegatų priėmimas. 
Šios kuopos prisiuntė delegatus: 
Nevv Haven Ct. 28 kp. J. A. Dir- 
žius, J. Rukšnaitis, M. Dzikas,
J. Jezukevičius, K. Paulukaitis,
O. S. Lepulevičiutė, J. Luksas,
M. Jokubaičiutė, V. Zavorskis.

Ansonia Ct. 43 kp. B. Belaus- 
kas, V. Višniauskas.

YVaterbury, Ct. 5 kp. O. Čer- 
nauskaitė, A. Jakštys, P. Alek
nas S. Danaitis, O. Narušis.

Nevv Britain, Ct. 36 kp. B. 
Matulevičiūtė, E. Ragauskiutė.

Naugatuek, Ct. 38 kp. V. Mo- 
tiekaičiutė, F. Malinavičia.

Hartford, t. 6 kp. P. Geležiu- 
tė, J, Pavilionis, K. Kruekas.

Toliaus buvo skaitytas proto
kolas pereito suvažiavimo, kuris 
buvo priimtas su trumpu" pataisy
mu.

Seka rinkimas valdybos vesti 
Apskr. sesijų tvarką. Išrinkta:

Pirm. A. Jakštys, vice-pirm.
K. Krucka, 1 rašt. Ona Černaus- 
kaitė, 2 rašt. B. Matulevičiūtė. 
Maršalka J. Kašėta, kuriam bu
vo suteiktas delegato balsas. Re
porteris S. Danaitis.

Raportai Apskričio Valdybos.
Pirmininkas išdavė raportą, ku

ris buvo priimtas.
Vice-pirm. nepribuvo nei ra

porto nebuvo.
Raštininkė išdavė raportą, ku

rį vienbalsiai priėmė.
Ištrauka iš iždininkės raporto. 

— Ant pereito suvažiavimo buvo
L.D.S. Conn Apskr. ižde $449,07 
Už Šerus nuošimtis $8.00

$457,07Labu
, Išlaidos.

Pienininkui už laiškus 84c.
Rast, už laiškus ir kelionės lė

šos į L. D. S. seimą 
Mass.

Iždininkei

YVorcester, 
$23,86 

$2.00

$26,70
$430.37

Y’iso išlaidų 
Iš viso pinigų yra 
Raportas priimtas. 
Organizatoriaus raportas pra

neša, kad yra aplankęs porą ko
lonijų su prakalboms, taipgi pra
nešė, kad turėjo pagelbininką P. 
Alekną. Iš organizatoriaus ra
porto pasirodė, kad yra padaryta 
išlaidos apmokėti P. Aleknai už 
prakalbas ir kelionės lėšas kas ne
buvo skirta iš Apskričio.

Nutarta šiuom kartu užmokėti 
ir pažymėti, kad tas daugiau ne
atsikartotų.

Nutarta apmokėti P. Aleknai 
$21,42 

S. M. Danaičiui organiz. $16.82

Labu $38,24
L. D. S. Conn. Apskr. Istorijos 

komisija pranešė, kad istorija jau 
yra Kalendoriui atspauzdinta. To
liaus sekė kp. raportai.

Nevv Haven 28 kp. raportas: 
Nuo pereito suvažiavimo prisirašė
4 nauji nariai. Narių kp. turi 
54, pilnai užsimokėjusių 37, su
spenduotų 17. Surengė prakal
bas 7 d. gruodžio 1919. Kalbėjo 
J. B. Šaliunas iš YVaterbury, Conn. 
Laike prakalbi} buvo pardavinė
jama katalikiška spauda knygų ir 
laikraščių iš viso išparduota už 
$5.80.

Rengiamas teatras ant suvažia
vimo po vardu “Gadynės Žaizda.”

Nevv Britain, 36 kp. raportas. 
Nuo pereito suvažiavimo prisira
šė 15 naujų narių ir vienas išbrau
ktas, pilnai užsimokėjusių yra 31. 
Buvo surengę prakalbas, kp. tu
ri įgaliojus du agentu pardavinė
ti bei platinti katalikišką spaudą, 
turi vieną organizatorių prirašinėt 
narius. Nutarta surengt prakal
bas trumpam laike.

Hartford, Ct., 6 kp. raportas. 
Nuo pereito suvažiavimo prisirašė
5 nauji nariai. Iš viso kp. turi 
49 narius. Vyrų 37 ir 12 moterų.

Pilnai užsimokėjusių yra 45. Su
spenduotų 4.

Surengė vieną balių. Ant to
liau turi užsibriežę rengti prakal
bas ir teatrą. Po Velykų nutarė 
rengti vakarienę. Taipgi nutarė 
pirkti Lietuvos paskolos bonų pa
gal išgalę.

YVaterbury, Ct. 5 kp. raportas. 
Nuo pereito suvažiavimo prisira
šė 11 naujų narių. Pilnai užsi
mokėjusių yra 175. Suspenduo
ta 17. Išbraukta 8.

Buvo surengta dvejos prakal
bos, pelno buvo $113,30.

Ansonia, t. 43 kp. raportas. 
Per 1919 m. išbraukta 3 nariai. 
Per tą patį laiką prisirašė 14 na
rių. Iš viso kuopa turi 34 narius.

Naugatuek, Ct. 68 kp. rapor
tas. Kuopa narių turi 7, ant 
toliaus stengsis kaip nors kokiu 
budu padidint kuopą ir pradėt 
prie didesnio veikimo.

Kuopų įnešimai 28 kp.
1. Kad L.D.S. Conn. Apskritis 

paaukotų iš savo iždo pagal savo 
išgalės Lietuvių Darbininkų Są
jungai. įnešimas priimtas ir nu
tarta paaukoti $25.00 iš Apskričio 
iždo.

Suvažiavimas išreiškė pageida
vimą, kad L.D.S. kuopos pasis
tengtų nors kiek paaukoti iš iždo 
arba iš pavienių narių ir kad bu
tų pasiusta Apskričio valdybai, 
kuomet bus paskelbta organe. Nu
tarta, kai kp., kurios aukos pi
nigų, kad čekius išrašytų iždinin
kės vardu, bet pasiustų raštinin
kei. Taipgi nutarta, kad kartu 
butų pasiųsta ir pasveikinimas Lie
tuvos darbininkams nuo L.D.S. 
Conn. Apskr.

2. Kad L.D.S. Conn. Apskr. pir
ktų Lietuvos paskolos Bonų. Nu
tarta pirkti už $100.00 ir cash už
mokėti.

3. Kad daržo pirkimas butų at
mestas. Nutarta, kad butų atidė
tas.

5. Kad mokėti po $1.00 į Strei
kierių Fondą. Tas palikta ant 
toliaus.

36 kp. įnešimas.
6. Kad Apskr. rengtų išvažiavi

mą ant 30 -gegužio 1920 Lietuvių 
Parke Hartford, Conn. Nutarta, 
kad butų išrinkta komisija išva
žiavimo surengt.

Komisija išrinkta iš sekančių:
P. Geležiutė, B. Matulevičiūtė, K. 
Kručkas, J. Pavilionis, taipgi jei 
bus reikalinga, kad Hartfordie- 
čiai išrinktų iš savo kuopos.

8. Kad Apskričio suvažiavimai 
butų laikomi du kartu ant metų 

ivietoje keturių suvažiavimų. Ine- 
I Šimas atmestas.

9. Kad apsvarstytų ir išneštų 

papeikimą prieš Centrą už nedavi
mą. atsakymo dėl ko netalpina ko
respondencijų, su kuriomis būna 
pasiųsta krasos ženkleliai dėl at
sakymų.

Išreikšta papeikimas prieš re
dakciją už netalpinimą korespon
dencijų. Nutarta parašyti reda
kcijai laišką. Išrinkta komisija iš 
sekančių ypatų: A. Jakštys, K. 
Kručkas ir P. Alekna.

5 kp. įnešimai:
10. Kad Centras atkreiptų aty- 

dą į veikimą Apskričio kuopų ir 
remtų jų gerus norus. įnešimas 
atidėtas.

11. Kad Centras neprivalo su- 
trugdinti Apskričio ir kuopų vei
kimą iš priežasties pašalinių dar
bų. Tas palikta laiškų komisi
jai.

12. Kad Apskr. darytų kuddid- 
žiausią agitaciją pirkime Lietuvos 
Bonų. įnešimas priimtas.

13. Kad suvažiavimas surastų 
asmenį, kuris rašinėtų organe dar
bininkiškus straipsnius. Išrinkta
P. Alekna.

14. Išnešta pageidavimas, kad 
visi L.D.S. nariai rašinėtų darbi
ninkiškus straipsnius.

15. Kad šis suvažiavimas parū
pintų kuopoms blankas raportams. 
Palikta busiančiai valdybai.

16. Nutarta, kad kiekviena kp. 
turėtų savo korespondentą.

Skaityta du laišku nuo p. F. 
Yrirako, L.D.S. centro pirm.

1) Laiške pasveikina nuo-L.D.S. 
Centro Valdybos suvažiavusius de
legatus. 2 laiškas buvo su kele
tą naudingi} patarimų ir perspėji
mų. Abu laišku buvo priimti su 
aplodismentais. Nutarta išleisti 
tikietų knygutes ant išlaimėjimo.

Nutarta leisti išlaimėjimo už 
$10.00. Nutarta išleisti ant gegu
žinės. Palikta valdybai. Kitas 
suvažiavimas nutarta laikyti Har
tford, Conn.

Sekė rinkimas Apskričio Val
dybos. Išrinkta sekanti: 
Pirm. — P. Alekna,

774 Bank St., 
YVaterbury, Conn. 

Pagelb. — E. Malinavičia, 
Naugatuek Conn. 

Rašt. — B. Matulevičiūtė,
15 Rhodes St., 

New Britain Conn.
Ižd. — P. Geležiutė,

44 Cedar St., 
Hartford, Conn. 

Organizatorius — M. Dzikas,
269 Hamilton St., 

New Haven Conn.
Suvažiavimas uždarytas su 

malda 6:30 vai. vakare.
Pirm. — Antanas B. Jakštys, 
Rašt. — Ona Čemauskaitė.

dėl jis daugiausia vartojamas profesionalų, 
kunduktorlų, inžinierių ir visų tų, kuriems 
reikalingas teisingas laikrodėlis. Jis nedaro 
skirtumo, kok| tik jus galit pirkt. Teisin
ga kaina šio laikrodėlio $18.00, bet mes per 
trumpą laiką parduodam tą laikrodėli dirbtu
vės kaina, už $9.95. Kiekvienas gali siųsti 
orderi dėl to laikrodėlio ir gaus Ku-kų laik

Kiekvienas gali siųsti orderi dėl to laiteodė- 
lio ir gaus priedo gražų Ku-kų laikrodi visai 
dovanai. Vienatinė proga jūsų gyvenime, ku
rią jus turit išnaudot Tą gražų laikrodėli ga
lit gaut nuo mus visai dykai. Jis yra tvir
tai ir gražiai padirbtas, turi 21 akmeni (je- 
wels)—gvarantuotas ant 25 metų. Jis rodo 

gerinus negu kuris kitas laikrodėlis, to

rodi visai dovanai. Mes nerelkalaujam iš kalno 
pinigų. Pasiųsk vieną doleri deposito. Kitus už
mokėsi t^da, kaip gausi laikrodėli Ir Ku-kų laikro
di. Jei jus norit turėt savo namuose Ku-kų laikro
di, pasiųsk orderj tuojaus, nes mes turim tik vie
ną tūkstanti tų laikrodžių importuotų iš Europos. 
Todėl jų pardavimas aprubežiuotas.

Neatidėliok ant ilgiau, nes gali būti per vėlu 
—siųsk orderi šiandieną.

EUROPEAN WATCH CO.,

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa-

lengvėjo. kad dabar

Mūsų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
100 auksinų. $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 3,000 60.00
300 »» 6.00 4,000 >» 80.00
400 8.00 6,000 100.00
500 • >, 10.00 9,000 »» 150.00

1,000 20.00 12,000 200.00
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

Mes jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon Ir yra išmokami j vienų 

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

mums priduoti aiškiai surašytų savo adresų ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.



VIETINĖS ŽINIOS.

REIKALAVIMAI.
PAIEŠKOJIMAI IR

Paieškau Agotos Kadziauckiu- 
tės, Suvalkų rėd., Vidugirių 
kaimo, Ponėko parapijos, Seinų 
apskričio. Pirmiau gyveno Broo
klyn, N. Y. o dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
Jonas Pituška,

218 Front St, •
Elizabethport, N. J. (17) lubų.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JE- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Kavalinas,
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Stukas, x
542 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Fin. Raftininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St.,

So. Boston, Mass.
Kasierius —

S. Gižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne

dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vaL 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po- pietų.*

SUEIKIT VISI.
Ateinančią seredą, vasa

rio 18 d. pobažnytinėj salėj, 
tuoj po bažnytinių ceremo
nijų bus mas-mitingas“ Dar
bininko” namo reikale. Vi
si} mūsų prietelių prašome 
sueiti.

DŽIAUGSMAS.
So. Bostoniečiai “Darbi

ninko” skaitytojai šoko 
augštyn išgirdę, kad namas 
jau nupirktas. Ypač visus 
užintrigavo tas, kad tame 
name yra Kovalo banka ir 
‘ ‘ Sandara. ’ ’ Abiem reikės 
kraustytis. Entuziazmas 
tarp bostoniečių didelis, pri
tarimas kuogeriausias.

KAS PASITARNAVO.
“Darbininko” namą nu

pirkti prigelbėjo adv. Kali- 
nauskis, o agentu buvo Vin
cas Jankauskas, kurio ofisas 
yra 395 W. Broadvay room 
3. Prie tos nuosavybių par
davimo agentūros yra prisi
dėję M. Karbauskas, vietos 
vargonininkas, Feliksas Za- 
leskas, Jonas Jakubauskas 
ir Jonas Morkūnas.

C AMBRIDGIEČIŲ 
PRITARIMAS.

Cambridge’io lietuviai la
bai nutįpugo, kad “Darbi
ninkas” ingijo namą. Savo 
pritarimą darbu išreiškė pe
reitą savaitę vienu vakaru 
pirko namo bonų už $800, o 
pereitą nedėlią už $600 su 
viršum.

PERSIKELIA ATGAL.
Lietuvių Prekybos Ben

drovė perkelia savo ofisą So. 
Bostonan. Iš “Darbininko” 
Į Bostoną bendrovė kėlėsi 
į dabartinę vietą vien dėl to, 
kad So. Bostone nebuvo at
sakančios vietos. Dabar kuo
met So. Bostono pasta per
sikėlė į naują namą, tai li
ko apsti vieta. Ją bendrovė 
ir paėmė. Randasi 414 W. 
Broadway. Labai patogi 
bizniui ir vietos lietuviams 
vieta. Dabar ten rengiama 
ofisai ir netrukus persikels.

LABAI ĮKLIUVO.
Tą dieną, kurioj “Darbi

ninkas” nupirko namą, tai 
“Sandaros” redaktorius K. 
Norkus buvo suareštuotas ir 
paleistas po kaucija. Bus 
traukiamas kriminalin teis
man už tariamą kun. Buka- 
vecko kriminalį šmeižtą. 
Kun. Bukaveckas buvo da
vęs pilną progą atšaukti 
šmeižtą, bet “Sandara” ne
pasinaudojo iš to. Todėl ne
pajuto, kaip Dėdės Šamo 
valdininkas paėmė už kal- 
nieriaus. Gal reikės belan
gėj pasėdėti.

ko.” Ištikrųjų tai tik Gabijos 
choras sudainavo vieną dainą, 
ant dviejt] balsų ir tik vieni vy
rai. “Gabija” taip nusmuko, 
kad neturi nei vienos mergi
nos.

“N. D.” pirm. A. Ivaškevi
čius neatėjo. Atsiuntė laišką, 
kur apgailestauja, kad vieny
bė iširo, ir su laišku prisiuntė 
$25.00.

J. Valukonis, prakalbų ve
dėju perstatė K. Jurgeliūną. 
Jurgeliūnas paaiškino, kad iš 
“N. D. Komiteto” narių nėra 
nei vieno, jie esą visi “bizi.” 
Kalbėtojus turįs parkvietęs iš 
New Yorko, didelius veikėjus, 
“Neprigulmybės Fondo” cent
ro valdybos narius.

Pirmas kalbėtojas pradėjo 
kalbėti nuo Rymo, kaip Rv- 
jnas tamsina pasaulį ir visus 
tuos žmones, kurie į jį tiki. Po 
tam pradėjo niekinti tikėjimą 
ir bažnyčią. Nuo bažnyčios 
šoko ant moterų. Sako: “Mes 
kiekvienas buvome moteries 
ysčiuje po devynius mėnesius” 
ir tt. Visi vyrai pradėjo švilp
ti,o moterys atsistoję užprotes
tavo. Sako: kalbėk apie Lie
tuvos reikalus, bonus, o ne a- 
pie moterystės dalykus. Kilo 
baisus trukšmas. Visi sodinto
jai šoko ramiųti publikos, o 
Jurgeliūnas pasakė, girdi kam 
nepatinka, tai išeikit laukan. 
Publikai pagalios apsiraminus, 
kalbėtojas sako: “Jei aš jums 
nepatinku arba mano kalba, 
tai aš daugiau nekalbėsiu” ir 
užbaigė savo kalbą.

Antras kalbėtojas aiškina 
Lietuvos istoriją. Kalbėtoji] 
pavardžių negalėjau išgirsti, 
nes Jurgeliūno silpna kalba ir 
viduryje svetainės ne viskas 
tesigirdi.

Galop Jurgeliūnas paaiški
no, kad, jei girdi bonų niekas 
neperka, tai reikia nors smul
kios kolektos padaryti, nes to
kie vakarai surengti, padaro 
daug išlaidų, apgarsinimai 
kainuoja, svetainė ir t.

Uždarydamas vakarą sako: 
“Mums šį vakarą reikėjo ma- 
žiausiia surinkti $2,000.00, o 
mes tesurinkom išviso $125.” 
Reiškia ir bonai ir aukos.

Vakaras buvo nuobodus, 
nuo pusės prakalbų žmonės 
pradėjo eiti namo. Ant galo 
paliko apytuštė svetainė.

Publika klausėsi vienas kito, 
kokie čia stebuklai atsitiko, 
kad Nuteriotų Draugų rengia
mame vakare, nėra nei vieno 
iš komiteto narių.

Tai matote, ką išgali pada
ryti vieni laisviečiai, kuomet 
katalikų nėra. Be katalikij 
laisviečiai reiškia zero (0). 
Kaip ten nebūtų, bet atskai
tas, prideramas atskaitas Nu
teriotos Lietuvos Draugų Ko
mitetas visuomenei turi išduo
ti. Aukotojai turi gauti ats
kaitas juodu ant balto. Turi 
žinoti, kaip tos darbininkų au
kos sunaudotos.

Ten buvęs.

\

DARBININKAS

ATSKAITAS DUOKITE.
Nuter. Liet. Drg. Komite

tas per “Sandarą” reika
lauja raporto iš J. J. Roma
no. Šitasai raportas visuo
menei apeina tiek, kiek per
nykštis sniegas. Bet visuo
menei labai svarbu gauti at
skaitos iš pinigų, kuriuos 
darbininkai dėjo Lietuvai 
per tą komitetą. Duokite tą, 
kas visuomenei svarbu.

NUTERIOTŲ DRAUGŲ 
PRAKALBOS.

Vasario 15 d. Municipal sa
lėj, buvo “Nuteriotų Draugų” 
surengtos prakalbos. Gi buvo 
garsinta plakatuose, kad 2 me
tų Lietuvos neprigulmybės su
kaktuvių nepaprastas koncer
tas.” Girdi “koncerto pro
gramą išpildys gabiausios vo
kai ės ir muzikalės pajėgos po 
vadovyste komp. L. Petraus-

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINES DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį ki kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. I. ston, 
Mass.

Sekantis susirinkimas bus 15 
d. vasario, 1920 m. 2 vaL po 
pietų. f *
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

Pirmininkas—
Motiejus Versiackas, 

105 Silver Street,
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm.—
So. Boston, Mass. 

Mikolas Zarkauskas,
128 Bowen Street, 

Prot Raštininkas—
Juozapas Vinkevičius,

147 W. Sixtli St., 
So. Boston, Mass. 

Finansų Raštininkas—
, Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St., ' 
Dorchester, Mass. 

Kasierius—
Andriejus Zaiieckas,

140 W. Sixtli Sstreet, 
So. Boston, Mass. 

Maršalka—
Antanas Gruodis,

550 Medford St., 
Charlestown, Mass.

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

Paieškau Juozo Moročko Kau
no gub., Panevėžio miesto, 1914 
metais gyveno Brooklyn, N. Y. Da
bar nežinau kur. Meldžiu atsišauk
ti šiuo antrašu: 
Antanina Moroekaitė,

Panevėžis,
Gertrūdos g-vė No. 1, 
LITHUANIA.

{
Ieškau tėvo Kazimiero Krasaus

ko, gyvenusio 1915 metuose mies
te Ledford, III.; prašau jo ar pa
žystamų atsišaukti šiuo adresu: 
Lithuania, Suvalkų gub., Šakių 
apskr., Rublelių valšč., . Kubilė
liai kaimas, Antanui Krasauskui.

Prašau kitų Amerikos laikraščių 
šį paieškojimą atsispausdinti.

Ieškau giminių Juozapo Lau- 
čuno ir Mikalinos Laučunukės, 
paeina iš Vilniaus rčd., Traki] 
pavieto, Žaslių valšč- ir parapijos, 
Slabados kaimo. Aš gavau laiš
ką iš Lietuvos ir turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu jų atsišaukti arba 
kas žino meldžiu man pranešti 
ant šio adreso:
Jonas Stanislauskas,

673 Ogden St.,
Bridgeport, Conn.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!

i

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Šiomis dienomis atėjo laiškas 

iš Lietuvos užadresuotas šiaip:
Į Ameriką,

242 Broadway,
So. Boston, Mass.

Nėra vardo, nė pavardės ir ne
galima suprasti kam tas laiškas 
priklauso. Atplėšus, irgi nera
dome adreso.

Iš laiško galime pažymėti štai 
ką: “Sveikinama Juzefą, gyve
name ant senos vietos Visgirduo
se, Šimanauskis vokiečių nušau
tas. Sudiev Jus tėvai ir švoge- 
ris Pranciškus Kasparavičius.

Pašto žymė “Kelmė.” Atsi
šaukite, prisiųsdami už 5c. pašto 
ženklelių persiuntimui.

“Darb.” Adui.

V f į
i

Sutverta ir inkorporuo
ta ant $50.000 kapitalo 
Rūbsiuvių Bendrovė.

Visi kriaučiai ir dirbtu
vių vedėjai malonėkite at
sišaukti kad, išvien ben
dromis spėkomis sukėlus 
kapitalą ir protiškas jie- 
gas uždėjimui dirbtuvių 
čionai ir Lietuvoje.

Rašykit:—
AMERICAN EAGLE 

MFG. CO. INC.
454 Broadway,

So. Boston, Mass.

Rengia L.D.S. 22-ra kuopa, 
Brighton, Mass. 14-tą vasario-Feb.,» 
1920, subatos vakarą, prie Užga
vėnes, Lietuvių Svetainėje, 26 
Lincoln St., Brighton, Mass. Pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Broliai darbininkai ir darbinin
kės užprašom jumis ant minėtų 
šokių, nes dar pirmi toki šokiai 
bus linksmus. Turim gerus mu
zikantus, grajis lietuvių orkestrą. 
Galėsit šokt lietuviškai ir angliš
kai.

Įžanga visai maža.
Pastaba: Mes Brightono L.d 1

p D. S. 22 kp. atsišaukiam į apielin- 
P kės L.D.S. kuopas prašydami pa- 
p remti musų šokius. Tą vakarą 
plnerengkite šokių, o atsilankykite 
$1 į 22 kp. rengiamus šokius.
p1 Rengėjai.

R.

MONTELLO, MASS.
Klaidos atitaisymas.

Vienam “Darbininko” nume- 
ryj buvo patalpinta klaida, kur 
paminėta, kad Augustas Kašėta 
aukavo $1.00. Turėjo būt $10.00.

Julius Baronas.

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

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

Paieškojimas iš Lietuvos. Aš 
Domicėlė Simukaitienė noriu suži
not apie mano mirusio vyro turtą 
Jono Simukaičio. Jis mirė Conn. 
valstijoj, 1918 metais aplink spa
lio mėnesį, jis prigulėjo prie šv. 
Kazimiero Rymo Katalikų drau
gijos ir prie šv. Petro ir Povilo 
draugijos So. Bostone taipgi turė
jo bankose pinigų ir knygų ver
tės dviejų šimtų dolerių, puikų 
gramafoną, porą auksinių žiedų 
ir auksinį laikrodėlį, taipgi turė
jo gerų ir brangių drapanų. Kas 
apie jį žinote malonėkit pranešti 
Povilui Petrauskui, Šv. Kazimie
ro dr-jos pirmininkui So, Bostone. 
244 W. Broadway, So. Boston. 
Kurį aš ingaliojau viską suieškot, 
tai kas tik žinot kur palaidotas ir 
pas kokį kleboną, malonės prisių
sti žineg aplink tai ir kas turi ban
kų knygutes.
Su pagarba Domic. Simukaitienė 

per Povilą Petrauską.

Gerb. “Darbininko” Redakcija! 
Šiuomi kreipiuosi į Tamstas nuo
lankiu prašymu įdėti savo laik- 
raštin žemiau pduotąjį paieškoji
mą giminių bei pažįstamų, ku
rie nuo' 5-6 metų neturėjo tikres
nių žiniiį apie savo gimtąjį kam
pelį Lietuvoje bei savuosius:

“Busiu labai dėkingas tam, kurs 
į mano paieškojimą atsilieps šiuo 
antrašu: Italia Roma, piazza Mar- 
gana 32-Mačiulis; prieš karą buvo 
Chicago’je brolėnas Keršuls Ado
mas iš Mičiunų, Skapiškio par., 
Ukmergės apskr., be to Philadel
phia, Pa buvo du broliu ir seserė
čia su tėvais Kazlauskais iš Pane
munėlio, Rokiškio apskr.

Kas apie juos žino, arba patįs 
jeigu tebegyvuoja, prašau labai 
atsiliepti nurodytu antrašu, su
teiksiu jums daug įdomių žinių. 
Aš tuo tarpu esmi Romoje; rude
niop'norėčiau važiuoti savuosius 
aplankyti, ir jiems ir jums naujų 
žinių parinkti, todėl laukiu Jūsų 
atsiliepiant.”

Su pagarba Jūsų
Petras Mačiulis.
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Juozas Astramskas, Suvalkų 
rėydbos, Vilkaviškio apskričio, 
Keturvalakių parapijos, kaimo Va
lavičių. 1919 m., 2 d. sausio pa
stojo liuosnoriu į Lietuvos kariuo
menę, kariavo prieš bolševikus 
atlikinėdamas žvalgo pareigas. Iš
vijus bolševikus iš Lietuvos, bu
vo pasiųstas prieš lenkus Seinų a- 
pielinkėj. Čia jis atsižymėjo sa
vo' narsumu. Begindamas Seinų 
miestą du kartu vos išliko gyvu, 
lenkai buvo apsupę, bet laimin
gai išsigelbėjo. Dabar laikinai 
nuskirtas prie generalio štabo 
Kaune. Siunčia labų dienų vi
siems pažystamiems ir draugams 
amerikiečiams.

Paieškau brolio Stepono šikš- 
niaus paeina iš Kretingos, Pad- 
varių kaimo, Pirmiaus gyveno 
Pittsburgh, Pa., o dabar nežinau 
kur.

Taipgi paieškau Aluizo Laz- 
dausko, paeina iš Kvečių kaimo. 
Su juom susirašėme prieš 10 me
tų, o dabar nežinau kur.

Aš gavau laišką iš Lietuvos ir 
jame yra svarbių reikalų. Jie 
patys ar kas kitas malonėkit atsi> 
šaukti šiuo adresu:

Marijona Giedrimaitė,
32 Pages Court,

So. Boston, Mass.

GERA PROGA LIETUVIAMS.
Tower House, Asylum St., pir

mas namas prie High School, at
daras kas vakaras nuo 7:30 iki 
9:30.

Nedėliomis nuo 3:00 iki 9:30.
Ateik kartą, ateik kitą.
Čia randasi laikraščiai, knygos, 

žaislai, muzika ir draugai.
Mayor’s Committee, 

Hartford, Conn.

POPIEROS LAIŠKAMS.
25 gatunkų popierių dėl laiškų 

rašymo tinkančių rašyt į Lietuvą, 
su visokiais gražiais pasveikini
mais ir pritaikintomis eilėmis da
bar po karės, su visokiais pavei
kslais ir su dailioms kvietkoms. 
Parsiduoda labai pigiai, 4 tuzi
nai popierų su konvertais už $1.00, 
agentams duodam gerą uždarbį. 
Adresuokit:

Agent For Religions Goods, 
P. O. Box 73, Chicago, III.

t “GYVASIS ROŽANČIUS” | 
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo- fe 

jo Rožančiaus paslapčių. Ez
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi- 

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų. S? 
js Užsisakydami pažymėkite kokių norite. fe

Pinigus siųskite su užsakymu. fe
| “DARBININKAS,” į

§ 244 W. Broadway, So. Boston, Mass. fe

VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 

JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

“Perkūnas”
/

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

PRENUMERATOS KAINA:

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

“Perkūno” Bendrovės seras $10.

Antrašas:
“PERKŪNAS,”

206 CARDONI AVĖ.,
DETROIT, MICH.

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

“Perkūnui” sandarbininkauja geriausi A- 
merikos lietuvių, rašytojai, poetai, dailininkai. 
Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyje.

SEYMOUR
Gydytojas ir Chirurgas

489 Broadway, S. Boston, Mass. 
OFISO 9-10 iš ryto, 
VALANDOS: įf

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

Telephoue S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 

Telefons So. Boston 441. 
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

Tel. S. B. 1196-W.

i

.PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

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

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadway, So. Boston, Mass.

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

1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedaliomis 1 - 3 P. M.

Tel. S. B. 1771

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

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

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

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

Valandos Nedėliomis
Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare iki 4 vai. vaka.

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

acija DYKAI
sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skandžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzamlnuoju jas 
kiekvieną sykj. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos Įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų: Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. ' Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmą, sdaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu lklšiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupĮst laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,
riauslo gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, 
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MicDONNELL, N. D.
smikaUrti ir

Ofi*o valandos:
Ryt da iki 9 vai. 

Popietę 1 iki 8 
vakarai* 6 iki 9 

536 Broadway, So. Boeton.

BeU Phon* Diclcinaaa 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BruiSL,PHaMpbia,l»a.

Lietuvi* Daktaru ir Chirurgai. 
Ofiao Valanda*;

Nu* 9 rito iki 5 po pa 
Vakarai*, Ketverge nuo 6 ii 

NedaUmi. iki 4 eepižta.

Ant randos 4 kambariai ant 
H. St., No. 173. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 185 Silver St. Ant 3-čių

aS snteitain patarimus dy- 
panaikinsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

bet visa-

DAKTARAS MORONEY

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.

. Dermafnsra raliikt p’suku (linki. 
K< priialina pleiskanas, niežėjimą 
odoa ffalTM, angina (laukus priduoda 
ma Jėnn reikalinga maista.

Dennafuga p adarys kad Jusi plau
kai bus tankui Iretaus ir skaistu*. 
** Oda Jusū galvoje bu* tyra, pleis
kana;. iinyks ant visadoa ir plaukai 
nealinn daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
ta suvis dykai ifbsndyurui sampala.

Prisiųskite M e. stsmpousis persiu n 
timo lėin. gausi iibandymui dežiute 
Dermafuros ir broiiun.

ARSIL. SPVClALTfES CO.
BOI ST. PHILADCLPMIA. PA.




