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True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 15,19181 master at Boston, Mass. on Feb. 15, Į91S 
«s reąuiręd by the act of October 6,1917

TARIASr SU KAIZERIU 
APIE LIETUVOS NE- 

PRIGŪLMYBĘ.
Amsterdam, vas. 14. — So- 

cijalistų organas Berline Vor- 
waerts skelbia, jog kanclie- 
riaus von Hertlingo ir užsienio 
reikalų ministerio Kuehlmano 
pirmuoju dalyku, nukakus 
į vyriausias kvarteras pas kai
zerį, bus tai apkalbėjimas Lie
tuvos neprigulmybės ir jos 
paskelbimas. Minėtasai laik
raštis rašo, jog tame reikale 
tuoj būsianti išleista tam tik
ra proklemacija.

True translatlon filed with the po'^t- 
mąster at Boston, Mass. on Feb. 15,1918 

, as requlred by the act of October 6,1917 
UŽPUOLIMAS GREIT

BŪSIĄS.
London. — Iš anglų pagau- 

; t tų vokiečių, nejaisvių sužino
ma, jog vokiečių, žadamasis 
ofensyvas vakariniame fronte 
jau netolimas. Daily Express 

's®^)WTO’pn^mfflęo iinijos"yra 
didi žemės plotai, kur uoliai 
daromos repeticijos didelių 
mūšių. Pėstininkai uoliai mo
kinami šauti, o Belgijoj tapo 
atidaryta keletas didelių arti
lerijos mokyklų. Viena mo
kykla tokia apšti, kur ant sy
kio galima . lavinti 20.000 ar
tileristų. Batarejos- prieš 

. “tankuH’ padidintos, o gazo 
panaudojimas būsiąs 
didesnis negu ligšiol.

. Dabar svarbus vokiečių da
lykas yra tai sužinoti priešL 
ninko jėgas. Tai dabar padi
dino dovanas už paėmimą ne- 
laisvių,' iš kurių ką būt galima 
sužinoti. ’ ’

as required by .the act of October 6,1917 
LAIVŲ REIKALAI.

Per pereitus metus Anglijos 
valdžia pastatydino laivų 1.- 
163.474 tonų įtalpos, dar da- 
pirko 170.000 tonų įtalpos.* Iš
viso Anglija ingijo per tuos 
metus 1.335.000 tonų atpildy- 
mui nuostolių dėl submarinų 
ir kitokių priežasčių per tuos 
metus. . .

NETEKO 4.050.000 TONŲ,
Stusio 18 d. G. Lambert An

glijos parlamente savo prakal
boj apreiškė, jog per 1917 me
tus Anglija pusketvirto sykio 
daugiau neteko, negu galėjo 
pastatyti. Po jo tvirtinimo 
Anglijos valdžia neužginčijo.

Žinant, kaip aukščiau mi
nėta, kiek pastatė, atrandam, 
jog nuskandinta turėjo būt a- 
pie 4.050.000 tonų.

Anglija laivų pasistatė per 
pereitus metus nuo 800.000 iki 
900.0000 tonų mažiau, negu 
pienavo.
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Vilnius Lietuvos uostinė.

Streik|s., >
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prieš

dabar

, REIKIA DAUG MAISTO.
’* Chicag-o. *Kap.;®5jr Zim- 
mermaii pasakoja, jog milžini
škos daugybės maisto reikia 
užlaikymui Amerikos kariuo
menės Francijoj.

Išmaitinimui milijono karei
vių per 30 dienų reikia:

26.000.000 svarų jautienos. 
6.000.000 svarų lašinių.

37.500.000 svarų miltų. 
3,000.000 svarų .cukraus. 
2.400.000 svarų kavos. 
973.000 svarų sviesto.

Montreal, Ca. vas. 14. —- Su
degė Grev ; ienuolvnas, kur 
buvo globojama daug našlai
čių, senelių ir sužeistų karei
vių. Gaisras kilo toje vieto
je, kur buvo vaikai. Vienuo
lės su didžiausiu pasiaukojimu 
rūpinosi išgelbėti vaikus ir se
nelius. Bet ugnis smarkiai 
plėtojosi ir 100 vaikų liko ug
nyje. Kiti visi buvo išgelbėti. 
Kareivių buvo globojama arti' 
200. O išviso su vaikais ir se
neliais ten buvo globojama ar
ti 1.000 asmenų.

v •

Italija nedaug teturi javų ir 
jei'iš užsienio nebus pagelbos, 
tai gyventojai turės maitintis 
žole ir orendžiais.

Visoje Vokietijoj ir užimto-

SMULKMENOS.
Anglijos karės taupumo ko

miteto pirm, lordas Kindersley 
atsišaukė į moteris būti taup’io-LAIVU STATYTOJAI . ‘ a, v. . . -

STREIKUI“ A pmis ir atsižadėti pažibų ir puo-
■ į i ■

New Yorke ir j Ęaltimorėj 
karpenteriai, dirbi ntiejį’prie 
valdžios užsakymai pradėjo 

'gt tie laivai 
statomi valdžiai, ųai valdžia 

kad už-

streikuoti. KadanU 
statomi valdžiai, ’di 
energingai ■ griebėsų 
bėgti kelią to streiko 'platini- 
muisi. Laivų statomą-pirm'sė- 
dis Hurįey.atsįšai^ė į štreiki- 
ninkus, kau giųztų<Tftgalyo pa
vestų savo reikalavimus val
džios aprūpinimui.

Jei nebus susitaikymo, tai 
laivų statymo dirbtuves val- 

turės paimti į savo ran- 
taip kąip kad geležinke- 
kad. paėmė.

džia 
kas, 
liūs,

Sup. Valstijų senatorius 
Weeks duoda sumanymą, kac

Šnių parėdų laike karės.
• A

Vokiečių sufrmarinas sutor- 
pėdavo Ispanijos laivą Sebas- 
tian, plaukusį New Yorkan. 
Jurininkai išgelbėti.

Vokietijoj karės pradžioj 
teatrai bų^o uždaryti. Dabar 
jie atdarii ir publiką juos la
bai lanko./ Šokių salės užda
rytos.

Vokiečiai paimtų nelaisvėn 
pirešininko oficierių nestato 
prie darbų, pas pokiečius ofi
cierių luomas' augštai . stato
mas, tai ir priešininko to luo
mo asmenis pagerbia.

PAGERBĖ MARŠALĄ.
Franeijos akademija prisky

rė maršalų Joffre’ą prie nema
riųjų Skaičiaus. Prie to skai
čiaus priskirtas ir prez. Poin- 
care. Tai yra akademija priė
mė juos į savo narius.

LAIŠKUS GABĘS OR
LAIVIAIS.

Valdžia jau beveik nutarė 
įsteigti krasos siuntinių gabe
nimų tarp Bostono ir New 
Yorko padangėmis — hydro- 
-aeroplanais.

KHydro-aeroplanai yra to
kie orlaiviai, kurie gali ore la
kioti ir jurėj plaukti.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.
Farmigton, N. H. — Penkių 

lubų namas, kur buvo John F. 
Cloutman arid Co. čeverykų 
dirbtuvė, sudegė ir padarė 
nuostolių už $200.000. 
250 darbininkų.

Dirbo

PALAIDOJO TUSCANIA 
AUKAS.

Įvairiuose Škotijos pakraš
čiuose palaidota 164 ameriko
nai pr i geru šieji skęstant Tus- 
caniai. Laidotuvėse dalyvavo 
aplinkiniai gyventojai ir An
glijos kariuomenės dalys.

.Nau joji ZHvndija iš .savo 1.- 
100.000 '■•yvi'iil ojų sumobiliza
vo 90 (>()•') kareivių nuo karės 
pradžios.
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True translatlon filed with tiie post- 
ihastCr at Bdiston, Mfls&on FeK 15/1018 

' ag reauired by the uct of October 6^1917 
NEPALEIDO ARMIJOS.
Visi Vokietijos laikraščiai 

skelbia, būk Rusijos paldžios 
išleistas įsakymas demobili
zuoti armiją tapo atšauktas už 
trijų valandų po jo paskelbi
mo, ir išleistas naujas įsaky- 

; mas, liepiantis sustabdyti pir
mąjį įsakymą. Spėjama, jog 
bolševikų valdžia -nemano to
liau sekti užsienio reikalų mi- 
nisterto Trockio dekleracijų.

True trnnslatfon flled wltii the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 15,191S 
as reouired by the act of October 6,1917 

IŠ KIEVO Į ŽITOMIRĄ.
Amsterdam. — Vienuos lai- 

kraščiai skelbia, jog Ukrainos 
Rada persikėlė į Žitomirą, (so
stinę Volinijos gub.,-80 mylių į 
pietų-vakarus nuo Kievo) ir į- 
steigė tiesioginę komunikaciją 
su centralėmiš valstybėmis.

PETRAPILIS.
Yra Petrapilyje kooperaty- 

vinė lietuvių krautuvė, kurion 
man, kaipo nariui, tenka lan
kytis. Taip tenai keista, kad 
galų gale nusprendžiau dėl jos 
ir kitiems papasakoti. Įeinant 
iš lauko stovi visuomet ilga ei
lė žmonių. Viduje—lermas,
keiksmai. Eini žmogus ar
čiau: ant stalo netvarka; mėsa 
guli su tabaku; p-lė pardavėja 
pyksta ant pirkėjų. Sukandęs 
dantis prašau makaronų svaro. 
Duoda ir liepia mokėti 3 rub. 
Protestuoju, nes tai dar ne
girdėta kaina. Barasi, varo 
lauk, pagaliau pasiklausus, 
pataiso... Žmonių eilės dar 
ilgos-ilgos, o jau krautuvė lai
kas uždaryti. Žmonėms, atke
liavusiems iš kito miesto galo, 
sakoma: “Rytoj ateisit.” Ry
toj atėjus: “Mėsos nėra!” 
— “Kada bus?”—“Ateikite į 
vakarų.” Vakare ir-gi nieko.” 
Ateina bobutė-senutė prašo 
mėsos. “Nėra.” — Nors pu
sę svaro, aš iš tolo tik dėl to 
ir važiavau.” — “Sakau, kad 
nėra.” Bobutė išeina, o aš ant. 
augo popierį pakėlęs matau i 

puikus didelis mėsos luitas gu- 
i. Kam jis buvo padėtaą, ne

sužinojau.
Valdyboje tas pats. Išrašy

ta miltų trys vagonai, išrašyta 
sviesto, žadėta visiems; atėjo 
kiek—nieks nežino; pardavi
nėjama slaptai artimiesiems. 
Girdėti, kad valdyboje Valdo 
tikrieji “darbo žmonių drau
gai.” 
kių.

Tegul juos šimts pvp- 
Tik gėda privš rusus.

Leone/} Steponavičius. 
(“Vadas”)

•. f* '

se žemėse iškabvti šitokie per- [ valdžia keltų algas klerkoms 
sergėjimai: “Būk atsargus. 
Saugok savo liežuvį. Atmink,

; klauso-jog priešininko ausys 
si.”

Hofrat 
dieninę

Berlino didžturtė 
Becker yra įsteigus 
vaikų globų, kur motinos ant 
visos dienos -gali uždyką palik
ti vaikus, eidamos darban.

) ir kitiems darbininkams sulyg 
jų šeimynas atlankys garnys.

Tesase žuvo Įeit Wray ir 
kadetas Porter, kuomet jiedu 
su aeroplanu krito iš padan
gių

Gen. Pershing iš Franeijos 
pranešė Washingtono valdžiai 
jog reikia armijoj daugiau ku
nigų. Kongrese dabar svarsto
mas bilius, kuriuo būtų skiria
ma vienas kunigas ant kas 1.- 
200 kareivių.

Vas. 15 d. sukanka 1295 die
nos nuo europinės karės pra
džios.

MISIJOS 
N0RW00D, MASS. 

TĖVAS ALFONSAS MARIA PASĮONISTAS 
Laikys Misijas nuo 

Vasario-February 17 iki 24 d. 
ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE, 

N0RW00D, MASS.
Vakarinės pamaldos ir pamokslai bus 7:30 vai. vak. 

Mišios šiokiomis dienomis 5 ir 8 vai. ryte.
Nedėliomis vakaras pamaldos 7:30 vai. vakare; 

mišios 8 ir 10:30 vai. ryte.
Tėvas Alfonsas gerai pažįsta visuomeninį lietu

vių gyvenimą ir supranta dabartinius darbininkų 
reikalus.

Tai-gi nepraleiskite progos įr išklausykite jo 
rimtus ir naudingus nurodymus.

KITN. A. DAUGTS.
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JAMES M. KEYS
350 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS..

Atsiginkite prie manęs su visokiais teismiškais rel-kalnts. Duo
du pilnas informacijas kas-link Suvienytų Valstijų {statymų.

. Per keliolik;) metų esu prityręs,, ir turSJes visokių reikalų su* 
LIETUVIAIS. HUSAIS ir LENKAIS teismuose Mnssachusetts val
stijoje. AB esu tokiame, stovyje, kad galite manimi pilnai užsiti-■ 
kPtl. Visokius teisiniširus reikalus atlieku šioje valstijoje.

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbetojų liętuvių, rusų,

j 
i! 
I!■ i 

"I- I 
lenkų ir latvių. Jeipu Jus norite turėti gerus pasekmes ir i§laiui£ti 
provų, tai ’ paveskite man. Telefonuoktte. parašykite arba pašaukite, ji 

350 BROADVVAY, SOTTH BOSTON, MASS. ’ JĮ

JAMES M. KEYS, .
Tel. So. *r >so. Boston 600. jįl

Jeigu vienas užimtas Sauk kitų.
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Sulyg kuro administracijos 
parėdymų Naujojoj Anglijo; 
panedėlių šventės dar turi tęs
tis.

Dabar yra daug 
namų, 

pigių n/.u 
Daugelis savininkų karės lai

ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patartam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

I Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją, j

t

KAS DEDASI RUSIJOJ.
Laikraštis London Times 

vas. 7 paduoda žinių apie'da
lykų stovį bolševikų rojuje. 
Trumpai atpasakojant ten taip 
dedasi:
.^Apskritai. % gyvenimas nepa

keliamas, . ,
Bolševikų valdininkų ir rau

donosios gvardijos gyventojai 
dabar labiau bijo, negu seniau 
caro žandarų ir policijos. Bol
ševikų agentai vis nauji) šuny
bių prasimano.

Kiekvienas dreba, kad nebū
tų areštuotas, apvogtas. Kra
tos namuose eina rfuolatai. Va
gia brangmenas, vekselius, at- 
plėšinėja skrynias, seifus; bol
ševikų valdžia daro “reviziją” 
visoko.

Gi kartais paprasti vagiliai 
bolševikų vardu daro, kratas. 
Bet. jie nedaug .baisesni už 
“valdiškus” bolševikus. Soci- 
jalistiškos valdžios agentų el- 
gimaisi nesiskiria nuo galva- 
zuclzių.

Petrograde keletas dienų at-. 
gal’, žulikai naktį įsibriovė į 
anglišką sandėlį prie Nevskio 
prospekto. Vienas žulikas šo
ko pro langą ir pakliuvo į mi- 
licijanto rankąs. Tas bolševi
kų agentas drėbė į artimiau
sią kanalą. O nesenai vienas 
oficieras jurininkų lydimas ė- 
jo į bolševikų kvarteras. 0- 
ficieras buvo pasodintas kalė
jimam bei Per prietelių užsis
tojimą jis gavo leidimą eiti pas 
bolševikus pasiteisinti. Tai 
jūrininkas palydovas tą ofi- 
eierą įstūmė kanalan.

Bankų bizniai apsistojo. Juo 
se šeimininkauja kareiviai i» 

i nežinėliai bolševikai. Buvu-

/

■šieji bankų klerkos atsisakė' 
dirbti su tais nemokšomis.

Visus šėrus ketina sunaikin
ti. Tai Franęijos, Anglijos pi
niguočiai, pirkusieji Rusijos 
valdžios šėrus už šimtus tūks
tančių rublių neteks pinigų.

Be tų baisių vagysčių ir per
sekiojimų seka kitos bėdos. 
Platinasi badas ir visokios li
gos.

Bolševikai daboja teisingu-' 
mą. Jei bankan nori depozi- 
tuoti 12.500 rublių, tai turi da- 

; rodyti teisingai juos uždirbęs. 
Bet nesenai Petrograde viena 
moteris derėjo nuo bolševikų 
kareivio švarką. Pažvelgus į 
pamušą, ji pamatė kruviną 
vietą ir žmogiškų plaukų pluo
štelį. Tas aišku, kaip kareivis 
buvo gavęs švarką.

Kuomet prasidėjo užgrobi
mas vienuolynų ir bažnyčių 
(cerkvių),Jai dar daugiau bai- 
senybhj prisidėjo.

Užgrobimui Aleksandro Nev
skio vienuolyno Petrograde 
bolševikų valdžia atsiuntė 12 
Raudonosios Gvardijos karei
vių įr 5 jurininkus. Vienuoly
no perdėtinis ir vienuoliai pa
sipriešino, Suskambino var
pais ir’suplauk^'^iiiiios žmo-^K 
nių. Vienas su y vėzdu tvojo 
bolševikui. Tas pašovė ITžpucr- 
liką. Tuomet kilo maišatis.* 
Bolševikų komisijdnierių ir 
dar vieną gvardijoną parmu
šė žemėn. Bet atvyko daugiau 
kareivių ir išvaikė minią.

Penki šimtai huliganų buvo 
užpuolę vyno sandėlį Petrog
rade prie Voznesenski pros
pekto. Nuo ten riaušės prasi
platino iki Aleksandrovskio 
marketo ir apvogė 14 brang- 
menų krautuvių, keturias ap- 
tiekas ir 17 drabužių krautu
vių. Atsiųsta kareiviai su mo- 
torkarais malšinti riaušininkų. 
Tie išvaikę liuliganus patys 
virto huliganais ir rubavojo 
kas buvo likę. Tose vietose 
žmonių buvo užmušta 120.

Petrogradan suplaukė daug 
paleistų vokiečių ir austrų ne- 
laisvių. Jie sako, jog jei Vo
kietijoj, kiltij revoliucija,, tai 
jokiu būdu neįvyktų panašios 
netvarkos, kaip kad įvyko Ru
sijoj. ' . .

Vengrijos Justicijos ministe- 
ris Vazsonyi parlamente kal
bėjo apie bolševikizmų. Nors 
jis yra radikališkiausias atsto
vas Vengrijos valdžioj, bet sa- 
kė, jog atsižvelgiant į tai, ką 
bolševikai daro Rusijoj, tai 
reikia bijoti visiems bolševi- 
kizmo ir neleisti rašyti užgi
nančiai bolševikus.

Per mano tarpininkystę galėsite prigelbėti badu miršt autiems jūsų broliams 

Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoje.

Pinigus Rusijos pirkite'pasmane, nes aš 0 
parduodu pagal žęmiausį dienos kursą. 2 

’ * v
Tel. Rich, 340. ?

U Bankierius Juozas Kowaliauskas į
J111 Salėm Street, Boston, Mass. jf
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ATLIKITE SAVO UŽDUOTĮ.
Prieš mus stovi du dideliu 

darbu. Jie yra taip svarbūs, 
jog visus kitus darbus atidėję 
į šalį turime rengtis prie tų 
dviejų darbų atlikimo.

Pirmas darbas yra tai ap
vaikščiosimas Tautinės Šven
tės, kovo 4 d., šv. Kazimiero 
dienos. Visos kolonijos priva
lo tą atlikti, t. y. surengti ne
dėlioj arba panedčlyje, kovo 3 
bei 4 d. vakarus su prakalbo
mis ir tinkamais kitokiais į- 
vairumais.

Antras darbas yra tai Ame
rikos Lietuvių Seimas New 
Yorke, būsiantis po Tautinės 
Šventės kovo 13-14 dd. Be 
jokio atidėliojimo visos drau
gijos bei kuopos tuoj privalo 
rinkti parinkęiausius vyrus bei 
moteris tan Seiman.

Atsišaukiame į LDS. kuo
pas, kad prie tų dviejų dar
bų jos būtų pirmos. Lai kiek
viena LDS. kuopa pasiunčia 
Seiman po tiek atstovų, po 
kiek jos gali siųsti pagal sei- 
mo rengimo komiteto nustatyk 
tas taisykles.

PASTABELĖS.
Pereitame numeryje buvo 

indėta žinutė apie tai, kad 
- Šveicarijos Lietuvių Augščiau- 

sioji Taryba inteikė Berne vi
sų valstybių ambasadoriams 
Lietuvos neprigulmybes rezo
liuciją. Kaikurie amerikoniš
ki laikraščiai padavė ilgesnę 

' apie tai žinutę, negu buvo 
‘ ‘ Darbin inke. ’ ’ Kitur pažy
mima, kad visos ambasados 
rezoliucijas priėmė ir vokie
čių ambasadorius pažadėjo 
pasiųsti Berlinan.

1 Lietuviams artinasi vis di
desni kvotimai. Reikia žiūrė
ti, kas galėtų užimti lietuvių 
universiteto katedras. “Tėvy
nėje” Šliupas išskaitliuoja lie
tuvių mokytuosius vyrus, kan- 

• didatus Į profesorius. Pasi
rodo, jog teologijoj, filologi
joj ir istorijoj geriausia stovi
me ir neblogai susilyginus su 
svetimtaučiais. Medicinoj 'bis
kį silpniau, nesimato nei patho- 
logo, nei gynelologo, chemis-

•** v*
J1 *^'darbovalandos.
Hgų valandą diriri 

duoda darbįinnlttiiį progos 
sakančiai pamfeM/ 
są jb i^kreacijds

r<J. $tai illinois valstijoje

r. ' ( - -
triukų- spėkas, užlaikydami 
sutartį tai viemir tai kitur. 
Mes stengsimės įvykdinti 
trumpesnes darbo valandas, 
jei bus galima v be nuostolių 
bei jokių išgąsčių, Bet tik
rai eisime prie to, kaip organi- 
zu'otas darbas galį ir stengsi
mės vengti streikų, ale neduo
sime skrjausti. darbininkus, 
jie privalo turėt gerą pragyve- II 
nimą, kaipo protingi žmonės. I 
Fidanri progreso keliu, atsiek- į 
rime savo reikalavimus ir vi-II 
sos aplinkybes pačios prisitai-1 
kins prie naujos daiktų tįpar- ll 
^Gyvenimo «

kad. darbininkų-padėjimas ne
ramus. Nęužsiganėdinimai nį-l 
galibūt lyginami nė prie jo
kio žmonijos istorijos laiko. Į 
Tie apsireiškimai liudija kad Į 
darbininkai reikalau ja savo Į 
teisėtų tiesų ir kad jie turės I 
jas' gauti. Pirmas ir svarbiau- I 
sis darbininkų reikalavimas, I 
paremtas patyrimu, ekonomi- I 
ja, socialiu, moraliu ir poli- I 
tišku reikalu, yra tai visuoti- I 
nas pripažinimas: Aštuonių I 
darbo valandų į dieną. I

Tegul ateina greitai toji die- 1 

na, kuomet tas viskas bus pri- I 

pažinta, nes reikš naują erą I 

žmonijos progrese, apdainuo- I 

tą dainių, aprašytą poetų, I 

sapnuotą filosofų, kovota ir ti- I 

kėtasi (viltasi) darbininkų ir I 

tikrai bus pergalėta bei inagu- I 

ruota darbo, nes darbas viską I 
pergali “labor omnia vincit.” I

F. J. J. I

kiekvienas darbininkas, dirbt 
gą > jesreacųos > kuts J
kiekvienam yrd labai reikalin- f WmkwAV° po 2.53 iki 3 ang- 
■gas; Apart to žihoBs n&M išW IR įvedus
įdirbt; m' «ėro f altuomų valandų darbą, po ge-
rjis*. pavirsta į gyvą 1teisingam aprobavimui,
Wmublari oWbo ' vaidai vieimkdubininkas
įekbki. visiems žinoma, , kadpet5!n n^hau, įkasė; Augiau 

/Anglių tonų. Ęįękyienam iš- 
te auginu, **
rinil jyflli dtfirbn nndftrvti'. Darvty-IL iki 0,^1 tOnU-:... ■ «

Panašios pastabos.pasirodė
x.- i. * i-j

7" ►*

«
k ' 4' y

r.

, £ •• ■
Amerikos Lietuvių Seimas jau nębetoli—bus kų- 1

vo 13-14 dd New Yorke. Be atkiėHcjnno rinkite de- I 
legatus. Rinkite rimtus vyru# bei moteris, sutin- I' 
kariČius remti Lietuvos neprigulmybę. I

Rinkite artimiausiuose susirinkimuose. .1
; Rašykite “Darbininkan” kas ką išrinks. Ži-, I 

nokite, jog: ... . , ’ ‘ I
.Susivienijimų, Sąjungų, Unijų Centrai' galės- Į 

siųsti tris aištovus.
Parapijos, irigipo tris.

’ Visos draugijos, kuopos, skyriai, kliubai, cho-
: rai—po Vieną; jeigu turi daug narių, tai po vieną 

nuo kiekvieno 50 narių (Delegatus gali, siųsti tik tos 
kuopos ir įkyriai, kurios ir kurie turi narių nema
žinus 25; kurie turi mažiaus, gali siųsti susidėję su 
kitomis kuopomis ar skyriais).

Kolionijos, “ kuriose draugijų nėra, arba esan
čios draugijoj atstovų atsiųsti neįstengia, tokios, 
kolionijos gali Siųsti po vieną atstovą nuo 50 lietu
vių.

Visos mūsų kolionijos lai padaro politiškus 
mass-mitingus Tautiškoje Šventėje, kovo 4 d. (arba 
kam patogiau—kitoje dienoje). Lai tuose mitin
guose išneša dėl Lietuvos Neprigulmybes rezoliuci
jas, kurias teatsiveža atstovai su savim Seiman. 
« ' Specijaliai kvietimai draugijoms, kuopoms ne
bus siuntinėjami. Per kelkraščius pakvietimas yra 
galutinas. Tad; draugijos, kuopos, parapijos lai 

• renka atstovus ir apie tai lai iŠkalno praneša Sei-

riau gali darbą padaryti;. 
bas kur kas geriau sekasi; A- . _
menkoje ypaii dirbant rnaa-į^oje AigBjojė ir kitose 
nomis didelės atidefe įtempimo r^ūlstijose. .Nors ir mašinomis 
reikalauja. Prie to i nemažo HitĮ’Mt tas.faktM.pasHidca iš 

skubrumo reikia. tMSingsę> Nis, t* apie dar-
’'■kokybę, tai nėr kę bekalbe- 

ar dvyliką valandų jabat atei- Į.«• Nuvargęs žmogus nežiūri, 
liepia ant darbinipko nervų padaryt, ale
sveikatos; 1 t tikibile. padaryk Veizint tuo-

. Praeitais- feiiais iMstaraisrm'^^lKaniu,' darbo valandos 
metais visur prasidejo reika-l ™^Prtraletij but sutrumpin- 
lavirftas trumpesnių darbo vų^ Į tos .iki aštuonių valandų; 
landų. Netik šioje š^lyje-.dįtr-f SąiHaiįais. visur norima 

 

biutnkai nori jvykinti.ašttdniųmtKmpiiitt. darbo laikų iki 
darbo valandų laikų, ale.fcTS-ĮW» tiegd^o paros. To tei
tose to paties reikalaujama. Italaujair'dabartinė eivilizaci-. 
Nūdieninė ekonomija to reika-fiia, Nes civilizacija gludo ant 
lauja. Trumpesnės darbo va- geresnio ir tobulesnio žmoni- 
landos mažina dykaduonius.] j* gyvenimo, geresnio ir _pil- 
Suteikia progą dirbti dides
niam skaitliui darbininkų. Y- 
pač ten, kur ant kelių atmainų
(šiftų) dirba.

Trumpesnės darbo valandos 
duoda darbininkui progą il
giau savo namučiuose būti,

; tų išskiriant Pocių, kaip irnČ- 
ra. Trūksta specialistų geolo
gijoj ir psichologijoj. Be rei
kalo Medicinos skyriuje Šliu- 
pas miii philad^hieiįfflme; b di po
lj, kurs yra baigęs antros kle- - ... - - r- - . .t.
sos medicinos mokyklą, kokia 
yra Temple univ. Šchool of 
Medicine. Jau čia Amerikoj 
pradedama skersakioti į jos 
prileidimą prie praktikos.

Galop Rusijos bolševikai vi
siems lietuvių soeijalistams į- 
tiko, kai ėmė užgrobineti ba
žnyčias. Kur mūsiškiai nesi
džiaugs, juk visas mūsų soci
jalistų veikimas yra tai kova 
prieš tikybą ir dvasiškiją. To
dėl kai atėjo žinios apie bolše
vikų darbus prieš Bažnyčią, 
lietuvių socijąlistai sukrykšta
vo, kai varnai dvėseleną pa
matę.

o------  ’.'-it

Bolševikai sako, jog jie ne
gali prieš austrus ir vokiečius 
kariauti, nes anie esą darbi
ninkai, kaip ir jie patys. Vie
nok tie bolševikai eina į Fin- 
landiją ir ten kariauja ir žu
do vyrus, moteris ir vaikus.*

—O----- ••

“V. L.” apie bolševikus 
kurjoziškiausia atsiliepia. Kas 
numeryje vis kitaip. Rašė, būk 
jie esą naujos tikybos nešėjai, 
o paskui pripažino, kad jie 
baisiausi persekiotojai, trečiu 
kartu rašo, kad bolševikizmas 
tai nauja gadynė. Žiūrėsime, 
kokį naują “kurjozą” “V. L.” 
išras apie bolševikus.

Lenin su savo bolševikais 
yra nelyginant kaip Spartakas 
su savo vergais-pabėgėliais, su
sirėmusiais pirmame šimtme- 
tyje su savo prispaudėjais ro
mėnais. Spartakas nebuvo 
užėmęs Romos, o Lenin buvo 
giliukingesnis. Spartakas daug 
maž tą būtų atlikęs Romoj, ką 
dabar Lenin atlieka Petrogra
de.

REIKALINGI AGENTAI RIN
KIMUI PRENUMERATŲ “DAR
BININKUI.” ATSIŠAUKITE Į 
“DARB?’ ADMINISTRACIJĄ.

v
VALNAMANIŲ MOKSLO 

BRUOŽAI.

Valnamanių mokslas pasi
rodė XVIII amžiuje. Jis sto
jo priešais formas, kuriose bu
vo nusistovėjęs tuometinis vi
suomenės gyvenimas, remia
mas tam tikrų valstybės prin- 
cipij ir tam tikrų normų, ku
rios vedė ekonominį luomų 
gyvenimą. ’

Kilnesnieji anojo laikotar
pio galvočiai buvo gyvai insi- 
tikrinę, kad Sutvertojas pa
saulį surėdė taip, kad) čia ant 
žemės žmogus atsiektų galuti
ną laimę. Savo raštais ir žo
džiais tie galvočiai mokino, 

j kad žmogus iš prigimties ge
ras, tobulas, kad visi jojo pa
linkimai ir užgaidos savaimi 
taip-gi geri, nes jais žmogų 

- apdovanojo pats Dievas, ‘ku
ris tam žmogui vien gero trok
šta. Tie gi visi vargai, ku
riuose mfltome paskendusią 
žmoniją, visos nelaimės, šuny

bės ir visokie kultūros trūku
mai eina iš to vien, kad pa
tys žmonės neleidžia žmonių 
santikiams išsivystyti ir nusi
stovėti pagal paties Dievo in- 
diegtų žmogaus prigimčiai tei
sių.

Pradėjus galvočiams gvil
denti tas Dievo duotas žmo
gaus prigimčiai teises, tiek 
padaryta visokių klaidų ir vi
sokių . nuomonių paskleista, 
kad galutinai gyvenime priei
ta prie to, jog pagarsinta žmo
nėms visų pliką lygybę ir jąja 
pasinaudojant kiekvienam pa
likta statyti laimės rūjną sa
vo vieno išgalėmis.. Darbinim 
ko gi laimė, remiama galvo
čių liuosybe ir lygybe, pakliu
vo į rankas darbdavio , ir lai
svos sutarties su juomi, kaipo 
su lygiu sau žmogumi! Anot 
valnamanių mokslo toji žmo
gaus liuosybe ir lygybė turėjo 
suteikti visuomenei grąžų būvį 
ir visuotiną laisvę, kuriai Die

i

nesnio jos reikalų aprūpinimo. 
Geras atilsis žmogui yra esen- 
cialis. c. Nenorėti suteikti pro
gos žmogui lavintis, tai reikė
tų vistiek ką nenorėti išdirb
ti geros žemės. Tas viskas už- 

______ _ _ duotų didelį smūgį civilizaci-
geriau savo šeimyną apžiurę-| JaL 

 

ti, ir tt. Iš to aišku, jog jo Trumpesnės darbo valandos, 
pragyvenimą lėšos didinasi, kaip istoriją parodo, pakelia 
Nebereikalo šiandieninių eko-1 žmoniją prie augštesnio laįps- 
nomistų esti sakoųia: “Ar dir- nio< Netik paprasti darbinin- 
bant nuo štukių ar nuo (Benų, | kėliai galėjo pagerinti savo 

būvį, bet abelnai visi žmonės. 
Padidintos , algos, pagimdė 
naujus reikalavimus. Sanita
riškas darbininkų būvis page
rėjo. Seniaus darbininkas 
buvo savo namuose it svečias.

i

mažinantis darbo vaalndoms, Į 
didinasi darbininko alga.” Tas 
pasakymas lyg keistai atrodo. 
Iš .to išeitų jei žmogus dirbtų 
tik keturias palandas, o turėtų 
gauti daugiau nė kaip kurs 
dirbtų dešimts valandų. Tas | Tamsoje išeidavo į darbą, ar- 

 

suprantama, jau gal būt perto- ba saviškius palikdavo dar 
Ii nuvažiuota į vieną pusę. Bet lovoje, parėjęs ir-gi jau ras- 
dirstelkime į 'pačių darbdavių | davo bemiegančius. Labai ma- 
patirtus faktus, o išvysime j gi šeimyniški ryšiai tarp tėvo 
naudingumą trumpesnių dar- j ir vaikų būdavo, 
bo valandų.

Pirm dešimties ir daugiau 
metų atgal, darbininkai beveik 
visur ir visose dirbtuvėse tu
rėdavo dirbti dešimts, dvyliką 

tir daugiau valandų į dieną. 
Devynios darbo valandos buvo 
tai trumpiausias darbo laikas. 
Kiek vėliaus, nekurtose vieto
se įvedus astuonias darbo va
landas, faktiškai buvo daromi 
bandymai: Tapo išrinkta, tam 
tikra komisija, kuri peržiūrėjo 
-kiek vienas darbininkas per 
dešimts valandų darbo nuveik
davo, ir potam buvo lygina
ma su kiek tas darbininkas 
per astuonias valandas pada-

vas žmogų sutvėrė. Anot jų
jų visuomenėje augščiausis 
gerbūvio laipsnis bus atsiek
tas tuomet, kuomet kiekvie
nas žmogus, tos visuomenės 
narys, galės liuesai pilnoje to 
žodžio reikšmėje vykinti savo 
užgaidas ir varyti savo t. s. 
biznį, kuris jam pačiam yra ar- 
timiausis ir geriausiai nuvo
kiamas. To-gi liuosojo veiki
mo ribas nustatys žmogui jo 
artimo teisės toje pat linkmėje.

Santykiuose darbininko su 
darbdaviu tas mokslas veda 
prie to, kadi pasinaudojant 
tariamąja lygybe ir liuosybe, 
Vienas iš kito be jękio atžvil
gio spaustų sau kuodaugiau- 
sia pęlno, virsdami kits kitam 
skaudžiausiais išnaudotojais ir 
aršiausiais priešais. Visuome
nė ir valstija savo parėdymais 
anot valnamanių, neprįpalo 
čia kišties. Savo įstatymais 
josios vien tur apsaugoti kiek
vieno nuosavybę ir rūpintis, 
kad įvykusios žmonių tarpe 
sutartys būtų šventai pildo
mos. Kiekvienas žmogus, pa
liekama pats sau. Jis yra sa-
vo. likimo vedėjų ir savo lai-

1

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLUOS 
APSKRIČIO VALDYBA.

Į mą Rengiančiai Komisijai, pažymint atstovų var- 
I dus ir kiek draugija, kuopa narių turi. Paliūdiji- 
I mo-mandato formą rasite kitoj laikraščio vietoj.
I Visokiais Seimo reikalais susižinoti kreipkitės:
I SEIMO RENGĖJAMS,
| Sta. W, Box 58, Brooklyn, N. Y.

Žemiau paduodame mandato formą, kurią rei
kia išpildyti dviejose kopijose:

PALIUDIJIMAS.
................     (draugija ar kuopa, 
iš .....................................   (iš kur?), turinti .... .na
rių, ingaliavo atstovauti minėtą organizaciją Vi-

I - suotiname Seime New Yorke Šiuos atstovus:
1)
2) •
3)
Oh I

Pirmininkas: —
, A. J. Čiginskas,

35 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Vice-pirmiainkas: — 
V.. Kudirka, 1

3 7FrankIm St., 
Norwood, Mass.

A 
i

Pirmininkas ............................
Raštininkas ............ ..............

. d.....................................mėn., 1918. m,
1

Dabar tas viskas jau iš da
lies atsimainė. Ateityje tiki
masi, kad dar labiau turės 
mainyties. Įvairios .aplinky
bės, nauji reikalavimai prie 
to verste verčia kaip darbinin
kus taip ir darbdavius. Galėt 

! geriausiai ir daugiausiai šioje 
šalyje yra pasidarbavęs su
trumpinime darbo valandų tai 
Amerikos Darbo Federacijos 
pirmininkas Samuelis Gom- 
pers, kuris ir po šiai dienai 
dar toje- dirvoje tebeveikia. 
Baigdamas vieną straipsnį a- 
pie aštuonių palandų dienoje 
darbą šiaip jis išsitaria: Mes 
nuolat organizuosime darbi-.

RaštĮninkąs: — 
V. Brodis,

71 Oakville St, 
West Lynn, Mass.

Iždininke: —
Jadvyga Dimaitė,

8 Market St., 
Brighton, Mass.

Iždo globėjai: —
A. Baužinskas,

5 Wexford St., 
Brighton, Mass.

A Vaasiauskas,
14 Moore St., 

Cambridge, Mass.

o

ANSONIA, CONN.

Vasario 10 d. buvo gražus 
vakaras, kurį surengė Anso- 
nijos suvienytos. dr-jos, pasi
kviesdami iš Waterburio “Ai
do” teatrališką kuopą. At
lošė ‘ ‘ Ėkspropriatorių. ” Vei
kalas ir vaidinimas visiems pa
tiko. Paskiau buvo suloštas 
“Miško sargas,” tas nelabai 
kaip nusisekė. Labai nege
rai, kad Ansoniečiai patys 
niekuo neužsiima. Yra nema
žai jaunimo, bet jis suvis 
apsnūdęs ir nenori nieko veik
ti. Brangus Ansonijos jauni
me! Sukilkie prie darbo, nes 
jau nusibodo snausti. Turiu 
viltį, kad šisai mano paragi
nimas nenueis ant vėjo, bet 
pasieks Ansonijos jaunimo šir
dis, ir jie pradės turėti reik
šmę visuomenės reikaluose.

Ekmenupelis.

SO. MANCHESTER, CONN.
Šios kolonijos lietuviai suju

do ruoštis į New Yorko Sei
mą. Nutarta vas. 17 d. turėti 
viešą susirinkimą kuopų ir dr- 
jų, apkalbėti Tautos reikalus 
ir išrinkti į Seimą delegatus. 
Nutarta iškilmingai apvaikšio- 
ti šv. Kazimiero šventę.

Vas 11 buvo Tautos-Fondo 
skyriaus susirinkimas. Išrin
kta Valdyba. Pirm, liko A. 
Alubecki, rašt. O. Alenskiutė, 
ižd. M. Petraitienė.

Komitetas.

NEW HAVEN, OT.

Vas. 10 d. vyčių kuopa turė- 
dailią vakarienę.. Buvoj°

susirinkę gražaus jaunimo. Bu
vo renkamos Tautos Fondui 
aukos. Sudėta $7.55.

.Mažiukas Vyčiukas.

mės viešpačiu, nieku nevaržo
mu—lžuosybės ir lygybės erd
vėse.

Tuomet kiekvieno žmogaus 
gabumai, spiriami visokių gy
venime varžytinių ir lenktynių 
einant prie laimės, savaimi 
gražiausia vystysis ir tobūlin- 
sis, skindamos kiekvienam 
žmogui iiuosą taką į laimę. 
Žmogui patogiausia parodyti 
savo galę, kuomet jojo valios 
nevaržo visokie įstatymai, 
tvarkantieji visuomenėje gy
venimo bėgį, ir tuo pačiu virs
iantieji žmogui bereikalinga 
jį slegianti našta, o net ir sun
kiu jungu.

Užviešpatavus absoliučiai vi
suotinai liuosybei, kiekvienas 
nespiriamas ir nevaržomas, pa
sirinks sau ir darbą ir vietą 
dirbti sulig savo palinkimų ir 
išgalių. Darbininkai savaimi 
natūraliai susiskirstys į tam 
tikrus būrius pagal savo’gabu
mų ir darbo reikalų, prisitai
kindami prie išdirbystės sky
rių arba kitaip sakant prie 
darbo visokių šakų ir vietų. 
Kur mažiau bus darbipinko,1 
tenai jis bus brangesnis, alga

jo bus didesnė. Tasai dalykas 
patrauks čia darbininkus iš to
kių vietą, kur jų perdaug ir 
kur alga mažesnė.

AugŠtos kainos, darbdavio 
pelnas ir brangumas Išdirbi
nių, kurių neužtektinai paga
minama, kad aprūpinti reika
lavimus, vien prisidės prie to, 
kad būtų galima tokių išdirbi
nių gaminti kuodaugiausia, 
kad jų nepritruktų.

Gi tokiuose atvejuose, kuo
met išdirbystėje užeina mažas 
pelnas, darbdaviui bus agsti- 
nas mesti tą išdirbystės šaką 
ir imti kitą, kurios išdirbiniai 
daugiau reikalaujami visuo
menėje ir tuo pat didesnį pel
ną nešą.

Darbininkas, gaudamas al
gos tiek, kiek jis naudos neša 
darbdaviui, ir būdamas pats 
suvartotoju savo dirbamo dai
kto, rūpinsis vien jau dęl savo 
naudos dirbamą darbą atlikti 
kuogeriausia.

Darbdavių lektynės, pramo
nės konkurencija perkoš pa
čius pramonininkus, palikda
ma gyvais tik tuos, kurie sa
vo išdirbiniais geriausia moka

intikti žmonių reikalavimams, svietą, atsirado mašinos, pra- 
Pilna, jokių įstatymų nevar- monija nepaprastai pakilo au- 
žoma liuosybe, apsimainant gštytt: Technika, sūsinešimo 
pramonininkams * išdirbiniais 
teisingiausiai nustato tų išdir
binių kairias, algas darbinin
kų, žemės vertę ir nuošimčius 
leidžiamųjų apyvarton kapita
lų. Liuosybei viešpataujant 
išsivystyme ekonominių jėgų 
visuomenėje kiekvienas iš at
žvilgio į savo paties naudą rū
pinasi tuo, kas labiausia liečia 
visuomenės reikalus, ir tokiu 
būdu su mažu jėgų įtempimu 
prieinama prie gražių pasek
mių. Pagerinimas ekonominio 
žmonijos būvio tiesioginiai pri
klauso nuo naturalės niekelio 
neliečiamos liuosybės.

Valnamanių mokslas daug 
prisidėjo prie panaikinimo vi
sokių kliūčių, pagal kurių ne 
visiems žmonėms buvo, leidžia
ma žemę valdytį jis padėjo 
panaikinti vergiją ir baudžia
vą, palengvino vystymąsi pra
monijos, jo dėkai įsigyveno 
asmens liuosybe visuomenėje, 
liuosybe mokslo atėjo, žmoni
joje sparčiai ėmė skleistis ap-

įrankiai ir komunikacijos bū
dai pasiekė įstabumo. Visuo
menėje turtai atsirado ir tur
tuolių luomas išdygo. Visuo
menė taip tapo apakintą ta 
valnamanių liuosybe, lygybe 
ir teisybe, jog nesugebėjo su
prasti ir tos nelaimės, kurią 
valnamaniai savo gražiais 0- 
baįriais atnešė visuomenei. A- 
pakinta kapitalų šviesa visuo
menė nematė, .jog greta įsiga
lėjusios pramonijos ir nepa
prastų turtų pavėsyje atsirado 
tų pačių valnamanių mokslo 
dėkai milijonai proletarijato, 
beturčių^darbininką, kuriuos 
skelbiamoji liuosybe ir lygybė 
ir einanti čia teisybė padare 
kapitalo vergais po Šiai dienai 
išnaudojamais.

J. D.

BRIDGEPORT, CONN.
Vas. 10 d. DLK. Vytauto 

dr-ja apvaikščiojo 20 metų 
gyvavimo sukaktuves. *

Svajonių Vergė.
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kįrtyfąs įvairiems tikslams: 
kuopos reikalams, šv. Roko 
bažnyčios vargonams ir šutai- 
symuL naujos- spenerijos, sve
tainėj. Pilnųjų blaivininkų, 
kuopa Jar ir.toHaus žada pa
rodyti savo veiklumų. Da
bar ypač. Gavėnios lūike, bus 
patogiausia rengti tam tikslui 
prakalbas, paskaitas ir t. t. 
Velytina kuogeriausių pasek
mių tam gražiam darbui.

Merkines Pilietis.

DU BOIS, PA.
Matydami nepaprastų judė

jimų ir veikimų Lietuvos Vy- 
. čių kituose miestuose ir mies

teliuose nenori apsileisti ir vie- 
tiniai vyčiui. Nuo pat pra
džios savo susispietimo į kuo- 

\pų jie Čia irgi veikia kiek ga- 
fi, juda kaip išmano, Su
rengę jau nevienų gražų prog
ramų. pereitų metų, puikiai 
pasirodė jau ir šį metų su savo 
nepaprastais gabumais, Įvai
rus ir visus džiuginantis jų 
programas pasirodė sausio 6 
dienųsekančiai:

1. Vyčių veikimas — kun.
M. J. Urbonas,

2. L. V. Himnas — L. V.
Choras,

3. “Laiškas” sulošė J. Kve- 
deraviče ir M. Urboniutė,

4. “Į Mano Kankles” — de- 
klemavo.^K. Navickiute,

5. . “ Jonukai Bernužėli” — 
padainavo T. Mikniutė ir Š. 
Stefanavičiute,

*6. Praeis” — padeldemavo
V. Ribinskiutė,

7. Lietuvos Himnas — L. V.
Choras. |

8. “Baisus Sapnas” — šulo- merika Pirtyje,”
šė Z. Damanskis, J. Ješkaus- sumanė atlošti patys Liet, 
lūs, S. Vaisietaitė ir F. Kar- Kliubo nariai. Bekampio ro- 
tavičiutė. lę paėmė ir gana puikiai išpil-

9. “Tykiai, Tykiai” su- dė J. B. Mikelionis, Bekam-
dainavo Z. Damanskis ir D. pienę naturališkai nudavė Oną 
Mikelioniutė. Mikelionienė. Agota, jų duk-

10. “patarimas vaikinams” tė buvo gabi p-lė J. Rakauskiu-
— pasakė T. Mikniutė. tė. Vinco, siuvėjo rolę pui-

11. “Trys Sesytės” — L. V. kiai atliko A. Kardišauskas.
Choras. Kitos veikiančios ypatos buvo

12. “Kokį Rinktis” — dėklė- sekančios: Antanas — A. Mi-
mavo D. Mikelioniutė. kelioms, Faibčikas — J. Kale-

13. “Daina be Galo” — lošė da, Piršlys — J. Mikelionis, 
J. Šiupienis, Z. Damanskis, J. Piemenukas -- J. Mikelioniu- 
Ješkauskis, J. Karaniauskas, ] kas, Žydas — J. Radzevičius. 
J. Rakauskiutė ir O. Biliutė. Dauguma lošėjų pasirodė vos

14. “Laba nakt visiems” — pirmu sykiu ant scenos, te-
L. V. Choras. čiaus parodė savo nepaprastus

Vietiniai lietuviai matyt gabumus ir nekurie atliko sa- 
daug prijaučia Liet. Vyčiams, vo dalis tikrai artistiškai. 

..........Liet. Svetainė buvo pilnutė, Nors šaltis buvo kaip tik 
nors oras, buvo labai prastas, pakenčiamas, vienok žingei- 
Nuo pradžios iki pat pabaigai džių žmonelių prisirinko stebė- 
publika užsilaikė labai rimtai, tinai daug ant to vakaro ir da- 
kritiškai tėmydama kiekvienų vė Liet. Kliubui nemažai pel- 
vyčių pasirodymų ant scenos, no.
Matyt kadi visi buvo užganė- Be minėto veikalo daugiau 
dinti. Garbė vyčiams už jų nieko nebuvo kaip tik monolo- 
darbštumų ir surengimų gra- gas “Viskas ant vienos gai
žių ir linksmų vakarų! vos,” kurį tikrai atsakančiai

U. iš Du Bois. pasakė p-lėJDna Biliutė.
-i--------------  Minėtas Kliubas užganėdi-

MONTELLO, MASS. nęs visus atsilankiusius ir pil- 
Vasario 3 d. vietine Blaivi- nai pasitenkinęs savo pirmu 

ninku kuopa iškilmingai ap- pasekmingu pasirodymu ant 
vaikščiojo savo metinę Šventę, scenos, pradėjo jau rengtis prie 
Iš vakaro visi priėjo išpažin- pasirodymo su kitu veikalu—

• ties, gi ant rytojaus laike iš- “Vagis” po Velykų, 
kilmingų šv. mišių, atlaiky- Į Du Boisietis U.
tij jų intencijai vietinio kle
bono, kun. K. Urbanavičiaus, 
priėjo prie šv. Komunijos in 
corpore. Mišios buvo už dū
šių mirusio nario a. a. Vincen
to Juškos. Tų patį vakarų bu
vo surengtas programas, ku
rio pagaminimu užsiėmė p-lės 
V. Kuodyče ir V. Žebrytė.
Programas buvo gražus ir į- 
vairus.
gaitės sudainavo 
vyne mūsų, 
navyčius 
kurioje 
blaivybės 
pasaulyj, 
atras “7 
kurį suorganizavo kuopos pir-1 Išrinko delegatus į visuotinų 
mininkė p-lė O. M. Kašėtaitė. seimų.
Dainavo “Vabalninko choras? Vasario 3 d buvo gusirin. 
kurj sudarė keturios giedorkos kimag 134 kuopog SLEKA ir 
is Razancinio choro. L. B. D. Išrinko tris delega-

? o* Itus (kaip jie vadinas? Red.)
’ - kantaitę, S. Gngiute ir M. Ak- L visuotinų Amerikos lietuvių 

stmiute sulose du dialogu ĮšTew Yorkan šaukia-
. pasmerkiančiu neblaivų gyve- Taip-gi nutarė prisidėti

mmų ir nurodančiu, kad blai- prie rengiamo Tautos Fondo 
vybė būtinai reikalinga kiek- bazaro< Išrinkta valdyba ir 
vienam žmogui, kurs nori sa- |aukų surinkta $i6.00. Taip- 
vo gyvenime įvykinti dorų ir gį jaUg prisižadėjo daiktų pa- 
gerbuvį. Panelė.M. Raipai-1 aul<avLti, ypač merginos pasi-
tė sudainavo keletu dainelių. žymgjOt Bazaras prasidės po 
Keletas jaunų mergaičių gra- Velykų subatoj. 
žiai padeldemavo ir tuom va- „ New Yorkas ir Brooklynas 
karas užsibaigė. Žmonių pn- .neturi užtektinai anglies. O 
ėjo pilna svetainėj kas. paro- kaįp įanke Sibiro šaltis, 
do, kad Motitellieciai pradeda peĮ angiių stokos jau 6 die- 
suprasti blaivybės reikalingu- nas šventėm. Dabar jau lai
mų ir užjaučia tam naudingam kraščių netekom. Mat strei- 
judėjimui. kuoja jų pardavėjai, reika-

Pelno atliko gražaus, su- laųja už 100 kopijų nupiginti 
viršum 40?doĮ. Jis bus pas-'20c.

DU BOIS, PA.
Sulaukę Naujų Metų Du- 

Boisiečiai lietuviai pradėjo Šį- 
tų naujo, būtent, rodytis 
ant scenos su sceniškais veika
lais. Mat su Naujais Metais, 
pasidėkojant veikliems vieti
nio Lietuvių Kliubo nariams, 
persimainė visa Lietuvių Sve
tainės vidujinė išvaizda. Ta
po įtaisyta nauji pagrindai, 
supirkta scenerija ir įvesta e- 
lektrikos šviesa: Tas viskas 
tadi ir silkele tų naujų dvasių 
tarpe vietinių lietuvių.

Visopirmiausiai ant Naujų 
Metų pasirodė ant scenos “A- 

Tų veikalų

BROOKLYN, N. Y.

Sausio 7 d. Vyčių 41 kuo
pos įvyko mėnesinis susirinki
mas. Prisirašė keletas naujų 
narių, taip-gi nutarė sureng
ti Užgavėnėms šeimyniškų va- 
kalėlį. Bus vaidinama veika- 

’llas “Daktaras iš prievartos.” 
. - v ’ Atsisakius p. J. ZeroliuiKeturios mažos mer- •. • _ v. ,<<T. nuo vadovavimo mažiukams

,, , e~ vyčiukams, kuris per tris me-
/-111’ i* tus darbavosi, jo vieton tapo

Prakalbe£> išrinktas p. M. Razanauskas, 
statistiskai nurodė kadmokin^žaigl ir dek]e_ 
plėtojimąsi, visame ••
Buvo suloštas te-‘ 

Nepasisekė Marytei,” A. Gojelis.

_WIO0KTO^ . (ttaukg : Karvelėlį, MMadąJsoą^Ęstatfeykė visuotina, su,f «i>ABBINiNKO'‘' ADMriHSTRAGljOS-ATSKAITA.Už
Keturi lietuviai išvažiavo į Smagu**,yra (BlUe Danubesinnkimųapkalbet apie ren-Į™**Tvrrn'Tr t tvpasi h 1017 titt SATTRTn i A icia— W Kmiriir Daina: (iš gĮąmų šteino so-F®® ’*' * * *

‘seminarijon" — mokytis ant Fausto Soldier chorus) O LĮe- cijalistai ir apie pusantro tau- ! t i
^kunigų” ir būti tuojMicke- tttva (iŠ Opįęos- Htalfo)Be-to tininkorir nutąrė kadį Lietu- w T." 
•” —“ -------- UvrfVŽnUiML. ‘‘O™Hlvat nereiMa neuriMlmvhės. I ® pašalintus spaudos.darbus.

” prenumeratas.. . r.........
, pav, egz. “Darbininko,” ... >

” apgarsinboms “Darb,”
” parduotas knygai , z....
r Centro. ., . v r * .* <*., •, $ , >,, * •,

. Persiųtimui pinigai ir T, F. . /... ...
Smulkių ineįgų už laikraščius, krasos ženkle

lius .ir 1.1.

Lawrence, Mas 
“seminąrijon”

vičiaūs.“išVentinti?’# Jįe y-jbuVovylų karietas,- /‘Gifcžil^^ 
rų: šleinis, Gehiotįs, Štdč-įgamta?1 malėnrar4 skambejb 
kus, Baronas. 1 Solo p-lė M.Kižiutė irJuttfs Koncertas ir prakalbos. ;

Naujienos svarba tarną kad Mališauskas i rp. L. Vašaus- Vasario 3 d. Tautos Fondo
Šie žmonės Čion gyvendami jo-Įkas gražiais savo atsižymėjo 52 skyrius surengė koncertų 
kio tikėjimo nepraktikavo. Ge- balsais. - stt prakalbomis, dainas išpil- i
niotis ir Šleinis T. M D. N. A Mergįnų,vįenų choras nepa- de So. Bostono Šv. Petro para- 
ApskriČio valdybos* nariai, ! prastai pasirodė y“ Jaunimo [ pijos <*hnrn narini po yndovys— 
taip-pat jiedu yra ir Sandaros dainoj’’ muzikavo. Gounodo. I tą p. M Karbausko. '
nariai ir organizatoriai. Sto- I Galutinai Operetė “Lietuvis-1 Kalbėjo vietinis kleb. kun. 
čkus buvo sugrįžęs namon iš kas Milijonierius” tapo atlik- a Daugis apie Lietuvos laisvę I 
tos Mickaus “katedros,” bet, ta gerai,'' ypač Milijonierius, jr ragino visus aukaut į Kale- 
naujų, rezoliuciją padaręs, vėli Jurgis Mališauskas, Joniene [ dinį laisves Fondų ir užbaig-Į 
iskeliavo gyventi po “vysku- j M, Kunauskiute ir-Jievutė I damas savo kalbų pųts aukavo į 
po ’ ’ valdžia. Baronas • tai Į M, Kižiutė išpildė savo rolės $5.00, antras kalbėjo' p. A. F. 
nuo senai geidė važiuoti Vai- puikiai, na'., ir kiti kaip K. Kneižis, ragino siųsti delega- 
paraison mokytis. Bet dabar[Moroža, Janulevičius, Jure- tus į seimų. -— 
jam proga esanti garesnė. Į ‘

Į Kalėdinį lais-| 
vičiuš, Kižiš, žinojo savo UŽ- įves fondų surinkta $27 su cėn- 

* 1 „ ’> Tai-gi valio tais.
Stoškus namuose sakė: “Kad[pittstono jaunimas! Daugiau Vasario 11 d. buvo sureng- 

tokių vakarų. Ypač reikia tas vakaras^ rengė idėjinės [ 
tarti ačiū p. L. Vasauskui vie- dr-jos: LDS. 3-čia kuopa, Liet. 

( tiniui vargonininkui ir žinia Vyčių 27. kuopa, Mot. Sų-gos 
visam chorui, kurie surengė kuopa. Sudainuota keletą]

tokį vakarų. dainų, pasakyta deklemaeijų
Vargo Bernelis, ir taip visokių pamarginimų.

Žmonių atsilankė nedaug
Darbininkas.

randasi mulkių, kurie dar ti
ki, tai galima tuom ir pasi
naudoti.”

Naujiena.

BALTIMORE, MD.
Sausio 27 d. 1918 m. įvyko

1 viešas susirinkimas tų, kurie 
aukavo po dolerį ir daugiau 
į Tautos Fondų. J. S. Vasi
liauskas paaiškino apie Lietu
vos laisvės išgavimų, 
kta nauja valdyba, pateko 
pirm. J. S. Vasiliauskas, pą- 
gelb. A. Mondravickis, rašt. 
P. Bukevieius, ižd. J. Petkus, 
iždo globėjai: S. Dulskis ir 
Iz. Balčiūnas, koresponden
tai J. Karalius ir P. Bukevi- 
čius.

Antras susirinkimas įvyko
10 d. vasario. Pašaukta ra
portas iš senos valdybos. Iž
dininkas nieko nepranešė. Pa
sakė, kad keli doleriai pas jį 
randasi ir be knygų peržiūrė
jimo jis negali pasakyt kiek. 
Pirm, pranešė, kad senasis 
raštininkas atsisakė knygas >a- 
tiduot naujam raštininkui ir j 
raportų neduosiąs iš piniginio 
stovio. Išrinkta komisija pa- Apskričio susirinkimas atsi
prašyt nuo jo knygas. Jei ne- bus nedelioj ’ 
duos, tai kitokiu budo reiks 1918. ,Bv. Jurgio parap. sa- 
ieškot. Toliaus buvo perskai- Įėję, 32-ros ir Auburn Avė., 
tyta Brooklyn, N. ,Y. Tautos 4-tų vai. po pietų. Visos kp. 
Fondo skyriaus atsišaukimas malonėkite prisiųsti savo de- 
apie Šv. Kazimiero dienos pa- legatus ant šio susirinkimo 
rengimų. Pavesta valdybos kadangi yra daug svarbių da- 
nuožiurai. Apkalbėta politiš-1 lykų svarstymui, 
kas seimas, kuris įvyks 13-14 
dd. kovo New Yorke. Nu
skirta trys delegatai siųst iš 
T. F. skyriaus, nes yra narių 
160 aukavusių nemažiau dole
rio. Išrinkta atstovai P. Bu- 
cevičius ir J. Čiplinskas tre
čias bus išrinktas sekančiame 
susirinkime. Pirm., ragino _____
kuodaugiausiai parašų siųsti I Domininkų Vičų išrinko į sei-IV. Karvovskas. 
į “Draugo” redakcijų, kur pa- mo delegatus, 
liečiama Lietuvos klausimus 
su atsakymais. H

Išrinkta komisija iš trijų | kyklų. 
asmenų dėl dviejų korespon
dentų, kurie tarpe savęs su
sikirtę visaip Baltimorės lietu
vius parapi jonus “Darbinin
ke” šmeižia vadindami' bolše
vikais ir tt. Toliau sekė mė
nesinis mokėjimas į Tautos 
Fondų išgavimui Lietuvai lai
svės.

J. Karalius.

NEWARK, N. J.
Šv. Cecilijos choras paren-1 . |

ge koncertų- 3 d. vasario. Iš į . į
šalies dalyvavo sekanti chorai: HOT SPRINGS, ARK. •

Išrin-[Birutės iš Harrisono, bažnyti- ^ia dabar šilta, žmonės 
nis choras ir 29 kuopos Vyčių I vaikščioja vasariniais drabu- 
choras. Buvo kvartetų, . diu- žiais.
etų, solių. Viskas pavyko Čion suvažiuoja žmonės gy-| 
kogeriausia. * dytis' reumatizmų ir kitokias

Buvęs, ligas.- Yra valdžios vanos 
__________ tiems, kurie negali užsimokė- 

NEW YORK, CIT Y. ti. Betverčiau užsimokėti.
Blaivininkų susirinkimas Kainuoja nuo $10 iki $14 už 

įvyks vasario 17 d. pobažnyti- 21 sykį nusimaudymų. Val- 
nėj salėj 1:30 vai. tuojaus po džios nemokamose maudynėse 
sumai, pripuola metinis susi- nėra jokių patogumų, ligoniai 
rinkimas ir valdybos rinkimas, suvaromi, it galvijai. Dar 
visi nariai malonėkite atšilau- esti pajuokiami laike ekzatoii- 
kyti. , navimo.

A. čalkiS. Čia reikia saugotis visokių 
_____ _____ [žydelių agentėlių, kurie perša 

CHICAGOS DARBININKŲ Į garsius daktarus ir butus.
KUOPOMS. Tinkamų kambarį galima

Liet. Darbininkų Sųjungos gauti už $2.00 savaitėje. I 
Yra dvi katalikiškos baž- 

vasario 24-tų, | nyčios.
Dirbtuvių kaip ir nėra.

V. Gaižewski.
» X ■ V • •

CAMP DEVENS, MASS.
Vasario 5 d. išvežė šiuos 

lietuvius į “North Carolina, 
M. L. Gurinskaitė, [Camp“Greene.”

LDS. Apskričio Rašt. D. Antanavičius, 
r J. Kairis,

WATERBURY, CONN. F. Grinevičius,
Vas. 10 LDS. kuopa turėjo p - Kazanauskas, 

susirinkimų. Nutarė perkelti Y. Ivanauskas, 
susirinkimus į trečių mėnesio K. Žibikas, 
nedėldienį. K- Jalauskas,

- Vladislovų Vasiliauskų ir [A. Karėta,

. ♦ •

PITTSTON, PA.

$165.64, 
2694.06 
2130.00
318.84
828.50

1270.56
1671.45

70.70

$189.17 -
8.70 

.12.85 
131.92 
119.00 -
11.40

124.90

šfc^tymų konstitucijos. ...................
prenumeratas kitiems laikraščiams, 
knygas. ...... ........ ...
paskolas. »»•••• .....
apgaršinimų nuošimčiai.................................
Finansų knygas LDS. kp. .:.................. 
krasos ženklelius ir siuntimas laikraščio “Darb.” 1226.10 
popierų laikraščiui ir darbams. .............................
cuts. . ...............................................................................
renda (rent)....................... ............. .. .......................
mašinoms aliejų, benzinų, gesų, teleplionų, ex-

• • • • •

Balance. ..
• * ■ * 4 w

IŠLAIDOS. ■

Už apdarymų knygų “Standard Book Binding Co. >> . . ..

H
n
,,
n

n
n ”
n

a

presų, gatvekariai ir kitos Smulkios- išlaidos...
” juodylų. ........ ....................... .. .
” žemlapius, atvirutes ir kitus reikalingus pardavi

nėjimui daiktus. ...
” elektrikų..........
” metalų .............

Algoms...........
Už atnaujinimų rolių

n . ‘

” kelionę p, K. SČesnulevičiui 
Išsiųsta priduoti pinigai............... .

| Už anglis................. ...........................
I n ~

v

«
• •

• •

2675.50
239.65
264.00

409,98 
71,04

39.19 
....................... 176.10 
.............. ...... .  .30.63

...•••••*• •.•••••»•«••...••• 4.207.17^ *
...    39.20 

naujas dalis prie Intertype ir naujas šriftas raidžių 94.07 
' "....................     Z.65.00

............45.00 

... ........22.10 
rašymų į “Darb.” p. F. Virokui_..................22.75 
raikinąs raides ir kitus reikalingus spaust, daiktus 88.04

J! .

t -

f

ii

f

Išlaidų 
Ineigų .

$10313.46
$10334.88

Balance ant sausio 1 d. 1918 ,. $21.42 1

/ <į
i

“DARBININKO” VISAS TURTAS SAUSIO 1 d. 1918 m.

Mašinos ir visi rakandai..................................................... $6.439.84
Knygos knygyne...................................................................... 1.991.56
Popiera ir juodyta spaustuvėje ....................  ..285.50

(“Darb.” skolingi už pav. egz., knygas, apgars. ir tt. 2.554.99 
Balance ant sausio 1, 1918........................................... .'......... ; 21.42

Visas turtas neša ................................................11.293.29
Atėmus 10 nuošimtį nuo visų mašinų ir rakandų, visas

tartas susimažina ant......................................................... 643.38

• < Lieka viso turto vertė ura sąra • 10.649.91
“DARBININKO” SKOLOS. f

Paskolų......................................................   .$7.336.00
Skolingi firmoms už knygas, popierų, juodylų, raid. etc. 1.235.86
Skolingi LDS. Centrui ...............   408.33
Prenumeratų pinigai.............................................................. 1.065.00

t
v

.......... $10.045.19
..................604.72Apleidom Camp Devens

Kursų komisija pranešė, I ;30 vai. po pietų. Mus pasi- 
kad ne visi nariai telanko mo-piko “Red Cross” merginos 

[šiuose miestuose: New York 
V. Ramažauskas pranešė, Įl vak jš ryto, gavom kavos 

jog Nagatuke organizuojasi j i* saldainių. 2 vai. pasiekėm 
LDS. kuopa. Waterburiečiai Phnadelphijų, ten gavom.vis- 
nutarė jiems prigelbėti. ko, obuolių, laikraščių ir

Pabaigoj atėjo Juozas * Ša- “R*di Cross” atviručių Va
liūnas, kareivis, paskutiniu kare 8 vai. buvom Washingto- 
kartu atsisyeikinti ne, ten gavom kavos ir keikų.

7 d. 3:30 vai. po pietų pribu- 
vom į North Carolina Camp 

WATERBURY, CONN. I Greene.
Vasario 11 d. čionykščiai Važiavom lygiai dvi pan, 

vikarai kun. J. Valantiejus ir pervažiavom 1,900 mylių.
- - - - - *. Virginijoj visai mažai buvo

- ' Bu J sniego, o North Carolinoj ne
darnų, žaislų, užkandžių, buvo niekur. Orų radom šil- 

N. Narunėlis. taiP» kaip Lietuvoje gegu- 
______ . žio mėnesyj.

N0RW00D, MASS. Iš 9 lietuvių buvo tik 4 ne-
10 d. vasario Liet. Vyčių Prpkonai . daug

127 kuopa surengė koncertų su P1*18?*“0 daro nerūkytiems. 
Vyčių kuopa iš Cambridge,1 Jauiias Kamvls'
Mass. Pirmiausia abudu cho
rai sudainavo Tautos Himnų 
po vadovyste p. J. Varaičio. 
Paskui norwoodiečiai pastatė 
veikalų “Gudrus Kvailys,” 
Cambridge choras po vadovys
te p. J. Varaičio padainavo la

pai gerai keletą dainelių, de- 
klemavo labai gražiai dvi mer
ginos iš Cambridge, buvo ir 

kvietinių dieklematorkų mer
gaičių A. Stašaičiutė ir Viesu- 
liutė, ant pijano skambino L. 

[Norbutukas, ant pabaigos 
Norvoodo Vyčiai po vadovys
te p. V. Sereikos padainavo 
Vyčių Himnų. Publikos atsi
lankė diktai ir visi buvo už
ganėdinti.

. Tų pačių dieųų Nbnvood’o

S. M. D.

10 d. vasario š; m. lietuvių)kun. J. Jankauskas vyčiams] 
Šv. Kazimiero parapijos po- 
bažnytinėj svetainėj įvyko 
koncertas ir Operetė “Lietu
viškas Milijonierius.” Ren
gė vietinis Šv. Kazimiero para
pijos choras. Kaip dainos 
taip ir pati Operetė buvo iš
pildytos puikiai. Koncerto 
dalis buvo įvairi.- Veikalai 
buvo statomi kaipo lietuvių 
kompozitorių: Petrausko, Šim
kaus, Naujalio, Sasnausko,, 
taip ir svetimtautiškų: — Gou-1 
nod’o, Engelmano, Strausso, 
Donizetti’jo, Offenbacho, prie 
kurių muzikos žodžius. pritai
kė vietinis kleb. kun. J. Kąsa- 
kaitis. Veikalai mišriam cho
rui sutaisyti buvo su orkestrą. | 
Deltogi visur kalbama čion, 
kad ne ,tik Pittstone, bet ir 
visoj šioj- apielinkėj pirmąsyk 
lietuvių tarpe įvyko toks pui
kus vakarėlis. Ypač pažy- 
met reikia, neviena siela gal 
skraidė padangėmis, kuomet 
orkestrai pritariant, 50 ypatų 
choraspuikiai sumokyti

buvo surengę vakarėlį, 
vo <

• v

v •

V uz-

I mbccss^****
....—o— -

AMSTERDAM, N. Y.Q
Vasario 10 d. vakare TMD. 

kp. bažnytinėj svetainėj Va
dino “Piršlybas.” Aktoriai sa
vo užduotis atliko gerai, tiktai 
nekurie tykiai • kalbėjo' taip, 
kad toliaus sėdintiems mažai 
kas galima buvo girdėti. Ant 
galo buvo monologas “Suame- 
rikonėjusi lietuvaitė.” Išpil
dė K. Unčeris ir P. Lalas. Bis 
monologas buvo gan gražus ir 
juokingas.

, Pertraukose p. S. Simonavi- 
čius ant smuiko ir p. M. Simo- 
navičienė ant pijano labai gra
žiai pamuzikavo.

Svečio bernus.

'■ -4

I Tšvi
Atėmus skolas grynas pelnas užaugo iki ....

Knygų peržiūrėjimo komisija: 
KUN. PR. JUŠKAITIS, 
MOTIEJUS 2I0BA,

Visų mūsų prietelių ir LDS. narių norime atkreipti do
mų į virš paduotas atskaitas.

Dirbdami per virš 2 metu nepadarėme tūkstančių, bet taip- 
pat reikia pasidžiaugti, kad neįlindome į skolų ir kad mūsų 
tas visas darbas, tos visos pastangos, padarė, daug naudos vi
siems mūsų broliams ir sesutėms darbininkams.

Reikia atsiminti,- kad išleidome apie 400 numerių “Dar
bininko”; 103.000 egz. įvairių knygelių; 26.000 ęgz. L. D. Ka
lendorių ir kiek tai atlikome įvairių pašalinių spaudos dar
bų.

Knygas pažymėjome tik LDS. išleistas, o taip-gi virš 10.- 
000 egz. atspauzdinome kitų lėšomis.

Bet-gi reikia pasakyti, kad vartojant rakandus ir maši
nas jų vertė ir-gi mažėja-dyla; bet mes užtai numažinome jų 
vertę net ant $1.341.37 už vartojimų per visų laikų iki sausio 
1, 1918 ir skaitydami atskaitų patėmysite 10 nuošimtį.

Dabartiniu karės laiku viskas brangu, taip kad geresnio 
stovio nėra ko ir norėti. Popiera laikraščiui kur-kas bran
gesnė negu buvo 1915, o laikraščio kaina ta pati; nors tiesa 
sumažinome subatinį numerį ant 4 pusi., bet tas labai mažai 
sumažino išlaidas. •

Ačiū gerb. klebonams, L. D. S. nariams ir visiems musų 
prieteliams už paramų ir prašome kaip ligšiol, taip ir ant to
linus remti. •

Matydami visij pasišventimų, mes dar su didesniu uolumu 
dirbsime ir kad mūsų stovis iki kitų Naujų Metų kur-kas bū-, 
tų geresnis. • .

A. F. KNEIŽIS, “Darb.” Adm.
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BROOKLYN, N. Y. \

Už penkių ar šešių dienų 
turėsiu išvažiuoti į kariuome
nę. Turiu apleisti pirminin
kavimų vyčių 44 kp. Su rei
kalais meldžiu kreiptis pas ’vi- 
ce-pirm. J. Lukoševičių, 168 
Union Avė.

CHICAGO, ILL.s

Vas. 3 d. Vyčių 24 kuopa 
Aušros Vartų bažnytinėj salėj 
turėjo vakarėlį. Buvo gra
žaus jaunimo. Buvo užkan
džių ir programas. Smagu . 
pažymėti, jog aukų Tautos ; 
Fondtri sumesta toje pramogo
je $36.10.

-i

1'

A. Kivita. Ten buvęs.
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|BHIQN r. RAUKTIS I 

Lietuvis advokatas I 
J PatetiKt utolulą

J Vitibna X

V 922 Land Tltle BųHdtagy į 
į Bro«4 Ą ’ČMltot St •»* - bei Mroroa: . . a
J Pfflso Spruče 2200. J
S Namų-r-Tloga4442J.
Jį 1&2 W. ERIE AVĖ. įį
< PHIIiADELPHIA, PA. «

J

Didi.. Liet Kunigaikščio! gerai, išlavintas protas- 'esąs 
Keistučio, Draugija iŠ .Besteni žmoga^didžiausias įrankis. 
Mass. išrinko.į.Amerikos .lie-[ ** tuvių ’ Visuotiną. Seimą New.- i??;31J1

S atstos: pp. A/Za- ^ ap“ . -
. leckę, V. Zalecks O. Ver-Ptrs!i^.'
siackL ‘ * I Vjsųpmniausiai prirodi-

Patartina ir kitoms
joms atstovus j seim® rinkti, pažayopj t ad jstegtt t vie- 
hes.laiko.iki Seimui visai ma- W-Kaznyčią.
žai liko. Įvairiais faldais . prirodė>

Reporteris. ! kad nezaležninkai, nei jų “vy-
• . . ‘ Į škupas” Mickus nėra kunigais,

h*.

Smailanosis Bagočius sere- M jie beturi valdžios nuo apa- 
f- doj kalbėjo Shawmut bažny-|štabj.įpėdinių. 
P čioj, lw laikė susirinkimą
| kongregacijines sektos kuni-
? gan Jis buvo perstatytas, kai

po rusiško laikraščio redakto- 
f rius. Sakė, jog Rusijos bolše

vikai esą paškudnesni, negu Ą- 
merikos aidoblistai. Pravos
lavų kunigas Lilikovičius pa
sakė, jog Bagočius ne rusas, o

■ koks nors polokas, lietuvis, 
arba finas. Tai Bagočiaus e- 
sama nemažo sjnąilanosio, kad 

. jis ir po panašius susirinki- 
___ mus landžioja.
/■ t

k •

Pasakojo apie atsiradimą ne- 
Įzaležninkų. “Nezaležninkai,” 
saite p. Ramanauskas, “atsira
do taip-pat kaip tie stebuklin
gi daktarai, kurie apgaudinė
ja lietuvius. Tie daktarai iš
naudoja žmonės neteisingai, 
sakydami, kad jie žmonių liū
ną išgydys nuo visokių - ligų* 
Panašiai tie šarlatanai, kurie 
apsimetė dvasios' daktarais 
apgaudinėja žmones. Kaip tie 

[stebuklingi daktarai negalėjo 
išgydyti kūno ligas taip tie 
“nezaležni” dvasios daktarai 
negali išgydyti sielos ligas.”

Toliau kalbėtojas sakė, “Ko 
mes ieškome bažnyčioje1? Ką 
Bažnyčia gali mums duoti? 
Vien tiktai išganymą. Bet pas 
nezaležninkus išganymo nė
ra.” Čia kalbėtojas perskaitė 

susirinkime. Visus narius nuo- | buvusio nezaležninkų kunigo 
širdžiai kviečiame atsilankyti. 
Taip-gi kviečiami ir kitij idė- 
jiniij organizacijų kuopų na
riai, kaip tai: SLRKA., Blai
vininkų, Vyčių, Mot. Są-gos.

K o m i s i j a.

L. D. S. 1-os KUOPOS NARIŲ“ 
DOMAI.

Ketvergo vakare, 14 d. vasa
rio LDS. 1-os kuopos išrinktoji 
komisija nutarė surengti pasi- 
kalbėjimą-diskusijas ' nedėlios 
vakare 7 vai. šv. Petro parapi
jos salėje. Tema bus nuskirta

e

“Darbininko” Administra
cijoj randasi šie laiškai:

B. Tamošiūnas, 
Paul. Vaitkus, 
Peter Vaitkus, 
A. Leistky, 
J. Waydaka,
J. Urbšąitis, 
W. Jakubauskis, 
P. Giedraičiutė,
K. Giedraičiutė, 
J. Pečiukoniutė, 
A. Dvarzečki,

■ L. Gedminaitė, 
'S. Hermou, 
D. Naughton, 
J. Kazlauckis, 
A. Krupavesnienė,
L. Rivąrdi, 
A. Bartaška, 
J. Vargalis, 
A. Paulauskas.

,i *'•

sft ’ * 1

M

...

Praeitą panedėlį buvusiame 
D. L. Kun. Gedimino Beno 
susirinkime nutarta, laikyti dė
lei svarbių reikalų skaitlingas 
susirinkimas ateinantį panedė
lį Vasario-Feb. 18 di. 7:30 pal. 
vakare, Lietuvių Svetainėje.

Per praeitus metus mes la
bai mažai veikėme ir jau to
liaus taip negali būti, turime 
pradėti veikti.

Į tą susirinkimą kviečiami 
nauji nariai mylintieji muziką 
ateiti ir prisidėt prie mūsų be- 
no.

Komitetas.

»

CLEVELAND, OHIO.

LDS. 51 kuopos svarbus 
susirinkimas.

Seredoj e, vasario 20 d. 7:30 
vai. vakare p. Žitkevičiaus sve
tainėje bus svarbus susirinki
mas ir prašome visus narius 
būtinai ateiti. Neužsimokėju
sieji malonėsite atsilyginti, nes 
tas trukdo augimą, mūsų kuo
pos ir taip-gi skriaudžia LDS.

Ant toliaus būsiu priverstas 
elgtis sulig konstitucijos.

Taip-gi eidami į susirinkimą 
atsiveskite naujų narių.

A. S. Kulbickas,
LDS. 51 kp. fin. rašt.

laišką. Tame laiške rašė tas 
buvusis nezaležninkų kunigu
žis, kad, “tautiškoje bažnyčio
je nėra išganytno.”

Prakalbos padarė gilų įspū
dį į Clevelandiečius, nes dau
guma buvo pradėję abejoti ir 
jei ne p Ramanausko perspėji
mas, gal būtų suklydę.

Vanagas.

JOKIO IŽSITEISINIMO.
Jei turi kentėjimus vidu

riuose, tai to negali niekuo iš
teisinti. Tu gali gauti Triner’s 
Elisir of Bitter Wine pįsose 
aptiekose ir tasai vaistas, kurs 
kerta pačią ligds šaknį prigel- 
bės išminkštyti tavo vidurius 
pilnai ir dažnai. Jei vartosi 
Triner’s Ameriean Elixir of 
Biter Wine, tai nekentėsi nei 
nevirškinimo, nei sukietėjimo, 
nei galvoskaudžio, nei nemi
gos, nei nerviškumo, ir tt. Tas 
vaistas išvalo vidurius, pri- 
gelbsti virškinimui ir nustato 
sveiką apetitą. Kaina $1.10. 
Triner’s Liniment ir Triner’s 
Cougli Sedative laikomas visa
dos namuose reiškia geriausią 
apsaugą nuo visokių atsitiki
mų dabartiniame sezone. Tri
ner’s Liniment yra puikus vai
stas nuo pašalimų, išsisukimų, 
neuralgijos ir reumatiškų 
skaudėjimų. Triner’s Cough 
Sedative duoda tikrą palengvi
nimą nuo persišaldymų ir ko
sulių, broncliičio ir tt. Kai
nos: Liniment 35 ir 65c. Ap
tiekose, krasa 45 ir 75c. Se
dative 25 ir 50c. aptiekose, 
krasa 35 ir 60c. Joseph. Triner 
Co. Chemikai išdirbėjai, 1333- 
-43 So. Ashland Avė., Chicago, 
III.

>nJ

' CLEVELAND, OHIO. fe
P. Jonas J. Uamanauskas, fe 

Bostono’ Kolegijos studentas Ęė 
kalbėjo čia vii; ario 2 ir 3. Pir-. fe 
mas prakalbas sake mažai pu- 
blikai Vyčiu salėjo, antrąsyk fe 
kalbėle f'-v. Jur.gū> lietuvių bu-;

. žny.'io’e si ’it'nio kabli’!: i; j £5 

Vv.riiip) *’.’»!<•><]]inu. Ant ant- 
m -i'.hų prisirinko arti 
1000 klat.syiojų.

Pairoje savo kalboje p. J.

V
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^ekrėtonus aukas pagarsina. r, 
L 4 Darbininkui, Newark, N. J. I 
Tamstoj raštelyje yra- gerų! 
paragin^^/bet ^įnąšių 
esame turėfe Toętel Tamstos p , . , . .
raštelį negalime sunaudoti. ! ' ’ k KAINA. 25-ClENTAf;
Prašome rašyti žmių.^. RaŠte-J j Jame telpa? naudingiausios žinios, patarimai darbihth- 
lio sugrąžinimui ^turėtum ai? tams, visokios informacijos ir daugybė įvairiu paveikslų.- 
Siųsti štampių uz Pifcį šiandiėBia—hesigailesi.. Siųsk 25c; krasos ženkleliais

A. Cleveland, kr po dienų gausi tą.milžinišką Kalendorių. ;
OĮjįd.- Ųz Tamstos pasidarai Nepraleisk įėį. Vienos dienos be L. D. Kalęndorįausr
Jjavimųs ir pneĮankumą esamę Atsimink, kad jis/bus tau petf visus metus geriausias
dėkingi. Vienok T^os ži> dra^as ’
inų negalime sunaudoti šiuo Galima gauti pas-agentus ir .
kartu, nes apie tai jau buvo v . .kittrUyta. . “DARBININKO” KNYGYNE,

’ Adomui Bagaželskioi, .Cleve- M W. BBOAJMAY,. SO. BOSTON, MASS.
land, Ohio. Apie tubs pat ’’ - -
dalykus buvo kitų rašyta. ] 
Lauksime iš Tamstos kitokių 
V ♦ . V* ’ ■ i I,

žinučių.
J. N. — Iš Tamstos nurodo

mos knygos vargu būtų galima 
pasinaudoti. Ten rodos gry
nas humbugas.

L. Vyčiui. — Minimoje vie
loje katalikų jaunimas yra su
sipratęs, turi vadų ir rodos 
mokės orientuotis. Todėl, tam
sios raštelio nesunaudosime, r

Valdybai. — Pranešimas 
pervėlai atėjo.

Chas. Petkevičiui, — Jau 
aiškinome, jog apie paskelbtus 
nelaisvius Vokietijoj mes tiek 
težinome, kiek buvo apie tai 
parašyta. Dėl platesnių žinių 
ir pašelpą reikia siųsti adresu: 
Jurgis Savickis, Croix Rouge 
Danoise, Copenhagen, Den- 
mark. - I

PERMAINĖ ADRESĄ., _ 
‘Šiuomi turiu pranešti gerb. Į 

lietuviu visuomenei, jog Lietu
vių Informacijos Biuras Wa- 
shingtone tapo perkeltas nuo 
3613 Fourteenth St. N. W. ant 
703 Fifteenth St. N. W. ‘

Kreipiantis seimo, arba ki
tais reikalais meldžiu adresuo
ji: Lithuanian Information 
Bureau, 703 Fifteenth St. N. 
W., Washington, D. C.

Su tikra pagarba,
K. Sčesnulevičius, 

L. I. B. Raštininkas.

L. D. KALENDORIUS 
DYKAI

Jeigu nori gauti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 11918 

‘m. dykai, tai nieko nelaukda
mas siųsk $3.00 už prenumera
tą “Darbininko” ir gausi tą 
didelę dovaną dykai.

I
SOUTH BOSTON, MASS. I 
TEISINGIAUSIA LR GE
RIAUSIA LIETUVIiKA

APTIEKA. į
.Sutaisau receptus su di

džiausia atidą, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, 9 
aš prisiųsiu per ezpresą.

K. ŽIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas 

Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
226 ‘Broadway, kampas C St,

w. s. s.
WAR SAVINGS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATĖS 

GOVERNMENT

TAUPYK IR 
SKOLINK 

DEDEI ŠA
MUI TAUPI- 
NĮ.

h

JIS DABAR JO REIKALAUJA, JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI.

Pirk Karės Taupymo Markes, Suvienytų Val
stijų Valstybinė Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą stj^ 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų VaL 
stiją Taupymo. Markes.,

Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, 
bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai.. Klaus- 

-kįde ,įii.
Tas yra jūsų paroitra! Tas išgelbės gyvastį! 

Tas pn-los laimėli šitą karę!
•Jų galima gauti ir “Dnrh.” Administracijoje

- ; . \ . • ‘ ■••• ■■■ '• .
V , - . •

D L. K. KEISTUČIO. DR-JOS 
s BOSTONj MASS. 
VALDYBOSADRESAI.

riItMINrS’KAS—Jonus Adomavlflus.
122 Bbw®n Bh, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Rpanaa Tuleikis,
J30 Bowen Šfc,« Sp. Boaton,- Mase. 

PROT. RAŠT. — Juozapas VlnkeviČius, 
, 376.W* Sečbnd St.. S, Boston, Mass, 

FINANSŲ RAST. — St Noreika,
79 VV* Sečopd St,,-S. BoBtony Mass. 

KASIERIUS Andriejus Zalieckag,
171 Fifth Str., Sq. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 
. 139'JBowen St,,' So. Boston, Mass.

, • D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos- 
toh> -ta. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas atttrą\ nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai, po pietų, 
164 Hanover 3t.,. Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių, su suvim atsivesti.

DRAUGIJŲ ATTOAI!

' STROPAS IR KOMPANIJA
M« iidlrbim thką, luurtlkdrau- 

gifaKs rfekalfnca; (.^ visokiu* su* 
. zikuilus, medaliu*, kukkrrfts, we- 
- Ilavas,,antspautfas.li' i. L,

Meifnrim S. L.A., S. L.U.KA. 
it T. M. D. gatavu ženklelių ptrdavi- 

J alui: auksiniai po $1.00, aidibziniai 
i ledai po $2.50, auksiniai žiedai, nuo 
,15.09 it aukštyn,. laikrodėliam kabu- 
čioi po $1.75.

RrikateMlt Maut Katalogu

STRUPAS&CO.
92 War*icic St. Nevark, N. Jt. 
M Jobu 8L Neir York. N. Y.

Miko. siusldca' i Nevaria N. J;

* , t . .

a V. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DE JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBĄ.

PlItMlNISKAS — Motiejus Zloto, . 
29vWebster St.; Malden, Mass.

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Winfield St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Jonas GUneskis,
282 Sllver Str., So. Boston, Mass. 

PROT.. RAŠT. — Marijona Brikaitė,
45 Vale. St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas,
230 Flfth St., So. Boston, Mass. 

^KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas,
16 VVlnfield St„ So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Julius Savickas,
251 Gold St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečiu nedėldienį kiekvieno mėnesio 
3:30 vai. po pietij Bažnytinėje Salėje, 
So. Boston, Mas. Draugystė tu
ri narių apie 500 abiejų lyčių? nuo 16 
iki 45 metų. Pašelpos išmoka l savai
te: vyrams po $7.00, .moterims $3.50; 
pomirtinės narui draugystė išmoka 
$150.00, o dabar jau nariai svarsto kad 
butų $200.00. Viržminėta draugystė y- 
ra viąna iš.didžiausių ir teisingiausia 
aprūpina savo narius.

Geriausia vieta pirkimui po 
K. K. ŽEMAITĮ.

Aš užlaikau puikių krautuve aukai-. 
nlų ir paauksuotų dalytų, kaip tai: 
laikrodžiu, laikrodėlių, žiedų vyriškų 
moteriškų ir šllubinių. Taip-gi daugy* 
be kitų tavorų deimantinių žiedų ir tt, 
kas, pas mane perka, tai Vsuomef bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorų 
i;* darbų aš visuomet gvarantuoju. 
Taisau laikrodžius, didelius Ir mažus 
laikrodėlius Ir jewelry.

K. K. ŽEMAITIS,
S77 N. Main str. Montello, Mato.

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji ruoš
tis išima plėtmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.

Paieškojimai ®
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

Už vieną sykį 50c. 
° du 75c. 
” tris $L00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno. . 
' “DARBININKAS,”

242 Broadway, 
SO. BOSTON,'MASS.

>> .

IEŠKAU VIETOS.
Vargonininkas pažįstąs 

rai muziką ir galiu vesti cho
rą. Norėčiau gauti atsakan
čią vietą.

C. M.
... ‘Darb.” Adminis.

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.,

ge-

Paieškau savo puseserės Mari
jonos Pečikoniutės, paeina iš Su
valkų gub., Seinų .pav., Lazdžių 
parapijos, Tarnaukos kaimo ir 
taip-gi savo kaimynkos Marijonos 
Pikučiutės kaimo Papočių, gub. ir 
parapijos tos pačios; 6 metai kaip 
Amerikoje. Jos pačios ar pažįs
tami, malonėkite pranešti šiuo ad
resu :

Jieva Ragauskiutė,
33 Harward St., New Britam, Ct.

Ieškau savo draugių Kons
tancijos Kazinaitės ir. Onos 
Senvaitės. Kazinaitė paeina iš 
Daukniunų kaimo, Krenčino 
parap., o Senvaitaitė iš Užgul- 
binės , Pabiržės parapijos; abi 
Panevėžio pav., Kauno guh. 
Taip-gi ir kitų pažįstamų mel
džiu atsišaukti;

Ona Nakčeraitė,
15 Lawrence St., Hartford, Ct.

REIKALINGA MOTERIS prie 
Že mynos ir prižiūrėjimui 2 kūdi
kių: 1-as 3 metų o 2-as 9 mėnesių. 
Darbas ir užmokestis užtikrintas. 
Atsišaukite tu'ojaus.

Jurgis Petkevičia,
66 Shavrimit Avė., Lewiston, Me.

Paieškau savo pusbrolio Povilo 
Petukausko Vilniaus gub., Trakų 
pav., Butrimonių valse. Pirmiaus 
gyveno Somerville, o dabar neži
nau kur. Taip-gi pa;eškau švnge- 
rin Kaulo .Karevičiaus toš pačios 
j-ub. ir vaisė. Girdėjau gvveim 
Pittsburgh, Pa. Ka^.apie juos ži 
ti"’ė arba jie patįs atsišaukite šiuo 
adresu :

Jurn’'s Petukauskas,
432 Wells St., . Scraptou, Pa.

r

r

i

Kareivis PETRAS JONAS BA
RANAUSKAS iš Kauno gub„ Uk
mergės pav., Subačiaus parapijos 
ieško savo tikrų brolių Ameriko
je,-Jono ir Kazimiero Baranauskų. 
Galima atsišaukti šiuo adresu: 
DiestvujuŠčaja armija Upravle- 
nie 1 Kavkazskoj strielkovoj ar- 
tileričeskoj brigady 126 p. p. kon
tora Petru Ivanoviču Baranovsko- 
mu. \ ■

ANTANAS ŽIGAS paieškau gi
minių ir pažįstamų iš Vilniaus g., 
Butrimansko vai. ir krasos, Pun
sko par.j Novoselkių. kaimo. Ma
no adresas: Tambovskoj gub., M. 
Kozlov Sobornaja ui. kv. 20, Ru- 
ssia.

Paieškau savo giminės tetos Ur
šulės Turauskienės. Po pirmuoju 
vyru Aukštikalnienė’; jam mirus 
apsivedė su Turausku. Seniau 
gyveno Mahanoy City, Pa. o da
bar nežinau, kur. Paeina Vabal
ninką parapijos, Smilgiskių vien
sėdžio. Jeigu kas žinotų ar jį pa
ti prašau atsišaukti šiuo adresu:

Paulina Puščiuvienė,
34 Pane St., Athol, Mass.

NUO ADMINISTRACIJOS.

“ Darbininko ” ofisas page
dėliais ir ketvergais atdaras 
nuo 8 vai. ryto iki 6:30 vai. va
kare.

.. Utarninkais, seredomis ir 
pčtnyčiomis nuo 8 vai. ryto iki 
8:30 vai. vakaro.

Subatomis nuo 8 vaL ryto 
iki 10 vai. vakaro.

“Darbininko” Admin.

LIETUVIS FOTOGRAFAS. 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinot Ir gausi vienų dideli ar
tistiškai padarytų paveikslų visai 
dovaiiat.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišsiuktl: . .

J. J. BRIZĄ.
500 So. 3nd S.t„ PhUadelphia, Pa.

COSMOPOLITAN GARMENT
- CORPORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija 
brockton, Mass.

Mūs Korporacijos narys St. Rei- 
kauskaš Boarcl Direktorių yra į- 
galiotas rinkti rcinkotų orderiusA 4
r pardavinėti šorus, šorų kaina 

$10,00. ’Esąnt reikalai kreipk'tes:

COSMOPOLITAN GARMENT 
•CORPORATION,

95 JSpark.St.,
a

Tel. So, Boaton270
DR. JOHN JficDONNELL, M. D.jl 

Galima susikalbėti ir lietuviukai.
Ofiso valandos: I

Ryt iis iki 9 vai. ■
Popietę 1 iki 3 ■
vakarais 6 iki 9 H

536 Broadway, So. Boston. I

TĖMYKITE!
Reikalinga vyrų ir mer

ginų moklnties barberlo 
it amato. Darbų gausi vi

sados. Klausk Informaci
jų:

J. SMULKSTIS,
Globė Barter School

— 3rd A®*we, Pittsburffhf Pa.430

‘' Bell k -tone, Dickinson 3096 M.

Į Dr. Ignotas Stankus Į 
1210 S. BroadSt, PbiladelpMa, Pa, 
Physiciąn and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 

[ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.
Į Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet. 7-9> 
vakaro. Nedelioms: 9-11 rito 1-4 po plot. I

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Oflaoudynoa Gydo vlaokiaa Ilgu
1-8 P. lf. 7-9 P.M. ' Priskiria Akfnfui.

419 Boylston St„ Boston, Mass.

Nedaliomis
□uolOveL ryta
Iki 4 vai. vakare.

PRIE DOBCHESTEE ST.

valandos

Iki 8 vai. vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
A

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarąntuojame.

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

nuo 9 vai. vyta

MJ509 EROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
31 U Tol 502 S. B.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nno 7 iki 8 vakare

/

-------------------------------------- --------------------------------- ------------------------------ ----------------------------- -
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J Su bent kokia chro-Uška, nervų arba šiaip kokia lig»ų
Y lauja specialisto patarnavimo.

IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ
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SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

673 Was-

hington st. 

arti Boyls- 

ton st ant 

antrų ' lu

bų

Pradėsite tiesiai eiti Sveikatos

nekoštuos,
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SURASTI.
kelio.

Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vai. ibi 
8 vaL 

Nedėliomis
10 vai. ryte 
iki 2 po pietų.

•jeigu Jus čia. gytly-

valan-

z

Jums lšegzamlnnvlmas nieko
Geras Ir užtikrintas ištyrimus lėgzam.) parodys Jums tikrų 

fiziškų stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. T-as išgel- 

£ 

♦> 
*?

Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
malto štrdtėe mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus’Jauti-. 

♦f* mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 

sudariu, uicerio, žaizdų, kiitarv užkimimo gerklės, nuo Bkaus-

w iiziHKą stovį ir paues jums aisistou aut »vei 
b6s Jum nub kančių ir kitur negero gydymo.

>*> Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medikalifikl ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 

t kas geriausia sergantiems.
V . AR JUS KENČIAT®.

t m

sąnarių, ctięeno, zaiziių, jnirur'*. uakhuiijuo gerKies, uuu
JL mų viduriuose arba nugaroj, , gei4l3s skaudėjimo, apvilktų lietuvi, f* 

...................................... <♦ • 
£

V AB gynzmu vyrus ir motais per aaug metų, vieuas niaiiausy- 
4^9 mas pus mue užgnntMins Jus Ir npte mano gabumus persi tikrinai to. $ 
4% kad afl pssleklu tiek gerų pasekmių | trumpų laikų “gydy- $ 
Juliui. A'S gyunn rik tikrų priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsl- 
į minkite, kau pusi m rimus yru. absoliutiškai veltui. V
j* Ateikite pus mane tuojaus. Jeigu Jums reikia gydytis. Ulyl!" 

*«* kimus ligos yra pavojinga. Nei vienu liga ne stovi ilgai be veikimo. „ 

t Dr J. H. KENEALY Ž 
-— J

X 673 WASHINGTON ST.. *♦*
X Antras durys nuo Gavety Tlmutre, Boaton. Mass. y.

t kotistiimclja. reumatizmo sknusun arba spaugui šių ir daug kitų 
j ligų. nuo kurių matosi pirmas iv-Mergėjliaus, nustoti sveikatų ir 
V tvirtumų ant visados.
M Aš gydžiau vyrus Ir motais per daug metų. Vienas atsilanky-

l

Brockton,Wass.
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