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True translation filed wtth the post- 
master at Boston, Mass. on Mareli 18, 

’ 1918, as reąulred by the act of October 
6, 1917.

UŽIMINĖJA RUSIJĄ.
. Rusų bolševikų kongresas 

Maskvoje patvirtino vokiečių 
“taikų,” bet tas nesulaikė 
Vokiečių ir turkų tolyn žengi-' 
mo į Rusijų. Vokiečių kariuo
menė besivarydama į rytus pa
siekė Černigovu, gulintį už 100 
myl. į šiaurės rytus* nuo Kievo, 
o kitos jėgos iš pietų eina lin
kui Oršo ir Mohilevo, taip 
pranešama iš Petrogrado. Nuo 
Odesos vokiečiai varėsi palei 
geležinkelį į rytus link Niko- 
laevo, kur yra dideli javų 
sandėliai. Tas miestas guli 
prie Bugo upės už 70 mylių 
nuo Odesos ir dabar jau tuš
tinamas.

Toliau pranešama, jog tur
kai užėmė visų Baku guberni
jų palei Kaspijaus jurę.

Tapo sužinota, jog vokiečių 
valdžia paskelbusi, kad vokie- 
'cių ItomTsijbs su įgaliojimu“ v6-' 
tuoti bus pastatytos • prie 
Rusijos ministerių, ir. žiūrėti 
kad jie pildytų taikos sutar
tis. Tos tai komisijos tu
rės teisę Rusijos ministe- 
riams neleisti to daryti, kas 
netiks vokiečių valdžiai. Tas 
nurodo, jog bolševikai slapta 

' padarė nekurias sutartis ir tie
siog pardavė kaizeriui Rusijų.

.True'translation filed wtththepost- 
master at Boston, Mass. on Mnrch 18, 
1918, as reųnired by the act of October 
6. 1917.
NAUJAUSI PRANEŠIMAI.

Bolševikų kongresas Mas
kvoje, patvirtinęs taikų su Vo
kietija, išsiskirstė. Bet pie
tuose vokiečiai tebužiminėja 
Rusijos derlingiausias žemes. 
Nikolaev, Rusijos miestas su 
didėlėmis laivų' dirbtuvėmis, 
gulįs į šiaurės rytus nuo Ode- 
ssos ir generalio Rusijos štabo 
Juodųjų jūrių laivyno buveine, 
yra tai naujausios vokiečių 
grobis iš Rusijos. Tas miestas 
gulėdamas gale Bugo upės su-1 
teikia vokiečiams patogų kelių 
vandeniu per^derlingas Vo!i-j 
nijos žemes iki Juodųjų jūrių.

Kaip naujausios žinios paro 
do, tai kaikurie žymiausieji 
sovietų nariai buvo priešingi 
vokiečių taikos išlygoms, l^et 
tas jų priešingumas prie nieko 
neprivedė. Kaikurie jų perser- 
-gstinėjo^ kadi vokiečiai gale*, 
toliau varytis į Rusijų ir todėl 
reikėtų vienytis pasipriešini
mui. Prieš išsiskirstymų kon
gresas užgyrė perkėlimų sosti
nės iš Petrogrado į Maskvą. O 
naujausios žinios skelbia, jog 
Petrogradas galutinai ištuštin
tas.

I 4 i

Lietuvos reikalai
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ŽYDŲ BATALIJONAS
Žydai jau visam pasauliui 

žirni, kaipo duosniausia tauta 
savo tautos reikalams. Bet 
tas tuomi nepasibaigia. Nors 
žydai ir buvo pašiepiami, kai
po bailiausi kareiviai, bet da
bar visose talkininkų šalyse— 
Anglijoi, Kanadoj ir Suv. Val
stijose—žydai nepiliečiai yra 
mobilizuojami į batalijomis. 
Jie bus gabenami Palestinon. 
Jau ten veikia žydiški batali- 
jonai ir jų įkaičius didinasi. 
Tai bus jų tautiški batalijonai, 
Bus branduolifl tautiškos ar
mijos. Talkininkai žydams 
yra pažadėję Palestinų ir jie 
jų gaus. Dėlto žydai uoliai 
remia talkininkus.

------ o------
EX-CARAS EINĄS IŠ 

PROTO.
Ex-carienės laiškas siųstas 

iš Tobolsko Petrogradan vie
nai moterei tapo perimtas. 
,Rašo, jog _ex-caras labai su- 
rembėjęs ir nemėgstąs žmonių. 
Neindomaujųs nei kiek kas de
dasi pasaulyje, nesvajojus apie 
sostų, o tik norįs gyventi liuo- 
sai. Laikų praleidžiąs su sū
numi Aleksejų. Aleksejus uo
liai mokinasi ir norįs keliauti 
po pasaulį. Tatiana mėgstan
ti knygas, o Olga gaspadinys- 
tę.. Visi džiaugiasi, kad Rusi
ja taikosi-su Vokietija.

SIBERIJOS REIKALAI 
NEIŠRIŠTI.

Siberijos reikalų klausimas 
tebėra neišrištas. Pereitų su- 
batų, kaip premieras Terau- 
chi skelbia, japonai dar nebu
vo nutarę, kas daryti Siberi
joj, kur bolševikų pavojus di
dinas ir kur vokiečių nelais- 
viai prigelbsti bolševikams 
skleisti terorų. Nors Japoni
joj yra opozicija prieš siunti
mų Japonijos armijos į Siberi
jų, vienok, veik visi Japoni
jos laikraščiai tam žygiui pri
taria.

Pavasariui auštant karės 
laukuose veikimai didinasi ka
sdien. Visuose frontuose, iš
skiriant Rusijos, pėstininkai 
ir artilerija smarkiai veikia. 
Nuo šiaurės jūrės iki Šveica
rijos rubežiaus nepraeina nei 
dienos be skaitlingų “patru
lių” susikirtimų, kurie kartais 
pasidaro tikrais mūšiais..O ar
tilerija taip veikia, kad veik 
susilygina su pernykščiais di
džiausiais šaudymais.

Trne translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on March 18, 
1918, as.reąulred by the act of October 
6, 1917.- \

VOKIEČIAI GATAVI 
DARYTI OFENSYVĄ.

, Amsterdam, kovo 15. — Su
lyg čia gautų žinių vokiečių 
fieldmaršalaš von Hindenburg 
Berline pasakęs, jog talkinin
kai parodę neprielankumą vo
kiečių jaikog 'pasiūtijimams. 
Todėl didis vokiečių ofensyvas 
turėsiąs įvykti.

Iš pasitikėtinų neutralių šal
tinių sužinoma per Associated 
Press, jog vokiečiai esą paga- 

' -avi paaukuoti 300.000 žmonių 
į naujam ol'.m yvui.

I
Į True rrnn.slnribn filed vvith the post- 
I nri<i>r ar Mass.‘on Mareli 18.
as reųiiired by tlie act pf October 6,1917 

True trnnsiatloh filed \yith the post- 
PASKELBS ATSINEŠIMĄ

Į RUSIJĄ.
Washington, kovo 16. — Iš 

oficialių šaltinių dasižinota, 
jog netrukus prez. AVilson tur
būt paskelbs atsineŠimų į su-

• smukusias- Rusi jos-reikalus^—i-
Ligšiol leidžiamos žinios a- 

pie tai būk prez. Wilson ren
gia pranešimų kongresui buvo 
vien spėjimas. Šiandie-gi gau
ta pinuos žinios iš oficialių šal
tinių, jog prez. Wilson visa
pusiškai dalykus apsvarstę^ 
pienuoja tą padaryti.

Kol kas dar nėra kokiu būdu 
prezidentas tų pranešimų ap
reikš^ bet abelnai spėjama, jog 
kaip paprastai jisai tų apreikš 
pasauliui atsilankydamas į 
kongresų ir perskaitydamas 
pranešimų.

Iš pranešimų lordo Cecil, 
Anglijos ministerio blokados, 
fieldmaršalo Hindenburgo ir 
gen. Ludendorfo buvo daroma 
išvados, _ būk Vokietija keti
nanti pasiūlyti taikų pasidali
jant Rusijos žemes. Bet toji 
mintis AVashingtone nepadarė 
intekmės ir taika nepastojo po- 
puleriškesnė nuo pat Amerikos 
stojimo karėn. Visi valdinin
kai atsisako bile kaip svarsty
ti taikų jau vien dėlto, kad to
kios kalbos išpopulerizuotų tai
kos judėjimų. Tas parodo, jog 
šiuo laiku nėra kalbos apie 
taikų.

Šv. Juozapas.
■j—

KOVO 19 d. — ŠV. JUO

ZAPO DIENA.

Kovo 1: . tai brangi diena
kiekviena ^krikščioniui, ypač 
gi ji brangBkrikščioniui—diar-

Kovo 1.9 d. tai diena Globėjo 
Amer. Liet. R. K. Darbininkų 
Sąjungos.

Kovo 19 d. 
diena .

tai šv, Juozapo

LINČAVIMAI RUSIJOJ 
PLATINASI.

Londono laikraštis Daily

BOLŠEVIKAI KERTASI 
TURKESTANE.

Turkestane bolševikai labai 
susikirto su vietos gyventojais. 
Buvo tokios skerdynės, kad iš
viso užmuštų ir sužeistų pri- 
skaitonia 20.000.

Anglijos laikraščiai daug ra
šo apie permainas 
kabinete.

ministerių

A>

Mail skelbia apie platinimųsi 
Rusijoj linčavimų. Voroneže 
bolševikai vagilius galabija, o 
Kazaniuj keturi prasikaltėliai 
buvo gyvi sudeginti. Siberi
joj Boruopolyje keturi vaikai 
buvo nugalabinti už vagystę. 
Trims buvo galvos nukirstos, 
o ketvirtam galva buvo suskal
dyta.

Mieste Zbievo bolševikai vi
siems biznieriams įsakė užsi
mokėti 100.000 rublių. Tie, ku
rie neįstengė to padaryti, tai 
buvo jiems prie kaklų pririša
mi akmenai ir įmetami upėsna.

LIEPĖ IŠPLAUTI VISUS 
BURŽUJUS, KAPITA
LISTUS IR OFICIE- 

RIUS.
Iš Jasų, laikinosios Rumu

nijos sostinės, pranešama, jog 
bolševikai Odessoj papildė di
džiausias piktadarybes. Prieš 
vokiečių atėjimų bolševikų va
das Muravievas įsakė išžudyti 
visus oficierius, kapitalistus; ir 
visų buržuazijų. Be to gyven
tojai turėjo sudėti $10.000.000. 
Prieš pat vokiečių atėjimų bol
ševikai sėdo garlaiviu ir iš
plaukė į Sebūstopoiį.

PATVIRTINO TAIKĄ.
Pėtrograd, kovo 14. — Visų 

Rusijos Sovietų kongresas Ma
skvoje šiandie nubalsavo pri
imti taikų su Vokietija. Už 
taikų balsavo 453, prieš 30.

Anglijos maisto kontrolie
rius paskelbė, jog sunkiųjų 
darbų darbininkams būsiu po 
daugiai! mėsos.išduodama.
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Šv. Juozapas—tėvo pavyz- 

dis. Duondavis ir galva šei
mynos.

Šv. Juozapas—visas apsiaus
tas kokia tai slaptinga tyluma. 
Jis pats rimties pilnas ir tylu
mos. Apie Jį kitų ir-gi nedaug 
ko pasakyta. Taupi žodžiais 
šv. Evangelija apie šv. Juoza
pą dar mažiau kalba, negu a- 
pie kitus: Buvo tai žmogus 
teisingas.” Tai viskas, kuo ji 
šv. Juozapų aptaria.

Šv. Juozapo pranokėju buvo 
patriarkos Jokūbo sūnus Juo
zapas. Šisai Juozapas tapo E- 
gipte kasdieninės duonos davė
ju, žmonių gelbėtoju nuo ba
do, ir jų sargu. Anasai šv. 
Juozapas buvo ir-gi Egipte 
sargu Antprigimtinės Duonos, 
Jėzaus globėju.

Abu jie buvo slaptybių vy
rais, abiemsiems sapnai tas 
jų paslaptis aiškino.

Pirmasai matė sapne, ♦ kaip 
jam garbę davė saulė ir mė
nuo. Kitą gerbė Jėzus ir Ma
rija, ir Jam buvo pavaldūs. 
Ta dangiškoji garbė klestėjo ir 
vystėsi tyloje. Ta tyla sudarė 
šv. Juozapo šeimynos tarpą, 
kuriame Dievo malonei ir žmo
nių garbei augo Kristus. Ta 
šventoji tyla ir ramumas buvo 
tai visa paties šv. Juozapo gar
bė ir Jojo sielos visa grožė.

Jais jis padabino mūsų am- v • zių.v •

*

«
Mūsų amžius—tai žodžių 

triukšmo amžius. Dailus 
piktas vistiek tas žodis šiandie
na viešpatauja. Pats žmogus 
virto daugakalbiu ir trukšma- 
dariu. Jis pats mėgsta triuk
šmų ir ūžimą, ir kitam jo kuo
daugiausia ,teikia. Klegėdamas 
upie kitus, jis nori, kad kiti 
apie jį dar labiau klegėtų. ITžė- 
s>s žmogui pageidimu virto, 
jo gyvenimu pasidarė ir tikra 
jo atmosfera. Noras

■
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pasirodyti, noras žvangėtLsa- 
vimi stelbia visus kitus , žmo
gaus norus, ir vienas viešpa
tauti bando.

Mūsų amžius kalba,* šaukia, 
giri ari,. spazmų gauna, despe- 
ruoja, kaukia...

-------- - ----*...... ...* . ...____ _
«

" Štai šioje dvasios audroje 
iškilsta garbė šv. Juozapo, jo 
ramus ir rimtas asmuo. Savo 
darganoje mūsų amžius šv. 
Juozapų pasirenka sau vedėju, 
kelia Jam garbę ir maldas Jam 
neša.

VOKIEČIAI SMAUGIA 
' LIETUVĄ.

Kovo 15 d. iš Amsterdamo 
atėjo žinia apie Lietuvos rei
kalus. Praneša, jog Vokie
tija į atkartotus Lietuvos pra
šymus pripažinti jos neprigul
mybę, pareikalavo prigulmy- 
bės nuo Vokietijos militariuo- 
se, muito, geležinkelių, finansų 
reikaluose. Taip skelbia socija
listų laikraštis Vonvaerts Bėr
ime. Lietuva, tikėdamasi nu
sileidžiant palengvinti dabar
tinį savo padėjimą, pagatava 
priimti tas išilgas. Laikraš
tis ' Vonvaerts priduria, jog 
šitoks volyiečių valdžios pasi
elgimas nesutinka su kanclie- 
riaus von Hertlingo pasaky
mais lapkričio 29 d. Jisai 
tuomet Reichstage pasakė, kad 
Lenkija, Kuršas ir Lietuva 
gausių teisę nusiskirti joms 
patinkamas valdžias ir gauti 
politišką neprigulmyę.
i------------------------------------------------------------------

SMULKMENOS.
. -- Nup balandžio mėnesio Ka

nada pastoja sausa. ~Nėvalia 
bus išdirbinėti ir pardavinėti 
svaigalus gėrimui.

------o-----
Kieve vokiečių ir ukrainie: 

čių kareiviai suareštavo bolše
vikų tarybos narius.

*

*

Šv. Juozapas—tai “žmogus 
teisingas!”

Jis patampa patronu šeimy
noms, jis darbininkams vadu, 
teisybės ir meilės atstovu vir
sta. *

Jis, būdamas praamžių nu
skirtas Meilės sargu ir Antpri- 
gimtinės Duonos globėju, pats 
neša žmonijai tiesos vardų, jų 
pradėdamas nuo savęs, savo 
darbininkiškoje šeimynoje...

Šv. Juozapo asmenyje Mei
lė ir Tiesa krūvon susidėjo dar
bininko—teisingo žmogaus šei
mynoje. Darbininko rankos 
jas globojo. Iš po darbininko 
ramios pastogės pasaulin jo
sios išėjo ir jį iš kryžkelių į ti
krų kelių veda...

Mūsų amžius šv. Juozapo as
menyje Tiesos ir Meilės dės
nius sudėjo į rankas darbinin
ko ir jam jas pavedė nešti svie
tui ir čia šia gadyne Kristaus 
Apaštalų darbų dirbti. Krik
ščioniui darbininkui lemta pa
saulį valdyti ir rėdyti tiesoje 
ir meilėje...

Brangi mums šv. Juozapo 
diena, 19 kovo diena!

« Chinijos valdžia perspėjo 
bolševikų valdžių prieš laužy
mų jos neutraliteto Mandžu- 
rijoj.

------o------
Iš Zuericlio atėjo žinia, būk 

Vokietijos Reichstago komite
tas susekė suktybes amunici
jos kompanijų. Kol kas įtar
ta tik Daimler kompanija.

IŠSKERDĖ 150 JAPONŲ, A . ;
London, kovo 16. — Amūro Z’" ’ 

gubernijos mieste Biųgoves- . 
čenske bolševikai papjovė 150 <
japonų. Taip skelbia laikraš- • ' 
tis Hochi Shimbuii.

RUSIJOS VALDŽIA APSI- 
GYVĘS MASKVOJE.

Maskva jau stojo Kusi jos o- 
ficiale sostine. Petras ^Didysis 
buvo pastatęs . Petrogradu »ir '

*-■ 
J

ten perkėlęs Rusijos sostų. Per7. q 
200 metų Petrogradas buvo 
Rusijos sostine. '

Visos bolševikų įpinisterijos f 
ir valdininkai jau apsigyveno 1 
Maskvoje. * M

Bolševikai pasiėmė Kremlįy j 
daug kotelių ir kitų būdavo- .;-1 
nių savo ofisams ir savo reika- . j 
lams.

1

■ ■?

“PETROGRADO KOMUNA/

Kai bolševikų valdžia išsi- 
kraustė iš Petrogrado Maą- 
liVbūj'tųf Petrograde įsisteigė—--
taip vadinamoji “Petrogrado 
komuna,” kuri valdys miestų.

Iš Petrogrado niekam dabar : 
nevalia išvažiuoti. <Jokių pasa- 
žierinių geležinkelių iš Petrog
rado niekur neina.

Dabar bolševikų valdžia lei- . 
do spausdinti ir buržuazi- . 
nius laikraščius. Iki šiol te
galėjo rodytis tik bolševikiškii' 
laikraščiai.

Odessa, kurių, dabųr užėmė 
vokiečiai turėjo 450.000 gy
ventojų. Trečdalis iš jų buvo 
žydai. Ten gyveno ir keletas 
tūkstančių vokiečių.

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 

tai puikiausias “O verland” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbų važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilių.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu.

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

i
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Visais reikalais kreipkitės pas mane, kiekvienam 
suteiksiu broliškų patarimą.

I

Ban. Juozos Kowaliauskas,
111 SALĖM STREET, BOSTON; MASS. -

DIDELE SVARBA!
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KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
ANTRA LAIDA KNYGELĖS 
REVOLIUCIJA AR RAMUS

KULTŪROS DARBAS?
Kaip pats vardas parodo, knygutė

je gvildenama Šių dienų klauismai. Ją 
parašė Žinomasinoksl Įninkąs Druskius. ; 
Knygute parašyta pasikalbėjimo formo
je Darbinas su Pudklum. Patartina 
kiekvienam Įgyti Ją. Knygele 20 pusi., 
kaina tik 5c. Kas prisius už 10c. kr a-' 
sos. ženklelių tas aplaikys Šių knygutę 
Ir “Anykščių Šilelis.’’ imant nema
žiau kaip 100 egz., nuleidžiamo dldelj ■ 
nuošimti.

Galima gauti “Darbininko” 
Administracijoje, 242 W. Bro- 
adway, So, Boston, Mass.

KURIE IKI ŠIO LAIKO NEAPLAIKĖ “QUES- g 
TIONATRE” nesėdėkite sudėję rankas, pakol “dėdė” 
pakvies jus, BET EIKITE Į LOCAL BOARD kuriame 
registravotės ir reikalaukite, kad dėl pripildymo, jums 
išduotų,, nes jeigu jūs patys to nedarysite, apie jus 
kitas nepasirūpins.

NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS
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/"bABBIMIMZAB”.

/ The Lithuanian tri-ireekly paper.
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Puljlished every .Tuęsday, Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian B.-C, Assoęiątion^of 
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/ W W. Broftdway,

KVOTIMUS IŠLAIKĖME
, Dabar visi geros-valios

• j Amerikos Lietuviai, o ypač 
l veikėjai nešioja širdyse tokius 
'/jįhalonius jausmus, kokius į- 
; > gauna moksleivis dasižinojęs

apie išlaikymą sunkių kvoti- 
. mų. Tik ką laimingai atsi- 

z buvęs Visuotinas Amerikos 
pietų vi ų Seimas buvo savo

4 rūšies kvotimas. Gal nevis
kas atsistojo taip, kaip reikė- 

- tų, kaip va neįsteigta vienos
* bendros tarybos, vienok, var- 

\gu galimu buvo atitaisyti vie
nu matu tą, kas netikromis vė- 
žėmis ėjo per tris su viršum

1 metus. Apie panašius daly
kus galima būtų daugiau mi- 
iįėti ir nurodinėti, kaip yra, o 
kaip turėtų būti, bet Amerikos 

.t’ Lietuvių visuomenė gali tik- 

. rai pasidžiaugti tuomi, kas bu- 
» Vo New Yorke virštūkstanti- 
*■,. nes lietuvių minios priimta.

.r*«

Dabar lieka auklėti toliau 
gerą valią ir gink Dieve nesu- 

> griauti to tarpsrovinio tilto, 
kurs tapo vargo New Yorke 
pastatytas. ->

Gana rietenų tarp tėvynai
nių, kuriems rūpi neprigulmin- ! 
ga Lietuva.

( ».

PASTABĖLĖS

Naujienoms labai nepatiko 
iš Washingtono paleistas į a- 
merikoniškus -laikraščius bai
saus grigaitinės tarybos bjau
riausio šmeižto atitaisymas. 
Sulig bolševikiški} “Naujie
nų” yra taip, kad šmeižti ka
talikus, buk jie esą kaizierio 
šalininkai, yra geras daiktas, 
o to šmeižto atitaisymas yra 
blogas daiktas.

~ ” j

“Naujienų” žinioj apie 
Nėw Yorko Seimą sakoma, 

; kad progresyvesnieji kramtosi 
Sąu pirštus. ‘ 'Jei taip deda- 

T ši su progresiviškaisiais, tai 
^.bolševikai iš proto turėjo mu- 

fytis.”

/ Dabar palyginimai: bijo, 
žydas kryžiaus arba bijo kaip 
velnias švęsto vandens, jau 

j*persilpni. Pasirodo, jog tūli 
, mūsų laisvamaniai maldos bi

jo labiau, negu žydas kryžiaus, 
■ arba velnias švęsto vandens.

t ■:—0—.
Po Seimo jaučiasi taip, 

kaip po geros pirties.
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j, visori tautos reikalus. Pa- 

tyį gyve^iB&į siaurais sifr- 
ji& tai» pąČiąisnori

-iK 
takai | visuoųienę įęli^ traš
kinti ■ fe
mągogįjb^*priWori«®?^Tamsiai 
niįdaLstengSasr intįkii 
raStaiš m Tos: narinį
tagėįįįnuųįr jų tenkinimąjie 
stato pirinbn galvon, ir ta mi
nią . žąYėji > skambiais pri^a-- 
dais tokių ' tam patenkinimui 
gerybių kokių^ .įar iltį Šioliai 
nieks. .....

Varo jie politiką\ Rusijos 
nį’oekįų ir visokių kitokių “in- 
terrijįdjoriaio^' šulų, išmeątų^iš 
gyvenimo, sveikos visuomenės, 
ir įritančių saviems - užgai
dams vietos jos suirutėje ir de
moralizacijoje. .

Mūsų tautos demoralizaciją 
<arė, rusų biurokratija per sa
vo’- vąldininkus ir ‘ visokius ki
tokius savo agentus; kad ir iš 
pačių lietuvių tarpo nusamdy
tus. • * - »

Tuos visus, kurie tvirtai sto
vėjo mūsų tautos sargyboje jie 
persekiodavo visokiu galimu 
būdu ir “kuniginiais” pravar
džiuodavo. Patįys kunigai nuo
lat “kramolnikų” eilėse buvo 
statomi ir dėl to Visokiais po
licijos parėdymais buvo varžo-1’ 
mi. Rusų biurokratijai rūpė
jo atskirti žmonės nuo vadų. 
Tuomet jie neturėtų nė Kražių 
istorijos, • nė Kęnstaičių trobe
lių nė kitokių dalykų/ kurie 
jiems pastojo kelią prie lietu
vių nutautinimo. Tą pat dar
bą kitokiu gal negu rusai tik
slu šiandiena varo lietuviuose 
mūsų laisvamaniai. Kad pa
tiems pasigauti tautoje vado- 
vąyįjną, kad žmones atskirti 

knuo inteligentijos, kurį dau
gumoje susideda iš .dvasiškių, 
kad tautą lengviau sudemora- 
lizuoti, mūsų laisvamaniai, 
sekdami “bolševikų” taktiką, 
baido žmones “klerikalais.” 
Visa, kas yra priešinga laisva
manių užgaidoms, kas jiems 
neleidžia bedievybę skleisti, vi
są kas priešinasi jų pastan
goms lietuvių visuomenėje slo
pinti krikščionišką sąmonę, ta 
visa jie vadina “klerikalas” 
ir 11 klerikalizmu. ”

Pasekmės tokio ‘klerikaliz- 
mavimo” iš dalies jau aiškios 
— tai gauja-tamsių “socijalis
tų” ir socijalistėjusių laisva
manių, kurie taip aiškiai ap
siskelbė savo tautos renegatais 
ir Lietuvos liuosybės priešais. 

Tas ‘klerikalizmas” padarė, 
kad mūsų tautoje tiek jau de
moralizacijos atlikta, kad tu
rime Ir savo “bolševikus” ir 
kriminalistus, kurie “na za- 
konnom osnovanii” dėl tautos 
labo kriminalizmą platina.. .

Tas “klerikalizmavimas” 
^padarė, kad turėjome skilti į 
kokias tai partijas, kad mūsų 
tautos kamienas apaugo kaip 
kokiais šašais—srovėmis, kad 
tos srovės, tos partijos savo 
jėgas ir ginklą atsuko viena į 
kitą, į savo tarpinę kovą, pa- 

' miršdiami apkasus ir ginklą sa
vo laisvei ginti nuo ne vieno, 
bet nuo kelių priešų. “ Kleri
kalizmą  vimas” padarė, kad 
šiandiena lietuviai“ nėra žino
mi, kaip juos reikia žinoti pa
sauliui, kad jie palikti ant va-

i Įlll . . Į I ■ II 11 fciai.i. I      n. I i.„ I

lioįsrkad patys savo va- 
ji<Js ^/Šžai dienai nesudaįrlL 
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člljjbpi. gi. negalima. buraBti. Be
to, išskyrus lietuvių rr ^ngjų' 
kalbą, kitų kalbų nežino,/Vie-’į 
ni jau po keletą dienų nakvoja ■ 
kareiviais pripildytose negva-■ 
riose stotyse ir nežino kūl^yą- 
žiuotį ir kas daryti. Kreipėsi I 
į vietos kūrės tremtinių- kopų-1 
tetą>het ir taš nieko negalį į&fc 
bėtt ^Grriodžio 20 /L BobriiiB"' 
k^’ turėjo būtpliettvių kąr^s 
tremtinių * atstovų ‘ suvažiavi
mas, kur buvo ketinamą pa-- 
kelti iri šik klausimas. • ■

Minske daug lietuvių,* ¥ bet 
jų visuomeninis gyvenimas ap
miręs. J. Bajoras.
\ (Iš “Išeivių Draugo”)
~-------------—jsr————-------------- - ------! ’ * . M •• t
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BRITANIJOS LIETUVIAI 
DVINSKE/

voram wuma 
DJ fTBLTS VA11GAS.

* ' — ' ' ■ ”,

•Ne k°kius pyragus patiko 
lituviai Iš Brifanijos ištremti 
Rusijon. ' Laiškuose didžiu- 
ma nusiekundžia ant vargo: 
befebėš, pinigų ir maisto iru-; 
kūmo ir L. L Yra ir tokių, 
ką atsišaukia prie savo* pačių’ 

žmonų prašydami “prisiųsti 
pageįbą. ’ * Berods, tos pačios 
kai keno buvo paliktos be ska
tiko ir dabar gauna menkas 
tik pašelpas. . Tai apie pagel- 
bą vyrams kalbos nėra. Ga
lutinai jei kurs ir paliko gana 
pinigų ir norėtų dalį gauti iš 
sučedijimų, tai irgi labai ne
patogus, pavojingas persiunti
mas. Pinigai siunčiant gali 
ir. dažnai žūna, o prie rusiš
kos betvarkės nė pasiskųsi 
nėra kam.

Lietuviai didžiumoj buvo 
išvažiavę į Sibirą, pasiekę 
Omską, Taškentą ii; net Kras
nojarską. Bet dalis iš Sibiro 
sugrįžo į Minską, kurs visai 
arti dabartinio vokiečių fron
to. Iš Čia tikėjos tą frontą 
pereiti į Lietuvą. , Bet vokie
čiai jų tuokart neapsiėmė pra
leisti. Dabartiniais laikais 
gal praleis, bet tikrų žinių 
nėra. Vokiečiai nenori ilie- 
ko iš Rusijos praleisti, nes bi
jos rusiškos betvarkės: mano, 
galima ta betvarke užsikrėsti 
ir vokiečių fronto pusėje. 
Todėl dar nėra žinios, ar jie 
leis per frontą pereiti lietuvių 
tremtiniams iš Rusijos į Rie
tavą.

“Lietuvių Balsas” mini a- 
pię Britaiiijos lietuvių būrius 
Minske. “Vadas” patalpinęs 
apie tą platesnę koresponden
ciją, kurią privedame pilnai: 

MINSKAS. Minsko (No. 39 
“Vado,”) stotyse teko matyti 
angliškai apsirėdžiusių vyrų, 
bet šnekančių lietuviškai. Pa
sirodė, kad tai yra mūsų trem
tiniai iš Anglijos, nepenorėję 
stoti anglų armijon. Teko 
šnekėti su Kaziu Stepšiu, Vin
cu'Kučinsku, Ant. Venckūnu, 
Juozu šukšdiniu, Marė. Kuru, 
Vincu Dubaucku, Jonu Samuo- 
liu ir kitais. Visi jie jauni 
vyrai (18—40 metų) suvalkie
čiai. Gyvenę Škotijoj (Glas- 
gowe ir kitur). Pasakoja, 
būk buvę išvežti iš Anglijos 
spalių mėn. dvejais laivais: 
“Car” ir “Carica” Pirmame 
lietuvių buvę apie 200, antra
me—1300. Po 9 dienų atplaukę 
Archangelskan (valdžios lėšo
mis), o iš čia geležinkeliu buvo 
atvežti į Omską ir Čeliabinską 
pas karės viršininką. Tečiau 
nuo stojimo kariuomenėn buvo 
paliuosuoti ir taip išsklydo po 
visas puses. Omske lietuviai 
buvo surengę vakarą tremti
nių naudai. Į Minską atvažia
vę tikslu pereiti frontą ir grį
žti tėvynėn. Tečiau čia gavo 
tikrų žinių, kad per frontą 
vokiečiai jokiu būdu neleidžia, 
ir taip svetimoje šalyje atsira
do dideliausiame vargę.. Vie
niems jau baigiasi pinigai,

i
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' Bplševikų “biiržujų8”*) ir 
riaušių vįsdkios rūšier-ląisvąma^ 
niį. pątriįpo
gadynę sinonin^s/artimąjį o- 
balsiais iŠ atžvilgio į .tikslus, 
kurięms’jiė Vartojami. * _ y 
“ "Rusijoj visuomenes priešai 
■panaudojo šioje karėję ‘ obąlsį 
“bųržujuš,” ;kad rusų to&tor 
sudemoralizuoti irjąpavėrgti.’ 
JįetoĮš riūpejpį’vfilūomenejį utri* 
Idrfr minias nuo intelegeritijos, 

dų panaudoti /savo tikslams. 
Štai vokiškiėji agentai, visokie' 
Leninai, Trockiai, Steklovaį, 
Nacltimsonovai, Kameųiovai ir 
visokie ki^i' virtę iš. visokių 
Leibų Braunšteinų į rusus, ir 
sutverę “bolševikų” partiją iš 
visokių paleistų * iš kalėjimų 
kriminalištų ir kitokių visuo
menės padugnių, tą atskyri
mą įvykdino. Rusijos visuo
menė susinto į dvi dali: į nai
kinamus ir naikinančius.

Naikinamoji dalis Rusijoje
— tai inteligentija apšaukta 
“buržujais,” naikinančioji gi
— tai vokiškųjų agentų veda
moji tamsioji minia susidedan
ti iš fabrikų tamsių darbinin
kų ir visokių palaidų visuome
nėje elementų, kuriuos dar ca
ro laikais lygiai naudota viso
kiems naikinimams ir pagro- 
mams, kaip kad va 1906 m. 
Petrograde buvo rengiamas 
pagromas inteligentijai, kuri 
švietė fabrikų darbininkus ir 
rengė juos prie liuosybės ir nu
vertimo carizmo! Neišnaikin
tą tuomet inteligentiją nūnai 
naikina “bolševikai.’

Visuomenėje inteligentija tai 
smagenys, darbininkų gi ma
sė—tai rankos, fiziškoji pa

jėga, smagenų vedamoji.
“Bolševikai” atėmė smage- 

nis rusų tautos visuomenėje, li
ko viena fiziškoji pajėga, tam
sioji masė, ir ji nięko nesupras
dama, akla pati sau amžių 
vergijos pančius deda. •

“Bolševikai” savo agitacija 
sukūrė fabrikų darbininkuose 
ugnį neapykantos to viso, kas 
tik nėra fabrikų darbininkų ir 
kareivių. Savo agitacija, raš
tu ir gyvu žodžiu, jie atėmė 
tiems darbininkams ir karei
viams pasitikėjimą tais visais, 
kurie ne darbininkais ir ne 
kareiviais atrodė. Jie sukurs
tė tuos darbininkus ir karei
vius prieš tuos visus, kurie 
dar neseniai, v#akar, užvakar, 
tiems darbii^inkams ir karei
viam, švietėjais ir vadais bu
vo, kurie jieriis revoliuciją 
padėjo atlikti, nuvertė cariz
mą ir atidarė vartus gražios 
liuosybės!

f

i f
Dėl Seimo pasisekimo “A- 

teitis” ir “Amerikos Lietu
vis” turės netik pirštus nusi- 
kramtyti, bet abi ranki iki pe
čių. Jei jeidir turėjo kiek 
gėdos, tai pasirodys žmonėms, 
paraudę iki ausų.

Geros valios lietuviai at
laikė .Seimą. Dabar galimą 
seimuoti lietuvių bolševikams, 
nutautėliams ir išgamoms.

Iš Seimo nuotikių.
PRIE SEIMO APRAŠYMO.

Perskaitęs “Darbininko” 
27-tame nųmeryj tilpusį gerb. 
F. V. seimo platų aprašymą, 
pastebėjau jame dvi gana svar
bias pal<l aidas, kurias kaipo 
buvęs P Darbininkor ’atstoVas 
seime, laikau sau už prieder
mę atitaisyti. i

P-as F. V. rašydamas apie 
incidentą dėl maldos, pažymi, 
kad B. Balutis pąsakė: “tau- 

! lietis niekuomet krikščioniu 
nebuvo, nėra ir nebus; mal
dos nekalbėjo ir nekalbės.” 
Balutis to nėra pasakęs. Jisai 
maž-daug šitaip išsireiškė: tau
tiečiai niekuomet nebuvo, nėra 
ir nebus maldai ir krikščio
nims... (čia padarė ilgą pau- 
zą, kurios laike kilo triukšme
lis, po kurio Balutis dabaigė 
žodį) priešingi.

Už maldos atkalbėjimą nuo 
tautininkų stojo ne Šernas (A- 
domaitis), bet Adv. A. S. Brad- 
čulis iš Chicagos.

Kiti seimo tarimai ir nuoti- 
kiai p. F. V. vaizdžiai ir gana 
teisingai nupiešti.

J. E.Karosas
“Darb. atstovas seime.

JAUNIEJI GALI PASI
NAUDOTI.

Y. '.dž’.ai dabar reikalinga 5.- 
000 visokių ofisinių darbinin
kų—knygvedžių, stenografų, 
typewriterių ir tt. Tos liuosos 
vietos yra Washingtone. Jau
nieji abiejų lyčių gali gražiai 
iš tų progų pasinaudoti.

L .

Ant Kaukazo Kislovodske 
mirė garsus Rusijos orkestrų 
vedėjas Safanov.
»

. s vienybes darbinin- 
kų-sų intelegeritiją galę 
teitoje
? srivę. .įaįriRgfe.'
tus * ‘buržujais V ąp ' pą-

’ / ir
darbininltūspįi&/ juos ripgink- 
JriYby jfoukdąnjį pjxc Ho 
girifcfo įtoijtjĄūį kąrėįvių nfe 
froiito;*' khd ’ to frontu įjfcieŠtiL 
iengvįaų būtų- " -*

“Būtžūjąi^^ tapo aįjŠkrikti 
kadi’tas minias likusias be va-j net ramūs ūkininkai. Sukilu

sioms*tamsioms minioms iš fa- 
brikų ir nuo fronto subėgu
sioms visokia galima agitacija 

• paflifginta^ visi- žeminusieji 
žmogaus- geiduliai. 'Visi kas 
sau ėmė reikalauti jų patenki
nimo.. Kiekvieno skyrium ir 
visų sykiu žodžiai, norai, kal
bos, darbai' tapo palikti jo pa
ties ' Jšmanymui, sąžinei ir 
principams.

Įsigalėjo fiziškoji ir tamsio
ji pajėga. įįProtaujantieji ele
mentai tapo iš dalies išnaikin
ti kardu/ iŠ dalies—uždaryti 
kalėjimuose. Tamsioji masė— 
savo geidulių tenkinimą pasta
tė augščiau garbės visos savo 
tautos! Sukurstyti darbinin
kai ir tamsūs kareiviai aug- 
ščiau už savo tėvynės reikalus 
pastatė reikalus savo vienos 
klasės, savo vieno luomo ir 
visai rusų -tautai tam vienam 
luomui “ozanna” liepia gie
doti. Visa literatūra, menas, 
dailė pagarsinti “buržuiškais,’ 
neginančiais darbininkų klesų 
reikalus, ir tą visą pasmerkta 
ir išnaikinimui atiduota, kadi 
užleisti vietą tikrai “demokra
tiškai” literatūrai ir “darbi
ninkiškai” leidžiamai ranko
mis agentų rusų tautos priešų 

Rezultatas gi toks, kad šian
diena rusų tauta išmesta iš pa
saulinio gyvenimo, pati nai
kina savo turtus, griauna ke
lių amžių savo kultūros darbą, 
ji pati-vergo pančius sau nu
kalė, ir pateko į rankas tų, 
kurie nieko bendro su tąja tau
ta neturi apart noro ją nupul- 
dyti ir pavergti. 
. Ką atnešė rusų tautai obal- 
sis “buržujus,” tą pat nesą tik 
kiek gal mažesniame maštabe 
mūsų laisvamanių leidžiamas į 
žmones “klerikalas.”

Jis paprastai vartojamas te
nai ir tų pastogėje, kur susi
spietę veikia visokie aferistai 
ir tautinieji monialnikai, pri
sidengę visokiais, gražiais tau
tos obalsiais ir šauksmais. Vien 
kūnu priklausydami savo tau
tai, gi dvasia nuo jos atskilę 
ir svetimi, jie sudaro mūsų 
tautoje čielą būrį visokių pus- 
inteligentų ir pseudo-inteligen- 
tų, kurie vien savo pačių iš- 
rokavimais vedami, stengiasi 
įsisukti į vadus mūsų visuo
menei, net visai tautai, jie 
kalba apie mūsų visuomenės 
reikalus, jie juos daboja, jie 
tautos sargyboje neva stovi... 
gi ištikrųjų veda savo siaurą 
asmeninį “biznį” ir reikalus to 
biznio, kuriam vadovauja, ver-

*). Buržujus—tai miesto gyven
tojas (miesčionis), kuris gyvena iš 
procentų nuo savo kapitalo, ver
čiasi pramone ir prekyba. Bur
žujai sudaro visuomenėje skirtin
gą nuo kitų luomą “miesčionių” 
su savo savitu gyveninei, ir uži
ma vietą tarpe aristokratijos 
(šaunios ponijos) ir darbininkų.
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J.~E. Karosas,
F. Virak’s,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

TAUTOS IŽDO VALDYBA.

PIRMININKAS —
Kun. F. Kemėšis, 

3230 Auburn Avė., 
Chicago, UI.

PIRM. PAGELB. — ' *

< Kun. J. J. Kaulakis,
324 Whafton Str., 

Philadelphia, Pa.
RAŠTININKAS — 

L. Šimutis, 
3230 AuĮ>urn Avė., 

< Chicago, III.
IŽDININKAS —4 

Kun. S. J. Cepanonis, 
318 So. Fourth Str., 

Homestead, Pa.
IŽDO GLOBĖJAS — 

Kun. F. Jakštys, 
421 Cleveland Avė., 

H&rrięon, N. J.
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Darbininkų klausimas 
Amerikoje.

PAVOJAI DARBUOSE.
Amerika fabrikų šalis. Dar- 

: bininkai čionai daugiausiai 
mašinomis dirba. Pertai čio- 
naj/'-darbai labai sveikatai ir 

: gyvasčiai'pavojingi. Žmonės 
dirbdami fabrikuose, 1 daug 

' greičiau pasęsta, netenka svei- 
i' katos, nekaip ūkių, laukų, 

■ darbininkai. Prie fabrikuose 
.dirbančių darbininkų, galima 

• priskirti ir mainų darbininkus. 
- Pastarųjų darbas dar net pa

vojingesnis ne tik sveikatai, 
ale ir gyvasčiai. Šiame straip- 

> sityje pakalbėsime apie pavo
jūs darbuose.

o

Kitados, kuomet buvo ma
žiau darbininkų, arba kuomet 
jie nebuvo susitelkę į miestus, 
darbininkų ne tik gyvastis, ale 
ir sveikata buvo gerai užžiūri- 
ma. Atsiradus įvairiems išra
dimams, mašinoms ,kurios ga
lėjo į dieną padaryti už de
šimts darbininkų; apie pačius, 
darbininkus darbdaviai pradė
jo vis mažiau ir mažiau paisy
ti. Sužeidimai darbe pradėjo 
būt tankūs. Galutinai ir 
mušimai ne tik desėtkais, 
šimtais tapo ne naujiena!
pie darbininko sveikatą ir gy
vastį suvis pradėjo darbdaviai

už- 
ale 
A-

nepaisyt. Niekam darbininkas 
negalėjo net nei pasiskusti; 
nieks jo neužtarė, nieks jo li
kimu nesirūpino.

Taip ilgai negalėjo būti. Y- 
pač šioje šalyje esant valdžiai 
išrinktai iš tų pačių darbinin
kų žmonių, Massachusetts val
stija pirma išleido 1886 įsta
tus, 'kad kiekvieną darbinin
ko sužeidimą turi valdžiai ra
portuoti. Už nepranešimą sun
ki bausmė uždėta. Įvedus šią 
tiesą praktikon, sužeisto dar
bininko tiesos tapo apgintos. 
Jis per teismą galėjo pareika
laut, ir dabar visur mažne ga
li gaut atlyginimą už sužeidi
mą.

Panašios tiesos netrukus ta
po įvestos ir kitose valstijose. 
Iš karto jos negalėjo atsiekti 
savo likslo. Darbdaviai neno
rėjo pripažinti tų tiėsų ir užlai
kyti tąm tikslui gydytojų, etc. 
Po nuolatinės ir ilgos, kovos,

noroms-nenoroms turėjo priim
ti. Atsitikus nelaimei, trum
pam laike priversti tapo rapor
tuoti valstijos viršininkams. 
Šiuom tarpu jau beveik visur 
toji“^istema yra įvesta.

Iš raportavimo paaiškėjo jo- 
gei metalų kasyklose daugiau
siai atsitinka nelaimių. Ten 
darbai yra pavojingiausi. A- 
belnai apskaitliųota yra, kad 
iš kiekvieno 1.000 darbininkų 
420 tampa labai pavojingai su
žeisti. Metalų kasyklas seka 
anglių kasyklos. Ten ir-gi-la
ba i tankios nelaimės. Iš kiek
vieno 1.000 darbininkų 350 esti 
sužeistų. Dirbtuvės bei fabri
kai ir-gi nėr lygūs. Vienuose, 
darbai pavojingi sveikatai ir 
gyvasčiai, kituose netaip. Pa
vojingesni ten, kur daugiau 
visokių chemiškų elementų 
vartojama. Abelnai imant, su
dėjus visas dabartiniuose fab-

rikuose aplinkybes: neganėti- 
mimą tyro oro, sugrudimą ma
šinų, įvairias dulkes bei ga- 
zus, išvysime, kad tas viskas^ 
nemažai kenkia darbininkui. 
Jo antsyk neužmuša, .tai tiesa; 
ale per laiką, gražiai išsiurbia 
jojo geriausias pajėgas.

Dirstelkime į dirbtuves. Tan
kiausiai jos esti priemiestyje, 
ant kokių “dumpų” išbudavo- 
ios. Jos budavotos su didžiau
siu aprokavimu,—ankštos, tar
si vietos nebuvo ganėtinai. 
Kambariai nedideli. Lubos že
mos, langai- .vėl neperdideli. 
Oras viduje negana ką iš apa
čios eina blogas,-ale iš šorių ne 
ką geresnis įeina. Ventilacijų 
beveik jokių nesiranda. Tokia
me tvankiame, blogame ore 
kasdien darbininkui aštuonias, 
devynias ar gal daugiau valan
das priseina išbūti. Nemažas, 
nors ir neaiškiai matomas P*-

vojus, tai darbininko sveika- kurioje nebūt matyta “ambu- 
tai. Tokiose aplinkybėse esant 
darbininkų tarpe randasi viso
kios 'ligos...

Pastaraisiais laikais, tiesa 
<iš dalies jau pradedama tiems 
visiems darbuose pavojams už
bėgti kelias. Darbininkai nuo- 
latai reikalauja geresnių darbo' 
aplinkybių, geresnio apsaugo
jimo ne tik gyvybės ale ir svei
katos. Jiems atėjo pagelbon 
valdžia. Ji privertė, bei ver
ste verčia darbdavius pagal 
sanitarijos reikalavimus užlai
kyti dirbtuves, apsaugoti nuo 
sužeidimų etc. Nūnai mašinos 
jau kur kas geriau sutaisytos, 
kad nesužeistų darbininkų etc. 
Vienok teisybės akimis dirste
lėjus į visas darbo sąlygas, ap
linkybes, atrasime nepilnai pil
domas tas tiesas. Sužeidimai 
nėra reti. Kartą man pasitai
kė būt netoli vienos dratų dir
btuvės, tai nebuvo tos dieųos,

lancas” su sužeistu darbinin
ku barškant į ligonbutį.

Nemažai dar priseis kovoti 
darbininkams su darbdaviais 
kol iškovos tinkamesnes, svei
kesnes bei saugesnes darbo ap
linkybes. Šiais karės laik 
viskas verčiama taupyti,—var
toti konoekonomiškiausiai, ir 
saugiai; bet žmonių darbinin
kų sveikata ir pati gyvybė su
vis beveik už-mažmožį laiko
ma. Taip ilgai negalės būti. 
Nebereikalo šiandien girdime 
kylantį vis garsiau ir garsiau 
darbininkų balsą. Ateis lai
kas, ir gal jau nebetoli, kuo
met jis bus išklausytas.

F. J. J.

REIKALINGI AGENTAI RIN
KIMUI PRENUMERATŲ “DAR-

BININKUI?*
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Vokiečiai - viešpataudami 
Finlandijoj pradėjo areštuoti 
amerikonus ir anglus. Ameri
kos konsulai *iš Finlandijos 
bando pasiekti Švediją.

kąs, P. Galinis, Į*. Jankauskas, 
A. Umbrasai
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“DARBININKAS”

i jjeae naujieną. tuntirpra- 
neŠti, kąį^IontreaLoląisvama- 
nlaituTMbėdOšjvneą^Cąnądos 

gaudyt nužiūrė
jus yyrils tik.

taigi kiekvienas tu-" 
jėg" moterystės metrikus, tie 
'paukštukai, kurie tolinosi nuo 
Bažnyčios dabar turės labai 
■gerintis, kadi klebonas juos ąp- 
rūpintu .metrikais.
~ . Šame Seks.

ipąšimM tapo visą paremtas. 
Kūtaria BulgyiėsĮi vįąąs dr-jąs, 
kūrios -ja&Įtedtaoa'. išrinks 
4elęgątu&-dtiapsvąrsty^oto 
yeiEįlfh > JįLKąšWiĮėrą 
dr-jąą tapd Išrffifefi delegatai 
aįbą' repgėjąLtą yąlsąro Šie 
ąfftuens ; J,
Otelis ir'A.Jogįš. ‘

Kaip ’įitur taip ats-l-'
tiilka šiokią* tokią, ūėšusiprąti-' 
lūą ,fąrp jnašą, Wt tai neužsi- 
inąką užimti viems, laikrašty- 
jek ’^urią^ttm^č njpkttrią 
lietuvią pąsiėlgiiąą;/ 'Prigulė
dami prie KliuHonetikŠiokiom 
dienom trankią alutį/ bet neĮ 
'karią tapo RŽtemytą, kad ąe. 
dėlios diena it moterų randa
si kambariuos už* stalelio iy 
traukia rudį- kartą’.sų vyrais. 
/Dūks pasielgimas tai, jau prieš
ingas mūsų tikybai ii* tautai,-

■<

Petru Brasatokas \ 
Guiter, Mich.

v. , ’■ :

į - ■
CHIGAGO, ILU vs ..

■'GąįitfiarfftML--, .V./,

Dr-jos koov .K) d, Mikool A.
ąąĮęj 
tarta paaukuoti Naštecuį

ją tapą garbės nariu Ėabdary^ 
įbes. . ’* <

■; DUQXrE3NE, PA.. ’
■Jtovo 6 ąpvaikščior1
ta tautinė: jŠvęhtt&f ‘ Progra* 
mą surengė* Tautos Fondo sk. 
Hpniesteądio lietuvią choras p.į 
B. Nekrašo vedamas pagraži
noprogramą. Kalbėjo Įrun. 
Čepanonis. Buvo kolekta, su
rinkta $19.50. Aukoja A. Vir- 
ginis. $5.00, P. Bražinskas $2; 
Po $1.00 E. Kundrotas, M. Jan- 
čaieiut'ė, J j Markinas, A. Vąlu-

"■ ■" . ' : ''

«MAITYKITI III PLATINKITI

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
‘ . Laikrašti

“DARBININKĄ”
A ’EfNA UTARMNKArS. KETVERGAI8 ŲR SUBATOMI&

Jam^rasite žinią iš viso pasaulio. ,
“DABlNfNKAS” visuomet turi viso to, kas.darbininkui 
svarba, naudinga, indomilarkuprantama

• iV
Prenumeratos Kainfc:

. Tris Kartus savaitėje metams $3 00 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkėje 
Užrubėžyje 
Vienas numeris

Reikalaukite pas agentus arba

be to į kliuhrą Canadoj nėr pa
pročiofjąaferim lankylis?\ 

' " ' Darbai visai sumažėjo;
■ *- K s -* f --

Beje naujiena. turib

• Sv, KpzunietOi dienoj lmvo 
^ftlau^tąs K BL M^to&kpi;

ii BuSo labai
\ iyąirus programas. .Pirmas J? 
3 Kundreek'ąs pasuke eiles Va

kariu Tylumoj?’".'Antrasbuvę' 
Ji Čužauskas.. Jis trumpai pa- 
jfcąibęjo apie švį OzMerą*

’ P, Čužauskas taip puikiai 
'išreiškė savo patrijotiškus.jau
smus, kad'kląUsy tojuose paliko 
didį įspūdį/ • '

v ^Trečias* Juozas Miliauskas, 
skaitė -.referatą • apie- politiškus 
veikimus Lietuvoje dabartiniu, 
laiku. \ *

• Baigiant programą, mokyto
jas Juozas Sviyskas abelnai ir 
gražiai prakalbėjo apie Lietu
vos dabailinį stovį ir apie jos 
didvyrius: kaip jie mylejų iy 
godojo savo piielą tėvynę. Jis 
ragino,kad visi ją pavyzdį sek
tą. Jo pakalbėjimas padarė 
dideli įspūdį. '

Programai pasibaigus sekė 
kritika.

Sekantieji paaukavo Tautos 
Fondui: J. Svirskas, J. Miliau
skas, J. Šaulinskas po $1.00 ir 
J. Arbačauskas, A. Misevičius 
ir A. Kalinauskas po 25c. Vi
so $3.75.

NEWARK, N. J.
Šiandie taip sakant visa N. 

JT. valstija {/aklius, smarkion 
kovon su “Public Service”—' 
gatvekarią kompanija, kuri 
sumanė pakelti kainas. Prieš 
pakėlimą kainą šiandie jau 
virš 200 miestą, miestelią ir 
kaimą stoja kovon.

Kadangi “Public Service” 
<!o. centras randasi Newark’e, 
tai Newark’o laikraščiai stoja 
pirmori atakon. Daugiausia ta
me atsižymi “Newark Mor- 
ning Ledger,” kuris kiekvieną 
savo numerio pirmo puslapio 
didesnę pusę pašvenčia viso
kiems prirodinėjimams to pa
kėlimo nereikalingumą.

Kompanijos sakos, kad sulig 
pereitą metą važiuotoją skait- 
liaus sulyginus 1918 m., joms 
trūksta $3.700.000. Tuom tar
pu, pakėlusf važiuojantiems 
kainas sulig kompanijos pa
duoto reikalavimo, įeigos pasi
daugina daugiau nė $4.000.000. 
Kompanijos remiasi ant visko 
pabrangimo, kas . žinoma yra 
tiesa, bet stebėtina kaip “Pub
lic Service Co.” užmiršta, kad 
ir darbininkams pragyvenimas 
pabrango. Darbininkams, kon
duktoriams ir motormonams, 
kompanija kaip 1917 m. mokė
jo po 25c. į vai., taip ir šiemet 
moka.

Antrame pašaukime iš New- 
arko išvažiavo Dėdei Šamui 
tarnauti 1234 vyrai. Spėjama, 
kad 1918 m. newarkiečiams 
reikės išleisti Dėdei Šamui 6.- 
000 vyrą. Šiandie Newark’as 
-dar turi 40.000 vyrą užsiregis
travusią.

J. P. Costles Ice Cream Co. 
savo visiems darbininkams ne
reikalaujant, pakėlė algos po 
$2.00 savaitėj

Port Newark, kur per žie
mą negaudavo užtektinai dar
bininką, dabar berods gauna- 
Paprastiems“darbininkams mo
ka 37 £c. į valandą. Mašinis
tams moka 60c. į valandą.

Nuvažiavimas ir parvažiavi
mas iš. darbo prastas. Darbi
ninkai vežami tavoriniais au
tomobiliais. Nėra kur* atsisės
ti, bet stačią prilipa po kokias 
50 darbininką į vieną automo- 
kilią.

Spėjama, kad dabar ten dir-( 
ka apie 12.000 darbininką.

J, K.

liofciJOTF gyvenimo.
1 -V CampGordon,
/ Euvo 10,1918
* Lietuviai kareiviai Camp 
Gordon susirinkime 3 d. kovą' 

i 1918 m,/ nuosekliai besvarsty
dami dą^artinius nuotikms 
pasidalindami nuomonėmis ir 
žinutėmis, kurias mies galime 
užgirsti toli esant. Iri taip vis- 
ką besvarstant, vienas iš musą 
jdraugą veikėją, gerb. A. Šau- 
čiūnas linksmai prakalbėjo į 
mus pranešdamas; kad jis ap
turėjo puikią dovaną, l<urią 
prišiunfę paskutiniuoju laiku 
daug pasidarbavusi dėl lietu
vių naudos ir nenuilstanti dar-’ 
bįninke gerb. p. M. Radulslde- 
ne ia Simpson, pa. Tai yra iš- 
.tikrąją puiki dovana: paduš- 
kos apvalkalas, išsiūtas su lie- 

“tuviška vėliava, kaip tik dėl 
veikėjo, lietuvio kareivio pri
tinkanti. Tr pažiūrėjus. į tokį 
puiku dalyką malonu ir sma
gu darosi, kad mūsą tautietės 
taip puikiai tokius darbus at
lieka ir nesigaili daug triūso ir 
laiko. Ir šis mūs draugas pil
nas energijos ir solidariškumo, 
suprasdamas dabartinius Lie
tuvos reikalus, užsidegęs tėvy
nes meile, sumanė tokią bran
gią dovaną pavesti Lietuvos 
reikalams.

Tad mes liet. kar. labai esa
me dėkingi ir išreiškiame pa
garbos žodį gerb. p. M. Radiul- 
skienei ir čy?. Šaučiunui. už to
kį atliktą darbą dėl Lietuvos.

Tad lai šis pavyzdis bus tau, 
broleli, sesute, jei dar neprisi
dėjai prie tų, kurie visomis jū- . 
gomis darbuojasi dėl naudos 
mūs tėvynės Lietuvos nesigai
lėdami laiko ir triūso. Tad 
nuo šios dienos eik sykiu su 
jais ir stengkis būti tikru lie
tuviu, gelbėk savo tėvynę, iš 
kurios ateityje galėsi didžiuo
tis.

Kareivis Ignas.

WORCESTER, MASS. 
Iš darbininką judėjimo.
LDS. 7 kp. laikė mėnesinį 

susirinkimą šv. Kazimiero baž
nyčios salėj 13 d. kovo vak.

Nutarta pasiąsti telegramą į 
seimą pasveikint delegatus 
Nev’-Yorke. Toliaus buvo kal
bėta surengti prakalbos su pa- 
marginimais dainą, muzikos 
ir pastatyti kokį nors veikalėlį. 
Taip-gi sušaukta ekstra susi
rinkimą kovo 20 7:30 vai. vak. 
Kaip matytis darbininkai ju
da. Labai malonu matyti dar
bininkus stiprios dvasios.

V. M. c.
DETROIT, MICH.

Kovo 3 d. šv. Jurgio parapi
jos pobažnytinėj svetainėj įvy
ko tautiškos šventės vakaras, 
parengtas T. Fondo 93 sky
riaus. Vakarą atidarė p. S. 
Atkočiūnas. Buvo atvaidinta 
veikalas “Karės metu.” Pas
kui kalbėjo viet. Juozas Bi
zauskas. Studentas p. Šimu
tis važiuoja į seimą.

Auką T. Fondan surinkta 
$94.30. Šios dr-jos prisidėjo: 
SLRKA. 171 kp. — $10.00, L. 
Vvčią 79 kp.—$14.57, šv. Juo
zapo—$10.00, šv. Onos (mergi
ną)—$8.25. Tai viso su įžanga 
pasidarė $229.22.

Vargo Lašelis.

CLEVELAND, OHIO.
; . LDS. 51 kuopa laikys susi
te rinkimą-kovo 20 d. 7 vai. vak. 
; * Vifii nariai kviečiami ateiti į ši- 
•;’* tą susirinkimą, i nes bus svar

bu. feus parvažiavęs delega- 
r ; tas iš Visuotinojo Seimo, gir- 
v. įdėsim ką nutarė apie likimą 
r /mūsą tėvynės. Mūsą gabus 

veikėjas V. Runta aiškiai 
Į* mums
f n -

,fc . f . .
J

l?
: ' S

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Kazimiero diena buvo 

gražiai apvaikščiota. Po va
dovyste Tautos Fondo 21 sky
riaus ir choro, kuris susidėjo 
iš šimto vaiką Šv. Kazimiero 
Mokslaineš, po vadovyste var- 
goriinko p. J. J. Hodiellio. 
Programas'buvo toks:

1) Choras Vaiką— Šv. Ka
zimierai ir OA Marija. 2) 
Solo—Avė Maria. S. Ražans- 
kiutė. 3') Eilės—Karė. M. 
Rimkevičiūtė. 4) Duetas. 
Sveika Marija p-les Jakštaitė 
ir Bėriiackiutė. 5) Kalba? vie
tinio klebono kun. J. J. Kau- 
lakio. 6) Choras Vaiką—Aš 
kentėsiu, nes skolingas. 7) 
Solo—Avė Marija,. L. Valeniu- 
tė. 8) Eilės—Nubudimo Va
landoj. V. Račkiutė —9) Du-

mučįutė ir Medžiutėi 10) Eilės 
e. ‘‘Geibėkim žūMaąMus’^-J. 
Monkus. * U) Duėtas—Šveiką 
Marija, p-lėi MickunRitė ir 
btabtauskujtė. f£) ? KalbA 
—Kazimieras Miklu. 1^) Cho: 
ras Wiką. Tu Vie'špatie -MiČ- 
daširdysteš. ’ 14) Duetas— 
$elpkim Tėvynę-~p-lės Makū
naitė ir Diifnbraskultė 
Eiles, “Lietuva”—p' Kat'ei- 
yįątė. 10) Duetas, “Lietuvą 
brangi ”r—p-les ;Mickūnaitė ur 
Dumbrauckaite. .17) ’Boįo su 
choru, “Kur mano maina---p-Iė 
Dunibrauclriutę. 18) Kalba S. 
Kvietimus. 19. 'Duetas,. “BlątP 

’kė sau laivelė ’ *—p-Iės Mickū- 
naitė it Dambrauskaitė. 20) 
Choras vaiką—“Lai gyvuoj 
mū tauta” ir Lietuva Tėvynė 
mūsą. Po gerb.‘kleb. J-J. 
Kaulakio kalbos buvo kolektą 
dėl karės nukentėjusią ir gel
bėjimo Tėvynės. ICoĮektor- 
kom buvo p-lės L. K. Mąčią.- 
naitės K. M. Baubliutės. O. 
Prauckunaitė ir J. Briedžiutec

Dėl nukentėjusą .nuo karės, 
aukavo sekančios ypa.tos.

P. Žemaitis $10.00; po pen
kis M. Stasiūnas, Kl. Butkus, 
Ig. Čižas, M. Galinaitienė, J. 
Gricius, Jul. Gudavičius, Vin. 
Rimgaila, P. Kuisis, M. Rup- 
šaitė. M. Brokus/ Po $3.00 
J. Stądelnikas, K. Miklas, K. 
Driža, J. Bačiulis. Po $2.00 
Ona Alužienė, Ona Graščiunie- 
nė,Ed. Jablonskis, J. Rutkaus
kas, J. Šefeltaitė, Alk. Beniu- 
šis,Kaz. Senulis, Mag. Aličiutė, 
J. Barauckas. Jie va Žukaus
kienė $1.50. Po $1.00 J. Kil- 
kevičia K. Vaitekūnas, P. Žit
kus, T. Brazas, V. Dvareckutė,
O. Savickiutė V. Stravinckie- 
nė, J. Bernotas, B. Gutauckiu-' 
tė, G. Spilginas, J. Kriščiūnas,
P. Dubickas, K. Šimuliunas, 
V. Varnaitis, J. Sprindis, M. 
Baulaitė, Kun. Šedvidis, S. 
Mickunas, V. Krivinskas, J. 
Beržietis, J. Zikaras, A. Bir- 
kiutė, V. Kaupas, B. Balčiū
nienė, A. Noreika, M. Klevic- 
<ienė, Katilaitė, K. Juknaitė, 
T. Matulis, K. .Čipauskis, M. 
Valionis, V. Palionis, M. Ber-

.nackas, J. Prpuekūnas, Va-' 
rienienė, J. Šimkūnas, O. 
Gaukiutė, E. Gegužienė, J. 
Briedikienė, St. Kaulakienė, 
B. Jalšauskaitė, S. Zvigelis, A. 
Merki ei ienė, A. Doksniukč, M. 
Stoznis, K. Valaitis, T. Daunis, 
P. Griežaitis, J. Dumaviče, 
A. Linauškis, O. Budvidienė, 
O. Balčiūnienė, M. Pociukė, 
A. Klišaitė, P. Norkiutė, P. 
Parapijonas, J. Ginkeviče, P. 
Hodelis, U. Stepsiutė, J. Navic
kas, P. "Vaitekūnas, A. Jaravi- 
čius, M. Kimutis, P. Bendonis, 
St. Plėnis, P. Stotkus, A. Stan
kus ,S. Zvigelis, J. Gaidžius, P. 
Podziūnas, A. Juodeikienė, M. 
Razulevičia, P. Nemanis, O. 
Grigalienė, A. Grigaitis, J. Ta
mulevičius, P. Saudargienė, K. 
Mačiūnas, K. Uršulis, J. Poš
ka, Iz. Augaitis, M. Kulikavi- 
čienė, St. Drižas, K. Baubliutė, 
J. Žitkus, M. Valinčius, P. Če- 
pranauskas, J. Dudonis, Ma
čiūnienė, K. Balionienė, V. 
Balionienė, J. Rimgaila, L. Ra
mulis,.

Bažnyčios kolekta $99.00, 
kun. I. Zimblvs pridavė iš 
bažnytinią dežučią $33.38, ant 
susirinkimo T. F. 21 skyriaus 
įplaukė $6.00. Kolekta vaka
ro per koncertą $165.61. Pas
kui dar pridėta $10.00. Sy
kiu viso įplaukė $313.99.

Išlaidą 'to vakaro tiktai pa
sidarė $5T75. Tai lieka $308.- 
24. Ženklelią išparduota 610, 
įplaukos už ženklelius $61.00.

Reporteris.
. ----- •------
CUSTER, MICH.

Šv. Antano dr-ja nurody! 
kožnam farmas ir suteiks pla
čiausias informacijas apie že
mes ir lietuvią ūkininką gy
venimą.

Mat pabrango miestuose pra
gyvenimas, pradėjo lietuviai 
važiuoti ant farmą, kad sura
dus geresnį pragyvenimą, o išo 
to agentai pradėjo labai nan- 
doties. Žemę $4.000 vertės pra
dėjo parduoti už $6.000 ir tam 
panašiai. Įkalbinėja nebūtus 
daiktus, bile tik parduoti.

Kadą sykį paklausiau agen-

toį kode! "Čia taip dau^farpiiį 
ant pardavimo, tai gavau ak 
Sakymą, būįlietuviams įrądė-

;&kegąj kurie tapo agento, 
apsukti, kaip»Uii>«ww 
gus pųko ffirmą 30- akrą už 
ITJKKh’ JPą^tąi sprado, jog aijt 
savininko kontraįtp.^ parašytą 
$6M00. Mkt ą^ntąąpąemę.pįįfi 
duoti už $6.000j o žmogui pąr- 
davū už. septynis. Turiu sttrin- 
kęs net-28 parūšus,^ atsitikimus 
ir/reikalui priėjus *gąlėęMu vi* 
sus išleisti ęikšten. > j ’ •

1 Tai-gį iŠ tos priežasties cio-. 
mitiniai lietuviai taip sąbruz- 
do, kad'luti turės bėgti pas 
advokatai Moterys iri dabar 
tebelaukia apsiginklavę su 
Šluotom kada tilt atsilankys 
kokis agentas. •

Čia apsibuvo kun. -Kelmelis 
ir sutvėrė parapiją Šv. Anta
no. Parapijonu parinko ‘50 
su viršum.

K. Daunora paaukavo že
mės dėl Bažnyčios prie pat 
Custer. Lieka pastatyti Baž
nyčią. Kun. Kelmeliui pata
riant sutvėrėme Šv. Antano 
Dr-ją. Be to ji statos tikslą už
bėgti kelią išnaudojimui. Šv. 
Antano dr-ja pradėjo gerai, 
gyvuoti/ prisirašė gana geras 
skaitlius norią. Išrinktą ko
misija dėl nurodymo žemią no
rintiems pirkti. Dr-ja neims 
penkto nuošimčio už prirody
mą pirkiko,_kaip kadi agentai, 
bet galės mokėti pardavėjas 
pagal savo išgalę. Tie pinigai 
(pelnas) bus skiriamas ant ba
žnyčios. Tai-gi manantieji far
mas pirkti šį pavasarį, rašy
kite tuojaus, turim farmą vi
sokio didumo ir brangumo, su
rasime farmą kožnam, kuris 
tik atsišauks. I

Adresas

1

MONTREAL, CANADA.
• Susirinkime Šv.- Kazimiero 
dr-jos tarp kitų reikalą buvo 
ineŠtą, kad reikia visai dr-jai 
užsirašyt “Darbininkas.” La
bai daug buvo rėmėją to įne
šimo, bet visgi nebuvo dides
nės pusės ir tas sumanymas ne
įvyko, bet didelio nusiminimo 
nėr, nes turime daug narių rei
kalaujančių laikraščio “Dar
bininko.” Todėl laikui bė
gantį prikalbinant viens kitą, 
gal tas gerbiamas laikrašty s ir 
lankys kiekvieną mūsų narį.

Beje, geros valios lietuvią 
buvo inešta,- kad būtų labai 
pagirtinas darbas surengti pa
gerbimo vakaras dėl mūsą 

Igerb. ldebono ūž jo pasišven
timą dėl Lietuvią labo. Tas

L

242 W. Broadwąy,
.’VF ... I

DVIGUBOS LEGAL STAMPOS
t šią savaitę

\

Nuo panedelio, Kovo 18 iki Subatos Kovo 23, inimant ir 

pastarąją dieną. Sutaupyk penkis centus ant kiekvieno 

prąperkamo dolerio.

Krautuvės, kurios duoda dvigubai Legal stampių Šią savaitę:

BOSTON

Gilchrist Co.
IVashington & U’inter Sts., 

BOSTOfr

Wolf’s, “My Clothier”
Hanover & Portland Sts., 

BOSTON

Butler’s, Ine.
90-98 Tremont St., 

BOSTON

MacDonnell’s, Ine.
86 Tremont S t., 

BOSTON į

Murphy Bros. Co.
411 Broadvvay, 

SOUTH BOSTON

Houghton & Dutton Co.
Tremont and Beacon Sts., 

• BOSTON

Dutton’s, Rox. Store, Ine.
2201-2215 IVashington Sij 

RONBURY

J. H. Corcoran & Co.
587 Massachusetts Avė.,

CAMBRIDGE

P. P. Adams
133 Moody Street,

TCALTHAM

C. S. Cobb. Co,
107 Moody Street,

1VALTHAM

«

Gilchrist Co.,
IVashlngton & IVinter Sts. 

Houghton & Dutton Co.,
Tremont and Beacon Sts. 

Butler’s Ine., 90 Tremont St. 
MacDonnell’s Ine.,

86 Tremont S t.
Wolf’s, “My Clothier,”

Hanover and Portland Sts. 
Levy Dept. Store, 

1419 IVashington St.
A. K. Fennessey,

547 Columbus Avė.
Hall’s Beehive,

865 IVashington St.
M. Dichter & Co.,
(Successor to Edvrard Shay), 

1089 Washington St. 
Samuels, 69 Hanover St.

and 3 Elm St.
Taylor’s Hat Store,

Hanover and Court Sts. 
TŪe Gem Dry Goods Co.,

807 \Vashington St 
T. O’Connor, 320 Hanover St. “ 
S. Mlller, 47 Compton St. 
I. Lacob, 3 Cotting St 
The Lace Shop, 25 Salėm St.

ALLSTON
H. J. Ward, 4 Harvard Avė.

BRIGHTON
F. Dreyer, 310 Washlngton s t 
A. Ward Reagan,

315 Washington S t 
CHARLESTOWM

H. H. Chandler & Son,
53 Main St

Remick Bros.,
53 Main St
504 Main St.
516 Main St.

I. T. Callaghan,
501 Main St

Waverly Clothlng Co.,
246 Main S t 

A. Rapliael,
249 Bunker Hlll St.

CAMBRIDGE
J. H. Corcoran & Co.,

587 Massachusetts Avė.

4

>, J

. J 
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' / Į

*r,;
• I

* ■< -,

4

St.

st.

Avė.

Gordon Bros., Houghton Sq. 
E. J. Wilford, 59 Union St. 
Lynn Shoe Mart,

61 Munroe S t.
IVIlllapi Finger, 

761 VVestern Avė.
L. W. Anthony Co., 

48 Market S t.
M. E. Haskell & Son,

70 Market St. 
& 10 Federal St.

John Mohan, 745 \Vestern Av. 
J. Musinsky & Sons, 

33 Pearl St.
The Fashion Store,

65 Market St.
M. A. Roberts, 128 Munroe St. 
Hatton Bros. & JoUnson,

67 Market St. 
and 292 Union St.

Cohen Standard Shoe Store', 
817 Western Avė.

RONBURY
Dutton’s Roxbury Store, Ine., 

2201-2215 lVashlngton St.
P. D. McQuald, 

1542 Tregjont St. 
and 810 Blue Hlll Avė.

Cayley’s Speclalty Dry Goods 
Shop, 473b Dudley St. * 

Mai Model, 208 Blue Hlll Avė 
The Ladies’ Fashion, 

1847 IVashington St.
Maurice Obst 4 Co., 

1837 Washlngton St
A. Skallt,

943 Blue Hill Avė.
Wm. P. Dwyer,

161 Blue HlllAve.
SOUTH BOSTON.

Murphy Bros Co„
411 Broathvay

J. H. Corney 4_Co., 
766-768 Fourth Št.

Tnlbot’s Broadvvay Stęre, 
395-397 Broadway 

The Toggėry Shop, 77 LSt. 
Jnmes I. Segol, ‘ ;

640*4 Brondwny

EAST BOSTO^

Browne’s Dept. Store, 
Centrai Sq.

IValcott & Co., Ine., 
Centrai Sq.

GoldenbeFg’s 165 Meridian St.
B. Segal, 303 Sumner St. 
Centrai Hat Co.,

29 Centrai Sq.
7 Meridian St.

Harry Greene, 
53 Maverlck Sq.

J. H. Barry & Co.,
70 Bennington St

J. Saperstein, 6‘Centrai Sq. 
Star Store, 24 Centrai Sq.
C. B. Bragdon,

123 Meridian St.
• R. Goodwin & Son.,

139 Meridlan St
IVllliam Alpert, 87 Cottage St. 
Annie R. Canner,

178 Bennington St.

f

Harvard Bazar, Ine,
< Masš&chusetts Avė. 

and Pearl St.'
Broadway Dry Goods Store, 

276 Broąįlway
Dine’s Dept. Store, 

476-485 Cambridge
J. Baron, 

594-600 Cambridge
M. Savin, ,

415 Massachusetts
N. S. Brainard,'

2441 Massachusetts Avė.
Park Outfitters, 

1092 Cambridge St.
Phil, The Outfitter, 

457 Massachusetts Avė.
H. Pili & Bro„ Ine., 

1075 Cambridge St., 
1 Centrai Sq.

Rosenberg’s Branch, 
538 Massachusetts Avė.

Subway Shoe Store,
556 Massahusetts Avė.

Norfolk Shoe Shop, Ine., 
529 Massachusetts Avė.

Lane & Co.,
. 2406 Massachusetts Avė.

H. Hurst, 1294 Cambridge St. 
963 Cambridge St

A. Bean, 1066 Cambridge' St.
J. IVenicor, 723 Cambridge S t 
Siith St. Pharmacy,

Siith and Cambridge Sts. 
L. Latkovitch,

476 Cambridge St
H. BlooMberg,.

453 MaasachuBetts Are.
G. R. Black.

562 Massachusetts Are. 
Max, The Shoemnn,

94 Hanpshire St 
Bennett Shoe Store,

9 Prospect St 
CHELSEA

Markeli-Weston Drug Co., 
227 Broadway

L. C. Morrls & T. J. Alltfn, 
190. Broadvay

J. UUlan, 330 Broadway 
Frost Drug Store,

905 Broadway
M. Genu,, 164 Broad\vay

* ■-%

4>

1

. NEWTON
A. J. Steadman, 

1371 Washlngton St., 
W. Nettton 

.Perlmutter & Dane,
• 339 Watertowu S t. 

Morris Fried,
310 Watertown St.

QUINCY
Remick Bros., 

1517 Hancock St.
Granite Shoe Store, 

1417 Hancock St.
Alexander Hali, 

61 Franklin St.
Curl Levander,

21 Granite St. 
Samuel Tower, 65'Summer St. 
Quincy Reliable Shoe Store,.

1502 Hancock St.

LYNN
IVest Lynn Dept Store, 

35 Market Sq.
Knowlton'B Dept. Store, 

Chestnut St., hear Union
, . . _ _______
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nupieš tą dalyką.
A. S. Kulbickas, rašt.
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Custer, Mich.
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Dabar laikas pirkti
kari relka- «

. r.

Dr, Pauf J. Jaktnauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoe:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakar* | 

509 BROADV'AY Cor. G ST. SO. BOSTON.j 
Tel 5028. B.

.r . t i . „

- Aptidrcmdąsiemo ntariamt iimokoi:
' PASAfiPOS- P01URKižfB8; .

1631 W. Nortli Avė., 
Chicago, UI.

*
t

' v

TEL. BACK BAY,42tlO

DR. F. MATULAITIS 
Ofiso adyno* Gvdoviioklee Ilgai
1-8P.M, 7-9P.M. Priikiria Akiniai.

419 Boylston St, Boston, Mass.

“Žvirblis” g
• gų 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
=į§ ‘‘žvirbliui” tuojaus reikalingi agentai

Bellr aone, Dickfn«m 8995 M. 1

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt, Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvisgydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas y v 

Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet 7-9 j 
vakaro. Nedelloms; 9-il rito l-4popiet. I

LIETUVIS FOTOGRAFAS. 
Ar turi savo didėlį phveiksty? 

*® * Jeigu ne, tai
ateik Ir nualtrauk poną ttulno 
kabinet ir gaual yleiii dldell ar- 
dstlškal padaryty paveikslą vliai, 
dovanai. • •

Taipgi norlntln mokytis to ama
to gali atsišaukti: '

' * ’ J, J. DRIUA,

$00 So. tnd Si., PMladelflM, f«.

atiutea

į

«

<

£. v

r.

i v

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
vakarus - su grąžiū teątru ir į- 
vairiu koncertu rengiamas Ve
lykųdienų, bus pųikiąusia-So, 
Bostono jauniižo ^rltifiog^ž 
dieni} meldžiama kitų* jokių 
pramogų nerengti, o visiems 
atsilankyti į Vyčių vakarų5 

Vytis.

TURTAS'VIRŠ #25,000.00

<
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“Šventoji Naktis/* Kovo 16 
. dienų “Gabijosi’ draugija’7 

“ Dudlev Opera Hoiise” pastai 
te trijų aktų operų “Šventoji 
Naktis.’’ Muzikų, parašę ope
rai M. Petrhuskas. Įspūdis, 
nežiūrint kaikurių trukumų, 
būtų palikęs neblogiausias jei 
rengėjai iš piemenų tarpo bū
tų išmetę kvailų vieno*piemens 
kankanui}, kuri prakilniau
siuose momentuose publikų 
jfiokino begalo kvailais gestas 
ir'visą Įspūdį sugadino. Gal 
tyčia lai n buvo sudaryta^ kad 
sumažinti-veikalo svarbą.

•AIdzika graži, vietomis at
kartota iš “Velnio Išradėjo.’’ 
Aniolų choras buvo silpnokas/
piemenį} kiek geresnįs. Hero- 
do išvaizda neimponavo. Pa* 
našus buvo ne į valdonų, bet 
kankinį.' Vienas iš tarnų ge
riau būtu tikos. Tlerodo vietą 
užimti. Užtad velnias (A. Viš- 
niauskas) išėjo visai puikus. 
Kiti artistui vidutiniškai sa-vo 

l' 
užduotis atliko.

Žmonių buvo pilna svetainė.
Gal opera daug geriau būtų 

pavykusi, jei ja būtų pastatę 
giliai tikintieji žmones, kurie 
Šventosios Nakties nuotikius 
savo širdyje gaivina i-r brangi
na. “Gabijiečiai,“ kaip buvo 
galima patėmyti iš kvailio pie-! 
mens ir kitų artistų, lyg ty
čia tuos nubtikius pašiepė ir jų 
vertę savo lošimu sumažino. • •

♦Ona. IH
’_____________ ĮDc

šv. Kazimiero Draugijos pra- 
kalbos. Kovo 17 diena šv. Pet- BĮ] 
ro parapijos svetainėje įvyko 
Šv. Kazimiero Draugijos pra- 
kalb* <. Knlbėio lenu. .J, Doku- 
žiiė-kus. ,l. K. ivaro.-as ir Kr. 
Strakauskas. Protarpiais bu
vo deklemacijų. Kalbėtojai 
aiškino Rusijos ir Lietuvių Sei
mo nuotikius, 
gijų svarbą, 
draugijos ; 
nių buvo nedaugiausia.

Klausęs.

■ DVIGUBAI STAMPIŲ BUS • 
DUODAMA ŠIĄ SAVAITĘ 

VISOSE KRAUTUVĖSE *
‘ KUR DUODAMA LE- 

GAL STAMPS.
Kiekvieną šios savaitės die

ną jūs galite gauti, dvigubą 
skaičių Legal stampių perkant 
grynais, jei eisite į tas krau
tuves, kurios tokias stampes 
duoda.

O žinok gerai, jog tokių! 
krautuvių rasi arti vietos, kur 
gyveni, nes virš 5.000 krautu 
viu Įvairiose šios šaiies dalvse 
išda'iim.a tuos mažus taupy
mo i.m \ Kelius.

Lemo stampos visuomet su
taupo .nulis pinigų, bet per šią. 
savanų jos jums sutaupys ly
giai ant kiekvieno prapirk- 
to doierio.

Lemu Štampus, jūs žinote, 
gali nū t i panaudotos visose 
Legal Stamp krautuvėse už 
grjtiu- arba tavorą — $2.00 
grynais, arba $2.50 tavoru rž 
kiekvieną pripildytą, jų knyge
lę—ai ba jūs galite gauti gry
nus už visas, kiek tik jūs jų 
turite. ?

In gy k paplotį rinkti Legal 
Stampes. Jos yra saugiausios 
bizn o > ai upės kokios tik šian
die i.-deedania ir jūs esate tik
ri, I ‘u’ ausite už jas vertybę 

‘pinigų lygiai, kaip jūs gaunate 
• doleri už kiekvieną pas jus e-, 
šamą dolerį. Merchnnts Legal > 
Stanų Gompany yra tokia 
bizniu įstaiga, kuri gyvuos.

o taip-gi drau- 
Prisirašė prie* 

arti 20 narių. Žino-,
i

gayaitūje.
M • i • • • - •

$750.00 ir $1000.00.

Priimama syeikf vyrai ir moterys iki 50 metųam
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų .laike fsiraiymo. 
Šiandien tu esi ■ jauniausias, negu kada nors busif 

todel rašykis dabar atsieis mažiaus inoRStf, 
įiegiBaJaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesniu’ .
tį “Garsą“ ir fotas pojpjras nariai gauna d

S. L. R. K. A.'kuopos * įsi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijosė. .

Susižinok pas vietinės kuupos raštininką ir įsira
šyk dabar, jęi tavo ^pielinkėje S. L. R. K. A 
kuopoj dar nėra, pasistengk, kad ten ją šutvei 
rus. Rašyk; klausdamas informaciją, pas Cent 
ro Raštininku adresu:'

458 GRAND ST., Sta. vW, BROOKLYN, N. Y.

ZvirbUs”
X

Juokų, satyros, pašaipos,, mokslo, dailės ir 
literatūros mėnesinis laikraštis.

‘Žvirblis” yra geriausias ir linksmiausias lailcraštis
visame pasaulyje. tfŽvirblio” žinios |aip yrą indomios ir 
teisingos, kad net visų kariaujančių viešpatijų .karaliai 
prieš valgį, po valgio, rytą ir vakarą skaito “Žvirblį” 
ir juo negali atsigėrėti. A - - *

“Žvirblio” juokai ir devyniomis pėtnyČiomis surū
gusius žmonės pralinksmina; vyrai, moterys, vaikai^mer
ginos ir vaikinai “Žvirblio” pasiskaitę jaučiasi laimingi 
ir visuomet sako, kad už “Žvirblį” nieko pasaulyj nerai 
geresnio. . .

“Žvirblio” moksliškumui niekas negali prilygti, 
“Žvirblio” išradimais pasinaudoja net šib pasaulio moks- 
lavyriai. Todėl jei norit būti civilizuoto^ pasaulio civili
zuotais žmonėmis — skaitykit visi “Žvirblį.”

Kaina metams $1.00. Askiri numeriai po 10 centų. 
“Žvirblio” sostapilio antrašas tgks:

Lietuvių Darbininkų Ka 
lendorių 1918 m.

. KAINA 25 CENTAL

“DARBININKO” KNYGYNE,

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

? .

» n t Piiettm giminių ąąąn&ų Atyą.
yąrrrnta jntMA? rftoj. Mana mirė 1906m.

palų Katinų Ra- 
-šėipoų pay. Sakydayo, jog Ąųmi- 
koj yęa gįndiiįtb 
silięptl Hua adresu; . .'

. ’ ALEKAVIČIA, •• »•
F.Gi.Itox404,.Z-- Duųuaine,

„"■»     ii i.i ii ^M,

'Ęaięšican savo, brolio. ANT ANO 
išęjįiFGy^ątinj gtib, ičpąy.j ML 
ilijok pkrif Gamišlęiiį 
metai 'kaip Amerikoj. Prašau fir- 
MiŠftulM žiuo’adsešti i . A 1 m

< / VINCAS ŠTILPA,
^54 —. MoW,IH, 

■ '. ■/_- ■ 
„ Paieškau SENUS ŽMONOS, ku
riai neBeišneša sveikata dirbtuvėj 
dirbti, tik' kuri galętų namuose 
mano 2rvaikučiu priveizėti ir Val
gius pagaminti. Mokestis $10.00* 
į mėnesj ir valgis, ruinfias dykai. 
'Meldžiu atsišaukti kogreičiausia. 
Per laišką suteiksiu platesnių ži- 
nių.

JURGIS PETKEVIČIA,
66 Shawniut St., Lewiston, Me,

, 20 M Athol,
- Draugystė* Box l91.' - A 

' RapolM Gal^gąabf' 
25 Emx St, Mass. ~ 

•rot, TiltC y—iĄidikonis, 
'nft Pįhe^tr., Athol,'Mass,

: Trečiaa Rašt. ifc
k 20Pine(St.,Afhol, Mass, 
x * 20 Pine Str., Athol, Mass. 

iperitui —

Ka«w globėjai:—> ? v *
AMtoūhš Ai|<5rilituiaš/ " ■ 

f* St., Athol, Mass?
f dptta^ įStmnSjf '

t ’ ’ Charles PI., Atrol, Mass.

> KK, KM8TUČIO jDR-JOB 
BOSTON, MjLBB.. 

VALDYBOS ADRESAI..
PIRMININKAS —Jono Adomavičius, 

12Š Bowen St., So. Boston^ Mase. 
YIOPIRM.-MWuielkl«, / 

180 Bowen gt, go. Boston, Mass. 
■PROT. RAST. — JuoiapaE -VfnkeVittus, 

"87ėW;8econdSt., s. B<wtyn,-Mass, 
^■NAN^MŠT. ■— Noreltaų

* 79 W. Secohd St., S. Boaton.M&ss. 
KASIERIUS Andriejų* Zalleckas, 

171 Fifth Str., go. Boston, 
MARŠALKA — 'JustlnaifTuIelkis,

ISO BdWfiir Sot
D. L. K/ jKeistuČio Dr-ja 

t<mt MW. mėnęsųiĮtis susi-’
‘tinĮdifttts kas Antifi| ,iįedėlifęn| 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St^ Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateitį ir daugiau 
naujų narių su savim, atsivesti.

.0 ’ •• 4

^TUVrtĄDVOKATABl

-7 .y-

822 Land Tltle Bulldlną, I A
. Broąd & Cheetmrt St >

MU2& fhqitc;
Ofttto Stetyty

1212 < BRI» AVM

įL. I>, S. CHIGAGOS 
APSKRIČIO VALDYBOS 

adresai.
PIRM.X Poška, .
' • 2323 W. 23 Place 

PIRM* PAGELB. S. Šimkus, 
- - 638 W. 18-th St. ’
RAST. M. L; Gurinskaitt,

- 3347 Ąuburn Avė. 
IŽD. — M.Mažeika,

* ' 1658 Wabansia Avė. 
IŽD. GLOlį t — S. Daunora, 

** 1922 S.38 Courtr
. • Cicero, UI.

IŽD. GLČB. — P. Varakulis. 
DVASI VAD. -r- Kum F. Kudirka, 

į

REIKIA GUVIŲ, DARBŠČIŲ 
MERGINŲ.

Virš 16 metų amžiaus pakavoti 
ir kitokių mašininių darbų. 50'vai. 
darbo savaitėj, gera alga, darbas 
nuolatinis.

i

American Cau. Co. of Massachu- 
\ setts Factory Entrapce, .

Midway ŠdBinford sts, S. Boston.

REIKIA' GUVlU, DARBŠČIŲ 
. ^.'VAIKINŲ.

' VinJ.'ifr metų amžiaus prie len- 
gvių mašinų darbų. čO^valandų 
savaitėje, gera alga, nuolatinis 
darbas.
American Cah Co. of Massachu- 

sets Factory Ėntrance, 
Midway & Binford sts, S. Boston.

KATALIOGAS DYKAI.
Dideliam pasirinkime 

knygos ir
MALDAKNYGĖS.

Reikalaudamas rašyk šiuo 
adresu:

MAT. MILUKAS,
456 Grand st., Brooklyn,N.Y. 

siu pataisyti.

• -v 1 • • •Paieškojimai
Viena ypata sudėjo į mano ran

kas labai svarbius dokumentus, 
kurie paliečia p. Juozą Kurapką 
iš Suvalkų gub., Kalvarijos aps
kričio, Krokelaukio valsčiaus ir 
miestelio. Pirm 18-os metų p. J. 
Kurapka gyveno mieste Dubois, 
III. Jis pats, ar kas kitas malonės 
kuogreičįausia pranešti. Už pra
nešimą paskirta $10.00 dovanų.

KUN. J. RAŠTUTIS, 
103 Spr. Garden str., Easton, Pa.

(362)

Paieškau savo dėdės JUOZO 
KUČINSKO, paeina iš. Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Višakio- 
Rūdos par., Kazlų kaimo. Prašau 
atsišaukti šiuo adresu:

JUOZAS ALEKSAITIS, 
1541 Hamilton Avenue,

Grand Rapids, Michigan.

REIKALINGA kriaučius ir 
kriaučka. Darbas užtikrintas ir 
užmokestis gera. Atsišaukite tuo
jaus.
„ J. BERZELIONIS,
4 Haymarket Sq.į Boston, Mass.

• (35d)

PAVASARINIUS IR VA
SARINIUS DRABUŽIUS, jei
gu norite, kad būtų pasiūti sulig 
naujausios mados ir iš geriausios 
materijos, galite užsisakyti 
pas:

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
. VALDYBA.

PIRMININKAS — Motiejus Žloba, . 
29 Webster St, Malden, Mass.

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

Prot. rast. — jonas Gimeskis,
282 Silver Str., So. Boston, Mass. 

PROT, RAST. — Marijona Brikaite,
45 Vale St, So. Boston, Mass.' 

FIN. RĄšT. — Povilas Petrauskas,
130 Fifth iSt, So. Boston, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas. 
16 \Vinfield St., So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Jonas Urbonas,
145 Silver ^t., So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje

V 0
Salėje, So. Boston, Mass. Sekam 
tis susirinkimas bus kovo 17 d. 
Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GRAŽUS! Jį Udirb* 
Mentholatum Co. Prieš elitini 
gult ištepk veidų moačia per kelia 
vakarus, o padarys veidų tTYRŪ 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mos- 
tis išima pletmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašsdina viso
kius spuogus nuo veido? Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

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

J. BERZELIONĮ, 
4 Haymarket Sųuarę, 

Boston, Mass.
------ o------ .

ANT PARDAVIMO FARMA.
80 ’akerii| dirbamos žemės su 

triobomis, parsiduoda labai pigiai. 
Priežastis pardavimo, savininkas 
turi dvi farmi ir vieną nori par
duoti. Dėl platesnių žinių kreip
kitės šiuo adresu:

P. BRAZAUSKAS,
R. I,

,y (359)

PARSIDUODA RAKAN
DAI (forniture) visai pigiai: 
Norintieji pirkti, kreipktės 
šiuo adresu:

C. Tamulionis,
36 6-th st., So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda dvi farmos, po 610 

akrų žemės. Vienos kaina $3.500, 
antros $2.500. Abi turi gerus bu- 
dinkus. Kas indomaujate tomis 
geromis farmomis kreipkitės ad
resu:

JOHN BOLINSKAS,
R. I. CUSTER, MICHIGAN.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, 
kuris moka kriaučystes amatų. 
Atvažiuokite arba atsišaukite tuo
jaus. Užmokestis geram atsakan
čiam darbininkui gera. Taip-gi 
jeigu atsirastų kas pirktų, par
duosiu labai pigiai. Kadangi esu 
jau senas prie to darbo ir negaliu 
atlikti kaip reikia. Prašau atva
žiuoti apžiūrėti žemiaus paduotu

J. ANTANAVIČIUS,
137 Ames St., Montello, Mass.

' . (359)

Tel. So. Boetoa270
DR. JOHN MicDONNELL. N. D.

Galinta susiltlbiti ir littavisakai. 
Ofiso valandos: 

Ryt iis iki 9 vai. 
Popiety likis . 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

OOSMOPOLITAN .
CARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

Mūsų Korpora 
cijos narys St 
Reikauskas Board 
Direktorių yra į-
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti šėrus. Šerų, kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:

OOSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION,*

95 Spark St., Brockton, Mass.

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
%

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nno 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Nedaliomis 
nuo 10 Tat ryta 
Iki 4vai. vakare.

: _______ _
T T T v i 

T t 
T t t 
T f 
T T T t f 
T T ❖ 
t 
t ♦|*slt6s. Geras ir užtikrintus ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą A' 

♦♦♦fizišku stovi Ir padSa Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas Ilgei-
Jus nuo kan6ty ir kitur negero gydymo. A
Daug metų praktiku vęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 

medikaližki ir elektriški Naujausi ir geriausi prietaisai Viskas .JT 
JL kas geriausia sergantiem*. Y .
f \R JUS KHNOIA3?H. 4®

Nuo silpnų nervų. *knudąn01o nugarkaulio, užmiršimo, nenor- ^3^ 
♦♦♦ mailo Širdies mušimo. *dipną piaudlų, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
♦t* mo, galvos skaudejlmti svaigulio, neaiškaus matymo, allpnumo Y > 
♦% sąnarių, ulcerlo, žulzdŲ kutam, užkimimo gerklės, nuo skaūs* Y< 
^mų viduriuose arba nugaroj, getudės skaudėjimo, apvilktą liežuvi, V 

konstlpacija, reumatizmo aknusmt arba spaugų? Įlų ir daug kitų V 
F ilgų, nuo kurių matosi pirmas p^sergSjimas, nustoti Sveikatą ir 4w 

^tvirtumą ant vlsadoa. a
Y AŠ gydžiau vyrus . i»oreris per daug mėty, Vienas atsilanky- 
♦iš mas pas maus užganėdina Jus ir apie mano gabumus persltlkriniito, JL! 
♦%kad ai pasiekiu tiek gerų pasekmių 1 .trumpą laiką* gydy-jFi 
S\mo. Aš gydau tik tikrų priežastį ligos Ir silpnumai pranyks. Atsi- V 

minkite, kad pasitarime yra absoliutiškai veltui.

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

nervą arba Šiaip kokia liga,

KUR GALĖSITE, JĄ
e. ribini eiti Sveikatos keliu.

Ofiso

Su nei h- Kukta ctiru isri. 
tau j a specialisto pa. įmitimo 
IEŠKOKITE PAGEL Uis TEN.

Prad6

hington st 

arti Boyls 

ton st. am 

antru 

bų.
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8URASTL

valan
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų.
Vakarais.

nuo .6 vaL iki 
8 vai.

Nedaliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jus 61b gydy-

a

M
L-’ *■ '

I
i

I

F

. L. D, KALENDORIUS 
DYKAI.

Jeigu nori gauti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 191F 
.m. dykai, tai nieko nelaukda

&

Jums ĮSegzamiUHvirmtN nieko nekaStuoą

■»

;>

A

/

v-1 
v ’♦ •r.

*■ A '

r \? 
■'

1 * .

v

’ * * u

9 . ...■ 4 ’ , -
_Į .... V.K •*.

VnlH ’iju. ir Austro- Veng-, 
rija‘su tiko pasidalinti Ukrai
nos Aii«it‘i;ni kilus
du bedaliu vi^ų gaunamų 
grudų, u Vokietijai viena Wj-

i

DKAUGIJŪ ATYDAI!

I 

I1i

STROPAS IR KOMPANIJA s
Mm Jfdirtaue ilikV kai tik dnie* 

. gijelei rtiulfifi; L y. vtaekluk fM» 
, ilkitUite, mėdėllue, kukardae, vw 
' k«vae,.ante|Mudae ir t. L,

Mm Urlm 8,1.1, S.L.B.K.A.
Ir T. M. D ^itaiv.ieakklivpafdivi. . 
nei: aekilaiii H ll.H, ildakrMai 
Alenai pa fi.M, aainiilii Madąi.aee 

Iriukityi, liikriMiiMS kibą- 
fili pe 11.75. • ,

.AitalaiMi mm KMik*a

. STRUPAŠ4CO. 
l2WarwkkSL Neverk. N.JT, 
M Jiha B1. N«» Vertą N. Y.

IAĮUim atakiu l N«w«1ą.N.J. '

Paieškau brolio Juozo Morke- 
vičiaus. Paeina iš Suvalkų gub., 
Punsko paarpijos Andrijavo vai., 
Vaičiuliškių kaimo. Du metai at
gal, gyveno 56 Center str., King- 
ston, Pą.

Malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu :

VINCAS MORKEVIČIA,
60 Congress Avė., Waterbury, Ct.

A -  -

Paieškau puseserės ROZALI
JOS, RAMANAUSKIUTBS iš Su
valkų g»b;^Kriuįų parap.; apie 8 
metai J<Įaip Amerikoj.

FS'VAGNORIUS, 
Voterirary, 0«bb

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vytų ir 

merginų mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes išmokinam 
j labai trumpą laiką 

už dyką.
GLOBĖ BARBER SCHOOL 

J. ŠmulkŠtis, 
439 — 3rd Avė., Pittsburgh, Pa.*

.nn_ v j A Atelkitn mime bi<1)uų«.I jei«u Jom« reikia ąydytių. Ultil- 1
mas siųsk $3.00 už prenumore1 v kimu* Ūko* yra pąvoHv»» n«i viena ligą: ną'atoirl ilgai be velkiai), e 
tą “Darbininko“ ir gausi U V -
dįdięlę dovaną dykai. ' ■ f®

* Dabar laikas pirkti įdek Dst- 
binin Kalandorių ij

Dr J. H. KENEALY 
673 V ASHINGTON ST.

F* (NI . MRI
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