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True translation filed withthėpost- 
master at Boston,-Mass. on March 2Oį 
1918, aą reąuired by* the act of October 
6, 1917.

■ VAROSI PALEI JUODĄ
SIAS JŪRES.

Kopenhagen, kovo 18. — Su
lyg gautų čia žinių * Pietinėj; 

• Ukrainoj vokiečiai »vis varosi. 
,' pakrančiais Juodųjų jūrių.

i dDzėmę Nikolaev, gulintį70 
, mylių į šiaurės’ rytus nuo Ode- 
ssos, ^teutonai slenka linkui 
Chersono, kurs yra syąrbiu 
rusų pirklybos punktu.

Yra spėjama, jog Nikolaeve 
vokiečiams kliuvo milžiniški 

” grūdų sandėliai. Be to jiems 
teko didelės laivų dirbtuvės ir 
Juodųjų jūrių laivyno stbtis.

Didesnė Rusijos Juodųjų jū
rių laivyno dalis paspruko į 
Sebastopolį, kuomet vokiečiai 
užėmė Odessą. Dabar prane
šama, jog vokiečiui Odessoj ra
do keletą nedidelių laivų.

Didžius žemės plotus Rusi
joj nžgrobinėją turkai ir vo
kiečiai ir abeji nesutinka pasi
priešinimą.

■■ nriifc

KAS GIRDĖTI PETRO
GRADE.

Amerikos laikraščių kores
pondentas Harold AVilliams iš 
Petrogrado praneša šitaip: .

Aš nieko negaliu rasti, kas 
galėtų pasakyti man kas ištik- 
rųjų dedas ir kasįdėsis. Žmo
nės pirma smarkiai apleidinė- 
jo miestą, bet dabar visiškai 
uždrausta kraustytis. Visi pa- 
sažieriniai traukiniai sustab
dyti ir niekam nevalia apleisti 
Petrogradą. Nieko neleidžia į 
geležinkelio stotį. Valia eiti 
tik valdžios darbininkams su 
valdžios reikalais. Iš kitos pu
sės eina gandas, jog yra ren
giama milžiniškas kraustymas 
žmonių iš Petrogrado.

Šiaip mieste tyku. Nuobo
dumą xsugriau j a tik ypatingi 
atsitikimai. Štai ginkluotų vy
rų būrys įsilaužia į* Raudono
sios Gvardijos kliubą ir pava
gia 30.000 rublių. Arba štai 
atveža į stotį lavoną, kurį su
tinka čigonių būrys. Čigonės 
gailiai verkia ir apgailestauja. 
Bet geležinkelių darbininkai i- 
ma indomauti kas čia būtų. Jie 
durstelėja į lavoną, tas pašo
ka ir bėga, palikęs po grabu 
kontrabandinio cukraus ir mil
tų.

Kas dabar yra Rusija mes 
nežinome. Kokie rubežiai Uk
rainos?" Kiek Karelijos bus 
prijungta prie Finlandijos su 
vokiečių pagelba? Ant kiek 
kišis vokiečiai į Rusijos val
džią po taikos apreiškimo!

Rusijos skaldymas ir jos 
troŠkinimas tebeina. Jūs na- 
mie gal geriau žinote apie tuos 
,dalykus, gal jūs geriau galite 
suprasti, ką tas viskas reiškia. 
Mes čia esame nustebę ir nusi
minę, o kartais slegiami ko
kios tragedijos, kartais švys
telėja suptatimas tos visos nie
kybės.”

Kiti korespondentai prane
ša, jog bolševikų organai 
Pravda ir Izvestija perkelti iš 
Petrogrado Maskvon ir pereitą 
seredą pirmi numeriai pasiro
dė.

Į bolševikų kongresą Mas
kvoje buvo susirinkę 1100 de
legatą). Iš jų 733 bolševikų, o' 
239

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on March 13, 
1918, as reųuireii'by the act of October^ 

1917.

KODĖL UŽIMINĖJA 
UKRAINĄ.

Išrodo, jog vokiečiai varosi 
rytuosna pietinėj Ukrainoj dėl 
dviejų, prošeių: Kad rtalijilih 
dviejų priežasčių: ka4 užimti 
derlingas ir daug javų turin
čias. žemes ir taip-gi kad pa
gauti Rusijos buvusį Juodųjų 
Jūrių laivyną.

Turbūt vokiečiai tą daro, ga
vę pritarimą ir parėtu imą Uk
rainos, rados tose teritorijo-e 
kurios paliktos jai darant su
tartį tarp Ukrainos ir Ru . 
■* Jei iš Ukrainos jau iš -y ' 
bolševikai ir jei visi vidurin’n 
reikalai aptvarkyti, tai Uknu 
na lengvai gali valdyti Ibis i;;, 
pasikėsindama neduoti r.iaisb 
produktų gabenti šiauren.

Žinoma Rusija gali gauti 
maisto iš Siberijos, bet nebus 
užtektinai jos gyventojams. 
Tame atžvilgyje Ukraina turi 
Rusijai bizūną.

Be to Ukraina apima Done- 
co provincijas, kur yra di
džiausios buvusios Rusijos an
glių kasyklos. O anglių Rusi
jai reikia. Ir šituo atžvilgiu 
Ukraina turi stambų kozerį 
prieš Rusiją.

Amt kiek dabar žinoma, tai 
buvusis Rusijos Juodųjų jūrių 
laivynas susideda iš dviejų 
naujų didžiųjų šarvuočių, sep
tynių mažųjų šarvuočių, ketu
ri jų yra dar gan galingi lai
vai: keturių skraiduolių ir ke- 
letos kitų mažesnių laivų.

Jei tie, kurie dabar, yra Se- 
bastopolyje, patektų teuto
nams ir jei šie juos sutaisę pa
siųsti) į Dardanelius, tai tas 
talkininkus priverstų žymiai 
padidinti savo laivyną saugo
jantį rytines dalis Viduržemi- 
nių jūrių. Gal ne tiek turėtų 
stiprinti padauginimu ten e- 
sančių laivų, kiek pasiuntimu 
gerų laivų.

Kadangi išrodo, kad teuto
nams taip padaryti yra išroka- 
vimas, tai talkininkai jau turi 
rengtis sutikti tą pavojų.

------ o------

REIKALAUJA ALGŲ 
P AKĖLIMO.

Baltimorėj sustreikavo 400 
darbininkų prie laivų statymo. 
Reikalauja algų pakėlimo. 
Gal būt valdžia turės įsikišti 
į jų reikalus.
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Tokio, kovo 19. — Sūv. Val
stijų ambasadorius Francis BU' 
sąvo štabu iš 36 amerikohų, 
laimingai atvyko į Irkuckę ; 
(Siberijoj).

Bolševikų valdžia sutiko už
tikrinti talkininkų diploma- 
tams saugumą keliones į Vla^f 
divostoką.
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REIKĖS VIENA VALANDA į 
ANKŠČIAU KELTI.

• £ , t 1
Prez. Wilson pasirašė po 

taip vadinamu Daylight Sav- J 
ing Bill.. Tuo Liliu reikalau- j 
jama, kad Velykų rytą .(Ko- i 
vo 31) 2 vai. nakties būtų visi 
laikrodžiai viena valanda pa- '■ 
varyti pirmyn. Taip laikro- ;; 
tižiai eis iki pabaigos spalių 
men. Tokiu b fui u darbai iš ry
to prasidės viena vahlnda ank
ščiau ir pasibaigs vakare ank
ščiau. Tas įvesta dėlto, kad 
pasinaudoti dienos šviesa ir 
kad nereikėtų vakarais darbe 
deginti žiburio.
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socijal revoliucijonierių.

A.

t>

L. Vyčių ėhffcas šv, Pranciškaus parap. Mine sville, Pa.

Lietuvą ir Kjjršą vienija su. Vokietija.
. - . . - -m «■***»■

— - - • - j
True translation filed with the post- prie ramaus ir tvarkaus stovio 

master at Boston, Mass. on Mąrch 20. • it; nno.fl;ip^fnn
1M&, as reųulred by the act of October- r įaoai apoaiie. latljailU
6,1017. 1 t- 1

KALBĖJO VOKIETIJOS
KANCLIERIUS.

Kopenhagen, kovo 19.

, r

BOLŠEVIKAI IŠVIEN SŲ „ 
VOKIEČIAIS.

r

Iš Barbino, Mandžurijojj. 
pranešama, jog buvusieji vo- : 
kiečių nelaisviai dabar veikia, .; 

i kartu su bolševikais Siberijoj 
1 prieš.gen. Semenovą.

Gen, Semenov yra priešinin
kas bolševikų. Jo armijoj y- 
ra daug oficierių. Vienok su
sirėmime su bolševikų kariuo
mene buvo įveiktas. Mat bol
ševikams vadovavo ir veikė išį. 
vien vokiečiai, buvusieji nė- 
laisvini. Gen. Semenovo karei
viai buvo susirėmę durtuvais 
su bolševikais ir sako, jog'nu
dūrę keletą vokiečių. Gen. Se- 
uienovo kariuomenė turėjo pa- 

i si traukti.

SUAREŠTAVO LIETUVIŲ 
TARYBĄ

Iš Petrogrado pranešama, 
jog kovo 19 d. Voroneže tapo 
bolševikij suareštuota... Lietu
vių Viršiausiaji .Taryba Ru 
sijoj.

------o-----
True translation filed wlth the post- 

mnster at Boston, Mass. on Mareli 20, 
as reųuired by the act of October 6,191<

True translation filed with the pošt- 
AMERlKOS KARIUOMENĖ

NUOLATAI MŪŠYJE.

Washington, kovo 18. — Da
bar Amerikos kariuomenės 
Francijoj yra penkiose įvai-

. baisius padėjimus, kurie Įvy
ko daugelyje vietų.

Tarpe talkininkų nėra jokio 
— palinkimo atsižadėti karės, bet 

Vakar Vokietijos Reichstage I parodo norų tęsti tų baisių ka- 
buvo skaitoma taikos sutartis ' rę iki sutriuškys mus'. Del
su Rusija ir kanclierius von 
Hertling prie tos progos švel
niai aiškino apie vokiečių toli
mesni varvinusi Rusijon. Jis 
su panieka paminėjo, jog visai 
neatkreipiąs atydos į prieši
ninkų nuomones apie t.aikos 
sutartį. Jis aiškino, jog Kur
šas prašęs Vokietijos jį prijun
gti ir pasakė, jog Kuršas ir 
Lietuva yra sujungtos su Vo
kietija politiškai, ekonomiškai 
ir militariškai. Kanclierius da- 
dėjo, kad jei Reichstagas pri
ims sutartį, tai taika įvyks ant 
viso rytinio fronto.

Kanclierius minėjo apie Ru
sijos pasiūlijimą, kad visos ka
riaujančios šalyse pradėtų tai
kos derybas ir dadėjo:

“Mes ir mūsij talkininkai 
priėmėme pasiūlijimus ir pa
siuntėme delegatus į Lietuviš
ką Brastą. Viešpatystės iki 
tol susijungę su Rusija, tuo
met neprisidėjo.

Tų derybų vedimas jums ži
nomas. Jūs atsimenate, jog 
buvo begalinės kalbos, kurios 
ne tiek buvo kreipiamos į dele
gatus ten susirinkusius, kiek į 
visuomenę abelnai, ir tas pri
vedė prie to, kadi pageidauja
mo tikslo neatsiekta. Jūs at
simenate atkartotinas pertrau
kas -ir atnaujinimus derybų; 
Galop atėjo valanda, kuomet 
reikėjo pasakyti arba “taip” 
arba “ne” ir kovo 3 d. Lietu
vių Brastoj taika įvyko. Ko
vo 16 d. toji taika buvo patvir
tinta atsakančio seimo Mas
kvoje.
* “Užuojauta” Rusijai.

Mes visai nemanėme ir nema
nome slopinti teisingus norus 
ip pastangas Rusijos prie lais
vės. Kaip kad aš sakiau lapkr. 
29 mes labai norime, 
ji nuvargusi šalis

to mes nenusiminsime, nes mes 1 riose fronto vietose. Ji nuola- 
prie visoko esame prisirengę.1 tai mūšyje ir vis gerai pasižy

mi.
Dabar pirmu kartu galima 

pasakyti, jog kovo 11 Ameri
kos kari'uomenė ne tik savo su
manymu užpuolė priešininkų, 
bet dūr-gi įsivarė į priešininko 
tren'čius 300 jardų. Ameriko
nai tą atliko be francūzų parė
mimo.

Talkininkų padėjimas vaka
riniame fronte gerėja. Pasta
romis savaitėmis francūzai ir 
anglai savo užpuolimuose tu
rėjo pasisekimus.

»

f

--------O—----
BALTGUDŽIŲ PRAŠYMĄ 

ATMETĖ.
Iš Borlino atėjo žinia apie 

tai, kad baltgudžiai (bieloru- 
sai) lietuvių kaimynai buvo 
pasiuntę delegacijų pas Vokie
tijos valdžių prašyti prigelbėti 
jiems Įsteigti neprigulmingų 
valstijų. Vokietijoj valdžia 
atmetė prašymų

A

Į
.1

JMes esame prisirengę prie to
limesnių pasiaukojiimj ir mes 
stoyime su mūsų puikia armija 
ir šauniais vadais kaip uola, 
pilių pasitikėjimo... ”

Kuršas prašė prijungimo.

Kanclierius sakė, jog 
Kurso Legislaturos buvusr de
putacija ir pranešus, kad at
sižada buvusių politiškų susi
rišimų ir išreiškė norų būti su
jungtais ekonomiškai,, milita- 
riškai ir politiškai su Vokieti
ja. O toji Kuršo Legislatura 
Vokietijos pripažinta atsakan
čia ištaiga. Pripažindamas 
Kuršo neprigulmybę kanclie
rius su dėkingumu ir džiaugs
mu pripažinęs Kuršo “norų 
glaustis prie Vokietijos impe
rijos, kuri po teisybei turėjo 
kultūriškus santikius nuo se
nai.” Kanclierius pasakė, jog 
diena po dienai laukius Lietu
vos deputacijos. Po to ir Lie
tuvos neprigulmybė • būsianti 
pripažinta.

Kanclierius pasakojo toliau, 
jog Livonijos ir Estonijos rei
kalai esu kitokie. Kol kas jas 
valdys Vokietija pagal taikos 
sutarties ir pagal tų šalių rei
kalavimų iki saugumas ir tvar
ka bus įvykintos.

• *
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Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 

tai puikiausias “O v e r 1 a n d” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

J šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

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

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.

TUŠČIA KALBA APIE 
OFENSYVĄ.

Washington, kovo 18. — Vo
kiečių gąsdinimai ofensyvų šį 
pavasarį vakariniame fronte 
visai nedaro įspūdžio į Ameri> 
kos* karvedžius.

Šiandie karės departamentas 
karinėj peržvalgoj skelbia sa
vo išvedžiojimus apie prieši
ninko žygius ir sakoma, jog 
nežiūrint į jo didžius prisiren
gimus, jis nepradės ofe’nsyvo, 
jei prie to sąlygos neprivers.

Tą patvirtina daugelis Ame
rikos kariauninkų, kurie pra
našavo, jog ofensyvo nebus, 
nors oficialiai apie tai buvo ra
šoma abiejose Atlantiko pusė
se.

KVIEČIA PAMATYTI 
OFENSYVĄ. „ 

Londonas, kovo 19. — Vo
kietijos armijų vadai pasi
kvietė keletą neutralių šalių 
laikraščių korespondentus pa
matyti ir aprašyti ofensyvą 
vakaruose.1 Taip praneša Ex- 
čhange Telegraph iš Kopen- 
hagen.

Korespondentai 
<į frontą seredoj.
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111 SALĖM STREET,

-V

Iš Petrogrado į Londoną pa
siųsti telegramą kaštuoja 63 
kapeikos žodis.

Revoliucijos metinės sukak
tuvės Petrograde be nieko pra
ėjo-

Visais reikalais kreipkitės pas mane, kiekvienam. 
suteiksiu broliškų patarimų.

kad to- 
sugrįžtij

išvažiavę

NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS

V

'*

*

‘r
*

»

■ r ' 1

SMULKMENOS

Petrograde strytkariai veik 
visai nevaikščioja. Gatvių ap
švietimas be galo sumažintas.

Peraitais 19*17 metais Fran
cijoj burokais buvo užsodinta
l. 78.05$ akrų . Prikasta jų 
2.108.500 tonų. 1916 m. užso
dinta buvo 200.673 akrų. Pri
kasta 1.988.620 tonų. Gi 1914
m. užsodinta buvo 330.625 ak
rų, prikasta 3.751.000 tanui

------ o------
KOLONISTAI Į KURŠĄ.
Bavarijos kolionizacijos dr- 

ja savo susirinkime Mueniche 
nutarė pasiųsti .į Kuršų 50.000 
vokiečių kolionistų.-

-—o-— • .
EKSPLIOZIJA PARYŽIUJE.

Netoli Paryžiaus amunicijos 
dirbtuvėj ištiko dvi smarkios 
ekspli zijosi Nuo to žuvo 16 
darbininkų ir daug sužeidė.

/T ’ į*.’

- m? * ’,

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

Ban. Juozos Kowaliauskas, ^
BOSTON, MASS.
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» «rius Jdhąs J. Ramanauskas, 
Ęfnanslį Sekretorius ^adąs 
Paulauskas, KąsieriusM..Zo- 
ba> Ifąąoį Globojai p-lę O# MĮeš- 
kauškaite, Jonas Vilkišius ■ ir 
Pranas Tuleikis.

-JCūtarta, kad valdyba’/"su
šauktų susirinkimų ^tstpviį, 
kada komisija jau bųšišdirbu- 
si konstitucijų. ' ..

Susirinkimas buvo uždary
tas 10 :30 vai. vakare per. pir-. 
mininkų Jobų E. Karosų. ‘ 

Pirm. Jonas E. KaYosaš.
Rašt. Jonas J. Ramanauskas,

JkaWs aplįiiKjrbi? iuišję 
sti savo šaįj.; / 'v’ ~ *'

^Taraikalaūti, 
valdžia tuoj sugfąžįntą marno 
Ueturius laiviūs, išgabentus

dhrbų.; t
Pripažinta, kad-Lietuvos ir 

Kuršo rėikalai. negali tinkamai 
feiįti išrišti W ;aOhįtįB taikos, 

vi* 
ąų taiitų, y kurios yrą įtrauk
tos į šių karę. ”

*
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Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikųi* Juoupo 
. * DartininkųBųjtmga. , c-

“darbininkIs” r
(TheWorker)

. The Lithuanįan tri-weekly paper. '
r'' PuMished every#Tuesday, Thursday, and Satnrday by

- . 4
r

■’ t

Joseph’s Lithuanian B.-C. Association of Labor, „ 
Subscription Kates:

Yeariy •.#••»%••••••••••»?»*.$3,00
Boston and suburbs .—;— -----------------— .|4.00

C months .............    :......U.50
Foreign countnes yeariy•••••«••.•••••••• .Ą4.25 

“DARBININKAS”
M1 W. Broadway; South Boston, Maaa.

L.ŲaS.CENTROVALDYBĄ. 

Dvasiškas vadoVa*: *
Kun.' Kemėšis, 

3230 Auburn Avė.', 
Cilioago, nu * .

f. ‘

ITALIJOS LAIKFAŠČIAI 
APIE LIETUVĄ.

Sausio 20, 1918 “Corriere 
. d’Itųlia” praneša, jog užimtos 

" Lietuvos gubernatorius prin-
_ cas Isenbourg, tapęs ajšauk- 
. * tas. Rašo, jog apie tų vokie

čių gubernatorių lietuviai taip 
L paminės, kaip Rusijos Murav- 

ievą koriką.
/ Tas pats laikraštis vas. 4 d.

< rašo apie Lietuvos Valstybinės 
' .Tarybos susikirtimų su vokie- 

? *Čių valdininkais, valdančiais 
• . Lietuvą. Lietuvos Taryba su

statė-reikalavimų, kad vokie
čių kariuomenė pasitrauktų iš 

L Lietuvos ir kad būtų Lietuvon 
. sugrąžinti lietuviai nęlaisviai, 

kurių Austrijoj ir Vokietijoj y- 
■' ra apie 70.000. Iš savo pusės 
f Vokiečių valdžia sumanė apru- 
; bežiuoti Lietuvos Tarybos ga- 

. lę ir nuskyrė prie Tarybos ka- 
, pitoną Gilzų ir leitenantų Kiiz- 

' ler. Lietuvos Taryba prieš tai 
protestavo. Jei šis protestas 

v nepadarysiąs įspūdžio' į vokie
čių valdžių, tai Taryba rezig- 

■„ nuosianti. Vokiečiai labai at- 
. sidavė agitacijai už įvedimų 

Lietuvoj monarchijos ir pasta- 
Z tymą Lietuvoj ant sosto vokiš

ko princo taip, kad liktus vo-
■ kiečių, junkerių intekmė Lietu- 

voj. Bet lietuviai yra demo-
’ ■ kratai ir priešprusiški.

Tokias pat žinias turėjo
■ L’Osservatore Romano ir

Tempo. t

Corriere dTtalia vasario
paskelbė apie tai, kad Viršiau
sioji Lietuvių Taryba Šveica- 

' rijoj inteikė memorijalus vi
siems ambasadoriams Berne a- 
pie paskelbimą Lietuvos nepri- 

, gulmybės.

ir 
n
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LIETUVIO PAVEIKSĮ.AS 
VISUOSE AMERIKOS 

LAIKRAŠČIUOSE.
Nesenai visuose * Suvienytų 

Valstijų laikraščiuose buvo pa
veikslas, atsiųstas iš užjūrio 
per Press Association. Tas pa
veikslas perstatė Francijoj A- 
merikos kareivį ant sargybos. 
Po paveikslu parašas buvo“A- 
merican Sentry on Lookout 
for the Hun.”

Brocktono, Mass. lietuviai 
pamatę laikraščiuose tų sargy- 
bininką tuoj pažino saviškį. 
Jisai besąs Mikolas A. Sužin- 
skis. Tų aiškiai prirodė p. A. 
V. Marcinkevičius, su kuriuo 
anas kareivis gyveno. M. Su- 
žinskas buvo pasidavęs liųos- 
noriu pereitų liepos mėnesį..

Brocktono laikraščiai pažy
mėjo, kad tas gąrsusis paveik
slas perstato lietuvį.

APIE LIETUVOS IR LAT
VIJOS REIKALUS.

La Tribūne die Lausanne ir' 
kiti Šveicarijos laikraščiai 
skelbia apie buvusių Berne, vas. 
8-9 š. m. lietuvių-latvių konfe
rencijų. Priimtose rezoliucijo
se štai kas išreikšta:

Pritarimas suvienijimui Lie
tuvos ir Latvijos ir reikalavi
mas abiem tautoms teisės pat- 
apsisprendimo.

Kuosmarkiausia užprotes
tuoti prieš vokiečių pastangas 
ypač pastaruoju laiku prijun
gti Lietuvą ir Kuršą prie Vo
kietijos.

Protestuoti prieš skleidimą 
Lietuvoj ir. Kurše opinijos a- 
pie gerumą prisidėti prie Vo
kietijos.

Pareikalauti teisės dalyvau
ti pat-apsisprendime ir tremti-

; — v.

* •
' --

1 J. E; Karosas, 
: 24žJ W. Broaduray, 

zSo. Boston, Mass.
Vibe^irmiDinkas: —

M. Mažeika,
. 1658 Wabansia/Ave.,

Chicago, UI.

Raštininkas: —

F. Virak’s, *
242 W. Broadway, - 

So. Boston, Maas. .
i

Finansų Raitininkas: —
A. F. Kneižis, 

‘ 242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

f1 • ‘ r

Idžininkas: —

P. Gudas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Iždo globėjai: —

O. Meškauskaitė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

P. Geležiuie,
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn.

V. Sereika,
21 James St.,

i Norwood, Mass.

Literatiška Komisija:

Kun. F. Kemėšis,

P. Gudas,

J. E. Karosas, '

F. Virak’s,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

ir
t
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REIKALINGI AGENTAI RIN
KIMUI PRENUMERATŲ “DAR

BININKUI.”

‘ LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
GLOBOJIMO

. Panėdėlio vakare, kovo 
1918 in.yįVyko'sugirin^iinąs šv? 
Petro ir Povilo, parapijinėje 
svetainėje, sušauktas Su tiksiu 
suvienyti dvi vietines draugi
jas, kurios buvo- susitverusios 
globoti lietuvius, kareivius. į 
susirinkimų v pribuvo . įgalioti 
atstovai nuo sekančių'draugi
ai „t “ • v . ’ *

Į, Lietuvos ūkėsų Draugija:
* . S. Norkūnas# *
2. S. L. šv. Kazimiero Dr-ja:

U M. Pečiulis.* ’’
3. šv, Re|ro ir Povilo Dr-ja: 

r Jonas Adomavičius,
' M. Venis, ;.

D. Šapalis//' ;
4. šv. KazįimeroR. K.,Dr-ja:

V. Paulauskas, 
V. Jakštys,

5. Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus Draugija:

Juozas Stukas, 
Pranas Lukoševičius.

6. Tėvynės Mylėtojų Dr-ja:
K. ^leisis.

7. Lietuvių Ūkėsų Gedimino 
Kliubasi

Pranas Tuleikis, 
Jonas Aidųkonis, 

Steponas Račkauskas.
8. šv. Jono Evangelisto Blai-

■ vininkų Draugija: 
M. Kilm&niutė, 

Juozas Jurkus.
9. D. L K. Keistučio Dr-ja:

M. Vęrsiackas, 
V. Zaleckas ir 
P. Rūkas.

*10. šv. ono Krikštytojo Dr-ja 
Cambridge, Mass.:

A. Vaisiauskas.
11. Liet. Vyčių 17 kuopa:

Jonas Vilkišius, 
Jonas Červokas, 
F. Strakauskas, 
P. Miliauskas.

12. Globojimo Komisijos 
riai:

Kun. Dobužinskas* 
Kun. Juškaitis ir^ 
Jonas E. Karosas.

13. LDS. I kuopa: ..
A. Zalieckas, 
J. Bakūnas, 
J. Glineckis.

14. L. R. K. Federacija:
J. Pečikoniutė, 
M. Ausikaičiutė, 
A. Bendroraitis,

t

na-

r w ; M>Pajaujūtė.

O, Romįkaite?' ' f:

k? Staniūlitttė, < 
‘16. LDS"Cęntrd:

M. Zoba,
J. J. Ramanauskas. ,

17. LRKF. Blaiv. 49 kuopai
K. žllyčė,- .
M. Bačifiniutė, 
O. Račiūnienė ir •

• M. Bąkūniutė. >
18. Apaštalystės Maldos* Dru- 

gįjos: .* *

* O, Meškauskaitė, -
Ą. Matokienė.

19. Lietuvos Dukterų Dr-ja:
J.fŠuItiėnė,
O. Giediraitaitė. * 

t Jonas E. Karosas atidarė sh- 
sirinkimų, paaiškindamas tik
slų dėl kurio susirinkimas su
šauktas. Tuojaus buvo renka
mas vakaro, vedėjas. Didžiu
ma balsų likosi vakaro vedėju 
Jonas E. Karosas, .Jonas #A- 
domavičius buvo išrinktai pa- 
gelbininku Jr Jonas J. Rama-1 
nauskas raštininku.

Tuojaus buvo nubalsuota, 
kad visi susirinkusieji užsire
gistruotų pas raštininkų.

Daugelis iš susirinkusiųjų 
pradėjo kalbėti apie* vienybę 
ir vienbalsiai visi pritarė tam 
užmanymui, kad abidvi iki 
šiol buvusios kareivių globoji- 
■jimo drapgijos būtų panaikin
to^ ir vien centralinė organiza
cija būtų įsteigta. Tuomi tik
slu likosi komisija iš sesių y- 
patų išrinkta nustatyti vardų 
ir įstatus tos naujos organiza
cijos. Iš kiekvienos buvusios 
"kareivių globojimo draugijos į- 
ėjo į tą koipitetų po tris narius. 
S. Norkūnas, J. M. Pečiulis, J. 
Adomavičius, kun. J. Dobužįn- 
skas, J. E. Karosas ir kun. F. 
J. Juškaitis likosi išrinkti į tą
ją komisiją.

Kad darbų toliaus netruk
džius, susirinkimas nubalsavo, 
kad valdyba būtų tuojaus iš
rinkta ir kad neatidėliojant 
pradėtų savo darbą. Tada se
kė valdybos rinkimas. Į val
dybė likosi išrinkti: Dvasiškas 
vadovas — kun. F. J. Juškai
tis, Pirmininkas Jonas E. Ka
rosas, Pagelbininkas Andrius 
Zaleskis, Susinėsimų Sekreto-

Pramonijos darbininkai
t

...

, VALNAMANIŲ MOKSLO
TORTE.

Valnamanių mokslas arba li
beralų teorijos žmonijoje pri
dygo ir praplito. Po šiai die
nai jis daro stiprių intakų į vi
suomenės gyvenimą. Liberalų 
mokslui insigalėti padėjo—trū
kumai socijalio visuomenės gy
venimo XVIII amžiaus. Tuo
met kaip tik reikėjo naujų re
formų, ir štai jas ėmė skelbti 

. liberalai. Gražių minčių jie 
paleido į žmones, visuomenė 
griebėsi naujų ir patogesnių 
gyvenimo formų, ekonominis 
gyvenimas ėmė kilti ir šalių 
produkcija ėmė augti. To viso 
nepaisant, liberalų paskelbta 

įir į ekonominio gyvenimo pa- 
^Linatus padėta ekonomijos liuo- 

šybė, apie kurią jau esame mi
nėję, susilaukė griežto pas- 

>, nešdama žmonėms 
^daugiau pikto negu gero.' 

Minėtoji ekonominė liuosybė 
Savaimi praktiškame gyveni
me veda prie to, kad turtin

gi jų ėdami, 
L tiir nykti žmonės vidutinio 

* turto ir mažaturčiai jau vien 
( dėlto, kad didžturčiai visokio- 
M je konkurencijoje, ekonominės 
- liuosybės globojamoje, ilgiau 

ir lengviau gali išlaikyti, 
‘, gu mažaturčiai.

K

X
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f ' merkimo 
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tų sutartinai tęsiamai ir užbai- * 
giapialį" kad tarp įieturi? vie
nybė ir meilėbttajir. 
žydėtų..^

Po jo kalbos, fcėkai&jHoŽ JįC• 
čį^usfehės šėlo 
MĄiamanoth?4 Lįaętąftp.^Jp- 
no $įfeąkosu 
kiene įr solo dvi dainelės vieno 
vyrOj kurio pavardės nęftugir- 
dau. / . ' ' . " X'

< Ant galb, visas choras už- 
įraukia ‘ ‘ Lietuviais esame už-". 
gimę”.ir užbaigiama vakaras 
su Lietuvos himnu—‘Lietuva 
•tėvynė mūsų#”

.. .Apie tai kad kopuikiausiai 
viskas pavyko, tai hera kų nei 
sakyti. Juk mes visi'pripratę 
esame gerėties gerb. St. Šim
kaus kompozicijos dainelėmis, 
o čia reikia žinot, kad 'jis pats 
dirigavo, ir jau pirm laiko iš- 
disciplinavo ir nustatė ’ chorą. 
Dėlto viskas ir pavyko kono- 
puikiausia.

Duok St. Šimkui didelį 
skaitlingų cpdrų, o jisai paro
dys kų geras“ chorvedis su cho
ru gali padaryti.

Solistai, ponai Čižauskai, 
kaip paprastai, atsižymėjo ge
ru išpilįymu savo dainelių ir 
publikų užžavėjo, taip-pat ir 
t^gtysis solistas, ypač paskuti
nėje dainelėje “Pamylėjau*va
kar” visus patenkino.*, '■ 
-Apeinąs viso koncerto įspū- 

dit kopuikiausis, visi atsilan
kiusieji buvo pilnai užganėdin
ti ir jautėsi dėkingais kaip 
chorvedžiui ponui St. Šimkui, 
taip lygiai visiems choristams 

. ir solistams.
Po koncerto, išeidami iš/ sa

lės delegatai girdėjau šnekėjo: 
“Tai vyruti, tai bent koncer
tas, negaila nei iškaščių pei 
laiko, kų į New Yorkų atva
žiavau.. . Gieda kaip aniolai, 
bet ir chorvedis kaip .smičium 
per smuikų vedžioją, taip tą 
dideliausį chorų lengvai ir 
mandagiai valdo.”

Ir šnekės apie tų koncertą - 
po visas Amerikos kolonijas 
ilgai, ilgai, ir atsimindami gė
rėsis.

. \ .. . •

IšSeimo nuotikhj.
■ * * - * *

r .
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KONCERTAS.

Koncertas įvyko toje pat sa
lėje kų ir seimo, sesi jos.

Publikos buvo tiek, kad 
dauguma turėjo grįžti nuo sa
lės durių, nes jau nebuvo vie
tos., 1

Po vadovyste gerb. kompozi
toriaus St. Šimkaus, choras su
sidedantis iš apie 200 narių su
dainavo šias dainas: 1) “Mes 
padainuęsim,” 2) “Važiavau 
dienų,” 3) “Gerkit šaltyšiai”’ 

..ir 4) vSaulutė tekėjo.”
Toliaus sekė skambinimas 

ant pijano St. Šimkaus: 1) 
“Andante,”Motinėlė sengalvė
le” ir 2) Scherzo “Paukštutė 
Lakštutė,” skambino pats au
torius St. Šimkus.

Toliaus sekė kalbos angliš
koje kalboje, kurias pasakė iš 
eilės trys kalbėtojai. ,

Po kalbų, merginų chords 
sudainavo “Plaukia sau laive
lis” ir visas choras “Einu per 
dvarelį ir “Bijūnėli žalias.”

Toliaus seka kalba gerb. 
kun. Jono Žilinsko. Kurioje 
tvirtais argumentais prirodi
nėjo vienybės reikalingumų ir 
dainos», lietuviškos dainos ga
lybę, naudingumų ir viršeny
bę ant proto, švelninime žmo
gaus jausmų ir santikių .

Toliaus sekė kalba gerb. J.
Kaupo.

Po jo kalbos, vėl choras dai
navo: “Per girią girelę,” “Sė
džiu po langeliu” ir “Ant tė
velio dvaro.”

Čia seka St. Šimkaus kalba, 
kurioje dailiai nupiešia tėvy
nės meilės ilgesį ir vienybės 
pageidavimų, užbaigia šiais žo
džiais: “ Kaip mūsų choro bal
sai vienybėje traukia sutarti
nę, kad taip ir šisai seimas bū-1 statys taikos pienus.

l
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SOCIJALISTŲ DELEGACI
JA PAS PREZ. WILSONĄ.

Talkininkų šalių socijalistai 
Londone laikė suvažiavimų ir 
išdirbo taikos pienų. Su tuo 
pienu jų išrinktoji delegacija 
atvažios į Ameriką ir čia prez. 
Wilsonui ir ’ visuomenei per-

>■

t

padaro, kad pavieni turtuoliai, 
savo turtų kombinacijomis ir 
intaka nušluodami nuo savo 
kelio Visų, kas jų labui prie
šinga, suima į savo vienų ran
kas ir išdirbinių medegų ir iš- 
dirbimo įrankius tuo tikslu, 
kad vieniems pasilikus, imti 
reikalaujančiųjų tų išdirbinių 
žmonių tiek už prekes, kiek 
sau tinka, kiek parodo sava- 
liškieji norai pralobimo ir 
savo turtų padidinimo. Viso
kie monopolių sistemai yra tai 
pasekmės ekonominės liuosy
bės. Ta liberalų remiama eko
nominė liuosybė padarė, kad 
visuomenėje augo ir tebeauga 
pasibaisėtinu smarkumu skai
čius žmonių gyvenančių nuola
tinėje šiokioje ar tokioje savo 
būvio ekonominėje vergijoje, 
gi žymiai mažėja skaičius to
kių, kurie savarankiai gyve
na. Smulkesnieji pramonijoje 
savarankininkai nyksta užleis
dami vietas stambiam kapita
lui ir stambiai milijardus su
kančiai apyvartai. Jau šian
diena aiškiai matome liberalų 
mokslo dėkai visuomenę suski
lusių į dvi kita kitai priešingi 
ir pavojingi dali: darbininkas 
ir darbdavis, proletaras ir ka
pitalistas. Jų tarpe užliko 
tiek bendrų santikių,—kiek jų 
kilsta vien iš samdo išlygų, gi 
kitokių bendrų jiemš dalykų 
vis mažiau tebėra! Tų visuo
menės dalių—samdininkų ir 
pramonininkų pats padėjimas 
pasidarė labai skirtingas, ne- 
vienokios teisės ir priedermės 
teko tiems luomams, kiekvie
no jų padėjimas visuomenėje

žaturčiai, kuriuos tie kriziai 
dažnai visai subankrutina ir 
nušluoja šalin.

Ekonominė liuosybė padarė, 
kad viso krašto turtai ima su
plaukti į rankas pavienių vie- 
natų ar tai kokių kapitalistų 
asmenyje ar tai kokių milijar- 
dieriškų kompanijų formoje. 
Tuomet ir pasidaro, kadi visa 
šalis, visi jos gyventojai, visa 
tauta su savo turtais pakliūva 
į tų vienatų pinkles!

Ekonominėje liuosybėje, libe
ralų užtariamoje, mažaturčiai 
nuolat gyvena intakoje ir prie
spaudoje didžturčių. Ta ver
govė mažaturčiams įvyksta vėl 
ne iš to, kad tai minėtoji' liuo- 
sybė duoda neva iškilti visuo
menėje kokiems tai gabumams 
ir energijai, kurių vien dėkai 
gird’ žmonės didžturčiais pasi
daro ir iškilsta, bet iš to vien, 
kad toji liuosybė prie vergovės 
žmones veda, prisidėdama ne 
prie lavinimo kokių gabumų 
pas žmones, kad juos iš maža- 
turčių .didžturčiais padarius, 
bet tiesiog eidama prie sustip
rinimo ir padidinimo tų kapi
talų ir turtų, kurie didžturčių 
rankose jau randasi. Jokia li
beralų kalbamoji energija, jo
kie visuomeninieji gabumai ir 
vikrumai pas pavienius kapi
talistus ar jų kompanijas ne
gali atstoti visuomenėj tos 
skriaudos, kurių padaro šalies 
turtų susisukimas vienose ran
kose ir tokioj sistemoj įsivyra
vimas. Tų skriaudų visuome
nėje tuo daugiau įvyksta, kilo 
didesne liuosybė plečiasi jos e- 
konominiame ‘gyvenime. Ji

v • kitokis pasidarė, mokslas ir 
lavinimas savais kiekvienam 
luomui ypatingais keliais eina, 
priešingi reikalai jiems išdygo 
ir santikiai nuolat aršyn eiti 
pradėjo. Visuomenės turtų 
padalinimas liberalų mokslo 
dėkai įvyko nelygiomis vi
siems! Pati išdirbystė ėmė ei
ti kreivais keliais, ne tiek gy
vus žmonių reikalus aprūpin
dama kiek tarnaudama kapita
lo labui. Tokioje visuomenėje, 
kur ant rašto visi lygūs ir bro
liai, o praktikoje žmonės mato 
vien skaudų pasityčiojimų iš 
tos lygybės, ir išnaudojimų, tu
rėjo kilti neapykantos ir. kerš
tavimo santikiai, kaip kad ma
tome šiandien žmonijoje yra. 
Liberalų mokslo šalininkai sa
ko, kad> anoji ekonominė liuo
sybė yra gražiu akstinu vi
siems lygiai įtempti savo kū
no ir dvasios pajėgas, kad prie 
savo kuodidžiausios naudos 
siekti. Tai-gi gyvenime kitaip 
yra negu čia liberalų kalbama. 
Iš žmogaus prigimties žinoma, 
kad tas tiktai įtempia savo pa
jėgas, visų savo kūno ir dūšios 
galę išnaudoja, kas tikisi tik
rai susilauksiąs savo to darbo 
ir vargo gražių pasekmių. Gi 
to laukti negali tie visi, kurie 
visuomenėje ten viešpataujant, 
ekonominei liuosybei yra silp
nesni už kitus, kuriems nėra 
išteklių, nėra iš ko, kad) įtem
pti savo galę ir jąja eiti prie 
naudos. Taip dalykams esant 
visuomenėje yra daug daugiau 
tokių, ■ kuriems liberalų liuo
sybė jėgų ne tik kų neįtempia, 
bet juos visus kokiu tai pilko kitų visokiais testamentais,

gyvenimo slegesin slegia ir nu
siminimu pripildo. Ta jų liuo
sybė padarė, kad šiandiena pa
lei turtų krūvas, priklausan
čias keliems kapitalistams, pu
sė pasaulio vos apsiginti tega
li nuo kasdieninio vargo, skur
do ir visokių nedateklių. Kal
bamoji ekonominė liuosybė 
žmonijai atnešė vieton laukia
mų gėrybių, visai kų kitų. Ji 
padarė, kad šiandiena milijo
nai beturčių ir mažaturčių tie
sa įtempę kūno ir dvasios jė
gas, į kuprų susilenkę dirba 
visuomenėje, bet dirba ne ša
lies naudai ir ne tos visuome
nės turtams didinti, bet kad 
viena gražia diena smarkiai vi
siems sukilus ir visų šalį ker
štu pripildžius už liberalų liuo
sybę vieniems lėbauti, kitiems 

■ gi, ir tų milijonai, kruvinų var
gų visų amžių vargti!..

Apgaulingu yra liberalų mo
kslas darbininkams ir tuo at
veju, kuomet jis sako, kad jų 
liiiosybė teisingai suskirstvs ir 
padalys tarp žmdnių turtus. 
Tuomet gird’ kiekvienas gaus 
ir valdys tiek, kiek jis uždirbs 
savo gabumu, budrumu, vikru
mu. To žmonėms neduos ta
riamoji liuosybė jau vien dėl
to, kad ji skelbia ne vien liuo
sybę turtus įgyti, bet juos liuo- 
sai valdyti ir tvarkyti, kaip 
kam tinka. Iš čia savaimi atei
na liuosybė visokių, kaip kam 
tinka užrašų ir testamentų. Pėr 
tai atsitinka, kad yra žmonių, 
kurie turtus valdo, visai jų 
neuždirbę savo pajėgomis, bet 
juos valdo gavę jau gatavus iš

užrašais, dovanomis ir tt. 
Tiems, kurie turtus turi, eko
nominė liuosybė padeda tuos 
turtus kaip kam tinka, 1 luo
šai didinti, nusamdant sau 
tam tyčia žmonės tuos turtus 
augštyn kelti už tam tikrą at
lyginimų iš turčiaus gaunamą. 
Tai-gi čia vėl dirba ne pats 
turčius, savo kūno ar dvasios 
jėgas įtempdamas, bet jo nu
samdyti darbininkai, t. sakant 
jam turtus didina jo paties pi
nigas leidžiamas į samdininkų 
algas. Ekonominės liuosybės 
dėkai patys nekilnojami tur
tai, pinigų kapitalas labai 
daug nusveria turtų pas tur
čius tolimesniame didinime. 
Viešpataujant ekonomijoje pil
nai liuosybei kiekvienas tur 
liuosybę daryti su savo turtais, 
kaip tinka. J uos mainyti, da
linti, perdavinėti ir visokias 
spekuliacijas daryti valia kiek
vienam, bile prie sąvo norais 
nustatytų rezultatų .prieiti.

J- D
(bus toliau)

ir juos pavergia. Tų atlikti 
didžturčiui lengva ne vien tie
sioginiu keliu užpuolus naikin
ti savo konkurentų, bet ir ki
tokiais visokiais būdais jis ga
li pasiknisti po mažųturčiu ir 
jį nuversti nuo kojų. Liuoso- 
je konkurencijoje pas ekono
minių lenktynių einančias vie- 
natas, sveria ne vien jų su- 
maningumas ir apsukrumas, 
bet ir didumas turtų, kapita
lo, su kuriuo rankose stojama 
į tas lenktynes. Turtinges- 
niam pramonininkui lengviau 
pirkti medegų pigesne kaina 
negu mažaturtis kad moka. 
Per tai stambesnis pramoninin
kas savo prekes gali parduoti 
pigiau. Jis taip-gi lengviau 
gali savo išdirbinius iškišti ar 
tai padėdamas savo ėmėjams 
visokiais patogumais prekes 
atsiimti, ar tai nereikalauda
mas iš jų perkant tuojaus gyvų 
pinigų, ir tt.

Turtingesnis pramonininkas 
greičiau už smulkųjį įsitaiso 
savo dirbtuvėse visokių naujie- 
nybių ir pagerinimų mašinose, 
greičiau panaudoja pramonijos 
technikoje visų, kas tik ja ka
pitalų varo stipryn. Visokios 
ekonominiame gyvenime aud
ros ir visokie pramonijoje kri
ziai turtingesni am nėra taip 
pavojingi, kaip kad jie pavo
jingi mažų turtų savininkams. 
Tų visą stambieji pramoninin
kai pakelia lengviau, negu ma

t
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ne- 
Tai-gi eko

nominei liuosybei viešpatau
jant didžturčiai besiplėsdami, 
.Visokiomis lenktynėmis suar
do savo priešui—mažaturčitfs

PASARGA 
“MOTERŲ DIRVOS” SKAI
TYTOJAMS, ŠELPĖJAMS 
IR MOTERŲ SĄJUNGOS 

NARĖMS.
Per nepasergėjinią “Moterų 

Dirvoje” No. 12 už gruodį, ant
rašas padėtas 14 <Commonwe- 
alth Avė., Worcester. Turi bū
ti 242 W. Broadway, So. Bo^- 
ton, Mass. ...Todėl visais “M. 
D.” reikalais kreipkitės į So. 
Boston’ą. o ne į Worcester’į. 
čion siųskite raštus ir pinigus. 

“M. D.” Red.-Adm.
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A. Matutis.

ir $10.00už ženklelius, pasida- 
rysjsuma $111.41..

Kovol^ 
rius laikė susirinkimą, kur Au* 
tarta .parsisįųstvjšA. L. Tary
bos Liet. IJ'eprigulmybės blan
kų,^ ant “kuriu. rinkti parašus, 
nes ant jų liį$iol niekas dar 
nerinko Čionai*, , »

M. Dailydaitė,T.Fondo sky
riaus pirmininkė pranešė, kad 
jįs su*MiJvaštėWČiufępa<^rp- 

Veliav#įųri 
ndma kaštavo keletą dolerių ir 
ją paaukavo, T. FdmĮui. Taj 
dabar rasis Lewistone nors 
viena tikra Lietuvos^vėliavą. 

Vienas & narių.
- - ' į . . .........t,

’t ^eyičiit^ *jĖL JyaMęvi5iW ,;B. 
t Sušląričiūs A. JiįdęjkiSj A. 
t | Labpnskis< Z,'Rimaitė JEL RL

WŲnsižiūreję8j tą m»rgi-Į Bernotaitė, M. Iyaškevižien?, 
nij likimu, kurną, ižteka už so. st. KJfivinskaitė,' L. Kauaeo 
Ralistu bffl laisvamaniij. To- D.'■■•Stlazdauskas,' 6.
kie vyrai pn@jipsivedimą sff- g^1;eng) 7 Adomaitis, N. 
dsu sutą&žiįta^ St. Sahonas,- K.
sipiršdamas merginai -visokių lBre!{raoZar jr .Jakutis, • A. 
gėrybių. ..Bet pb ąpslv^HVaraee^K?.Bifiž,e1s (latviai) 
pa^ųa^kaa. Vietoj . laisvėš W 3

sntėkia vergiją. Viso atikų sii.smulkiomis ši- 
l^le^ki9*f j>ažnyą% nedudda Lįjjfa $76.71. ” Rėžoliučijonik 
PBŪCT nzsim»|®t|jl parapųg, iaeista 10e.' Tad Ūkusios *- 
m^BirkUĮtaituMd^. knygij koa pereina į T. Fondo, kas. sU- 
bej &irašytt Iatkraseų. O vai- U™ i§viso ^g.47 o dar pridė- 

susilaukus katalikė mųtina, | ' . X

į* / ' WATKRBV&y, CONN. y

tAy Fondo
■ tt;’ t&ūtųsai-
/ ^o^kad p’kvęl^tų nnkri'ankas’

- .bažnyčioj kovo^ d. Tą atlik-. 
?' išrinkta V, Ramažaųskas įr 

į - rirį nepakilti,, ka^ė d«3ko- 
į’Tvo- Tautos 'Svent^-pį pasakė 

pritaikintą pamokslą ^mišijq\ 
| niūrius kun. V* Kulikauskas.
J Ragino žmon^rdėties 
i gavimo laisvės^ .Po ’geįb^ini- 
į sijonieriauąš papioĮtsIO, b’įivo 
/renkamos aukos'dėl karės nu-, 

kentėjusių: ?
Aukavo po $b.OOr$t'. ;Šlevas, 

. K. jšilanskis, M. -Mažeikienė, 
V. Palažiejus, *J. Leskis. Po 
7 > J: K. Tvanauska : Po $2.00:
S. Suopis, J. G: Rakauskas, J. 
Lazdauskas, P. Jokūbaitis, M. 
Budreika, jT. Dobilaitis, J. Va
škevičienė, A* Juškiefiė, J. 
Tautilas, Z. KaraĮeVičienė, A. 
Pauliukas, rA. Maurutis, S.

■ Kulikauskas. *
Po $1.0Q: A. Grajauskas, K'. 

Karbukas, P. Misiūnas, J. So- 
ročka, ,JP. Šuopis, J. Žiburis,
T. Belskis, A^ Grubblis, V. 
Jovaisis, J. Taittilas, J. Moc
kus, B. Šilkauskas, Si Pas- 
kueinas, J. Vilkošienė, O. 
Klimavičienė, J. Krupetienė, 
Skučas, O. O. Vilkaičiutė, O. 
Baluvienė, P. Oniolaitienė, A. 
Jakštis; J. Muleckis, J. Po
nius, O. Siurkus, J. Tverijo- 
nas, j. Siurkus, J. Durafiė- 
kis, A. Gaunišauskis, A. J. 
JBalt-rušaitis, T. Klimas, J. 
Klimas, P. Sukaitrs, A. Ber- 
notavičienė, J. Steponavičie-

■ nė, A. Matuzevičienė, K. Auk- 
’ siniutė, J. Juozapavičienė, A. 
Nreinas, J. Pocius, P. Mer
kevičius, E. Donienė, K. Dau- 
■girdžiutė, M. Dulskienė, O. 
Laiškiutė, B. Gulauskiutė, P. 
Palonaitienė, T. Petrojįiutė, 
J. Andriuškienė, O. GrubliaU- 
.skienė, M. Zuikiutė, M. Pet
rai tienė, B. Jazvinskienė, M. 
Auksiniutė, 0. Šiugždienė, O. 
Pradžiukienė, O. Bartušienė, 
A. Židonienė, B. Šipokaįtė, P. 
Škobaikiutė, A. Petrauskaitė, 
D. Steponaitienė, J. Bakutis, 
V. Pabilionis, VaidukeviČe, 
J. Sliuzys, K. Senerta, A. 
Brožinskas, A. šeštokas, K. 
Ladiga, J. Butrimas, A. Val- 
kevičius, J. Legevičius, J. Ba- 
jorinas, A. Šiopis, K. Birei- 
ka, A. Barkauskas, J. Zenius, 
S. Šūkis, J. Širvinskas, P. 
Šliozis, J. VikausRas, K. Bur
ba, J. Miglinas, V. Milvydas, 
J. Čekius, J. Ramažaųskas, J. 
Barkauskas, A. Sakatauskas, 
A. Juravičia, V. Simonavičius, 
P. Derlauskis, S. Vadyga, K. 
Sakalauskas, J. Pramblis, T.

' Lenerta, J. Šūkis, J. Valu- 
kas, P. Kiudlas, J. Laukai
tis, J. Bendleris, S. Stankevi- 
čia, A. Gukevičius, J. Šalins
imas, A. Rakauskas, K. Rasin- 
skas, J. Jasaitis, J. Jeniunas, 
J. Sukaitis, S. Paškočimas.

Buvo ir smulkiij aukų. Viso 
surinkta per abi dieni $328.91. 

Ateikit į ser»Į parapijos sa- 
ę 31 kovo 7:30 vai. vak., gau
site diplomus Lietuvos Gelbė
tojų.

jalistd patiį* įlar d&fTgiau kenf-p 
Čia. ; ' Į

• Toddl ■■ katalikėms, mergi- L 
noms reikia vengti ^bedievių, k* 
jei jos nori laimingai gyventi.

. Doros Palaikytojas.

KE^ANEE, ILL. Į ------ , ,
Darbai eina gerairir pribu- Mitingas tėvas, kurs mokėjo. 
“___ _• - - ' H žaisti r 1—2

Lietuvių čionai gyvena apie Į <ivyl®kmečiu jo vaikuy — at-

HUDSON, MASS.

Ciciffkai per.savo šlamštus 
įepaliauja vadinę mane šnipu 
iž skundus policijai. Bet kų 
iš darau, tai viską darau vie- 
ai. Aš iš anksto pasakiau, 
:ad šauksiu policiją suvaldy- 
nui cicilikų, nes kitokios.ro 
los nebuvo.

Veik visi šv. Juozapo dr-jos 
mriai iš anksto žinojo apie 
kandimą. Tai-gi pasirodo, 
ad cicilikaį nežino, kas tai 
ra šnipas. Tūlas TIudsonietis 
Laisvei” No. 20 rašo, būk aš 
ąbar sarmatijęsis to skundi- 
10 ir sakąs, jog kol gyvas bū- 
iąs, policijai neskūsiąs. Sta- 
au $100, jei darodys, kad aš 
a našiai sakiau,

Jonas Taparauskas.

VEIDAS.
— Mano Vaike, -7- tarė iš- 

vųsiąm nesunku darbas'gauti. I kaiP žaisti ir draugauti su 

130 šeįmynų ir tiek pat.pavię-lmin^ie> i<acĮ pačio veidas nę- 
nių. ' Lietuviai katalikai turi ra tavo paties Nuosavybė, 
dau^ savo dr-jų ir kuopi}, ku-1 Vaikas buvo visas susimai- 
rios^kaitlingos nariais. Para- s£s- 
pijo,s reikalai nekaip stovi.- . - Kuomet atsisėdo prie pus- 
. .Čia jau ketvirti metai, kaip ryčių, tai visas buvo susirau- 

vądinama “sausas” miestas, fe8? rustus, paniuręs, nepaten- 
alė bemaž nesiskiria nuo ‘ ‘ šia- bintas ir pradėjo su nekantru- 
piųjų.” Ir lietuviai turi slap- valgyti. Namiškių kiek- 
tų smuklių. - vienas atjautė nelabą jo pasi-

V. K. ilgimą ir piktą išžiūrą. Ne- 
_______ tikėtas jo tėvo perspėjimas 

LAWREN0E, MASS. padarė jį lyg gyvesniu ir paž- 
Nesenai atvažiavo šin mies- j-velgė pusiau prasikaltusiu 

tan J. K. ir apsigyveno pas ge- žvilgsniu į tėvą, bet nesugalė- 
rus ir Uįsingus • žmones, bet jo suprasti, ką tai gali reikš- 
labai mėgo išsigerti. Dvi sa- ti. ..
vaites padirba ir vėl meta, kol — Atminkie, kad pačio vei- 
prageria visus pinigus, o jei das nėra tavo paties nuosavy- 
pritrūksta, tai pasiskolįna. Ko- bė, — atkartojo jo tėvas. — 
vo 13 d. pabaigė visus pinigus Ir neužmirškie, kad jis prik
išome ..prašyti paskolinti $10, Rauso kitiems žmonėms; jie tai, 
o jei nepaskolins, tai tuoj visus bet ne pats, į jį žiūri. Pats 
subombarduosiąs ir -pradėjo gi neturi teises priversti juos 
“spitūnušn taškyt apie sienas žiūrėti f surūgusį, susiraukusį 
ir kitus,daiktus, bet jam ne- piktą veidą. • 
pasisekė nieko nūveikt. Tuoj Vaikau apie tai niekad’ 
pribuvo policistai ir tapo pa- pirmiau nepamąstė, bet dabar 
imtas į belangę. jis suprato ir nuo to laiko

I. Ų, niekad’ nepamiršo to perspė- 
- ------------- jimo.

LEWIST0N, ME. . Ir visi privalėtų tai su- 
Iš T. Fondo veikimo. prasti ir niekad’ neužmiršti, 

Kovo 5 d. T. F. 99 skyrius kadi kiekvieno veidas priklauso 
sušaukė visuomenės susirinki- kitiems žmonėms, knrie mėg
iną, kur tapo perskaityta re- sta matyti linksmą, malonų, 
zolucija Lietuvos neprigulmy- nusijuokiantį, inspudingą vei- 
bės reikale. Susirinkusieji] dą. 
priėmė vienbalsiai ir trys ko% 
pijąs tapo užadresuotas Maine 
valstijos senatoriams ir vieti-l KITAIS NEPASITIKeK! 
nio distrikto Kongresmonuį ir Šešetas linksmųjų' medėjų, 
pasiųsta į Liet. Inf. Biurą, ku- kurie gyveno mieste, rengėsi 
ris tinkamai perduos viršminė- į medžioklę, o kadangi kelias 
tiems atsovoms. buvo tolokas, tad-gi jie nus-

Kovo 10 d. viršminėtas sky- prendė trūkiu važiuoti, iki vie
nus parengė labai puikų prog- tai.
ramą, kuris pradėtas Lietuvos Prisiartinus paskirtai va- 
Himnu; dainuojant, dvi mer- landai jie greitomis bėgo į sto- 
gaitės laikė Amerikos ir Lietu- tį. Čia-gi reikia . priminti, 
vos vėliavas. Iš svarbesnių- kad vienas iš jų draugijos bu- 
jų programo dalių buvo loši- vo labai drūtas, visas nutukęs, 
mas dialogo “Į Karužę jo- prie to gi tingus ir labai skū- 
jant” kurį atliko labai puikiai pus. O kada reikėdavo mo- 
N. Mikštas ir Z. Rimaitė, nes keti, tai jis kitais pasitikėdavo 
abu yra geri dainininkai ir pa- ir visuomet pasilikdavo pasku- 
sižymėję lošėjai. Toliaus se- tinis. Jis tai uždusęs davijo 
kė “Girtuoklio monologas,” savo draugus* stotyje; vienas 
kurį puikiai atliko P. Mardo- Į iš jų buvo jau nupirkęs tikie- 

tus dėl visų. Drūtasis gi bė
ga į vogoną ir užima dvi vieti 
dėl savo asmens. Ir netrukus 
trūkis pradėjo judėti.

— Draugai! — šūkterėjo 
dručkis, — kas turi mūsų ti
ki etus?

— Mūsų?! — atsiliepė me
dėjų vienas. — Turiu tik pen
kis tikietus.

Išgirdęs tuos žodžius druč
kis snsirūpino: pasidarė jam 
šalčiau, negu buvo pirma;pra- 
kaitas išsimušė jo veide ir gau
siai varvėjo per nutukusius jo 
skruostus. Niekada nebuvo 
drąsuolis, ypač baimė visą jį 
apėmė, kuomet pamatė kon- 
duktorį ir reikšmiai apsižvel
gė, kur čia galima būtų pasi
slėpti.

— Kitokio išėjimo nėra, — 
tarė draugai,—kaip tik palys- 
ti po sėdyne.

Nepraslinkus minutei, o 
dručkis jau gulėjo po sėdyne, 
visas susilenkęs į kamuolį lyg 
ežys, o draugai kojomis dar

sas. Sekė svarbiausio prog- 
ramo dalis,—lošimas tragiško 
vaizdelio “Už Tėvynę.” Nu
sisekė kuopuikiausiai. Lošė: 
Z. Rimaitė ;— Motinos rolę, N. 
Mikštas — sunaus. Al. Var- 
neckas — kareivio. Aktoriai 
savo roles taip gyvai atliko, 
kad publiką sugriaudino iki 
ašarų. Tarpe lošimo sekė ei
les, dainos, paraginimai prie 
aukavimo ir neprigulmybės. 
Programas tapo užbaigtas A- 
merikonišku Himnu, kurį su
grojo muzikantai. Publikos 
buvo neperdaugiausiai, iš prie
žasties blogo oro. Reikia tar
ti ačiū visiems dalyvavusiems 
programe, taipgi ir Šv. Baltro- 
miejaus Dr-jai, kuri pavelijo 
panaudoti uždyką savo sve
tainę. Laike L. Savaitės 4 po
ros kolektorių vaikštinėjo po 
stubas rinkdami aukas. Stam
besnes aukas dėjo, šie asmenys 
ir draugijos. N. P. P. Šv. Mo
terų T)r-ja $10.00. A. L. R. K. 
Mot. Sąjungos 6 kp. $5.00. B.
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labiau grūdo jį po sėdyne.
Dėl jo buvo tai baksi valam 

da. 1
Sykis nuo sykio jo-įdraugai 

šnabždėjo:
— Slėpkis gi, konduktorius 

artinasi. Paslėpkįe kbjas, neg 
jos matyti. Tyliai! J

Dručkis po sėdyne ttet vaito
jo: ■ i

—-Neištversiu; mirsiu!!
— Tyliai! konduktBris!
— Tikietai, — praįųlo kon- 

duktoris, o dručkiui pasigirdo 
lyg trimito garsas, šąukiaptis 
ant teismo dienos. \

Konduktoris, pažvelgęs į ti- 
kietus ir mato, kad ‘yra šeši, 
tad-gi jis patėmijo: jį-

— Juk gi čia šeši tikietai, o 
kur šeštasis asmuo? •*

— Negerai jam buvo sėdėti 
sėdynėje, tai-gi palindo po sė
dyne, kad išsimiegoti-.

Ant tų žodžių pradėjo visi 
gardžiai juoktis, nuo ko prisi
laikė nekurį. laiką.

Pamažėli išsirioglino druč
kis iš po sėdynės, bet-gi su ko
kiu tai intužimu; rodjs, kiek
vienas gali tai numanyti. Ir 
ateityje jis prisižadėjo niekuo
met kitais nepasitikėti- ir nie
kada nepasivėluoti.

A. Matutis.

BEIEŠKANT VARPŲ.
Jaunas valakas buvo paten

kintas, kad puikiai nusisekė 
užbaigti darbą, prie kurio ne
nuilstančiai ir kantriai triūsėsi 
daug metų. Užbaigęs, džiaugs
mingai atsikreipė ir riianė sau 
atsilsėti. Be to gi didžiai džiau
gėsi, nes ir buvo iš ko džiaug- 
tięs; mat, jis nuliejo porą 
varpų, kurių gaudimas išda
vė puikiausius ir maloniausius 
garsus ir jautėsi, kad jo laikas 
buvo išmintingai sunaudotas. 
Ilgą laiką nenorėjo su jais per
siskirti ir dėl jo išsirodė, kad 
juose tūno jo gyvatos dalis. 
Parduoti, tai reikštų lyg par
duoti savo vaikus. Pagalios-gi 
nedatekliaus ir skurdo apglob
tas, jis atsisveikino su jais, 
parduodamas vienuolynui, ku
ris buvo įsteigtas ties puikiu 
Komos ežero krantu. Jis už 
juos apturėjo puikią kainą, bet 
matydamas, kad negali nuo 
numylėtų varpu atsiskirti, dėl 
to tai pasistatė sau mažą na
melį arti vienuolyno, kad ga
lėtų ryte, pietuos’ ir vakare 
girdėti Viešpaties Angelą ap- 
reiškiant. Jis gi neturėjo jo
kios giminės ir 'gyveno vienų- 
vienas, turėdamas viltį, kad 
galės maldingai praleisti trum
po gyvenimo dienas atsiskyri- , 
me nuo pasaulio, užganėdini- 
me ir ramybėje.

Bet puikusis ir ramus nuo
šalis, apie kurį sapnavo, nebu
vo dėl jo skirtas. Netrukus iš
kilo sumišimas ir sukilo žmo
nės prieš baudžią ir žiaurią po
niją; buvo tai lyg naminė ka
rė. Valdžia stojo ginklan. 
Daug sukilėlių išsislapstė miš
kuose ir vienuolynuose, iš ku
rių gynėsi. Daug jų buvo su-1 
naikinta ir išgriauta. Ir kuo
met sukilimas užsibaigė, žino
ma, valdžios pergale, tuo
met, jaunas valakas, kurs 
slapstėsi miškuose, sugrįžęs į 
seną savo vietą, labai nusiminė, 
pamatęs, .kad jo namelio vi
sgi nebėra, vienuolynas gi bu-

vo griuvėsiuose,
pugįdW varpai kas 

žin-kųr dingo, bot veliju da 
girdoj kad tapo išvežti'į sve 
timą. šalį o į kokią —nebu 
vo žinoma. 7 ‘

■ 1 y Apgąįlestąves ramųjį nuoša 
lį . išsil^Ašte į’pasąulį j ieškoti 

Jyarpų ir gatapo kląidžotojasl 
‘Jis.didžiai* nerimavo ir be per
stosimo apie jūoš mąstė. Die
nos, laike .girdėjo jų gaudimą 
kelionėje, "o nakt apįe juos, sa
pnavo,; Žmonės Bade į jį pir- 

: stais^g į k«W pakasią, o tan
kai baimėdamiesi nuo jo slė
pėsi. *Jis apaugo ilgais, praži
lusiais, > baltais plaukais ir 
barzda, Paėmęs lazdą rankoje 
keliavo. Su laikh tapo jis pra
mintas “žingėidūnas,” nes vi
suomet žingeidavo ir klausinė
jo apie brangius ir numylėtus 
varpus.

Vieno tik klausimo jis te- 
klausdavo: '

— Kur dingo varpai iš vie
nuolyno, buvusio ties Komos 
ežeru ?

Ir niekas nežinojo ir jis pra
dėdavo vėl keliauti.

Vieną dieną, atkeliavęs į pa
jūrį, dasižinojb iš vieno jūrei
vio, kad Ereno šalyje randa
si stebėtiniausi varpai — neti
kėtinas mirtino žmogaus dar
bas.

— Tai gali būti mano, — 
tarė klaidžiotojas. — Tad-gi, 
plauksiu ir tikras esu, kad su
rasiu.

'Jūreiviai manė, kad jis y- 
ra nepilno proto ir nenorėjo 
priimti jo į laivą. Bet jis ap
sakė jiems viską ir jie jo pasi
gailėjo.

Po gan ilgos ir pavojingos 
jūrių kelionės, pavyko jiems 
pasiekti Sanono įtaką ir paėmę 
laivelį įriesi link Limeriko uo
sto. Artinanties prie puikios, 
senos pilies, iš tolo galima bu
vo matyti Panelės Marijos ba
žnyčios bokštas, kuris, rods, 
apreiškė dėl jo ką tokio nepa
prasto, žavėjančio, stebuklin
go, -kas pajudino jį prie mal
dingumo.

Vėjalio papūtimas buvo len
gvas, bet-gį malonus; upė si
dabriniai spindėjo viliojančiais 
bangų-vilnių liūliavimais; pi
lies šviesos, atsimušę, matė
si upės gelmėje. O iš bažny
čios bokštų staiga pasigirdo 
Viešpaties Angelo apreiškimas 
ir po trigubo skardo ore suvir
pėjo malonaus, įspūdingo gau
dimo muzika. Jūreiviai susto
jo besiįrę ir klausėsi lyg inkve- 
pimo apimti. Pražilusio jau 
varpininko akys prisipildė lai
mės ašaromis, nes žinojo^ kad 
jo ieškojimo pasekmės atsimo
kėjo. Tame gaudime jis girdė
jo dingusių-mirusių, bet gi ir 
malonių varpų garsus ir kelių 
minučių laike jis gyveno ilgą 
gyvenimą. Buvo gi jis taip di
delio džiaugsmo apimtas, kad 
negalėjo ištarti žodžio, vien 
tik jo lūpos tekrutėjo ir tekar- 
tojo Viešpaties Angelą, o ne! 
bet jo širdis tai kalbėjo, lūpos 
gi neišdavė balso.

Kuomet jūreiviai atkreipė 
savo akis į senelį, tai jis bu
vo jau miręs, o jo veide apsi
reiškė maloniausia laimės ir 
meilės šypsą, kokios niekad’ 
nematė ir neregėjo.

Numylėti gi jo varpai ap
reiškė jam paskutinį Viešpa
ties Angelą ir gausdami nuly
dėjo į laimingos amžinatvės 
atilsį ir ramybę.

A. Matutis.

TAUTOS IŽDO VALDYBA.
PIRMININKAS — 

Kun. F. Kemėšis, 
. 3230 Auburn Avė.

JJhicago, III. 
PIRM. PAGELB. — 

Kun., J. J. Kaulakis, 
324 Wharton Str., 

Philadelphia, Pa.' 
RAŠTININKAS — 

L. Šimutis, 
3230 Auburn Avė., 

Chicago, III.
IŽDININKAS — 

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

Homestead, Pa.
IŽDO GLOBĖJAS —

J Kun. F. Jakštys,
421 Cleveland Avė., 

Harrison, N. J.

(Vertimas) 
■M r.

r... Tumaiųiį kad milijoną mesti, tai .juokai, nes
|inaif kiejt■,"W prakaito Ir /vargų atsiėjo man pakelti pirm, ‘ ■ 
“ttegu surinkau pirmą milijoną,—-tarė iš lengvo su išdidumu mi- 
lijarderis Goldbrooks į savo sekretorių Karolį Wiggsv # . 
''' Bet, jeigk galima butui pradėti veikmę, kuri suteiktų 
už vieną du milijonu,T-pHtarė nedrąsiai sekretorius.

v- Jeigu, jeigu___ Tai tiktai'nelaimę, kad1 iš šimto, įde-
danėių į tokiąs spekuliacijas, devynios dešimts devyni praran
da savo milijonus, o vos tiktai vienus pasipelno. Tuo lai
ku... . , ’

’ Čia ponas Coldbrooks pertraukė ir paprastai... išsivėpė. 
Stojosi negirdėtas dalykas! Į privatinį jo ofisą, į kurį pet 
milijonieriai su dideliu sunkumu ir po daugybei įvairių klausi
nėjimų galėjo dasigauti..'. inejo žmogus nesiklausęs, nešauk
tas ir priede visai jam nežinomas!

* — Esu Samuelius Biffs iš Arizonos,—tarė pribuišis ir pri
siartinęs arti biuro, prie kurio Sėdėjo milijarderis, padėjo gan 
didžią savo -valizą artimiausioje kedėje.

Ponas Goldbrooks pagalios stojo, paraudonavo virš akių 
ir užšaukė:

•— Kaip ponas drįsti? Kas poną čia inleido?
— Niekas neinleido, nes nieko neklausiau, • bet aš pats 

atėjau.
Milijarderis paraudonavo, o paskui net pamėlynavo iš rū

stumo ir negalėdamas žodžio tarti, pasilenkė pirmyn ir palie
piančiu rankos mojimu parodė duris.

Pribuišis maloniai nulenkė galvą ir tarė:
— Taip, aš, Samuelius-Biffs iš Arizonos, didžiausias vi

sų genijus, koks galėjo regėti šią ašarų pakalnę, atėjau pasi
kalbėti su milijarderiu Goldbrooks.

— Biffs ar Piffs, tildai išsinešk sau ponas, o ne, tai pa
šauksiu tarnus.

Čia ponas Goldbrooks ištiesė ranką, kad paspaudus elektri- 
kinį guziką ir pašaukti tarnus, bet tuo laiku genijus iš Ari
zonos ištiesė ranką ir pašaukė :

— x\.tsargiai! Mažiausias pasijudinimas (rodydamas į sa
vo valizą) bus tai sprogimas ir... ponas, tas ponas ir kasa ir 
ofisai ir tieji rakandai ir tas viskas aplinkui... į dulkes ap
sivers!

Milijarderis visas nubalo, kaip siena ir'sustenėjo:
— Aš?.. į dulkes?
— Taip, viskas į dulkes, o vėjas išsvaidins viską ir nie* 

neliks. Viskam bus “kaput!”
— “Kaput!..”—paantrino ponas Goldbrooks visas nusi- 

gandus.
— Taip, taip, tai-gi tykiai sėdėti ir ramiai išklausyti, 

’ ką turiu pasakymui.
Po tų žodžių genijus Samuelius Biffs iš Arizonos savaran

kiai, atsisėdo prieš milijarderį greta savo valizos ir išsiėmė 
papirosą...

Ponas Goldbrooks tiktai dabar geriau prisižiūrėjo į savo 
svečią. Jo išvaizda buvo labai originale. Ponas Samuelius 
Biffs-buvo gaiva už jį augšt'esnis,*'šešių pėdų, bet užtai buvo 
laibas. Kaklas. lig žyrapo, veidas net pailgęs, nosis plokšta, 
smaili,, akys juodos ir perimančios, skruostai įdubę, o galvą 
puošė buini, raudonavi plaukai. Skrybėlį užmaukė skersai gal
vos ir pusiau nusijuokiančiai žiūrėjo į persigandusį milijar
derį. Pagalios, užsidegęs papirosą, pradėjo išlengvo kalbė
ti:

— Išradau ką tokio, ko niekas iki šiai dienai dar neišrado 
ir neišras po manęs.

— Ar tai nesprogs?—pertraukė ponas Goldbrooks, rody
damas į jo valizą.

— Ne, bet nevalia pasijudinti! Štai šis mano išradimas 
vadinasi... aerolinilina.

— Aerolinilina ?
— Taip; ypatybė jo yra tokia, kad su jo pagelba, kiek

vienas gali lakstyti oru, kaip kad paukštis.
— Ką-ą-ą-ą?
— Ponas netiki? Tuojau*poną pertikrinsiu! 1
Po tų žodžių ponas Samuelius Biffs atidarė savo valizą, 

visai neatkreipdamas atydos į milijarderį, kurs net kaleno 
dantimis iŠ baimės ir išėmė mažą maišelį ir kabančiom dviem 
virvėm apsirišę aplinkui pečius. Paskui išėmė kokią tai me
taline pomputę, cigaro pavydale ir didume ir indėjo į maiše- 
ib

Kaip ponas Goldbrooks, taip ir jo sekretorius tėmijo kiek
vieną pono Biffs judesį, kurs dabar ištraukė plonos vielos ga
lą ir suvienijo su metaline pompute. Davėsi girdėti cypimas, 
o milijarderio širdis net plakė it kaltu. Nelaimingas gi min
tijo:

— Tai koks beprotis, pakvaišęs! Išsodins mane oran ir 
viskas liks dulkė ir viskam... “kaput!”

Genijus iš Arizonos staiga prablaivė veidą ir su iškilu
mu pašaukė:

— 0 dabar tėmykite!
Ir ištikrųjų buvo bent ko tėmyti.
Ponas Biffs pasikėlė oran du pėdu, paskui keturius, pa

galios augščiau ir augščiau iki nepasiekė galva lubų.
— Ir ką-gi?—užklausė iš augštumos.
—, Stebuklas!—pašaukė išdidžiai sekretorius.
— O kaip ponas nusileisi žemyn?
— Nėra nieko lengvesnio! Matai ponas tą virvelę? Jei

gu nori pamažu nusileisti, tai vos tiktai dalieti, o jeigu sku
biai nusileisti, tai skubiau patrauksiu .ir nukrsiu it striela! 
Daleiskime, kad noriu skubiai nusileisti.

Prie tų žodžių ponas Biffs smarkiai patraukė virvelę ir... 
atsitiko kas tokio, ko nei pats išradėjas visai nesitikėjo. Vie
noje gi sekundoje apsivertė ore ir jo galva atsirado ten, kur 
turėjo būti kojos—ties lubomis. Ponai Goldbrooks ir AViggs 
išplietė akis, o genijus iš Arizonos, kuriam toks padėjimas vi
sai nepatiko, pradėjo gan smarkiai spardyti ore ilgomis savo 
kojomis ir įšėlusiai mojuoti rankomis. Staiga nukrito ant že
mės su bildesiu ir triukšmu kristalinis voras, už kurį ponas « 
Goldbrooks buvo užmokėjęs penkius šimtus dolerių, tuo tar
pu prieš griežiantį iš piktumo dantimis stojo ponas Biffs, nu
sijuokiantis, it tekanti saulė ir linksmai užšaukė:

— .Ar-gi netiesa? Kaip tai kartais pasitaiko visai netikė
ti atsitikimai?

Milijarderis atsistojo ‘įpykęs ir pradėjo: 
(Tolinus bus)
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Kovo 21 & Jkotvbrgejį, bu4 
sūsiiinkim&B ffiįu. BlaivnilnkU 
49 kuopos. 'p \ z i: ..

.1 KMeSiajpL risi nariai i šūsi- 
rinkįxuųjt nįs bus jau dęįegklįai 

.iŠ seimo ir išduos raportus; Iš
girsite ir persitikrinsite kas y- 

’ f ra nuveikta ir nutarta buvusia
me kovo 13-14 dek Visuotina
mo Amerikos Lietuvii? Seime. 
Taip-gi bus priimami ir nauji 
nariai. Susirinkimas bus baž
nytinėje salėje 7:30 vai. vaka
re.

Kviečia Valdyba.

Proga lietuviams pasirodyti.
Mass. valstijos- Liberty Loan 
komitetas rengia Bostone di
džiulį parodavimą. Visi atei
viai kviečiami dalyvauti. To
dėl čia gera proga visos šios a- 
pielinkės lietuviams pasirody
ti. Lietuvių vardo išgarsini
mui reikia daug darbo padėti, 
o šitokia proga galime be jokio 
vargo tam tikslui sunaudoti, 
tik reikia biskį darbo. Visos 
draugijos ir kuopos turi daly
vauti. Parodavimas bus suba- 
toj balandžio 6 d. 1 vai. po pie
tų.

Reikia užsisakyti iš anksto. 
Mass. valstijos gyventojai yra 
raginami užsisakyti anglis a- 
teinantiems metams tuoj po 
balandžio 1 du

Paminėjo. Bostono didieji 
dienraščiai paminėjo apie galu
tinų susitvarkymų Amerikos 
lietuvių kareivių globojimo dr- 
jos.
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Kalbės žymūs vietos ir svečiai kalbėtojai, todėl vi
sus kviečiame atsilankyti. Bus taip-gi paaiškinimų apie 
Amerikos Lietuvių Visuotiną Seimą. Tarpais bus pamar- 
ginimų. Gera proga visiems pasiklausyti. Vyrai ir mo
terys stokite eilėn ir eikite į šias svarbiai prakalbas. 
Prie šv. Jono Ev. BĮ. Drauguos gali prigulėti vyrai, 
moterys ir merginos. Vyrai gauna pašelpos ligoj 7 do
lerius į savaitę, moterys ir merginos $3.50; yra taip-gi 
skyrius, kur ir moterims su merginomis mokama 7 do
leriai pašelpos ligoje į savaitę. Pomirtinė visiems ly
gi—$150.00.

Kas prisirašys per šias prakalbas, įstojimas tam bus 
per pusę sumažintas.

Šv. Jono Ev. BĮ. yra didžiausia draugystė So. Bos- * 
tone. Turi narių 500. Prisidėkite visi prie jos. O sy
kiu pasiklausykite naudingų patarimų.
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m M - jhtam Aidikonią, <': 
20 fiita Str'. Athol, MaM;

Fin, Jtelk-'-’ Vladas Matulio, 
« 387 ^outhSt., Athol, Masą.
Trečio Rašt^ St. Vidugiriu 

‘ ŽO Pine St., Ąįhol,-Mate. 
: 20PinySfr., Athol,JMtete..
Karieritui - Petrai Puščiua, 

34 Pine Si, Athol, Mao.
Kažoė globėjai:— ;

Antanaa Andriliunas,
92 Tern St', Athol, Mms. .

Jonas Stanis, 
Charleg PI , AtroVMta<

L ' .TV-

L. D.H/CHIOAGOS 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ADRESAI. '

PIRM. — J. Poška, 
2323 W. 23 Place

PIRM. PAGELB. — S. Šimkus, 
638 W. 18-th St.

RAŠT. — M. L. Gurinskaitė, 
3347 Aubufm Avė, .

IŽD. — MT Mažeika,
1658 Wabansia Avė.

IŽD. GLOB.: — S. Daunora, 
1922 S. 48 Court,

Cicero, UI.
IŽD. GLOB. — P. Varakulis. 
D VAS. VAD. — Kun. F. Kudirka, 

1631 W. North Avė., 
Chicago, HĮ.

•V * ’•

Pa|riOkrii riminei Am<k 
rikojZ Mano" tėvelis mirė 1W m* 
Frau. Lekavičia ŠYęnlragių kai
mo, Kauno ftib., Ra
seinių jtav. jšakydayir jog Meri
joj yra įtelnlųr. MaįnĮkįtt ari 
sMiepri lžita adresu f ?

P. O. Bok ^H,
...u.:. y,y,.

Paieikau saTO brolio
ŠTILPO, Kaų^o gub. £ pav^Viri

sišaūktiiiup, •
* VINCAS fiTILPA,

354 -r- Q 8ta; . Moleni,HL
. » ■' * ..... .. . ... *
(Paieškau SENOS ŽMONOS, ku- 

iri&i nebeiŠnęta sveikata dirbtuvėj 
d^rbtįi, tik kurį galėtų 
marro/2. vaikučiu' privedėti ir vai- 
pu^pąganunti. Mokestis $10.00. 
j .mėnesi ir valgis, ruimas dykai. 
Meldžiu atsišaukti kogreičiausia. 
Per laišką suteiksiu platesnių ži
nių.

JURGIS PETKEYIČIA,
66 Shawmut St., Lewistpn* Me.

i

lg-

REIKALINGA kriaušius ir 
kriauČka. Darbas užtikrintas ir' 
užmokestis gera. Atsišaukite tuo- 
jaus.

J. BERZELIONIS, .
4 Haymarket Sq., Boston, Mass.

, (359)
v
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PAVASARINIUS IR VA
SARINIUS DRABUŽIUS, jei- 
gu norite, kad būtų pasiūti ’sulig 
naujausios mados ir iš geriausios 
materijos, galite užsisakyti tik 
pas:

D. L. K KBI8TUM0 DRJOS 
B08TOM, MASS. 

VALDYBOS ADRĘSAI,
..’t - - ... ' *■ ■ ± y * „ ■ -
PIRMININKAS—Jano* JUJwą*YlČiu«, 

122 Boaren St, So. Boston, Maso. 
YIOB-PIRM. — Pranoa Ttftelkl*, 

180 Bow«n St. S«. Boaton? Man*,, 
PROT. RiJT.—Juoaatete Vinkevlčtei, 

8788eeondSt,-B.Bo*(on, Mate.
WŪNŠV W —(St Heroika, 

79 W. Ond-Šti.•>, Boaton, Ma» 
KASIKRIČŠ AftdrftfM kfcaUteka^

M' Ilfth 8tr„ So, Boaton, Mate. 
MARŠALKA — Justino* TuTelkls, . 

į 130 Bo*enStJ Se^jBoaton, Mate.

'ton, .ri^M^įus susi
rinkimus j^sdOeni
kiekriOn^^i^irio 2 vėl; ^O pįetų, 
164 WiM^er-St.r Kortoj Mtas*' 
Maldnėldta risi istaiti i^£<UfiĮU 
naujų nariųrsa. sari*tetsiriw1&

sv. jono BvkmniusTo 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

'■ SO BOSTON, MASS. 
* VALDYBA. .
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CAMBRIDGE, MASS. 

Prakalbos.

Kovo 10 d. Institute salėj 
buvo surengtos prakalbos T. 
Fondo 35 skyriaus. Kalbėjo p. 
P. Gudas, plačiai ir aiškiai nu
rodė, delko mūsų socijalistai 
atsisakė dalyvauti A. L. Vi
suotiname seime. Po tam bu
vo perskaityta ir priimta vien
balsiai (išskyrus 12 socijališ- 
tų) rezoliucija, kurių nutarta 
inteikti lietuvių visuomeniš
kam seimui Ncvr-York’e.

Toliaus, kadangi kiti už
kviesti kalbėtojai nepribuvo, 
tai p. Gudas antru atveju kal
bėjo apie T. F. ir kitus katali
kams svarbius dalykus. Bai
giant prakalbų p. Gudui, atsi
lankė ir kun. P. Juškaitis, ku
rį publika pasitiko gausiu del
nų plojimu. Kun. Juškaitis 
pasakė trumpų prakalbėlę, ap
gailestaudamas, jog dėl stokos 
laiko negalėjo ainkščiau atsi
lankyti. Baigdamas savo kal
bų, ragino pamiršti visus bu
vusius nesusipratimus ir veik
ti išvien.

Eiles pasakė labai gabiai p- 
lė O. Valavičiūtė iš Brigliton, 

• Mass. Deklematorka publikų 
taip sužavėjo, kad net po ke
lis kartus delnų plojimu tapo 
atšaukta ant estrados.

Buvo padaryta kolekta. Au
kojo: A. Vaisiauskas $2.00. Po 
$1.00: Iz. Kairys, J. Tamošau- 
skis, Z. Tamošiūnas, F. Jan
kauskas, O. Rapšaitė, J. Ma
linauskas, J. Smilgis ir P. Ko
davimus. Viso aukų surinkta 
$18.18.

Buvo manoma surinkti aukų 
kur-kas daugiau. To nepavy- 
kiroo priežatsis rodos bus ta, 
kad ne vietoje padaryta kolek
ta.

Įvykus parapijoje permai
noms, žmonės katalikai tuomi 
labai džiaugiasi, žada daug ge
ro nuveikti. Pirm visoko ren
gia prakalbas šv. Stepono Jau
nuomenės R. K. Pašelpos Dr- 
ja nedėliojo, 24 d. kovo, Ne
kalto Pr. Panelės švč. bažnyti
nėj salėj. Pradžia 7 vai. vaka
re. Kalbės kun. P. Juškaitis, 
p. J. E. Karosas ir mokselivis 
Fr. Strakauskas.

Ši draugija priklauso prie A. 
L. R. K. Federaeijos.

Tai-gi, gerbiamas šio mieste
lio jaunime, jei norite apdrau
sti savo sveikatų ir gyyybę, 
kartu pasidarbuoti ir dėl mūsų 
tautos labo, rašykitės į minė
tų dr-jų. • »

rJ

rJ

“Zvirbus
Juokų, satyros, pašaipos, mokslo, dailės ir 

literatūros mėnesinis laikraštis.
“Žvirblis” yra geriausias ir linksmiausias laikraštis 

visame pasaulyje. “Žvirblio” žinios taip yra indomios ir 
teisingos, kad net visų kariaujančių viešpatijų karaliai 
prieš valgį, po valgio, rytą ir vakarą skaito “Žvirblį” 
ir juo negali atsigerėti. t

“Žvirblio” juokai ir devyniomis pėtnyčiomig surū
gusius žmone? pralinksmina; vyrai, moterys, vaikai, mer
ginos ir vaikinai “Žvirblio” pasiskaitę jaučiasi laimingi 
ir visuomet sako, kad už “Žvirblį” nieko pasaulyj nėra 
geresnio. '

“Žvirblio” moksliškumui niekas negali prilygti, . 
“Žvirblio” išradimais pasinaudoja net šio 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 toks:

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

“žvirbliui” tuoj aus reikalingi agentai.

Dabar laikas pirkti

Lietuvių Darbininkų Ka 
lendorių 1918 m.»

KAINA 25 CENTAI.

“DARBININKO” KNYGYNE,

242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Z. T. 

V

JT

DRAUGIJŲ ATYDAI!

STROPAS IR KOMPANIJA
He» Udirbim. viską, ku tik draa- 

ąijoma ršluilinga; L y. visokius gu- 
zlkuBlus, madsilUs, kukardas, vė
liavas,.antspaudas Ir t. Li

Mes turis* S. L. A., S. L. R. K. A 
lt T. M. D K*tav* ieakleUp pardavi
mui: auksiniai po $1.99, ildabriaiai 

klodai po $3.50. aukriniai Alodai, 
$5.00 Ir askityn. laikrodėliams kaba
lai po $1.73. ,

Jtcttslaotlte aras KaMbpu
PaiUuai

SIRUPAS &CO.
92 W»rwick St. Ncvark. N. 1.

$3 John 8L New York. N. Y.
Ulikaa aluaUta | Nuvmk. N. J.

REIKIA GUVIŲ, DARBŠČIŲ 
MERGINŲ.

Virš 16 metų amžiaus pakavoti 
ir kitokių mašininių darbų. 50 vai. 
darbo savaitėj, gera alga, darbas 
nuolatinis.
Ameriean CanrUo. of Massachu- 

setts Factory Entrance, 
Wdw*y <fc Binford sis, S. Boston.

REIKIA GUVIŲ, DARBŠČIŲ 
VAIKINŲ.

Virš 18 metų amžiaus pria laa- 
gvių mašinų darbų. 50 valandų 
savaitėje, gera alga, nuolatinis 
darbas.
Ameriean Oan Ca. of MassadUk 

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

>
KATALIOGAS DYKAI.

Dideliam pasirinkime 
knygos ir 

MALDAKNYGĖS.
Reikalaudamas rašyk šiuo 

adresu:
MAT. MILUKAfe,

456 Grand st„ Brooklyn,N.Y. 
pataisyti.siu

Paieškojimai
Viena ypata sudėjo j mano ran

kas labai svarbius dokumentus, 
kurie paliečia p. Juozų Kurapkų 
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 
kuogreičiausia pranešti. Už pra
nešimų 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,

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, Pa.

Malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu:

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

Paieškau pūseserės ROZALI
JOS : ~ '
valkų gub., Kriūkų parą_ 
metai kaip Amerikoj^

••KAZYS VAGNORIUS, 
820 Bank StJ

f. (359)

J. BERZELIONĮ,
4 Haymarket Šąuare, 

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

ANT PARDAVIMO FARMA.
80 akerių dirbamos žemės su 

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

P. BRAZAUSKAS,
R. I, Cnster, Mįch.

'■

N.

it-'

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

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

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda dvi farmos, po 610 

akni 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 kriaučystės 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 
adresu:

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

(359)

I
Tel. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuvis*kai.
Ofiso valandos:

Ryt iis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvvay, So. Boston.

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginų . mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes išmokinam 
j labai trumpų laikų 

už dykų.
GLOBĖ BARBĖK SCHOOL 

J. šmulkštis, 
439 — 3rd Avė., Pittsburgh, Pa.

L. D. ORIUS

RAMAN AUSKIUTfiS iš^ ■ 
į gub., Kriūkų parąp^fapię 8

. Jeigu nori gahti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 191? 
m. dykai, tai nieko nelaukda 
mas siųsk $3.00 už prenumera 
tų “Darbininko” ir gausi ta 
didelę dovanų dykai.

Woterbury, CĮonn bininkų Kalendorių
Kaina 25c.

PIRMININKAS -• Motiejus Žloba,
29 Webster St., ■ Mjčlden, Mass. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
' 20 WIntleld Št’, So. Boston, Mass.
■PIIOT, RAST. — jonas Gflneskis,

• 282 Sllvėr Str., So. Bostori' Mass. 
I'ROT. RAŠT. — Marijona Brikaite, 

45 Valė St, So. Boston,"Mass. 
FIN. RAšT. — Povilas. Petrauskas, 

230 Fifth St., So. Boėtęn, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus NdudžiOnas. 

■16 Wlnfield St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

145 Silver St., So. Boston. < 
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečių nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po-.pietų Bažnytinėje 
Salėję, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus kovo 17 d. 
Viršminėta draugystė 'yra viena 
iš didžiausių *ir teisingiausia aprū
pina savo nacius.

. !WB
MTUVIStOTOGRAFAS. 
O Wo> pmiktyt 
f>r ■ ”: ?Jeigtt nb, tai

ateik te aūnltrikak ponų težino' 
kabinot ir gatud vlųnų dldtlj ari 
tlatUteąi padarytą pataikalą vltai 
dovinML

Tųipgi norinti* mokyti* to a«a-
‘ te gali AteUaukti: ' 

J, J. DRIZA,
PMlaMfhta, Pu.

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! išdirba 
Menthojatum ,Co." Prieš eistant 
gult Ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus? o padarys veidą TYRU 
ir $K AlStlU B ALTU. Tojimoa- 
tis iiima plėtmus raudonus, juo- 
dus 'arba šlakus ir prašalina rišo* 
kiiiš spųogus nuo veido. Pimgui 
guli siųsti ir stampottfis. <

‘ J. RIMKUS, ‘
P. O. Box 36, Holdbrook, Man.

COSMOPOLITAN 
CARMENT 

OORPORA|ĮON, 
Didžiausia įdėtu? 
vių Korporacija. 
Brockton, Mass.

Mūsų Korpora 
eijos narys' St. 
Beikauękas Boarcj 
Direktorių yra į-

f

t.

i

TEL. BACK BAY 42QO . ,

DR. F. MATULAITIS
Ofitoadynot (3rfov*okiu lifte
1-8 P. M. 7-OįP.M. Pthklria Akiniu.

dlį-Boylston St„, Beston, Mass.
X- . ■ , ilbp I . ,---------

(aliotas rinkti reinkotį orderius 
ir pardavinėti šėrus. jįarų kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:*

COSMOPOLITAN GABMHIT 
OORPUEATIOJT, 

•5 Spark St., Broakton, Mase.

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištradkiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su' 

naujų išra imu.
^‘isą darbą gvaran tuoj ame.

»R. W. T. REILLY
489 Broadway,So. Butai,Mass.

PRIE DORCHE8THR ST.

VnUadoe
■•0,9 yal. ryta 
iki 8 vai. vakare.

‘ Bell r 4one/ Dickltįbon 8905 M;4
Dr. Ignotas Stankus 

1210 S. Broad St, Philadeiphia, Pa. 
Physician andSurgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos! 
Universitetą) Gydo visokias ligas v v 

|ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
I Ofiso valandos: 911 rito. 2 I po pi<*t 7-9 j 

vakaro. Nedalioms; 9-11 rito 1-4 po piet.

Nadillomlr 
1# vai, ryta 

iki Arai, vakara.

Dr, Paul J, Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki S po piet. Nao 7 iki I vakare , 

11509 BKOADVVAy Cor. G ST. 80. BOSTON.) 
Tel 602 S. B. '

!5'
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SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia ilga, 
lauja specialisto pa,irnavlmo. 
IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, 

Pradėkite tiesiai

kuri relka-

SURASTI.

‘4

hington st. 

arti Boyls- 

ton st. ant 

antrų lu« 

bų

673 Was-
valan-

KUR GALĖSITE JĄ 
eiti Sveikatos keliu.

Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų. 
Vakarais, 

nuo 6 vaL iki
8 vai.

Nedėliomis
10 vai. ryte 
iki 2 po pietų, 

jeigu Jus čia gydy-_____________________ nekaštuos,
sltfis. Geras Ir užtikrintas Ištyrimą* (egzam.) parodys Jums tikrų , 

V fiziškų stov| ir padės J ums atsistoti ant sveikatos kelio. Ta^ Išgel- , 
<J>bės Jus nuo kandių Ir kitur negero gydymo. 4

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medikallškl ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 

JL kas geriausia sergantiems.
| r AR JVS KENČIATE.

Nuo silpnų neryų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor* • 
Vmalio širdie* mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus Jauti- , 

mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
♦J* sųnarlų, uleerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerkles, nuo skaus- 
*<^mų viduriuose arba nugaroj, gerkle* skaudėjimo, apvilktų liežuvi, 

konstipaelja. reumatizmo skausmu arba spaugų? šių ir daug kitų 
Į ilgų, nuo kurių matosi pirmus p»*sergėjlmas, nustoti sveikatų ir 

tvirtumų ant visados.
•V Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsiinnky- 
♦Jamas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 

kad až pasiekiu tiek gerų pasekmių i trumpų laikų gydy- 
Jinio, aš gydau tik tikrų priežasty ligos ir silpnumai pranyks. Atsl- 

minkite kad pasitarimus yru atoaollutilkai veltui. °
$ įteikite pas mane tuoj aus, jeigu Jums reikia gydytis. Ulvil- 

kimus ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

| Dr J. H. KENEALY
X 673 WASEONGTON ST.*
X Ajitro* dtuyi nuo G*y«ty Tho »tro, Borton, Mum.'

Jums lšegzaminavtinųs nieko

4
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