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trii karta Mv&itoje...|3.oo 
vienų nykĮ savitoje.. .|U0 
Bortono apielinkčje .. .ĮAOtt 
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Trne translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on June 3, 
1918, as required by the act of October 
6, 1917.

FRANCŪZŲ PRANE
Paryžius, birž. 2.

zų karinis ofisas šiaĄdde pgš 
kelbė, jog francūzų kūriųoĄe 
nė vakar atmušė 'didžiai 
atkabtotinas priešininko ata
kas. Tos atakos buvo į šiaurę 
sucf upės Aisne tarp upės Oise 
ir miesto Soissons.

Mont de Clioisy Vokietijos 
sosto įpėdinio kariuomenė ata
kavo keturis sykius, buvo pa
ėmę, bet po to francūzai dur
tuvais išgainiojo vokiečius.

Fronte tarp Soissons ir Cha- 
teaų-Thiery vokiečiai užėmė 
Longpont, Courcy, Faverolles 
ir Froesness. Bet vėliau fran
cūzai padarė smarkias kontr
atakas ir visas tas vietas atsi
ėmė.

Reims-Domass fronte eina 
atkaklūs mūšiai ir vokiečiai 
perėjo per vieškelį į rytus nuo 
Ville-emTordenais.*

Francū

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAS.
Berlinas, birž., 2* — Vokie

čių karinis štabas praneša apie 
paėmimų auštumij į rytus nuo 
Moulin-Sous-Touvent ir į" va
karus nuo Nouvron (Soissons 
fronte). Taip-gi pranešama, 
Jog apie Verneul ir abipusiai 
•upės Ancre francūzai darė 
•smarkias kontr-atąkas. Tame 
pranešime skelbiama apie paė
mimų “Franko-amerikoniškų1 

. sandėlių milžiniško didumo.
Girdi:

‘ ‘Franko-amerikoniški san
dėliai neapsakomo didumo pa
kliuvo mums. į rankas ties Fe- 

. re-en-Tordienois. Ten paimta 
daugiau, kaip pusę milijono 
artilerijos šovinių, neapskai- 
toma daugybė kelių taisymo 
ir vedimo medžiagos ir virš 
1.000 vežimų.”

True translation filed wlth the poet- 
mastėr a t Boston, Mass. on June 3, 
1918, as required by the act of October 
0. 1917.
TURĖJO SILPNINTI PARY

ŽIAUS FRONTĄ.
Paryžius, geg. 31. — Pre- 

miero Clemencean laikraštis 
L’Homme Libre šitaip aiški
na karės reikalus:

Dabartiniame kebliame pa
dėjime niekas neprivalo svar
styti dalyko be pasitenkinimo 
ir be geros vilties į ateitį. 
Kuomet Vokietija paliuosavo 
savo rankas rytuose ir kuomet 
galėjo susistiprinti vakarinį 
frontų likusia kariūomene ir 
artilerija paimta nuo rusų, tai 
pirma priešininko mintis buvo 
užimti pajūrį ir atkirsti fran- 
cūzus nuo anglų.
Turėjo padaryti pasirinkimų.

Dabar mes neturime apgau
dinėti savęs kaslink sekančio 
dalyko: mes negalėjome su 
lygia spėka žmonėmis ir anuo
tomis ginti kartu Paryžių ir 
pajūrį. Todėl reikėjo daryti 
pasirinkimų. Tai mūsų karve
džiai, suprasdami, jog pajų- • 
rį, būtinai reikia išgelbėti, tai 
nutarė Paryžiaus frontų laiky
ti su mažesnėmis jėgomis, -nes 
ria daugiau vietos buvo dary
ti Įvairius išsisukinėjimus.”

True translation filed wlth the post- 
mastei- at Boston, Mass. on June 3, 
1918, as required by the act of October 
3. 1917.
NUSKANDINO AMERIKOS 

LAIVĄ.
Washington, geg. 31. —A- 

merikos • transportinis laivas 
vardu President Lincoln, grįž
tant į Suv. Valstijas, tapo nu- 
skandytas vokiečių1 submarino 
10:40 vai. iš ryto.

Tasai laivas turėjo 18.072 to
nų Įtalpos. Pirmiau prigulėjo 
Hamburg American linijai ir 
nuo karės pradžios buvo Ame
rikoj, o Amerikai stojus ka- 
rėn su kitais buvo paimtas 
Suv. Valstijų valdžios.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
KRONštADTĄ.

London, birželio 1. — Dailv 
Ma’il nuo savo korespondento 
iš Kopenhagos gavo žinia, jog 
Petrogrado laikraštis Pravo 
paskelbė, kad vokiečiai paė
mė .ir savotiškai apdrūtino 
Kronštadto fortus.
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KAIZERIS KARĖS LAUKE.
Amsterdam, birž. 2. — Paul 

Rosner laikraštyje Local An- 
zeiger praneša, jog kaizeris 
Vilius ketverge aplankė vokie
čių armijų į šiaurę nuo Reimso. 
Ten išbuvo iki vakaro, dirbda
mas su pavieniais vadais ir 
priiminėdamas raportus iš ka
rės lauko.

TAIKA TARP RUSIJOS 
FINLANDIJOS.

Maskva, birž. 2. — Bolševi
kų užsienio reikalų ministeris 
Cičerin šitaip pranešė Vokieti
jos ambasadoriui Maskvoje: 
/‘Rusijos valdžia sutinka su 

Vokietijos valdžia, kad idant 
greitai ir visiškai susitaikinti 
su Finlandija, Jai Rusija turi 
sutikti priimti vokiečių regu- 

• levimų santūrių su Finlandija.
O Vokiečių pienas yra tas, 

kadi Finlandija užleis Rusijai 
fortų Ino ir Raivola Vįborgo 
gubernijoj su išlyga, jog Ru
sija jų neginkluos, o Rusija 
užleis Ęinlandijai vakarinę 
dalį Murmano, kaipo išėjimų į 
jūres.

IR

arti 
apie

Francijos gyventojai 
fronto labai susirūpinę 
nuodingumų vokiečių gaziniij 
bombų., Daugelis žmonių arti 
fronto serga baisiais kosuliais 
ir plaučių visokiomis negalė
mis. Mat 
nešioja ir 
baisybių.

vejas guzus toli iš-. 
* « • - a - . J

GAL PASKELBS KARĖS 
STOVĮ.

London, geg. 31. — Iš Dub
lino per Centrai New telegra
mų sužinoma, ’ jog. paskelbta 
proklemacija, kurioj sakoma, 
kad apskrič-iuose Limmeriek- ir 
Tipperarv bus paskelbta karės 
stovis, 
nimaisi

jei nelegaliai mankšti- 
ir susirinkimai tęsis.

WILSON KALBĖJO-. PREZ.
SI SU SEKR. BAKER.

Washington, bięž. 1. — Prez. 
Wilson turėjo ilgų pasikalbėji
mų su' karės sekretorium Ba
ker, kuomet is žiniij paaiškė
jo, jog vokiečiai galų gale už
sispyrė briautis tiesiog Pary- < 
žiaus link. Visame AVashing- 
tone pripažinta, jog toks daly*- 
kų ėjimas nurodo, kadi mūšiai 
artinasi prie krizio.

Viršiniiikai, kurie žino apie 
kų prezidentas tarėsi su sekre
torium, tvirtina,- jog juodu 
pripažino, kad dalykai yra ke- 
b-ame padėjime, bet jokio pa
mato nėra nusiminti.

Taip manyti verčia žipios 
gautos iš karės lauko talkinin- 
<ų rateliuose.

Jei vokiečiai pasirinks kelių 
į Paryžiii per upių Mamos, 
Ourą ir Oise lankaš, tai kaip 
čia spėjama kiekvienas vyras, 
<urs tik yra vado Focho ko
mandoje bus panaudotas at
remti priešininkų ir ten bus 
daromos didžiausios pastan
gos atsilaikyti ir galas’ istoriš
ko mūšio.

Madride susirgo S. V. amba
sadorius pulk. Willardi. Serga 
ta pačia liga, kuria dabar ap
sirgo tūkstančiai žmonių.

Vokiečiai Italijoj veda pro
pagandų, stengdamiesi priro
dyti, jog Amerika apleidus I- 
talijų.

Seredos naktį Šiapus fronto

»

NUBAUDĖ
jimĄ.

Syracuse, N. & Birž 2. — 
Henry McDoiiaI<^?29 metų am
žiaus, tapo nuteistas šešiems 
mėnesiams kalėjižaan už dyki
nėjimų. Į

Tai pirmas atsitikimas po į- 
vedimo to naujo įstatymo 
prieš tinginius. |

SUOKALBIS RUSIJOJ.
• Maskvoj. ir Petrograde su

sekta didelis suokalbis, api
mantis visų Rusiją. Suokalbio 
tikslą nuversti bolševikų val
džių.

Tuo tarpu Maskvoje paskel
bta karės stovis.:

■ Bolševikų, valdžia nutarė 
tuoj pašaukti kariuomenėn tū
las klesųs miesto darbininkų ir 
ūkininkų.

WILS0N SAKO, JOG KRIS
TUS VALDO ŽMONIŲ 

ŠIRDIS.
Washington, geg. 31.—Cen

trai Presbvterian bažnyčioj 
buvo susirinkimas paminėti 50 
metų sukaktuves nuo įsteigi
mo tos bažnyčios. Buvo ir 
prez. AVilson. Jis pasakė, jog 
po . šios ’ karės užviešpataus 
augštessi idealai ir geresnis- 
gyvenimas.

Prezidentas pasakė, jog tas 
kad 20 tautų kovoja prieš pik
to.spėkas yra prirodymu, kad 
-Kristus valdo žmonių širdis.

TIK 600.
Washington, birž. 1. — Ka

res sekretorius šiandie pasakė, 
jog iš 1.300.000 vyrų pašauk
tų armijon tik 600 pasidavė 
jog jų sąžinė priešinasi užmu
šinėti priešininkus karėje. Ka
rės departamento viršininkai 
ske.bia. ' jog tai ant 2000 ka
reivių atseina vienas pasiprie
šinto jas (conscientions objec
tor). Jų skaičius dar sumažės, 
nes prez. Wilson Įsafcė kiek-, 
vienų tokį gerai iškamantinė
ti.

y

SUTEIGĖ PILNĄ GALŲ.
Suv. Valstijų atstovų rūmas 

perleido bilių ingaliojantį 
prez. AVilsonų mobilizuoti to
kių armijų, kokių jis matyš 
reikalinga. Taip-gi . perleido 
bilnj paskiriantį $12.04į-682.- 
609 amijo.s reikalams.

GRAIKAI PAĖMĖ 1.500 
NELAISVIŲ.

London, gęg. 31. — Sulyg 
oficialiai gauto pranešimo Sa-, 
Jonikuose graikų kariuomenė 
Makedonijos fronte paėmė ne
laisvėn su viršum 1.500 vokie
čių ir bulgarų kareivių ir 33 
oficierius.

Milan, geg. 31. — Menotti 
Semti redaktorius socijalistų 
laikraščio Avanti" suareštuota, 
nes paaiškėjo jo dalyvavimas 
riaušėse pereitais metais.

BENAMIŲ SKAIČIUS
. ' PASIMAŽINO.
London, birž. 1. — Benamių 

cenzas parodo, Jpg dabar to
kių esama tik 9, o 1904 metais 
jų buvo 1.797.

True translation filed with the post- įsinkai aplinkui ratų, 
mastei’ at Boston, Alass. on June 3,1 
1918, aa required by the act of October 
6,1917.

TREČIAS VOKIEČIŲ 
OFENSYVAS.

(Ištraukos iš Frank Simondso 
straipsnio)’..

Darant peržvalgų pirmųjų 
penkių dienų naujausios vo
kiečių atakos pačioj pradžioj 
reikia pripažinti kaikuriuos 
faktus, prieš kuriuos nerei
kia užsimerkti. Dabar vokie
čiai trečiu kartu padarę ap
svarstytus prisirengimus ir su
traukę reikalingon vieton reik- 
menas. ir žmones, medžiagų ir 
amunicijų, smogė jie, atliko.! 
visai netikėtų darbų, perlau
žė talkininkų* linijų ir dieno
je, kuomet šitų rašau — pėt- 
nyčioj, geg.-31 d., vokiečiai jau 
buvo pasivarę 15 mylių pir- 
.myn ir dar tebsivaro.

Todėl mes tuoj turime pri
pažinti, • jog vokiečių užpuoli
mo būdas, kurį būk sugalvo
jęs gen. von Hutin, Rygos 
•užkariautojas, pasirodė talki
ninkams neišmanomas ir kol 
kas negalima surasti būdų, 
kaip veikti prieš tų vokiečių 
būdų ir atsilaikyti, nes pirmu- Į 
tiniais būdais užpuolant viena 
ar kita pusė mažai ką pelnyda
vo vakariniame fronte. Pirmas 
vokiečių pasivarymas pirmyn 
35 mylių tarp St. Quentin ir 
Amivii.-, antras 15 mylių tarp 
Lille ir Ilazebrouck ir dabar 
trečias užpuolimas ir pasiva
rymas veik 20 mylių tarp 
Aillette ir Mamos kuoaiškiau-j 
šiai nurodo Hutino pelno ge
rumų.

Naujas vokiečių būdas.
Kai. vokiečiams ėmė sektis 

pasigaunant Hutino būdo, tai 
visi talkininkų pienai nuėjo 
niekop. Šituo būdu užpuolant I 
pasirodė, jog dabartinė ataka 
nereiškia vien užėmimų dvi- 
-tris mylias išriaustos žemės, 
paklojant aibes kareivių,- bet 
reiškia tų, kad ten, kur Hutino) 
pienas su pasisekimu pavarto
tas, tai užpuolikas veik tiek 
teturi nuostolių, kiek ir užpul
tasis, nes užpultojo armija di- 
sorganizuo jama, daug, .paten
ka nelaisvėn ir užpuolikui 
kliūva didis grobis.

. Dabar išrodo, jog talkinin
kai padarė klaidų nutardami

VOKIEČIAI YRA NETEKU 
5.000.000 KAREIVIŲ.

- Berline buvo pradėjęs eiti 
laikraštis ‘ ‘ Naujoji Europa. ’ ’ 
Tame laikraštyje buvo indėta 
Karolio Belibtreno apskaitlia- 
vimai Vokietijos karinių nuo
stolių žmonėmis. Karolis Blei- 
btren.yra karinis eksvertas. 
Kaizerio valdžia dėlto konfis
kavo tų laikraštį, bet keletą 
kopijų pateko užsienin.

Bleibtren darė apskaitliavi- 
mus sulyg paskelbti) valdžios 
žinių.

Parędo, jog nuo rugpjūčio 
1914 metų iki sausio 1918 me
tų užmuštais, ir nelaisvėn pa
tekusiais Vokietija neteko 5.- 
000.000 kareivių. ;

Iš jų vakariniame fronte ne
tekta- 3.000.000, o lytiniame 
1.5OO.O0O. Gi 500.000 kareivių 
netekta kituose frontuose ir 
laivyne.

Rugsėjis 1914 metų buvo 
kruviniausias už visus. Tame ; 
mėnesyje buvo mūšis prie j 
Marnos, kur paguldė savo gal
vas 215.000 vokiečių per ketu
rias savaites .

Rugpjūtis 1916 metų buvo šiemet pasiganedinti vien de j i n • » /* •• • -i

aptils, lygiai, kaip jos apti
lo Flandrijoj po atakų Picar
dy.

Apie naujų atakų.

Veik nereikia abejoti, kad 
jei talkininkai atšaukė rezer
vus nuo Amiens ir Haze- 
brouck, tai vokiečiai pradės 
Picardy ar Flandrijoj, nes čia 
mažu .. pasivarymu pirmyn 
daug laimėtų, daugiau, negu 
bile kur kitoj fronto dalyje. 
Bet jei nuo Arras bus atšaukti 
rezervai, tai ten bus atakos, o 
jei nuo Verduno, tai Verdunas 
bus užpultas.

PRAŠĖ UŽLAIKYTI GRIU
VĖSIUS.

London, geg. 31. — Telegra
ma iš Rymo praneša, jog 
Reimso kardinolas Lucon pra
nešęs Vatikanui, jog aplei- 
dižiųs išgriautų katedrinį mies
tų.

Kardinolas Gasparri, atsa
kydamas kardinolui Luconui, 
pranešė, -jog popiežius siun
čiąs kaizeriui telegramų, pra
šant, kad užlaikytų garsios 
Reimso katedros griuvėsius.-

Dabar pažvelgiame, kaip vo
kiečiai pasinaudojo iš savo tų 
dviejų patogumų.

Kovo mėnesyje francūzai ti
kėdamiesi užpuolimų palei 
Aisne, .kur tik dabar tas teį
vyko, sutraukė savo rezervus 
tarp Paryžiaus ir Soissons-

l-Reims fronto. Vokiečiai gi 
savo keliu nuduodami iki pas
kutinės valandos, jog čia už
puls, visai netikėtai trenkė į 
vakarus nuo St. Quentin, pa- 
krikdė Anglijos penktųjų ar
mijų ir smarkiai ėmė varytis 
Amiens linkui.

Tuomet francūzų rezervai 
skubiai būva pasiųsti Amiens 
Noyoh frontan ir visas frontas 

Į į šiaurę nuo Arras buvo nu
silpnintas . atėmimu rezervų 
sustiprinimui fronto pietuose. 
Po savaitės vokiečiai, nuo St. 
jQuentin buvo sulaikyti ties 
pat Amien rytiniame krašte. 
Bet vokiečiai nei kiek neatidė
liodami, panaudojo kitų špy- 
kį,. pasiuntė kareivių aibes į 
frontų tarp Ypres ir Arras, ku
ris buvo nusilpnintas paėmi
mu rezervų apgynimui Amiens. 
Naujoj vietoj vokiečiai pra- 
silaužę paėmė Armentieres, 
Kemmel, - Beilleul ir vos-vos 
nepaėmė Hasseebrouck. To
kiame atsitikime pasimatė bū
tinas reikalas šaukti rezervus 
iš šiaurės ir Soissons-Reims 

I frontas liko veik plikas.
Pienas trečiam užpuolimui.

Po to įvyko ilga pauza. Lai
ke jos • vokiečiai šaltai, ir ne
siskubindami, pradėjo per tai - 
sinėti ir perorganizuoti savo 
divizijas, atpildyti nuosto- 

! liūs, atgabenti naujų armotų, 
prisigabenti amunicijos. Kuo
met jie susitvarkė, tai buvo 
pagatavi daryti naujų atakų, 
bet jie visai buvo atsižadėję 
eiti senu būdu, kaip prie Ver- 
duno, kad darė. O tuomet jie 
taip darė, kad vis atnaujinėjo 
atakas toj pat vietoj, kur fran
cūzai jau buvo suspėję prisi
gabenti visoko — kariuomenės, 
artilerijos ir amunicijos. Tai
gi panedėlyje, geg. 27 d. vo
kiečiai smogė gale trečio špy- 
kio — trenkė į tų dalį fronto, 
kur francūzai turėjo rezervus 
kovo mėnesyje. Bet tie rezer
vai dabar jau gynė Amiens ir dijo jų gyventojus. 
Galais, nes-talkininkai turėjo 
saugoti 'svarbiausius punktus, 
kurie po vokiečių pasisekimij 
buvo silpniausi.

Tokiu būdu vokiečiai treciu 
kartu pataikė dalį fronto, ku
ri buvo veik be gynėjų, tai y, 
ra gynėjai neturėjo savo užpa
kalyje rezervų ir pasikartojo 
istorija, įvykusi Picardy, Flan
drijoj ir Šampanijoj.

Vokiečių tikslas tebėra tas 
pat. Jie dabar yra pasiryžę 
nulemti karę. Jie to pasieks 
sutriušlrindanai Anglijos V ir 
Francijos karinę galybę pirm 
negu Amerika nuspės ateiti su 
didelėmis spėkomis*

Vokiečių strategika- šiemet 
guldosi ant te, kad pasinau- 
cloti savo naujai išrastu būdu 
ir išnaudoti ‘pasitaikiusių gerų 

Bėgyje keletos dienų, 
’ ‘si nelaimė neiš*

■ v

e

VISUS PALEIDO. gi
Edwardsville, III. birž. 1. — 

Visi, kurie buvo suareštuoti-, 
kaipo dalyvavusieji nulinčiar- 
vime Praegerio, tapo teismo 
išteisinti ir paleisti. Praeger 
iuvo 
bpvo 
tai,
bas kalbėdavęs.

vokietis-socijalistas ir 
minios. nu linčiuotas už 

būk jis nelojališkas kal-

—- -- .. *1

Kansas City, Mo. birž. 1. — 
'lose Pastor Štokes’ienė nutei
sta kalėjiman ant 10 metų už 
prasižengimų prieš taip vadi
namų Ešpionage act. Ji yra 
Nėw Yorko socijalisto-milijo- 
nierio žmona.

Karės sekr. Baker apreiškė, 
jog imant armijon nebus at
kreipiama domos į taip vadi
namus conscientions objector - 
ius.

• Kubos prez. Menocal lakio
jo Suv. Valstijų orlaivyje Ha
vanos padangėse.
\ ---------------------

Ukrainoj vokiečiai du so
džių apleido gazais ir nunuo-

I

- Anglijos sosto įpėdinis Val
iuos princas sulyg savo val
džios patarimo lankėsi pas po
piežių.

antras kruviniausias vokie
čiams mėnuo. Tuomet ‘ buvo 
garsieji mūšiai prie Somme, 
kur vokiečių žuvo 150.000. .

Toliau mūšiuose prie Verdu- 
no vokiečiai neteko‘225,000 ka
reivių, ' . . "

1915' metais rytiniame fron
te buvo kruvinas laikas vokie
čiams. Kol Mackensen nugrū
do rusus nuo Dunajeco iki Lie
tuvių Brastos — nuo gegužio 
mėnesio iki rugsėjo — vokie
čių krito 700.000.

1916 metais vokiečių žuvo 
350.000, kuomet reikėjo gen. 
Brusilovo ėjimų pirmyn gusta*. 
belyti,.-. '. •

Prieš karę Vokietija galėjo 
■išstatyti* kareivių .išviso 12.- 
000.000. Jei ild šiol žuvo 5.- 
.000,000, tai dabar ji turėtų 7.-

fensyvu, nors, jie nieko pana
šaus, ką. išrado vokiečiai, ne
sugalvojo. Nes' defensyvas tik 
tuomet galimas, kuomet yra 
išgalima atsilaikyti, o dabar 
kai vokiečiai pradėjo atakas, 
tai neišpasakytai svarbių po
zicijų netekta. Todėl pirmas 
vokiečių pasisekimo sekretas 
yra tas, kad jie sugalvojo 
naujų užpuolimo būdų, kuomet 
jie vienų smūgiu sunaikino 
talkininkų išrokaviinus, ant 
kurių rėmė savo apsigynimų.
Antras daiktas yra tas. Fron

tas turi lanko pavidalų, vokie
čiai viduje, o talkininkai lau
ke. Vokiečių pusėje geležin
keliai bėga į frontų, kaip špy- 
Llai iš stebulės.. -Todėl vokie
čiai pralaužę, kur nors fron
tų, gali į tų.vietų pasiųsti vi-

Per birželio menesį Suv,‘ 
Valstijose bus pašaukta 300.- 
000 vyrų armijom

NEUŽMIRŠKIT REGIS
TRUOTIS.

Kas turi registruotis? Visi 
vyrai (piliečiai ar nepiliečiai), 
kurie vra gimę tarp birželio 
6, 4896 ir birželio 1897, iš
skiriant tuos, kurie jau tar
nauja armijoj ar laivyne.

Kada? Seredoj birželio 5, 
1918 m. tarp 7 vai. iš ryto ir 9 
vai. vak.

Kur? Ofise komiteto tos 
vietos, kur gyveni*

Už nesiregirtravimų bausmė 
— vieni metai ‘kaBjhno.

Amerikos arkliai ir mulai
vokiečiai - bombardavo Jš* pa-|karęg fronte turės maukas.ap* 000.000. Bet per tuos pusket* rokių sustiprinimų. Išeina, kad Wt Bagyje 

virtų mAfų daaugo* Todėl vb- vokiečiai tarp špykių len* jei kokia baisi
f _ ,________

jie pridaro visokių’dangių anglų ligoninę. Namai saugojanČias 
. griuvo ir daug žmonių žuvo.•A K gazo bombų.

nuo nuodingų
1 kietis dar stiprus.’ tiks, • tai dabartines atakos
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Laidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų
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“DARBININKAS”., 
(ThaVorter) >
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. Vienam užmirštam kaimelyj,. ąni žodžio pasakyt, uns mums 
kur varlės “čiulba” ir pelėdos nedud ani’rokundu, ,kuns jus 
kadrilių šoka, gyveno Jonas mislijat? Mūsų kruvinus cen- 
Drimša. Vieni salto, kad būk ' - - - ~ - -

. <jiš buvęs ubago pravadyrius, 
kiti Vėl tvirtina, kad buvo pri
verstas-ubagams tarnauti, ka
dangi buvęs toks tinginys, jog 
nei ‘vienas gaspadorius nei iš 
tolo jo nenorėjo samdyti, o ne- 
kurie tai ir šunimis užsiundy- 
davo. Tai’nabagas Jonas dum
davo kiek jo kojos nešė, ne
žiūrėdamas ar bala ar tvora ar 
kelmas, jam vistiek, bi tik pa
bėgti nuo tų neprietelių šunų. 
Tiek to, tas nesvarbu ką jis 
dirbo Lietuvoj, kadangi svar
biausią rolę jis lošė Amerike.

Lietuvoj ubagų “bizniui” 
pasimažinus, sumislijo Drimša 
dumti į Ameriką. Juk tenai tai 
aukso kalnai. Imk, pasisemk 
ir gyvenk kaip ponas. Nerei- 
<es nei batų plėšti bevaikščio
jant. Teisybė tankiausia mū
sų Jonas vaikščiodavo basas, 
tai nedaug ir nuplėšė.

Šiek tiek susigraibęs pinigų 
atidūmė į Ameriką. Ant ne
laimės tas didelis “darbinin- 
Icao” pakliuvo į mainas. Lįsk 
fu man dabar po žeme ir vėl 
išlįsk iš po žemės visas suodi
nas, kad net ir Lietuvos šunes 
būtų jo išsigandę. Būtų buvę 
pusė bėdos ir jau pamažėl pra
dėjo apsiprausti Džianas (mat 
taip jis save Amerike vadino) 
Drimša mamose, bet ir vėl 
pakliuvo jam į kelią tas Džian- 
sonų Džiovas, kuris taip-pat 
buvo didelis “tvarkytojas” ir 
žinomas peštukas tam mieste
lyj. Sutarė jiedu biznį išvien 
daryti. Vieną dieną atsiėmė 
abudu savo “timus” iš mainų 
ir nutarė susigraibę kiek 
pinigų užsidėti kalvę. Kaip 
sumanė-taip ir padarė, tik vėl 
čia klutis pasitaikė “Džianas” 
norėjo būti už meisterį, o 
“Džiovą” palikti už gizelį; 
Džiovas jautėsi baisiai užsiga
vęs ir iškalbinėjo:

“Hm! ką tu misliji, aš mat 
eisiu jam už gizelį, No no, mis
teri, pats, gali eiti už gizelį, o 
aš esu tikras mistras, mat aš 
ir Lietuvoj pas žydą karčiamoj 
buvau už meisterį, o tu buvai 
ubago pravadyrius.”

Ant tų žodžiu pradėjo patka- 
vos, geležys po kalvę lakstyti 
ir kas tik katram pakliuvo. 
Taip ir užsibaigė iškilmingai 
kalvystės sumanymas.

Tas Džianas Drimša buvo 
keistas žmogelis. Koktu buvo 
į jį ir pasižiūrėti. Ant galvos 
keletas juodų plaukų, akys į- 
dubę, nosis ilga, ant kurios ga
lo buvo mėlyni akyniai. O tie 
ūsai f ūsai! ilgi, atsistatę lyg 
šeriai; kad prasijuokdavo, tai 
tikrai primindavo judošių. Jį 
buvo galima iškolioti kaip tik 
nori tai jis it kiaulė į bulves 
įsiknisus lenda ie gana. Bet 
vis niekur nepataikė. Gyveni
me jam buvo šlėktai. > 

Džianas matydamas, kad iš 
kalves vėjai beliko ir nieko 
daugiau nepeš, nutarė “mu- 
fytis” į kitą miestą. ‘ Pasiė
męs savo skarmalus ir dūmė, 
bet gavo važiuoti “freight” 
karais, nes kišenė buvo tuščia. 

Kitame mieste jis užsidėjo 
vėl kalvę, bet jau vienas, nors 
pinigų kalvei gavo iš kitų žmo
nių. Bet menkas iš jo buvo 
kalvis. Jeigu ir pasitaikyda
vo atvest'‘kam arklį, tai reikė
davo kalvį surasti pas storąjį 
Baltrų karčiamoj, kur Džianas 
Drimša laikydavo “parapiji
nius mitingus,” nes jam nepa
tiko parapijos komitetas, kuris 
šu juo visai nesiruokuodavo. 

Baltraus karinamos užpaka
lyj buvp svetainė, Čia tai vie
ną vakarą visi “viernieji” pa/ 
rapijonai su savo “lyderiu” 
Džianu sumarfnejo, kad už
baigti visą “džiabą.” Mitin
gą atidarė pats “Džianas” ir 
pasilipęs ant kėdės, pradėjo sa
vo "spyČių” (reikia pažymėti, 
kad buvo Žemaitiška tarmė). 

*’ “Broliai ir seserys, kun juns 
mislijat toliau daryti, mun la
ba nepatink, kap tas senas ko-

tus pustaČyj antniko, aš dudu 
įnešimą, kad jin išmest. ” Nie- 
kurie suriko “Ura! Ura! Džia
nas gut. ” Gal jis būtų dar
jlgiau pliurpęs, bet kasžih koks 
ilgaliežuvis apskundė juos ir 
“dėdė” su kočėlu atėjo nura
mint. Pamatęs dydvyris dė
dę tik strikt! nuo kėdės iiy at- . 
balas laukan per duris šaukda
mas, 1( Mister please me say nd- 
thing, me no fite you, no liit.”

Kaip tik atsidūrė lauke tai 
kad jau movė, tai nei kulnų 
nebuvo matyt. , Jo pasekėjai 
kiek vienas sau dūmė ir keik
dami ir žadėjo visi Džianą 
“sutiksit.” Bet Džianas nelau
kė nei “sttfiksinimo,” tik pa
siėmęs savo skarmalus atsidū
rė ant stoties, kur ir vėl gavo 
“free raidą” karais. Neba- 
gutis‘Džianelis-negavo progos 
nei užmanyto taip “garbingo 
džiabo” užbaigt, nei taip senai 
trokšto “vainiko” gauti. Bene 
vėl į abazo pravadyrius runys, 
o gal kokis Mauškis ar Ickus 
pasiims už šinkorių.

Burbulienė.

sus lenkų pienus.
IŠ lenkų kalbėjo tik vienas 

lenkas kareivis temoje apie 
patri jotizmą. Apie lietuvių pū* 

> trijdtizmą pasakė anglų MU 
jc puikią prakalbą advokatas 
Kodis/ tąilįindamas labiausiai 
savo kalbą sulenkėjusiems lie
tuviams, P-nas Kasputis iŠ 
publikos pasiprašė halso ir, už
lipęs ant pagrindų, aiškiai iš
pasakojo negerus lenkų tiks
lus, kuriuos jie turėjo šaukda
mi šitą mašs-mitingą. Po to 
gražiai pakalbėjo Di. Drauge
lis apie Lietuvos neprigulmy- 
bę, atmesdami mintis tvėrimo 
ruoštą rezoliuciją, kurioje pa
brėžiama ištikimybė Suvieny
toms Valstijoms, protestuoja
ma prieš vokiečių užgrobimus 
ir pasižadama, kadi visi lietu
viai, lenkai ir sulenkėjusieji 
lietuviai, buvusieji Lietuvos 
gyventojai kovos visa širdimi 
už pilną Lietuvos neprigulmy- 
bę, atmesdami mistis tvėrimo 

‘ kokių-nors unijų su vokiečiais, 
rusais ar lenkais.
. Dar prieš Dr. Draugelio kal
bą lietuviai pareikalavo, ka<į 
prasišalintų lenkų pastatytas 
prezidijumas ir kadi jo vieton 
būtų išrinkti lietuviai. Taip 
buvo ir. padaryta. 
Tuojaus salė galingai užtrau
kė “Lietuva, Tėvynė mūsų” 
ir “Staru Spangled Banner.” 

Kada Dr. Drangelis padavė 
rezoliuciją ant balsavimo, 
mažne visa salė iškėlė rankas 
ir mažne visi tuojaus atsisto
jo, išreikšdami karštu ploji
mu pritarimą rezoliucijai. 
Be to tris kartus iš pilnos kru
tinės sušuko: Valio, preziden
tas Wilsonas!
"Vienas iš gražiausių vakaro 

momentų buvo, kada tūlas su
lenkėjęs lietuvis senelis, išgir
dęs Lietuvos himną, apsiverkė 
graudžiomis ašorimis ir, him
ną pagiedojus, pasakė, kad 
jau 40 metų praėjo, kaip jis 
girdėjo' lietuvių giedojimą, ir 
kad jam būsią dabar ramiaus 
mirti, pamačius savo akimis, 
jog Lietuva atgija. Gi kol dar 
gyvas būsiąs, dirbsiąs išvieno 
su lietuviais Tėvynės Lietuvos 
labui.

Susirinkimas išsiskirstė. Sa
lėje liko apie 20 lenkų, suma
niusių pasižaboti lietuvius į 
naują uniją. Liko, kad aprau-r 
doti visas savo žuvusias svajo
nes.

Reikia manyti, kad po šito 
baisaus nepasisekimo lenkams 
atsinorės erzint lietuvius pa
siūlymais tverti naujas unijas.

Ten buvęs.
, ‘ I

(“Draugas”)

JMM m 8o. Borton’o trtanrink>ii, kMTerg*ii ir imbaomit. ,
Leidžia Am. Lietuvių Bymo Ktįtffrą iv. Juouapo VISŲ AMERIKOS LIETU-, 

VIŲ DOMAI.

K kelių vietų mums prane- 
** I šama apie lenkų pastangas iŠ

Joseph’s Lithnaman R.-C. ABaociabcn of Labor. sylvanijos ir w Jersay
Snbasriptlon Ba et. kolionijų mmm ptaneša, kad

Yeariy * * * • * * ’ • ten lenkai, vieną-ldtą sulenkė-
■Boston Md anburba ------------------------------- - jusį lietuvį pasigavę, vaikščio-
• r_* ••••••;.............. ja po lietuviu stubas ir kalbi-
Forefgn ’ J nalįetuvius rašytis po Mare-

DABBInlN KAB _  Izoliucija, kurioj būk užrėiš-M W. Bmdway, Emrth M**- fkiama, kad LIETUVIAI XO-

- ----------  ** BĮ PRIE LENKIJOS KARA- 
re&es po kares. LIJOS PRISIDĖTI. Vaikščio-

Visi matome, jog Amerika .... . . v. r ta 4.1a lenkai — parenkami zmo-ne juokais įstojo į karę. Tsto- d _ .. . . v. . , v. i - , • i • - a* nes lietuviams žinomi — daz-io, kad ją pasekmingai vesti. ..... . ,
af vr • i-j i •- • mausia laiku, kuomet vyraiMobilizuoja dideles jėgas, ima .. ... .v_. .v , ■, r ° , dirbti išėję, o is moterų para-armijon vyrus, kelia mokės- L . . . , . . v .vv; rrt . sai įvairiais bauginimais js-cius. Turbut nėra nei vienos - . °
i- 4. t *vi^* x i I Q*9.onami.lietuviu išleistuves, is kur ne- p 
būtų buvę paimta . darbinin- f viršminetus dialykus atsi
kąs. Ne viena, išleistuvė aima- žvelgiant, kad nedavus progos 
nuo ja dėl neturėjimo vienokio svetimiems lietuvių prigauti, 
ar kitokio darbininko. Pačta Į atsikreipiame į gerbiamą kuni- 
nuo liepos 1 d. įveda taip va- giją, laikraščius ir visuomesės 
dinamą zonų sistemą laikraš- [veikėjus, koplačiausia skelbti 
čiams. Tai yra laikraščių siun- lietuviams iš sakyklų, per 
tinėjimas labai pabrangs. spaudą, draugijų susirinki- , 

Matome, jog periodiški lei- mus ir visais prieinamais bu
dimai — laikraščiai turės dais: .
daug sunkesnius laikus. Jų Į 
padėjimas nelengvės, greičiau 
sunkės. Jie turės, gal būt, 
pabrangti,

Po karės, atsidarius komu
nikacijai šu Lietuva, pasigirs 
balsai, šaukianti ne vien me
džiaginės pašelpos, bet ir dva
sinės. Mūsų . viengenčiai iš
troškę knygų, išsiilgę skaity
mo. Labai gerai padarė “Dar
bininkas” primindamas, kad- 
visi gražiai užlaikytume viso- 

Į kias turimas ’jgeras knygas ir 
laikraščius ' su indomesniais 
straipsniais, kad po karės 
pundais galėtume pasiųsti Lie
tuvon.

Veikėjai privalo pasvarstyti 
kokių veįkalų Lietuvoj labiau
sia reikės ir kad jų dabar bū
tų čia Amerikoj gaminama. 
Jei to riebus padaryta, tai po 
karės rankas laužysime ir ai
manuosime pražioposję svar
bų reikalą.

Todėl reikia daryti laikraš- 
ščių reviziją. Kaikuriuos juos 
reikėtų be ceremonijų sustab
dyti. Man rodos be jokių nuo
stolio dėl visūbmenės galime 
uždaryti šiuos laikraščius: 
“Tautos Rytą,” “Moksleivį,” 
“Šviesą,” “Tikybą ir Dorą” 
ir gal net “Moterų Dirvą.’ 

Kiekvienas laikraštis turi 
savo prietelių. Tai minėtų 
laikraščių prieteliai gali ■ ant 
manęs užsimoti už išreiškimą 
tokios nuomonės. Į tai aš at
sakau: aš. nesu caras lietuvių 
visuomenės ir nestatau savo 
nuomonės, kaipo ultimatumą. 
Save rokuoju nariu demokra
tiškos visuomenės ir turiu tei
sę pasakyti tą, ką laukau ge
rų dėl visuomenės. Be to aš ne 
nuo vieno girdėjau panašias 
mintis.

Organizacijoms, kurioms or- 
ganavo minėti uždarytini laik
raščiai, spėju patarnautų di
dieji laikraščiai — “Drau- 

>” ir “Gar
sas.” Juk ir dabar matome ši
tuose laikraščiuose žinių apie 
veikimus organizacijų, kurios 
leidžia minėtus organus.

A. L. R. K. Moterų Sąjunga, 
Pilnųjų Blaivininkų Sus-mas, 
Moksleivių Sus-mas turėtų už
siimti knygelių ir knygų lei
dimu tiek, kiek jų finansinis 
stovis leis. Atsiminkime, kad 
šimtais tūkstančių knygų rei
kės Lietuvoje po karės. Tuo
met Amerikos lietuviai tas 
Įmygąs pirks ir siųs, kaipo do
vanas savo gimihėriis, pažįs
tamiems, viešiems knygynams 
ir tt ,

Dar galima būtų daugiau 
prirodinėti už uždarymą minė
tų laikraščių ir vietoj jų leidi
mą knygų ir knygelių, bet te- 
užtenka iš manęs tiek. Gal Įri
ti ką kitą pasakys.

Pilnasblaivininkas.

VISI TURIME PRAREGĖTI,
Akylesnieji žmonės nuo se

nai žino socijalizmo netikumą, 
o dar geriau žino, jog socija- 
ilstų partija yra. razbainin- 
kiška, pragaištinga tautai ir 
visokiai visuomenei. Tas bu
vo aišku iš jų mokslo, o ypač 
iš jų darbų praeityje. Todėl 
visi tikrieji tėvynainiai per- 
serginėjo. nesusipratusius lie
tuvius, neskaityti socijalistiš- 
kų laikraščių, nepirkti jų li
teratūros, kad nestiprinti sa
vo tautoje pragaištingų gaiva
lą.

Daugelis ir geri] katalikų, 
gerų tėvynainių, bet nepakan
kamai susipratusių nepaisė tų 
persergėjimų užsirašinėjo jų 
laikraščius.

Dabar ir žlibini turi prare
gėti, turi išvysti pragarinę s6- 
cijalistų dvasią’. Nuotikiai 
Rusijoj^visiems turi atidaryti 
akis. Mūsų lietuvių socijalis- 
tai pasižymėjo ten juodais 
darbais, išardė didžiausią lie
tuvių organizaciją Centralinį 
Komitetą, sugrūdė į kalėji
mus narius Viršiausiosios Ru
sijos Lietuvių Tarybos, kuri 
rūpinosi Lietuvos reikalais ir 
tremtinių šelpimu ir galop su
teršė savo rankas nekaltų 
žmonių krauju.

Vagystė, razbajųs, žmog
žudystė mūsų socijalistų aiš
kiai kiekvienam pasirodė. Tai 
darbas buvo socijalistų vadų. 
Kuomet čia Amerike socijalis
tų klapčiukai biauriai nugala
bijo kun. Žebrį, tai socijalis
tų vadai purtėsi prisipažinimo 
prie kaltės. Atėjo laikas, kuo
met socijalistų ’ pačių vadų 
pragariškas žiaurumas, nekal
tų žmonių kraujo troškimas 
apsireiškė pilnoje nuogybėje.

Teina žinios apie socijalistų 
biaurumą nuo.krašto iki kraš
to. Težino apie tai kiekvienas 
fietuvis ir lietuvė. Težino į ką 
Sauklėja socijalizmas ir visi 
besiryžta į kovą su paškud- 
niausiu mūsų tautoje gaivalu. 

Kas tik užsirašo socijalistų 
laikraštį, ar perka jų kokią 
ftnygpalaikę, tas paremia tuos 
išgamas,- kas eina į jų prakal
bas bei pramogas, tas priduo
da jiems drąsos tęsti pragaiš- 
ffngą darbą, o skaitykime ir 
skleiskime savo katalikiškus 
laikraščius ir knygas ir remki
me savo įstaigas, glauskimės 
prie savo organizacijų.

Salin, socijalistai!

v*

v •

APŽIŪRĖKIME SAVO 
' POZICIJAS.

Mūsų pozicijos arba kitaipfgas ” “Darbininkas 
sakant tvirtovės yra mūsų 

' laikraščiai. Mes ant tiek bū
sime stiprūs, ant kiek mūsų 
tvirtovės — katalikiški laik
raščiai bus tvirti.

Gyvenimas yra nuolatinis 
kariavimas. Kaęes frontuose 
dažnai dėl strategiško išroka- 
yimo reikia apleisti menkesnes 
pozicijas, net jas priešininkui 
užleisti, idant sukoncentravus 
jėgas geriau galėti atsilaikyti, 
prieš priešininko antpuolius.

Ateina seimų laikai. Tai 
labai patogus laikas pažvelgti 
j savo pozicijas — laikraščius 
ir pasvarstyti ar neverčiau bū
tų mažesnes pozicijas apleisti, 
tai yra kaikurius laikraščius 
uždaryti, o jėgas ir išteklių 
suvartoti kitaip, t-*

Atsiminkime momento svar
bumą* Prisižiūrėkime, kas A- 

- ’ . marike dedasi ir ko Lietuvai

« m

(a) Kad lietuviai nesirašy- 
tų po jokiomis kitomis 
rezoliucijomis, kaip tik 
tomis, kurias užgyre 
Lietuvių Tarybų Pildo
masis Komitetas, o A- 
merikos Lietuvių Tary
ba išsiuntinėjo.

(b) Rašytis vien tiktai po 
PROTESTU prieš Vo
kietijos norų Ijetuvų 
pasivergti. Tame pro
teste Lietuvai visiškos 
nepriklausomybės rei
kalaujama.

(c) Su lenki) ar kitais neži
nomais parašų rinkėjais 
lietuviams nieko bendra 
neturėti.

Tai visų Amerikos lietuvių 
domai prasešdami, liekame 

Su pagarba,
Amerikos Lietuvių Taryba.

DIDELIS LENKŲ 
NEPASISEKIMAS.

V j PC,”

LIETUVIAI UŽVALDĖ 
LENKŲ ŠAUKTA 

SEIMĄ.
’' F oisko-Litewski

šauktas vakar lenkų Pulaskio 
svetainėje, Chicagoje, tverti 
naujas unijas, pasibaigė di
džiausi n lietuvių pasieskimu. 
Į mass-mitingą suvažiavo iš 
aplinkinių lietuviškų kolionijų 
keli šimtai lietuvių patrijvtų. . 
Buvo ten ir L. Vyčių apskričio 
choras. Lietuviai suardė vi-

Kareivių laiškai
KAREIVIŲ LAIŠKAI IŠ 

PRANCŪZIJOS.
[Rašo Jonui E. Karosui jo 

draugai lietuviai kareiviai To
nas J. Kazanauskas, buvęs 
‘ ‘ Draugo ’ Administracijos 
darbininkas ir Juozas B. Šaliū- 
nas, Vyčių buvęs Sekretorius 
ir “R. O.” iždininkas.]

L

MIELAS JONAI:—
Ant galo, atsibaladojau į 

Franciją. Kelionė okeanu bu
vo gan žingeidi (tik jau nepa
vojinga); vanduo ramus. At
keliavome visi laimingai.

Ant “šipo” teko susitikti 
su tautiečiaisdietuviais, bet iš
lipus iš “šipo” vėl mus per
skyrė ir iki šiol esu vienų vie
nas, mat kiekviena organiza
cija išsiskirsčiusi. •

Dabar-gi esu “.poilsio cam- 
peje.” Mat jau suviršum mė
nuo kaip daužomos -po visus 
pasaulio pakampius.

Gyvenimas kareivio labai 
žingeidus, — daug įspūdžių ir 
patyrimų,- kurių iki šiol nete^ 
ko patirti

Francijos šalis puiki! Kal
nuoti laukai apsėti javais ir 
kiekviena siela juda, kruta ir 
stato sau ateitį.

Gražioji lytis padykusi.
Jau teko susitikti su dviem 

rusiškais pulkais, kurie iki 
šiam laikui darbuojasi kaipo 
bernai; bet sako kad greit 
grįžš į “frenčius” .ir kariaus 
pakol kaizeris nešios galvą ant 
pečių,. — Vyrai stiprūs ir pui
kiai atrodo.

Miestas, kuriame apsistojau 
(vardas užginta rašyti)’nedi
delis. Senobiško styliaus; gat
vės siauros. — Toli pasilikęs 
nuo dvidešimto amžiaus; bet 
seniau atvažiavę kareiviai pa- 
tąria nespręsti Francijos sulyg 
šio miesto gyventojų ir sako, 
kad Paryžius ir jo gyventojai 
nehtsilieka nuo Amerikos.

Esame liuosi ir pakol kas 
nieko tokio nenuveikiame. Va
karais nuo 5 iki 9:30 vai. turi
me teisę eiti į miestą, bei į for
mas. .— Puikūs vaizdeliai! 
Paukščių čiulbėjimas rojiškas! 
Gražu! — Tankihi’užsimirštu, 

ųiriuomenėje. -— At-

simenu apie draugus, kurią 
tankiai išsiilgstu.

Šiaip nieko naujom Ralyk, 
— Ulę dienu ilgaįas&ns 

bostonietems ir ponui Gudui ,ir
visai šeimynai. ’ <.

1 Tavo Jonas J. Kazanauskas 
f . . ■-<** **

. .n. ‘
MIELASIS JONAI! "

Jau veik keletas mėnesių 
praslinko, kaip Tau,; Jonai, ra
šiau. v Ne mano tai kaltė; ap
linkybes kaltos!' Nors ir dau
gel kas būtų parašyti’ Tau kai
po laikraštininkui, bert pasta
ruoju laikų nieko ypatingo,. 
Kaujamės ir tiek. Kasdieni
niai vaizdai tai: sugriautos ba
žnyčios, miestai, miesteliai, 
viensėdijos ’— nėra akmens, 
ant akmens. Tikėk manim, 
kaip’įsigilinu į tai, tai atrodo, 
kad pasaulis paįro. Ką am
žiais. subudavojo, dabar sten
giasi sugriauti-suhaikinti.

Noriai kenčiu karės, sunke^ 
nybes, tikėdamas, kadi šioji 
kare bus paskutihė ir žus mi- 
litarizmas su kaizeriais, carais 
— karaliaus priešakyje. Visi 
tada jausimės liuosais-laimin- 
gais. , •

Už pakvietimą dalyvauti 
Lietuvių Seime dėkui! Kada 
Tamstos seimavote, aš svajo-, 
jau 11 Palaimintos- Joanos ’ ’ 
d’Arc’ietės žemėje!” Nors jo
kių žinių po teisybei negavau 
ir neturiu, teč.iaus man atro
do, kad viskas nusisekė OK. 
Lietuvos klausime esu optimis
tas. Susimildamas siųsk man 
laikraščių — dvasiškai trokš
tu! Atmainyk ir kitus mano 
antrašus kai va: “Garso,” 
“Vyčio,” “Draugo.’’ Drau
ge su “Darb.” prisiųsk nors 
retkarčiais “Boston Trans- 
cript” — dėkingas būsiu.

Artinasi organizacijų sei
mai, gaila, kad negalėsiu da
lyvauti; mano mintys kur aš 
nebūsiu, visad bus su Jumis! 
Kas naujo? Nepatingėk, pa
rašyk viską, labai lauksiu.

Ar dikčiai' išbujojo LDS., 
Lietuvos Vyčiai, “R. O.” ir ki
tos Lietuvių Katalikų organi
zacijos?

Pasveikink nuo manęs pp. 
Gudus, p-lę Z. Gurkliutę, p. A. 
F. Kneižį, kun. J. Dobužinską, 
kun. Pr. Juškaitį ir visą LDS. 
prezidijumą, taip-gi . L. V. 17 
kp. visus-visas.. Taip-gi kun. 
T. Žilinską. Kaip “Darb.”? 
Žodžiu aš noriu žinoti viską! 
Aš nemanau, kad reikalauju 
perdaug. Kad mano batais 
apsiautum, o aš Tavo, tai už
tikrinu kadi nuo manęs dau- 
giaus reikalautum!.. Tai ir 
baigsiu!..

Oras gan neblogas, tik lie
taus perdaug, tai purvo iki 
kelių. Francijoje gražu, taip 
kaip Ir Lietuvoje. Vyturėlis 
gieda: “čiru-viru;” pempė sa
ko “gvvi-gyvi. ” Kanuolėms 
nutilus girdisi graudus gegu
tės balsas: “ku-ku” ir tt... 
Aš jaučiuosi viasi gerai, ne
žiūrint į visus pavojus. Rei
kia ištesėti iki galui. Kada 
grįšime pergalėtojais, tai tada 
galėsime pasidžiaugti savo 
.nuveiktais darbais ir pažiūrė
ti ką Tamstos nuveikėte. Ar 
mūsų laikraščių štabai tie pa
tys?' Tad ir viso labo. (Spau
džiu dešinę ir sakau sudiev vi
siems.

Su gilia pagarba
Kar. J. B. Šaliūnas.

F. Co. 9-th Inf. Regt., 
Amer. Ex. Forces via N. Y.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Atliol, Mass.

Draugystės box 191..........
Vice-pirm. Rapalas Gažunuas 

25 Essex St. Atliol, Mass. 
Prot. rašt. — Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str., Athol, Mass. 
Fin. Rašt. — Vladas Matulis, 

387 South St., Athol, Mass. 
Trečias RaŠt. — St. Vidugiris, 

20 Pine St., Athol, Mass. 
Kasierius — Petras Puščius, 

34 Pine St., Athol, Masė.
Kasos globėjai:—

Antanas Andriliunas,
92 Tern St., Athol, Mass. 

Jonas Stanis,
Charles PI., Athol, Mass.

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI. 

WAUKEGAN, ILL.
PIRM. — A. Bakšis, 

1327 S. Victoria St.
VICE-PIRM. — M. Skirius, 

911 — 8-th St.
PROT. RAŠT. — S. Gadeikis, 

1115 S. Victoria St.,
N. Chicago, UI.

FIN. RAŠT. — S. Misiūnas, 
817 May St.

IŽDININKAS — J. Dackevičia, 
174 — 10-th St.,

N. Chicago, UI.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS . 
VALDYBOS ADRESAI.

HARTFORD, CONN. 
Pirm. — P. Gelažiūtė,

41 Capitol Av.e. 
Vice-pirm. — M. Bubenaite,

Hudson St.
Rašt. — H. Valavičiūtė,

42 Magnolia St.
Tel. Charter 3466. 

Fin. Rašt. — V. Smitkus,
23 Liberty St. 

Kas. — F. Plikūnienė,
103 Bond St.

PAVASARINIAI ir VASARI
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas: 

J. BERZEUONĮ, 
4 Haymarket Sq., Boston, Mus.

* • ■ ■ ' *
■ " Į) ' " ” " ■ " 1

“ŽINYNO” REIKALAI.
Perspėjame gerb. liet. Dva- 

siškiją, kad pasiskubintu nusi
pirkti “Žinyną.” Jį labai 
perka svietiškieji, gi išleista 
“Žinyno” nedaug egzemplio
rių, tad trumpu laiku dvasiš
kiams “Žinyno” gali pritrūk
ti.

“žinyno” Administracija, 
244 W. Broadway, 
' So. Boston, Mass.

••

“VADAS” — Lietuvių pabėgėlių 
Rusijoje savaitinis laikraš
tis. . . ■
Metams 6 rubliai. Adresas.* 

Petrograd, . Lermontofski prosp.
. 10, 9. mitetas dara,' aus nedud mun

it

War savings Stamp 
issued by the 
United Statės 
Goverment. 

Geriausias taupymo būdas. 
Patartina lietuviams pirkti. ." 

ženkleliai arba “THRIFT 
STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
GEGUŽIO menesyje parsiduo
da5 po $4.16.

Jų galite gauti KRASOJE, 
RANKOJE, “DARBININ
KO *r administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.

i
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JttARRISON IR KEARNĖY

Tietttvią Dr-joms, kliubams 
ir Įvairioms organizacijoms.
* Ketvirtoje Liepos- visoms ą- 

teivią^ tautoms skiriama kaipo 
’ ištikimybes diena (Loyalty 

•day). Tą dieną aš melščiau, 
• fcad musą Harrison ir Kearney 

čbr-jos atkreiptu domą į Šį dar- 
l>ą_ Reikia suorganizuoti tam 
itikrą komitetą. . . Mūsą miesto 
majoras labai yra prielankus 
Lietuviams, prisidedant prie 
•visokią parodą ir labai pager
bia mus lietuvius. Reikia 
Jam pranešti, kadi lietuviai 
rengiasi prie ištikimybės die- 
mes.

J. Bauruszaitis.

ANSONIA, CONN.u*
Tūlas Ekmenupelis, aprašo 

^tpie Ansonijos lietuvius “Dar- 
/biirinke” nr. 54. Rašo, buk 
Ansonijos lietuviai nieko o 
nieko neveikia ir nei nemano 
veikti. Čia turiu pasakyti 
liek, kad Lietuviu Dienoj 1 d. 
Lapk. 1916 m. surinko $2.‘222. 
50, o gyventoji! eta vos 16.500. 
<Čia katalikai su .tautininkais 
išvieno, todėl ir nesiunčia nei 
i jokį fondą, vis tiesiog siųsda
vo į Lietuvą. Dabarties ir-gi 
neatsisako vis rengia šį tą. Ir 
turi dar ant ranką $150.00 ir 
•da mano daugiau surinkti ir 
kaip tik bus galima *tai ir siu
sime. (Kur ? Red.) 11 dele
gatę buvo pasiusta į Visuoti
nę Seimą New Yorke, kuris 
liuvo bal. 13 ir 14 d..

Toliau Ekmenupelis pripa
žįsta, kad yra visokią organi- 
^aciją, bet apgailestauju, kad 
Jos nieko neveikia. Čia gali
ma daug prirodyt kiek per 
septinioliktus metus buvo su
rengta pasilinksminimo vaka
rą, taipgi prakalbą.

Toliau rašo, kad galima pri
sižiūrėti į ją ypatiškus nesuti
kimus, vienas prieš kitą varo- 
^si atkeršijimais, kadi tik būtą 
aukštesnis už kitą. Jeigu 
-čia kokia dr-ja ką nutaria, tai 
ir visos tam pritaria. Tai 
reiškia, kad nėra varinėjimąs i 
prieš viens kitą. Toliau rašo: 
•“Prisižiūrėkime į ją tautišką 
-susipratimą, jei lietuvis, kur 
koki nors biznelį turės, tai jei 
Įmanytą, tai ir šaukšte van
dens prigirdytą.” Tas ir-gi 
neteisingai. Kodėl Ansoni
jos biznieriai nesiskundžia ? 
Lietuviai niekados nėra užsi
gynę jog ne lietuviais esą.

Girkalnis. 
Red. prierašas.

Labai -gerai, kad Girkalnis-

r

kis parode,, jog anas korespon- 
' dentas per tanišrai nupiešė an- 

sonieeius. Smagu išgirsti, 
kad ten veikimo esama. Bet 
butą gerai, kad katalikai susi
tvertą Tautos Fondu škyrią ir 
darbuotus jam, o tautininkai 
sau. Taip yra didesnėse' ko- 
lionijose, taip turėtu būti p 
Ansonijoj. Juk abi sroves 
turi savo centralinius fondus 
ir kiekviena srovė tegu remia 
savąjį fondą. Tokiu? būdu 
veikiant išvengiama nesusi
pratimą ir pasekiningiau dar
bas. eina. Visiems reikėtų kuo- 
^tampriausia organizuotis ir tą 
padarorąe dėdamiesi prie cenf- 
ralinią organizacijų, o nelai
kantis savo vietinių kromelią. 
Katalikai tesideda prie savo 
centro, o tautininkai prie sa
vo.

Kol kas snaudžia) jie sau 
raudoną tiltą stato ir ožius | 
cicilikišką gardeli tuž nosią 
vesdami tik švilpaują ir iŠ* bu
vusios“ tautininką” partijos 
juokus krečia.

Mums* krikščionims demo
kratams iš to nei šilta nei Šal
ta, bet vis-gi dailiau būtų, ma
tant tris sroves negu dvi, o ' 
taip atrodo, kad per tą raudo
nąjį lieptą kol “tautininkai” 
apsižiūrės, visos ją būrutės 
sugarmės jei ne į ^grigaitinį0 
tai į “mickevičinį” gardelį, 
juk jiems skirtumo nėra. Vie
no raudonos vančekos, kito ke
pure raudona, o kur raudona 
ten ir gražu ne tik cicilikams, 
bet ir. tautiečiams.

Pagyvensime, pažiūrėsime 
kas gi iš to viso bus.

F. V.

.,155.410 ’> 08 ” 
... 151.462 » 43 »

Kadangi kasos stovis . 
Bankuose gi esama 
- •/ t . .

Tai kasoje lieka
Pašalpos organizavimas. Kad suorganizuoti svetimose 

Šalyse, belaisvius karesihetu> daugjeikia pagalvoti “ir gerokai 
pasidarbuoti,. Neužtenka Čia nuolat raštais kalbinti įvairiąui 
keliais,,, bet reikalinga tam tikrus asmenis aplankyti, Raud. 
Kryžiaus susirinldinuose dalyvauti ir net ant vietos dirvą iš-

L. D. S. CENTRO VALDYBA.
Dvasiškas vadovas: — 

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Avė, 

Chicūgo, m.
Pirmininkas: — ’

J. E. Karosas, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Vice-pirmininkas j —

M. Mažeika, 
1658 Vabansia Avė., 

Chicago, III.
Raitininkas: —

F. Virak’s, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Finansų Raštininkas: —

A. F. Kneižis, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Idžininkas: —

P. Gudas, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Iždo globėjai: —
O. Meškauskaitė,

242 W. Broadway, 
Šo. Boston, Mass.

P. Geležiutė,
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn.
V. Sereika,

21 James St., 
Norsvood, Mass.

Literatiika Komisija: 
Kun. F. Kemėšis, 
P. Gudas, 
J. E. Karosas, 
F. Virak’s, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

•1
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Raudonasis lieptas.

CENTRALIO KOMITETU “LITUANIA” APYSKAITA
Nt^TKI46m31-XII-JX

Įžanga, Paskutinė Komiteto “Lituania” apyskaita pas- __*____ _ ___________________________ ___ __ ______ ____
kelbtoji viešai sieke iki 7 lapkričio 1916 m. Dabartini apys- j tirtu Tam tikslui 'keletą kartą buvo siųsti pasiuntiniai Vokion. 
kaitaąpįma tatai suvirš ištisus, metus: būtent mio 7 lapkričio! • ®są raštai ir pasiuntinių keliones atsiekė tai: 1) kaddeu- . 
1916 m, iki 31 gruodižio^lOlT re j Įgelig eiviiią belaisvių paleista namon) 2) kad civiliai belaisviai

Pirma “Patiiama,” kaip jau buvo praniha* rūpinosi vien nįgalintiejhkatiškiai sukoncentruota keliošna stovyklosna, 
belaisviais. Nuo 15 gruodžio '1916 m., mūsą komitetas prapla- Mm jie yra garia gerai aprūpinti maistu, pasiskaitymu ir savą- 
tino savo veikimo programą, apimant karės aukas Lietuvoje h globa; 3) kad paskirta kapelionai j daugelį vietą, kur ją ' 
apskritai ir pasivadino: “Lituania” Centralis Komitetas nu- (Visybė dar jų toli gražu neužtenka); kad taip-gi
kentejusiems nuo kares Lietuvoje šelpti.' ("lituania^ domite- kates blaisvią stovyklose suorganizuota tam tkri komitetai iš 
Centrai de secours aux victimes de la guerre en Lituanie). Idetuvią dėl pašalpos dalinimo; 5)-kad įvesta cenzoriai lietui 
Mūsų įstatus užtvirtino šveicarą valdžia. viškiems laiškams, ko pirma buvo stoka ir lietuviškai nebu-

ČentraHs Komitetas “Lituania” turi skyrių Barcelionoj. po galima rašinėti; 6) prisidėta prie suorganizavimo pašalpos 
Įvairiuose Vokietijos ir Austrijos būviuose suorganizuota vie- dalinimo pačioje Lietuvoje (atgaivinta Centralis Komitetas 
tiniai komitetai iŠ Lietuvių belaisvių, kurie dalina mūsų pri- Vilniuje su visais savo skyriais; padalinta visa Lietuva į tris 
riūstą pašalpą, praneša apie savo pageidavimus ir informuoja rajonus.: Vilniaus, Kauno ir Suvalkų su centrais Viliiįuje/ 
apskritai apie dalyką stovį. Sugrįžus daugeliui civilių belais- Kaune ir Marijampolėje); 7) kad suorganizuota laiškų iš svė
rių Tėvvnėn sumažėjo mokyklų skaičius. Dabar yra tiktai tur persiuntimas Lietuvon ir iš Lietuvos svetur. Sis paslčuti- 
Skalmierzvje, Gruntahl’yje, Havelborg’e, Butow’e etc. |nip punktas, tai yra dėl laišką nėr dar pilnai pasisekęs delei "

Mūsų Komitetas darbuojasi išvien su Lietuviu Komitetu stokos tinkamą žmonių Lietuvoje, Voldoje ir užsienyje ir kĮ- 
.^norite ^1 sayo gi-1 esančiu Kopenhagoj. " tą priežasčių.

! Apšvieta. Link apsvietos reikia pažymėti tai, kad Tėvy- •- 
nūs Mylėtojų Draugija (Amerikoje) pasiuntė dėl belaisvių 5.- 
000 egzempliorių lietuvišką knygų ant vardo p. Savickio, kurs 

Į kiek mums žinoma, daugelį jų pasiuntė belaisviams. Mūsų 
r bendradarbė p-lė Ona Jagamastaife supirko Tilžėje ir išsiun- ~~ 
line jo belaisviams apie už 400 markią lietuvišką knygą. Taip- . 
gi atsiuntė -knygą iš Lietuvos p. Šlapelienė Tilžėn dėl išsiun- ' 
tinėjimo belaisviams. '

Korespondencija. Kadangi mūsą komiteto veikimas kas
kart platinosi tai ir korespondencija susidarė geroka: Išviso 
parašyta nuo 7-XII -16 iki 31-XII-16 m. 4.563 laiškai bei raš
teli. Iš čionai 3.105 dėl siuntinėjimo pašalpos, 718 korespon-/ 

. duojant su belaisviais ir 740 dėl susinešimo su Lietuva. Kaip 
apyskaita parodo mūsų komitetas persiuntė Lietuvon arba ne
laisvėn 2.103 frankus ir 53 centimus.

Klotis darbe. Kaip jau nekartą minėjome didesnės sumos 
pinigą atėjo kaip tik tuomet, kada pradėjo varžyti pašalpos 
belaisviams išsiuntimą. Karei kas-kart labiau besiplėtojant, - 

_ vaišingoji Šveicarija priversta buvo vis labiau ir labiau var
žyti valgomą dalykų išsiuntimą. Prie jo. prie to, kad pašalpi- 
niams komitetams gręsė buities pavojus. Tik energiškai pa
sidarbavus Centralis Komitetas “Lituania” išliko. Negana to, 
kad išliko, bet atsistojo ant papėdės valstybinių komitetų ir 
išgavo teisę siuntinėti kas mėnuo 10-16 tūkstančių frankų val
gomą dalyką. •

Sąmatas ateičiai. Nevisi pinigai, gautieji iki šioliai, bu
vo suvartota belaisvių šelpimu^, pirma dėlto, kad kaip aug
ščiau minėta buvo trukdoma valgirj išsiuntimas, o antra dėl
to, kad mes nesiuntinėjome tenai kur buvo mūsą siuntinių pa
tvirtinimuose koks nors neaiškumas. O kaip sunku šiais lai
kais suorganizuoti dalykus tinkamai, tai žino tik tie, kurie • 
toj pakrapoj darbuojasi.

Ateičiai sąmatas toks: mes patys turime galimybę išsiųs
ti per mėnesį už 10-15 tūkstančių franką pašalpos. Kadan
gi Danijos Lietuviij Komitetas paskutiniu laiku mažai ar vi
sai negauna pašalpos nuo Centralio Komiteto iš Petrogrado, 
tai “Lituania” turės jį subsidijuoti; Tai-gi kas mėnuo galima 
skaityti belaisvių pašalpai po 25-30 tūkstančių franką (5-6 tūk
stančių dolerių). Beto reikia imti omenin maistas, kurį mes 
jau nuo seniai kįabinam iš Francijos ir kurs turbūt pasiseks 
partraukti už 20-30 tūkstančių franką. Taip-gi pasitaiko pro-, 
ga nupirkti gana pigiai 1.000 porą batų belaisviams (po 20 
f r. pora). Tai-gi ir čia išeina 20.000 tūkstančių frankų. Taip 
kad pas mus esančios pinigą sumos užteks vos 4-5 mėnesiams.

Kadan-gi negalima laukti iki paskutinis skatikas išeis y- 
pač kuomet tokia sunki komunikacija, prašome Garbingos Vi
suomenės Amerike ir kitur atkreipti domą į tai ir nieko nelau
kus pasiųsti sumas, reikalingas mūsą belaisvių siišelpimui.

Už prisiųstas sumas mūsą Komitetas savo ir mūsą nealis- 
vią vardu taria širdingos padėkos žodį.

Pirmininkas: A. Steponaitis. *
U. Generalis Sekretorius: V. Daumantas.

Lausanne, 6 vasario 1918 m. . ?
P. S. Kadangi 1) Centralis Komitetas “Lituania” per pirmuti

nius tris mėnesius 1918 nl. belaisvių šelpimui išleido apie 60.000 fr.; 
2) Lietuviu Komitetui Kopenhagoj pasiuntė 15.000 fr.; 3) Lietuvon 
grįžusiems belaisviams ir Lietuvoje internuotiems lietuviams pasiun
tė 50.000 fr., tai per tą laiką išleista apie 125.000 fr. Tai-gi kasoje 
lieka vos apie 30.000 fr. ko vargu užteks dviems mėnesiam^.

Tatai nuoširdžiai prašome Gerbiamųjų Amerikos ir iš kitur Lie
tuviij sušelpti kogreičiausiai mūsų komitetą, nes kitij šaltinių netu
rime. Mat Pildomasis Lietuvių Komitetas (Lausanne) surinktus pi
nigus pasiuntė Lietuvon.

• vi • • •Paieškojimai
Immes ar pažįstamus,, prisiąsk Kuo 7 lapkričio 1916 m. iki 31 gruodžio 1917 m. įvyko 22 
.paieškojimą į “Darbininką.” I susirinkimai: 19 paprastą ir 3 nepaprasti.

Jeigu norite ką nors greitai Seka piniginės apyvartos apžvalga:,, 
parduoti, paskelbk “Darbinin- qautA,:
ke.”* Visus savo reikalavimus Nuo 7-xi-16 m. kasoje liko ..

I tuojaus paskelbk “Darbiniu- subsidijij 
ke.” Auloj.....................................

Už smulkius apskelbimus ir Nuošimčių.......... \ ..............
I paieškojimus kaina: Perlaidu debetas persiuntimui

UŽ vieną sykį........50č. 
” du sykiu........75c. 
” Jri® sykius...........$1.00" IŠLEISTA:

sesius sykius... .$1.75 šelpimas maistu........................................................22.156
Pinigus siųskite iš kalno. šelpimas pinigais............ .... ................... ...... 5.737

DARBININKAS, Administracijos išlaidos  ......................................... 9.806
242 W. Broadway, Kelionės belaisvių suorganizavimui per pasiuntinius 3.758

Į South Boston, Mass. Į pagt0 ir telegrafo išlaidos...........................   385.
I ; : ; Dvasiniai belaisvių reikalai (knygos etc.) ............. 362

Paieškau savo draugo Petro perlaidų pinigais ir maistu ..................................   .2.103
Tamulevičiaus Vilniaus gub., | v _______
Traką pav., Marcinkonių kai
mo. Pirmiau gyveno So. Fra- 
mingham, Mass. Meldžiu atsi-1 Tai.gi 31 gruodžio 1917 m. kasoje lieka ... .155.410 
šaukti. . , SMULKESNIS SUBSIDIJŲ NURODYMAS:

Pranas Gribauskas, ] 3-1-17 gauta nuo Am. Liet. Tautos Fondo 2.00 dol. 10.416
40 St. Jacob st. Rochėšter, N. Y 24-11-17 gauta nuo Centr. Am. Lietuvių K-to (pini- 
_ _________________________ gai guli doleriais; frankais paskaityta pagal

ANT PARDAVIMO vaistinė Tt3įXII'1I k.nrs’)< $1?-°.................

(aptieka•, Geroje hetuv ų, Uo 37.000 doleri, arba . ........ 184.272
lenk, ir kit, taut, apgyv^to-Aiškesnis aukų išrodymas- 
At4I^ankite 1 U°S ’ 8-XI-10(gaiUta 7-II-16)kiui. A. Petraitis, Gilbertville, Mass.

M W MADDEN Amerika, dėl suorganizavimo susinėsimo su Lietu-
Registruotas aptiekorius v w v ’ ’ t k* C / “ ei‘ Y- • ‘ 7 į•’10

376 Millburv Str 8-XI-16 (gauta 24-V-16) kun. J. Norbutas, Škotija, dėl su-
Worceštdf Mass organizavimo susinėsimo su Lietuva*) .................24

. ’ * 8-KI-16 P. Slezninkas iš Londono, dėl suorganivimo susi-
" ' . nešimo su Lietuva*)...............................................12

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS ll-VI-16 P. šnekutienė ir P. Petruškienė iš Londono, dėl
BOSTON MASS suorganizavimo susinėsimo su Lietuva*) ............. 12

___ ’ 112-IX-16 K. Matulaitis, Londone .... ?.............. ....62
VALDYBOS ADRESAI. I24-K-16 Dr. Gaigalaitis, Katyčinos ................................ 45

PIRMININKAS —Jonas AdomaviCiūa, 3-XII-16 Škotijos Lietuviai per kun. Šveistrį .2.440 
1Ž2 Bowen St., So. .Boston, Mass. 3-XII-16 Friburgo Universiteto. Kancleris .................... 5

VIC£o B^erst^a Boston Mass. 7-XII-16 P-lė Ona Rochowskiutė, Rockford, Dl. Amerika 5 
prot. rašt.—Juozapas yinkeytans, 12-XII-16 Manchester’io Liet, per kun. Foltin(Škot.) 359 

147 W. 6-th St., So. Boston, Mass. • .v c„ 31-XII-16 Smulkios aukos iš 1916 metų........................ 6
1 FINANSŲ RAŠT. — St Noreika, L, Ti<r o • i* ar • i >> j i •• ooa105 Silver st., S. Boston, Mass. U-I-17 Surinkta per < Lietuvių Balso Redakciją.... 334 
•KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 20-111-17 Dvasiškoji Petrogrado Akademija per kun.

171 Fifth Str., So. Boston, Mass. Starkų.....................................................................   186
MARŠALKA — Justinas Tuleikis, hnnrM o- ii- ir l \ t ! • , n-m

130 Bowen St, So. Boston, Mass. 17-IV-17 Rinkliava Kenoshoje per Dr. Bielski ......1.019 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos- 25-V-17 Škotijos Liet, per kun. Šveistrį iš Glasgow’o 1.200 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi- i 1-X-17 P. K. Žilius, Hamilton.................  5
rinkimus kas antrą nedėldienį 30-XI-17 Kun. Dr.*Rėklaitis iš Petrogrado (Rusijoj) 145 
kiekvieno mėnesio 2 vaL po pietų, 19-XIII-17 M. EI. Rechenberg, M. Valle, Maggi, Tessin 5 
164 Hanover St., Boston, Mass. 13J-XIĮ-17 Smulkios aukos iš 1917 metų ........................ 7
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.
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Socijalistai su liberalais lie
ptą dirba; nori suseit, prie vie
nybės, kad smarkiaus galėtą 
lietuviams katalikams kenkti 
tėvynės liuosavimo darbe.

Bet iš to naudas, net jiems 
patiems tiek bus, kiek iš su
kūrento pernykščio sniego ši
lumos.

Socijalistai “vidurinį srovę” 
-erzino, kiršino, pykino ir tos 
•sroves veikimui kenkė, bet tie- 
rsą pasakius, čia kaltė socija- 
listą neperdidžiausia, čia jie 

. taip pasielgė kaip vambuolė 
kuri kur tik tinkamą vietą 
randa, texn stačia galva ir len- 
da, o išjudindama labiau smir
dančius elementus, prigelbsti 
mėšlynuose spartesniam puvi
mo progresui.

Bet kaip tenai buvę nebu- 
• vę, eikime prie užsibriežto da
lyko.

Socijalistai .turi dvi srovi: 
didžiumiečius ir mažumiečius 
ir .tiedvi srovi tarp savęs erge- 

’’ jBuojasi pikstasij būk tai už i- 
deją gyvenimąn įvykinimą, o 
ištiesą už savo vaduką viešpa
tavimo ribas.

“Vidurįij srovė” taip-pat 
«kiriasi į dvi srovi: į tiknio- 
joins liberalus, kurie yra labiau

konservatyvi savo^ pažiūrose] 
kas-link ekonominių klausimą] 
ir į “sandarinius,” kurie būk 
tai esą radikalai, nei kiek ne 
kitoki, kaip Lietuvos socijalis- 
tai-liaudininkai. ’

Tai dabar ir atkišę vieni ki- j 
tiems' raudonas lūputes siekia 
pasibučiuoti tuodu raudonuoju 
radikališku sparnu — o bučkis 
negi gali būt kito ko išreiškė- 
ją, kaip tik meilės, bet ar to
ji meilė bus tikra ar apgaulin
ga, tai jau kitas dalykas ir ne 
mūsą reikalas. ,

Ant pažiūros atrodo, kad so- 
cijalistą kairysis sparnas to-1 
kiam susidraugavimui nelabai) 
pritaria, bet ką-gi nabagėliai 
darys, kad iš Grigaičio trum
pą vaikišką kelnaičių nevalio
ja išlipti — turi klausyt men- 
ševikizmo lekajatis, kad savo 
protelis neveikia — toks jau 
visą silpnadvasių likimas.

Liberalų dešinysis sparnas 
tam draugavimuisi taip-pat 
nenorėtų pritarti, bet ką-gi da
rys, kad stiprios valios netu
ri prieš Strimaičiuką neišdrįs
ta pasistatyti- Bijo, kad savo 
argumentais jų nesuvarytą į o* 
žio ragą, o tiems tai to tik ir 
tereikia.

5.885. ” 74 ”

ŠV. JONO EVANGELISTO I *) Šios aukos nebuvo įskaitytos 7-SI-16 uietų, 
PAŠELPINĖS DR-JOS IŠSIŲSTA MAISTO;
«n nnąTON 1WAQQ X) Duonos (11.204 svarai) . ......................... 5.602 Kg.
bU. MUblUN, MAbb. 2) Kondensuoto pieno ................................................................ 2.307 dėžutės.

. VALDYBA. 3) Zupių “Maggi”( Po tavęs et Bouillons) (1.820 sv.) 910 Kg.
Tj-n»rTXTTMTTr a o ir »• l 4) Šokolado (4.126 svarai) .....................................2.063 Kg.

4Levant St., Dorehester, Mass. Konfitūrą (393 svarai)....................................197.50 Kg.
Į VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 6) Mėsos Konservą (512 svarai)...............................256 Kg.

t St” ^on, Mass TAKTINAS KASOS STOVIS :
I PROT. RAST. — Jonas Glineckls, I „ , , „

282 Silver Str.,. So. Boston, Masa. Banąue Cantonale Fribourgeoise: 
n PROT. RAST. — Marijona Brikaite a) ant kun. Steponaičio knygutės

Care of Mrš. Packard b) ant kun. Dzimidavičiaus knygutės.... 4.481
721 Huntington avė,, t Societe de la Banąue Sųisse Geneve:

Brookline, Mass. a) Frankais .. '...................... 73.097
Povilas Petrauskas, b) Doleriais 10.000 .. .. ........................49.328

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, Pndomamjain Komitetui paskolinta Lietuvių dienos
St, S°. Boston, Mass. organizavimui (be nuošimčių) ........................ 30.001

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 1
"145 Silver St., So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Gegužio 19 dieną. 

Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

d . '

Aukokite i Tautos 
Fondą.

Išviso nominaliai.............7.........    156.970«
Apyskaiton įtraukti, bet išmokėti saus. 1918 m. čekiai: 

.. 700 
.. 1.200 

. 525 

. 500 
, 293 
1.800 

390 
100 

5.508

4

* Komitetas "Lituania.”

P. S. Kitų laikraščių prašom maloniai perspausdinti mūsų apys
kaitą. . K-tas “Lit.”

Mes žemiau pasirašiusieji revizijos komisijos nariai, pasi- 
kvietę prisiekusį Lausannos miesto skaitliuoto ją erpertą, per
žiūrėjome ir patikrinome visas Lituanijos Komiteto knygas 
bei arcliivą ir atradome, kad augščiau patalpinta atskaita vi- 
suse savo smolkmenyse sutinka su teisybe. -

Revizijos komisijos protokolas ir skaitliuotojo esperto 
paliudijimas sudėta komiteto archive. /

Dr. V. Bartuška,. •
Di. J. Puryckis.

Bell Fhone DicWn«»n 309^ lt.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., ftila&phia, Pa.

*
Listuvii Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valan«la»| 
Nuo 9. rito iki < po platu

DOVANOS!!!
. Kas užsirašys pas mane ant ; 
visą metą “Darbininką,” tas 
gaus dovaną vertis 50o. Dova
nas duosiu tik vietiniams

Juozas Saunotas, agentas ..
T.Dudley st,w Rąehester, M Y<

I I .■Iirii—mini Į II i I|-|| HlHiiH || I b ii i iiyj*

Su tikėjimu ir mokslu žmo
gus gali būti getu it gudriu.



B L
Fietinės žinios.

' ' ■ • : f I*ubIikDį greičiausia dėl iŪ-
- . . . to orOy nedaugiausiai į?.‘Gabi-

* VAIKŲT FIRMOJ! jos’1 vakarą atsilankė. ’-Bųvo 
f KOMUNIJA. . svečių to iš kitų miestų.

Birželią 3 d* š, m- Šv.JPėtnaj ... ‘ “Kampą tupįs?* 
Betariu parapijos vaikams ii-Į ’ - 
gai b«S atmintim. Šioje die- [Eep<)rterio 

įvykot pirmo ji vaikų komimi-1 “Darbininko” Rocbkcijiį šio- 
M „ Ų ( mis dienomis aplanke Ameri-

Ų • ■ Prie pirmos komunijos ėjo kos Lieturių Tarybos Šekreto-
itoė vaikai: • , . Irius p.JKazys Gčsnulis.

p'. L AšinianskasiAlbertas. Į .
- ■ 2. Čiapas’Antanas. Visiems; gerai žinomą Eor-

; ‘ 4./RakIevičius Petras Itunatą DeBogačevskį So. Bos-
. 5į Čyžius Juozapas. . tono soeijalistįškcJS pliurzės
SdKiškisAlfonsas. 1 taip baisiai sue'rzmo, kad jis

- ’ 7. Kartavičius Jonas. Į joms ant zlasties tveria laisva- 
8. Marks Mikolas. manišką susivienijimą, į kurį

, 9. Jankauskas D. Jonas,
10. Raųdokaitė Veronika. piežius cicilikus priimti.

= » -r w i>

a
j * . ,
V K

>•
vykusi smarki audra subatoj, 
birželio 1 di^hų‘pridarė Bos
tone to apielinkėse daug eibių. 
Keletai bažnyčių perį^<w 
bokštas apgadino, o nemažai ir 
telegrafo stulpų apvartė. Oro 
spejikai pranašai#ja, kad B są~ 
Vatos (nuo 2 iki 9 biržyto) bus 
labai katėta.

J kariuomenę pašaukta Vy
čių 17 kuopos narys Petras 
Rūta. Taip-gi^jis priguli prie 
LDS. 1-mos kuopos ir kitų or
ganizacijų, , Iš Liet, Mokslei
vių ^ino 17 kuopos pašauktas 
Dėdei Šamui tarnauti J. JPaše- 
karnis, garsios Rąulų Kompa
nijos gabus artistas.

Po So, Bostoną einą paska-

nAmmmnriM .
fhS^įįfltaJ^pasžydriius 
antBrodvė^totėn <tforniČius,r 
perka to užmena, brangiau.

CMTft^EljmmĖLIAĮ.
• ... ' — ■ - * *- u

“Darbininkas’1 nuolatai sten
gėsi iš|ėistf pigių visiems su
prantamų knyįliųir karta vi
siems suprantamoje to dailioje 
kalboje parašytų. Tie leidiniai 
būdavo po 5c, ir 10c. r

Dabar įsimanėmė išleisti net 
centinių leidinėlių. ■.

šituose leįdtaėliuose gvilde
nama gyviausieji dajrbininko 
Reikalai. Išgvildenta Šie klau
simai: *. -

1. Darbininko apsaugojimas.
2. Streikas.
3. Lietuviaidarbininkai, vie- 

nykimes.
4. Pinigas.
Jų išleidome labai daug. Jie

v

11. Aukštikalnis Antanas.
12. Bilinskiutė Cecilija.
13. Vadeikis Jonas.
14. ’Gendrulis Jurgis.
15. Kibartaitė Ona.
16. Traisavičius Jonas.
17. Dzervutė Anelė.
18. Venis Jeronimas.
19 Venis Juozapas.
20. Martinaičiutė Marijona.
21. Draugelis Stanislovas.
22. Abakavičiutė Julija.
23. Kazmauskas Jonas.
24. Andrulis Vincentas.
25. Skuduriutė Alena.
26. Anulevieius Pranciškus.
27. Gendrulis Antanas.
28. Navitakiutė Marijona.
29. Čekanauskaitė Anelė.
30. Markulaitis Juozapas.
31. Mickevičius Alfonsas.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

■ 38.
39. 

‘ 40.
41.
42.
43. Savilioniutė Jadvyga.
44. Statkevičiutė Emilija.
45. Norkunaitė Aldona.
46. Barisiutė Juliona.
47. Gestavaitis Julius. 

Valentukė Pranciška. 
Savickas Juozapas. 
Ambrazas Vincas. 
Bizokas Andriejus. 
Savickas Juozapas. 
Sadauskiutė.

čia pastebėti, kad

a

i

t

i

Šiaučiuniutė Antanina. 
Dusevičiutė Alena. 
Virginavičius Vincentas. 
Baroniutė Emilija. 
Matulaitė Adelė. 
Podėlis Juozapas. 
Neveras Juozapas. 
Starostaitė Bronislova. 
Skrickus R. Edvardas. 
Cibulskiutė Jieva. 
Verveckiutė Emilija.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
Reikia 

kuo gražiau vaikai prisiren
gia prie Pirmosios šv. Komu
nijos, tuo gražiau vys tos jų to- 

dvasios gyvenimas. 
Tad tėvams ir motinoms my
lintiems savo vaikučius rei
kia labai rūpestingai ruošti 
juos prie Pirmosios Šv. Komu
nijos. Augščiau minėtame 
būrelyje netrūko vaikučių pri
sirengusių prie Šv. Komunijos 
labai gražiai.

— M.

NETIKĖTOS PRAKALBOS.
Amerikos Lietuvių Tarybds 

Sekretorius p. 'Kazys Češnulis 
. kalbės So. Bostone birželio 5 
dienų seredos vakare Šv. Pet
ro parapijos svetainėje. Pra- 

. kalbas rengia T. Fondo 11 sky
rius. Prakalbų tikslas nuosek
lus dabartinės lietuvių politi
kos išaiškinimas ir kiti mūsų 
Tautos svarbūs reikalai.

Visiems So. Bostono ir apie- 
linkių lietuviams patartina j 
šias prakalbas atsilankyti ir 
pasiklausyti rimtų patarimų ir 
nurodymų. Prakalbų pradžia 
7:00 valandų vakare.

Įžanga veltui.

M. Petrausko “Gabijos” va- 
' karas, įvykęs subatoj, birželio 

1 dieną Lietuvių Svetainėje 
išėjo neblogiausia. Pakartota 
“Lietuvišką Milijonierių” ir 
išimtinai p. M. Petrausko kom
pozicijų daineles sudainuota. 
Iš dainininkų geriausia p. Jo
kūbas Varaitis pasirodė. Šiaip 
jau “Gabija” neturi žymių 
daininkų. Iš artistų puikiau
sia p. J? Vyšniauskas pasižy
mėjo..

Pastaruoju laiku prie “Ga
bijos” pradėjo spiestis." "Liet. 
Vyčių 17 kuopos nariai ir Šv.

• Petro parapijos choro daini
ninkai. . Anot žmonių pasakys 
mo, jie veržiasi ten “sanda- 
riečių tauttotiškas pozicijas

[žada tik mokančius keikti po- tos, kad Lawrence, Mass. neza- 
I ležnų lietuvių skaptukas Mic
kus “Atgimimo” jau nebelei- tari pasklisti tarpe visų Ame- 
sięs. Būk pritrūkę tam laik- • 
raštpalaikiui pinigų ir raštų. 
Matyt, lietuviai pradedą susi
prasti ir šalin bėga nuo kata- 

i likų tikėjimo priešų. Šitaip 
senai reikėjo padaryti.

Lietuvių Rakandų Krautu
vėje vasaros sezonui galima 
puikių dalykų pasipirkti. Gai
la, kad mūsų tautiečiai daž
nai į Lietuvių Rakandų Krau- 

| tuvę nepataiko, o nurioglina su 
visais šeimyniškais “ldapa-

Birželio 5 dienų, seredoj 
bus jaunų vyrų registracija. 
Visi, kuriems pernai ir šįmet 
iki birželio 5 d. sukako 21 me
tai amžiaus, turi būtinai užsi
registruoti savo distriktuose. 
Nepildančius, šio prisakymo 

(laukia sunki bausmė. Lietu-Į 
viai savo priedermes turi at
likti ir užsiregistruoti. Taip-I 
gi nepamirškit, kad registruo- 
ties reikia tikrai lietuviškomis 
pavardėmis ir vardais. Viso
kius lenkiškus, rusiškus ir ki- j 
tokius pridėčkus padėkit į šalį, 
o užsirašykit lietuviškai. Taip 
bus gražiausia ir išmintingiau
sia ! Svetimomis plunksnomis 
dabinties neapsimoka ir jokios 
iš to naudos nėra, tik vieni 
juokai.

rikos lietuvių _dųrbininkų. 
Kiekvienas darbininkas juos 
turi perskaityti, apsvarstyti ir 
su kitais savo broliais darbi
ninkais apkalbėti.

Darbininkų prieteliai priva
lo jų parsitraukti daug, po ke
letą šimtų ir išplatinti tarpe 
darbininkų. Bet ypač LDS. 
kuopų nariai privalo susipa
žinti su tais leidinėliais ir pri
valo juosius kuolabiausia pa
skleisti.

. Visi jų įsigavę, perskaitę to 
apsvarstę, privalo pasilaikyti 
ir prie progos išnaujo perskai
tyti Geri, rimti, raštai rei
kia po keletą kartų perškaity*

Leidinėliai yra po 4 pusla
piukus to kainuoja tik po1c. 
Tik “Darbininko apsaugoji- 
mas” yra 8 puslapiukų to kai
nuoja 2c. Todėl visi keturi 
leidinėliai^aitiuoja 5e.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
jPO GLOBA MOTINOS *VČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
' ■ SO. BOSTON, MASS.
Pirm. —- T. Ašmenskienč, 

339FourtbSt.
Vice pirm. — P. GiedraiČiutė, ‘ 

.103 Stota St
Prot. Sekr. — M. MorkūniutS,

12 Lark St.
Fin. Sekr. A. Lukošeričiutg, 

377a Broadway, *• .
Iždininke — M. MaČiuliutė,

46 Silver St.
Kasos globėjai: E. PlevokienS, ( 

M. Stukieng.
Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins* 

kienė, P. Veniene, V. Songailie
ne, A. Kasinskaitė ir A. ČižuriC' 
n A ■ s

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utarininka kiekvieifo mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

X JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 
V - ‘ LIETUVIŲBĄNKAS. ,

jr Birželio mėnesyje atidaro Cėntralę Idetjivių, Bąnkę 
Boston’e Mass. po Nr. 32—34 iCro8s_Str.

; LIETIJVTŲ TROŠKIMAS TURĖTI SAVO 
IŠTAIGIAU PASIRODĖ.

Ant pranešimo apie bankus inkorporavimą ah 
siliepė visos lietuvių kolonijos reikalaudamos plates
nių. inŽormacijų ir prasidėjo pardavinėjimas šėrų. 
Bėgije mėnesio parduota 130 Šerų ant sumos 16.500. 
LIETUVIŲ BANKAS.pinigus priima on check 

accaunt ir už padėtas moka ^nuošimčius. 
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda kitų val- 

. stybių pinigus,

Į L gatvės maudykles nedė
lioj, birželio 2 dienų nuo dide
lio karščio sugarmėjo kelioli
ka šimtų žmonių, tarpe kurių 
ir lietuvių daug buvo. Reikia 
pažymėti, kad maudymasis te
nai už dykų ir vieta labai pa
togi-

Karščiai Bostone jau duoda 
savę jausti. Jei taip bus ir to- 
liaus, tai nuo karštumėlio bus 
daug' vargo ir nepatogumų. Į-

EXTRA!I

MARŠRUTAS P. KAZIO ČESNULIO PRAKALBŲ.
UTARNINKĖ, Birželio 4 dienų ........Brockton, Mass...

SEREDOJ, Birželio 5 dienų........ . .So. Boston, Mass.
KETVERGE, Birželio 6 dieną.................. Worcester, Mass.
PĖTNYČIOJ, Birželio 7 dienų............ . .  .Hartford, Conn.

I NEDĖLIOJ. Birž. 9 dienų New Haven ir New Britain, Ct.

PANEDĖLYJ, Birželio 10 dienų..........Bridgeport, Conn.
SEREDOJ, Birželio 12 dienų...................... Newark, N. J.
KETVERGE, Birželio 13 dienų ...............Paterson, N. J.

Į p. Kazio česnulio prakalbas patartina visiems lietuviams 
atsilankyti, nes mūsų jaunas ir gabus veikėjas labai svarbiais 
reikalais po Amerikos lietuvių kolonijas važinėja ir daug nau- 
’dingų nurodymų Lietuvos politišku klausimu teikia. Ne
praleiskite progos pasiklausyti prakalbų gabaus lietuvių veikė
jo-

i------ :— ------------- ------------
LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai
ateik ir nualtraak puse tudno > 
kabinot Ir gausi vieną didelį ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis Mokytis to ama
to gali atsišaukti; J

J. J. DRIZA, 
500So.fndSt., PMaMįiMutPe.

i
i.
A ■ . stybių pinigus.
& IJETCVIIJ BANKAS perka ir parduoda S. V. la-
X • bertv Bonds. • '
f

f
T
T
T
TYT lt
TY t 
t
T t
t♦>

berty Bonds. . . *
LIETUVIŲ BANKAS už dyką suteikia vietą sava

me seife lietuvių visokiems dokumentams. 
LIETUVIŲ BANKAS skolina phiigus ant lengvų 

z i§lygų
LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa

saulio valstybes, taip-gi ir į LIETUVĄ.
LIETUVIŲ BANKAS “išbėluoja” prasikaltusius. • 

Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei
kia už dyką.

Visus dalykus darykite tiktai su sava įstaiga.
LIETUVOS LIKIMAS PRIKLAUSO NUO 

PAČIŲ LIETUVIŲ.
Jeigu nori, kad Tėvynė bųtų laisva ir savistovi, 

tai priisdėk prie Lietuvių Banko — pirk Šerų dabar!
Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko

Prezidentas
BANKIERIUS J. KOWALIAUSKAS.

111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

»

tai pirmas daiktas, 
žinoti y-

Pranešimas
N. P. P. Švč. Bažnytinis Choras

Rengia Puikų
= KONCERTĄ =

Nedėlioję, Birželio-June 9 d.^1918 m
INSTITUTE SALEJE

277 Cambridge St., Cambridge, Mass

Prasidės 7 vai. vakare, Sales durys bus atdaros
t> ...

nuo 6 vai. vakaro.
As

Pirmas dar toks KONCERTAS bus Cambridgiuje, o 
taip-gi ir visoj Naujoj Anglijoj.

Vadovaus žymus veikėjas — vargonininkas šv. Pranciš- - 
kaus parapijos Lawrence, Mass. p. A. GRIGORAITIS.

Dalyvaus šie chorai:
1) . N. P. P. Švč. Choras — Cambridge, Mass. »
2) . Šv. Cecilijos Choras — Lawrence, Mass.
3) . šv. Jurgio Choras — Haverhill, Mass.
4) . šy, Juozapo Choras — Lowell, Mass.

Dainuos gabiausios solistės ir solistai, tarp kurių pažy
mėtina p-lė M. RAIPAITĖ iš Montello, Mass.- \

Taip-gi dalyvaus virš pažymėtų chorų vadai — vargo
nininkai. " -

Į šį koncertą kviečiame visus lietuvius ateiti, nes tai ge
riausia proga užgirsti suvirs 200 dainininkų dainuojant gra
žias, žavejančias lietaviškas d/aineles. .

Visi kaip vienas į koncertų!
Atidėkite visus reikalus ir nepraleiskite tos auksinės 

progos, ateikite risi į rengiamąjį suvienytų chorų koneeK . 
tą. , . ,

Taip-gi griežš p* U* BUINIO Lietuvių Orkestrą. ‘ .
ĮŽANGA: 75, 50, 85 ir 25 cemai. N ;

Širdingai kviečiame visus atsilankyti. RENGĖJAI. , Latmne^o va

IŠIMOM T. PAVZTIS
E Attomey-at-lav>

Lietuvis advokatas i 
! Pabaigęs mokslą Pensilvanijos j 
Į univeristete. t .
i Užsiima varymu provą visuose
Į teismuose.
Į 922 Land Title Bulldlng,
' Broad & Cheetnut St

bell thoioe: į
1 Offlso — Spruce 2290. *

Namą — _T!oga 4442 J. į 
1212 W. ERIH AVĖ. j 

PHILAJDELPHIA, PA. |

į Dr. Paul J. Jakmauh 
j (Jakimavičius)
jį i Priėmimo valandoe: 
jU Nao2 iki8 popiet. Nao7 iki 8 vakar* 
r® 50 9 BPOĄDV’ĄV Ccr. G ST. SO. BOSTON, 
|| Tei 502 S. B,
įE|Į,

PIRMO KLESOS j
DANTISTAS

11 Dantis ištraukiami ir pripil- i 
| domi visai be skausmo, bu] 

geriausiais prietaisais, bu I 
naujų išra imu. I 

Visą darbą gvarantuojame. I 
DR. W. T. REILLY I 

469 Broadway,So. Boston,Mus. I 
PRIE DORCHESTER BT.: |

Valandoa 
noo9 vaL ryta, 
iki 8 vai. vakare.

NaŪHamla! 4 
nao lOral. ryt* 
iki 4 v*L vakar*.

Nusipirk mosties.
Tai BOSI GRAŽŪS! Udlrbt 
Mentholatum Co. Prieė eisiąs 
gult ištepk veidą mosiia per keli 
vakarus, o padarys veidf TTBI 

. ir SKAISOIU BALTU. toji mos 
. tis išima pietums raudonus, juo 

dus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus nuo veide. Pinigr 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Bok 36, Holdbrook, Mass.
9S9EEĮS9EEES9EE999B9S99|I 
TĖL. BACK BaY 4200

DR. F. MATULAITIS
A ■ . ‘ * *

Oflio^dyno* ii,dk>yt«aki«» Ukm»
1-8 P.M. 7-S P.M. Pdakiria Akiniu..

419 BdybtonSLyBeston, Muit.

s

r, • •« > lai pirmas
Kuomet žmogus serga Xnotl

“KUR YRA GERAS DAKTARAS?” 
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. | 

Kenealy, 673 Washington Str., tai rasi pa- 
sitikėtinų specialistų, kokio tau reikia, be 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi,- jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai .atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo- 

. derniškais ir moksliškais aparatai?/ todėl 
. jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, N-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Sti pagelba tų bandymų ir su 
savo apščiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini
mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs 
dėl apstumo jo praktikos, jog jo£is sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį.

Jo ofisas turi modemi^fts aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonaitorių, elektriką oscilatorių ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius jšvirškimo serumus — 
phylaeogeną, bakteriną ir Vaksiną.

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarų, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir nerviškų nusilpnėjimų.

Ateik pas jį ir pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo 
kainos pigios.

Ofiso valandos Nedėliomis:
9 A. M. iki 8 P. M. 10 A. M.,iki 2 P. M.

Kasdien.
Dr J. H. KENEALY

673 WASHINGTON ST.
Antro* durys nuo Gayety The atre, Boston, Mase.

J. H. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas.

Netoli Boylston Street.
b

Pranešimas
“Darbininko” spaustuvėje atlieka visokius spau

dos darbus ir už labai prieinamų kainų.

t
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j

i

‘‘Darbininko* * knygyne galima gauti įvairių kny- 
, gų, laikraščių, rožančių, škaplierių ir kitokių reli
giškų daiktų.

“Darbininko” krautuvėje užlaikome visokių ra
šomų daiktų, atviručių ir tt.

Kviečiame aplankyti! 
.“DARBININKAS/* 

242—244 W. Brdadway, So. Boston, Mass.
i , .•fi*;... ----------- ----------------------------------------- c -• —

gmininkas.

*

„v

TeI.So. Boiton27O
DR. JOHIf MicDONNELL, M. D.

Galima susiialieti ir IhiittiLtttii
Ofiso valandos: 

Rytde iki 9v*l. • 
Popietei Iki8 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So. Boston.
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