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Kaip ir p«tyri-

kad tautos dora bujotų tęsi, 
kur tikybiniai principai atmea-

— Washingtoii.

“DARBININKO” KAINA:.
Tris kartus savaitė .. ..$3.00 
Vieną sykį savaitėje .. ;.1.50 
Bostono apielinkėje.... ,.4.00 
Užrubeiyje metams'.. .. ..4.25 
Vienas numeris 3c.

PAĖMĖ 100.000.
L /. _ Paryžiaus laikraštis Echo de 

Paris skelbią, og talkininkai 
nuo ofensyvo pradžios paėmė 

. 100.000 vokiečių kareivių ne- 
. laisvėn. . Ofensyvas buvo pra

dėtas liepos 15 d.

NAUJOS TALKININKŲ 
PERGALĖS.

Vokiečių drūtvietės Franci
joj puola viena po kitai. Fran
cūzai ir angUi varosi pirmyn. 

, Nei. vienoj užpuolančio j vietoj 
priešininkas neatsilaikė. Tal
kininkai neduoda priešininkui 
nei atsikvėpti.

Daug priešininko kareivių 
' papuola nelaisvėn, daug jo ar

motų ir amunicijos’ patenka 
talkininkams. Vien anglai per 
dvi dieni paėmė 5.000 vokiečių 
Talkininkai paėmė miestą Al- 
bert, perėjo per upes Oise ir 
Ailette, veik apgulė miestą 
Novotflr atsidūrė arti 'LOan. 
Priešininko kontr-atakos nieko 
negeliavo.

VAROSI, KAD PASILAIKY
TI BALTIŠKĄSIAS 

PROVINCIJAS.
Londono laikraštis Times 

skelbia telegramą iš Haagos, 
kurioj pranešama apie svarsty
mus dviejų kaizerių generalio 
štabo butvietėse. Pranešama, 
jog dabar Vokietija vykina 
naujus pienus kaslink rytinių 
provincijų. Varosi, kad Livo
niją ir Estoniją galutinai ats
kelti nuo Rusijos ir jas su
jungti su Kuršo kunigaikštys
te. Atsinaujina kalbos apie 
Uracho kandidatą į Lietuvos 
valdovus. Lenkijai skiriamas 
Austrijos- princas Steponas, 
kurs nuo senai gyvena Krako- 
voj, draugauja su lenkų poni
ja ir susigiminiavęs su lenkų 
didikais. Dabar Berlino yrą 
atstovai įvairių šitų provinci
jų. Yra lenkų, ukrainiečių, 
Krįmo respublikos, kazokų ir 
kitų. ; ,

SUŽEISTŲJŲ IR SERGAN
ČIŲJŲ ATGABENTA 333.
Per savaitę, pasibaigusią 

rugpj. 16 d. iš Užjūrio atgaben
ta 333 Amerikos sužeistų ir 
sergančių kareivių. Jie išskir
styti po įvairias ligonines.

GERIAU VEIKIA ORE.
Talkininkų oro' laivynai da

bar geriau veikia už priešinin
ko. Talkininkų veikimas pa
dangėse kasdiengerinasi. Iš 
Šveicarijos ateina žinių apie 
nusiskafidinimus vokiški) ka
reivių, kad negalį atsiginti 
nuo talkininkų lakūnų.

GAISRAS.
Camp Devense, Mass. sude

gė garage. Nuostolių už $100.- 
000. Sudegė keletas truekų, 
automobilių ir tt.

BOLŠEVIKAI PASKELBS 
KARĘ AMERIKAI.

Amerikos vice-konsulas W. 
Imbrie iš Petrogrado suvėlin- 
toj kablegramoj praneša, jog 
Petrogrado* bolševikai paskel
bę, jog tarp Amerikos ir Ru
sijos esąs karės stovis.

Petrograde amerikonų yra a- 
pie 20. Tai jei ištikro bolše
vikai Ameriką rokuoja prieši
ninke, tai tie amerikonai yra 
pavojuje.

Bet kuomet bolševikai pas
kelbė karės stovį tarp Rusijos 
ir talkininkų, tai buvo teirau
tasi ar Ameriką ir-gi rokuoja 
priešininke. Bolševikų užsie
nio reikalų ministeris atsakė, 
kad ne.

VOKIEČIŲ SUBMARINŲ 
VEIKIMAS.

-Vokiečių submarinas susiti
ko su Kanados garlaiviu 
Triumph, kurs panedelyje bu
vo, išplaukęs iš Portland, Me. 
Tai submarino jurininkai tą 
laivą pasigavo, uždėjo dvi 
arnotas ir dabar plaukinė jo 
palei Naujosios Anglijos pa
krantes, ieškodamas žvejinių 
neapginkluotų garlaivių. Ke
turis tokius garlaivius jau nu
skandino.

- Von Hindenbųrg, vokiečių 
armijų vyriausias vadas pra
kalboj sakytoj vienam pulkui 
pasakė, jog vokiečių padėji
mas esąs geras ir pasakė, kad 
girdi priešininkai jau nuilsta.

SMERKIA VOKIEČIUS.
Ispanijos laikraščiai labai 

piktai rašo apie Vokietiją. Į- 
pyko už torpėdavimą Ispanijos 
laivų. Laikraščiai pritaria, 
kad už kiekvieną sutorpeduotą 
laivą valdžia imtų vieną vo
kiečių internuotą laivą.

DIDELE AUDRA.
St. Paul, Minu. — Buvo ki

lus nepaprasta viesulą. Mies
telio Tyler trys blokai namų 
tapo išgriauti. O rezidencijos 
apielinkėse buvo į šipulius su
daužytos. Susinėsimų vielos 
sutraukytos.

Žmonių užmušta ant vietos 
* arti 100, o sužeista daugiau, 

kaip tiek.

Ispanijos laikraštis Liberal 
paskelbė pranašystę, jog Bul
garijos caras Ferdinandas 
mirs, o Bulgarija patapsianti 
respublika. ~—

SUMUŠĖ.
Brockton, Mass. — Du strei

kininku, kuriuodu sugrįžo dar- 
: > ban bnyo sumušti, jog liko bė 

žado. Spėjama, jbg tą padarė 
* naujosios unijos siaučiat

— New Yorkp kardinolas Far- 
•1 ley pavojingai serga.
S ? . Senatorius Reed kongrese pa- 
L sake, jog Rusijon Amerika-tu- 
H ti pasiųsti 500.000 kareivių.

.* Suv. Valstijų senatorius Le- 
; f wis. dabar yra Francijoj. Tu

rėjo pasikalbėjimą su premie- 
’ ru Clemenceau. Premieras pa- 

U sake, jog tikįs, kad karė baig- 
j . sis už metų.
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Vakariniame fronte kaizeris 
į vietą gen.' Ludendorffo nu
skyrė vyriausiu vadu von Etin- 
denburgą.

Anglų laikomame fronte, 
kaip nutemyta-, vokiečiams 
trūksta artilerijos.

i,‘‘ *c
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TAUTININKAI INGALIOJO 
A. L. TARYBOS ATSTO

VYBĘ.
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos raštinė mums pridavė 
sekamą:

“Amerikos Lietuvių Tau
tine Taryba, savoi nepapras
tame susirinkime, rugpjūčio 
14 d., 1918, McAlpin Bute
lyje, New Yorke, išklausius 
pranešimus nuo Europon iš
keliaujančios Lietuvių dele
gacijos: p. B. Mastausko, 
kun. J. Dobužio ir p. K. Pak
što, gavo nuomonę,^ kad ši 
delegacija išvažiuoja Euro
pon su tikslu vykinti Ame
rikos Lietuvių politinį pro
gramą, nustatytą rezoliuci
jomis Visuotiname Seime, 
New Yorke, kovo 13 ir 14 
dd., 1918. Todėl dar sykį 
gauta iškilmingi šios dele
gacijos pasižadėjimai, kad 
šio jo programo laikysis, ant 
kiek tik sąlygos ir aplinky
bės daleis. Šito akyvaizdo- 
je, A. L. T. Taryba padaro 
sekančius-nutarimus:

1) Mes, A. L. T. Taryba, 
duodame nuo savęs abelną 
ingaliavimą šitai delegacijai 
darbuotis Europoj Lietuvių 
politikos reikalais.

2) Ingaliavimas yra duo
damas pamatine išlyga, kad 
minėta delegacija padės sa
vo visas pastangas siekimui 
mūsų idealų, būtent Nepri- 
gulmingos, demokratinės 
Lietuvos respublikos.”

(“Garsas’7

Prie karinių darbų Suv.y ai
sti jose trūksta 1.000.000 darbi*- 
ninku.; Kad gauti darbininkų, 
tai ketinama'sustabdyti ne bū
tinai reikalingus darbus. Tar- 
pe tokių darbų parokuota au
tomobilių, tabako pramoė, sal
dainių W minkštų gėrimų iŠdir-

Žinios iš Seimų
IS METOVIŲ R2K. KMA.ff WLIKU PF.DRRAGT.TnS (linkėjimais seimui ir (Įdega- 

tams gerų pasekmių. Nuo' Bal- 
timoriečių Moterų Sąjungos 
kuopos įteikta puikus gėlių bu
kietas.
. Federacijos seimo ženklelius 
delegatams prisagste p-lės Ba- 
joriutė ir Stalionaitė.

Pažymėtina, kad labai ma
žai dalyvavo delegačių moterų 
— veik vieni vyrai!

Apie nutarimus kitu kartu 
parašysiu. -

Po pietų seimas išsiskirstė į 
3 skyrius: LDS., Spaudos Dr- 
ja ir L. R. K. Moksleiviai. 
Kiekvieni kitame kambaryje 
laikė savo sesiją.

Darbininkai buvo • turbūt 
skaitlingiausi, buvo apie 30 
delegatų. Seimo. vedėjais iš
rinkta pirmininku M. Mažeika 
iš Chicagos, rašt. Navickas, 
viee-pirm. p. Mašiotas, II rašt. 
p. Zdankus iš Chicagos.

Mandatų peržiūrėjimo, skun
dų, rezoliucijų ir presos komi
siją sudaro šie: Kun. Cibuls
kis, p* Vaitkus, p. Kazlauskas, 
p. Mulevičius, p-lė Stalionaitė. 

Sesijos dalykai svarstoma 
šaltai ir rimtai ir laike dviejų 
pirmųjų sesijų daug darbo at
likta ir visi valdybos narių ir 
komisijų protokolai priimta — 
vienbalsiai.

Tuom kart neturiu laiko dau
giau ką rašyt, tegul užteks to 
kiek parašiau.

’ t

Suv. Valstijų valdžia turbūt 
ims kalinius prie valdiškų dar
bų. Kongresas turi perleisti 
iš pradžios tam tikrą įstaty
mą.

Vokietijos socijalistų vadas 
Sęheidemann atvyko Šveicari
jon. Kaip spėjama, jis nori 
pasimatyti su Troelstra, danų 
socijalistų vadu.J

Vokietijoj taip metalo pri
trūko, jog valdžia išleido pa- , .. * -»* . * -

imti totas pamml&is w’,u’ flol?.ptiU »
iTtirpydinti. ■ ; ' ' tatopanatas.tam panašūs.

LIKŲ FEDERACIJOS 
KONGRESO.

Visų akys buvo nukreiptos į 
Baltimorę. kur veik visų cent- 
ralinių idėjinių ^organizacijų 
seimai įvyks kartu bu L. R. K. 
Federacijos seimu įr dėl to tai 
tasai seimas užvadyti Ameri
kos Lietuvių R. K* Kongresu.

Kiek tai kliūčių reikalingų 
ir nereikalingų seimo rengė
jams, centralių organizacijų 
centrų valdyboms prisiėjo per
gyventi, kol. tuos nutarimus 
perleistą per kuopų nubalsavi- 
mus arba referendumus... 
bet.. - h .JSeimas prasidėjo!

Seimas prasidėjoįBaltimorė- 
je, taip kaip buvo Federacijos 
pranešimuose skelbia, kaip bu
vo tvarka nustatyta ir garsi
nama.. . J . • •

Dalyvauja Kongreso seimuo
se šios idėjinės organizacijos:

Visukuomi yadąvauja A. L. 
R. K. Federacija,?'o savo or-

D. S., — L. R. K. Moksleivių 
Susiv., L. R K. Moterų Są
junga,—L. R. K. Spaudos pla
tinimo dr-ja, LRK. Kunigų Są
junga ir Liet. ’Piln. Blaiv. Su
sivienijimas. Nedalyvauja tik
tai Lietuvos Vyčiai ir Vargo
nininkų Sąjunga.

Seimas prasidėjo 19 d. rugpj. 
9 vai. ryte šv. Alfonso lietuvių 
bažnyčioje iškilmingomis Šv. 
Alfonso Lietuvių bažnyčioje 
iškilmingomis šv. mišiomis su 
iškilmingą asista kelių kuni
gų, klerikų ir su giedojimais 
chorų. Žmonių buvo bažny
čioje prisirinkę 200 suvirs. 
Puikų tai iškilmei pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. J. Ja
kaitis, Kunigų Są7gos pirmi
ninkas ir Worcesterio klebo
nas. Pamokslo turinys: Rei
kalingumas Dievo pagerbimo 
asmeniškuose, privatiniuose ir 
viešuose dalykuose kaip pavie
nių ypatų taip lygiai organiza
cijų, valstybių ir tautų —- tai 
neatbūtina visų priedermė, ir 
kad lietuviai katalikai nuo tos 
priedermės išpildymo niekur ir 
niekuomet nesilenktų, dėlto 
kad tai yra tikėjimo taisyklė 
paremta Viešpaties Kristaus 
žodžiais: “Kas manęs išsižadė
tų prieš žmones, to ir aš išsi
žadėsiu prieš Tęvą mano dan
guose.”

10 vai, sesijos prasidėjo lie
tuvių salėje. Salė buvo išde- 
koruota lietuvių ir amerikonų 
spalvomis ir vėliavomis, dele- 
gatų susirinko apie 70.

Pirmiausia įžanginę prakal
bą pasakė kun. Ambota Hart
fordo, Conn. klebonas, Federa
cijos pirmininkas. Toliaus 
priimama delegatų mandatai 
ir taip toliaus visa paprasta to
kiose aplinkybes© inanipuliaėi-

t Federacijos Kongreso vedė
ju išrinkta p* Vasiliauskas iš 
Baltimorė, sekretorius Navic
kas, komisijose — kun. Kerne- 

. šis, lemi. Jakaitis, kun. Urba
navičius, kun. Lietuvninkas, p. 
Šimutis, Mtdeyįčins ii* Įriti. '

Pirma Federacijos sesija la
bai rimtai praėjoj buvo tag 
pasveilrinimų prisiųstą ir

v*

v.»

1h
F. V.

NAUJAUSIAS PRANE
ŠIMAS.

LDS. Seimas gerai pasibai
gė. Buvo pasekmingas, gra
žus, rimtas. Išrinkta Centro 
pirm. F. Virak’s, rašt. A. Na
vikas, fin. rašt. ir admin. A. 
F. Kneižis, kas. Andrius Za- 
leskas, dvasišku vadovu kun. 
F. Kemėšis, literatiška komi
sija: Pr. Gudas, F. Virak’s ir 
kun* K. Urbonavičius.

t
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DVIEJOSE VIETOSE DI
DŽIAUSI VEIKIMAI.

Iš mūsij karės lauko prane
šama, -jog didžiausi mūšiai 
dabar eina Cleveland, Ohio ir 
Lawrence, Mass. Gal kur ir 
daugiau antpuolių daroma, bet 
apie tai negavome žinių. Abi 
minėtos vietos labai smarkau
ja ir tas jų smarkavimas nebus 
veltas.

Linkime užpuolikams di
džiausių laimėjimų.

Štai skaitykite oficialius 
pranešimus iš mūšių laukų. 
Antpuoliai 
didinasi.

Jau girdėjote kaip Clęve- 
landiečiai bombarduoja morgi
čių. Apie atakas juk jau buvo 
biskutį aprašyta pirmiaus. Tai 
vis nekas. Bet dabar tai di
džiausias mūšis eina. Clevelan- 
diečiai muša morgičių ir mor
gičius niekuomet neatsilaikys 
ir jeigu taip trauksis, tai neži
nia, kaip bus. Tikrai morgi
čiui galas bus . Mat ofensyvų 
gerai varo, nes 51-mas pulkas 
turi gerus generolus, kaip J. 
Kužas, taip ir A. S. Kulbię- 
kas ir kiti oficieriai ir gerai 
mokyti. Tai žino, kaip prieš 
morgičių atremti krutinės ir 
dolerinius durtuvus atstatyti.

Nedėlioj, 4 d. rugpj. atsibu
vo kruvinas mūšis. Morgičius 
gavo gerokai ir kulkosvai- 
>džiais šaudė darbininkai į 
morgičių, bet dabar p. Kulbič- 
kas išvažiavo į LDS. Seimą, 
tai liks vienas generolas be 
štabo. Tai gal ne taip smar
kiai karę varys prieš morgičių, 
bet dar nebus galo. O kaip- šta
bas bus vėl pilnas, tai tada 
didžiausias ofensyvas prasi
dės.

LDS. 51 kuopos pirmininkas 
J. Kuzas
A. S. Kulbickas,

te iki Wėlch’s Pond. Karai 
eina kiekvienai valandai mu- -. 
Šant ir pusėje. Kuo ankščiau 
važiuoji, tuo patogesnis esti 
važiavimas. Methuen tai išva
žiavimų vieta.

Visi į LDS. svetingą ir vai
šingą išvažiavimą!

Arabas.

DIRBK IR KARIAUK. 
(Fight and work)

Tvirtas mūsų “Darbininkas,” 
į brolybę pravadninkas.. 
Visą, tiesą mums pasako, 
Link gerovės veda tako.

Jis yr’ mūsų tikras sargas. 
Žino jį pasaulis margas, 
Kad jis Kristaus pasekėjas 
Katalikų drūts globėjas.

Jis žmonijai skelbia tiesų, 
Tautai neša tikrą, šviesą. 
Jis į kūnus ir į sielas
Vis atkreipęs akis mielas.

Tikrai myli savo vaikus, 
Gerbia sergančius ir sveikus.
O vaikai jo va kaip myli — 
Prieš jo morgičių netyli. .

Kaip tik priešas pasirodė, 
“Darbininkas” pasiguodė. 
Tėvas ranka tik pamojo, 
Tai vaikai į talką stojo.

Ir ant priešo taip įširdo 
Kad net bombos pasigirdo. 
Šauja vienas^ sauja kitas, 
It arbūzai bambos ritas.

Sudrebėjo pinklės priešo 
To skriaudiko mūsų viešo. 
Net laisvieji persigando, 
Sulaikyti bombas bando.

Bet krikščionys nesibijo, 
Pilną galę įsigijo.
Ant bedievių to pavydo 
Neatkreipia nei atydios.

*• •
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EKTRA.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

atstovų pranešta Federacijos 
Kongrese Baltimorėje kad yra 
tveriama Lietuviškoji Armija 
Amerikoje ir lietuvišką Rau
donojo Kryžiaus seselių sky
rius organizuojama.

Linkime laimingiausių pa
sekmių.
1 : V ■ -

Dabar yra daug
PKJJU FARMŲ, 
* *’***^C BIZNIŲ.
Daugelis savininkų karės lai

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

Lithuanian Agency,
A.Ivaixkevicz 

315BROADWAY, 
SO* BOSTON, MASS. 

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės geraproga, nespo 
karės bus du-sylč brangiaus i 
negu dabar r jeigu patiks na- S 
mas arba farma pirkti taiA*a 
Ivaszkevicz padarys visus raŠ- £ 
tus teisingai ir atsakančiai, f

LAWRENCE, MASS. 

Išvažiavimas nedėlioję.

25 d. rugpj. .bus šaunus LDS. 
išvažiavimas į Methuen, Mass. 
Į išvažiavimą tikimės daug 
svečių, kurių tarpe tikimės iš 
“Darbininko” redakcijos ir iš 
Camp Devens. Į šį išvažiavi
mą yra visi kviečiami. Su iš
leistais pinigais išvažiavime 
padaužysime nemažai “Darbi
ninko” morgičių. Užtat atsi
lankykime ir leiskime pinigus 
gausiai, nes mat pelnas geram 
tikslui. O kurie nenorėtų 
“speūdyti,” tie lai atsilankys 
pasiklausyti prakalbų, .pažiū
rėti į kitus, vietos pamatyti ir 
tt. Vieta tai parinkta. Imkite 
Methuen Town Farm karą nuo 
Hampshire st. ir visi važiuoki

Beda pastangas ir galę, 
Paaukuoja darbo dalį. 
Amunicijos netrūksta 
Bombarduoja, kad net rūksta.

Brangūs prietelįai įpyko, 
Ant to priešo “Darbininko.” 
Šaukia rėkia: “Baslius stver- 

[kim, 
“Ir išvieno kailį perkim!”

U. Gudienė.
t ■
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Garsusis italų tenoras Caru
so New Yorke apsivedė su a- 
merikone Dorothy Benjamin. 
Jos tėvas yra garsus advoka- • 
tas. Caruso yra 45 metų am
žiaus, o jo naujoji žmona 25 
m. Nuotakos tėvai buvo prie
šingi jos ištekėjimui už artis
to. . ■

« 850 BROADWAXt SOUTH BOSTON, MASS.. 1
I . JAMES M. KEYES į
1 . Atsmaukite prie manęs su visokiais telsmigkals reikalais. Duo- n
£ du pilnas informacijas kas-link Suvienytu Valstijų Įstatymų. X
s W ieiiųliki mėtų. pritrie®k tvdsięa-visokių reikalų w x 
j LIETUVIAIS, RUSAIS k LENKAIS teismuose MaSMachUMtts val- J 
S attĮoje, M ęeu tokiame, stayyję, kaū laiita mantini pilnai ulsitk jĮ
m k6tl. Visokius telsinlškus reikalus atlieku Šioje valstijoje. į
« Turln geinf prityrusių, vertėjų arba perkalbStojų lietuvių, rusų, > '
® lenkų ir Iąklą< Jėi^ Jus norite, tų^ti g^at *ąaėekmėa ir JėlaimėU ; »
> provų, tai "paveskite man. Telefonuose, parašykite arba pašaukite.
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numeryje tilps labai įdomus 
p. Morittus straipsnis “IŽTO 
MANO BALANOS.”

__ Taetdiy, Thmday, aad 6timdiy ly 8l 
tJMepii * JLdtniiAmaii J»rU> amoomioki of JLAoor, 

Subifirlptloti Bate*:

Boatoti a&l fuburiM ;
I monthi > *--• <-• •* • « • *

ĮBaHuUTMa. yearly*-** * *

MW. Broadwiy, Soitt BevkM, la*

Šiame numeryje kaitytąja* 
ras atraipsnį “Ka»di«ninia vo
kiečių melas.” Jisyra gautas 
iŠ Committee on Publie Infor
mation.'Yra tai valdiška įsUl* 
gą Todėl galima sakyti, jog 
to komiteto .nuomonė yra val
džios nūftnonA

Skaitytoją ypatingą domą 
atkreipiafne į to straipsnio No. 
15. Ten eina kalba apie Ka
taliką Bažnyčią - apie popie
žių, jo atsineŠimą į kariaujan
čiai tautas. Čia matome, kaip 
mūsą valdžia žiūri į tuos daly
kus. Gi kiek musų prieštiky- 
binė spauda yra prirašiusi 
įprieŠ popiežią. O matome, jog 
šios šalies valdžia ir šviesioji 
visuomene kitaip žiūri į daly
kus. Mato katalikų ištikimy
bę, pasiaukojimą ir mato ble- 
dį iš prieštikybinės propagan
dos. Todėl Detroitu- Mieli, 
mieste užginta visokie šlam-
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TIKYBA IR PATRIJO- 
x ' TIZMAS.

Prieš visasvietinę karę nie
kur katalikai nebuvo iš vir-; 
šaus taip persekiojami, kaip 
Tranciįoju Katalikų dvasiŠlri- 

_ ja buvo rokuojama tokiu bra
dų, kurio negalima pakęsti. 
Todėl kunigai, vienuoliai buvo 
imami armijon, katalikiškos 
mokyklos ir bažnyčios atimtos, 
tikybiniai ordenai panaikintiČ 
Vienuoliai ir vienuolės išvyti 
iš tėvynės. Vis tai buvo daro
ma vardan patriotizmo.

Bet štai ant Francijos žemės 
ėmė sprogti bombos, šrapne
liai. Užplūdo kaizerio gaujos. 
Francijos plotus. Kas-gi atsi
tiko su persekiojama dvasiški- 
ja, su išvytais vienuoliais ir 
vienuolėmis. Išvytieji užsigei
dė grįžti. Jiems bedieviškoji 
valdžia neleido Francijoj gy
venti, neleido jiems dėl Fran
cuos dirbti, o štai dabar Fran
cijos kritiškame padėjime tie 
išvytieji prašo leidimo guldyti 
galvas už nedėkingą šalį. Be
dieviškoji Francijos valdžia 
leido sugrįžti išvytiemsiems. 
Pulkais grįžo vienuoliai ir vie
nuolės ir stojo pirmoh ugnin. 
Išvyti francūzų jėzuitai buvo 
nukeliavę į tolimas šalis, pas 
primityvius, laukinius žmones, 
kur jie laisvai skelbė Dievo žo
dį, Kristaus mokslą. Tai tie 
jėzuitai apleido savo misijas 
ir grįžo kariauti už Franciją, 
iš kur jie buvo išguiti valdžios. 
Visi sugrįžo ir jų buvo 750. Iš 
jų užmušta 112, nelaisvėj/pa
teko 20, sužeista 48. Tai dar 
tebtarnauja 528. Iš jų yra 10 
kapelionų, 15 leitenantų, 31 
sub leitenantas, 8 adjutantai, 
2 jurininkų oficieriai, 96 ser
žantai, 59 korporalai, 3 dakta
rai ir 6 vyresni oficieriai lai
vyne.

O kaip pasižymėjo tie jėzui
tai? Iš tų tebgyvenancių 528 
jėzuitų 490 turi. įvairių laips
nių medalius. Reiškia 93 nuo
šimčiai yra pasižymėję. Kokia 
partija, kokia organizacija, 
kliubas gali panašiai save užsi
rekomenduoti?

Ir taip tarnauja tėvynei tie, 
kuriuos tos tėvynės valdžia 
persekiojo, išvijo, kaipo pavo - 
jingus tėvynei’ priešininkus, 
Romos agentus.

0 iš patriotingųjų laisvama
nių Francijoj atsirado išdavi
kai Bolo \Paslia, Gailiaus, 
Malvy ir daugybės mažesnių, 
kurie karės teismu buvo nu
teisti miriop.

Šioje šalyje, laisvose Suvie
nytose Valstijose, katalikai iki 
karės įr-gi buvo skaitomi neiš
tikimais piliečiais, Romai par
sidavusiais. Gi kai kilę1 karė, 
kai prasidėjo baisus visų iš- 
bandymoi laikas, tai viskas išė
jo eikštėn. Katalikai pirmais 
pasirodė. Katalikai! šioje šaly
je sudaro šeštą gyventojų dalį, 

' o armijoj katalikai sudaro tre
čią dalį. Dėdės Šamo armijoj 
katalikų yra dusyk daugiau, 
negu privalėtų būti’ sulyg ją 
skaičiaus Suv. Valstijose.

Lietuviai katalikai Suv. Val
stijose ir-gi pasirodė ištiki- 
minusi šiai Šaliai.

Reikia tikėtis j jog po karės 
Francijoj įvyks tikybinė lais
vė, o Amerika katalikiškosios 
mokyklos nebus rokuojamos

*

• I

MORKAUS 
TOkAIFSNIU. -

Nesenai “Darbininkas” tu
rėjo p. Morkaus straipsnį “IŠ 
po mano lataos/1 Tai retai 
kokis straipsnis tiek atydos 
gavo nuo skaitytojų, kaip mi- 
netasis. Pfcaidžiaugimą girdė
jome iŠ vteŠįią skaitytojų, o 
iŠ kitąmiogtų laiškais atšįun- 
tė"pagyri]®|.. Dėl vietos sto* 
kos jų negalime sunaudoti

Rašo, jog tik silpnadvasiai 
neriasi i| savo ^aifio; slepia 
savo lietuviškumą ir kabinę ja 
uodegas prie savo pavardžių. 
Iš Philadelpliijos rašė, jog ten 
lietuviai išlydint naujokus į 
Dėdės Šamo armiją^ dainavo 
lietuvių karines dainas ir ame
rikonai sužinoję, ka4 tai lie
tuviai šaukė: “Bravo Lithua- 
nians!” O Vienas poliemonas 
sušuko: “Salųte the Boys!”

neištikimybės šaltiniais.
Lietuvių gyvenime ir-gi pa

sirodė, kas daugiausia darbūo- 
; asi dėl Lietuvos laisvės. Lie-' 
uvįų kataliką aukos gausiau
sios, darbai didžiausi. Mūsą 
aisvaamniai prieš tai užsimer- 
<ia ir sako, kad Lietuvos mo
kyklos turės būti betikybinės 
ir į Lietuvos universiteto pro
fesorių personalą kunigai ne
jus įsileidžiami. Mat jų su
pratimu kunigai yra neištiki
mybės skleidėjai, o katalikybė 
patriotizmo slopintoja.

KASDIENINIS VOKIEČIŲ 
MELAS.

Released by the Committe on
■ Publie Information.

(Vokiečiai išrado dii paste
bėtinu nauju ginklu'sioj karėj. 
Vienas yra oficialia baisybėmis 
gązdinimas karės lauke. Ki
tas yra organizuotas melavi
mas propagandos lauke).

ESPERANTO KALBOS 
VADOVĖLIS.

Tokį naują vadovėlį sutaisė
j. K. Vidikauskas, o išleido p. 
M. Paltanavičia. Vadovėlis ge
ruose apdaruose, 170 pusi. 
£aina $1.00. Turi autoriaus 
paveikslą ir Esperanto kalbos 
steigėjo paveikslus. Be lekci- 
ą Esperanto kalbos yra Espe

rantininkų Himnas ir praloto 
A. Dambrausko eilės Esperan
to kalboj.

P-as K. Vidikauskas yra vy
ras su literatiškais gabumais, 
labai uolus esperantininkas ir 
pusėtinai žinomas mūsų skai
tytojams.

Esperanto yra dirbtinė kal
ba, paremta daugiausia ant 
romaniškųjų kalbų. Esperan-- 
tininkai stengiasi, kad ji tap
tų pagelbmė kalba visoms tau
toms, tai yra kad ji būtų var
tojama tarptautiniams susine- 
šinėjimams. Kol kas toji kal
bą tos roles nelošia'. Esperan
tininkai dar neįstengė pakakti
nai pritraukti pritarėjų.

Kol kas, sunku nuspėti ar tai 
kalbai bus lemta lošti tokią ro
lę, kokią jai skiria įsteigėjas ir 
jos propagandistai. Tebėra 
dar tokių, kurie stovi'už tai, 
kad reikėtų vieną iš . gyvųjų 
kalbų nuskirti tarptautine. Ta
me klausime žybtelėjo “lux ex 
oriente, ’ ’ šviesa iš rytų. Japo- 
nai Tuo klausiniu labai užimti. 
Iki šiol japonai mokinosi ang
liškos, vokiškos ir francūziš-

* x
kos kalbų susinešimui su Eu
ropa ir sėmimui jos kultūros. 
Bet išmokti trijų kalbų neleng
vas darbas. Be to šitos trys 
kalbos yra sunkiausios. Jos 
turį daug sunkumų. Angliškos 
ir francūziskos kalbos. “ spel- 
lingai’ ’ yra nežmoniškai kebel- 
dūs. Vokiškos kalbos kons
trukcija paini.

Japonijoj buvo sudaryta tam 
tikra komisija, kuri ištirtą di
džiųjų tautų kalbas ir nutar
tų, kurios japonams būtų len-

■ gviausia ir patogiausia mokin-
■ dis. Toji komisija po nuodug

nių tyrinėjimų pirmenybę ati
davė, italų kalbai^ Ir italų kal
ba turi daug gerų privalumų, 
kokių kitos kalbos neturi. Bū
tent italų kalba yra pastovi. Ji 
šiandie tokia pat, kokia buvo 
500 metą atgal. O • jei" nori 
skaityti angliškus raštus, rašy
tus 500 metų atgalėtaituri pir
miausia tos kalbos išmokti. -I- 
talų kalbos rašyba lengva, gra
matika prasta, neturi garsų, 
kurią Svetimtautis negalėtą iš
tarti

* No. 12. Korespondentas iš 
Milwaukee, Wis., rašo į Com- 
mittee on Publie Information: 
“Paduodu vėliausią pasaką, 
kuri šiame mieste platinama: 
Vienos ‘ Milvraukee merginos 
brolis, kuris buvo kareiviu, 
mirė Prancūzijoj. Valdžia bu
vo priversta kūną namo par
siųsti, bet įsakė tėvams grabo 
neatidaryti. Šie vienok kars
tą atidarę ir radę, kad ją vai
kas būvą nugalabintas. Jo 
kaktoje buvo skylė nuo kul
kos. Pasakorius matęs laišką, 
įsakantį ‘šis karstas neturi bū
ti atidarytas.’^ Jie privertę 
valdžią kūną namo parsiąsti, 
bet jie negalėję valdžios prie 
tyrinėjimo 'priversti, nes jie 
vokiečiais buvo.”

Ši pasaka yra taip populere 
tarp pro-vokiškų melagių, ly
giai kaip apie moterį, kuri į- 
siuvusi—$10. bilą į vilnonį 
‘ ‘ swėater ’į, ’ ’ Raudonamjam 
Kryžiui aukotą. Apie tai sų 
vaizdžiomis smulkmenomis bu
vo pranešta iš įvairių šalies da
lių. Per žiemą panašios viršuj 
minimi nužudytieji būVo namo 
persiunčiami iš? įvairių stovyk
lų ir kiekviename,, atsitikime 
tyrinėjimas neteisybę parodė. 
Dabar, kuomet jis iš Prancū
zijos persiunčiama, jokio tyri
nėjimo nereikalinga. Lavonai 
nevežami iš Prancūzijos namo.

. Kinįht* of Columbus yra 
katalikų fraternalis ordenas, 
kuris rinko pinigus karės rei
kalams, kad užlaikyti pasi
linksminimo įstaigas katali
kamskareiviams mūsą armijos 
stovyklose.^ Vyrai ir moterys, 
kurie surinko h išleido tuos pL 
nigus, lygiai kaip tie, kąųda* 
ve, tūkstančitis savų sūnų sto
vyklose turi. Atrodo neintikė- 
tinu, kad jie tuos pinigus Vo
kietijos imperatoriui siųstų, 
kad tuo būdu pagelbėjus jam 
jąją sūnus nužudyti. Prie da
bartinio pasaulinio stovio pini
gą kaizeriui taip sunku būt nu
siųsti iš šios šalies, taip kaip 
mėnulio gyventojui.

Kataliką Bažnyčia yra tau
rinė. Belgijoj ji yra belgiška 
ir populeriškiausiu kaizerizmo 
priešu, kokį tik Europa davė, 
yra kardinolas Mercier, katali
kų primatas Belgijoj. Vengri
joj ji yra vengriška ir Austri
jos imperatorius ąesenai popie
žiui protestavo prieš tą veiki
mo dialį, kokią katalikų kuni
gai ir vyskupai ėmė Vengrą su
kilime prieš Austriją." Airi
joj ji yra airiška ir Quebee ji 
yra prancūziškai kanadietiška, 
bet didelis skaičius ir airių ka
talikų ir anglų katalikų, ir ka
nadiečių katalikų Prancūzijoj 
kovoja, o jų kapelionais yra 
katalikų kunigai. Prancūzai 
katalikai ir italai katalikai ko
voja su vokiečiais katalikais ir 
austrais katalikais, protesto- 
nai yra priešais protestonus, o 
žydai prieš žydus. Ši karė nė
ra religijų karė, bet tautą ka
rė.

Ispanijoj ir kataliką šalyse 
pietinėj Amerikoj kaizeris nu
duoda esąs katalikybės čampi- 
jonu. Jo agentai Turkijoj per
stata jį kaipo Mahometoną. 
Šioj šaly jo agentai vartoja jo 
katalikybės pretenzijas, kad 
sukiršinus protestonus, pastan
gas dedant suskaldyti tautą re- 
ligijiniuose kivirčiuose. Rusi
joj jie agituoja kaimiečius, kad 
žydus skerstą.

Kiekvienas Amerikos pilie
tis, ar sekta, ar laikraštis, ku
ris šioj šalyj kaltina Kataliką 
Bažnyčią neištikimybėje — 
priešo darbą atlieka. Vienas 
toks laikraščių, “Kingdon 
News,” špauzdino sufalsifi
kuotas kaizerio kalbas, kurio
se jis būk prižadėjęs sugrąžin
ti popiežių į “liglaikinį sostą” 
Italijoj.

Department of Justice dabar 
uždarė “Kingdon News,” kai
po “užbaigtas misterijos” pro
pagandos dalį, kurios autoriai 
likosi apkaltinti. Visi ištikimį. 
piliečiai prašomi pranešti apie 
tolimesnę propagandą toj sry- 
tyj į Committee on Publie In- 
formation, 8 Jackson Place, 
TVasliigton, D. Č.

*■

No. 13. Pilietis iš Racine, 
AVis., rašo: “Vienas keliau
jantis agentas man pasakojo 
kad Amerikos kareiviai sto
vyklose ne užtektinai valgio 
gauną. Kitas asmuo man ap
reiškė, kad du belavinamu ka
reiviu Fort Sheridan sau galą 
pasidarė, kuomet jiems apreik
šta apie jų Prancūzijon išsiun
timą. Aš jokios svarbos toms 
paskaloms nepridaviau, nes 
turiu du broliu su mūsų ka
riuomene Prancūzijoj ir jie sa
ko, kad geresnio gyvenimo, 
kaip armijoj, nesurasi.”

Vien kad pasakojimus už
baigti, Adjųtąnt Genefal ofi
sas lyrinėjo Fort Sheridan re
kordus ir atrado, kad ten ne
buvo panašių nusižudymą tarp 
lavinamų vyrų. t

Visos tos pasakos apie bada
vimą, ir vargus, ir saužudys- 
tes yra pro-yokiški išmislai, 
kad besirašymą kariuomenėn 
sutramdžius, ; draftą sutruk- 
džiūs ir sielvartavimą karinin
kų Šeimynose paskleidus. Iš
tikimi piliečiai ne tik apie pas* 

a , ’Įllalų turinį, pranešti privalo,
Tai-gi išrodo, jog iš visą bet taip-gi vardus ir adresus 

kalbą už tapimą tarptautine platinančiųjų asmenų į Com- 
lenktyniaūja dabar Esperanto mltteee on Publie Information, 
ir italų kalbos. / TVasliington, D. C. • . \

No. 14. Apie prieš-anglišku 
melų pluoštą pranešimą iš Bos- 
ton,-Mass., kurie .susibėga į 
tai, kad Anglija daugiau ka
riuomenės turinti Airijoj, ne
gu Prancūzijoj; kad Anglija 
vartojo išimtinai savą kolioni- 
jų kariuomenę, kad : Anglija 
vartojanti mūs kviečius degti
nę varyti ir kad Anglija tepa- 
velija 58 žodžius antsyk ka
beliu atsiųsti į Šį kraštą

Įsitėmyk į pertikrinančią 
skaitlinės padermę. Tokios 
aiškios smulkmenos yra provo- 
kiškam melagiui charakterin
ga. Nors ir kvailybėje, bet jis 
moksliškai daro. Anglų cen
zūra nenustato ilgio į šią šalį 
kablegramams. -

Anglai nevartoja mūsą kvie-^ 
čią degtinės varymui. Dau
giau neg pereitas metas Di
džiojoj Britanijoj degtinė, visai 
nevaroma buvo. Alaus išdir- 
bystė buvo iki vienam ketvir
tadaliui sumažinta, negu prieš 
karę išdirbama buvo ir sulyg 
vėliausio Maisto Kontrolie
riaus parėdymo alus negali būt 
išdirbamas smarkesnis, kaip 
su 2 alkoliaus nuošimčiais. Ne
svaiginantieji gėralai neturi 
daugiatf 1 alkoliaus nuošimčio 
turėti. Apart salyklo anglą 
bravarininkai dabar miežių vi
sai neturi, nes nedaiginti grū
dai buvo duonai rekvizuoti pa- 
staramjame vasario mėnesyje.

Iš risos brittų kariuomenės, 
karės laukan išstatytos, 70 
nuošimčių buvo anglai, 8 nuo
šimčiai škotų, 6 nuošimčiai ai
rių ir 16 nuošimčių kanadie
čių, australiečių, etc. Toj ka
riuomenėj nuostoliai taip pasi
skirstė: 76 nuošimčiai anglų, 
10 procentų škotų, 6 nuošim
čiai airių ir 8 nuošimčiai kana
diečių, australiečių, etc. An
glai, tai-gi, netik ką veik tris 
ketvirtadalius mūšio už Di
džiąją Britaniją atliko, bet 
daugiau negu trys ketvirtada
lis mirio SutiW

Brittų kariuomenės paskirs
tymai yra paslaptim, bet nuo 
kares pradžios il^i šių laikų ji 
turėjo 7,500,000 vyrų po gink
lų ir iš to skaičiaus apie pusę 
Prancūzijoj buvo. Jeigu jų Ai
rijoj buvo daugiau, negu 
Prancūzijoj, tai brittų kariuo
menės Airijoj būta visu laiku 
veik tiek pat, kiek salos gy
ventojų, įskaitant vyrus, mo
teris W vaikus. Tai skamba 
lyg perdąug jau didelis pagiri- 
mas iš Vokiško agento burnos 
apie gerbi žinomą kovos dva
sią airiuose.

Visos tę^ priešangliškos pas
kalos yra Amerikos kaizerinių 
propagandos dalimi, kad mes 
mestuine nuožiūrą ape mūsų 
britieeius talkininkus. Nė kri
slelio teisybės jose nesiranda.

NO; 15. IŠ St. Louis, Mo., at
siunčiama pasaka “kad popie
žius iŠ-Rymo remiąs kaizerį ir 
kad pinigai, Šioj Šaly Knights 
of Columbus (Kolumbo Vyčių) 
surinkti, einą popiežiui, o iš 
teū Austrijos imperatoriui Ka
roliui, būtis galop khizęriūi 
atiduodąs.” .’ ’ V. Ambrožasuž tai būtų atsta-
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KAS NELOJALIŠKESNIS 
ŠIAI ŠALIAI.

“Keleivio” No, 29, š. m., 
tilpo ilgas straipsnis po antgal- 
viu: “Klerikalą politikos, pa
slaptys,” paimtas iš “New 
York Call” (socijalistų laik
raščio).

Pirmuose žodžiuose to strai
psnio sako: “Newarko lietu
viai išparodė mūsų klerikalų 
neiojališkumą.” Toliaus sako: 
“Vincas Ambrozasį tarnaujam 
jantis policijos teisme yra kai
zerio apgynėju.” Toliaus ci
tuojama iš New York Call, kur 
kiaurai per visą straipsnį me
tama juoda dėmė ant p. V. Am- 
brozo, kaipo nelojališko šiai 
šaliai, priešininko Amerikai ir 
jos alijantams. Ir, kad Netv
arko ‘-Suvienytos Lietuvių 
Draugijos” pasiuntusios pro
testą miesto majorui ir komi- 
sijonieriams prieš Ambrozą, su 
išrodymu jo priešinguų šiai1 ša
liai, remdamiesi, būk, kada 1 
d. “ Juniaus” Netvarko keletas 
organizaciją surengę mass-mi- 
tingą,- dėl išnešimo protesto 
prieš kaizerio pasikėsinimą už
grobti Lietuvą, tai jis, Am- 
brozas dėjęs visas pastangas, 
kad išardžius* tą ją mass-mL 
tingą, kad nedaleidus išnešti 
mutimo ptotešto, ir deūg'kito- 
Idą įskuhmmą sūversta Ant > 
Ambrozo, ir reikalaujama, kad

tytas nuo vietos, kaipo vertė
jas prie policijos teismo. Ir po 
tuom riraipsniu pasirašo: 
“N*wariK> Lietuvių Suvieny
to^ Draugijos.”

Todėl, mes “Newarko Lie
tuvių B. Katalikų Centras,” 
laikytame savo mėnesiniame 
susirinkimo 13 d. rugpj. š. m. 
apsvarstę visapusiškai “Ke
leivyje” iš “New York Call” 
iŠeitiiotą straipsnį, apjuodi
nantį ir įskundžiantį p. V. Am
brozą kaip miesto, taip ir fede- 
raliai valdžiai, metant ant jo 
dėipę provokiškumo ir tt.

Kadangi mes pažįstame p^ 
V. Ambrozą jau nuo • daugel 
metų, ir kiek sykių mums te
kodirbti su juom bendrą dar
bą aritai tautos, ar tai jx)li- 
tikos srytyje,. visados buvo ir 
yra ištikimu piliečiu šiai ša
liai. . • . ,

Nežiūrint jogei iš srovinio 
atžvilgio mes su p. V* Ambro- 
zu skiriamės, bet atsitikus 
svarbiam reikalui, su juom 
lengvai galima susitaikint ir 
niekur jokių neištikimybių & 
Valstijų valdžiai ant jo nega
lima užmesti. Todėl mes pa
darome išvedimą jogei tas vi
sas apjuodinimas nors ir pate
ko į “New York Call”. tai dar
bas mūs socijalištų, o ne ‘ Netv
arko Suvienytų Draugijų.”

Nes mes gerai žinome, kad 
visas Newarko vadinamas 
“tautiškas” dr-jas valdo soei
jalistai; ir jie su jomis elgiasi 
taip kaip jie nori, o ne kaip 
dauguma tų dr-jų narių norė
tų. Todėl ir minimas mass-mi- 
tingas buvo suplenuotaš ne jo
kių dr-jų, bet vien socijalistų, 
kuriems rūpėjo užprotestuoti, 
ne prieš kaizerį, bet daugiau
siai prieš jų nekenčiamus “kle
rikalus” katalikus, ir jų dva
siškąją; kad tokiu būdu^ me
tus blogą akį Suv. Valst. ant 
jų. Juk ir S. Miehelsono kal
ba, ir perskaitytoji rezoliucija 
tą aiškiai Hūdijo. O tuomi pa
čiu norėta nusimazgoti savo 
visas prieš S. V. valdžią nuo
dėmes, kurių dar taip nesenai 
soeijalistai dasileido, raginda
mi jaunus vyrus nestot į ka
riuomenę.

Kad jiems nenusisekė išneš
ti “protestas” prieš kaizerį4 ir 
jo bernus klerikalus,” (taip jų 
rezoliucijoj skaitė), tai lai pa
dėkoja katalikų susipratimui, 
kurie nesidavė sau ant spran
do joti, bet nejodinkit pašali
nių Žmonių. ,

Kas-gi pr(^kaizeriniai? O- 
gi. mūsų soeijalistai. Nes jie 
priešinas S. Valst. valdžiai, nė
jo į kariuomenę, nepirko Li- 
berty Bonds, nedalyvavo pats 
ir kitas dr-jas nedaleido kad 
jos dalyvautų 4 d. liepos Ištiki
mybės parodoj ir tt.

Todėl N. L. R. K. Centras 
smerkiame - tokius socialistų 
juodus darbus, kurie jau tuo
mi daug atsižymėjo; ir sykiu 
pranešame skaitančiai liet, vi
suomenei, jogei jie neteisingai 
p. V. Ambrozą apšmeižė.

J. Pelutis pirm.
S. Pranis, prot. rašt, 

Newark, N. J.
Rugpų. 19,1918.
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Al T&MTB giiiią Hrtn- J
vliką atvirlaiškių? j

AR PUOŠIA Tamistos kam
barį M. K.čiurlionies pavelka- 1
Iri? r ‘ I

AR MATEI, kaip -Metm 
atrodau

Kviečiame piriitĮa ir g&M* ‘ 
ti lietuviškus atvii^ailMM 
naujai išleistus karo imtinių 
lietuvių naudai. Draugijai ir i 
atskiras' žmones kviečiamą tai- i
kon nelengvo mūsų darbo dir
btų; ypač pasunkėjusio dabar, 
kada nutrūko santykiai su lie
tuviais, gyvenančias Busij^ę. 
Prašome apsiimti pardavinėti ‘.. 
mūsų leidinius, kurių kadibe- 
žiūrint Iras nusiųsta, pareika
lavus, drauge su sąlygomis. ——

1. Mūsų belaisviai Vokieti
joj-

2. Karas Lietuvoje.
3. Senovės mūsą veikėjai.
4. Dabarties mūšą veikėjai
5. Vilniaus miesto vaizdai, 

Kaunas ir kt.
6. Mažoji Lietuva.
7. M. K. Čiurlionies ir kt, 

paveikslai.
Didelio formato ant storo 

popierio fotografuoti M. K. t 
Oiurlionies paveikslai.

Adresas: Lietuvių Skyrius 
prie Daną Raudono Kryžiaus 
Kopenhagoj, D e niesh Red 
Cross Lithuanian Section Uo- 
penhegen Denmark.

Arba: Box 214, Copenhagen, 
Denmark,

Liet. Centro Ingaliotinis .
Kopenhagoj.

NAUJOS DAINOS.
Tik ką išėjo iš po spaudos 

naujos S. Šimkaus dainos:
(2) 1 — Ant Tėvelio Dvaro

ir 2) — Tykus Buvo Vakarė
lis .... .................   .35c.

(3) 1) — Motule Mano, 2) —
“šėriau žirgelį ir1 3) — Vai 
kad aš jojau į Varguvėlę (vyrą 
chorui) .... ..........................30c.

Saulute Tekėjo (Su piano 
pritarimu)  ......... 25c.

Paukštužėli Skrajūnei (Su 
pritarimu piano) .............. 30c.

Vienas žodis ne šneka (Su 
pritarimu piano) ........45c.

Chorams duodama didelis 
nuošimtis, jeigu ima nemažiau 
100 egz. kožnos dainos.

Adresuokite:
KAVIER STRUMSKIS, 
222 Duffield Street, 

Braoklyn, N. Y. ,

Kaizeris į vietą, laivyno mi- 
nisterio von Capelle paskyrė 
vice^admirolą von Keliuke.

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
, VISOKIŲ ŽINIŲ It LIE

TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.
Ar Tamista nori, kad toks 

sandėlis būtą ir Jūsų namuose. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistą

“ŽINYNĄ” 1913 m. .
Žinynas turi suvirš 250 pus

lapių. -Atspausdintas ant ge
ros popieros ir visuomet bus 
naudingas informacijoms. Ne
lauk ilgiaus; negali netekti ir 
tuosyk tai kaput Knyga tai 
istoriška ir koilgiaus ją laiky
site, tuo busvertesnė. ;

Atspausdinta 1000 egz, ir 
jau neperdaugiausia liko. Pa
siskubinkite.

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu:

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GUOS VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL.
PIRM. — A. Bakšis, 

1327 S. Victoria St.
YICEPIRM.— M. Skirias,

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

1115 Š. Victoria St, 
N. Chicago, UI.

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

IŽDININKAS — J. Dackevičia, 
174 _ 104h St.,

N. Chicago, UI.
VADAS” — Lietuvių pabėgėlių 

Rusijoje savaitinis laikraš
tis.
Metams 6 rubliai. Adresas: 

Petrograd, Lennontofski proep. 
10,9.

u

»

“ŽINYNAS,” V 
242 W. Bro&dway, 

South Boston, Mum.

JAU RENGIAMAS - 
L. DARB. KALENDORIUS 

1919 M.
Biznieriai pasiskubinkite pri

rengti apgarsinimus. Kalėm 
dorins 1919 m. bus puikiausias 

išvaizda ir turiniu ir užtai 
garsinties jame pilnai apsimo* 

\ i ■. _• < ?_>.
Kainos ūl apgarsinimus la- , 

bai prieinamos.
Apie platesnias infonnaci- 

jaskreipkigsprie: 
“na.rhiTdnko”

Admttiiktwui Jh

So. Botton, Him.
v>
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DWBSNE,RA.
Patėmijus korespondenciją 

87 (149) “Darbininko” tt-yj, 
po kuria pasirašo -Darbinin
kas, yra užmetimų. Kaltina
ma visai neteisingai dvi lietu
vaites, būk priklauso prie cioi- 
likų. Kaip taip galima sakyti, 
nes Duąuesne visai nesigirdžia 
apie cicilikų kuopą. Buvo ka- 
dais, bet dabar pranyko. Pas 
mus susitvėrė teatrališka dra
matišką dr-ja “Varpas,” kuri 
rūpinasi visokiais vaidinimais, 
o ne cicilikų reikalais. M. J. 
teisingai priguli prie Teatrališ
kos kuopos, o P. M. tai visai'

cnygelių ir laikraščių.. Dabar-1 J 
tęs jau aš esu visai kitoje vįe-| 
toje. Jau gavome karabinus 
ir visus kitus pabūklus ir gal . 
au neužilgo keliausime į 
Pranciją. Mes taip-gi tikimės,] 

■ md greit bus sudiev visiemsl 
ietuviams tautiečiams ir mes] 
visi vėliname labai linksmo irt 
naudingo pagyvenimo katali-l 
aiškiems laikraščiams ir dar] - 
abiaur'skleiskite katalikiškąI 

tikėjimą. Tariame visiems va-l * 
dovams katalikiškų laikraščių] 
dar pasekmingiau darbą atlikd 
ti ir toliau varytis. " .

Ir jau aš dabartės tuos/vi4 
sus užganėdinau, kurie prašė 
manęs laikraščių ir knygučių. ] 
Tai . kol aš čia buvau tai vi
siems pristačiau, ale jau ma
ne atskyrė nuo lietuvių.' Da
bartės jau toks adresas: Juo
zas Zubavi&us, 0. O. B. 1-stl 
Inf. Rep. and JR. B’n, Camp 
Lee, Va. Milžiniškos prakalbos. Ren-

Dar kartą visiems su godo- gia Liet. Simano Daukanto 
ne tariu ačiū už laikraščius ir mokyklos komitetas. Bus 25 d. 
knygutes. ■ . rugpj. 1918 7:3Q vai. vak. Lie-

, tuvių Svetainėje kamp. E ir
Silver St. Bus garsūs kalbė- 

HOMESTEAD, PA. [tojai, kurie išaiškins mokslo 
Bolševikui nepatiko. A ver> Tm^e kalbėtoju bąs ir 

w p. Juozas Kavaliauskas, lietu- 
Rugpj. 11 dy šv. Petro ir-Po- bankierius, iš Bostono. Tai 

vilo bažnyčioje kūmai atnešė patartina visiems lietuviams 
krikštyti kūdikį. Kūmas bu-Ltsilankyti, nes girdžiame, kad 
vo bolsevikėlis. Jis į kūmus Į galėsim išgirst daug naujienų 
nepriimtas. Tas apielinkės bol- į§ kalbėtojo.
ševikams nepatiko, nelyginant Komitetas,
jutkei diržinis botągas. . Bra
vo, vykim bolševikus iš savo .
tarpo prie kiekvienos progos. nmy*» Mgnaginfa

Kūmas. Moterų Sąjungos laikraštis.
__________ Į Metams $1,00, 

Pusei -metų 65c

M. Jančaičiutė.

IKas girdSti lietuvių kolonijose. |

HUD80N, MASS. ..... ‘ „ .. -M.**.
. “ Pikniką* ir prakalbos.

Nedėliojo rugpj. 18 d. Hūdr 
sopo lietuvių kooperacijos dr- 
ja surengė pikniką ant p. Čap
liko ūkės. Diena buvo graži, 
žmonių privažiavo apie 500. 
Svečių pribuvo iš So, Bostono, 
Worcester>io ir Malboro. Apie 
2 . vai. po pietų prasidėjo pra
kalbos, kalbėjo du jauni moks
leiviai iš A^orcester, Mass. P. 
V* Bacevičius Bv. Laurino mo- 
kinys, 'gana plačiai paaiškino 
apie reikalingumą kooperaci
jos, ypatingai tarpe mūšų lie
tuvių kadangi girdime tiek 
daug apie skriaudėjus, kurielnepriguli.. 
Stengiasi atimti nuo brolio dar- Į 
bininko paskutinius skatikus. 
Anteas F. W. Strakauskas ir . BALTIMORE, MD.
iš Worcester,‘ kuris abelnai 
aiškino apie kooperaciją ir dr- L. Vyčių Vl-jam seimui 
jas ir kad dr-jos yra pradžia įnešimai,
kooperecijų.; Prisiminė apie b y & 19 k tarėja savo 
musu lie uvin bolševikus, ku- mSneainį su3irillidmą ^gpj. u 
ne atsisakė dalyvauta Liepos 4 du Nois ir ląbai buvo šilta die. 
■d. išreikšta šiai saJla' lojalis- na, narį^ nemažas skaičius 
kurną. N°rsir prakalbos buvo gįstrinįj, per susirinkimą pri
art lauko, žmones klausėsi a-3 nauji nariai: J. Bene- 

, . šiūnas, A. Žukauskas ir A. Na- 
H«d^no lietuvnj gyventoj Toliaus buvo svarsty-

yra apie 600, bet maža dalis La įU0p0S svarbiausieji reika- 
pnguli pne kooperacijoszi- lai Išrinktas delegata3 p. St. 
noma gal daugumui nebuvo Lietuvninkas į L. VyčiijVI-tęji 
dar aišku jos veikimas ir tiks- 
las. Bet šiandien ji veikia aiš- ■ sekantieji Įnešimai
ktai ir galima prigulėta prie jos bflsimajin v a Kongresam 
be jokios baunes, 1) L. Vyčiu organas “ Vy-

jonųjonens.|tis„ turį būtį leidžiamag pa 

senovei, reiškia nesusidėti su
WORCESTER, MASS. “Moksleiviu.”

2) Jei “Vytis” būtų padary- 
LDS. kuopos piknikas. įas savaitiniu ir būtų steigia-

Mūsų miesto LDS. kp. nepa- ma nUOsava spaustuvė, tai turi 
siduoda. Kas metai rengia pik- būti leidžiamas Wilkes Barre-j 
nikus, pelną skirdama diel sa- pa> 
vo svarbių reikalų. Nedėlioję, 3) Turį būti panaikintas L. 
rugpj. 18 d. surengė ant Gede- Vyčių V-to Kongreso nutari- 
mino Kalno; žmonių priėjo maS) kad po klebono valdžia 
daugybė, visi žaidė ir linksmi; keturi būti jokia kuopa. . Su- 
nos sau lai laiką praleisdami prantama, klebonas neturi kuo- 
ant tyro oro. p0S valdyti, bet kuopos turi pa-

Lietuvių vaikutį J. Vasilių hįos savę va]dyti.
5 metų suvažinėjo automobi- 4) L. Vyčių organizacijoj ne- 
lius, vaikas ilgai negyveno. turi būti pripažintas jokiš mi- 

Vivat, Vivat-1 litarizmas. (Niekas jo nesiūlo'. 
Lčia turbūt turėta omenyje mi-

PROVIDENCE, R. I. peija. Red.).
5) Sekantis (VII) L. Vyčių 

Bolševikų prakalbos. Kongersas, būtų laikomas 
Čionykščiai bolševikai buvo VTorcester, Mass,, atskirai nuo 

surengę prakalbas rugpj. 18 d. Federacijos seimo. 
Tame juodame darbe veikė . K. K. Žvinklis,
Vladas Gurauskas ir Jonas . L. V. kp. Koresp
Brazauskas. Buvo susidėję su ----------------
kitų tautų bolševikais ir trau- WATERBURY, CONN. 
kė lietuvius prie tos razbamm- " 
kiškos šaikos. Daugelis lietu- Didelis piknikas, 
vių žino apie bolševikų darbus Bus Darbo Dienoje rugsėjo 2 
Rusijoj i laikračių. Bet kaiku- d. Tautos Fondo naudai. Visi 
rie neskaito, tai nežino apie jų išanksto pasiryžkite atsilanky- 
razbajus ir gali tapti sūkiai- ti kuoskaitlihglausia.
dintais. " Tvarka ir visiems patarnavi-

Mes lietuviai privalome dau- mas bus kuogeriausias.
giau susipratimo ingyti ir pa- Tokio pikniko nėra buvę, 
žinti mūsų neprietelius. Atei- Įžanga dykai, 
nančią nųdėlią, rugpj. 25^1. bus Bus Penikin farmoj.

, katalikiškos prakalbos Palace Ateikit, visi.
Casino salėj. Visi lietuviai ą. O. Sakalauskai, 
susirinkite ir išgirskite gerų Rengimo kom. narys*
paaiškinimų. Mes jau nusikra- ' •___
tėme nuo Mickaus ir dabar aa-iuto tvp tta
žiūrėkime, nepapulkime į kitą CAMF k“’ VA'
klaidingą kelią; 'nepasekime Ačiū! ačiū!
bolševikus. Pirmiau meldžiau per “Dar-

,J. B. bininką” kad mumis karei- 
-------------- viams prisiųstų laikraščių ir 

MONTĖLLO, MASS. Jaj. lab^
daug atsirado mielasirdmgų ir 

Išvažiavimas, labai geros valios žmonių ir la-
Rugpj. 19 Marijos Vaikelių baį daugumas atsižymėjo. O 

Dr-ja turėjo išvažiavimą ant šios ypatos tai labiausia at- 
Robins Pond. Išvažiavime da- jaučia kareivišką gyvenimą ir 
Ivvavo keletas svečių k. t. mo- jaučia, kad nėliksma būti be 
kvtojai vasarinės mokyklos ir tautiško laikraščio ir rimto 
keletas kitų. Turbūt pirmas skaitymo. P4<5 J. Pečiukoniu- 
dar išvažiavimas buvo toks te iš Bostono, p-lė Ona janu- 
puikus, nes vietos gražumas Išauskiutė iš Chicagos, B. Vaiš- 
daug pridavė vaikams energi- noras iš Pittsburgo. Šie labai 
jos žaisti visokius žaislus ir tt.įdaug prisiuntė laikraščių. Pe- 
O kaadngi buvo ant ežero I čiukoniute labai daug knygu- 
kranto, tai daugumas išbuvo čių atsiuntė ir labai juokingų, 
visą laiką vandenyje. da mes nekurie'buvom neskai-

Ateikite i vakare. t? toldu linksmu skaitymu. Tai
* T nors* mes mažai gauname liUO-

Vaikų vakaras užbaigimui so lailrn, ale kaip tik palei- 
parapijos vasarinės mokyklos džia, tai visi stveriamės- už 
bus rugpj.-Aug. 25 di pobažny- skaitymo ir mes visi tariame 
tinėje svetainėje. Visi Mente- labai širdingai ačiū už jūsų ge- 
lliečiai ir apielinkių lietuviai] ras širdis ir meilę, O mumis 
kviečiami paremti 
savo atsilankymu.

*■**

SCKANTON, pa

Liepos 28 d. buvo mėnesinis 
LDS. 34 kuopos susirinkimas.- 
Buvo kalbėta apie delegato 
siuntimą, į seimą. Dėl trūkumo 
iškaščių, buvo nutarta tik laiš
kas į seimą pasiųsti, o delega
to nesiųsti. Kaip Seimas pa
darys, taip mūsų: kuopa pris
tos ir d a buvo įnešimas toks a- 
pie kuopos nacius, kad jei ku-1 
rie nariai kaip mūsų kuoposr 
Mikolas Venekiavičius, kuris 
su cicilikais viską išvien dir
ba, jiems komįtetauja ir viską 
veikia priešais tikėjimą ir ba
žnyčią, tai mūsų nariai nuta
rė, kad toks draugas negali 
būti nariu mūsų Sąjungos. į 

Kp; rašt.

NORTCOOD, MASS.

Streikas.

Rugpj. 1 d. buvo išėję 30 vy
rų iš Smalinės. Sustreikavo, 
norėdami geresnių algų. Gau- 
davom 34e. valandoje, o pa
reikalavome po 37c. Bosas at
sisakė pakelti algą. Tuomet 
darbininkai išėjo namo. Buvo 
padaryta klaida, kad perma- 
žai tepaprašyta pridėti. Namo 
parėję nutarėme neiti darban 
iki neduos po 40c. valandoje. 
Visi sutarėme laikytis. Ant ry
tojaus visi, nuėjome su reikala
vimais. Tai bosas žada tiek, 
kiek iš vakaro prašėme — 37c. 
valandoj. Kar pareikaalvome 
daugiau, tai mus išvarė. I

Čia daugiausia dirba lietu
viai, lenkai, švedai, finai ir i-j 
talai. Yra žmonių visokių 
nuomonių. Švedai neva su- 
pratlyvi žmonės, o mūsų soci
jalistai, tai žinomi rėksniai, 
neva kovotojai už darbininkų 
būvi. Švedai blogai, vienok, 
pasirodė, o nekurie socijalis
tai pasiliko dirbti. Tai tau ir 
kovotojai.

Dabar vieni nuėjo dirbti, o 
kiti išvažiavo kitur. Gal būt 
ir anie negrįš. . [

Ir “tautininkas” pasirodė 
išdaviku. Čia visokie bedie
viai vyčius apkalba, būk jie 
neina sū darbininkais. O kai 
prasidėjo streikas, tai visi vy
čiai išėjo, o “tautininkas,” 
nusižiūrėjęs į socijalistų vėl 
sugrįžo darban. Ir dar jis prie 
apšviestųjų skirią save, po 
laisvamaniškus laikraščius ka-| 
tulikus biauriuoia.

'e
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šį vakarą tai labai gaila, kad nepažįstą^ 
Ime. Tai ačiū visiem^ kurie 

A. P* pasirūpinote mumis ’ atsiųsti

GET , , _

f STHFH

ir V. M.-®,-

IMiltMkMrr.
' «a4»**l.-nk.

* -
Per ilgus laikus bųvom lenkų skriaudžiami visokiai* b® 

dais.. Tai-gi dabaratėjoMkas b progą susiprasti Įr nušilo^ 
tyti šveitimą jungą nuo savo pečių. Tai-gi malonėkit atsilmg 
kyti visi Hetuvml ir lietuvaitis nuo mąžiąusio iki fieninuS 
į mūsų rengiamas prakalbas, kur bus daug visokių dalylS 
išaiškinta. Kalbėtojas bus iš So. Boston, Mass. Pr.GUDĄ| 
“Darbininko” Redaktorius. ’ v J

*

t

War savings Stamp 

issued by the 

United Statės 

Goverment.

Geriausias taupymo būdas.
Patartinalietuviamspirkti.

Ženkleliai arba “THĖtFT 
STAMPS’ ’ parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
LIEPOS mėnesyj parsiduoda 
po $4.18.

Jų galite gauti KR ĄSOJE, 

BANKOJE, “DARBININ
KO” administracijos ofise ir

<a

Be to turėsit progą išgirsti daug naujų dainelių, kurias 
jums padainuos “Aušros” choras, vedamas p. B. Valaičio.

VISIEMS ĮŽANGA UŽ DYKĄ.

Prakalbai rengia laikinas Rymo-Katalikų Komitetas kas- 
link tvėrimo lietuvių R.-K. parapijos mūsų mieste.

Tai-gi malonėkit visi atsilankyti į šias svarbias prakal
bas. s

Visus užprašo LAIKINASIS KOMITETAS.242 Broadway, So, Boston, Mass. P*8 ^^3 agentas.
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BRIGHTON, MASS. ’t*
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“Iš Meilės” penkiuose aktuose.
Rengia L. D. S. 22 kuopa

PANEDĖLYJE

-i 
T T r i 
T 
tY TX T T ? 
Y‘ t
Y T TY
X Lietuvių Kooperacijos Didžioje Svetainėje
♦♦♦ 26 LINCOLN STREET,

-J

* •
r

•J. K. •

Aukokite į Tautos 
Fondą.

z

PRADŽIA 6 V AL. VAKARE.

i , k

Užkviesti yra gabiausi aktoriai L. Vyčių 17 kuopos iš So. Boston, Mass. Be to, bus gar- & 
X šiaušių solistų ir solisčių: p. J. B. VARAlTiŠj P^lė H. NARINKEVIČIUT® ir p-le S. M0TO1- »X JUNAtTĖ. Akompanuos p. M. KARBAUŠKAS. Griežš p. J. STBAKĄD^Oūrkestra. - »X Todėl gerbiamieji Lietovįai ir tietuvaitėSj kaip vietiniai taip ir iš apietinkių įmestų, visi «-X atsilat^kfie ir užtrinam, kad būšito patenkinti* Kurie apleisite šią puikią piamogąį gailė- ' jF 
d&i - site. 1'X . KAINĄ TIKTETŲ NEBRANGI: 5Oo., 35e., 25c. AX' Pelnas skiriamas nftudaiSTREIKIERIV FONDO. ■ y
X < ! ' Visus Širdingai kviečia KOMISIJA, X
•Y iRASTABA:--TMstUĄ g^imagauti iSank8toiillsipirkttjias.LDS. 22kuoiiosnatib^,,Dar- Y
Y Redakcijoje ir Admirtsiraoijoje ir pas jį. B, Ajaijskū taautaivėjė. Kas jirmęsnis, T
▼ tas geresnis! ■ '■ . '. -i'', V-X.
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REIKALAUJAME bučerio, 
kuris būtų atsakančiai apsipa
žinęs su tuo. tetų* AtrišaūMt 
į Cambirdge’io Lietuvių Ko
operaciją, 39 Portland St,

Sugrįžo. P-as F, Virak’s, 
naujasis LDS. Centro pirmi
ninkas laimingai sugrįžo Bos- 
tonan pėtnyčios ryte.

j TEiKnraurmU a o* ;

:Į . Sutaisau re^ptussu di-.J
.• v

* - -K

l^oa kp< 
m uedelioį rugpj; 25,1-ų 

pietų 'Bažnytinėje Sdlėje. 
WBiriiakiirias bud gvarbiati- 
už-visus kitussuBirinkimns, 

bklus kada.turėjome/ w mū- 
I atstovai ps^akys^ kų jie mvi 

airf 3-ojo l&imo
rhuge ltitųrkolonijŲ atstos 

. Žodžiu sakant, išgirsite 
t-riuo savo t>rolių3ietuvių. iš M- 
- tų kolonijų žinias, kaip jie dar- 

buojasi dėl Lietuvos labo ir lie
tuvių tautosapšvietos. Tai-gi 
gerbiamieji nariai 1-os. kp. ma- 
lonėjdte atsilankyt ant šio su- 

■ sirinkimo . koskaitlingiausiai, 
. . nes oras jau ne šiltas nei šal

tas. . .
J. Meškauskas, kp. rašt.

jnusnat
* Jei nori tikrų informacijų ar

ba jei jums reikia rodos, kuria 
galėtum tikrai pasitikėti kas-link 
bile kokio kasdieninio klausimo 
jūsų kasdieniniame gyvenime, 
arba/reikaluose surištuose su 
darbu "arba namų, tai ateik į ofi- 
sų Maafiachusetts 'Bureau' of 
Immigration, Room 109, Statę 
House, Boston.

Jėi’n&nsMblši0tWięs kW 
b'bjf tai būt duotas įkalbėto? 
jas,-kurs išklausys jūsų reikalus.

' Šisai biūrašyrja įsteigtasjūsų 
apsaugai/ jūsų patarnavimui ir 
mielai suteiks visus įatarnavu- 
mus dyk^L

- Ateik pats, arba rašyk, kad 
■ ir lietuviškai, jei tas jums ge- 
' riaųį 1 '■

Massachusetts Bureau of Immigration 
Room 100, Statė Houae, Boiton

i •

■%

*

f

►

t

" Atsilankė. Ketverge “Dar
bininko” redakcijoj atsilankė 
svečiai iš Worcesterio gerb. 
kun. Julius Čaplikas ir p. Vis
minas, vargonininkas. Abu šil
toje dienoje turėjo ‘good time’ 
vėsioje juroje.

Paieškau savo brolių Kazio, 
Jono, Petro ir Adomo. Kilę 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Onušiškio vai. Žinančiųjų -a- 
pie juos meldžiu pranešti. Gir
dėjau, kad gyveną E. Cam
bridge, Mass. Adresas:

Stanislovas Mikolkevičius, 
223 Viltam st., Scranton, Pa.

- PILIEČIAI,
t Jei jūs esate auka visokių-pri* 
gavysčių arba neteisybių, tai 
praneškite apietai Massachueetia 
Immigramjoa biurui, kuria už
dėtas apteSjpjime ateiviųJr 
nuo kurio gaurite prielankų pa- 
tamaviM riri tie, kuriems sto- 

kalbos, įstaty- 
'mųirpąprečlų. /'

'-" MMteckutetM ~Immigracijos 
biuraa duoda speciali patarimą 
iškŲuA ginčams kas-lhįk nęųž* 
mokėjimo algų arba kas-Enk ne- 
teisingo. apsaugojimo darbinin
kų, . arba kitokias darbininkų 
agentūrų prigavysteA ®aip-pat 

^prigavyates birios būna surištos 
ŠU atsitikimais iriminališkuogd 
arba civiliuose teismuose ■— že
mes apgavystes — apkaltinime 
kas-linkpinigų įmokėtų bankoms 
dėl išsiuntimo giminėms ų kitą 
šalį ir kurių negavo tie žmones, 
kuriems buvo siųsti — apkalti
nimu kas-link pinigų padėtų į 
privątiškas bankas, laivakorčių. 
agentūrų ir tt?

Per kalbėtojus duodame vi
siems, kurie negali susikalbėti 
angliškai.

Atsišaukite ypatiškai arba ra
šykite į
Massachusetts Bureau of Immigration 

Rootu 1(M>, Statė Home. Boston

pirmintnkajs — V. J. Kntelte
87 mnkU» S t, Korvrodd,Mąss, 

VICEJ-PIEM. — K iteStatealtt,
’ 28 Stovy Mate-

BAŠTINBUdUI —J. Navickai,Ofi Htetan limroa*, ***
KA3IERIDS -

18T Amaa BU MontoUo, Mate kKAW GLČBtjlL^O;NavullW
22 GhapaU Ut, NbWood, Mote to 
A ItoientoW. i«Aine» St, Mon-

:■ tėMJMiM , ‘1-

L.D.S.M
JOS

'I k ’ ' - ..1 y ■ V. * ... 1.1 ' ’
■ Į Cambridge,! Mass. ..

| Ieškau Juozo ir Antano Lu-
I koševičių, pirmiau gyveno Chi- 

s ' * cagoje, dabar nežinau kur. Jie
t džiausią atida, netiūnnt, ar ■ vrn iŠ Kauna ėub ‘Rnspnruna- 

! ! tie receptai UatUTOS Ar Ame- RV °' W^seniųpa*
j .. . p&putos sodzmus.

f nlBe^aĮn^kaBbite!^ į j .83 Elmwood avė.,. .
. ■ 'VV’.Lynn, Mass.
‘r ... ‘' «
i Paiežkau Stanislovo Zajausko 

paeina iš Kauno gub.,“Šiaulių pav,, 
u Kurtuvėnų miestelio. Turiu svar- 
[jbų reikalą ir prašyčiau kad jis 
H pats ar kas kitas praneštų šiuo ad- 
Hresu:

jf l

X

[*-

■ ■ ■ ‘ , - * *>
■ - "V. ; -■

""c

įeatišužtikrinta bedmokinant 
ir darbas atsakanti®., 
kitę tuojau^ Empire Mfg. (fe, 
jBaapaą Albany ir Wareham 
8ts.,Boston, Man.

Negali būti kandidatu. Mass.
• valstijos socijalistai buvo nu- 

skyrę kandidatu į Liutenant- 
-Governor Joseph A. Murphy 
iš Lowellio. Nabagas nesurin
ko pakaktinai piliečių parašii, 
kad galėtų savo kandidatūrą 
pastatyti. Parašų reikia 250.

. Pabrangs atmatų nugabeni
mas. Nuo rugsėjo 1 d. už at-

* matų nugabenimą, reikės mo
kėti vietoj 7c. 11c. Komisijo- 
nierius Stillivan sako, jog dėl 
algų pakilimo ir kitokių prie
žasčių reikėjo nugabenimo kai
ną pakelti.

Paaiškinimas. “Darbininko”
No. 91, F. V. aprašydamas a- 
pie “Daukanto” mokyklos su
sirinkimų pažymėjo, kad aš 

’ pasipriešinus pirkimui Pet- 
. rausko išleisto vadovėlio dai

noms. Šiuomi aš noriu pra
nešt, kadi aš nesakiau, kad 
nepirkt, bet pasakiau, kad 
palauktų pakol dr-ja nutars 
galutinai palaikyt mokyklą 
per žiemą. Jeigu mokykla bus 
nutarta likviduot žiemos perio
du, tai žinomas daiktas, kad 

- "būtų buvę nepraktiška nupirkt 
vadovėlius tik dėl trijų savai- 
.čių. Bet aš tuomet sakiau ir 
dabar sakau jeigu mokykla 
bus palaikoma per žiemų, tai 
nebus galima apseit be vadovė
lių.
i Z. Puišiute.

.<1
Vų|UNTUVO* PŲKT»Ų DMOt 

po (ttOBAMDTiNot era.
VALDIBOB IDiMiL

SO. BOSTČN, MASS. 
Pirm,—T. AŽmenakienė,

359 Fourth St 
VIce pirm. — P, GiedraiČiut^ 

’103SixthSt. /* 
Irot. Sekr. M. Iforktalutl, ,f 

' 12 Lark St. .
Fiu. Sekr.. —A. Lukoievičiutė,: 

377a Broadway, ■ •
Iždininkė — M. Mačiuliais, 

42 SiIver St. ?
Kasos globėjai: E. Plevokienė, 

M. Stukienė. - . - ’
Marialka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: -- M. Žilins- 

toeni, P, VenięnS, Yr Songailie- 
iiėj A, KasinskaitČ ir A. ČiŽuvie- 

; t
Petro Bažnytinėje Salėje.

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Sv*

_____ ______ _ _ ' . i

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINfiS DR-JOS 
SO. BOSTON/MASS. 

VALDYBA.

PIRMININKAS — M. Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass. 
Telphone : Dorcester 6973—W. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Wlnfleld St., So. Boston, Mate.

I PROT. RAŠT..— Jonas GUnecklu^ 
■ 282 Silver Str., So. Boston, Maso;

II PROT.. RAŠT. — Marijona Brikaitę 
210 Silver Str., So; Boston.

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 
280 Fifth St, So. Boston, Mate 

KASIERIUS — Andriejus NandžlOnai, 
16 Winfield Št, So. Boston, Mosi.

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

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

r

4

V '

GESUSIAS GRAB0RIU8
. — Ir-—

balsamuotojas.
_ & BARASAVIČIUS.

AŠ patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus, 
miestukus.

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos^ srianguMom nud 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu'paminklus ir 
žolynus (ferietkas)..; Nežiūrėkitė,. 
jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia. •

Jeigu jus kas siųstų pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te>: So. Boston 1052—W.

S. BARASEVIČIUS, 
OFISAS * 308 Broadway, So. 

Boston, Mass.
.GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So, Boston.

✓

I 1ir Massachusetta valstijoj. I
I I Gyduolių galit gąut, kokios 1 

■I ! tik pasaulyj yra vartojamos.,
II Galit geikaĮaut per laiškus; o Į 
I į aš prisiųsiu per erpresą. j

< J K. ŠIDLAUSKAS

J | Aptiekorius ir Savininkas [ 
gTel So. Boston 21014 ir 21013.. J 
1226 Bro&dvray, kampas O 8t«, * 
| SOUTH BOSTON, MASS. *1

Chorams dailios. Į 

Tikką išėjo iš po spaudos _ . . ~ r . « x. . ’ •«
X «i-‘ 'rieHa » gižiausi!} daimt O, TT81 Batlfflut®.Sa-

NEMOKeK PINIGŲ niekam už pagelbėjimą įsjieškoti Į SOSnauskio “Užnžgo žemė.” |valkli gub,> .-M“18™ valsčiaus. 
Jums prigulinčią apdraudąiš Suvienytų Valstijų valdžios. Vienas exemplioris 35 e I- Meldžiame atsišaukti šiuo adresu:

Amerikos Suvienytųjų Valstijų valdžia Jums išmokės |mant daūgesnį Skaitlių exem>| John J. žemaitis, 
kiekvieną centą, kuris prigulės Jums. įleidžiama didelis nuo- 912 Bank st» Waterbury, Conn.

• TAMSTAI NEREIKALINGAS JORIS ADVOKATAS. Rimtis Reikalaudami adresuo 1Ateihį šp Biurą ir Jūs gausite be jokio atlyginimo, dykai, “ Eeikalaudami adreSU°'| PA?SI?U^A ^^45 ake- 
visus patarimus ir reikalingą prigelbėjimą, tinkamam išriši- - Zei??i-6 rUy?J°
mui Jūsų reikalavimo. lAOVier btrUmSKlS Ristų, 10 kiaulių. Didelis plotas

Jeigu Jūs negalite ateiti, tai parašykite laišku ir reikalin- 222 Duffield. st., Brooklyn, N. Y. žemės užsodyta bulvėmis, kornais 
gas informacijas tuojau suteiksime. Į137 kitokiomis daržovėmis. Parsi-

MASSACHUSETTS BUREAU OF IMMIGRATION, ----- --------------------- —-----—- d?os. pigiį *rti st°“
Q+a+a TTnmcP ■Rnctrm . ' - tis, krautuvė, krasa ir kitos rei-
state House, Boston. |Nusi»irk mosties J kalingos vietos. Labai patogi vie-

m-.i T»rr«T m-bam^bv v ta gyvenimui. Atsišaukit tuojaus.AUŠROS V, M. D. DRAUGYS- BUSI GRAŽUS! Ją išdirbę Į ėmimas marthžt^ 
TŽS VALDYBOS ADRESAI. Į »*« ’b« 28į Prinoeton Depot, Mass.

Pirm. -Jonas P. Andridūm.
nas, 20 Pine St., Athol/Mass. SKAISČIU BALTU. Toji no» 

Draugystes bos 191. .... a* išima pKtmus raudonus, jio I"MMTaiSn"’valsč *Ser2nėsI
Vice-pirm. Sapalas Gazunuas dus arba šlakus ir prašalina viso ?a-M t- 7 -J -

„-L Bm nno TBdo' Halm Saukite šiuo adresu: Rrusia, Got.
***0^ _’ gali k Kostroma, Hižmi Naberežnii Gos-

20 Fine Str., Athol, Mass. I .. , _T __ f
Fin. Eait. - Vladas Ifatulia, J. RIMKUS, PJ^. No. 18, Silvestras Kasparo-

9 i I YlftlTlg I

387 South St., Athol, Mass. p. O. Box 36, Holdbfook, M6M. __________
Trečias Rašt. — St. Vidugiris, :

20 Pine St.,. Athol, Mass. Į ij*^»-=s3e=s=-es^=»53B 
Kasierius —■ Petras Pužčius, l ll LIETUVIŠ FOTOGRAFAS

34 Pine St., Athol, Mass. Į IĮ Ar tori savo didelį paveikili|T 
Kasos globėjai:^ j Jeigu ne, tai

Antanas Andriliunas, I m ateik Ir multrauk puse tutoo
92 Tėra St., Athol, Mass. H tabtatt ir immI vieną dideli •>

■ _ . H n*ti žirgt Mdarrta paveiksią -visai
Jonas Stams, ĮSSl^

-- ■ '• •______  | Taipgi norintis ■okrtiatoa»-
ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS I t0 gaU 

VALDYBOS ADRESAI. Į J
HARTFORD, CONN. 

Pirm. — P. Gelažiūtė,
41 Capitol Avė. . 

Vice-pirm. — M. Bubenaitė,
57 Hudson St. 

Rašt. — H. Valavičiūtė,
42 Magnolia St. 

TeL Charter 3466.
Fili, Rašt. — V. Smitkus,' 

23 Liberty St. ? 
Kas. — F. Plikūnienė,

- 103BondSt.

KAREIVIŲ IR JŪREIVI# ĖARINE APURAUDA. ' 
PRANEŠIMAS GIMINĖMS UŽMUŠTŲJŲ ARBA 

SUŽEISTŲJŲ VYRŲ KARĖJE.
PASAUGO JIMAS NUO NETEISINGO IŠNAUDOJIMO.

Per LITHUANIAN AGEN- 
CY, A. Ivaszkevicz Agentūrą, 
papilko:

Kazimieras Mičkiavičnis, 2 
vienos šeimynos namus ant Sil
ver Street, So. Boston’e.

Vėl laiškas,. L. Švagždis se
selei ir Švogeriųi vėl atsiuntė 

Jųiškų, Jau buvo “Darbinin
ke’’ minėta, jog jis tapo Fran- 
cijoj sužeistas. Rašo, jog bu
vo daryta antra operacija ir a- 
bi gerai pasibaigė. Jau trecia 
savaitė, kaip gulįs ligoninėj. 
Rašo, jog sužeistas buvo gelto
nų išmindžiotų kviečių lauke. 
Gulėjęs sužeistas dvi valandi, 

, , bet pasistiprinęs slinkęs per 
lavonus atgal ir sutikęs gyvas
ties gelbėtojus.

OHIO L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS — K. Stupinkevičia, 
Bos 945, Struthers, Ohio.

VICE-PIRMININKAS — J. JonuSka, 
2120SL Clair avė., N. E. Cleve land, O. 

RAŠTININKAS — M. J. Šimonis, 
1604 Ė. 31-st St., Cleveland, Ohio. 

IŽDININKAS — A. S. Vaitkus,
232 Alaska St, Dalton, Ohio. 

IŽDO GL05ĖJAS — P. Pocius,
229 So. Mato. St, Akron, Ohio. 

ORGANIZATORIUS—A. S. Kulbickas, 

I GRYNAI VILNONIAI S
SVETERIAI S 

padaromi ant užsakymo, g

Leisk man nuimti mierą ir & 
Jūs galėsite pasiimti tik tuo- ■ j 
met, kuomet Jums prireiks, k

Mūsų darbo sveteliai ne-k 
šiojasi ilgai ir visuomet atro- « 
do gerai. a

Paklauskite draugų, kurie a 
nešioja juos ir kad gauti a 

» bent vieną Meesters Charles * 
tt Sweater’s ant išmėginimo. įS 
J CHARLES EVANS JR g 
| 167 Hilliide Avė., |
į Neečttmm Meight, Mass. į|

a

H Ona Jaselskieuė,
į 16 Ford St., Gardner, Mass. 
r-
r —— ------------- *
11 Mes, Jonas Žemaitis ir Veroni- 

^Įka Sabašauckiutė paieškome Onos 
Į Dekeriutęs iš Vdkaviškia miesto, 
Suvalkų gub. Girdėjome, kad y- 
ra vedus ir gjveno Baltimore, Md.

T«l. So. Boiton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sjtMalįtii ir IMaviitM. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. 

Popiety liki8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
pdtlitepkvddtmorih.pn MIO Į“ ----------------—-------II Viaą darbą gvarantaojam..

Paieškau Agotos Naverevskiu- Į DR. W. T. REILLY 
K Suvalk, gub., Marijampolei Bw,

PR1B DOBCHESTSR ST.
Valando* 

nuo 9 vai. ryt* 
Iki 8 t*1. vakar*.

ANT PARDAVIMO BAR-Į 
ZDASKUTYKLĖ (B a r b e r I 
s 11 o p) su B krėslais, ir viskas 
gerai įtaisyta sulig šių dienų. 

[Parduosiu už $100. Atsišauk! Į

168 ISt.,.

LAIKRODŽIŲ; laikrodėlių ir 1 ~

Fistorino,
So. Boston, Mass,

«

t
1

NrtUlomli 
nuo 10 vai Qta 
Iki 4 vaLvaknra.

TEL. BAČK BAY 4200 II
DR. F. MATULAITIS | 
OfitoudyDo* GydoiiMkiM H«m n
1-8 P. lt. 7-8 P.M. FrUUri* AJdnfaa, || 

419 Boylston St,, Bestoi, Mue. ||

K

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičiui,

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRiL — Pranas Tulelkls,

180 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST.—Juozapas Vinkevlčlus, 

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass.
FINANSŲ RAST. — St Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS-— Andriejus ZaUeekas, 

244 D Str., So, Boston, Mass. 
MARŠALKA*’— Justinas Tulelkto,

180 Bowen St. So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedSldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St, Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau ’ 
naujų narių su savim atsivesti.

visokių auksuotu daiktų užlai-l 
kome. Taipogi atliekame viso
kį auksorišką darbą. Liudvikas!

• I Žiūkas, 62 Hudson, Ave., Bro-1 
IEKTRA VISIEMS BOCHES- okl^’ N* Y- .

TER’IO VIETINIAMS ---------------
LIETUVIAMS IEŠKAU VIETOS UŽ ZAKRI-IsTIJONĄ. Esu gerai prityręs 

Kas užsirašys “Darbininką’ prie tokio darbo ir turiu paliūdi- 
I ant visų metų, gaus UŽ 60c. I jimą. Nuo kariuomenės Kuosas. I 
vertės dovanų knygomis ir tik Jeigu kam iš gerb. klebonų reikė- 

Į trumpame laike; todėl pasis- tų, meldžiu rašyti šiuo adresu: 
Įkabinkite. Skaitydami “Dar- Jonas Leknickas,
bininką” apturėsite didelę 797 Bank St., Bok 146, 

| naudą dėl savęs ir paremsiteĮ Waterbury, Conn.
Įkatalildšką spaudą ir draugei’ ---------------

- saVO parapiją, nes visas pel-| Paieškau Stepono Narkaus, pa- 
uaseisaiitparapijoSjOnedeleinaispijnelųparap.jTelšiųpą- 

“DARBININKO” KRAUTUVĖJE galima gauti geriausio išdir-1manęs. Vienatinis mano tiks-, vieto, aKuno gub. Pirmiaus gy- 
bimo įvairių fontaninių rąžomų PLUNKSNŲ. Parsiduoda po $2.50, Ias yra, platinti apšvietą ir do- venS* Chicago, III. Taip-gi sesers 
$3.00, $3.50 ir augšSaus. . _ . rą tarp žmonių. - [Pranciškos Rapalaitė B Kauno)

242—244 W BR0ADWAYB1 *1H SODTH BOSTON M*ŠS *! ?rOga vietmianis 8?‘ gnb-, Žemale parap. ir sodos. Ir 
242-244 W\^0APWAY, ventOĮMna. broBo Severino Gurauskio, Edi-

— 'W' 1 J UOKĄ S Suunoras, Įkų parap., Telšių pav., Kauno g.
TUPĮS Hllt PDirdciVirnO IldlIllĮ* A 7Dudleyst«, Rochester, N. Y. Malonėkite jie patįs ar kas kitas 

* * l‘ I atsišaukti šiuo adresu : I
Klausk Mr. F0WLER, ' fl pW4wr.TW.« - -

T . ę PRANEŠIMAS. 50 Savrtell avė., Broekton, Mass.
JAMAIC A PLAIN.

t-

X

/

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikaliika atydą gali pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimų prie metų.
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką temsta reikalauji, tai tei- 

singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai .yra pavojingi. 
Tai šaukis tuojaus. 

673 Washington Street, 
Second Floor.
Office Kours:

DAILY
9 A. M. to 8 P. M. 

SUNDAYS 
10 A. M. to 2 P. M. 

only.
J. H. Kenealy, M. D.

■ -•■■

i

i
4

BellFh*n*pIokin**n.a»«M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broid St.,Piih4elplu’», P*.

Li»tuvi« Daktaras ir Chirurgu.
OfiaoV*l*nd*»r , 

Nua9 rU» lH S po platu ; ’ 
Vakarai*, Koitvtrfį toh><ikf $P*Mį

f Br. Paul J. Jakmauh

I /Jakimavičius) 

J| Nno7lkHT*k*r*

NSO » BROADWAY Cor. G BT. SO. BOŠtOH® 
■ T*1W38.B,

PRANEŠIMAS. I
Geriausias pardavėjas įvairių

Pavieni namai, augštoje vietoje apsodinta gražiais mede- : £ drabužiams materijų, paprastų ir
l.k nardavinėti ‘•DwtaW*| 

t ’4 ««“»« vietą po No. 40

11 buvo: 149 DoverSt-Dabarkreip. dame gerą atlyginau. Ater-Į 
0 kites šiuo adresu: J. DEITCH, 1
?. 40 Harrison Avė., (kampas Beach Į

ROŠELEW>KLE įHton,Mass. Tėl.Beach2954.
Beveik nauji 2 šeimynų namai su nemažu daržu apsodintu žo- ()' 
lynais ir daržovėmis medeliais — viskas sulig šių dienų —> v 
šiltas vanduo, eleetrikos Šviesa labai, puikioje vietoje, $6200.

WEST ROXBITRY
Vasarnamis tarjresųnedžių, netoli gatvekarių su visais įtaisy- 

. $2800, , ' . . ’ f
fc III— ■ ‘

5

y‘•-a-T.

TbMYKITE!
Gera proga pradėti biznį su 

mažais pinigais ir nemokan
čiam vesti biznį. Nusipirk bo- 
linę (Pool Room) tai galėsi 
daryti lengvą, pragyvenimų ir 
be galvos sukimo, Penki sta- 

•' lai, parsiduoda lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. Savininkas ei
na į kitą, pramonę. Visai pi
giai parsiduoda. Atsišaukite.

248 Vernon Street, 
Worcester> Mass.

DOVANAI!
Kas užshjašys pas mane “Darbinin

ką’* ant metų, tas gaus dovanų pui
kią knygą su paveikslais didelio for
mato “CIevelando Lietuvių Istorine 
pažvelgti.” Siųskite $8.00 nž prenu
meratą, O knyga tuojaus bus jūsų na- 
mttosec . ■

Ad. Pogazelskis, x
B811.Pulnslęl Avo., Cteveland, Olilo. ■ mals.

; Dviejų šeimynų namai 12 kambarių, su- visais Įtaisymais 11350 
pėdų daržo. ~

KlauskMR.EOWLER, . 
702 Centre JamaicaSaln Jamaica 500.

REIKALINGA tuojaus agen- |
liais ir medžiais, 6 kambariai $2500,
Dviejų šeimynų namai, centras visur, šiltas ir Šaltas vanduo, 
visi įtaisymai $2950.

Pavieni namai, kepimui vieta, dirbtuvė ir tvartas. 12 kam- fi I I šaukite į ’•
barių —• didelis lotas,, geras, centras kampas, visi įtaisymai V kites šiuo adresu. J. DE1TCH, I —
$4800. ?J40Hatns0iiAve, (kampasBeach TAVĘS LAUKIA! Ii

ant Boltoii st», S. Boston, Mass. I 
netoli St Vincento bažnyčios II 
pusdykei. Savininkė, turi kitą I 
biznį,. liepia parduoti ant pir- I 
mo pasiūlymoi Kreipkitės pas: 11 

, A^ J. Kupstys, , 
1343 W. Broadvay, Bo.,Bo8ton.

Tęl.^Boštou2WW.

į • REIKALINGA Mausiu 
iherginų Biuvėj^-prie eMtroel 

i "Jėga Womų mašinų* TUtao

Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 
Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų, tikrą fi
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš
vengt kančių ir netikrumą chirurgijos.

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS 
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen
tais ir prie taigomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidų g 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano, ligoniams.

AR TAMSTA KENTI
Silpnumu nervų, silpnumo užpakalis (nugaros). Užmir

šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo, 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogų, • Lašėjimo į 
gerklę,’ PUvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. 
Šios ir daug kitų yta pirmas persergėjimas, kad Tamsta 
trotiji‘sava sveikatų ir pajėgas. \ #

Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumų. Būk tik- . 
ras kuomot atsdankysigydytas padoriaiirmwma^ud 
ir ką tik man, pasakyk bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisin
gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet 
tu atrilarikysi dėl gydymo žinok? kad W 
Mano kainos patarnavimo dėl visų1 primųiMnM,ų bieqnie)ns 
ir turtingiem Įtikiu, kad tamta pasinaudosi šia ptoga w 
aš pasakysiu, ar gali? ar ną atgttti savo fižiiką stovį.

Atsilankyk dabar neatidėliokl , .
m j.h. kenealy

< sišciAt^sTAS ': ■
673 TCASHINGTON 8TBEKT, , BOSTON, MASS. 

Antros durys nuo Gayity Ttheatre.
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