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SMULKMENOS. .
Buvo paskelbta, jog Ameri

kos laivas Taxan nuskendo. 
Gauta dabar žinia, jog tas lai
vas čielas.

mb•••-

: <Joribou’, Me.' — Tūlo Bordo 
namai sudegė ir kartu.šeši vai- 

; kai. Motina dar bande^gelbė- 
ti vaikus, pati labai apdegė, o 
vaikų neišgelbėjo. .

Milwaukee, Wis. *- Socija- 
listų laikraštis MiRvauke Lea- 
der buvo netekęs teisės siųsti 
savo laikraštį, pačta. Atsišau
kė įDistrict of Columbia Aug- 

•ščiaūsįjį Teismų. Bet negavo 
užtarymo.

. ^Philadelphia, Pa. t— L. Wer- 
nėr, redaktorius vokiško laik
raščio, turės stoti teisman. 
Kaltinamas tame, kad dėjo iš
davikiškus raštus.

z ~ W & b h i'M g t • bu

Dr. Butler, Montanos valsti- 
B jinis veterinaras, pataria, gar’ 

įįg minti arklienos.1 Sako, jog va
gį karinėse Valstijose apie 2,000.- 

000 arklių galima būtų pasker
sti? Sako reikėtų pabandyti 
išstatyti arklienų ant marke- 
to.
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,True translation filed with the post- 
mastėr at Boston, Mass. on Jan. 18,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917 

ĮSAKE SUAREŠTUOTI 
KARALIŲ.

Petrograd, sausio 16. — 
Šiandie premjeras Lenin pasi
rašė po įsakymu tuoj suareš
tuoti Rumunijos karalių Ferdi
nandų, ' kurs turės būti atga
bentas Petrogradan ir uždary
tas Petropavovskon tvirtovėm 

Įsakyme smulkiai aprašo
ma, kaip jį suareštuoti ir kaip 
turi būti saugojamas gabe
nant Petrogradan. Bolševikai 
pasitiki, jog jie turi užtektinai 
kariuomenės Rumunijos fron
te, kad tų įsakymų išpildyti.

Kodėl taip daroma.

Vakariniai laikraščiai skel
bia, jog šito krizio svarbiau
sia priežastis yra ta, kad ru
munai suareštavo rusų oficie- 
rius, kurie norėjo eiti per Ru
sijos linijų broliautis su ru
sais.

Rumunai tvirtina, jog tie o- 
ficieriai sulaužė sutartį, nes jie 

‘■''"’perėję'-ūer^^^ li
nijas. Apie tai tuoj pranešta 
Lietuvių Brastos vyriausioms 
kvatieroms.

Smolno instituto viršininkai 
ypač intužę ant gen. Ščerbako
vo, vyriausiojo rusų-rumunų. 
fronto vado. Jis nužiūrimas, 
kad kartu su rumunais ir uk
rainiečiais tariasi prieš Smolni 
Institutų.

Delegatai Steigiamojo Sei
mo iš Ukrainos, atvykę Petro
gradan sako, jog Ukrainos 
viršininkai1 siunčia kariuomenę 
link Poltavos, kurių turi bol
ševikai užėmę. Jos apielinkė- 
se jau prasidėję mūšiai.

“DARBININKO”KAINA: 
tris kartu* zavMtėje.. .$3.00 
vienų sykį saavitėje.. |1.M 
Botrtonoapielinkėje ,,.|4.00 
Užrubciyje metams... .$4.25 
Vienas numeris.,,,, 3c.

ir

MŪŠIAI SIBERIJOJ.
Mūšiai tarp bolševiku ir 

kontr-revoliucijonierių eina į- 
vairiose Rusijos ir Siberijos 
dalyse. Susirėmimai tarp bol
ševikų ir ukrainiečių Odesoj, 
atsinaujino.

skaičiaus, kad tik užlaikyti 
tvarkų ir ks8d atsakyti techniš-’ 
kiems krašto reikalavimams.

__ ' &<i . .. r;1. -- - . - -----
True translation filed wlth the post- ’ 

niąster at Boston, Mass. on. Jap.JL8,1918 
aS reųuired by the act of .Octohėr 6,1917

ANGLIJOS DARBININKŲ 
DEKLERACIJA.

Anglijos darbininkų parti
ja sausio 5 d. išleido pasaulin. 
sekančių dekleraeijų:

“Atėjo karės krizis.- Dery
bos Lietuvių Brastoje tapo 
pertrauktos dėlto, kad voku-* 
čiai atsisakė pripažinti princi
pų tautų pat-apsispremVnm i •' 
be-užgrobinės politikos. To- 
kiuo savo darbu Centralės Val
stybės aiškiai parodė, jog ka
ba militariškos valstybės var
du.

Šitame krizyje Bri tanuos 
žmonės turi prabilti, nes Ru-. 
sijos gyventojai savo didžiame 
ir pavojingame darbe gali tu
rėti pasisekimų tik tokiame 
atsitiikmė, jei jie bus palaiko
mi žmonių visur. Britanijos 
žmonės turi apreikšti Rusijai 
^^Centršdem-^dstybėmsj kad-- 
jos siekiai yra tokie pat kaip 
Rusijos, jog taip-gi mes ne
matome išėjimo nuo įpilitariz- 
mo blogybių kaip tik per pat- 
apsisprendimų ir be kontribu
cijų.

Tų Rusijos principų taikant 
sau, mes matome jos svarbų, 
bet nemanome jos vengti. Bri
tanijos gyventojai taiko Rusi
jos principų -be užgrobimo, be 
kontribucijų prie Britanijos 
imperijos. Mūsų atsitikime 
tas pritaikoma prie vidurio ry
tinės Afrikos ir prie Indijos.

Atsišaukimas į rusus.
Mes norime priminti Rusi

jos gyventojams, jog Didžioji 
Britanija, pamokinta neteki
mu Amerikos kolonijų 18 am
žiuje, buvo pirma modemiška

. užsidaro dirbtuves
BIZNIAI, OFISAI.

Penkioms dienoms, prade-’ 
dani nuo sausio 18 d., visokia 
pramone sustos visose valstijo
se į rytus nuo Mississippi u- 
pės. Minnespta ir Lpuisiana, 
per kurias toji upė teka ir-gi 
čia priskiriama. - ' •

Išėmimas daroma taip-gi su 
pačiomis didžiomis liejyklo
mis, kurioms būtų pražūtis 
sustabdžius darbus. Taip-gi 
daroma išėmimas su valgomų
jų daiktų iŠdirbystėmis.

Po šių penkių dienų, bus 
švenčiama kiekvienas panedė- 
lis per 10 savaičių.

'Stoka anglių prie to prive- 
d6'č.. .'

Kodėl taip atsitiko.

Dabar angliakasiai laiko su
važiavimų Indianopolise, Ind. 
Delegatų suvažiavo į 1.500. Jie 
apreiškė, jog angliakasių uni
jos ir mainieriai darbavosi, 
kaip reikiant ir ne jų kaltė, 
kad anglių pristigo.

John P. White, buvęs mai- 
nierių unijos prezidentas, pa
sakė, jog čia kalti geležinke
liai. Sakė, jog mylių mylios 
priliuoduotų traukinių 'stovi

ties mamomis, bet jų nespėja 
nugabenti;' ■ Nepribūdavota* 
diek geležinkelių, kiek reikia. 
Sake, jog mainų miesteliuo
se mainieriai bedarbiauja, nes 
prikastų anglių negali nuga
benti. ' r

Nuostoliai.
t

Dėl tokio sutrukdymo pra
monės nukentės visi, t. y, tu
rės nuostolių ir darbininkai ir 
darbdaviai.

Amerikos Darbo Federacijos 
sekretorius Frank Morrisoų 
sako, jog 5.000.000 darbininkų 
neteks darbo minėtomis dieno
mis. Algomis jie neteks $15.- 
000.000. Bet “geriau neturė
ti penkių dienų algų, negu 

• šaltį kentėti/’ sakė sekreto* 
rius. ' ■ -r

Jis sakė, jog šitame klausi- ' 
me nereikia žiūrėti ar valdžia 
turi teisę tų daryti ar nė. Sa*. 
kė, jog „svarbiausias daiktas,' 
stovįs virš įstatymų, yra tas, 

, kad šeimynos turėtų kuro.
, A

Mandžurijoj turėjo sustoti 
. dėl pakrikusios komunikacijos;

5.000 žydų. Jie važiavo iš Ru
sijos ir norėjo pasiekti Ameri-^ 
kų.

BAŽNYČIA, *CHICAGOS LIETUVIŲ ŠV; JUR$ 
_ NUKENTĖJUSI ““ b: „ _ ___ _

Sausio 11 d., 10 vai. vakare, užsidegę Šv. Jurgio parapi
jos (Bridgeporte, Chicagoje) bažnyčios,stogas didžiojo alto
riaus pusėje. Kadangi visos aplinkinės gatvės buvo storai ap
klotos sniegu, tad kol pribuvo gaisrininkai,. suspėjo sudegti 
bokštelis ant bažnpČios galo.

Stipriai apdegė iš abiejų pusių stogas ir vietomis įgriuvo 
bažnyčios lubos.

Tečiau neužilgo atvažiavo ir gaisrininkai. Pastatyta dvi 
vandenį pumpuojamos mašinos—viena Morgan gatvėje, Įrita 
Auburn avė.

Gaisras pasisekė užgesinti, kol dar nebuvo perdaug įsi
galėjęs. \

Liūdnai gaudė bažnyčios varpai. Jų atbalsiai sutraukė 
daugybę žmonių.

Bažnyčios viduje didesni nuostoliai nepadaryta. Altoriai 
išliko čieli. Tik visos grindys patvino vandeniu, kurs liejosi 
iš viršaus gesinant stogų dviem storom paipom.

Apie 1:00 naktį gaisras buvo galutinai užgesintas.
Gaisro priežastis dar neišaiškinta..

Belgijos karalius Albertas 
sako, jog po karės moterys 
neišvengtinai gaus lygias tei
ses.

Rėikaingas vargoninkas, pa
žįstus sąvb amatų ir netingius 
darbuoties ir visuomenės dir
voje. Plati dirva asmeniškų 
gabumų ir choro išlavinimo pa
rodymu. • Atsakantis atlygini
mas. Kreiptis:

RE V. A. DAUGIS,
22 Chapel st., Norwood, Mass. Lur
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WAR SAVINGS STAMPS 
ISSUED BY THE 
UNITED STATĖS 
GOVERNMENT

TAUPYK IR 
SKOLINK' 

DEDEI ŠA
MUI TAUPI*. 
NĮ.-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Jan. 18,1918 
as require<l b v the act of October 6.1917 
NESUTARIA APtE TAIKA.x *•

Teutonai su savo draugais 
ir. bolševikai vis dar nesutaria 
klausime apie .taikos išlygas. 
Matyt, jog didžiausioji kliūtis 
yra tai rusų reikalavimas pasi

braukti iš užimtų žemių, taip 
kad tų žemių gyventojai liųo- 
sai galėtų išreikšti kokios val
džios nori.

Vokiečių oficialiai skelbia
ma, jog rusų pasiūtijimas pa: 
sitraukti iš užimtų žemių taip 
skiriasi nuo idėjų Centralių 
Valstybių, jog su tuo niekaip 
negali sutikti nei Vokietija nei 
jos draugai. Apie rusus sako- 

. ma, būk jie tame klausime nei 
kiek nenusileidžia ir jog nesi
elgia su teutonais ant teisingų 
pamatų.

Išrodo, jog galutinas vokie- 
'čių pasiryžimas yra tas, jog
jie negalį pasitraukti iš užim-»zuota.- 
tų žemių tol, kol karė tęsis. Mes atkartojame, jog tro- troškimas. valdyti’ kitas kle- 
Vienok rusams vokiečiai paga- piškoje Afrikoje me.š nenorime sas ir tautas negali būt ilgiąu 

užgrobimų. Niekas neužginči- pakenčiamas iki to, kad jis

kelbti, jog ypatinga valdžia,po 
, kuria jie gyvena, yra tulu at-.- Y . v. t A.UI1U JI d Jiu IU1U UŲ <

valstybe, kun pripažino pilnų gvįigįu arba visais atžvilgiais 
teisę pat-apsisprendimo yi-|bloga ir nurodyti^iškiai blo- 
soms gyventojų grupoms, kaip gunmg nuo kurių jįe nori pasi_ 
va.. Kanadai, Australijai, pie-buoSuotįe j^Ies tikime, jog tai- 
tinei Afrikai ir Naujajai Ze- kog konferencįja SUpras ta,kad 
landijai. Mes Pritai ome tų trOpišką.ją. Afriką reikiapa- 
pnncipų ir prie Indijos ir ki-j ves|.Į vienodai tarptautinei 
tų žemių, pngulmcių prie Bn-Jk . } •
tanijos imperijos,, nors mes 
tikime, jog Britanijos valdžios 
rekordas čia duoda maža, prie 
ko galima būtų prikibti.

Mes tikimės tų pagerinti 
greičiau plėtojant .savivaldų, i ir mums. • Mes kviečiame juos 
Mes gerbiame valdiškų nepri- ■ atsisakyti užgrobimų Europoj 
gulmybę turkų tautos jų na-1 su tokia pat gera intencija, 
muose, bet mes tikime, jog kaip kad mes atsisakėme Azi- 
pratiesimas jų valdžios ant joj. Mes kviečiame juos duoti 
kitų tautų yra • trukdymu jų; pat-apsisprendimo teisę fran- 
pačių tautiškam plėtojimuisi. j cūzams, alsaziečiams, italams.

Mūsų valdžia yra pasižadė- i lenkams ir danams, besiran- 
jusi kaikurioms iš tųx tautoms dantiems jų valstybėse, kan 
— arabams, palestiniečiams, Rusija kad suteikė Finland1’ 
armėnams—kad turkų valdžia jai, Kuršui, Lietuvai ir Ru 
neužguls jų daugiau. Tų atsa-1 siškai Lenkijai^ 
komybę turi paimti ant savę| 
taikos konferencija ir pastovi 
tarptautinė organizacija, kuri 
mes 1

i
“Alės kviečiame Ceptrales 

Europos tautas prabilti, arba 
priversti savo valdžias prabil
ti už juos ir atsakyti Rusijai

Manifestas šitaip baigiasi.

Dinastijų šeimyniški intere- 
tilcme ton bus suorgani- sai arba valdančiųjų klėsų Au-

stri.ios, Vokietijos ir Vengrijos

• •

tavi ant tiek jnusileisti, jog su
tinka sumažinti užimtose žę- ‘ ja, kad juodiei neįstengtų sa- pastotų kėlių, pat-apsisprendi-

pastatyti pavojun visų Euro- 
Ipų, lygiai kaip Britanijos im- 

' perializmo britaniško kapita
lizmo ifegali pastoti pat-apsis- 
prendimo kitur.

Atsišaukimas į teutonus.
Gyventojai Centralių Vals

tybių! Šita žmonijos baisi ne
laimė, šitas pragaištingas su
siskaldymas civilizuoto pasau
lio gali pasibaigt tik pergalėji
mu militarizmo abiejose pusė
se ir už viešpatavimu abiejose 
pusėse doriško ir protingo san- 
tikiavimo. Jei norime išgelbė
ti pasaulį, tai tų galime pa
daryti pasitikėjimu ir saveiks- 
mu iš abiejij pusių. Nepraleis
kite mūsų balso pro ausis. 
Neleiskite savo valdžioms grū
sti Britanijos žmones, kaip jie 
Trudžia Rusijos žmones - prie 
aisaūs pasirinkimo tarp tęsi- 
jo karės ir atsižadėjimo vie- 
intėlių 'principų, kurie gali 
šgelbėti paasulį.- :

Jei tas pasirinkimas bus 
mums priverstas,, tų męs eisi- 
ne tais. kėliais, kuriais nuėjo 
Rusija. Mes tęsime, bet atsa
komybė“ bus jūsų. ’ ’

----- o------
i*k. — Atvyko Hugo

-------------------------------------------------- :----------- i

Dabar yra daug
NAMŲ,

PIGIŲ
Daugelis savininkų karės lai

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

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
h

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai, j 
Naudokitės gera proga, nes po

1  —I. : Ikares bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai. •

NewYo
D’Annunzjo,sūnus garsaus ita
lų poeto, Su juo atvyko 24

mėse kariuomenę iki to1’‘o’ vęs valdyti. Jie tik gali pas-1 ma centralėj Europoj ir taip meistrįĮojiaivĮq dirbime.
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JIS DABAR JO REIKALAUJA, JUMS BUS 
REIKALINGAS BO KABEI.

Pirk Karės Taupymo Markes, Suvienytų Val- 
stiji) Valstybinė Paranka neša 4-tų sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. < 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų Vai-, 
stijų Taupymo Markes. įuč

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

Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! 
Tas padės laimėti šitų karę!

Jų galima gauti ir “Darb.” Administracijoje’

Galima pradėti taupymu 
tais. Perkant Suvienytu Vai-. B

r
JAMES M. KEYS

350 BR0ADWAY, _ SOUTH BOSTON, MASS..
Atsišaukite prie manęs šu visokiais telsmiškalu reikalais. Duo

du pilnas informaęijas kas-liuk Suvienytų Valstijų įstatymų.
Per kelidlikų metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su 

LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. Aš esu tokiame stovyje, . kad galite manimi pilnai užsltt- • 
keti. Visokius teismiškus reikalus atlieku šioje valstijoje.

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbėtojų lietuvių, rusų, 
lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti, geras pasekmes Ir išlaimėt! 
provą, tai paveskite man. Teiefonuoklte, parašykite arba pašaukite.

350 BROAIHVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

JAMES M..KEYS, \
• Tel. So. Boston SIS- ar So. Boston 600?

Jeigu vienas užimtas šauk kitų.

i
l

! Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją. J

v Per mano tarpininkystę galėsite prigelbėti

() Badų mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoj.
y K ♦

A PINIGUS PASIUNČIU Į RUSIJĄ ir siuntėjams pristatau Sberegatelnos kasos x
X knygutes ir parašus adresatų greitu laiku. . : ‘
? 4

Pinigus Rusijos pirkite™“™
NES TIKTAI AŠ PARDUODU PACAI. ŽEMIAUSI DIENOS KURSĄ. 

Tel. Ridi. 340.

Bankierius Juozas Kowaliauskas
Boston, Mass.1111 Salėm Street,

• • ■

1.

i

K

i

Prašome visų prisidėti prie suradimo 5000 naujų skaitytojų ”Dirbininkui”
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ittaa N 8o, Borton’o utarninkMi, krtragtii ir mibatamia. 
Loidžta Įm,- Šv.

. Pren'ūineratos kaina: ’;
Metams tris katlus savaitėje^.**.**■ • .83«00
Boatone ir apielinkėje metams 

t Užrubežyje metams..,•įffSį 

Sūbscription R-a t e b:

Boston and suburbs . . . ....... .—r.$4.00
imonths
Fdręign eouutriee yearly.,........;...

(The Wotker)
* ‘ , •

The Lithuanian tri-weekly paper. .

Pnblished every Tuesdhy, Thursday, and Satarday by St. 
Josėph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

“D ARBI N lkKĄ S”
*42 W. Broadway, Soutii Boeton, Mmį

<
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t KĄ DARYSIME UUOSLAI-darbas. 
' KYJE.

1

‘ . Suv. Valstijų kuro adminis- 
. tfacija, pritariant, prez. Wilso-
- uiti įsake, kąd dirbtuves, krau- 

fųyęSj teatrai, ofisai būtų už- 
dąiyti sausio 18, 19, 20, 21, 22 
jenomis ir po to -kiekvieną 
panedėlį per 10 savaičių. Taip

| ^įsakyta todėl, kad sutaupyti 
| anglis, kurių labai pritrūko. 
I , įr Žinoma valdžia ne iš gero iš- 
I. leido tokius įsakymus. Aišku, 
1.1 jog buvo tikras reikalas tą pa- 
I daryti, neš karės laikas, viso- 
f . kių dalykų reikia ir darbai 
r . turėtų eiti galvatrūkčiais. Bet 

mat skaudžiai pristigo- anglių.

/ Jei taip būtų vaasrą, tai
- galima būtų piknikus rengti ir 

R smagaus laiko turėti. Dabar
. žiemą kas kita. Bet reikia pra

simanyti, ką veikti liuoslai- 
iv ' kyje. O jo turėsime apščiai. 
H Reikia pasirūpinti su nauda 
^praleisti tą laiką. Reikia įsi- 

, gyti to, ko mums visiems la- 
/ Jai reikia—apšvietimo. • Tad 

Šitą liuosą laiką ir sunaudoki
te- pasiskaitymui gerų raštų— 
knygų, laikraščių. “Darbinin
ke” gausiai dedame visokių 
rimtų, gerų raštų- Pasiskai-

t

Š

. - . i

Ot tai gerieji tėvy
nainiai turėtų pasistengti-juos 
supažindinti su tuo, kas vei
kiama viešame mūsų gyveni
me, turėtų pasistengti pri
traukti juos prie veikimo, prie 
skaitymo gerų, katalikišką ra
štų.

Nereikia bijotis šalto oro, 
kad ilgiausias valandas pasi
vaikščioti, pasilankstyti. Tai 
bus į sveikatą, kurios mums, 
niekuomet nėra’ perdaug, o da
žnai permažai.
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| tykite jų su atsidėjimu. Pasi
skaitykite Įmygu. Gaukite jų 

i-.-/ knygynuose, nuo savo draugų, 
v išsirašykite.

1 Pabėgėliai ir nelaisviai, ku
rtė negauna savo kalboje raš
tų, tai be galo jų ištrokšta. A- 
pie tai jūs jau ne kartą turbūt 
ėsate skaitę. Matote kokia pa
laima yra laikraštis, knyga.

, Tai išmokite branginti juos.
Saliūnai, bolinės ir-gi bus 

. uždarytos. Tai ne vienas jų 
lankytojas nuobodžiaus namie. 

’ Turės būti namie visokie kito-, 
kie, kurie jokiame viešame gy
venime nedalyvauja. Tos il
gos šventės jiems bus nuobo
džios, vargins labiau, negu
, f M—
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APIE LIETUVOS REI
KALUS.

The Wilkes-Barre Record 
sausio -15 d. indiejo ilgą strai- 
pšnį apie Lietuvos reikalus. 
Aprašyta apie paskelbimą 
Lietuvos neprigulmybės lietu
vių delegatų Stockholme sau
sio 8, 1918. Plačiai aprašyta 
apie Dr. Šliupo veikimus Lie-i 
tuvos reikaluose. Informaci
jas suteikė adv. Lopatto. Pa- 
iiįformavo taip, kad rodos be 
Šliupo daugiau niekas nei ne
veikia dėl Lietuvos.

Ten pat cituojama pradžia 
adv. Lopattos straipsnio “Lit- 
huania, It’s Desires and 
Aims, tilpusią laikraštyje 
Joumal of Rače Development.

NEREIKIĄ NEPRIGŲLMY- 
BĖS.

Jau žinome, jog viename 
susirinkime socijalistai nubal
savę prieš Lietuvos neprigul
mybę linksmai .išsiskirstė. Po 
to aiškiai jie nekalbėjo apie tą 
reikalą. Dabar “Keleivis” 
prabilo. Girdi reikią šaukti 
pirmeivių suvažiavimą ir ap
tarti apie veikimą prieš nepri
gulmybę. Girdi geriausia lik
tis po Rusija, kur dabar soci- 
jalistiškiausia valdžia, visi so
tūs, laimingi ir bolševikai ap
teiksią laime ir lietuvius.
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motorai Boeton, ilso. on Jan.18,1918 
aireąuirM by the act of October B, 1917

Ši karė radūSLietayiusga- 
na sUpnais;neMūriut ta, 
tavim vis-gi įstengė parodyti 
pasauliui savo gyvybę; indivi
duališkumą ir tavo jėgas, kąd 
galės patys valdyties. Įsten
gė pakelti ir pravesti'Lietuvos 
nepriklausomybės klausimą.

Prūsų Lietuviai ir Lietuviai 
Didžiosms, užimtos Vokiečių, 
Lietuvos tarėjo dšti dideles pą- 
stangas, kadįtikrinti Vokie
čius iškelt Lietuvos klausimą 
iš vienos puses, o iš antros pu
sė^kad nepriimt Vokiškos 
mokyklos,’ niaukt seimą, iš
rinkt tarybą ir tt... ■ /' ;■ • 
*: Rusijoje Lietuviai-tremti- 

niai išpradžiųteikalavo tik sa- 
vyyaldos Lietuvai,""bet, karei 
bėgant, veikir jie, dar prie 
senokos valdžios, ^pastatė 
Mausimą Lietuvos nepriklau
somybes. Tobula Centro Ko
miteto organizacija ir taoj pir
mosedienose revoliucijos pasi- 
rodžiusiTautos-Taryba padarė 
ant Rusų visuomenes didelį įs
pūdį ir jie pradėjo' Skaitytis su 
lietuviai^ kaipo su tautą./

•’ Lietuvių komitetai Stoek- 
holme ir Šveicarijoj uoliai dir
bo. Konferencijos užsienio lie
tuvių Berne ir Lausąnnoj pa
statė reikalingumą Lietuvos 
neprigulmybės.. Lietuvos i ne- 
prigulmybės reikalavimus pa
skelbė ir pastarose dienose, 
kiek žinią, visų Europos Lie
tuvių atstovų suvažiavimas 
Stockholme ir pati Lietuvos 
Taryba Lietuvoje. ^
f Lietuvių ir Lietuvos klausi

mas ant Europos kontinento 
šiandien yra abelnai žinomas 
ir svarstomas. ,Ir Rusai, ku
riems per suvirš šimtą metų 
Lietuva prigulėjo ir Vokiečiai, 
kurie dabar tari Lietuvą užė
mę, derasi Brest-Litovske už 
Lietuvą, Lenkiją ir Kuršą, t. 
y. už Latviją. Trys tautos, trys 
klausimai, trys valstijos. Da
bartinė Rusų-Bolševikų . val
džia stovi už visų trijų tautų 
pat - apsisprendimo principą 
prieš Vokiečių imperialistus, 
kurie norėtų dar šiaip'bei taip 
Lenkiją prijungti prie Austri
jos, o Lietuvą ir Latviją prie 
Vokietijos, bet Vokietijos so
cialistų frakcijos 7 dieną šio 
mėnesio išsireiškė taip-gi už 
Lietuvių Lenkų ir Latvių ap
sisprendimo teisę.

Kitaip- stovi mūsų klausi
mas už Europos kontinento, 
kur, matyt,* mes esame men
kiau pažįstami.

Anglų premieras Lloyd Ge
orge, paskelbdamas. 5 dieną 
Sausio prieš darbininkų , unijų 
sisirinkimą karės tikslus iš 
Anglų atžvilgio, teisybė, Lie
tuvos bei Latvijos vardo nepa
minėjo, paminėjo tik Lenkiją, 
bet pasakė kad “dėl ramybės

raoį>'jau pusiau išrištą Lie- 
tayOfi ir Latvijos klausimą v?l 
idftttndyat Ant ko jie mes at- 
tafcomybųt 0 reikšmė Ameri
kos Prezidento paskelbimo juk 
yrn didelė! Nuo linosos Ame-. 
rikoe Lietuviai tikėjosi gausią 
didžiausią paramą •; į$ imui 
laisvės, 6 (dabar randa ma
žiausią pritarimą. Keno tai 
kaltė." - -• . - -

Nepaskelbįmas Lietuvių bei 
Latvių vardo tarpe privalan
čių atgauti laisvę tautų muins 
yra didelis smūgis, bet sakau, 
jis mus perdaug nebaugma,

Vakarą Europos yra reikalįn- 
MteratB«itoD,Wasa.onJ*n.l8,1918. a?

užverių Bąvyi^ visus grynai 
lenkiškus elementus, kurie 
prie jos ^nori prigulėti.1? * Mes, 
Lietuviai, dėl Lloyd George’o 
paskelbimo nusimingme, kad 
ten nebuvo pasakyta apie mū
sų tikimą, bet iiępąbugoine< 
Prie Lenkijos lietuviai nenori 
ir nenorės prigulėti, tai-gi bent 
iš tos puses, esame saugūs 
- Šaųėiū .8dieną'įPrezidantas - a _

Wilšori paskelbė kares tikslus 
Amerikos žvilgsniu. Kalboje 
prieš Kongresą gerbiamasai 
Prezidentas vardu Amerikos 
tautos, kaip, ^paprastai ir šį- 
kmt, iškilmmgai pranešė, kad 
Amerika visados; stoja “už 
principus teisybės visoms tau
toms ir' gentęms, būtų jos sti
prios ar silpnos, ir už jų teises 
laisvai ir saugiai gyvuoti,ly
gybėj šalę viena kitos.?

Taikos programą VI punkte 
gerb. Prezidentas stoja už tai, 
kadyisiVokiečiųJųžinitLKi^k 
jos kraštai (suprask. Lenkija, 
Lietuva, Kuršas) būtų evakuo
ti, bet apie jų tolesnį likimą 
nieko nepasako.

Toliau gerb, Prezidentas iš- 
siręiškia už liuosybę Vokiečių 
užimtų kraštų—Belgijos, Alsa- 
ce-Lorraino, Rumunijos, . Ser
bijos,. Montenegro,. stoja už’ su
teikimą absoliučiai liuosų au
tonomijų tautoms,; buvusioms 
po Turkais, apie tiuosą sutei
kimą autonomijųAustrijossla- 
viŠkomsioms tautoms; bet apie 

, Lietuvių ir Latvių tikimą ne
kalba. _____

. Punkte XI1L visatines tai
kos programo gerb; Preziden
tas- specialiai kalba apie tai, 
kąd “turėtų būt Sutverta ne- 
prigulminga Lenkų Valstija, 
kuri užimtų teritorijas, apgy
ventas neužginamai lenkų,* ku
riai butų užtikrintąs liuesas ir 
saugus priėjimaąpge jūrių, o 
kurios' politiškoji ir ekonomi
nė nepriklausomybė ir terito
rijos čielybė būtų gvarantuota 
tarptautiniais paktais.” 

Amerikos Lietuviai: kada, 
kaip išsireiškiau, Europoj mū
sų tėvynės, klausimas yra jau 
aiškiai pastatytas ir abiejų 
Lietuvoje kariaujančiųjų ša
lių, Rusų ir Vokiečių, supras
tas, tik neišrištas, tai neaiš
kiausiu, pasirodo, jis stovi už 
Europos kontinento sienų, ša- 
šalyse didžiausio demokratiz
mo ir užtarimo tautų liuosy- 
bės, o neaiškių neaiškiausia— 
Amerikoje.

Kieno tai kaltė?* Mūsų pa
čių. Kur mūsų platūs infor
macijų biurai, kur bulletinai 
ir rimta atstovybė? Kur surin
ktieji parašai? Kur vienybė ir 
rimta, plati sulyg momento 
veikmė?

Pamislykime: ką pasakys 
Europos Lietuviai, jei ši Ame
rikos Prezidento taikos dekla-

nerimaut^ tai yra gerb. Pre- 
zidento neaiškus išsitarimas a> 
pie Lenkų Valstiją, . “kuriai 
privalytų būti užtikrintas lino- 
sas priėjimas prie jūrių.” ‘

Ką tas reiškia? Beabejo, ka
da yra kariaujama už visų pa
saulio tautų liuosybės princi
pus, tas negali reikšti tvėrimą 
Lenkų Imperijos ir priskyrimą 
prie jų tautų, kurios jokiu bū
du prie jų nenori prigulėti,, nei 
jungtis.. Bet ką-gi tas reiškiat 

Lietuviai nerimauja. Eina 
apie jų likimą ir jų kaipo tau
tos,- gyvybę-. Eina apie Lie
tuvių sunkų laike visos šios 
karės darbavimąsi, kurie čia 
keliamąjį- klausimą Europoje 
išrišo ir užbaigė jau pradžioje 
1915 metų;J o kurs dabar vėl y* 
ra pradedamas kelti liuosoje 
Amerikoj. Pagalios, einaapie 
Amerikos Lietuvių prieš Euro
pos Lietuvius atsakomybę.

Paskelbimas karės tikslų 
dabar aiškiai eina tarp ka
riaujančiųjų valstijų- taikos 
derybos. Mes, Amerikos Lie
tuviai, kaipo šios šalies pilie
čiai ir kaipo Lietuvių tautos 
ir kilmės žmonės, tarime tie
są aiškiai sužinoti, ką mano ir 
prie ko kreipia mūsų senosios 
tėvynės ir mūsų brolių likimą 
Šios šalies politikieriai? Pir- 
mių pirmiausia Amerikos Lie
tuvių reprezentantai, geriau
sia atstovai nuo didžiųjų drau
gijų, turėtų matyti šiame da
lyke gerbiamąjį Prezidentą 
Wilsoną.

Kun. Jonas Žilinsiąs.

BEREIKALINGAS 
DŽIAUGSMAS.

Nesenai “Garse” p. J. G. 
savo straipsnyje turėjo šitokį 
sakinį: susispietę šliuptarniai, 
t. y. viduriniai, nei šilti, nei 
šalti visuomeniai elementai, 
kuriuos, anot švento Rašto iš- 
spiauti paprastai reikia.” Bet 
tame sakinyje įvyko kurjoziš- 
ka klaida—vietoj išspiauti, pa
kliuvo išplauti. Laisvamaniai 
ir socjalistai iš džiaugsmo try
ne rankas. Aha, šaukė, kata
likų spauda pataria pjauti ne- 
katalikus. Teisybė, jie nuda
vė, kad čia nebuvo klaidos, 
kad iš tikro šventraščiu re
miantis katalikų laikraštis iš
randa, kad galima piauti ne- 
katalikus.

Bet jei, neduok Dieve, koks 
nors katalikų veikėjas pana
šiai parašytų, tai tuomet lais-

vamaniai galėtų sušukti: 
**8hakė hand, katalikai. Da
bar. lygūs esame. Mūsų tėtu
šis Šliupas sakė kunigus rei
kia iškarti, o jūs sakote neka- 
talikus reikia išplauti.M

TOBOT ATSILYGINS.
• “Ateitis” skelbia, jog per 

pusmetį tarėjus! gryno pelno 
nęt $205M Reikia tikėtis, 
jog' atsilygins seniems šėrinin- 
jcams. Nuskriaustieji, kreip- 
kitės dabar į “Ateitį’* skolų. 
LB,S? CENTRO VALDYBOS 
POSEDŽIpFROTOKOI^, 

^Sausio 8 vai.
vaięatę “DarbininkoRedak- 
cijos kambariuose įvyko LDS. 
centro valdybos posėdis. .

Į posėdį pribuvo Šie valdy
bos nariai: Ji E/ Karosas, Ė. 
Virak’s, ■ A; F. Kneižis, Pr. 
Gudas, p-lė O. Meškauskaite, 
p-Įė P.’ Geležiutė, M. Žioba, 
kun. Pr. Juškaitis ir kun. J. 
Dobužinskas.

Susirinkimo posėdį atida
rė ir1 vedė pirmininkas J. E. 
Karosas. -

Pirmiausia perskaityta pra- 
ėito _ susirinkimo protokolas, 
kuris vienbalsiai priimta.

Toliaus svarstoma iš praei
to protokolo neužbaigti daly
kai. \ _

1. Fiūanšų knygos kuo
poms, jų reikalavusioms ir 
.užsakymus prisiuntusioms, jau 
išsiųsta.

2. Centro raštinėje ir “D.” 
administracijoje pageidauja
mom reformos ir tvarka užves
ta, o dabar, dar prie to, kaipo 
dapildymas nutarta, kad’ visi 
laiškai būtų atsakoma tuojaus, 
jei galima tai tą pačią dieną, 
o jei tą pačią dieną nėra gali
ma tai atlikti, tuomet neatbū
tinai laike trijų dienų nuo jų iš 
pačto priėmimo—duoti atsa
kymą.

3. Nutarta įvesti tokią tvar
ką, kad ant laiškų būtų pažy
mima kuomet jiė yra gauti ir 
kuomet ant jų diuotas atsaky
mas, kad reikalui kilus gali
ma būtų sukontroliuoti.

4. Nutarta intaisyti spaus
tuvėje tam tikras lentynas dėl 
užvedimo geresnės tvarkos su 
spauzdinamąja medžiaga ir 
kitais dalykais; išrinkta komi
sija iš A. F. Kneižio, M. Žiobos 
ir kun. J. Dobųžinsko.

5. Tos lentynos ar šėpas turi 
būti laike vieno mėnesio intai- 
sytos, taip kad jau ant kito 
LDS. centro valdybos posėdžio 
būtų viskas gatava.

Skaityta laiškai su įnešimais 
vice-pirm. M. Mažeikos ir dv. 
vad. kun. F. Kemėšio.

Tuomi ir užsibaigė pirmoji 
Centro Valdybos posėdžio sesi
ja 11 valandą vakare.

Antroji sesija.
Antroji sesija įvyko toje pat 

vietoje ant rytojaus, tai yra 1.2 
dieną sausio 1918 m. 2 vai. po 
pietų.

Į posėdį atvyko šios ypa
tos: J. E. Karosa, F. Virak’s, 
A. F. Kneižis, Pr. Gudas, O. 
Meškauskaite, P. Geležiutė,

kun. Pr. Juškaitis, kun. y. Do- 
hūžmskąs. . /.< J

Posėdį atidarė ir vedlė E. 
Karosas. *. / ;■

Svarstyta ' yaJtaryįMająę * 
posėdyje ūęužbeigti dąlykaį į, 

t(džiabų*f 
klaįshmš plakai ajfcyarątyta 
ir. g&ų&tai priaita išyar . 
dosį .reikUrdąugiau 'at; 
kreipti p sutvąrkyĮĘhą
.vĮs^^ąj^: •;< ‘į j

2/ Nutartą užvest dar yiė>- 
ną prię biznio vedifpo įrilen- - 
gyeęnes* kontrolės reikalingą. 
knygą. b .

3, Apie “Barbininkė” tu- 
rimo tobulinimą: Pripažinta, 
kad “Darhmįnlm” turinys ir 
išvaizdą yra geri, tiktai nutar
ta dar kaip ką įvesti naujo, y- 
pač smulkių trumpų žinučių 
dėti kodaugiausią.

Tam tikslui suorganizuoti 
specijalius skyrius korespon- 
dentų-rėporterių ir pagaminti 
jiems tam tikras blankas. * *

4. -Svarstyta apie agitaciją 
už LDS. auginimą. Pripažin
ta, kad agitacija yra reikalin
ga. Svarstant . aįiė įvairina 
būdus išrasta, kad reikalingi 
yra tam tikri lapeliai atspaus
dint. Tuos lapelius sudaryti 
ingaliota literatiškoji komisija 
ir kunigai : Pr. Juškaitis ir J. 
Dobužinskas,

Nutarta pavaryt didesnę agi- • 
taciją per organą ir stengtis 
išjudinti mūsų visus narius 
taip kad kiekvienas LDS. na
rys būtų kartu ir LDS. agitar 
torius ir organizatorius.

6. Skaityta atskaitos už tris 
paskutinius 19*17 metų mėne
sius. Atskaitos vienbalsiai 
priimta, tik išreikšta pageida
vimas, kad biznio peržiūrėjimo 
komisija jas prie progos patik
rintų.

7. Išnešta reikalavimas; kad 
smulkmeniškos atskaitos būtų 
visuomet siuntinėjamos vi
siems toliau gyvenantiems L. 
D. S. centro valdybos nariams.

8. Nutarta kad “ Darbinin
ko ofisas būtų panedėliais, 
serėdomis ir pėtnyčiomis at
daras nuo 8 vai. ryto iki 9 Vai. 
vakaro. Utarninkais ir ketver- 
gais nuo 8 vai. ryto iki 6:30 v. 
vakaro. Subatomis nuo 8 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro.

“Grįžimo į Lietuvą biuro” 
reikalai palikta seimo išrink
tos komisijos nuožiūrai ir tvar
kymui.

Dar svarstyta keletas svar
bių Centro ir biznio reikalų, 
bet apie juos centras nemato 
reikalo skelbti per organą. 

Posėdis užsibaigė 4 vat Vžp 
kare.

LDS. Centro raštininkas
F. Virak’s.

Dabar geriausias laikas gau
ti 5000 naujų skaitytojų “Dar
bininkui.”

*
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Laikraštis “Darbininkas” 
privalo rastis kiekvieno lietu
vio darbininko .skuboje.

1 Darbininkų klausimas Amerikoje.

DARBO PAMATAI.

*x“Su tavo veido prakaitu 
valgysi savo duoną, kol sugrį
ši į žemę, iš kurios esi imtas.”

< Šioji ištarmė yra duota žmo- 
'nėrns paties Viešpaties Dievo. 
!Ją’ Viešpats Dievas ištarė vi

siems žmonėms be jokio išėmi
mo. Kas tik gyvena šioje pa- 

•. saulėje,' arba kas tik naudoja
si žemės vaisiais, pagal minė

tų tą ištarmę, privalo dirbti. Šv. 
, į globas, sako: * ‘Žmogus gema 

 

®irbti, kaip paukštis lekioti.” 
.» I

i. - šv. Povilas dar. aiškiau tą 
intį išreiškia. Anot jo: “Kas 
edirba, tas neturi nei valgy-• I

Iv

.f/ Darbas yra tai dalykas ne- 
V.‘”/ tiMai’gamtos ir paties Dievo 
’ ’ ; įsakytas visiems žmonėms dir

bti palaikymui gyvybės, bet ji
sai apsaugoja žmogų nuo dva- 

’' sios silpnybių įr karta yra at- 
. Vj,. lyginimas Dievui iŠ nųsidėju- 
/> šio Žmogaus pusės. Dievas 
1 liepė dirbti . žmogui tuomet,

t .■ *•

. ' • tt

'■ v A*- * 1
■■Ą,.

kuomet jis nusidėjo. “Tesie 
prakeikta žemė tavo veikime, 
darbuose iš jos valgysi, o žemė 
vaisins tau usnis ir dyglius.” 
Iš čia tai darbas turi sau tvir
čiausią ' pamatą. Privalome 
dirbti, kad turėtume ką į bur
ną įdėti, kuom apsidengti ir 
kur prisiglausti. Tai paturalė 
gamtos tiesa, prie to kiekvie
ną ji verste verčia. Privalome 
taip-gi dirbti, kad atsilygin- 
tumem pažeistam Dievui. Dar
bas ir yra tai nuolatinė, sun
ki kova už laikinį Bei amžiną
jį būvį.

Šiais modernizmo laikais 
darbas nustojo nekuriu tų’ y- 
patybių. Jeigu kiekvienas ge
rai suprastų darbo pamatus, 
nesirastų tiek bedarbių, dy
kaduonių,tinginių, arba ameri
koniškai vadinamų “bomų.” 
Juk tinginiavimas yra lygiai 
didelė nuodėmė, kaip vagystė. 
Kas tai yra vagystė! Yra tai

saviems reikalams pakakinti. 
Tinginystė suvis niekuom ne
siskiria nuo šios definicijos. 
Duona, kurią tinginys valg$, 
drabužiai, kuriais prisidengia, 
pastogė, kurioje prisiglaudžia 
nekrinta iš dangaus gatavais. 
Tie visi, daiktai tai’ žmonių 
darbo vaisiai. Juos turėjo 
žmonės savo veido prakaitu 
padirbti__ Teisybė reikalauja,
jei kas jais naudojasi, savo 
darbu privalo žmonijai atsi
teisti. Kurie naudojasi jais, 
o nenori atsiteisti yra tai tra
nais, parazitais.

Į darbą daugelio, šiais ma
terijai’zmo laikais esti žiūrima 
kaipo į-paprastą pirkimo bei 
pr~davimo kontraktą. Nūnai 
nerasi, beveik, nei jokio žmo
gaus, kurs. viską pats sau pa
sidarytų. Jei jis pasidaro vie
ną kokį daįktą, tai jis turi jį 
parduoti, o pirkti kitus. Pa
vyzdžiui ūkininkai užauginą 
kokius nors vaisius, juos veža 
į miestą parduoti, idant galė
tų nusipirkti drabužius ar kit
ką, kas jo gyvenimui reika
linga. Pramonijos žmonės taip
gi išdirba .daiktus . kitiems.

• fc 1 k • • •

kitais. Todėl darbą nękurie 
supranta vien tik pardavimą 
darbininko žmogaus spėkų už 
tam tikrą sulygtą kainą, kaip 
nelyginant pardavimą, tavoro.

Kiti-gi iš dalies sutinka, kad 
.darbas yra tai kontraktas tarp 
darbininko spėkų ir užmokes
čio bei kapitalo, ale labai y- 
patingas kontraktas. Tiesų a- 
kyse mažai kuom skiriasi nuo 
kitų kontraktų. Panašiai ki
biems jie turi pradžią sutarty-' 
je, prižadėjime. Jis, sykį pa
darytas, tveria ypatingas tie-, 
sas ir priedermes. Tiesas,— 
darbininkui reikalauti užmo
kesčio, o darbdaviui žiūrėti, 
kad darbas būt nuveiktas. 
Priedermes ant darbininko už
deda teisingai pagal, sutartį 
padaryti,darbą; o ant darbda
vio, pilnai atlyginki už darbą. 
Jei vienas ar-kitas'prasiženg
tų prieš sutdrtj—padarytą 
kontraktą,—valstija, gali pri
versti atsilyginti? Valstybė 
priversdama, remia savo au
toritetą ant Dievo! ištąrmės, 
kad kiekvienas žmogus priva
lo dirbti ir tiktai prakaite vei-

pasisavinimas svetimo daikto . Taip ir daro mainais vieni sūdo valgyti duoną. ’

Darbo kontraktas yra tai 
žmonių įsteigtas pamatas dar
bui. Be to kontrakto darbas 
nebūt galėjęs taip išsivystyti, 
pasidalinti į tiek šakų. Tą 
kontraktą reikalas privertė iš
rasti. Jisai pilnai .sutinka su 
Dievo ir Bažnyčios tiesomis. 
Žmogui, turinčiam spėkas, o 
neturinčiam nuosavybės kapi
talo, yra leista išduoti tas 
spėkas, idant užsidirbus sau 
reikalingus gyvenimui daik
tus. O žmogui turinčiam 
turtus, neturinčiam-gi -spėkų 
juos naudoti, dauginti, teisėtai 
galima samdyti kitų spėkas. 
Nors ir atrodo, kad šis kon
traktas kaip ir kiti pirkimo 
pardavimo kontraktai, vienok 
jis skiriasi nuo jų. , Kituose 
perkami ar parduodami negy
vi arba materijališld daiktai. 
Darbo-gi kontrakte yra kalba
ma apie gyvą speką-enėrgiją. 
Kuomet darbininkas sutinka 
dirbti, jis atsiduoda savę ant 
nekųrio laiko darbdaviui. Dar
bininkas netampa savasčia 
darbdavio, kaip kad pirkimo- 
-pardavimo kontrakte. Jis 
dirbdamas kito turtą užsidir-

. i

ba sau pragyvenimą. Jis pri
stodamas dirbti sutinka su vi
soms darbo aplinkybėmis., Jei 
jos darbininkui netinkamos, jis 
valnas yra mesti darbą, o pa
sirinkti tinkamesnes aplinky
bes. Bet jei jis netur iš ko pra
gyvent, jis nėra valnas. būt be 
darbo. Jis priverstas savo 
darbą išnuomuoti kitiems. Y- 
pač šioje šalyje darbai labai 
lengvą esti pasirinkti. Tik ne 
taip lengva prisitaikyti prie 
atlyginimo už darbą bei gyve
nimo aplinkybių.

Darbo nuomoje bei kontrak
te visos darbo aplinkybės pri
valo įeiti: alga už darbą, ii* 
gumas valandų, greitumas ar 
nuovargis darbe, apsaugą nuo 
sužeidimo, sveikata, ligą ir net 
pati gyvybė. Jei ant tų visų 
darbo kontrakto ypatybių 
kiekvienas darbininkas ir dar
bdavys atsižvelgtų, tąi nebūt 
nūnai tiek bėdų, vargo, strei
kų etc. Bet čion ateina armiją 
bedarbių, kurie už bile kokią 
algą stoja dirbti, kaip tai esti 
laike streikų. Toliaus moterys 
stoja vyįų eilėsna^ Jos dirba 
už pigesnę bei mažesnę algą.

Negana moterų ir nepilname
čiai vaikai stoja darban. Ir 
taip vieni kitiems kasa duo
bes. Geri darbininkai privers
ti yra dirbti vos už minimalę 
algą. Tų visų įvairių aplinky
bių ‘delei—-darbo kontarktas 
negalimas visoje pilnybėje į- 
vykdinti. Bet vis-gi bandoma 
eiti prie to idealo. Abelnai i- 
mant, darbininkų luomas (pro- 
letarijatai) nūnai geriau stovi 
nė kaip kitados buvo. Ale to
li ne visi. Tai-gi belieka dar 
ir tuos likusius pakelti, ir pa
statyti nuomojimo spėkų kon
traktą ant tikrų darbo pama
tų.

F. J. J.
X.

' “ŽVIRBLIS’!
Nenuobodžiaukite dabar tu

rėdami daug liuoso laiko, o 
tuoj gaukite * ‘Žvirblį’ ’ ir turė
kite smagiausių vaalndų. Už 
sausio mėnesį tik ką išėjo. Vi
sokių pasiskaitymų gausybės.

Dabar ^žvirblis” iŠeidinės 
reguleriai prieš 15 kiekvieno 
menesio.

Vietiniai kviečiami ateiti ir 
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HARTFORD, CONN.
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■1 cJMBnrT, AĮMtyjSĮfTA. >Į?A-į 
s Bėlnviai pamatį tais-

aiišrų, nesigaili nei triūso,:
- O Aukų,^ k^d daų^au^id su- 
" rinkus skatikų dėl Lietuvos
Reikalų. Teisybė, mūsų mies- 

» W yriAidelis, tatp-gį
▼ių nemaža^ būrelis yra, aje 
IJtdaį kąd labai išsimėtę po vi- 
sų miestų, o antra, labai nesu-

mažai ••kę galima nuveikti. 
Ale yra ir tokių, kurie pasiro
do gerais tėvynainiais, , Yra 
^Htitos;F<uįdo 21-mo, skyriaus 
^kariai, kurie fam ,darbuojasi. 
Labiausia atsižymi Tr F. pirm. 
Jfeum L Zimblyš, iaip-gi^vičę- 
'pirm. J, Grigaitis, kasierius J. 
Pranckūnas ir-raŠt. J, Tamule- 
.vičius. Turėjo sušaukę T. F. 

' 21 sk. susirinkimą sausio 6 d.
1918 m. bažriytinej salėj. Buvo 
Išduotas raportas ir taip-gi bu- 
Vo priimamos aukos. Metinis 
patingas buvo gausingas au- 
komis. Po $1.00 aukojo: klie
rikas Ig. Valančiūnas, kun, I. 
Zimblys, J. Pranckūnas, B. Au- 
gaitienė, M. Ališauskiutė, D. 
Baubliuįė, J. Peledienė, M. 
Karpaųskienė, A. Juodeikienė, 
V. Bačiuniutė, V. Stasiūniene, 
T. Misiūnaitė, M. Skarųuskie- 
įįė< A? Petrošiūte. ApaŠtalys- 

. $ės Maldos Dr-ja aukavo $10,
Šv. Izidoriaus artojaus Dr-ja 
||1Q.OO, iš bažnytinių dėžučių 
-pirm, kun, Ig. Zimblys prida- 
yū $32.91. nuo vakaro, kuris 
buvo surengtas gruodžio 8 d1.’ 
1917 m. po .vardu Lietuvių Ka
reivių liko pelno $41.50. Į T. F. 
toliaus Sekančios ypatos užsi
mokėjo mėnesines mokestis.

. * Povilas Kuišis užsimokėjo 
už čielus metus $60.00, kun. I. 
Zimbliš $5.00, Jonas Gricius 
$3.00. Po $1.00: Z- Misiuniutė, 
jO, .Palionienė, J. Šefeltaitė. J. 
Tamulevięe ir Anast. Klišaitė- 
po 25e. Košt. Jukniutė $1.25..- 

Sykiu viso labo- įplaukė per 
susirinkimų $193.66.

Prie kasieriaus nuo seniau 
radosi $6.34.

Ir tokiu būdu pasisekė su- 
iaryti pilnai $200.00 ir tuojaus 
pasiųsta į Centrų kaipė Kalėdų 
Dovana.

Dar meldžiu tų, kurie nesa
te užsimokėję, ateiti ant susi
rinkimo ir užsimokėti.

Reporteris.

. ■ •
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HARTFORD,iCONN.
F Lietuvon laisvei. '

6 & sausio čia buvo svar- 
bios prakalbos'šurengtoB T K 
33 skyriaus, kalbėjo p. J. J* Ra- 
manatiakas iš So. Boston, Masą 
Taip-gi.kalbėjoir Vietinis gerb. 
klebonas kun. JAmbotas. Buvo 
renkamos aukos. s ’

Aukotojų vardai;
•B; Povilaitis $10; kun. J. 

Ambotas įr J. Levinskas po $5. 
- Po?$2.00: B. V-

: Gailiūnas, O. Tumienė, P. Juot- 
snukmtė, J. Patęekis, M. Pa- 
teckaitė;^. Paleckisįr A. Kar- 
lešinskas; . , .

Po $1.00: B. Baltulionis, Ch. 
Jacob, S. T. Babraučius, J. I- 
vanauskas, M. Valavičius, Jie- 
va Butnoraitė, J. Poteliunaš, 
P, Elijošiuę, S, Stukas, P. Iva
nauskas, V. PetrūkeviČienė, V. 
Varkada, P. Žėkas, X Balčiū
nas, X Bernatavičius^ T. Ko
ris, J. Matulevičius, S. Kal
pokas, A. Andirilaitis, S. Kel
melis, J. Mačioniš, J. Siniaus- 
kiutė, J. Lątvinskas, S: Pus- 
mbskas, (?) J. Žukauskas, S. 
Bajoras, A. Kelenas, O. Gali- 
naitė, Andr. Bundziukas, A. 
Miežienis, J. Burba, J, Mockus, 
V. Žilvitaitė, T.Buividžiutė, A. 
Urbonienė, E. Hick, V. Luko
ševičienė, P. Lukoševičius, K. 
Angislauskas, V, JakubaviČius, 
J. Mančinskas, T. NakruŠaitė, 
A. Badžius, . P. Gumbulevičius, 
M. Vizgaitis, E. Runizis, P. Ži- 
buda, V; Vilaišis, J. Jiginskis, 
A. Kašiuba, A. Krenčialis, V. 
Gailiušis, J. Ridikas, K. Kar- 
puska, J. Remeika, X Mor
kevičius, A. Mūzotas, J. Lauč- 
ka, M. Blazdaika, S. Veršį- 
las, A. Barusas, M. Povilai
tis, S. Mickas, B. Rašclensky, 
P. Juozaitis, J. Daukšiutė, P. 
Mikalauskas, M. Mikalionis, 
M-Tamošaitė, O. Šimakaus- 
kiutė, V. Kašėta, T. Špėlis, K. 
Kručkas. Viso $153.35.

Hartfordiečių suaukota Ka
lėdų Fondan $900.95.

Reiika tikėties, kad Hart
fordo skaitlingos dir-jos da- 
baigs iki $1.000. . •

T. F. 33 sk. rašt. A. J. P.

Utim Imkmijofi pasirodytų su

M S. & Komisijos valdyba: 
; . F. Ivanausku, pirm;

finu taŠti 1 ’ 
Jl špeiienė,nutarimų rašt 
P. Labanauakaa, ižd. 

baltSor^md.
K Baltimorės tūpusioj žinu

tėj * No. $ Š. m. a^sifenkta 
su teisybe. Skaitau reikalu 
Šiek-tiek atįtaisyti, nes kfctaip 
būtų didelis pažeminimas Kal- 
timoriečių. Čia dar taip lietu
viai nesielgia > kaip kad juos 
Nęvytis - perstato. Matyt jis 
neprimatė,, kad iŠ 120 ' ypatų 
pripilde pilnutę svetainę, kuri 
talpina apie 5(X) ypatų. - * 
. Nevytis rašo apie kokius ten 
bolševikus, Vyčiams užmetinė- 
jiniųs, ii^ ’5?^ai iferdkeliii- 
■gi.-- 1- . , ; - ■

, Aš Čia nėrašysiit\yfep para
pijos šnsirinkimo, nes f aidižini- 
fų daug-vietos.. Bet p; Nevy- 
Čiui statysiu kelis klausimus, 
ant kurių turi teisingai atsa
kyti. Klausimai imti iš jo pa
ties korespondencijos ir kiek- 
yįenąs vertas $100,00. _ , _____
, 1) Ar per susirinkimų buvo
pilna .svetainė žmonių! .

2) Kas ten buvo, per bolše
vikai, kaip dideli buvo jų susi
rėmimai ir kas sake, kad : Vy- 
Čiai,nereikalingi -ir kad jie 
mums nieko -gero neduodalU

3) Ąr klebonas sakė, kad 
Vyčiai per-vienus metus su
rengė tris teatrus ir'koncertų!

4) Ar kas daugiau apart 
jūsų pastebėjo susirinkime ko
kių ten bolševikų galvijiškų 
riksmų ir koks . bolševikas 
klausė p. Bučnio, kodėl negali 
prigulėti visas lietuviškas jau
nimas prie L. Vyčių?

5) Keli bolševikai “išruni- 
jo” iš svetainės neužbaigus 
susirinkimo!

Jeigu du'trečdaliu buvusių-r 
jų ant minėto susirinkimo pri
pažins, kad šie visi užmetimai 
teisingi, tai aš aukauju tautos 
reikalams $500.00.

Teisybę Mylintis.

NEWYORKCUY.
Sausio 5 d. buvo New York’o 

apielinkės lietuvių R. K. mok
sleivių vakarėlis, N. Y’ko Auš
ros Vartų, parapijos svetainėj. 
Su pagelba Brooklyno ir New 
Yorko Vyčių,. Moksleiviai su
rengė gana puikių programų?

Veikalėlį- “Nepadėjus nėr 
ko kasti” atliko šie artistai: 
Limta Žydas — J.‘Matulaitis; 
Aleksys — Juozas Simonavi-

OjąttSSCūkVMi

UO Seminarijos aukštinio. Pri
buvo jamp&gelbonkLJ. Simo- 
navičiu<,,iv. Juozapo Semina
rijosauklėtinis.

Vietiniai 12-oš kuopos Vy
čiai, rengiapuikų, vakarėlį, ku
ri® bus sausio, nedėlios 
vakare 8 vai. Lošimas bųs-pa- 
rapiojs svetainėj,. 568 W. Broo- 
me Str., Kviečiame visus New- 
Yorko ir apielikės lietuvius aL 
rilfųiterti?. .• j :

/' / A. MATUTIS,
i • ■ •- /

SO. MANCHĖSTER, CONN.
Sausio 6, 1918 buvo T. Fon- 

lo 92 sk. prakalbos. Visi bū
ro pilnai užganėdinti. Buvo 
ulošta monologas, keletas de- 
deniacijų. Viskas išėjo gerai, 
’askui sekė prakalba p. J. J. 
lamanaUsko. Plačiai paaiški

no apie Lietuvos vargus, apie 
os neprigulmybę ir kaip būt 
:alima jų išgauti. Buvo ren- 
;amos auko į Kalėdinį Fondų.

Po $5.00 aukavo: A. Alubis- 
as, A. Balčiūnas, P. Vasiliū- 
as, J. Vaznonis, K. Kupčiū- 
as, M. Stasinskaitė, A. Kovas 
: Lovose Kovienė.

Po $2.00: A. Aleūskiutė, P. 
jnbrasas, Z. Jakaičiukė.
Po $1.00: E. Petraitienė, O. 

[akauskaitė, V. Strugienė, P. 
'amošaitis, P. Ambrozienė, J. 
[otiejūnas, F. Motiejūnienė, 
. Dovidaitis, J. Alubiskas, S. 
rigas, P. Morutė, J. Amūra
is, X Tamošaitis, A. Morukas, 
. Lendraitis, A. Kranauskas, 
. Zakaitienė, A. Brazauskas, 

Vaznonis, L. Mikalauskas, 
Rašimiutė. Smulkių aukų 

1.60. Viso pasidaro $67.60.
P. Ambr.

SHEBOYGAN, WIS.
Nilo apsigyvenimo pas mus 

.^rb, kun. P. Bučio, Šios kolo- 
; jos lietuviai katalikai ėmė 
\bai kilti. Tikybinis ir tauti- 
? į susipratimas labai pakilo. 
• is daugiau atsįranda aukoto- 
; ’ Lietuvos reikalams ir labiau 
k lysta katalikiškoji Jitetatū- 

. Dabar turime apgailestau- 
įį kad iŠ mūsų, tarpo išimamas 
t’lus veikėjas J. Mickeliūiias. 
/iri eiti armijom Jis tprė-
’ valgpmųjų daiktų krautuvę.W ' ’ -
s.n
L
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' Sheboyganietis.
rf . -v '' .. v*r r

K. S. S. Komisijos raportas.

Čia pažymėsime kas už kiek, 
išplatino katalikiškų knygų ir 
laikraščių laike KSSL

Petras Labanauskas už $4.85, 
A. Pateckis $3.85, M. Šimaus- 
kienė ‘ $3.40, A. Mačiulienė 
$2.65, A. Vieraičiutė $4.95, P. 
Ivanauskas už $1.46, A. Urbai- 
čiutė už $2.20, M. Karaliūtė už 
$1, A. Špelienė už $7, J. Rut
kauskas už $2.10, M. Pateckai- 
tė už $29.25, M. Bubinaitė už 
$1.30, V. Verigiutė už $3, T. 
Buivydžiutė už $2.75, A. Kučas 
už $1.30, V. PetrūkeviČienė už 
$5.92, M. Kručkienė už $6.05, 
P. Lukoševičius už $1.25, M. I- 
vanauskiutė už $1.30,1. Narvy
das už $1.80, O. Džikięnė už 
$2,70, P. Gelažiutė už $9.60, K. 
Tamošiūnas už $3.45, P. Juot- 
snukiutė už 55c., P. Mikalaus
kas už 25c. Arba viso išplatin
ta katalikiškos spaudos už 
$103.93.

Galima sakyti, kad pasek
mės neprastos sulyg mūsų ko
lonijos. Tų visų padaro sutarti
nas veikimas. Dar reikia pa
stebėti, kad minetoj komisijoj, 
daugumas darbavosi ir vedu
sių, kaip vyrų taip ir moterų, 
kas parodo susipratimų ir pasi
šventimų pasidarbuoti dėl gė
rovės savo tautos. KSSK. su
sidėjo iš visų Hartfordo kata
likiškų dr-jų. Tai reik A pri
pažinti, kad visi prisidėjo prie 
to švento darbo. Taipgi draug 
prie to viso prisidėjo gerb. kle
bonas kun. X Ambotas* Prie 
kiekvienos progos jis aiškino 
geros spaudos naudų, raginda
mas prie skaitymo, platinimo 
ir f ėmimo. Ir ant toliausi prie 
kiekvienos progos bus platina
ma gera spauda, '"v

Būtų pageidaujama, kad ir
* -f. '• ■

o*

J

' T "I. ■-1 "ii3   - - ,

čtas; ' Gabry® ftnleckus; 
Alapšy*
V. Barzdaitis; Aatanšs J<^ 
-na®. Bmepavičiua; Branys

Paulionią Visi rį$e® gerai 
atliko, ypač Kazys, Gabrys, Žy
das, ir Jurgis. ' - •

Visas to vakarėlio užmany
mas, išpildyųias įr galutinas 
pasisekimas tai darbas klieri
ko Jurgio A- Pauliuko; Šv. Jo-

Išbandymas.
i . C-.'-v

BALTIMORE, MD.
Baisios, dvigubos lenktynes.
Savaitė atgal p. J. Yasįliaū- 

skas gauna nuo p, K Pakšto 
pranešimą, Jog atvažiuoja- su 
prakalboms ir. aukų rinkti. 
Tuoj atmušti plakatai ir pas
kleisti. Paskelbta, ‘jog bus 
sausio

• Štai ir tautininkų plakatai 
pasirodo ir jų prakalbos ren
giamos tų pat dienų Įr kalbės 
visų gerb. kum J. Žilinskas ir 
p? Naruševičius. • ‘ Katalikai 
kreipįašisuprašyniu_įLkun.Ži- 
linskų, kad tėiktūsi ir pas mus 
kalbėti. Gerb? veikėjas .sutin
ka. Atmuša nųujūs plakatus, 
jog katalikų ^prakalbose bus 
gerb; kun, Žilinskas. . *

Abi pusi nerimauja; r Abie
jose •» pųsese geri kalbėtojai. 
Bet katalikų salę toli, p .tauti
ninkų arti lietuvių apgyventų 
vietų. Užtad mūsų prakalbos 
po pietų, o jų vakaTe. Štai 
prakalbų diena—kvotimai. At- 
pleŠkėjo^kalbetojai. Piiblikds 
pas katalikus api'ė .40i).

Rengėjai ir kalbėtojai džiau
gsmingi. Bet dar labiau nu
džiugo, kuomet pasipylė au
kos. Kai ėmė šnabždėti,popie
rines, tai tik spėk jas'glemžti. 
Penkdolerinių, kaip paklodžių 
paklota 40, keletas dešimtdo- 
Ierinių. O dolerinės lėkė, kaip 
rudenyje lapai nuo medžių. -t. ■

Suskaito—randa $362.00 su 
viršum. O štai vyčių kuopos 
kasininkas K. Žvinklyš per 
salę dybu, dybu ir žlegt $25 
ant stalo. Tų~padaręs įr eina 
iškilmingai, lyg vainikų užsi
dėjęs.

Bet štai spakt-spakt eina per 
salę • p-lė; A. Bajoriutė. Ir 
džingt ant stalo $43. Tai nuo 
Moterų Sąjungos ,8 'kuopos. 
Pagriebusi nuo vyčių vainikų, 
eina sau. Reikia dar dadėti, 
jog ši panelė nuo savęs drėbė 
$15. O kitos sųjungietės kaip 
va p-lės .M. Mondraveckiutė,
. . ■ ■ ‘I

r Matukaičiutė, seserys ČeČer- 
kiuteS’po penkinę. ;

■ Nežinia ar vyčiai apsileis. 
jie b&isįaį smarkūs. Turbūt 
dar ienktyhiuoš su Moterų Są
jungos kuopa. S^jungietės tur
būt nesupyks, jei pasiundygiu 
vyčius ant jų. Vyčiai sukirs- 
kitę. ... , 1
. 7 Kitos draugijos ir-gi neke
tina ųpsiieišti.. Štai šv. Kazi
miero ir šv. Jurgio dr-jos—tai 
senos dr-jos. Jos turi gražias 
uniformas. Nei kaizerio- gre
nadieriai negali jų bytyti. 
•Tos dr-jos ne vien .lietuvių iš
kilmių apvaikščiojimuose buvo 
papuošalu, ’ bet ir svetimtau
čiai jas kViezdavo. Žiūrėk , ar 
bažnyčios pašventinimas ar 
seimas, tai kazimieriečiai 'ir 
jurgiečiai ūsus išpūtę, lyg Ge- 
dimino . laikų vyčiai ir maršuo- 
ja. * ' ' ■ ' • J

' Todėl ir sųjungiėtės tūri ap
sižiūrėti nuo tų vyrų. U-gi dar 
D. L. K. Vytauto dr-ja, P. Šv. 
N. Prasidėjimo dr-ja, dar JiDS, 
kuopa, blaivininkai. ; Į.

Dabarturiine$450. Balkų 
nereikia darytį/ gal bus -tūk
stantinė. . ■.

Gerb. kun. Lietuvninkas da- 
girdęs, jog parapijonys gau
siai* aukojo, pats paklojo dvi- 
dešimkę< r. - / L .

Bet indomiausias aukotojas; 
buvo vaikutis 9 metų amžiaus 
P. Akelaiti^. Jis patiesė penk- 
dolarinę. , •

Tai lenktynės tarp saviškių. 
Na, b kų jūs manote, broliai 
katalikai, apie,tautininkus. Ar 
manote, kad jie bytino mus. 
Sulyg jų pasigyrimų jie turėtų 
bytyti. Juk jie mus katalikus 
žemina, pravardžiuoja, nesusi
pratusiais vadina, Roinos tar
nais ir tt. Girdi 'jie tikri tėvy
nainiai. Tai kų jie sudėjo tų 
dienų? Žmonių buvo apie tiek 
pat. Aukų sudėjo apie $170. 
Dar-gi mačiau, jog iš manda
gumo ir katalikai dėjo.

T®, kų broliai tauškininkai, 
atsiprašau, tautininkai—lygūs 
su lygiais?

Ašara.

Įstojusiems Į kariuomenę Hetuviami jaunuoliams abkoja
' AutoJr^ięiu

O ten ant kertės susispįetęs geltonplaukių būrelis; iŠ ku
rio vienos linksmįos, o kitos gan nuliūdę^ šokinėdamos, tarpe 
sųvgiSneknčm<)jasi* »\ . ;

V ~ Tad-gi, tavo širdukas tave apleis!— pratarė puikio- 
Oiįyde;, / /'
~ Na-gi, ir tavo meilužis panašiai,pasielgs!—atšovė pa- 

raūdusi Barbė. j.. ' . • ■
— Bėį^gi drauges,—atsiliepė rimtai Eleonora—girdėjau, 

kad Lietuvos Vyčių liūopos, nariai surengs; išleistuves ’ mūsiš
kiams Jr^ugmns, tai-gi, mes visos,4 kaip vytės,: 1 turime nuo jų 
inėatšįlĮJįė ir įirivaięaūę bent kuomi pasirodyJfu r t-.

— Puilaai sumanė Ęleonora,—-tarė . Juzytė, pritardama 
Eleonorai,—prisidekime mes visos Vytės prie jų išleistuvių it, 
kad juos pagerbus, kiekviena mūsų privalėtų prisegti puikių 
rožę ir dalyvauti programoje^ s .

• — Puikiai, labai puikiai!—pritarė kitos..
O ko tu, Stepone, tokia nuliūdusi!—užklausė'kitos, 

patėmiję'Steponę gailestaujančią. r
— Visai apie, piane nesirūpinkite,—atsake Stepone.—Jei

gu Zigmas nepąsiliuošuotų, tai aš būsiu pirmutinė, kuri pri
sirašys.  į Raudonąjį Kryžių. -

Tokios tai buvo kalbos ir pašnekesiai vienų sekmadienį 
ptiė šv. KazimiercLparapijos bažnyčios, kuomet buvo užbaigta 
pamaldos bažnyčioje, mat, po pamokslui klebonas buvo išskai
tęs vardus Vise tų,? kurie tapo pašaukti stoti į kariuomenę ir 
tij, kurie buvo pasidavę liuosnoriais.

.. IŠLEISTUVES.
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Iki šiol turi 462 narių.
CASH PINIGŲ TURI DOLERIAIS .....................................38.000
CASH PINIGŲ ARBA KONTRAKTŲ.RUhLIAIS ....62.000 rub.

Viso paniitidčjlmii yra ant SHrtrJi Hhnto tūkstančių dolerių.
AMĖRJKOif JJETVViA!: Jei įnylltč tėvynę, norite prlxi(lGtl prie Mior- 

gitnlzavbno lnlsvon Lietuvos — ruAykltė^ prie Llcturoa žemes Banko.
Norite papelMti imkentPJusleins nuo kurėš broliams ntsistutrinti trio-. Į 

baš, nusipirko gyvulius, norite juos Ir vls>j Lietuvį išgenėti syk) nuo iy- . 
<lų ir kitų svetimtaučių — ruRykitės prie lieturos-žcnies Banko.,

Ir tie kuriems tėvynė nerūpi, kurie meilūs artymo neutjaučiute, d ome
nyje turite tik savo nnudij ir pelnę. Ir tie niRykitės prie Lietuvos žėinPs^ Bttit- 
ko.. Pelnę turėsite, kbklo fla niekad neturėjote,. 6 sykiu, ir nenorėdami, ‘ tiĮ- 
nešite Lietuvai ir lletųyianis nniulij. ' . • '

Vienus Sūrus, Lietuvos žemes Banko kainuoja 30 dolerių, <lū gentį 100 , 
dolerių ir tt. RaSykltės po keletu Serų. Daugiau Sūrų daugiau naudos. ■

■^ūral neSa kasmet procentų arini dividendas. Sūrų vertė meta j mėtų di
dinasi, kapitulai k|la. Taip yra visuose bankuose, taip bus ir mūsų bituke.

Didžiausių vienok uždarbi turėsime IR mainymo pinigų.. kuriuos mums 
vistiek Syki reiks’ mainyti.1 Dabar už 100 dolerių galimu gauti apie 300 11d 
oro rublių, Už 200 dol. apie 1.000 Iki i#)p rublių. KemriėtUfcita uždarby*!

:.Nors tųomt.pasinaudokime 19 Šios karės. Kad ir rizikuoti, .tai jau vertu.
PrlslraRant, bent dali uu>kestiet< reikia tuoj Įmokėti, Gerinus" {mokėti 

pusę. Daugumas prisiunčia ISsyk jlsijs pinigus, kad reikiant gnlltiia būt tuoj 
mųlnytL . •

Lietuvos žemFs Banko valdylmu priguli: Jona's Ir kun. Tanias
žllinskis, p. AI. IV. Busįi. Jų trijų vardais pinigai yru dedami j bankų 
rantp trasi Co. of Kete York‘.,i Prižiūrėtojais urba tru^tee»’ais ym; Kun. 

t Petkus (Brooklyn, N. y.).. Ir adrokutas įlatuseiėleh (81b Broad Str., Ne- 
vrark, ‘ . r'* • ' >

Klausiant Informacijų lulškus ir prislbnčiunt pinigai teikia siųsti Žilio 
adresu: i .

Rev. Jonas Žilinskas
50 W. Sbtth St., So. Boston, Mass.

b .

Salės vidus puikiai išpuoštas įvairumais ; raudonos, baltos ir 
žalios juostos j^ėjbtkrptėjo f skersai ir, išilgai salės 
daug plevesuojančių .vėliavų, didžių ir mažų: tai jau Šičs ša
lies, tai jau Lietuvos, mūsų Tėvynės, prie to gi ir Lietuvos 
Vyčių- vėliava plevėsavo. Paveikslai Vytauto, Gedemino, 
Keistučio, AVashingtono, Lincolno, Wilsono ir kitų kabojo, 
ant sienų; išilgai*-salės didis stalas, apkrautas, visas Skaniai 
kvepiančiais gardumynais ir gėliųrpluoštai jį puošė. Mat vis
kas prirengta jauniems mūsų kareiviams. V

Tai būspuikiai Surengta išlęiptuvių vakarienė! j
O jaunimas ir visi—rkaip seni, taip ir jauni šnekučiuoja

si, tariasi. Tiktai kur-nekur matyti nuliūdę nekuriu motinų 
veidai. Mat, joms reikės persiskirti gal ant visados su...

Staiga visas klegesys, pasiliauja, tvarka ir tyla užvięšpar ... 
tau ja. jį netrukus pasigirsta Lietuvos jp Lietuvos Vy
čių himnai ir visi sustoję klausosi, o galingasai himnų aidas 
jų širdis lyg užžavi ir inkvepia juos kokiu tai galingumu ir 
susivienijęs jų garsas, rods, sustiprėja ir platinasi ir kįla ir’ 
skrenda iki-pat mėlyno dangaus, kur skrajoja mirksiančios 
žvaigždės ir skrieja ir platinasi ir pripildo jėga, galybe ir vi
sų akis kokia tai spėka, rods, pavyliuos ir jie,- rods, šį pasaulį 
jau pamirš, jų jau nebėra... Bet greitai tas viskas užsibaigia, 
gale pranyksta ir, vien tiktai prakilnus žavėsis, lyg atminimas 
užsilieka ir virpa jų mintyse ir širdyse.

Ir tvarkiai artinoji kiekvienas prie savo kėdės. Klebo- 
nas-gi palaimino Dievo dovanas ir susėdo visi paskirtose savo 
vietose.

• Buvo tai malonu, įspūdinga. Pradėta puikiai šnekučiuo
ti; dalinosi likimu, būsiančiais įspūdžiais.

O geltonplaukės, papuošusios savo galvelių kasas žalio
mis rūtelėmis, linksmai pašokdamos, bėginėja nuo vieno galo 
į kitų, stengdamos kuomi nors patarnauti ir prižiūrėti, kad 
nieko nestigti} mieliems jų draugams jaunuoliams, kurių ne
trukus nebeteks ir nebematys. ' •

Čia-gi nuošaliai Jonas įsižiūrėjo ir įsmeigė savo akis į 
mirksiojančią “Žvaigždutę,” o jinai jį paguosdama meiliai nu
sijuokė ; gaila, labai gaila Bus jam su ja persiskirti ir lyg nu
liūdo.

— Tėmykite, kad klebonas tiktai nepamatytų!—perspė
jo Jurgis tai pastebėjęs.

Bet tuo tarpu iš šalies pasigirdo balsas:
— O kas bus pirmutinis, kurs nutvers kaizerį!
Ir visi pasipylė juokais.
— Kas-gi, o kas?—klausė žingeidžiai kiti.

— Tai atliks mūsų Onupras!—atsiliepė vienas iš jaunųjų 
ir paaiškino:—Jis tai buvo Vakaruose, rods, Kansas valstijo
je ir kaipo “cow-boy’as,” jis pataikins nunerti kaizerio gal
vų, nes jis puikiausiai pataikindavo užnerti virvę buivolui ant 
kaklo i? tuomi nugalėdavo tų milžinų žvėrį. •

— Mes parodysime tam Viliui,—atsiliepė kiti,—kurs nori 
šeimyninkauti užimtoje mūsų Tėvynėje ir užgrobti mūsų tė
vų turtų ir skriausti moteris ir nekaltas merginas.

—.Parodykite,. kaip jam reikia ant'svieto gyventi!—pa
sigirdo iš kitur.

— Mes tai pasielgsime, kaip reikia,—atsakė kiti.
— Bet-gi bus tai didis kraujo praliejimas!—suaimanavo 

kas-žin-kas iš šalies.
Ant tų žodžių, rods, visus apėmė baimė, o nekurios moti

nos net apsiašarojo, lyg jausdamos, kad jų sūnams reikės lie
ti kraujų. v 1

— Viėinok už žmonijos gerbūvį ir mūsų Tėvynės liuosybę!
- - pridavė, rods, ramumo senio Tarvido balsas.

- — Vis viena: daug bus užmuštų, daug sužeistų!—atsilie
pė keletas giliai atsidusę.

Beveik ko ne visi kaž-ko giliai už'simintijo, o tuo tarpų Zig
mas, prisiminęs senovės bočių maldos lyg himnų į dievaitį Per
kūnų ir ji sekdamas, garsiai užimponavo:

Žmonijos ein’ .stoti 
Už laisvę kovoti 
Dėl brangios Tėvynės, 
Mūs’’ sužiedotinės.

— PerkUne, dievaiti, 
NemuŠkie žemaitį 
Narsuolį lietuvį, 
Kursai už gerbūvį

Bet trenkie į Prūsokų ,
Žaibais didž-dievų Galybes: 

, Pagelba bus didoka
; * Narsuoliams mūsų tvirtybes.:

• '•■ (Toliaus bus) 4
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imi8 ADVOKATAS J 
PaĮta^rt* mokai*

. mUveHatda. ' 
UitUn*a.ftaniapa provą vUsoaa !Į
9312 Land Tltle Bulldlng, 

Br*sdą fifc^itout8t< 
BKLL KK0MS!

Offtao 
Kamą _ 

1212 »RIB AVĖ.. 
r PHILADBLPHIA, 

f.L8<>.Bo.ton27O/ > į
DR. JOHN MicDONNELL, M. D.j

Ofiso valandos: - — B
Rytus iki9 vai, ■
Popietylit 13 • • I

vakarais 6 iki 9 ‘ • B
536 B^ądway, So, Bočton. 'B
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visos dainos patiko publikai, 
net po keletu karty turčjo at
kartoti.’ -V te • ’■*

Solo diaiiiavo p-lČ A. Narin- 
kevičiutč, pp. X Vaaritis ir B. 
Rūta, , ■

Duetą puikiai atliko p-les A. 
JtarinkeviČiute ir A. Kalinaus
kaitė ’ -j., ■ , te •'

Ta^uokėįralinkspa^^Md*
II

X. Konevi&iiitė/. X 
Grąbijoliute, X Antanėlis.
.•; Publikos prisirinko suvirš 
200. Vy&iį topą skiria 
pelno į Kalėdinį Fondą.

t . Reporteris.

• Mmjoš^MąDiMos vei

kimas. ‘Pereitą ęubatą Marijos 
Vaifelią Dr-ja gpriįąuke savp 
naują mokytoją: p-lįą O, Pfb- 
iasįuteį
GOciutes fr J; Motiejūno. Vai
kučiai turės gerą progą prasi- 
lavinti ir, galima tikėtis, kad 
trumpu Taiku pasidaūgins na- 
riij skaičius. • • /' -

-'te '/V
Perrity ĮfeĮiiyČioš vakarą 

Municipal Buildinge buvo Šo
kiai ; Bostono Kolegijos. (Šo. 
Bostono skyrius) Jaunimo pri
sirinkoapie 300.

Vietini žinios
' ■ ■9

V * ’ —SI.||-.I||Ą| I

(ReporterioPraneiimai)

Vyčių vakaras. Nedalioje,
gausio lį d. atriboo Vyčių 17 
kuopos vakaras. Tapo suloš
tas veikalas 44Ant /slenksčio 
naujo gyvenimo.” Aktoriai 
vaidino: Jonaa Kalvaitis, dak- . t .., fy a »■ & -n xr- x . » . ,. t nes mum deklematonar: D* Kvtaras pragėręs savo gyvenimą^- /■ - •

, P. Miliauskas; Petras * Žy
mantas, namų šeimininkas—A.

. Bendoraitis; Magdė, jo žmona 
—Z. Gurkliutė; Kazys Šalvis,

J Kalvaičio jaunystės draugas— 
J. Markelįonis; Ona, jo žųio- 
na—S. Geeiutė;, Petronė kal
vienė, Kazio motina—V. Lu- 
kauskaite; Rožė Gibaite, ■ Onos 
sesuo—A. Kazlauskiutė; Juo
zas, jaunas bučerninkas—J.

• Motiejūnas.
’ . Aktoriai visi puikiai atliko 
savo roles. Linksma, kad atsi
randa nauji lošėjai, kaip štsy- 
kį pasirodę naujos' žvaigždu
tės: panelė, A. Kazlauskiutė, 
V. Lukatiskaitė, Z. Gurkliutė, 
S.1 Geeiutė. Matyti, kad mūsų 
scena pradeda kilti.

Tarpuose grajino p. J. B. 
Strakausko orkestrą. Šv, Pet
ro parapijos choras dąinąvo^

xiniy$wiiitt*iiM^ rannfr* 
Irimas Pereity ketvergą Blai
vininką 49 kuopa laikė jpv? 
mėnesinį fiuiirinkinaą. . Buvo 
tąriamoe apie Blaivybės Š«r 
vaitą, apie vakarą ir teatrą 
“Palocius ant ežero, dngnote 
kuris bus. vaidinamas sausio 27 
d- :

- i»-i<i:.^-nįQįy i*........... . •

Medelio je 9 vai. iį ryto ėv. 
Petro parapijos įjažfiyčibje ”W. 
po palaidotSsz . Aa. Steponas 
Bušma. Gedulingas mišias at
laikė vietinis kloty. km£ T. jM- 
įinskas. Šv; Jono ^angėlto 
Dr-jos Šeši vyrai ėjo prie gra
bo. jpai ilsisi a,a, Steponas ra
inio je žedielėje. .

Nedaioje 2:30 po pietą )>až- 
nytinėje-svetainėje buvomėne- 
sinis susirinkimas šv. Kazi- 
miero Prijos: ' Natija valdyba 
matyti, pradėjo sjnafkįai dar- 
buoties. ‘ ; ’’ . ! • •' '* - *te’ • • ■ - /■:■ /

. ■ ■ • ■ r' r * 

VSeto^to pasižadėjo
Aukoti iki karės pabaigos:' M. 
Kilmoniutėy M. Kvekšiene, L - 
Stankąitė, Z, įtelvidaitė, Ona 
PovilaviČiute. . te *.

A. Muraška, : .. 
* . *T. F. 11 sk. fin. rašt.
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i SVALIOS PRAKALBOS. 

Bm iMUfo 90 A 1918 m. 
ST.tfškėParapijo. Salįje

Fifth. 8^*t,So. Boaton, Mm*.

■ ■ .7 ■ ““
Rengia ALRK. Mot. 8^-gos 

- M lraopa, ’ . •
Kalbės garsus kalbėtojai ą* 

pie įvairius mūsą £yveiįimo 
reįįcalUB.; • . .

* r <_ -.f ♦♦ ’. ■ . -I

Taip-gi bus nemažai įviaį- 
rią pamarginimU- te . / ’ 

?\KvxeČto^ visua p ypatin- 
gūi moteris susirinkti koskait- 
Itygiausią.-

. m.000' ŪPO ■

, ■J^iį^ iĮSvąro Stulgą S lyę- 
svaroSx ^paniūrimas? padarė jį 
to.^TOatampoemieto 
drąugijoj4/ Bet,. susierzinimo 
priežastis yra Visai prasta. Vi- 
duriai hetyarjtoj.- Pyktis gręi- 
tai gęsta ^sveikame ^žmoguje, 
blogiausias ūpas išnyksta tuoj, 
Wp tifc tiilv^tetsitaiso. . 5M- 
nęr’sAmerican Elixir of Bitter 
Mine atitaiso blogą ūpą. Jis 
išvalo? vidurius, prigelbsti vir- 
škimmui; sugrąžina apetitą, fr 
sustipriną visą organizmą. Jis 
prašalina nerviškumą, galvoš- 
kaudį, iiėmigą, stoką/ energi
jos ir prašalina jums sukietė
jimą,’ ^aevidškinimą fr tt. aKi- 
na $1.10. Aptiekose. Kode! 
nuolat būti pilnu skaudėjimą 
ir kančių ? Reumatizmas, neu
ralgija fr lumbagas yra blogi 
priešininkai, bet Trinerio Li- 
nimentas atitolina juos. Jisai 
yra.taip-gi puikus vaistas nuo 
išsisukimų; išsinarinimų, suti
nimų ir it.; Kaina 35 ir 65 e. 
Aptiekosė. Krasa. 45 ir 75c. 
Joseplr'/Triner Co. Chemikas- 
-išdfrb^ąš: 1333-43 So. AsĖ- 
land avė.,. Chicago, UI.

4 . Rengėjo?.

G

BUS STATOMA SCENOJE DIDELIS VEIKALAS—3-ją V EIKSMŲ DRAMA (Gužučio)

“PALOCIUS EŽERO DUGNE,”
’ šis veikalas bene pirmą sykį bus loštas Amerikoje. V eikalas gražus—atvaizdinantis 

XIII šimtmečio Lietuvos gyvenimo vaizdus. Aktoriai visu smarkumu mokinasi-rengiasi 
prie perstatymo, o režisieriai . naktimis mažai miega, kad ti k tinkamiau parengus sceną ir 
parėdžius aktorius. Tai-gi kada buvo užganėdinta publika, .o kada ne, bet šį kartą tikrai 
bus užganėdinta. Kviečia RENGĖJAI.
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DOVANOS!
>
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nvo ADMtimmuGuoa.
“Darbininko” ofiaas pana- 

dftliaia> ąerędomto ir pčtny&o- 
mis atdarąs £ vak ryto iki 
9’vai’ vakare.

Utarninkaią ir ketvergais 
nuo 8 vai. ryto Bri 6:3Q.vafrvi£- 
kąro. ’/ < . '. .

I Subatomis nup S'val, ryto 
iki 10 v^. yakto* ? -

• Kadangi dabartiniulaiku vi- 
mĮBtJugoą utoloM a«gW;

tai. fr mes i 
turimė tą daryti.

; Jfrrtęme ribąnittoą prietejty
fr rem^ją-’Stt visokiais taiką- ■■■ 
Tais kreiptis nurodytomis . va
landomis,, . j
> ■ “Darbininko” Admin.

DABAR LAIKAB NUŠI- 
| RIEKTI. LIETUVIŲ DARBI- 
NINKU KALENDORIlj 1918 
M. KAINA 25 CIįNTAI. 1

■c— i • • - - ■ - r■f ’. - - r

; TeMYKITE!
Reikalinga vyru fr mer- 

L giną moklnties; barberlo 
amato. Darbą gausi vl- 

"T’ Bados. Klausk Informacl 
>JjU:.r 

JŠMULKŽTIŠ, 
Gto&e “Barber School 

jįjg — 8rd Avonuc,' Piittburgh} Pa.

«
— /'C

■ j ■ .. .t •" • .v ■ ’’, y

; Reikalingas vargonininkas 
lietuvis kurs galėtų vesti cho
rą ir mokyti vaikus, Algą'nuo 
$50 $6Q aht mčuesio apart in- 
eigų. Atsišaukiant antrašas:

SILVER CRECK, PA, .
'■ 4 - V' 1 , : " l’ ■ • ; - _

PRISIDĖKITE PRIE SU
RADIMO 5000 NAUJŲ SKAT 
TVTQJŲ “DARBININKUI,”

SOUTH BOSTON, MASS. U 
-TEISINGIAUSIA IR GE- o 
RIAU8I1 LHOTVIiKA !

AFNIKA 11
Sutaisau receptus su di- o 

džiausto atida, nežiūrint, ar o 
tie 'receptai Lietuvos ar Ame- | Į 
rikos daktarą. -Tai vienatį- < Į 
nė lietuviška aptieks Bostone į * 
fr Massachusetts valstijoj, j [ 
Gyduolių galit gaut, kokios j j 

g ti^ pasaulyj yra -vartojamos. 2 
Galit reikalaut ,per laiškus, o j 

į aš prisiųsiu per ezpresą. S

! į K KDLAUSKAS i
o . • < i

i i Aptiekorins fr Savininkas i * 
! Tel So. Boston 210J 4 ir 21013. !! 
I 226 Brdadway, kampas 0 St., j!

4 GAUSITE TEISINGA IR 
prielankų PATARNAVIMĄ.

PBAŠOMN ATKITIIB PRI8IŽIŪBETI 
MŪSŲ KAINOMS. 

PIGESNES KAINOS NEGU 
4 { PAS KITUS.

Jeigu norite kad Jūsų šluba 
būtų papuošta naujausios ma
dos 'rakandais, tai nieko ne
laukdami nusipirkite iš

LITHUANIAN FURNITURE 
COMPANY,

tffi W. Broadtcaji^^.

SOUTH BOSTON, MASS.
f 5 k

Tik ant trumpo laiko.

Pristysk $3.00 ir gausi laikraštį 

“Darbininką” 3 sykius į savaitę per 

visus metus, o L. D. Kalendorių 1918 m. dykai.
Atsimink^ kad Jūsų draugas arba draugė gavus (ęs) to

kią didėlę dovaną džiaugsis per visus metus. ' ‘
Išpirk Money Orderį šiandieną ir‘tuojaus siųsk šiuo adre

su: 1, te
P. S. Bostone ir apielinkėje $4.00; užrubežyje $4.25.

M 99

242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigą.

Rakandai pirmos rūšies ir kai 
nos labai žemos.

Frank R. Richmąnd, 
374-378 Broadway, So. Boston

t

. Jeigu nori ganti LMtnty 
Dafbininkų Ęalendorių 
m. dykai, toj nieko naiaukd*. 
mas siųsk $3.00 už prenumera
tą ifDąrbininko*tą i 
didelę dovaną dykai,

Jeigu jąu esate; skaitytojų 
^Dąrbnnnko,0 taiųžruėyk ki
tam ir gauri tą ddvąną dykai.

* « * + » * «. »* ą ' ,

Geriausia ritėta pirklmiri paa
K, M ŽEMAITĮ. ;

Ąg ūžiąlfcati puikią rirgtUtiVą 
nlų ir paauksuotų daiktų, llilp t&l: 
lalkrodžlų, laikfod61ių, Žiedų vyrllkiji 
moteriškų ir šllųblnlų. Talp.gL daugy- 
bų kitų tavorų deimantinių žiedų ir tt, 
Kas pas mane perka, tai vsuomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorą 
ir darbą aš visuomet gvarantuoja 
Taisau laikro^žlu«^:dldąllus ir mąluą 
laikrodėlius Ir jewelry.

K. K. ŽEMAITIS, .
877 N. Main Str. Montello. Mau.

• - • ■-į - ' ? •' 
NUSIPIRK MOSTUS - 

TAI BUSI GRA2US I Ją išdirba 
Mentholatum Co.' Prieš eislaat gult 
Ištepk veidą mosčia per kelta- Va- 
karus, o padarys yęldą^^ru lr skataČlĮa 
baltu. Toji mostis išima plšmua 
raudonus, juodus arba šlakus lr pra
šalina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dežutčs 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
slyst Ir stampomls. fAbjmkus, te
P. O. Box 88 Holbrook, Masa.

*

TEL. BACK SAV 4200 ~ '

DR. F. MATULAITIS
Ofiioadyno* Gk'do viepklae Ilgas
1-8 P.M.7-9 P.M. Priskiria Akiniu*.

419 Boylston St, Boston, Miw.

I
 PIRMO ’ KLESOS

DANTISTAS

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

nauju išra ibių.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. w: L REILLY
469 Broidway,So. Boston,Mist; 

PRIK DORCHESTER ST.

Valandoe 
nuo B va!, ryti, 
iki 8 vai. vakare.

l vi. įgilinąs aidimus h
1210 S.BroadSt, Philadelphia, Pa.K
Physician and Surgeon (lietuvis gvdy-Į
[tojasir chirurgas pabaigęs Indianos i 
Universitetą) Gydo visokias Ilgus vy j 

Fru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Į Ofiso valandos: 941-rito. 24 po piet. 7-9. 

vakaro. Nedalioms; 941 rito 14popiet.

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinšt ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Tąipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. Znd St., PMladolpMa, Pa.

o

n Si

Nėdlliotnia 
ouoIOval, ryta 
iki 4 vai. vakare.

& Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) .

Priėmimo valančio*:
Nuo2ild 8 popiet. Nuo 7 iki S vakare 

509 BROAIAVAY Cor. G ST, SO. BOSTON.
Te!602S.B.

į
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Y Su bent kolda chroniška, nervą arba 'šiaip kokia liga, kuri relka- •
Y *1111111 specialisto pa.trnavlmo. • 4
A. ------------------ --------- ------- KTJR galesitb ją SURASTI. 4

PradA tte tiesiai eiti Sveikatos keltu.
Ofiso valau-* 

9 valote iki* 

4 vai. po pie
tų. 4

Vakarais. 4 
nuo 6 vai. iki4 

8 vai. . . 4.
Nedeliomis < 

10 vai. ryte < 
iki 2 po pietų.

Jums išeuzanilua vtinas nieko“ ne kaštuos, jeigu Jus Ola gjtly- 
Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Juais tikrą

T 
T t 

T 
T t 

T *t Su bent kolda chroniška, nervą arba 'Šiaip kokia liga, kuri relka-
V lauja specialisto piu trnavlmo.

ieškokite: pagel mis ten, kur galėsite ją surasti.
T
V 673 Wa^ 
J* hington si 
t 

r arti Boyls- 
f

ton st.

iantaj

♦J> bq. 
•?
V gMfr Sit&S. vriuo U4JHMimvao iqvj»uuiw r
-J^/Izlšką sti.vj ir padša Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lšąėl-. 
Jkhgs Jus nuo kanAlą ir kitur negero gydyiho.
| Daug metų praktikavęs. Paskiausieji lr geriausieji gydymai— / 

VmedikaliAki.tr elektriški. Naujausi'Ir geriausi prietaisai. .Visko .
V kas geriausia sergantiems,. ,
♦♦♦ AR JUS KBJN0IATH.

Nuo silpnu nervą, skaudanšlo-nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
X malto širdies mušimo, silpnu plauOlu, apsnūdimo, sunkaus junti- 
tmo, gaivos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
Į sąnariu, ulcerlo, žaizdą, katunv užkimimo gerkles, nuo zkaus-
V mų viduriuose arba nugaroj, geidlės skaudėjimo, apvilktą lieiuvj,
Ykonstipactja, reumatizmo skausmu arba spaugų? šią ir daug kitą . 
♦♦♦Ilgų, nuo kuriu matosi pirmas p.sergėjimas, nustoti sveikatą Ir 
^tvirtumą ant. visadoB. . *

AŠ gydžiau vyrus ir moteris per. daug metų. Vienas atsllanky- 
JL mas pas mane užgiuiPdiuB Jūs Ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
| kad aš pasiekiu • tiek geru pasekmių J trumpą laiką gydy- 

AŠ gydau tik tikrą priežast) UgdėJr silpnumai pranyks. AtSV 
M minkite., kad pasitarimas yra absoliutiškai veltoj- 
♦te , Ateikite pas mane tuojaus, jeigu jums reikia gydytis. Ukvib- 
& kimša ligos yrą pavojinga. Nei vieni? lig* nė stovi ilgai be veikimo.

X Dr J. H. KENEALY ,
*? 673 WA8HINGTON 8T .
X Antrai dury* nuo Gayoty Thėfttre, Botton, -Mmb.

SERGANTI 

VYRAI IR MOTERIS 
EIKITE PAS MANE!
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