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True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Jan. 25,1918 
as reąulred by the act of October 6,1917

PASIRODĖ KO NORI.
Petrograd. —- Rusija turi 

atsižadėti Kuršo ir visos Pa
baltikos, d jei ne tai vokiečiai 
atnaujina karinius veikimus ir 
už savaitės užims Revelį. Taip 
apreiškė vokiečių delegacija 
Rusijos atstovams Lietuviškoj. 
Brastoj paskutinėj sesijoj. Pa
daryta pertrauka derybų iki 
sausio 29, idant duoti progų 
rusams apsvarstyti vokiečių 
sųlygas. ’ _

Pranešimai apie sesijų nu
rodo, jog vokiečiai aiškiai pa
sirodė ir atvirai pasakė savo 
reikalavimus. Ukrainos dele
gacijos sekretorius davė pra
nešimus apie derybas. Prane-, 
šama, jog Rusijos delegacija 

' paklausė, kokios yra galutinos 
taikos sųlygos Centralių Vals
tybių.

Gen. Hoffman, vienas vo
kiečių delegatų atsakė ir ištie
sė žemlapį ir nurodė kokiomis 
vietomis turės būti nustatyti 
rubežiai tarp Rusijos.

Tas rubežius eis nuo Fin
landijos užlajos į rytus nuo 
Moon Sound salų iki Valkų, į 
vakarus nuo Minsko iki Lietu
viškos Brastos.

Tuomi pilnai atskeliamas 
Kuršas ir visos Pabaltikos pro
vincijos.

Paskui rusai paklausė, ko
kie bus rubežiai į . pietus nuo 
Lietuviškos Brastos. Gen. 
Hoffman atsakė, jog apie tai 
kalbėsis tik su Ukraina. Ka- 
menef, delegatas Rusijos komi
sijos, paklausė:,

“Daleiskimė, jog mes ne
sutiksime su tokiomis sųlvgo- 
mis. tai kų jūs tuomet darysi
te?”

Gen. Hoffman būk atsakęs: 
“Tuomet savaitės bėgyje, mes 
užimtume Revelį.”.-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Jan. 25,1918 
as reųuired by the act of October 6,1917

TIKISI taikos.
Berlin, sausio 24. — Vokie

tijos imperatoriškas kancle
rius, grafas von Hertling, sa
vo prakalboj Reichstage šian
die pasakė, jog jis tebeturi vil
tį, jog taikos derybos Lietu
viškoj Brastoj ūmu laiku ir ge
ru būdu pasibaigs.

• • - - 1 * 4 f • •

APIE LIETUVĄ.
■ , c

“Le Temps” gruodžio 19 d. 
' rašomu apie lietuvių klausimų, 
-Trumpai atpasakojant štai kas 
pasakyta:

Lietuva buvo padalyta tarp i
Rusijos ir Voldetijos. Bet Hę- į KAIP BOLŠEVIKAI NUGA- 

nepersimaine. Ateita-jJŲęHONINĄ 
ke prieš mtekmę, . lietuviai a f > r . ~
supranta, jog Vokietija netu-| Paryžiaus laikraštis Matin 
ri tikros simpatijos prie lietu- indėjb Jš Petrogrado kores- 
vių, lietuviai nori savo’ šaliai pondencijų,' kurioj akyvai ap- 
pilnos neprigulmybės. Į rašoma, kaip pasiutę bolševi-

Šiandie lietuvių arba ,pla-1 kai nugalabino gen, Duchoninų 
čiau tariant pabaltikos klausi-Į vyriausių ^Rusijos armijų* va
rnas yra svarbesnis, negu kiti. I da. . žmogžudystė įvyko Mo
ję i Baltika tektį vokiečiams, hileve, kuomet bolševikai pa
tai būtų pavojus Finlandi jai, Į ėmė vyliausias kvatieras. . 
Danija^ Švedijai -Pabaltika flenerolas htfvo vagone, ap- 
yra turtingas kraštas ir pato- kuri snk}n6josi 
gus. vokieci, kolonizavimui. pasekėjii.kareiviai. 
Nežiūrint j nutenojimus der- milms sav0
lmga žeme liko, bet mihįar-. t„ ykg kareiviai> « 
d? reikes atstatymui krašto. tai nžmtišime/, pridgjo šaxt. 
Lietuviai eidami prie nepn, ie a
gu mybes,. yra padėję vilti KrvIralko hciiševiklJ vadas> 
talkininkuose ir pnesmasi vo- - 0,0
kiecuj manevravimams. Dilchonin atsisakė

DARBININKAI K0NTR0-pas^me: ,
LUina PASATTT.T “Tegu jie sau eina so_vęĮ-
LIUOS PASAULĮ. |ni Tegu,užmuša mane!”

New York. - Charles Seh- Suzvi^bg vieha Mka^ pas. 
wab, prez. Bethlehem Steel k; Gen. Odineev nuėjo
koiporae) jos, apreiškė savo - nupl?š5 epoletas
kalboj bankiete, jog jau neto- ir išmetg juog boiševikams it 
Ii tas takas, “kuomet žmones alkapiems dūonos. Bol.
darbmndnj klesos žmones ie .^^ pagriebę sudraskė j 
nuosavybes-kontrpliuos pa- gmohls Po to būrys 
šaulio likinų. ■ įpuolė į vagoną, pagriebė gę-

., Bolševikišką s ntimentą nerokli pečių ir įstūmė ant 
reikia imti domon,sake| _________ _ _ _
Sehwab, ‘ ‘ ir labai netolimoj a- 
teityje mes turėsime žiūrėti į £1 ____•___ «
darbininkų išrišimui dabar ^llCl rA]|| 
svarstomų ekonomiškų klausi- <**>11 VillllLKlJ 
mų. Aš nesu vienas tų, ku- ’ —
rie berūpestingai pavestų sa- Trne translation filed with the post- 

, , . . master at Boston, Mass. on Jan. 25,1918vo tlirtllS pakėlimui žmonių, as reęulred by the act of October 6,19J7 
bet aš esu vienas tų, kurs įsi- SUKILIMAS PRIEŠ 
tikino, jog darbininkas valdys BOLŠEVIKUS.
;r juo greičiau mes tų aiškiai London, sausio*24. — Žinios, 
pamatysime, tuo geriau bus ateinančios per aplinkinius ke- 
mūsų šaliai ir abelnai visam liūs, aplenkiant bolševikų cen- 
pasauliui. zūrų, nurodo, jog smarki

--------------- kontr-revoliucija eina sostufej 
LAIKRAŠČIAI PAKĖLĖ ir jog smarkūs susirėmimai 

KAINAS. , eina tarp bolševikų ir anti-bol- Į
New Yorko visi dienraščiai Į ševikų jėgomis, 

parduodamieji po lc. pakėlė 
kainas ir ims po 2c.

f

Londone prasidėjo pardavi
mas arklienos. Vienas mėsi
ninkas pradėjo pardavinėti 
valdžiai patariant.
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platformoj. M pasirčdynf^ 
sukėlė govėdų ir ėmė klyktiL
- ““Užmesti jį. Kerenskį ir 

Kornilov. istrūkorz O žmohes; 
kaip šis tuoj turi būti-užinuiš-. 
ti.” . - 7* ' / . ; 7; •

Govėda dūko vis labiau. 
Krylenko jų stabdė, bet jo bal
so niekas negirdėjo. Viena®. 

; jurininkas ’ nuo jųiaištininkiško 
skraiduolio Aurora priėjo ir 
trenkė kumštini generolui ir 
tas parvirto. Dar atsikėlė j o; 
veidas buVo aptekęs’* krauju. 
Bandė kų tai pasakyti, ' bet

’ t

.»> >

epole- tuo tarpui tuzinas durtuvų jį 
jei ne, pervėrė: zGoVėda paskui ląvo-

nų' spardė; mindžiojo, dras
kė. Galojl visus drabužius nu- 
draske; nepastatė nuogų prie 
vagonok ’BoIševikai tuomet vi
sai pašiutb, juokės ii* tyčiojo
si, kaip^iablūdėliai. Kių tik 
nu^i^^ųi- pradėjo mesti į 
lavonų! .

Korespondentas rašo, jog 
daugiau negalėjęs žiūrėti į tų 
padūkėlių darbų ir turėjo pasi
traukti-

/________
Petrograde suareštuota virš 

poros tuzinų ypatų. Jie suo
kalbį darę prie bolševikus val
džių.

KONFISKAVO SVETIMUS 
TURTUS.

_ Amsterdam. —. Bolševikai 
konfiskavo dalį Rumunijos pir 
nigų, sudėtų Maskvos banke. 
Kisineve bolševikai konfiska
vo Rumunijos karaliaus vaini
ko hrangmenas. Iš Kišinevo 
pabėgus Rumunijos karalienė 
Marija į Jasus.

„a—.
< Maistė administratorius 
Hooyer taiso įsakymus įvesti

Vatsi^oM' kžrhfę^duon^ 
Visiems diioiios, kepėjams bus 
■įędkyta * sumažinti kvietinius 
iįi^tufc Ant 25 jįuėš. o jų vie- 
ion^m^šyti niginių, miežinių, 
ryžtai nrba kitokių. Tas įsa- 
kymas hetrukūs* bus paskelb
tus. Taip daroma dėlto, kad 
sbitapyti kviečius, kurių rei- 
kiA gabenti talkininkams. s , 

“Toks įsakymas mažai lies 
lietuvius, nės lietuviai varto
ja' ruginę duonų.

**-

M
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SVARBIAUSIAS DAIKTAS 
MAISTAS

Petrograd, sausio 23. — Po 
išvaikymo Steigiamojo Seimo 
žuvo viltis, kad .' greitai susi
artins besiprovojančios Rusi
jos partijos, o visuomenės do- 

’ma tuo tarpu atkreipta į visiš
kų štokų'' duonos šiaurinėj 
Rusijoj, .štokų maisto abelnai, 
iškrikimų, transpprtacijos ir 
pirklybįnės stagnacijos dėl už
darymo bankų

t . ’ * *.

TRUMPESNĖS ŽINIOS;
f ' Vokietijoj patvino 
įęėr sunaikino, mieąįįjĮtmer-
nehfeiin. y

f'* ' .

Danžige buvo statomas milri" 'T'?’‘k 
žiniškas garlaivis 
Buvo jau bebaigiamas statyti, 
bet užsidegė ir padarė nuosto
lių Už $250.000. '

» ——----------------— i-

Philadelphijoj buvo užside
gus George Brooks Public mo
kykla. Kai virto siena, tai 
užmušė tris gaisrininkus, 0 
13 sužeidė.

Maskva, Petrogradas ir ki-

»-

Mažne visi traukiniai Pet---hB 
rograde ateinantieji prisikimi ] 
še kareivių. Langai didžiumų# ‘ | 
vagonų išmušti,- kad įleisti - j. 
tyro oro į prikimštus vagonus, <

Buvusieji bankų darbinin- 3 
kai Petrograde ir Maskvoj at-. J 
sisako dirbti po įsakymais 'iš 1 
Smolno instituto. .

Bolševikų agentai atlupinė- ; 
ja privatiškas bankuose skry
nutes ir konfiskuoja auksų ir J 
sidabrų.

’Strytkariai ir žibinimo dir- « 
btuvės turi vis sustoti dej. sto
kos anglių ir kuro. O kai stryt- 
kariai eina, tai taip kareivių / 
ir pabėgėlių prisigrūdžia, jdgt į 
lūžta ir trūksta. Maskvoj, ■ 
strytkariai blogesniame pade- ■ 
pjime, negu Petrograde. . J 

Kareiviai ir įūrita^ai; S 
rinėj Rusijoj virto pedlioriais ta 
ir daro ekskursijas į sodžius. . 4 
Sugrįžta-į miestus'su duon** 
mėsa, i taboka, cukrum. 
nors miestų sandėliai tušti, Ik 
gatvėse yra kareivių eilės, kUHt 
rie už augštas kainas parduo
da maisto. 7

• *

Rusijoj po mažai duonos tetu
ri.

Petrograde dabar leista tik 
po evertį svaro duonos ant dio- 
nos i^ maisto komisija Pasky
rė, kad vaikai, mažiau trijų 
metų amžiaus gautų po kiauši
nį savaitėj.

Bet tas paskyrimas nieko 
nereiškia, nes nei už jokius pi
nigus kiaušinių negalima gau
ti. Komisija taip-gi nuskyrė, 
kad vaikai nuo'3-12 metų am
žiaus gautų po pusę svaro mė
sos. ant mėnesio.

Novgorode ir kituose šiau- 
rinindse miestuose vietoj duo
nos vartojama bulvės, bet Pet
rograde jų svaras 18c. ir retas 
kas tegali jų pirktis.

Šiandie sustojo visi pasažie- 
riniai traukiniai, idant būtų 
galima kuodaugiausia maisto 
atgabenti iš Siberijos ir pieti
nės Rusijos. Geležinkelių dar
bininkai tebdirba, bet loko
motyvai ir vagonai visai išgve
rę, o besibastanti e ji kareiviai 
po risų šalį reikalauja pir--laimė kasykloj ir 80 mdnįėrhj/*Į 
miausia juos gabenti—tas vis- užgriuvo Gyvasties gelbėtojai 
kas paraližuoja transportacijų. bando juos atkasti.

JAMES M. KEYS
S50 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.. riĮ

, Atsišaukite prie manęs su visokiais teismlškats reikalais. Duo- «E 
du pilnas informacijas- kas-link Suvienytų Valstiją -Įstatymų* •£ "

Per kelio likę, metų esu prityręs ir turgjęs visokių reikalų su Į t 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts vai- | U 
stijoje. Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užslti- j Į 
keti. Visokius teismiškus reikalus atlieku šioje valstijoje. j i

Turiu gerų prityrusių vertSjų arba pferkalbėtojų lietuvių, rusų, n
■ lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti ajras pasekmes ir IšlaimSti . į 

provų, tai paveskite man. Telefonuoklte, parašykite arba pašaukite, į • 
350 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. J!

JAMES M. KEYS, |
Tel. So. Botton SIS or So. Boston 600. -a* ’

- Jeigu vienas užimtas šauk kitų. ®

r

ELIZABETH, N. J.

Konferencijos.
t Sausio 27 d., nedėlioję čia 

prasidės konferencijos visoms 
Jau lietuvių kolonijoms žino
mo mokslavyrio, veikėjo ir 
kalbėtojo kun. Dr. A. Makau
sko. Apie jo konferencijas 
nėra kų daug rašyti—tik pami
nėsiu, jog ned. sausio 27 d. po 
sumai paaiškins apie “Vaikų' 
auklėjimų.”

Panedėlyje, sausio 28, 8 vai. 
vakare “Ar žmogų pagimdė 
beždžionė?” 1 .

Utarninke, sausio 29, 8 vai. 
vakare ‘‘ Ar yra Dievas ? ”

Seredoj, sausio 30, 8 v. vak. 
“Blogų raštų skaitymas ir to 
vaisiai.”

Ketverge, sausio 31, 8 vai. 
vak. “Socijalizmas,” jo istori
ja, teorija ir kritika.

Pėtnyčioj, vasario 1, 8. vai. 
vak. ‘ ‘ Inkvizicija. ’’

Subatoj, vas. 2, 8 vai. vak. 
“Atsakymas į klausimus.” 

Nedėlioj, vas. 3, 8 vai. vak. 
“Augščiausias žmogaus tiks
las ir ar sunku jį pasiekti?”

B.

>

>>

SEPTYNIŲ VALANDŲ 
DARBO DIENA. \

Amerikos Darbo Federaci- ; 
jos prez.' Gompprs sako, jog ! 
reikia įvesti septynių valandų. ’ 
darbo dienų, idant sutaupyti 
anglis. Įvedimas švęsti, pane- L 
(lėliais es’ųs visai netikęs būdas .1 
taupyti anglis. j

BAISI NELAIMĖ.
Halifaz, N. S. — Ištiko ne

Šveicarijoj yra apie 30.000 
visokių. pabėgėliu iš įvairių 
kraštų. Tai valdžia dabar sta
tys juos prie darbų. Duos 
maistų ir drabužius ir mokės 
po 26c. dienoj. Statys prie ū- 
kio darbų.

Tos žinios skelbia, jog Bo- 
ris Sovinkov, buvęs karės mi- 
nisteriu-pagelbininku prie Ke
renskio ir didis priešininkas 
Lenino ir Trockio atvyko iš 
Dono apskričio Petrogradan. 
Reikia spėti, jog jis atvyko so- 
stinėn iš kazokijos su uoliais 
pasekėjais.

Bolševikai pasišaukė tal
kon 2.090 jurininkų iš Finlan- 
dijos. Tikima, jog kontrevo- 
liucija eis iki bolševikai bus į- 
veikti.

ž.

ii I i! i! aDabar yra daug 
NAMŲ, 

PIGIŲ IMU 
Daugelis savininkų karės lai

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

Lithuanian Agency, 
f ’ ’ I

A. Ivaszkevicz
315 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS. -

jis tamstoms aprodys pigių
farmų,. visokių biznių dykai. 
Naudok‘tos gera proga, nes po 
kares bus du-syk brangiau, 
negii dabar r jeigu patiks na
mas arba farmi^pirkti tai A.1 

ivicz padarys visus raš- 
tus-4eisingai ir atsakančiai.
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ELIZABETH, N. J.
P. Stankus, 36 metų am

žiaus tapo darbe sužeistas. 
Dirbo prie Standard Oil Co.

Užsisakykite “Pažangą”
NUO Sausio mėnesio 1918 metų “Draugo” ben- X 

drevė pradeda leisti mėnesinį literatūros, mokslo, ’ 
politikos ir visuomenės žurnalų —

“Pažangą”
“Pažanga” eis tuo pačiu formatu, kaip ir ligšiol, tik 

gal kiek padidinta. Ją redaguos kun. Prof. PR. BUČYS. 
Bendradarbiais hpsiėme būti žymiausi mūsų literatai ir 
publicistai.
“Pažanga“ metams kaštuos tik $2.00. Atskiri numeriai 

po 20 centų. Agentams nuleidžiama 25 nuoš.
Pirmas numeris jau spaudoje. . Išeis apie pabaigą 

sausio. Kiti eis reguleriai pirmoje pusėje kiekvieno mė
nesio. '
PaūskuVnkite užsisakyti. Agentai prašomi pasidarbuoti.

Al?UKSAS: ' .
“PAŽANGOS” ADMINISTRACIJA,

iC00 W. 46-th Str., Chicago, III.

ir

'Ijj 111 Salėm Street,
i

V •
sin

i

į

j

* • *

NORĖJO REMTI 
AIDOBLISTUS.

Chicago. — Sužinota, jog 
miestan atvyksta 50 soci- 

jal-revoliucijonierių iš Euro
pos. Jie ketina paremti aido- 
hlistus. 120 aidoblistų dabar 
bus, teisiami ir ateiviai raudo
nieji rems teisiamuosius.

si taisymo nebūsiu iki žiemos Ivaszkevicz padarys visus raš 
pabaigos.

j
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| Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją.
į Per mano tafpininlcystę galėsite prigelbėti
) Badu mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoj.

PINIGUS PASIUNČIU Į RUSIJĄ ir siuntėjams pristatau Sberegatelnos kasos
V knygutes ir parašus adresatų greitu Laiku. j ‘ a

gus
NES TIKTAI AŠ PARDUODU PAGAL ŽEMIAUSI DIENOS KURSĄ.

Tel. RioL 340.
A

Ban kierius J uozas Kovvaliauskas
‘ I ' J ■ *• . .

Boston, Mass

ANGLIŲ VIS TRŪKSTA.
Naujojoj Anglijoj anglių vis 

dar norą pakaktinai. James J. 
Storroyv, kuro administrato
rius apreiškė, jog anglių sto
ka didėja. Sakė, jog pilno at-

PAS MANE V
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nų dalį, yra reakcijos fezulta- 
tu "kokioje nųrs kilno dalyje* 
Elektrom paleidimas į viršuti
nę pryšaįinę -smegenų dalį y- 
ra priežastimi raukos arba ko
jos? pajudinimo etc. Smegenų 
dalies išplovimas Jbūna prie- 
ŽaStimt paralyžiaus eri?.x Sme
genys1 vystosHr protas sykiu 
auga. Pi/oto Spėkos pradeda 
išgiyystyti tiktai . tada, kada, 
smegekyrf išsivysto. Iš1 to rišo 
aišku kiekvienam, kaip yrą 
svarbu užlaikyti kūno, sveikū- 

; tą,. kad protas būtų sveikas. 
Protavimas ,be: sveikatos nega
li būti jm^ndngu, J .Nors tfem 
ka. kai-kuomet pamatyt ir išė
mimų, Ligoniai daug prakil
naus ir gero * protiškai nųveP 
kia, .
Pažvelgkim dąbar nors trum- 

į>aį, ką protas gero yra padą-, 
ręs žmonijai/ Protavimas vi
suose žmogaus gyvenimo rei
kaluose lošia labai svarbią ro
lę. Ačiū protavimui, žmonija 
pasiekė ^iąųdįęn .augštą', laips
nį kultūroje.' ^ei Kolumbas 
nebūtų protavęs ir svajojęs a- 
pie trumpesnį kelią į Indiją, 
Amerika, gal nebūtų dar atras
ta^ Tik protaujant dauguma 
susipažino su gamtos .stebūk- 
lais? daugumui tapo įtvertos 
dangaus' neišmatuojamos žvai- 
ždetos erdvės. Išskaitliuoti ir 
sugrupuoti liko įvairūs auga- ; 
lai bei visokie gyvūnai, . pra
dėjus nuo mažiausio paprasto < 
gyvio amebos iki didžiausio 
dramblio, išmatuotos vandenų 
torijos lapai, iš kurių geologai 
gali susekti josios amžių ir 
formavimosi būdą. Chemijos 
studentams protavimas sutei
kė galę pasklaidyti mediegą į 
jos pradinius^ elementus ir su-» 
lyg savo noro pagaminti iš jų 
naują substanciją. O kur vi
sokį išradimai medicinoje, 
technikoje etc? Juk jųjų ne
galima kam kitam priskaityti, 
kaip tik žmogaus protui. Pav. 
tokis didis mokslininkas, kaip 
Newtonąs, vien tik protaujant 
tegalėjo susekti, žiūrėdamas į 
krintantį žemyn obuolį, sver- 
mės dėsnių paslaptį, o per tai 
išrasti tiesą, jog visi fizikiniai 
tūnai puola žemės linkui. O-gi 
Watt’as atidžiai bežiūrėdamas 
į verdantį katile vandenį ir 
garo keliamą uždangalą išra
do pirmutinę garu varomą ma
šiną. Ir pasidėkojant to žmo
gaus genijaliam protui šian
dien kiekviename civilizuota
me krašte matome išvingiuo
tus gelžkelius, kuriais tos pa
čios jėgos, kuri kilnojo kati
lo uždangalą varomi trauki
niai, vežioja žmones ir trans
portuoja visokius išdirbinius. . 
Vandenynai šiandien ir-gi jau 
užkariauti plaukiančiais gar- < 
laiviais milžinais. Protavimas nimą, kad būti naudingu sau 
pagelbsti žmogui savę patį pa- įr visuomenei, 
žinti. Žmogaus gyvenimo filo-

Kiekvienasžmogusnori, kad 
jam viskau sektųsi. • Pasiseki
me tai yr^i paslaptis. Šioji pa
slaptis randasi darbštume. De- [yoAįęią, turį atkreipti atydą 
abejo kiekvienas^ blaivininkas į ųt®iagi^ą organiząeijos . 
•no< kad. mūsų Sus-mui sek- r ' 
tusi. Bef šitas Sus-mo pasise
kimas priklauso nūo mūsų pa^ 
xiių. Kaip' kiekvienoje organi
zacijoje, taip ir pas mus randa
si įvairių x darbininkų-—vieni 
atsidėję darbuojasi blaivybes 
Uąųdąi, kitį mažiau; yra ir to- 
kąįj, kurie vien blMvininko 
vardą tenešioja, ydaųt visus 
blaivinirkus išjudinus ir. pas
katinus juos prįe uolesnio .vei
kimo,' cęntro valdyba savo 
mėnesiniame poščfoįfe nutarė 
ėurėn^i^BląįvįūiĮikų Šayįitę. 
Laikąs’ paskirtas" 'Grabnyčių 
savaitėje mio 2 iki 10 dienos 
vasario menesio 1918 metų.

Štai laikas visiems sukrusti 
ir imtis už darbo. Laikas trum
pas, o darbo daug. Tepasisteri- 
gia kiekviena kuopa suruošti 
šią savaitę kuopasekmingiau- 
siaį. .Šiose keliose dienose mū
sų organizacija privalo atgim
ti išnaujp taip dvasiškai, taip 
medžiagiškai. Kiekviena kuo
pa turi išsirinkti,tam tikrą ko
mitetą, kuris rūpintųsi tos sa
vaitės surengimu. Mūsų prie
dermės ir veikimas yra ši
toks:— ,

1 — Kiekviena kuopa priva
lo 2 dieną vasario (o jeigu ne
galima, tai sekmadienyj 3. die
ną vasario) užsisakyti šv. Mi
šias sulyg savo intencijos, 

į "2 -r- Visi kuopos nariai tu
ri iškilmingai dalyvauti baž
nyčioje per šv. Mišias, dėvint 
blaivininkų ženklelius.

3 — Kiek, galima visiems 
eiti prie ,šv. Komnunijos kar
tu.

4 — Būtų gera, kad vietinis 
klebonas pasakytų tai iškilmei 
pritaikintą pamokslą.

5 — Visi nariai po šv. Mišių 
tpri atnaujinti savo blaivybės 
prižadus.

6 — Tėvai- teatsiveda savo 
vaikus, kurie iškilmingai at-
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naikintų arba naujai prtoW 
blan^Ms prižadu^/ K ; T ’

Bląįyinmkiūy sugtiprinę są- /
vo^ turį atkreipti atydą 

pusę — . ' , ' . ;
1 Kiekviena kuopa turi 

•surengti , nors po vieną vakarą 
Sus-mo naudai—teatrą arba 
koncertą sii .prakalbomis*. Di
desnės kuopos galį surengti ir 
daugiai! šeimyniškų vakarų. 
(Kalbėtojų vardų sąrašą gali
ma rasti “TautosRyte1’ No. 9, 
puslapis 11).

2 Kiekvienos kuopos na
riai turi laikyti sau už prie
dermę prikalbinti toje savaitė
je nors po vieną narį į blaivi
ninkų Susimą. ' i

3 — Tėvai teįrašo savo vai
kus į blaivininkų Sus-mo sky
rių. “T* Rytas” skiria porą 
lapų vaikams; čia telpa raštai, 
kuriuose vaikai ras dorų, pra
kilnių savo išauklėjimui tinka-, 
mų pasiskaitymų.

4 — Kuopų raštininkai, ko
respondentai ir šiaip jau nariai 
privalo parsitraukti iš “Tau
tos Ryto” administracijos 
(Antrašas—‘ ‘ Tautos Rytas, ’ ’ 
120 Bowen st, So. Boston, 
Mass.) įvairių knygučių blai
vybės turinio ir tiek “T. Ryto’ 
egzempliorių, kiek tikimasi 
parduoti. Taip-gi galima par
sitraukti ir “Šviesą” bei kny
gutes, išleistas ‘ ‘ Šviesos ’ ’ 
spaustuvės. Jų galima reika
lauti šiuo antrašu: “Šviesa,” 
46 Congress Avė.; Wa(erbury, 
Conn.

5 — Agentai netiktai priva
lo pardavinėti knygas bei lai
kraščius, bet taip-gi užrašinė
ti “Tautos Rytą.” Gera būtų, 
kad mūsų organas “T. Rytas” 
rastųsi kiekvienoje lietuviško
je šeimynoje.

6 — Žymesnieji veikėjai 
blaivininkai turi pasinąudoti 
šia prcfga—turi pasistengti su
tverti naujas kuopas; kur jų 
nėra ir kur jos išnyko. Ypa
tingai gerb. klebonai privalo 
į tai atkreipti savo atydą. Prie
monės rasis—tiktai reikia no
rėti.

Į “T. Ryto” prenumeratas 
^(ne blaivininkų) reikia siųsti 

p. Strakauskui, administrato
riui.

9

“T. Rytui” aukas, pinigus 
už išparduotas knygutes—sių
sti kun. .J. Valantiejui, iždinin
kui.
, Visas ineigas “Šviesos” 

naudai—siųsti kun. P. Sauru- 
saičiui, “Šviesos” redakto
riui.

ŽuiogM yra gyvūnas^ kurs [ nes yra mirtini, Jonas yra 
turi prbtą. Jis talpiną savyje žmogus; todėl Jonas vra mirė- 
ypatyltęs augalų ir gyvulių, nas. "Šis profą-rimas* gali būt 

. - apsklerfibtas kaipo protiška
veikme,. kuriu palyginant dvi 
minti gų trečia^ mes nuspren- 
dižiame jų lygumą, ar skirtu-. 

Tnų, \ /•_ ...
' Suprasdami šį-tų apie pro

tą, pažvęlgkime į jo^prigulmy- 
■bę nuo ltųppA Gal kaikurie sa- 
kysi.t0> ĮSd protas# ’ Wd&mą^ 
Spirituališka būtybe neturi jo- 

-kio gttnįning^umb šū! kūnu.' 
Žmogus protaują ne kaulais 
nei raumenimis, bet vien tįk 
įsm’egęniiniSĮ. Tai-gi jo protas, 
priguli nuo didumo ir išsivys
tymo Jo sniegenų. Didesni sme- 
genys-Tlaugiau proto, vienok 
dažnai pasitaiko ir mažės- 
nitiose smegenyse dikčiai pro
to. Moterų bei merginų sme- 

i $W
mažesnes kaip vyrų.' 0 vienok 
jų pasitaiko su dideliais pro
tais esančių. Taipgi iš to išei
na, kad protas nerisĮŠjĮMiJpri- 
guli nuo smegenų. Proto pri- 

t8$6JW,P'»(sinegen,į gafane 

jR^vyz^in patyrimu: ąnogus 
neturintis regėjimo jausmo, 
pęgąli sau įsivaizdinti nei ko
kio dažo. Neturintis girde ji-. 

'}mp jausmo, negali turėti nęi 
mažiausio supratimo apie bal
są, ir tt. .

. Toliaus, jeigu žmogui su- 
dųojsi smarkiai per galvą pa
darysi jį; nieko , nejaučiančiu. 
Eteris užmigdo žmogų ir pa
jaco jį nieko nejaučiančių. Al- 
kolis padaro ant smegenų grei
tesnę veikmę, yra priežasti
mi paskubinimo kraujo bėgi
mo ir cirkuliacijos. Žmogaus

Jeigu jioeturėtų proto jis 
tų lygiu ąmėmš. Taipgi Ihno- 
gų' skirią nuo gyvulių riete tik
tai . .protais ir pratarimus- O. 
įtoji ypaįrbę yfea taį teemtetin- 
■gos ^piritualiŠkoM sielos koky* 
be. (ųuality).1-Siela vartoja 
Jriiną;, sąyo veRtųiėiiįs1 Wpo į* 

^rahkK-^' / / <■// ■ i.-;
1 T^dkurie gbaitas mokslo vy- 
raį^zinbgąūs protų vadino, ir 
i’ąndaši šiandien Wtų Rą vadL 
na' tiktai skirtingu nuo- gyvu
lių vien Jaipsniškai(in degree) 
d ne rusiškai įtiu kind) !- |?o- 
kiais buvo Dąnrinas, Rpinaųes 
ir kiti. O dabariiniąme Irike 
jų pasekėjai./. Vienok nors jie 
ir tokios 
patyš maW’k^6ittBąV ^® to- 
kįs aiškinimas neiŽyiša'galuti
nai kįąųsiųio;: Jie ne^edąmi 
prįpąžmti žmo^o|v^>įrituąčš- 
ikos nemirtingos, ^eioąj .bandė 
visokiais budais 
ti su beždžionėms,1 arkliai^ ir 
Jutote gmĮjąię, sąfcffitti; 
rkad žmogaus, protas Iriasi 
nuo jų viem tik laipsnį^fcąĮf 0 
ųe rusiškai. ;

Mes katalikai^b ne tik rieni 
katalikai, bet . ir_ 

pagonys, sū tųom iįesutiilka- 
me. Senovėje dar priešuj§įris- 
;aus gimimą,gąrsįaū^s, graikų' 
ilosofas Aristotelis tikrai ti
re jo ir savo paštuose, prirodi
nėjo, kad žmogus turi , protų 
rish&aį skirtingą nuo visų 
vulių ir kad žmogus turi spįrr- 
tuališką /nemirtingą . sielą. J Q.

1
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| KATALIKYST8S VAISIAI.

L Dabar aiškiai pasirodė ka- 
f talikystės nuopelnai Ameriko-1| . Šioje šalyje katalikai sudaro 
| ' tik šeštą gyventojų dalį. Kiti 
į yra protestonai ir kitokio išpa- 
E^_iinimo.
t AF * r Todėl rodos ir Suv. Valstijų 
C armijoj ir laivyne katalikai tu- 
į: retų sudaryti daug-maž šeštą
L dalį. Vienok taip nėra. Ame-
L Tikos armijoj ir laivyne kata- 
f Tikai sudaro veik pusę spėkų. 
L O į Europą pasiųstoji Ameri- 
t kos kariuomenė daugiausia 

susideda iš katalikų.
Ik* Kodėl taip yra? Juk armi- 

jon visi lygiai buvo pašaukti.
F. < 0 juk jokios kalbos negalįjm- 

1 *Ti, kad valdžia būtų įsakius 
f , kuodaugiausia katalikų mobi- 

• lizuoti. Taip negalėjo būti ir 
imti tik sveikinusieji tinka- 
miausieji. Iš to pasidaro aiš- 

;’ ku, jog katalikų tarpe kur
; ' kas daugiau sveikatos ir stip

rybės, negu tarpe kitokių sek
tų bei tikybų išpažintojų.
* Sveikata ir stiprybė ėina 

.. - ranka rankon su dora. Užmo- 
? kestis tų, kurie rūpestingai 

'gyvena pagal dešimtį Dievo 
įsakymų, yra sveikata ir drū- 

- tybė. Gi Katalikų Bažnyčia 
. su neišpasakytu uolumu skie- 

, Pi3a į savo žmones dešimtį 
Dievo įsakymų. Katalikų Ba- 

’ žnyčia paskirstinėja pasnin
kus, skleidžia blaivybę, nuo
latos ragina prie susiturėjimo, 
nuolatos persergsti iš vienos 
pusės nuo septynių nuodėmių 
didžiųjų, ir iš kitos pusės ro
do į gerus darbus, čvstą gy
venimą.

Kaip matome Katalikų Ba
žnyčios darini vaisiai yra gau
sūs, 
tuvių jau buvo valdžios ran-

VIETOJ GEROVįg — 
.pragaras 5

Rusijoj bolševikai vykina 
soeijalizipą, kovoja prieš kapi
talizmu, kurs dabar ten visai 
liko be jėgų. Socijal.ižmąs rei
kalauja sUvisuomeninimo pra
monės, komunikacijos^ kasyk-, 
lų, mokyklų ir abelnai panai
kinimo privatinės nuosavybes. 
Rusijai lengva buvo žengti į. 
socijalizmą, nes juk geležin
keliai, telegrafas, pačfa, mo
kyklos, daug kasyklų, daug 
dirbtuvių jau buvo Valdžios 
rankose. Tai socijalistams užė
mus valdžią reikąjo šiokias to
kias permainas padaryti ir so- 
c ijalistiška tvarka būt buvus 
įvykinta. Tas galėjo būt pa
lengva atlikti.

Kas-gi ištikro atsitiko, kuo- “elos ypatybėm,Jtą, Mrtfc,
liųosa valia ir racijonališka 
meilė. Šiame piešinėlyje,' ma-met tikrinusieji, uoliausieji 

socijalistai—bolševikai užvieš
patavo Rusijoj lį Bolševikai 
užsiėmė tik razbaininkauti, ru- 
bavoti, žūlikauti, plėšti, žmog
žudei auti. Savo piktadarybė
mis ir kruvinais darbais, kur 
kas pralenkė buvusią carišką 
valdžią.

Jau įš istorijos žinome, 
jog socijalistai gavę viršų, pa
griebę valdžią savo rąnkosna, 
tik razbajais kruvinais ir kito
kiais niekšiškais darbais užsi
ima. Kuomet tos pačios Vokie
tijos Franci ja 1871 m. buvo 
prismaugta, tai tos pat rūšies, 
kaip Rusijoj, bolševikai pa
griebė į savo, rankas valdžią ir 
neišpasakytų niekšybių prida- n;0: visi žmonės yra mirtini, sudėjimą parodo, kadi nervų
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nau, nors trumpai, -pagvil-1 smegenys visokioms kūno at- 
denti tą pirmą spirituališkos mainoms labai prijaučia. Jei- 
sielųs ypatybę-protą ir protą- gu kokią nors kūno dalį — 
vimą.

Protą galime apsklembti 
kaipo būtybę, kuri mielina, 
atmena ir geidžia, arba spiri- 
tuališkos sielos būtybę, kuri 
išmano, mąsto jaučia ir nori. 
O protavimą galime .suprasti 
kaipo proto veikmę, .kuria mes 
išvedame naują nusprendimą 
iš vieno arba daugiau senų ži- 
nomųynusprendimų. Jeigu mes 
išvedame iš vieno nusprendi
mo kitą naują be vidujinio, tą
syk vadiname jį bevidujiniu 
protavimu; paveizdan iš- saki-!

skauda, tartum skauda visą 
kūną. Proto veiksniai atjau
čia < visokioms kūno atmai
noms. Nebereikalo gi; eętį sa
koma, kad tik “sveikame kū
ne sveikas ir protas esti.”

Iš mokslo pusės turime ar
gumentų, kurie patikrina pri- 
gulmybę proto nuo sveikumo 
kūno.* Patologija arba moks
las ligų atidengia faktą, kad 
daugelis proto ligų yra iš-prie
žasties smegenų nenormališ- 
kumo bei nesveikumo. Anoto- 
mija arba mokslas apie kūno,

x
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re.
Rusijos uoliausieji socijalis- 

tai-bolševikai išųaujo visam 
mąstančiam pasauliui parodo, 
jog socijalistai tik. pragarą 
gimdo visiems krašto luomams 
ir darbininkams, už kurių ge
rovę jie neva kariauja.

mes' tuojau galime ^sakyti, ne- 
kurie mirtini gyvūnai yra žmo
nės, ir tas yra visai naujas iš
vedimas bei šakinys. Jeigu 
mes vartojame vidujinį termi
ną, kurs riša pirmą su antru, 
tąsyk mūsų protavimas vadi
nas vidujiniu protavimu. Jei
gu mes sakysime: visi žmo-

siūleliąi (fibres) nuo jausmų 
eina į atskiras smegenų dalis, 
ir jeigu ta smegenų dalis yra 
serganti, regėjimo, girdėjimo 
ar kitas kokis jausmas yra ne
veikiančiu. Vivisekcija arba 
pjaustymas gyvūnų bei fizio
logiški eksperimentai aiškiai 
parodo, kad pajudinant elek-

sofija, pasak Sokratą, “pažini
mas paties savęs.” Neprotau
jantis žmogus negali pažint, 
oats savę. Prityrimas paro4<L- 
jog neprotaujantis žmogus ma
žai ką tegali nuveikti šiame 
pasaulyje, o vien tik protau
jantis galvojantis žmogus yra 
pasaulio valdonas. Dėlto kiek
vieno žmogaus priedermė yra 
sulyg savo išgalės gerai pro
tauti, kaip ‘ apie materijai į 
taip ir apie dvasinį savo gyve-

Studentėlis. J. N.
"■’Ai

;jB Darbininkų klausimas Amerikoje.

ALGA.
Pereitą kartą nurodėme, jo- 

gei nei Dievo nei prigimties 
teisės nedraudžia darbą sam
dyti. Nekartą jos dar net ver
žia žmogų savo spėkas samdy
ti, jei jis negali kitaip pragy
venti. Darbo spėkų persamdy- 
mo teise paeina iš įgimtos žmo
gui1 teisės iluosai disponuoti 
savo spėkas. Už tąjį spėkų 
samdymą žmogus privalo gau
ti priderantį atlyginimą arba 
algą, kurios jo visiems gyve- 
ųimo-reikalams aprūpinti pri
valėtų užtekti.

Teoriškai kalbant; alga ga- 
Ti būt individualė, tai yra pa
vienio žmogaus reikalų aprū
pinimui paskirta, ir šeimyniš
ka—šeimynos reikalų padengi
mui. Šeimyniška alga gali būt 
absoliute ir reletyve. Absoliu
te šeimyniška alga esti tuomet, 
kada ji nustatyta neatinaino- 

. mai pagal abelnas .viso pragy
venimo aplinkybes. Reletyve 
šeimyniška alga yra1 nustatyt?' 
pagal nek arias šeimynų skail 
liaus- pragyvenimo lėšas. Je: 
pragyvenimo lėšos kįla runitbū <

•’1

tinai turi ir alga kilti. Algą 
sekančią pragyvenimo lėšas, 
bei tavorų kainas, ekonomis
tai vadina gyvąja alga (living 
wage). Kaip prekės mainosi, 
taip privalo- mainytis ir darbi
ninkų algos. Bet ar taip esti 
nūnai? Prasidėjus karei, pre
kės daugiau net kaip dvigubai 
pakilo, o algos vos kelintu nuo
šimčiu tiktai. Čia'kas nors pra
sižengia prieš teisybę. Darbi
ninkas privalo gauti teisingą 
algą?

Su atsakymais ant šio klau
simo daug įvairių minčių gali
na sutikti.

Pirmiausiai, “liberalistai” 
teisinga vadina tą algą, kurią 
samdytojas ir samdomasis yra 
taip savęs susilygę; pagal tos 
nuomonės, teisingoji darbo al- 
,ra įvyksta konkurencijos keliu 
:r jos augštis priklauso nuo pa-- 
dilio ir paklauso. Paklausas 
<"in reiškia kokio nors darbo 
Tįsio kiekybe,\ kuri 'žinomu 
hiku yra reikalaujama; pašin
as atsako skaitliui darbinin- 

• ų, ieškančių tos rūšies darbo.
Kiti sako, ta alga esanti

pripažinta teisinga, kurią 
kiekviename atsitikime sudera 
tarp savęs darbo davėjas ir ė- 
mėjas, nors ji būtų ir žemes
nė už priimtą toje vietoje nor
malinę algą, pasitikint, kad 
abidvi pusi, algą lygstant, bu-. 
vo visai liuoši nuo kokios nors 
prievartos.

Toliaus socijalistai visai an
traip tvirtina. Jie sako dar
bininkams pagal tiesas (ex jus
ti tia) priklauso visas darbo 
vaisius,, atmetus medegos ver
tybę, geležų ir padarų sudėvė- 
jimą ir protinį darbą tų, kurie 
savo inteligencija darbus ve
da. j

Prieš tas pažiūras reikia 
visų pirma pasakyti, kad žmo
gaus darbo lyginimas su (per
tektais) turtais nėra leistina. 
Darbas yra veikimas žmogaus, 
kurs nemažiau už samdytoją 
yra Dievo paveikslo nešiotoju 
ir turi šventas teises ir parei
gas. Darbas yra neatskiriamai 
sujungtas su žmogaus asmeni
ni i; o turtai (bona externa) 
yra beasmeniai.

Pertekiiaus-furtų mainaver
tės teisingumas ne nuo pačių 
pasiūlų ir paklausų, tepriguli. 
Pasiūlas ir paklausas gali būti 
pakelti ir nuleisti prityrimais, 
o nekartų ir labai neteisėtomis

priemonėmis. Todėl gal pasi
taikys, kad tokiu būdu algos 
kaina bus neteisinga. Atme
tus kitus darbo įkainavimo 
veiksnius, “ ’ galėtų pasitaikyt, 
kad pati pasiūlijimų ir paklau
simo taisyklė baisiai numažin
tų samdininko uždarbį. Ne
kartą ant tiek numažintų, jog 
jo nebūtų gana, dienos pragy
venimui. Ir darbininko gau
namoji alga neatlygintų jam 
išlaidų. O teisybe reikalauja, 
kad darbdavis sugrąžintų dar
bininkui išlaidas, kurias jis pa
sidaro bedirbdamas.

“Dievo ir prigimties teisės 
reikalauja, kad alga doram ir 
geram darbininkui atlygintų 
visas pragyvenimo išlaidas. 
Jei darbininkas bėdų suspaus
tas sutinka dirbti už menkesnę 
algą, tai čia jau yra prievar
ta, prieš kurią tiesa savo bal
są kelia.” Taip apie algą di- 
džiausis darbininkų užtarėjas 

•ir Katalikų Bažnyčios- galva 
popiežius Leonas XIII sąvo 
Enciklikoje “Rerum novarum’ 
kalbėjo.

Nežiūrint į didelį, skirtumą 
(arpe žmogaus darbo ir perte
kliaus daiktų, tečiaūs reikia 
sutikti jog alga turi daug ben- 
diųį panašumų su tavorų ver
tybės nustatymu. Tšeina

— » « ' ' —--------- '■ — J — -a...

iš to, kadi nors darbas, veikmė 
būtų ir protingo žmogaus, bet 
jis gali būti parsamdomas ki
tiems. Todėl tai ir darbe at
randame mainomąją ir varto
jamąją vertybę, kaip ir tavo- 
ruose. Norint kad, alga būt 
teisinga, tas vertybes^ priva
lom gerai apkainuoti. Is vienos 
pusės privalome omenyje turė
ti tą naudą arba pelną, kurį 
darbas suteikia darbdaviui; o 
iš kitos pusės darbininko iš
eikvotas spėkas ir išlaidas Rei
kalingas geram ir prideran
čiam žmogaus pragyvenimui. 
Jei į tas ypatybes teisingai ir 
sąžiningai darbdaviai dirstel
tų, nebūtų tokio didelio var
go darbininkams ir nesiguos- 
tų mažomis algomis. Darbi
ninkams būtų mokamos teisin
gos algos.

Pagaliaus dar yra viena al
gų teorija tai “Bendrovės.” 
Šalininkai šios teorijos tvirti
na, jog darbininkas apart al
gos privalo gauti nekuriu sa
vo darbo vaisiaus dalį. Ben- 
drovininkai žiūri j samdos 
kontraktą kaip į asOcijaei.ją, 
kurioje abi pusi bei kontiugen- 
tu: samdytojas ir samdomasis, 
ima dalyvunią pelne pagal kie
kybės įdėtojo kapitalo iš vie
nos pusės ir darbo iš antros.

Vienok darbininko -daly vu-

mas pelne gamtos teisėmis ne- darbininkų vyrų, toje pačioje 
ra priparodomas. Visi tos te
orijos šalininkai, kurie to rei
kalauja bendrovės kontraktą 
maišo su dąrbo samdo kon
traktu. Sulygintas darbdavio 
su darbininku yra tįk lyglaiki- 
nis ir gali būt tuojau pertrau
ktas. Darbininkui, kuomet jis 
savo spėkas už samdytą algą 
parsamdo, nerūpi kiek diarb- 
davis turės iš to pelno. Ir tei
sėtai jis negali nieko kitų rei
kalauti, kaip tik sulygtos al
gos, bei užmokesčio, kuris at- 
lygsta naturalei jo darbo ver
tybei.

Darbdaviai bei samdytojai 
pagal teisybę privalo mokėti 
tokią algą, kokia atsako eko
nominei vertybei atliktojo dar
bo, arba užtektų darbininko 
pragyvenimui. Ar Amerikos 
darbininkai užtektinai apmo
kami. kad galėtų sveikai ir 
padoriai pragyventi? Į tą 
klausimą geriausiai atsakysi
mo .palygindami darbininko 
algą su jo pragyvenimu.

Vėliausios statistikos tilpu 
sios čeverykų darbininkų žur
nale parodo, jogei pusėtinas 
prągyvenimas Rytinių .\mvr. 
Valstijų miesto šeimynai lė- 
šuoja nuo $750,00 iki $1.000.00 
į metus. Algos suaugusių

apielinkėje, 4-5 mažiau nė kaip 
$750.00 ir 95-100 mažiau kaip 
$1000.00 į metus.

Iš čia aišku, kad šioje apie
linkėje daugelis darbininkų ne
gauna nei minimalūs algos. Ne
gaudami atsakančio atlygini
mo negali nei sveikai gyventi, 
priderančiai vaikus išauklėti. 
O vienok teisybė reikalauja, 
kad samdytojas atlygintų sam
dininkui už suvartotąsias spė
kas, kad užtektų darbininkui 
pilnai ant valgio, apsirėdym©----
ir kitų gyvenimo reikalų ir 
dar kad atliktų jam pailsio bei 
švenčių dienoms ir mokslui.

Abelnai imant, darbininkas 
negauna jam prigulinčios al
gos, bet pavieniai, tai atrasi
me nemąžai tokių, kurie gau
na teisėtą algą. Nes daugelis 
darbdavių gerai apmoka, kaip 
tas darbininkų žurnalas tvir
tina. Labai pageidaujama bū
tų, kad visi darbdaviai gerai 
savo darbininkams apmokėtų. 
Tuomet* pranyktų daugelis 
bivdnųjų ir alieliiai visas dar
bininkų būvis pagerėtų.'1 Tie 
laikai turės kuomet nors atei
ti, ties teisybė to reikalauja. 
Prie to galima buA darbinin
kams tik teisėtu keliu prieiti.

F. J, J.
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ii uaiidai 
pinigų atskaitą.

(Danų RaucI. Kryžius; Lietu- 
. V vių skyrius,,)

' ' 10-7-1916 —10-7A9I7.
, Šį kart norėčiau nurašyti 

mažų notabeną • apie lietuvių 
orgąnįząęijų belaisviams šelpti 
Kopengagoj bei pačio šelpimo 
delei. " , .

Atkėlus Centro Konntetui 
mane, kaipo įgaliotinį. Ko- 
pengagon, pirmpn eilėn puolė: 
belaisviai, o. vėliaus* ir infor
macija, , kurios delei atskaita 
bus suteikta sayo laiku.

Apsipažinus su vietos orga
nizacijomis bei rusų komite
tais, kurie negal surast bend- 
ro^žodžio ir tarp šipsanų ma- 
tytiės intrigos, rasta'patogiau
sia steigiant Lietuvių Skyrių 
prie Danų Raudono Kryžiaus 
Kopengagoj, - Danų nors ir 
neturima didelių lėšų svetimų 
žemių belaisvius aprūpinti, 
vienok duodama pastogės, 
nors ir ankštos, gelbiama dar
be. Ir šiaip jau neutralės val
stijos autoriteto esama didelio. 
Pusmečiui praslinkus teko pa
sisamdyti pagelbininkų, vė
liaus tapo atkelta Centro Ko
miteto p-lė Br. Mėginaitė, dar
bui nuolat augant—trūksta 
darbininkų. Lėšos kaip atskai
ta rodo, daugiausia- buvo se
miamos iš Lietaivių Centro Ko
miteto, kurio pirmininkas p. 
Yčas kreipė daug atydos be
laisviams šelpti, vėliau kun. 
Matulaičiui pasidarbavus bu
vo siunčiama lietuvių iš Ang
lijos; dėmėtina mažo būrelio 
lietuvių Danuose nuolatine 
auka; Maskvos Komitetas šel
piąs periodiniai; p. Bortkevi- 
čiene daug surinkusi tarp Pet- 
cogtųdo lietuvių. Iš Amerikos 
vos vienas doleris.... vienok 
karštai tikimasi, jog šiam ir ki
tiems prapešimams pasiekus 
mūsų tautiečius Amerikoj, šis 
doleris išaugs į ganėtiną, pini
gų skaitmenį, kad mūsų be
laisvius patenkinus. Juk buvo 
nekartą Amerikos lietuvių 
gausiai aukojama visuomenės 
reikalams;

v Maistas belaisviams perka
ma vien Kopengagoj; čionai 
galima pirkti visako ir kiek 
norint. Atsižvelgiant į Ameri
kos blokadą, vargą, kuris vis 
daugiau apima neutrales šalis, 
ue danrj • aruodai demėtini. 
Nelaukiant situacijai pablogė
jus (iš švedų negalima daugiau 
nieko išvežti, iš Kristianijos 
išsiunčiami visi svetimtaučiai,

• v

113) Stankūną*1 Juozas
(advokatai)

LAG. CELLE-SŲHLOSS.
114) Savickis Adomas

LAa..COTTBUS.
115) Antanaitis Pranas
116) Butkūs Pranas
1X7) BražūnaM Antanas

’ ll-aį babravalskįs Vaclavas | rįąmę vadovauja latevamaimtį, 
119) Dopkevičius Vladas

/ 120) Grimaila Izidorius •
’ i 121) Jakubauskas Pranas

1^2) Kuraitis Polys (ofic.)
123) Karalis Edvardas'' 

, 124) EJėmonskis granas .
125) ’Leonavičius Mykolas'
126) Maciulevičius Edvarcl.
127) Nagys Pranas 

. 1128) Petkevičius Juozas
. 129) Pikalis Karolius

130) Rimša Bronis
131) BuŽevskįs Antanas
132) Servą Stasys
133) Šurna Ipolitas
134) Vaitekūnas Steponas
LOGIRIS 0ZERSK.

135) Gogelis Steponas
136) Jačiūs Kazys
137) Janušaitis Ignas
138) Jonaitis Ignas
139) Janulaitis Augustas 

(advokatas)
140) Janulaitis Jurgis
141) Inčura O.«
142) Juška Antanas
143) -KarŠas K;
144) Kutąs Stasys (
145) Mečus Juozas
146) Mikolaitis? Aleksandras I

. 147) Pavlayičius Bolys
148) Stanevičius Pranas
149) Sereika Jokūbas
150) Skardžius Dominikas {
151) Ruzgis Kazys
152) Totilas J.
152) Stasiulaitis Jonas
154) Žūtis Edvardas 
154)“Urbšys Kazys 

LAG. GROSSEN.
156) Kazlauskis Stasys

LAG. PĄNCIG.
156) Pieralpolitas

LOG. DOBRITZ.
157) Barbulis; Aatanas
158) Dabralavičiuš Jonas
159) Jagaila Juozas
160) Januškevičius Juozas
161) Jurkutaitis Aleksandr. I ną. Su pagelba “Dirvos” lai-
163) Kuze Jok - - - - .... ..........
163) ) Miškinis Silvestras
164) Miškinis Kazys

LOG. ALTEN GRAB0W.. į LAG. 1UĮĮUIBEI MAGDEBURG. |

1) Adomaitis Viktės
2) Bataitis Antanas 
BpBrąžinskis . x 
4) ’Gvozd Afanąsat

. 5) Galai Jokųbąs
6) Dakočius Adomas
7) Čekas Ignas
8) Jpkubkn Adomas
9) Įzukaitis Antanas

10) - Linkevičius Stasys
U) Kalįhąųskia.Antanas
12) 'Norkus .Petras.
13) Podiinflnskis Tamošius

. 14) Savdarga Ignas 
y • • 15) Zaranka Antanas

16) . Vaičekauskis Vincas
LOG. AKYS.

17) Banilis Antanas
18) Bajoriūnas. Ignas
19) Gaj’Šva Antanas
20) Montvidas Mikas •
21) šepetauskas Juozas

- 22) Vaitkevičius Ignas •
LOG. AKY8-LOTZEN.
23) Andriulaitįs Jonas
24) Grigalaitis Povilas 

BERGER -DAMM.
25) Nevus Ferdinandas 

t RĮANKENBURG.
26) Maeiūlaitis J. (oficier.)
27) Kovaliauskis J.

LOG. BRANDENBURG.
28) Abramauskas Pranas
29) Andrikas Kasparas
30) Andrikonis Jonas
31) Astrauskis Pranas
32) Astrauskis Leonas
33) Bakutis Viktės
34) Raišas Juozas
35) Baltrušaitis Antanas

• 36) Balčiūnas Mikolas
37) Balis Pranas
38) Bučelius Liudas
39) Dackevičius Stasys
40) Drungnas Viktas
41) Dramontaš Vincas
•42) Drulis Matas
43) Dermauskis Antanas

, 44) Gložeris Ignas ,
45) Grigoravičius Juozas
46) Grikinis Jurgis
47) Jadenkus Aleksandras
48) Juška Izidorius
49) Kaneva Leonas

' 50) Karbauskis Antanas
57) Karapąitis Jonaą-
52) Kavaliauskas Antanas

! :. ‘“'“J- \ ' - .. ,7^' : 4
AUKAUTOJŲ SMULKUS Į 

r * ■ < J" * * IAndriukaitis Danijoje 5 kr. 00 erų L 
Aūšrotaą Anglijoj 5 šR4 
“Ateities”" reL 1 egž.v- 
“Ateities Spindulių”- 

red. l’egz,.,.
Biliūniene .Voroneže T

10 rb. ............10 ” 50 ” 
Banilis Londone 20 š. 17 U 25 ” 
F. Bortkėvičienė'Pet-,.,.

rograde 1076 rub.
64 kap. .... ... /915 

Centro Komitetas Pe
trograde .. .. 4019 

Cesnachavičius, Ang
lijoje 5 Šit .............. 4

atsikvėptų belaisviai, Nešant 
midaus kruopą prie tkrųopęK 
siivilksime ištisus korius. Juk 
esameVargobitutes.-Bė trukŠ- 
nio’if pafoso pajėgsime pagel
bėti savo broliams nelaisvėj 
esantiems, d kad neatšiliėkame 
mm kitų mažų tautų, tai jau. 
* Sielai pakelti nemažiau ręi- 
kia belaisviams ir knygų. Gra
žus žygU padaryta Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos. Kur ta 
oi-ganizaeija, kuri svetur be- 
Jafevių .Šelpimo datbę g^ėn."iel
trųotųt nes be organizacijos 
nėr šiandien pasekmės. Bene 
Tėvynes Mylėtojų Draugiją ir 

•toliaus rinktų knygas belais
viams? O gal ir mdistą? O 
Rusijoje Centro Komitetas ir 
Maskvos Lietuvių Komitetas, 
jau darbu prisidėjusiu. .

Kaipo būdas šelpimo—imti 
sau karšinti vieną kitą belais
vį; nors ir nepažįstamas ir ne 
giminė—kas tai—ačiū už gode
lę—suartins. - -

Vardan belaisvių tardamas 
širdingą ačiū už aukas, o reda> 
kcijoms už laikraščius—o kad 
širdingą, tai galima suprasti, 
nuolat vargo atsiųstus laiškus 
beskaitydamas/ pasitikiu jog 
ir ateičiai visi ateis, talkon ši
tame dideliame darbe..

■ Lietuvių Draugijos Centro 
Komiteto nukentėjusioms nuo, 
karo šelpti įgaliotinis Kopen
gagoj,

Adresas: Croix ruoge danoi- 
se Section Lithuanienne Chris- 
tiansborgslot Copenhague.

Kitų laikraščių meldžiama 
atspauzdinti.

ATSKAITA.
F. Bortkevičienė ................ 915.15
Liet. Centro Komitetas.. .4019.78 
Maskvos Liet. Komitetas .. 827.50 
Kun. Matulaitis Londone 13Q6.7^ 
Smulkią aukų......................450.86
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tuviai 16 knygų — 
Danų Kopengagoj pa

aukauta 73~sninti- 
' niai vertės ......199 
“Darb.” red. 2 egz.— 
Geležius Danijoj ..,. 35 
Giedraitis Dani joj... 43 
“Iš. Draugo” 1 ,egz.— 
Janutas Danijoj ... .15" 
Kuncas Pr. Londone 

lašinių 9 sv? ...... 10 
/‘Laisvės^ red. 1 ėgz. —- 

' ^Sj^tuvos" ifęd. Teg.—- 
Balso” 15 ėgz.

Liutkus Danijoje .. 
Mačiokas Anglijoj 35

• ......29 ”
Maskvos Liet. Komi

tetas 850 rb. .,..827 
Kun. K. Matulaitis 

Londone 77 šv. 16' 
šil ........................1306

B,n. Mėginaitė Kopen- 
gagoje .......... .... 12-

Mikalauckas Danijoj 35 
Narvydas Brooklyne 

1 dol..................  3
“Naujoji Lietuva” 1 

egz........................... —
K. Orlikas Danijoje 55 
Press Kopengagoj. .r. 81 
Puškuris Danijoj.. . .10—” 
Puzanskis Anglijoje .

5 šil.............................4 ”
Rauckas Danijoje .*.10 ” 
Rozinskis Anglijoj 5
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7520.07
Sausainių dan. s v. 9124*) kr.

.'.............  2184.00
r Mėsos ir lašinių 730 kr....... 854.85"
Pieno dan. sv. 1208 kr....... 992.28
Sviesto dan. sv. 29 kr. .... 63.05 
Cukraus dan. sv. 138 kr...25.46 
Tabokos dan. sv. 128$ kr. 263.17 
Muilo 1083 šm......................227.37
Įvair. prod............................. 138.04
Pokav. bei šiunt. išlaidos 745.91

Produktai belaisviams ... 5532.40
Skalbiniai.............................. 23.20
Spauzdiniai belaisv. naudai 459.00
Alga ....................................1176.38
Kontoros išlaidos.................. 85.92

74.75
64.85

iš Šveicarų ir-gi mažai teišve- ^e^°n^ bei. reikalais 
žarna valgomųjų daiktų taip- 
pat ir iš kitur) nesiekiant A- 
merikos su tokio valgomųjų 
produktų parsigabenimo keb
lumu, reikia dabar suskubus 
duonos mūsų belaisviams pa
tiekus .

Kiek-gi esama mūsų belais
vių? Laikraščiuose buvo skel
biama, jog 20, o gal 30 tūks
tančių. Vienok spėjama ki
taip. “Dabartyje” nuo seno
vės talpinama mūsų belaisvių 
sąrašas,teprikartota iki 13.000, 
kurių tarpe esama “lietuvių” 
iš Minsko, Vitebsko gub. Ne
sivadovaudami šitokiais impe- 
rijąlistiškais tikslais ir suglau
dę žinias išgautas iš liogerių, 
iŠ tenai esančių komitetų, tu
rėsime bene tikriausia: 15.000. 
Atsiminus kom. “Lithuania 
uoliai besidarbuojančia 
earijoj ir atidavus jos 
niui šių belaisvių pusę 
Šveicarų esančių, kaip 
niati sutarta, lietuvių organi
zacijai Kopengagoj teatliktų 7 
tūkstančiai. Išskyrus vėl gau
nančius pašalpas nuo giminių 
Ijeį pašelpos nereikalaujančius, 
sakysim 2 tūkstančiu, liktųsi 

' visi jokios paramos nęturintie- 
•' ji ir užvis jos reikalingi, bū

tent—5.000. Stojus greta kul- 
. ..taringųjų tautų juos ir reiktų 

'šelpti organizuotai ir perioili- 
\ niai.1 O tai jau pajėgsime.

■Kaip idealų turėtumėm pas-; 
'kirti du siuntiniu į mėnesį. | 
^Vienog siunčiant šiems 5000

Įvairios išlaidos

Kasoje liekasi
7416.50
.103-.57

7520.07
Atsiųsta knygų Tėv. Mylėtojų
Draugijos už.......................3489.41
Atsiųsta knygų Šviet. ir Kul
tūros Sekcijos prie L. Centro
Komiteto ..........  24.86
Maisto paaukota 73 pakel.
vertės .........  210.15

. 3724.42
Pinigais gauta .................. 7520.07
Knygų ir produktų paaukota 
už .-......................................3724.42

> t

Švei- 
rūpes- 
arčiau 
iš se-

11244.49
Knygų belaisv. išsiųsta 1800.26
Paaukuotas maistas .......... Z10.15

Knygų likusių .. ..
2010.41
1714.01

3724.42

Belaisvių naudai išleista 7416.50 
Paaukautų knygų ir produk

tų išsiųsta už...

Kasoje pinigai ir 
„knygos ..................

. .2010.91

9426.91
likusios
....... 1817.58

11244.49

dan. svar.--į kilogr. 
dan. sv. - 1| liet., svar.

53) KaždailavičiusAntanas
šil.............  . .4 ”11.” 54) Kiškis. Konstantas

Sankaitis Anglijoj 5 LOG. BRANDENBURG.
šil...........  4 ” 11 ” Į 55) Kondratas Jonas

“Santara” 3 egz........— ” — ” 56) Klimavičius Juozas
Savickis Kopengagoj 11 ”60 ” 57) Klusaitis Jonas
Savickis Kopengagoj 58) Kubilius Petras

8 knygas ...............— ” — ” 59) Kudinskis Petras
Segei Kopengagoj..... 11 ”90 ” 60) Kudukis Petras
Švilpa ..................:....4 ” 11 ” 1 61) Kočinskis Bronis
Strapeikis Anglijoje 1 62) Kniuipis Mikolas

5 šil.............................4 ” 11 ” 63) Krakis Juozas
Stumbris Anglijoje 5 64) Lalis Juozas

šil. .?......................... 4 ” 11 ” 65) Laurinavičius Juozas
Šviet. iv Kultūros Se- 66) Leiga. Povilas

kcija prie Centro 67) Liekis Pranas
Komiteto 59 kny- 68) Ličius Jurgis
gas ..........................24 ” 85 ” 69) Lima Klemensas

Tėvynės Mylėtoji? 70) Lingis Alfonsas
- Draugija Brooklv- 71) Litvino v Grigoriš

ne 4162 knyg.. ..3489 ” 41 ” 72) Loževieius Justas
Užbalis Danijoje .. ..5 ” .. ” 73) Marcinonis Kostas
“Vadas” 1 egz........... — ” — ” 74) Milčius Viktas
Venckūnienė Angli- 75) Mitišiūnas Petras

joje 10 šil...........*...8 ”70 ” 76) Matis Juozas
Venckūnienė Anglijo- 77) Novickis Antanas

je 10 knygą........... — ” — ” 78) Paulauskis Dominikas
“Vien. Lietuvninkų” 79) Prišmontas Jonas

2 egzempl............... — ” — ” 80) Pūkis Mikas
9999

9999

Viribauekis Danijoje 2 
Žickauskis Maskvoje 

10 rb.............. 11

11244 ” 49 ”
Kas siunčiama už 3 kronas 50 erų.
1 svaras lašinių...
1 svaras pieno....
4į svar. duonos ..
1 šmotas muilo ..
Siuntimo ir pakavimo išlaidos 50

1.36
85
60
20

81) Purenąs Kazys
82) Ratonskis Antanas
83) Radauskis Aleksandras
84) Rupeika Martynas 

Sedalga Juozas 
Simanavičius Antanas 
Strockis Mikolas 
Stašaitis Kazys

89) Steponėnas Kostas
90) Subačius Juozas
91) Šaškevieius Antanas *
92)
93)
94)

85)
86)
87)
88)

v

Gerbiamoji Redakcija:

Lietuvių Sekcija prie Danų
Raudonojo Kryžiaus Kopengagoj |rokai priviso, 
yra gavus laiškus, autoriai kurių 
lietuviai prašo padėt jiems surast 
savo gimines, gyvenančius Ame
rikoje. Štai jie:

Su pagarba
Jurgis Savickis.

KAZ. VALAVIČIUS, belaisvis 
Vokėje, liog. Frankfurtas ant 
Maino, ieško Juozo Valaičio, jo 
antrašas buvo: Morgan, Pa. Ali. 
Ca. Bos 552.

PETRAS PETKAUCKAS, pa
bėgęs iš vokiečių nelaisvės, ieško 
savo brolių, sesers ir švogerių, gy
venančių Amerikoje. P. Babkau- 
ekas kilęs iš Suvalkų gub. ir pav., 
Vaitakiemio kaimo, Saivų gmi
nos. Jo dabartinis antrašas: Ho- 
llan, Rotterdam, Punt street, 58 
A. Dels-Hafen.

3.50
Kas siunčiama už 7 kr. 45 erų.

2 svar. avižieniij kruopų .......1.00
1 svar. sviesto (skardinėje) 2.15
1 svaras pieno.............................85
2 svar. balt, sausainių ...... .90
1 svar. dešros........... ..............1.75
Pak. ir siunt. išlaidos .......... .60
1 šmotas muilo ....................... 20

f
t 7.45

LIETUVIŲ ESANČIŲ NELAIS
VĖJE SĄRAŠAS.

Sąrašas yra n n u j a. s ir 
tikįsis. Reikalui esant tuoj apie 
kiekviena j?ali būt suteikta žinių, 
kiekvieną mili būt suteiktą žinių, 
nias, vienok esant daugybei nau
jų- atsiradus pažįstamiems - mel
džiame atsiliepti.

Ubertas Vincas 
Ūdra Bonifacas 
Urbonas Adomas 
Usis Jonas 
Vas’liauskas Jdnaa

Šeštokas Jonas 
Sereika Feliksas 
Šimkus Pranas

95) Šimkaitis Antanas
96) šlautas Antanas
97) Šuopagas Juozas
98) Šveistris Aleksandras
99) Tirilis Julius 

100. Tūbelis Petras 
101) 
102)
103)
104) 

‘105)
-406). Valkauskis Petras .

Voveris Feliksas 
Žaluda Stasys 
Žarkas Juozas 
Žema;tis Stasys 
Židonis Jurgis 
Sovst.autns Petras 
(Zustautas Petras)

107) 
’ 108) 
. 109)

110)
111)
112)

BERNACKAS VINCAS, belais
vis Vokėje, liog. Holzminden, ba^ 
rako No. 37. Asmeniškas No_. 
15276, ieško Amerikoje švogerių’: 
John Yonek No. 5 Hali St. Sha- 
non, Pa. U. S. A. ir Mr. Charl 
Levine, East Pittsburgh, Pa. A- 
pie tą patį p. Vincą Bernackį tei
ravosi 2 lietuviai iš Pensilvanijos: 
p. Jonas Janušonis ir p. Pijus Ga
vėnas. Buvome nusiuntę jiems 
tą žinią, bet laiškas grįžo atgal. 
P. Vincas Bemackas reikalauja 
jašelpos.

VILEIŠIUS PETRAS, iš Vil
niaus gub., Olkininkų kaimo, pa- 
liuosuotas iš vokiečiu nelaisvės 
ieško savo brolių gyvenančių A- 
merikoj. Brolis Stasys VilkiŠiųs 
gyveno ankščiau mieste Shanidor 
’a. kito brolio Jono Vilkišio bu- 
vusis antrašas: Sauth Boston, 
Mass. Petras Vilkišius .gyvena 
dabar: Norvege, Espen. St. Baue- 
iilindę, Pensionai.

JONAS PETKEVIČIUS (66 
metų), kilęs iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Monkuuų valse., De
bilių kaimo;

OLEVELANDj OHlO. Reikią paminti, ir tą, katį tas 
Mano korespondenciją Ole- pats Sąryšis jau ir pirm£ darę 

velando Lietuvių Sąryšis, ku- balinant naudos parapijos šv.

I vadinainį bolševikais, pripa- 
įžinų neteisinga. Tas Mėnuo8ta- 
| bu. Elenos korespondenciją, 
[ kuri addarė akis , Clevelando; 
[ Teatrališkam, chorui ir-gi tas 
pątą’Sąi’yšis pripažino netei
singa. Aprašymas vakarienės, 
iškeltos laisvamaniams pas' 

[ZvalškĮ Liutkau skūi ir Chmie- 
[liauskui, o paskui išltolektavo- 
jimas iš katalikiškų dr-jų pi
nigų padengimui lėšų vakarie
nes Sąryšis ir-gi sakę neteisin
ga. Kad laisvamaniai su be
dieviais, su šiaudiniais katali
kais ir su savo štabu laisvama: 
niškos “Dirvos” remia pabal
dą Strazdą ir hambizą Micke- 

įvičių ir-gi neteisybė.
Kad geriau supratus visas 

intrigas Clevelando laisvania- 
nių bei bolševikų, kurie val
do C. L. D. Sąryšį reikia žino
ti to Sąryšio stovį. Prie CLDS. 
priklauso, laisvosios dr-jos ka

irios jau ne vieną kartą špo
sus iškirto taip katalikiškoms 
draugijoms kaip.ir parapijai 
šv. Jurgio. 

' Clevelande, fiaip ir visur nuo 
senų laikų yra šiaudinių kata
likų. Nedyvas, kad ir tarp 
katalikų randasi bolševikų, 
juk iš dvylikos apaštalų atsi
rado vienas bolševikas Judo- 
šius.

Šiaudiniai katalikai, ku
riuos dabar vadiname bolševi
kais,) linko priex laisvamanių. 
Klebonas iš sakyklos tankiai 
perspėdavo juos patardamas 

į šalintis nuo laisvamanių, ypa
tingai nuo jų spaudies, šiau- 
diniams katalikams tąs nepa
tiko ir kad kleboną paerzinti 

j savo intrigoinį& įtaisė gvardi
jai Šv. Ką^itfieTO laisvaniaiiiš- 

Į įą laikrdš^- ‘4Pirvą” už orga- 

| svamaniai bandė išbraukti iš 
katalikiškųjų dr-jų įstatų pa
ragrafus, prisakančius na
riams atlikti velykinę. Tie pa
ragrafai nors nebuvo išbrauk
ti, buvo ignoruojami. Dr-jose 

|ypač CLTCh. laisvamanių ge- 
. Ačiū Elenos 

I korespondencijai, kuri atida
rė akis CLT. Chorui, laisva
maniai iš ČLTCh. prašalinti.

Clevelando Lietuvių Drau
gysčių Sąryšiui neturint tvir
tų įstatų, visi laisvamaniai su
sikraustė. Korespondencija K. 
F. J. H. nebuvo taikoma kata
likiškoms draugijoms bei kuo
poms, tiktai nurodymu laisva
manių darbelių kas link neiš- 
mokėjimo prigulinčių pinigų 
parapijai šv. Jurgio. »

Kad sustiprinus pozicijas, 
laisvamanių Sąryšyje, reikė
jo įkūnyti įstatus. Įstatai su
rašyta vieną ir antrą kartą, 
laisvamaniai kėlė protestus, 
kad įstatai negeri. Paskuti
niu kartu įstatus beskaitant 
radosi sekantis paragrafas:— 
“Pamatiniu vadovu Sąryšio 
bus meilė viens kito pagal mo
kslo Kristaus.” Laisvamaniai 
su šiaudiniais katalikais persi
gandę Kristaus, pakėlė tokį 
lermą, kad reikėjo ausis užsi
kimšti. “Dievą reikia per
keisti į kokią viršgamtinę ga
lybę,” atsiliepė šiaudinis ka
talikas, atstovas katalikiškos 
dr-jos. “Mes galime tikėti ir 
į žvirblį,” paantrino laisvama
nis. Įstatai neužtviftinti. To- 
kis tai synodas CLDS. nutarė 
mano korespondenciją netei
singa.
. Kaip ten nebūtų, faktai pa
siliks faktais, kad Sąryšio 
laisvamaniai su šiaudiniais ka
talikais; kitaip sakant bolše
vikais parapijai šv. Jurgio pri
gulinčių pinigų neišmokėjo.

■ 
Jurgio. Du mėtai ątgąf pelno 
nuo baliaus parapijai iki šiąi 
dienai ir neišmokė jo.

Reikėtų - Žinoti, kad rem 
giant paskutinį vakarą ir kny
ga CLDS. įgaliojo Juozą Šal
čių ir J. ZdaneviČių užtikrinti 

-vbniomeneį Clevelando, kad 
vakaro, knygų ir apgarsinimų 
Visas pelnais bus naudai šv. 
Jurgio parapijos naujai bažny
čiai.’ Apgarsinimuose, plaka
tuose tą patį aiškino, ir dar ap
gavo kleboną, kad pagarsintų 
iš sakyklos, kad remtų tą va
karą, neš pelnas visas bus ati
duotas parapijai šv. Jurgio. 
Klebonas tą padare. Raštų , 
apgarsinimus ir šiandien pas 
save turiu, reikalaujant galiu 
prirodyti.

.Kas link padengimo iškaš-. 
čių spaudos, už knygas C. L. 
D. S. nutarė patvirtinus vi
soms dr-joms padengti kiek
vienai dr-jai pro rata. Kny
gos ir jos pelnas bus au^a dėl 
parapijos. To ir tikėtasi. Su
prantama, kad laisvosios dr- 
jos būtų turėję apmokėti iš
kasei us pro rata. Už straips
nius dir-jų Juozas Šalčius ir A. 
ZdaneviČius ėmė po $2.00, už 
“kritiką” $10.00.

Užbaigus vakarą ir apmokė-* 
jus iškaščius liko nuo vakaro 
$74.00. Už knygas parduotas 
ant vakaro $0.00. Už apgarsi
nimus $100.00. Tuos pinigus 
iki šiai dienai Juozas Šalčius,, 
iždininkas Sąryšio turi. Prie 
to dar Sąryšis uždėjo kiekvie
nai dr-jai užmokėti už kiekvie
ną puslapį tos knygos po 50c. 
Kur tuos pinigus ponai intri
gantai padės nežinia.

K. J. F. H.
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CHESTER, PA.

Kalbėjo kun. Žilinskas.

Dailės Mylėtojų. Dr-ja buvo 
surengus prakalbas. Kalbėjo 
kun. J. Žilinskas. Čionykščiai 
nupirko Ii. Žemės banko 13-šė- 
rų.

ciečių nelaisvėje, liog. Gruntbal 
jei Saga n. Reikalauja pašelpos. 
eško savo brolio Kazimiero Pet- 
cevičiauš, kuris jau 20 metų gv- 

vernt Amerikoj—netoli Chicago,
javkigan (gal VVaukegan?) mie- niu* 

sielyje, kuriame jis visą laikų dir
bo samu vorų fabrikoje. Prašo at
siliept.

A. S.

Įvairių-įvairiausių 
SKRYNUČIŲ BALIUS!

2-rą Vasario (Feb.), 1918 
P. ŠV. APR. PAR. SALĖJE, 
N. 5th ir Havemeyer Sts.,

BROOKLYN, N. Y.

Kiekvienas iš mūsų geidžia 
linksmai laiką praleisti ir saldžiai 
pasijuokti. Tai-gi toksai links
mas" ir juokingas vakarėlis bus 2 
d. vasario (Feb.), 1918 m. suba- 
tos vakare. Pradžia 7 vai. vak.

Kiekviena mergina į minėtą 
vakarėlį turi atsihešti skrynutę 
(pundelį), žinoma, ne tuščią, bet 
privalo jin ką nors indėti: valgo
mų daiktų ar tam panašiai. Ant 
skrynutės (pundelio turi būti nu
meris. Tas skrynutes atiduoti vie
ton įžangos tikieto. Paskiaus tas 
skrynutes bus pardavinėjama vai-, 
cinams. Pirkęs vaikinas skrynu
tę su numeriu, susiras merginą, 
turinčią tokį pat numerį, kaip 
skrynutės, t. y. tą, kuri tą skry
nutę atsinešė. Taip suėję į poras 
visi eis prie stalų ir atidarę savo 
dėžutes kiekviena pora prie 
stalo valgįs, linksminsis, ar'liūdės, 
žiūrint mio to, ką savo dėžutėj 
ras. Kadangi dėžutėse bus įvai
rių dalyki) (tas prigulės nuo mer
ginų) tai jas atidarius bus juokų 
iki kaklui.

ĮŽANGA: Vyrams 25c. Mergi
noms, turinčioms dėžutę—dykai, 
neturinčioms dėžutės—ir-gi 25c.

Rengia
JAUNIMAS L. VYČIŲ 41 KUOP. 

Kviečiame visos apielinkės jau
nimą atsilankyti ant to linksmo 
vaknrėlio nes tikimės, kad visi 
i!~»sito užganėdinti. Bus saldžių 
ir 'karčių gėrimų, įvairių ■saida i- 

(lalėsite vieni kitus iki so
čiai pava siūti. Muzika kopui- 
kiausia.

L. Vyčių 41 kp Valdyba.
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Už vienų sykį 5(kų 
P du ” 75c. 
” tris $1.00

&M0N Ė. PAUKTIS
Atfo^n^pot-Taio

ETUVĮS ADVOKATAS 
.Pabaigę* moktlą

wtįveri»tste\.

j tetaiHaoM.
922 Land Tltle Buildlng, Jį 

Broad & Chestnut St. j j 
Ūat YMOMVr . p

Offtaū Šprucfc 2290, d 
Namą —. Tlo<a. 4442 J. Jį 

1212 TV. ERIE AVĖ. c' • J 
PHILADELPHIA, PA. 11

5000 NAUJU SKAITYTOJI^
PLAUKIA KAIP NEVĖŽYJE 
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J Anglies vis dar trūksta.’Nau- 
hoje Anglijoj ar^Hes kiausi-

I [mas tebėra neišrištas. Besto* 
... Į ne dėl anglies stokos yčl žada

- trnw - tižsidaryti mokyklos. Anglies
< * - prisfatjsn^ esąs labai štokų?

-T į*; . ' ir darmęgreit,‘manoma vjskąs
Nesenai gauta 2ama iŠ* Mas- - • •

kvos, kad pernai pašMB a4J ' į , ? ? . >
kum įtost^itas Igudžins 54 mJ Liberalai ativažiuoja,, Sosto- 

^ime no “Ateities” liberalų štabas
Sintautų parap.,

ke Sintautuose, progimnazijos vimą “Ateities*7 redakcijos ; 
mokslus išejo juvįkuose Se- lt£u^ari V m — kad Jame 
mmariją baigė Šeiriuose. Kle- guvažiavinie . bus : apkalbama, 
bonava paskatom toriais k- titeaIns palenkti arčiatt 
B^nadiną vienuolyno barny- bo]|ev^- 
cioje Tikocine, Lomžos gub.I . j •
Apie mirtį a.a. knM. Liij-1 jj Petrauskas praneša, 
džiaus rašoma taip: Mirtis j- teMaam’as muzikos lai. t
vyko is priežasties šunta »>Jtaaig/ ir to-
res. Imk!) ir žiaurios vokiemu Ean_ “KanHėge».tiIpsi4 daug

., tvarkos? A.a tam. Kostan- nauj jį. petoosko fompo- 
tas karei prasidėjus, pasiliko .^- '

' Tikocine. 1
A.ą. .kun. Kostantino sesuo

p-ni A. Strakanskięnė So. Bos- j 
ton, Mass., apturėjusi laišką, | 

. pranešantį apie mirtį brolio, 
didžiai nuliūdo.

Sausio 22 dieną, 1918, Šv..
Petro lietuvių bažnyčioje, So. 
Boston, Mass. atlaikyta trejos 
iškilmingos mišios už a.a. kun. 
Kostantino dūšią. Giedotas mi
šias laikė a.a. kun. Kostantino 
giminaitis, kun. J. J. Jakaitis, 
šv. Kazimiero liet, parap. kleb. 
Woreester, Mass. Skaityas mi
šias laikė kun. T. Žilinskas šv. 
Petro liet, parap. kleb. So. Bos
ton, Mass. ir antras skaitytas 
mišias laikė kun. J. Dobužins- 
kas. *

Nuliūdęs.
1

Vietinės žinios

* • ' - ♦*

Keistas paprotisė So. Bosto
no liberalai kiek sykių kokį siu 
si rinkimą ar seimelį šaukią, tai 
tyčia pataiko į nedėldienį ir 

. laiko savo susirinkimus kaip 
tik pamaldų laijiu 

. Tūli spėja, kad liberalai tą 
daro todėl, kad bijosi nustoti 
savo pasekėjų. Mat, gali ku
rie 1 iberalai, nueiti į bažnyčią . 
ir atsiyerstr, o tuomet libera
lų bizniui būtų„kaput.

LIETUVOS LAISVĖS 
‘ FONDAS.

Sausio 1 dieną 1918 m. su
rengtose prakalbose Municipal 
Buildinge aukojo į Lietuvos 
laisvės fondą sekanti:

MateujŠas Norbutas $50.00; 
Ignas Mizutavičius ir Jonas 
Kalinauskas po $10.00.

Po $5.00: Juozas Šeikis, Ka
rolis Vasiliauskas, Stasys Sa
muilis, Mateušas Dragūnas, 
Antanas Naudžiūnas, Feliksas 
A. Zaleckas, kun. T. Žilinskas, 
Antanas Beleckis, Jonas Kas
paras, O. Staniuliutė, J. Cer- 
vokas.

Po $3.00: V. Šapalienė ir A.
. Keksunas.

Po $2.00: Juozas galiūnas, 
A. Aleliunas, A. Zaleckas, A. 
Kareikštis ,Pr Gudas, M. Ba- 
kūniutė, M. Šeikis, P. Rimkus. 
P. Zaromskis, J. Bariškis ir 
K. Alesevičiutė.

Po $1.00: J. Kulakauskas, A. 
Jurčius, M.-Pluta, J. Varaitis 
V. J., K. Grigas, V. Starkutis, 
J. Ainikis, U. Pauliukaitė, B. 
Jakutis, S. Noreika, Z. Parei- 
ka, J. Augūnas, R. Ambrozas. 
N. N., J. Varaitis, 'N. N., k. 

Muraška, F. Lingelis, F. Ga- 
butis, A. Vąiisauskąs, P. Gied
rai t aite, K. Mažulis, I.'Valū
nas, S. Jakštas, K. Paulaitis, 
P. Jakavičįa, G. Šlikas, S. 
B u romą, V. Jankauskas, M. 
Apanavičius, P. Akunis, J. 
Trapšis, K. Žižes, Z. Tamo
šiūnas, K. Majauskas, S. Da- 
nijelius, V. Grinevičienė,-N. N., 
N. N., M. eVniš, K. Šijefkie- 
nė, V. Jakaviėius, N. N., V.. 

.' Šveistis, A. Muraška, J. Mu
raška, P. Kevaliutė, J. Rokas, 
P. Biužytė, Ona Meškauskai- 
tė, M. Meškauskaitė, J. Švei- 
stvs, M. Butvydienė, J. Jak- 
štys, U. Stalingaitė, O. Kai- 
raitė, S. Kabalinskis, A. Ša- 
parnis, A; Kučinskas, A. F. 
Kneižis, P. Adlys, M. Lag- 
djent, (?) J. Pečiukonis, A.-U- 
sevičiutė, F. Ronikaičiutę, P. . 
Broniušiutė, M. Pa jau jute, J. 
Galinis, P.’iugždžiutė, N. N., 
J. Sukevičius, J. Vilkas, B 
Galiniene, O. Galinienė, 
Miekeviče, M. Stamuiytė, 
G.ūderis, J. Žalis, 
liūnas, P. Kvburys,
čiunaritė, V. Jakavičius ir M. 
Dapšis.

J. 
P. 

F. Virva 
P., Ba’

gausio 23 dieną. Bostone su
streikavo geležies liejyklų dar- 

• bininkai—molderiai. Reikalau
ja algos pakėlimo.

DAR PRIE MOTERŲ SĄ
JUNGOS NAUJOS AN
GLIJOS APSKRIČIO.

Laiškuose į kuopas ir “Dar
bininke” pažymėjome, kad de
legatės malonėtų atsivežti in- 
galiojimus su kuopos valdybos

t

/

d

I*

parašais. Turėjome omenyje 
ir dvasiškus vadovus,, kaipo e- 
Rančius valdybose, bet, kadne- 

■" kiltų kokie nesusipratimai dar 
kartą primenam, • kad be kitų 

: valdybos’ narių parašų rastųsi
Ir kuopos dvasiško vadovo pa-

13-os kuopos pirmininkė • 
' J. Be&koniute.

-dakbininkas

HAETTORD, CONN. f
Bilnųjų Blaivininkų 6 kp.| r < , - . ..,* . ~ įJeigu non surasti savo m-metims susirinkimas įvyks 27J v. - ,DligitJL

d. šausiu fcažuytingi ^tamėj, 
tuojauįjf<y-štmios.' KWSWlP*Mn?!Sml<i .Praust 
visus narius atsilankyti.

* f Valdybą?!
* V .' ‘ __ - r . - -

? į Vi paieškojimus pinigui 
DABAR LAIMAS'KUSI- 

PIRKTI LIETUVIŲ DARBI-1 
NINKĮT KALENDORIŲ 1918 
M. KAINA 2S CENTAI, I

i.—y.y--ėi' >

-• $5.000.00 .LIETUVON. '

“DARBININKAS,” 
242'W, Broadway, ' 

M BOSTON, MASS.

PąieŠta brolio JUOŽO ČAPO;
J seserų, dėdęą ir pažįstamų. <Kas 
žino atsiliepkite. Skurstų Rusi- 

Lietūvos gelbėjimo reikalams Tautos JFbndaji Jau prigiriu- joj tarp ne savo žmonių. Esu ki- 
ko arti $6.000.00. Tad -Tautos Fondo valdyba įneša T. F.’llęs iš Kauno gub,, Betygalos vals- 

Komiaijon ^sumanymą: pasiųsti Lietuvon (per Šveicariją) $5.- [čiaus, Norgeliškio kaimo. ‘Ądre- 
000.00 nukentėjusi emsdėlkarės gelbėti. ’ sast VJadislova3Čapas,543 Pe-

Kiekvienas* E/ F^KbiūiisjbS narys savo balsą greit priva- chotnyi Gorodskoi Polk, 7 rotą, 4 
lo atsiųsti Centro sekretoriui:Pakštai,'^66 Grand jSL, Bro* vzvoĮ 
oklyh,, M Y-'

t Kalėdiniu Fondan pagal paskutinę atskaitą Įplaukė $7.- 
455,41. ‘

- l-V-'-į ■' .L   —— -------------- -- -------------------------------- -----------—I r -■ --------—r

s* Ū

♦
f " .

. PAS KITUS.

SOUTH BOSTON, MASS.

GAUSITE TEISINGA IR
PRIELANKU PATARNAVIMĄ.

PRAŠOME ATEITI IB PRISIŽTŪRiČTI

MŪSŲ KAINOMS.

PIGESNES KAINOS NEGO

Jeigu norite kad jūsų stuba
batų papuošta naujausios ma
dos rakandais, tai nieko be
laukdami nusipirkite i?

LITHUANIAN FURNITURE •
COMPANY,

x6S W. Broadtaay.

.4 
I KAZYS LABUTIS, Viš ŠakaliŠ- 
kiij, Marijampolės apskr., Igliau
kos parapijos, Suvalkų gub’. ieškot 
savo tetos Barboros I^kiekiutės iš 
Patašinės, gyvenančios. Ąmerikoj. 
Mano antrašas: Voronež, Gimna
zija Yčasa, uČ. VI kl., Kaz.-La- 
butisu.

1 » • .

Mokinys VINCAS 5OŽALli$ jš‘ 
Į Kauno gub., Šiaulių apšįtr,, Rąd- 
| viliškio vol., Pavąrtičių* ščętBl 
kau dėdžių .Jurpalių . (iš;Prasta-- 
vonių sodž.) ir Jono Prikoekio 
(gyvenančių Amerikoj) giminių 

Hr pažįstamų. Mano antrašas: 
Į Voronež, Gamovskaja ui. d. 16, 
(Russįa) V. Ožalas.

1 Paieškau savo moteries Agnieš- 
kos Jasėnis Kauno gub,, Šiaulių 
pav.,>/Trjškių par., Tauragenų 
kaiino. Ji pati ar kas kitas pra
neškite šiuo adresų:

Leonas Jasėnas, 
81*Sawtell Avė., Montello, Mass.

c

. f

Ia-

r
M »

I
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i

So.
6:30 vai.

oslon, Mass. . 
vakare

1

X.

- * * * .*

rs*

< • ‘V

,.V
£ fe.

BUS STATOMA SCENOJE DIDELIS .VEIKALAS—3-jų VEIKSMŲ DRAMA (Gužučio)

“PAL0CIUS EŽERO DUGNE,”
gis veikalas bene pirmą sykį bus loštas Amerikoje. Veikalas gražus—atvaizdui..... 

XIII šimtmečio Lietuvos gyvenimo vaizdus. Aktoriai visu smarkumu moldnhsi-rengiasi 
prie perstatymo," o režisieriai naktimis mažai miega, kad tik tinkamiau parengus sceną ir 

Tai-gi kada buvo užganėdinta publika, o kada ne, bet ši kartą tikrai 
. ORKESTRĄ BUS VIENA IŠ GERIAUSIŲ..

Kviečia RENGĖJAI.
4

M

parėdžius aktorius, 
bus užganėdinta.

^Tnl, So. Bo«tx>n27O V jf

DR, JOHN MicDONNELL, N D. Į 
GalitĮUi ttiiiltaliili įr įiįiitvhtfmi.

Ofiso valandos:
- Ryt lis iki 9 vai. 

Por pietųlild 8
- vakarais 6 iki 9 .
• 536 Broadway, So. Boston. I

į

r. X. D, KALENDORIUS J 
DYKAI. -■ .

‘ f
Jeigu nori gauti Lietuvi 

Dkrbihiukų. KMehdorių 191 
m. dykai, tai nieko nelaukdf 
mas siųsk $3,00 iiž prenumeri 
tą “Darbininko ir, gausi t 
didelę dovaną dykai.-

Jėigujau esate skaitytoj 
(1 Darbininko,? * tai užrašyk k 
tam ir gausi tą dovaną dyka 

. . Ą-it gi. Ą'i» * Ą -Ą .«
I J ’ ■ ■

Geriausia vieta pirkimai pa 
:K. K. ŽEMAITĮ. ■■

AŠ užlaikau puiklft krautuve ftukt 
nhj ir paauksuotų daiktų, kaip ta 
laikrodžių, lalkroilėllų,, Žiedų vyrlgl 
ihotertškų fr»šliubinljj. talp-gl daug 
bę kiti] tavorų deimantinių žiedų ir i 
Kas pas mane perka, tai momet b 
na pilnai ližganSdirftas. Savo tavo: 
ir darbų aS visuomet gvarantuoj 
Taisau ‘ laikrodžius, didelius. Ir nlaž> 
laikrodėlius ir jesvelry. ’ >;

* K. ŽBMAiPIS, 
677 y, Main Str. Montėllp, Mat

i ’—’—1—-~-u •

TĖMYKITEt':
Reikalinga vyrų ir mer- 

: ginų moklntles barberio 
B amato. Darbą gausi Vi

sados. Klausk lnformacl 
jų:

J. ŠMULKŠTIS,
Globė Barbe* School

499 — Ptttsburgh,

f

I

Pa.

PIRK RAKANDUS PAS

NUSIPIRK MOSTIES. 
„Tai RUSI GRAŽUS! Ją išdirl 
MenthoiatUm Co. Prieš eisią: 
gult ištepk veidą, moąčia per kel 
vakarus, o padarys veidą TYR 
ir SKAISČIU BALTU, Toji mo 
tis išima plėtmus raudonus, ju 
dus arba šlakus ir prašalina vis 
kius- spuogus nuo veido. Pinigi 
gali siųsti ir stampomis.

J, RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holdbrook, Mas

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai 
nos labai žemos..

*
Frank B. Richmond, 

874-378 Broachray, So. Boston

|e Paieškau savo pusbrolio Povilo 
Petukausko Vilniaus gub.,‘'Trakų 
pav., Butrimonių valse. Pirmiaus 
gyveno Somerville, o dabar neži
nau kur, Taip-gi paieškau švoge- 
rio Raulo -Karevičiaus tos pačios 
gub. ir valse. Girdėjau gyveno 
Pittsburgh, Pa. Kas apie juos ži
note arba jie patįs atsišaukime šiuo 
adresu:

Jurgis Petukauskas,
432 Wells St., Scranton, Pa.

Paieškau brolio Vinco Stalgio 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Pajevoniu par., Klėtkininkų kai
rio. Metai atgal gyveno Montreal, 
Caiiada, o dabar nežinau; jis pats 
ar kas kitas praneškite š‘uo adre
su ; *

AntanasStaJgis,
12 Nallada St., Montreal, Canada.

PARSIDUODA BUGERNĖ 
Vertės $5.500.00.

Atiduodame labai pigiai, nes 
savininkui prisieina išeiti į karę.

Norintieji pirkti atsišaukite 
šiuo adresu:

Povilas M. Bražinskas,
305 Hamilton Avė., Duquesne, Pa.

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

ateik Ir nusitrauk pusę tužino 
kablnėt ir gausi viena didelį ar
tistiškai padaryta paveiksią visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. BRIZĄ,
500 So. 2nd St., Philadelphia, Pa.

IĮ TEL. BACK BAY 4200

[dr. f. matulaitis
■ Ofiioadyno* T,do vijokliu Ilgai
■ 1-8 P. M. 7-9 P. M. Priskiri* Akiniai

■ 419 Boylston. St Boston, Mass.
v

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
H Dantis ištraukiami ir pripil

domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

nauju išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandoa 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

o

- Bell» tone,- Dickinson 8095 M.

I Dr. Ignotas Stankus 
1210 S, BroadSt, Pbiladelphia, Pa. 
Physięian and Surgeon (iietuvisgvdv- 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianoj 
Universitetą) Gydo visokias ligas v v I 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito. B 4 po piet 7-9 
vakaro. Medelioms; 9-11 rito 1-4popiet.

NedBliomlt 
nuo 10 vnl, ryti 
iki 4 vai. vakare

«'$3

Dr, Paul J, Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakaro

609 lLOALVATf Ccr. G ST. SO. UOSTOJ
Tel 502 S. B.

į SERGANTI

f VYRAI IR MOTERIS
X. EIKITE PAS MANE!
t Su bent kokia chronišką, nervų arba šiaip kokia ilga,

*♦* lauja specialisto patarnavimo.
♦i* IEŠKOKITE PAGEL IOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ

Tt 
T t 
f
T '
T
T❖
t
T
*♦* sitSs.

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos kelio.

kari reika-

SURASTI,

SVEIKATA YRA GRYNI 
PINIGAI.

Tas yra visiems aiški teisy
bė. Sveikata yra net vieninte
lis turtas, kokį daugelis tetu
ri. Ir kadangi pilvas yra pa
matas sveikatos, tai yra be ga
lo reikalinga nuolatai žiūrėti, 
kad prigelbėti viduriams pasi- 
liuosuoti.nuo visų atmatų ir 
nuodingų medžiagų, nuo kurių 
organizmą reikia palengvinti, 
idant gyvybės mašinerija eitų 
be trukdėsių. Triner’s Aineri- 
ean Ęiixir of Bitter AVine pasi- 
tikėtiniausias vaistas' reikale. 
Jei turi koki pilvo trukdėsį, 
*.ai vartok Triner’s. Amerieai. 
Flixir of Bitter Wine. Pama
tysi, jog jo’ reputacija yra 
užtarnauta. Kaina $1.10. Ap 
tiekose. Daugelis kenčia nu< 
reumatizmo, neuralgijos, luni 
bago ir tt. dėlto, kad jie neži
no apie Triner’s Liniment. 
Mes atkreipiame tų atydą į tą 
vaistą, kurs suteikia greitą ir 
tikrą palengvinimą. Labai 
tinka išsinarinimams, išsisuki-. , 
mams ir tt. Kaina 35 ir 65e. 
Aptiekose. Krasa 45c. ir 75c.
Joseph Triner Co. Chemikai- __
išdirbėjai, 1333-43 So. Ashland | A Antros durys nuo 
avė., Chicago, Dl.

Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki 
4 vai. po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
8 vai. 

NedėLiomis
10 vai. ryte 

^iki 2 po pietų.
Jums išegzaminavlmas nieko nekaštuos, jeigu Jus šia gydy

tiems Ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrų 
& fizišką stovį Ir padšs Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lšgel- 

bšs Jus nuo kunOlų Ir kitur negero gydymo.
a Daug metų pęaktlkavgs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai-^ 
& medi kuliški ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai Viskas 
i kas geriausia sergantiems.
T AR JUS KENČIATE.-

T

hington st. 

arti Boyls- 

ton st. ant 

antrų lu

bų.

673 Was-
valan-

A

♦> 
«♦

V Nuo silpnų nervų, ’skaudandio nugarkaulio, užmiršimo, nenor-
Y malto širdies mušimo, silpną plauūlų, apsnūdimo, sunkaus Jautl- 
«► mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus -matymo, silpnumo .
& sąnarių, uleerio, žaizdų, katar.v užkimimo gerkles, nuo skaus- 

mą viduriuose arba nugaroj, get^ies skaudėjimo, apvilktą liežuvį, 
t lumstlpaclja. reumatizmo skausmu arba spaugą? šią ir daug kitą 
Į ligą, nuo kurią matosi pirmas p»’>erg6Jlmas, nustoti sveikatą- ir 

*j*cvlrtumą ant visados.
Aš gydžiau. vyrus ir moteris per daug metą. Vienas atsllanky- 

♦t*mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
A kad aš pasiekiu tiek gerą pasekmių į trumpą laiką gydy- 
Ąmo. . Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atst- 

mi^Kite, kad jJasltarimas yra. absoliutiškai veltui.
| Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jumis reikta gydytis. Ulvil- 

kimus ligos yra pavojinga. Nei viena, liga no stovi ilgai be veikimo.

| Dr J. H. KENEALY*
£ 673 WASHINGTON ST.

---------------,------- 1 Gągty Theatre, Boėton,
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