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Gandas apie karalių Lietuvai.
11 ----------------- “r—

True translatlon filed wlth the post- 
■ mnsfer at Boston, Mass.on March .1,1918 

as reąuired by the act of October 6.1917 
UŽ LIETUVOS NEPRI-

GULMYBĘ.
, Vokiečių katalikų vadas 
Mathias Erzberger, rašydamas 
laikraštyje Bėrimo Taegliche 
Rundschau, apreiškė:
t “Per pereitus metus aš skel
biau idėją, kad Lietuva priva
lo būti ne tik autonomiška, bet 
neprigulminga valstybė, nuo
latiniame susirišime su Vokie
tija. Lietuva nori eilės sutar
čių, kad įvykinti tą dalyką. 
Aš galiu dadėti, jog Kauno 
vyskupas, man patarus, nuvy
ko j gen. von Ludendorfo kva- 
tieras, kur po apsvarstymų 
prieita prie pilnos sutarties 
kas link Lietuvos neprigulmy- 
bės.

True trnnslation filed \vith the post
master at Boston, Mass.on March 1.191 S ‘ 
as reąuired by the act of October 6,1917 

..LIETUVA- VIENIJAMA SU 
SAKSONIJA.

Zurich, vas. 27. — Iš Dres- 
deno atėjo žinia ajue tai, jog 
vedama derybos apie suvieni
jimą Saksonijos su Lietuva ir 
nuskyrimą princo Frederike 
Kristijono, antro 
karaliaus sūnaus, 
karaliumi.

Tos derybos parodo, jr 
lenkų noras atnaujin ’.i u n i 
tarp Lenkijos ir Lietuves n- 
išsipildys.

Temokite

X

True tfanslatiou filed ivith the post
master at Boston, Mass.on Mareli 1.1918 
as reąuired by the act of Octobet'6,1917 

JAPONIJA NORI VEIKTI
SIBERIJOJ. .

Washington, vas. 28. — Tur
būt neužilgo bus išrištas labai 
svarbus klausimas ar Amerika 
ir talkininkai jungsis su Japo
nija veikti lytinėj Siberijoj. i- 
dant neprileisti vokiečių prie 
veikimo tose vietose ir idant 
išgelbėti didžius barinius san
dėlius Vladivostoke ir palei Si- 
berijos geležinkelį.

Saksonijos 
Li' tuvo.

Princas Frederikas Kristijo
nas yra 24 metų amžiaus. Yra 
oficieriu Saksonijos armijoj. 
Jo motina princesa Luisą pa
garsėjo 15 metu atgal. Mat

buvo gavus persiskyrimą. T907 
m. ištekėjo už italo muzikau- 
'to E. Toselli. Su juo persis
kyrė 1912, o sausyje 1917 m. 
buvo Bruselyje.

LAISVĖS SAVAITĖ;
Stovime prieš pat Tautos 

Šventę (Šv. Kazimiero dieną) 
ir Laisvės Savaitę (kovo 3-10 
d.). Kas lig šiol dar nepri- 

ir« ngė—tai neprisirengs. 0 
daugelis yra ir neprisiren- 
-,’ihnų.

k-.!) laiku svarbiausia, kad 
prisirengusieji smarkiai in- 
teeiptų savo pajėgas.

Daug prigulės nuo Tautos 
; ido ko.cktorių ištvermės ir 
pasišventimo.

i Jums dauginus nemalonumų 
tenka panešti, bet tie nemalo
numai gydo Lietuvos žaizdas, 
neša jai laisvę. Senai mūsų 
broliai Europoje atsižadėjo

į^^B^biiSaiž .JjlISOS. maalonun^«^--At^iadėkim&'~*iii- *

PERĖJO GELEŽINKELIŲ 
BILIUS. ■

Washington. — Atstovų rū
mas perleido bilių, kuriuo pri
pažįstama, kad geležinkeliai, 
dabar valdžios valdomi,, turi 

Į būti sugrąžinti kompanijoms 
i po dviejų metų karei pasibai- 
: gus. L’ž tą bilių balsavo 337 
prieš 6.

Seniau tą bilių buvo perlei
do-; senatas.

NELEIDO KALBĖTI 
BRYANUI.

Toronto, Ont., Canada. — 
Čia buvo atvykęs kalbėti gar
susis Suv. Valstijų prohibicijo- 
nistas William Jennings 
Bryan. Buvo pakviestas kal
bėti apie prohibiciją, Žmoniij 
jo paklausyti susirinko apie 
3.500. Ant galerijos buvo apie 
100 veteranų, kurie kėlė tokį 
alasą, kad nebuvo galima kal
bėti. Jam šaukė: “Get out,| 
you dirt! pro-German’’ J 
kius chuliganiškus patėmiji-' mas tik prieš tuos, kurie šau
nius darė. ' , kiami kariuomenėn, gi kiti

------------------------------------------ ’.vuučiaiui.

BILIUS ATEIVIAMS.
Washington. — Atstovų bu

tas perleido bilių, kuriuo atei
viai. kurie reikalauja paliuo- 
savimo nuo kariuomenės dėl 
nepilietystės, būtų ant visa
dos uždrausta pastoti piliečiais 
ir deportuoti tuoj, kaip tik bus 

ir kito- j praktiška. Tas bilius taiko-
1 — - •• • J_*1 • V 1 1 • v

mes nors trumpai valandėlei. 
Laisvės Savaitės pasiseki

mas priderės ir nito visuome
nės duosnmno. Ir, duokim 
visi, nesigailėkime. Duokime 
nelūkuriuodami, nes paskiau 
gal bus pervėlu. . Duokime, 
kie^ tik galime. Nepamirš
kime dienos uždarbio Lietuvai 
at'nhioti. Apsidėkime mėne
sinėmis duoklėmis. Maloniai 
priimkime po namus einančius 
kolektorius, nes tie žmones pa
sišventę ne savo, bet Lietuvos, 
visų mūsų Tėvynės labui. Ar 
jiems duosime, ar ne,tik nem- 
gokime ant jų, nes jų darbas 
didžios pagarbos vertas.
Visai Chicagai ir apielinkėms 

svarbu.

Chicaga, kaip bent ištolo 
rodos, prie Laisvės Savaitės 
daug geriau prisirengė, nei
prie Kalėdų fondo. Laisvės į 
Savaitėje “• n-oi;

SMULKMENOS.
Anglijos užsienio reikalų 

ministeris Arthur J. Balfour 
parlamente pasakė, jog liki
mas visų Rusijos užimtų žemių 
bus išrištas abelnoje taikos 
konferencijoj, nežiūrint, kad 
dabai* ir būtų padarytos atski
ros taikos.

Į Rotterdama atplaukė gar
laivis su 817 amžinai sužeis
tais vokiečių nelaisviais, grįž
tančiais iš Anglijos namo.

Krakove, Lvove, Rzeszoive 
ir kituose Lenkijos miestuose 
prasidėjo užpuolimai ant žydu. 
Žydų namų langai buvo išdau
žyti, patys žydai apmušti.

Prez. AVilsono duktė Marga- 
retir važinės po įvairius lage
rius ir dainuos koncertuose ka
reiviams surengtose.

Metropolitan Opera name 
vas. 25 šoko merga Evos rii-

nemažas į nebus, 
triukšmas. Publikos dalis

lauk.

buosc. Buvo kilęs

. J GIESMĖ Į ŠVENTĄ KAZIMIERĄ. *:
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True translatlon filed wlth the post
master at Byston, Mass.on March 1,1918 
as reąulretlby the act of October 6,1917 

PAPASOKOJO APIE SOCI- 
JALISTŲ ROJŲ.

Brockton, vas. 27. — Pen
kis metus išbuvęs Rusijoj, mie
stuose Petrograde ir Rygoj su
grįžo šiandien Walter A. Bald- 
win, vedęs rusę. Jiedu aplei
dę Rusiją po, sunkios 58 dienų 
kelionės per Siberiją, Japoni
ją, per Pacifiką, San Franėis- 
co pasiekė namus.

Baldwin per tris metus bu
vo vedėju. įceverykų Walk- 
Over sandėlių kompanijos Ge-> 
orge Et.ICeitli. Jis papasakojo 
apie baisenybes, galvažudys- 
tes, vagystes ir visokius už
puolimus.
Įstatymai daromi ant vietos.

Riaušės Petrograde taip pa
prastas daiktas, kaip strytka- 
riai. ’ Žmogžudystės ir ištvir
kimas pasklidęs visuose Rusi
jos sostinės kampuose.

Paškudniauisas daiktas tai 
girtybė. Jokių įstatymų dabar 
neprisilaikoma. Įstatymus pa
daro ant vietos kareiviai, ku
rie susirenka ir nutaria ypa- 
tos likimą čia pat.

“Kareiviai laužiasi į vyno 
sandėlius, kur tik gali,’’ sako 
Baldwin. “Prasideda lėbavi
mas ir galop atsiunčiama dau
giau bolševikų kareivių išvy
ti pirmąją gaują. Vietoj tą 
padarius, antroji visuomet 
prie pirmosios prisijungia ir 
girtuoklių gauja pasididina. 
Paprastai pasiunčiama vienas 
po kito keletą kareivių būriu 
ir jie niekuomet negrįžta, — 
prisijungia prie kitų ir girtuo
kliauja.

Galų gale pašaukiami gais
rininkai. Prileidžia vandens 
rūsius ir taip išveja lauk. Bet 
silpnesnieji prigeriu’ kaip 
žiurkės.

Kareiviai “ėda“
Man teko matyti 

jant iš vakaro vyną ir vande
ni iš rusių ant sniego. Ant ry
tojaus mačiau kareivius ir ci
vilius žmones ėdant paraudo
navusį nuo vyno sniegą, kad 
gauti nors kiek to svaigalo.“ 

Baldivin sako, jog pabau
dos nėra niekuomet teisingos, 
kuomet atrandama vagystė.

“Kartą aš važiavau strytka- 
riu,“ sako jis, “netikėtai su
klykė moteris ir rėkė, jog šalę 
jos esantis žniogus pavogė jos 
pinigus, Kaltinamasai greitai 

| užsigynė. Tuomet kareivių bū- 
! rys susirinko, svarstė ir nubal
savo, kad tariamąjį vagį rei- 

Ant sriaunos u-

vyriškai pasirėdę, štai atėjo< 
traukinys pilnas kareivių.

Ūkininkai ėmė klykti, kad 
jie aprubavoti. Kaip Baldwin 
sako buvo sujauktas mitingas, 
kurs buvo trumpas.

Susirasta vėzdai ir visi ketu
ri buvo kareivių užplumpyti. 
Dviejų kažkodėl nebuvo gali
ma greit užtalžyti, tai jų ger
klės buvo perpjautos.

Miestuose visi ginkluoti ir 
šauja kada nori ir į ką nori. 
Ir vaikai jaunesni 16 metų am
žiaus turi šautuvus ir sako Bal- 
dwin pats matęs, kaip jie 
Šaudo be jokios atodairos gat
vėse.
Apjakdavo nuo girtuokliavimo 

“Du dalyku Rusijoj yra pi
gu,’’ sako jis. “Gyvastis ir pi
nigai yra pigūs. Kuomet val
džia panaikino pardavimą vod- 
kos, tai žmonių mirtingumas 
pasididino, nes žmonės ėmė 
daug gerti kolioniško vandens, 
varnišo ir medžio alkolį. 
kure nenumirdavo nuo tų 
dig. tai apjakdavo.

Gyvasties branginimo 
jokio. Nėra jokios policijos 
ir viskas paprastai atliekama 
kareivių ir Raudonosios Gvar
dijos. Girti jurininkai yra 
biauriausi galvažudžiai. Jie 
pjauja žmones ir rubavoja, kur 
tik eina.

Kaliniai tapo paleisti ir ma
žuose/ Petrogrado laikraščiuo
se kasdien aprašoma apie 400 
arba 500 vagysčių. Namuose, 
kur aš gyvenau, buvome 20 y- 
patų. Visi pasikaitydami ser
gėjome namus dieną, naktį.

Su Raudoinąja Gvardija nė“' 
ra ko tartis. Prieš traukinių 
išėjimą paprastai esti ginčai a- 
pio tai, kuris turi pirmiausia 
išeiti. Ginčai tęsiasi keletą va
landų, keletas esti užmušta ir 
pasibaigia tilo, kad kareivių 
traukinys- pirmas išeina.

Būdavo taip, jog kareiviai 
einančius traukinius sustabdv- •* 
davo, sulipdavo jin užimdavo 
visas vie1a-<. O kuomot pirmas 
kanos fa rlKaukimas buvo pa
skelbtas tai kareiviai viską 
apvaldė.“

Baldwinui teko važiuoti tuo 
traukiniu, kuriuo važiavo lai
vyno ministeris, kurs 
kazokų pakartas. Tą 
Bakhvin matė.

“Laivyno ministeris 
Irti tik i ui n,” pasakoja 
win. 
jo rėvolverį, 
buvo prisigėręs ir 
vijo lauk 
damas i 
Kei"kp, , 
ka ’ - '
žudęs 14 oficieriu ir jog gata
vas daugiau kraujo lieti. Ir 
toks tai žmogus buvo bolševi- 

nutarti kas su moterim dury- kų laivyno ministeris. 
ti. Kadangi žmogus buvo nu 
skandytas nekaltai, 
balsavo ir. ją nugalabyti. Paė
mė ją. nutempė prie tos pat 
eketės ir šmaukšt po ledu. Pb 
to bolševikai pasidalino jos pi
nigais.

Plaka iki mirties.
Bahhvin matė, kaip du vv- Į zū
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True trunslation filed with the post- 
masterat Boston, Mass.on Mareli 1,1918 
us reąuired by tlie act of October 6,1917

VOKIEČIAI APSISTOJO.

•Vokiečių besivarymas Rusi
jon apsistojo.' Per pastarąsias 
drvi dieni nelfuvo jokių praneš 
Šimų parodančių, kad teutonai 
v.arvtūs su tokiuo audringu 
smarkumu, kaip tai darė iš 
pradžios Petrogrado link. Atė
jo žinių, rodančių, jog vokie
čių žygis neteko smarkumo.

\ ienas išaiškinimas to vokie- 
Savaitėje iš Chieagiečių gali- ap>iinalšinimo . via tous,•
ma tikėtis kent trečdalio aukų, A0^’ecJJ kariuomene gsa\o:
o tik dviejų trečdalių iš visų ^Seilino įsakymą apsistoti, t 
kitų Amerikos Lietuvių. . Į Ypie tai pranešama is ,

Visos Chicagoš apielinkėms ( &rado neoficialiai, liet ta žinia Į 
i ženkleliai,

r

Tie, 
nuo-

nėra

NUSKANDINO HOSPI- 
TALINĮ LAIVĄ.

Swansea, Anglija, vas. 27. 
— Vakar buvo sutorpėduotas 
ir nuskandintas Bristolio ka
nale hospitalinis laivas Gle- 
nast Castle. Nuskendę su juo 
arti 164. Tarpe žmonių yra 
daktarai, ligonių slapgotojos 
ir jurininkai. Ant laivo degė 
visos Raudonojo Kryžiaus 
šviesos.

I v • •

Dabar yra daug
NAMŲ, 

į DTr IIT F A R M Ų,1 ! X l(lIŲ BIZNIŲ.
, X-------„ Į S X

livn-cuo ttUiuiimacuiJ -- !i-k t • • i - i - t •
mėnesiniu duoklių Ikilus * pasitikėtinų šaltiniu. Daugelis savininkų kares Jai- 
~ ” *• j m _ . _i__ j_ l______________ 1_ L- J-_ t Iru nrivnrcmoi Yiar/tnnrla vieni

_ __ __ i __ _ ___ __ _ __ i —
nurodinėjo, jog dabar depo r- ženkleliai pasiųsta vienu ad- ^<ad taikos 
moti nebūtų galima daug, nes'resTl; pom.a A. Nausedie 
trūksta laivų. Be to minėtame 917 W_ 33 St ,ciiicągo, UI.

i. Kaikurie atstovai blankos, korektorių blaškos ir iTas 1,lat.vt tur5llJ parodyti tę, priversinai parduoda visai
J

vyną, 
pumpuo-

Diliuje autorizuojama ėmimas i 
vis .kių ideivių darbams ant 
fanu ii ir pramonėj.

Tas indus dar eina senatam 
Jei ten pereis, tai turės prez. 
AVilson pasirašyti. Preziden
tas regis yra priešingas, tani 
Liliui.

__ „ _ išlygos formaliai
..Ponia A. Nausėdienė, ^P0 priimtos ir kad po taikos 

sutartim pasirašė bolševikų ir 
■ -- —-pJ teutonų delegatai. Nes vokie

čiai buvo paskelbę, jog neper
trauks karės tol. kol nebus pa
sirašyta po taikos sutartim.

J

NEIŠLLEISIME UTARNIN- 
KINIO. NUMERIO.

Kadangi ateinanti panedėli 
pripuola Tautinė Šventė, Šv. 
Kazimiero diena, ir kadangi 
Redakcijos ir Administracijos 
nariai nedėlioj ir panedėlyjė 
išvažiuoja j tolimesnes koloni
jas sų praka'bomis, tai atei
nančio .utarninkinio numerio 
neišleisime.

Skaitytojų maloniai prašo
me nepalaikyti to blogu.

PAKĖLĖ ALGAS. „
Bes ono vlkariu darbiniu-• «.

'....... alga- ir streiko
Reikalavo pakelti al

inoj gaš 4c. valandoj,
2c. ir susitaikė..• v — ♦J sėjo

bet pakėlė

Tad pas ponią A. Nausėdie
nę ir reikia visiems Chicagoš 
ir apielinkių skyriams tais da
lykais kreipties, ne$ atskirai 
nieko jiems iš Centro nesiun- 
tinėsime.

Ženklelių pasiųsta .10.000. 
Mėnesinių blankų- 
Kolektoriams ženklų 
Kolektoriams blankų 
Visiems skyriams svarbu.
Kad greit 

Laisvės Savaitės 
surinktus pingus 
Centran prisiųsti, 
reikia pažymėti: 
iš siunčiamų pinigų yra mė
nesiniu duoklių; 2) Kiek 
kitokių aukų ir .3 kiek už 
ženklelius.

Ant čekiu ar “monev orde-b •

rio’ ’ reikia rašyti iždininko 
vardą (B. Vaišnora) ir siųsti 
šio adresu: 
............ „...K. Pakštas,.

K. Pakštas,
456 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

4.000.
200.
200.

apskaitliavus 
pasekmes, 

reikia greit 
Siunčiant 

1) Kiek
• v

h

-Kanados premjeras'' Bordon 
yra atvykęs AVa^liingtonan su 
reikalais.

Bolševikų valdžia paskelbė, 
jog kazokų sostinė Novo-Čėr- 
kask pakliuvo į jos rankas, 

l! 
a
I a- a
aa
a a.L
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JAMES M. KEYS
350 BROADVTAY. SOUTH BOSTON, MASS..

AtsiSa irkite prie manęs su visokiais teismiškais reikalais. Duo
du pilnas’informacijas kas-link Suvienytų Valstijų {statymų.

Per kelio!!kų metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Mussachusetts val
stijoje. Aš esu tokiame stovyje, kad gulite manimi pilnai užsltl- 
keti. Visokius teismiškus reikalus atlieku Šioje valstijoje.

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkallTėtojų lietuvių., rusų, 
lenkų Ir latvių. Jeigu Jus norite, turėti geras pasekmes Ir iShilmPtl 
provų, tai paveskite man. Telefonuoldte, parašykite arbtj pašaukite. 

350 BROAIHVAY, , SOUTII BOSTON, MASS.

JAMES M. KEYS,
Tel. So. Boston' 212 or So. Boston 600.

Jeigu vienas užimtas Sauk kitų.

pigiai ir mės patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai, kia užmušti. •
Naudokitės gera proga, nes po pūs prakirsta eketė ir jon į- 
karės bus du7syk brangiau, 
nęgu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A.
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir ątsakanciai.

grūs tas kalt i namasai.
, Bet tuo tarpu .moteris apsi
žiūri ir randa pinigus. Ten pat 
kareiviai daro .antrą mitingą

t

buvo 
viską

i nėjo 
Bald- 

“ Vienoj rankoj jis turė- 
o kitoj peilį. Jis 

visus mus 
vaikscio- 
vagonam

Jis dūko, 
iš vagono 
piktžodžiavo, šaukė, 

id jis iaike revoliucijos nu-

1\.
• v

Jis rėkė nušausiąs mašinistą,
tai jie nu-1 stoties viršininką ir keletą pa-

so- 
žmo-

sažierių. Bot jo galas buvo 
netoli. Būrys kazokų apipuo
lė jį,, suėmė, atlaikė susirinki-, 
mą ir nutarė pakartų Ir tą jie 

į.padarė. Jo sekretorius ir pa- 
įgelbininkai buvo nuplakti bi
zūnais, švino šratų priviitaiš. 
Pas laivyno ministerį rasta ne
išpasakyta daugybė pinigų.

ru ir dvi moteris viename 
džiujČ buvo užplakti.. Tie 
nes rubavojo ir jau buvo atbė-. Ant mūsų traukinio Maskva- 
gę prie stoties išvažiuoiti. So- je užšoko 300 kareivius išdatv

$ diečiai iš baimės nesipriešino žė langus ir pasiėmė lodomo? 
ir leido imtis. Vagilkos buvo (yvą sau.“

X
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pinti švietimo reikalų ir atnau
jinimo Vilniaus universiteto.

* * .
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E2itų tautų žmonėrns, gy- 
venantiems Lietuvos ribose už
tikrinta liuosybė.

5. Apsaugojimas darbinin
kų luomę reikalų, remiantpra^ 
mončs, prekybos^—biznio klau
simus ant plačių kooperatyviš
kų pamatų. / ’■ * *

, 6. Visuotinas mokslo įvedi 
'• - . -

L Krikšičoniška mokykla. *
* ■ ’ ■. - 

, Tokiais ir tam panašiais o- 
balsiais apsiginklavę .tevažiuo
ja lietuvių darbininkų atstovai 
į lietuvių seimų.— -

Susipratęs lietuvis darbinin
kas seime, veiks krikščionių 
demokratų mokslo minties sry- 
tije- ir tuo užties pamatus lais
vai Lietuvai.

meseiineineg ImtinAž darobal- 
sų pakelkime ir . pareikąlaiiki- 
jttit viietūviamS; dAriiniink&ihs 
priįutetČKĮ teĮįįų $ayo ūirtog 
likimo sprendhn& Vj&lSttęidA’ 
hii seiman,Jdarbininkųluomo 
atstovaij krikščionįų demokra- 

rgilM' phĮėnjį jsb 
idęldibe ir .^ihie jų skfiįtnmny 
kiltumu,: teisingumu irdemo- 
kratiškumu pasipurkime.

Nepamirškime, kadi į lietu- 
vįų d&rbininkų—^krikščionių o- 
balsių sritį inęjna; ; ’

»1. Laisva ir neprigulminga 
Lietuva—Respublika.

r.'2.> Dęmokratiška, darbimn- 
kiška/ ^krikščioniška laisvoje 
Lietuvoje tvarka ir valdžia.

3. Visų luomų, tikėjimų, 
pažiūrų'pilna laisve.

*

va” sąvaimi išnyks ypač to
kia/ kokių šiandiena varo ar 
mano varyti mūsų “sooijalis- 
tai.To jų supratimo, klesų 
kova° tėra galima pas labai 
tamsius žmones ir neišmanan- 
Čius .dalykų, apie kuriuos kal
ba, kaip kad atsitinka pas lie- 
tuviškus “ socijalistus” ii^Ru- 
sijos tamsuolius, kurie sykiu 
Jčcicilistais” virto: mete savo 
žemes' ir ėjo grobstyti dvarus 
dėl to,. kad “mūsų gird* že
me tokia, kuri ’nepadaro muš 
ne Šviesiais nė bagetais, kaip 
kitų klesų žmones.”

Vienas darbininkų klesos 
rėmėjas ir daug pasidarbavęs 
socijalizmo naudai rašo, kad 
ta klesų kova platinama darbi- 
ninkuose jų pačių turės būti 
pasmerkta . už, . pasibaisėtinų 
anarchijų, kurių tas klesų ko
vos mokslas į pačių darbininkų 
tarpų Įnešė,, kad ji atėmė dar
bininkų vėliavai skaistybę, at
nešdama taūtoms, vretųn ne
pakenčiamo imperijanzmo ca
ro ar kaizerio ir jų kulto, im- 
perijalizmų ir kultų vienos vi
suomenėje klesos, vieno luo
mo proletarijatu vadinamu.

Šiandiena žmonės jau gerai 
supranta, kų jiems neša, ko
kias laimes teikia insivyravi- 
inas ir kultas (gerbimas) vie
no kokio luomo:—»visi žino, 
kas tas yra, kuomet užvieš
patauja koks vienas carizmas, 
kaizerizmas, militarizmas, biu
rokratizmas,. buržuizmas ar 
kas kitas, tai-gi žmonės nu
mano, kas bus insigalejus ir 
vienam socijalizmui, kurs duo
da patirti visuomenei baises
nes už visus kitų “keliaklup
sčiavimus,” skriaudas, verga
vimus ir persekiojimus, nes sa
vo viešpatavimų stato ant mo
bilizavimo tamsiausiųjų visuo
menės elementų ir jų geiduliais 
savo sostų remia.

Žmonės susipratę ir gyve
nimo patyrę—be “tautininkų” 
ir “klerikalų” seimų malonės 
vengia “klesų kovos” ir nelei
džia, kad melas, kliksmas ir. 
geiduliai virstų socijale ir po- 
itikine teorija. Tik tamses

niuose kraštuose, kur miestus 
ouošia ne mokslainės, ne kny
gynai, ne šventyklos, o kalė
jimai, gal pasekmingai įvyk
ti mūsų “socijalistų” skelbia
moji “klesų kova.” Ir ji tik
rai įvyksta visoje savo galėję 
— kaip va atsitiko tamsioje 
Rusijoje, kur ir mūsų “šoci- 
jalistų” vadams gražių “džia- 
bų” būta su svetimais turtais, 
ir kūr “klesų kovos” papras
tiems .pasekėjams neblogiausia 
sekėsi: juk tai nebuvo.dar pa
saulyje atsitikimų, “be
klesų kovosi’ kjokiam krimina
listui žmogžudžiui patapti mie
sto majoru, gi dabartinė “kle
sų kova” Rusijoje yra kur tai 
iškėlusi į miesto majorus gar
sų “proletarą,” kūris buvo 
nuteistas katorgon už- nužudy-

mą poros desętkų žmonių!,.' 
O juk tokių Įiimių per “klesų 
Itovų” Rusijoje pąsitaikč he 
viena ir ne vienam!.♦ Žmo
nėms su ano “ majoro” palin
kimais tai tauraikova’1 
labai rupi, kad jos “neųž- 
miršti,?7 ir jie*toą 4<k|esoš; kor 
vos’’ ugnelę pas žmones tam # 
tikro’ tipo ir dvasios sudėjimo 
rūpestingai palaiko, kaip ka- 
daisiaį gražios Lietuvos vaide-‘‘ 
lotos amžinųjų Perkūno, ugnį.

Nušvito lietuvių pagoniško
ji siela, išnyko vaidelotės ir 
Perkūno ugnis 'užgeso. Tas 
pats likimas laukia ir “klesos . 
kovas” mūsų Socijalistų plati
namas. Nė visus lietuvius dar
bininkus ji žavėja, kad ir 
trukšmingais sakiniais ir kru
vinomis raidėmis skelbiama! 
Nušvis ir to lietuvio siela, ku
ris dar su pasigerėjimu klau
so apie “klesų kovų” ir apie* 
“klesų kovų” minėsime vien 
istorijoje, kaip minime šian
dien apie Perkūnų ir jo vaide-, 
lotes. ■ Juk šviesesnėse šalyse 
“klesų kova” jau pabaigė sa
vo amžių, pasimurdijo žmonių 
kraujuose, kokiam tarpolai- 
kiui sustabdė jų progresų, su
naikino turtus, ir visų panie
kinta desperatiškai pasitraukė 
iš kelio tikriems progreso veik
sniams!

Socijalistams negalima da
lyvauti seime dar ir dėlto, jie 
rašo, kadi laisvamaniai su 
krikščioniais.-dėmokratais 
leidę jiems nukentėjusių nuo 
karės lietuvių šelpimo daly
kus “statyti darbininkų kle-' 
sos sušelpimo pamatais.” 

Kas tai yra pas mūsų soci- 
jalistus šelpimų “statyti dar
bininkų klesos pamatais” 
mums parodo lietuvių socija
listų sųjungos vadas Kapsu
kas, kuris užgrobė Petrogra
de visų Lietuvių Komiteto tur
tų nukentėjusiems nuo karės 
šelpti ir uždarė tai pašalpai vi
sus kelius! Lengva suprasti 
kokie tai “šelpimo darbininkų 
klesos pamatai,” kuriuos savo 
rankomis palaiko Kapsukas ir 
visi ‘ socijalistai. ’ ’ Kad tie pa
matai gražūs, tai mums taip
gi aiškiai parodo tarp kitų ši
toksai -atsitikimas. Kuomet 
Maskvoje lietuvių šelpimo ko- 
mitetan pakliuvo “socijalistai 
su proletarais,” tai iš bendra
bučio globos tie “proletarai” 
laukan išmetė mokslan einan
čius jaunikaičius už tai, kad 
jiejie krikščionys: ‘ ‘nereikia
mums krikščionių... negali jie 
gyventi bendrabutyje ir ga
na!..” nors vietos jiems yra! 
Lengva suprasti, kad krikščio- 
nys-demokratai (katalikai) ir 
net laisvamaniai negalėjo su
tikti, kad lietuvių šelpimo 
darbas eitų taip, kaip jį vary
ti norėjo ir kur gal varo mūsų 
“socijalistai...” Juk tuomet 
įvyktų nukentėjusių nuo karės 
lietuvių ne šelpimas, bet vi-

Jiirtų maloniųir net išžiaUMmp 
į kaizerio pagelbos l aukia. Mek- 

Žkos tvarka, kurių socijalistai 
ųuojatbsgiria, tai tikra anar
chiją. 3^įhoą anaręldjos suįi- 
Įųųktuiųe^visi, jei soeįjtdišįai 
prądBų Jįasaulį rėdyti.

' Wp. Žw4W8oęijąlistU:* 
‘įhJįį'** pe^lppjimų, beį&ęįr- 
kės į vargų ir skurdo bedugnę 
visi nugramzdėtų. \ ‘

Pasaulio rėdo negalinau jiai 
vestiirliberalizmo apaštalams. 
Socijalistai savo ddealus į pil
vą sugrūdo,’ gi liberalai ‘savo 
“aušras rytmetines” įdoleri- 
nes jienas inkihkė ir tiesiog 
darbininkui; ant grando len
da! y Pilvas 'ir kapitalas—dar
bininkų7 pražūtis, aršiausi 
priešai, todėl .visiems, darbi
ninkams,. Atsistojus po demo
kratų krikščionių yeliąva, rei
kėti) tuos priešus -įie kardu ir 
ugnimi, bet darbininkišku su
sipratimu, a^pšvieta nustelbti.

Priėšus pergalėti ne taip len
gva. Reikia pirm visa .ko ge
rai susiorganizuoti. Dabar ir 
kįla klausimas kurion pusėn 
link savo pajėgas pakreipti. 
Kelias ir nuorodymas tegali 
būti tik vięnas: Krikščionių 
demokratų siekiniai, kurie vi
sus darbininkų luomo reikalus 
apimančia viskas teisingai su
tvarkyta ir paremta žmogaus 
prigimties pamatais ir amži
nais apreiškimo dėsniais: ir 
darbininkų klausimo kilimas, 
ik apšvieta, ir sveikata, ir san- 
tikiai su kitais luomais. Dar
bininkų pergalė tik krikščionių 
demokratų moksle slepiasi. 
Kibkime vis į tų mokslų ir 
pakelkime uždangų, slėpusių 
iki šiol darbininkų gyvybės ir 
tvirtumo šaknis .

Dabar prieš mūsų akis atsi
stojo greta pasaulinio ir mūsų 
tėvynės Lietuvos klausimas, 
kuriame ypatingų rolę nekas 
kitas, bet mes lietuviai darbi
ninkai lošime. Lietuvos tauta 
išimtinai susideda iš darbo 
žmonių. Kapitalistų pas mus 
nėra, tik socijalistų sauja iš
krikimų sėja. Kas Lietuvos 
klausimus ir reikalus tvarkys? 
Ar nebuvėliai kapitalistai, ar 
išdykę liberalai, ar socijalistų 
gauja? Nei vieni nei kiti, o 
tik lietuviai darbininkai—kri
kščionys demokratai, kurių 
mokslo idėjos jau plačiai pra
deda tarpu liaudies pasekėjų 
ingyti.

Lietuvos likimas, tai lietu
vių darbininkų klausimo pasi
sekimas. Tampriais ryšiais tas 
dvi pajėgas reika surišti. Lai
sva ir neprigulminga Lietuva 
bus išreiškėja minčių ne kapi
talistų, liberalų ar socijalistų, 
bet lietuvių darbininkų—krik-' 
ščionių demokratų.

Štai netrukus New-Yorke į- 
vyksta Amerikos lietuvių vi
suotinas seimas svarbiausiais 
Lietuvių Tautos reikalais. Ta-

f

SOCIJALISTAI PRA- 
PLIURPO.

t

Kuriamas lietuvių visuoti
nas šeimas Nevv-Yorke kovo 
13-14 dd. davė progos iriūsų va-, 
dinaiųįems socijalistams vėl 
prapliurpti. Prapliurpo jie tam 
tikru atsišaukimu į savo “dar- 
bininkus*’ pasiaiškindami, del- 
ko socijalistai atsisakė daly
vauti tame visų lietuvių seime. 
Tas visur siuntinėjamas paaiš
kinimas turi gan .ilgų antgal- 
vį: “Kodėl socijalistai atsisa
kė dalyvauti “ Visuotiname'A- 
merikos Lietuvių Seime.” Ko- 
jose-gi to atsišaukimo • stovi 
trumpas parašas: “J. V. Stil- 
son—Sekr.-Vertėjas. ”

Kad nežinotumėm, jog mū
sų “socijalistų” vadai dažnai 
nelaimingų gyvenimo atsitiki
mų verčiami keičia, savo pa
vardes iš lietuviški) į svetimas, 
kad ir nuo Lietuvos pasislėpu
siems būti ir Amerikoje k prie
dangoje “veikti,” gsiutumėm 
spėlioti, kad po tuo socijalistų 
atsišaukimu yra , pasirašęs 
koks kaizerio1 agentėlis, su 
drumsta pavarde, kaip kad 
daro vokiškieji agentai ir pro
vokatoriai,* kurie taip pasek
mingai tautose varo kaizerio 
darbų, stiprindami jo milita- 
rizmą.

Gi besikrapštant prie “J. 
V. Stilson” lengviai prieina
me prie to asmens lietuvišku
mo ir nyksta abejojimai, kad 
“J. V. Stilson’e” tūno vokie- 
tys, o ne lietuvis, kad ir dik- 
čiai vokiečio “lašiniais” atsi
duoda!

Socijalistai šį metų nesu
galvojo kokių nors naujų da
lykų, kuriais galėtų pasiaiš
kinti prieš Lietuvos visuome
nę ir mus Čia Amerikoje del- 
ko jie nedalyvauja seime. Jie 
šiandiena atkartojo užpernyk
ščius savo išvedžiojimus. Per 
du beveik metu pas juos nie-

ko naujo. Jpkio minties gaju
mo ir vystymosi 1918 metais 
gieda tą patį, kų giedojo 1916 
m., ir taip nuolat pas juos... 
Prisimena maskolių patarlė; 
“tverdila soroka Jakovo odno ■* *
pro vsiakovo”—tarškėjo, Jo
kūbo šarka visiems tų pat.” 

Bėgo laikas, praslinko 1916 
m., kuomet socijalistai savo re
zoliucijas rašė prieš šįmetį 
seimų, perėjo 1917 m., užėjo 
1918 m. nė tautininkai laisva
maniai, nė krikščionys demo
kratai (katalikai) neskelbė 
darbininkams jokios kovos, ne
kilo prieš darbininkų judėji
mų, nesudarė jokiij reakcijL 
nių blokų, nesuorganizavo nei 
vieno miliardierių trusto, net 
patiems socijalistams jų kle- 
sai neskelbia tokios kovos, prie 
kokios šaukia socijalistai savo 
lengvatikius,- o vis dėlto savo 
pasiaiškinime socijalistai rašo, 
ka3 jie nevažiuosiu dėl to, kad 
minėtos dvi^rovi remia miliar- 
derius, daro reakcijinius blo
kus ir tt.

Girdėjo “socijalistų!’ vadai, 
kad yra miliarderiai, kad y- 
ra reakcijinieji blokai, na ir 
suka jais galvas savo tamsiems 
pasekėjams lietuvių tarpe, 
kad juos nuo lietuvių visuome
nės nubaidyti, kad lietuvių 
tarpan dezorganizacijų įvesti, 
kad jų jėgas sumažinti. | 

Visai taip daroma, kaip kad 
kaizerio agentėliai veda savo 
kurstymus kitose valstijose. * 

“Tautiečiai” ir krikščionys 
demokratai (katalikai) soči ja- 
listus bendran seiman kvietė 
ne dėlto, kąd socijalistams už
migdyti “klesų kovų,” kaip 
kadi rašo socijalistai savo pa
siaiškinime, bet kad juos, ma
tant nelaimingai plūduruojan- 
čius mūsų tarpe ant naudos 
mūsų tautos priešų, prikalbinti 
prie pačių lietuvių visuomenei i 
naudingo darbo! “Klesų ko- i

j
merio skaitytojai ras žinių a- 
pie tariamų sujungimų Lietu- 
•vos su Saksonija ir piršimų 
Saksonijos princų už Lietuvos 
karalių.

Spėjame, jog iŠ tų pelų ne
bus grūdų. Anuomet buvo pa
sklidus žinia, jog Lietuvos 
karaliumi proponuojainas kai
zerio sūnus. Ir dabartinė ži
nia apie piršimų Lietuvai Sak
sonijos princo kilo turbūt iš to 
paties Šaltinio.

Vienok pasklidimas po pa
saulį abiejų minėtų žinių yra 
didžios svarbos Lietuvai. Lie
tuvos klausimas ne tik nė
ra svetimtaučių svarstomas 
mums tinkamu būdu, bet ir 
jos vardas mažai tebuvo žino
mas. Esame painiojami su 
lenkais.

Minėtos žinios pakėlė Lietu
vos klausimų. . Ypač pastaroji 
svarbi tuo, kad pabriežiama 
skirtumas tarp lenkų ir lietu
vių ir kad lietuviai nenori jun
gtis su lenkais.
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ITALŲ LAIKRAŠTIS 
APIE LIETUVĄ.

“II Čorriere d’Italia” sau- 
■šio 29 š. m. indėjo žinutę apie 
tai, jog pereitų rudenį įsteig
toji Lietuvos Taryba atnauji
no savo .posėdžius sausio 9 š. 
m.

Diendtvarkin ineina svarsty
mai šių dalykų:

Reikalingumas siųsti lietu
vių delegatų taikos derybosna 
Lietuvių Braston.

Likvidacija lietuvių reikalų, 
pirmiau rusų atliekamų.

Išnešimas protesto prieš 
kiečių rekvizicijas.

* Išrinkimas komisijos 
skaitliavimo nuostolių dėl 
rėš.

Išrinkimas komisijos išdirbi- 
mui Lietuvos konstitucijos.

Išrinkimas komisijos aprū-
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demokratams, kurių i- 
pradeda pasekti visų 

rimtesnioji darbininkų 
o net Rusijos clioose

DARBININKŲ OBALSIAI 
SEIME.

t

Šiuo svarbiu pasaulinių per- 
versmių momentu, kuomet tau
tų, viešpatijų ir karalijų liki
mas sveriasi ant svarstyklių, 
atbudo ir pradėjo tvirtai orga- 
nizuoties nauja pasaulinė pa
jėga—darbininkai.

Visų aiškiai nujaučiama ir 
permatoma, kad ateitis pri
klausys darbininkų luomui. 
Ne tamsių, beprincipinių pa
laidų darbininkų miniai, bet 
apšviestiems, gerai savo ir vi
suomenės reikalus suprantan
tiems darbininkams—krikščio
niams 
denius 
tautų 
dalis,
tveriasi krikščionių demokratų 
rusų darbininkų liaudis, kuri 
su laiku gal Rusijai išganymų 
suteiks, gi tuo tarpu Rusija, 
tai pašėlusių gaivalų maišatis.

Pasaulio politikos, ekonomi
jos, visuomenės dėsnių nusta
tymui reikės rimtos pajėgos. 
Negalės jų sudaryti socijaliz- 
mo tvėrėjai, nors jie ir stato
si Į darbininkų vadus. Socija
listai kūnas be dvasios, šir
dies, o galima sakyti, ir be 
galvos. Jie ieško tokių daly
kų, kurie priešinasi Dievo ir 
gamtos Įstatams. Socijalistų 
lygybė—išnaikinimas ir pagie
ža-; liuosvbė—žiauri priespau
da, brolybė—kraujas.

Ištautę, sumaterijalizėję so
cijalistai remia visų savo vei
kimų, o kad ir idealus, ne pa
saulio gerbūviu, bet savo pil
vo reikalais.

Pavyzdžius socijalistiškos 
tvarkos mes matome Rusijoj, 
kur socijalistiškų bolševikų 
viešpatavimas ir tvarka taip 
visiems inkirėjo, kad žmonės 
gyvu gvoltu rėkia nuo sočija-

Darbininkų klausimas 
Amerikoje.

SVEIKATA.'
Žmogaus sveikata yra bran- 

giausis materijalis turtas. Vi
si kiti turtai, visos pasaulio 
linksmybės yra niekais, jei 
žmogus neturi sveikatos. Be 
sveikatos žmogus šiame gy
venime negali būt laimingu, 
nors jis ir būtų didžiausias pa
saulinių turtų valdytojas. Jis 
jose neras užsiganėdanimo. 
Sveikata yra labai svarbus ele- 

* mentas kiekvieno žmogaus gy
venime.

Dievas leisdamas žmogų į šį 
pasaulį, aprūpino jį visais rei
kalingais jo gyvybės palaiky
mui daiktais. Negana to, dar 
uždėjo jam kaipo priedermę 

. tuos daiktus saugoti nuo sunai
kinimo. Žmogaus sveikata pui
kiai gali būt prilyginta prie 
talentų, kuriuos ponas toli iš
važiuodamas, suvadinęs savo 
tarnus išdalino. • Vienam davė 
penkis, antram du, o trečiam 
tik vienų. Kiekvienam pada
lino pagal reikalų. Vėliaus su
grįžęs pareikalavo atskaitos. 
Pirmus du pagyrė už talentų

užlaikymą bei už dirbimą dvi
gubai. Trečiąjį išpeikė, pa
vadino piktu ir tinginiu tar
nu, delei to, kad tas savo ta
lentą užkasė į žemę, nenaudo
jo taip* kaip privalėjo. Visa
galis duodamas mums sveika
tą prisakė ją saugoti, užlai
kyti ir tobulinti. Žmogus, ku
ris tinginiauja nesirūpina savo 
sveikata, yra panašus tam 
trečiam tarnui. O, kiek šian
dien randasi tokių? Nekurie 
šios klesos žmonės iš apsileidi
mo nepaiso savo sveikatos, ki
ti iš blogų papročių, o dar ki
ti, kad yra priversti pavojin
gus sveikatai darbus dirbti.

Nūdien dirstelėję į darbinin
ko abelną padėjimą, tuojau 
išvysime; kad jo sveikata nė
ra ganėtinai aprūpinta. Ant 
darbininko sveikatos, nors ir 
šioje aukso šalyje, mažai do- 
mos atkreipiama. Apie viską 
pradėjo valdžia labai rūpintięs 
šiais karės laikais, o vienok 
darbiiiinko sveikata nesirūpi- 

Viską mes čėdijame, tau- 
anglis,

na. 
pome: cukrų, šviesų,

duoną, mėsą, ir kitus daiktus; 
o žmonės, jų gyvybė ir svei
kata mums suvis nerūpi. Ne
buvo gal tos dienos, kad keli 
desėtkai ar šimtai žmonių ne
būt žuvę. Tai vienur laivas 
nuskendo, tai kitur trauki
niai susimušė, tai mainose už
griuvo ir tt. Amerika šjais 
paskutiniais laikais priprato 
prie tokių atsitikimų, kadi jei 
ir didelės panašios nelaimės at
sitinka, suvis niekas neišsigąs
ta. Žmogaus darbininko gy
vybė pasidarė labai pigi.

Jei į.gyvybę neperdaug do
mos. atkreipiama, tai ką-gi 
bekalbėti apie sveikatą. Klek 
darbininkų nūnai turi dirbti 
labai Medingus sveikatai dar
bus. Mažne kiekvienas anglia
kasys lysdamas po žeme, "ne
žino ar beišlys. Smirdanti lem
pelė prie kaktos, visoki gazai 
žemėje ir dulkės, ar ne mažai 
darbininko sveikatos iščiulpia. 
Būdamas kas labai tvirtu iš 
karto nejunta tartum; ale po 
metų, kitų įveikia ir milži
nus. Nes ir vandens lašas pul
damas tartum nepalieka žy
mės, vienok per ilgą laiką iš
muša duobę.

Fabrikose dirbanti darbinin
kai nekartą dpr pavojingesnes 
dulkes priversti yra traukti į 
savo plaučius. Naujos maši-

nerijos, nauji chemiški pro
cesai, įvairios naujos elektros 
spėkos ir tt., kiekviena ypatin
gu būdu kenkia sveikatai. Fa- 
brikos darbininką ištolo gali
ma pažinti. Jo veidas nebus 
raudonas, nors jis ir nebūtų 
perdaug išblyškęs. Jis suvis 
skiriasi nuo ūkės, lauko dar
bininko.

Pastaraisiais laikais, tiesa, 
ypač valdžia pradėjo truputį 
daugiau domos atkreipti ant 
sveikatos. Yra įsteigti kiek
viename mieste sveikatos “Bo- 
ard’ai.” Centralis “Board’as” 
AVashingtone randasi. Kad 
žmonėms darbininkams sutei
kus progą pakvėpuoti tyru o- 
ru,. kiekvienam mieste, o di
deliuose miestuose po keletą, 
tapo įkurta sodneliai, su vie
tomis dėl žaismių ir knygynais? 
Tas jau daug priduoda miestui 
švarumo, tyro oro ir darbinin
kas gali praleisti sveikai iš fa- 
brikės parėjus liuosas valan
das.

Tik klausimas kiek iš mūsų 
brolių ir sesučių dagininkų 
tuomi naudojasi ? Nemaža pro
porcija, ant kiek iš patyrimo 
žinau, bevelija apsileidimu 
kenkti savo sveikatai, arba 
atsiduoti girtuoklystei. Nere
tai pasitaiko išvysti darbinin
ką einantį iš

mokėjo tik po vienuoliką cen
tų į valandą. Buvo ir tai jau 
dviguba alga ką toje, šalyje 
prie kitokių darbų mokėdavo.. 
Vėliaus pakėlė iki dvidešimts 
centų į valandą. Tokia dide
lė alga, kaip gydytojac Gor- 
gas sako, tuojau permainė 
gyvenimo aplinkybes. Darbi
ninkai turėjo ištekliaus geram 
maistui, didesniems ir geres
niems kambariams, geresniam 
drabužiui ir abelnai visoms 
kitoms reikalingoms gyvenimo 
siAoąs sojmąiOAg -smopmĮsi 
tuojau pagerėjo. Padidinimas 
algų pakėlė darbininkus ant 
augštesnio laipsnio. Pranyki 
jų tarpe biednystė, nereika 
lingos kančios, kurios biednm 
sutinka. Tiems darbininkams, 
kaip Dr. Gorgas, Suvienytų 
Valstijų armijos generolas sa
ko, buvo, mokama tik natura
lė alga, nei didesnė nei mažes
nė. Tiek jie uždirbodavo ir 
tiek gaudavo. Suprantama at- 
rokuojant už įrankius ir kitus 
iškaščius.

Darbininkų sveikata šiais 
laikais galėtų tik pagerėti, jei 
daugiau užsiimtų žemdirbyste.
Ūkininkai mokanti išdirbti že
mę gauna iš jos naturalį atly
ginimą už savo darbą. Gau

i

surūkusios dirb-

laikyti sanitariškų gyvenimo 
taisyklių. Šiais laikais ūkės 
darbininkai kur-kas ilgiau gy
vena, nė kaip fabrikų. Ligos 
jų tarpe taip-gi daug retesnės. 
Tiesa, jie turi nepalyginamai 
daugiau tyro oro. O tas tai 
visų reikalingiausias sveikatai 
elementas.

Kiekvienam darbininkui 
sveikata yra svarbi Dievo do
vana. Ją privalome gerai sau
goti. Deja fabrikose dirbda
mi, ne visada galime pasirink
ti sveikas aplinkybes. Tat-gi 
nors namučiuose privalome 
stengtis, kadi jie būt kuonoge- 
•iauši. Darant darbo kontrak- 
ų, kiekvienas darbininkas 
pavieniai, ir visus, abelnai i- 
mant, turėtų ant sanitariškų 
darbo aplinkybių nemažai do- 
mos atkreipti. Kokioje nors 
fabrikoje jei sanitaris padėji
mas blogas, visi darbininkai 
privalėtų pareikalaut jų page-. 
rinimo. Nuolatinis kovojimas, 
ne kardu, bet tiesos žodžiu iš 
darbininkų pusės, privers 
darbdavius statyti dirbtuves 
pagal sanitariškus sveikatos 
reikalavimus ir branginti dar
bininkų sveikatą.

“Aplankyk vargdienius Dieve, 
Jų išgirsk raudos balsus, 
Jų palaimink kantrų triūsą

tuvės, greitai bėgantį į smuk
lę nuplauti dulkes. Arba pa
rėjęs namon, būdamas nusil
pęs, blogo oro prigėręs, tuo
jau ima už stiklelio ar stiklo. 
Na ir dar nekurie-sau rokuoja, 
kad tai jam eina į sveikatą. 
Apsvaiginusiam savo jausmus 
jau nėra noro išeiti tyru oru, 
pakvėpuoti. Paprastai juk kur 
girtybė viešpatauja, ten ir 
kambariai nenatūraliu kvap
sniu atsiduoda. Darbininkas 
ne tik dirbtuvėje ale ir namie 
orą su nuodais susimaišiusį 
turi kvėpuoti. Tokis gyveni
mas, tai kaip su. samčiu se
mia darbininko sveikatą.

Pagerinimui darbininkų svei
katos neatbūtinai yra reikalin
ga tokia alga, kurios jiems už
tektų geram pragyvenimui. 
Kuomet darbininkui al^a bus 
mokama naturalė 'Arba netoli 
jos, jo sanitariškos gyvenimo 
aplinkybės tuojau pagerės. 
Geriausias Amerikos pavyzdis, 
nūnai, visaip pasauliui tapo 
duotas kasant Panamos perka
są (kanalą). Tokių pavojin
gų gyvenimo sveikatai aplin
kybių nelabai kur rasis. Kuo
met pradėjo perkasą kasti, ne
labai gaudavo žmonių, nes 
kiekvienas bijojo tos šalies bai
sių ligų. Baisu buvo ten gy- darni tokią algą, gali gerai ap 
venti. Pradžioje darbininkams rūpinti savo gyvenimą ir prisi-* ir palengvink jų vargus!“ P. J. J.
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gfekągpersebaojnnasr ‘Tiesa, Čia^ 
gal' įasidarytų šorijalistamš 

’* ^klesoS kova,” bet jos 
’*pįgridauja tik tie, ' kuriems 
yra statesni bepročių ligonbu- 
čiąi ir kriminalistų kalėjimai 
kultūriškuose kraštuose. . 

r ? įį štąii jąfišą pastogės ‘‘ so-, 
cijalistąi” savą visokiais “dar
bininkų klegos pamatais,”. Idi- 
ksmais apie ‘‘klesų.koyą” ir 
visokiais triukšmais apie” “r e- 
akcijinius blokus” eina aiškin-

- tis saviemsiems, kodėl jie ne
važiuoją į. bendrą seimą! ..

- Pigu suprasti, ko tie jų pa- 
t siaiškinimai verti, pigu pama
tyti kokiais tamsuoliais ir ak;

• lais laiko- jie savo pasekėjus ’ ir 
, tą. ją lapelią skaitytojus, kad
nesąmonėmis ir šauksmu ma
no žmones intikrinti. Kad “ so
cijalistai ”su visomis savo kuo, 
pomis jų pildomojo komiteto 
nutarimais intikinami, • neste
bėtina. Jų čia ir intikrinėti 
nereikia. Yra gi Dievo pada
rų ant svieto, kuriuos stum
dai kaip nori,. seka jie kur no
ri, kinkyk juos kur nori, bi
le turėtumei rankoje kuo vi
lioti. O to viliojimo “socija- 
listams” nestinga: klesų ko
va, buržuazija, vergija, mi
nių susipratimas, proletarų 
valia, revoliucija... fai vis vi
liojančiai skamba ir tamses
nius karštagalvius į socijalis
tų kilpas varo!.

Kad tų kilpų bent tamses
nieji nesuprastų, socijalistai 
trukšmingai savo raštą veda ir 
vis dėlto savo čia nesąmonė
mis visus savo “sekretus” pa
rodo.

Jie užpuldinėja, kad “tau
tininkai” ir klerikalai seimuo
se tik savo partijų biznį varo, 
o ne Lietuvos reikalais rūpi- 
masi! Gi patys socijalistai čia 
pat pasisako, kad jie į bend
rą pasitarimą apie Lietuvos 
.reikalus negali važiuoti dėlto, 
kad nori “pasilikti ištikimais 
savo klesos reikalų dabotojais. ’ 

. Tai-gi aišku, kad mūsų soci- 
jalistams rūpi ne Lietuvos rei
kalai ir ne visuomenės daly
kai, bet jų vien pačių parti
jos biznis, kad juo tamsuo
lius darbininkus dar daugiau 
sukvailinti ir, jų kvailybe

* pasinaudojant, patiems pra
lobti, ypač vadams!

Socijalistai kitiems prikai
šioja norus viešpatauti ir ki
tus išnaudoti, barasi čia ne 
tik ant “tautininkų” ir kata
likų, bet kumščius rodo viso
kiems pasaulio imperatoriams, 
carams, kaizeriams. Tuo tar
pu jie patys rašo nedalyvausią 
socijalistai seime dėlto, kadi 
tenai nieko nebus bendro su 
darbininkų reikalais, “kad pa
siduoti reikės abelnai seimo 
delegatų balsų ...didžiumai” 
sprendžiant dalykus.

Tai-gi socijalistai norėtų, 
kad seime ne didžiuma viršų 
turėtų, bet mažuma ir toje 
mažumoje, žinia, būtų soci
jalistai! Rusijos caras ir kiti 
autokratai dar mažiau nori, 
kad būtų viršus seimuose: 
jiems užtenka kuomet seimuo
se vienas tik tur viršų ant vi
sų, ir tuo vienu yra pats ca
ras su nagaika! Tokios pat 
proporcijos laikosi ir mūsų so
cijalistai, o jų “draugučiai” 
Peterburge, tai vietoj coriško 
botago kardais ir kanuolėmis 
apginklavę juodašimčius ir pa
vadinę juos raudonąja gvardi
ja, į valandąrišyaikė pirmąjį 
laisvos Rusijos Seimą, kuomet 
pamatė, kad seime socijalis
tų mažiau už kitus, kad laisvi 
ir šviesūs žmonės taip-pat ne
kenčia kaizerio šnipų ^u visa 
jųjų “raudonąja plėšikų gvar
dija,” kaip kad jie nekentė 
caro su visais jo juodašimčiais, 
kurie svetimtaučių pagromus 
darė!. .

Socijalistai aiškina, kad jie 
į seimą kalbėti apie Lietuvos 
neprigulmybę nevažiuoja dėl 
to dar, kad “šalies likimą te
gali spręsti tik tosrišalies gy
ventojai!..” Tai-gi ir reikia 
seime pasirūpinti, kad tos ša
lies gyventojams, būtent lie
tuviams, būtų suteikta pilna 
neprigulmybę, kad jie nieku 
nevaržomi nū kaizierio, nė Ru

sijos plėšikų galėtų liuosai 
tvarkyties! Juk nėra liuosa ir 
neprigulminga nė po vokišku

h

«

J ■

tardą, nė popa
galiu, su kuriuo <€MocijriWtaiw 
Būsljoje« ir MteJuori tįžvię&- 
patauti., Tai-gi seime visiems 
laisvės ir neprigulmybės mylė
tojams kap tik reikia tirti; pa-, 
šauliui, kad, Lietuva, turi'būt 
laisva ir palikta susitvarkyti 
pati, sau! Gi rausą socijalis
tai” kitaip mąiio. Jiems—^lai
svė ir neprigulmybę po botagu, 
kuomet tą’botagą jie patys lai
ko! Nestebetina, kad jie ne
važiuoja į šeimą su tautinin
kais ir JcrikšČioniais-diemokra- 
tais : jie žino, kad ir tautinin
kai ir katalikai eina liuosuoti 
Lietuvą ir lietuvius ne vien 
nuo cariškų it kaizeriškų bo
tagų, bet ir nuo socijalistiš- 
kų!

Berašydami savo nesąmones 
socijalistai ar jų Pildom. Ko
mitetas prikiša, kad- tautiniu-

kai ir katalikai mėgsta užim- 
tį geras vietas visokią minis- 
tariu/ mnbasądųrią ir* valdi- 
ninĮcų, 'kad “ jodinėja įdarbį-i 
ninku žmonių ųųgąroęaią!. . ” 
Gi tuo tarpu Rusijoje/' paga- 
vę ją į savo* rankas socijąlis- 
tai .visas vietas užėmė patys. 
Ir ją vadas* Leninas, ir garsu
sis tautą pardavikas Trockis* 
ir kiti? šprijalistąą, Žmonią yi- 
sai nerenkami,/ patys apsijau
kė ministeriais, • jenerola% 
ambasadoriais ir tt. Mūsą so
cijalistą “Kapsukas” ir tas 
pasigavo aldermano vietą Pet
rograde. Ne tiktai Rusijoje so
cijalistai patys /žeme visas 
valdininką vietas, bei ir ki
tuose kraštuose savo ambasa
doriais paskirstė savo plauko 
viemuosius!.,

J. Žvygas.
(Bus daugiau)

I Kas girdėti lietuvių kolonijose. I

PITTSBURGH’O IR APIE
LINKĖS VISUOTINAJIN 

SEIMAN NUO KATA
LIKIŠKŲ DR-JŲ DE

LEGATŲ DOMAI.

Gerbiamieji:—

Visuotinasis Seimas jau po 
šonu. Diduma Pittsburgli’o ir 
apielinkės katalikiškąją dr-jų 
jau išrinko atstovus seiman. 
Dar liekasi truputis laiko—ga
lės ir draugijos dar neišrinku
sios atstovų seiman, juos iš
rinkti.

Bet labai svarbu ar visi rin
ktiniai atstovai šios apielinkės 
supranta Visuotinojo Seimo 
prasmę? Tai-gi čion prasima- 
to reikalas šios apielinkės nuo 
katalikiškų draugijų atstovų 
susirinkimas.

Viršminėto delei, mes že
miau pasirašiusieji, atstovai 
nuo katalikiškųjų dr-jų Pltts- 
bur’e į Visuot. Seimą, šiuomi 
.kviečiam visus šios.apielinkės 
nuo kt. dr-jų visuotinąjin sei
man atstovus susivažiuoti 10 
kovo š. m. 3-čią vai. po pietų 
šv. Kazimiero parapijos sve
tainėn, kampas 22-ros ir Sarali 
sts., S. S. Pittsburgh, Pa. pasi
kalbėjimui.

Susivažiavę galėsim pasitar
ti ir apie išlygas kelionės,

Kun. J. J. Sutkaitis, 
Juozas Tamkiavičius, 
Kazim. Sakauskas, 
Kazim. Nulowiecko, 
Antanas Janauskas,

SPRING VALLEY, ILL.

Per du ąiėnesiu čia buvo la
bai šalta. Bet nuo vas. 3 d. 

..pradėjo atšilti.
Lietuviai katalikai sutikime 

gyvena. Po Kalėdų buvo pa
rapijiniai fėrai ir nųrs orai bu
vo blogi, bet žmonių susirink
davo daug. Gryno pelno buvo 
$800. Klebonas uoliai darbuo
jasi dėl parapijos.

Vyčių kuopa labai veikia. 
Jai prigelbsti šv. Bedo kolegi
jos mokiniai, nors vietos cici- 
likai labai žvairakiuoja ant jų.

Žmonės čia dažnai mirinėja 
nuo įvairią ligų ir neilgai te- 
serga.

Yra Katalikiškojo Sus-mo 
kuopa. Treti metai gyvuoja 
ir turi jau 90 narią.

Pašalpinės dr-jos krinka, nes 
į jas įsimaišė visokių bedievių 
ir tie pradėjo perdirbinėti kon
stitucijas ant savo kurpalio. 
Todėl vyrai ir moters, rašyki- 
tės į Kat. Sus-mą; neturėsite 
jokią baderių.

T. P.

GĄRDNER, MASS. 
Pinininkai, ne pienininkai. 
Mano korespondencijoj, til- 

pusioj “Darb." No. 19, rašiau, 
jog streikuoja pinininkai, tai 
yra tie, kurie pina vaikų ve
žimėlius, o laikraštyje buvo 
rašyta pienininkai. Streikinin
kai buvo C. C. C. kompanijos. 
Streikavo 10 dienų. Sugrįžo 
darban vas. 18. Streikas buvo 
rimtas, darbininkai laikėtri ge
rai. Buvo pasisukęs vienas 
skebas, bet antrą dieną bosas 
jam pasakė eiti iŠ kur atėjo, 
nes girdi rytoj visi darbinin
kai grįžš darban. Streiku dar
bininkai šį-tą laimėjo.

PITTSTON, PA.

Delegatai seiman.
1. Nuo 7-tos kuopos S. L. R. 

K. Amerikoje kun. J. Kasakai- 
tis.

2. Nuo choro šv. Kazimiero 
parapijos — L. Vasauskas.

3. Nuo 183 kuopos S. L. R. 
K. Amerikoje — J. Mališaus
kas.

4. Nuo- 32 kuopos Lietuviu 
Darbininką Sąjungos — A. Ki- 
žis.

L. V.

J. S.

HOMESTEAD, PA.

Apvaikščios Tautos Šventę.
Tautos šventę apvaikščiosi

me kovo 3 d. Prasidės 2 vai. 
po pietą pobažnytinėje svetai
nėj. Pirmiausia kalbės gerb. 
kun. Strimavičius. Jis nesenai 
atvažiavęs iš Lietuvos, tai-gi 
bus žingeidu sužinot apie savo 
brangią tėvynę Lietuvą, tai a- 
teikit ant minėtų prakalbą. 
Prie to bus dainą ir deklema- 
cijų.

Kviečia T. Fondo skyrius.

SGRANTON, PA.

Vas. 24 d. LDS. kuopa laikė 
susirinkimą. Visi nariai už
simokėjo duokles. Už tai už
sipelno pagyrimo, kad gerai 
laikosi prie savo organizacijos. 
Reikia tik, kad tie nriais rū
pintais kitas geras ypatas pri
kalbinti prisidėti.

WATERBURY, CONN.

Vasario 24 d. šv. Juozapo 
Brolijos Dr-ja laikė savo mėne
sinį susirinkimą. P. J. Ber
notas inešė, kad pakolektuoti 
nukentėjusiems dėl karės. Su- 
kolektuota vos $2.20. Narią 
ant susirinkimo buvo apie 100. 
Toliaus apie siuntimą delega
tą į būsiantį politišką seimą. 
P. J. Rektoraitis, pirmas ga
vęs balsą, pradėjo nurodinėti, 
būk tai nesą reikalo siųsti de
legato, girdi Amerikos lietu
viai negalį nieko nuveikti dėl 
tautos, girdi seimai rengiami 
tam, kad gavus išsipiauti par
tijoms ir da ant galo norį už
dėti ant mūs sprando jungą, t. 
y. kokius ten mokesčius ir tam 
panašiai. Atsirado tokių poną 
ir daugiau. J. Ašakūnas ir A. 
Balanda laike balsavimo kėlė 
abi rankas prieš rinkimą dele
gatų. Tie vyrai blogai supran
ta tautos reikalus. Atrodo, kad 
dėl dolerio gatavi atsižadėti 
brangiausios savo tėvynės. P. 
Rektoraitis, vienok, pasigyrė, 
kad aukavęs daugiau už visus 
draugus, kurie ten buvo. La
bai gražu girdėti apie tokį duo- 
sąumą, jei teisybė. Išrinkta 
delegatu K. Ražmantas ir pa
dėkos užsipelniusieji liuosno- 
riši J. Bernotas ir S. Cibulskis, 
kurie pasižadėjo savo lėšomis 

, draugystė suteikė

B. L.

valiuoti, 
mandatus.

Nemuno Narūnčlis.

ČAMBRH)GE,MASS.

. - Kovo 5 d; 7:30 vhl. vak/ln- 
stitute ą^ęjįkus šv. Juozapo 
;dr^jo& ėd^itenaW -Bus^eni* 
kami delegatai ą yisudtinąjj 
Seiiną"New Yorke.
; Kovo-16 d/Listitūtą.sriči 
2:30 vai, po pietų įvyks didė
les Tautos Fondo prakalbos. 
Bus svečiąį kalbėtoją ir kito
kią pamarginimų.

Vas; 25 Lužecko salėj buvo 
L. D, S. 8 kuopos susirinkimas. 
I. Kairia išrinktas delegatu į 
visuotiną seimą. Po Velykų 
kuopa r rengiavaidinimus “Gu
miniai batai” ir/‘Nuo ausies 
lig ausies/” Šiame susirinki
me prisirašė penia nauji na- 
riaL Visi nariai dabar gėrisi 
ir atsigerėti negali dėl telpa
mą. organe, darbininkiškų 
straipsnių. Ligšiol socijalistai 
gyrėsi rišą darbininkų klausi
mus, bet ligšiol apart rašymo 
apie kunigų gaspadines toliau 
nepasivarė. Dabar matome, 
jog mūsų išganymas yra tik 
krikščioniškoj demokratijoj.

I. F. K.

CAMBRIDGE, MASS.

Parapijiniai nemalonumai 
jau visiems katalikams labai 
įskandino sielą. Dabar štai 
vas. 22 laike vakarinią pamal
dų kilo ergelis bažnyčioj. Mal
dos namuose buvo barniai ir 
nemalonūs žodžiai Vartoti. 
Kun. J. žmonių susijaudinimą 
ramino maloniais žodžiais.

Vas. 24 d. bažnyčioje vėl ki
lo lermas ant džiaugsmo tiky
bos neprietelių. Tą dieną jei 
neklystu, išpulėjo sakyti pa
mokslą kunigui J. Kun. Kr. 
jam neleidęs to daryti. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia ir 
išklausę evangelijos pakilu ei
ti. Liko tik saujalė ramesnių
jų ir Bažnyčios neprietelių iš 
žingeidumo. Reikia ' priminti 
jog buvo policija parkviesta. 
Dieve, brangus, kokių nemalo
numų ir papiktinimų reikia da- 
tirti šioje parapijoj ir kada bus 
tų vargą galas.

MONTELLO/MASS.

7 Užgavėnių■' vakare, 12 d. 
Vasario/ vietinė 141 kp, S. L. 
R. K. X surengi puikų vakarą, 
kuriame daly vavo Bostono Vy
čių 17 kp., kaipo tęatro lošė
jai, ' Jie pastatė du veikalu 
“AntarienkŠČio naujo gyveni
mo”'ir HGudrąs kvailys# 
Veikalų turinys gan indomus 
ir užimantis, bet ją vertę dar 
daugiau pakelė sąžiningas isi- 
gilinimas į . veikalą prasmę ir 
guvus atlosimas. Nėra reikalo 
sakyti, Bostoniečiai geyai at- 
sižymėjo jr gražiai atsilygino 
už Monteliečių suloštą Bostono 
Vyčiams teatrą “ Audra gied
roje.n Bostono Vyčių .teatre 
dalyvavo šitie artisfai-megė- 
jai: p. p. Antanas Bendorai- 
tis? Karolis Vasiliauskas, Juoz. 
Markelionis, Petras Miliaus
kas ir -p-lės Ona Protašiūtė, 
Zofija Gurkliutė, Zuzana Ge
čaitė, Ona Protašaitė. Ve- 
dėju-rezisieriu buvo p. Pra
nas Strakauskas, Bostono 
kolegijos studentas. Kac 
teatras puikiai pavyko finan
siniu žvilgsniu, priparodo gra
žus pelnas, suvirš 60 dėl.,kuris 
bus*' skiriamas Šv. Roko var
gonų ir scenerijos fondams. 
Montello žmonės labai intere
savosi Bostono Vyčiais ir todėl 
taip skaitlingai atsilankė į te
atrą. Ir neapsiriko. Kiekvienas 
išreiškė pilniausią užsiganėdi- 
nimą ir pageidavimą, kad to
kių perstatymų būtų daugiaus. 
Nereik nė kalbėti, kad tokie 
vakarai labai sukelia jaunimo 
ūpą ir tarpe kaiminišką kolio- 
nijų užmezga karštus draugiš
kumo ryšius. Beveik visas 
vakaras buvo užimtas Bosto
niečių programų. Iš vietinių 
tik p-lė M. Raipaitė kaip pa
prastai labai gražiai sudainavo 
keletą dainų. Ačiū jums 
Bostoniečiai!

Montello Vytis.

įj!

c
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O. P. P.

ALBANY, N. Y.

LDS. kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimą nedėlioję, 17 d. va
sario. Buvo svarstyta kuopos 
reikalai. Paaiškėjo, kad yra 
reikalinga darbuotis visoms or
ganizacijoms tautos labui. Y- 
ra nutarta surengti bendrai su 
SLRKA. kp. su programų pra
kalbos. Surengimui prakalbi] 
ir programo išrinkta komisija 
iš sekančių narių:: B. Laurai
tis ir M. Marcinkevičius. Pra
kalbas nutarta surengti 9 d. 
kovo. Toliaus p. B. Laurai
tis paaiškino apie L. Seimą, 
kurs bus 13-14 dd. kovo New 

i-Yiorke ir reikalingumą siųsti 
jin delegatus. Visi vienbalsiai 
tam pritarė ir išrinkta delega
tai nuo LDS. ir Susivienijimo 
kuopų p. B. Lauraitis ir dar 
nuo pašelpinės dr-jos šv. Jur
gio išrinkti delegatai M. Mar
cinkevičius ir J. Šulcas. Nors 
mažas skaitlius lietuvių, 
viis gerų norų ir veikimo, 
kad būt geras vadovas, 
daug būt galima nuveikti,
rime vieną mūsų 'tarpe p. B. 
Lauraitį, kuris nenuilstančiai 
darbuojasi. Kad būt kitokio 
takto mūsų dvasiškas vadovas 
ir sutiikme gyventą su parapi- 
jonais, tai daug daugiaus būt 
galima pasidarbuoti.

Nuo pradžios susitvėrimo 
kuopų, kaip tai Darbininką ir 
Susivienijimo, tai dar nei sykį 
nebuvo ant susirinkimo ir kuo
met valdybos paprašo paragin
ti iš sakyklos paskatinti žmo
nės prisidėti prie tą organiza
ciją, tai atsisako. Pasako, kad 
nieko gero iš ją, nesą jam jokio 
pelno iš tą organizaciją. Kle
bonas reikalauja nuo tų orga
nizaciją surengimo keturių va
karą į metus parapijos naudai, 
o kitaip žada prašalinti iš sve
tainės. Nežiūrint to viso ne
prijautimo mūsą dvasiško va
dovo, visi sutartinai spiečia
si į tas organizacijas ir prade
da darbuoties Tautos ir Bažny
čios labui.

bet 
tik 
tai 

Tu-

NEWARK, N. J. 

Šis tas iš veikimo.
Lig šiol Lietuvos Vyčių 

kuopoje veiikmo buvo nema-.
žai ,het visas smulkutis, jau
nuomenė dar buvo nesustiprė- 
jus kaip reikia, visokių kivir- 
čių maišėsi ir neišdrįso tverties 
didelio veikimo, 13 d. vasa
rio laikė mėnesinį susirinki
mą, narių atsilankė gana 
skaitlingas būrys, visi pilni e- 
nergijos ir gerų pjausnių. Nu
tarta atsikreipti į Tautos Fon
do 1-mą skyrių su užkvietimu 
prisidėti prie Tautos Šventės. 
Visi vienbalsiai sutiko remti 
kaip galėdami vargstančią Lie
tuvą. Nutarė visi Vyčiai au
koti dienos uždarbį į Tautos 
Fondą ir prisidėti darbu kiek 
galėdami. Skaityta laiškas nuo 
L. Vyčių 17 kuopos ir Moterų 
Sąjungos 13 kuopos iš Boston, 
Mass. su prašymu prisidėti 
prie parodos viršminėtų kuo
pų. Visi sutiko prisidėti. Nu
tarė rengti puikų balių .25 d. 
gegužio, tokį, kokio dar nėra 
buvę visoj New Jersey valsti
joj, tai-gi Neivark’o ir apielin
kės draugijos ir kuopos malo
nėkite nerengti nieko viršminė- 
tą dieną. Nutarė rengti gra
žią gegužinę, jau iš kalno pra
deda rengties prie išpildymo 
programo. Scenos skyriaus 
komisija išdavė raportą nuo 
surengimo pereitam mėnesyje 
vakaro, kuris davė parapijos 
naudai 58 dol. 15 centų. To
liaus viršminėta komisija aiš
kino, kad pradėjo mokyties 
veikalą “Išgriovimas Kauno 
pilies.” Po Velykų bus stato
ma. Dar turiu pranešti, kad L. 
Vyčių. 29 kuopa įsteigė vaka
rinę mokyklą. Tai-gi malonė
kite atsilankyti vis kas myli
te mokslą, lig šiol yra mokina
ma tik pėtnyčios vakarais, bet 
kai turėsime daugiau mokinių, 
tai padalysime daugiau vaka
rų. '

Korespondentas.

Į darbą broliai darbininkai! 
Parodykime savo pasišventi
mą. Lai mūsą iškeltas obalsis 
5000 naują skaitytoją išsipil
do.

Narys.
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‘ LIETUVIŲ KAREIVIŲ GLOBOJIMO REIKALAIS;
Prie L. I). Sąjungos centro kiek laiko atgal susidarė Lie

tuvių“Kareivių Globojimo Draugija,* kuri ypatingai rūpinasi 
lietuvių kareivią dvasios reikalais. Siuntinėjo kareiviams lai
kraščius ir knygas ir kiek išgalės leido patarnavo įvairiais pa- 
tarinąns. Svarbaus darbo draugija nuveikė Jabai daug. Su
sižinota su lietuviais kareiviais, tarnaujančiais įvairiuose Su
vienytą Valstijų armijos-ir laivyno punktuose, sudaryta stip
rūs ryšiai tarp draugijos ir kareiviui ,

Darbo dirvai besiplečiant ir lietuvių kareivių skaičiui 
Suv. Valstiją armijoj augant, 'taip-gi kylant įvairiems nau
jiems kareiviu reikalams, Lietuvių Kareivių Draugija, susi
dedanti iš kelią ypatų, nebegalėjo tinkamai visą veikimo sri
čių apimti; pasirodė būtinas reikalas draugiją didinti ir plės
ti. Į pagelbą draugijai su didele užuojauta stojo Bostono lie
tuvių Federacijos Komitetas, kuris viename susirinkime, pla
čiai apkalbėjęs draugijos ir kareivią reikalus, vienbalsiai nu
tarė, kadi tuojaus reikia Lietuvių Kareivių Draugijos veikimą 
perorganizuoti ant platesnių pamatą ir prie jos pritraukti A- 
inerikos lietuvių visuomenę.

Sulig naujai išdirbtą pienų L. Kar. Globojimo-Draugija 
patampa plačiai veikiančia visuomeniška įstaiga, į kurią inei- 
na atstovai nuo visų lietuviškų draugijų ir apibriežia savo vei
kimą tam tikrais įstatais, kuriuos pagamino Bostono lietu
vių Federacijos Komiteto nuskirta komisija. Įstatai telpa šia
me “Darbininko” numervj”

Dabar tik karštai pageidaujama, kad lietuvių draugijos 
arba pavieniai geros valios žmonės prie tos draugijos prisidė
tą ir pasirūpintų mūsų broliais lietuviais kareiviais, kurie šios 
baisiosios karės laiku, stojo į kovą už tautų paliuosavimo prin
cipą, sykiu trokšdami laisvės ir mūsų Tėvynei—Lietuvai. Mū
sų šventa pareiga yra lietuviams karininkams pagelbėti visuo
se jų reikaluose. Tad stokime darban ir dirbkime gerą darbą.

Atsišaukimus, nurodymus, plačiau paliečiančius Liet. 
Kareivią Globojimo Draugiją,. Bostono Federacijos Komiteto 
paskirta Komisija jau gamina, o čia žemiau paduodama papil
dytus ir naujai apdirbtus draugijos įstatus.

LKG. Dr-jos konstitucija
DRAUGIJOS TIKSLAS.

Draugijos tikslu yra:
I. 1. Teikti materiale ir moralę globą lietuviams karei

viams esantiems Amerikos armijoje visose dalyse taip ant sau
sumos taip ant-vandenyno čionai ir anapus vandenyno.

2. Teikti materialę ir moralę globą kareivių paliktoms šei
mynoms, ją našlėms, jų vaikams ir visiems tiems, kurie jų 
pačių globoje buvo prieš karę ir tos globos yra reikalingi da
bar.

3. Tarpininkauti susinėsimuose kareiviams su jų šeimyno
mis ir toms šeimynoms su jųjų karėn išėjusiais nariais.

4. Padėti norintiems kareiviams ir jų šeimynoms grįžti po 
karei tėvynėn, aprūpinus juos visokiomis instrukcijomis ir vi
sokia galima pagelba.

5. Išgauti Lietuvoje grįžusioms kareiviams visokias gali
mas lietuvių visuomenėje materiales ir morales privilegijas, 
kaipo atlyginimą jiems už kovojimą Amerikos armijos eilėse 
už tautų liuosybės principus.

6. Išgauti Lietuvoje kareivių šeimynų vaikams privilegi
jas ir pirmenybę visose tos šalies mokslavietėse.

7. Karėje sužeistus ir netekusius sveikatos aprūpinti tam 
tikra globa prieglaudose ir visokiose sveikatingumo vietose.

II. Draugija, kad geriau atlikti savo darbą rūpinsis susi
nešti ir užmegsti-ryšius su atstovais visų šalių, kur tik atsi
lieps reikalai bent vieno lietuvio kareivio.

Draugijos iždias.
III. Draugijos iždą sudaro:
a. Pajamos iš taisomų lietuvių kareivių naudai vakarų, te

atrų, paskaitų ir visokių pramogų.
b. Visokios aukos pavienių asmenų.
c. Visokios aukos privatinių draugijų ir korporacijų.
d. Pašelpos teikiamos visokių įstaigų esamų valstybinės 

valdžios kontrolėje.
e. Mokesčiai tos draugijos narių.
L Paprasti draugijos nariai kason į metus sumoka $1.00 

kiu arba čvertėmis.
2. Nariai rėmėjai moka iždan kas metą $3.00 sykiu.
3. Garbės nariais draugijoje tampa tie, kurie dr-jos kason 

sykiu ineša $25.00 arba savo veikimu daug naudos dr-jai ne
ša.

Visi nariai draugijos ribose naudojasi lygiomis teisėmis.
4. Draugijos nariais gali būti ištisos draugijos, kurios su

tiks mokėti d-r-jos kason nuo kiekvieno savo nario po 12c. į 
metus. Susirinkimuose tokios draugijos gali turėti savo ats
tovų po 1 nuo 100 savo narių.

Draugijos. Valdyba.
1. Draugiją valdo tam tikras penkių narių komitetas ren

kamas visuotiname susirinkime vieniems metams ir dvasiškas 
globėjas.

2. Išrinktasai komitetas pats pasiskirsto savo tarpe prie
dermėmis valdybos pirmininko, jo padėjėjo,> kasininko, kasos 
sekretoriaus, ir visų kitų dr-jos raštų vedėjo. ,

3. Kasininkas būna po tam tikra kaucija sulig nutarimo
visuotino narią susirinkimo, #

V. 1. Visi draugijos reikalai vra svarstomi paprastuose 
narių susirinkimuose kas mėnesį, visuotinuose—sykį į metus, 
ir išeilinėse, šaukiamuose tuomet, kuomet valdyba matys to 
būtiną reikalą.

Susirinkimuose visi dalykai sprendžiami balsų daugumu. 
Balsavimo būdą nusistato susirinkimas.

VI. Draugija turi savo antspaudą lietuvių-anglų kalboje:
“Lietuvių-Karžygių globa.” .

Visi oficialieji dr-jos raštai ir dokumentai privalo būti su
jojo. ; •
tvirtinami dr-jos antspauda ir parašu pirmininko ar jo pade- 

Draugijos likvidacija.
VII. Likviduojant dr-jos reikalus ir veikimą visūs atlie-

SV.

Dabar laikas pirkti Liet. Dar
bininką Kalendorių 1918 m.{karnas jos turtas eina Lietuvos valstybinin iždan arba Lįetu- 
Kaina 25c. vos Universiteto fondam

I
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5,
6, Seredos vakare, Tamaąua, Pa.
7, Ket vergo vakare, Coal-Dale, Pa.

JO, Nedėlios vakare, New Philadelphia, Pa.

Nedėlioję po pietų, Minersville, Pa. 
Nedėlioję vakare, Mt. Carinei, Pa.

4, Panedėiio vakare, St.- Clair, Pa. 
Utarninko vakare, Fraąuille, Pa.
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BOSTONO IR APIELINKIĮT KATALIKIŠKŲ 
' DR-JŲ DELEGATAMS IR VEIKĖJAMS. :

. So, Bostono A. JL. R. K. ‘Fedėr^cijbs IComitųtb 
laikytame-šųsirinkii 
šiai šaukti -susivažii 
sivažiavimogt&slas:
Lietuvių Visuotinų Seimų ir abelni mūsų Tautos rei
kalai-. ‘ ;

•f susivažiavimų kviečiami visi jšrinkti delega
tai nuo katalikškų dt-jų į Lietuvių Visuotinų Sei
mų .Now-Yorkan ir visi mūsų veikėjai. '•

Į susivažiavimų bus priimami tik katalikišku 
draugijų bei kuopų atstovai. *

Susivažiavimas įvyks So. Bostone, ant Penktos 
gat., lygiai 2 vai. po pietų. . *

Prašome nesivėlinti, nes pradėsime ant paskir
to laiko.

A. L. R. K. Federacijos K-to VALDYBA

DRAUGIJŲ ATYDAII

F'es Išdirbi m viską, kas tik (Irau- 
fijomn rtKahnga; L y. visokius flu- 
uku&ius, medaliu*, kukard*S| va
liavus, antspaudo* irt. t.«

Mes turim S. L. A., S. L. R. K. A. 
ir ’l.M. D gutavų ženklelių pardavi
mui: auk «htiai po $1.00, sidabriniai 

1 žr•dui po»$2.30, auksiniai žiedai, nuo 

$5.0:) ir nukčtyn, laikrodėliams kabu
ti® i pu $1.75.

RsikalauJcitr nuux Kdtaloętt •
*>• Urm

STROPAS & CO.
32 Warrvtck St. Nevvark, N. J,
33 John St. New York. N. Y.

Lftjikui aiusldta j bjowark, N. J

Repeticijos L. Vyčių 17 kuo
pos dramatiško skyriaus vei
kalo “Iš Meilės” bus subatoj 
7 vai. vak. pobažnytinėj salėj. 
Visi ateikite laiku, kad nerei
kėtų vieniems antnj laukti.

CAMBRIDGE, MASS.

Vasario 24 d. šv. Juozapo 
dr-ja, kuri yra viena iš di
džiausių ir prie kurios priguli 
veik visi lietuviai katalikai 
prigiliintieji prie Nekalto Pra
sidėjimo "P. Marijos parapijos, 
surengė didelioje Institute sve
tainėje prakalbas. Žmonių pri
sirinko pilna svetainė—virš 
1.000. Mat buvo pagarsinta, 
kad kalbės kun. P. Juškaitis.

P-ns J. Adomavičius kalbėjo 
labai ilgai išdėstydamas dau
geli naudingu daivku ir aiškiai 
nušvietė šių laikų dalykus. Ne
malonu buvo cieilikųčiaiiH 
klausyti kaip kalbėtojas fak-1 
tiškai išrodinėjo jų blogus dar
bus. Pabaigus p. J. Adomavi
čiui kalbėt, žmonės su nekant
rybe laukė kun. Juškaičio. Ne
užilgo pasirodė ir jisai. Publi- į 
ka sutiko gausiu delnų juoji-1, 
mu. Kun. J. labai vaizdingai ir 
aiškiai išrodinėjo apie kri
kščionišką mokslą. Paskuii ai- 
škai nušvietė ką mes turime 
daryt, kad išgelbėti savo tėvy
nę Lietuvą. Ragino dr-jas 
siųsti atstovus j Visuotiną Lie
tuviu Seimą Ne\v-¥ork’e. Pri- .t «.
siminė apie bolševikų pragaiš
tingus darbelius, kaip Kapsu
kas užgrobė badaujančių lietu
vių jum gus.

Prie dr-jos prisirašė virš 50 
nariu.

Dar vieno dalyko negalima 
praleisti. S. Totoroųis be jo i 
kio pasiprašymo atsistojo prieš 
publiką ir sakėsi e<ąs laisva
manių • vskirpo atsiustas pla-' 
tiuli ,įų šlamštą. Bet jam tuoj i 
buvo uždaryta burna. Katuli- j 
kiškos' literatėms tai buvot 
daug pardiu ‘ a.

PATAISYMAS.

Kiek laiko atgal tilpusiam 
“Darbininke” A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos- Naujos An
glijos Apskričio suvažiavimo 
protokole per klaidų nepami
nėta šios delegatės: iš 17 kuo
pos Hartford. Conn. p. V. Eli- 
jošienū ir p. E. Melnikieįnė. Iš 
28 kuopos So. Manchester, Ct. 
p-lė M. Stasinskaitė

U. T. Jokubauskaitė,

Apskričio suvažiavimo II rašt.
*
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JONAS J. RAMANAUSKAS,

ą prakalbas Pennsyl'vanijos apielinkėje laike 
laisvės Savaitės. P-as .Ramanauskas šį metų baigia, mokslų 
Bostono Kolegijoje ir yra gan gerai išsilavinęs kalbėtojas. Jis 
kalbės sekančiose vietose:

Dabar laikas pirkti

Lietuvių Darbininkų 
lendorių 1918 m.

KAINA 25 CENTAI. 

“DARBININKO” KNYGYNE,
242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON,

i'

Lietuvos Laisvės Savaitė.
Tautos Fondo 11 skyrius rengia

PRAKALBAS
Su įvairiais pamarginimais

Nedėlioję, Kove-March 3 d., 1918 m. 

= Lietuvių Salėje = 
Kampas E ir Silver Si. ' . So. Boston, Mass.

4 Pradžia 2:30 vai. po pietų
< ------------

Šios prakalbos bus vienos iš puikiausių ir naudingiausių vi
siems lietuviams vien dėlto, kad mes visi einame prie laisvos-neprigul- 
mingos Lietuvos irvkad dabar toks momentas, kad apie Tą neprigui- 
mybę visi lietuviai privalo kop'ačiauda suprasti.

Bus žymūs kalbėtojai .ir jie koplačiausia pasižadėjo ta klausy
mų apie Lietuvos neprigulmybę aiškiai ir nuodugniai išaiškinti.

Taip-gi bus įvairiu pamargininiu.
‘ĮŽANGA DYKAI.

p—-
Vi- ’ V

’ ► i
5

r-
v *•

a . . Į
'f 
r ’>

*****

v . .

f
«.

.. * . - ‘

k
1

f-

t.
* . - •

--' -■

TF

A. V.

MASS-

DYKAI! DYKAI!
Reiknlintn vyru ir 

nicrjfii'ii -t ■ < >’-i i. t i >• < 
BARZ!) \S!U <’ K> a- 
niato. M' s ;ii!, : i 
į lah:ii 1 r>i■ ■;11 I: i’.a 

UŽ <hl ;i
CtLOBe u ^rr.ųp, school

J. : imib: t i t,
439 — 3rd Avc,

TAS PATS SKYRIUS RENGIA 

Nepaprastai Gražų Koncertą 
Kovo-March 6d., 1918 m.

BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 
FIFTH STREET, SOUTH BOSTON, MASS.

‘PRADŽIA 7:30 \7\i . VAKARE.

Reikia pažymėti, kad bus g:ibi■ūmios sulis’.ės ir daini 
žias tautiškas daineles- prilaikin'as mtvvnios laikui. Bus deki 
monologų ir perslatymų ir ii.

Kviečiaim1 kaip į įu.•TalCi , l.'i’p į l on’orln ko.d-.ai;ii 
nsi ri akt i, o tuomi tu* !il<, lurl gal'-'-’io pa.-išeivi i puil imius t 
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Rori surasti savo gį- 
minog ar pažįstamus prisiyak 
paieškojimų į :S*Darbininkų.” 

Už vienų sykį 50c. *
*’ 'du »* 75c.
P . tris > , '■

Už paiež|:ojiniM ^pinigus 
siųskite iš kalno. " .
v “DAĘBININKAS ” 

242Broadway, 
SO. BOSTON; MASS.

Paieškau savo pųseserės Mari
jonos Pečikoniutčs, paeina iš Su
valkų gub., Seinų pav., Lydžių 
parapijos, Tarnaukos kaimo ir 
taip-gi savo kaimynkos Marijonos 
Pikučiutės kaimo Papočių, gub. ir 
parapijos tos pačios; G metai kaip 
Amerikoje. Jos pačios ar pažįs
tami, malonėkite pranešti šiuo ad
resu :

Jieva Ragauskiutė, -
33 Harward St., New Britam, Ct.

PARSIDUODA RAKAN-

DAI (forniture) visai pigiai. 
Norintieji pirkti, kreipktės 
Šiuo adresu:

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

•
Paieškau’STASIO KIMBR iš 

Lietuvos Kauno gub., Raseinių 
pav., Girkalnio pąr.; pirmiau gy
veno Chicagoje. Kas apie jį žino, 
ar jis pats, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

MIKOLAS SAUNORUS, 
4766 Melrose st.,.Philadelphia, Pa.

MIDDLEB0R0 KOOPERACI
JA paieško gaspadoriaus, kuris 
būtų apsipažinęs su bučernes dar
bu. Geram, ir teisingam, darbas, 
užtikrintas ir užmokestis gera.

Atsišaukite tuojaus.
S. ŽIEDELIS,

15 Lowell St., Middleboro, -Mass. 
(354)

Viena ypata sudėjo į mano ran
kas labai svarbius dokumentus, 
kurie paliečia p. Juozų Kurapką 
iš Sttvalkij gub., Kalvarijos aps
kričio, Krokelaukio valsčiaus ir 
miestelio. Pirm 18-os metų p. J. 
Kurapka gyveno mieste Dubois, 
III. Jis pats, ar kas kitas malonės 
kuogreieiausia pranešti. Už pra
nešimą paskirta $10.00 dovanų.

KUN'. J. RAŠTUTIS, 4 
103 Spr. Garden str., Easton, Pa.

(362)

I

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

VALDYBOS ADRESAI * '

■ 122*Botven. Sti, So. Boston, Mass.
viciid'lJRM. — Bmnas Tuielkis, 

-f 130 Butveii St.f So. Boston, Mass.- 
PROT. RAŠT,^-Juozapas VlnkevtfHus, 

370 Second St., S. Boston, Mass. 
TOANSV RAST. — ' St. Noreika, - 

71) Second St., S; Boston, Mass.. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

171 Eifelį Str,,.So. Boston, Mass. 
MARŠALKA’ — Justinas .Tuleikls,

130 Bo\ven St., So. Boston, Mass., 
D. L. K, Keistučio Dr*ja Bos- 

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

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRMININKAS — Motiejus žioba, 
2!) AVebstėr St., Malden, Mass. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 AVlnflekl St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Jonas GJineskis,
282 l^ilver Str., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Marijona Brikaitė, 
45 Vale St., So. Boston, Mass. 

EI N. RAST. — Povilas Petrauskus,
230 Eifth St., Sp. Boston, Mass. 

KASIEilIUS —Andriejus Naudžiūnas, 
• 16 Winfield St., So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

145 Silver St.i So. Boston.
Draugija laiko susirjnkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus kovo 17 d. 
Viršminėtą draugystė yra viena, 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

S siMON F. PAUKTIS 
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BKEL RHONEt >
Offiso — Spruce 2290.
Ntinjų — Tloga 4442 J,

- .1212 W. ERIŲ AVĖ. 
PHILADELPHIA, PA.» *
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LIETUVIS ĘOTOGRAFAS. 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrnbk pusę tuzino" 

, kablnėt ir gausi vieną didelį ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to aipa- 
to guli atsišaukti:

J. J. DR1ZA,
500 So. 2nd St., PMladelphia, Pa.

1

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba. 
Mentholatum Oo. Prieš eisiant- 
gult ištepk veidą mosčia per kelis- 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mos- 
tis išima plėtmus raudonus, juo* 
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis. •.

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

PIRMOJ KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

OOSMOPOLITAN 
CARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

Mūsų Korpora 
C i jos , narys St 
Reikauskas Board 
Direktorių yra į-
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti šėrus. Šerų kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION,

95 Špark St., Brockton, Mass.

Bell > -tone, Dickinaon 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt, Philadelphia, Pa. 
Phvsician and Snrgeon (lietuvisgydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vv 
ru, moterių irvaiku Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 r-1<- 2 I p., p , t 7 9 
vakaro. Nedeliom-,. ;< ii ri’c ’ 4 po piet
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f DR. W. T. REILLY 
į 469 Broadway,So. Boston,Mass. 
| PRIE DORCBESTER ST.

t Valandos 
i! nuo 9 vai. ryta 

;] iki 8 vai. vakare.
‘l

NedSlioml* iii 
d ao 10 vai,, ryta ji 
iki 4-val. vakaro. [i

r
Dr. Paul J. Jakmauh į

(Jakimavičius) Į
į Priėmimo valandos: fi
j Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare jj 
LJ50D PEOAI-VAV (or. G ST. SO. BOSTON ffl

Tel 502 S. B. |||
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fizišką stovį ir padšs Jums atsistoti ant sveikatos kelio.
Y Oės Jus nuo kančių Ir kitur negero gydymo.*
«£♦« Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai—
4,% medlktiliškl ir elektriški. Naujausi Ir geriausi prietaisai. VlBkas 

kas geriausia sergantiems.
t AR JVS KENČIATE.

Nuo silpnų nervų, skaudamMo nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaun jautl- 

rri-l r m°. Ka!v”8 nkuudčjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
sąnarių, ulcerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 
mų viduriuose arba nugaroj, gei-dčs skaudėjimo, apvilktą liežuvi, 

, reumatizmo skausmu arba spaugų? šių ir daug kitų 
T nuo kurių matosi pirmas p. -sergėjimus, nustoti sveikatą IrY tvirtumo ąnt visados.

♦a* Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug meti). Vienas atallauky-
♦X*mas pua mane užganėdins Jus ir apie mimo gabumus persitikrinsite,^ 

tuid aš pasiekta tiek gerų pasekmių | trumpų laiką . gydy- $ 
'lis jų tllfet i namie ir IŠ gydau tik tikrų priežastį ligos Ir silpnumai pranyks. Atsi-

-Ollisi minkite, kad paslrunimis ,\rn absoliutiškai veltui.
7 Ąti’lkite pu* mime tuojiitis, jeigu Jums reikia gydytis. Utvll- 
** tnituis ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi Ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY
X 673 WASHINGTON ST.

Antros durys nuo Gayety The aire, Boston, Mass,
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KAZ. VALAVIČIUS, belaisvis 
Vokietijoje, liog.. Frankfurtas ant 
Maino, ieško Juozo Valaičio, "jo 
antrašas buvo: Morgan, Pa. Ali. 
Ca. Box 552.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, H. D..
Galima susikalbėti ir lietuvisskai. j

Ofiso valandos: 
Ryt iis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. i 
neljūShngas papratl I 

MAS RŪPINTIS.
Rūptn’inasi griąuja sveika

tą. Tas sutrukdo skilvio ir vi
duriu] raunu nų veikimą ir su
trukdo virškinimą. Dnžnai'be 
didelio vargo prašalinama ta
sai papratiieas ir Triner’s A- 
raerican Ulivir of ĘnCr AVine, 
<urs akstinu viduriu^ prie nor- 
malio veikimo ii pi ige'bsti vir
škinimui, bus pusi tikėtinu tal
kininku kovoje : ■ ■ 
Jei jūs iŠ"1 alysite 
nuodingų dalelių, 
krauju .jūsų 
riuoso. tai 
jausmas ir 
nyks. Triuei* 
\ir sykiu yra gtirdu^ vaisia41. 
Kaina $1.11). Aptiekose. T 
tkt‘s l.ininunt nuo rmimatiz- 
nio, iv uralgijos. ■ 
G. ir TrimT’s ('migli Sedative! ilgų, 
nuo' persišaldymų ir kosulių, 
brondiitis, asth.mos ir tt. yra 
lygiai pusitikčtini vaistai. Da-! JĮ, 
bar įnik 
užbėgti kelią sunkiom^ li(. 
\*'-rios apli-'kose; T,,in<,r's l.’d J* 
niment .*15 ir (>5 c. Triner’y
Cougli S '<l;d i ve 2a i f 50e. Kr.l 
sa ant b)e. brangiau. Josepb

| Triri'T Co. I-šd 
kai, lJd.) 1343

Avė., Chicago, lik
I
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SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chr<>J.«ka. nervų arba šiaip kokia liga, 
lauja specialisto patarnavimo. 
IEŠKOKITE I'AGEL-iOS TEN,

Pradėkite tiesiai eiti
KUR GALĖSITE 

Sveikatos

kuri relka-

hington st 

arti BoyL 

ton st. an

antrų 
bų

673 Was

J 4 
keliu.
Ofiso

SURAST1.

su tūpesčiu.
> kūną nuov 
kuriom susi- 

t anginose vidu- 
Tuonut nuovargio 
siisier''iumas iš- 

s Aiiieijęan Kli-

r.*.
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Junin lše^raamlnavlmas nieko nekaštuos,
Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.)

- luiubllgO 11 j, knnstfpacijii.
1 L1 1 , J t . !
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valan
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, 
jeigu Jus čia gydy- 
parodya Jums tikrų 
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