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AMERIKOSLltTUVI^SEI-f
MASLRWASHIN0TOHA8. n®rigulmytį 
o- ■Šito’ toentįj SŽŽSČS

įgąsanĮfe Wo-fefeiRU i "yRc 
WėšŽlogtbną.L^dės^Ša$o ao- 
štiue* yirtiri' gy^Wią 
visasvfeftnės politikos. Wa? .VJ3

tąringąaą Jalią^fstpvąi ir jąją p 
reikalą gynėjai. ^Vaskington^e į y * 
susisuko gūštą^paSaūlįiiė preL aL*.- 
sa. AVashingtoh’e1 laikomasi*.. « x .
pulsas?
mo. Iš Washingtond šiuo mo- 
mentu laukiama ^suskirstymai 
teisią, pasaulio šalins įr ją. že-į? A - *
mią ribą aptarimo*.’AVąshing- l ^^.

. iprigulniyb< 
T Tai-Oa 
- firLaš-V

ni^ter$ą$stpft  ̂ Iš Washingtono ateina žię.
5H‘^C,^17Į nios, skelbiančios^ jog netrą- 

* : kus prez. Alison {Beisiąs dek*
- r retą, bus Besta meister

% Sįfy^Valstiją* sehatas suma- korteles. Būsią taip, jog trijo- 
nū įstėįį^kMunį kabinetą' ir ;a- Ise diėAęsėsavaitėsreikėsiąap- 
mnnieijds ministeriją. Nors šėlti be mėsos ir, be kvietinės 
tam labai priešinasi preziden- tdupnos/bei miltą. Tuoj po .pa
tas, bet senatas,stovi už savo skelbimo dekreto jis ineįs.ga- 
sumąąyi^^ėtVėrge’susirinks FlūA ,7 * j. . * r ..t . >;. į -

■ sėnatas-irduomet plačiai- bus Į*——-į-— -------- r
kalbėma .-apie karės departa- ®?»- trą^atioa f«ęd with the post- 

maste^atBoston, Mąss. on Jan, 23,1918 
mento neaateKllUS« * . < aB ^eq.ufred.by theactof .October 6,1917

. »■ .L -/ ; AUSTRIJA (NUSIRAMINp.
’V ■f T" U London, sausio .22. ^'Ne- 

PAKAŪNBBTURi VAL- . dėlioj Austrijoj buvo kilę*mii- 
_ DŽIA PAIMTI. ' . j žinižką^eikai, bet jau .pape-

Chicagos pžkaunią darbi- ^b^ Yėikl visai pasibaigė^- gany tojūdr gynėju? Tą jis |
rinkai apreiškė savo reikalus ^^R| pats nesykį yfcafasakęMiri žyme,
komisijaiprez, TCilsonp mus-susĮ^ta^k^|M' 
kirtai ir reikrs*v j, kad Visos darb<^_.TaiJ Nenuostabu todėl, kad*visli'■į^L&į

' pakaunąs bū‘ -L* įdžios paiim ^įkia, telegrąmps atėję ,isį irr^bffj^tbąmpspiį
tos ir valdomom fDarbipinkąi tai uBIasMn^n^ \'>isiemsXS&
sakė, jog yra nesąmonėT^d !tre^ lr 4emonstrąci- jielnš ¥isoms,>nJS
šešios ^amjos'feni^tąfe b^p^dę.po vįsą.vjęš- ti .^šhii^dncri kuoari L; 
.Amerikos gyventoją Gakeuoj.t Strei& tapusia. Visiems sv&rbu,. -kad
ąinką maistą. ’x'?^^^^K^H^|WashingtQn^^ian^j3M^4 “ * 
ryba labai priešinga^^m'su? prnnas' reikąjavimasIjrielririenąMat^^^

1 '< j | bW?^ taika. •. } įkięįriėn^pažtntį'^

1

£

r 5

įtd jr ne kardui 
r teisią reikalaus 
jĮtdetūva,. bet s^- 
iįa’S

i aprūpinta gale- 
jSudaryti tokią 
įft^^okiilbu-

kovo 13-14 dd. 
"b švenfėriTai 

Lietuvos neprį-- 
dięna/tai^visją 
Jaukia mus vi- 
ne pūsitfod^ti, 
Jjotg> Lietuvą,

ta/ir tos - ne-

; lietuviai,. 

jaLdd/ąLietu-

t- 
M.

I

! .» .

4
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True translatlon filed wlth,the poet-. 
81GT 'SZ 'tĮUr UO -BSUK *UQW)S }UJK»U|Bra 
JuireąuireOy-tM act of

BoiivikuifūiimtiM 
■ KKI^SKIp.Įm^lSTĘiUV-.
minė karė, kuriai Deniu tie
siog gamina dirvą ima ląfeimij 
siausfiTPetrogrado gatvėse po 
'Siėi^topjo selino išvmkyniori

Pirktosios žymios aukošbb- 
vo'du- ištikimu Kerenskio pą- 
sekejUrHA. I. Šingarev, •. buvęs 
finansą ministeris ir’ prof. -F, 
F, Kokoškįii, buvęs valstybių 
nis kontralierius. ’ Jie buvo 
nugalabinti lovose ligoninėj, 
kurion jie'buvo atgabenti iš 
Petropavldvsko. T : 

*y- Lenką. savo prakalboj apie 
seį^Įp,ųužda^ąią, pąskkė, jog 
sočijūįistiškas /surėdymas ^ali 
įvykti tik- per gaminę karę. 

* «Nužudytieji buvo per ilgūs 
metusęzinteknūngi’ vyrai JRuąU 
jOs gyvenime./Abu turėjo? dau-; 
ūybes'tHasekėją, Šingarėvo Mu/

Rusijos viešpatystę, nės,., jis/ 
"buvo minią mylimas. Nes vi
soje šalyje buvo pragarsėjęs, 
už saVo darbus sveikatingumo 
reikaluose tarpe ūkininką. Jis 
buvo zemstvą daktaras, uolus 
veikėjas už “mužiką” gerovę..

< , **
Raudonieji ir socijal-rėvo- 

liucįjonieriai dabar susikibo ir 
abi pusi prisiegauja, jog ko
vos iš paskutiniąją ant žūt 
būt. Nuo pėtnyčios vakaro 
Petrogrado gatvės virto sker- 
dynįą lauku. Bet šitoji kova 
turės prasiplatinti toli už sos
tinės sieną, pasklis po visas 
platybes rusą žemių,. kurios 
išbadėję žmones ‘ ‘ valdžios ’ ’ 
eurstomi prie skerdynią, o pa^ 
i tuo tarpu veda derybas su 
išlaukiniu priešininku.

*
i ■**^-*ŠT**'*>%. * fl'tf W -Įtf 14 J* .. ,

. ed post-

Seimo bolševikai ruošia naują 

mnką ir .k&eivfą' delegatą ta-- 
!?iAoma 

i ■ - -> *■ 'V'4 W-»-> ' t A, •

kio-valdžiai; u
L i-^TDęt tokia susirinkimas dar 
barbamu 'Rusijos padėjime 
turės aiškąnedateklią,nesbus 
.išrinktas vienos, ldesoš, ■ p ne 
visą,Rusijos' gyventoją.

* 1 -r ’ . . .

“ tas'prto^ifnžts yrą tei
singa?,^ tai bolševiką Valdžia 
mano šudarytį pStvilegiruotą 
klės# kūriai ‘ vieniąfėliai; bus 
pavesta visa' politiška ir .soči- 
jale galė.' O toji'klėsa užgina 
gyyąyimo teisę . visiem? ki- 

■ He^^tisijbte jutimams kurie 
ąeprignles prie tos/ klesos. 1

i*". \T&^oteaa/vaIdŽia; bus tyro- 
i ■

Ui jas; kokios ’tik buvo amžią 
bjgigK, 'Z.;’ .-/

. ^oji klesa,>Jriirįą bolševikai 
išrenka dabar, pirmiau buvo 
apatinis sluogšnis,visame poli
tiškame ir valstybinįąmg surė
dyme. Išeina taip, jog bolše
vikai tąip sakant soeijalį lovį 
apvožia ir pastato dugnu aug- 
štyn. Vienok,. pagyvensime, 
pamatysime ar lovyje, tokiam^ 
padėjime esant, laikysis van
duo: '

K

•• ... , , <

True translatlon filed witl4 the po/fr 
niąsternt Boston, Maas^on Jans23,1918 

vętSMsrS, 1017 '

- ATIDĖTA.ri.
Petrograd, sausio 227^ Tai- .• 

ktis derybos Lietuviškoj Bras-.\ ? 
toj tapo' atidėtosjkeletai dię- • 
ną. Užsienio reikalą ministe
ris Trockį* jau vėl Petrograde., . 
Kaip skelbia vakariniai laikra- • 
ščiai, tai jis gamina naują no- *' 
tą talkininkams. •■■■'

f - 
• ____ t <U., ' u< ’

SO, BOSTON, mass;
Sausio 27 d. bažnytįnėje lie- : 

tuvią\ salėja yietoį Piln, Blai- 
vjnmką' ktiopa rengia Labai ' 
puikią pramogą—didelį teat
rą—triveksmę dramą(Gužu/ 
čio) “Ėalocįttą ežero dugne?1

Veikalas didelis' ;ir' Jįabaf;'' 
gražus, įvairtįs/if žingęidiiM. < 

Dekoracijos bus prįtaikįntos * 
puikios; kostiumai aktoriams 
tąip-gi parinJdt grasąs. , f{ 5 ■ 

, Iš aktorią puses galima tį- ? 
kėties gražąusriošimo, ąes.yiši J 

naši, ', i’engiasi, o prie tam- jie 
visi yra gabus. .

Įžanga maža: 50c., 35c.,-25c. 
ir 15c.
. Taip-gi turim priminti, jog* • 
ta pati*įžanga bus ir vaikams. 
Bus veikale gražią dainelią ir.>- 
griežš puikiausia orkestrą^ 

Pradžia 6:30 vai. vakare, 
Tikietą galima gauti “ Dar

bininko” redakcijoje ir pas 
narius išanksto.

Kviečia Rengėjai.
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*  ______ ___________  . ,' ’ ■______ —.-r Tri» translatlon filed witli the post-1, • , . ..’
_ riasterAtBoston, Mass. on Jan. 23,1918 tą ir plačiame pasaulyje .tin-į laivą dirbtuvėj^ NetiKetai jie

—AUSTEiį°4n^TEEIAI, -
~ J"-' "■“"ĄvNAVU, mas Amerikos lietuvių seimas. lią pridarė-$15.000.-

• G. E. Earnshaw tyrinėjo Amsterdam, šamo1. 22, — [ jįs žada. :v-kįi ii “is' tari ~ r
• v * > n. *1 • . . . • . . * r .vykti ateinančio kovo *13-14 d.1 Į

gumą u sulygino tą su karei- vo. Taip skelbia telegraina iš - ; J 1 _____ ____ _
vią žuvimu karės lauke. Suse- Vienuos, laikraščiui Berliner ds p^ifias mūsą ~ politikmio [ zeS? NwstoIf^S’$10.000.

•A'

KARĖS LAUKE SAUGIAU, «kaWnuskirtu. •.

kė, jog.Amerike vaiką gema Morning Post. Grafui von To- 
per metus 2.500.000. Iš ją ggenburgui, vidurinią reikalą

i r?; ■ . • - r w-»7*r z v' •

Įkrito nuo platformoš ir iš to ki
štai Washingtonan šaukia- Į lo< pavojingas gaisras; guosto-

Jis žada įvykti ir, jis?turi į-Į- " •»:
-- W| ^Sąn Atttonioi — Stanley la- 

Tas seimas tai kulminaciji-1 šeriuose sudegė oficierią ka-

gyvenimo ir veikimo. Taą sei-Į . -----------
Imas—tai vainikas,_kuriuo A-Į* Philadelphia, Pa. — Atlan-

_ _ ___ -■

I darbus nudirbtus ir tebedirba-1 penkis milijonus šovinių, ku
rnąs Tėvynės naudai ir josios Iriuos čia užsakė Rusija. Nežir' 
neprigulinybei. Tas vainikas [ nia kas su jais busjdaryta, nes 
tai mūsą pačią ir mūsą Tėvy-ljie tik Rusi jos armptomstetin- 
nės garbės vainikas. Jis pri-lka. •' ‘
valo būti skaisčiausią laurų | —■—--------
nupintas! Jo siekti tegalėsi St. Jonsbury, Vt. — J. Gal- 
skaisčios rankos, rankos visą braith, 71 metą amžiaus farme- 
tėvyiiainią,^-visą mylinčią Lie- ris, tapo buliaus nudurtas, 
tuvą ne dirbtinu jausmu ir ne- Į g
veidmainingu, bet jausmu, ku- f 
ris veda iki savęs užmiršimo ir PALYGINKIME SAVE SU 
atsižadėjimo iki pasiaukavi- KITAIS,
mui Tėvynei! Palyginkime save duosnume

„ , . A . .o. J su kitomis tautomis/ Ameriko- 
Wastagton’as kovo 13-14 L t y pažiūrėkime, kaip Ri

di tokiais mos visus laukia ir L čįa
vienius ir re- 

sakyti Washmgton e ką mums kaip
sopa, kas mums rupi ir ko š priedermę atliekame 
mums reikią, Pasirodysim te- .
nai suvažiavę, ir pasiaiskmsi- ž dai be,abejfln6s stovi 
me vienu balsu visą musą lie-1 . J , ftnvišku krūtiniu suvertu ; °>oje retoje. Žydą duosnumas 
. _ l ir rėmimas savąją jau į priežo-
krūvą suglaustą visą musą sir- a t
džią. Tai bus. balsas pačios I * ^ęs; J
Lietuvos širdies, jos troškimai, ®et žvilgterėkime į kitą 
norai ir reikalavimai! tautą, labai kentancią diel ka-

Seimo valanda ir jo nutari- [res* 
linais. Washington’e prabils 
T Lietuva—ta, kuri*nori gyven
ti ir naujai pasaulio kultūrai 
savo gražią dalį duoti, pra
bils Lietuva kuri iš griuvėsių, 
iš archivą, iš kalėjimą skaisti 
išliko, neatsižadėdama ir ne
atiduodama savo individualy
bės nė Rusijai, nė Vokietijai, 
nė Anglijai, nė pagaliaus A- 
merikai.

Lietuva Amerikos lietuvių 
seimu užreikš, kad ji tuo pat, 
tomis pat teisėmis nori gyven
ti visų tautą šeimynoje, kokio
mis gyvena kad ir stipresnės 
už jąją šiandiena tautos.

i ‘

miršta metą nesulaukę 350.000. rninisleriui pavesta sudaryti |merikos' Uetuviai papuoš savo tiko uostuose sulaikyta apie
O tyrinėjimai parodė, jog is naują kabinetą. ' 1 ‘ ‘ ' - *
2.500.000 kareivią karės lauke ----------------
persiškiria su šiuo pasauliu | True translatlon filed wlth the poet-

nnn I master at Bdston, Mass. on Jan. 23,1918
• TIK ou.uuu. I as reauired by the act of October 1917

Nuo kulką, durtuvą, bom- . PRIEŠ UŽGROBIMĄ.
bą karės lauke kareivią žūva Amsterdam, sausio 22.—
Mskį daugiau, kaip 21 nuoš. j Mavimilian Harden savo laik-j
.______________________ raštyje Die Zukunft skelbia,

. jog Vokietija neprivalo grobtiRENGIASI ATSTATYTI j žemių nuo Rusijos.. Ir geriau
PALESTINĄ. Ipadarvtą, jei atsižadėtą Alza-

London. — Sionistą susirin- c; ■ {T Lotaringijos.
kime apreikšta, jog Anglijos “TustK kurs nori'atskelti

• valdžia sutiko po keletos sa- nuo RUbįojs Lenkiją, Kiužą,
Vaičių įleisti žydą komisiją į Lietuvą, Estoniją ir Livoniją,
Palestiną—prirengimui dirvos tas daro Rusiją mirtimi prieši-
žydą keliavimui. Komisiją ,.^1^ Vokietijos, nes Rusija 
seks inžinieriai, architektai, I ne visuomet gyvęs Lenino jau- 
agrikulturistai, miestą ple-Įsmuja.” 
nuotojai. 0

Sionistai nepienuoja įstei-Į SMULKMENOS.
gti finansines tarptautines įs- Suv. Valstijose gyventojai 
taigas išnaudoti kraštą bei ara-j sunaudoja vidutiniškai imant 
bą darbininkus, bet ant su- po 6 bušelius kviečią per ine- 
pirktos žemės apgyvendinti tus. 
žydą darbininkus, kurie, kaip -—
tikimasi autikime darbuosisi su ! Vokiečiai sunaudodavo tau- 
arabais. ką po daugiau, negu kokia ki

ta Europos tauta.
I • »I i ,—. - - - ■ - _ “ -

NORĖJO G^VĄ PALAIDOT.
'■ Comberland, Md. — P. Off- 

man buvo intuzusn, italų gy- duonoj riebal,
vas beuzkasamas. Jo kalte bu- LT tis didesnis 
vus ta, jog jis laikęs vokiečių 
pusę. Tas įsiutino italus ir no- *---------------
rčjo jam baisą galą padaryti. Australijoj yra apie 
Bet iš nelaimės išgelbėjo kun. veislių paukščių.
Donlan, šv. Mikolo kataliką Iš visu javą avižos turi dau- 

' parapijos klebonas. I giausia riebumą ir jos dau-
. ____________ ____ __________ giausia teikia šilumos.

North Dokotoj vienas laik
raštis už indėjimą šlykščią Į Vyrą militario amžiaus Su- 
skait-ymą buvo nubaustas ant Į vienytose Valstijose yra 20.- 
$3.500. • '000.000.

Paprasta duona talpina nuo 
pusantro iki 2 nuoš. riebalą.

l nuo-
t

740

Yra tai armėnai. Bostone 
pradėjo leisti angliškoje kalbo
je laikraštį Armenian Herald. 
Jį leidžia American Unipn, ku
ri užsiima auką rinkimu.'

Tas laikraštis paduoda, kaip 
armėnai deda aukas savo nu
kentėjusioms tėvynainiams.

Armėną Suv. Valstijose ap
skaitoma 100.000. xPer tris ka
rės metus jie sudėjo $300.000. 
Reiškia ant kiekvieno armėno t
—vyro, moteries ir vaiko at- 
seįna po $3. Lietuviai per tą 
pat laiką dėjo diaug-maž po 20 
centą!!

Prašome visų prisidėti prie suradimo 50.00 naujų skaitytojų ”Darbiniukui”•.JĮ

- -•? *X

Nuo paskelbimo Amerikos 
neprigulmybės į šią šalį atke
liavo 33.000.000 imigrantą.

Dabar dar 14.500.000 atei-*
vią tębgyvena. Atėmus atei
vius ją vaikus, negrus, indija- 
nus, grynąją amerikoną lieka 
5'4.000.000.

. »
T~~ ” ' '■ r,

Nuo pradžios imigracijos5 
Amerikon atkeliavo iš Angli
jos ir. Airi jos 8.400.000 ypatą. 
iš Vokietijos 4.000.000, is 
Skandinavijos 2.000.000.

Užs i sakykite “Pažangą”
NUO Sausio mėnesio 1918 metą—‘Draugo’ ’ ben- X'

• • __ - - —n . — x
drevė pradeda leisti ^nėnesinį literatūros, mokslo, 
politikos ir visuomenės žurnalą — 7^

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

gal kiek padidinta. Ją redaguos kun. Prof. PR. BUČYS. 
Bendradarbiais apsiėmė būti žymiausi mūsą literatai ir 
p'ublieįštaj.
“Pažanga” metams kaštuos tik $2.00. Atskiri numeriai 

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

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

ADRESAS: ‘
“PAŽANGOS” ADMINISTRACIJA,

1800 W. 46-th Str.,. Chicago, HL.
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> Boston, Nass.

1*;

pasiunčiu į meiuvą in Vokietiją.
Per mano tarpininkystę galėsite prigelbėti

• • ■. • ' v ' * •

Badu mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoj,
PINIGUS PASIUNČIU ĮaRUSIJĄ ir siuntėjams pristatau Sberegatelnos , kasos 

knygutesir'parašus^a^^^^^reitu lai^t

Pinigus Rusijos pirkite
NĖS TIKTAI AS PARDUODU PAGAL ŽEMIAUSĮ DIENOS KURSĄ.;

: / /.''' / ;. ; - : '' M EA 8«l ' ' 
Bankierius Juozas Kowaliauskas t

111 Salėm Street,
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TAUTOS 6VENTĖ.
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gas Lietuve® gerovei. • Ne nuo šiandien diduma AMe:Lridžift AiriuIAri

♦ f
cv ti

t u

t

fc*- "
*- 
f

i
v
1

tone'ir»pieliik^i»tm •■■■
ježyj& metriinĮf

.Yearly w
- - -■ —.y-

f months ,^4► .»a,a.s#.Ait

/•

Boston and suburbs ■bitą
F

Fbreign countriesi-tjpsSriy*•>*■**/•:»
•t i

(The W«^) .
The Lithuanian tri-vreekly pripea 
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... - savo jė-
gerovei. * Ne muo šiandien diduma Amerikos liė-

7." -• -r" A'Pyfasą M? ’ M Lietuva po'karei gaus gero, bus dėkinga 
viėn tiems savo vaikams,' kurieuaVo Tėvynėk-Motinos nelaimė
je-neapleido. ^Kartu teisybės žod| Tėvyne tars tiems, kurie 
vieų petĮvi^vt^d^ Wiiočtali $Įivo

nesuriptMinaąi^-didi mūšį* taątog tie^fieteliari®' 
* - .’-NęŽįfirint tOr kaddaugeĮi^^vo Muitiną ptie^miiį vepil“ 
do} 4Btifetiniojį Lietųvob vaikai su tvirtu pasįrižtinų istve^ 
me prvalo laikytis Tėvynes, gelbėtojų ;ir ;pafrao^ųpt(tiiįįeilė-

< Daiigelis lietuviu ištikimai dėjo’ Lietuvai Kalėdines dioyų- 
rįa$ tomis dovaimmisišpirkti jai laįąvęmėprigulniyH’ ^os 
uųyimės dar ir *dabar nesustojo, plaafetir / ? v, e <

Neužbaigę vieno patrijotiško Žygio, turimežvejgtLnėto- 
fįmon ateRtii Ir yengtis'.į,antrąjį. Juk tflt pusantro menesio 
paliko flti Taiitos Šventės—šv. Kazimiero dienos' (kovo 4 d.), 
gautos $Venfe*turi sukoncentruoti visas inūsą mintis, žodžius 
įr darbuą numyMpsįįetuvos laisvei ir gerovei. . > 
•i- ūKįuF mūą^Akyriąr įr^TrisUomenės "gražios pastangoj duotų 
daugiau pa^I^ųAmnkinetLietuvaę Tautos Fondo valdyba 
pa&odąJiąą darių? taįsyklesj ų f , -Vi ?
y l)>iLaikąsv Tautos Švente šiais metais pripuola j^fefeddy- 
jg.^rJ^ij.kltiktutoms k^nijo?trid«bai nepatogu^būtą Taftos 
^ento^^kB^s^rpĮ^į^rastpje darbo dienoje^. Įai patar- 
tiime išWmėa perkelti nedeliod, *kovd 3 d.j ų ff f: ‘ ,

, 2) BkįtihėS. Bažnyičose pamaldos už Tautos iahkįniūirir 
;už visišką Lietuvos iŠ verigjos paliuosavtiną, pritaikinti pa-’ 
sindkalai frtouką rinMiavos./ * . \ ‘ ' į •* . ? •
ų, <t GaIeše .prakalhdsdr auką rinkliavos*. • Prie prakalbą ge- 
rai tiktą ir patrijdtiškos giesmes^ bei’ dėklemaeijbs? w

Kalbėtojus reikia nžsikviesti išanksto, nes vėliau sunku 
husg&ūtiA ^ ,:*_•••■ . ; ’ * ' ■? .
r . Dienos^uždarbis. ‘Tautos .^Ventėje kiekvienas^Iietuvis' 
.privalo aukoti vienos dienos uždarbį. * Tautos Fondo - skyrių 
priederme-gauti kodaugiaušia mėnesinių- duoklių mokėtojų. 
Mėnesinėms duoklėms rinkti blanką galima* gauti 'Jas -T. F, 
Centro sekretorių. . / w ‘ ” '*
' * 4) Ženkleliai it knygos. Ženklelių ir knygą rėikiaušanksto 

tętoisąlįti pa» FiuCentr^ sekretorių.. Ženklelius* skyriai par* 
darinės po centus ar‘daugiau (sulygpatogumo).. - 

■ ’ r 5) Draugijoms, laiškai.■ Centro sekretorius greit pagą- 
Ūnins laiškų į visokias, draugijas,; Tuos laiškus jis fšsiųntirtė|. 
skyriam^ kadųienup savęs siųstų savo kolipmjos 'draugijoms. 
Jeigu skyrių raštininkai prisius Centro sekretoriui draugiją, 
adresų, tai Centro sekretorius patsai rašys į tas draugijas' fr 
prašys1: ąuką-paramos. < >

! ^Svarbiausia yra greit ir energiškai pradėti rėngtįs, nes 
Tautos* Šventė jau nebetoli. - * ’ / .

Todėl kibkime ir vėl tautos darban; Mūsą aukos ir-pa-, 
sišventimas—tai balzamas ant Lietuvos žaizdą. Nepailskime 
paėtyš 'diĮ^ti ir kitus raginti, nes- musų pailsimas kala' mūšą 
vientaučiams broliams grabus ir Lietuvą parduoda pažemin- 
ton’vergijon.r . e \ '

- Kurkime širdyse šventą Lietuvos ugnį ir pilkime jon pa- 
Isišventimo- alyvą. ' ’

- ■ ' Kun. Jonas Jakaitis, pirmininkas.
Kazys Pakštas, sekretorius.t

SKYRIŲ VALDYBŲ ADRESAI. '
Sausiū menesyje visi skyriai turi prisiųsti Ceątro sekreto

riui naują valdybų ir Tautos Fondo* komisijos narią pilnus 
ir aiškius adresus {ypač pirmininko, raštininko ir iždininko).

" MĖNESINES DUOKLĖS.
Šį menesį skyriai turi atsakyti centro sekretoriui į šiuos 

klausimus: -
- - 1) Kiek skyrius- turi mėnesinių duoklių mokėto ją? *

2) Keli moka kas mėnuo po 25c., po 50’c., po $1.00 ir Zt.. 
\J) Vardai tą, kurie moka nemažiau $2.00 į mėnesį.

Mūsą pieteliai' ir (rėmėjai 
Jaijį įsi^Mbavo, kad. jokįOrie* 
Jšininkas neretą sūlaik^a.

Prie kuradinior5000 naują 
sfc^tytaj^IldjaE daiig^rišide- 
^a^^nįTiir^na: 

rink -’ ’A' * '< --ų.
vKol-kas pirmojėMetojęzšto- ’

; . m is
k^ praįėšMmums^ kąd' 
šv«&idofiaps ĄrtįDMa meti-

darni jiems. laikrašti Darbi
ninką.” Gražus ir ki-

dSti|fijomą ^i|^areivius
-į>:sjąi®ą.?; 5000 ’ 

naują, a' '
Į darbą -broliai darbininkai I 

Parodykime &vo -pasišventi
mą. Lai mūsą iškeltas obafsiš »• 
5000 naują" skaitytoją įšsipil- 
do.• , r v •

• DOVANA
j* f Kadangi dubaTtinin lailnr dau
gumas užsirašą kokį^nors1 įjdkras-. 
tį, tai aš noriu'priminti, kad pas 
mane galite, užsirašyti ir gausite 
dovaną. •, . , ‘ ;

Kas rižširasyS'“Daibimiiką” 
einantį. $ sykius į- savaitę ir, 
“Draugą” savąitinį, tai gaus’mė- 
nesinį. laikraštį “Šviesą” dykai. 

(Kaą užsirašys “Draugą” dien
raštį ir “Darbininką” savaitinį 
gaus dovani} mėnesinį juoką žur- 

; naįą “žvirblį.’*'
I Kurie užsirašys kitokius .kata- 
i'iikįškiis r laikraščius gaus' dovaną
• kį^įąmift I .
^ z ,‘Ta proga tik ant trumpo,laiko1 
nudJ’š|tiąįo >25 d. iki vasario'28 d.

Uk’nti-; '
; *”5, Išpirii money order ir siųsk 
šiuo adresu : .

z A. S. Kulbickas,
7602 Abęrdeen Avė., -N. E’., 

.Cleveland, Ohio.

gyvendamas, 
tosios- vtidžW

... _ J#*“

M “DabarMtae^ljtke tai
- ilO^ą^Mjaryra piūddątią- 

ąi keptos arba pragaro kati- 
ln?* Pazknipksako, jogf^grį- 

atgal prie/ Žusijo< 
šiandien įrutą imžudyzi^ nors 
ji bus ir respublika. Sū tokia 
nntrinŠu^a šaltiną kiįri neži
no) kas yra įMAtjįnai ir tvar
ka, f mums OririBti įčgąltintį 
ąfesa ten tvarką ir apšvieta 
greitai neįsigyvens.” Taip jis 
rašė dar. 24-9-1917, kuomet dar 
Kerenskio valdžia buvo. Dabar 
turbūt Šliupas pasakytą, jbj> 
Rusijoj atsivėrė štintą’s praga- 
rų.A Tas^Hupodaiškas indėtąs

• Md^usij^brpbąr toemtmiar 

^pasįk’ Štiąpą’: 4<pragard Žką-«; 
jfilc” .atiąesAenąs. riadicijas ir 
šūsidąrys paūjas nupmone^ -

.Laisvanianiai-tąutininkąi ne
siliauja girti p.- Naruševįčiąuš 
'straipsnius apie Lietuvos ne- 
prigulmybį, šelpimą nukentė
jusių ir vienybės reikalingu
mą tarpe ?■ Amerikos lietuvią.- 

į Gerai j jei kas gali gražiai pa
kalbėti bei parašyti, bet daug 
sykią geriau, jei įms galį pa
darytu Juk ir pelių yieųame 
susirinkime atsirado viena< 
kuri . da ve gerą sumanymą 
kaip iiuč katės apsiginti. Bū
tent patarė parišti varpelį? Vi
sos* suplojo,' kad’ tai’ auksinis 
sumanymas ir pagyrė sumany
toją. Bet paskui pamatė, kad J _ _ , • . . .
nuo sumanymo iki įvykinimc . kavifiiO’ būdų. Amerikos lie^ 
toli, toli siekia. Neatsirado to- tuvi« ' W-
kia, kuri parištą varpelį ka- nėnjr.užsiimti ūkiu turėtąja 

prisižiūrėti ūkįp vedimams,, d 
jaunesnieji turėtą pastoti ūki- 
ninkyšte< mokyklon. ‘-'Pinigas 
čia ne iięk sverą kiek mokslas 
ir patyrimas. 'Kartais- ir di
džiausi piįagai nieko negelbsti. 
Daugunih tą^žiUo ąhsavo pa
tyrimo ir -matė' lutus sątilpti- 
gamnušmiiiikaHf,. I^ustiDpgoš' 
žinoma, jog pp aWdiDno <- 
merikos Ispanij^^auką^ iš Ą- 
merikos be gtfljb damg* plaukė.. 
Ir jis nieko gero tam kraštui 
nepadarė.; G tik daugelį1 mdv- 
kinoį Gi Vokietija po'fįštacū- 
zų-vokiečių kares 1871 metais 
labai atkiuto> su pavelka fran-

t
Tai-gi manant 4 Lietuvon 

grįžti reikia dėtis ir pinigą, 
bet daugiausia praktiško mok
slo.

i

DidžiausiasLiėtžių?|)i
-„ —___ -šsJafci

D^bar prieš. Amerikos lietirrifiš■ 
•P^rgyvename svarbiausius 

veikimo daug prigulės mūsų tėvynės likįį^gif^'4; 
žaibo greitumu keičiasi poliški

; ; dąi apip Lietuvos’ likimą. J ‘
a • i • Pasaulinių klausimų išrisimas ir-tikti^s;taųtų befR&Ute?
*lių dabar priguli nuo balso išeinančio it ^Baltųjų Rumą‘Wa- 

shingtone. ’ * . ,
y Todėl lietuvių tautos balsas turi būti išgirstas Baltuose 

. L Rūmuose, idant jame mūsų tautos klausimas būtų pagtidam 
jamu mums būdu išrištas ir pasauliui apskelbtas. . t • -v-' 

Kad tas lietuvių balsas , rastų atbalsį Baltuose Rūmuose, 
tai jį reikia paleisti arti jų. • -

Dėlto šaukiamas visuotinas Amerikos, lietuvių seimas Wa- 
shingtone.

Seimas bus organizuotų lietuvių, susirišusią į draugijas, 
parapijas, sąjungas, susivienijimus, kuopas, kliubus, ratelius,

• s ’ ..
St - pasauliui.

f- ■ ■ t . - ■ . -
; - sias mūsų gyvenime laikas. Sujuskite kuo krašto iki krašto, 
f; ; \ . Pakelkime balsą, nuo kurio ant amžių sutruktą mums da- 
! J romos lenkų intrigos ir kad visas civilizuotas .pasaulis .išvys-

; tautą, reikalaujančią visiškos neprigulmybės.

-v s

J

/ t.

■n ,**

*

' X5

/ V

Benus ir tt. ir tt.
/ Seimas bus didžiausiu lietuvią pasirodymu civiĖzuotain

t

Amerikos lietuviai, artinasi iškilmingiausias .ir svarbiau- 
--------- ■ * ■_ 1_ >7  « • . *

Pakelkime balsą, nuo kurio ant amžią sutruktą mums da- 
4 • •" ® a « * A A ’a* A 7 as A A-O 1

P“ 
tU savitą, apie savo reikalus besirūpinančią lietuvią

[ tautą, reikalaująnČią visiškos neprigulmybės.,.
I e Delegatus privalo rinkti, kad ir mažos draugijos bei kuo- 

pos.; Kiekviena organizacija turinti $5 narius galį"sią&& de- 
K legatą. O paskui kiekviena draugija gali siąsti viėną nuo kas 

50 narią. . <■ ■' ’
Laiko dar turime visiems reikalams apkalbėti ir aptarti, 

• nes seimas bus kovo 13-14 dd. š. m. ' ^

► .»

; KĄ KITI RAŠO.

“Tėvynė” nuolatai bekolitĄ 
dama kataliką visuomenę ir 

f kataliką veikėjus pastarame 
. ■ num. gazdina kataliką vei

kėjus. Girdi iš Rusijos sugrįš 
300.000 lietuvių, perėjusią re
voliucijos mokyklą ir apVer- 
tusią viršun kojomis senas tra
dicijas ir ingijusi naujas, rad.i- 
kališkaš nuomone, nepasakys 
ačiū kunigams Kemešiui, Bu
čiui ir tt. Bereikalingas per
sergėjimas. Tie, kurie susite
pė sterlingais, privalo ne juo
kais nugąstauti, gi tie, kurie

----------------- ;----- \

pozitivišką darbą varo, tai ne^ 
sirūpina apie ačiū, arba garbę, 
o jiems rūpi tik išganingais 
Lietuvai darbas. lO kaslink Ru
sijos revoliucijinės mokyklos, 
tai ji įkvėps tokį pasiblaureji- 
mą į “revoįincijonierius?’ 
koks tik gali būti pasaulėje..

Nesenai “Darbininke” buvo 
straipsnelis “Socijalizmas ir 
katalikystė.” Tas visas straip
snelis . buvo i šverstas, kaip pa
žymėta iš “The Echo.” Gi 
‘‘Naujienos,’’ matyt, suprato 
taip, jog straipsnio pradžia 
mūsų, o paskui eina citatos iš

1
TT

tei. Tai pelės ir tebkenčia 
nuo katės. Panašiai ir su nu
rodymais vienybės reikalingu
mo tarp lietuvių. Ne tas gud
rus,. katras apie tai gražiai pa
kalba,. bet tas, arba tie bus 
'gudrūs ir garbės* vertą - kuris 
arba kurie gerą vienybę tarp, 
lietuvių įvykintų^

Nesenai ‘ ‘Darbininke*" .buvo- 
rašyta apie krikščionišką, ban- 
kininkavimo sistemą. Ten 
gražiai nurodyta, jog ir bied- 
niaiųsias žmogus gali gauti 
paskolą iš tokią banką.’. Te®

douiiL kauk.
,Mep»»»<tajAina ■ nai 

J>A- 
rO tatūą, vsgfcfe 

Hįį inJSfaį, fasltį.
, ( '. įtgvįi aMflįfia fcįMaiši, neigto,-Sip'^iieSai.Lietumi kapus

\""J ’■'‘ --
ctesovžs -

MALTINI
:\*I4etuya^apąiMšiHolam 

dijai ir Danijai. ’Tuodvi. Šalys 
lahikdsia’veįtiąri Jemdirbyste, 
Jos saVo puikių ūkią produk
tus gabena Angtijon, Vokieti
jon, čStamMnAvriOn, " FBhJąn? 
dijom ^lahdO dahafcldbs- 
ta, -nors ją kraštas toli gąąžu 
:nefa ^toks patogus getodirb^fr 
tei> Lietuva? 
turi be galo daug kariauti su 

į jure, kad jų ūkią jitieužliėtiąę 
Danija’jyra lytingas kfaštas.- 
Vfeąbk tautoį^t yrę .ymhos 
turtingiausių. Tas yra. dėlto,

: Ijiichįf

}Lietuviai, j&yar^.. ūkiųm-' 
-kyulygnaujasniąjąlnidąd 
savo krašte kuogražįąu^& ga-i; 
lės,. verstis,ttk^^^įluktą 
tiaugi liks eksportoj, /Q ękšpor-i 
tūpti bus kuri.: Skandinavija’, 
Finlandija, nexOug^Aati^ ja-’ 
vąjr,gyyįliųr‘^^js^užtėkį^sa-; 
Vo kraštui.. TurirgaberitisjiŠ 
kitur;* Ųiętu^os'^^o^rodtEktą’ 

. nuolikis tiį^ąlės Ąiti į minėtai 
šalis; Bė to tuli Lietuvoj pro; 
duktąp?^įkk ir Vokietijai, L. '

žemės dėHingąmo, * patogaus 
klimato ir žmonių . darbštumo;., 
Lietuvos gamtiškos aplinkybes 
tiria -žmonių gejovei. r Musą 
žmonės darbštūs, o -reikia tik, 
kad jie griebtus naujų fikinin-

&
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Būk nuolatiniu platintoju 
laikraščio “Barbininko.”

•>

J

X

t

»

t'

dar buvo pasakyta, jog. “tiI<-4GŪZU ftnfrsn
• • • • i ■."t • i _ J  _________ ? v 'įru ir vieninteliu turtą savi- 

į ninku yra Dievas. ’ ’ Tokie da
lykai, žinoma labai Erzina so-: 
cįjalistus ir štai “Naujienos” 
&akritikuoja” tą straipsnį ir iš
randa, jog tokis išvedžiojimas 
tinkąs kapitalistams kc kuni
gams ir atžagareivišltiausfas. 
humbugas. Na, gerai.. (Rusi-

PRISIDĖKITE PRIE SU
RADIME 5000NAUJŲ SKAI
TYTOJI “DARBININKin.” y

»

tvarka yra kulturizuojailčiu sunkiai suprantamus—tai tik

Kas prisius man 2 prenumera- 
' tas “Darbininko” ir sykiu pini- 
: gus ($5.00), tai tas gaus puikią 
! įmygą—kietais drobės apdarais 
1 vertės $2.00 dykai. Knygos var
das “SVEIKATA.”

Taip-gi kas prisius $5.00 už 
dienraštį “Draugą” ir duosiu tą 
pačią dovaną.

Dovanos bus duodamos tik ant 
trumpo laiko.

Aš užrašau ir kitus katalikiš
kus laikraščius.

Pinigus arba money orderius
’ Ligšiol i tuos klausimus atsakė tik 79 skyrius is Racine. siųskite šitw adresu:

Wise. Jo pavvzdį turi pasekti ir visi skyriai. Ir tai reikia! Stanislovas Matas;
pasiskubinti.. ' i 1742S. Union Avė., Chicago, III.

7*

%

Kadangi tokiam darbinin
kui paprastai trūksta jėgų kil
ti ir sudaryti sau ką nors gra
žesnio dvasios srityje, kadan
gi nesimato jam čia jo indivi
duališkumą augštyn vedančios 
žvaigždės, jis smunka, eina 
prie pasitenkinimo tuo, kad- 
vien jaučia, jog gyvena ant šio 
svieto, ir tą jausmą remia da
žniausia visokiomis vien fiziš
komis priemonėmis* kad, iv ki
ti žinotų, kad jis yra, kad ką 
tai reiškia gyvenime, ir šioje 
linkinėje prieina prie dvasios 
kokio, tai kvaifo atbukimo,kuo- 
inažiausiai tikdamas prie pro- 
duktyviško gyvenimo visuome
nėje, Tai-gi fabriku ardo dar
bininko dvasią. •

Kokiais dvasios galiūnais 
yra tie darbininkai, kuri^ ne
ardo fabrikos darbo intųka, 
kurie grįžę iŠ darbo turi jėgą 
ir laiko darbuotiės ne vien sa
vo pastogėje,’ bet ir visuomey 
nėję veikti# neapsiimu čia to’ 
aptarti. Jie tai mūsą dvasios 
milžinąi—-Pr ometiejai, kurie 
gausmais varo kąiltiįtos ta* 
bą garbingd pasišventimo ta
kais ir stotom mūsų-visuome
nę pirmam /

J. D,

kuomet jis savo darbą gražiai ir tarp to daikto dalies inta- 
užbaigia..

Daugelyje fabriką darbas 
jokios vertas neturi darbinin
ko dvasiai,, jokios gražios in- 
takos nedarą. Kad ir norėtą 
kartais darbininkas parodyti 
savo gabumą, įdėti į darbą sa • 
vo sielą,.f to padaryti jam ne
leidžia mašina, kuri tik vieno 
iš jo reikalauja, būtent ati
džiai tęmyti mašinos sukimąsi 
ir ją sekti savą funkcijomis, 
nedarant jokią Čia permainą. 
Tolesni surišimas savęs su ma
šina darbininkui linkusiam 
prie savarankiškumo, norin
čiam mąstyti, ne vien kad iš
muša jam iš galvos, idant “su 
savo veido prakaitu Valgytą 
savo duoną; kol sugrįš į že
mę,” bet padaro jo sielai dar 
čia ant žemės paties . pragaro 
kankynes, lygias gal tik vieno 
Tantalo*) likimui.' .

Dvasios srityje taip-pat kaip 
įr fiziškoje srityje yrą skirtu
mas tarp viso daikto intakos
MHHHIII KM iįiibi I !■ , |į s

*) Tantalas padavąFrygijos kib 
raliaus nubaustas kankinties am-, 
llmi alkiu ir badu,'b<tovint‘van»: 
dįnyjo ikį kaklui ir turint gt&lią 
vaisią ties pat^lya.

veiksniu, o ne tokią, kurie' pa
tys tikrai mokėtą naudoties 
tuo visu, kas tiktai gražaus ir 
kilnaus kultūroje yra, kad’ tuo 
išlyginti ją sieloje fabrikos 
darbo padarytsS“skriaudas.
* Paprastai kalbama^, kad 
fabriku darbininkai savo dva
sios išlavinimu stovi 'augščiau 

.už kaimo darbininkuš.
Tiesa, visokios mašiną kom

plikacijos ir fabriką- naujeny
bės daro intaką į darbininko 
dvasios ' lavinimosi. Miestą 
darbininku protas neva' vik
resnis ir patys darbininkai 
mieste neva šviesesni už kai
miečius.

. Jei tikrai taip būtą tai čia 
ne fabrikos ir ne mašiną nuo? 
pelnas. Mieste darbininkaš tu
rį daugiau progos lavintis ir 
daugiau mokslo sultiniu gali 
prieiti, ir tai kur-kas lengves
nėmis išlygomis negu kad tą 
patį galėtą atsiekti kaimo gy
ventojas. Gi pats kaimo dar
bininkas ne tiek jią' savo, pra- 
silavįnimu. ištikrąjų sfo^i že
miau už fabrikos darbininką, 
Įdek tai. paprastai atrodo pa
viršutiniai žiūrint p dalyką. 
Miestiečiui kaimietis atrodo 
rambaus proto žmogumi ir t

dėl to, kad kaimiečio pasau
lėžvalga^ jo reikalai, jo veiki
mo sritis- kur kas' platesnes ir 
visai kitokiom negu miestiečio! 
Kaimiečio siela, kur kas turi
ningesne už miestiečio. Šilojo 
siela atsiduoda kaž-kokm siau
rumu, nuobodumu ir monoto
nišku automatiskumu. Visur 
jaučiama mašinos intaka, net 
ir pas tuos, kurie dirba dar
bus,, reikalaujančius .didesnio 
savarankiškumo, mąstymo ir 
savo sielos gabumą naudoji
mo^ Prie statymo visokių ma
šinų tokie obliuoriai, grąžikai, 
tekintojai, paprasti malioriai 

: ir kiti nuolat ant to paties dar
bo užgulę, įvaro ir savo sielą 
kokio lai monotoniškumo ir 
automatu paverčia. O jau nė
ra kalbos apie sielos r augimą 
pas ^ąrbihinku’s amžinai sto
vinčius prie kokias nors-maši
nos, kuomet darbininkaš maši
ną tik daboja, mato nuolat ko
kią tai dalį nesuprantamą -jam 
ar mažai testiprantamą dirba
mu . dalykų. Jo akis nemato 
išbaigto darbo, jo neliečia jo 
rankos ir siela negauna pasi
džiaugti tuo sinagumu, kuriuo 
džiaugiasi imkimetoks mode
liuotojas arba koks liejykas,

kog. Dirbimas kokio daikto 
dalią daro kenksmingą intaką 
į darbininko sielą, susmulkina 
ją ir susiaurina.

Dirbdamas prie mašinos 
darbininkas ingauna šiek-tiek 
vikrumo sukties apie masiną, 
— tai ir viskas. Mašina ne
leidžia darbininkui parodyti 
’savo, individualybę ir ją iš
vystyti. Kuo tobulesnės bus 
fabrikos masinos, kuo jos bus 
automatiškesnės, kuo daugiau 
bus gaminama masėmis vieno
dą išdirbinią, tuo didesnis pa
vojus gręsia didžios pramoni
jos darbininko sielai. -» *

Mašina tiesa injūdina dar
bininko kūną ir dvasią. Mik
lina ji jam kūno raumenis, bet 
dvasią jo padaro kaž-kokia se
kli, bespalve, . iądilina' jos in
dividualybę ir atbukina gabu
mą susitelkti, savyje, Derėjęs 
tokią savotiškai vienpusišką 
mokyklą darbininkas jei lais
tą augštyn ir prasilavina tai 
■paprastai tiek, kad? pradeda 
aiškiau sąprasja nuobodumą 
^tfsfdienįidū savo - gyyepurio ir 
jame Aesik^i? sudarydamas1 
Iš ąąv^m^degį detoogogistoio; 
visokius maištus kelti*

b| ■ -A ••Mr .

Pramonijos darbininkai

tiek jis mažina jame tą 'jaus- 
m$ smagumo, kurį pats dar
bas paprastai teikia darbinin
kui, tuo prisidėdamas jam prie 
atlyginimo ir moralio paganė- 
dinimo. Fąbrikos darbinin
kas'nėra koks bejausmis žmo
gus. Tik tuos jausmus fabri
kos mašinos jam kankina, dar
ko ir stelbia. .Paprastai,kal
bant apie darbininko būvio 
gerinimą; kreipiama atidą į 
trumpinimą darbo laiko, į kė
limą algos, ir į tai, kad duo
ti darbininkui kuodaugiau gy
venti gadynės kultūra. Gi tie 
dalykai liečia daugiau mede- 
gišką- darbininko padėjimą ir 
rišo ko darbininko gyvenime 
neatsveria, ypač sielos srityje. 
Kuomet darbininkai aną išly
gą dėkai kilsta visuomenėje, 
tai fabrikos darbo tuštuma ir 
to .darbo darbininko sielai 
bergždumas darosi jam dar' 
skaudesnių. Reikia patemyti 
ir kad Šiandiena dar daug 
daugiau yra darbininką tarpe 
tokią, kuriems pats darbo 

padorumas, jo

t

š FABRIKOS DARBAS IR 
, DARBININKO DVASIŠ-

; KAS GYVENIMAS.
V • (Tąsa)

Darbininką fabrikos tvir- 
s . -kiną dar ir savo* išdirbinią 

falsifikacija. Kompaniją len
ktynės nieku nesuvaldomos

• ir liiiosa konkurencija sa
vo išdirbinią platinime verčia 
fabrikas ieškoti pigios mede- 
gOs savo išdirbiniams ir visaip 

. sukti, kad išlaikyti konkuren
ciją. Naudojimas prastos me- 
degos ir visokios suktybės fab
riką, kad savo prekėmis dai-

;. liai visuomenę apgauti, eina 
pėr rankas darbininko, jis tas 
apgaules mašinomis • atlieka
mas mato, savo rankas prie 
ją noroms nenoroms prideda ir 
pats prie apgaulią pripranta!

“ jie užsikrečia nesąžiningumu 
fabrikos išpiktintas, ir pasida
ro, kad “su teisybe nėra gy
venimo .ant svieto,’’ arba kad 
“nesuksi, neturėsi?’} l

‘ jei fabrikos darbas ir ne^ 
padaro kokios' tai ypatingos uu^, 
suirutės darbininko sieloje, vis [gražumas ir
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Raštininkas:-- ?
A F. Virak’s,

Kotėsp.

■u-..

č* į ; K 4

ĮlAri^kiai Tado ir K&Ok. ? ’*

.6eresn®s nereikėjo—atsakė narijtmjdančiai Kazys, z 
-iKodfy tiį.Vhčai, ajiiwkei Mfc|;\ka&-gj..naują įfr- 

dėti?—įžldaūfiė nekuriariąąižįnbii ko 
norsypatįngo. ' ‘ t ~ '/-'/* ’ . r\ , ' ;
> — daug ko, štai ąiūsų gp)tor&rts pm^ai peikia—ąt-
sąMVikoaa pažymėjo turiiiį^^igkfo Štėpoąei vadovaujant * 
jos. tai įsteigi Raudonojo JCryšiauk kk^rių ar. susirinku pro- ‘ 
leidžia Metą vaalndų ant įvairių darbų darbęSą: vienokiu-

■> -: ' . >•- r ' / -
” Moterą Sąjungoj prakalbos.

‘ ALRK. MoL Są-gos 6 kp^ sau- 
tsio 42,įr. 13 d<į m» suren-?
■ge b$ią ir prakalbas. Parsir 

‘ kviebė pagarsėjusią kalbėtoją, 
p-ią O. Jankauskienę/ , iŠ So. 
Boston,’‘TMĖasft-b Są-gos centro 
yice-pirmininkę..
/’ Prp^rmną atidarė knąpM 
pirmininke p-ni Damkienė ir 

1 p'akvįetė L, Vyčių 2 kp dhorą^ 
kuris’ padainava kelias daine- 

.fc les,. Toliau pasakė dialogą 
Kaip surnanytą*telegramas, 

kurį 'atliko sąjįmgietes pasirė
dę žydais p-ni M. ]§teškaitienė 
.ir 0. IvaŠ^vĮMutik. Pertrau- 

t koše pasaką ^iles p-lės Z. Bi- 
, maitė ir A. Šimajauskąite. 7 
, j, Po, tę/perstątė. pdą O.t Jąn- 
’kauskiepę kalbėti. 'M .ąišfcjnd’ 
7 Mot. jSą-gosf įįslą. įšiudydima 
. Įsą.veikiautirką. gąli. nųveįjrti 
.<sąsispietuąios į milžinišką or- 

7, įanizaeiją Jr ,lfbkių. nąūdą pa
čios apturės.. . ’ •

Žjnonių. būvb daug ir'visi
> išsinešė, iš Šio vakaro malonų

- , įspūdį, kaip iš prakalbi] taip 
kJa^isO; išpildyKprpgrąmo.

į Ant ryto jaus nedėlioję šaus.
13 d>. buvo ir-gi prakalbos: Kąl- 

f bėjo- ta patikalb’ėtoja. Čia jau 
prisikimšo žmonių pilna sye- 

į tainė, ir nekantriai • laukė tos 
? minutos kada pradės kalbėti. 
/, Tuoj pasirodė ir prakalbą 

" ' vėctėja p-ni T. Domkienė ^er- 
% ^statydama p-nią O. 'Jankaus- 
7 kienę, kuri pasakė įspudin- 

' ■ giausią prakalbą.Kalbėjo dviė-
juose atvejuose.

k Po prakalbų prisirašė prie 
f kuopos 14 narių.

Mes labai dėkingos p-niai 
O. Jankauskienei už visą jos 

Į darbą ir pasišventimą Sąjun
gos labui.

Bronė.

NEWARKfN. J.
L. V. 29 kp. perstatys' gražų 

veikalą “Katriutę” 27 di. saus. 
Harrisone, N. J. ant L. Vyčių 
apskričio suvažiavimo. Taipo
gi yra užkviesta iš Newark L.’ 
Vyčią 29 kp. benas ant tos pat 
dienos į IIarrison‘ą.

Taipo-gi šv. Kazimierą dr- 
ja užkvietė Ly V. Beną ant 26 
d. sausio. Balius bus šv. Jur
gio svet. 180-2 New York avė. 

Rašykitės prie L. Vyčią be- 
no. Dabar laikas, paskui bus 
pervėlu. Įstojimas į beną vel
tui. Repeticijos laikome du 
sykiu į savaitę—seredomis ir 

, pėtnyčiomis vakarais 7:30 vai. .
79 Jackson st, Newark, N. J.

J. Sereika.

SCRANTON/PA.

Išlydėjom veikėją.
Atsisveikinome su mūsą uo

liu ir gabiu vargonininku p. A. 
Sodeika. Turėjo išeitį kariuo
menėn. Išleistuvės buvo sau
sio 1 d». Paliko gerai išlavini 
tą didžiąją ir mažąją chorus. 
Chorai veiks ir vado netekę. 
Pirmininku liko gerb. klebonas 
kun. Jonas Kuras, rašt? M. Me- 

.. deliutė, vice-pirm. J. Petukau- 
skas, tvarkvedis M. Venckevi- v * 1cius.

J. B.

WOROBSTER,f
Sausio 13 d. 194#1£$

ganį įvairus; vakaras 
miero parapijoj Wėj<!^ 

. jos Vaikelių Dr-ja, atlošė vlp- 
kaliuką “Kryžin&n Tįip^i 

Senolis ir gfttin|. ČL
ginskaitė atlįką .puikiai mimo* 
logą vOrląpno mergelė.” To 
liaus buvo piano JekambinL 
>maš—atliko p4ėaLX LeMBį- 
vfčintė ir 0, 
sldau būįVO čiela

; Žemaitaitis moksleivis kū®- 
■navų gana puikiai ffVai aĄį&v 
j kirsčiau ’f Toliau sekė sf lb' 
L,
gįrntodta*”' ir w-T^kfi£E NbiiStt* 
nelis teka. ” Toliaus p-Ie O. 
Baltrušaičiutė dainavo “Sau
lelė raudona, ’ ’ O Ofeniute "Ko 
yėjai pučia’ * ir; J;p-lestįauliu- 
koniutes sesers <lainaw3k§W 

•• Mo vakaro
rfamas naudai' •
vienuolyno, žnioiidų.-ątsilan* 
kė gana daug, buvojpiina sve
tainė. Programū žmones buvo 
pilnai Užganėdinti. ' *

A.Žilvitijk

> . ■ ■ 11 /

HUDSON, MASS.

’ Švieskitės.

.V ienas svarbiausią. mums 
reikalą yra tai. apšvįeta,v,.Mėš- 
galime apsišviesti irr^SOKįų; 
dalykų sužinoti skaitant' kny-' 
gas ir laikraščius.' ' Čionykšte 
LDS. 56 kuopa tą Suprasdama, 
įsteigė knygyną,' kur ^a/vi1: 
šokią knygą—svietišką į^dW 
siškų. Ten .galima užšiiėšyti 
ir katalikišką laikraščią. Pas 
mus užsirašantieji gaus po ge
rą knygelę dovanoms. Knygas 
pas mus imant reikia kauci
jos. Knygynas randasi įpas 
Jurgį Palaimą po No. 30 
Houghton st. Kreipkitės visi.

Senasis rašt.
K

CLEVELAND, OHIO.T w v - -
’ ’ ■ .-./A*’ ■

Lietuvią banko stovis.

Sausio 8 buvo laikytas me
tinis susirinkimas Clevelando 
Lietuvią Namą Stątymo ir Pa
skolos Banko. Buvo raportą 
išdavimas ir popierių^ peržiū
rėjimas. Viskas pasirodė kuo- 
geriausioj tvarkoj. Šiems me
tams direktoriais' išrinkti A. 
B. Bartoševičius* Juozas Urb- 
■šaitis, Jonas Montvila ir Pra
nas Dagilaitis.

Už pereitus metus akcįjo-nie- 
riams išmokėta po 6 nuoš. su 

.viršum. Depozitoriai gauna 8 
nuoš. Banko turtas siekia 
$104.517.13, Per šio banko tar- 
pininkystę daug lietuvių ingi- 
jo nuosavybes.

Dagis.

. DONORĄ, PA.

L. Vyčią 88 kp. su pagel- 
ba L. V. 62 kp. iš McKees 
Rocks, Pa., parengė čia puįką 
koncertą ir teatrą. Svetainė 
buvo prisigrūdus publikos ir 
visi buvo labai užganėdinti, 
nes programas buvo ilgas ir 
kūopuikiausias.

Pelnas buvo šv. Juozapo ba
žnyčiai, Donorą, Pa.

Chorai abiejų kuopą puikiai 
padainavo visokią dainą po 
vadovyste gabaus muzikanto 
p. Sabonio. P-nia Sabonienė, 
gabi muzikantė pasmuikavo.

P-lė Kiveriute ir p. -Sabonis, 
kurie turi labai gerus balsus,

PHILADELPHIA, PA.
ALRK. Moterą Sąjungos 10 

kp. turėjo susirinkimą. Prisi
rašė 8 naujos narės. Buvo 
rinkta valdyba. Pirm, liko J. 
Poškienė, pagelb. M. Galinai- 
tienė, rašt. O. Unguriutė, pa- ^puikiai padainavo po solo, 
gelb. A. Mickunaitė, ižd. D. 
Baublaitė, Po to buvo'kalbėta 
apie “M. D.redaktorės dar
belius. Visa kuopa pasibiau- 
rėjo jos nesąžiningais šmeiž
tais gerb. p-nios A. Nausiedie- 
nčs. Pripažinome, kad jei to
ji mergina turi Įtiek sąžinės, 
tai turi atšaukti.' Išrodo, jog 
toji “M. Dirvos” redaktorė 
neturi nei sąžinės, nei akią 
kaktoje, kad ji drįsta taip 
šmeižti, pas mus su tokiais 
laiškais lįsti ir garsinti mūsų 
organe cicilikiškas knygas, o 
katalikiškas ne.

V ■

^‘zaležni) jfeijp parsitraukti 
p, ’Sakp; būva
įkalbinami'1 chorai ir nėkprie 
prisidėję, bet tu$ tarpu vyčiai 
ją atžagar^vio Vado Sakalau- 

v0daųm pradėjo Var^i a- 
-gįtaciją, kad.ąereikia čia jo
kio mokyfįjK Y^nasjmelas!

Vyčiai nevalė jdfcoį agita- 
< »cijos priėŠ /p. Petrausko ’atvy- 
kimą^jbet kaipdAtau^'i^BŠn- 
fis Jaunimas nehorČ^-susidėti. 
su laisvamaniais i ir mnfautė- 

savūose organuo
se nesigųJ Vyčiams purvą. 2) 
Vyčiai kaip ,ir ^-Teatrahpms;, 
"Choras jei'tą bū
tį tengę vietos |ėąi, visiems 

/.pažįstami, įte^sįįųgi iruveL 
:įįianti asmenys, o ne atvykė
liai; kurie ųUvyčiU nepažįsta 
nei vyčiai w | j,

TaĮ-gi^dar^'^kį^egul Jiuna 
aišku,* kad kaip^vyčiai 4&ip ir 
žemiaą pajįraiių^is buvo prie
šingi ne pš Fdtrįuskoūpakvie- 

uotui 
^vadovauti..Kad^čiai p/Bėt-

; šingi ^bodo.iak^ij .#ądratSL;.
■ buVumo 
to 
vyčiai: p. Vl ^Įį^^us pianis
tas, gerbiamoš^fmtiids ”& Grei
čiūne ir V/Bų^aųskienė—solis
tės, nors vėliau, ypac-sp.' Grei- 
čienė buvo nepatenkinta, kad 
visas koncertas 'soęiąiistą mėš
lu smirdėjo^ . .

Ant galo turiu dar pasaky
ti, kad nei vyčiai nei žemiau 
pasirūšiusis nebuvo pastoję p. 
Petrauskui "kelią į Clevelandą. 
P-as M. Petraiiskas liuošai ga
lėjo atvažiuoti ir apsigyventi 
iš ko ir yyčiaį'būtų pasidžiau
gę. Bet' jei atsitiko, kad p. 
Petrauskas' nepanorėjo, tai 
kaltinkit ne vyčius, ne žemiaus 
pasirašiusį, bet savo silpnas 
spėkas, nes visoks laikraščiuo
se aimanavimas parodo, ' kad 
be vyčią laisvamaniai nei žin
gsnio prie svarbesnio veikimo 
negali pengti. Turbūt ir pats 
p. Petrauskas matė, kad be vy
čią ir Teatrališko Choro • su 
“Varpu” ir “Mirta”—opere
čių neloš.

Ig. K Sakalauskas.

ELIZABETH, N. J.

Sausio' 13 d. čia parapijos 
choras surengė vakarą. Lošė 
‘ ‘ Šventoji naktis. ’ ’ Artistai la
bai gerai • atliko savo roles, 
labiausiai publika gėrėjosi pui
kiu giedojimu.

Kaip matyti tai Elizabethd 
choras atsižymi ne tik savo 
giedojimu, bet dar ir lošimuo
se ;vertas yra pagyrimo vietos 
vargonininkas' p. Steponavi- v*r eius.

Nemažai nustebino mane 
daugumas publikos. Dar nei

■............... n‘ m i y, i ■ mu. » I ■■■■ii

? (MbMBRIDGB, MA8S.
Waodžio 3Q gerb, kun. Jiš- 

. kalėto dėka sutverta Šy. Vardo

^Sausio-1 d~ buvę Šv. Juo- 
*Xjx> dr-jos susirinkimas, įfiV 
tarta surengti prakalbas Insti
tute sal^į.
. -Vienose cicilikų prakalbose 

ąkunkeūŽsmirdo. Kaipvi^uo- 
ląąt cicilikai kaltę meta ant 
jkataiiki^Tenemano,>kadka- 
talikai taip ėįgiasl ’ctoilikų 
prai^boBe> kaiį/jto/pas/touh 
Mums 4ų prakalbos’ nerūki. 
Dėl uąfefą - jie gali sau ką nori 
daryti. Tik norimu kad jie 
nieko biaūraus nedarytų pas 
mufi. ' . ■

' •< • J . . • ■

■*

■Sąjungietė.

P. Klimavičius, juokingai 
apsirėdęs pasakė labai juokin
gą monologą.

'Buvo lošiamas veikalas Nu
statė.” Visi aktoriai puikiai 
atliko savo roles.

Neperseniai čia Moterą Są
junga turėjo labai pasekmingą 
vakarėlį ir 'svetainė buvo prisi
grūdus žmonią. Visi buvo la
bai užganėdinti. Buvo priren
gta konopuikiausia vakarienė. 
Paskui buvo visokią deklama
ciją. Choras po vadovyste p- 
nios Sabonienės puikiai padai
navo. Buvo visokioš‘mužykės.

Donorietis.
»
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L/D. S. CENTRO VALDYBA. 
:Dvasiškas vadovas: -—

Kun’F/Kemėšis, ’
* 3230 Aubufri Avė

■ \ '
F K ' fe W. Broadway, \ 

s it Mass#
Vice-pirminiiikas:— ' *

ė -1658 iVabansia. Avė., 
į ’// Chicago;' Ilk j.

*
•itt- , 

r - 
t

M<^liatei,'iU' taWmnkais tu- 
M įstMigę taiiuk^ kurią p«wk 
^įmt Liet\l£lm^bes svetai- 
hK tagšįol v|d4| abeji lygiai 
įr abiejų apypenai turėjo ly
gias tei»es---MMdbYoMichel- 
sonas; Bago^u»7 ^sičius,

tt. Mberalai jau bu- 
Saudšros kuopą įsteigę.* 

kiliui,-^Rtealįi jper-

V0;tMr^jdf ^ndarps gūžta iš-, 
kriko, o š<»šijalį«taf,snstiprėjo. 
Dabar . jie, ir aaliukę pasiryžo 
užimti^ .žaliukės šerininkai 
Inrės'bŪtĮlįt socijalistų jei ne 
tai gaųs.^kiką/’' , ■ »

; ęW<triką užmušė
Jbi j?aiMoiū. 's •’ ; * i

Darbininkas,’ - ■ - -

^ūWo?M d> LD$. kuopa tu-
« •' ar ' # *. * it’

Navicku ,VJ^dirką Jn ĮK 
Akstiną delegatais į. apskričio 
suvažiavimą.*, NiitU^ r mokink 
tis vaidinti ^Medieinon . Dak- 

•darą?? * Nutarė kartu nu kito- 
mis-.idėjinemįs'r kuopomis -, sū/ 

1 rengti .pasilinksminimo vaka
rą UžgavėniąjVakare..; Rrįsira- 
Šę naujas narys K. Savelionis. 
IŠriiikta liauja >valdyba. Pirm, 
liko A. Navickas,1 pagelb. -K. 
'Barhąauskas, prot. sekr. D. Sa
linta,t fin. rašt. J. Pileckas, ižd. 
B: Stašaitis, i,

-H • * •- *■

‘ NEWARK, N. J.

Įkliuvo,
• Sausio>*12 A. Drsaliūne bū-

relis. lietuvių kaziriayo iš pini
gą. v Užė jo dėdės ir visus/kaįp 
grojikus,, taip, irs pašaliečius 
nusivežė' šąl£ojon. Saliūninin- 
kas ūžsimU.ėjo,/$^0.5ū, penki 
po $į,0« /Tarpe nubaustąją bu
vo vienas, yokietis ir .vienas ru
sas, kiti lietuviai. • • ' /

O. A.

CLEVELAND, OHIO.

Toks su tokiuo kertasi.

Kaiv susivijo- čia Strazdas 
gūžtą,’tar visą; sarmatą pamy- 
nūs. ^Dirim^^n^ ją’ palaiky
ti. Šiandie'sutikau man pažįs
tamą h ambitų "Mickevičių • su 
vienu bolševiku. ’• Klausiau, ko 
jis čia atvyko/ Sakė, girdi 
Strazdjo išvyti. Kas bus, kai 
toks su' tokiu susikirs, tai dar 
pamatysime :

Kuomet čia. ėmė suktis vi
sokie atskalūnai, ■ tai šv. Jur
gio parapija apsivalė nuo šiau
dinių kataliką. Per pereitas; 
Kalėdas bažnyčioje auką sudė
ta- dauigau, negu bile kada 
pinniau—būtent $617.65. Kai 
6pliTrrrn^ on oi tnrcS cm na 
ninkais, tai turbūt ir ją seks 
toks likimas, koks bus nezalež- 
ninką.

. y, fe Vį;‘Brpądįay, _ 
TiSb/l^aša. 

finansų Raitininkas: — 
’ /jų/,
. ; “ 242 W. Broadvzay, c
?’•>. 4 ,So..Bostoių*Mas8.

Idžininkaa: —
P. Gudas, : t v .
’ 242 W. "Broadway, • 

y So. ^Boston, Mass.
Iždoglobėjai:— -

O. Meškabskaitė, .
• 242-W. Broadway,

So. Boston, Mass. 
P-. Geležiutė,,

.41 Capitol Avę., 
Hartford, Conn. 

V. Sereika,
21 James St., 

Nonvood, Mass.
Literatiška Komisija:

Kun. F.-. Kemėšis,
P. Gudas, . . / .
J. E. Karosas, :
F. Virak’s;

242 W. Broadivay, - 
So. Boston, Mass.

,---- --------

‘Dirva” susiteršė su nezalež--

K. J. F. K.

WATERBURY, CONN.
Sausio 6 d. buvo Conn. vy

čią apskričio suvažiavimas. 
Delegatą buvo apie 22. Buvo 
keletas svečią, tarpe kurią 
buvo p. K. /Pakštas.

Išreikšta pageidavimas, kad 
“Vytis” eitą po. senovei, tik 
būtą padidintas irjngytą savo 
spaustuvę. Nutarta, kad nariai 
paaukuotą tos spaustuvės rei
kalams po $1. Iš apskričio ka
sos paaukuota $60.

Vakare buvo delegatą priė-
kartą Šia tiek nemačiau ant Hlkna®» kur buvo valandėle 
lietuvišką perstatvmų. ■ lmksmaus laiko JVycio” 

Svetys, spaustuvei sudėta $14. Po va-
—;-----O---------

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. laikė mėnesinį 

susirinkimą sausio 13 d. Atsi
lankė visi kuopos nariai. Tai
pogi prisirašė keletas, naują. 
Nutarta per visus žiemos liue
sus nedėldienius vakaraii^įai-. 
kyti pasikalbėjimus diskusijas 
apie darbininką reikalus.

Buvo balius sausio 9 d.. 
Kaip paaiškėjo iš komisijos ra
porto, pelno liko1 $26.95 Toliau 
manoma surengti prakalbas.

K

karienės buvo vaidinimas vei
kalo “Tarp Dilgėlių Rožės.” 
Buvo ir kitų pamarginimą.

\ į . Rep.
■- * i ...

t ■■

vinėjar kitos inezgią, .trečios'žengią margumjmųHel mūsų ir 
gan daug-'ĮavinąOTūti sjaugotojomįi.? K- ■j /

Jai Juifaėi praūėjol^pi^arė kitiT » 
Viiieai, tu^pasiųsldė^agiriiną^patąM Jonas* 
^eriausiay: kad JriėSįiūbaę asmeniškai parašytų,MStąL 

renet.į;ėl|/
— O mįsų TarvĮįaitis liko fiūlčiu ten vy^įniuojuprūšė 

Jis man laišką,-rutsilie^ / / /
■ -v- Jis augštai iškils!—pratarė vienas iŠ šalies,, .

/ — Sakykie, ką naujo jis rašo?—užklausė net keletas.
— Jis rašo; kad-apturėjęs , daugraštą,—tęsė Petras,-rir 

nori su mumis pasidalinti.Prie to-gi išreiškia norą sutverti 
Lietuvių JKareiviiįkoHą ten Draugiją; kad lietuvius kareivius 
pošWūh^ir;.T

Bet-gi staiga pasigirdo trimito- garsas, šaukiantis ldek- 
.viefią prie lavinimosi priedermių. -^7 k ‘
b/ ; Ir ni®k l^aąTjie visi persfekiriaę skubinasi prigavo ka- 
rabto^/paite ; ,r
/ * *Ir štai ant paliepimo-jie pąsidalinadalimis, pradeda marš- 

o nž jų vyresnysis’ įsakinęja- 
ir jie klausę ir piidft įšakymus: taiko ir šaudo.... /

: * Kitoje vietoj ’ jie^yihasi kaip, pataikinti į priešą; - y
' Ten-nuošaliai, -matai; kaip jie nenuilsdami miklina.savo 

•kūno-spėkas Įr tuoį tvirtina savo pajėgas. , •
i; ■ Tai lhviūimosi priedermės, ‘kurias juri-atlikti kas dieną.

' irr jie ttiip lūVninsi, kad prisirengus, o,, paskui ant Dėdės; 
Šamo' paliepimo reikės jiems traukti į karę, kad kauties ’su 
priešu ir jį nugalėti, / •
■’ Tai tiktai Viena ląrinimosi vieta, o kiek ją yra visoje 
Dėdės Šamo' žemėje; ;ltiek pašauktų stoti ir kiek dar jų pa
sauks. - •

- Nūu-gi jie visi atsidavę, ištikimai dabar lavinasi ir lau
kia tolimesnių Dėdės Šamo paliepimą.

; SEKMADIENIS.
- Šviesi, maloni saulė pasirodė horizonte, Suteikdama nau

ją dienos gyvenimą. '
- Sutvėrimas atbudo iš miego ir’ juda ir kruta. : 
Štai ir naujame mieste judėjimas prasidėjo. . 
Šiandieną, mat, sekmddienis;..
Dėl to tai ir Dėdės Šamo kareiviai liuosi. 
Matyti, kaip jie švarinusi, tvarkosi, rengiasi.

., t. Netrukus patrauks jie pasisvečiuoti pas giminės, pasi
linksminti pas savo draugus ir turėti atilsį, ūžganėdinimą.

Senajame mieste taip-gi judėjimas: pasilinksminimo vie
tos atidaromos; laukiantieji svečią rengiasi, puošiasi; o ypač 
ją meilužės dailina savo veidus, kad tiktai gražiaus atrody
ti, meilinus patikti ir tuo pavaldyti sau junkinį.

Kitur laisvos mergšės sukinėjasi ant kerčią, kad pavilio
ti kurį nors jauną kareivį, kuris yra tiek silpnaš, kad pasi-' 
duoti jų intrigoms ir vėliaus liūdėti, jog tapo apgautas,, ap
viltas.

, Bet ne visi tokie kvaili. Dauguma ją yra dorį, pavyzdin
gi, veda krikščionišką gyvenimą, užlaiko dorą .ir skaistybę, 
tuo ne tiktai pagerbia savę, bet ir duoda pavyzdį kitiems juos 
sekti.

- Taip tai tame judesio mieste, kurs neseniai dar išaugo, 
girdėti varpą gaudimas, šaukiantis visus ant pamaldų. Tas 
malonus gaudimas paeina iš Dievnamio, kurs tapo pastatytas 
Kolumbo Vyčių pastangomis.

Daug į jį traukia.
Tiktai kur-ne-kur matytis būreliai, susirinkę ir laukiantie

ji kitą savo draugų, kad sykiu ėjus į Dievnamį.
Štai priešais Dievnamį stovi keletas jąūhą vyruką,., kurie 

kalba, tarpe savęs ką tokio ypatingo, syarbąus..
‘ r- Pirmutinė auka iš lietuvią pusės kritusi, tai buvo Jo- 

navičius, kaip paskelbta,—tarė gan liūdnai Zigmas.
— Taip, ją dar daugiaus bus!—pratarė kiti giliai užsimąs

tę. - — , '
Girdėjome,, kad daugelį iš aplinkinių stovyklą išsiuntė į 

Prancūziją, tarpe kurią ir lietuvią daug būta,—atsiliepė Vin
cas ir Petras, prisiartinę.

— Tiesa, mes apie tai jau žinome,—atsakė net keli. 
. — Neužilgo reikės ir mums patraukti ir parodyti pasau

liui mūsą.narsumąį—ištarė linksmasis Tadas.
— Lauksime Dėdės Šamo paliepimą!—praskambėjo net 

kelią balsai.
Bet tuo tarpu pasigirdo paskutinis varpą gaudimas,, ap- • 

reiškiantis, kad jau laikas yra. <
Ir mūsiškiai jaunuoliai apsisukę suėjo visi į Dievnamį.
Ir kuomet kunigas išėjo aukoti Didžią Auką ant Visaga- 

linČiojo Aukuro, mes matome juos puolant ant kelių;- Kad’mel- 
dus AugŠčiausiojo juos palaiminti ir priduoti reikalaujamų ma
lonią. ‘ , ■

BORDENS 
Malted 
Milk

HASKOEfflJAL
- " KiMMmt Ir < 
lMtnCaMBal|uCt

gs§i& r
H y 

a M
ę. SENSTANTIEMS.

' ' Kur yra. reikalinga duoti 
ąkysto maišto iš dAlies suvir
škinto ir labai maistingo o 
kartu liuoso nuo visokią er
zinančią intekmią, tai tuomet

SORDEirS 
atted.MUt 

IN THE SOUARE PACKAOE1 
Turi būti pirmiausia tavo 

omenyje. Jis yra pilnai pa
darytas iš grietinės,gerą kar
vių pieno ir rūpestingai pa
rinktą javą, tai kuomet var
tojamas karštas arba šaltas 
yra maistas geras iki paskuti
nio lašo. \

FAES/DUOPA VfSO&S 
APTIEKOSE.

Išplldyk gą kuponę Ir pasiųsk JĮ. 
Malted' Milk Dept., D. A. 
Borden’s Condensed Milk 

Co., Newe York.
Įdedamos už 10c. krasos ženkle
lių, gauni atskirai samplė ui- 
tėktlaai Išmėginimui

■Vardiųs )■•««•••••...........i... 
Adresas .../..........................

/
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.GALAS.

$5,000.00 LIETUVON. ' • ■
Lietuvos gelbėjimo reikalams Tautos Fondan jau prisirin-^ 

ko. arti $6.000.00. ‘ Tad Tautos Fondo .valdyba inęša T. F, 
Komisijon sumanymą: pasiųsti Lietuvon (pervŠveicariją)$5.- 
000;00 n'ukėntėjusiems dėl karės gelbėtis

Kiekvienas T. F. Komiisjos narys savo baldą greit priva
lo atsiųsti Centro sekretoriui: K. Pakštas, 456 Gfrand St., Bro- 
oklyn, N. Y.

Kalėdinin Fondan pagąl paskutinę atskaitą^ įplaukė $7*- 
455*41. • °
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v*
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F
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SESUTĖMS LIETUVAITĖMS.
Jūs, sešutūį Lietuvaites, 
Gražios gėlės Lietuvos; ,

Visos meilios kaip paukštaitės, 
Jūs laimingos visados.

Ar jūs mylite tėvynę; į 
Gimtą šalį Lietuvos?

Ar išpuošiat Jos krūtinę s
Kyietkais dorybės Šventos?

Ar dainuojat Jūs liuosybę J
Savo, tėvą nuo senovės? * *

Ar girdėjot jūs garsybę 
Brolių vargą ir gerovės?

Ar jaunoji jūū Širdelė
Viltis mūsų tai auksine? . .
\ Iš.gražiųjų jūs kSdetkoliSį 

lSek\yainikų Jai nu^ynėit. .
• 1
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nuošimti.

Galima gauti “Paxbminko”|81 snįrt^A^,‘jSto, Hii.: 
Administracijoje, 242 W. Bro-| ’ 
adway, So, Boston, Mass.
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' ; TEMYKITE!
Rsikallngk ^etį įr mer

ginu * mokfntiee btrberio 
asąžto. ‘DaTrbg gausi vi-, 

’tadoe. Klauąk lnformacl-

važmom 
2;' ‘tmer Koiool 

ird A«Rwr, r Pa.

f o

' s

«■ 
V

t 1

^UTĮin^
. •„ »A» tf._ t
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/ v

prifetejĮų’

/Į? ,v.

/£dmin:

■*— ‘ • vJ"= .•''•v 1 'S
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,I^IWTVPE.
A taiMaukiteprie '

' - '-r** Z ’’

, /I

ir “Anykščių Šilelis.” Ainmiit neina.-

’t

- -

ėpati^

Jeigu * atsišauks mergina; tai
_ . i.-'4___ r>- - ________ ___

Atsišaukite prie

f Darbininko/ 9ft Ądmin., 
,242 W. Broadway, 

rBOi Boston, Mass.!
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VUi MoWų tart
! iįavbnap. > Nedėlioję ęauso 27

AMGtrJOS iOTktŲ

Gerbiamoš BąjmigiĮiifer.v- ; ?
.‘ Nesenai bnvp išsiimtin^ti 

' laiškai •‘į’NaųjoB Aja^ds Mote-, 
tų S^ungos kuopąt,^ kvfečiaųį- 
ti prisiųsti delegates į So. Bos- 

, . toną djel įsteigimo Motehj Są
jungos Naujos Anglij.dk

, kirčio. ■ ‘ ■’
Tečiąustupntomėnyjė,kad 

po Naujų .Metų į .kuopų. vaL 
dybas galėjo patekti ’ naujos 
raštininkės ir kad pasiųsti laiš
kai į senąsias raŠtiiiinkėšf gal 
taip greitai nepasieks'naujųjų, 
todėl ir primenain, 1) kad lolO*- 
pos gali rinkti po vieną delegar 
tę nuo dešimties narių. 2) fafd 
delegatės atsivežtų' su savim 
ingaliojimus su kuopos valdy
bos parašais. 3] Suvažiavi
mas įvyks šv. Petro par. poba& 
nytinėje salėje ĄV. 5-th St, So. 
Boston, Mass. 27 d. sausio 191$
m.

Suvažiavimas atsidarys 2 v. 
po pietį}. Dar kartą kviečia
me kuopas prisiųsti savo ats- 
toves-delegates paskirtų laiku.

13-tos kuopos pirmininkė > 
Jt Pečekoniutė.

fe -
’ • • ». ' ........... -

, Linksma naujiena, žada ap
sivesti mūsųyeikėjas L. Vyčių, 

' 17 kuopoš^finansų raštininkas:
Juozas Metkelionis su p+le Pet-> 
ronele Bakučiute. P-lė Baku- 

. čiutė taip-gi ,yra L. .Vyčių 17 
kp. nare. Vestuvės bus sau
sio 27 d. klubas bus prieš su- 

. mą. Jie abudu priguli prie 
šv. Petro bažnytinio choro.

Geriausios kloties jaunave
džiams.

Nelaimė. Utųminko vaka
re automobilius suvažinėjo lie
tuvių vaiką. Stanislovą. StepO- 
naičiuką. Mirė Camey ligoni
nėj. Bus laidojamas pėtny- 
eioj. Vaikas važinėjosi rogutė
mis nuoląidžioj gatvėj ir pasi
leidęs pakliuvo po automobi
liam.

Pranešimas. Lietuvos Vy
čių 17 kuopa rengia vasario 
10 d. teatrą. . Meldžiame visų 
draugi jų tą dieną nieko neren
gti. Tą vakarą bus statomas 
scenoje ‘4 G ūdras kvailys, ” o 
antras veikalas bus “Iš geros 
širdies.” Vaidai nebus inlei- 

__džiami be tėvų.
Rengėjai.

» ■

8V&-

oterį Sąjuiiį^eČių suvažiavi
mas, kuriame žadama sudory-

ti d'atfg kitų, svarbių įelkalų. .
' »■ 1 -"u. p "'k?

r Ų^^giant šy. ^ė^ro para- 
pijoš f|rus ieistą1 j^ųiinė^nHiį 
du branzaliėtu. kmrinos ląžrnS-: 
.* 'i'- v-- .

■. ’. ■ ■ .. . . • 

•į«- Štąs^ Vęt?tF 132;
st, 'Sass.’ ~l; : į t i

2; J; Gurskis, 7 Salėm st, Sd.
Boston, Mass. ' ‘
, ‘ Minėti brtwžąlietaį 4-andtiai 
pas ferų raštininką J A. Afo- 

. riejųną. Jį galima matyti į>et- -j 
nyČioj, šausi# 25 dišno^; vaka- rj 
re.’nobaMnyrineję .g^etainįjo- ! ’
v .. • ’J h- ■ * ’ J

... ■ . .J Į.II.I 1

Į įp& AMrRo šHužiavį- 
mą, lpMsJvyką,iąttM(> 27; die
ną !WbrcešWt.lįą8k Bostono 
LDS. lTma kudpą žada pasiųs
ti 
ži^vimą Marųf ..pąliesti .keli- 
tą, Įąbai„svąrbių .kiaušinių.' I ’ 

■ ■ 1 ... » j: ■* • .
■ T !

. LDS. l-os,kuopos metines 
susirinkimas.įvyks pėtnyčioj, 
sausio. 25 d*. 7:30 vai. vakare 
bažnytinėje šalėje.. Šis t susi- 
rinkįniasbus svarbus. Jtofa. 

' valdyba-užims vietą. Taip-gi 
bus renkami dęlegatai į apskri
čio suvažiavimą^ atsibusiantį 
sausio 27 d. ^orčester, Mass. 
Visus'narfus maloniai meldžia
me atsilankyt įr atsivesti nau- 
jų prisirašyti. ’ ; *

Barni* < f*r Uttaantai 
(A. IvaflceviMą) papirko 

lie namus* p.H» O.&h^rnuo 
Samuel Goodman, pp, Johd if 
Valter-JakšUi nuo Wattar Balu-, 
tis, p.' Walter Jakštai nuo;*^ohn 

Jakštas. • \ . i
* .*•»_?

r

, i

_ jftnuu rrom-
t LWnW DABHt-

k. j

s

L, ■:
' ' i w

F’ f- .' b -.trik . AL#.
UI pmftojiiMi pinigu

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
metinis susirinkimas bus pane- 
dėlyje sausio 28 dieną. Mel
džiame visų narių atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų. . Pra^ 
džia. 7:30 vai. vakare.

Valdyba.

• • r* ’
. t ■

T................................ ......... ............... ....... .....

Juškau‘Vrpllį 
Sėįtt-ųj dėdes ^ paŽį^^ 
Žino ųtal&pkita J 
joj taip ii?
lęš i# Kauno £ub., Betygaloj valė- 

Hi<twiK Nęrj$l$W kąftn&/ Adte*-' 
i I saž t) Vlųdislovn* Ūap&s,; 548 J?ė- 
l| cliotnyi Gorck^(ū^bĮ^ 7

I KAZYS LABUTIS, iš-’Aafeaįš- 
kių," MarijwnpoĮč8"apskr.,igliau- 

Jkos parapijoj Suvalkų/gub. ieško 
[Įsavo tetoajBarboros Lakąftkiutgs i» 
j DataŠinės^ gyvenančios Amerikoj. 
1į M«ųb-‘antrM^ Včrdti^ $lmna- 

ri>'¥časa,
i -

< Į Kėunn 
, : MfšwSPAltoOB I kair dėdžių juiįalių^iš^Tfastg- 

ANTRA LAIDAI KN YGALĖS I vonių iodž.LM Jono>vMrikdękm 
RĘVOLW€1JAj4C^JR#MUŠ I (gyvenančių“ AWri^^;Midniųį 

/ [iri $&žįį#ant^^
PnrOdo, knygufe.

Je gvlldeSiama Šią dienų klanismaL JWrB^£^į ‘1 '
pnrnžč žlnomasmoksllnlakas'‘Druskius. ! r f , ‘- ->1- •*

•Knygute parašyta pasikalbėjimo tarmb-;Į.' ' 1;1;’ j
je parblaus su^Pu^kluna.'; Patartina F" 
kiekvienam Jgyti’jfr. Knygele 20 pusi., rai?s*a1} :
kaina ttfcSa Kas prisiųs.pi lOeira^|k^,^s<nns^aim |«tbM 

sos ženklellą tas ‘aąjalkye >iį. Pav-» , TriSBaųt n;.par.,- TąUrąg&ių
... .. ‘kaimo.. Ji pati ar kas kitąs.praį
žiaui kaip 100 egz., nuleidžiamo dideli] nęgkite šiuo adresu r ’ ' . į

Leonas Janėnas,

aOUTHBOB^ON, MAM
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rikOS dSkt$M-;
nė UcturižkA!aPtieka,Bo«tonė <

Gyduo4ųį<|^®»^ kokioe 
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MKt BAKASdUS TAS .

RICHMOND’S ■• 
Btttavtisi vtaia*, 

Rakžiidai piraios rflžiea ir kai

■ ' /■FnmJr E. Riefaąm^ 

*744178 Bro«d*ay, ~ So. Bortoa;
t ~

i

I. D. KALnroOMTm
' ■ ztmii- ' ■ !'

' Jeigu nori. .|>uti Lietuvių 4 
Darbininkų Mtadoriir 1918 \ 
in, dykai, M niekos ng&ufcdft* 
ma8 siųsk $3.00 UŽ p^uųtar*- 
tą “DafbinMo^>' tą
didelę dovaną dykai.

Jeigu jau esate skaitytoj 
“Darbininkotai užrašyk Jd- 
tam ir gausi tą dovaną dykaL

■ . V' • ■ -•
' \ t • *“

‘ Gėriatud* vieta pirHiiuil m» 
i • '
' am .užlaikau jįuikiferlSaiiUv« apta*- 

nlų ir paauksuotų^ daikbL-JOitV tai: 
laikrodžių,’ ĮaB^ijdjsUiį.^lBdu vyrllk* 
mgtėr&kt} • -f b • ilirtbriTų;, ^a1į;&kik^iikr*> 
M Jdbh istorij dsiriantinlą HtsdEų ir tt; 
Kas pąs manė perka, tai Ysutfmet ta-- 
na* pilnai Mavb’ taiort •
ir darbų' ai visuomet gvarafituoja. . 
Taisau laikrodžius, didelius Ir mažu* 
telkririfiiiis1 ir jeweW.>

Jfc’•
. Moatslfo, Msm.

x NUSIPIRKMOSTIES.

.Menth'olaiūtii Oo. Prieš eisiant 
vfekiį m&ŠiA per kelis 

vaksriiė, o išdary* veidą TYRU 
ir piLAjr^r& iBĄi^Ttr. iojiihtie- 
tis iiima plėtiiitts raudono, juo-, 
duš' arta šfcitai W prašalina viio- 
kinąBpuog^^nūaSteldė. Pinigus 
gali siųsti ir rtamjįŽtaij

J. RIMKUS, '
P. O. Bpx36,Holdbrook, Mass.

HL F. MATULAITIS
f' ■ •' ■ , - t! t . f '

OffAOdidjiKMi . 'S'/de ViaMlaji l!«ar
V*r.M.7-»P.M. ertekUaĄtanltaj

419 ĮBeyl#?! Si Bost»i, Jfaši.

LINKSMUS ŠOKIAI.
Rengia • . ■

LIETUVIU KOOPERATYVIŠKA BENDROVĖ

Bus Sausio-January 26 d. 1918 m. 
LIETUVIŲSVETAINĖJE, 

.. 26 LINOOLN STREET, , BRIGHTON, MASS.

Prasidės 7 v?d. vakare ir trauksis iki vėlumos. •.
Muzikantai yra užkviesti vieni iš geriausių. Griežš angliš

kus ir lietuviškus šokius.
Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, kaip vietiniai taip ir 

iš apielinkių miesčiukų kviečiami atsilankyti koskaitlingiau- 
siai, nes renginio komisija deda visas pastangas, kad1 tik užga- I Į 
nėdinus publiką. t I

ĮŽANGA: vyrams35c., moterims 25 c. ||
» Širdingai visus kviečia KOMITETAS. I)

E.

v .trfr.' 
Y

Iki šiol turi 462 narių.
CASH PINIGŲ TURI DOLERIAIS ....i..........................88.000dol.
CASH PINIGŲ ARBA KįONTItAKTV •»RUBLIAIS ....02.000rub.

Viso pasiiadejimų U>a ant surlrk Šimto tūkstančiu dolerių.
■ AJlKRlKOtf JjRTVVIAli Jei injlltė tėvynę/norite prisidėti prie suor- 

giinlznvinio lnlsv<w Lietuvos — rašykite prie Lietuvos icmčs Ranka.
Norite pagelbsti pukeiitejusięnis nuo kares broliam* atalstatydlnti trio 

baš,. nusipirkti gyvulius, norite juos Ir visų Lietuvę ISgplbftl sykį nuo ly
dy ir kitų svetimtaučių — rašykite* prie Lietuvos Hemfs Rauko.

Jr tie kuriems tPvyn? nerūpi, kurie meiles artyino neatjaučinte, o niuo- 
Jiyje tiirite tik suvo naudų ir pelnę, ir tie nišykitės prie Lietuvos iemfy Rali- ' 
ko.. Pelnę turėsite, kokio du niekad neturėjote, o sykiu, ir nenorėdami, tit- 
nešite Lietuvai ii* lietųyiams baudę.

Vienas šėras Lietuvos Bcmčs Rauko kainuoja 30 dolerių, du Bėrai’ 100 
dolerių ir tt.' Itnšykitės po keletu šėrę. Daugiau Bėrų daugiau naudos. A •

Sėrai neša kasmet procentų arba dividendas, ščrų vertė mete į metų dl- 
dinasi, kapitulai klla. Taip yra visuose bankuose, taip Iras ir mūsų banke.

Didžiausių. vienok uždarbi turėsime iš mainymo pinigų, kuriuos linini* 
vlstiek fc.vkj reiks mainyti. Dabar už 100 dolerių galima gauti apie ūpo Iki 
'800 .rublių, už 200 dol. npie 1.000 Iki 1.200 rublių. NemietiSkua uldųrbys! 
Nors, tuomi pasinaudokime 18 Šios karės. Kad Ir rizikuoti, tai jau verta.

Prisirašant, Imat tiulį nudiestteš reiklu tuoj įmokėti. Gerinus įmokėti 
pusę. Daugumas prisiunčia išsyk visus pinigus, kad reikiant galimu būt tuoj 
mainyti.

Lietuvos iemfs Rauko Vnldybon priguli: Kunigas Jonas Ir kun. Tanias 
I-llf liekis, p. JI. IV Rusk. Jų trijų vardais .pinigai irra dedami j bankų “Gitą- 
vantį/ Trint Co. of Kcw York” Prižiūrėtojais arba trusteejfe’uis yra: Kuit. 
Petkus (Brooklyn, N. Y.) ir advokatas Jlatuseideh (810 Brond Str., Ne- 
wurk,,

Klausiant informacijų laiškus Ir prisiUn<iunt pinigus reikia siųsti Šiuo 
tiilręsu:*

Žilinskas
So. JBotfon,Mota*

Į Paieškau savo .-.pusbrolio; Povilo 
J Petukausko yilniaus gub.,' Trakų, 

pav., Butrimonių valpč. Pirmaus 
‘I gy'v'eiid Somervilleį o dabar fneži-' 

nav kur. Taip-gi paieškau fivdge-
I rio Paulo Karevičiaus tos pačios 
gub. ir valse. Girdėjau gyveno

Į IJittsburgh, Pa. - Kas apie juos ži
note arba jie patįs atsišaukite Šiuo 
adresu: ' . ’ -

JurgisPetukauskas, 
432 Wells Št., Sartmton, Pa.

I 4 • ,3. . ‘ Į

■-'-I

AR. TURI SAVO DIDKH
f

ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
> kablnet lr gausl vienų didelį ar- 

tlBžlfeUa.1 padarytų paveiksiu visai 
‘dovanai. 1 • j

Taipgi norlntls mokytis to ama
to gali atsliaukti:

X J. J. PRIZĄ,
BHSo.9n4St„ PMsM9Mu,r*.

■ PIRMO - RtESOŠ

DANTISTAS
v •• r r .

Dantis ištraukiami ir pripil
domi viaai be skausmo, su H 
geriausiais prietaisais, bu ■ 

naujų išra fanų. J
Visą darbą gvarantuojame. |

DI.W. T. RHLL Y I
469 Bmiwiy,Se> Butai,Mus.

PK1H DORCUE8TUBT, '

Valandos 
nnoS val. ryta 
IK S vai; vakare.

i. t’.id. Boll<iOT^lHdiiin*m8W5 M.

Dr. Ignotas Stankus
B|2i0 S. BreaŠSt., PIiiladelpbūbPa.: 

^■Phyšicianand Surgeon (lietuvis g vdv-' 
' BEloias ir chirurgas pabaigęs Indianos 
, Universitetą) Gydo visokias ligas v#
j^Bru, moterių ir vaiku. Daro operacijas, i 
'^■ btiso valandos: S-ll rito. 24 Po piet. 
.^■vakaro. Nedegioms; 9-11 rito 14popjet. I

’ Nadlliocnla 
nuo 10 vai. irta 
Iki 4TuLTuk*M.

• ' - 'I

Dr. Paini J. Jakmauh 
('Jakimavičius)

PrfMthao TidMckM:
Į JNTu S ild 8 po piet. Nuo t Iki 8 valam i
519 bROAPV AY Cor. G ST. SO. BOSTON. 

. ' Tel502S.B,

, ■ ■ ,

:k n' ■ 1AVI - IJ. S. S.•Ji /c* dEdei sa
Į

-r * * •

WAE SAVINGS STAMPS 
ISSCTED BY THE ‘ 
UNITED STATĖS 
GOVERNMENT

MUITAUPI- 
NJ.

JIS DABAR io REIKALAUJA, JUMS BUS 
REEKALINGAŠ PO KAREI. *

« v.

Pirk Karės Taupymo Markes, Suvienytų Val
stijų Valstybinė Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo
šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų Val
stijų Taupymo Markes. . '

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

kite jų.
Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! 

Tas padės laimėti šitą karę!

Jų galima gauti ir “Darb.” Administracijoje

DOVANOS!
■ i

Tik ant trumpo laiko

Prisiųsk $3.00 ir gausi laikraštį 
u . .
“Darbininką” 3 sykius į savaitę per

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

kią didelę dovaną džiaugsis per visus metus. • ;
Išpirk Money Orderį šiandieną ir tuojaus siųsk Šiuo adre

su: - •• - > \ _ '■ ■'
. P..S. Bostone ir apielinkėje $4.00; užrubežyje $4.25.

9

I.

• ■ t '

SERGANTI

x VYRAI IR MOTERIS
t EIKITE PAS MANE!
♦x«

t - f 
v 
3* f 
3* t 
3 t 
i 
t t
♦3* fIšliką stovį'ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelių. Tas lžgel- 
♦ifeMs Jus nuo kandlų ir kitur negers gydymo.

Daug metu praktlkaTęe. Paskiausieji ir goriausieji gydymai—

.4. kas geriausia sergantiems.
1 ‘ AR JUS KENČIATE.

YVmallo širdies mužimo, silpnų plaučių, apsnūdimo,
ima miiima alrnM/lAlImA avraIdrrtllA nArililnivio mai

J^mų viduriuose arba nugaroj, gehUSs skaudėjimo, apvilgta liežuvį, 

konstlpacija, reunjatlsmo skausmu arba spaugų? žiu ir daug kitų V 
| ligų, ■ nuo kurių matosi pirmas p*^verg6jlma8, nustoti sveikatų Ir <$► 

❖ 
:ų. Vienas atsllanky-

r

$ Su bent kokia chroedžka, nervų arba Šiaip kokia ilga,
V lauja specialisto pavArnavlmo.
V IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JA 

kelia.

Ofiso 
dos

9 vai. ryte iki 
4 vąL po pie

tų. 
Vakarais.

>«• 6 vaL iki 
8 vai.

Nedaliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų.
Jums. HegsamlnavlmM nieko nekaltuos, jeigu Jus dia gydy- 

^sltSs. Geras Ir užtikrintas Ištyrimas (egaam.) parodys Jums tikrų 
v fišlikų stovį'ir padSs Jums atsistoti ant sveikatos kelią. Tas Uįgėl- 
♦ifeMe Jus nuo kandių ir kitur negero gydymo.
& Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
.^ medlkališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas

s
Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmirSimo, nenor. 

'» • sunkaus jauti* 
Ano, gaivos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus, matymo, silpnumo ^ 

sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaua- -

PradMlte tiesiai eiti Sveikatos

342 W. BROADVAY, 80. fcpBTON, MASS.

tf

i
&

♦I*
|‘tvirtumų ant visados.

M AB gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. 
♦>mas paa mane užganėdina Jus ir apie iumuo gubumus persitikrinsite, 
♦♦«ku.d ai pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpų, laikų gydy- .

mo. AŽ gydau tik tikrų priežastį ligos Ir silpnumai pranyks. Atal- Y 
minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltai. ‘. X

t Ateikite pas mane tuojaus, Jeigu Jums reikia gydytis.- Užvll- > 
kimas ilgos yra pavojLnga- Nei viena liga ne stovi Ilgai be veikimo, ųjs’.

Dr J. H. KENEALY
____ . , . m washington si. 
Antro, dury, nuo GUyety The atre, Booton,

Anglij.dk
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