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Taikos derybos tęsis.
True translation filed with the post- 

master at Boston, Mass. on Jan. 14,1918 
as reųulred by the act of October 6,1917

NUSILEIDO VOKIEČIAMS.
Rusti atstovai Lietuviškoj 

Brastoj vokiečių spaudžiami, 
atsisakė nuo reikalavimo per
nešti derybas į Stockliolmą ir 
dabar derisi toliau apie taiką.

Bolševikų viršininkas L. 
Trocki apreiškė, jog nusileido 
dėlto, kad neduoti vokiečiams 
progos sakyti, jog dėl techniš
kų pamatų atsisako derėtis a- 
pie taikų. Rusai nenori pra
leisti neišnaudoję nei jokios 
•progos kovoje už taikų.

.. SVARBIAUSIAS 
PRINCIPAS.

Trocki paantrino tų, jog kova 
už taikų yra svarbiausias bol
ševikų principas ir pasakė, jog 
prie to varysis nežiūrint į tai, 
kad talkininkai atsisakė prisi
dėti prie derybų. Trocki pa
sakė, jog nors Centralės Vals
tybės atšaukė savo prižadų lai
kytis principo “be užgrobimų 
ir be kontribucijų,” duotų 
gruodžio 15 d., bet dabar vis- 
vien varysiąsis prie demokra
tiškos taikos.

Kuomet Rusijos pozicija 
taip buvo paaiškinta, tai ma
tyt visi tuoj stojo prie darbo. 
Ukrainos delegacijos priėmi
mas vyriausiose diskusijose 
dar atidėta iki Centralių Val
stybių delegatai pasikalbės 
tarp savęs. Po to sutvarkyta 
dalykai taip, kad vokiečių, au
stro-vengrų ir rusų delegacijos 
privatiškai išsikalbėtų. Tų 
trijų valstybių delegatai suda
rė komisijų apkalbėjimui poli
tiškų ir tėritorijalių klausimų 
ir tuoj pradėjo apie tai svars
tyti. Ukrainos delegacijos per- 
dėtinis apreiškė jog visi nuta
rimai tik tada ji pildys, jei nu
tarimus priims. Ir apreiškė, 
jog tas pat bus ir su “kitomis 
Rusijos respublikomis.”

PRADĖTĄ DARBĄ VIS 
PABAIGIA.

Suv. Valstijų Valstybinis se
kretorius Lansing New Yorke 
advokatų bankietė sakė apie 
karės reikalus. Sakė, jog Ame- 
rika turės laimėti karę. Pa
sakė :

“Amerika niekuomet nėra 
dąr pradėjusi tokio darbo, ku-' 
rio nebūtų pabaigusi. Dabar 
viskas, ką turime daryti yra 
tai sukasti dantis, sugniaužti 
kumštis ir iš visos galės eiti 
prie tikslo.”

NEIMS KARIUOMENĖN.
Neutralių šalių piliečiai vis- 

vien ar jie turi pirmąsias pilie
tines popieras ar ne, bus pa- 
liuosuoti nuo tarnavimo Suv. 
Valstijų armijoj. Bet prašyti 
paliuosavimo turi per savo ša
lies diplomatiškas įstaigas.

DŪKIMAI ISPANIJOJ.
Valdžia Ispanijoj nustatė 

valgomųjų daiktų kainas. Bar- 
colonoj ir kaikuriuose kituose 
mi -duose užsidarė krautuvės. 
Tai būriai moterų parodavo 
ga'vose ir laužėsi į krautuves. 
I'a - krautuvių tapo apiplėš- 
1a

Prašome visų prisidėti prie suradimo 5000 naujų skaitytojų „Darbininkui”

True translation flled wtth the post- 
rnnsler at Boston, Mass. on Jan. 14, 1918 
as reųtiired by the net of October 6,1917

ITALIJOS FRONTE LABAI 
PRISNIGO.

Karės vietose Italijoj ypač 
kalnuose žiemos speigų su
spaustos. Augštesnūse vietose 
sniego yra daugiau, kaip pen
kių pėdų gilumos, o palei Pia- 
ve ir Brenta upės trijų pėdų 
gilumo. Žemesnėse, arčiau jū
rės, Piave fronte yra tik 20 
colių gilumo. Bet visvien la
bai šalta.

Jei jau italų keblumai yra 
dideli, dėl blogų kelių ir dėl 
aštraus oro, tai priešininkų 
padėjimas kur kas turi būti 
baisesnis, nes maistas jiems 
turi būti atgabenamas per aug- 
štus kalnus, per kuriuos šiuo 
laiku tiesiog negalima pereiti. 
Beto italų batarejos nuolųtai 
apšaudinėja priešininko kelius, 
kariuomenes ir transportus. 
Šiaip susirėmimai būna tik 
tarp nedidelių žvalgų būrių, 
bet abi pusi labai tėmija viena 
antrų. Vai Frenzela fronto 
dalyje austro-vokiečių karei
viai, baltai apsirėdę, manyda
mi, kad eidami per snieguotus 
kalnus nebus italų patėmyti. 
Bet į juos pasipylė ugnis iš ita
lų batarėjų pirm negu jie su
spėjo dasiekti italų linijos.

True translation flled wlth the poet- 
master at Boston, Mass. on Jan. 14,1918 
as requlred by the aet «f October C, 1917 

gaus Maisto.
Kaip pranešama iš Rusijos 

sostinės, tai šiaurinė Rusija 
gaus apsčiai maisto iš Ukrai
nos. Taip bus todėl kad tarp 
ukrainiečių ir bolševikų įvyko 
sutartis. Bolševikai labai rū
pinosi susitaikinti, kad išveng
ti bado Petrograde ir kituose 
bolševikų valdomuose miestuo
se.

Telegramos mums praneša, 
kad Lietuva paskelbta nepri- 
gulminga. Įvyko istoriškas 
faktas ir nuo jojo mes nepri
valome atsitraukti nei vienu 
coliu. Paskelbė tą neprigul
mybę Lietuvių Taryba Vilniu
je, išpildydama troškimus mū
sų visos tautos, gyvenančios 
nuo amžių viena neprigulmy
bės mintimi.

Atsidalinimą Lietuvos nuo 
Rusijos ir nuo Vokietijos įvyk- 
dino ne “pabėgėliai” iš tėvy
nės ir ne užmarių gyvenantie
ji “cehtinieji” jos sūnūs. Lie
tuvai pančius atleido jos tikri 
vaikai, kurių iš vietos nepaju
dino nė karės pragariška aud
ra, nė baisenybės priešų, nė pa
čių tamsaus likimo klausimas. 
Jie milžiniški ir tvirti, susi
glaudę petys į petį, įtempė kru
tinės ginti Tėvynę. Jie šven
ti ir galingi drąsiai stojo prieš 
kardą kratantį visų pasaulį, ir 
skaistumu savo idėjos jį apga
lėjo. Kardas tapo įdėtas į 
makštį. Lietuvai leista apsis
kelbti neprigulmingą. Rusija 
ir Vokietija, kurių kardas tiek 
amžių kabojo ties mūsų gal
vas, tiek sykių mirkė mūsų 
kraujuose, ta Vokietija ir Ru
sija mums atsilygina. Kopen- 
hageno dar užvakarykščios ži
nios pasauliui skelbė, kad 
Rusija ir Vokietija ūmu laiku 
Lietuvą pripažins neprigul- 
minga valstybe, instatydamos 
jų į gyvenimą, kuriuo ji gyve
no dar prieš 1569 m.

Mes jau nesvyruojame ir ne
ieškome jokių teisių apsispren
dimo, kokiais mes turime bū- 

I ti. Mes turėjome būti ir esame 
neprigulmingi ir liuosi.

Apsiskelbimas neprigulmin-, 
gaiš tai antras momentas mū
sų kelionėje j garbingą savo

DIDIS GAISRAS.
Indianapolis, Ind. — Buvo 

užsidegęs Industrial Bldg. Ja
me buvo išpildoma kariniai už
sakymai. Nebuvo galima už- 
gesyti ir sudegė. Be to šalę 
stovintieji sudegė šeši namai, 
bažnyčia, grocernė ir saliūnas. 
Baisūs nuostoliai.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
CIevelando nuo baisaus šal

čio susprogo didžiųjų krautu
vių didieji langai.

Clintone, O. sudegs Miller 
Pasteurizing Machinery Co. 
dirbtuvė. Nuostolių už $200.- 
000.

Maisto kainos Švedijoj paki
lo ant 10 nuoš. nuo karės pra
džios.

Baisios pūgos, kurios dūko 
Vidurinėse valstijose, buvo be- 
atskriejančios Naujojon Angli- 
jon. Bet ant čionykščių gyven
tojų laimės pasuko Kanadon. 
Dabar vidurinėse valstijose 
pūgos apsistojo.

Mass. valstijoj saliūnai pa
nai kuro administracijos įsa
kymų tegali atsidaryti nuo 9 
vai. iš rvto ir būti atdarais iki 
10 vai. vak.

■raliui
GRĄŽINK’MUMS LAISVĄ LIETUVĄ.

xetuyių tremtinių choras Smolenske, nu
fotografuotas Lietuvių Dienoje su vyčiu ir vė
liavomis, su kuriomis demonstravo miesto ga
tvėmis. Teperveria visų Amerikos lietuvių šir
dis obalsiai ant vėliavų, tesužadina visus prie 
didesnio aukavimo vargstantiems Lietuvoj ir 
išgavimo laisvės. ' (Sį paveikslų gaw Tautos 
Fondo Centro sekretorius Kazys Pakštas.)

Lietuva neprigulmingą.
ateitį. Vilniaus Seimas 1905 m. 
suteikė mums gajumo ir ieški
nius mūsų nustatė, kurių dė
kai sunkioje priespaudoje iš
likome gyvi; kad ir vergo pan
čiais supančiuoti, mokėjome 
prabilti į pasaulį liuosybės 
balsu ir iš po maskoliškos 
“graždankos” parodyti gra
žią ir liuosą lietuvio sielą, ne 
duonos ištroškusią, bet vien 
neprigulmybės.

Pasaulis išgirdo tos sielos 
balsą ir gražiais atbalsiais at
siliepė į mus.

Su kitomis ilgai kalėjančio- 
mis tautomis likimo dievaitė 
aplankė ir mus. Ir mums grą
žinama garbės vainiką už kitas 
tautas gražesnį, nes jį pynė 
garbingesnė už kitas praeitis 
sau laurus skindama nuo Bal- 
tiko iki Juodųjų jūrių.

Finlandijos neprigulmybę 
sužibo jau visu savo gražumu. 
Ją jau pripažino Rusija, Šve
dija, Danija, Vokietija ir 
Prancūzija. Tas pats eina su 
Ukrainiečiais. Jų respublikai 
prancūzai nuskyrė savo atsto- 
vą-pasiuntinį nustatyti senti
kiams lygiam su lygiu.

Nė Finlandija nė Ukrainos 
šalis neturi tokios istorijos, 
kokia žymi pasaulyje Lietuva 
savo praeitimi. Nė Finlandi
ja nė Ukraina, nė kita kokia 
Europoje—rytuose šalis iš ap
dovanojamų šiandien liuosybe 
nėra tiek nuveikusi ir tiek 
naudos nešusi kilstančiai iš va
karų visasvietinei kultūrai, 
kiek naudos nešė Lietuva. Ji 
nuolat ir viena stovėjo sargy
boje vakarų kultūros, ji nuolat 
ir viena jos lopšį gynė nuo ry
tų laukinių ir plėšrių griovikų.

Jei Ukrainai, Finlandijai ar 
katrai kitai jų dabartis pelni- 
jo neprigulmybę, tai tą patį 

Ii

Lietuvai turi duoti jos praei
tis.

Ne iš giliai demokratiškų 
rankų ir ne iš Loid Džordžo ir 
Co. skelbiamos tautų liuosybės 
—pradėjo gauti neprigulmybę 
mažesnios tautos. Neprigulmy- 
bė joms atėjo iš tenai, kur ma
žiausia apie neprigulmybę kal
bėta ir žadėta. Marketuose 
pasaulio diplomatiškų biznie
rių neprigulmybės nedalinama. 
Ją tenai vien perduodama kai
na paprasto ekonominio lobio, 
jų lengva širdimi išmainoma ,į 
savo fabrikų išdirbinių gabeni
mų į svetimus kraštus. Mums 
ieškoti reikia jau paskelbtos 
mūsų neprigulmybės atramų 
tenai, kur kitos tautos tas pa
ramas yra gavusios.

Šiandiena mums talkon atei
ti be abejo sutiks mūsų kaimy
nės ir mūsų likimo draugės— 
Finlandija ir Ukraina. Atsi
liepkime į jas. Mes prabilki
me į tuos visus, kurie Finlan- 
dijų ir Ukrainą užtarė neveid
mainingai.

Gi prieš visus, kurie šian
diena pasaulio krizyje moka 
nežinoti apie Lietuvą ir jos ne
prigulmybę, palikdami ją vien 
kokiam priedui derybose tarp 
galingųjų, išneškime protestą 
su kruvinu reikalavimu Lietu
vą statyti eilėn neprigulmybę 
apdovanojamų tautų, jai nepri
gulmybę paremti ir užtikrin
ti.

J tą protestų privalo susilie
ti balsai visų mūšų krūtinių, 
visų mūsų sielų troškimai pri
valo čia susidėti. Tą protestų 
sudaryti privalo visos mūsų 
draugijos ir organizacijos, pra
dedant nuo pašalpinių ir smul
kiausiųjų, baigiant stambiau
siomis. Visos tegul siunčia 
savo protestus į diplomatų pa
saulį, užverpdami Washingto- 
no visų politikierių ir diplo
matų rūmus.

Tegul savo parašus deda vi
si, kas nėra susitepęs “ster
lingų” istorija, ir visi tekelia 
balsų Amerikos svetimtaučių 
spaudoje, kad gyvename ir ei
name vien neprigulmingą Lie
tuva.

J. D.

d

BŪKITE KANTRŪS.
Jei laikraščiai neateina lai

ku, tai būkite kantrūs. Susi- 
vėlinimai tęsis dar tūlą laikų. 
Taip skelbia pačtos viršinin
kai Washingtone.
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Reik . 
kas. i' 
miausi.' 
valdžia 
kelius 
tvarko

Si

/
,f

e m sustabdė 400 
■ągelis jų bjivo 
įėjusieji tarpe

.' jpg karės Iai- 
reikaali pir- 

mmi. O čia 
paėmė geležin- 
i^ybą. Viskas

’p j
1 >1

Puįus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją
Per mano tarpininkystę galėsite prigelbėti

■-• A mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoj.
PASIUNČIU Į RUSIJĄ ir siuntėjams pristatau Sberegatelnos kasos 
tęs ir parašus adresatų greitu laiku. !

gus Rusijos pirkite pasmane į
i TIKTAI AŠ PARDUODU PAGAL ŽEMIAUSI DIENOS KURSĄ. ž

Tel. Rich. 340. J

Jankierių Juozą Kawaliauską 
m Street, Boston, Mass. I

-

True translation flled with tlie post- 
inaster šit Boston, Mass. on Jan. 14, 1918 
as reijuired b.t the act of October 6,1917 

PRIEŠ RUMUNIJOS
KARALIŲ.

Kopenhagen. — Rumunijos 
socijalistų vadas Nakousky at
vyko Petrogradan apkalbėti a- 
pie sukėlimų rumunų prieš Ru
munijos karalių Ferdinandą ir 
monarcliiškų valdžią. Tokia 
žinia atėjo iš Petrogrado 
Stockliolmo laikraščiui Svens- 
ka Dagebladet. Sako, jog Na- 
kouski buvo pakviestas bolše
vikų premiero Lenino.

NUOSTOLIAI DĖL GAISRŲ.
Nuo to laiko, kaip Amerika 

stojo karėn, tai nuostoliai dėl 
gaisrų amunicijos dirbtuvėse, 
javų sandėliuose, skerdyklose, 
laivų dirbtuvėse ir kitose vie
tose, kur yra išpildoma karės 
užsakymai, siekia $50.000.000. 
Tie gaisrai, kaip spėjama, ki
lo iš padegimų.

Aprokavimai parodo, jog 
nuostoliai dėl gaisrų Suvieny
tose Valstijose niekuomet ne
buvo taip dideli, kaip perei
tais 1917 metais. Pereitais me
tais tų nuostolių buvo ant $37.- 
000.000 daugiau, negu užpe- 
reitais.

ATĖMĖ LAISNĮ.
Paterson, N. J. — Groser- 

ninkas D. Nochinson pardavė 
400 svarų cukraus vienam te
atro savininkui. Tasai dykai 
išdalino tų cukrų jo teatre at
silankiusiems. Už tokį darbų 
nuo grocerninko tapo atimtas 
vienam mėnesiui laisnis.

—----- -

w. s. s.
WAR SAVINGS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATĖS 
GOVERNMENT

m JIS DABAR JO REIKALAUJA, JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI. gj

ag Pirk Karės Taupymo Markes, Suvienyti} Vai- įmĮ 
s™ stijų Valstybinė Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo- 
are šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su gg 

dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų Vai- Ina 
s5 stijų Taupymo Markes. Si
gnj Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, BS 
Būj bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus- Be 
gfi kitę jų. Be

Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvaštį! Ęe 
gy Tas padės laimėti šitą karę! Ęs

Jų galima gauti ir “Darb.” Administracijoje

bJ^ios pūgos.
Vidurinėse valstijose siaučia 

baisiausios nepaprastos pūgos. 
Speigai atpyškėjo kartu.

Pūgos siautė užpereitą nedė- 
lią ir nesuspėjo žmonės atsipei
kėti, kaip pabaigoj pereitos 
savaitės viesulos atsinaujino.

Chicago atsirado baisiame 
padėjime. Prisnigo sniego be
galės. Neina nei traukiniai, 
nei strytkariai, nei taxicabai. 
Anksti pereitų subatą užsida
rė krautuvės. Pienas neišve- 
žiojamas. Mokyklos uždary
tos čielai savaitei, anglių bai
siai trūksta. Taip kad eina 
beda paskui bėdų.

Panašiame padėjime atsira
do St. Louis ir daug kitų mie
stų.

NUVIRTO DŪMTRAUKIS.
Lynn, Mass. — Dėžių dirb

tuvės prie Broad gt. nuvirto 
dūmtraukis. Nuvertė baisus 
vėjas. Dūmtraukis buvo ply
tinis, 30 pėdų augščio. Plytos 
su baisiu smarkumu trenkė 
stogan, pramušė jį, ir paskui 
dar pramušė net dvejas lubas. 
Neišpasakytas išgąstis apėmė 
darbininkus. Trys buvo už- 
unušti, p. 30 sužeista. i• • I

Reikaingas vargoninkas, pa
žįstus savo amatų ir netingius 
diarbuoties ir visuomenės dir
voje. Plati dirva asmeniškų 
gabumų ir choro išlavinimo pa
rodymu. Atsakantis atlygini
mas. Kreiptis:

REV. A. DAUGIS, 
22 Chapel st., Norwood, Mass.

TAUPYK IR 
SKOLINK 

DĖDEI ŠA
MUI TAUPI- 
Nl.
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PUIKUS SUMANYMAS.
Chicagiečius reikia pasvei

kinti su Lietuvos Laisvės Sa
vaitės sumanymu. Tas suma
nymas, kaip “Drauge” prane
šama kilo Tautos Fondo 32 
skyriaus susirinkime. Suma
nymas esąs jau pasiųstas Tau
tos Fondo Valdybai. Nereikia 
abejoti, kad T. F. valdyba pri
ims ir kad katalikiškoji visuo
menė su džiaugsmu jų rems.

Didžiulis prakilnus platus 
darbas priešakyje. Susipratu- 
sieji lietuviai katalikai ligšiol 
Vėmusieji Lietuvos reikalus be 
abejonės ir dabar darbu ir au
ka parems. Tik lieka karščiau
sias troškimas, kad kuodi- 
džiausias skaičius atsirastų 
naujų tėvynės reikalų rėmėjų.

’ NEN0RI PRIPAŽINTI 
LIETUVIŲ.

Tūli Amerikos laikraščiai ė- 
mė uoliai remti lenkų grobšiš- 
kus troškimus.

t

Žinomas savaitraštis “The 
Outlook” pernai žiemų rašė, 
jog lenkai neužsipelno nepri- 
gulmybės. Į tai vienas lenkų 
publicistas atsakė, išrodinėda- 
mas, jog lenkų tauta esanti de
mokratiškiausia tauta Euro
poj, j°g dar tuomet, kuomet vi
soje Europoje viešpatavo apso- 
liutizmas, tai lenkai jau turėję 
išdirbę demokratiškų konstitu- 
.cijų. Prie to lenko straipsnio 
redakcija pridėjo pastabų, nu
rodydama į eilę lenkų autorių, 
kurie yra gerai apibudinę len
kų tautų ir atvaizdinę lenkus, 
kaipo kirstukus, peštukus, be- 
siprovojančius. Tai girdi tokie 
neįstengtų valdytis dabar, 
kaip neįstengė seniaus.

Tas pat laikraštis dabar pa
skutiniame numeryje visai ki
taip atsiliepia apie lenkus ir 
remia endekiškas aspiracijas. 
Lenkų suranda net 30,000.000,

paveda jiems ruteniečius, lie
tuvius ir net latvius. Apie Lie
tuvos teises nei puse žodžiu ne
pratarta.

Jau buvo minta “Darbinin
ke” ir kituose lietuvių laik
raščiuose apie tai, kadi žino
mas Amerikos publicistas 
Frank H. Simonds keletu sa
vaičių atgal tūluose nedėli- 
niuose laikraščiuose išrodinė- 
jo, kad reikia įsteigti istoriš
kų Lenkiją, krūvoj su Lietu
va; tik pastarajai suteikiant 
kuoplačiausių autonomijų. Tai 
visai nemaloni lietuviams pro
pozicija.

Dabar grtiodžio 13 dienos 
laikraščiuose tas pat autorius 
rašo apie teutonų ir slavų san- 
tikius, mini apie Baltikos pa
kraščius, užsiminė apie lietu
vius ir latvius ir šiuo kartu 
dar tamsiau. Net pridėta paš- 
kudnas žemlapis, kur neva nu
rodoma slavai. Tai Baltiškas 
pakraštis nuo Palangos iki 
Finlandijos, visa Lietuva ir 
Kuršas priskaitoma prie slavų 
apgyventų žemių.

Tai-gi Lietuvos klausimas 
tulų Amerikos publicistų riša
mas panašiai, kaip Rusijos ca
riškos valdžios.

Švedijoj duona taip kontro
liuojama ir taupoma, jog jei ir 
turtingiausi asmenys rengia 
vestuvių balių pirmos klesos 
hotelyje, tai svečiai privalo 
atsinešti savo duonos korteles. 
Todėl ant pakvietimo kortelių 
padedama pastaba: “Meldžia
me atsinešti savo duonos kor
telę.”

Paryžiuje yra taip vadina
mas Eiffelio bokštas. Tai aug- 
ščiausias pasaulėj bokštas. Da
bar nutarta jį permalevoti. 
Tas truks 3 mėnesius ir ims 
40.000 svarų malevos. Bokšte 
yra bevielio telegrafo stotis.

Pramonijos darbininkai

Apverktini Louvaino 
nuostoliai.

be troško suteikti civilizacijai 
■— tas viskas žlugo ant visa
dos! Taip-gi žlugo-dingo ir vi
sa teisybė apie Ispanų karės ir 
Inkvizicijos trupučiai! Prie to 

i gi žuvo daug ir matematikos 
turtų!

Vargšas Kardinolas Mercier!
Jonas Allyne Gade, rašyda-: vaizdų-paveikslų. Galima buvo Ir jis turi keletu žodžių dėl tų 

tt--------j aiškių priešakio ineigą,1 veikalų ir daug karštesnių žo-
I o iš šalies juodų dūmų debe-1 džių dėl savo žmonių, apimtų 
: sius. Dešinėje durų pusėje ga- j agonija. Ir pasaulis tapo ne- 
lima dar buvo perskaityti pri- į atlyginamai nuskriaustas. Ir 
lipdytų vokiečių valdžioj raš-; okietijos gyventojai taip-gi 
tų, kurs apreiškė, kad “dailės, tapo nuskriausti. Veikalą; 
paminklai, istoriškieji namai ir žlugo,pražuvo-dingo, o istori- 
lautiškieji veikalai bus apsau-1 ja eina savo keliu. Ir istorija 
gota ir pagerbta.” i ta viską užrašo-užrekorduoja.
" , A. Tamoliunas.

— Galus, Romėnas, Prankas,! 
Burgundietis, Ispanas, Aus
tras ir Danietis ir visi pro čia 
praėjo,—taip pažymi Ameriko
nas.—Bet vien tiktai Teutonas 
palikto žvėriškumo pėdsakus. 

Louvaino Universitetas bu
vo liuosa ineiga visiems. Jis 
yra katalikiškas ir tikrai tau
tiškas. Kuomet jis atsidarė 
1834 m., nes Prancūzijos Revo
liucijos metu buvo uždarytas, 
kiekvienas tikintysis Belgijoje 
buvo Bažnyčios meldžiamas 
duoti bent vienų frankų tai į- 
staigai, kadangi Louvaino U- 
niversitetas turėjo vos keletu 
stipendijų ir daugiausia užsi
laikė iš apmokėjimų ir priva
čių aukų.

Sudegink arba visai išgriauk 
iš pat pamatų Oxfordų arba 
Cambridge’į, Harvardą, Tale, 
Princetonų—bent kurį iš tuzi
no arba daugiau Amerikos u- 
niversitetų—o nuostoliai nebū
tų taip didžiai apgailestauja- 

kmi, taip didžiai apverktini; 
kiekvienų iš jų galima būtų at
statyti ir surasti naujas sti
pendijas ir pradėti mokslą.

Bet, Vokietija, jeigu būtų 
priversta, ar galėtų atlyginti 
tų viską ir atstatyti!

Niekas neatlygins pasauliui 
tų galerijų, į kurias Karolis V- 
tasis gabeno įvairias brange
nybes iš visų Europos pakraš
čių ir sudėjo-sakrove senovės 
mokslų ir liekanas. Niekas ne
atlygins ir nebesugrųžins tų 
250.000 rankraščių, kurie rug- 
piučio 27 dienų 1914 m. dingo 
ugnyje ir pavirto į pelenus. Pa
saulio žmonija likosi biednes- 
ne netekdama tų visų Virgili
jaus kompletų iš XVI amžiaus 
^aidų; devyniolikos Terenci- 
jaus laidų; dešimties Sallusto; 
septyniolikos Quintilijono; be
veik visų vęikalų iš XVI am
žiaus laidų—Tacito, Senekos, 
Martialio, Gvido Horacijaus,

mas Harvardo moksliškame j matyti aiškių priešakio ineigą,' veikalų ir daug karštesnių žo- 
magazine apie “Louvaino nuo-' . ...........................
stolius,” apsako žingeidžių, 
anekdotę, kurių ypatiškai da- 
girdo nuo Lignos Princo, ku
rio dėdukas, kaip “New York 
Sun” pažymi, būk atsisakė 
priimti siūlomų Belgijos vai
nikų, nes jo paties, kaipo pir
mutinio Belgijos garbės vyro, 
vardas, buvo jam kur kas ge
resnis ir saugesnis, negu ka
raliaus mažos ir silpnos vieš
patystės, tik-kų sudarytos Vie- 
nnos Kongrese iš įvairių gai- 
valų-elementų.

Dabartinis Lignos Princas’ į
p. Gade tarė:

— Aš noriu pačiam pasaky
ti kų tokio svarbaus ir trokštu, 
kad visada atmintumei pasa
koti tų savo vaikams. Tos ka
rės istorija bus parašyta savo 
laiku. Kadaisia bus parašyta, I 
bet-gi še tau dabar keletu tei
sybės žodžių.

Vakare, kuriame tas nelem
tas ultimatumas buvo inteik- 
tas, “pavelijantis” Belgijai 
vos dvylikų valandų, kuriame 
laike privalo ji nuspręsti: ar 
pavelija Vokiečių armijai liuo
sai pereiti per Belgijų, kad 
tuč-tuojau užpuolus Prancūzi
jos šalį,—tuomet aš sėdėjau ša
lę karaliaus Alberto ir karalie
nės Vilhelminos.

Padavadijimas buvo inteik- 
tas pačiam karaliui. Ir ma
čiau, kaip jį apėmė šiurpuliai 
ir, kaip prakaitas išsimušė jo 
veide. Jis pasikėlė ir prisiar
tino prie karalienės, Ji pers
kaitė tąjį raštą. Po to ji iš
tiesė abi savo ranki, kad pri
traukti jį prie savęs ir mačiau, 
kaip vieno, taip ir kito rankos 
susivienijo prieglobstyje į ije- 
nų sielą. ■

Vėliau karalius atsikreipė į
mane ir tarė:

— Mon Prince, s’il f aut mou- 
rir, mourons avec honneur! 
(Kas reiškia: “Mano Prince, 
jeigu reikia mirti, tai mirkirhe 
garbingai!”).

Iš langų gyvenimo Monseig- 
neur’iaus ——, Louvaino U- 
niversiteto profesoriaus, p. Ga
de pažvelgė į pajuodusius griu
vėsius ir atsikreipė į svečių, 
paklaušti, kaip tai galima pa
kęsti ir gyventi tokiose baise
nybėse, o kunigas atsakė:

■— Tad-gi apleidžiame ant 
valandėlės, kad bent užmir
šus. ..

— Taip, tai bent geriau, bet 
kas-gi galės iš atminties atsta
tyti tų viską, kas amžiais su
tverta ir tai iš palengvo staty
dinta!

Čia p. Gade saugiai išėmė iš 
užančio Universiteto Knygyno 
vadovėlį ir paskui išplietė jo

tų, kurs apreiškė, kad “dailės, laP° nuskriausti. Veikalai

SOCIJALIZMAS IR TĖVY
NĖS MEILĖ.

Didžiuma visuomenės taip 
sau mano, kadi socijalizmas y- 
ra iš principo priešingas tėvy
nės meilei.

Socijalizmas tėvynę myli so- 
ci jalistiškai.

Socijalistai mano, kad kuo
met visokia valdžia ir tvar-' 
ka būsianti sugriauta ir į- 
vyksiųs pasaulio socijaliz
mas, tuomet ir jų tėvynė 
būsianti laiminga, o kadi 
tuos laikus greičiau priartinus, 
jie veikia socijalizmo dirvoje 
net išsijuosę.

Reiškia jie nori savo tėvynei 
gero, jie tėvynę myli, tik jie 
savo tėvyne įsivaizdina visų 
pasaulį, o ne savo gimtinę ša
lelę, ne savo tautos apgyventų 
žemės plotų.
Bet, nors jie ir įsivaizdina sa

vo tėvyne visų pasaulį, bet jie 
ne-gi yra taip kvaili, kad nei 
to nesuprastų jog marškiniai 
arčiau prie kūno, negu ploš- 
čius, ir negali būti, kad jau so- 
cijalistas būtų ant tokio žemo 
kultūros laipsnio, kad negalė
tų atskirti meilės savo tėvynės 
nuo meilės viso pasaulio, ir 
kad to meilės jausmo skirtin
gumo link savo tėvynės soci
jalistų širdyse visiškai nebū
tų.

Tas viskas yra, ir socijalis
tai atjaučia, bet jie, kaip jau 
sakiau, tėvynę myli ne taip 
kaip visi kiti žmonės, bet so- 
cijalistiškai ir dėlto kitiems vi
siems tėvynės meilės darbuose; 
ir veikimuose iš principo yra 
visur ir visuomet priešingi.

Ir dabar kuomet visi lietu
viai subruzdę stengiasi išgau
ti Lietuvai neprigulmybę, lai
svę, kuomet ant tėvynės mei
lės aukuro taip daug dedama 

. aukų, mūsų socijalistai iš to 
Juvenalio, Livijaus, Lukreti- įnet šaiposi, 
jaus, Luciauo, Cicerono ir Ce- 
zariaus. Didžiai branginti ir 
labai reti Aristotelio ir seno
vės Graikijos veikalai žlugo 
ant visados! O už vis labiau
sia branginti pirmutiniųjų lai
dų šventraščiai, ištisos Bažny
čios istorijų ir pasaulinių tei
sių laidos, garsieji tekstai ir 
rankų raštai didinti ir kant
riai kopijuoti nenuilstančiomis 
pastangomis ir šventa kantry-

Jie norėtų, kad Lietuva ve- 
lik pasiliktų po Rusijos globa 
negu, kad taptų neprigulmin- 
ga.

Ir gal tamstos sakysite, kad 
tuorni socijalistai ir parodo, 
kad jie tėvynės nemyli.

Ne, tas netiesa. Socijalistai 
myli visų pasaulį ir tėvynę tik 
jie tų meilę išreiškia savotiškai 
— soeijalistiškai, taip kaip 
Lenkijos čigonai, juo labiau ar-

DARBININKO ŠVEIKATA.
Bijos žmonės fabrikų ir ne 

iš gero paprastai eina į fabri
kas darbo ieškoti. Vienus bau
gino fabrikų tvarka t. s. disci
plina, kiti fabrikos nemėgia 
papratę dirbti namie, kitus vėl 
fabriką baido savo 
gumu.

Į fabrikas eina 
suvargusių šalių, 
liau nuo kultūros ir pratę ten
kintis bile kuo. Daugumoj at
sitikimų pramonininkai prade
da steigti savo fabrikas mažais 
iškaščiais, gindamiesi nuo iš
laidų visokiu taupumu ir veng
dami dalyką savo įstaigose to
kių, kurie neneša tikro, tie
sioginio pelno. Tokiose fabri- 
kose dažniausia darbo išlygos 
sveikatingumo žvilgsniu susi
daro baisios. Jųjų darbdaviai 
nepaiso, ganydami savo kiše
nes, o ne darbininko sveika
tų, gi darbininkai taip-gi čia 

X reikalavimų nestato, iš mažens

sveikatin-

žmonės iš 
išaugę to-

klį myli, juo jį labiaus bizū
nu plaka', kad greičiau ant jo 
prekėjų susigriebus.

Socijalistai norėtų Lietuvą 
matyt po rusų valdžia dėlto, 
kad iš rusų socijalistų galėtų 
sau biznį padaryti platindami 
Lietuvoje savo socijalistiškas 
idėjas ir mokslų. »

Ar Lietuvai iš tokios socija
listų meilės galėtų būt nauda 
ar ne, tai čia visiškai yra ki
tas dalykas, bet kad socijalis
tai jų soeijalistiškai myli, tai 
tas yra aišku, kaip du ir du 
— keturi. Kur gerai, ten tė
vynė—vra socijalistų obalsis, 
nors jis vienodai tinka ir kapi
talistams, bet, kaip žinoma, 
visuomet dviejose griežtose 
kraštutinybėse radosi kas nors 
tokio ir bendro. Duokim sau 
kad ir tėvynės meilę.

Kapitalistui ten tėvynė, kur 
jo kapitalas ir soeijalistui tė
vynė ten, kur jis pats, nes jis 
pats yra kapitalas (palei so
cijalizmo teorijų) ir jiedu abu
du myli vien tik save, nes abu
du yra egoistai-saumeiliai.

Bet ant pat širdies gelmių tė
vynės meilės ugnelė nors ir la
bai užslopinta rusena, smilksta 
ir laiks nuo laiko apie savo bu
vimą prisimena, jei ne skais
čia tėvynės meilės liepsna, tai 
bent smirdančiais dūmais.

Socijalistai kitiems trukdo 
tėvynę mylėti iš pavydo, kaip 
tie seni kavalieriai, kurie nei 
patys veda, nei kitiems perša, 
arba kaip tie baltieji sutvėri
mai, kurie nei patys ėda nei 
kitiems duoda vien tik su ne
švaria nosimi gerus daiktus 
knaisiodami teršia, arba gadi
na.

Nors socijalistai visų pasau
lį apverstų viršu-n kojomis, 
nors viską išardytų, išgriautų 
sau pasiglemžtų, ir nors dar 
ir tuomet jiems pasisektų są
žinės balsų užslopinti, bet tė
vynės meilės balsų jie užslopin
ti nevalios. Tas balsas šauks 
ir šauks: “Mylėk tėvynę, my
lėk tėvynę.” Ir jie jų mylės... 
tik, duok Dieve, kad tos mei
lės apsireiškimai būtų kultū
riški, ir žmonijai nekenksmin
gi. Ypač mūsų lietuvių soci
jalistų tėvynės meilė kad būtų 
Lietuvai naudinga ir gera.

F. V.

TIESUS KELIAS.
Puikių žiemos dienų, kada 

sniego buvo iki kelių, keletas 
vaikų išėjo į laukus pasivaik
ščioti. Nuėję į miškų pradėjo 
jie žaisti ir vienas iš jų tarė: 
“Draugai, darykime tokį žai
slų; sustokime prie šito medžio 
ir eikime nuo jo iki kitam,— 
pažiūrėsime kuris išeisime tie
siausiu keliu.” Visi jo drau
gai maloniai sutiko ir po va
landėlės pradėjo savo darbų. 
Sunkus tai buvo jų darbas, 
kiekvienas stengėsi kaip galė
damas eiti tiesiau, ir rodėsi, 
kadi eina visai tiesiai, bet kada 
jie priėję prie paskirto medžio, 
pažvelgė atgal, kiekvienas bai-

šiai nustebo,pamatęs, jog kiek
vieno kelias yra išvingiuotas, 
išskiriant vienų.

Kaip tai nelinksma jiems bu
vo, kad jų vieno draugo, buvo 
tiesiausias kelias, visi nekan
triai pradėjo klausinėti, kaip 
jis nuėjo taip tiesiai. Jis at
sakė: “Aš kaip pradėjau eiti, 
žiūrėjau į anų medį ir niekur 
akių neatkreipiau iki pasie
kiau tikslo. Tas buvo mano 
pagelba.” Po valandėlės visi 
išsiskirstė, bet niekaip nega
lėjo užmiršti savo draugo, ku
ris išėjo tiesiausiu keliu.

Pažvelgkim į savo gyvenimų 
ir pamatysime jog mūsų gyve
nimas yra kaip tų vaikų žais
las. Gyvename ir rodos, kad 
einame tiesiu keliu ir geru, 
bet atsižvelgkime, tad pamaty
sime, jog mažai iš mūsų bus, 
kurie išeina tiesų kelia, dau
giausia bus kreivų. Jeigu pa
matysime kurio tiesų kelių ir 
klausime, kaip jis tų padarė, o 
jis atsakys: “Aš visados turiu 
akis atkreipęs prie savo tiks
lo. Jis yra mano vadas, nie
kur ir nieko neveikiu be jo 
pagelbos.” Tokį tai atsakymą 
gautumėm; ir jeigu norime iš
eiti tiesiu keliu, turėkime at
kreipę akis prie Dievo ir dary
kime viską su Jo pagelba: ir 
gale savo gyvenimo pamatysi
me, jog išėjome tiesų kelią, 
beabejonės jis yra taip-gi labai 
sunkus. . •

Mažiukas.

BURLINGTON, N. J.
Čia nedidelis miestelis, lie

tuvių nedaug, tai ir veikimas 
nedidelis. Apskritai imant 
lietuviai santaikoj gyvena, iši-* 
mant būrelį tų, kurie alkūnė
mis barus trina ir save ap-x 
šviestais socijalistais vadina.

Šv. Kazimiero dr-ja gruo
džio 23 d. buvo parengus pra
kalbas. Kalbėjo p. K. Sčesnu- 
levičius. Kalbėjo apie apšvie- 
tų, laikraščius ir apskritai apie 
katalikiškų spaudų. Perser
gėjo nuo bedieviškų šlamštų. 
Prakalbos visiems patiko, ži
noma išimant cicilikėlius.

Senas katalikas.

CLEVELAND, > OHIO.
Beveik stebuklas.

Sausio 20 d. Acjne salėj 2416 
E. 9 St. bus neišpasakytas 
vaidinimas. Scenoj bus persta
toma “Palocius Ežero Dugnuo
se.” Dalyvaus 18 ypatų. E- 
žeras pertrauktas iš Chicagos. 
Ant estrados bus tikras van
denynas. Plauks laivai, nar
dys sirenos ir undinės ir nela
bus paskandys. Be viso to 
grieš L. Sūnų Benas, dainuos 
bažnytinis choras. Visi, kurie 
skaitote šį pranešimų, neužmir
škite apie tai ir kuoplačiausia 
paskleiskite tų žinių tarp savo 
draugų. Pradžia 4:30 vai. po 
pietų. Įžanga 25-35-50c. Ren
gia LDS. 51 kuopa.

Avinėlis.

tūra, nei plačiai paskleista net 
ir gera apšvieta. Civilizacija 
nėra paviršutinis padailini
mas; ji privalo pasiekti pačių 
žmonių širdį. Jos tikras ženk
las yra rūpestis apie biednuo- 
sius ir kentančius, mandagus 
apsėjimas su moterims įr jų 
pagodonė, atviras pripažini
mas žmonių brolystės, neatsi
žvelgiant nei į tautas, nei į ra
ses, nei į parvas, nei į tiky
bas, susiaurinimas spėkos, kai
po valdančiojo veiksnio pasau- 
lėje, biaurėjimasi visu tuo, kas 
žema ir žiauru ir priklu, nuo
latinis pasiaukojimas teisybės 
reikalavimams. ’ ’

Tasai lordas buvo katalikas.

tikusį gyvenamąjį namų paver
čia fabriką. Sustato čia maši
nas. Laikui bėgant darbdaviai 
platina savo biznį, prie senojo 
namo lipdo naujų pastogę ir tt. 
iki gauna vietos ant savo jar
do. Čia nėra daug kalbos apie 
sveikata, bet sukama galvų, 

" _.............................h
kad kartais neprakišti kokioje 
konkurencijoje ir tt. Net di
delių kompanijų statomieji fa
brikai ne visuomet pasirūpina 
darbininkų sveikata ir viso
kiais jai pavojais. Nedideli ir 
tie užrūkę langai, siauros du
rys, dar siauresni laiptai—tai 
dar žymės šiandiena fabrikų 
dideliuose miestuose. Todėl 
stebėties nereikia, kad kilus 
kur gaisrui susigrūdę darbi
ninkai, gyvi dega ir kepasi 
liepsnose, kaip kad p«rnai at
sitiko Brooklyne, N. Y. kokio
je tai didelėje saldainių rodos 
dirbtuvėje. Panašu} atsitiki
mų ne vienas ateini į metus. 
Fabrikas paprastai statoma 
miestų atšlijuose ant kokių 
pelkių, kur suveriama mies
to šiukšlės, ant krfvų visokių 
miazmų. Juose darbininkas 
sukasi prie darbo ! dar parsi-

jau pripratę prie nešvarumo ir 
niekuomet negirdėję apie gy
venimo ar darbo higijenų. Tai
gi ir pasitaiko, kad mūsų žmo- kaip naudingiau bus bizniui.

-• XI r. lrnT>l-Ain n 1gus atvažiavęs čia iš “senų 
kontrų” ir šieč tiek daugiau 
negu tenai apmokamas, eina 
dirbti tokiomis sveikatingumo 
išlygomis, kurių iš tolo bijo 
kiekvienos kitas — vokietys, 
prancūzas ar anglas. Fabrikos 
oras pilnas dulkių, nevalyti 
darbo įrankiai, krūvos viso
kių atmatų po kojų dažnai 
dumblynu virtusių, smarvė ne- 
intaisytų kaip reikia išeinamų
jų vietų, sukimšimas mašinų, 
pačių darbininkų susikimši
mas, stoka šviesos ir tt.—ne 
retai pasitaiko nuolat ir tai to
kiose pramonės šalyse, kur 
daug kalbama apie visokias hi- 
gijenas.

Pats fabrikų statymas ne vi
suomet taikęs prie darbo svei
katingumo išlygų. Ne mažai 
yra atsitikimų, kadi kokį ne

neša namo savo šeimynai, vai- 
kams ir tt.

Reikia manyti, kad ir an
glių kasyklose darbininko svei
katingumui daug ko trūksta. 
Žinant prie ko varosi anglių 
kompanijos abejoti galima, 
kad tenai reikiamojoje tvarko
je būtų vedamas žemės nudžio- 
vininlas, ventelacija, duobių 
ištaisymas, geležinkeliukai, at
ramos ir tt. Paprastai kompa
nijos nesibijo išlaidų apsidrau
sti nuo visokių t. s. fiziškų, tie
sioginių nedateklių, gi į tų vi
sų, kas rišasi su darbininko 
padėjimu jos žiūri lengva šir
dimi, ypač jei darbininkų ne
trūksta ir jei jie patys nereika
lauja, ko reikalauti turėtų.

Ne vien fabriką, bet ir pats 
darbas daro milžiniškų intakų 
į darbininko sveikatų ir jo visų 
išvaizdų. Pielyčių dirbtuvėse, 
fabrikose parcelėninių ir stik
linių išdirbinių, gludintuvėse 
plieno, skaistvario, brangių 
akmenų darbininkai nuolat 
kvėpuoja dulkėmis ir serga 
plaučių ar gerklės ligomis. Tas 
pats dedasi su kedentojoms li
nų, medvilnės, visokių popier
galių ir Skarmalų taršytojais.

Visi čia darbininkai ir darbi
ninkės dirba visokių mikrobų 
garuose, sudarydami pulkus 
būsiančių ir jau gal esančių 
džiovininkų.

Daugiausia darbininkų svei
katai kenkia darbarprie fosfo
ro, gyvsidabrio, švino,, cinko ir 
aršeniko. Veidrodžių dirbtu
vėse vartojama gyvsidabrį. 
Gražūs veidrodžiai eina darbi
ninko gyvybės, kaina. Gyvsi
dabrio nuodai pagauna vidu
rius, išpalengva eina prie dir- 
ksnių. Darbininkas blykšta, 
menkėja ir blogsta. Galvosū
kis ir ausų ūžimas išvaro jį iš 
ramybės tiek, kad kartais dar
bininkas susierzinęs namie ar 
darbe eina iki pasiutimui. Pa
ti liga klaidina pajautimus, 
kūno sąnariai sunkiai juda ir 
stingsta. Veido bruožai iškry
psta ir susidarko. Pasitaiko, 
kad ligonis virsta idijotu. Ly
giai baisūs nuodai fosforo. 
Jais užsikrečia darbininkai 
degtukų dirbtuvėse. Fosforo 
dirbtuvės anot gydytojų gami
na daugiausia liūdnų pavyz
džių žmonių kankynėje.

Atsiminę, kad fabrikose eina 
darbas dažnai karštame ir drė

gname ore, kurio pačiam dar
bui reikia, kurio būtinai reikia, 
atsiminę katilų ūžimų ir maši
nų bildesį, dujas angliarūk- 
šties, kuria kvėpuoja darbinin
kas, kvapsnius prakaituotų 
žmonių ir visokių smarvę kito
kių daiktų, turėsime sutikti su 
tuo, kad ne viena dirbtuvė 
verda gyvu pragaru, kuriame 
kankinasi darbininkų eilės, ne
retai dėlto tik, kad atsirado 
šaka pramonijos ir fabriką iš
dygo savo išdirbiniais vien ga- 
nėdinti išdykusios visuomenės 
visokių madų ir lėbos reikala
vimus.

J. D.

. KAS TAI YRA CIVILI
ZACIJA.

Lordas Ru.ssel iš Killowen, 
buvęs Anglijos vyriausiu tei
sėju šitaip paaiškino, kas tai 
yra civilizacija:

“Kas, po teisybei, yra tikra 
civilizacija! Iš jos vaisių pa
žinsite jų. Nėra tai šalies pla
čios teritorijos, turtai, medžia
ginis perteklius; kų sakau, ci
vilizacija nėra net gausi litera

Suv. Valstijose pečkurių yra 
250000. Tiek jų yra dirbtuvė
se ir garvežiuose. Kasdien jie 
suverčia anglių į krosnis 2.- 
300.000 tonų.

Nuo to laiko, kai Amerika 
stojo karėn, Washingtono gy
ventoji} skaičius pasidaugino 
ant 40.000. Visi šie asmenys 
priimti į visokius valdiškus o- 
fisus.
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Kas girdėti lietuvių kolonijose.
ŽINGEIDŽIOS IR MOKSLIŠ

KOS AL. M. RAČKAUS 
PRAKALBOS.

Omaha, Neb. — Pastarai
siais laikais mūsų kolonijos 
laisvamani ai-taut i įlinkai ir so
cijalistai sukruto girties savo ■ 
laikraščiuose milžiniškais savo I 
darbais. Bet pažvelgus į jų 
draugysčių ir jų vadovų veiki
mų, tai tuojau pastebime, kad 
visa tai garsina, idant priden
gus savo bergždumą. Ir ne- 
prašilenkus su tiesa, galime 
tarti, kad jie veikia prieš Baž
nyčių ir prieš tautų, tad-gi ir 
visas jų veikimas yra laisva
maniškas ir prieš-tautiškas.

Katalikai gi daug nesigiria, 
bet jų veikimas ir darbai paro
do bendro ir nuoseklaus darba
vimosi vaisius. Štai gerb. kun. 
Jurgio F. Jonaičio pastango
mis tapo pakviestas Al. M. 
Račkus, Loyolos Universiteto 
studentas, iš Chicago, III., ži
nomas Amerikos lietuviams, 
kaipo gabus ir garsus kalbėto- 

\ jas, kurs žino žmonių gyveni
mų ir jo reikalus ir draugijų 
veiksnius ir tų viską vaizdžiai 
apipasako-atvaizdina. Jis čia 
kalbėjo tris vakarus. Žmonių 
kas vakarų buvo prisikimšę 
pilnutėlė svetainė. Socijalistai 
taip-gi neatsiliko. Visi ėjo- 
-pludo išgirsti žingeidžių-mok- 
sliškų prakalbų. O kadangi Al. 
M. Račkaus prakalbų turinys 
buvo įvairus, labai žingeidus ir 
moksliškas, dėl to tai stengsi
mės pažymėti bent svarbesnes 
dalis, kuriomis, be abejonės, 
ir kiti interesuosis.

Pirmutinė prakalba buvo 
gruodžio 30 d. 1917 m. Tų die
nų gerb. Al. M. Račkus kalbė
jo nuo 4 vai. po pietų, iki 8:30 
vai. vakare. Jo kalbos turinys 
buvo apologetiškai—socijalis,o 
svarbiausios dalys buvo sekan
čios:

1) Ar krikščionija yra tam
sos skleidėja, progreso stabdy
to ja ir civilizacijos griovėja?

Gerb. kalbėtojas užreiškė, 
kad ne! Ir dėl ko-gi? Dėl to, 
kad: a) Katalikų Bažnyčia to- 

‘ bulino muzikų, dailę ir litera
tūrų, ant kurių remiasi viso 
pasaulio mokslas, kultūra ir ci
vilizacija. Ir darodė—suteikė 
pavyzdžius-faktus, pažymėda
mas nuveiktus darbus: Rafae- 
lio, Mikolo Angelio, popie
žiaus Gregoriaus ir d. k., b) 
Katalikų Bažnyčia deda pama- 
tan Dorų ir Dešimtį Dievo Pri
sakymų, be kurių civilizacija 
negalėtų gyvuoti ir plėtoties.

2) Socijalizmas griauja ci
vilizacijų, mokslų ir kultūrų 
dėl to, kadi: a) nepripažįsta 
Augščiausios Esybės ir jokios 
doros, b) Savo ‘moksle” mo
kina visuomenę neapykantos, 
vieton artimo meilės. Tiki į 
kruvinų revoliucijų (žmogžu
dystę!) ir tuomi mindžioja Die
vo prisakymų: “Neužmušk.” 
c) Skleidžia idėjų laisvosios 
meilės (paleistuvystė!). Min
džioja tuomi Dievo prisakymų: 
“Nesvetimoteriauk.” Paleistu
vystė darbininkų luomui atneš
ti laimės negali, nes paleistu
vystė (laisvoji meilė, kaip so
cijalistai sako) yra tai šaltinis 
ligų, bėčfų, skurdo, ašarų ir tt. 
Paleistuvystė slopina žmonijos 
intelektų, pripildo bepročių 
namus, o kadangi mokslo ir ci
vilizacijos pažanga remiasi ant 
protavimo, tai laisvosios mei
lės šalininkai (socijalistai) yra 
progreso stabdytojai ir civili
zacijos ardytojai, griovikai.

Antroji prakalba buvo gruo
džio 31 d. 1917 m. ir kuri tęsė
si nuo 8 vai. vakare, iki 12:15 
vai. nakties. Gerb. prelegentas 
kalbėjo tų vakarų dviejose te
mose. Pirmosios gi temos tu
rinys buvo šis:

Ar žmogus yra Dievo su
tvertas ar sulyg beždžionologų 
iš beždžionės išsivystė?

Gerb. Al. M. Račkus vaiz
džiai nurodė beždžionologų 

* klaidas, pasiremdamas sekan
čiais argumentais: a) Rasių 
skirtumai paeina nuo klimato 
ir maisto; b) Filologijos moks
las prirodo, kad visos tautos ir

diktas XV-tasis meldžiasi pats 
ir katalikams liepia melsties, 
kad Dievas atitolintų šių karę. 
Siunčia aplinkraščius visoms 
valstijoms; maldauja kaizerio, 
karalių, prezidentų, kad tai- 
kintūsi. Ar tai tas visas reiš
kia, kad Katalikų Bažnyčia 
trokšta karės?!

2) Klausimas. Ar ne dva- 
siškija nuslopino Lietuvų?

Atsakymas. Jeigu ne dvasiš- 
kija, tai Lietuva senai jau bū
tų žlugusi. Atskleiskime la
pus lietuvių literatūros istori
jos, kuomet Rusija uždraudė 
lietuviams spaudų (čia plačiau 
pagvildenta, kų Lietuvių tau
ta turėjo tais laikais). Kas ra
šė knygas-knvgtles, kas gaivi 
no tautiškąjį lietuvių susipra
timų—ar ne kunigai: Strazde 
lis, Juškevičius, Vienožinskas. 
vyskupas Baranauskas ir dau
gybė kitų. Jeigu ne tas did
vyris, vyskupas M. Valančaus- 
kas, kurs išmokino Lietuvų 
skaityti, kas-žin, ar mūsų soci
jalistai bei laisvamaniai bemo
kėtų savo raštų paskaityti? 
Kas dabar gaivina lietuviuose 
tėvynės meilę,—ar ne Mairo
nis, Margalis, M. Gustaitis, A. 
Jakštas, Vaišgantas, Uosis, J. 
Kmitas ir daugybė kitų. Kas 
jie: ar ne lietuviai kunigai? 
(Čia išvardyta kiekvieno pa
vardės). Kas steigia “Saulės” 
mokyklas, “Žiburio” progim
nazijų ir kitas apšvietos įstai
gas? Kur jūsų laisvamanių ir 
socijalistų mokyklos, autoriai? 
(Triukšmingas delnų plojimas 
pasipylė, o socijalistai buvo 
nuraudę, laisvamaniai gi rau
kėsi).

3) Klausimas. O kas buvo 
Dr. V. Kudirka, tas genijus, ar 
ne laisvamanis? (Čia gerb. Al. 
M. Račkus prašė daugiau duo
ti pavyzdžių, bet laisvamanis 
pasakė, kad vieno bus gana).

Atsakymas. Brolau, pra
šiau daugiau duoti pavyzdžių, 
bet neduodi. Nenusigųsk, ger-

kalbos paeina iš vienos kalbos 
t. y. iš vienos šeimynos. Tai
gi, ta pirmutinioji šeimyna ir 
buvo ne kaš kitas, kaip Ado
mas ir J ieva.

Darvino mokslų visiškai su- 
I kritikavo ir beždžionologų 
j burnas uždarė ant visados, 
i priparodydamas moksliškais 
1 argumentais apie sielos ir Die
vo buvimų labai aiškiai ir vi
siems suprantamai.

O antrosios temos turinys 
buvo sekantis: — Kaip page
rinti darbininkų būvį? Gerb. 
kalbėtojas labai kritikavo ka
pitalistų systemų ir nurodė, 
kad kapitalizmo priežastis yra 
tai stoka doros ir bedigvybė. 
Be Dievo meilūs negali būti ar
timo meilės.

Soeijalizmą pastatė toje pa
čioje šviesoje, kaip ir kapita
lizmų, nes socijalizmas pama- 
tan deda bedievybę (materija 
lizmų).

Socijaližmo klaidos kuoaiš- 
kiausia buvo nurodytos ir vi
sai sutriuškintos. Po to gerb. 
Al. M. Račkus aiškiai ir vi
siems suprantamai priparodė, 
kad vien Krikščioniškoji De- 
mpkratija tegali pagerinti dar
bininkų luomų.

Šių dviejų temų turinys y- 
pač patiko visiems, net ir so
cijalistai buvo patenkinti ir 
gausiai plojo rankomis.

Trečioji ir paskutinė gerb. 
Al. M. Račkaus prakalba atsi
buvo šių Naujų Metų dienoj, 
sausio 1 d. ir kuri tęsėsi nuo 3 
vai. po pietų, iki 8:30 vai. va
kare. Prakalbos turinys buvo 
temoje:

Branginkime laisvę.
Gerb. kalbėtojas nurodė, kad 

krikščionija panaikino vergijų. 
Kur laisvė gyvuoja, ten moks
las, kultūra ir civilizacija plė
tojasi pasekmingai, ten ma-, biamasis, kad ir Dr. V. Kudir- 
žiau skurdo. Palyginimuose Į ka buvo katalikas, mirė susi
davė pavyzdžius, palyginda- vienijęs su Dievu, palaidotas 
mas Rusiją ir Turkijų su Ame- ant katalikiškų kapinių ir ant 
rika, Vokietija, Belgija ir ki-j jo kapo stovi kryžius. Bažny- 
tomis šalimią. I

Socijalizmas, jeigu kada į- 
vyktų, tai panaikintų laisvę— 
a) Tikėjimo; b) spaudinto žo
džio (nebūtų privatiškų spaus
tuvių) ; c) ypatos (priverstų 
dirbti prievarta visame kame). 

Kur socijalistai ir bedieviai 
gauna viršų, ten vergija įvyk
sta; pavyzdžiai: a) Paryžiaus 
Komuna; b) Meksika ir d. k.

Toji paskutinė diena ypač 
buvo karščiausia bedieviams.

Visų prakalbų tėmij. turinys 
buvo nuosekliai išdėstytas ir 
kiekvienas dalykas plačiai ap
kalbėtas. Kiekvienų dienų pra
kalbos tęsėsi virš keturių va
landų. Žmonės gi noriai klau
sėsi ir vis reikalavo, kad gerb. 
Al. M. Račkus dar daugiau 
kalbėtų.

Išrodyta taip-gi daug kitų 
socijaližmo teorijos klaidų. Y- 
patiškų užgauliojimų vengta. 
Žmonių, ypač Naujų Metų, pa
skutiniame prakalbų vakare 
buvo daugiausia. Socijalistai 
ir laisvamaniai į prakalbas at
silankė beveik visi, kurie kas 
vakarų po kiekvienai prakal
bai davė daug įvairių klausi
mų, tarp kurių buvo daug juo
kingų, kvailų ir taip-gi gan 
rimtų klausimų, į kuriuos gerb. 
kalbėtojas atsakinėjo mokslu 
paremtais faktais. Iš svarbes
nių klausimų ir atsakymų pa
minėsiu nors tris sekančius:

1) Klausimas. Kas sukėlė šių 
katastrofų Europoje, ar socija
lizmas ar krikščionybė? Juk 
Katalikų Bažnyčia egzistuoja 
virš devyniolikos šimtmečių.

Atsakymas. Iš principo Ka
talikų Bažnyčia yra priešinga 
neteisėtam kraujo praliejimui 
visuomet. Šių karę sukėlė ne 
krikščionija, bet ištvirkimas 
turtuolių, godulystė, vienu žo
džiu sakant, materijalizmas; 
pradinė kibirkštis šios karės 
buvo tai tas anarchistas, kurs 
nužudė Austrijos sosto įpėdinį. 
Katalikai nenori kraujo pralie
jimo ir trokšta taikos. Kata
likų Bažnyčios galva, popie
žius Pijus X-tasis mirė iš šird
gėlos, kad brolis brolį žudo 
šioje karėje. Popiežius Bene-

i
I
I
j čia'bedievį juk nepriihitų į sa
vo kapines. (Triukšmingas del
nų plojimas).

Tai-gi, laisvamaniai, 
lite niekuom pasigirti, 
katalikai nesigiriame 
nuopelnais, bet parodyti faktų 
daugiau galime.

Įvairių klausimų ir žingei- 
džių-moksliškų atsakymų daug 
buvo, į kuriuos gerb. Al. M. 
Račkus moksliškai atsakinėjo. 
Juk viską surašyti negalima, o 
antra perdaug vietos paimtų.

Gerb. Al. M. Račkus, kaip, 
iš visko matyti, yra geras da
lykų žinovas, nuoseklus socijo- 
logas ir psichologas. Prie to- 
gi gabus kalbėtojas. Socijalis- 
tams ir laisvamaniams davė 
tiek mokslo ir supratimo, kad, 
jeigu turėtų sveiką protą, lik
tų gerais ir naudingais žmonė
mis. Vienok, galima sau ma
nyti, kaip jie kasosi į pakaušį 
kokiu būdu reikės parašyti kų 
nors priešingo į savo spalvos 
laikraščius ir kur suradus kokį 
nors žmonių mulkintojų, kad 
parsikvietus už kalbėtoją.

Bet-gi, “ponuliai,” ne jums 
turėti tokius gabius kalbėtojus 
ir gerus vadovus, kaip kad tu
ri katalikai!

Aks-Ar-Ben'ietis.

nega- 
Mes 
savo

SPRINGFIELD, MASS.
Sausio 3 d. L. V. 48 kp. lai- 
metinį susirinkimų. Visų-kė 

pirma nutarta iš iždo paaukoti 
$10.00 Kalėdinian fondan.

Po tam prasidėjo rinkimas 
naujos valdybos sekantiems 
metams. Pateko sekanti . as
menys: Pirm.—A. GIemža,var
gonininkas, pagelb.—St. Petro- 
kas, nutar. rašt.—Pr. Krasaus- 
kis, fin. rašt.—K. Kuperienė, 
ižd.—V. Ryšutauskis, ižd. glo
bėjai—E. Sugintaitė ir L. Ga- 
balis.

Kadangi valdybon pateko 
veik visi susipratę ir darbštūs 
nariai, o ypatingai pirminin
kas, tai tikimės, kad šiais 1918 
m. nuveiks daug naudingo ir 
prakilnaus darbo.

Vieversėlis.

MONTREAL, CANADA.
Po Kalėdų, lietuvių mokyk

lų vaikai sutaisė vietinei kolo
nijai gilaus pasigėrėjimo vaka
rą, sulošdami lietuvių salėje 
“Betlejų.” Aniolas—Dubaus- 
kiutė savo dvasios kilnume, E- 
rodas—Bobinas savo despera
tišku žiaurumu, Giltinė—savo 
pritaikintais gestais ir apsuk
rumu, tiesiog žavėtinas scenas 
iššaukė. Visiems senovės is
toriški kostiumai ir tais laikais 
priimti tarpe žmonių judėji
mai, žmonėms labai artimų 
tuolaikiniam gyvenimui -vaiz
dų atmušė.

Čia vėl piemenėlių ir aniolų 
giesmės, taip-gi taukiai į tar
pus lošimo įspraustos keturiais 
balsais lietuvių choro kalėdi-' 
nes giesmės. T 
orkestrai pritariant tikrų dik- 
tokos operos paveikslų atlošė.

Visi mes dėkingi esafn už 
taip malonios atminties sutai- 
symų.

WORCESTER, MASS.
Moksleivių vakaras.

Suėjo du metu kaip čia gy
vuoja A. L. R. K. Moksleivių 
1.4-ta kuopa. Per tų laikų kuo
pa darbavosi kiek galėjo prisi
dėdama prie visokio svarbes
nio veikimo——kaip tai Spau
dos Savaitės, Tautos Fondo ir 
tt. Taip-gi nors ir neskaitlin
gi būdami, moksleiviai suren
gė du vakaru, kurių pelnai bu
vo girdėti,kad moksleivių ruo- 
Fondams.

Sausio 3, 1918 buvo trečias 
moksleivių vakaras kaipo dvie
jų metų sukaktuvės.* Nors bu
vo girdėt kad moksleivių ruo
šimas bus veltui, nes buvo di
delės prakalbos ir šokiai ke
lios dienos prieš tai, - bet vis- 
tiek kuopa stengėsi išgarsint.

WORCESTER, MASS.
Moterų Sąjungos balius.
Sausio 5-tų d. atsibuvo L. R. 

K. Mot. Są-gos 5-tos kuopos 
kepurių balius (šokiai) ant 
Father Mathew’s svet. Bu
vo skirta trys dovanos už ke
pures. Pirmų dovanų laimėjo 
E. Baltrušaičiutė už juokin
giausių skrybėlę, (šita p-lė vi
suomet atsižymi ant maskara- rūpesčių ir sielvartos apsirgo 
dų su savo juokingais drabu- ir atgulė į lovų. Skurdas ir 
žiais). Antrų dovanų gavo O. alkis užviešpatavo jų name-
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Jaunimo Darželis.
LAIŠKAS Į DANGŲ.

Viename dideliame mieste 
gyveno dievobaiminga, bet ne
turtinga šeimyna. Vienų sykį 
ištiko jų nelaimė. Tėvas tapo 
sunkiai sužeistas, o motina iš

Vasiliauskaitė už gražiausių 
skrybėlę, trečių dovaną kurį 
buvo paskirta p-nios V. Liut- 
kevičienės, laimėjo E. Mačiu- 
liutė, kuri taip-pat turėjo gra
žių skrybėlę.

i Sujungi etės mat gerai dar- 
„ buojasi — pasistengė surengti

v“?: kepurių baliTO kurio Pelnas
’1 spėjama bus nemažas nes apie 

400 žmonių atsilankė.
Iš Vyčių veikimo.

Sausio 26 d. L. Vyčių 26 kp. 
rengia šokius ant Father Mat- 
hew ’s svetainės. Visi laukia su 
dideliu žingeidumu nes pirmu 
kart grieš Vyčių nesenai su
tvertas benas.

Vyčių choras auga kaip ant 
mielių. Ant kiekvienų repeti
cijų, kurios atsibūna ketvergo 
vakarais, prisirašo daugiau na
rių. Dabar chorą veda p. A. 
Visminas.

Girdėties kad Vyčiai rengia 
įsteigt vakarinius kursus, kuri 
būtų mokinama lietuviškos, 
angliškos kalbos ir tt. Bravo 
26 kuopos Vyčiai!

Krivaitė.

/

' NEW HAVEN, CONN.
Sausio 6 d. T. Fondo 58 sk. 

turėjo metinį susirinkimų. Ap
kalbėjus nekuriuos dalykus, 
nutarta užstojus Naujiems Me
tams varyt smarkesnę agitaci-

Atėjus, vakarui net nustebo] rinkime aukų. Tam reika-
pamatę kiek žmonių susirinko 
nors ir šaltas oras buvo ir sni
go.

P-as A. Visminas mūsų nau
ja- vargonininkas, atidarė va
karų su gražia prakalba ir ve
dė viso vakaro programų. To
liaus kalbėjo O. Vasiliauskai
tė apie kuopos stovį. Vėliau 
kalbėjo V. Bacevičius ir P. Ja
kaitis.

Galop prasidėjo teatras 
“Grafas kaimiečio bernu.”

Lošiinas, aplamai imant, pa
vyko gerai.

Daug pasidarbavo prie va
karo surengimo vietinis vargo
nininkas A. Visminas, kuris la
bai prijaučia moksleiviams ir 
darbuojasi su visa širdžia dėl 
TO-

Pelnas to vakaro buvo skir
tas dėl Kalėdinio ir Kolegijos 
fondų.

lui išrinkta agitatoriai: J. J. 
Mačiulaitis ir V. Zavorskas.

Bėgyje 3-jų mėnesių skyrius 
sudarė $325.

Tikimės, kad su Naujais 
Metais daug daugiau atsiras 
tėvynės šelpėjų.

Rašt. J. J. Mačiulaitis.

CICERO, ILL.
Per amžius skriausti darbi

ninkai ant- galo pradėjo pabus
ti, ir kovoti už savo gerbūvį or
ganizuotu būdu. Lietuviai ne
atsiliko nuo kitų. Jie net su
sitvėrė organizacijų, pritaikin
tų prie savo tautiškų aspiraci
jų-

Aš.

RUMFORD, ME,
Čionykščiai raudonkakliai 

prisigėrę bolševikų dvoko, jau 
iš proto “mufinasi.” Kur tik 
lietuviai kų surengia, tai jie 
ten savo purvinų veidų parodo, 
vis kelia netvarkų.

Sausio 6 d. šv. Roko salėje 
jie buvo surengę spyčius. ži
noma neužsimokėtų apie tai 
rašyti, bet pažymėtina tas, 
kad šaukė, jog Lietuvai nerei
kia neprigulmybės, o jungtis 
prie Rusijos. Jie turbūt tiki
si, • kad caras sugrįš. Tai da
bar mokinasi “Bože caria 
chrani” giedoti ir valkioda- 
miesi po namus rėkia, kaip 
galvijai.

CICERO, ILL.
LDS. 49'kp. gruodžio 30 d. 

laikė priešmetinį susirinkimų. 
Tarpe kitoko nutarė vakarų 
surengti Streikierių Fondui. 
Rinko iš dalies ir valdybų dėlei 
sekančių metų. Pirmininkui, 
p. St. Daunorui neapsiimant 
pasilikti, išrinkta P. Zdankus, 
jo pagelb. p. J. Šliogeris. Dė
lei kokių ten priežasčių kiti 
valdybos nariai bei narės ne
atėjo ant susirinkimo. Užtai į 
tas valdvietes ir rinkimai ati
dėti ant sekančio susirinkimo. 
Dabar laukiama ateities.

Cicero Koresp.

Rumfordietis.

CLEVELAND, OHIO.
Sausio 6 d. L. V. 25 kp. tu

rėjo gražų vakarų. Vaidinta 
‘ ‘ Medicinos Daktaras. ’ ’ Dek
lemavo p-lė O. Baltrušaičiutė 
ir p-lė B. šerkšniutė. Dainavo 
Vyčių choras p. V. Greičiaus 
vedamas. Žmonių buvo daug 
ir visi tapo patenkinti progra
mų.

Sausio 7 d. Vyčių kp. turėjo 
susirinkimų. Visi imasi darbo. 
Pernai teatralį skyrių vedė p. 
M. Šimonis. Dabar jam talkon 
pridėta Jonas ir Adolfas Kano- 
verskiai, abu pasižymėję vei
kėjai scenos dirvoj.

Avinėlis.

GRAND RAPIDS, MICH.
Sausio 6 d. Moterų Sųjungos 

kuopa buvo surengus pramogų. 
Vaidinta “Gudri našlė” ir 
“Dvi kmutės ant gatvės.” Tas 
buvo bažnytinėj salėj. Grojo 
lietuvių benas. Žmonių buvo 
labai daugi Lošėjai atliko sa
vo roles labai gerai. Pramoga 
pasisekė.

liuose. Vaikučiai verkšleno irI t
meldė duonos. Vyresnioji-gi 
mergaitė, kuri lankė mokyklą, 
užsiliko vienų dieną viduje, 
kad paduoti bent vandens sa
vo tėveliams. Visa išalkusi, o 
nieko nėra. Kų-gi čia daryti? 
lų pradėjo mąstyti ir jai prisi
minė, kaip Sesuo Raimunda 
mokykloje kalbėdavo, kad vi
suose reikaluose ir nedatek- 
liuose, reikia būtinai kreip
ties prie Dievo ir melsti Jd.pa- 
jelbos.

— A-a,—tarė sau,—matutė 
kartais liepdavo parašyti laiš
ką pas krikštąmotinėlę, tai-gi 
ir aš padarysiii taip-pat; imsiu 
ir parašysiu laiškųjį Dangų, o 
gailestingas Dievulis, be abe
jonės, išklausys mano meldi
mą; popierio turiu ir plunks
nų turiu, tiktai reikia sėstis ir 
parašyti.

Ir parašė laiškų. Jame bu
vo meldimas, kad Dievas su- 

| teiktų sveikatų tėvuliams ir, 
i kad prisiųstų duonos jai ir bro- 
lyčiams. Po to nubėgo į šv. 
Kryžiaus bažnyčių ir pamačiu
si skarbonką, pamanė, jog tai 
yra dėžutė laiškams ir aplin
kui apsidairiusi, kartais ar ne
siranda kas, norėjo jau įmes
ti laiškų. Bet tuo tarpu pasi
kėlė koki tai iškili moteriškė, 
labdarybės narė, kuri rengėsi 
apleisti bažnyčių ir pamačiusi 
kūdikį, užklausė, kų nori da
ryti. Mergaitė, netikėtai už
klupta, persigando ir pradėjo 
verkšlenti, apsakydama apie 
viską ir parodė laišką.

Moteriškė,- jų’paguosdama, 
suramino ir prižadėjo pasiųsti 
laišką sulyg nurodyto antra
šo.

— Bet,—perspėjo,—ar para
šei kur ir kam turi būti duo
tas atsakymas?

•— Ne,—atsakė mergaitė.— 
Bet, pamenu, kad geroji Sesuo 
Raimunda mokslainėje moki
no, kad Dievas žino viską.

— Taip; geroji Sesuo Rai
munda mokino tiesos: Dievas 
žino viską. Bet-gi, gr žinos tas, 
kurs turės duoti atsakymų?

Ir mergaitė tiksliai apsa
kius, kur gyvena jos tėveliai, 
patenkinta, parbėgo pas ser
gančius tėvukus. Ant rytojaus, 
atsikėlusi anksti rytą, rado 
prie durų pilnų karbinę sukne
lių, drapanų, duonos, cukraus 
ir pinigų; viskas buvo tvarkiai 
sudėstyta, o karbinės apačioje 
radosi laiškutis nuo Dievo su 
atsakymu. Netrukus pasirodė 
ir gydytojas apžiūrėti ir su
teikti gyduolių sergantiems tė
vukams.

Taip tai pasiekė Dangų iš- 
tikrųjų ne laiškas, bet jo turi
nys, kurį Dievas išklausė per 
vieną tikinčiųjų Jo garbintojų 
ištikimąjį.

BUVO ĮGRASINTAS.
Pas Baužų Adomukų buvo 

parvestas gydytojas. Vaikelis 
labai susirgo.

Gydytojas apžiūrėjęs Ado
mukų, liepė iškišti liežuvį i- 
dant galėtų persitikrinti kas 
per liga yra.

Adomukas nenorėjo sutikti 
parodyti liežuvį. Jis sakė:

— Ponas gydytojau, daryk 
kas tau tinkama su manimi, 
bet liežuvio neparodysiu.

—- Kodel-gi vaikeli, — pa
klausė gydytojas.

— Negaliu, ir bijausi, — at
sakė vaikas.

— Ko-gi tau bijotis, aš lie
žuvio nenuplausiu, — ramino 
vaikų gydytojas.

O kas gali atspėt, kad ne- 
nupiautum. Mama man žadė
jo du sykiu nupiauti, o vienų 
sykį gavau skaudžiai plakti 
už parodymų liežuvio. O aš 
tuom syk jai prisižadėjau, kad 
jau niekam daugiau nerodysiu 
liežuvio.

J. V. K...s.

MALDA UŽ TĖVYNĘ.
Dieve galingas,
Tėve meilingas,

Globoj’ mus savo laikyk!
Vargus nelaimes,
Vaidus ir barnius'

Sodžiuose mūsų naikink!
Mūsų tėvynei,
Brangiai gimtinei

Laimės saulę suteik!
Krašto liuosybės,
Mokslo teisybės

Mums jau labai senai reik.
Darbe vienybė,
Varge kantrybė

Težydi mūsų tarpe!
Meilę-gi šventų,
Širdis te junta

Ir džiaugias atradus Tave! 
Ranka.

PELIUKĖS.
Jauna peliukė, .mažai dar 

pasaulio mačiusi, žmonių pa
pročių nežinojo. Sykį klausia 
senės pelės:

— Pasakyk man, motin, ko
dėl mūsų ūkininkas toks šykš
tus. Rodosi, jam didelio blo
go mes nedarome, o jis ant mū
sų toks piktas, muša, gaudo, 
spaudžia ir katėmis naikina. 
Už ką-gi jis mus taip baisiai 
persekioja. Juk mums mažai 
ko reikia; kokio mėsos spir- . 
gučio, žvakės galiuko, dviejų 
trijų grūdelių, jei dar kiek 
pieno ir užtenka — jau mes 
sočios.

Senė pelė išklausius visko, 
nusišypsojo ir tarė:

— Gerai sakai. Juk mums 
kiekvienai atskirai nedaug 
reikia. Bet atsiminkie, kad* 
mūsų daug yra.

J. V. K...S.

SAULĖ IR MEILĖ.
Naktis žib’ tūkstančiais akių, 
Diena-gi vienų tur’;
Bet saulės nėr, ir va, gamtoj 

Viena tamsa visur.
Protas žib’ tūkstančiais akių, 
O meilę vienų tur’;
Bet meilės nėr, gyvybė gęst’, 

Ir nuobodu yisur.

M. K.

WATERBURY, CONN.
Visi mokyklon.

Šv. Juozapo parapijinėj se
noj mokykloj atsidarė lietuviš
kos ir angliškos kalbos kursai. 
Tai-gi visi naudokitės proga, 
bemoksliui šių gadynę yra gė
da. Paskui jie bus paniekini
me. Proga yra mokytis, tai ir 
mokykis, nebūk užaušėlis. Tie, 
kurie skaito šiuos žodžius be 
abejonės yra prasilavinę. Tai 
jie turi pasidarbuoti tarpe sa
vo brolių bemokslių ir raginti 
juos eiti mokytis. Raginkite.

Rengėjai.

A. Matutis. 3.

------ --------

METŲ DALYS.
Jau saulutė kaitresnė
Ir dienelė ilgesnė, 
Sniegų vėjas lauk varo... 
Taip, kuomet pasidaro?

Pavasaryje.

Noksta varpos laukuose, 
Daug jau šieno skuniose, 
Rugiapjūtė mums dera... 
Taip kuomet pasidaro?

Vasaroj e.

Vėjas, medžiai nuplikę, 
Girių paukščiai pakrikę, 
Daug jau vaisiaus yr’ gero...
Taip kuomet pasidaro?

Rudenyje.

Sniego, ledo begalo,
Ir upeliai užšalo,
Nuogas miškas už dvaro... 
Taip kuomet pasidaro?

Žiemoje. 
Ksav. Vanagėlis.

O GAL IR ATSPĖTAS 
PANAŠUMAS... \ /

Mažasis Pempiukas sykį 
klausė savo tėtuko:

— Kas tai yra, telefonas, — 
kad jį visur garbavoja?

— Tai tokia prietaisa, vaike
li, su kuria gali kalbėti labai 
greit ir toli,—pasakė tėvas. *

— Gerai, tėtuk, tokių prie
taisų turėti?

— Žinoma,—atsakė tėvas iš
didžiai.

— Tai mūsų teta ir-gi “te
lefonas”?..

— Kodėl taip sakai, vaike
li?

— Nugi, vakar tėtukas kal
bėjai į mamų, kad, mūsų tetai 
kų tik pasakai, tai tuoj visas 
svietelis žino, j

— Tai, sakiau. Bet didelis 
skirtumas tarpe tetos ir “tele
fono.” Telefonų jei nenaudo
si, jis tyli, ir tyli. O teta zur- 
za ir zurza.

J. V. K...s,
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Vietines žinios
NUO ADMINISTRACIJOS.

“Darbininko” ofisas page
dėliais ir seredomis atdaras 
nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro.

Utarninkais ir ketvergais 
nuo 8 vai. ryto iki 6:30 vai. va
karo.

Subatomis nuo 8 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

Kadangi dabartiniu laiku vi
sos įstaigos delei stokos anglių 
trumpina valandas, tai ir mes 
turime tą daryti.

Prašome visų mūsų prietelių 
ir rėmėjų su visokiais reika
lais kreiptis nurodytomis va
landomis.

“Darbininko” Admin.

Sausio 15 d., utarninke bus 
generališka repeticija Piln. 
Blaivininką rengiamo teatro 
‘ ‘ Palocius ežero dugnuose. ’ ’ 
Kviečiami visi aktoriai atsi
lankyti j repeticiją, nes laiko 
jau mažai, o aktorią daug, to
dėl rengkimės prie darbo. Pra
sidės repeticija 7:30 vai. vaka
re bažnytinėje salėje.

Režisieriai.

CAMBRIDGE, MASS.
Iškilmingos vestuvės.

Sausio 13 d. Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švenčiausios 
Bažnyčioje, kun Fr. Juškaitis 
neatmezgamu ryšiu surišo p. 
Petrą Antanaitį su p-le Amili- 
ja Geniute. Abu paeina iš Pa
nevėžio, Kauno rėdybos. Jau
navedžiai labai pavyzdingai 
prisiruošė prie Moterystės Sa
kramento atlikdami išpažintį 
ir kitus Šv. Bažnyčios reikala
vimus. Laike §liūbo bažnyčio
je visos šviesos degė. Lai jau
nai porelei būna visad šviesus 
ir linksmas gyvenimas.

Rep.

WILKES-BARRE, PA.
Sausio 6 d., 1918 m. šv. Tre

jybės choras parapijinėje sve
tainėje turėjo surengęs vaka
rą. Žymiausia programo dalis 
buvo operetė “Kaminakretis 
ir malūnininkas.”

Veikalo muzikališkas dalis 
išpildė bei pritarė orkestrą va
dovaujant vietiniam vargoni
ninkui p. J. Stulgaičiui. Lošė
jai ir-gi visi roles atliko gerai. 
Choras sudainavo Amerikos 
Himną. “Kregždelė,” duetas 
dainavo p-lė J. Augiutė ir p. 
J. Kamarauskas.

Pirm perstatymo minėto vei
kalo buvo pakviestas kalbėti 
kun. J. Miliauskas iš IVanamie 
lietuvių parapijos klebonas. 
Kalbėjo apie dailę, tik gaila, 
kad vakaro vedėjas kviesda
mas kalbėtoją nepriminė kaip 
ilgai gali tęsti savo kalbą. 
Kuomet atėjo laikas kalbėtoją 
perstatyti, priėjęs vedėjas pa
klausė “Ar ilgai.gerb. kunigė
lis manai kalbėti ? ” — “ Trum
piausia pusantros valandos, ’ ’ 
—atsakė kalbėtojas. — “Ilgiau 
negalite kalbėti, kaip 20 minu- 
tų,”—atkirto vakaro vedėjas. 
Po derybų—kalbėtojas turėjo 
nusileisti. Tokis pasielgimas 
labai nemalonus kalbėtojui.

Turiu pažymėti, kad laike 
programo nebuvo ramumo. Bet 
ar-gi galima tikėtis ramumo, 
kad patys choristai užmiršta, 
kur esą? ar svetainėje ar kur 
gatvėje. Pastebėjau choris
tes, kurios šiame programe 
dalyvavo prie choro, o laike ki
tų programo dalių nuėję nuo 
estrados it užsukti gramafonai 
publikai ramybės nedavė.. .

Publikos buvo pilnutė sve
tainė. Matyti, kad wilkes-ba- 
rrieeiai myli dailę. Taip-gi ne
mažiau reikia mylėti ir tvarką. 
Atsiminkime, ką kalbėtojas 
patėmijo: “Sunku yra kalbėti, 
kuomet visi sykiu kalbame.”

Mažiukas Vincukas.

Jonas Stankūnas būna net na
riu Esperanto propogandos ko
miteto. Gi dabar toj pačioj 
vietoj, 706 Reformed Church 
Bldg., 15-th ir Rače sts., Phi- 
ladelphia, Pa. bus panašūs su
sirinkimai kiekvieną pirmą su- 
batą mėnesio, vakare.

Buvęs.

Laikraštis “Darbininkas” 
privalo rastis kiekvieno lietu
vio darbininko stuboje.

PRISIDĖKITE PRIE SU
RADIMO 5000 NAUJŲ SKAI
TYTOJŲ “DARBININKUI.”

Įg^=“DARBINTN'KAS” Metams..................................$3.00
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.
(^^“DARBININKAS” Metams................................$3.00
LIETUVIŲ darbininkų kalendorius dykai.
Jg^=“DARBININKAS” Metams................................$3.00
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.
(^“DARBININKAS” Metams................................$3.00
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.
(^"“DARBININKAS” Metams................................$3.00
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.
(^“DARBININKAS” Metams................................ $3.00
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.
(^“DARBININKAS” Metams................................ $3.00
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS DYKAI.

P. S. Užsienyje, Bostone ir apielinkgje “DARBININKAS” 
metams $4.00.

“DARBININKAS"
242 II'. Broadway, South Boston, Mass.

LINKSMAS VAKARAS!

Teatras ir Balius
Lietuvių Darbininkų Są-gos 51 kuopos 

SAUSIO-JANUARY 20 DIENĄ 1918 M.

Germanijos Svetainėje
CLEVELAND, OHIO.2416 E. 9 STREET,

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiąsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

Už vieną sykį 50c.
9 9

9 9

” 75c.
” $1.00

du 
tris

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W Broadway, 

SO BOSTON, MASS.
------o------

REIKALINGA
Jaunas vyras arba mergina 

mokintis arba mokanti spaus
tuvės darbą.

Jeigu atsišauks mėgina, tai 
darbas prie INTERTYPE.

Atsišaukite prie
“Darbininko” Admin., 

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

, Reikalingas vargonininkas 
lietuvis kurs galėtą vesti cho
rą ir mokyti vaikus. Alga nuo 
$50-$60 ant mėnesio apart in- 
eigą. Atsišaukiant antrašas:

Kun. V. Matulaitis, 
SILVER CRECK, PA.

| SIMON F. PAUXTIS
[J Attorney-at-law
j [LIETUVIS ADVOKATAS

ii 
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i!
i!
ii
i!
ii
»

Pabaigęs mokslą Pensilvanijos 
univeristete.

Užsiima varymu provų visuose 
teismuose.

Land Tltle Bulldlng, 
Broad & Chestnut St. 

bele phone:
Offlso — Spruce 2290. 
Namų — Tloga 4442 J. 

1212 W. ERIE AVĖ. 
PHILADELPHIA, PA.

922
JK 
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J! 
f!

L. D. KALENDORIUS 
DYKAI.

Jeigu nori gauti Lietuvių 
Darbininką Kalendorią 1918 
m. dykai, tai nieko nelaukda
mas siųsk $3.00 už prenumera
tą “Darbininko” ir gausi tą 
didelę dovaną dykai.

Jeigu jau esate skaitytoju 
“Darbininko,” tai užrašyk ki
tam ir gausi tą dovaną dykai.

Tel. So. Boston 270 f

DR. JOHN NacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lieluaisskai. 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai.

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TĖMYKITE!
Reikalinga vyrų Ir mer

ginų moklnties barberlo 
A amato. Darbą gausi vi

sados. Klausk Informaci
jų:

J. ŠMULKŠTIS,
Globė Barber School

ĄS9 — Srd Avonue, Pittsburgh, Po.

Geriausia vieta pirkimui pas 
K. K. ŽEMAITĮ.

Aš užlaikau puikią krautuvę auksi
nių ir paauksuotų daiktų, kaip tai t 
laikrodžių, laikrodėlių, žiedų vyriškų 
moteriškų Ir šllublnlų. Talp-gi daugy
bę kitų tavorų deimantinių žiedų Ir tt. 
Kas pas mane perka, tai vsuomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorą 
Ir darbą aš visuomet gvarantuoju. 
Taisau laikrodžius, didelius Ir mažus 
laikrodėlius ir jewelry.

K. K. ŽEMAITIS,
677 N. Main Str. Montello, Mass.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
N. A. Apskričio kuopoms.
Šiuomi pranešu, kad LDS. 

N. A. Apskričio susivažiavi
mas bus 27 d. sausio 1918 m. 
Lietuvių šv. Kaz. Parapijos 
svetainėje, 20 Waverly St, 
Woreester, Mus.

Visos kuopos prigulinčios į 
viršmjnėtą Apskritį malonėki
te atkreipti domą į virŠminėtą 

1 pranešimą: Išrinkti atstovus, 
kurie galėtų ąuvažiavę rimtai 
ir nuosekliai pagvildenti mūsą 
brangios organizacijos reika
lus ir išplatinti veikimą šiame 
apskrityje. Visi įnešimai, ku
riuos atsiveš atstovai nuo savo 
vietinių kuopą turi būti palifl- 
diyti kuopą viršaičią. Atsto
vai kviečiami pribūti kuoank- 
ščiau nors apie antrą valandą, 
nes turėdami daugiaus laiko, 
galėsime daugiaus nuveikti. 
Kuopos negalinčios prisiąsti 
atstovą, savo įnešimus meldžiu 
prisiųsti šiuo antrašu: A. či- 
ginskas, 35 Lafayette 8t., 
Worcester, Mass.

Dabar geriausiat laikas gau
ti 5000 naują skaitytoją “Dar
bininkui.”

Būk nuolatiniu platintoju 
laikraščių “Dfctainko.”

“Darbininkas” yra tai vie- 
nintėlis darbininką laikraštis.

KA TIK IŠĖJO IS SPAUDOS 
ANTRA LAIDA KNYGELES 
REVOLIUCIJA AR RAMUS 

KULTŪROS DARBAS?
Kaip pats vardas parodo, knygutė

je gvildenama Mų dienų klauismal. Ją 
parašė žlnomasmokslįninkąs Druskius. 
Knygutė parašyta pasikalbėjimo formo
je Darbinas su Pudktum. Patartina 
kiekvienam Įgyti ją. Knygelė 20 pusi., 
kaina tik 5c. Kas prisius už 10c. kra- 
sos ženklelių tas aplaikys šią knygutę 
Ir "Anykščių šilelis.” Imant nema
žiau kaip 100 egi., nuleldžlame dldel) 
nuošimti.

Galima gauti “Darbininko” 
Administracijoje. 242 W. Bro- 
adiway, So. Boston, Mass.

PHILADELPHLA, PA.
Esperantininkų pramoga.

Sausio 5 d. vakare 1918 m. 
vietinė dr-ja esperantininką: 
“The Esperanto Society” su
rengė svetainėje Reformed 
Church Bldg., apie Esperanto 
kalbą paskaitą ir taip vadina
mą “Entertaimnent” — pasi
kalbėjimą žaislas delei vieti
nių skautų ir taip visuomenės. 
Gi pramoga labai pasisekė. 
Daug prisirinko žmonių ir 
programas buvo įvairus ir 
puikiai atliktas. Verta pažy
mėti, kad bekalbant godotinas 
Dr. kun. Rutus W. Mįller’is 
aiškiai pažymėjo, kad Suvie
nytos Valstijos yra tauta ne
turinti savo (nuosavios) kal
bos, bet turi pasiskolinus nuo 
anglų, kas nėra tikriems ame
rikiečiams, protaujantiems tė
vynainiams labai pageidauja
ma. Tai sulyg jo, neturint 
savos, ar negeriau būtų priim
ti tarptautišką, tai čia, tame 
atvėjuje nebūtų dvasiško nu
sižeminimo prieš anglus. Ir 
pasakė, kad Fordas, automo
bilių fabrikantas neapsiriko 
sakant, kad taip ilgai svietas 
neigys pastovios visasvietinės 
ramybės, kaip ilgai nebus in- 
vesta visur tarptautinė kalba. 
Tarpe susirinkusių buvo kele
tas lietuvių. Gi vienas — p.

J

•'s

Bus perstatytas puikiausias veikalas:

“PALOCIUS EŽERO DUGNE,”
3-ją veiksmą tragedija. 

Brangus brolau ir sesute darbininke:—
Šis balius ir teatras parengtas viršminėtos kuopos su tik

slu, kadi supažindinus visus darbininkus ir sutraukus į vieną 
didelę organizaciją—LDS.

Taip-gi geriausia proga pamatyti puikų teatrą, kuriame da
lyvaus žymūs aktoriai, kaip tai:

A. KANOVARSKIS,
J. KANOVARSKIS,
M. J. ŠIMONIS, 
O. ŽVINGnJUTĖ ir kiti.

Griežš L. Sūnų benas, dainuos Šv. Jurgio bažnytinis cho
ras po vadovyste p. Greičiaus.

Ant to baliaus bus išlaimėjimas dienraščio “DRAUGO,” 
LAIKRODĖLIO ir KRYŽELIO, kuris padarytas rankomis.

ĮŽANGA: 25c., 35c., ir 50c. yfcatai. 
Ant šokią 50c. porai.

Durys atsidarys nuo 3 vai. po pietą, programas prasidės 
nuo 4:30 vai. po pietą.

Kviečiame visus koskaitlingiausia susirinkti.
L. D. S. 51 kp. RENGĖJAI.

Geriausias laikas pasivažinėjimui.

Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 
tai puikiausias “Ovorland” firmos, septyniems 
žmonėms važinėti.

Į šliūbą važinėdami, imkite “Darbininko” so- 
tomobilių.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko'” automobilių.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu.

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Breadvay, So. Bariau, Masu

•i

Tik ant trumpo laiko.

REIKALINGA VYRŲ.
Reikalinga stiprią vyrą prie 

sunkuas darbo—56 valandos į 
savaitę. Nuolatinis darbas, 
(jeigu užganėdintas) geras at
lyginimas ir netoli jūsą namą. 
Atsišaukite prie:

MR. O’LEARY 
American Sugar Refining Co. 

49 Granite St.,
So. Boston, Mass.

Paieškome Aleksandro Ne- 
muro, apie 40 metų amžiaus. 
Per paskutinius 15 metų gyve
no Waterbury, Conn., nevedęs 
ir buvo stambus biznierius. 
Prapuolė iš Waterbury pirmą 
dieną Kalėdą. Mes kurie pa
ieškome, turime labai svarbą 
reikalą. Jisai pats ar kas ki
tas, malonėsite atsišaukti šiuo 
adresu: B, Vaitkevičtia, K. Ra- 
zmantas, A. Radauskas, Pr. 
Matuseviči* ir B. Buškus, 844 
Bsnk Si., Wat»rbury, Conn.

Prisiųsk $3.00 ir ganai laikraštį 
“Darbininką” 3 sykius į savaitf par 

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

“Darbininkas”

Draugiją nariams
“Darbininkas” 3 sykius į 

savaitę tik už $2.25.
Viešą sykį į savaitę už $1.00. 

PASINAUDOKITE PROGA.
Mes padarėme didelę nuo

laidą draugiją nariams atiduo
dami laikraštį “Darbininką” 
už $2.25 ir dar prie to, už tuos 
pačius pinigus garsinsime dr- 
ją valdybą adresus ir kitokius 
smulkesnius apgarsinimus dy
kai.

Nariams už paieškojimus 
taipgi nieko nerokuojame.

Nariai draugiją metiniame 
susirinkime pakelkite tą klau
simą ir pasirūpinkite, kad dr- 
ja nutartą paimti už organą 
laikraštį “DARBININKĄ.”

Klauskite platesnią infor
maciją iš “Darbininko” Ad
ministracijos adresuodami: 

“Darbininko” Adm.
242 W. Broadeay, 

So. Boston, Mass.

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigą.

Rakandai pirmos rtliies ir kai 
nos labai žemos.

Frank R. Richmond, 
374-378 Broadmay, So. Boston

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
kablnčt Ir gausi vienų dldelĮ ar
tistiškai padarytų paveikslų visai 
dovanai.

Taipgi norintis Mokytis to ama
to gali atsisaukt!:

J. J. DRIZA,
<W So. *•« Si., PMladelgMo, Po.

O

Į Beli ę x>ne, Dickinaon 8996 M. I

I Dr. Ignotas Stankus 
[1210 S. BroadSt., Philaddphia, F».l 
[Physician and Surgeon (lietuvis gvd v- 
I toias ir chirurgas pabaigęs Indianos
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 

Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Į’Ofioo valandos: 9-11 rito, t-4 po piet. 7*9 
| vakaro. Nedelioms: 9-11 rito 1-4 po piet.

242 W BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Nauja Knyga
Ką tik išėjo iš spaudos Joa 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu 
tės) eilės. Knygelė 64 pusią 
pią, ant gražios popieros. Kai 
na tik 25c. (tik vienas kvotė 
ris).Agentams nuleidžiama di 
Helis nuošimtis. Galima gaut 
pas autore: 720 N. Main Str 
Kewanee, III.

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS 1 Jų Išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
Ištepk veidą mosčia per kelis va
karus, o padarys veidą tyru Ir skaisčiu 
baltu. Toji mostls Išima plšmus 
raudonus, Juodus arba šlakus Ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. Ir $1.00. Pinigus galit 
siųst Ir stampomls.

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

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Oflaoadynoa 9*do vtokias HgM
1-3 P. M 7-9 P.M. Priskiria Akinio*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PIRMO KLESOS

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

DR. W. T. REILLY
4tt Bmiway,So. BostM,NaM.

FSMIMRGHBRBR 8T.

• vat lyta nuo 10 v*l, ryta
IM B vai. vakare, iki 4val. vakare.

I
Dr. Paul J. Jaknumh I

(Jakimavičius) I
PMm ▼ataadMt ■

RmflUI pridėt. Nuo7 iki 8 vakar* B 
188• »ROADWAY Ccr. G ST. SO. HO8TON.B 

Tel5t2S. B. B

(
SERGANTI |

VYRAI IR MOTERIS |

EIKITE PAS MANEI f
S« bent kokia ckrašHka, Mrvų ariM SMp k»kla lig*, kuri rclka- A 
laeja specialisto patarnavimo. X
inSKOKiTH pagil^mm tbn, kub OALftarra JA surasti. X 

PraddKtt* tiesiai aitt Svettetes heliu. £

Ofiso valau-*? 
dos: jF

9 vai. ryte iki t 
4 vai. po pi®- Jl 

tą. X 
Vakarais. X 

me 6 vai. ikiX 
8 vai. X 

Nedėliomis X 
10 vai. ryte X 

iki 2 po pietą. X 
♦> Joms lSegzamlnavlmae ataka aetaultaee, jeiga Jus 61a gydy- 
Asttes. Geras Ir užtikrintas Styrimas (e*Him.) parodys Jums tikrų 

X fiziškų stovj lr padas Jame atsistoti aat sveikatos kelio. Tas lšgel- 
fbas Jau nuo kančių lr kitar aesero ardymo. 
f Daug metų praktikavus. Pasktaaslo|t ir geriausieji gydymai— 

medikallškl lr elektriški. Naajeasi ir gortaari prietaisai. Viskas 
♦♦♦kas geriausia sergantiems.
♦» AB JUS KINCIATH.
X Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
X failo Širdies mušimo, silpnų plauAlų, apsnūdimo, sunkaus jautl- 
X mo, galvos skaudSJlmo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
$ sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerkles, nuo skaus- 

*|* mų Viduriuose arba nugaroj, geiJlSe skaudėjimo, apvilktų lležuvĮ, 
koiistipaeljH reumatizmo skausmu arba spaugų? šių Ir daug kitų 
11*31. nuo kurių matosi pirmas p» *vergejlmas, nustoti sveikatų lr 

Arvlrtumų ant visados.
X gydžiau vyrus fr moteris per daug metų. Vienas atsllanky-
Xmi,s Pus mane nžgunPdins Jus lr apie mano gabumus persitikrinsite,*5* 
j kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių Į trumpų laikų gydy-*» 

mo. Aš gydau tik tikrų prležastĮ ligos ir silpnumai pranyks. Atsl- e*e 
♦♦♦minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui. X
e*e Ateikite pas matie tuojaus, Jeigu Jums reikia gydytis. UžvlI- X 

♦♦»klnias ilgos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi Ilgai be veikimo, j 
X Dr J. H. KENEALY | 
♦♦♦ 673 WASHINGTON ST. X
♦2» x
♦♦♦ Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Maas. |

t
♦|š 673 Was- 

X hington st.

X arti Boyls- 
♦> ton st
X antrų

i
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