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Lietuvos neprigulmybes deV leraci- 
ja įteikta visoms valdžioms.

LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS DEKLERACIJĄ 
■ ATSPAUZDINO FRANCUZŲ LAIKRAŠTIS.

Paryžiaus didžio laikraščio “Le Temps” gruodžio 31 d. 
numeryje, kurs tik ką atėjo “Darbininkui,” randame spar- 
bią lietuviams naujieną. Skelbia, jog Lietuvos neprigulmybės 
deklaracija tapo įteikta pasaulio valstybių valdžioms ir ten ats
pausta pati dekleracija. Ta žinia paduota šitokiu antgalviu:

LA LITHUANIE, LA RUSSIE ET LA GUERRE.
(Lietuva, Rusija ir karė).

Toliau taip rašoma:,
Lietuvos Valstybės Taryba besirandanti Vilniuje, tik ką 

paskelbė valstybėms sekančią dekleracįją:
Apsvarstant, jog Lietuva, neprigulminga nuo trylikto 

amžiaus iki aštuoniolikto amžiaus ir per prievartą prijungta 
prie Rusijos, niekuomet neatsižadėjo savo neprigulmybes; jog 
Lietuva buvo prispausta ir persekiojama per šimtą dvidešimt 
metų cariškos valdžios ir jog po revoliucijos pati laikinoji gei
džia nuo pat pradžios inėjimo galėn nežiūrint į mūsų paklus
numą neatsižvelgė į mūsų reikalavimus (dekleracija 17, 1917); ■ 
jog dabartinėje valandoje didesnė Lietuvos dalis vokiečių už
imta, jog visa Rusija paskendusi netvarkoje ir abelname be- 
siskaldyme ir tokiu būdu negali išpildyti savo priedermių ir 
obligacijų link lietuvių tautos, kuri jos prislėgta, ją palaikė 
tpe(r šimtmetį, niekuomet neperstojo iki šios dienos pildyti 
savo obligacijas linkui rusų valstybės, tai Lietuvių Tautos Ta
rybą, globėja ir ištikima saugotoja aogščiausiųjų tėvynės rei
kalų, apreiškia:

1. Jog lietuvių tauta save rokuoja užu ribų Rusijos ir 
pertraukusi visus ryšius su Rusijos valstybe;

2. Jog lietuvių tauta, remiantis valstybių pripažintu prin
cipu, suteikiančiu visoms tautoms apsisprendimo teisę, turi 
teisę ir pareigą imti savo likimą į savo rankas ir apreikšti 
savo neprigulmybę užsienio valstybėms.

Saukiamas Amerikos lietuvių Seimas.
Bolševikai išvaikė Rusijos Seimą.

Tame pat numeryje yra pranešama apie susidarymą lie
tuvių kareivių dr-jos Suvienytose Valstijose. Pranešama, jog 
dr-jos pirm. yra. A. Timinckas, pag. A. Degutis, rašt. V. Vaš
kevičius, pag. A. Rupšplaukis. Apie tą dr-ją jau buvo rašy
ta ““Darbininke.”

Gruodžio 25 d. “Le Temps” skelbia, jog lietuviai tebėra 
ištikimi talkininkams, ir kuomet jų jėgos Rusijoj tapo bolševi
kų suparaližuotos, tai lietuvių veikimas Amerikoj pasididino 
—Lietuviij esą Suv. Valstijų armijoj apie 50.000, o Francijoj 
su Amerikos kariuomene esą apie 3.000 lietuvių jaunikaičių.

Gruodžio 27 d. “Le Temps” skelbia, jog švediški laikraš
čiai paskelbę lietuvių atstovų rezoliuciją, kurioj apreiškiama, 
jog lietuviai apsiskelbę neprigulmingais nuo Rusijos ir Vokie
tijos, reikalauja vietos taikos derybose Lietuviškoj Brastoj. 
Tame pat numeryje skelbiama, jog Lietuvos civilis adminis
tratorius princas Isenburg tapo prašalintas.

šiais 1918 metais jau bene 
bus išrištas Lietuvos klausi
mas: ar ji po šios karės bus 
laisva, neprigulminga šalis ar 
vergaus po senovės sveti
miems. Tą klausimą rišime— 
mes, lietuviai, patys. Kiti tik 
patvirtins tą, ką mes patys pa
darysime.

Ką užpelnysime, tą ir gau
sime.

Kiek išgalėsime, tiek ir pa
imsime.

Ką paimsime, tą ir turėsi
me.

Ką prasnausime—tas žlugs 
metų tūkstančiams.

Tai-gi šalin nerangumas! 
Intempkime pajėgas!

Šiais 1918 metais mes turi
me užtikrinti savo Tėvynei gy
vybę ir laisvę!

(“Draugas”)
----  -------------------- -------- — - -   .... I - — - - - _ ............- L J—

Prašome visą prisidėti prie suradimo 5000 naujų skaitytojų ”Darbininkui”

True translatlon filed w!th the post
master at Boston, Mass. on Jan. 21,1918 
as reąuired hy the act of October 6,1917

SUSIRĖMIMAS ANT JŪRĖS
London, sausio 20. — Tarp 

turkų ir anglų prie Dardane- 
lių inėjimo įvyko laivynų mū
šis ir turkų skraiduolis Midu- 
lu, buvęs vokiečių skraiduolis 
Breslau, tapo nuskandintas, o 
Sultan Jawuz Selim, buvęs 
vokiečių Goeben, sugadytas. 
Apie ta paskelbta šiandie ad
miraliteto.

KERENSKĮ ŠVEDIJOJ.

Petrogrado laikraštis Ve- 
černeje Vremia skelbia, jog A. 
Kerenskį, buvęs Rusijos pre
mjeras, dabar esąs Švedijoj. 
Pabėgęs persirėdęs per Fin- 
landiją.

r

SEIMAS BUS WASHINGTONE.
Amerikos Lietuvių Taryba, laikius suvažiavimą, Wa- 

shingtone, D. C. sausio 17-18,1918, nutarė šaukti visuotiną A-
nerikos lietuvių seimą Washingtone, D. C. kovo 13-14 dieno
mis, konstatavimui Amerikai ištikimybės, išreiškimui Ameri
kos ictuvlų reikalavimų sulyg Lietuvos ateities, Lietuvos at
statymo reikalais etc. etc.

AMERIKONAI APDIRBS 
FRANCUOS LAUKUS.
S .•aižiausias daiktas, ką 

Amerika suieiks Francijai yra 
lai ne anuotos bei amunicija, 
bet 1.500 garinių plūgų. Jie; 
kuogreičiausia bus gabenami' 
Francijon. Su jais važiuos A- 
merikos mechanikai ir dirbs 
šitais plūgais ir mokys fran- 
cūzus, kaip ant jų dirbti.

Tie plūgai bus išdalyti po į- 
vairias Francijos provincijas. 
Bus tas daroma su nurodymais 
Francijos agrikultūros minis
terijos.

Tie 1.500 plūgai šį pavasarį 
užars 500.000 akrų žemes, o ru
denį du-syk tiek užars žiemi
niams rugiams.

Nors tai bus milžiniška pa
gelba Francijai, bet toli gra
žu nebus tiek apsėta, kiek bū
davo prieš karę. Francija be 
importavimo maisto ir prieš 
karę neapseidavo.

1913 m. Francijoj buvo ap
sėta 40.687.293 akrų, o 1917 
m. apsėta tik 30.742.157 akrų. 
Bet ir užderėjimas buvo kur- 
kas blogesnis, nes žemė nebu
vo taip išdirbta. Ir taip 1913 
metais javų prikulta 39.462.- 
340 tonų, o 1917 metais prikul
ta tik 24.581.290 tonų.

Francijos ūkis nupuolė dėl
to, kad milijonai darbininkų 
ir arklių paimta karėn ir taip
gi dėlto, kad dideli plotai že
mės yra priešininko rankose.

True translatlon filed with the post
master at Boston, Mass. on Jan. 21,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917 
KARALIUS TALKININKŲ 

GLOBOJE.
London, sausio 19. — Ru

munijos karalius Ferdinandas, 
kurį liepė bolševikai suareš
tuoti, yra talkininkų globoje, 
kaip pranešama iš Petrogrado 
laikraščiui Daily Evpress.

Gal būt karalius ieškojo prie
glaudos vienoj talkininkų am
basadoj Jasuose arba pasidavė 
francūzų misijos apgynimui 
prie Rumunijos armijos. Jassv, 
yra 350 mylių nuo Makedoni
jos fronto. Gal būt karalių or
laiviu nugabeno į Salonikus.

5000 NAUJŲ SKAITYTOJU 
PLAUKIA KAIP NEVĖŽYJE 

VANDUO.

ĮVAIRUMAI.
*■

Francijoj pradėta sužeistuo
sius gabenti iš karės lauko or
laiviais. Taip bus aprūpinti 
sužeistieji greičiau ir geriau, 
nes oru lekiant nėra kratomas 
ir lekia 80 mylių valandoj. A- 
pačioj bus raudonojo kryžiaus 
ženklai, kad priešininkas ne
šautų į tuSS?-''““' "•

Iki pradžios šių metų Ang
lijos valdžia karei yra išleidus 
$28.085.000.000. Iš tos sumos 
$1.435.000.000 ėjo apmokėji
mui nuošimčių ant skolų už
trauktų karei. Iš tos sumos 
galima atimti $1,350.000.000, 
kurie būtų ėję armijai ir laivy
nui taikos laike.

------ o------

Francijai karė yra atsiėjus 
iki sausio 1 d. š. m. $30,000.- 
000.000. Dabar Francijai ka
rė atseina po $20.000.000 die
noj. Įplaukų per tą laiką Fran
cija turėjo $1.200.000.000.

Iš Suv. Valstijų iždo Fran
cija gavo $1.333.800.000.

Francija turėjo skolų prieš 
karę $6.000.000.000. Dabar tu
ri $23.000.000.000.

Anglija prieš karę skolų tu
rėjo $3.225.000.000. Dabar turi 
$27.190.000.000.

Moksleivės Vassar kolegi
jos rašys laiškus, kuriuose bus 
aiškinama, kodėl Amerika ka
riauja. Tie laiškai bus sklei
džiami po visą Rusiją.

DAUGPATYSTĖ 
VOKIETIJOJ.

Keletas pietinės Vokietijos 
laikraščių skelbia, jog per 1917 
metus Vokietijoj labai pasidi- 
no daugpatystė. Valdžia į 
tai žiūrinti pro pirštus. Vie
nas sugautas daugpatystėje 
teisinosi, jog netekęs atmin
ties karės lauke dėl trenksmo. 
Kiti drąsiai sako, jog tame nie
ko blogo nematą ir pačiuojasi 
su keletą moterų.

Būk nuolatiniu platintoju 
laikraščio “Darbininko.”

True translatlon filed wlth the post
master at Boston, Mass, on Jan, 21,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917 
NAUJI LAIKAI RUSUOJ.

Londonas, sausio 19. — Ru
sijos reikalai pradės rodos ei
ti kitais keliais. Bolševikai 
pasitraukė iš Steigiamojo Sei
mo ir turbūt jie iš visų pajėgų 
bandys užlaikyti dalykus savo 
kontrolėj. Gal būt išvaikys 
Seimą, o gal jį išnaujo organi
zuos, kad paimti reikalus į 
savo rankas.

Bolševikų pasitraukimas.
Bolševikų delegatai Steigia

mojo Seimą ir kairieji socijal- 
revoliucijonieriai apleido sei
mą. Taip pranešta iš Petrogra
do bevieliu telegrafu. Toks 
nuotikis parodo skilimą tarp 
bolševikų ir didžiumos socijal- 
revoliucijonierių. Skilo tada, 
kai <didžinima socįjal-revoliuci- 
jonierių išrinko savo kandida
tą į seimo vedėjus.

WAR SAVINOS STAMPS 
ISSUED BY THE 
UNITED STATĖS 

GOVERNMENT

m JIS DABAR JO REIKALAUJA, JUMS BUS Dg 
g REIKALINGAS PO KAREI. g
sg Pirk Karės Taupymo Markes, Suvienytų Vai- m 
sfi stijų Valstybinė Paranka neša 4-tą sudėtinį nuo- 
aro šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su 
aro dvidešimt penkiais centais. Perkant Suvienytų Vai- SS 
aro stijų Taupymo Markes. SS
aro Jums paaiškins apie tai jūsų krasos užveizda, Ss
afl bankierius, laikraštininkas ir kiti agentai. Klaus- Ęs 
gfl kitę jų. Ęg
SS Tas yra jūsų pareiga! Tas išgelbės gyvastį! Be
SS Tas padės laimėti šitą karę! Ęe
pĮĮ Jų galima gauti ir “Darb.” Administracijoje

) Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją.
v Per mano tarpininkystę galėsite prigelbėti
A Badu mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoj.
A PINIGUS PASIUNČIU Į RUSIJĄ ir siuntėjams pristatau Sberegatelnos kasos' 
V knygutes ir parašus adresatų greitu laiku. ’ (

j Pinigus Rusijos pirkite pasmane 
X NES TIKTAI AŠ PARDUODU PAGAL ŽEMIAUSI DIENOS KURSĄ.
? Tel. Rich. 340.

I Bankierius Juozas Kowaliauskas 
j 111 Salėm Street, Boston, Mass.

True translatlon filed wlth the post
master at Boston, Mass. on Jan. 21,1918 
as reąuired by the act of October 0,1917

SEIMO ATIDARYMAS.
Petrograd, sausio 18.,— Po 

ilgų atidėliojimų galop šiandie 
steigiamasis seimas tapo ati
darytas. Pirmame susirinki
me bolševikai tapo socijal-re- 
voliucijonierių įveikti. Černov, 
buvęs agrikultūros ministeris 
prie Kerenskio, ir kandidatas 
kairiųjų soeijal-revoliucijonie- 
rių tapo išrinktas vedėju bal
sais 244 prieš 151. Bolševikų 
kandidatė buvo Marija Spiri- 
donova, sena revoliucijonierė, 
paliuosuota iš katorgos po ca
ro nuvertimo.

Atidarymas turėjo įvykti 
vidurdienyje, bet registracija 
sutrukdė iki 4 vai. Suėjo 400 
su viršum delegatų. Iš tų bol
ševikų ir kairiųjų socijal-revo- 
liucijonierių, veikiančių iš
vien su bolševikais buvo apie 
150, kiti yra socijal-revoliuci- 
jonieriai centor ir kairieji.

TAUPYK IR | 
SKOLINK | 

DĖDEI SA- i 
MUI TAUPI- | 
NJ. i

True translatlon filed with the post. 
miister at Boston, Mass. on Jan. 21,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917

SEIMĄ IŠVAIKĖ.
London, sausio 20. — Ru

sijos steigiamasis Seimas, at
laikęs tik vieną triukšmingą 
sesiją, tapo prievarta jurinin
kų išvaikytas. Jie matyt bu
vo įsakyti tą padaryti bolševi
ku, nors vaikinio dekretas 
tuo laiku nebuvo paskelbtas.

True translatlon filed with the post
master at Boston, Muks, on Jan. 21,1918 
as reąuired by the art of October 6,1917 

NENORI PASITRAUKTI
IŠ LIETUVOS.

London. — Rhsų ir vokiečių 
telegramos apie svarstymus 
Lietuviškoj Brastoj skelbia, 
jog seredoj daugiausia svars
tyta apie reikalus Lenkijos, 
Lietuvos ir Kuršo.

Von Kuehlman vokiečių už
sienio reikalų ministeris pasa
kė, jog jo valdžia sutiktų leis
ti žmonoms užimtose teritori
jose balsuoti kaslink savo li
kimo, bet tik po metų po įkū
nijimo abelnos taikos.

Raudonieji tikietai.
H. Williams, Amerikos lai

kraščių korespondentas Rusi
joj, praneša, jog Rusijoj bol
ševikai razbaininkauja mies- 
tuosė ir dvaruose.

Maskvoj buvo toks atsitiki
mas. Pas vieną milijonierių į- 
sibriovė raudonieji gvardijo- 
nai ir reikalavo $13.000. Bet 
nusiderėjo iki $8.100. Taip-gi 
išsiprašė raudoną tikietą. Pas
kui vieną vakarą tas vertelga 
eina gatve ir jį apstoja būrys 
ginkluotų razbaininkų-bolševi- 
kų. Tuoj nusiauto kailinius, 
paėmė laikrodį ir kitas brang- 
menas. Bet tuo tarpu milijo
nierius kišt jiems raudoną ti
kietą. Tai bolševikai tarė: 
“Atsiprašome, tovariščiau, ” 
ir sugrąžino pavogtus daiktus.
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NERIMASTAVIMO 
LAIKAS.

Dabar juo tolyn, juo labyn 
iškeliamas Lietuvos klausimas. 
Veik nėra tos dienos, Jrad di
džiuose dienraščiuose neras
tum šio to apie Lietuvą bei jos 
klausimą. Kiekvienas susipra
tęs liętuvis tuo interesuojasi, o 
mūsų veikėjai rūpinasi, kad 
Lietuvos klausimas būtų riša
mas mums patinkamu būdu.

Kol kas tai toli gražu ne 
viskas eina, kaip reikia. An
glijos premieras Lloyd George 
kalbėdamas apie taikos išly
gas ir tautų likimą, praleido 
mus nepaminėjęs. Tą pat pa
darė šios šalies prezidentas, 
čia vėl lenkai su savo priklio- 
mis intrigomis painioja Lietu
vos klausimą Amerikos visuo
menėje.

O tautų likimo išrišimas vis 
artinasi.

Nedyvai todėl, kad mūsų 
visuomenėje kilo nerimastavi- 
mas ir imta žvalgytis kas, ke- 
no ir kur veikiama, kas nu
veikta. Paklausta: kur mūsų 
informacijų biurai, kur bulleti- 
nai ir rimta atstovybe? Kur 
surinktieji parašai? >

Tai stiprūs paklausimai. Jei 
atliktas koks nors naudingas 

darbas, kurio tautininkai bū- 
pažvelgsime keno toje linkmė
je veikiama ir kas atlikta, tai 
katalikų visuomenė ir veikė
jai turi su kuo pasirodyti. Mū
sų užlaikomas informacijos 
biuras Washingtone, gerb. 
kun. Kaulakis leidžia angliš
koje kalboje laikraštį, kur 
gvildenama lietuvių reikalai. 
Parašų po Lietuvos neprigul- 
mvbės peticija surinkta apie 
100.000. Žinoma turėjo būt 
daugiau nuveikta. Bet reikia 
atsiminti kokiose aplinkybėse 
šie‘darbai buvo atliekami, ko
kias kliūtis reikėjo pergalėti. 
Kliūtis ne iš kokių svetimtau
čių priešininkų, bet iš pusės 
savųjų—tautiniųkų, kuriems 
neva Lietuva rūpi. Ar buvo 
tų nešmeižę, netrukdę? Tau
tininkų laikraščiai pilni šmeiž
tų, melų, išmislų, pajuokų 
ant Dr. Bielskio ir abelnai, tik 
prisiminkime kiek tautininkai 
trukdė katalikiptokių darbų, 
kurie dabar matosi būtinai rei
kalingi.

Tai matome, kas turi pri
siimti kaltę, kad nepadaryta 
liek, kiek reikėjo ir kas reikė
jo. Tautininkai bevarydami 
tą judošišką darbą, galop pa
siekė apogėjaus ir susitepė sa
ve “sterlingais.”

Ar žinai?
Ar žinai, brolau ir sesele 

ką kiekvienas susipratęs dar
bininkas turi ir privalo žinoti ? 

Jeigu žfnai, tai labai gerai, 
bet jei nežinai, .arba abejoji a- 
pie savo žinojimo pilnumą ir 
teisingumą, tai turėk kantry
bę ir tėmyk “Darbininke” 
talpinamus straipsnius apie 
darbininkų įvairius reikalus, 
o būk tikras, kad su laiku vis
ką sužinosi ko tiktai tau rei
kia ir kas tiktai tau kaipo kri
kščioniui darbininkui gali bū
ti ręikalinga ir naudinga. O 
šiandien, taip sau kaip ir ant 
šposų pasvarstykime koksai 
yra skirtumas tarpe socijalistų 
Sąjungos ir L. D. Sąjungos. 
Juk mes gyvename su- tomis 
dviemis Sąjungomis, su jų na
riais- ir idėjomis susiduriame 
veik ant kiekvieno žingsnio ir 
kiekvieną dieną.

Idealisto akimi žiūrint, tarp 
tų dviejų Sąjungų veik jo
kio skirtumo nesimato: Kaip 
skirtingumo nesimato: Kaip 
vieni, taip kiti “rodosi” turi 
sau užsibriežę kovą už darbi
ninkų būvio pagerinimą, jei ne 
dabar tai bent ateityje.

Bet tas taip išrodo tiktai 
tiems, kurie giliau į tuos da
lykus neįsigilina ir jų visapu
siškai neapsvarsto, o ištiesų 
kaip kas) yra ir nevisiškai 
taip.

Priežodis yra tarp lietuvių 
šitoksai: ‘ ‘ Aprėdyk ir kelmą
ir tas gražiai atrodys.” y

Žinoma, kaip kam gal ir 
nepatiks, jei aš prie to kelmo 
prilyginsiu socijalizmą — bet 
ką čia žmogus bedarysi, negi 
visam pasauliui intiksi. •

Kad kapitalistai darbinin
kus išnaudoja, skriaudžia ir 
visokiais būdais juos ganabin- 
dami, sveikatą ir kraują čiul
pia, apie tai net jokios nei 
menkiausios abejonės nebuvo, 
nėra ir nebus—tą visi mato
me ir jaučiame ant savo kailio 
ir sprando. Ypač mes, kurie 
sau duonos kąsnį uždirbame 
pūslėtomis rankomis ir kruvi
nais pečiais, kurie kenčiame 

karštį, šaltį, dūmus, dulkes, 
smarves ir visą dirbtuvių pra
garą.

Čia mes visi esame lygūs ar 
tai būtų socijalistas, ar krik
ščionis demokratas, ar aidob- 
listas pramonietis—anarchis
tas.

Kaip tik pasaulyje atsira
do nuosavybė arba tūrtų pasi- 
dalinimas-prisisavinimas, tuo
jaus jau ir užsimezgė darbo 
žmonių retežių grendiniai-pan- 
čiai. Ir juo tolyn juo labyn 
tie pančiai ėjo vis sunkyn ir 
kietyn. Darbo žmonės tūks
tančius metų jais žvangino, 
kentė, skurdo, bet laiks nuo 
laiko atsirasdavo ir tokių drą
suolių, kurie šiokiuo ar kito- 
kiuo būdu bandė ir stengėsi 
juos numesti, nuo jų nusikra
tyt, pasiliuosuoti.

Krikščionijos mokslas” atne
šė žmonijai naujas idėjas, su
lygino visus žmones, padarė 
visus broliais Kristuje.

Toji lygybės idėja išpalen- 
gva evoliucijos keliu augo, bu
jojo, plėtėsi ir tobulinosi ap
imdama kas-kart platesnius ir 
platesnius žmonių sluogsnius 
ir nors ir labai išlėto, bet 
darbininkų būvis vis geryn ir 
geryn ėjo. Civilizacija žengė 
pirmyn ir pirmyn, žmonija 
progresavo.

18-tame šimtmetyje moks
las padarė didelius išradimus, 
kurie pavergė spėką garo, me
chanikos, taip kad pradėjo 
veik visur žmogaus darbą dirb
ti mašinomis; susidarė pra- 
monijos išdirbysčių centrai. 
Pasidarė kapitalai ir kapita
listai ir iš to atsirado griežtai 
priešingu du luomu turčių ir 
proletarų, kurių reikalai kaip 
tik ir yra vieni kitiems prieš- 
ginybė.

Tuomi pat laikįĮ atsirado ke
letas gabių rašytoji} bedievių, 
kurie paskleidė pasaulyje be
dieviškas teorijas, o tas kny* 
gas skaitydami kapitalistai 
virto dideliausiais egoistais, 
saumeiliais, materijalistais ir 
tuomet nebijodami Dievo, iš

tvirko, ir visais galais pasi
leidę virto darbininkų didžiau
siais išnaudotojais ir skriaudi
kais.

Prasidėjo kova proletarija- 
to su kapitalistais ir toji ko
va tęsiasi ir po šiai dienai.

Žmonės darbininkai ne visi 
yra vienodo būdo, įsitikinimo, 
širdies ir nuomonių, dėlto ir 
kovos įrankiuose arba būduose 
vienodumo nėra galima reika
lauti. Iš to visiškai natūraliu 
būdu ir atsirado darbininkiš
kame judėjime srovės ir parti
jos kaipo tai: socijalistai, pra- 
moniečiai ir krikščionys demo
kratai.

Krikščionys demokratai sten
giasi pagerinti ’ darbininkų 
būvį neprasižengiant prieš tei
singumo, doros, meilės ir V. 
Kristaus moksle išdėtus prin
cipus. LD. Sąjunga savo vei
kimu remiasi ant krikščioniš
kosios demokratijos pamatų, o 
dar geriaus išeis jei taip išsi- 
reikšiu, kad LDS. yra viena 
iš krikščioniškos demokratijos 
šakų.

Įvykinkime pasaulyje V. 
Kristaus mokslą—o pasaulyje 
bus rojus, žmonija bus laimin
ga.

Pradėkime pasaulio surėdy
mą gerinti ir tvarkyti, prade
dant nuo savo širdies, nuo sa
vo darbų, o pamatysime kaip 
skubiais žingsniais žengsime 
pirmyn.

Susivaidykime ir susitvar
kykime visų pirmiausia mes 
patys, stengkimės savo drau
gams prigelbėti prie susitvar
kymo su savimi, su savo šei
mynomis ir saviškiais ir su vi
sais žmonėmis...

Išauklėkime vienybės, su
siklausymo, tvarkos pamylė
jimą, o pusė mūsų skurdo, 
vargo, nelaimių ir ašarų jau 
bus prašalinta.

Kuomet mes susiorganizuo
sime ir stosime petys į petį 
prie gerinimo darbininkų luo
mo gerbūvio, tuomet ir su 
visais skriaudikais ir išnaudo
tojais greičiau ir lengviau .ap
sidirbsime—nuo jų apsiginsi
me.

Tas ir yra visų svarbiausis 
LDS. tikslas. Suorganizuoti, 
suvienyti darbininkų spėkas, 
pakelti jų supratimą kaip kle- 

sišką—luominių reikalų, taip 
lygiai ir tikėjimiškų prieder
mių, kad žinoti už ką kovoti, 
kaip kovoti ir kokiomis prie
monėmis toje kovoje naudotis, 
kad ir savo tikslą atsiekti ir 
prieš doros ir tikybos princi
pus ir priedermes neprasižen
gti.

O tokiam darbui ir idealui 
paaukoti kad net ir gyvastį 
priseitų, doras darbininkas 
nesigailės.

Tai tiek apie LDS., o dabar 
pažiūrėsime, kaip į tuos daly
kus atsineša socijalizmas.

Tarpe socijalistų yra kelios 
srovės: vieni taip sakant de
šinesni, kiti kairesni, o kiti 
kairiausi, kuriuos jau net ir 
patys socijalistai nenori pripa
žinti savaisiai, tai yra taip va- 
vinami “pramoniečiai” arba 
anarchistai.

Mes matome, kadi LDS. ir 
visa krikščioniškoji demokra
tija remia savo veikimą ant 
meilės ir tikėjimo pamatų, ko
vojo prieš skriaudą vien do
rais įrankiais.

Ieško ir reikalauja to, kas 
jiems ištiesų priklauso, bet 
prieš savo išnaudotojus ir 
skriaudikus miniose keršto ir 
pagiežos neauklėja. Stengiasi 
atsiimti-iškovoti kas darbinin
kams priklauso, bet įr kitų 
luomų skriaudos neužgiira ir 
net netoleruoja.

Socijalizmas ir anarchizmas 
kaip tik priešingai

Jie visais įvairių įvairiau
siais būdais darbininkų minio
se auklėja pagiežą ir kerštą 
prieš darbininkų skriaudikus, 
prieš visokią valdžią, prieš ka
pitalistus—prieš visokį dabar
tinį žmonijos surėdymą—ren
gia žmoniją prie kruvinos re
voliucijos. Socijalistai su a- 
narchistais skiriasi tuomi, kad 
socijalistai griebiasi žmogžu
dysčių, kaipo galutino gink
lo savo tikslo atsiekimui, o jei
gu yra galima be jo apseiti, 
tai perdaug ant to nesivaro, o 
anarchistai žmogžudystėse lau- 
gštų savo priešų” mato vieną 
iš geriausių ir pirmutinių gin
klų savo tikslo atsiekimui. 
Prie to viso, anarchistai var
toja dar ir “sabotažą” tai y- 
ra ’ gadinimą dirbtuvių, maši
nų, išdirbystes prekių ir ža

lios medžiagos, neatsižvel
giant į tai, kad iš to yra vi
suomenei skriauda.

Mes negalime sakyti, kad 
tarp jų nebūtų žiitonių su ge
rais norais, bet mes kaip vie
niems taip lygiai ir kitiems ne
pritariame,ir niekuomet nepri
tarsime vien jau dėlto,kad tok
sai jų veikimas daro žmonėms 
kaipo žmonėms skriaudą arba 
nori skriauda darbininkų luo
mo pakeisti kitų luomų skriau
dą. O tas yra priešinga Die
vo įstatymams, šv. tikėjimo 
mokslui ir doro žmogaus sąži
nei.

Dėlto nors ir yra trys srovės 
darbininkiško judėjimo, bet 
tai yra krikščionių demokratų 
mes pritariame tiktai vienai, 
tų partijai—LDS. ri prie jos 
rašomės, jos veikimą remia
me, jos pajėgas auginame.

Greičiaus ar vėliaus, o tie 
laikai ateis, kuomet skriau
da jei jau nebus visiškai iš pa
saulio prašalinta, tai bent žy
miai bus sumažinta ir darbo 
žmonės jausis užganėdintais.

F. V.

CLEVELAND, OHIO.

Rengias prie .kongreso.
L. Vyčių kuopa savo susi

rinkime nutarė ruoštis prie pa
sitikimo tos organizacijos kon
greso. Išrinkta komisija iš 9 
asmenų. Būtų gerai, kad iš
moktų, operetę, nes spėkų tam 
turi—vedėją (p. V. Greičių), 
chorą, solistų ir tt.

Priviso vagių.

Veik nėra tos dienos, kad ne
būtų stambių vagysčių. Vie
noj krautuvėj pavogė $20.000, 
iš Garfield banko $15.000.

Apvogė lietuvį.
Į Rapolo Žitkevičiaus dra

panų krautuvę po No. 2012 St. 
Clair avė. seredoiį vakare du 
žulikai liold up padarė. Išėmę 
iš registerio ir iš paties krau- 
tuvninko kišeniaus pinigus, iš
dūmė. Bet p. Žitkevičius sa
kė peržiūrėjęs dviejų metų 
knygas ir niekuomet taip ma
žai apyvartos neturėjo, kaip 
minėtą dieną.

Kazys.

Pramonijos darbininkai
/

MOTER YS-D ARBININK AI.
Pasitaiko nuomonių anot ku

rių moteris pavertė pramoni
jos darbininkais neva naujas- 
nioji gadynė, prasidedanti pra- 
monijoje nuo mašinų išradimų. 
Ne mašina pastatė moteris prie 
fabrikos darbo. Moteris nuo 
amžių užimdavo žymią vietą 
išdirbystėje greta vyro. Vi
soks verpimas ir visoks audi
mas nuo senų laikų susimetė 
moterų rankose ir čia pasiekė 
augštos tobulybės. Moterų 
ranka verpti ir austi senovėje 
išdirbiniai po šiai dienai stebi
na tų dalykų žinovus.

Kuomet technikos atmai
nos tuos darbuę, moterų ran
ka atliekamus šeimynose, nu
kėlė į fabrikas, ten pat nusi
kraustė ir moterys. Kapitaliz
mas mokėjo panaudoti sau ir 
moteries gabumus, lygiai kaip 
jis panaudodavo gabumus vy
rų ir vaikų. Jis savo voratink- 
lėmis apsiautė visą šeimyną, 
moterį greta vyro ir vaiko pa
statydamas sukti savo mecha
nizmo ratą; Moterys ėmė dirb
ti tomis pačiomis išlygomis, 
kokiomis dirbo vyrai ir vaikai. 
Iš atžvilgio į gimtį tos išlygos 
dažnai būdavo moterei skau
desnės ir vargingesnės negu 
kam kitam. Sveikatą ir dorą 
moterys čia palaidodavo grei
čiau už kitus. Ilgos darbo va
landos diena, dirksnių įtempi
mas, darbas naktimis, darbas 
greta brutalįškų vyru tiek ir 
tiek dudtKW Aiofere? p^rt>gc^ 
nustoti d^1 .

Moterys dirbo ne vien fab- mis.

— dėl fabrikos karščio, išpa- 
lengva kits kitam dilina gė
dos ir padorumo jausmą. Pa
sijuokimai, užgauliojimai ir 
visokios blevyzgos tarp darbi
ninkų ir darbininkių skina pla
tų kelią nedorybei, kuri pa
prastai atsilanko vakare ar 
naktį ir tai biauriausioje savo 
išvaizdoje.

Reikia dar paminėti, kad a- 
part tų skriaudų, kurias mote
rims ir merginoms darė ir te
bedaro jų draugai—darbinin
kai vyrai, jas dar kartais 
skriaudžia fabrikų pasileidu- 
sieji savininkai ar kokie ištvir- 
kusieji bosai, panaudodami vi
sas savo galybes prieš silpną 
ir bejėgę moterį ar merginą. 
Kaikurie bosai į savo dirbtu
ves susamdo gražesnes darbi
ninkes ir jas ima naudoti sa
viems užsigeidimams. Kiti mo
ka pakelti didesnes algas ir vi
sokių dovanų duoti, kad iš 
darbininkės kokių smailių pri
žadų išgauti. Tokių dalykų 
istorija žino atsitikimus, kad 
fabrikų perdėtiniai savo ištvir
kimui panaudodavo jaunas 
mergaites 10-14 metų amžiaus, 
užkrėsdami jas ir jųjų šeimy
nas biauriausiomis ligomis. 
Pasitaiko, kad ištiso apskričio 
pramonijos darbininkų šeimy
nose žmones ėda paleistuvys
tės vėžis, kurį atneša mote
ries darbininkės nupuolimas 
doroje.

kompanijos samdydavo mote
ris anglių kasti. Trejetą-ket- 
vertą desėtkų metų atgal ang
linėse kasyklose sykiu su vy
rais dirbo moterys tą patį dar
bą ir tomis pat išlygomis. Ber
nai ir mergaitės, jauni vyrai 
ir jaunos moterys kitos nėš
čios, pusiau pliki ir pusiau' 
plikos prakaituodavo kasyklo
se. Pasitaikydavo daugelyje 
kasyklų darbininkų visai pli
kų. Koks gėdos sumenkėjimas 
darbininkų tarpe ir koks pa
dorumas tarp jų galėjo būti 
kiekvienam aišku. Po šiai die- 
hai užsilikę pravardžiavimai 
fabrikų darbininkių—tai aiški 
žymė nupuolusios jų doros a- 
nais laikais, jei sutiksime, kad 
šiais laikais viskas pas jas 
tvarkoje.

Fabrikas ar kasykla būda
vo moterims ir mergaitėms 
mokykla visokių nedorybių. 
Čia lengvini užsikrečia vienas 
nuo kito įvairiausiomis doros 
ligomis. Nuo fabrikų dažnai 
kenčia visos šalies šeimynų 
padorumas ir paties krašto lai
mė. 16-17 metų amžiaus jau
nos darbininkės jau nebepame- 
na savo skaistybės vainiko. 
Darbininkų ir darbininkių na
kvynės fabrikų pastogėse,' kuo
met dėl kaikurių priežasčių, 
darbininkai negrįžta tą pąt 
vakarą namo, virsta paleistu- 
vybės lėbomis, į kurias jau 
dieną yra prisirengę. Pirmiaus 
būdavo nuolatos, šiandien kur- 
ne-kur pasitaiko, kad fabrike 
dirba ir iš vieno maišos vaikai 
•su” Afaaųg'tfsiiiiiį’r;' moterys j

MvįįSkįhar su njergihb------------- ---------------:,—-
_____,_________ Visi jie lengvai-tfWėi.į'i PRlStDRKI^ PRIK SU- 

rikose ant žemės, jos darbo ir apsirėdę,' vi^nir‘ri1eiittib.rškihihi,; 
požemėse. Anglių kasyklų b6kftcriAU'kikuromis veistėmis

J. D.

Hazelhurst, Misa. — Sim 
Edwards, negras, kurs pri
sipažino nužudęs Vera Willis, 
buvo nulinčiuotas.

Palestinoj dar tebėra tos 
alyvos, po kuriomis Kristus 

Jšikydavo pamokslus.
■ ■■ ■ - ' ■
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FABRIKOS DARBAS IR 
DARBININKO DVASIŠ

KAS GYVENIMAS.
Buvome jau palietę fabri

kos darbo intaką į darbininko 
sveikatą. Lygiai reikia pami- 
nėii apie fabrikos intaką į dar- 
biirnko dvasią. Kaip kūno 
sveikata kenčia -fabrike, taip 
lygiai kenčia nuo fabrikos 
darbo ir darbininko dvasia. 
Vienodas ir tas pats diena į 
dieną tęsiantysis ištisais me
tais darbas fabrike slegia dar
bininką ir jo dvasią kamuoja. 
Darbininkas nuolat čia pririš
tas. Vieninlčdė šviesesnė die
na jam tai šventadienis, bet 
dažnai ir šventadienio jis ne
tenka viliojamas darbdavio 
siūlomais uždarbiais ir visokiu 
neatdėliojamu darbu, kurį at
likti būtinai neva reikia, kad 
ir šventadienyje. Tamsus dar
bininkas nei manyti nemano,' 
kad jis atsižadėdamas šventa
dienio vienintelės liuosos die
nos, sau tokią skriaudą daro, 
kurios juk i u būdu negali atly
ginti jo tos dienos uždarbiai. 
Man rodos nenušidėsiu tiesai, 
o jei nusidėsiu tai nedaug, pa
sakęs, kad tik iš tamsių šalių 
darbininkai šventadienių svar
bos nebrangina, ir aklai leidžia 
savę tą dieną naudoti fabriko- 
še.

Nuolat pririštas prie fabri
kos, darbininkas virsta jos 
tikru inventoriumi, kokia tai 
gyva mašina, kuriai negali 
būti kalbos apie dvasios reikar 
lūs, apie proto lavinimą, apie 
švietimos, apie valios auklėji
mą ir tt., kad savę pakėlus au- 
gščiau už paprastus- fabrikos 
padarus, kad savę pastačius 
į eiles kultūriškų įr ,piyilįzy,o,-, 
tų pasaulio pilįęąįų. ’ Nuolati
nis įsitempimais Marbe išdildo 
darbininke patį4 norą šviestis 
ir kilti, šunaikif/a gražiausius 

jojo gabumus šioje linkmėje. 
Visa jo doma tuomet nukryps
ta vienon pusėn, būtent: lai
mingai susilaukti dienos, ku
rioje gaunama pėdė, it kokia 
alyva mašinai patepti, kad ji 
vėl sukibsi, ir taip be paliovos 
iki nudilimui!.. Intaką fabri
kos darbų į darbininko kūno 
sveikatą tėmyti lengviau negu 
tėinyti fabrikos intaką į dar
bininko dvasią. Dėl to tai kū
no sveikatos srityje šiokių to
kių pagerinimų įvesta nuo se
niau z ir šiandiena į tai atidos 
nemažai kreipiama. Visai ki
taip yra su dvasios darbininko 
reikalais. Vystimasis ir tobu
linimasis fabrikų darbo, geri
nimas to darbo išlygų iš at
žvilgio į darbininko kūno rei
kalus neina proporcijonaliai su 
dvasios reikalų gerinimu. Šie 
pastarieji dalykai atsilikę nuo 
pirmųjų toli užpakalyje ir tai 
po šiai dienai. Dėl to tai po 
šiai dienai imant aplamai, 
darbininkas ypač lietuvis , ne
žino kuo esąs visuomenėje, ne
supranta savo priedermių ir 
teisių, delei savo niekingo pa
dėjimo fabrikos išlygose susi- 
niekinimo jausmų pilnas, uk- 
vačiai tiki tiems, kurie suma
niausi! visą, kas šalyj darbi
ninko yra, moka niekinti ir se
ka paskui tų, kurie jam at
kakliai moka siūlyti didesnį 
šmotą mėsos čionai ir platesnį 
sklypą žemės “krajuje.”

Šiaip ar taip fabrikos darbo 
išlygos, net taikomos kūno hi
gienai, nėra higieniškos dva
siai. Fabrikose darbus dirba 
darbininkai dažniausia ne iš 
mylėjimo to darbo, bet iš prie
vartos. Jokio vidujinio sielos 
pasiganėddnimo, jokio dvasios 
linksmumo iš dirbamojo darbo 
'fabrikos darbininkas negauna. 
Per tai kempėji jo siela; gi 
nuolatinė jį spaudžianti prie
dermė prie mašinos varytį vien 

tą patį darbą, tuos pačius vei 
kimus amžinai. kartoti, tas 
darbe monotoniškumas pada 
ro darbininką tikru kankiniu, 
vieton pančių atidos prieder
me rakinamu prie mašinos 8 
valandoms į parą.

Tiesa, yra žmonių, kurie 
lengviai pripranta prie amži
no vienodumo (monotonišku
mo) savo darbo. Dar lengviau 
tą dalyką atsiekia darbinin
kas tuomet, kuomet jis gauna 
algą nuo nudirbto dalyko, kuo
met jis jau savo liuosa valia 
dirba ir darbo užmokesnį pats 
sau didina ar mažina. Tokiai; 
atvejais be ypatingo slegesi 
ir atbulumo darbininkai išti
sais metais dirba darbą, kad ir' 
į daugelį smulkių dalių su
skirstytą kaip kad yra su pa
siuvimu čebatų, kuriems rei
kia pasak“Šiaučiaus” iš “Lie
tuvos Atstatymo” 47 atskirų 
dalykų, pagamintų iš 60 įvai
rios medegos daiktų, varomi} 
prie čebatų, iš kitur girdėau 
net 93 atskiromis funkcijomis.

Daugelis darbininkų ypač 
dvasios gabumais gausiau ap
dovanotų, vistiek kaip nebūtų 
prie monotoniško fabrikų dar
bo kankinasi, jaučia savo dva
sios kitiems gal nesupranta
mas varžas ir sielos merdėji
mą. Šiandiena jau patikrin
ta, kad darbininko dvasios 
stovis yra tiesioginėje intakoje 
jo darbo išlygų. Darbas, ku
ris padaro darbininką vien 
aklu tarnu ir vergu jo prižiū
rimos mašinos, užmuša darbi
ninko individualius, jo paties 
darbe gabumus, ir pačiam dar
bui atima gražią intaką į dar
bininką. Iš tikro, ko gero, ko
kio pasimokinimo, kokio 
džiaugsmo, kokio sielos pati- 
limo galį.sųsiląiukĮį darbinin
kas iš savo darbo susidedpnp 
čio.iš to, kad-darbininkai iš

imomis dienomis stovi prie ko
rio rato ir daboja, amžinai da
boja, kad ratas suktus kaip 
reikia, kad mašina dirbtų kaip 
reikia ir tt.

Toks darbo vienodumas, y- 
pač tuomet, kuomet mašina 
būna komplikuota, kuomet 
darbininką statoma sykiu prie 
kelių mašinų, kuomet jam rei
kia savo atidą labiau įtempti, 
darbininką taip suvargina, kad 
sunku belaukti iš jo jėgų ko
kiam nors dvasios darbui. Jis 
tuomet vieną reikalą tejaučia 
ir vieno tenori: susiraminimo, 
poilsio ir miego. Net tuomet, 
kada darbas ir nebukina žmo
gų, kada jis neva liuosesniu ar 
visai liuosu yra nuo mašinos, 
net tuomet darbininkui'vargu 
ramiai ir pasekmingai kelti sa
vo mintį, sekti idėjas, lavinti 
savo dvasią. Apystovos, ku
riose paprastai fabrikos darbi
ninkas dirba, triukšmas ma
šinų, draugų elgimasis ir tt. 
jo mintį blaško ir sielai spar
nus apdaužo. Beto pasitaiko, 
kad čia pat prie darbo antroji 
lytis ir darbe karšta tempera
tūra, erzina nuolat darbininkui 
kūno pajautimus taip, kad vie
ni žemus geiduliai pagauna jo 
gražią sielą ir mintį. Ir po dar
bui paprastai darbininko orga
nizmas reaguoja (atsiliepia) 
ne į kitus, bet į tuos žemus ir 
stambius dirksnių padilgini- 
mus. Girtavimas, paleistuvy- 
bė ir kazyriavimas tai papras
tos priemonės nualsintam ir 
nenormaliai vedamam organiz
mui gaivinti pas nuvargintus 
darbu ir be to dar tamsius dar
bininkus. Tad nereikia stebė- 
ties, kad mūsų lietuviai dau
gumoje žino vien kelią iš na
mų: į fabriką, o iš fabrikos per 
lriaraemąnamo. ,

T ' < J. D.
''.X- Z t :

(Bus daugiau) ,, - -
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Kas girdėti lietuvių kolonijose.
NEWARK, N. J.

Dėl Vijurko korespondencijos.
“Darbininko” No. 4 Vijur

kas savo korespondencijoj pa
minėjo, jog Newarke esu to
kių asmenų, kurie “prie vyčių 
karštas vytis, parapijos daly
kuose karštas katalikas, prie 
Sandaros ir prie TMD. karšti 
tautininkai laisvamaniai.”

Prie tokių galima esu pris- 
kaityti p. Kralikauskų, kurs 
buvęs pasivadinęs vyčių tėvu, 
dabar dar prigulįs prie para
pijos, o laisvamanių prakalbo
se net su vaikais platinus raš
tus.

Į tų patėmijimų p. Kralikau- 
skas atsiuntė ant penkių pus
lapių atsakymų. Tarpe kom
plimentų Vijurkui jo atsakyme 
yra šie faktai:

Prie vyčių galima neprigu- 
lfet, galima prigulėti prie pa
rapijos. Jis jau per 25 metus 
prigulįs prie lietuviškų para
pijų. Jo pasivadinimas vyčių 
tėvu neatnešė blėdies vyčiams. 
Visados davęs gerus patari
mus vyčiams.

Apie laisvamaniškus raštus 
šitaip rašo:

“Kas tik kokių knygų ar 
laikraštį parašo, tai vis yra 
laisvai manantis, nes žmogaus 
protas neyra nustatytas, kai 
gazo myteris, kad tik tiek ga
li mislyti, o ne daugiau. Tai 
čia Vijurkas pats save sukriti
kuoja. O knyga keno nors ra
šyta ar darbininko ar diploma
to, vis taip-pat atrodo—raidės 
ir popiera, žodžiu sutvarky
mas. Pats skaitydamas turi 
suprasti kas gera, kas bloga. ’ ’ 

Toliau p. Kralikauskas ap
reiškia, jog jo vaikai niekuo
met niekur neplatina jokių 
raštų.

Nuo savęs turime pasakyti, 
jog negerai daro tie korespon
dentai, kurie bile kam prikai
šioja nebūtus daiktus. Tečiaus 
p. Kralikausko filosofija apie 
knygas yra klaidinga. Teisy
bė, jos visos “taip pat atrodo 
—raidės ir popiera.” Bet juk 
ir tūli nuodai atrodo, ka'ip 
vanduo arba kaip cukrus, arba 
kaip kitas nekaltas daiktas. 
Tai niekas ir neperša, kad val
gytume ir gertume viską kas 
tik atrodo, kaip valgomieji 
daiktai bei vanduo. Čia klauso
me sveikatžinių, daktarų nuro
dymų ir prityrimų. Taip pa
našiai yra ir su dvasios penu— 
knygomis ■ bei laikraščiais. 
Taip yra ir su organizacijomis.

Po programo sekė šokiai, ku
rie tesėsi iki vidurnakčio. 
Pelno nuo vakaro girdėjau ne
mažai atlikę. Malonu, kad taip 
mūsų jaunimas spiečiasi į bū
relius.

Musų kareiviai.

K. N. N.

HUDSON, MASS.
Lietuvos Dukterų dr-ja, kaip 

“Darb.” buvo rašyta, pernai 
turėjo prakalbas ir visokių 
niekų pripasakojo. Dabar sau
sio 6 d. toji dr-ja vėl turėjo 
prakalbas, bet nekvietė per
nykščio spykierio, o pasikvie
tė kokių ten mergų. Rodos, 
kad: ir penkto “greido” mer
gaitė galėtų geriau ir teisin
giau pasakyti už tų mergų. Sa
kė, kad darbininkai susipras
tų, mestų ginklus karės lauke, 
tai nei Wilsonas, nei kaizeris, 
nei Francijos karalius nieko 
nepadarytų. Kas nežino, kad 
Francija neturi karaliaus.

Pakeleivis.

LIETUVOS MEILĖS 
PAVYZDYS.

Camp Dix, N. J. lietuviai 
kareiviai Lietuvos Laisvės iš
gavimui stambių aukų Kalėdų 
dovanoms Lietuvai sudėjo.
Po $5.00 aukojo: V. Vaškevi
čius iš Newark, N. J., A. Straz
das iš Lincoln, N. J., B. Nau- 

. man iš New Bronsivick, N. J.
Po 2.00: A. Rozikis, J. Sin

kevičius iš Newark, N. J., J. 
, Kučinskas iš Cliester, Pa., A. 
Morkus iš Trenton, N. J. ir J. 
Radzevičius.

Po $1.00: A. Ropė iš Newark, 
N. J.,1 J. Petrauskas iš Miners- 
vile, Pa., Z. Stankauskas iš 
Elizabeth, N. J. Viso labo 
$28.00.

Kasieriais liko išrinkti A. 
Strazdas 1 ir V. Vaškevičius. 
Būtų malonu, kati ir kitų mies
tų lietuviai kareiviai* stotų į 
darbų tėvynei laisvę išgauti ir 
aukotų kiek kas gali.

Kareivis A. Strazdas.

CAMP DIX, N. J.
Lietuvių kareivių susirinki

mas įvyko sausio 10 d. YMCA. 
Building No. 4. Jau esame su
siorganizavę 
kiek galim, 
jo 7:30 vai. vakare, 
mitingų Ropė, raštininkas V. 
Vaškevičius perskaitė protoko
lų. Svarstyta Lietuvos reika
lai. Daug nusiskundė, kad 
lietuviij visuomenė labai mažai

LAV7RENCE, MASS.
Subatos vakare čionai įvy

ko pirmas yietinės Vyčių kuo
pos balius. Nors ir pirmas bet 
buvo gana gražus ir pasekmin
gas.

Susirinko puikus būrelis, 
jaunimo. Pradėjo šokius, vė
liau šokiai buvo pertraukti ir 
įvyko puikus programas. Pir
miausiai vietinės kuopos rašt. 
ir vakaro vedėjas gerb. p. Ru- 
silas perstatė vietinį Šv. Cecili
jos chorų.

Uždangai pasikėlus pasirodė 
gražus būrelis dainininkų—40 
ypatų. Tuojau gerb. Antanas 
Grigoraitis choro vedėjas, už
kvietė publikų kartu, su choru 
uždainuoti Tautos Hymnų. Vi
si sustojo ir uždainavo “Lie
tuva Tėvynė mūsų.” Toliaus 
choras sudainavo “Einu per 
dvarelį” ir “Tegul skamba 
mūsų dainos.” Pastaroji dai
nelė yra kompozicija gerb. A. 
Grigoraičio. Savo užduotį cho
ras puikiai atliko.

Toliaus padeklemavo porų 
kartų p-lė Bugailaitė, uoli Vy
čių kuopos veikėja iš Nashua, 
N. H. Jos deklamacija “Šlei
vas mokslas,” ne vienam cici- 
likui nusvilino ausis. Dar de- 
klemavo p. Grigas “Lietuvos 
Vytis.”

Tada buvo sulošta komedi
ja, “Daina be galo.” Lošėjai 
buvo artistai iš'Nashua', N. H.

l A. MATUTIS.
s

Dėdė Šamas pašaukė.
giau negu belgai, lenkai ar ki
ti. Ir jeigu tik nebūtų nuei
ta pas YMCA. užveizdą ir ne
paaiškinta jiems, kad ir lietu
viai yra nuo karės nukentėję, 
tai žinoma, kad lietuviams au
kos nebūt buvę renkamos ir 
lietuviai nebūtų gavę tų aukų, 
kurias gavo, kaip žemiau pa
matysime.

Kada buvo nueita pas Y. M.’ 
C. A. užveizdų ir perstatyta 
jam lietuviai ir jų dabartinis 
padėjimas, tai tada YMCA. 
užveizdą aiškiai suprato, kad 
ir lietuviams yra taip-pat rei
kalingos. aukos kaip ir bel
gams, lenkams ir kitų tau
tų arba tautelių gyvento
jams, kurie tik yra nukentėję 
nuo kares. Noriai prižadėjo 
aukas rinkti ir lietuviams nu- 
kentėjusiems nuo karės, su
teikdamas net pirmų vietų au
kų rinkime. Kiek tų visų au
kų buvo surinkta, neteko su
žinoti, tik tikrai žinoma, kad 
lietuviams paskirta iš tų visų 
aukų $30.00, kuriuos tuojaus 
pasiuntė pats YMCA. užpeizda 
Centraliam Komitetui.

Mūsų lietuviai kareiviai 
užsidegę meile savo brolių ir 
tėvynės, sumanė parinkti dau
giau aukų atskirai,o vien tik 
tarpe lietuvių kareivių kas ir 
padaryta. Surinkta $33.00 
vien tik iš vienų lietuvių; au
kos ir-gi pasiųsta Centraliniam 
Komitetui.

Ačiū lietuviu kareivių pasi
darbavimui, tapo pasiųsta $63 
nuo karės nuk. lietuviams. Bū
tume daugiau surinkę aukų, 
jei nebūtų užkenkę mūsų bro
liai “raudonieji” '(socijalis
tai). Matot, jie ir čia, kaip ir 
visur kitur, paprastai trukdo 
veikiamų darbų, 
tik veikiama dėl 
bo. Patys nieko 
kitus atkalbinėjo 
mo.

Įstojusiems į kariuomenę lietuviams jaunuoliams aukoja
Autorius.

(Tąsa)
Tai užgirdus visų ūpas lvg pasitaisė ir prasidėjo žingei

džios kalbos, tarpe kurių Stepone, prijaučianti mūsų jaunuo
liams, sekančiai atsiliepė:

—- Nenubūskite, draugai, kad reikia atsiskirti nuo my
limųjų. Ir nepraraskite vilties, jeigu, besikaujant su priešu, 
vienas-kitas pavirs ir, jeigu šauks pagelbos, tai tegu apsidai
ro, o pamatys mane su raudonu kryžių ties krutinę prisiarti
nant ir suteikiant jam pirmutinę pagelbų, nes aš tai prisirašy
siu, Dėdei Šamui reikalaujant, į Eaudonųjį Kryžių...

Ir pasipylė gausus delnų plojimas.
— Kad: nešus ir teikus pagelbų mūši} jaunuoliams—dabai

gė narsiai Stepone.
— Ir aš nepasiliksiu!—prisidėjo Juzytė.
— Ir aš prisirašysiu!—pritarė Viktutė.
— Iras!.. Aš... Ir aš...—girdėjosi geltonkasių bai

venimų. K. of C. ir Y. M. C. 
A. “buildinguose” atlieka ša
po pamaldas įvairių religijų 
pasekėjai. Kas vakaras kož- 
name iš K. of C. “buildingų,” 
kurių randasi 3 ir YMCA. 9 
building’ai rengiama įvairūs 
pasilinksminimai, mokinamės 
francūzų kalbos, matematikos, 
arifmetikos, telegrafistų darbų 
ir tt. Taip, kad.kožnų vaka
rų visi minėti “buildingai”bū- 
na kareiviais kimšte-prikimšti 
ir čia visas laikas praleidžia
ma. Kitados civiliame gyve
nime būnant, girdėjau ypač 
lietuvių laisvamanius ir soci- 
jalistus sakančius, kad religi
ja atgyvenusi savo dienas ir t. 
p. Prisižiūrėdamas į tų visų 
ir prisiminus jų tikrinimus, 
norisi atkartoti žodžius tūlo 
pastoriaus Brown’o: “Materi- 
jalistai, kų jūs suteikėte pa
sauliui? Socijalistai, kur jūs 
mokyklos? Kur nuveikti dar
bai! .. Kokia nauda iš jų? pa
rodykite pilnoje šviesoje!..”

Lietuviai kareiviai.
Pastaruoju laiku stengia

mos suorganizuoti į draugijų 
po vardu “Lietuvių Karinin
kų Dr-ja, Camp Devens, Mass. 
Darbas yra nelengvas, bet 
vis-gi stumiamas pirmyn, kad: 
ir pamažu. Iki šiol turime a- 
pie 100 narių. Dr-jos tikslas: 
Savitarpinis susiŠelpimas, pa
laikymas tautystės, raginimas 
prie ištikimybės šiai šalei, būti 
tikrais krikščionimis ir tt. 
Bandome uždėti ir savo knygy
nėlį—būsime dėkingi ir. pp. 
laikraštininkams, jeigu siunti
nės mums savo laikraščius.

Ypač pageidaujami: “Dar
bininkas,” “Draugas,” “Vy
tis,” “Garsas,” “Žvirblis,” 
“Vienybė Lietuvninkų,” ‘Lie
tuva,” “Tarka,” “Tėvynė.” 
Taip-gi angliški leidiniai: 
“The Lithuanian Booster,” 
“A Plea for the Lithuanians” 
ir kiti. Viskas yra siunčiama 
dr-jos sekretoriaus antrašu: 
P’ot. D. Antanavičius, 301 Inf. 
H. D. Q. S. Company, Camp 1 
Devens, Ayer, Mass.

Iki šiol jau nemažai dovanų 
ir knygų yra prisiuntę “Karei
vių Globojimo Dr-ja” iš So. 
Boston, Mass. Dėkingi pieš jai 
už tai! Ne vienas gal stebė
sis, kad ne visi laikraščiai y- 
ra paminėti, kurie yra leidžia
mi lietuvių kalba. Trūksta so- 
cijalistų leidžiamų laikraščių. 
Kaip lietuvių katalikų, taip ir 
liberalų spauda visados ir vi
sur buvo šios šalies rėmėjos. 
Socijalistų-gi spauda1 neparodė 
prielankumo iki šiol nei Suv. 
Valstijų valdžiai ir kartu 
mums lietuviams kareiviams. 
Todėl mes ir nepageidaujame, 
kad būtų siunčiama vardu 
mūsų dr-jos Jeigu kas iš ka
reivių nori skaityti, tad me^ 
nieko prieš tai neturime. Lai 
kreipiasi patys prie leidėjų. 
Kareivių ūpas 'pastaruoju lai
ku labai geras, lavinamės į- 
vairiuose kariškuose prisiren
gimuose. O į ateitį kožnas 
žiūrime taip: Kų žada rytojus 
Tikėk jei gali!..

Kar. J. B. Virpša.

ŠIS-TAS APIE CAMP 
DEVENS, MASS.

ir
KAREIVIŲ GYVENIMĄ.
Kur nūnai randasi Camp 

Devens, keletą mėnesių atgal 
buvo ir vietomis atrodė nepe
reinamos girios, brūzgynas. 
Dabar-gi atrodo ant puikaus 
miesto su skaičiumi gyvento
jų apie 50.000. Camp Devens 
pakrikštyta vardu garsaus ge
nerolo Devens’o, pagarsėjusio 
Suv. Valstijų Civilėje Karėje. 
Atsakomasis darbo vedėjas 
prie statymo buvo inž. kapito
nas Edivard L. Canfield. Kon
traktų išpildė Fred T. Ley Co.

Springfield, Mass.

Camp Devens’o didumas.
Ilgis: septynios angliškos 

mylios. Plotis—dvi angį. myl. 
Žemės plotas, ant kurios stovi 
visi Camp’o triobėsiai yra: 
Astuoni tūkstančiai, devyni 
šimtai, šešios dešimts akrų! 
(8.960). Triobėsių skaičius: 
Trys tūkstančiai, keturi šim
tai. Kelių (akmeninių plentų) 
20 angį, mylių.

Elektros vielų 400 angį, my
lių. Šilumos trūbų (pipes) 60 
angį. myl. Maudyklių: du tūk
stančiu du šimtu. Medžio su
vartota keturias dešimts mili
jonų pėdų! Darbininkų skai
čius minimum (apie 5 mėn.) 
dirbo kas dienų devyni tūks
tančiai vienas šimtas septynios 
dešimts šeši!.. Gyvenant ši
čia ir prisižiūrint tam visam 
darbui, atrodo stebuklu, kad 
taip greitai būtų pastatyta 
tiek daug triobėsiij su įvai
riais patogumais, kurie yra 
kareivių lavinimui reikalingi. 
Vienas daiktas yra neapskait- 
liuojamos vertės. Tai oro svei
kumas !. .

Atvažiavus iš miesto, čia 
atrodo oras toksai pat, kaip 
kad Lietuvoje ant Nemuno 
krantų, Druskininkų apielin- 
kėje! Kalnai, kalneliai, pie
vos, ežerėliai pnedžiai daugiau
sia pušys, beržai, eglės, ari 
žuolynai. Žemė—smėlis. Ko
munikacija ir-gi.gera; trauki
niai iš netolimos stoties Ayer 
eina veik kas valandų į įvai
rias vietas, žodžiu sakant vie
ta atsakanti visais žvilgsniais.

Kareiviai.
Kaip pati Suv. Valstijų liau

dis yra didžiausis mišinys, tai

• v
1S

o ypač kas 
Lietuvos la- 
neaukavo ir 
nuo aukavi-

Koks jų buvo tikslas 
kenkti aukoms rinkti, tai ne
žinia. Turbūt susigriaudino, 
kad aukos buvo renkamos lie
tuviams, o ne Leninui su Troz- 
kiu.

Kareivis.

I,

sai
— Tai puikus, didvyriškas žygis!—tarė kiti joms pritar

dami ir pagirdami.
Ir pradėjo sekti kiekvieno jaunuolio troškimai ir prisi- 

žadėjimai. Už visus tvirčiausiai kalbėjo narsusis Tarvidaitis,. 
kurs tarp ko kito išsireiškė, pakol kas bus, kadi artimieji jų 
nepamirštų ir meldė siųsti jiems raštų ir visuomet priminti 
jiems kokių jie užduotį turi atlikti. Veiklusis ir visų gerbia
mas Norkūnas linkėjo visiems drąsos, pažadėdamas jų nepa; 
miršti.

Tuo tarpu pasigirdo akompanavimas pijanu ir smuiku, o 
gražioji Eleonora, perimančiu visus savo balsu, maloniai, bet 
ir'griaudingai, uždainavo:

“— Sudiev, kvietkeli, mano brangiausias,^ 
“Sudiev ir laimė man biednam!
“Matau, jog paskyrė taip Augščiausias, 
“Kad reiks vargt ant svieto vienam!” Ir tt.

Visi klausėsi. Ir kuomet užbaigta, atiduota padėka gar
siu delnų plojimu.

■— Dar pasiliko “Eina garsas nuo rubežiaus” ir “Oi, 
neverk, matušėle” ir...

— Paliksime ant vėliau,—pertraukė vienas iš daininin-
kų.

tas.
— Ir Lietuvos ir Vyčių himnais užbaigsime!—dabaigė ki

ir darbuojamės
Mitingas praside- 

Atidarė

kreipia atidos į Lietuvos atei-1 tas pats ir su kariuomene. Čia 
tį. i - ■
lietuviai "mažai tesirūpina.

Jau du sykiu YMCA. No. 4 
pirmininkas buvo atėjęs į susi
rinkimus ir prašė kareivius, ar 
negalėtų lietuviai kada nors 
sulošti teatrų arba prakalbas 
pasakyti kareiviams. Salę 
duoda už dykų, kada tik mums, 
reiktų. Paimkim žydus, tai jie 
turi žėdnų vakarų savo karei
viams teatrus, prakalbas. V. 
Vaškevičius susirinkime kal
bėjo apie lietuvių vienybę. 
Paskiaus A. Srazdas į karei
vius atsiliepė ir prašė kas gali 
paaukoti Lietuvos laisvei iš
gauti ir tą aukų paskirti kaipo 
Kalėdų dovanų. Jo kalbai vi
si pritarė ir pirmiausia V. Va
škevičius paklojo $5.00 ir pa
sakė: “Aš esmu kareivis, sun
kios kareivių yra gyvenimo 
aplinkybės, vienok aukoju 
kiek galiu. Toliaus kalbėjo J. 
Sinkevičius, žadino, kad reikia 
aukoti ne tik pinigais, bet ir 
savo gyvybe už Lietuvos liuo
sybę. Amerika juk ir kariau
ja' už mažųjų tautų liuosybę. 
Tik mums reikia mokėti proga 
pasinaudoti. Amerika išklau
sys mūsų prašymo, nes lietu
viai kareiviai yra ištikimais 
kareiviais Suv. Valstijoms. 
Lietuvos laisvei išgauti sumes
ta 28 doleriai, kuriuos vien- 

. . . balsiai nutarta pasiųst} Lietu-
Vyčių kuopos. Publikai puti- vių 'Kareiviu GJot>ojpiio? Drau- 

gijai irkįJr dr-jU JfeidUotų 
aukas T. F. ' "r,'s' J

1 ‘ Kąreigig A- • Srudas.

ko. Ypač patiko dainelės po 
ros panaičių, kurios ateina pas 
senį ponų padainuoti.

Apie savo kareivius ir-gi | susitinki su įvairių tautu žmo-
nėmis, kurie sudaro Dėdės 
Šamo galingąją armijų. Ne 
vienam bus indomu žinoti, 
kaip amerikonai atsineša į 
svetimtaučius tarnaujančius 
Suv. Valst. armijoj ? Ant kiek 
aš patyriau, tikri amerikonai 
patrijotai visados atsiliepia su 
pagarba, bet nestoka ir tokių, 
ir net jų didžiuma yra, kurie 
žiūri su panieka!.. Nesigailė
dami net pravardžiavimų... 
Tokiuos elementus mes atei
viai kareiviai vadiname “pat
ri jotai kabėse.”

Religija.
Reikia pripažinti tų, kad 

ką mes čia kareiviai turime, 
kaip va: pasilinksminimus, į- 
vairius koncertus, tai tik dė
ka religiškoms organizaci
joms “Knights of Columbus,” 
“Young Men’s Christian Asso- 
ciation” ir etc. “K. of C.” y- 
ra tikrai katalikiška organiza
cija, antroji “Y. M. C. A.”— 
protestonų. Tos abidvi orga
nizacijos kareivius gelbsti į- 
vairių-įvairiausiais būdais. Ne 
tik aprūpina dvasios reikalus, 

bet nepamiršta ir kūno: reng
dami įvairius pasilinksmini
mus, pateikdami laiškams ra
šyti popieros, suteikdami į- 
vairių informacijų, nekrei
piant domos į tai, kokios pa
kraipos ar religijos esi!.. 
Mus kareivius globoja re
ligiškos organizacijos, lengvin-. 
damos mūsų monotonišką gy- kentėję,, o gal būt dar ir dau-

KAREIVIŲ AUKOS 
LIETUVAI.

Camp Gordon, Atlanta, Ga.
Lietuviai kareiviai rinko au

kas dėl lietuvių nukentėjusių 
nuo karės. Kaip galėdami 
stengės pagelbėt savo broliams 
lietuviams, kurie kenčia badų 
ir šaltį Europoje.

Prieš pačias Kalėdas lietu
viai kareiviai sužinojo, kad 
per Kalėdas bus renkamos au
kos po visus Y. M. C. A. na
mus dėl nukentėjusių nuo ka
rės: belgų, lenkų ir kitų. Bet 
apie lietuvius nebuvo nieko 
girdėt minima, nors ir lietu
viai taip-pat yra nuo karės nu-

CAMP DEVENS, 
AYER, MASS.

Čia lietuvių kareivių tu
rim surinkę į draugijų 106, bet 
dar kur kas ne visi, nes toliau 
gyvenančius sunku yra suras
ti, o patys nei vienas neužsi
rašo, nors ir žino valdybos ad
resų.

, Nekurį laikų nebuvo laiky
ta susirinkimų iš priežasties 
švenčių, bet dabar tikiuosi, 
kad valdyba pasirūpins tan
kiau laikyti susirinkimus.

Pastaruoju laikit surinkau 
šiuos kareivius:

1. P. Genkevičius,
2. J. Belekis,
3. J. Čižauskas, 

,4. J. Grenda, z
5. F. Šalinskas,
6. P. Sakalauskas,
7. P. Baliotas,
8. L. Kazionis,
9. K. Stalionis,

10. G. Našukaitis,
11. T.Tatarionis,
12. V. Kriaunelis,
13. J. Vasiliauskas,
14. K. Milius,
15. A. Zizevičius,
16. K. Gaiževičius,
17. J. Pempėnas.

Dabar kaip suėjome nema
žas lietuvių būrelis, tai visiems 
nei po vienų knygų neužten
ka, taip tos knygos eina per 
rankų rankas, kadi vienas skai
to, o du lankia. Ir labiausia 
pageidauja Lietuvos Istorijos, 
arba Lietuvos pasakų. Tariu 
ačiū “Vyčio” adminstracijai 
už prisiuntimų per du kartu 
laikraščio “Vyčio,” kuris vi
siems labai patiko.

Jaunas Kareivis.

NEW YORK CITY.
L. Vyčių 12 kuopa turėjo 

susirinkimų ir išrinko naujų 
valdybų. Reikia palinkėti nau
jai valdybai sutvarkyti kuopų 
ir panaikinti nepadorius apsi
reiškimus. O jų čia buvo. Ro
dos yra tokių chamų, kurie ro
dos tik dėlto ir priguli, kad 
niekybes daryti kuopoj.

Sausio 20 toji kūpparengįa 
pramogų. Vaidyš. “Pinigu hm, 
"e.-: j

Sekė dar daugiaus linkėjimų ir viena-kita kalba, bet žy
miausių 'vietų užėmė gerbiamo ir visų mylimo klebono kalba 
kurioje jis davė įvairius patarimus ir pamokinimus.

— Brangieji!—tęsė godojamas jų klebonas,—gaila, labai 
gaila su jumis persiskirti. Ne dėlto gaila skirties, kad jūs 
buvote visos parapijos papuošalas ir parama, bet dėl to la
bai gaila persiskirti ir širdys tvaksi nuliūdime, kad mūsų atei
ties žiedo gal nebematysime. Bet-gi turėkite viltį, mes jos 
neprarandame. Ir, jeigu Dėdė Šamas pašaukė, tai be išėmi
mo stokite į eiles tų, kurie eina kovoti už pasaulio ir paverg
tų tautų liuosybę, prie to-gi ir brangios mūsų Tėvynės išliuo- 
savimų. Ir kada jumis pašauks į veikmę, brangusai jaunime, 
neužmirškie Bažnyčios, tikėjimo ir krikščioniško gyvenimo. Ir, 
jeigu jums laimė bus kur-norints laimėti, nedarykite skriau
dų, gyventojams, neskriauskite moterų ir nekaltų merginų. 
Užlaikykite dorų ir skaistybę. Prie to aš melsiu ir maldau
siu Viešpaties Dievo, kad sugrįžtumėte pergalėtojais1 ir apvai
nikuotais. Dar-gi atntrinu ir vėl primenu: mylimas jaunime, 
neužmirškie Dievo, tikėjimo ir krikščio
niško gyvenimo, o Augščiausias jūsų neapleis ir pa
laimins !

— Dievas su mumis ir T ė v y n ė!—buvo tai mūsų 
jaunuolių obalsio šauksmas.

— Dieve, jus laimink!—dabaigė jų klebonas.
NAUJOJE STOVYKLOJE IR LAVINIMASIS.

Keletas mėnesių atgal nuošaliai miesto, jo apylinkėse, 
būta tuščia, vien tiktai Jaukai, rods, lyg ganykloms pavesta 
buvo vieta ir pasitaikindavo vienas-kitas medis-našlaitėlis, sau 
vienas bedūmojus apie jų nepraeinamus praeities tankumynus, 
nūn-gi žemės viešpats į čia atėjo, apsigyveno ir visai išnai
kino; ten toliaus galėjai patėmyti dirvas, kuriose gan augš- 
tūs kornų stiebai, kurie išstatę savo galvas, lingavo, kuomet 
vėjalis papūtė, o už jų buvo matyties giraitė, niekeno nelan
koma, jeigu bent tiktai koks gyvulėlis čia atklysdavo.

Staiga pradėjo rodyties namų nameliai ir jų aplinkui šėt- 
ros, it grybai dygti po lietui. Ir neužilgo išaugo didelis mies
tas, savo didumu pralenkęs senųjį, kurs išrodė visai mažas 
palyginus sii naujai išaugusiu: skirtumas tiktai buvo tame, 
kad naujame mieste nebuvo augštųjų mūrų, kurie iškilę lyg 
sergėjo senųjį miestų.

Pagal didįjį vieškelį, lydintį į naująjį miestų, iš abiejų 
vieškelio pusių pristatyta įvairių sankrovų sankrovėlių ir bū
dų būdelių.

Už jų, arčiau miesto, matyti, stato naujus namus ir ne
trukus susidarys vienas, didis, milžinas miestas.

Tas-gi naujai, stebėtinu greitumu išaugęs miestas jau y- 
ra užgyventas pašauktaisiais Dėdės Šamo kareiviais.

O visur matosi žvaigždžių ir Juostų vėliavos, didžios ir 
mažos, plevėsuojančios į visas šalis ir apręiškįančios, rodo, . 
kų tokio nepaprasto.

Vienoje naujai išdygusio miesto dalyje randasi didi tuščia , 
platuma, apimanti kelias dešimts žemės margų, bet sumaniai 
išlyginta, ištaisyta; kitoje vietoje matyti nupilti kalneliai; 
ten toliaus rodosi lyg kokios grabės, apkasai, įstabiai išsirai- 
vę.

Taip tai tosios tuščios platumos nuošalyje gali patėmytį 
karabinus, į keliplikų eilių stačiai sustatytus, atskirose gru
pėse ir kitokių įvairumų, kas pritraukia žingeidaujančio akį.

O apie juos sukinėjosi pašauktieji Dėdės Šamo kareiviai ir 
vis pribuvinėjo kiti jų draugai, spiesdamiesi į būrių būre
lius ir linksmai krėsdami juokus, kalbėdamiesi tarpe savęs ir 
Žaisdami. ■ t

Jų-gi tarpe, matyti, kaip iš atskirų pusių renkasi tai po 
du, tai po tris ir vis į vienų būrį; jie gan linksmus; tvirti, 
.visi pajėgos pilni:paduodami vienų kitamraųįas,, pveikina- > 
si ir.susipąžjp^iPn su nųųj^pnbų^ųųiąis, nū^-gi, sų artimiau- 
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DARBININKAS

Vietines žinios
LDS. 1-os kuopos metinis 

susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
sausio 25 d. 7:30 vai. vakare 
bažnytinėje salėje. Šis susi
rinkimas bus svarbus. Nauja 
valdyba užims vietą. Taip-gi 
bus renkami delegatai į apskri
čio suvažiavimą, atsibosiantį 
sausio 27 d. Worcester, Mass. 
Visus narius maloniai meldžia
me atsilankyti ir atsivesti nau
jų prisirašyti.

$100.00 LIETUVOS LAISVEI 
IŠGAUTI.

Sv. 'Jono Evangelisto BĮ. 
pašelpos draugija sausio 20 d., 
nedėlioj laikė šv. Petro para
pijos svetainėje susirinkimą, 
kuriame į Lietuvos laisvės 
fondą paskirta net $100.00. Už 
tai šv Jono Ev. BĮ. draugijai 
priklauso didelė garbė ir pagy
rimas.

Nauja draugijos valdyba 
susideda iš sekančių ppatų: M. 
Žioba—pirm., J. Galinis—vice- 
pirm; J. Glineskis ir M. Bri
kaitė prot. ir ligonių sekret.; 
P. Petrauskas—fin. sekr.; A. 
Naudžiūnas—kas.
* Draugystė laiko susirinki
mus kas trečią kiekvieno mė
nesio nedėldienį 4 vai. po pie
tų. Prie tokios šaunios drau
gystės verta visiems vyrams, 
moterims ir merginoms So. 
Bostono prigulėti.

Linkėtina šv. Jono Evange
listo BĮ. draugijai geriausių 
pasekmių.

SOCIJALISTŲ ŠPOSAS 
NEPAVYKO.

Lietuvių Salėje sausio 19 d. 
rods, lietuviškų moterių “pa
žangiųjų” kuopa rengė mas 
karadinį balių. Tarpe įvairių 
kostiumų buvo vienas cicilikas 
(sako, tai buvo Bagočius 
“kapucinu” persirengęs, o vie
na merga ar cicilikiška bobe - 
ka—“miniška.” Jiedu vaikš
tinėjo po salę ir nepadorius 
šposus krėtė. Padoresnė pub
lika pasipiktino, o tuo laiku 
pasitaikę policmonai, pastebė
ję cicilikų “paškutctvas” 
“mniškai” prisakė išsinerti iš 
svetimų rūbų ir virsti papras
ta cicilike, o “kapuciną” nu
varė į užpakalinį kambarį. 
Paskiaus Bagočius dar prašė 
publikos balsuoti už tuos du 
gyvulėliu, bet publikoj toks 
trukšmas pasidarė, kad nieko 
neišėjo.

Tai prie ko lietuviški cicili
kai prieina. Gėda lietuvių 
tautai savo tarpe tokius Išdy
kėlius turėti.

Girdėjęs.

•f

Moterų Sąjungos 13 kuopos 
prakalbos įvyko nedėlioj sau
sio 20 dieną bažnytinėj salėje. 
Kalbėjo kun. J. Dobužinskas 
apie moterų judėjimą ir pui
kiai nurodinėjo moterų svarbą 
kultūriško pasaulio gyvenime. 
Iš prakalbos likosi visi klau
sytojai pilnai patenkinti. Bu
vo gražių deklemacijų. Aukų 
į Lietuvos Laisvės fondą su
rinkta 12.00, narių prie kuopos 
prisirašė keletas.

So. Bostono moterys katali
kės gražiai darbuojasi ir, Die
ve, duok joms; geriausių pa
sekmių.

Vakarą vedė p-lė Juzė Pe- 
čekoniutė.

Plonasis Jonas.

(Reporterio pranešimai)
Jau išėjo iš spaudos sausio 

mėnesio numeris “Tautos Ry
to.’’ Kaina 10c., 16 pusi., 7 pa
veikslai.

Kas neturi anglių? Galite 
gauti ant kamp. B ir Athens st. 
Tenai miestas atidarė anglių 
stotį (coaling station).

PRASILENKĖ SU TEISYBE.
“Keleivio” No. 3-čiame til

po iš Brighton, Mass. kores
pondencija, po kuria pasirašo 
“Bolševikas” ir dikčiai prasi
lenkia su teisybe. Jis sako, 
kad Z-nė su “paipa” galvą 
pramušė Rindeikienei ir teis
mas Z-nę nubaudė $10.00, o 
taip-gi apmokėti abiejų pusių 
advokatams iškaščius.

Bet dalykai buvo šitaip: 
R-nė užpuolė Z-nę, kuomet ta 
iš krautuvės ėjo ir inkibo į 
plaukus. Z-nė tik gynėsi nuo 
užpuolikės.

Teismas ir-gi Z-nę išteisino 
ir jokių bausmių neuždėjo.

Prie to dar reikia pažymėti, 
kad nesusipratimai kilo iš to, 
kad Z-kai nekėlė krikštynų ir 
R-kių į jas nevadino.

R-nė atėjus pas Z-kus gero
kai išsikoliojo, už ką buvo iš
mesta iš stubos.

R-nė buvo užpuolus Z-nę 
einant iš krautuvės.

Gruodžio 13 vakare vyrui 
parvažiavus iš darbo, Z-nė bė
go į krautuvę. R-nė pasitiko 
priešais ir griebė Z-nę už plau
kų.

Tuomet R-nė ir patraukė 
Z-nę į teismą, kuriame nieko 
nepešė, nes visi matė, kad Z-nė 
yra nekalta.

Ar negeriaus darytų įvai
rūs Bolševikai rašydami į laik
raščius teisingas žinias, o ne 
meluodami.

Taip-gi patartina ir lietu
viams vengti tokių apsireiški
mų kaip muštynės ir barniai. 
Jie lietuviams tik gėdą daro.

Reporteris.

ORGANIZUOJAMOJO LIE
TUVOS ŽEMĖS BANKO 

' REIKALAIS.
Revizijos pranešimas.

Mes, žemiaus pasirašiusieji, 
21 d. gruodžio, 1917, peržiūrė
jome prisirašymo knygas or
ganizuojamojo Lietuvos Žemės 
Banko ir atradome sekančiai: 

Narių prisirašiusių į orga
nizuojamąjį Banką 557.

Iš tų pilnai jau užsimokėju
sių 255.

Pinigų sumokėta doleriais ir 
sudėta į Guaranty Trust Co., 
of New York, trimis vardais, 
būtent: Kun. Jono Žilinskio, 
kun. Tarno Žilinskio ir p. M. 
W. Bush, $53.888.99.

U. S. Liberty BOndsais, 
$600.00.

Iš viso doleriais $54.488.99. 
Rusiškais rubliais gatavais 

ir kontraktais padarytais pas 
notarą, įgaliojančiais Kun. Jo
ną Žilinskį paimti į L. Žemės 
Banką pinigus, Lietuvoje esan
čius, iš viso 65.672.00 rubl.

Šitie rubliai ir kontraktai 
sudėti į Safe Deposit Vault, 
First National Bank of Brook
lyn, New York, vardais kun. 
Jono Žilinskio ir p. M. W. 
Bush.

Doleriai į rublius lig šiol dar 
nepermainyta, bet žadama 
trumpame laike mainyti.

Knygas peržiūrėjome šito
kias:

Knygą kasdieninių įmokėji- 
mų (Day Book).

Alfabetišką narių knygą, 
(Ledger) ir Trust Guaranty 
Co., of New York Bankos kny
gutę.

Knygas atradome tvarkoje 
ir taisykliškai vedamas.

Taipo-gi matėme visus U. S. 
Liberty Bondsus, Rusiškus ru
blius ir kontraktus.

Iš Trust Guaranty Co., išga- 
vome paliudijimą (statement), 
jog visi pinigai sudėti tebėra 
čielybėje.

Kun. N. J. Petkus,
259 No. 5-th Str., 

Brooklyn. N. Y.
Adv. Jurgis Matulevičius,

810 Broad Str., 
Newark, N. J.

Knygas peržiūrėjus įplau- 
dar suvirš $6000.00 ir vis

I DIDŽIAUSIAS TEATRAS.
Sausio 27 dieną vietinės Pil. 

Blaivininkų kuopos artistai ir 
geriausios artistų pajėgos prie
lankios blaivininkams—stato 
scenoje didelį veikalą—trijų 
veiksmų dramą (F. Gužučio) 
“PALOCIUS EŽERO DUG
NUOSE.”

Šis veikalas bene pirmą sy
kį bus loštas Amerikoje. Vei
kalas gražus—atvaizdinantis 
XTTI šimtmečio Lietuvos gy
venimo vaizdus. Aktoriai vi
su smarkumu mokinasi-rengia- 
si prie perstatymo, o režisie
riai naktimis mažai miega, kad 
tik tinkamiau parengus sceną 
ir parėdžius aktorius. Tai-gi 
kada buvo užganėdinta publi
ka, o kada ne, bet šį kartą 
tikrai bus užganėdinta.

Bus bažnytinėje salėje. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Rengėjai.

REIKALINGA
Jaunas vyras arba mergina 

mokintis arba mokanti spaus
tuvės darbą.

Jeigu atsišauks mergina, tai 
darbas prie INTERTYPE.

Atsišaukite prie
“Darbininko” Admin,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

“Darbininkas” metams $3.00

L. D. S. CENTRO VALDYBA. 
Dvasiškas vadovas: —

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Avė., 

Chicago, UI. 
Pirmininkas: —

J. E. Karosas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Vice-pirmininkas: — 

M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, III.
Raštininkas: —

F. Virak’s,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas: —

A. F. Kneižis,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Idžininkas: —

P. Gudas, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Iždo globėjai: —

O. Meškauskaitė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
P. GeležiutS,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn.

V. Sereika,
21 James St., 

Norvood, Mass.
Literatiška Komisija: 

Kun. F. Kemėšis, 
P. Gudas, 
J. E. Karosas, 
F. Virak’s,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

SIMON F. PAUZTIS
Attorney-at-law

LIETUVIS advokatas
Pabaigįt mokslą Pensilvanijos 

univeristete.
Užsiima varymu provų visuose 

teismuose.
922 Land Tltle Bulldlng,

Broad 4 Chestnut St 
bkll phone:

Offlso — Spruce 2290.
Narni} — Tioga 4442 J. 

1212 W. ERIE AVĖ. 
PHILADELPHIA, PA.

TĖMYKITE!
Reikalinga vyrų ir mer

ginų mokinties barberlo 
amato. Darbų gausi vi
sados. Klausk informaci 
Jų:

sė
dar nauji nariai rašosi ir pini
gai plaukia.

Kun. Jonas Žilinsiąs,
50 W. Sixth Str., 

So. Boston, Mass.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
ANTRA LAIDA KNYGELES 
REVOLIUCIJA AR RAMUS 

KULTŪROS DARBAS?
Kaip pats vardas parodo, knygutė

je gvildenama šių dienų klaulsmal. Ją 
paraSS žinomasmoksllnlnkas Druskius. 
Knygute paradyta pasikalbėjimo formo
je Darbiaus su Pudklum. Patartina 
kiekvienam (gyti jų. Knygele 20 pusi., 
kaina tik 5c. Kas prisius už 10c. kra
tos ženklelių tas aplalkys Šią knygutę 
ir “Anykščių Šilelis.” Imant nema
žiau kaip 100 egz., nuleldžlame dldel) 
nno5hntj.

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

------ o------

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

Kun. V. Matulaitis,
SILVER CRECK, PA.

DABAR LAIKAS NUSI
PIRKTI LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ KALENDORIŲ 1918 
M. KAINA 25 CENTAI.

NUO ADMINISTRACIJOS.
“Darbininko” ofisas page

dėliais, seredomis ir pėtnyčio- 
mis atdaras nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare.

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.

Baigia naują sceną. Pilnųjų 
Blaivininkų 49 kuopa rengiasi 
prie milžiniško perstatymo. 
Veikalas perstatyti kainuos 
gerokai. Yra daroma dvi nau
ji sceni: palocių ir ežerą, ku
riuos darbininkai baigia staty
ti.

Į Lietuvos laisvės fondą Jus
tinas Barteška iš Laconia, N. 
H. per “Darbininko” Redak
ciją aukojo $1.00. Auka per
duota So. Bostono T. F. sky
riaus iždininkui p. A Zaliec- 
kiui.

Marijos Vaikelių Draugija 
subatoj po pietų turėjo savo 
paprastą nediėldieninį susirin
kimą.

SLRKA. 21 kuopa šauniai 
dirba. Štai gruodžio 23 dieną 
surengė puikų vakarą su gra
žiais pamarginimais. Vaka
ras nusisekė gerai. Kuopa lai
mėjo keletą naujų narių. Taip
gi buvo renkamos aukos Ka
lėdiniam Fondui. To negana, 
sausio 6 d. metiniame susirin
kime nutarė surentgi kitą dar 
gražesnį ir indomesnį vakarą. 
Pribuvo dar ir aukų į Kalėdi
nį Fondą. Ši kuopa nemiega, 
dirba gerai, visokiais būdais 
traukia narius prie susivieni
jimo. Iš savo narių tarpo turi 
išrinktus oragnizatorius, kurie 
kalbina ir prirašinėja naujus 
narius prie susivienijimo. Ga
lima tikėties, kad 21 kuopa 
veikiai padidės.

Maža Biruta.

HUDSON, MASS.

LDS. 56 kuopos susirinki
mas buvo sausio 13 d. Buvo 
peržiūrėtos visos knygos kny
gyne. Visos besančios geros. 
Buvo skaitytas laiškas iš aps
kričio valdybos, prašant užsi
mokėti. Nutarta, kaip reika
laujama užmokėti. Į apskri
čio suvažiavimą, būsiantį sau
sio 27 d. Worcester. Mass. iš
rinkta delegatais J. Taparaus- 
<as ir A. Sedlevičius. Paskui 
rinkta valdyba. Pirm, liko J. 
Taparauskas, rašt. A. Sedlevi
čius, kas. J. Stonis. Su reika- 
ais kreipkitės pas rašt. 16 
Winter st. Senasis rašt.

Mūsų prieteliai ir rėmėjai 
taip įsisiūbavo, kad jokis prie
šininkas negalėtų sulaikyti.

Prie suradimo 5000 naujų 
skaitytojų labai daug priside
da gerb. klebonai ir LDS. na
riai.

Kol-kas pirmoje vietoje sto
vi Girardville, Pa.

P-as J. Grigaitis, LDS. 13 
<p. sekr. praneša mums, kad 
šv. Izidoriaus Art. Dr-ja meti
niame susirinkime paskyrė $4 
dėl lietuvių kareivių, užrašy
dami jiems laikraštį “Darbi
ninką.” Gražus pavvzdis ir ki
toms draugijoms. Kareivius 
ir-gi įrašėme į skaitlių 5000 
naujų skaitytojų.

Į darbą broliai darbininkai! 
’arodykime savo pasišventi

mą. Lai mfisų iškeltas obalsis 
5000 naujų skaitytojų išsipil
do.

Sekvoja miškai Kaliforni
joj yra puikiausi pasauiėjo. 
Juose randasi seniausi ir di
džiausi pasaulyje medžiai. Ne
senai vienas nedide is medi*- 
buvo nukirs4 a= ir *rvs mokslo 
vyrai apžiūrėk* pasakė, josr 
jis buvo nomaž’aii. ka;p 4 000 
metų an'ž:“i’«Dabar nugščian- 
sia« pip u.« yra 325 pėdu 

n;ni£rai perduoda So I aukščio. hivo rasta'
Bostono T. F. skyr. iždininkui'parvirtęs ir apipuvęs. Buvęs 
A, Zalieckui. 500 pėdų a-’O'ščio.

Morta Andriuliutė j Lietu
vos Laisvės fondą paaukojo 
$3.00.

“Darbininkas” yra tai vie 
nintėlis darbininkų laikraštis.

I

DOVANOS!
Tik ant trumpo laiko

* *«

REIKALINGAS GASPADO- 
RIUS So. Bostono Kooperaty
viškai krautuvei. Teisingam, 
doram ir apsipažinusiam su 
bizniu vyrui, užtikrintas dar
bas ir gera a’ga. Platesnių in
formacijų dėlei, kreipkitės ad
resu:

A. Navikas,
242 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.

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

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

kią didelę dovaną džiaugsis per visus metus.
Išpirk Money Orderį šiandieną ir tuojaus siųsk šiuo adre-

Tbsu:
P. S. Bostone ir apielinkėje $4.00; užrubežyje $4.25.

“Darbininkas”
242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Tel. So. Boiton 270
DR. JOHN NacDONNELL, M. D 

Galima susikalbėti ir lietuvisskai.
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

J. SMULKUTIS,
Globė Barber School

439 — Srd Avmsue, • Pittsburgh, Pa.

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
I

Sutaupįsi pinigų.
Rakandai pirmos rūšies ir kai 

nos labai žemos.

Franto R. Richmond,
374-378 BroacKay, So. Boston

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

ateik ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinėt ir gausi vienų dideli ar
tistiškai padarytų paveikslų visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. fnd St, PMladelpMa, Pa.

o

Į Sėli, , tona, Dlckinaon 8995 M. 1

Dr. Ignotas Stankus
H210 S. Broad St, Philadelphia, Pa. 
ĮPhysician and Surgeon (lietuvis gvdv- 
rtojasir chirurgas pabaigęs Indianos 
[Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
fru, moterių ir vaiku. Daro operacijas, 
į Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet. 7*9 
T vakaro. Medei toms; 9-il rito 1-4 popiet.

X
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L. D. KALENDORIUS
DYKAI.

Jeigu nori gauti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 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.

Geriausia vieta pirkimui pas 
K. K. ŽEMAITĮ.

AS užlaikau puikią krautuvę auksi
nių Ir paauksuotų daiktų, kaip tai: 
laikrodžių, laikrodėlių, žiedų vyriškų 
moteriškų ir Sliublnlų. Talp.gl daugy
bę kitų tavorų deimantinių žiedų ir tt 
Kas pas mane perka, tai vsuomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorą 
ir darbų aS visuomet gvarantuoM 
Taisau laikrodžius, didelius ir mažu 
laikrodėlius ir jevvelry.

K. K. ŽEMAITIS,
611 E. Main Str. Montello, Mass.

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

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

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao odyiioe
1-8 P. M. 7.9 P.14.

419 Boylston St Boston, Hass.

PIRMO KLESOS

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHEST1R BT.

NedAlioml* 
nuo 10 ybI. ryta 
Iki 4 vai. vakare.

Dr. Paui J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandoa:
Nuo2 iki 8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 Cci.C. M F(- K b TON
Tel 602 9. B.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!
Su bent kokia chro lška, nervų arba šiaip kokia liga kuri roiku- 

lauja specialisto pa. įrnavlmo.
IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE .14 SURASTI 

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keltu.

♦♦♦ bų.

Ofiso valan
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų. 
Vakarais.

nuo 6 vai. iki 
8 vai.

Nedaliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų.
Jums išegzamlnavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus Ale gydy- 

Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrų

X hington st.
X
X ®rti Boyls-
t*1* ton st 

*t* antrų

t
Y♦♦♦sltės. uc.u. .. ™ ------... -—- -■■■.,
Xf,zl&kU stov) Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lšgel- 

Xbe8 •1°’' Duo kančių ir kitur negero gydymo.
$ Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai—
Y medikallškl Ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
♦♦♦ kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, neoor- 

X malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jautl- 
X mo, galvos, skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
J sųnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro. užkimimo gerklės, nuo skaus-
Y mų viduriuose arba nugaroj, gei-Jės skaudėjimo, apvilktų liežuvi, 
♦♦♦ konstlpacija, reumatizmo skausmi arba spaugų? šių ir daug kitų

Ilgų, nuo kurių matosi pirmas p- •sergėjimas^ nustoti sveikatų Ir 
♦♦♦tvirtumų ant visados.
X Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atstlHnky- 
X*nas pas mane užganėdins Jus-ir apie mano gabumus persitikrinsite. 
J kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių | trumpų laikų gydy-Y mo. Aš gydau tik tikrų priežastį ligos Ir silpnumai pranyks. Arsl- 

♦♦♦ minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikta gydytis. Užvll- 

♦*♦ klmas ilgos yra pavojinga. Nei viena ilga ne stovi ilgai be veikimo.

T
Y
Y 673 WASHINGTON ST.
♦♦♦ Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.

Dr J. H. KENEALY
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