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, True translatlo* flled with the post-
naster alt Boston, Mass. on Jan. 16,191f; 
«s reąnKred by the act of October 6,1917

PASKOLINO PINIGU 
UKRAINAI

Londonas. — Francija pas
kolino Ukrainai 2.000.000 rub
lių auksu. Taip skelbiama iš 
Odesos. Franeijos pinigų spau
stuvė atspaude daugybes Uk
rainos popierinių pinigų..

Prie tos žinios pridedama, 
jog gen. Vinniebenko, prez. 
Ukrainos sekretoriato, Radoj 
(parlamente) paskelbė, jog ^Su
vienytos Valstijos, Francija, 
Anglija, Belgija ir Rumunija 
labai indomauja suorganizavi
mu Ukrainos respūblikęs. Jis 
pasakė, jog Ukramfir esanti,. 
kaipo kampelis tvarkos ir kon- 
Stitucijonalio surėdymo.
. Korespondentas laikraščio 
Timęs sako; jog rumunai labai 
intužę prieš rusus. Rumunai 
jaučia tris sykius rusų apgau
tais—pirmu sykiu caro val
džios, antru sykiu laikinosios 

* valdžios ir labiausia niauriau
sia apgauti bolševikų valdžios.

Tme translatlon fil'ed with the post- 
mastąr n t Boston, Mass. on Jan. 16,1918 
asreąuired by the act of October 6,1917 

TAIKOS DERYBOS 
PERTRAUKTOS.

Pagal telegramas iš Petrog
rado konfeemcija Lietuviškoj 
Brastoj tapo pertraukta, bet 
taip-gi yra užsiminta, jog ji ga
li būti atnaujinta Varšavoj.

UKRAINOS DELEGATAI 
NUŽIŪRĖTINL

■ Yra labai galimas daiktas, 
jog bolševikų valdžios atstovai 
laiks nuo laiko gali dėl nami- 
nių politiškų tikslų pertrauki- 
nėti derybas, bet Ukrainos de
legatai ir teutonai kartais ra
miai gali susitaikinti. Jei tas 
daleidimas galų gale įvyktų,; 
tai Petrogrado valdžia padary
tų taikų ir-gi.

Bus ten kaip nebus, bet 
Anglijos ambasadoriaus Bu- 

- chunano, buvusio Petrograde, 
.pasakymas, kad Rusijos kari
ne rolė .'pasibaigė išrodo—^-tei
singa, nėš-jis per keletą metų 
yra išbuvęs.Rusijoj ir yra ap- 
sipažihęs TSU Rusijos padėji- 

. mu. • •
Svarbiausias RusijoB daly

kas išrodo vaizbos klausimas 
po karės1. Prieš karę 1913 me- 

4 tais Rusijos importas iš Vokie- 
_Z'~'tijos- buvo už 642.000.000 rubl., 

iš Anglijos už 170.000.000, iš 
■, Suvienytų Valstijų už 74.000.? 

000, iš Franeijos usį $56.000.00, 
iš Austrijos už $34.000.000.

Tais pat metais Rusija ex- 
portavo į Vokietiją už 452.000.- 
000 Į Angliją 267.000.000, į Ho- 
įanjliig 177.000.000, į Franci ją 
100 000.000,’ į Suv. Valstijas 
14.000.00*0.e

Todėl pagauti Rusijos visą 
pirklybą būtų geras grobis, be 
to dar prisidės reikaalvimai 
nusidėvėjusių dėl karės gele- 
žink'Rų ir tt. ir tt. Tai-gi po 
jos nirklyba bus dar labiau pa
geidaujama iš atžvilgio į im-

portą. O jos exportas labiau
sia susideda iš javų, žąsų, finų, 
mėsų, kiaušinių ‘ (191Ž metais 
tų daiktų išgabeno tiž $50.000.- 
■000) bus dar labiau pageidau
jamas. • : .
v -Jei Vokietijai pasisektų da
bar surišti ją sutartimi, tai ga
lime" daieisti, jog tokia sutar
tis talpins paragrafus., kurie 
šidkiuo ar fokiuo būdu užtik
rins vokiečiams tos pirklybos 
monopolija, O tos žinoma nėra 
pageidaujamą Anglijai; o,ypač 
Fraiicijai.

Dabar svarbiausias talldnin- 
kų dalykas susinėsimuose su 
Rusija,’ arba senosios Rusijos 
skeveldais, nedaleisti, kad tas 
įjvyktų.

Tuo tarpu rusų laivyno ju
rininkai smaugia savo oficie- 
rius. Juodųjų jūrių uoste Se- 
bastopolyje, -.kaip pranešama 
paskerdė 62 oficieriu.

VAKARINIAME FRONTE 
RAMU,

t , • \, ■■.

. Dabar vakariniam® fronte 
ramu. Pranešama iš francūzų 
ir anglų frontų apie mažus‘ant
puolius. Per pereitą, savaitę 
anglai nuostolių tarėjo 24<979, 
iš kurių užmušta $5.276.

Atėjo žinių, būk seredoj vo
kiečių kanclierius turėjo atsaį- 
kyti prakalbai Lloyd George*©, 
kiirš apreiškė taikos išlygas.

Jau ankščiau buvo nurodo
ma, jog ^nglijos armijoj trūk
sta kareivių. Dabar tas pa
tvirtinta parlamente. Sir 
Auckland Geddes, Valstybinės 
tarnystes ministeris apreiškė, 
jog Anglijos armijai tuoj rei
kia 450.000 vyrų.

— - f
Ministeris toliau pasakė, jog 

gal reikės reikalingus vyrus 
paimti iš civilių gyventojų per 
šiuos metus, bet militoris am
žius nebus keičiamaSį, nei-gi 
priverstinas kareiviavimas Ai
rijoj bus įvestas.

Atėmimas tiek vyrų iš civi
lių Anglijos gyventojų būtų 
pragaištingas išdirbystei. Tū
las laikas atgaL laikraštis Lon
don Economist skelbė, jog An
glija negali imti virš 3.000.000 
vyrų armijon, jei norį, kad pra
monė, pirklybą, ūkiai, geležin
keliai, laivų, statymas ir tt ei
tų ant tiek, ant kiek reikalauja 
karė. ( .

Jei paimta bus- 45,0.000 vy
rų,. tąi tuomet bus ant pusan
tro milijono daugiau, negu 3.- 
QOQ.QOO,kąįpo maximum dėl 
paėmimo. Todėl jau dabar nė
ra tiek, kiek reikia išdirbystei 
pagal aną laikraštį. .

True translatioą t lieti witli the. post- 
tnaster at Boston, Mass. on Jah. 16.1918 
as i,equit'ed by ffie actof October 6,1917 
BOLŠEVIKAI SUAREdTA- 

VO RUMUNIJOS ATS-
TOVŪS. ‘ ’

Petrograd. Bolševikų vai- 
džią suareštavo . visus narius 
Rumunijos ambasados. • Tas 
sukėlė didelį triukšmą diplo* 
matiniuose rateliuose. Rųąų 
kareiviai apleidinėja Rumuni
jos frontą tokiomis daugybė
mis, jog užėmė visus trauki
nius. 60.000 praėjo seredoj 
prpj vieną stotį. Eina «au pa
motę'šaudykles ir visus kitus 
daiktus.

-—-o-— •
Truo translatlon flled TOiJtih 'the :post- 

in.istprat Boston. Mi\$s.<m..Tan. 16,1918 
as re<] ’.i Irod by the act oT 'October 6, T917 

PLAUČIŲ UŽDEGIMAI
ARMIJOJ.

Washington. — Per pasta
rąją savaitę, pasibaigusią sau
sio 11 Suv. V. armijose pneu
monija mirumų buvo 149; Nuo 
kitokių priežasčių mirė 235.

True tbanslation flled wtth the post- 
master at Bošton, Mass. on Jan. 16,1911; 
as reąulrėd by the act of October G, 1917

SUAREŠTAVO BUVUSI 
PREMIERĄ.

Paryžius, sausio 15. -r- Va
kar tapo suareštuotas buvusis 
Franeijos premieras Caillaux, 
tas padaryta labiausia dėlto, 
kad Suv. Valstijų valstybinis 
sekretorius Lansing iš Wa- 
shingtono kablegramavo, pra
nešdamas, jog Caillauz 1915 
•susinešinėjo su Berlino Užsie
nio reikalų ministerija.

Sekretorius Lansing' kable- 
gramoj apreiškė, jog Ameri
kos .ambasadorius Buenos Ai
rėse susekė, jog Caillaux, lai
ke savo atsilankymo Argenti
noj 1915, susinešinėjo su Ber
lino užsienio ofisu per vokie
čių ambasadorių von Luxbur- 
gą su tikslu įvykinti taiką su 
Vokietija bile kokiomis išly
gomis, idant būtų galima pra
dėti biznius.

GARIĖį^NAŠLĖ pamišus.
Vokietijos laikraščiai skel

bia, jog ex-cart> motina be vil
ties atsitaisymo pabludo. Da
bar esanti Tobolsko sanatori
joj-

------O------

. PRIEŠ MODERNIŠKUS 
ŠOKIUS.

‘ Iš Vatikano išleista kardi
nolo de Lai pasirašytas1 dekre
tas uždraudžiantis’ katalikams 
modemiškus šokius.,-Yra tai 
prieš tango, maxixe ir kitokius/

*»*.
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True translatioh flled .\vith the post> 
master at Boston, "Mass. on Jan. 16,1918 
as requlred by’the act of October 6.1917

REGISTRUOS, KAIP TIK 
SULAUKS 21.

Washington. r— Suv.^ Vals- 
tijų valdžią nutarė registruoti 
jaunus vyrūs tuoj, kaip tik jie 
sulauks 21 metų amžiaus, kad 
jąis vis papildžius armijos ei
les. Buvo nutarta toliau neim
ti virš 31 metų amžiaus.

- 4

NELAIMĖ BARCELONOJ. .
Ispanijos mieste Bareelopoj 

žmonės nerimauja dėl nustatys 
iųo 'kainų ant maisfoj Prie 
miesto salės buvo susirinkę di-

Trae translatlon flled. witlį the post- 
master at Boston, Masį- on Jan. 16,1918 
šsrecnilfęttay ttte uchpf October 6,1917 

LAUKIAMAPERMAINŲ 
VOKIETIJOJ.

Amsterdam. — Iš didelio su- 
sįhjrtįmo taipe militąristų ir 
liberalų gali kilti stambios per- 
mąinos Vokietijos valdžioj, 
vPąn-germąnistai stengiasi į- 

veikti pažangesniuosius, kurie 
fębreikalaują taikos ąnį prin
cipo be užgrobimų, oe kontri
bucijų ir tasai susikirtimas ei
na prie galo.

—-jDabar kada kaizeris stojo 
junkerių (pąiigermanistų pu
sėn), tai jau daroma spėjimai, 
kad kanclierius grafas von 
Heftling ir Dr, von Kuehlman, 
užsienio reikalų ministeris tu
rės pasitraukti.

Būk socijalistų organas Vor- 
ivaerts, jau paskelbęs, jog da
bar greičiau^ negu bUe kada 
pirmiau įvyks karine diktatū
ra su von Hindęnburgu prieša-

. t

PADEGĖTE JA JAVUS.
Argentinoj dabar bręsta ja

vai ir netrukus prasidės pjū
tis. 'Bet prasidėjo baisūs javų 
gaisrai. Yra nužiūrėjimas^ 
jog tai padegimai. Javų gais
rai einą įvairiose Argentinos 
provincijose.

------ P““
SMULKIOSŽINIOS.

■ Suvienytų Valstijų laivynas 
apginklavo. 1.160 laivų nuo A- 
merikos įstojimo karėn.

1 - > _ - M --------------------

Dedham, Mass. Krubel bu
vo nubaustas ant $5 už parda^ 
vinėjimą anglių pamažintu 
saiku. «

tt.

No. Dokotoj panaikinta mo
kinimas vokiškos kalbos. .

Bavarijoj uždaryta kręma- 
torijos dėl anglių stokos.

kyje; . .
GAUS VIETĄ BERNS-

• Berlino^euteėhe'Tageszei- 
tung skelbia, jog grafas von 
Berhstorff, buvęs .vokiečių am
basadorius Amerike, laikąs 
svarbias konferencijas su kai
zeriu, sosto įpėdiniu ir buvu
siu kanclieriu von Buelowu. 
Berstorff gausiąs vietą val
džioje, jei įvyks permainos su 
militario rėžime sutvirtinimu.

Von Rošen, vokiečių amba- 
.sadorius Holandijoj, pašauktos 
Beriinan tartis apie susitaiki
nimą su Rusija ir apie galimu
mą abelnos taikos 1918 me
tais.

Kadangi per šias augšČiau- 
sias tarybas kilo nauji suma
nymai, tai kanclieriaus pra
kalba Reichstago vyriausiam 
komitetui tapo atidėto.

Augščiausioji taryba, kaip 
spėjama pakrypo prie prijun
gimo žemių ir nutarė aštriai 
veikti prieš socijalistus ir ki
tus, kurie-šneka apie taiką su 
nuolaidomis. Taip-gi eina gan
das, jog vokiečių projektuo
jama padaryti milžinišką ofen- 
syvą vakaruose.; .

Dabar vokiečių laikraščiai 
drąsinami valdžios ‘palaikyti 
pan-germanistų reikalavimus 
ir “stiprią taiką” su prijungi
mu daug žemės ir su didele 
iontribuci ja Vokietijai.

MOBILIZUOS DARBININ
KUS LAIVAMS ( 

STATYTI. -
. Laitų statymo komitetą 

pirmsėdis E. N. Hurlėy turėjo 
konferenciją su prez. Wilsonu 
ir nutarė mobilizuoti darbinin- v

rus laivų dirbtuvėms. Būš 
mobilizuojama 250,000 darbi
ninkų. Jų bus ieškoma •auto
mobilių, pianų, vagonų mkaro- 
se dirbtuvėse, kur yra gerų 
meistrų. Jie • bus paliuosuoti 
nuo kariuomenės.1

‘ ‘ X t'

Kaizeris išleido įsakymą, 
kad jo gimimo diena, kuri pri
puola 27 sausio, būtų praleista 
ramiai.

.VI. Baranovskienė, tik kų 
atvykusi iš Rusijos į San Fran- 
cisco, sako, jog Kerenskį ilsisi 
Finlarfdijoj ir jog jis vėl bū
siąs pirmu žmogumi Rusijoj.

MILIJONIERIŲ SKAIČIUS 
DIDINAS.

Milijonierių cenzo niekas ne
daro. Tikriausias jų skaičius 
sužinomas iš taksų ofiso. Pa
gal to ofiso paskelbimų T915 
metais milijonierių buvo Suv. 
Valstijose 14.771. Gi 1916 m. 
jų buvo jau 22.696. Reiškia, jų 
skaičius pasididino ant 7.925. 
Kadangi tūli milijonieriai sle
pia savo tartus, kadi išsisukti 
nuo taksų, tai galima, spėti, 
jog milijonierių yra daugiau, 
negu minėtas skaičius.

Yra 10 asmenų, turinčių po 
$125.000.000, 4 turi po $100.- 
000.000. Pirmieji pelno^ tari 
per metas po penkis milijonus, 
o antrieji po keturis.

True translatlon flled wlth the pofet- 
master at Boston, Masė, oą Jan, 16,1918 
as reąuIred by tli^ act of October 6,1917 

BOMBARDAVO ANGLIJOS
MIESTĄ,

London, sausio 15. — Yar- 
mouth buvo bombarduotas nuo 
jūres. Taip paskelbė naminės 
apsaugos direktorius French. 
G 20 Bombų krito uostau. 3 už
muštą, 10 sužeista.

Ftoimh sake, jog blėdisne- 
diiiėlė tepadaryta.
žvaigždė bbmba iš pradžios.

Vokiečiai bombardavo sū 
dideliu išrbkavimu. Pirmoji 
bomiba buvo žvaigždė, kuri iš 
augšto nušvietė 'apačioj mies
tą. Tuomet trenkė priešinin
ko bombos miestan.

Šaudymas buvo labai grei
tas. . Bombos lėkė per patį mie
stą ir daug kaminų ir stogų nu
vertė. \

REIKĖSIĄ ŠVISTI 
' PANEDĖLYJB.

New Yorke Union League 
klube tarėjo susirinkimą New 
Yorko ir Naujosios Anglijos 
kuro administratoriai. Tarėsi 
apie anglių stoką. Kilo suma
nymas paprašyti prez. Wilsoną 
paskelbti panedėlį kaipo šven- 
tę—legal -holiday—tose -vietok 
se, kur anglių pritrūko. Tas 
labiausia atsineša prie New 
Yorko ir Naujosios Anglijos. 
Tas tęstus per kokias 8 ar 10 
savaičių. Tuomet visi bankai, 
ofisai, krautuvės, dirbtuvės 
būtų uždarytos ir susitaupytų 
anglių. Sako, jog jei vyriausy- 
sis kuro administratorius Gar- 
field tam pritars, tai prez. Wil- 
soln paskelbs švęsti panedėlį. 
EnjgjgnJEnjgrugijenjgRjami^ugiJBLfg

TRŲOĖŠNĖS ŽINIOS.
Washington, D, C. — Sude

gė valdiškas sandėlis, kur bu-’ 
•vo amunicijos, maisto, drabu
žių ir šiaip karinių reikmenų. 
Nuostolių už $200.000.

Biddeford, Me. — Sacų u- 
pej sudegė nedidelis laivaB an« 
glių priliuodūotas.

Hduston, Tex. — Traukinis 
nusprudo nuo relių ir apie 20 
žmonių užmušta, o 9 sužeista.

’-’fe

Rotterdam. — Vokiečiai iš
radę baisesnį gazą, negu ligšioį 
turėję. Jį vartosią ypač prieš 
amerikonus.

Ųž trijų savaičių Londone 
įvesto maisto kortelės.

Chicago, UI. — Milžiniškos 
skerdyklos užsidarė tūlam lai
kui dėl anglių stokos. Šimtai 
galvijų-ir kiaulių sušalo trau
kiniuose, kurie gabeno tabs 
gyvulius į skerdyklas.

Kanados traukinių bėginė
jimas dėl pūgų visai buvo su
trukdytas.
• -M • - - g.|in į«ir r, .

Reikaingas vargoninkas, pa
žįstąs savo amatą ir rietingiąs* 
darbuoties ir visuomenės dir-jĮ 
voje. Plati dirva asmenišką 
gabumų ir choro išlavinimo pa
rodymu. Atsakantis atlygini
mas. Kreiptis: »

REV. A. DAUGIS,
22 Chapel st., Norwood, Mas£

Denverio miestas, pamėg
džiodamas europinius miestus, 
ketina ganyti savo parkuose a- 
vis. Paties miesto parkuose 
išsiganytų- 3.000 avių. Apro
kuota, jog jei visi didesnieji 
miestai Ją pat darytų, tai. iš
ganytų apie 150.000 avių kas i 
vasara. . .
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WAR SAVINGS STAMPS 
ISSUED BY THE 
UNITED STATĖS 
GOVERNMENT

t

TAUPYOR 
SKOLINK" 

DEDEI ŠA
MUI TAUPI-

» «

JIS DABAR JO REIKALAUJA, JUMS BUS 
REIKALINGAS PO KAREI.

V Pirk Karės Taupymo Markes, Suvienytų Vai-
te
E

stijų \Valstybinė Paranka neša 44ą sudėtinį nuo- . 
>šimtį kas bertainis. Galima pradėti taupymą su 
dvidešimt penkiais centais. Perkant. Ęu vieny tų Val-

Į, stijiĮ Taupymo Markes. • • . 1 ■
:gS - . Jums paaiškins apie tai jūsų krasos, užveizda, 
; įg bankięriusj laikraštininkas ir kiti- agentai. Klaiis- 
jg- kitę jų. /■'
Ę Tas yra jūsų pareigai Tas išgelbės *gyvaštį!
gūĮ. . Tas padės tolinėti šitą karę!’

' dų galimą gauti ir *4Darb«”* Administracijoje

§ Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją.
v / Per mano tarpininkystę galėsite prjgėfibęįti .

A Badu mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje it'tremtiiiiain's Vokietijoj.

a PINIGUS PASIUNČIU Į RUSIJĄ ir siuntėjams pristatau e Sberegateinog kasos 
v - knygutes ir parašus adresatų greita laiku, . •. .j
A "•*fe sus

džioš minios moterų ir. sulipę ' __
ant trepu. Trepu balustrata
buvo perlaužta ir šimtai mote- r- n1, i, . n- i le, gyvenusi viena, rasta negy-

šsg”*.
' “ ' • ■ “ •': ’. ' ■ .j. Jr" , U »*

New Haven, Conn. ■_ Eilei
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Dangiškai Kalėdų melodi-

»
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f.

na ff So. Boeton’o utandnkniB, kotrorgata ir nMttdA; 
Am. Lietuvių Rymo Katofflrų frr.

-Prenu.meratdskaina:
Metams tris kartua savaittje...........v......|3.00 
Bostone ir apielinkėje metams ~—i—  --M0O

, jĮnetaips. *• • • *■ • ** *
Subscription Rates:

Yeariy .*į8*o0‘
Boston’and suburbs .$4x00

g- months «• *.
Foreign countriee yearly.,.'......... . .$4.25

“DARBININKAS”
(The Worte)

The Lithuanian tri-wėekly paper. 
.Pnblished every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Asaociation of Labor.
“DARBININKAS”

M2 W. Broadway^\ Soūth Boston, Mass.dway> • 
IMTYNĖS SU LENKAIS 

AŠTRĖJA.

Lietuvių imtynės su lenkais 
eina karštyn. Jie visuomet jud
riai veikė, o dabar dar labiau 
ir dar grpbiškiau - kimba už 
Lietuvos. Medžioja pritarėjų 
tarpe žymesnių Amerikos pu
blicistų ir kaip jau buvo pa
žymėta garsusis Amerikos lai
kraštininkas Frank H. Si- 
inonds varo biaurią mums po- 

• litiką—kergia mus prie lenkų 
- ir net lietuvius priskaito prie 
slavų.

Mes iš visų sielos spėkų kra
tomos ir purtomės nuo vieny- 

. \ bes su lenkais. Jei ne visiška 
neprigulmybė, tai bevelijam su 

; dusais arba su vokiečiais.
. ’■> New York Tribūne, kur tel

pa Frank H: Simonds’o straip- 
.sniai, buvo tilpęs Dr. Bielskio 

: * ilgokas atsakymas. Nurodyta, 
■jog lietuviai yra skirtinga nuo 
slavų tauta, jog lietuviai pra- 

. eityje vis vengė susivienijimo 
su lenkais, kad istoriškosios 

k unijos buvo tai tik asmenų diar- 
į ’bas.
■L Dr. Bielskiui atsakė lenkas 
/ ^Gorski, kurs užgiedojo sal- 

džiais balsais apie senovės uni- 
f / šventumą, ir idealizuoja lie- 

tuvių vienybę su lenkais. Gir
di rusai ir vokiečiai sėją ne
apykantos sėklą tarp lietuvių 
ir lenkų,* o Dr. Bielskis ir ne
skaitlingi jo pasekėjai esą tos 
.intrigos auka. Baisūs akyplė- 
šos tie lenkai. Dar sau neturi 
užtikrintos neprigulmybės, o* >
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kai ryklė griebia už Lietuvos.
Kas-gi šiais laikais gali rem

tis sutartimis, padarytomis 
šimtai metų atgal, kaip jos ga
li rišti mus po tokių pervers- 
mių. Reikia tą pabriežti, jog 
visi lietuviai, kur tik jie nebū
tų, kokios pakraipos nebūtų 
nenori jungtis su lenkais. Ne
rasi nei vienos lietuvių draugi
jos, nei vieno lietuviško laik
raščio, nei vieno lietuvių vei
kėjo, kurs bent šiek tiek pri
tartų unijai su lenkais. O vei
kėjas, kurs tokiai unijai pri
tartų ir vadintus lietuviu, tai 
toks būtų uoliu “polskos via- 
ros” išpažintoju.

O

Literary Digest perspauzdi- 
no iš New York-zįJun straipsnį 
apie Ukrainą. Straipsnis yra 
iš po plunksnos Jurgio Raffa- 
lovičio, autoriteto Ukrainos is
torijos. Tame, straipsnyje sa
koma, jog lietuviai buvo užka
riavę Ukrainą. Sako: “Kuo
met maskoliai gyveno po abso
liutiška monarchija, kuomet 
lenkus valdė vieninteliai išdidi 
aristokratija, Ukrainoj visi bu
vo laisvi po lietuvių karaliais 
(in Ukraine all were free under 
the .Lithuanian kings.).

Generalis Francijos konsu
las Finlandijoj paskelbė, jog 
Francija prašė savo ambasa
dorių Washingtone, Londone 
ir Ryme, kad paragintų talki
ninkus pripažinti Finlandijos 

neprigulmybę. 

nedavė.4 Vienas ant’ darbinin- 

skaudus,‘ O čiela eilė—neduok 
Dieve! Prancūzijoje, Maskoli- 
joje, Meksike sostų nėra, ar-gi 
ten darinmnkui rojus!“ Nemo
kino kapitalistus smaugti, nes 
gerai žinojo, jogei kapitalas bd 
savininko būti negali. Jei ka- 
pitalasr tai ir savininkas; vie
nasir kitas visiškai' reikalin
gi. Šiandien didžiausios per- 
versmės laikas. Visi galvas 
prie laisvės lenkia. Lietuviai 
ir-gi užkampėje tūnoti nenori. 
Ir jiems laisvė brangi. Deja! 
Jęi jos ir sulauksime, sulauksi
me labai mažai. Kodėl!—ka
pitalistų neturime. Kolei susi
klausome, kolei susivažiuoja- 
me, kolei savo reikalavimus 
suformuojame, priešai mums 
atmosferą sugadina taip, kad 
mūsų balsas puskelėje užduns- 
ta. • ‘ Jei ir pasiekia vietą jo to- 

■nas taip nuolaidus, kad jis ten 
jokio įspūdžio nepadaro. Lai 
turėtume keletą kapitalistų, tai 
jie mūsų vardan užbaųbtų, kas 
neišgirstų! Jei kak. {tai.mes 
netik-kad kapitalistams dantų 
nėrodykimė, o tik juos koar- 
Čiausiai prie Širdies glauskime. 
Kuomi yra, imkim, Palestina! 
Juk tai tik mažas klynelis že
mės—apie šimtą amerikoniškų 
mylių ilgio, o penkiasdešimtis 
pločio. Kas apie* ją nežino! 
Kas jai laisvės neduotų! Nei 
klausimo būti negali. Kodėl! 
Todėl, kad kapitalistai už ją 
šneka. Kur kapitalistas,' ten 
pramonė, mokslas, kultūrą gy
venimas; kur jo nėra—skur
das, vargai, vergija. Jėzus tai 
gerai žinojo ir todelei jiems tos 
laimės neužvydėjo. Jam geras 
buvo ne tik Petras žuvininkas, 
bet ir Lozorius, Nikodemas ka
pitalistas. Mylėjo darbininką, 
kaip motina kūdikį, tečiaus 
jam kapitalistų žemes rėžyti 
neketino, nors tai galėjo. To
kia lygybė skriaudžia kapita
listą o darbininkui ir-gi nieką 
gerą neduoda. Žinojo žmoni
jos istoriją. Žinojo, jogei Kai
nas ir Abelius buvo, didžiau
siais kapitalistais pasaulyje, 
bet nesutaikė, nes vienam is 
jųdviejų doros trūko. Žinojo, 
jogei Abraomas ir Lotas buvo 
didžiausių žemės plotų savi
ninkais, vienok ir. jiems nevi-

jai dar širdyje gaudžiant, kve^ ko sprando tironas yra per- 
stija šavarmi fomuojaa-^k| ~
Jėzus darbininkams davė! Ka- 
4angi “Dąrbininka8” šią Mė
sę daugiausiai reprezentuoja, 
šis akordas čiakaip sykis tin
ka. 1

• - ♦
Darbininkas buyo, yrą ir pa

liksžmonijos vergu-pastumdė- 
liu. Arba taip, arba žmonija 
nustotų egzistuoti. Ant pir
mos pažiūros, theorema ne
kaip skamba, bet jei pridursi
me tai, jog visos žmonijos kla
sės šio likimo neperžengia, ū- 
mai Širdis atatokstą. Žmonija, 
kaip šaltinio vanduo, amžinai 
verda, kunkuliuoja, verčiasi; 
procesas taip'gerai nustatytas, 
kadunęi vienas lašelis jo neiš
vengia. Kaip negalima įsi- 
vaizdinti šaltinį be dugno, taip 
negalimą įsivaizdinti žmoniją 
bę darbininko; vienasir.kitas 
esti būtinai reikalingi. Nežiū
rint į tai, jogei ne vienas spe- 
cijalistas šį Dievišką: indą į vir
šų kojomis apversti mėgino, iki 
šiol eksperimentas nepavyko. 
Negalimą. Juk darbininkas 
tai žmonijos surėdymo' dugnas. 
Jo pozicija, begaliniai. svarbi. 
Atimk jį, o neturėsi nieko. Sįo- 
cijalizmas ir ensemble amžinai 
Šiam kūnui peilį galanda, ope
racijas piausto, veltui; besis
tengdami darbininkui vergijos 
pančius nuo rankų nukalti,ran
kas nukapoja ir dar didesnėn 
vergijon jį įstumia. - Darbinin
ką. jie meilauja taip, kaip ba
landį vaikas: spaudžia prie 
krutinės tolei, kolei kvapas iš
eina. .

Kaskit su Jėzumi. Jis nė 
taip, kaip Marsas, Bebelis arba 
Maskolijos bolševikai su šilko 
mueėmis ant - galvų,. deimanto. 
žiedais ant rankų, aukso laik
rodžiais. kišeniuoše, iš pato
giausių ofisų skleidžia galybę 
negirdėtų teorijų, kurių be žo
dyno akademikas suprasti ne
gali. Jėzus įsivilko, taip sa
kant, darbininko rūban ir pa
žino jo gyvenimą taip, kaip jis 
ištikrųjų yra. Jo balsas, dar
bininko balsas. Jo kalboje teo
rijų nėra. Nei uždaug, nei per- 
maža, o tik tiek, kiek galimu 
yra. Nemokino sostus griauti; 
darbininkui tas niekad gero

- IK DARBO LAIKAS.

Darbo intaka į darbininko 
sveikatą didėja dar tuo, kuo il
gesnis yra darbo laikas. Taip- 

. gi ^darbininkų sveikatingumo 
klausime labai daug nusveria 
ėjimas dirbti į fabrikas jauni
mo, moterų ir vaikų. XVHI- 

‘ ’ lojo amžiaus—aptroje pusėje 
’ pasirodė fabrikai su mašino

mis. Mašinų atsiradimas įve- 
' dė darbininko gyvenime pama- 
• tinęs atmainas. Tarp kito ko 

įvedimai mašinų taktikose at
nešė darbininkui prailginimą 
darbo laiką

Fabrikos aprūpintas viso
kiomis mašinomis ir patobuli
nimais virto pramonėje dide
liu turtu, kurio nuošimčiais 

c versdavosi darbdavis pramoni
ninkas. Gi tų nuošimčių tuo 
daugiau augdavo, tuo dau
giau pelno užvarydavo darb
daviui jojo intaisytos fabrike 
mašinos, kuo ilgesnį laiką tos
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t / mašinos sukdavos, kuo ilgiau
4

josios dirbdavo. Oia darbda
viui laikas tai gyvas pinigas, 
ir jis stengdavosi taip susi- 

. tvarkyti, kad darbo laiko ma
šinoms būtų kuodaugiausia, gi 
poilsio laiko—kad visai nebū
tu, arba jei ir būtų, tai koma- 
žiausia. r

durbininko manetoa pnai. Ji 
lęai-kada reiMkia labai daug, o 
kai-kada labai nieko. Apie ūr 
rujai ir-£pLnėipuselūpą Dgų 
amšiųprityrimasmokina, jog 
unijos neviBUomet darbimiįui 
ant gero išeina. Jos jį pratina 

■ nepasitikėti savimi, o vien tik 
į j&pįtąlbtą iŽplėtuą akiB Žiū- 
rėti. Pasekmės jų yra tos, kad 
milijonai apviltų darbininkų 
belaukdami žemiško rojaus, 
akis užmerkė, niekad 
tą Neganalo, unijos mokina 
darbimnką kelti riaušes^ kovo
ti. Net skaudu darosi! Vie- 
noje į? antroje pusėje darbi
ninkai galvas guldo, tuomi pa
vergdami save ir savo Šeimy
nas dar aršesnėn vergijon. Pa- 
žįnk save; pasitikėk savimi; 
imk Dievą už vadovė j neieš
kok savo nepatisekii^^prie^ 

į žasties laimėje kitų, šsfry- 
je,—tai brangi Jėzaus lekcija.

Visų amžių darbininkų va
dai žiūrėjo ir žiūri į darbinin
ką kaipo į kokį gyvulėlį,, ku
rį reikią vesti ir pirštu paro
dyti. Priplepėjo jam galybę 
visokių spyčįų, kurių jis nesu
pranta; - pripeckojo voliipnus 
^ygų, būrių jis skaityti ne
moka ir laįko neturi. Tikrą-gi 
tiesą ntto jo glemžė ir tebe- 
glemžia. ■ Griežtai priešingos 
taktikos Jėzus laikėsi. Jis pir
mas suprasti davė, jogei dar
bininkas niekuomi nuo kapita
listo upsiskiria. Vadinasi, jis 
taip-pat, kaip ir kapitalistas, 
gali būti kapitalistu, valdovu, 
literatu ir savo pareigą.atliks 
taip gerai, kaip ir anas. Bis- 
kūtį išlaidos, o daugiaus nie
ko. Bažnyčią, didžiausią or
ganizacija pasaulyje, griežtai 
darbininkams su Petru prieša
kyje valdyti palieka. Šis vie
nas faktas darbininkams davė 
gero daugiaus, negu visos so
cijalistų teorijos.’ Ir Marksas, 
ir Bebelis, ir Jačk London, ir 
jie visi savo milijonus, ku
riuos iš kruvinos darbininko 
rankos išlaužė, mirdami pali
ko ne darbininkams, o tik savo 
vaikams, pačioms. Kitaip sa
kant, kiekvienas socijalistas 
vadas pats kapitalistas buvo, 
o savo vietoje net kelius ant 
darbininko sprando kapitalis
tus paliko. Ar-gi geriau 
‘Broadway’ės soeijalistai” da
ro! Jie taip, kaip ir anie, įsi
taisė puikiausius rūmus, iš ku
rių darbininkams soeijalistišką 
manną barsto, pats-gi riebiau
sius lašinius čiulpią bran
giausiais automobiliais savo

)
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... * (jeį j$ie visi didvyri#^ bw nu-
susių darbininkų sūnaią vie
nok jų vardai, it dangaus tij- 
mementas istorijos lapuose 
ri. Kur socijalistų  ̂dįdvy-/ 
riaiT.. A, jie, kaip muBŪ, is- . ‘ 
torijos neturi; Jų tėvų kauW 
ParyŽiaus apielinkėje ir visur, 
kur tik raudoną vėliavą sodi- 
jalizmo vėjas papūtė, baltuoja; 
jų motinos savo kūdikėlius, 
sunkiąįs ętsidūsėjįmais maiti
no, o ašaromis girde; jų vai-! 
kai nedoros murglynė, kaip 
paryčio ūkanos, dingo ir pra
žuvo. Darbininko' istoriją 
socijalistiŠku stiliumi parašy
ta, tai patetingiausias (liūd
niausias) veikalas pasaulyje.

Darbininke! Pažink savo 
tironus, o glausk širdį prie Jė
zaus—Jis vienatinis tavo Va
dovas.

italistaL « Ameriką 
bui socijalistų vaikai.' Kas, 
jiems milijonus sukraus t—ap
vilti darbininkai.

Tik vienas Jėzus darbiūinką 
pažino ir todelei mokėjo; kaip 
jį pakelti. Bažnyčios, kurią 
Jis įsteigė, i “kapitalo” raktai 
įr po šiai dienai už darbininkb 
juostos.skamba.' Tai vienatį^ 
uis kapitalas, kuriam jis gali 
pasakyti* m a n o. Jį val
dyti, gana sunku. Čia.mato- 
si ne tik tamsi bobelė su rožan- 
tėliu ąnt kaklo,. bėt ir narsus 
Napoleonas su kardu rankoje. 
TeČiau darbininkas'’ už garbę 
laiko juodu sutaikyti taip,.kad 
abuužganėdintais jaučiasi. 
“ Petrai-darbininke—tu‘ėsi uo- 

. la; ant tos uolos palieku savo 
Bažnyčią. ” Tą patį sakė A- 
Įeksandrui V, elgetos sūnui; 
Adrijanui IV, našlaičiui; Six- 
tui V, darbininkui; Celistinui, 
ūkininkui; Benediktui XIII, *■

Margumynai
T
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KAS NEPRIPAŽĮSTA 
/DIPLOMATIJOS.

“Visokį apartieji pažanginin- 
kai, ypač soeijalistai demokra
tai, pasiekę augŠčiausias visų 
tobulybių viršūnes Ir nuo jų 
nebenutraukiami; tad: viso
kios išminties, žmonės, doros 
ir prideramo pasielgimo (apie 
tai vėliau pakalbėsime), sakos 
diplomatijos griežtai nepripa
žįsta ir jos neva nenori naudo
ti. Ąr be jos apsieina net kraš- 
tutiniausieji didžiumiečiai 
maksimalistai, ar ir jię nieka
dos neapsimeta kitu kuo, neg 
kas tikrai yra; ar visados tie
siai kalba paslaptingiausias sa
vo mintis ir aiškiai atvirai iš
deda giliausiai siekiančius sa
vo troškimus,—šiandieną jau 
labai didelis klausimas. Dau
gumas net ir visai yra jau įsi* 
tikinę, kad jie dirba ne tiesio
ginį savo darbą ir kalba ne sa
vo širdies kalba. Tad ir mes 
drfstame netikėti, kad soeija
listai diplomatijos nepripažin
tų vien tik dėl jos nedorumo, 
netiesumo; tuo tegalėtume pa
sidžiaugti, užtai tepagirtume. 
Ne! Soeijalistai ir nesocijalis- 
tai diplomatijos tada tik nepri
pažįsta, kai tiek esti galingi, 
jog jiems nebereikia burnos 
aušyti: taria žodį ir pasižada 
tai pagaliu ar kitokiu chamiz
mo įrankiu patvirtinti. Kas-gi 
tokių‘ ‘ argumentų ’ ’ stingąnori

• J 

•» 
ar nenori, tinka ar netinka, by
linėjasi diplomatijos būdu. Tai. 
neišvengiama. Tik dorų žmo
nių yra dalykas tą ypatingąjį 
diplomatijos ‘katekizmą,’ kiek 
tik galima, žmoniškint ir do
rink”

Kun. J. Tumas.
(Iš “Lietuvių Balso”)

i . --------------- -— ■

ORLAIVIAI IR PAUKŠČIAI.
Paprastai orlaiviai lakioja 

augštybėse 2.000 ir 5.000 pėdų. 
Bet jie išlekia ir 10.000 pėdų. 
Paukščiai neišlekia taip augš- 
tai. Kregždės lakioja 3007400 
pėdų augštumoj. Vanagas tė< 
mija savo auką iš 200 pėdų 
augštumos. Vyturys dainuoja 
500-700 pėdų ąugštybėse. Per
lekiantieji paukščiai atlikdami 
savo ilgas keliones iškyla 
1.000-2.000 p. Bet garsus gam
tininkas Humboldt sako, jog 
Andų kalnų paukštis Kondor 
iškįla 20.000 pėdų,

DIFTERIJA PJAUJA 
VAIKUS.

Syracuse. — Viena diena 
numirė 10 vaikų nuo difterijos. 
Tėvai laiku nesikreipė prie 
daktarų ir dėlto mirė.

Dabar miesto valdžia pasi
ryžo pastoti kelią ligai ir pa
grasino tėvams bausme, jei su
sirgus vaikams neduos žinią 
daktarui arba miestui.

nuramina sąžinę. Vienas gy- kaip tai augšČiau* minėjau, net 
dytojas tam tikros vyriausy
bės paklaustas, ką jis mano a- 
pie 16, 17, 18 ir net 23-jų va
landų darbo kenksmingumą 
jauniems darbininkams, atsa
kė, jog tokiame . darbe Jokio 
sveikatai pavojaus nėra ir kad 
nereikia tikėti visokioms šne
koms, kad ilgas darbo laikas 
kam kenktų.

Panašių nuomonių darbilai- 
kid istorija yra girdėjusi ir 
daugiau.

Šios gadynės nauji išradimai 
chemijos srityje padarė, kad 
daugeliuose atvejuose fabrikų 
mašinos tur eiti dieną naktį be 
perstojo, nes to reikalauja vi
sokie chemiškieji procesai, ku
riais pats darbas remiasi, kaip 
va: dažytuvėse, rūkštymų dir
btuvėse, įvairiuose chemijos 
fabrikuose, lejiklose ir tt. Čia 
visur įvesta darbą naktimis ir 
dieną, kur dirba dvi eili dar-

čiausia savąsias mašinas ir vi
są fabriką išnaudoti, iščiulpti, 
kas galima ir5 kaip galima, ir 
tai kuotrumpiausiu laiku, kad 
dar su pelnu atsiimti savo įdė
tą į biznį visą kapitalą Bai
mė t. s. konkurencijos ir nuos
tolių verčia darbdavius skubin- 
ties su savo turtų amortizaci
ja.*)

Fabrikos, kur mašinas varo 
vanduo stengiasi išnaudoti 
patogiausi vaidens jėgų perio
dą, ir tuo tikslu kiek galint 
prailgina darbo laiką.

Tose vietose, kur fabrikosę 
veikia neva automatiškos ma
šinos kaip va: verpinėse, audi- 

• mo dirbtuvėse, malūnuose, po- 
pieros fabrikosę apsukrūs 
darbdaviai taip-gi dažnai turi bininkų t. v. naktinių ir dieni

nių, kas savaitė ar kas antra 
persikeičianeių. Tokiais atve
jais darbininkas nedirba neva 
12 vai. į parą bet savaitei ar 
dviem pasibaigus, kuomet keis- 
davos eilės darbininkų, kuo
met, imkime, dienos darbinin
kai eidavo į nakties darbinin
kus, tuomet jiems Čia pat po 
dienos darbui prasidėdavo na
kties darbas;, tokiu būdu dar
bininkas sykį į savaitę ar'į dvi 
gaudavo dirbti net arti 24 va
landų į parą.

. -Kadangi darbas naktimis la
biau žmogų suvarginą negu 
tiįęną ,ir: dirbtuvėse, kur dar
bas pritąį ėitv be paliovos,

įvedę ilgą darbo laiką, ir tą 
prailginimą teisina, kad šito
kie darbas prie mašinų auto
matiškų nereikalauja iš darbi
ninko jėgų įtempimo ir jų ne-, 
suvargina.
-Dar ir dabar pasitaiko, kad 

darbininkams tylint, darbdavis 
visai pamiršta, kad darbinin- 

.-^kas tai ne mašina* kuri bupa- 
liovos gal dirbti dieną ir najktį. 
Tokie visuomenės “gerada
riai” moka suieškoti į savo 
biznį ir tam tikrus darbininkų

šventadienio poilsis būdavo la
bai trumpas, apie 12 valandų 
darbas pasidarė tiesiog nepa
keliamu, ir imta jį trumpinti, 
kad tuo lengviau apginti dar
bininku nuo išnaudojimo viso
kiomis'darbdavio" šunybėmis. 
Kaikurie apsukrus pramoni
ninkai, remdamiesi pavyz
džiais nakties darbo tokiose 
vietose, kur mašinų stabdyti 
tikrai nevalia, įvedė nakties 
darbus tenai, kur be jo gali
ma visai dailiai versties, kaip 
va: kasyklose, verpynėse ir ki
tur. Godumas pramonininko 
verčia čia ilginti darbo laiką, 
kad tik savo įdėtais į fabrikas 
kapitalais išvaryti kuodau
giausia pelno.

Darbininko nenaudai eina 
ilgas-darbo laikas ir darbas 
naktimis. Jis kenkia visokiu 
žvilgsniu kiekvienam, o ypač 
jaunąjai kartai, moterims ir 
vaikams.

t J, D.

Dešimt mėnesių atgal Suv. 
Valstijų medikalis štabas susi
dėjo iš Surgeon-General ir tri
jų pagelbininkų. Karei prasi
dėjus, buvo atsišaukta į dakta
rus, kad stotų iš liuoso nofe' 
Tai iš 143.000 Amerike buvu
sių daktarų atsišaukė 25.000. 
Iš jų priimta 14.000.

Darbdavio baimė, kad gal sveikatos Žinovus, specijalistus 
čia pat atsirasti tokios naujas- d 11 * * '111 *
>5s ir dar' jojd

\ mašinos, versdavo jį kuogrei-

Jau buvome minėję, kad kartais gaudavo dirbti į parą 
žmonės pradžioje fabrikosę. nė- "n ’ ’ ‘
sikente, jų vėngėj ypač gi tė
vai savo vaikus nuo fabrikų 
saugojo. Gi pramoninkams- 
vertęįviams vaikai-darbininkai 
buvo labai pageidaujami. Pra
monininkai išrodinėjo, kad 
prie naujų mašinų visokiems 
dailesniems darbams geriausia 
tinka vaikų liaunus piršteliai, 
kad vaikai kur-kas su didesne 
atida ir dailiau už suaugusius 
savo darbą nudirba. Tokių 
darbininkų ieškojimu ir sam
dymu ėmė naudotis visokių 
našlaičių prieglaudos, atiduo
damos savo globojamus vaikus 
į fabrikas. Tą pati ėmė dary
ti beturčiai, vargų prispausti 
tėvai, elgetos ir visi tie, kurie 
stengdavos nusikratyti vaikų 
auginimo priedermių dėl šio
kių* ar tokių priežasčių. Jie va
rydavo savo vaikus iš namų į 
darbą prie fabrikų. Prasidė
jo tikras vaikų turgus. Pas
kirtąją dieną vaikų prieglau
dos užvaizdą suvesdavo savo 
vaikus į tam tikrą vietą, darb- 
davis gi atėjęs pasirinkdavo 
sau tinkamesnius. Vaikai pir
ma turėjo prie darbo įprasti ir 
mokinties, negaudavo jokios 
algos, tarnaudami fabrikantui 
už valgį ir guolį. Tokių vaikų

VT *1 .1 1 < J. . A-u

16 valandų! Ne sykį versda
vo juos dirbti dieną, įr naktį. 
Kaipo tikrą atsitikimą , apsako 
vienas tų santikių žinovas, jog 
pasitaikydavo, kad vaikų pa
talai būdavę nuolat šilti, nespė
davo atvėsti, nes sukilus į dar
bą vieniems vaikams tuojąus į 
tas pačias lovas suguldavo kiti 
vaikai. Kas baisiausia tai tas, 
kad užveizdos vaikų prie dar
bo buvo nėretai apmokami nuo 
vaikų nudirbtojo per dieną 
darbo, tai-gi jie vaikus be 
mielaŠirdystės spausdavo prie 
darbo ir, nebeturint vaikams 
savo užtarėjų, išnaudodavo tą 
vaikų padėjimą. Kaikurie is 
tų vaikų bandydavo bėgti nuo 
tokio “mokslo” ir nuo tokių 
“mokytojų.” Pagauti gi smar- 
kiti būdavę korojami, o kar
tais gaudavo net pančius ne
šioti, kaip kokie niekadėjai. 
Jautresniems vaikams mirtis 
Būdavo “diplomu,” kuriub jie 
baigdavo sąvo “mokslą” prie 
fabrikos. Tarpe fabrikoS vai
kų savažudystė nebūdavo ko-, 
kia tai retenybė.

Vaikų padėjimo fabrikosė 
tam tikras tyrinėtotojas rašo, 
kad 1842 m; pasitaikydavo vai
kai amžiaus 4-5 metų, kurie ei
davo virŠminėtus ‘ ‘ mokslus. ’ ’

5000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ užlaikymas būdavęs taip praš- 8-10 metų amžius tai būdavęs
PLATOM KAIP, jreVMY«'tn3' kad i» tarpe

i skąitjWfeW^^M>Wai”

piplyšę.. Tų vaikų drabužė
liai buvo taip menki, kad vai
kai sarmatijos pasirodyti žino* > 
nėms ar tai bažnyčioje ar tai ' 
kokioje kitoje viešoje kad ir 
pasivaikščiojimo ant gryno oro 
vietoje.

Ana gadyne pramonininkai 
taip vaikus išnaudodavo, kad 
vaikams netekdavo nė žmoniš- .. 
kos pastogės nė drabužėlio. ? 
Dažniausia būdavo tai vaikai ; 
girtuoklių tėvų, kurie pragėrę 
šeimynos turtą ir savo sąžinę 
išvarydavo vaikus ant gatvė? 
patiems maitintiės ir dąrbo 
ieškoti.

Išblyškę veideliai, įdubusios • 
akytės, mėlyni išpurtę žandai, 
nuošąšę panosės ir lūpos, as- 
mos dūsavimas — tai fabri- 
kos vaikų žymės, kuriomis jie . 
skirtdavos nuo kitų vaikų fab
riko® “mokslų” nemačiusių.

Nereikia sakyti, kad tokis 
vaikų proto lavinimas ir doros 
dalykai visai būdavę nuošaliai. 
15-16 metų vaikai galėjo vos 
skaityti, rašyti visai nemokė
jo. Jei ir mokindavo tuomet, 
kuomet jie sugrįždavo iš darbo 
nuvargę, nusidirbę, sunegalėję. .

Fabriką o nė mokykla tuo
met dar daugiau rūpėjo žmo
nėms, kaip kad pasitaiko ir 
nūnai lietuvių tarpe, kuomet 
tėvai dėl savo nerangumo rū
pinasi vaiką pristatyti kaip 
galimą ankščiau prie.darbo, o 
ne prie mokslo, kad jį kuolą- 
biausia apšviesti ir išauklėta 
Pertai gyvenimas visuomenės 
ir r padėjimas darbininko ypač 
lietuvio
- ••'
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:ad jų tarpe mirtingu- normaliB amžius tokių skruzde? 
siekdavo pasibaisėtinių lių-darbminkų! Sako, kad tie 
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bažnyčioje. Pūmislykime, | kų 
paverčia žmonės bedieviškas 
laikraštis. '

' *, ; .1

Ką turime daryti.
; Broliai katalikai lietuviai, 

matydami tokius apsireiški* 
mūs mūsų tarpe privalome su* 
justi'ir pamislyti, ką turime 
daryti. Jei mums rūpi šventa 
Bažnyčia, jei mums rūpi su
laikyti mūsų brolius nuo biau- 
raus supagonejimo, tųi priva
lome apie tai pasvarstyti. Ma
tome, kas supagonėjimų ir la- 
trystę skleidžia. Tai bedievių 
ir socijalistų laikraščiai-;/ prieš 
juos turime kovoti, O tų pa- 
sekmingiausia padarysime 
skleizdami ir platindami dorų 
katalikiškų spaudų ir knygas. 
Rūpinkimės, kad žmonės kata
likai giliau pažintų savo tiky
bų ir savo visuomenę. Patys 
būkime labiau susipratę, ' tai 
nelabėliai nedrįs savo purvinų 
veidų rodyti. Toliau, jei tie 
latrai nesusivaidys, tai štai kų 
.su jais reikės padaryti. Rei
kės juos paskelbti vardais pa
vardėmis katalikiškuose laik
raščiuose. Tuomi jie bus pri
kalti prie gėdos stulpo. Pas
kelbiant laikraštyje bus gry
niausioj teisybėj parašyta, kų 
jie padare, kaip bažnyičoj ar 
viešoj vietoj elgėsi. Žinoma 
turime šauktis ir policijų tal
kon sutvarkyti , tuos latrus. 
Svarbiausia-gi tai skleiskime 
katalikiškų spaudų.

Svieto Padauža.

« i

b{ i Kas kolonijose,
r V V J }

* NEW PHILADELPHIA, PA. 
'' *. Parapijosrtovi? v- t .

Šio miesto lietuviai katali- 
' kai tini parapiją Saldžiausios 

-.. Širdies V. J. Ilgą laiką čio
nykščiai lietuviai gyveno san
taikoje ir meilėje. Du syk 

4 statė, o trečiu syk padidino 
savo bažnyčių, kuri dabar, y- 
ra paguoda visų katalikų, pa- 

‘ įapijonų ir klebono. Kleboni
ja yra' daili, su puikiais dar
žais ir aptvėrimais. Lietuviai 
katalikai turi ir savo, kapines. 
Viso parapijos turtai siekia 
$80.000. Ant kiek man teko 
sužinoti skolos yra $11.000. Ge- 

. ri lietuviai katalikai tik džiau
giasi ir Dievui dėkuoja,. kad 
parapijos reikalai taip gerai 
stovi, o savo mylimam klebo
nui kun. Matulaičiui ' linki 
daug sveikatos. .

Bet nemanykite, broliai, ka
talikai, kad mes čia einame 
rožėmis klotais takais. Ne, y- 
ra įr dyglių. Yra čia piktos va
lios lietuvių, atskilusių nuo ti
kybos. Tas dar nebūtų bėda, 
kad kaikurie atskįla nuo Baž
nyčios, bet ta bėda, kad jie ats
kilę nustoja būti padoriais 
•žmonėmis, virsta latrais ir 
stengiasi kenkti mums lietu
kams katalikams ir Kristaus 
Bažnyčiai.

Laisvamanių pasielgimai.

Čia įsigyveno SLA. kuopa. 
Prie jos prisidėjo mažatikiai 
ir tikrieji laisvamaniai. ' O tos 
■organizacijos organas- pilnas 
šmeižtų, kurstymų ir niekini
mų katalikų tikybos ir katali
kų veikėjų. Žinoma skaityto
jai to laikraščio suniekėje, o 
mažatikiai katalikai virsta pil
nais netikėliais.

“Tėvynės” No. 39 yra pasa
kyta:

Tautininkai praskina kelių 
^socijalistų idėjoms, o katalikų 
idėjoms laikas jau į grabų.” 

Tai mūsų laisvamanėliai iš
girdę tokį pranašiškų balsų, 
tuoj ėmėsi darbo, kadi kuogrei- 
-Čiau išsipildytų ta pranašystė. 
Ėmėsi kaip kas išmanė darbo, 
kad paskleidus neapykantą 
tarp parapijonų ir kad suerzi
nus juos. Sumanė pakenkti 
klebonui. Rašo vyskupui skun
dą, būk jis nuo pat savo ap
sigyvenimo čia nei vieno vaiko 
neprirengė prie komunijos, 
būk klebonas nebūnąs namie 
po tris dienas savaitėj, būk 
parapijinė kasa vis tuštėja. 
Rodos kad vyskupas nei neži
no, kaip kasa stovi, kaip vai
kai mokinami ir abelnai apie 
kunigo darbus. Nieko nepešę 
šituo vaikišku skundu, siuntė 
antrų, jau per delegatus. Ki
taip skundė. Sakė, būk kuni
gas geras, tik blogas, kaipo 
gaspadorius. Tas ir-gi nieko 
negelbėjo.

Klebonas patėmijęs, jog var
gonininkas susiuostęs su tais 
iįelabėliais, pavarė. . Čia truk- 
šmadariams atsirado tikra 
priekabė. Kada pora savaičių 
atgal užlipo naujas vargoni
ninkas ant viškų vargonuoti, 
tai apię vargonus rado pulkų 
tvarkos priešininkų. Jie besą 
paslėpę vargonininko sėdynę. 
Vargonininkas, pamatęs chuli
ganų darbą ir* išgirdęs pajiio- 
kimų ir išmetinėjimų, nuėjo 
pranešti klebonui. Atėjęs, kle
bonas, liepė visiems lipt žemyn 
ir atsisėsti į sėdynes. Tie ne- 
dausė. Pašaukta miesto gas- 
oadorius. Tas' atėjęs užtikri- 
10 ramybę. Prasidėjo suma, 
tie žmoneliai, buvę tikri kata
likai, pažiūrėkime, į kų jie pa
tirto, pakliuvę po ŠLA. velia- 

■va. Kaip tik pasibaigė mi- 
iios, prasidėjo iškilminga ka- 
alikams valanda—palaimini- 
nas Švenčiausiuoju, tai pas 
uos žmones apsireiškė tikra 
atrystė. Užgiedojus ((Tantum 

i:»rgo” ėmė kojomis trypti, da- 
yti alasą, kad paniekinti 
•venšiaušių valandų ir sugady- 
i gražiausius katalikų jaus
lus. Tai-gi, mieli broliai ir 

'. esers Krįstųje, pąmislykimę, 
. :aip žmoguį tuiĮ .supagonėti,. 

ulat^ti, ' taip pasielgti
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PHILADELPHIA.PA.*
Surivi^nijimo S 

kp. sausio 6 d. bažnytinėj s&l$j 
pria st^ sux«nr
gūsi pramogą su plačiu .pfog; 
ramu. ^Pradžioj p. J. Hddelio 
vedamas bažnytinis choras pa
dainavo. Po to moksleivi? X 
Valančiunas -trumpai pakalbę- 
jo . apie moksleivius ir* jų susi
vienijimo pradžią ir pakvietė 
gerb.kun/iį. Zimblį vesti prd-r 
gramą, r-lė. E. Mickunadtė 
padękįemavo eiles* Pamuzi
kavo P. 'Šiminskas armonika, 
A. Timinskas smuikh ir p, Dė
delis pianu. St. Norbutas pa
sakė monologų “Girtuoldis*” 
J/Sodelis dainavo solo. P-lė 
R. Lukoševičiutė padeklęmavo 
eiles“Tebmyliu.”

Po to moksleivis- J. Valan- 
Čiunas pasakė ilgų, prakalbų a- 
pie dabartinius lietuvių veiki
mus ir srovinius sentikius. 
Prakalbai pasibaigus muzika
vo St, Mazūras mandalina, St; 
Jonaitis smuiku ir p-lė E. Ma
linauskaitė pianu. P-lė Mačiu- 
kaitė dainavo solo, St Nofbu- 
tas pasakė monologų. ■.

Moksleivis.

SPRING VALLEY, ILL.

Gaisras.

Per Naujus Metus sudegė 
grabamė Jokūbo Masioko. Su
degė “karabinas,” dvi karie
tos, vežimėlis, grabų už $16000, 
liktoriai.

Pasikorė. .

Vienas vyrukas labai apsivo
gė. .Pavogė iš kito $1.040. Bu
vo susektas. Policijai prisipa
žino, bet nepasakė, kur dėjo. 
Cypėj savo petnešais pasiko
rė. .

Katalikai smarkiai veikia.

Dabar katalikai, gerb. kle
bonui kun. S. Bistrui vadovau
jant smarkiai veikia. Prakal
bos ir pramogos dažnai esti, ci- 
cilikai jau nieko negeliuoja.

Primeta katalikams.

“Naujienos,” kaip girdėjau 
tvirtina, būk anas apsivogusis 
ir pasikorusis lietuvis buvęs 
katalikas. Turbūt “Naujie
nos” nemeluoja. Bet aš ir-gi 
turbūt neklysiu, kad ir “Nau
jienų” redaktorius buvo kata
likas. Anas-gi pasikorusis pas
kutiniais laikais tik gerdavo, o 
nedirbdavo. Saliūnas jam už
vadavo bažnyčių. Tai-gi jei jis 
buvo kataliku; tai senai, o lat- 
ravo, apsivogė virtęs ciciliku. 
Čionykščiai kriaušiai J. G. ir 
P. L. buvo uolūs katalikai. Net 
perdaug. Nepraleizdavo nei 
pirmų, nei antrų mišių. Gi 
dabar jie čia uoliausi cicilikai.

“Sutautiškėjo” dr-ja.

Šv. Petro ir Povilo dr-ja, įsi
steigus 27 metai atgal, “sutau- 
tiškėjo”—išbraukė iš konsti
tucijos reikalavimų atitikti ve
lykinę. Tų padarė keletas na
rių atskalūnų. Per apsileidi
mų narių katalikų tų padarė.

Springvalley’ietis.
i

NEWARK, N* J.
Šio sausio 20 d>. puse po 2-jų 

šv. Jurgio svetainėje šv. Ro
žančiaus Moterų Draugija ren
gia dideles prakalbas. Sukvies
ti gabūs kalbėtojai iš Pbiladel- 
phijos, Pa. Prakalbos žada 
būtį labai įdomios; jos suteiks 
klausytojams daug šviežių ži
nių.

* Tuo pat laiku šv. Rožan
čiaus Moterų Draugija apvaik- 
ščioja metines sukaktuves sa
vo įsisteigimo. Šv. Rožan
čiaus Moterų Dr-ja tdi skait
lingiausia ir tvirčiausia šioje 
apylinkėje Draugija. Jos narės 
daug naudos neša ne vien sau, 
bet Bažnyčiai ir Tėvynei. Pri
klausyti prie tokios, draugijos 
yra naudinga ir garbinga.

Tąi-gi kviečiame į tos drau
gijos rengiamų pramogų visus 
geros valios lietuvius ir lietu
ves. Vieniems bus naudinga 
paklausyti .gražių kalbėtojų, 
kitiems bus naudinga prie tos 
draugijos prisirašyti, nes tų 
dienų tyčia bus papigintas per 
pusę įstojimo mokestis, o Vėl 
kitiems bus smagu laikų pra
leisti. Liejimas visiems dy
kai. Jei ir įvyks kokia kolek- 
ta, tai bus . kolekta lietuvių 
našlaičių globai. Visų laukia
me.

Petronėlė Radzevičienė, 
Ona Lukšienė. *w

WATERBURY, CT.

Prakalbos. ” ■

. Sausio 6 d. šv. Stanislovo 
dr-ja buvo surengus prakalbas. 
Kalbėjo K. Pakštas. Labai gra
žiai apsakė apie Lietuvos lais
vę. Galop buvo vienu balsu nu
tarta rinkti aukų T. Fondui, 
Surinkta $41. Po $5 aukojo: 
J. Dobilailis, A. Bartkus, K. 
Ramanauskas, J. Pupkus, J. 
Pileckas. Po $2 M. Dvileckas, 
F. Tamošaitis. Kiti auokjo po 
mažiau.

Apie tų dr-jų.

Minėta šv. Stanislovo dr-ja 
sutverta lapkričio 23,1902. Tai 
yra pereitų lapkritį jai sukako 
15 metų. Dabar narių turi 
55Š, ižde $5.400. Iš viso pini
gų įplaukė $25.400. Narių mi
rė 26, narių moterų 14. Tau
tos reikalams išaukuota $165, 
našląičiįms $584.45, bažnyčiai 
$143, mišioms 63, benefitais 
išmokėta $16.219.55.

Kurpasipirkti laikraščių.

. Norintieji pasipirtki katali
kiškų laikraščių ateikite į Ase- 
vičiaus krautuvėlę, John st. 
netoli bažnyičos. Atdara ir 
šventomis dienomis. Tėvai, sa
vo paaugusius vąikus siųskite 
pardavinėti laikraščius antga- 
tvių nuo 5 vai. iki 6:30 vai. 
vak.
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NEWARK, N. J.

Susirinkimas.

Tautos. Fondo 1-mo sk. mė
nesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję 27 d. 1918 in. 4 vai. po 
pietų šv. Jurgio dr-jos salėje. 
Viši nariai i? draugijų atsto
vai malonėkite ‘ atsilankyti į 
viršminėtų susirinkimų, nes y- 
ra daug svarbių reikalų svars
tymui. . ... .

L /

V. Romažauskas.

HARTFORD, OT.
, L, Vyčių 6 kg. turės susi

rinkimų sausio 20 d. bažnytinėj 
salėj. Visi nariai atšilankykį- 
to/ , ?u <<’ :-’^v'
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Pusėmetį praylh&onno L. 
D. S. arimo, kariame buvo įs
teigtas “Grįšimo į Lietuvį 
biuras.” Komisija tvarkanti 
tų darbų susideda iš keletos na^ 
rių, o ant vietos,.LDS. centre 
tašt^s darĮių UriŠiol atlikau 
aš, žemiau pasirašęs.. Dėlto ir 
norėčiau suLDS. nariais pasi
dalinti kaip kuriomis apie to 
biuro veikimų pastabomis.

Biuras nors yra gan geru 
daiktu, bet tokius užuojautos, 
kokios buvo tikėtasi, iš mūsų 
visuomenėsnesusilauke. , 

Kaine ,to\ viso priežastis! 
Randasi įvairių spėliojįlbų, bet 
mano, nuomone, svarbiausių 
rolę lošia mūsų nerangumas 
prie organizuoto veikimo iš 
vienos pusės o iš antros—per- 
maža agitacija ir stoka nuo
dugnaus išaiškinimo to' biuro 
naudingumo.
, Bet kaip ten nebuvę, “Grį
žimo į Lietuvų Biuras” šį-tų 
veikė ir nuveikė. -

Yra jau gerokas būrelis į- 
vairių rūšių darbininkų’ ir a- 
matnįnkų surašyta ir iš jų* 
pradedama tyert bendroves, ži
noma, iš tų, kurie to pageida
vo. Taip tikimos!, kad liki pa
vasario jau bus kelios^ d‘gal 
net ir keliolika kuopų galuti
nai suorganizuota, jeigu šį 
pavasarį taika įvyktų,'tai tuo
jaus tas kuopelei galinia būtų 
perkelti į Lietuvų, kaipo orga
nizuotų' bendrovę.

Yra daug ir pavienių įvai
rių rūšių amatninkų. Kaip 
kurie net ir su pusėtinais ka
pitalais, kurie laukia tiktai 
progos važiuoti į Lietuvų ir 
mano savistoviai užvesti—iš- 
dirbystės dirbtuvėles, pavie
niui arba su savo artimiausiais 
draugais.

Visiems tiems yra suteikta 
ir suteikiamos įvairios inforT 
macijos.

Pasirodo, kad didžiuma a- 
matninkų turi kapitalo po ke
letu šimtų, o kaip kurie net ir 
po keletu tūkstančių dolerių, 
reiškia mūsų lietuviai amat- 
ninkai mano ir ruošiasi į Lie
tuvę grįžti ne su tuščiomis 
rankomis ir ne su kiaurais ki- 
šeniais. 6 tas ir yra vienas iš 
geriausių apsireiškimų, ko
kiuos tik galima buvo '“Liet. 
Gr. Biuro” vedame pastebėti.

Toliaus, pasirodo, kad veik 
visi amatninkai apsiima apsi
gyventi Lietuvoje—tokioje vie
toje, kur būs darbo. Ir tas ap
sireiškimas prie bendrovių tvė- 
rimo yra gana malonus.

Važiuoti į Lietuvų didžiuma 
nori tuojaus, kaip tik bus ga
lima, ir tas labai yra gerai.

Tai tiek apie gėrusias pu
ses, bet yra ir blogų ypatybių.

Viena iš blogesniųjų ypa
tybių galima pažymėti, kad 
veik visos merginos ir moterys 
nori į Lietuvų pargrįžusioš gy
venti ne ant ūkio, bet miestuo
se.

Antras dalykas galima pa
žymėti—didelis nepasitikėji
mas kitais, ir, taip sakant, 
perdaug didelis atsargumas 
susidedant į bendroves.

Trečia, tų, kurių vaikai jau 
paaugėję Amerikoje, abejoji
mas apie grįžimų į Lietuvų Jų 
didžiuma pažymi, kadi tik tuo
met važiuotų į Lietuvų, jeigu 
matytų, kad tenai galėtų ge
resnį pragyvenimų padaryti, 
negu kad Amerikoje padaro.

■ Ketvirtas, biznieriai veik ne
atsišaukia visiškai, reiškia kad 
jie nemano į Lietuvų grįžti.

Iš čia augusio jaunimo at
sišaukė vos pora ypatų baigu
sių augštesnius mokslus, ku
rie nori grįžti į Lietuvę, o ki
ti visi kol kas tyli.

Bet visi tie, kurie atsišau
kė, yra pašaliečiai žmonės, ne 
mūsų organizacijos nariai—-iš 
skyrus keletu. Klausimas kį- 
la, kur-gi yra mūsų organiza
cijos nariai, kur mūsų kuopos, 
kų jos toje linkmėje veikia, kų 
mano!

IŠ pasiųstų* kuopų valdy
boms “Liet. Grįžmo Biuro” 
blankų iki šiol dar nesugrą
žinta nei vienos.

Nežinau kaipdię dalykaibus 
tvarkomi toliaus, bdil Bd šiol, 
ibdosĖ kad viri relS£®<

k,-a* AVUUCMj
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būdavo tuojaus ; išpildami

‘ 2'-___A'-., .'.r-. - — f-

darni. , 'r:.

AŠ taiptikiu kad tada da
lykus ^vaikanti Komisija ir 
toliaus stengsis norintiems są
žiningai patarnauti, ir patar
naus,ar. to biuro reikalus ves 
vienas ar kitas komisijos na
rys. Todėl praŠad . visų LDS. 
kuopų valdybų ir narių, kad 
kaip galima greičiau? prisiųs
tu kiek tik turi išpildytų/^Gr. 
į Liet. -Biuro” blankų, kad 
biuro vedėjai galėtų pasekmin- 
giau varyti pradėtų organiza- 
vimo darbą. - „ .

■ r *■ r . .

Tas bus ir darbininkams ant 
naudos ir bintui bus paran
kiau ir pasekmingįaū veikti, 
kuomet turės didesnį pluoštų 
medžiagos ir kandidatų.

Juk taika gali net ir iŠ ne
tyčių užklupti ir tuomet nelai
kąs bus organizuoti, kuomęt 
jau reikės važiuoti į Lietuvę.

F. V.
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DIDELIO GILIUKO 
PALYTĖTAS.

— Na, Jurgi, nors tu daug 
visko žiliai, ėsi plačiai prisis
kaitęs visokių knygų ir laikra
ščių, esi net r buvęs Veiverių 
mokytojų kursuose; b^t aš tau 
pasakysiu vienų atsitikimų iš
mano gyvenimo ir tu neatspė
si kaip tai buvo.

— Nekrėsk šposų. -Tavo at
sitikimus tai jau lengvai galiu 
atspėti, nors jie būtų ir pai
niausi. -•

— Gerai, atspėk. Štai, pa
sakysiu kas atsitiko: Nepersę-1 
nai per mane visų perbėgo 
trūkis o man nieko blogo neat
sitiko.

— Eik jau, melagėli. Iš po 
trūkio mat jis išliks gyvas. 
Gal tik šalę „tavęs praėjo...

— Na, na. Tiesiog per ma
ne.

—, Nenoriu tikėti.
— Na matai. Ir nežinai.;. 

Klausyk, ve kaip buvo: A? 
tuom syk sėdėjou po tiltu, o 
trūkis per mane perėjo

J. V. K...s.

CLEVELAND, OHIO.

LDS. 51 kuopos susirinki
mas įvyks sausio 23 d. Žilkau- 
čiaus salėj 7:30 vai. vak. Tai 
bus metinis susirinkimas ir vi
si nariai prašomi atsilankyti. 
Prašomi taip-gi nauji nariai 
prisirašyti.

A. S. Kulbickas.
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B0RDEN5
Malted 
Milk

cmu biuho •
HASMOBOUAL

hanCMMfatCi

t

Aš visai neišalkęs šiame 
pusiaudienyje—ką aš 

valgysiu?
Daug kartų ta taip jauti. Ma

tai Taiko t€ra užkandžiui ir nie
kas rodos netinka. Bandyk

BORDEN’S 
Malted Mffll 

IN THK SQUAlRK FACKAO* .

Paduodamas garuojantis kars
tas su Graliam, Soda arba Šaltine 
krakerlais. Pamatysi jog tau pa- ■. 
tiks ir busi patenkintas.

Pabandyk puodelį šiandie 
laike užkandžio. .

PARSIDUODA VISOSE 
APTIEKOSE.

Išpildyt 11 kuponu ir pnsiyik j|

Malted Milk Dept., A A. 
Borden’s Condensed Milk 

Co., Newe York.
ĮdManiOi'm 10c.. trasos leukle- 
Hų. gauni atskirai sample — ui- 
tektinai Išmėginimui

.Vardas .................
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Baisioji Įr huoWi

ųiiais mirties sparnaišk^tefeyl^.'Kuru^" Nekai|ų ltoom^ ; 
kraujas paplūdo. sriovėmiS.■ • & tautos paskui tautų pakilo gin- 
ti savo teisių iš pajėgų. ; i

, Mat,. Kryžiuočių aiųiai nebeišsiteko savo žemėje ir pano
rėjo užvaldyti pasaulį, kad savo puikybei’pataikauti ir pa- 
vergus kitas neprielankias tautas, likti pasaulio viešpačiu., / 

Lietuva, ibfisų’ Tėvynė, amžiais-it persekioja
ma, neišliko nuo to miriino pąyojaus. Ir, jįnai daugiausiai 
n ukentėjo šiojė pasaulio kareje. ’ O už Jcųf • Tiktai vienas Aug- 
ščiaūsiąs težino, - ■_ ■ ■ ■, • •' . ■ ’ /f*; *",,'. " '' ■

Daug jbsiou^sum -g?• apsigyvenu.;
buvo šioje Liūošybisuudir apsirinku/ 
jų už '
je Šalyje, saugiai iŠHkuš^d^ppį^i kaįJė&tfurtibį žūkuriu. 
Atjausdami-gi’šavo T^^ls kbnfejjiįių if baisius jų' tevų ir se- , 
seru ir brolių ir glntinių vargus^ jie juos gelbėjo ir gelbsti, ? 
■kaip išmanydami. V V.. -■

Šioji J liuosybėg. JBuW išliką, mio tok
baisios karės. Bęį-§i nuožmaus/pįrięšo t$pA piMįfžt josio? 
teisės ir jmar titr^d^ųti | kūrę, Mė* ^en tiktaįri^dąpgynuk 
gavę ir apsaugojus josios piliečių teises, batitąįp-gi,' Manį pn- 
gelbėjus ir kitoms^ pavergtoms taigoms ir^ kądytuo iškovoti 
demokratizmų pasauliui. A į, į- ■ /

Taip tai tapo Dėdės. Šamo pašaukta5 visi tikrieji’ jori® šu- . 
nūs ir piliečiai stoti į eiles ir kovoti už pavergtų tautų-išliuo- * 
gavimų ir už žmonijos gerbūvį.

. Ir kiekvienas šios šalies sūnus ir pilietis privalo pildyti < 
ir pildo Dėdės Šamo įsakymus, tuo-gi atlikdamas savo prie
dermę ir pareigų.

ŠNEKOS PO PAMALDŲ. •

— Vajeyaje! brangioji; kas bus, kas bus?—pratarė gan 
stropiai Šapalienė, išvydusi prie savęs Strumilienę.

— Kę-gi padarysi? Kaip Dievas duos, taip ir bus—at
sakė su prisiturėjimu Strumilienė.
, — Kad tiktai tas pagedęs Prūsokas neatdumtų čia į A-
merikę, tai pridarytų “strioko” visiems!—tarė Šemaitienė.

— O, nereikia Ūljoties! Mūsiškiai nuvažiavę į frontų* jiems 
parodys, kad net jų kinkos drebės!—atsakė tvirtai Kasparie- 
nė.

— Tai kų? Tamstos sūnų jau pašaukė; girdėjau, kaip 
“prabaštėlis” nuo ambonos išskaitė jo vardų,—žingeidavo Ja
nulaitienė, bevaikė, susidūrusi su Valatkiene.

— Ne tiktai vienų mano sūnų pašaukė, bet ir kitų kai
mynų; jie visi turės pasiduoti į kariuomenę, o kęs su jais 
stosis, tai jau tame Dievo valia!—atsakė ramiai Valatkienė.

— Kų čia “bčdavoti!” Jie dar sugrįž pergalėtojais, tai 
bus bent garbė, kad jaunieji mūsų narsuoliai pasirodė didvy
riai !-r pasigirdo iš šalies Daugirdo-balsas.

-p O kų, seni! Leidai, leidai Savo sūnų į mokslų, pasi
tikėdamas senatvėje paspirties susilaukti, o štai dabar ir ne
beteksi savo sūnaus ant senatvės!—pratarė net keli kaimy
nai, išvydę senį Tarvidų. .

Gėdykitės, vyrai; reikėtų užjausti senam Tarvidui< o ne 
juokus krėsti,—pasigirdo iš šalies Krikščiūno balsas.

— Žiūrėkite, kiek tai jo sūnus pasidarbavo diel mūsų vi
sų, dėl mūsų jaunuomenės ir kiek tai pastangų padėjo vie
šam lietuvių vardo iškėlimui tarpe svetimtaučių!—prisidėjo 
tvirtai Valaitis, pasižymėjęs veikėjas.

— Kaip jis buvo vadas tarpe mūsų visų ir mūsų jaunuo
menės, taip jis bus ir patekęs į kariuomenę, o gal Dievas 
dar palaimins jam garbingai atsižymėti ir pravesti kelių mū
sų Tėvynės iąliuosavimui!—pritarė Tautmyla, pagarsėjęs ap- 
švietos platintojas?. ‘

— O, jis neužmirš gero savo tėtušio!—atsiliepė kiti. 1
— Ačiū, širdingai ačiū už užuojautų. Tikiu, kad jis pri

sidės prie Lietuvos vardo iškėlifno ir liuosybės atgavimo: bus 
tai užtektina užmokestis už mano žygius ir vargus!—atsakė 
pasilenkęs senis Tarvidas,. pasiremdamas lazdele.

— Draugai, pašaukta geriausius „mūsų narius veikėjus, 
kurių neužilgo neteksime?- reikėtų sudaryti bent kokias nors 
Išleistuves, kuriose širdingaiatsisveikintumėm ir. suteiktumčm 
drąsos, vilties mūsų draugams veikėjams!—pasigirdo tvirtas 
Norkūno balsas, veiklaus Lietuvos Vyčių kuopos pirmininko 
ir visuomenės veikėjo. K

— Taip, reikia, reikia!—pritarė kiti.
— Reikėtų ir klebonų, dvasiškų lpopos vadovų, pakvie

sti, kurs priduotų narsios dvasios mūsų draugams vyčiams!— 
sumanė Daukša, pasižymėjęs įnešimais.

— Tai-gi, reikia sušaukti susirinkimų, kuriame apsvars
tysime, kaip tų viskų sudarius,—tarė išdidžiai Lietuvos Vy
čių kuopos pirmininkas. '

— Netrukus ir tuojaus!—dabaigė pritardami kįti.
Cia-gi ant šalies nuliūdę jaunieji vyrai, susispietę į bū

relį, dalinosi savo likiuin, jausmingai tarpe savęs kalbėda
mi.

— O kų, reikės apleisti Rožytę!—tarė Vincas.
— Ne kų padarysi; o tu turėsi skirties su Viktutė,—at

siliepė Petras. . . .
— Kų-gi tavo “Žvaigždutė” darys?—užklausė Jurgis.
— Gaila; bet vis-gi yra viltis—atsakė Jonas.
— O kas bus su tavo Stepone!—atsiliepė keli į nuliūdusį 

ir tylintį Zigmų,, atsižymėjusį kanklininką.
— Tai jau toks likimas! Įsimylėjau/ o ką dabar;.. Nie

ko daugiau, kaip tiktai reikės užkaūkliuoti Vienožinskio At
sisveikinimų? “Sudiev, kvietkeli, mano brangiausias!”—at
sakė liūdnai Zigmas. * . ’

Bet, draugai, gana to visko!—atsiliepė garsiai Tarvidai- 
tjs, žinomas visiems draugas, veikėjas iy vibu žavėtojas. 
Pirmučiausiai reikėtų mums visiems susirinkti į ktŪvą, getai 
apmąstyti ir aptarti būsiantį mūsų padėjimą, kad tarnaujant 
Dėdei Šamui, nepamirŠtumėm ir apie mūsų Tėvynės reikfdus, 
taip-gi ir apie mūsų dvasios peną...

— Gerai kalba mūsų draugas Tarvidaitisl—pritarė kiti. 
, „7-iSpi-Bi-. Waižinant laito,.jfflKbBfe1
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$1,200LAISVAILIKTUVAi.
: xBostonojįtyyįaikaUlik&iį 
, Lįetuvos Laisvės tyfidų^ jau 
bjžgĮa sudėti 31.2OOį ; Jei nį0-: 
kur kitur daugUji.nesurinkta

• vau

7 ' PililOs atstato^ tilpš sekan
čiuose1 “Darbininko” nUnį^

t.
r

- 4

ritibsė.
-i' *• ’

-.-r į

DlbžIAŲSrAStĖATRAS. 
" Saiišio 27 dienų vietinės PU.

Blaivininkų kuopęs artfetai ir 
geriausios artistų pajegos prie- 
Iankios ‘ bląivininkųmST^stato 
sėMoje dide^ 
veiksmų dramų* CFr Wžįčic>)K 
“P&LOClW ežero * 
nuošė.” ' .

Šis veikalas.benė pinnų sy- 
kį bus loštaų Ainėrikojė?;jĮfii*; 
kįlas ‘gražus—-atvąiždiųanfes 
klLl ^iižitmė^ LietuvasT^Į^ 

. veninio vaiįdus. ' Ąktoriai vi- 
sų’sni arkumiimokinasi-rengia- 
si prie perstatymo,' . o Režisie
riai naktimis mažai miega, kad 
tik tinkamiau parengus scenų 
ir parėdžius aktorius. Tai-gi 
kada buvo užganėdinta publi- 
ka, o: kada ne, bet šį kartų 
tikrai bus užgaiiėdinta.

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

Rengėjai.

•. f 

t

7 -V’

■. Mfisų priefeliai ir rėmėjai 
; Mp fa$.jbJęiė prie-'
ŠįnibkW negalėtų sulaikyti. • 

v * ■- >■.' -
fDrie^sųraBmo 5000 naujų 

skaitytojų labai daug priside
da geib? klebonai ir LDS. na
riai.?. - - ■

* - .T-

., Kol-kas pirmoje .vietoje sto- 
'Vr Girardrillę, Pa,

P-ag. J.^Grigaitis, LDS, 13 

J^^pėkp; praneša mums, kad 
(šV.:?Iridqriaųs Art. Dr-ja meti- 
.niame . susirinkime- paskyrė $4 
SęC liętuvių 'kareivių, užrašy- 
Įdpjhi jįfems laikraštį “Darbi- 
. ninku.” Gražus pavyzdis ir ki
toms draugijoms. Kareivius 
ir-gį įrašęrfle į skaitlių 5000 
naujų skaitytojų.
-; Į darbų broliai darbininkai! 
Parodykime savo pasišventi
mų. Lai mūsų” iškeltas obalsis 
5000 liauju skaitytojų išsipil
do.

NUO ADMINISTRACIJOS.

“Darbininko” ofisas pane- 
dėliais, seredomis ir petnyčio- 
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 tų daryti,

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

“Darbininko” Admin.
’ e

LAWRENCE, MASS.
Sausio 10 d. rūpesčiu kun. 

F. Virmausko, vietos klebono, 
Spaudos Draugija parengė 
prakalbas. Kalbėtojais buvo 
kunigai: J. Dobužinskas iš So. 
Boston, ir F. Juškaitis iš Cam
bridge* Pirmas kalbėjo apie 
spaudų abelnai ir apie Lietu
vos neprigulmybę. Labai gy
vai ir įspūdingai kalbėjo. An
tras kalbėjo apie Spaudos Dr- 
jų,—jos tikslų, naudų, narių 
priedermes etc. Galutinai iš
dėstė įvairius laikraščius, ragi
no užsiprenumeruoti. Užbai
gęs prisiminė apie “Mokslei
vį” ir Liet. R. . K. Kolegijos 
fondų. Aukų “Moksl” ir Ko
legijai tapo surinkta $8.50 ir 
gauta dvi “M.” prenumęrati. 
Išviso “M.” laimėjo $11.50. Po 
$1.00 aukavo :pp. Petronis, Ru- 
silas, Samulionaitė.

Po 50c. aukavo: pp. Raz- 
manskas, Itarsokienė, Janule- 

.vičiutė, Šimoniukė, Baronienė, 
Zareckas, Vitkevičius, Jezuke- 
vičius. kųn. Dobužinskas. 
Smulkių aukų vienas doleris. 
Visiems aukotojams širdingai 
ačiū.
dui.

Puse aukų Kol.' Fon-
. ,L_

r Rep.

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

MtMKgJU A’TTDAH

,$TBUPA^iKKėi|iPANUA 

t Mm iUbUMtMukrUMUf 
gtt^rUit(>ca;.t.y. vU«Ju* w t.

... Šavav.juitę^iMHlMh* .
, Km fwnm S. L. A., Š.t.'t.K.A.’ 

h jr T.M.D fMkkUf:jįgt*ilk *•
ICiiąufE auĮtsilĮlri , IH |1.99, aUaMn.lĮiĮ 
' BMlŪlafatM*-

laikcoleKaau fcafe- .
^rjH»Jpaęf.75,r ’r - 1 ,

’l ■ ■ ■ t.

-
SIRUPAS &C&. 

92Warwick M J. . ’ f.
3JM* SL N<iw YmR. Ji, Y. * 
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f LINKSMAS VAKARAS!
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ir
Lietuvių Darbininkų Šų-gos, 51 kuopos

SAUSIO-JANUATĮY 20 IlfesiplS

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

f

I

Laikraštis “Darbininkas” 
privalo rastis kiekvieno,lietu
vio darbininko stųboje.

Lietuvių Darbininkiį 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., 
Worcester, Mass.

Visos kuopos prigulinčios į 
viršminėtų Apskritį malonėki
te atkreipti domų į virsminėtų 
pranešimų: Išrinkti atstovus, 
kurie galėtų suvažiavę rimtai 
ir nuosekliai pagvildenti mūsų 
brangios organizacijos reika
lus ir išplatinti veikimų šiame 
apskrityje, Visi įnešimai, ku
riuos atsiveš atstovai nuo savo 
vietinių kuopų turi būti paliu
dyti kuopų viršaičių. Atsto- 
yai kviečiami pribūti kuoank- 
ščiau nors apie antrų valandų, 
nes turėdami daugiaus laiko, 
galėsime daugiaus nuveikti. 
Kuopos negalinčios prisiųsti 
atstovų, savo įnešimus meldžiu 
prisiųsti šiuo antrašu: A. Či
ginskas, 35 Lafayette St., 
Wdrcester, Mass.

PRISIDEKITE PRIE SU

RADIMO 5000 NAUJŲ SKAI

TYTOJŲ “DARBININKUI.”

t

L. D S. NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO VALDYBA.

Pirmininkas: —
A. J. Čiginskas,

35 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Vice-pirmininkas: — 
V. Kudirka, 
• ' 3 7Franklin St., 

Nonvood, Mass.
Raštininkas: —

‘ V. Brodis,
71 Oakville St., 

West Lynu, Mass. 
Iždininkė: —

Jadvyga Dimaitė,
8 Market St., 

Brighton, Mass.
Iždo globėjai: — -

A. Bauzinskas, 
5*Wexford St., . 
Brighton, Mass.

A. V-aisi/itiskas,
14 Moore St., 

Citurbcidge, Mass.

s

x JTęigu norį suraaH savo gi- 
mihes žfr įiwi8ta^iui prisiusi 
pM^ŠkojEmiųJ' ** Dagininkų.”

UŽ vienų - sykį' 50c . 
- du 75c.

•' Ui paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalnb. - f f ' 4-

; r ’.MŠ Jtfoadway,
. SO. BOSTON, MASS.

REIKALINGA .
T ' ' ’ ♦

Jaunas vyras arba mergina 
mokintis arba mokanti spaus
tuvei darbų. 4 • 9

Jeigu atsišauks mergina, tai 
darbas prie INTERTYPE.

Atsišaukite prie

“Darbininko” Admin., 
2^2 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

.. . * 1 I ,

Btis perstatytas puikiausias veikalas:

“PALOčiuš ežero dugne,”
i - ‘ f rJ i ' ' '

, j 3-jų veiksmų- iragediją.
Brangus brolau ir sesute darbininke:-—

Šis balius ir teatras parengtas viršminėtos kuopos su tik
slu, kad supažindinus visus darbininkus ir sutraukus į vienų 
didelę organizacijų—LDS.

Tąip-gi geriausia plroga pamatyti puikų teatrų, 
lyvaus žymūs aktoriai j kaip tai:

A. KANOVARSKIS,
J. KANOVARSKIS,
M. J. ŠIMONIS, 
O. ŽVINGILIUTĖ ir kiti. ’

»

kuriame da-

Griežš Lt 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. ypatai.
Ant šokių 50c. porai. —■ . -

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

Kviečiame visus koskaitlingiaųsia' susirinkti.
L. D. S. 51 kp. RENGĖJAI.

t

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 

tai puikiausias “O verland” firmos, septyniems ; 
žmonėms važiuoti. '

Į šliūbų važiuodami, imkite “Darbininko” au-
[ tomobilių.
j Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi-
j sakykite “Darbininko” automobilių.

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

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia ! 
vėjo greitumu.

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
. 242 W. Broadway, So. Beston, Mass.

y?
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ĮETUVIS ADVOKATAS l
sntoO. 4

‘unfvęriitėti. X
UgrilritcĮ. VflrgmAi !:

teismuose. ‘ i!
922 Land Tltle Bąildlng, g 

Broad & Chestnut St į j 
' beii phome: 4‘‘ ■* p

Offlsd — Špruce 2290. į, 
ni ’ t Namą— Tloga4442J.’ ,!

.. - 121? ERIE ĄVjfl, ! 
U i PHILADjBLPHIA, PA. K 
.»■ - ' ■;   • ‘ >
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L. D. KALENDORIUS .:
jįL# X

. v* L * : -.rii..A *'
Jeigu norį gauti Lietuvių 

-Darbininkiį ^Kaį^Sdorių 1918 
m; dykai,; tįi nieko nelaukda
mas.siųsk$3.00 už prenumerak 
tą “Darbininko” ir. gausį ,ty 
didelę dovanų dykai. , /
.Jeigu jau esate skaitytoju 
f ‘Darbininko,r - tųi užrašyk ki
tam ir gausi ty dovanų dykais

»

1.4? Tėl. So, .
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.| 

'H' » Galima imikalbeti ir Hetaviirkai, M 
Ofiso valandos: B

‘ Rytas itd9 vai. ■
Popiety likis B
vakarais 6 iki 9 B

536 Broadway, So. Boston, B

t Dabar geriausias laikas gau
ti 5000 naujų skaitytojų “Dar
bininkui.”

■ ■
v Reikalingas vargonininkas 

lietuvis’kurs galėtų vesti cho
rų it mokyti vaikus. Alga nuo 
$50-$60 ant mėnesio apart in- 
eigų.. Atsišaukiant antrašas:

Kun. V. Matulaitis, 
SILVER CRECK, PA.

7 9

Buk nuolatiniu platintoju 

laikraščio “Darbininko.”

REIKALINGA VYRŲ.

Reikalinga stiprių vyrų prie 
sunkuas darbo—-56 valandos į 
savaitę. Nuolatinis darbas, 
(jeigu Užganėdintas) geras at
lyginimas ir netoli jūsų namų. 
Atsišaukite prie.:

( MR. O’LĖARY 
American Sugar Refiniųg Co.

49 Granite St.,
So. Boston, Mass.

“Darbininkas” yra tai vie

nintelis darbininkų laikraštis.
\

Tik ant trumpo laiko.

Prisiųsk $3.00 ir gausi laikraštį

Draugijų nariams
“Darbininkas” 3 sykius į 

savaitę jtik už $2.25.
Vienų sykį į savaitę už $1.00. 

PASINAUDOKITE PROGA.

Mes padarėme didelę nuo
laidų draugijų nariams atiduo- 
dami laikraštį “Darbininkų” 
už $2.25 ir dar prie to, už tuos 
pačius pinigus garsinsime dr- 
jų valdybų adresus ii* kitokius 
smulkesnius apgarsinimus dy
kai.

Nariams už paieškojimus 
taipgi nreko nerokuojame.

Nariai draugijų metiniame 
susirinkime pakelkite tų klau
simų ir pasirūpinkite, kad dr- 
ja nutartų paimti ūž organų 
laikraštį “DARBININKĄ.” 

. Klauskite platesnių infor
macijų iš “Darbininko” Ad
ministracijos adresuodami: 

“Darbininko” Adm.
242’W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
* “Darbininkų” 3 sykius į savaitę per 

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

kių didelę dovanų džiaugsis per visus metus.
Išpirk Afdiiey Orderį šiandienų ir tuojaus siųsk šiuo adre-

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

*

TĖMYKITE!
Reikalinga Vyrą te mer

giną mokfntles barberlo 
amato. Darbą gausi vi 
sados. Klausk lnformącl 
Ją;

J.ŠMULKŠTISi .
Globė Barter Sęhool

439 — 3rd Avmaue, Pitisburgh^ Pa,

Geriausia vieta pirkimui pas 
K. K, ŽEMAITĮ. 7 ?

cAž užlatkiui puikią krautuvę auksi
nių te paauksuotą daiktą, kaip tyt f 
liitkrodžią, laikrodčlfą, žledff vyrišką 
moterišką h* Sllutynlą. Taip_gl daugy
bę kitą tavorą delmantlnlą Žiedą Ir tt. 
Kas pas mane perka, tai vsuomet bū
na pilnai užgančdįntas. Savo tavorą 
ir darbą aš visuomet gvarantuoju. • 
Taisau laikrodžius^ didelius Ir mažus 
laikrodėlius Ir jewelry.

K. K. ŽEMAITIS,
.677 N. Main Str. Montello, Mat».

PIBK RAKANDUS PAS
: .r. I

RICHMOND’S
Sntatipįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai lemos.

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

X

AR TURI SAVŲ DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

ateik ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinot ir gausi vienu didelį ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. /. DRIZA,
500 So. žnd St., Philadelphia, Pa.

— - - - - - ......... ■ - -----—,jS

O-

|, Bell Ibtte, Dicklnson.3995 M. Į

Dr. Ignotas Stankus Į
1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa J 
[Physician and Surgeon (lietuvis gydy- 
EtLįasir chirurgas pabaigęs Indianos 
Utniversiteta) Gydo.l'isoki.is ligai vy -I 
[rų, moterių ir vaiku. Dar® operacijas. 
[OfisO valandos: 9-11 rito.2-4 popiet. 7-9 

vakaro. Nedėliotos; 9-11 rito 14popiet.

T f •
Y T
T
T t ra

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRABUS i Ją išdirba 

Menthelfffmn Co. Prieš eisiant :gūlt 
Ištepk* veidą mosčla per kelis va
karus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išimą plėmuM 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido, kai* 
na dėžutes 50c. < ir $1.00. Pinigus galit 
siąst Ir stampomls.

J. RIMKUS,
P.. O. Bos 80. . Holbrook. Mass.

b— j,,, „

TEL. BACK BAY 420O

DR. F. MATULAITIS I
Ovdo visokias llt^s 

Priskiria Akinius.
’ ’ 1

419 Boylrton St,Beston. Mass.
, r ; ‘

Ofl«Mdyp0«
1-8P.M.7-9P.M.

PIRMO <LESOŠ

DANTISTAS
Dantis*1&traukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. t RE1LLY
469 Broadway,Ss. Bttt»n,NiM.

PRIE DORCHESTER 8T.

. Valando, 
nio 9 vai. ryti 
iki’ 8 va). vuJiare.

Nadeliomfa 
nuo 10 *al, ryt* 
iki 4 vai. Ta^an.

t

[ B Dr. Paltį J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos: 
Noo2iki3 popiet. Nuo7 liti I vakare 

1509 BROAlV/y (,r.CH.M> BOSTON 
Tel 502 S. B.

SERGANTI I

VYRAI IR MOTERIS |
EIKITE PAS MANE! t

Su bent kokia Uška, nervą arba šiaip kokia Ilga., kuri reika- ra 
V talija spe.-1111-Hfo- pa ^rnavimo. Ąį

IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KGR GAUDUTE JA SURASTL lt

Pradfei.tte tfealaf eiti Sveikatos kolhr. J
Ofiso valan-¥ 

dos: ?t 673 Was

X hington st.
T
Atarti Boyb’

Jton st.

X antrų 
♦Į* bų.

------- -------- ------------------------------:.--------
Joms fst-irznniinnrlhiHH nieku rteW»An>«». ' .Iąs» Ala gy<l,V- 

rasltės. Gura* tr užtikrintas Ištyrimui leioimn.) paroilys Jnma tikrą 
fizišką atov) tr'padėa Jums ntalstotl aut sveikatos kelio. Tos iAiteis v 

Jus mm kiiiiMą Ir kitur negero gyityino.
Daug metą praktlkar^s. PgaklatiKle.ll Ir gėrliiualeji gydytioil—

V medikaiISRi ir elektrl*kt Naujausi ir gerinusi prietaisai V“k»is '

V kas geriausia sergantiem*,
ra AR JUS khnci-ath. •

.Nitu HtlpiiŲ nervą. skauilniK'ilo iiuani'kiiiilln
Jį^jnallo sinliea ntuAnan ’iliimij pinučiu 
Jį ni<>, Khho-s skjiu<lė|Hiio svaiguliu
X sąnariu uh-eriu. žaizdą, knuir 
j tną vlilitriiiose irrba uuirnrv.l. «e.

konstl|išel|n ’ 114111)1111*01.• Hkini'.in 
^Sniirą. nii< kurti) iii.iiu-o pirmi,-, r- 
ratvlrtumu ant visados.

AA gydžiau Vyru* >< moterį* |i«»« 
pa* tmiūe užciiiv'u>»s hn n 

f kilti nA imsiekut 9 l>ey aerų p» .« 
j’uio X- .'\»iiii <ik »>)>•» ihiMu-j • _ 

inillĮtltf* kw»‘ jHistt o u> i» nu id's. iuh i
Ateikite iru liuim* <iĮpt1n(is hhku .. -> 

kilnus tik->- i< .t- « •- ,\ei \n-

lt -r ite J. H. KEN
V 1 * v. i*Hl t .
ra .
& Antros durys-nūo Uuvetv V».<*

ant
lu-

Jįjį?

• 1 c - *■»
\J.

r

. z 
i

A H.
«

U 9 vai- ryte
4 vai. po pie

ty J 
Vakarais. Jk

nuo 6 vai. iki^£• 8 vai. ’ | 

Nedaliomis 
‘3*’i 10 vai. ryte’ A

Iki 2 po pietų. 1

♦3

Nauja Knyga
Kų tik išėjo iš spaudos Joa 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu 
tės) eilės. Knygelė 64 pusią 
pių, ant gražios popieros. Kai 
na tik 25c. (tik vienas kvotė 
ris).Agentams nuleidžiama di 
delis nuošimtis. Galima gaut 
pas autorę: 720 N. Main Str 
Kewanee, UI.
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242 W BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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“Darbininkas” metams $3.00
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