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IVSŠd rfį. -
r PAKORĖ 13 NEGRŲ KA

REIVIŲ.
San. Ąntonio, Tex. — Gruo

džio 11 d. anksti iš ryto tapo 
pakarta 13 negrų kareivių už 
nugalabinimą keleto piliečių 
Houstone rugpiučio mėnesyje. 
Kiti 41 negras tapo nuteisti ka- 
lėjiman iki gyvos galvos, ke
turi ant trumpesnio laiko į ka
lėjimų, o penki tapo paleisti.

REIKALAUJA DARBI
NINKŲ.

Pennsylvanijos valstijai tuoj 
reikia apie 100.000 vyrų. Vien 
prie laivų statymo reikalinga 
nuo 25.000 iki 50.000 darbinin
kų.

Šį rudenį daugybės bulvių 
ir kornų nuėjo niekais ant lau
kų, nes dėl stokos darbininkų 
nebuvo suvalyta.

True translation fUed wlth the post- 
master at Boston, \fass. on Dee 13,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917 
OFENSYVAS VISU FRONTU

London, gruodžio 12 — Nuo

KONTROLIUOS GELE- 
KINKELIUS.

Prez. Wilson nutarė raginti 
kontroliavimą geležinkelių. Ta
me reikale jis kalbės kongresui. 
Tas kontroliavimas bus dėl pa
rankamo valdžios.

RADO ŽMOGŲ BE GALVOS.
Rocky Point, L. J. — Prie 

krašto Long Island Sound 
rasta žmogus be galvos. Dr. 
Gibson, lavoną apžiūrėjęs Sa
ko, jog tai razbaininkų dar
bas. 4

“K. Vidikas, redaktorius 
lietuvių laikraščio “Kovos,” 
kurios ofisas yra. po No. 229 
No. Sixth st. ir kur buvo kra
ta pėtnyčioj, nes buvo patai* 
pinta maištininkiškų raštų, pa
bėgo nuo federalių agentų, ku
rie jį buvo suareštavę. Kar
tu pabėgo ir kiti to laikraščio 
darbininkai laike kratos. Val
džios agentams įsakyta ieškoti 
jį visoje šalyje.

Vidikas buvo suareštuotas 
kartu su Joseph V. Stilson, sek
retorium organizacijos, kuri 
leidė laikraštį ir keturi kiti 
darbininkai^ Tuo tarpu fede- 
raliai agentai rinko rekordus, 
laiškus, korespondencijas, raš
tus. Jis buvo priežiūroj vie
name kambaryje, kuomet jis 
saugotojo paprašė ineiti kitan 
kambarin. Saugotojas suti
ko. Kuomet jis per keletą mi- 
nutų negrįžo, tai saugotojas 
inėjo kambarin. Pamatė, jog 
■jū^nnfrpabėgo per langę ir 
stogais nubėgo.”

Dabar socijalistų organas 
“Kova” jau nebeišeina.

Washingtone darbininkų va

dai ir kiti visuomenės veikėjai 

tariasi apie naudojimą kalinių 

karės reikmenų dirbtuvėse.

Jeruzofimas

Italijos laikraštis “Corrie- 
re d’Italia” lapkričio 11 d. in- 
dėjo Lietuvių Viršiausios Ta
rybos pranešimą Suvienyti] 
Valstijų prezidentui Wilsonui. 
Tai yra toji pati, kurią intei- 
kė Dr. Bielskis. Tas prašy-. 
mas yra buvęs “Darbininke” 
ir kituose laikraščiuose. Mi
nėtas laikraštis pradžioje pa- 
tėmija, jog tas lietuvių pra
šymas užtektinai parodo, jog 
kaizerio pienas sutverti Lietu
vos kunigaikštiją toli gražu 
nesutinka su lietuvių troški
mais.

Kitas itališaš

Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 
tai puikiausias “O v e r 1 a n d” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

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

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

gražiausiu “Y>arbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu. f

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

Agrikultūros departamentas 
skelbia, jog 1918 metais reikės 
šioje šalyje kiaulienos ant 15 
nuoš. daugiau, negu šiemet. 
Todėl atsišaukia į farmerius 
daugiau veisti kiaulių, o turės 
iš to gerą pelną.

Philadelphijos laikraštis 
Public Ledger, gruodžio 8 d. 
praneša apie kratą lietuvių so
cijalistų organo “Kovos” re
dakcijoje ir apie suareštavimą 
jos štabo. Rašo šitaip:
* *

“Pasak Howard M. Long, 
Suvienytų Valstijų komisijo- 
nierio vakar susekta biauriau- 
sias išdavystės veikimas, kuo
met federaliai agentai, veda
mi Frank J. Noonano, Suvie
nytų Valstijų maršalo, darė 
kratą lietuvių socijalistij laik
raštyje ^‘Kovoje,” 225 No. 
Sixth st. Joseph V. Stilson, 
sekretorius organizacijos, ku
ri leidžia tą laikraštį, tapo 
suarešturkas ir laikomas po 
kauciją $10.000 dėl tolimesnio 
tyrinėjimo laužyme špiegavimo 
akto. Penki tos įstaigos dar
bininkai tapo suimti kaipo liu
dytojai," kartu paimta laiškai, 
korespondencijos ir raštai.

Ypatingas Stilsopo apkalti
nimas yra tai jo platinimas 
proklemacijos rugpj: 15 d., 
kuriomis kaip sakoma, jis 
trukdė rekrutavimą ir ėmimą į 
Suvienytų Valstijų armiją. Toj 
proklemacijoj, kuri buvo iš
platinta šioje ir kitose valstijo- 

yra daug aršesni, -negu tilpu- 
sieji vokiškame laikraštyje Ta- 
geblatt, kur buvo krata kele
tas mėnesių atgal. Taip skel-

pat Šveicarijos parubežių iki 
jūrės visu vakariniu frontu it 
baisi viesulą ūžia vokiečių 
bombos ir griaujajfrancūzų ir 
anglų linijas. Tas nurodo, jog 
Hindenburg rengiasi padaryti 
didžiausias pastangas laimėti 
karę vakaruose prieš atėjimą 
Amerikos didžiųjų spėkų.

Tie, kurie šitą žino apie 
vokiečių gudrumą jungti psic
hologiška su militariu efektu 
nebus nustebinti išgirdę, jog 
didis ofensyvas šiande anksti 
rytą prasidėjo. Nes šiandie 
yra metinės sukaktuvės Cent- 
ralių Valstybių taikos pasiūli- 
jimo. -

Jei paprastas būdas buVo 
vartotas, tai tapo išmėtyta la
pelių tūkstančiais po visą vo
kiečių armiją su pasaka: “Me
tai atgal. Mes pasiūlme tai
ką. Jie atsakė. Dabar lai
mėkime ją giklo galybė.”

"Vo- 
ei dėl Tempo” spalio 1 d. ju
dėjo ilgą straipsnį“ antgalviu 
“La Questione della Litua- 
nia.” Tai atkartojimas strai
psnio, tilpusio laikraštyje Con- 
temparary Review, rugpjūčio 
mėnesio leidinyje. Šitame ilga
me straipsnyje daugiausia kal
bama apie istorišką Lietuvą, 
apie mūsų literatūrą, dailę ir 
pažangą padarytą paskutiniuo
se metuose prieš karę. Pri
minta, jog lietuvių troškimas 
yra atgauti visišką neprigul- 
mybę.
k-T. . - .

KALINIAI PRIE KARINIŲ 
DARBŲ.

■■■



X.

st

nės. ir

noje Vali 
sutikau <

kad mano klebonas labiau pri
jaučiu dailei, negu p. Kaimy
nas. " "

A. Sodeika.
P. S. Daugiaus šiame daly

ke nemanau gaišinti brangaus 
laiko dėl taip nesvarbaus da
lyko. ” ■

ma to ama- 
j eksperto.

Lenkai nerimsta dėl Lietuvos.
g PATT'kf '»• " r *• A. An .4. w f L.- . X- - ’ \

mus žiūri, man neapeina, jai 
netiktų ir norėtų varžyti, ga

iliu pasitraukti nuo vargoninin- 
: kystės, ites tame visiškos lai
dinės nematau, bet esu tikras,

vakarų 
todėti.

veik kiekvieno, duodama tiek

ii So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir suimtomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 

TferhiniiitaĮ Sąjunga. 
Prehum e ra t !o a kaina:

Metams tris kartus savaitėje....,.  ̂
Užrubežyje metams................... •...........

$3.00
$4.25

Subscription Rates:
Yearly......................................A?.....................$3d00
6 months .......... . .....................  . .$1J5O
Foreign countries yearly...... ..............................$A25

“D A R B I K I M K ▲ S” 
(The Worker) - -

The Lithuanian tri-weekly paper.
Publihbed every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

Josepli’s Lithuanian B.-C. Association of Labor.
“B AR B ĮKIBTAS”

M2 W. Broadway. ' South Boston, Mass.

Lenkų spauda čia Amerjko- ] 
je, o taip-gi Rusijoje ir pačio
je Lenkijoje vėl pradeda karš- : 
tai sielotis Lietuvos prijungi- : 
mu prie savo istoriškos viešpa
tijos. Lenkų veikėjai gyvu 
gvoltu rėkia, kad be Lietuvos 
ir Ukrainos Lenkija būtų kūnu 
be rankų, kojų ir galvos. 0 
kaikurie lenkų laikraščiai 
(“Kury e r Bostonski”) net nu
rodo, kad Lietuvoje nėra tau
tinio separatizmo tarp lenkų ir 
lietuvių, tik klesinė kova žmo
nių prieš ponus, skirtumas vi
suomeniškame gyvenime ir ap- 
švietoje.

Kad toks lenkų manymas y- 
ra visai neteisingas, kreivas ir 
tyčia pučiamas, parodo mums 
pastarųjų laikų lietuvių visuo
menės siekimas prie laisvos ir 
neprigulmingos Lietuvos. Ne 
dvasios skirtumas, ne apšvie- 
ta lietuvius stumia atsikratyti 
nuo savo senobinių “draugų,” 
bet tautinė kultūra ir prijauti
mas ,kad lenkams prie Lietu
vos prilipus būtų sunku mums 
lietuviams kilti, kaipo tautai ir 
vėl mes turėtume ant savo 
sprando engėjus neprastesnius 
už rusus ir vokiečius.

Lietuviai privalo savitai gy
venti, kaipo atskira tauta. Lie
tuvos nuopelnai pasaulio isto
rijoj duoda jai teisę būti lais
va ir neprigulminga. Prie de
mokratiškos pasaulio tvarkos 
einant negali būti net kalbos a- 
pie Lietuvos prijungimų prie 
los ar kitos viešpatijų. x

Tai būtų skriauda padaryta 
ne vien tik lietuviams, bet vi
gam civUizbotam pasauliui, jei 
kelis milijonus mąstančių, sa- 

kultūriniu gyvenimu besi
džiaugiančių lietuvių kas nors 
pavergtų.

Ir tų skriaudų mato šiandie
nų ne vien seperatistai, kaip 
tyčia lenkai moka inkalbėti, 
bet visa Lietuva nuo prasčio
ko iki apšviestūno ir visi rei
kalauja, be mažos dalelės lie- 
tuviškų išsigimėlių, sau teisy
bės, o savo tautai neprigulmy
bės. Veltui lenkai pučiasi, vel
tui skleidžia pasauliui klaidin
gas apie Lietuvą žinias. Lie
tuva jiems nebevergaus, o kad 
dar aiškinus lenkams paro
džius savo politiškų subrendi
mų ir prisirengimų jiems ke
liųužstoti prie užgrobimo Lie
tuvos laisvės — lai visi Hetu- 

. viai viešai pakelia savo balsų 
prieš pražūtingas Lietuvai len
kų užmačias. Pasakykime vi- 
siems, kad mes, lietuviai esa
me lietuviais Ir parodykime ko 
mes geidžiame savo tautai

Amerikos lietuviai jau pra
deda atskirais balsais protes
tuoti prieš lenkus ir siunčia 
tuos protestus vienam kitam 
Amerikos diplomatui. To ne
užtenka. Reikia garsiau su
šukti ir viso pasaulio diploma
tams inteikti galingų protestų 
kad jie žinotų, kad Lietuva gy- 

>, va ir nuo savo teisių neatsisa
kys.

Čia geriausią galėtų pasi- 
darbnoti Amerikos Lietuvių

lenkų pusės pavojų ir sudary
tų tinkamas rezoliucijas, ku
rias priimtų visos mūsų orga
nizacijos ir draugijos. Kuomet 
tie protestai sistematiškai pra
dėtų plaukti į Washingtonų ir 
jais užpiltume diplomatų rū-. 
mus — lenkai savaimi savo po
zicijas Lietuvos linkui apleis.

Reikalas yra begalo svar
bus ir reikalauja neatidėlioti
no darbo, todėl mes čia ir kvie
čiame mūsų veikėjus uoliau tų 
reikalų judinti ir duoti jam tin
kamų pakraipų.

Karės audros gali ilgai tęs
tis, bet gali ir ūmai persitrauk- 
ti, tai ne laikas tada aiškin
ti ir reikalauti, kuomet jau 
pietūs bus ant stalo padėti ir 
barščius srėbs yisi kiti, o lie
tuvių prie stalo visai nebus.

PASIDŽIAUGTINAS 
ATSITIKIMAS.

“Draugo” Redakcijoj įvyko 
pasidžiaugtinos permainos; Į 
jos narius įstojo prof. kun. P. 
Bučys, kun. F. Kemėšis, archi
tektas M. E. Žaldokas. Be to 
prie4 ‘‘Draugo” pasilieka p; P. 
Tumasonis. Tomis permaino
mis nudžiugs visa katalikiško
ji visuomenė. ‘

Už tokių perversmių įvyki- 
nimų reikia pasveikinti“ Drau
go” B^vę ir palinkėti jai kuo- 
geriaūsios kloties.

“Draugo” naujoji Redakci
ja “Žodyje į visuomenę” ši
taip prakalbo:

"Mūsų ClenraStis pastaromis die
nomis pergyreho svarbią vidujiniu 
perversmlą gadynę. Tas pervers- 
mes IMaukS ne' kas’ kitas; kaip Šio 
momento svarba. Kada visas pa
saulis kraujuose ir durnuose skęs
ta bekovodamas už savo geresni 
rytoją; kada toje titaniškoje ta>: 

vdje sumiBO ne tik tems su dan
gum, bet Ir tmonią supratimai, 
siekiai ir idealai; kada Lietuvos 
likimas ir joė ateitis jau sveria
ma aat svarstyklią ir tuč tuojau' 
gal tas Ūkimas bus iirttta ilgiams 
afektamstokiu laiku nepapras
tai Sauga role ir svarbumas vie
natinio Hetnvlą kataliką dlenra- 
SSo “Draugo." Kaipo poUtfkoe 
ir visuomente dievaitis jisai ne-' 
gaU teoMntiee antraeile role, vllk- 
ties paskui kitą, ar skęsti nai
kioje partiją ir srovią kovoje. 
Jisai tart b*ti tuo gyvuoju palšu, 
kurto plakimą jaustą visa' oAs< 
visuomene: ir brolio darbininkas, 
ir tvtoous inteligentas, ir mAsą 
Jaunimas, ir visi kas gyvas, kas 
litlrl į ateiti, kas myli Dievą ir 
Lietuvą. Dievaitis tart gaivinti 
ir vesti visą Visuomenę Kuo bai
siuoju Įstoti jos laikotarpiu — ves
ti f krtseą, Aspi^sIsteMg, krO- 
MioaMą Lieteeą ir 1 attlklfeą 
savo istoriškos misijos linkui vi
sos fanon Įjos. Be to Amerikos He- 
tuvlal ir kaipo Uos Salios gyven- 
tOjS.1, tUTl NITO tTSYt>nn IDKNETr* 
nius.

“lies kovojame (žinoma kultū
rinėmis prtauon&nls) ui laisvą 
krtMČkmilką Lietuvą. Tai pir-

stat vr»a tai

dane (Urbti, tartim "bran--.
gna vaisius yra — Mara MMMo- 

Lietuva. Kad JI garis ne-! 

beužteks mažą darbellą ar teisią. 
Beikte didelio pasišventimo ir pa
siaukojimo. Nuolat budinti žmo- 
nlą tautiSkai-katalikišką sąmonę, 
sukišti mūsą poUtiSką minti, or
ganizuoti broUus lietuvius-bendro 
tikslo atsieklmul ir bus mūsą pir
masis uždavinys. Nelengva Jis bus 
atsiekti. J daug ką reikte atrt- 
žfūrėti. DideMo atsargumo reikte

r “ yalląties. Kanais prisieis na 
sakyti. itagva yr* sekti aklai 

politiką mlntj vienos ar kitos pu
ste. Šankiau yra įkrėsti per aud
ras ir pavojus savo tautos poli
tišką minų Vis dėlto maginsi
me.

Dabar katalikiškoji laikraš
tija žymiai sutvirtėjo. Pasidi- 
dys veikimas visose srityse.

Linkime “Draugui” kuodi- 
džiausio išsipleto jimo ir sutvir- 
tejimo. ’ - -

Oia reikia 
užvilkimas koncerto 
pats pirmininkas, 1 * 
kalbėtojam susivėlinti ir ilg 
kalbėti. Chorai buvo priren
gti ant laiko. Ir koks čia iš
manymas. Jūs čia sau dai
nuokite, o mes eisime šokti, 
tai—tiesiai pašiepimas dailės. 
Iš tų visų atžvilgių šiais me
tais nedalyvavau koncerto pro- 
grame.

L l jJĮIWW

nių ir 
las./;

Ar verta tylėti.
v# *v z> «jr

Neatmenu kuriame “ Tėvy
nės” priede tūla rašėju ar ra- 
šėjas pasigedo kovotojų su al
kolio pardavėjais - saliūninin. 
kais. Vėliaus per “Darbinin 
kų” ir “Žvirblį” tapo atsaky
ta, kad tai netiesų paskelbė 
‘ ‘ Tėvynės ” bendradarbis ir 
aiškiai prirodyta, kad yra 
‘^Lietuvių R.-K. Pilnųjų Blai- 
vintakų Sus-mas” ir kad nuo
sekliai kovojama, net gana pa
sekmingai.

Aš ir pripažįstu, kad yra 
Piln. Blaiv. S-mas,” bet kaž
kodėl, jis ne tuom keliu eina, 
kaip kad turėtų eiti visas vei
kimas. “Piln. Blaiv.” veiki
mas iki šioliai buvo, kaip ir 
visų kitų idėjinių bei pašelpi- 
nių dr-jų: surengti prakalbas, 
šiokį tokį vakarėlį, pakalbėti 
apie kenksmingumų alkolio, 
kaip saliūnininkai engia dar
bininkus, tai ir viskas. Ilgų 
laikų sekiau “Pilu. Blaivinin
kų” veikimų ir įsitikinau, kad 
ne tuom keliu eina kovon su 
alkolio pardavinėtojais ir 
darbininkų engėjais - saliūni- 
ninkais... Įstodami į “Piln. 
Blaivininkų” organizacijų pri
žadam kovoti visais galimais 
būdais su didžiausiu priešu 
alkoliu. Tečiaus prižadais tas 
ir palieka.

Kad kas nepamanytų, kad 
čia yra tuščia pasaka, tai štai 
ir faktai. Ar 'daug sykių 
“Pilu. Blaiv. Sus-mas” ėmė 
aktyviškų dalyvumų kada 
Suv. Valstijose šen bei ten bu
vo balsuojama “no Heense!” 
Kokiais įrankiais kovojama su 
slaptomis- smuklėmis.! arba 
šventadieninėmis smuklėmis, 
įvairaus plauko kliubais! Ar 
prigelbstim “Anti-Saloon Lea- 
guė,” kuri be nuštojimo kovo
jo ir kovoja su pekliškų ja hyd- 
dra —alkoliu! AŠ sakyčiau, 
kad nieke, arba visai mažai, 
taip kad net nematyt to prisi
dėjimo. Už tad ne dyvai, kad 
“Tėv.” bendradarbė pasigedo 
blaivininkų ąrinijos.

TAD KAS DARYTI!
ne-

CHK?ĄQĮ?ęUI IR AMATAI
NURODYMAS MOKYKLŲ.

Jau daug % laiko praėjo, 
kaip Chicagos LDS. Apskri
tis iškėlė amatų klausimų Chi- 
cagiečių darbininkų tarpe ir 
rišant jį su Lietuvos grįžimo

ėję

> Gaidos buvo ma-nn suorkes- klausimu sykiu, pavedė man 
truotos, turėjau tiesų duoti ir 
neduoti, bet jų nebuvau nįe-. 
kam žadėjęs -ir neturėjau var
go atsiimti. Kaip mano kun. 
klebonas į mano dailės veiki

kur-gi mūsų Piln. Blaivinin
kai ir jų prižadai kovoti vi- i 
sais galimais būdais! Silpni 
esate! Pasikvieskite “Auti-j 
-Saloon League” ir suvaldyki-‘ 
te įstatais tuos, kurie peržen
gia įstatas!

Čia kalbėjau apie Waterbu- 
ry dėlto, kad teko prisižiūrėti 
ir patirti, o kur kitos koloni
jos. Ten ir-gi ne kifhip.

Gerai neatmenu, bet, rods, 
tai buvo pradžioje šių 1917 
metų, kad Suv. Valstijų kon
gresas išleido įstatus naudin
gus kovai su alkoliu, būtent į 
sausas valstijas nevalia siųsti 
jokių smuklių ar bravorų‘ap
garsinimų! Sakysit mažas dai
ktas, tečiaus ir čia Piln. Blai
vininkai pražiūrėjo kovai lau
kų. Lietuviški laikraščiai y- 
pač liberalų-soeijalistų ir po 
šiai dienai tarnauja salinau 
ir bravorų apgarsinimams!.. 
Ir juos siunčia krasa į sausas 
valstijas...

Sakysite čia jau panašu šni
pinėjimui, skundimui, ar ne! 
O man rodos'visai priešingai. 
Jeigu 'jie, (laikraštininkai-sa- 
liūnininkai, bravorininkai) 
peržengia įstatas su skriauda 
visuomenei, tai pati visuome
nė, ar jos dalis turi pilnų tie
sų traukti juos atsakomybėn 
ir net nubausti.

Tad supraskime Piln. Blai
vininkai, tikrųjų knvųpaskel- 
bkime mūsų priešams. Jie ne 
tik mūsų priešai, bet visos 
žmonijos! Kovokime įstatais 
prieš saliūnų viešus ir slaptus 
laikytojus. Taip-pat mūsų Ii- 
beralų-socijalistų laikraščiams 
pagelbėkime nusikratyti tųjų 
pekliškų alkolio apgarsinimų!

Kaip pradėsime veikti vie
šai, tad niekas mūsų nepasi
ges karės laukė. Išnaudokime 
kožnų progų visur ir visados. 
Piln. Blafv? Sos-mo vadovai! 
paskelbkite pienus kovos, kad 
išeitumėm'1 pilnais pergalėto
jais su pasaulio priešu alkoliu.

Juozas B. Virpša.

juo rūpinties. Stoka laiko ne- 
daleido ligšiol pranešti ką esu 
šioje srityje sužinojęs. Da
bar pasistengsiu keliais bruo
žais tų svarbų dalykų nušvies
ti.

Žinodamas, kad daugelyje 
viešų mokyklų mokinama a- 
matų dykai net ir suaugusius, 
parašiau Chicagos Apšvietos 
Komisijai (Board of Educati- 
on) laiškų, prašydamas su
teikti informacijų apie amatų 
mokinimų ir kad sykiu prisių
stų ir surašę tokių mokyklų, 
kuriose amatų mokinama va
karais. Jie nesivėlavo su at-

tylėkiineA-1 
tų kad 
užmokėjęs 1 
sų biznį d 
įstatai, bet jis n^ali daryti 
nieko prieš įstatus bei juos 
peržengti. Antra vertus, ules 
turime įstatus kovai su jais! 
Tik mokėkime tiksliai juos 
sunaudoti, kada geras yra lai
kas, tai daugiau pelnysime, 
negu juos keikdami arba va
dindami įvairiais aštriais var
dais.

Pavyzdin paimkime Water- 
bury’o Pila. Blaivininkų vei
kimų ir apžiūrėkime jų dirvas. 
Jeigu jie kreiptų derinu į 
įstatus, tai nūnai “Brook- 
jyne” (kur lietuviai gyvena) 
būtų daug mažiau saliūnų ne 
tik kasdieninių, bet ij šventa- 
dienių!..
: Ar senai policija darė kra
tų pas vienų kitų saliūno sa
vininkų kure po tam turėjo 
mokėti ne dešimtimis dolerių, 
J>et šimtais! fttai tūli saliūni- 
ninkai tari nuosavus namus, 
kur telpa 16-ka šeimynų, , ku
rie yra saliūninkų vergais, 
dėlto, kad ten šventadieniais 
turi būtinai parduoti apie 150 
baksų alaus L Kitaip netaiko 
stubose!.. Tūli namai yTa in- 
tariama, kad ten prilaikoma 

; net viešas paleistuvavimas, 
i kas labai tinka prie girtavimo,

tie-

ATSAKYMAS P
Reikale A. 6 

vavimo p. M. Pėtfausko kon
certuose. Juose imu dalyvu- 
mų visur, kur tik kviečia ma
ne ant man patinkamų išlygų, 
atsižvelgdamas tik į dailę. Vi
sus partiviškumus atmetu į ša
lį. Man visai nerūpi kas ten 
kokius “šlamštus’'platina. Aš 
važiuoju tik pildyti programa 
muzikos dalį, 7 ir važiuoju ne 
kaipo vargonininkas šv. Juo
zapo lietuvių parapijos Scran
ton’e, bet kaip Sodeika Kon
certuose katalikų rengiamuose 
imu taip-gi dalyvumą visur, 
kur tik mane kviečia ant pri
einamų išlygų. Tiesa, šiais 
metais 4 & liepos Lietuvių die-r 
noje Vallev Vįevr park’e ne
sutikau dalyvauti dėl komiteto 
nerimtumo. Kadtf pridėjome 
rengti š. m. Lietuvių dienų, 
suvažiavę atstovai iš dr-jų, iš
rinkome komitetų ir padarėm 
pirmus nutarimus, kurie tu
rėjo būti nemainomi. Komi
tetai nepildė imtai hnų, sugrio
vė ir padarė savus. Ant jt 
nutarimų negalėjau sutikti 
Taip-gi atsižvelgdamas į pe
reitų metų (1916) netaktiškų 
pasielgimų komiteto, su kon
certo rengėjais būtent — Pil
dant chorams koncerto prog
ramų, ateina ant estrados pir-

- 1 sakymu. Atsakė maž-daug
Red. prierašas. Kad užbėg- šitaip:

ti kelių tolimesniems rašinėji
mams šiame reikale, tariame 
savo žodį. Nei mes, nei p. 
Kaimynas, nei kitas protin
gas žmogus nei pusę žodžio ne
turėtų pasakyti prieš katalikų 
bažnyeior vargonininkų daly
vavime koncerte, kuris tik dai
lei tarnauja. Bet mums įsta
bu, . kad p. A. Sodeika nei 
ištolo nenori pripažinti, kad 
platinimas socijalistiškų šlam
štų koncerte Clevelande buvo 
negeras daiktas, nepritinkan
tis koncertui, kurs turi dailei 
tarnauti ir kur norima, kad- 
dalyvautų visokių įsitikinimų 
žmonės. O apie netaktingu- 
mų Lietuvių Dienos programo 

j vedėjo p. A. Sodeika labai rūs
čiai kalba. Išeina, kad p. 
A. Sodeika pro pirštus žiūri, 
jei koncerte socijalistai daro 
negerumų, o jei saviškis ne
taktingai pasielgia, tai dėlto 
atsisako * toliau ir dalyvauti. 
Teisybė, labai negerai, jei 
saviškis netaktingai pasielgia. 
Su visais turime būti manda
gūs, o ypač pagodonės užsi
pelno mūsų talentingieji asme
nys. Tokiu talentingu vyru 
yra p. A. Sodeika. Gi muzi
kas, kaipo jautrus žmogus, y- 
pač atjaučia jam padarytų ne
smagumų. Bet jei dėl įvai
ri^ šatųjų netaktingumų, pa
daromų ptiHašfių, motume 
ranka ir atsižadėtame veikti, ■■ 
tai gal ritas‘katalikiftas pa-' 
Tapyta ritakiė Mickai ir Mdc- 
kai būtų užkariavę. Dar p. 
A; Sodeika tako vargoninin- 
kystčjė ūematęa visiškoe lai- 

C’r&aėa. ' Kūris Šia žmogus šia
me pasaulyje tūri visiškų lai
mę. f* Pripažįstertie, vieĮook, 
o^ lietuvių vargonininkai tu

rėtų turėti datigišu* laimės sa
vo profesijoj, tai yra turėti 
geresnį medžiaginį gyvenimų. 
Bet gyvenimo pagerinimas vi
sų tų,' kurie gyvena iš tarna
vimo visuomenei, priguli nuo 
mūsų katalikiškos visuomenės 
susipratimo, pakilimo, blai
vumo. Juo mažiau katalikai; 
lėišūi mulkinti visokiems Mio- 
kamsj •jįfcvilrhma, ėieilikams, 
juo mažiau lankys smukles, 
too'labtatf bnoigyB'dailę, dėsis 
prie paHpijų ir tisdioų kito
kių įstaigų, •-bei organizacijų. 
T& tuomet mums visiems vi- 
sudinenibinkams padidte^ lai
mė. Todėl . tąi visa širdžia 
darbuokimės. kfcteJikiškčj * W 
suomenėj, o tuomi pasidarbuo
sime dėl amžinosios * teisybės, 
dėl dailės ir dd savo žemiškos 
laimės. . . . »

Vargų), tai kodėl 
mokyklos, kur galima 
lengvai apie amatų patirti. -

Mokėjimas amato yra nau
dinga — tų kiekvienas pripa
žins. Tai mokinkitės amato ir 
vartokite savo žinias su nauda.

Viešose vakarinėse mokyk
lose mokinama knygvedystė 
(bookkeeping). Pradinėse mo
kyklose mokina paprastų, bet 
pilnų kursų. Augštesnėse mo
kyklose (high schools) augšte- 
snį kursų duoda, net įsigilina 
į vertelgystės principus.

Stenografystės irgi mokina 
visose vakarinėse augštesnėse 
mokyklose (high schools). To
se pat mokytose mokina type- 
writing. Daugelyje mokyklų 
duoda ir kitokius vertelgystės 
kursus. '' t
Techniški ir dirbtuvių kursai

Kreipiant į šiuos kursus y- 
patingų domų, reikia pažymė
ti, kad jie yra labai naudin
gi tiems, kurie dabar pakliū
va j kareivijų.

Crane, Harrison, Lane, 
i Senu, Austin2 Tilden, Schurz 
|ir Bowen augštesnėse mokyk
lose (high schools) galimai1 
praktiškai jų įtaisytose dirbtu
vėse mokinties kalvystes 
(foundrv) mašinų darbo, pa-

“Mes nemėginome mokinti 
amatų vakarinėje mokykloje 
vyrų, kurie nedirba tuose a- 
matuose. Sunku būtų žmo
gui beeinant į vakarinę mo
kyklą, išmokti tiek amato, 
kad būti jame gabiu ir suma
niu darbininku. Daugiausiai 
iš vyrų lankančių vakarinę'
mokyki;' ’irie yra amatnin-'
kai, .: dailydės (car-Į
pentry), švinoriai (plum-;
bįng), tihkoriai (plastering), ‘ 
ir tt., speeijaliai vakarinėje ttern m'aking, dailydės (cabi- 
mokykloje studijuoja tas mok- net making, carpentry), Sta
sio šakas, kurios gali jiems pa- liorystės, ir kitokių medžio 

darbų. Podraug prie šitų 
dirbtuvės kursų mokinama 
pritaikančiai braižymo ir ma
tematikos.

Mechaniško, sheet metai ir 
architektūriško braižymo gali
ma mokinties Pullman, Gtoethe. 
Waller, Philips, Englevrobd, 
Fenger ir Medin mokyklose.

Dar Crone, Harrison, 
Schurz, Tilden, Senu, Aus- 
tin, Lane, Englewood, Bo- 
wen ir Philips mokyklose yra 
aikomi kursai apie 
tiems, kurie tų amatų dirba, 
kad jie geriaus galėtų išsila
vinti.

Mokyklose, paskiausia iš
vardytose mokinama apw au
tomobilius.

Jei atsirastų dvidešiinis

slo šakas, kurios gali jiems pa- ; 
gelbėti. Jie lavinasi braižy- ( 
me (drawing), matematikoje , 
ir t.p. Kaikurie mašinistai a- 
teina į vakarinę mokyklą iš
mokti dirbti ant tų mašinų, 
kurių neturėjo dirbtuvėje.

“Mūsų mokyklų mašinų 
skyriuą užpildo vyrai, kurie 
dirba ant • mašinų dirbtuvėse 
ir mes neišgalėjom priimti tų, 
kurie nėra dirbę tame amate, 
dėl priežasties, kad mes duo
dame pirmybę dirbantiems ko
kiame nors amate.”
- IŠ to laiško pasirodo, kad 
nedirbusiems tame amate, ku
rio nori išmokti, sunku įsi- 
sprau8ti į viešų vakarinę mo- 
fcykU-

Bot sykiu paaiškėjo, kad 
jeigu mokykloje būtų liuosų 
viatib tai jų gali ir nemokantis 
amato lankyti. Todėl proga 
į mokyklų pakliūti yra ir te
reikia jos praleisti. Pirmoje 
laiško dalyje pažymėta, kad 
vakarinėje mokykloje sunku 
išsilavinti amate, idant jame 
gabiu pastoti. Iš dalies tas 
gal ir tiesa. Mokykloje retai 
kuomet iŠkįla tos problemos, 
tie reikalavimai, kuriuos su
tinkame praktiškame gyveni
me, kaip *prig į/riifesijos, taip 
ir prie amatų. Mokykloje da- 
žnai tave išiBokifik ant vienos 
kokios mašinoj difbti tokį ar 
kitokį darbų. .Gi nueik dirb
tuvės, pamatysi, kad reikia 

. visai ką kitų padirbti. Ne 
' vibūas ’1 tatfa daro išvedimų,

to “atm?fbe,\ ,
' It Reikia atsiminti,

kac vėjė 'ir mokykloj,
mašinos !’tos pačios aiba 

’ labai mažas iirpe jų yra drir-

tojami.

o kų jau kalbėti apie kliubusL

(/ 
t

penki norintieji mokinties ko
do amato, tai tokio amato 

mokykloje atidaro kursą, bet 
; į sustabdo, jei mokinių bū
rys nupuls žemiaus dvidešims. 

Įstojant mokyklon reika
laujama mokesties vieno dole
rio, kuris bus sugrąžintas pa
baigoje termino, jei mokinys - 
lankėsi "tris ketvirtadalius pas
kirto laiko mokslui’. "" '

Norintieji gali’ užbaigta 
high šešuro, gaudami“ ■' tisus 
reikalingus paliudfffnibs.

čia paduodu surušų tų mo
kyklų, kuri ošė ri&dasi ada
tų vakariniai kursai: rn

1. Grane Technital 5Jgh 
Scool Oaktoy Bohlevard i 
Van Burean St; Ž) " 
Techmcri Bigh School, W. 
24-th st and MarshalI Bpoia- 

>, vard: 3) Lane 
, School, Sedgvriėk ų^

• Glenvood
var-BBI^B

gi tos pačios. Prie^žnato, be- 

lųiko, kiek reikia apgalvoti ir 
atlikti gerai darbų Bet tam 
reikia kantrybės ir laikų kad 
išrokuoti viskų gerai, išrišti 
painų dalykų Lietuviams, ro
dos kantrybės nestoka, tad prie 
darbo ir reikia eiti. Mokyklą 
duoda žinias, o gyvenimas pra- 
kų kurių daug lengviau ingy
ti jau turint apie amatų nors 
ir'ne pilnų žinių, negu jų ieš
koti peiMrai, bedirbant tų ar ki
tų amatų

Kaip mįn. taip be a^ejo- 
matyti 

žmcmąz

■ a■
'■

V

ton 
den
& Union Ątė.j ) 
School, Mibrank&
Addison St;’ 8)Ėowen
School, 89th St T 
Avė.;
School, 5
£t; <

,&*pl
I ffigh School, 115 & St

12) MedUlKi^ '
• PI. & Throop Ste.

Patartina

rta. Taip padarę,
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na pavyzdingai vedė p. Besas- 
paris, dar ir prakalba jam ne
blogiausiai pavyko.
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Tuomi WoreesterieČiai paro
dė, kad jie nėra taip šaltais 
kas lyti Lietuvos reikalą, kaip 
kad kun. žilinskis mani.

Rep.

Nebūk susierzi
nančiu ir ne upe.

Tas atsiliepia i jūsų biznį ir 
jo kontroliavimą — jūsų su- " 
manomas ir išmanymas nuken
čia. Tuomet pabandyk puode- 
ltaką.

“BORDEFS
F^lled Mills

■“--ThE SOUARE PACKA«
Jūs būsite nustebinti tas jus 

budrią dvasią. . 
nuramins ir nutildys. Jis tuoj 
jums sugražins aiškų protą ir

PASIPIRK PAKELĮ 
ŠIANDIE.

PARSIDUODA VISOSE 
APTIEKOSE.

gtp ■* * »{'-ri

Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk jį
Malted Milk Dept, D. A 
Borden’s Condensed Milk 

Co., Newe York.
Įdedamos už 10c. krasos ženkle
lių, gauni atskirai sample — už
tektinai išmšginimul

Vardas .

1
 Adresu
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Kas girdėti lietuvių ' kole^ĮĄ |
MMteMMMMMMeTOOOMsi

MONTREAL, OANADA.
Nuo nekurio laiko pas mus 

žmonės pradėjo labiau linkti 
prie vakartį su lošimais, negu 
vytis paskui balius su šokiais. 
Kaiįx> patogiausia vieta to
kiems siekiams yra lietuvių 
parapijos sale. Kur ir šviesu 
ir linksma ir erdva. Čia nei 
nieko papiktinančio neišvysi, 
nei svaigalais nusiraminsi. 
Paskutiniu karta Gyy. Raž. 
Dr-ja pastatė dvi komediji: 
“Dvi Kųmutės” ir “Gudrus 
kvailys.” Ypač antra gerai 
pavyko, tuom, kad abu Bu
žai turėjo svarbiausias . roles 
tame lošime. Toje srityje jie 
yra artistais.

Be to dar buvo pamargini- 
mui eilių ir dainų. Ro
dosi patys pradėjo kalti ir ga- Į 29 d. lapkričio suvienytos 
na gražias melodijomis ir turi- Į organizacijos buvo parengę 
niu dainas, kad pasirodyti lietuviškai amerikonišką kon- 
šcenoje. Melodijos muzikos certą ir buvo pasekmingas, pu- 
šiame vakare sugrotos, paro- blikos buvo gana dikčiai ir vi- 
dė kad lietuvių orkestrą stip- si buvo užganėdinti, 
rėja. Tvarką šiuom tarpu ga- Programas buvo ilgas ir į-

MĮW hayen, conn. 
PHILADBLPHIA PĄ 
Jau tikrai matytis prisiar

tina brangi diena. Jau neto
li Šv. Kalėdos. Toms šven
tėms ateinant daugelis perka 
dovapas. Taigi turiu už gar
bę pranešti, kad mūsų mieste 
atsirado tokių gerų žmonių, 
kurie žino, kam yra reikalin
giausia dovanos.

Taigi Philadelphijos T. F. 
21 skyrius turėjo susirinkimą 
2 d. gruodžio, kuris kopui- 
kiausia atlikta. Buvo parū
pinta gausi dovana $100.00 
nukentėjusiai Lietuvai.

Tautos Fondo pirm. kun. 
Ig. Zimblys pridavė iš bažny
tinių dėžučių, kurių randasi 
"bažnyčioje prie kožnų durių 
•su parašu, “Gelbėkim Lietu
vą.” Iš tų dėžučių dviejų 
nedėldieĮnių 22 d. ir 27 dien. 
lapkričio $13.45c. 2 d. gruod
žio $10.73. 2 d. gruodžio Sp.
Komisija paaukavo likusių 
nuo teatro $10.00.

Julija Poškienė $3.00, Gy
vojo Rožančiaus Dr-ja $10.00, 
A. L. R.-K. Moterų Sąjungos 
10 kuopa — $10.00. Taipgi 
-daug tokių ypatų aukavo į 
Kalėdinį Fondą, kurie neno
rėjo, kad jųjų vardai skambė
tų po laikraščius. O tokių 

““slapukų” buvo tokių, kurie 
klojo po dešimkę. D taip-gi 
rasta bažnytinėse dėžutėse de
šimtinių. Taigi aiškiai sup
rantama, katrie ne garbės no
ri. ale tiktai troška pašelpą 
teikti.

Taipgi pranešu tiems, ku
rie esate apsiėmę mokėti mė
nesines, tai ir turite tam tik
ras knygutes su paženklini
mais po kiek turite mokėti, 
ką patys esate apsiėmę, ir ku
rie dar neesate atsiėmę kny
gučių, tai malonėkite pribūti 
ant susiririkimo, kuris atsibū- 
na kas mėn. pirmą nedėldienį 
bažnytinėj salėj tuojaus po su
mos.

Kalėdų Dovaną $100.00 tuo
jaus pasiuhtėm į sentrą.

Reporteris.

NKW YORK, M. Y.
Lietuvią diena aliaatų bac&re.

Gruodžio 8 <L buvę lietuvių 
diena aliantų baaace Grand 
Ceatral Pa&ee.

Programa* buvo po pietų 
4-8 ir 9 valandos*. Ketvirtoj 
valandoj buvo loiimM. No. 1 
“Some Boston Bnann,” kome
dija. No. 2 “TĄV Ptight of 
Pierrot and Pierraite/’fantazi- 
ja. No. 3: “TooMany Crooks” 
iš Metropolitan Epiaode. Ma
žam kambaryje 8:15 vai. buvo 
svarbiausias programo išpil
dymas j Grand Bali- Rooms že- 
nratiriėj salėj. Pirmiausia su-

~ —-BALTOKOMS, M. D.
‘ Užkvietimas.

Šiame mieste labai retai lie
tuviai turi progą išgirsti ko
kį nors geresnį kalbėtoją. Kai- 
kada ir atsilanko. Bet dau
gumas paskui graudinasi, kad J 
niekas jiems nepranešė apie( 
tas prakalbas. Na tai dabar lietuviui 
žinokite visi, kad 16 d. gruo
džio rengia LDS. dideles pra
kalbas, kalbėtojai bus iš Was- 
hingtono gerb. Dr. J. Bielskis 
ir K. Sčesnulevičius. Kaip 
vienas taip ir antras yra geri 
kalbėtojai ir reikia tikėtis, 
kad jie mums papasakos be 
galo kiekvienam svarbių daly
kų. Kiekvienas atsilankęs 
nesigailėsim.

Tas invyks 3:30 po pietų 
šv. Alphonso svetainėje.

’ Baltimorietis.

WORCESTER, MSS.
Kalbėjo kun. J. Žilinskas.

Gruodžio 5-tą dieną parapi
jos salėje buvo prakalbos. Kal
bėjo kun. Jonas Žilinskas apie 
dabartinį politišką padėjimą 
Lietuvos. Kaip dabar dalykai 
stovi, tai lietuviai turi dide
lius šansus gauti nepriklauso
mybę. Rusą bolševikai Lie
tuvą vokiečiams palikti prieši
nas, vokiečią gi kanclierius iš 
savo pusės paskelbė parlamen
te, kad sutiks ant lenką, lie
tuvių ir latvių patapsisprendi- 
mo teisės, Lietuvos reikalai 
eina geru keliu, bet pats lie
tuviai, ypač čia Amerikoje, 
kaž-kodel labai šaltai į tą vis
ką žiūri ir prie lietuviškų rei
kalų kėravojimo menkai prisi
deda kaip orgacnizavimuisi, 
taip ir kolektomis tautos rei
kalams. Kun. J. Žilinskas sa
ke: “jei taip šaltais būsime, 
jei į Lietuvos liuosybės reika
lus taip abejutiškai žiūrėsime, 
tai, girdi, bijau, kad ir gavę 
laisvę, mes būsime per silpnais 
ją užlaikyti.”

Prie Lietuvos Žemės Banko 
prisirašė 30 naujų narių su ka- 
pitalu $3.500 dolerių. Cash 
sumokėjo lygiai tūkstantį do
lerių' "

vairus. Kalbėjo amerikonas H. 
Sycock, taip-gi amerikonas, 
kalbėjo J. J. McAteer, p-lė O. 
Armoniutė grojo ant koncerti
nos. Kalbėjo p. St. Šimkus. 
Po to p. M. Sadauskas pagrojo 
ant muzikališkų instrumentų. 
Scenos M. Ratelis iš Kearney 
sulošė “Kontribuciją.” Šv. 
Cicilijos ir Vyčių chorai iš 
Newarko po vadovyste p. A. 
Radzevičiaus sudainavo daug 
dainų.

P-nia M. Bradūnienė sudai
navo solo.

P-lė A. Braduniutė šoko į- 
vairius šokius.

Birutės choras iš Harrisono 
po vadovyste p. A. Kaminsko 
sudainavo eilę dainų.

P-lė A. Šeimskiutė sudaina
vo solo.

P-nia M. Bradūnienė ir p. 
A. Verba “Kregždelę” sudai
navo. ...

T. M. D. 62 kp. iš Harrison, 
N. J. po vadovyste p. Aučiaus 
sudainavo dvi daini.

Poni M. Bradūnienė sudai
navo solo.

Kalbėjo p. Liutkauskas.
Programai pasibaigus buvo 

šokiai iki vėlybai nakčiai. 
Toks didelis koncertas ne ma
žai ir pelno atnešė, nors dar 
nesužinojau kiek ištikro.

Katalikų Spaudos Savaitės 
prakalbos.

i Lapkričio 24 d. čia buvo 
prakalbos. Kalbėjo p. M. E. 
Žaldokas iš Chicago, III.

Geri), kalbėtojas aiškiai nu- 
rodč spaudos galybę, ragino 
lietuvius skaityti gerus laik
raščius ir knygas. Išaiškino 
kaip nesusipratę katalikai pa
laiko savo pinigais socijalistų 
šlamštus, kurie tik neša blo- 
g$-
A Be to kalbėjo kun.S. E. Ko- 
lesinskis iš E. St. Louis, UI. 
Ragino lietuvius mylėti savo 
tėvynę, savo kalbą, savo vai
kelius lietuviškai ir doriškai 
auklėti, ir patiems šviesties, 
būt gerais katalikais ir tėvy
nainiais.

Liet. Vyčių 80-tos kuopos 
iš St. Louis, Mo. išpildė pro
gramą. Liud. Živaitienė pa
dainavo dvi daini “Vai putė” 
ir “Ant marių krantelio” p- 
lė E. P. Živaičiute padeklema- 
vo keletą gražių elių. O pa
baigoj atvaidinta komedija 
“Daina be galo.” Nusisekė 
gerai, publika iki sočiai pri
sijuokė ir tuomi viskas baigėsi.

Žmonių į prakalbas atsilan
kė gana daug. Žodžiu tariant 
prakalbos visais žvilgsniais 
nusisekė. Nors čia jaunimo 
yra daug, bet gerais darbais 
nėra kam užsiimti. Per pra
kalbas parduota keliolika num. 
“Vyčio” ir šiaip knygelių, 
pardavinėjo lietuvaitės Vytės 
iš St Louis, Mo. P-lės P. Li- 
pmoniutė, Juzė Stelmokaitė, 
ir E. P. Živaičiute. Kur-gi 
Collinsvillės jaunimas! Ko
dėl nesusijungia į ryšį ir nesi- 
darbuoja.

Prakalbas surengė LDS. 50 
-ta kuopa, daugiausia darba
vosi B. Stumbras ir M. Gude- 
liauskas. Šie Vyčiai yra uo
lūs veikėjai.

| čių organo. Turėjo būti: Nuo Į 
■ vakaro pelno liktrspie Mhdbt 
Kiek bus paskirta Vyčių orga
nui dar nešinau. Viiš minė
tam ‘Darb.” num.‘ patėmijau 
korespondenciją iš McKees 
Roeks, Pą parašyta neteisin
gai “SVečio.” Sako, jog 
paėmęs apgarsinimą išskaitė, 
kad rengiamas vakaras L. Vy
čių 62 kuopos. Arit apgarsi
nimų to nebuvo pažymėta, nes 
tai rengė L. V. Pittsburg’o Ap
skritys.

Milk

>c*
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dainavo M: Petaruskas “Lie- 1 
turą tėvynė mūzų,” kartu su 
•horu, diriguojant St. Šimkui. 
Toliaus sekė ehoro lietuviškos 
dainos. Paskiaus šokiai. 6 
poros šoko kriputį, klumpako
jį ir suktinį- ©•* buvo dai
nų choro ir amerikoniškas him
nas. 'Užduotis attiko viri ge
rai, chdfe buvo Apie 200 ypa
tų. Publikos ”ab«rid' imant 
buvo apie 1000. Amerikonų 
mažai buvo, beveik visi lietu- 

. viai atvyko. Trečia dalis pro
gramo buvo mažoj dėlėj. Vi
sos dainos sudainuotos lietu- 
viškauparritirtee p. M. Petrau
sko jau girdėtos per lietuviš
kus koncertus.

Publikos būtų du-kart tiek 
buvę, jei ne blogas oras, labai 
snigo su lietum. Tūli buvo iš
sipirkę tikietus, neatvažiavo 
dėl blogo oro.

Uetavią skyrius.

Lietuviškas skyrius aliantų 
bazare nei šio nei to * išrodo, 
nors daug ko/’tiflk8ta,‘</3Mt' 
daug geresnis uŽ lenkų. '

Na o su pe&ra, tai griL ne
bus didelės Lietuvai

NRWARK, N. J.
Tautos Fondo 1-mas skyrius 

laikė mėnesinį susirinkimą 2 
d. gruodžio 1917 m. šv. Jurgio 
dr-joe salėje. Į susirinkimą 
atsilankė nemažas skaitlius nar
nų ir daug naudingų dalykų 
Svarstyta. Labiausia apie pa- 
sėkmingesnį * judėjimą aukų . 
rinkime. Mėnesinių mokesčių 
sumokėjo išviso $43.65. Ir pri
sirašė naujųnarių pasižadėju
sieji mokėti mėnesinius mokes
čius į T. Fondą šie: St. Tere- 
aorišiua 5De„ TA Radzevičius 
J. DukMtis, T. Vritckus, & 
Areliūiaias, Ona Skeprienė, P, 
Barkštiskas $20b. Tai-gi Tau
tos Fondo L-mas kįla augštin., 
Narių turi 95 kūrie moką kas 

' mamėBis pilnai Savo mėnesi
nės ktižną ničnesį p<#1.0Q, 50c. • 
25c. ir mažiau, kas kiek išgali. ! 
Jau stimokėjb ' mėnesinių mo
kesčių nuo vasario 18 d. 1917, 
iri. 2 d. gruodžio 1917- m. 
Viso $219 dol. Tūriu pimn- 
ti kad newarkiei8iai sujudo 
darbuotis dėl tėvynės IĄetuvoę 
gelbėjimo.

Buvo surepgė prakalbas 18 
d. tapkr. 1917.’ Kalbėjo p» K 
Pakštas T. Fondo Centro sekr. 
Prakalbos gana pasekmingai 
nusisekė. Aukų įplaukė per 
prakalbas viso $265.17c.

r A'rikbjo ftr Mulės 
Dr-ja'____ ___________ ____ *10'

Šv. Ražančians Dr-ja _j$10. 
Taigi Ne^vaAe įplatdkė. 

viso —-------- i——8285.17.
T Galima tiktis, kad. Newar~ 
kMUMiMivys ir Cambridge

Naudingos prakalbos.

- Gruodžio 5 d. pobažnytinėj 
svetainėj Tautos Fondo 58* šk. 
įvyko prakalbos. Kalbėjo 
kun. J. J. Jakaitis iš Worėes- 
ter, Mass.

Nors nedaugiausia žmonių 
susirinko, bet prakalbos iŠ ii- 
sų atžvilgių gana gerai pavy
ko. Gerb. kalbėtojas aiškino 
apie Tautos Fondo pradžią ir 
nuopelnus. Ragino prisidėti 
ir šelpti savo viengenčius ba
daujančius Lietuvoje.

Antru atveju kalbėjo apie 
spaudą Pertraukose pasakū 
gražias eiles p-nia Dabravols- 
kienė, p-lė O. Brazauskaitė, 
p-lė R. Jankevičiūtė. *

* Laike rinkliavos aukavo į 
Kalėdinį Fondą po $5.00 šie:- 
L Kelneriutė, M. Dzikas, M. 
Donašienė, J. Jeznkevičius, 
kun. V. Karkauskas, J. Micke
vičius, J. Mačiulaitis, V. Za- 
vorskas, K Leidvalis. Po 
$1.00: A. Pranaitis, V. Jurgai-, 
čintė, P. Matuškiutė, O. Bra- 
zauskiutė, O. Stepulavičiutė, 
P- Jurgfelas, K Velikis, A 
Diržis; F. Bamakas, J. Mik- 

Berytas/' S. TuMkis,
BarUk, M Rodžisnsks$ A_____ ______________________

pakniirtK Gį SalėnkiirtČ.' % ita1 dovanomis Tėvynei
Sa Smalkiais vfed*k&ankauta “ ‘

»69.55.
• ii

(Tą») .

Darbas mokykloje užima laiką nuo aštrumų iki vienuo
liktai, su išėmimu trumpos pauzos pertraukoms. Po vienuo
liktai daug seserų-vienuolių yra užimtų privatinėmia lekcijo
mis, kaip tai muzika arba daile, mezgimu ir tt

Bertainis iki dvyliktai visos eina koplyčion sąžinę perkra
tinėti, kur kiekviena sesuo-vienuolė tyliai kvočia save kas link 
ypatingo prasikaltimo bei nusidėjimo. Netrukus varpas skam
bina dvyliktą valandą pietums, kurių laike yra užlaikomas ty
lėjimas, išskiriant didžiąsias šventes, kuriose kaip kada pa
velijama kalbėti. Pietų laike balsiai skaitoma dvasiška kny
ga, taip kad protas ir kūnas lygiai būtų sotinami.

Valgis tankiausiai susideda iš sriubos, mėsos dalelės, dar
žovių — vienos arba dviejų rūšių ir bent kiek vaisių. Na
minis valgių pritaisymas yra labai maitinantis.

Po pietų atsibųna trumpa adoracija prie Šven-sio Sak
ramento ir paskui liuosas laikas iki pradėsiant lekcijas ant
rą valandą. Keturiose klesos užsibaigia ir mokytojos turi 
liuoslaikį, kurs visuomet esti sunaudojamas mažiems darbe
liams namuose; nes visuomet atsiranda daug dalykėlių, kad 
•juos apžiūrėti. Nuo penkių iki šeštai jos mokinasi ir skaito 
dvasiškas knygas. Šešiose vakarienė ir po jai liuosa valan
da bendram praleidimui darželyje, jeigu oras pavelija arba 
rekreacijos kambaryje. Laikas nuo 7:30 iki 8:30 paskirta 
mokininimuisi ir prisirengimui prie rytojaus klesų. Kom
pozicijos, diktantai ir kitokių mokinių uždavinių pataisymai 
ir prie naujų lekcijų pri rengimas. Po to visos seserys- 
vienuolės vėl susirenka koplytėlėn vakarinėms maldoms ir 
sąžinės perkratinėjimui. Devintoje valandoje visos seserys- 
-vienuolės eina gultu. Tai paprasta valanda mokytojų sese
rų-vienuolių bendrijai. Bet seserys-vienuolės, kurios dar
buojasi ligonbučiuose, prieglaudose ir tt. seka kitokią surė
dymo tvarką, sulig kiekvienos užsiėmimo pareigų. Apskri
tai imant, dienotvarkis beveik toks pat, kaip viršui išdės
tytas.

Skaitytojas patėmys vieną dalyką: dieninis seserės-vie
nuolės gyvenimas ištikrųjų nėra tai lepumo bei pertekliaus 
gyvenimas; nėra tai žiaurumo bei nepankenčiamos vergijos 
gyvenimas. Bet yra tai puikiai surėdytos ir krikščioniškos 
šeimynos gyvenimas. Maldos, darbas ir rekreacija tvarkiai 
sutaikinta, taip, kad tik beprotis gali kalbėti apie jaunos 
moteries sveikatos naikinimą arba kad mirtis gaminama, nes 
neiškenčia vienuolinių sunkumų ir nežmoniškų žiaurumų. Iš 
kitos pusės vienuolės gyvenimas nėra visai lengvas. < (

Kartais pasitaiko, kad kūnas sukilsta prieš dvasios jė
gas ir pasipriešina prieš tvarką ir paklusnybę; pasitaiko net 
dvasiško atšalimo laikotarpiai, kuomet maldos pradeda bū
ti sunkenybe ir meditacijos — kankyne. Bet Viešpaties pa- 
vyzdis ir padrąsinimas išgiedrina ūkanotą dangų ir nuvargę 
dvaisoje seserys-vienuolės vėl klauso inkvėptų žodžių: “Jau
skite tada, melsdamies visokiame laike, idant būtumėte ver
tam išvengti tų visų daiktų, kurie turi ateiti ir stoties po 
sūnaus žmogaus akių” — Luk. XXI. 36, Ir kuomet pasitai
ko, kad būna sunku klausyti pardėtinių, gera sesuo-vienuo
lė ramina savę Dieviško Sužiedotinio patarimu: ‘/Kuris no
rint tarp jūsų norėtų būti vyresniu, tegu bus jūsų tarnu” —

1 Mat. XL 26. Ir kuomet susirūpinusi mokyklos ir. koplyčios 
įvairiais pareigų privalumais, ir tuomet atsimena šv. Povi
lą žodžius ir pavyzdį, išreikštus ir ištesėtus savęs atsižadė
jimu ir marinimu: “Aš varginu savo kūną ir tarnauti ver- 

čiu, kad kartais, kitiems apsakinėdamas, pats netapčiau 
peiktinas” — I Kor. IX 27.

▼n.
m

“Visą jums parodžiau, jog 
taip dirbant, reikia silpnuosius 
gelbėti, o atminti ant Viešpaties 
Jtaaus žodžių, jog Jis pasakė: 
Geriaus yra daiktas duoti, ne 
kaip imti” — Apašt. Darb. XX. 
35. '>

Katalikų Bažnyčios bendrijos nėra tai saumylingos drau
gijos, kurios, tik rfipintūsi apie savo žemišką arba dvasiš
ką gerhuvį. Dievotų vyrų ir moterų bendrijos visuose lai
kuose, turėjo ir turi sau už tikslą pasiėmę /priveikti kokį nors 
didijų 4ltfbą gyvenime. Nuo pat krikščionybės pradžios vai- 
kai buvp auklėjami ir mokinami, o ligoniai slaugojami dide
le meile ir pri^uūra. Kristus ypąč mylėjo vaikelius ir kviė-Ten 
tė juos prie savęs, kad juos palaiminti, o ligoniams begalo 
daug darė garo, išgydydamas raišus ir aklus, nebylius7 ir 
tapnotus, neVišvarinėjo iš jų helabąjį.

Nuliūdę, alkgni ir suvargę buvo artimiausi Jo draugai 
Ji* mokino kavo mokintinius, idant matytų Jį nuvargusiuose 
jų broliuose? “ką nors padarysite paskučiausiam iš jūsų tar
po, inan Ui padarysite.”

Tikėjimiškų bendrijų seserys-vienuolės tuo atžvilgiu pasi
rodo tikromis Kristaus pasekėjomis. Ar jos yra daug už- 
s i ėmusios patarnavimais, kaip Morta, arba sėdi su didžiu 
dievotumu šalę Jėzaus, kaip Marija, klausant Jo pamokini
mų, jos tai vis daro dėl Dievo meilės. Kaip Kristus atleido 
nusidėjusiai, sugautai svetvyrybėje moteriškei ir ragino at
siversti; ir kaip Jis atvedė nusidėjėlę Mariją prie tikros at
gailos ir šventumo, taip-pat ir Gero Ganytojaus seserys-vie
nuolės padaro staigią sielos atmainą, ir suteikia tvirtą ranką 
išsigelbėti nelaimingoms, kurios atvedamos yra iš teismo rū
mų ir nuo gatvių, užsikiėčiusios kūno, ir ridos ligomis. Mielu 
bet saugiu giobėjimu, geru pavyzdžiu ir maldomis jos sugebia 
prikelti iš nupuolimo moteries dorybes ir atveda padoran ir 
naudingan gyvenimam Kaip geras Samaritonas, jos niekuo-
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Vietines žinios

So. Bostono lietuvią idėji
nės draugijos į Kalėdą fondą 
jau sudėjo 327 dolerius, ku
rie nemažai prisidės prie išga
vimo Lietuvai laisvės. Bet 
ta auka Bostoniečiai negali pa
sitenkinti, reikėtų būtinai. Bos
tonui iki viso tūkstančio prisi
varyti ir Lietuvos laisvės prie
šams tokį smūgį suduoti, kad 
jie antsyk savo pozicijas ap
leistą ir Lietuva liktą laisva.

Čia turime nemažai pašel
pimą draugiją, kurios visuo
met rėmė Lietuvią Tautos 
svarbiausius reikalus. Gal 
jos neatsisakys ir Lietuvos lai
svės reikalams auką patiekti. 
Išsijudinkit, vyrai ir mote
rys, visi sykiu bendrai vaduo- 
kim Lietuvą iš priespaudos ir 
vargą. '

Blaivininkai, kaip teko 
girdėti, prie generalio šturmo 
jau rengiasi. Sako, mėgins 
visus savo smarkumu sukirsti. 
Pagyvensime, pamatysime kas 
uoliausia Lietuvos laisvės rei
kalais So. Bostone rūpinasi.

t Saugokit^ .apgaviku Ma 
I ssachusetts Bureau of Immi- 
gration, 362 Statė House, Bos
ton, Mass. persergsti ateivius 
kareivius ir jurininkus nuo 
apgaviką. Praneša nemokėti 
už Ezemption. Savo reįkalais 
panašiame atsitikime kviečia' 
kreiptis į ją nurodytą ofisą. 
Visi dalykai jums bus atlikti 
dykai. Jei pasiliuosavimo prie
žastis yra legalė, būsit pa
liuosuoti, jei ne tai turit eiti 
tarnauti. Nepasiduokite apga
vikams. Immigraeijos biuras 
išaiškins apie drafto įstaty
mus, apie Ezemption, apie al
gas, apie apdraudą ir tt.

DAKtflN£NKAb'

Ji* sako, kad: 
GERIAUSIA DOVANA AMT KALĖ

DŲ, TAI LAIKRAŠTIS 
“D A R B I N IN K A S” ir

L. D. KALENDORIUS 1918 m. 
DYKAI?

Prisiąsk $3.00 ir gausi laikraštį 
“Darbininką” 3 sykius į savaitę per 
visus metus, o L. D. Kalendorią 1918 

m. dykai.
Atsimink, kad Jūsą draugas arba draugė gavus (ęs) to

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

Paieškojimai
Jeigu nori surasti aavogi- 

minea ar pažįstamus prisiąsk 
paieškojimą į “ Darbininką. ”

Už vieną sykį 50c. 
” du ” 75c. 
» f-nio »> *1 nn

Lietuvią Biznierią Sus-mas 
nedėtoj, gruodžio 9 dieną 
Lietąvią Salėje laikė diskusi
jas, kur geriau pirkti, ar pas 
lietuvius, ar pas kitataučius. 
Diskusijos buvo labai smar
kios. Biznieriams teko para
gauti daug karčią pipirą ir 
ant savo pečią pakelti sunkią 
nuodemią naštą. Bet ir biz
nieriai laikėsi diskusijose tvir
tai, o nuo nuodemią, sakė, 
greit pasiliuosuosią. Gi klau
sytoją dauguma taip po disku
siją kalbėjo: nors biznieris 
lietuvis ir su “griekais,” bet 
kad savas, tai pas savąjį ver
čiau ir pirįjti.

Pinigai dega. Viena jauna 
gera mergina So. Bostone var
du ePtronelė patyrė svarbą 
daiktą, būtent kad popieriniai 
pinigai dega, o auksinis žie
das ugnyje pasigadina.' Ji tą 
patyrė šitaip. Kai pereitą sa
vaitę gavo “pėdę,” tai namie 
pasidėjo ant komodos kartu ir 
žiedą. Paskui su kitais popie
riais šast peciun pėdę ir žiedą. 
Kuomet pasigedo tą daiktą, 
tai išieškojusi visuose pakam
piuose niekur nerado. Bet puo
lė jai galvon mintis pažvelgti 
pečiun. Tarpe peleną rado ne
laimingą žiedą, o popierinės 
mat buvo dar nelaimingesnės.

k ' Girdėjęs.

Nedėlioję 9 d. gruodžio po- 
bažnvtinėj svetainėje ant fėrą 
buvo leidžiamas paveikslas, 
kurį išlaimėjo ant numerio 48. 
Kas turit minėtą numerį, ma
lonėkit atsišaukti pėtnyčios 
vakare pobažnytinėj svetainėj 
prie sekretoriaus p. J. A. Mo- 
tejuno.

su:

“Darbininkas”
242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Kalėdinis numeris “Tautos 
Ryto.” Puikus, iliustruotas ir 
labai įvairus. Pusi. 32. Kaina 
10c.

r

Į Suv. Valstiją^ kariuomenę 
liuosnorių pastojo buvęs “A- 
teities” administratorius p. J. 
Kerdiejus.

Naujoj Anglijoj, sykiu pri
dėjus Bostono aukas, jau su
rinkta nuo ekspliozijos nnken- 
tėjusiems Halifax’e suvirš 208 
tukstančią dolerią. Manoma 
surinkti auką net iki kelią mi
lijoną dolerią. Taip-pat nelai
mės vieton pasiąsta iš Bostono 
ir apielinkią nemažai daktarą 
ir slaugotoją. • ’

Nauja Knyga
Ką tik išėjo iš spaudos Joa 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu 
tės) eilės. Knygelė 64 pusią 
pią, ant gražios popieros. Kai
na tik 25c. (tik vienas kvote- 
ris).Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. Galima gauti 
pas autorę: 720 N. Main Str., 
Kewanee, HL

Draugijų nariams.
“Darbininkas” 3 sykius į 

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

PASINAUDOKITE PROGA.
Mes padarėme didelę nuo

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

Nariams už paieškojimus 
taipgi nieko nerokuojame.

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

Lai nelieka nei vieno (os) 
ietuvio (ės), kuris (į) nes
kaitytą “Darbininko.”

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

“Darbininko” Adm.
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

5000 naujų 
skaitytojų 

DARBININkUI”

Paieškau brolių Antano, Jono ir 
Vinco -Ruodžiunų; paeina iš Kauno 
gub., Ukmergės pav., Diebiškių para
pijos, Kaltieriškių kaimo. Du metai 
atgal gyveno Newark, N. J. Malonė
kite atsišaukti šiuo antrašu, nes turiu 
svarbų reikalų.

ANTANAS PUODŽIŪNAS, 
Bot 156, E. Arlington, Vt.

<

Paieškau savo kaimyno Dominiko 
Rakštiko, paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Papilės parapijos. Užpelkių 
kaimo, 5 metai kaip Amerikoje. Pir
miaus jis gyveno Amsterdam, N. Y. 
Jis pats ar kas apie jį žinote, mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

ANTANAS SIURBUS, 
213 Park Str., Leioiston, Me.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
ANTRA LAIDA KNYGELES 
REVOLIUCIJA AR RAMUS 

KULTŪROS DARBAS?
Kaip pats vardas parodo, knygutė

je gvildenama šių dienų klaulsmai. Ją 
parašė žinomasmoksiininkas Druskius. 
Knygutė parašyta pasikalbėjimo formo
je Darblaus su Pudkium. Patartina 
kiekvienam įgyti ją. Knygelė 20 pusi., 
kaina tik 5c. Kas prisius už 10c. kra
sos ženklelių tas aplaižys šią knygutę 
ir “Anykščių šilelis.” Imant nema
žiau kaip 100 egz., nuleidžiame didelį 
nuošimtį.

A. RAMOŠKA,
51į IT'. Saratoga Str., Baltimore, Md.

TAS SAVO ŠUTAU 
PITkS PINIGUS 
PRIVALO DABAR 
PASIŲSTI Į RUSI
JOS VALSTYBINE 
APSAUGOS BANKĄ i
Nes tiktai dabar re-

DIDŽIAUB1AS LIBTUVIŲ BANKAM 
MASS. VALSTIJOJE

JUOZO KOWALIAUSKO,

SALĖM STR, BOSTON, MASS.111

L. “PAŽANGA” — didelėje knygoje 
kartą į mėnesį einantis laikraštis. Me
tams $2.00, pusei metų $1.25. Adresas: . 
“PAŽANGA," 614 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City, Pa.

ii Aš ANDRIUS PAPALEIGIS iš dum- 
šės, Žaslių par., Trakų pav., Vilniaus 
gub. Ieškau giminių ir pažįstamų gy
venančių Amerikoje. Prašau jie patys 
raba kas kitas atšaukti šiuo adresu: 
Rusia Gor. Cama Stmara Aleksandrov- 
skafa-ul. ■ Na. 15 kv. 10, A. S. Popa- 
leigisiu. ’c-'

Bostono miesto majoro rin
kimą kampanijoj eina smarki 
kova tarp senojo majoro Cur- 
ley ir kelią naują kandidatą į 
majorus. Anglą laikraščiai 
užpildyti sensacijomis apie eo 
ar kito kandidato veikimą. 
Dauguma spėja, kad bus iš
rinktas senasis majoras, bet 
tikrai niekas negali pasakyti, 
nes visa situacija labai neaiš
ki. Socijalistai savo kandida
tą į majorus pralaimėję, tyli 
ausis suglaudę. Ant kovos lau
ko liko demokratai su republi- 
konais. > į

Majoro rinkimas bus gruo
džio __dieną.
I ■

Sv. Petro parapijos choras 
rengia milžinišką koncertą 
gruodžio 30 dieną šv. Petro 
parapijos svetainėje. Koncerte 
žada sudainuoti keletą naują 
dainelią.

Papirko gruodžio 1 dieną 
du naujus namus po 3 šeimy
nas, kožna su visomis naujau
sios mados vigadomis (improv- 
ements) gražioje vietoje Dor
chester’yj pp. Clara ir Christo- 
pher Wassell (Vasiliauskai) 
nuo Roland R. Hopey per Lit
huanian Agency, A. Ivaškevi
čiaus ofisą po 315 Broadway, 

: South Boston, Mass.
Visi lietuviai kurie tiktai 

perka geresnius namus ir bran
giose vietose, tai vis perka per 
Lietuvią Agentūrą, tai dėl to, 
kad yra atsakančiausia dėl to
kią pirkimą.

M R.

’ “Moksleivis.” “Moksleivis” 
visuomet turiningas, taip-pat 
ir šis numeris. Kaina 10c.

Priešmetinis šv. Jono Ev. 
Pašelp. Dr-jos susirinkimas bus 
nedėlioję, gruodžio 16 d. 1917, 
šv. Petro parapijos svetainėje, 
3:30 vai. po pietą. Meldžiame 
visus narius ateiti, nes bus rin
kimas naujos valdybos 1918 m. 
Taip-gi atsiveskite naują im

Tel. Richmond 843.
PINIGUS ant apsaugojimo priimu ir 

moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku- ir parduo

du pagal žemiausią dienos kursą.
PINIGUS pasiunčiu į Rusijos Vals

tybinę Apsaugos Banką ir siuntėjams 
pristatau to banko knygutes greitu 
laiku.

PINIGUS į Rusiją pasiunčiu pačto 
ir telegrafu. Siuntėjams pristatau pa
rašus adresatų.

PINIGUS inteikiu per 4 dienas gy
venantiems Rusijoje, jei tiktai siuntė
jai to nori., ~

PINIGAI man inteikti gvarantuoja- 
mi mano kapitalu $50.000.00.
NOTARAS LR TALKOS 1TBIS&IAS.

Blankos, kurios išduodamos pasi- 
liuosavimui; i
už dyką.

TĖMYKITE!
Reikalinga vyrų ir mer

ginų mokinties barberio 
amato. Darbą gausi vi
sados. Klausk informaci 
j?:

J. ŠMULKŠTIS,
Globė Barbėr School

439 — Srd Avenue, Pittsburgh, Pa.

kareiyi^pe išpildoma?

JUOZAS KOWALIAUSKAS
• Bankierivo-’' ‘ ~

111 SALĖM STR., BOSTON, MASS.
___L----- -- --- •_

Iki Naują Metą būtinai su- 
raskinae virš paminėtą skaitli
nę naują skaitytoją-“DARBI
NINKUI” t v ; .;? -

Kiekvienas LDSk narys tu
rėtą -surasti bent po 2 naują 
narią arba tiek skaitytoją.

. Kodėl tą turime padaryti?
1) Todėl, kad kas-kart au

gant skaitytojams turėsime 
pradžioje kitą metą įsigyti 
naują press’ą (spauzdinamąją 
laikraščiui mašiną).

Taip-pat ir Intertype arba 
statymui mašiną, nes su vie- : 
na negalime suspėti apdirbti ’ 
visą darbą. Antra: prie vie- , 
nos mašinos daugiaus išlaidą 
pasidaro dirbaint naktimis ir . 
dienomis.

Spauzdinant su dabartiniu 
press’u ir augant skaitytojams 
susivėluojame su išleidimu : 
laikraščio, o tas nemažai ken
kia bizniui.

Skaitytojai užganėdinti tik 
tuomet, kada^jie gauna laik
raštį paskirtu laiku.

Pradžioje šią metą buvo pa
keltas klausimas pirkimui nau
jo press’o ir net padaryta ga
na graži, pradžia. Suaukauta 
virš $500.00.

Kadangi tos aukos buvo iš 
paskolą, kurias sudėjo įstei
giant “Darbininką,” tai mes 
tik sumažinome skolą, o nau
jam press’ui reikėtą padaryti 
naują pinigą.

Nenorėtume imti naują pa
skolą, kadangi lengvai apsal
tume ir be ją, jeigu kiekvie
nas tik išpildysite savo prie
dermę surasdami naują narią 
arba skaitytoją.

Taipgi galėtumėte daug pa
gelbėti parduodami “Darbi
ninką” pavieniais egzemplio
riais arba parinkdami naują 
apgarsinimą “Darbininkui.”

Visą LDS. narią prašome 
jeigu galite siąsti prenumera
tas nepasiliekant jokio nuo
šimčio, o tuomet daug grei
čiaus išauginsime fondą nau
jam presui.

Mes nuo šio laiko vesime 
skaitlinę kiek kuris narys pri
siuntė prenumeratą ir paskum 
paskelbsime “Darbininke.”

Siąsdami prenumeratas pa
žymėkite, kad esate nariu L. 
D. S., o tuomi sumažinsite 
mums darbą.

Drąsiai skelbiame 5000 nau
ją skaitytoją^- nes matėme ge
rus norus ir pasiryžmą plati
nime katalikiškos spaudos lai
ke K. S. S. ir daugelis iš tą 
atsirado su nepaprastais gabu
mais tame darbe. Ataka jau ei
na visu smarkumu.

Pirmose eilėse 5000 naują 
| skaitytoją stovi Chicaga, Bos- 
« tonas, Worcesteris ir Montel- 
į lo.
i, Montelloje kolkas pasirodė
| pirmose eilėse merginos ir jos 
9 pasakė, kad kiekvienoje Be- 
f tuvią katalikiškoje stuboje tu- 
j rėš rastis laikraštis *‘Darbi- 
<Įninkąs” fffteMkiek nenusiste- 

pasiryžimą.

L- D- S- kP- J. RIMKUS, _
Admin. P. O. Box 86 Holbrook. Mass.

Paieškau Petronės Beinarukės pir
miaus gyveno Chicagoje. Išvažiuojant 

kareivi ją pamečiau jos adresą ir da
bar neturiu. Ji pati ar kas kitas pra
neškite šiuo adresu:

PRIV. JHON EIMUTIS 
Co. 28, 7 Battalion 

159 Lep. Brigade Camp Taylos.

Paieškau brolio Stanislovo Bšrtkaus 
Kauno gub., Raseinių pav., Nemakščių 
par., Mosteikių kaimo. Kas apie jį ži
note arba jis pats atsišaukite šiuo ad
resu:

ANTANAS BARTKUS, 
1636 Indiana Avė., Sheboygan, Wis.

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigą.

Rakandai pirmos rūšies ir kai 
nos labai žemos.

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

TEL. BACK BAY 4200 >

DR. F. MATULAITIS
Ofi»o jdyno* -<fo viaokiaa Ilgai
1-3 P. M. 7-9 P.M Pr’iklria Akintai

419 Boylston St Boston, Nūs.

Centrai S pa.
Bxoadway, So. Boston, Mas* 
Kampas Dorchester Street.

Geriausia vieta, kur gali 
ma gauti įvairią rušią SAL 
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ic» 
-cream), SODA ir CIGARŲ 

Taipgi įvairią 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas 
Tek So. Boston 21032

PIRMOS KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,S«. Bo$tM,Nus.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos __ NedUkmia
nuo 9 Tai. ryta nuo 19 vai. ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4 vai. vakaro.

PADARYKITE PATYS DĖL 
SAV?S IR VISOS ŠEIMY

NOS KALĖDOMS DO
VANĄ.

1 dėl dvoejų šeimynų namai po 7 
kambarius, 6 kambarių stuba ir 9luun- 
barių namai — gali gyventi dvi šei-. 
mynoa. -

Tie namai turi būti parduoti šių 
savaitę, dėl tūlų priežaščių.

Tai dar pirma tokia proga jūsų 
gyvenime įsigyti gerus namus už la
bai pigių prekę. Kadangi dabar vis
kas brangu ir jau daugiaus naujų na
mų nestatys per kelius metus.

Toji property atneš 3 sykius dau
giaus, jeigu palaikysime iki kitų me
tų.'

3 minutos eiti iki Andrew Sq. šo
ne sodo ir aplinkui gražus vanduo te
ka.

Tuos namus parduosime visus arba 
po vienų atskirai ant labai lengvų iš- 
lygu.

Visa propertė apkainuota ant $6.000, 
o parduosime už $4.500.

Pasiskubinkite, jeigu norite pirkti 
pigiai.

Ateikite pas mane, o aš aprodysiu 
tuos namus ir duosiu progų nusipirkti 
puikius namus su labai maža suma 
pinigų, nes parduosiu ant lengviausių 
sųlygų.

C. B. BILL,
100 B. Breokline Str., Boeton, Mat.

Befl Phone. Dickinion 3996 M. I

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BtmiISL, Plukdei j>ku,P» 
Phvsician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 

i Universitetai Gydo visokias Itgas vv j 
ru, moterių >rvaiku Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po v-et <-9 
vakaro. Nedėliotas: 9-11 rito 1-4 popiet.

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

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Avė. 

Chicago, III.
Mraininkas: —

J. E. Karosas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Vice-pinnininkas: — 

M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė.,

Chieago, UI.
Raštininkas: —

F. Virak’s, 
242 W. Broadway, 

_So. Boston, Mass. ~ 
Finansų RnšttninlrMr—

A F. Kneižis, 
242 W. Broadvray, 

So. Boston, Mass.
Tdžhrinkas: — 

P. Gudas, 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mase 
Iždo globėjai: —

O. Meškauskaitė,
242 W. Broadvray, 

So. Boston, Mus.
P. Geležintė,

41 Capitol Are., 
Hartfof€, Conn.

V. Sereika,
21 James St, •./ 

Norvrood, Mass.
Uteratiika Komfolj*: 

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

242 W. Broadvray, 
So. Boston, Mase

S1M0N F. PAUZTIS
Aitomeif-at-lato •

LIETUVIS ADVOKATAS
: Pabaigą a»ak»lą PenMvmajoa ! 

vniveriotete.
* vargnMi pmvn vieuote j

, te4emvo»e.
Į 922 l4ibd Tttle Bnildlng, , 

Bmad A Chestnut St !

•?

-A •

v
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Dr. Paul J. Jakmauh
("Jakimavičius)

Priėmimo valandos: 
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakar*

509 BROADWAY Cor.G ST. SO. BOSTON.■
TME02S.B.

SERGANTI
t VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!

Xi

Y
Y
$ Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika- 

lauja specialisto patarnavimo.
Y IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI.

- Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos kelia) ' . p' t

V’.'f

Kviečia Valdyba.

ST1UPAS R KMPAIUA

RAČIŪNO PAVEIKSLAI 
BUS RODOMI: 

Nedėlios ir Panedėlio vak. 
Gruodžio 16 ir 17 dd. Bažnyti
nėje Salėje, So. Boston, Mass.

Seredos ir Ketvergo vak. 
Gruodžio 19 ir 20 dd. Lietuvią 
Salėje, 69 So. Park Str.^Eli- 
zabeth, N. J..

Ertra! Extra!!!
Rosijos Revoliucija subatos 

vak. Gruodžio 22 d. McAddin 
Salėje, Berry Str. tarpe So. 
2-os ir 3-čios gatvią, Brooklyn, 
N. Y.

“Moterą Dirva,” moterą 
mėnraštis. Kaipo metinis nu
meris, labai puikus su daugy
be įvairią paveikslą. Kaina 10 
centą.

SLN <r ukttrl.

LOfflUo ftproor 229Ū
Ttoff* 4442 J.

ERIE AVĖ, 
JPHIA, PA.

5
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NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRASUS! Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
Ištepk veidų mosčia par kalis va
karus, o padarys veidų tyra ir skaisčiu 
baTtu. Toji moetis išima plėmus 
raudonds, wJuflifti^'srt>a'Šlajus ’tf* pra
šalina.-visokias 
na deėntės 
siųst Ir stampomta.

♦
673 Was-

Y hihgton st.
Y
*$* arti Boyls-

ton st 
? antrų

H
Jum lšegzaminavimas nieko nekaitnoo, Jeigu Jus 51* gydy- - j 

kaitės. Gera* ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrų 
^fiziškų stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas llgei- 
J^bės Jus mo kandių ir kitur-negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— <j 
jF medikališki ir elektriški. Naujausi Ir geriausi prietaisai. . Viskas 
<ykaa geriausia sergantiema. J

AR XŲ8 KENČIATE. ‘ ‘ J
& Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 

malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
J^mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 5 
$ sųnarlų. ulcerlo, Calzdų, kktaro, užkimimo gerklės, nuo skanu- 4 

mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktų liežuvį, 
♦i* konstipacija, reumatizmo skausmų arba spaugų? šių Ir daug kitų 
Y ligų, nuo kurtų matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatų ir . 
Arvirtumų ant visados.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsllanky- * 
Ymas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite,4 

f kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių | trumpų laikų gydy-4 
rmo. Aš gydau tik tikrų priežastį ligos ir silpnumai pranyk*. Atsi- ’ 4 
įminkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai vettnL 4

» Ateikite po manų tuojaus, Jeigu Jums telkia gydytis. Užvik j 
2>ktmas ligos yra pavojinga. Nei viena ilga ne stovi ilgai be veiki

Y

ant
ta-

tr 103? w
Dr J

AA. V. iJ


