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Prez. Wilson dalyvaus taikos Visi talkon. Šventvagių darbai.
________.K

1 —
IŠPILDYS TALKININKŲ 

NORĄ.
Talkininkų valdžios atkarto- 

tinai kvietė prez. Wilsoną da
lyvauti taikos konferencijoj. 
Ir buvo paskelbta, jog jei iš 
Suvienytų Valstijų gyventojų 
nebus didelio pasipriešinimo, 
tai jis važiuos.

Dabar jau oficialiai paskelb
ta, jog prez. Wilson plauks į 
Europą ir jokios abejonės jau 
nėra.

Prez. Wilson plauks per jurę 
didžiuliu garlaiviu kartu su A- 
merikos taikos delegacija. Su 
prezidentu plauks ir jo žmona.

Kol kas dar nėra paskelbta 
kas atstpvaus Ameriką taikos 
konferencijoj, bet spėjama, 
kadi tarpe delegatų bus Hug- 
hes, buvęs kandidatu į prezi
dentus nuo respublikonų, vals
tybinis sekretorius Lansing, 
agrikultūros sekretorius Hous- 
ton, karės sekretorius Baker 
ir kiti.
■Į Prez. iVilson neatstovaus A- 

’ nerikos. Jis tik išdės taikos 
pamatus. Jis atidarys taikos 
konferenciją ir pasakys įžangi
nę prakalbą. Jo prakalba bus 
kelrodžiu visiems delegatams. 
Kaip dabar skelbiama, tai 

r į)rez. AVilson dalyvaus tik pra- 
į diniuose taikos konferencijos 

posėdžiuose, kuriuose delegatų 
iš priešininko pusės nebus. To
je pradinėje konferencijoje vie
ni talkininkai nutars, kokias iš
lygas priešininkams padiktuo- 

; ti. Toji pradinė konferencija 
bus apie vidurį gruodžio mėne-

Prez. Wilson išplauks Euro
pon po atidarymo kongreso, 

. kas bus padaryta gruodžio 2 d. 
Užjūryje prezidentas bus ketu
rias ar penkias savaites. To
dėl Kalėdas jis švęs turbūt ant 
garlaivio grįždamas iš Euro
pos.

Galutina konferencija, ku
rioj ir priešininkų delegatai 
dalyvaus susirinks sausio 
nesyje.

mė-

IŠPLAUKĖ LAIVAI 
SU MAISTU.

Iš Amerikos išplaukė laivai 
su 200.000 tonų maisto dėl nu- 
teriotos Europos. Pirmiausia 
bus duodama Francijai, Belgi
jai, o paskui Austrijos tau- 

. toms.
(Apie gabenimą pagelbos 

Lietuvai ir Kuršui kol kas ne- 
; užsimenama).

PERĖJO PROHIBICIJOS 
BILIUS.

i Per Suv. Valstijų kongresą 
$au perėjo bilius, kuriuo būtų 
įvesta visiška blaivybė Suv. 
.Valstijose nuo liepos 1,1919 iki 
■visiškos armijos demobilizaci
jos. Dabar po bilium reikia tik 
Jrezidento pasirašymo. Spėja
ma, og prez. Wilson pasira- 

Jšys.

KAS PREZ. WILS0NUI 
RUPI.

Talkininkų konferencija Ver- 
saliuose buvo-apreiškusi, kad 
sutinka su visais prez. Wilso- 
no punktais, tik nepriima jū
rių laisvės, už kurią stovi pre
zidentas. Tai tąs rūpi prezi
dentui, kad taikos konferenci
joj būtų kaip reikiant nutarta. 
Toliau prez. Wilsonui rūpi į- 
steigti tautų lygą, kuri būtinai 
reikalinga pasaulinės taikosi 
užlaikymui. j

Jei šitų dalykų prezidentas 
ūmai neatsiektų, tai jis gali 
užtrukti Europoj ilgiau, negu 
dabar manoma. Būdamas už
jūryje jis ves visus Amerikos 
reikalus po senovei. Apie vis
ką jam bus nusiunčiama į A- 
merikos ambasadą Paryžiuje ir 
toje ambasadoje jis viską nu
spręs ir siųs Washingtonan.

Prez. Wilson plauks į Euro
pą laivu vadinamu Kaiser Wil- 
helm IL Dabar perkrikštytas 
į Agamemnon. Tasai laivas bu
vo Amerikos uoste internuotas, 
o kam kilus konfiskuotas. 
Tuo laivu plaukinėdavo kaize-, 
ris su kaizeriene. i

NAIKINA VISUS.
Anglijos valdžia susekė, jog 

Rusijos bolševikų valdžia yra 
pasiryžus išnaikinti visus jai 
nepritariančius badu, skerdy
nėmis ir numarinimais kalėji
muose.

ATSISAKĖ PERNAGRINĖTI 
BYLĄ.

Mooney’io byla buvo paves
ta pernagrinėti Augščiausiam 
Suv. Valstijų teismui. Tai,ten 
tapo atsakyta, kad nepriims.

Mooney yra kaltinamas už 
metimą bombos į preparedness 
parodą San Francisco. Buvo 
tuomet daug užmuštų ir sužei
stų. Jis yra nuteistas miriop.

KAIP AUGA MIESTAI.
Sulyg dabar paskelbtų val

džios statistikų apie miestų au
gimą Suv. Valstijose tai Cle- 
veland, O. smarkiausia augo 
per pereitus metus, pasibaigu
sius liepos 1, 1918. Sulyg di
dumo miestai šiįaip eina New 
York, Chicago, Philadelphia, 
Cleveland, Boston, St. Louis. 
Cleveland per pereitus metus 
pasididino ant 119.055 gyven
tojų, Chicago laimėjo 49.480 
gyv., Philadelphia 25.857, Wa- 
shington laimėjo 32.399, gi 
New Yorko gyventojų skaičius 
pasimažino net ant 521.613, 
Denver neteko 61.061 gyv., Bu
ffalo neteko 2552.

Boston per 12 mėnesių laimė
jo 11.321. Liepos 1, 1918 Bos
ton gyventojų buvo 785.245.

TYRINĖS KARĖS PRIE
ŽASTIS.

Naujoji Vengrijos valdžia 
užgriebė visokius archivus ir 
tyrinės karės priežastis.

Valdžia taip-gi rengia ka
sius su talkininkų valdžiomis, riuomenę užlaikymui tvarkos.

ATVYKO PARYŽIUN.
Jugo-Slavų Tarybos ■ narys 

atvyko Paryžiun užmegsti ry-

PASIGENDA KAIZERIO.
Dalykai Vokietijoj nenusi

stovi. Bet kraujo praliejimo 
nėra ir yra viltis, kadi viskas 
tvarkoj baigsis. Vienas žmo
gus, apvažiavęs paskutinėmis 
dienomis keletą didelių miestų 
ir nlatęs darbininkų ir šiaip 
gyventojų ūpą, tai sako, jog 
vokiečiai namie apseis be krau
jo praliejimo. Svarbiausias 
darbininkų noras dabar yra tai 
ramiai užgyventi ir turėti gy
venamą algą.

Kareiviai išsiilgę namų ir 
nori kūogreičiausia sugrįžti. 
Jie nepaiso apie karės per
traukimo išlygas ir jie džiaug
tųsi, jei tas ankščiau būtų at
sitikę. -

Maisto reikalai Vokietijoj 
nesą labai blogi. Miestuose 
teisybę stokuoja maisto, bet so
džiuose pakaktinai.

Darbininkai, šneka, jog kai
zeris nebuvęs blogas. Visą bė'- 
dą verčia ant jo patarėjų, jie 
buvę blogi. Nebūsią dyvų, jei 
žmonės išreikš norą, kad kai
zeris grįžtų ant sosto.

Vokietijos gyventojai ne 
kiek tepaiso, ką daro dabarti
nė naujoji valdžia. Jie žino, 
kad ji eina prie taikos ir tas 
jiems labiausia rūpi. Kai tai
ka įvyks tai kasžin ar didžiu
ma gyventojų rems ją.

Fronto ir pafrontes karei
viai neturi jokios revoliucijinės 
dvasios. Atsiranda tokių, ku
rie be viršininkų žinios bėga 
namo, bet tą daro dėlto, kad 
jiems karė įkirėjo iki gyvo 
kaulo, o ne kad užsikrėtę rau
donais mikrobais. Be to ži
nios apie perversmes namie 
buvo sulaikomos nuo kareivių. 
O kai kareiviai sužinojo apie; 
kaizerio abdakavimą, tai nu
džiugo dėlto, kad tas reiškė, 
jog taika greit įvyks.

AR KAIZERIS ABDIKAVO.
Kilo kalbų būk kaizeris ne-: 

abdikavo, o tik laikinai pabė
go į Holandiją, kad vėl sugrįž
ti. Kad tiems gandams pada
rius galą, tai naujoji Vokieti
jos valdžia ketina paskelbti jo 
abdikavimo dokumentą.

VOKIETIJOS LAIVYNAS 
ANGLĮ J ON.

Sulyg karės pertraukimo su
tarties Vokietijos laivynas tu
ri būti pavestas talkininkams. 
Tai didieji Vokietijos laivai iš 
savo uostų išplaukė lapkričio 
19 d. į Anglijos uostus.

• Submarinai jau anksčiau ta-, 
po Anglijai perduoti.

KAS GYVAS, KAS LIETUVĄ 
MYLI, AUKOKITE TAU

TOS FONDUI!
Žiauriausias pasaulio karas 

pasibaigė. Militarizmas griu
vo ir su savim užkasė 8 mili
jonus žmonių. Skerdynių or
ganizatorius, ex-kaizeris Wil- 
helm von Hohenzollem, išdū
mė į Holandiją ir džiaugiasi 
(gal peranksti) išvengęs caro 
likimo. Pasaulis nudžiugo, 
drauge su juom ir išbadėjus 
Lietuva. Kančios, aukos ir pa
sišventimas iškėlė mūsų tėvy
nę taip augštai, kad jinai sa
ve stato rimta kandidate į ne- 
prigulmybę. Bet — kandida
tas tai dar neišrinktasis. Daug 
ko reikia, kol jo troškimai į- 
vyks. Paprastai tarpe kandi
datūros ir išrinkimo reikia per
gyventi sunkiausias valandas. 
Darbo, agitacijos ir lėšų reikia 
panešti begales, o rezultatas 
vis-gi ■ netikras, bauginantis. 
Bet 1 an iidntui v i uomet nu
šviečia kelią viltis. Ji duoda 
spėkc r tvrvmė^ Jinai pa
saldina nepasisekimus. Ji ga
lutinai priveda prie įslaimeji- 
mo.

Gerbiamieji! Štai mūsų se
nutė — Tėvyne Lietuva, prieš 
500 metų perdaug ūžsitikėjusi 
“draugams1'’ ir praradusi lais
vę, vėl stato kandidatūrą j ne- 
prigulmybę ir maldauja jūsų

be moterų rankose.
LIETUVOS ATEITIS 

NEAIŠKI.
Pereitos nedėlios leidinyje 

Boston American plačiai rašė 
apie prispaustąsias tautas ir; 
sugrąžinimą . joms teisių.

.Autorius, aprašęs Lenkijos! 
ateitį ir priėjęs prie lietuvių; 
klausimo, pi 
presents a L_______
future greatness,”

>asako: “Lithuaniajoną Mmeti karę, 
less clear vision of į virtosios Laisvės i

Lietuva; sburgo moterys pardayė bond- 
perstai» mažiau aiškų vaizdą? sų už a 
ateities didybes. Nurodo, kadi 
per lenkų intekmę ir rusų vai-; 
dymą Lietuva neteko savo te-j 
ritorijalės čielybės, nors kaipo 
tauta ji laikėsi iš visų išgalių 
prieš pakrikdymą jos tikybinės 
ir tautinės organizacijos. Girdi 
ant jas 46.0® ketvirt. mylių 
teritorijos gyvena 6.920.000 
žmonių, iš kurių vos 3.000.000 
tesą lietuvių. Todėl išrodą, 
kad ji negalinti tikėtis visiš
kos neprigulmybės. Lietuva 
galinti, sulyg autoriaus patap
ti dalimi lenkų valstybės, su 
latviais negalį vienytis dėl ti
kybos Skirtumo; -girdi geriau
sia ką lietuviai gali tikėtis tai 
autonomija po Rusijos valdžia, 
kuomet Rusija ingys savo val
džią.

Vienok autorius priduoda 
vilties lietuviams gauti visišką

z

pagelbos. Ar jai atsakysite? 
Ar pavarysite alkaną motiną 
nuo savo durių? Ar apsirėdę 
Amerikiečių švarka gėdysitės 
Lietuvos milinės? Ar pastum- : 
rite jį. išnaujo Lenkų ar Rusų

1 . • Ivergų on
Ne! tūkstantį kartų ne! Jei

gu taip, tai kodėl sėdime ran
kas sudėję? Pasaulis kala ge- i 
ležį kol dar karšta po karui. 
Visi nori sau išderėti kuoge- 
riausias išlygas. Siunčia ats
tovus, duoda aukas milijonais. ; 
Gi mes savo Tautos Fondą, ' 
vienatinę'mūsų tautos instaigą,. ; 
visiškai pamiršome ir nedrąsiai . 
pasirįžome sudėti vos $50,000. 
Tik $50,000?! Visos tautos 
reikalams?! Permaža, stebėti
nai permaža! Jeigu organiza
toriai padarė klaidą ir kaimie
čio saiku atseikėjo visai tautai 
tik $50,000, tai mes, visuome
nė, tą klaidą pataisykime ir 
eikime prie milijono! Gerai tą 
įsidomėkime, kad neturėsime 
te -sės vadintis tauta, jeigu sa
vo iždan nesukrausime milijo
nu Prie gerų norų ir rimtos 
organizacijos labai galime tą 

1 atsiekti. Darban, broliai! Kanų 
rūpi neprigulminga Lietuva, 
kam brangus mūsų tėvučių li
kimas, tai' teaukoja Tautos 
Fondui!

i Ka. K. ŲrbanavyČius,
( , T. F. Pirm.

NUŠOVĖ KUNIGĄ PRIE 
' ALTORIAUS.

Išbarstė Švenčiausią.
Bulletin-Philadelphia turėjo 

šitokį straipsnį, po kuriuo pa
sirašo Baron Knorring:

Šitasai atsitikiihas turbūt y- 
ra vienas iš daugelio didvyriš
kumo pavyzdžių, atsitinkančių 
mūsų dienose.

Atyda yra nukreipiama į ka
rės laukus, kur kasdien atlie
kami didvyriškumo darbai, iš
šaukianti nusistebėjimą viso 
pasaulio; bet nUoveikaliai, vie
ną kurių čia apsakysiu, praei
na veik nepątėmyti.

Tas atsitiko vienoje nežy
mioje Petrogrado vietoje.

Kai bolševikai Rusijoj už
griebė valdžią, tai savo veiki
mą nukreipė prieš Bažnyčią, la
biausia prieš buvusią valstybi
nę Bažnyčią, bet kovojo’ abel
nai prieš krikščioniją.^.

Prie vienos nuošalios Petro
grado gatvės, ’kur apsigyvenę 
darbininkai, rankpelniai, yra 
katalikų šv. Stanislovo bažny
čia. Parapijonai susideda iš 
lenkų su priemaiša lietuvių. 
Bažnyčia neturėjo jokių, paliki
mų. Ji išsivystė iš misijinės 
koplytėlės ir kiekvienas jos 
daiktelis, pradedant nuo dide
lio akmeninio budinko iki pas
kutinio liktoriaus, buvo supirk
ta už aukas parapijonų, išim
tinai rankpelnių, kuriemąlyek- 
vienas grašelis buvo dideliu ti
kybai pasiaukojimu.

Toje parapijoje klebonavo 
per '28 metus lenkų kunigas. Aš 
jį asmeniškai žinojau.

Atėjo laikas, kuomet valdžia 
pareikalavo sau visų bažnyčios 
turtų. Ir tasai kunigas prisi
taikė kai dėl grynai pinigiško 
klausimo. Kartu apreiškė, jog 
jokių kitų turtų arba brange
nybių šitai bažnyčiai nėra pa- 
fEktaC

Valdžia tam netikėjo. At
siuntė tyrinėjimo komisiją ap
žiūrėti bažnyčią. “Valdžios” 
perdetinis su raudonsargių bū
riu atsirado. Kunigas aprodė 
“komi sij ai1’ bažnyčią ir grei
tai įtikino “komisiją,” kad; 
nieko brangaus neturi šita baž
nyčia, kurią išstatė rankpel
niai Į

“Komisijos” atydą patraukė 
šviesa didžiojo altoriaus ir 
“komisija” pareikalavo viską 
atidaryti, parodyti ir ciboriją.

Kunigas atsisakė tą daryti, 
sakydamas, jog ciborijoj yra 
švenčiausias "ir kad tas indas y- 
ra biednų parapijonų intaisy- 
tas ir sidabrinis būdamas netu
ri didelės pinigiškos vertės.

Iš pradžios komisija išrodė, 
kad> pasitenkinus ir nuėjo į za- 
krastiją sustatyti protokolą a- 
pie bažnyčios apžiūrėjimą ir iš
duoti kunigui paliudijimą, kad 
jis prisitaikė prie valdžios rei- 
kalaivmų.

Tas jau buvo padaryta, bet 
štai komisijos perdetinis biskį 
pasitaręs su savaisiais, parei-

--------- _______________ f ' r 
neprignlmybę. O tas galėsią 
įvykti per lietuvių moteris.' 
Suv. Valstijų valdžia turi ge
ną opiniją apie lietuves. Ci-i 
tuojamas George Creel, pirmi
ninkas valdiško visuomenės in
formavimo'biuro. G. Creel aug- 
ština lietuves už jų prigelbei- 

„11 i__ v. Laike, Ket-į
_______Laisvės paskolos Pitt- 

o moterys pardavė bond-
1 _ -“^$58.150. Įvairiuose mie
stuose uoliai darbavosi dėl 
Raudonojo Kryžiaus.

Todėl nuo lietuvių moterių 
ir merginų priguli laimėjimas 
Lietuvai neprigulmybes, kaip; 
sako minėto straipsnio auto
rius.

NAUJA ŠVENTĖ.
Francuos parlameifte ineštas 

kilius, kuriuo patariama lap
kričio 11 d., kuomet po karės 
pertraukimo sutartimi buvo 
pasirašyta, padaryti tautine 
talkininkų švente. 

Nustebinkime ir pradžiugin
kime nuvargintą, Lietuvą, sude
dami jos reikalams milijoną do
lerių. Sudėkime tą sumą iki 
taikos konferencija pasibaigs.

kalavo, kad jiems būtų atiduo
ta ciborija ir kielikas. Girdi, 
kad tie sidabriniai daiktai ne
didelės vertės dėl valdžios, bet 
jie imsią. Kunigas atsisakė tą 
jiems pavesti.

Gauja, kuri valdžios vardu 
buvo atsiųsta, puolėsi prie al
toriaus. t Senelis kunigas suju
do. Užbėgo už akių gaujai ir 
atsistojo prie altoriaus. Atstū
mė. nuo altoriaus šventvagius, 
kurie griebė už durelių alto
riaus.

Šūvio aidas nuskambėjo baž
nyčioje. Kunigas virto šalę al
toriaus. Per jo lavoną žmonės, 
atstovaujanti Rusijos “val
džią” pavogė ciboriją, išbars- 
tydami Švenčiausią ant grindų.

TAUPYKITE MAISTĄ.

Suvienytų Valstijų Maište 
Administracija ką tik išsiun
tinėjo atsišaukimus, raginda
ma nepaliauti taupyti maisto, 
nežiūrint, jog karės padėjimas 
ir persimainė. Užėmus beka
riaujant daugybę žemės plotų 
pasididino skaičius žmonių, 
kuriuos reikia maitinti, pasi
didino mūsų priedermė kuo- 
daugiausiai taupyti. J

Didžiausis Amerikos žmonių 
darbas yra gelbėti dėl maisto 
trūkumo mirštančius badau
jančius Europos gyvėntojus. 
Praėjusiais metais Suv. Valst, 
išsiuntė į Europą beveik 12,- 
000,000 tonų-' maisto dalykų, o 
šįmet, nors užauglius nedaug 
ką didesnis už pernykštį, mū
sų valdžia yra pasižadėjus iš
siųsti 18,000,000 tonų. Kadi iš
pildyti šį pasižadėjimą, kiek-
vienas gyventojas turi taupyti 
kiek tik galima, taupyti su 
protu. Ne badauti, bet taupy
ti. Nemesti į šalį jokių mais
to dalykų, kuriuos galima su
vartoti, viską vartoti kas ga
lima, klausyti maisto adminis
tracijos patarimų. €

Užims daug laiko pakol svie
to gyvenimas. įstos į paprastą
sias vėžes, pakol maisto bus 
užtektinai pagaminta, kad ne
reiktų Amerikai šelpti. Tai-gi 
nežiūrint taikos tarybų maisto 
taupymas neturi pasiliauti.

Lietuvės šeimininkės yra . 
pratusios taupyti, bet šiais 
laikais kiekviena turi pasisten
gti taupyti taip, kaip tik ger
būvis šeimynos leidžia.

Taupykite mansto dalykus, 
to prašo ne tik Amerika, bet 
visas pasaulis.

BRIGHTON*, MASS.
Nedėlioe, lapkričio 24 d. 3 

vai. po pietų Lietuvių Salėje, 
26 Lincoln St. bus begalo svar
bios prakalbos Tautos Fondo 
skyriaus. Kalbės kun. P. Juš- 
kaitis ir kįti. Bus, renkamos 
aukos į Kalėdinį Fondą. Taip
gi daugybė įvairių pamargini- 
mų.

$1.000.000 nuteriotai, merdėjančiai Lietuvai
’iek turi sudėti Amer. lietuviai iki taikos konferencija pasibaigs.
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“DARBININKAS,”
Broadway, So. Boston, Mass.

DAR APIE “TAUTOS LAIS
VES” MOKESNĮ.

Savo tėvynei laisvę iškovoti 
turime mes, amerikiečiai. Pa
likdami Lietuvą jos vargams
— likome jai skolingi. Gyven
dami Laisvėje ir ištekliuje čia
— išmokome laisvu branginti ir 
negalėtume geriau atsiteisti 
Lietuvai, kaip patiekdami lai
svę ir dėl jos. Mes turime pa
nešti reikalingus kaštus. O tų 
kaštų bus tiek ir tiek. Juk ten, 
kur bus taikos kongresas turės 
ir mūsiškių sėdėti ir dirbti bent

vieną nuošimtį (10.00) nuo už
darbio ateinančių metų (1919; 
— tai anaiptol nebus perdaug. 
Suvargę lai mažai moka, arba 
lai ir nieko neduoda. Bet lai 
atiduoda savo duoklę lietuviš
kam cezariui (savo lietuviškai 
laisvai valstijai) kiekvienas 
tas, kurs galės be didesnio 
skausmo šiek tiek nuo savęs 
nutraukti. Skausmo ir pasi
šventimo dabar neturime bijo
ti ir nuo jų bėgti. Daugiau ken
tė mūsų Motina Lietuva per 
tuos kelius kūrės metus. Dau
giau kentė mūsų broleliai 
Francijos laukuose. Ar mūši] 
pasišventimas dėl Lietuvos lai
svės nei $20.00 nebus vertas. 
Kas neturės gatavų pinigų, lai 
duoda “Liberty bondsus.” Tad 
kas gyvas į darbą!

Pulkimės visi į Tautos Fon
do valdybą su sumanymais ir 
patarimais, kaip greičiausiu 
laiku priruošti tą milžinišką 
organizacijos mašiną, kuri pa
siektų šią žiemą kiekvieną A- 
merikos lietuvį ir kiekvieną 
lietuvę ir kiekvienam iš jų pa
statytų į akis baisios svarbos 
klausimą: ar tu lietuvis? ir ar 
trokšti Lietuvai laisvės?

Uosis.

Kas girdėti lietuvių kolonijose. H

keliolika žmonių, mūsų geriau
sių pajėgų, (pirmoje vietoje 
Lojerių), žinovų tarptautinių 
teisių, mūsų tautos istorijos ir 
viso dabartinio padėjimo. Jie 
ten turės sėdėti gal ištisus me
tus. Juk ten pragyvenimas bus 
be abejo labai brangus. Be to 
jiems reikės turėti po ranka 
žemlapių, knygų, įvairių šal
tinių, kurių pasigaminimas 
daug labai kaštuos. Tai bus 
mūsų tautos laisvės sargai ir 
apgynėjai. O gal reikės dar į- 
siprašyti pagelbon ir svetim
taučius prietelius.

Be tų visų juk dar kiti turės i ]jus> 
sėdėti ir dirbti IVashingtone, Į 
Paryžiuje, Londone ir visur ■ 
kur reįkės. Reikalingų važinė
jimų, telegramų ir kablegramų

DIRBKIM SVEIKATAI IR 
SAUGUMUI.

Naujas Darbo Departamento 
Biuras Pagerinti Darbi

ninkų būvį.
Darbo sąlygų biuras, naujai 

įsteigtas biuras prie Darbo De
partamento, veiks trijose sri
tyse — sveikatos, saugumo ir 
darbo užžiūros, kaip praneša 
tojo biuro užveizdėtojas ir di
rektorius, Grant Hamilton, ku
ris buvo per daugelį metų vy
riausybėj Amerikos Darbo Fe
deracijos. P-lė Florence C. 
Thome, taip-pat gerai žinoma 
tarpe darbininkų yra jo padė
jėja.

Sveikatos skyrius, kurio vir
šininku yra uždėtas Dr. A. J. 
Lanza, veiks, kad suteikti 
saugias hygienos aplinkybes, 
kad kur tik galima sumažinti 
nereikalingus žmonių nuosto- 

Šis sveikatos skyrius
stengsis prašalinti visas susi- 
žeidimo ir ligos priežastis ir 
pastatyti, kur galima, apsisau
gojimo priemones, kad apsau
goti darbininkus.

Darbo užžiūros skyrius sten
gsis suvesti į sąntikius darbi
ninkus ir darbdavius geresniai 
jų pačiai naudai ir kad gauti 
geresnes pasekmes iš jų darbų.

Biuras veikia išvien su žmo
nių sveikatos biuru prie Pini- 
gyno Departmento, Artilerijos 
biuru prie Karės departmento 
ir Pavyzdžiu biuru prie Ko
mercijos Departmento, ir sten
gias susiartinti su kitomis į- 
staigomis, veikiančiomis pana
šiose srityse.

ir-gi bus nemaža.
Rimtoji ir baisioji kova už 

Lietuvos laisvę tik dabar te- 
prasidės. Pažiūrėkite į lenki] 
laikraščius. Įsiklausykite jų 
šauksmams. Karei pasibaigus 
ir jie jau visiškai atvirai pra
bilo. Štai jų dabartinės tiky
bos vyriausia dogmatas: “Naj- 
jasniejsza, wielka, zjednoczona 
Polska od morza do morza.” 
(Žiūrėk “Dziennik Związkowy 
13 lapkr.).

Šaukia jie gyvu gvoltu, kad 
visi lenkai susivienytų. Sako, 
kada susivienysią, pasaulis 
matysiąs jų stiprumą ir neiš- 
drįsiąs atmesti jų reikalavimo, 
būtent — prijungti prie Len
kijos Lietuvą, Gudus ir Ukrai- 
nus. Prieš jų tuos riksmus, 
juk mes turime sudaryti dar 
didesnį riksmą. Ir štai kam rei
kia mūsų pinigų, štai kam tu
rime suorganizuoti trumpu lai
ku tą milijoną frankų ($200.- 
000.00) kurių iš mūsų reikalau
jama.

Jei surinksime tą sumą pini
gų — pasirodysime priaugu
siais prie* laisvės iri josios ver
tais.

Nesudarėme kitokios Lietu
vai pagelbos. Maža tesurinko
me jos šelpimui, nesuorganiza
vome savo kariuomenės, kuri 
savo krutinę Lietuvos laisvę iš
kovotų ir apgintų. Išpildyki- 
me bent tą savo paskutinę prie
dermę—nuliedinkime tiek auk
sinių kulkų, kad jomis galėtu
me išmušti visus lenkų imperi
alistus.

Aukų nebeužtenka. Jei au
komis ir toliaus varysimos, tu
rėsime nuoširdžiai dėkoti už 
kiekvieną penktuką atkištą 
Lietuvos laisvei, išimtą iš tos 
pačios kišenės, iš kurios pylė
si dešimtinės ir šimtinės lėba
vimams. Reikia nors sykį rim
tai pradėti žiūrėti į savo tau
tiškas priedermes.

Lai kiekvienas ruošiasi prie 
kvotimų. Ar jie per sunkūs?.. 
Vieną-smšimti nuo savo uždar
bio už šiuos 1918 m. ($10.00) ir

SUIEŠKO DARBĄ GRĮŽ
TANTIEMS KAREI

VIAMS.
Suvienytu Valstijų prie Dar

bo Departamento Samdymo 
Biuras atkreipė ypatingą domą 
į grįžtančiųjų kareivių reika
lus. Jis paims į savo globą 
suieškoti darbą tiems grįžtan
tiems kareiviams, kurie yra 
taip sužeisti ar paliegę, jog jie 
gali dirbti tik jiems tinkamą 
darbą ir kiekivenas kareivio 
reikalas bus tinkamai svarsto
mas. Kiekvienas toks kareivis 
bus atskirai ištirtas taip, kad 
būti] galima duoti užsiėmimą, 
kuriam jis geriausiai tinka.

Kiekvienas kareivis, kuris 
nori susižinoti su šiuo ofisu, 
kuris jam labai bus naudingas, 
turi rašyti į Suv. Valst. Sam
dymo Biurą, Washingtone, (17- 
nited Statės Employment Ser- 
viee, 16-th and Eye St., N. W., 
D. C.) arba kreiptis į Inąuiry 
Office of the Information and 
Education Service, Department 
of Labor, 1706 G Street, N. W., 
Wasliington, D. C. Rašydamas 
kareivis turi parašyti kur jis 
dabar gyvena, vietą, kurioj jis 
pirmiau gyveno ir vietą, kur 
jis norėti] dirbti.

Samdymo Biuras jau dabar 
turi daugiau kai 600 ofisų ir jų 
skaičių nuolat daugina. Dabar 
jis nurodo darbą daugiau, kai 
100,000 asmenų kas mėnuo, o 
su viršum . 30,000 darbininkų 
naudojas jo patarnavimais.

ATHOL, MASS.
Pirmas T. Fondo 12-to sky

riaus ofensyvas įvyko lapkri
čio 12 d. pobažnytinėj svetai
nėj. Žmonių susirinko nema
žai. Kalbėtojas buvo atvykęs 
T. F. pirmininkas, gerb. kum 
K. Urbanavičius iš Montello, 
Mass. Pirmiausia vietinis kle
bonas, kun. A. Petraitis pasvei
kino visus vienu Unksmių žo
džiu sakydamas, kad karė jau 
pasibaigė ir sykiu su ja griūva 
autokratizmas ir žmonija pra
dės įeiti į naują patogesnį gy
venimą. Sakė, ir mes lietuviai 
priėjome prie to laimingo lai
svos Lietuvos slenksčio ir be- 
abejonės, mes-įžengsime į se
ną neprigulmingą Lietuvą, jei 
mes dabartiniame momente ne
sėdėsime sudėję rankas ir nesi
gailėsime didžiausių aukų.

Po to kalbėjo kun. K. Urba
navičius. Išdėstė kas tai yra 
tauta, lietuvių pobūdį, santi- 
kius su lenkais, apie Lietuvos 
istoriją ir dar gerai apibudino 
T. Fondo pradžią ir kokią jis 
naudą gamina mūsų brangiai 
tėvynei ir ragino visus prisira
šyti prie Lietuvos Gelbėtojų. 

Dar Bažnytinis Choras su
dainavo kėlės gražias daineles. 
Po prakalbų buvo T. F. 12 sk. 
susirinkimas. Naujų narių pri
sirašė 15. Išrinko keturias po
ras kolektorių. P-as K. Sodel- 
skas prižadėjo nukalti juokin
gą teatrą. Tuojaus Lietuvos 
Gelbėtojai sumokėjo $26.50, iš 
publikos surinkta $234.07, išvi
so per tą vieną vakarą $260.57.

Chamiškas pasielgimas.

Štai iš vieno šykštuolio pa
sielgimas. Kaip rinkikai rin
ko aukas ir tikrieji tėvynainiai 
pylė gausias aukas, tai prisi
artino prie vieno gerai žinomo 
storo choristo, kuris sulyg 
žmonių kalbų, eitų šokti su 
utėle už vieną centą. Jau bu
vo besirengiąs išbėgti pro du
ris, bet sučiupo nabagą kolek
toriai ir paprašė aukos, f Jis y- 
ra nevedęs, gerai uždirba. Tai 
ištraukęs iš: kešenės saują pini
gų paskirstė ir sugriebęs dre
bančia ranka įmetė penktuką 
rinkikų dežėn. O rinkikas bu
vo mūsų gerb. klebonas. Jis 
paėmė ir atidavė jam 25c. Su
sigraudinęs gerb. klebonas iš
reiškė viešą papeikimą tam 
turtingam be sąžinės ir be jau
smo šykštuoliui.

Šįmetinė T. Fondo valdyba 
nuskyrė mūsų kolonijai iki Ka
lėdų surinkti $500. Ar-gi mes 
Atholiečiai atsitiksime? Ne, 
turi būti su kaupu.

13 du lapkr. Blaivininkų 24 
kuopa turėjo susirinkimą po
bažnytinėj svetainėj. Už velio
nį B. Višniaušką paskyrė $3.00 
ant šv. mišių. Teatro manedže- 
ris išadilijo knygutes ir pradėjo 
mokintis.

Aukotojų vardai.
Gerb. kun. A. Petraitis $50. 
Po $5.00: J. Baltrūnas, S. 

Zigmontas, A. Nevedauskas, P. 
Garbuzaitė, O. Ručinskaitė, 
K. Griciunaitė, B. Morkiutė.

Po 4.00: O. Andriuivtė.
Po $3.00: R. Muštis ir P. Sul- 

tskis.
Po $2.00: P. Pinigaitė, P. 

Oksienė, E. Braštaitė, J. Ste- 
ponkaitč, M. Maurišaitė, B. 
Varabauskaitė, St. Tamošaus
kienė, P. Morkunaitė, E. Ba- 
joriunaitė,,E. Marcikonaitė, A. 
Armaitis, J. Povilonis, P. Pi- 
nigis, P. Lapenas, K. Mikonis, 
A. Grigaliūnas, P. Paliulis, J. 
Jasinskas A. Baronas ir J. Gai- 
liunas.

Po $1.00:i A. Aneičiutė, J. 
Ringis, A. Dovidonis, J. Šven
tiškas, J. Tamošiūnas, A. Mi
niukas, A. Masilionis, A. Ta
mošiūnas, A. Petrulis, J. Ne
vedauskas, J. Vaicelėnas, J. 
Gedaitis, P. Puščius, Aug. Ske- 
nis, V. Matulis, T. Janukiavi- 
čius, K. Slizis, P. Kučinskas, 
M. Kapisaitis, K. Paliulis, J. 
Alekiaučius, A. Restauskas, K. 
Lapenas, J. Gildutis, K. Sta- 
šiunas, J. Riečunas, L. Tamo
šiūnas, K. Sadelskas, J. Kučin

skas, K. Lukinskas, P. Niurką, 
B Aukštikalnis A. Petrauskas, 
j-. Jasinskaite, O. Ba’čiunaitė, 
M. Grigaliūnienė, L. Gasiunas, 
D. Matulis, O. Vaitkevičienė, 
T. Grigaliunaite, G. Vaitkevi
čiūtė, A. Juškaitėj O Budriu- 
naitė, K. Aksimilauskiutė, L. 
Stanevičiene, E. Glebauskiene, 
M. Švenčionienė, P. Stanevičie
nė, M. Sližiee, P. Pnsčienė, S. 
Žiedelis, M. Cedaitienė. P. An
driulis, B. Kaulakienė. O. Kri- 
štopaitienė J. i'<.b<iute, P. Si- 
mavičintč, E. Mokstelytė, K. 
Nevedauskas, F. Jarmulavi- 
čius, K. Matulytė, J. Virakas, 
P. Varabauskaitė, P. Tamo
šiūnaitė, V. Andreliunienė, J. 
Vidugirienė, K. Glebauskienė, 
PP. Vaižmožienė, O. Baltrušiu- 
nienė( G. Likaitė, E. Bagdonie
nė, M. Vaitekunienė, K. Pet
rauskienė, M. Gasiunienė, M. 
Puščienė, K. Budriunienė, O. 
Puščiutė, P. Braškaitė, M. Pet
rauskaitė, K. Monstavičia, P. 
Rimša, E. Tamošiūnienė, J. 
Rastauskas, A. Aleksiaučius, 
A. Perekšlienė ir D. Karoblis.

Po $1.50: V. Latvinienė ir J. 
Kvedaras.

Lietuvos šakelė.

HOMESTEAD, PA.
Puikus sumanymas.

Homestead’o kolonijos lietu- 
viamą T. Fondo centras pasky
rė surinkti Laisvės Savaitėje 
$500. Homsteadiečiai kad tą 
užduotį išpildžius, sujudo vyk- 
dint ir be abejonės savo prie
dermes link tėvvnės atliks. 
Biznieriaį ir taip susipratę lie
tuviai visi persiėmė ta dvasia, 
kad aukuot Laisv. Sav. pagal 
savo išgalę ant Tėvynės auku
ro. Laisv. Sav. dar neprasidė
jo, o aukos jau plaukia ir gana 
pasekmingai. Nekurie Ilomęs- 
teadiiečiaiį^džiumoje T. F. na
riai privatimame pasikalbėji
me sumanė paaukuoti grajina- 
mą mašiną $65.00 vertės. Vi
sas pelnas dėl Laisvės Savaitės. 
Antanas Katilius aukojo 32.50 
(grajinamų mašinų pardavė
jas), kita tiek sudėjo sekanti: 
V. Kraužlis, A. Andriuškevi
čius, J. Kukucionis, A. Tuma- 
sonis, F. Dimša (mėsos parda
vėjas), B. Jucius, A. Bardzi- 
lauskas, J. Aliulis, F. Miliaus- 
as A. Bagdžiunas, Į?. Švetkau- 
skas, J. Ratis, J. Masiulionis. 
Šie visi aukojo po $2.50. Su
manymas puikus.

Lapkr. 10 d. Šv. Kazimiero 
Kareivių Draugija turėjo susi
rinkimą, kuriame paskyrė iš 
kasos į L. Savaitės fondą $10. 
Tą pačią dieną vakare, turėjo 
susirinkimą LRKMS. 34 kuopa 
kuri ir-gi paskyrė tam pačiam 
tikslui $5. Tečiaus nekurios 
sąjungietės tuo nepateskintos. 
Sako, sekančiame susirinkime 
paskirsim dar $5.00. Bravo są
jungietės. Galima tikėtis, kad 
Homesteadiečiai surinks $500. 
O gal padarys Over the top, 
tik reiika pasišventimo, energi
jos ir daugiaus atjautimo.

Dobilas.

SPRING VALLEY, ILL.

Pas mus, kaip ir kitur buvo 
didelis džiaugsmas, kai karė 
pasibaigė. Varpai pradėjo gau
sti nuo 4 vai. iš ryto.

12 vai. lapkr. 11 d. visos tau
tos buvo suėję prie miesto sa
lės. Visos turėjo savo vėliavas. 
Lietuvių vėliava buvo gražiau
sia. Ją yra įsitaisiusi kat. su
sivienijimo kuopa. Kainavo 
$90. Su lietuviais ėjo ir mū
siškiai bolševikai. Bet jų buvo 
tik apie porą desėtkų. Jie da
bar pakrikę, jų vadas serga.

Džiaugsmo dienoje vienas sa- 
liflnininkas išritino bačką už 
$12 alaus ant šaligatvio ir pa
statė prie jos girtą bobą. Viso
kis brudas rinkosi ir lėbavo, 
kad prikla buvo žiūrėti.

Kat. Susivienijimo kuopa 
auga, kaip ąžuolas derlingoje 
žemėje. Narių turi apie 100 ir 
vis daugiau rašosi.

J. P.

MONTELLO, MASS. 
Prakalbos.

Lapkričio 17 di vietos Tau
tos Fondas buvo surengęs pra
kalbas. Pasitaikė lytinga die
na, todėl žmonių prisirinko ne- 
perdaugiausia. Kalbėjo vietos 
gerb. klebonas kun. Urbonavi
čius ir Pr. Gudas. Dainavo 
choras ir solo p-lė Raipaitė.

Aukas rinko pats klebonas. 
Aukos suplaukė šitaip:

Kun. K. Urbanavičius, 50 
dol. (liberty bond); Po 10 dol.: 
Augustas Kašėta, Aleksandras 
Razumas, Mykolas Abračins- 
kas; po 5 dol.: Elzbieta Bal- 
kienė, Juzefą KaŠėtienė,. Pet
ronėlė Gaigalaitė, Rozalija Ei- 
tavičiutė, Kazimieras Germa
navičius, Kazimieras Oksas. 
Po 2 dol.: Agota Kalinauskai
tė, Jurgis Česnulevičius, Jonas 
Jaškelevičius, Kazimieras Či- 
junskis, Petras Tūbelis, uoza- 
pas Tumonis. Po $1.25: uoza- 
pas Miškinis, Juozapas Trei- 
navičius, Julijonas Drevinskas. 
Po 1 dol.: Jonas Čiunys, Petras 
uškaitis, Povilas Vermauskis, 
Ignacas Antanavičius, Marijo
na Raipienė, Benigna Vermau- 
skienė, Barbora Antanavičie
nė, Katarina Daukantaitė, A- 
polonija Račiunytė, Jadvyga 
Kukliutė, Juozapas Gaina, El
zbieta Jemiauskiutė, Antanas 
Mockunas, Veronika Mčcku- 
nienė, Klemensas Mazgelis, 
Magdalena Raipaitė, Juozapas 
Juškaitis, Marijona Juškienė, 
Rapolas Juška, Antanas Aug- 
štikalnis, Veronika Zaveskie- 
nė, uozas Grimavičius, Ado
mas Tamulevičius, Marijona 
Jezukevičienė, Bronislava An- 
driutienė, Petronėlė uJronienė, 
Antanina Šarkienė, Jokūbas 
Saladonis, Vincas Pigaga, Al. 
Marcinkevičius, Jonas Rama
nauskas, Jonas Rastokas, Al
fonsas Dobrovolskis, Ona Ras- 
tokienė, Pranas Klimavičius, I 
Vincas Genevičius, Antanas 
Akstinas, Antanas Tamulevi
čius, Pranas Navickas, Juozas 
Germanavičius, Petras Preiti- 
kis, Augustas Naruševičius, 
Juozas Valaitis, Julius Baro
nas, Mykolas Saulevičius, Ste
ponas Kašėta, Tarnas Česnule-< 
vičius, Vincas Miliauskas, Ro
mualda Danielius, Petras Da- 
nyla, Juozas Monstavičius, 
Juozas Ikasala. Viso su smul
kiomis aukomis 180 dol.

Reporteris.

PHILADELPHIA, PA.

Išvijo ciciliką.
Pas Lukošienę buvo įsipra

šęs vienas burdauninkas. Pa
sirodė besąs svieto lygintojas. 
Pradėjo siūlyti namiškiams 
savo šlamštų. Tie žinoma ne
priėmė ciciliko “loskos.” Tai 
tas cicilikutis pradėjo jaukin
ti prie savęs vaikus. Vieną 
sykį, kuomet motinos nebuvo 
namie, cicilikas ėmė sakyti 
vaikams, kad Dievo nesą, kad 
dūšios nesą, nereikią bažny
čios. Kai motina parėjo, tai 
vaikai tuoj pasigyrė kokias 
naujienas girdėjo. Tuomet 
šeimininkė griebė šluotą ir iš
vijo ciciliką tvirkintoją.

Gaila, kad ne visos katali
kės susipratę. Žinau kaikurios 
šeimininkės laiko tuos tvirkin
tojus ant burdo. Kai primeni, 
tai jos atsako, kad girdi už
simoka, tai ir gėrai. Neišma
nėlės, o jei tie ištvirkys jūsų 
vaikus, jei vaikai ims jūsų ne
klausyti, šydytis iš jūsų, tai 
ką jūs tuomet darysite. Žiū
rėkit, kad nebūtų pervėlu.

Vystanti šakelė.

HARTFORD, CONN.
Nelinksma žinelė.

8 d. lapkričio susirgo visų 
mylimas klebonas kun, J. Am- 
botas. Daktarai sako, kad nau
joji liga. Nedėlioj, lapkr. 10 
d. mišias laikė kun. Jankaus
kas iš Waterbury. Parapijonai 
laukia greito pagijimo.

Kun. Jankauskas sakėsi, jis 
ką tik atsikėlęs iš tos naujosios 
ligos.

Lapkričio 18 d. prasidėjo pa
rapijos salėj fėrai Tautos Fon
do naudai.

Reporteris.

WESTFIELD, MASS.
Sujudo visi.

Mūsų miestelio gyventojai 
iki šiol buvo atsilikę darbuose 
dėl Lietuvos. Bet kuomet iš
mušė paskutinė valanda, tai 
sujudo taip, kadi pasirįžo visi 
stoti darban. Kiekvienas turės 
prisidėti aukomis.

Visuomeniškame lietuvių 
darbe čia vadovauja gerb. mū
sų klebonas kun. Vasiliauskas 
ir p. Jąroševičia.

Lapkričio 12 d. šio miesto 
gyventojai triukšmingai pami
nėjo karės pasibaigimą. Paro
dose dalyvavo ir lietuviai. Lie
tuviai turėjo dvi nedideles tau
tiškas vėliavas, kurias ant grei
tųjų padarė p. Jaroševičia. 
Mergelė Biruta Jaroševičiukė 
ant greitųjų padarė ženklus. 
Vienoj pusėj skambėjo žodžiai: 
Liberty for all, o antroj pusėj 
Liberty for Lithuanians. Apie 
tai paminėjo ir vietos angliškas 
laikraštis Evening Journal.

Pradeda'judėti ir Westfieldo 
kaimynai. Lapkričio 12 turėjo 
susirinkamą Springfieldo lietu
viai, kur buvo nuvažiavęs p. 
Jaroševičia. Yra viltis, kad 
neatsiliks nes Holyoake’o lie
tuviai, nei Northamptono ir 
kitų mažųjų kolonijų.

Pilekalnis.

WATERBURY, CONN.
“Darbininko” No. 129 p. Bal

tagalvis rašo, kad gerai kad 
Danaitis pranešęs visuomenei 
apie “Keleivio” melus, bet vė
liaus Baltagalvis savo kalbą 
nuveda visai kitur. Pradeda 
apgailestauti, kam p. Danaitis 
eina į kritiką su “Keleivio” 
štabo šmeižikais. Aš čia mė
ginsiu privesti vieną pavyzdį. 
Juk pasaulis žinojo, kad Vo
kietija kariauja be teisybės. 
Tai sulyg Baltagalvio reikėjo 
neatkreipti domos Suvieny
toms Valstijoms į Vokietijos 
neteisybes... Bet Amerika ki
taip pasielgė.

Tai ir mums tik ir lieka jų
jų visą štabą laužti kiek tik ga
lima, kad jau daugiau tokių 
nešvarių korespondencijai ne
galėtų rašinėti.

S. M. Danaitis.
P. S. Dar vienas juokingas 

atsitikimas. Kadangi aš pasi
rašiau po korespondencija savo 
pilną vardą, tai štai ateina pas 
mane vienas bolševikėlis ir 
klausia, ką mes manę padary
ti, jeigu jis būtų mus apšmei
žęs. Aš jam atsakiau, kadi šu
nelio balsas neina į dangų. Po 
tam ir vėl klausia ar patrauksi
me atsakomybėn už šmeižimą. 
Aš am atsakiau, kad taip. Jis 
man atsakė, kad nieko nepada
rysią jam, girdi galįs pabėgti 
kur. Tai gali kiekvienas sprę
sti kiek fenais buvo teisybės, 
kad jau patsai autorius žada 
pabėgti.

S. M. D.

........  .. .........."’IMI- ....

WATERBURY, CONN.

Linksmos žinios susilaukėme - 
po visų ligų, vėl žmonės pra
dėjo jaustis kaip “savi,” visą 
mėnesį viskas buvo uždaryta, 
kad kaip nors užbėgti už akių 
influenzai. Kiek teko sužinoti,' 
tai nelaboji liga pasiėmė sau 
“aukų” iš lietuvių tarpo apie 
150. Ačiū Dievui dabar jau 
pasibaigė ligos ir vėl viskas at
dara, ypač mokyklos, ne tik 
dieninės, bet ir vakarinės. 
Duggan School (Bank str. 
School) yra pavesti diu kamba
riai dėl lietuvių, vienas vy
rams, kitas moterims bei mer. 
ginoms. Mokytojai yra lietu
viai — vyrus mokins K. Luko
šius, moteris p-lė O. M. Stalio- 
naitė.

Šita yra proga, nei vienas 
lietuvis neturi praleisti, nes ži
note kaip yra sunku nemokant 
angliškai. Tad naudokitės iša 
proga, eikite į ‘Duggan school’ 
vakarais, prasideda nuo 7 vai. 
iki 9 vai. vak., panedėliais, u- 
tarninkais, ketvergais ir pėtny- 
čiomis. Jei negalit eiti visus 
keturis vakarus, eikite 3 arba 
2, bet eikite, mokykitės ir pa
gerinkite savo būvį.

Girdėtis kadi mokyklos board 
of education ir dirbtuvės atei
nantį susirinkimą nutars, kad 
kurie nemokės angliškos kal
bos, arba rašyti, bus paleisti iš 
darbo ir negaus darbo, pakol 
neišmoks angliškai.

Viskas yra duodama dykai, 
tik ateikite su blaiviomis sme
genimis.

X.

ROCHESTER, N. Y.
Lapkr. 13 d. L. Vyčiij 93 kp. 

laikė mėnesinį susirinkimą. 
Nariai visai mažai tesilanko ir 
susirinkimai teatsidaro apie 9 
vai. vak. Teatro komitetai — 
p-lė J. Gudeliukė ir J. Šūkis re
zignavo nuo savo vietų.

B—nis reikalavo atšaukimo 
apie jį “Darbininke” No. 114 
tilpusios žinutės. Bet kaip 
kuopa gali atšaukti ne jos var
du rašyta? Dėlto nei nemėgi
no. Mūsų p. B-nis dar gali pa- 
dėkuoti Gedimino Pakalniui už 
tą kad dar jis ne viską tebuvo 
patalpinęs “Darbininke” nes 
p. B-nis dar aršesnes kalbas 
kalbėjo, apart to, “kad mes 
esame sunkiai kunigėlio suvar
žyti.”

Lietuvos Kaimietis.

N0RW00D, MASS.
Šioj kolonijoj visas veikimas 

tarp lietuvių sustojo nuo rug
sėjo pusės ir per visą spalio mė
nesį siautė influenza, mažai iš
liko nesirgę. Vieni lengviau, 
kiti sunkiau ir apie 15 lietu
vių persiskyrė su šiuo pasauliu, 
visi vidutinio amžiaus. Paliko 
daug siratų. Dabar ligai apsi
stojus darbuotis gavo užkvieti- 
mą nuo United War Work 
Compaign, kad prisidėtų lietu
viai rinkti aukas dėl kareivių

Čia lietuviai neturėjo jokio 
komiteto kaslink valdžios pas
kolų. Tat nors veik visi pirko 
bondsų, bet jie vardo jokio 
pas svetimtaučius negavo, nes 
nieks nežino už kiek pirko lie
tuviai, o kitos tautos turėjo 
savo komitetus. Tat šiuo kar
tu lietuviai sukruto, surengė 
porą susirinkimų. Per paskuti
nį kartą 10 d. lapkričio tarp 
vietinių kalbėjo ir du ameri
konai iš Bostono advokatas 
O’Connell ir vietinis advoka
tas Callahan. Nurodinėjo kaip 
yra renkalinga kareiviam au
kos sustiprinimui jų dvasios. 
Priminė, kad jie kariauja ir 
deda savo gyvastis už visų 
tautų laisvę ir už lietuvių. Už
baigus prakalbas, sudainavo ■ 
publika Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po prakalbų išrinkti 
tapo kolektoriai, kurie eis per 
lietuvius ir rinks tam tikslui 
aukas irperduos vietiniam ko
mitetui. Tuomi lietuviai at
liks labai gražų darbą. Toilau 
norvvoodiečiai neturi užmiršti, 
turi sutaupyti kožnas keletą 
dolerių ir paaukuoti išgavimui 
Lietuvai laisvės, nes Kalėdos 
netoli, o dar apie Kalėdų fon
dą nieko nesiruošia. Užtai 
norvvoodiečiai sukruskime.

Darbininkas.

BATAVTA, ILL.
čionai yra apie 30 lietuvių 

šeimynų. Tarpe jų nemažai 
paklydėlių.

Lapkr. 8 d. čia mirė Kotrina 
Plunejienė, 36 metų amžiaus. 
Paliko du vaikeliu ir dvi mer
geles. Ji buvo viena iš pakly
dėlių. Todėl laidojimas labai 
liūdnai ėjo. Nebuvo kam gra
bo nešti. Nei vienas paklydė
lis neatsilankė su patarnavi
mu.

B. Grybas.

WATERBURY, CONN.
Lapkr. 10 d. laikė mėnesinį 

susirinkimą Tautos Fondo 40 
skyr. Mokant mėnesines mo
kestis nariai ir draugijų atsto
vai dėjo penkines ir dešimkes, 
iš kurių yra stambiausi D. Vi- 
čas, LDS. 5 kp. atstovas, kuris 
paklojo su Liberty bonds $150. 
Tuo laiku S. Danaitis pranešė, 
kad jei kuri dr-ja viršys auko
mis LDS. 5 kuopą, tai jis vėl 
aukuos $10.

Valio Waterbury’o dr-jos!, 
Nors ligų skaudžiami, bet Lais
vės Savaitėj jau sudėjo $700. 
Tikim, kad iki Kalėdų da su- 
dėsime kita tiek. v‘

. Tyla. '

UŽSIRAŠYK LAIKRAŠTĮ 
“DARBININKĄ” 

šiandie n a.



YORK, N. Y.------ 1
Čionai buvo L. Vyčių N. Y. i 

ir N. J. apskričio suvažiavimas! 
10 d. lapkričio. Aptarta ganu 
daug naudingų organizacijai ir 
visuomenei dalykų, iš svarbes
niųjų nutarimų kiek pamenu, 
tai išnešimas rezoliucijos ku
rioj užgiriama tvėrimas Lietu
viškos kariuomenės ir pasiry
žimas jon stoti.

Vakare buvo parengtas obo- 
lių balius. Balius buvo nieko 
sau, tik nekurie iš susirinku
siųjų svečių mažai turi rimtu
mo. Nekuriu išvaizda atrodė 
gana rimta, liet apsiėjime daug 
truko.

A. Mažiukas.

PHILADELPHIA, PA.
Aukos.

A. Buivydaitė $10.00.
Po $5.00; M. Vinckunaitė, M. 

Alytaitė, Pr. Krikštanas, E. 
Kubiliauskaitė, St. Žvigaitis, 
P. Turskaitė.

Po $2.00: E. Vilnonienč, K. 
Miklus, kun. I. Zimblis, K. Ma
čiūnas, J. Briedis, Z. Juška, O. 
Šokas, Z. Norkienė, V. Vilio
kus.

Po $1.00: V. Kalmašauskas, 
T. Bernotienė, F. Paškunas, B. 
Puidokienė, A. iMežis, A. Va
lionis, M. Pociūte, O. Mazilian- 
skaitė, F. Janušauskas, A. Ja- 
kulaitė, J. Gaidelis, A. Raziu- 
lis, V. Žarkauskas, J. Narae- 
kas, J. Lileikis, P. Saudargie- 
ne, J. Adomaitis, 
nauskas, M. Šiauliutė. 
nušonienė, l 
V alatkienė, 
Gricevičienė, 
Dumauliutė, 
O. Šiaulienė, 
A. Klišaitė, Z. Bacevičienė, P. 
Sunkaitč, M. Stanaitė, A. Bra- 
sienė, K. Senulis, O. Anule- 
vičienė, A. Birgiuliutė, P. Ste
ponavičienė, T. Marajaniukė, 
M. Bartušytė, E. Gasparavi- 
čienė, M. Navadunskas, A. 
Sakalauskas, E. Zutkavii čenė, 
O. Balionienė, M. Toleikienė, 
M. Šliaupienė, P. Pleinienė, Z. 
Mockienė, K. Stauziutė, O. Gu- 
akiutė, K. Žogaitė, T. Kurkau- 
skienė, K. Kaulenaitė, A. Ba
sanavičienė.

Po 50c.: J. Poškienė, V. Dva- 
reckiutė, P. Seviris, M. Povi- 
lauskienė, M. Budininkvtė, R. 
Toleišienė. B. Galžytė, B. An- 
gaitienė, M. Karlauskiutė, J. 
Grigavičiutė ir Petras Mikalė- 
nas.

$5.00 da pridūrė sekanyčios 
ypatos: P. Mikalojunas $1.00, 
M. Paulauskytė $50c.

Šitos visos aukos sukolektuo- 
ta per netikėtas p. K. Česnulio 
prakalbas, kurios buvo bažny
tinėje salėje ant AVliarton str. 
lapkričio 1 d. vakare. Taip-gi 
T. F. 21 sk. turėjo susirinkimą 
3 du lapkr. ir užsimokėjo mė
nesines — Misiuniukė $2.00, A. 
Kundrote $2, Julė Poškienė $2, 
J. Barauskas $1, P. Krikštanas 
$1, K. Miklas $1, K. Zalbaitč 
$1.25, M. Alytaitė 25c. ir Jonas 
Navickas $3.00. Kun. I. Ziinh- 
lis pridavė iš dėžučių $3.00, P>. 
Kersnauskienė $1.50. Sykiu vi
sos sumos įplaukė $145.08.

Broliai ir sesers, Philadel- 
phiečiai neužmirškite, jog tai 
ne mes vieni tą darbą varom 
ale taip-pat ir kitų kolonijų lie
tuviai darbuojasi. Tai vyrai ir 
sesutės, petys į petį surėmę 
griebkimės kiek galėdami, kad 
ir mes pasirodytume iš mūsų 
T. F. 21 sk. su gausia Kalėdų 
dovana. Tai-gi, kurie da ne
sate davę Kalėdų dovanas į T. 
F., malonėkite ateiti ant susi
rinkimo, kurie atsibūna kiek
vieno menesio pirmą nedėldie- 
nį tuojaus po sumos, bažnyti
nėje salėje ant AVharton st. 
Taip-gi malonėkite ateiti tie, 
kurie jau esate aukavo nema
žiau kaip vieną dolerį viršmi- 
nėtoj kolektoj, tai visi gausite 
stempas sulipytas ant tam tik
rų kortelių su pilnu aprašymu 
ką su jomis bus galima veik- • 
ti.

K. Driža, T. F. 21 sk. rast.

P. Bara- 
i, E. Ja- 

G. Bakanienė, E. 
J. Daunora, O. 

, E. Judeikienė, P. 
B. Paulauskienė, 

, A. Stanevičienė,

Visi “Darbininko” skaity
tojai patapkite budintojais 
miegalių, ragintojais prie au
kų, aiškintojais apie momento 
svarbų.

DARBININKAS

CLEVELAND, OHIO.
L. Vyčių 25 kuopos choras 

lapkr. 15 d. laikė susirinkimą. 
Susirinko 15 choro narių, to
dėl negalėjo laikyti dainų pra
ktikų. Tai p. J. Šeštokas jau
smingai nupiešė, kad reikia at
minti Lietuvos reikalus. Savo 
prakalbėlėj nurodė, kad kiek-j 
vienas lieluvis, kuris turi bent į 
vieną lašą kraujo ir broliškos 
meiles, turi stoti už Lietuvos 
laisvę ir neprigulmybę. Taip
gi atsirado tokūi geraširdžių, 
su didžia auka. Vienas auko
jo $20, kiti po $1.0, išviso $60. 
Katrie nežinojo, kad bus aukos 
renkamos, tai prižadėjo pribū
ti ant lapkr. 22 d. su didžia a- 
municija.

Taip-gi primenu vyčių na
riams, kad. priklausantieji 
prie choro arba norintieji pri
klausyti, tai širdingai meldžia
mi atsilankyti kas pelnyčių 
7:30 vai. vakaro Paulausko sve
tainėje, 25 gatv.

Lapkr. 22 d. Ims rengiamas 
šeimyniškas vakarėlis dėl pa
gerbimo T. F. Kalėdų dovanų 
d a veji].

SCRANTON, PA.
Nei mūs miesto neaplenkė 

baisioji epidemija. Išmirė ar
ti septyniij šimtų žmonių. Tik 
vienų lietuvių išmirė arti šim
to, o daugumus serga. Iš tos 
priežasties turėjo sustoti ir 
Dailės Mylėtojų Choro veiki

amas. Kaip jau buvo “ Darbi- 
'ninke” rašyta, jog rengiama 
statyti operetę “Užburtas ku
nigaikštis” 10 d. spalio. Tai 
negalėjo įvykti iš priežasties 
epidemijos. Ačiū Dievui jau 
dabar sirgimai sumažėjo. Tai
gi išnaujo vėl viskas atidarinė
ta. Ir Dailės Mylėtojų Choras 
uoliai ruošiasi prie perstatymo 
lapkr. 25 d. minėto veikalo. 
Geistina kadi vietiniai lietuviai 
skaitlingai atsilankytų.

Dailės Mylėtojų Choro du 
nariu apsivedė, tai. p-lė T. Gu- 
diniuiė. ir j). Bartkevičius. Šliu- 
bas buvo 10 d. lapkričio lietu
vių katalikų šv. Juozapo baž
nyčioj.

Dailės Mylėtojas.

kitų

Al. B.

L0WELL, MASS.
Šv. Juozapo choras rengia 

milžinišką koncertą, kuris bus 
24 d. lapkričio 1918, nedėlioj 
7 vai. vak. Ašsociat Saloje, 322 
Merrimack st.

Šiame koncerte dalyvaus 4 
chorai, didžiai pagarsėję Nau
joje Anglijoje, susidedanti iš 
200 ypatų ir gerai išlavintas 
dainavime. Apart chorų, bus 
dar garsiausių solisčių — iš 
IVorcester’io p-lė Šaltėniutė, 
geriausia dainininkė Naujoj 
Anglijoj. Dainuos solo ir dau
giaus panelių — iš Lawrenee’o, 
Lowell’io ir kitur. Bus taip- 
pat piano skambinimai, atliks 
p-le A. Juknevičiūtė iš Lawren- 
ce; bus ir kitokių pamargini- 
mų. Viską negalima net nei 
aprašyti Kviečiame visus ant 
šio koncerto, o būsit užganė
dinti. Nesigailėsite nei vienas 
bet džiaugsitės praleidę pui
kiai vakarą. Todėl kas gyvas 
broliai ir seserys, vietiniai ir iš 
apielinkės nepraleiskit tos ge
ros progos.

Užkviečia visus Komitetus.
R. A.

DETROIT, MICH.
Negerai.

Mūsų visuomeniškame gyve
nime ne viskas gerai. Žinoma 
niekur nėra tobulumo, liet pas 
mus negerybių perdaug yra. 
Oi, oi kokių čia dalykėlių gir
disi.

Vyčių veikimas.
Ketverge, lapkr. 14 L. Vyčių 

kuopa laikė susirinkimą. Kai 
smulkesnieji reikalai buvo ap
svarstyti, tai p-lė A. Gustaičiu- 
tė, kuri buvo ingaliota rūpin
tis spaustuvės reikalais prane
šė kadi surinkus $30. Nuo to
lesnio veikimo buvo beatsisa
kanti dėl daromų jai prikai
šiojimų. Medinis dėl jo blogo 
pasielgimo išbrauktas iš kuo
pos. Po to minėta p-lė išnaujo 
žadėjo veikti.

Jaunimui čia veikti vąrgas. 
Viena kad lietuviai išsimėtę po 
visą miestą, o antra tai nete
kome uolaus veikėjo, jaunimo 
mylimo vargonininko p. A. A- 
leksio. Dabartinis vargoninin
kas negana, kad pats niekur 
nepriklauso, bet dar vyčius at
kalbinėja nuo kuopos ir nuo vi
suomenės veikimo.

Dabar visiems Detroito kata
likams negerumas.

Svogūnas.

ryto

HARTFORD, CONN.
Kai dėl Lietuvos laisves, tai 

kas kart lietuvių ūpas kįla. 
Draugijos pirmučiausia pasiro
do. Šv. Jono Evangelisto, vie
na iš seniausių ir didžiausių 
dr-jų Hartforde praeitam susi
rinkime perskaitė laišką nuo 
Tautos Fondo ir nutarė prisi
dėti prie Kalėdinio Fondo. 
Buvo įnešimas aukauti $100.00 
iš kasos; antras įnešimas — su
dėti tą sumą nariams. Galop 
atidėta ant metinio susirinki
mo, kuris įvyks pirmą nedėl- 
dienį gruodžio, kada atsilan- 
kis visi nariai, kurių 300 su- 
virš. Minėta dr-ja visur ir vi
sados prisideda, ypač prie tau
tos reikalų, turi labai puikią 
Lietuvos vėliavą, kuri nesykį 
plevėsavo Hartfordo gatvėmis. 
Kalėdiniu Fondan jau paauka
vo SLRKA. 89 kp. $15, LDS. 
6 kp. nors maža kuopelė auka
vo $20.00. Laukiama iš 
draugijų.

Karės pabaigtuvės.
11 d. lapkr. 3 vai. iš

pradėjo dirbtuvių švilpukai 
staugti ir bažnyčių varpai gau
sti. Pasipylė žmones nuo se
niausių iki mažiausių. Pilnos 
gatvės žmonių. Kiekvienas var
tojo įvairiausių įrankių, ku
rie išduoda kokį balsą ar tren
ksmą. Visų veidai linksmi, it 
ant 10 metų jaunesni. Per 
dieną tęsėsi įvairūs parodavi- 
mai ir maršavimai. Vakare 
buvo formališki apvaikšeioji- 
mai, ir lietuviai neatsiliko. 
Vedėjas buvo A. Mašiotas, J. 
Laučka, J. Busilas ir K. Ta
mošiūnas. Susirinko didžiau
sia būris lietuvių, vyrų, mergi
nų ir moterų, nešini savo pa
rašais, amerikoniškomis ir lie
tuviškomis vėliavomis. Lietu
viai nešė dailiai apvainikavę 
prez. Wilsono paveikslą, kas 
publikai labai patiko, neapsa
kytas šauksmas ir plojimas iš 
publikos , išreiškimui garbės 
pree. Wilsonui. Ant rytojaus 
angliški laikraščiai paminėjo 
lietuvių dalyvavimą.

Bet lietuviai, mes dar nega
lime pilnai džiaugtis pakol ne- 
i šiai mesime Lietuvai neprigul- 
mybės. Tą turime laimėti da
bar arba niekados. Dabar yra 
proga. Broliai ir seserys į dar
bą visi, kaip vienas.

A. J. P.

gali Imti tikras demokratas ir 
kad Imsiančioj laisvoj Lietuvoj 
bus tada tikra demokratija, 
kaip bus pastatyta ant krik
ščioniško pamato. Baigdamas 
prakalbų ragino moksleivius, 
baigusius mokslų grįžti į Lie
tuvą ir vardan krikščionybės 
bei žmoniškumo idealų darbuo
tis viengenčių tarpe.
Prakalboms pasibaigus, cicili- 

kėliai puolėsi su klausimais. 
Klausimai buvo duodami raš
tu. Jų buvo apie kelios dešimt. 
Gerb. kalbėtojas atsakinėjo į 
tuos, kurie turėjo šiokią to
kių svarbų. Daug buvo tokių, 
kurių negalima buvo suprasti 
ko jis klausė. (Tai tau ir stu
dentai.).

Nekurie bolševikai “moky
tojai” matydami, kad jų klau
simai yra atsakinėjami faktais, 
pradėjo gerb. kalbėtojų trukdy
ti, bet vakaro vedėjui subarus, 
aprimo.

Laikas buvo vėlus, tai gerk, 
kalbėtojas nebegalėjo baigti ai
škinti visų klausimų( nors jie 
neturėjo svarbos). Lydimas 
katalikų moksleivių, skubinos 
stotin, kad nepavėlinus trauki
nio.

Gaila, kad gerb. tėvas Ke
mėšis negalėjo ilgiau pas mus 
paviešėti. Ant rytojaus, per 
kuopos valdybų buvo kviestas 
pas universiteto administraci
ją, bet užimtas svarbiais rei
kalais turėjo tų pat vakarų ap
leisti mus.

Valparaisiečiai moksleiviai 
turėjo progų pamatyti ir išgirs
ti jo kalbos, to nenuilstančio 
mūsų tautos veikėjo.

Valparaisiečiai moksleiviai 
kodaugiausia pageidauja pa
našių svečių.

Krikščionis Demokratas.

UŽGANĖDINTI GYVENIMU

IR LINKSMUS.

Mažkraujo,
Išblyškusio veido, 
Pečių skaudėjimo,
Nerviškumo,
Spuoguoto veido,
Blogo vidurių veikimo.

būna tie, katrie pridaboja 
savo vidurius ir gerą 
maisto virškinimą.

Daugelis žmonių neatsiži i Jgdaini ] <<i\o -v e ikato“- stovį 
turi nukentėti dabar nuo sekančiu ligų.

•Skilvio užkietėjimas,
Skausmų viduriuose,
Galvos skaudėjimo,
Baltas liežuvis,
Negardus skonis gerklėje,
Žagsėjimo,
Kraujo netyrumo,

Šios, augščiau paminėtos ligos tankiai atneša liūdnas pa
sekmes, jeigu jų tuojau negy do, tai yra nepasistengia pra
šalinti pirm laiko.

Kožnas vienas turintis au gščiau paminėtą ligos apsireiš
kimu privalo tuojaus užsisaky ti sau dėžutę saldainių PAR- 
TOLA.

PARTOLA greitai ir pasek
mingai reguliuoja maisto virš
kinimų ir valo kraujų. Ji re- 
komenduojasi ir parsiduoda 
didelėse dėžėse, katros kainuo
ja tiktai 1 dol., 6 dėžutės už 5 
dol.

VELTUI
Graži ir naudinga dovanėlė 
kožnain prisiuntusiam užsaky
mų ir pinigus sykiu su tuo pa
garsinimu. Laiškus ir užsaky
mus adresuokite;

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avenue,

New York, N. Y., Dept. L. 4.

Didelis 16-tas Metinis Kepurinis

BALIUS!

WESTFIELD, MASS.
Mažai būdavo matyti iš mūs 

kolonijos žinių. AVestfieldiečiai 
pirma apsidirbo su savo reika
lais; pasistatė gražią bažnyčią, 
įsitaisė vargonus ir dabar jau 
parėjo varpai. Dabar jau pra
deda šturmu Tautos reikalus 
varyti. Tikimės kad savo už
duotį atliksim. Nors mažutė 
kolonija lietuvių, apie pora 
šimtų, o Tautos Fondas pas
kyrė. $200. Mes tikimės sudė
ti $500.

Lapkr. 10 d. L. Vyčių 30 kp. 
pąkčlė klausimą kokią auką 
duos Lietuvai. Kasoje pinigų 
neturėdami, nutarė kolektuoti.

Aukojo kun. K. Vasiliauskas 
$5.00.

Po $3.00: R. N. Baršys, Jon. 
Jaruševičia, B. Greičius.

Po $2.00; M. Mereškiutė, A. 
Larnatavičiute, V. Prėskoms, 
B. Atkočaitis, J. Laibakojis, A. 
Masaitis, V. Bartkus, J. Žola.

Po $1.00: O. Ambrelevičiutč, 
A. Kašėtaitė, A. Atkočaitis, J. 
Makareviče.

Viso vyčiai suaukavo $34. 
Dar ne visi vyčiai buvo susi
rinkę. Turiu pažymėti, kad 
vienas buvo iš choro išbrauk
tas, tai atsisakė nuo vyčių ir 
atsiėmė $2. Šv. Kazimiero dr- 
ja. pamačius, kad vyčiai dau
giau sudėjo, tai iš savo kasos 
paaukavo šimtą doleriu. Bū
tų ir daugiau aukavę, bet ta 
nelaiminga liga ištraukė kele
tą ypatų, kuriems daug reikė
jo išmokėti. Mirė 4 vyrai ir 
dvi moterys. Bet jie sako, kad 
jeigu vyčiai sudės 100 dol., tai 
jie duos dar $100. Yra ir dau
giau dr-jų. T. Fondo skyrius 
nutarė surinkti kuogreieiausia 
ateinančiai taikai $450.00. Jei
gu bus tokia pabaiga kaip pra
džia, tai kaip bematant bus ta 
auka surinkta. Valio Westfiel- 
diečiai!

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos svarbus su

sirinkimas bus 2 d. gruodžio 
1918 m. šv. Pranciškaus para
pijos salėje panedėlio vakare 
7;30 vai. Todėl kviečiu visus 
narius atsilankyti ant viršmi- 
nėto susirinkimo, nes bus ren
kama nauja valdyba dėl atei
nančių metų ir nepamirškite 
atsivesti naujų narni prirašyti 
prie LDS.

I. B. Umpa, Pirmininkas.

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
KUOPOMS.

Justinas žala.

Influenzai užėjus, sustabdė 
nemažai veikimo. Buvome pra
dėję rengtis prie maršruto pra
kalbų. Viskas jau buvo suren
gta, laikas paskirtas, tilt lau
kėme kalbėtojaus. Bet naujai 
ligai išsiplėtojus, buvome pri
versti sustabdyti tą prakilnų 
darbą. Buvo matyti, kad visos 
kuopos labai laukė prakalbų, 
išskiriant tik kelias, kurios jo
kios žinios nedavė.

Mes manome, kad greičiau I 
negalėsime tas prakalbas da
bar surengt, kaip tik po Nau
jų Metų. Tad-gi nenuleiski
te rankų, bet imkitės veikimo, 
kaip tai, atidarykite vakari
nius kursus, rengkite paskai
tas, diskusijas ir tt., kas tik 
darbininkams yra naudinga. 
Taip-gi meldžiu gerbiamųjų 
kuopų iš kalno pradėti reingtis 
prie apskričio suvažiavimo, ku
ris netrukus Ims. Neatsilikite 
nei viena, pradekite ieškoti 
naujų nutarimų. Turint kokį 
reikalą prie raštininkės, kreip
kitės šiuo antrašu:

Ona Černiauskaitė,
63S No. RiversidG St., 
AVaterbury, Conn.

VALPARAISO, IND.
Aplankė mus gerb. svečias.
Lapkričio 8 d. š. m. pas mus 

atsilankė, brangus svečias gerb. 
kun. F. Kemėšis. LRKM. Su
sivienijimo 2-ra kuopa parengė 
gerb. svečiui prakalbas. Pra
kalbos išanksto buvo apgarsin
tos universiteto “auditorium.’ 
Ir ketverge, lapkr. 8 d. 7:30 v. 
vakare, visi lietuviai mokslei
viai susirinko paskirtan kam
barin. Gerb. svečias įžangoj 
savo kalbos išreiškė savo 
džiaugsmą, kad lietuviai la
biau pradeda suprasti verto 
mokslo ir skaitlingai lanko 
mokyklas. Kalbėjo dviejose te
mose. Pirmoj temoj kalbėjo a- 
pie Lietuvos reikalus.

Čia mums gerb. veikėjas aiš
kiausia nurodė: kų lietuviai 
veikė, kad išgavus laisvę Lie
tuvai, kas daugiausia darbuo
jasi, kad paliuosavus Lietuvą 
iš vargios ir tt.

Moksleiviai atidžiai klausėsi 
ir temijo jo kalbą, nes kiekvie
nas žodis' buvo grynas faktas, 
ypatingai “progresyviai’ klau
sosi ausis ištempę. Ant veidų 
matėsi koks tai nepaprastas 
žingeidumas. Kur čia nežin- 
geidaus išgirdę tikrus faktus, 
juk ligšiol jie ir nežinojo, tik
roj šviesoj apie tėvynes Lietu
vos reikalus, skaitydami “Nah- 
jienas” ir kitus tamsius laik
raščius. Matė vien tyčiojimą
si iš Lietuvos ir mūsų veikėjų 
dirbančių už laisvę tėvynės.

Antroj temoj gerb. svečias 
kalbėjo apie grįžimą j Lietuvą. 
Čia cicilikučiams pasidarė kar
šta, kada gerb. kun. Kemėšis 
faktais prirod.o, kokią turės 
naudą Lietuva iš subolševikč- 
jusiii jos sūnų. Gerb. kunigas 
nurodė, kaip reikia savo auk
lėti, norint būti tikru demo
kratiškos draugijos nariu. Fak
tais prirodė, kad bedievis ne-

WORGESTER, MASS. 
Darbininkų Vakaras.

Lapkr. 10 d. buvo surengtas 
labai puikus vakaras LDS. 7 
kuopos. Pirmininkavo J. Vait
kus.

Programas buvo puikiausia 
išpildytas.

Buvo sulošta du veikalai. 
Pirmas “Paskutinį jau kartą”
— Sekantieji atliko šį veikalą: 
Uršulė — Elzbieta Baltrušai- 
čiutė, Jos duktė, Petronėlė — 
Matilda Šukiutė; Jos sūnus, 
Staselis — Juozas Žemaitaitis; 
Kareiviai — Vincas Stankus ir 
J. Svirskis. Antrame veikale 
‘ Aptiekorius” dalyvavo šie ar
tistai: Vaistaitis — J. Svirskis, 
Jonas — V. Stankus, Maryte
— E. Baltrušaičiutė, Policijos 
Viršaitis — J. Miklusis, Advo
katas — J. Monkevičius.

Toliaus sekė dainos. Duetą 
“Mielaširdystė” sudainavo p- 
lė — M. Jankauskaitė ir M. 
Gudukaitė; “Ant marių kraš
to” — P. Puišis ir A. Purvins- 
kas; “Ko vėjai pučia,” solo — 
p-lė O. Oriniutė; “Vai aš pa- 
kirsčiau,” solo — P. Puišis; 
“Prirodino seni žmonės,” solo
— A. Purvinskas; “Ant marių 
krantelio” — J. Kazlauskas. 
Akompaniavo visiems p. A. Z. 
Visminas.

Toliaus sekė kalbos. Pir
miausia kalbėjo apie kares pa
sibaigimą ir Lietuvą gerb. kun. 
J. Jakaitis. Dar kalbėjo kuo
pos pirm. J. Vaitkus užbaigda
mas vakaro programą.

Buvo renkamos aukos į Tau
tos Fondų. Aukavo sekančiai: 

Po $2.00: Jonas Vaitkus, J- 
ir M, Kirminas.

Po $1.00: T. Liutkevičienė, 
M. Daugininkas, J. Vaitkevi
čius. Ant. Šukienė, Ant. Rač
kauskas. J. Bunikis, A. Vismi
nas, A. Stirbis, A. Puninska> 
J. Ulickis, P. Lučkevičitis. K. 
Mažeika, P. Linda, J. Griškiu- 
tė. Viso $18.00; smulkių aukų 
$6.31. Viso labo $24.31.

“Amerikos Lietuvaitė.”

ANSONIA, CONN.
Pranešu visiems LDS. 43 kp. 

nariams, kad bus mėnesinis su
sirinkimas nedėlioję, 24 d. lap
kričio (November) 1918 m. šv. 
Antano bažnytinėje salėje 7 v. 
vakare. Tai-gi malonėkite at
silankyti ant minėto susirinki
mo, nes turim daug svarbių 
reikalų apkalbėti. Taip-gi ne
pamirškite atsivesti naujų na
rių.

Petras Kanapeckas, Pirm.

Rengia
Lietuvos Dukterų Dr-ja po globa Motinos Švč.
Seredoje, Lapkr. 27 d., 1918.

(Prieš Padekavonės dieną) 
Lietuvių Salėje, 

Kampas E ir Silver gatvių, So. Boston, Mass, 
[Pradžia 7-tą vai. vakare, ir trauksis iki 2 vai. nakties.

BALIUS PUIKUS — NET IR KEPURINIS
Įžanga vyrams 50c.; moterims 25c.

Šis balius bus vienai iš gražiausių kiek buvo ligšiol. Už 
gražiausią kepurę bus skiriama dovanos.

1-ma dovana už pirmos rūšies, o antra už antros. 
PASIDABINKITE.

Šokikai pasikaustikite gerai kojas, nes muzikantai sugrį
žę iš karės lauko, kad užtrauks visokius lietuviškus ir angliš
kus šokius, tai net žemė drebės.

Lietuviškos šeimininkės prigamins visokių skaniausių 
valgių. Taip-pat bus ir skanių saldžių gėrimėlių. Skilandžiai 
tai net iš paties KAUNO atvežti.

Pamatysite KAIZERĮ nelaisvėje. )
Visi vietiniai ir apielinkių lietuviai ir lietuvaitės kvie

čiami ateiti į šį nepaprastą kepurinį balių
Širdingai kviečiame KOMITETAS.

DIDELĖS DOVANOS “DARBININKO” 
SKAITYTOJAMS!

Mokinkis Angliškai Namie! Pilnas kursas angliškos kalbos 30 
4ekeijų tiktai ir drauge aplalkys DYKAI visiems metams
DIDEI.J IR LARAI NAUDINGA DARBININKIŠKA LAIKRAŠTĮ 
“DARBININKĄ,” kuris išeina 3 sykius savaitėje: utarninkals, ket- 
vergals ir subatomis. Jeigu norite greitai ir lengvai Išmokti angliš
kai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai mokinkitės savo namuose iš mu
sų sutaisytų lekcijų. Jis yra lengviausias, greičiausias Ir tikriau
sias budus išmokti visų anglų kalbų namie. Jose Ištarimas angliš
kų žodžių ir vertimas lletuviškon kaibon yra paduota taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas išmoksta be vargo. Ant pabaigos 
kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurių mokinys Išrašo ir plrsius- 
čia mums dėl pataisymo. Mes pataisome Ir sugrijžinaine mokiniui. 
Naudokitės šiomis dovanomis.

Pinigus $8.00 siųskite Money Orūer arba registruotame laiške 
sekančiai:

S. P. TANIS,
736-738 West 18-th Str., Chicago, III.

m

Draugijos Temykite!

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kukardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairii; organizaeijij ir susivienijimų. Išdirbu viskų, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbyste yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklų arba šarpų, o mes darbų atliksime 
pagal reikalavimų.

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lavvrence, Mass.



DARBININKAS
_ __A 1_________ .

Vietinės žinios.
L. D. S. 1 KP. SUSIRIN

KIMAS.
Nedėliojo, lapkričio 24 d. šv. 

Petro bažnytinėje Salėje tuo- 
jaus po minios bus nepaprastai 
svarbus mėnesinis susirinki- 
ftias. Į t<i susirinkimą visi na
riai būtinai turite ateiti.

Nepaprastai svarbus momen
tas mums lietuviams, tai Lie
tuvos neprigulmybės klausi- 
siinas. Prie išrišimo to klau
simo visi privalo prisidėti kuo 
galima. doriausias prisidėji
mas dabartiniu laiku, tai aukos 
ant tėvynės aukuro į Kalėdini 
Fondą. Brolau ir sesuo! Ta
vo auka išgelbės Lietuvą ir pa
statys ant krikščioniškai demo
kratiškų pamatų. Neužmiršk, 
eidamas į suisrinkimų atsinešti 
tų dalį kurių esi paskyręs tė
vynės reikalams.

J. Meškauskas, Sekret.

Epidemija grįžta. Bostone 
influenza pradeda atsinaujinti. 
Sveikatos departamentas atsi
šaukia, kad žmonės saugotus. 
Utarninke naujų apsirgimų bu
vo 38, o mirė 6 nuo influenzos 
ir penki nuo plaučių uždegimo.

Patiko. Bostono misijinėj 
bažnyčioj (1545 Tremont St.) 
dabar kas nedeldienis prieš su
mų skambinama varpais “Pul
kim ant kelių.” Ta lietuviš
ka giesmė patiko dvasiškijai ir 
žmonėms. Kai kare pasibaigė, 
tai tais varpais visų talkinin
kų tautų himnai buvo atskam
banti. Buvo atskambinta ir 
“Lietuva Tėvynė mūsų.”

skriaudas! Kodėl nepaaiškino 
už kų suareštavo nieko nekal
tus Lietuvos veikėjus! Kodėl 
nepaaiškino kų Rusijos lietu
viai bolševikai toks Kapsukas 
padarė su Vyriausiųjų Lietuvių 
Taryba, šelpimo komitetais ir 
pabėgėliais grįžtančiais į Lie
tuvę.

Gyrė Rusijos bolševikus.
Turbūt už tai, kad jie ne 

viena kunigą veikėjų nekaltai 
nužudė, kad jie likusių inte
ligentijų sukimšo į kalėjimus 
ir pasodino ant sosto gatvešla- 
vius žydelius, kad jie numari
no iš bado ir išžudė nekaltus 
kūdikius ir senelius, kurie ne
spėjo pabūgti, o jie patys lėba
vo ir krovė tūkstančius.

Iš Džian Bambos nieko ge
resnio ir negalima tikėtis. Ar 
čia senai savo redaguojamame 
šlamšte iš paprasto vaikezo 
padarė kunigų. Iš kokio ats
kalūno vyskupų ir dauginus 
tam' panašių melų atrasime 
kiekviename beveik numeryje, 
tai kų norėti iš pasakyto spy- 
čio. Tai buvo tikroji pliurzė.

Ex.

atminčiai. Kur ir kokiuo lai
ku imsis, bus pranešta susirin
kimuose ir todėl turėtų visi da
lyvauti, kad žinojus. Tikietus 
išanksto galima pasipirkti pas 
visus choro narius ir “Darbi
ninko” Administracijoje. Vi
si turėtų pasipirkti išanksto, 
kad gavus geresnę sėdynę, nes 
tikintai Ims sunumeruoti ir 
jau niekas kitas negalės užim
ti, kuris bus parduotas.

Vienas iš Rengėju

Nedėlioję, gruodžio 22 d. pra
sidės Tautos Fondo “Laisves 
Savaite” ir tą dieną Tautos 
Fondo 11 skyrius rengia milži
nišką vakarėlį su tikslu, kad 
parinkus aukų Lietuvos nepri
gulmybės reikalams.

Dūda.

Subatoje, lapkričio 16 d. į 
“Darbininko” Red. apsilankė 
svečiai kareiviai — Jonas K.

Nedėlioję, gruodžio 29 d. 
7:30 vai. vakare Šv. Petro baž
nytinėje Salėje bus nepapras
tas milžiniškas Koncertas Šv. 
Petro Bažnytinio Choro. Prie 
šio koncerto jau nuo senai ren
giasi ir baigia mokintis daugy
bę įvairių lietuviškų dainelių; 
daugiausia kompozicijos St. 
Šimkaus.

Norinčius dalyvauti išpildy
me programo ir prisirašyti prie 
choro pasiskubinkite, nes pri
ims tik iki Gruodžio 10 d. Taip
gi lapkričio 28 d. š ryto visas 
Choras eis nusiimti paveikslų, 
kuris bus įdėtas išgarsinimui 
koncerto ir kiekvienas turės

Panedėlyje, lapkričio 18 d. 
7:30 vai. vakare buvo mėnesi
nis susirinkimas šv. Jono Ev. 
P. Dr-jos. Tarp kitų svarbių 
nutarimų paskyrė iš kasos $25 
i Kalėdinį Fondų ir nutarė, 
kad ateinančiame susirinkime, 
kuris tik gali dėti] ant tėvynės 
aukuro mažiausia po $5.00, o 
kas galės ir po daugiau. Ši 
draugija yra viena iš didžiau
sių ir prakilniausių So. Bosto
ne.

K.

Nedėlioję, gruodžio 8 d. A.
L. R. K. Moterų Sa-gos 13 kp. 
rengia svarbias prakalbas Mu- 
nicipal Building’e tarpe G ir tl 
gatvių. Bus garsiausi kalbėto
jai ir taip-pat įvairių pamargi- 
nimų.

Tikslas tų prakalbų, tai pa
rinkti aukų į Kalėdinį Fondų. 
Būtinai visi turėtų ateiti į šias 
prakalbas ir atnešti sulig iš
galės aukų tėvynės labui.

B.

“Darbininko” knygyne jau 
galima gauti naujai išleistų 
maldaknvgę “Pulkim ant ke
bų” su visokiais apdarais. Lig 
šiol turėjome tik su drobės ap
darais. Tai viena iš geriausių 
ir tinkamiausių maldaknygių.

KIEK MUSŲ TAUTIEČIAI 
STORULIAI PONAI SALIU-

NININKAI PRISIDEDA 
PRIE IŠGAVIMO LAIS

VĖS TĖVYNEI LIE
TUVAI?

Jie duoda šimtinėmis di- 
džiausiems mūsų priešams len
kams o Lietuvai atiduoda už
nuodytus, suvargusius tėvynai
nius, kurie savo sunkiai uždir
btus centus delei nesusivaldy
mo ir silpnumo savęs palieka 
jo kišeniuje.

Kaip mums praneša, tai 
lapkričio 17 d. Brighton’o len
kų surengtose prakalbose So. 
Bostono saliūnininkas Binstru- 
bas (Timlege) davė Lenkijos 
reikalams $100.00, o jo sūnūs 
po $10.00. O kiek davė Lietu
vos reikalams... Greičiaus nie
ko. O kas palaiko jo tą. nešva
rų biznelį-saliūną? Na-gi lie
tuviai.

Oi vyrai, vyrai, pagalvokite 
ką, darote tokiame svarbiame 
momente!

Išgriaušk.

PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI.

Už smulkius apskelbimus ;r 
paieškojimus kaina:

Už vieną syk}................ 50c.
” tris sykius.......... $1.00

Pinigus siuskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broad’.vay, 
South Boston, Mass.

REIKALINGAS GERAS 
VARGONININKAS.

Turi gerai žinoti muzika, eboro ve
dimų ir būti darbštus. Alga SS5.00 į 
mėnesi ir ieigos. Atsišaukite i 
••D.1ZČB/.V/.VKO" .4Z1.U/A IffK.iCfJ 1. 
2Į2 IT. Brotuluall. So. Boston. Mass.

Paieškau pusbrolio .Teramino Ivičtu- 
š<> ir puseserės Maripmos Kačiušaiič. 
Jeronimus jau 26 metai gyvena Ame- 
rike gi Marijona 11 meili. Paeina is 
Kauno gulk. Rašomu jitiv.. 4 vduokles 
parap., Uvaimskių kaimo. Meldžiu at
sišaukti jų pačių ar kas apie juos ži
no pranešti, nes turiu svarbų reikalų. 

ANTANAS ŽEMAITIS,
S3 Tenth Str., Springfielil, Mass.

Paieškau Kazio Juškio ir Kazio Ba
naičio. Jie abu paeina iš Skirsnemu
nės parapijos. Turiu labai svarbų rei
kalų. Jie patįs arba kas kitas praneš
kite šiuo adresu:

JONAS STASIONAITIS,
347 Elm Vey, Homestead, Pa.

Dabar laikas pirkti naujai 
išleistą maldaknygę “PUL
KIM ANT KELIŲ.”
i

PIRMO k.

DANTISTAS ■>
Dantis išbraukiami irpr’.. -' 
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisui!', si 

naujų išra imu. į

Visą darbą gvarantuojame.il

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston.Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

NedSIlomlu - 
nuo F. vai. ryti' 
Iki 4 vai. vakare, jį

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdynoe Gydo visokias iigan
1-8 P. M. 7-S P.M. PrtaklriA Zeklnlue.

419 Boylstor St , Boston, Mass.

SV. JONO EVA0GELI8TO 
PAŽELPINŽS DR-J08 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Siob#,

4 Levant St., Dorehester, Man,
Telphone: Doreester 6973—

VICE-I’IRM. — Jonas Galinis,
I 20 Wlnfleld St., So. Boston, Maa,
| I PROT. RAST. — Jonas GllneckU,

277 Silver St., So. Boston, Mass.
I II PROT. RAST. — Marijona Brikaite,

Į 210 Silver Str., So. Boston.
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 

230 Flfth St., So. BoBton, Mas«,
I KASIERIUS— Andriejus NaudžiūnaSg
i 16 VVlnfleld St., So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

| J 45 Silver St., So. Boston.
I Draugija laiko susirinkimus kas 
| trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3 :30 vai. po pietų Bažnytinė
je Salėje, So. Boston, Mass. Se
kantis susirinkimas bus lapkričio 17.

Karosus, J. Jokubauskas ir ki
ti iš Ciuup Devens. Jie taip- 
pat dalyvavo šv. Petro para
pijos foruose.

Taip-gi apsilankė svečiai iš 
Worecster, Mass. p. A. Vismi
nas šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkus ir p. Stankus.

f.5

Nepaprastai svarbus, viešas 
A. L. Kareivių Globojimo Dr- 
jos susirinkimas. Ketverge, 
lapkričio 21 d. 8 vai. vakare šv. 
Petro bažnytinėje salėje įvyks 
nepaprastai svarbus susirinki
mas. Bus plačiai išaiškinta 
draugijos tikslas ir jos tolimes
nis veikimas. Taip-gi bus pri
rašinėjami nauji nariai. Mo
kestis į draugiją $1.00 į metus. 
Visus vietinius ir apielinkių 
lietuvius ir lietuvaites kviečia
mi1 dalyvauti-

Taip-gi prašome tų, kurie ne
gales dalyvauti susirinkime sa
vo metinę mokestį arba auką 
tos draugijos reikalams siųsti 
šiuo adresu: A. L. Kareivių GI. 
Dr-ja, 244 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Neužmirškite, kad susirinki
mas bus ketvergo vakare. Ja
me galės dalyvauti ir pašali
niai su patariamu balsu.

Valdyba.

Subatoje, lapkričio 16 d. bu
vo ‘‘Gabijos” vakaras. Per
statė niuzikališką veikalą “Už
burtas Kunigaikštis.” Išėjo vi
dutiniai. Žmonių atsilankė ne
mažinusia.

Buvęs.

Nedėlioję, lapkričio 17 d. 
Lietuvių Salėjo buvo pliurzės 
virėjų prakalbos. Kalbėjo pats 
Džian Bamba apie Lietuvos ne- 
prigulmybę ir Rusijos bolševi
kus. i

Jis nurodinėjo, kad nėra rei
kalo rūpintis Lietuvos nepri- 
gulmybe ir kad lietuviai kata
likai ir tautininkai bereikalo 
renka aukas neprigulmybės 
reikalams. Jis sako, kad Ru
sijos bolševikai jau senai pri
žadėjo Lietuvai neprigultnybę 
ir dabar kuomet kaizeris atsi
žadėjo sosto, Lietuva liko no- 
prigulminga. Rusijos lietuviai 
bolševikai Kapsukas irCo. par
davė Lietuvą, o neprižadejo jai 
neprigulmybę. Kode! nepaaiš
kino apie subirti Rusijos bol
ševikų su kaizeriu Lietuviškojo 
Brastoje? Kodo! jis nepa.niš 
kino, kad Rusijos bolševikai 
atidavė Lietuvą kaizerini be 
jokių atlyginimų už padarytas

PIGUS NAMAI 
IR FARMOS.

Mes liirim daugeli namų. fnrnių, Jotų ir biznių ant GREITO PARDAVI
MO ARBA IŠMAINYMO. Daugybė savininkų minių, formų arba biznių yra 
priversti parduoti greitai už bile kokių prekę ir todėl mes spausdiname didelį 
katalogų pigių NAMŲ ir FAIiMŲ. Kuriuos gulima pirkti pusdykiai užtai, 
kad savininkui įvairių priežnsčių delei yra priversti parduoti greitai. Tėmy- 
kite musų garsinimus: kožno “Darbininko" numery bus keli nauji adresai gar- 
sinnm iš musų BIGIŲ NAMŲ ir FARMŲ KATALOGO.

CAMBRIDGE, MASS.
Nedėliojo, lapkričio 24 d. 6 

vai. vakare, 7 Burleigh St. Sa
lėje bus 10-tos metinės prakal
bos šv. Jono Krikštytojo Drau
gijos. Kalbės du kalbėtojai 
svečiai. Bus L. Buinio orkes
trą ir kitokių pamarginimų. Į 
draugią bus priimami nariai už 
pusę įstojimo. Taip-gi bus ren
kamos aukos į Kalėdinį Fon
dą Lietuvai.

Valdyba.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Kadangi kolonijose atsinau

jino veikimas, tai ir korespon
dencijos gausiai ėmė plauti. 
Dėl vietos stokos daugelio ko
respondencijas turime žymiai 
sutrumpinti. Rašytojai pirvalo 
užtai ne rflstintis, o suprasti 
padėjimą.

Paieškau pažįstamo draugo Domini- 
ko Jezdo Švėkšnos parap. Atsiliepk 
arba kas kitas praneškite šiuo adresu: 

JUOZAS KAIZINAS,
24 Clarkson St., IVorcester, Mass.

Paieškau draugo Jono Žilinsko, Kur
šo gub., Unkštos par., Untenbergių 
vienkiemio. Atvažiavo į Ameriką 1909 
m. Porą metų gyveno Vandergrift, 
I’a., o dabar nežinau kur randasi ir 
ar dar gyvas ar jau mirė. Kas su
teiks tikras žinias arba jo adresą, gaus 
dovaną $5.00.

PETRAS RAGAUSKAS,
P. O. Box 4. Vandergrift, Pa.

Paieškau savo brolio Juozo Berno
to 40 m. amžiaus, paeina iš Kauno 
gub., Skaudvilės parap., Pavartčių kili
mo. Jau 12 metų kaip jis gyvena A- 
merikoje. Apsivedė kaip tik atvažiavo 
Brookiynan. Atsiliepkite arba praneš
kite šiuo adresu:

TEOFILIUS BERNOTAS,
59 Letournaus St., Montreal, Canada.

40. 1 Šeimynos, l'g kambarių namas 
su maudyne, gasais, skalliynėmis ir ga
rų Šildomas. Labai puikioj vietoj, su 
daug žemės. Doreliester'yje. Galima 
lengvai perdirbti ant dviejų šeimynų. 
Prekė S.'iėOe. $500 įmokėti. Raktai ran
dasi musų ofise.

46. 4-ių šeimynų namas su visais pa
togumais ir pinzais, karštu vandeniu 
šildomas, arti Dudiey Street, Dorches- 
teę'yje. Ramios neša $74 ant mėne
sio. Prekė 85300: $1000 reiika įmo
kėti easli.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

JEIGU NEMOKI RAŠYTI 
arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk drukuoja- 

mą mašinėlę (Typwriter).
Karė pasibaigė ir atsidųrys keliai j 

Lietuvą, reikės rašyti daug įvairių laiš
kų ir gavusiems laiškų bus daug leng
vinus perskaityti drukuotų.

Tokios mašinėlės pirmiuus parsiduo- 
davo po $70.00, o dabar parduosime tik 
už $15.18. Kas pirks mašinėlę pridėsi
me dar knygą su nurodymais kaip dirb
ti vertės $1.00.

Pasinaudokite proga, nes visai ant 
trumpo laiko. Kreipkitės tiesiog, laiš
ku arba ypatiškai į

S. S. POCIUS,
207 Harrison Avė., 

Boston, Mass.
207 Harrison Avė.,

Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Artomavlėluą.

122 Bovven St., So. Boston, Mass, 
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,

130 Bovven St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Juozapas Vlnkevlčius,

147 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika,

105 Silver st.. S. Boston. Mass. 
KASIERTUS — Andriejus Zalleckas,

244 D Str., So. Boston. Mass, 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls,

130 Bovven St., So. Boston, Man.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedSldienj 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir dauąiaa 
naujų narių su savim atsivesti.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS iV«. 

VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. AšmenskienS,

359 Fourth St. 
Vice pirm. — P. GiedraičiutS,

103 Sixth St.
Prot. Sekr. — M. MorkūniutS,

12 Lark St.
Fin. Sekr. — A. LukoSevičiutS, 

377a Broadvay, 
Iždininkė — M. MačiuliutS,

42 Silver St.

41. 35 akrai geros žemės. 9 kambarių 
namas su telefonų, nauja kntė. arklys. 
2 karvės, 4 kiaulės, tuzinas vistų, 100 
bušelių bulvių, 4 tonai šieno, daug 
beanzų, komų ir visokių daržovių; 3 
vežimai, 70 obelių ir keletas kitokių 
vaisinių medžių. Tik 12c. kaštuoja nu
važiuoti į dirbtuvę, 15 minutų iki ka
rui, Bridgeivater, Mass. l’rekė $4500.

47. 140 akrų geros žemės, 12 kam
barių namas ir kiti builinlcai: 25 akrai 
miško, 30 nkr. ganyklos, apie 80 akr. 
geros dirbamos žemės, didelis sodnas 
su visokiais vaisiniais medžiais. 13 
karvių, 3 arkliai, 7 kiaulės, apie 150 
vištų, visokie ūkio įrankiai ir maši
nos. Randasi tarpe Friimingliam ir 
Milford. Mass.: 1 mylia iki karo, % 
mylios iki gelžkelio stoties. Preke 
$'.>000; $2000 reikia įmokėti.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!!!
Rengia

Labadrystės Draugija 
Subatoje, Lapkričio 23 d. 1918,

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kampas E ir Silver Sts., 

South Boston, aMss.
Prasidės 7:30 vai. vakare. 

Įžanga maža.
Širdingai kviečia

Komitetas.

RAČIŪNO NAUJI JUDAN
TI PAVEIKSLAI.

Ketvergo ir Petnyčios vakarais, La]). 
21-22 <1(1 Bažnytinėje Salėjo, 20 Wn-

42. 3'į akrų žemės, Stoneham, Mass., 
0 kambarių mintas su visais patogu
mais ir telefonu; vištinyčios dėl 500 
paukščių; kute, puikus sodnas su vi
sokiais vaisiniais medžiais, šį rudenį 
pririnko 45 bačkas obuolių. Laba! 
puikioje aukštoje vietoje. Puikus gy
venimas dėl kiekvieno. Treke $3200.

48. 2-jų šeimynų. 11 kambarių me
dinis namas su maudyne ir gasais, ge
roj vietoj ant Fiftli St., So. Bostone. 
Prekė $2100 ; lengvos išlygos.

verly Str., tVorcester, Mass.
Suimtos ir Nedėlios vakarais, Lapkr. 

23-24 dd. Bažnytinėje Salėje, Nonvooil, 
Mass.

Utarninko ir seredos vakarais, tapk. 
26-27 d. Bažnytinėje Salėje, Cunibridge, 
Mass.

Su pagarba
A. T. llačiunas.

43. 6 kambarių su visais patogumais 
naujas namas, Mattapati, Mass. Prekė 
$2900, $500 Įmokėti.

44. 6-ių familijų. 22 kambarių pui
kus namas su toletais. gasais ir skal- 
bynėmis, šiltas ir šaltas vanduo: vi
duryje miesto, arti prie visko. Randa- 
vojlis už $1144 ant metų. Parsiduoda 
tik ilž $7000 ant lengvų išlygų.

45 3-jų šeimynų, 21 kambarių su vi
sais įtaisais ir piazals. geras namas 
dėl didelės šeimynos, tiktai $500 įneš
ti. Prekė $6500, arti Dudiey St., Rox- 
bury’Je. Savininkas mainys ant 400 ar 
500 akrų formos.

49. 8-ių kambarių namas su gasais ir 
toiletu ant Atliens St., tiktai $600. 
Kam mokėti remias, jeigu galima pa
sipirkti savo namą už tuos pinigus ku
riuos išmokate rendomis

50. 63 akrų farma. 8 kambarių na
mas. baru'ė, vištinyčios. malkinyčia. a- 
pie 50 obelių sodas. Upelis teka per 
formų : 15 minutų eiti iki karų lini
jos. Bridgeivater, Mass. Prekė $4000; 
$1000 reikia įmokėti.

51. 4-rių šeimynų mūrinis narnas su 
maudynėmis ir daug žemės City Voint’e, 
So. Bostone. Vietos užtektinai dėl 
btidtivojimo garage. Prekė $5500; len
gvos išlygos.

Musų Pigių Namų ir Formų Katalogas ir Naujų Metų Kalendorius bus 
duodamos dykai visiems, kurie ieškote pirkti namų, formų, lotų ir biznių. To
dėl visi biedni ir Pagoti, darbininkai ir biznieriai, malonėkite priimti mųsų 
dovaną dykai, kurių mes suteiksim visiems kas tik atsišauks į mušti Agentu-

Lithuanian Agencv
A. Ivaszkevicz, Manager,

staion, Mass.
Tel. S<». Boston 605.

CASH Už LAISVĖS 
BQND’SUS.

Mokėsimo cnsli už Laisvės bond'sus 
■sulig turgaus kainų. Siųsk registruo
tame laiško arba ateik ypatiškai nuo 
7 iki 9 vai. vakare.
1113 Si., lloom 2. N. S. rittsliurah. Pa.

Paieškau brolių Jokūbo ir Jono Ma
kauskų ir Teodoros, Julijos ir k. Ma- 
kauskaičių. Visi gyvena Amerikoje ir 
paeinu gimimu iš Kurtuvėnų parapi
jos, Šiaulių pav. Tų pačių, arba ži
nančių meldžiu pranešti man šiuo ant
rašu :

Sr. PranciUkus Makauskas,
Calie Rio Taneiro 4132, Berlsso, F. C. S. 

Rep. Argentina.

PARSIDUODA
Puiki studija dėl traukimo 

paveikslų, su visais įtaisais. 
Apgyventa daugiausia svetim
taučiais, kaip tai: italais, len
kais, rusais ir lietuviais. Biz
nis puikiai eina. Priežastis 
pardavimo, silpstu ant akių 
sveikatos. Kreipkitės į
“Darbininko” Adm. (J. B.),

244 W. Broadtvay,
So. Boston, Mass.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
kr turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai
ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no kazinet ir gausi vieną di
delį artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti:

J. J. DBIZA,
500 S. 2nd St., Priladelphia, Pa.

BeU Phone Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

Nedeliomu iki 4 po pHtu. <9

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stnkienė.

Maršalka — O. MizgirdienS. , 
Board direktoriai: — M. žiliu* 

kienė, P. VenienS, V. Songailie
nė, A. KasinskaitS ir A. Čižurie- 
nė. f

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Sv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ. 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00. 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT CO. 
P. 0. Box772, Waterbury, Conn.

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Až labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevmninias pilvelio, nuslabiičjinias kraujo, inkstų, nervų ir abelnas spė
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pageliais, nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubežių, 
bet niekur negavau savo sveikatai pngelbos.

’ Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatiz.mo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerui dirbti. 
Kraujas issivnlū. Nervui ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Ileu- 
nintlamas pranyko, diegliai nebelaidė po krutinę. Vidurių rėžimas iš
nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savai
te po buteli Saluturas. Bitelio, ir po 3 inčn. savo paveiksle pamačiau 
toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir 
e«u linksmas ir U>M sykių įlėkavoju Snhitaras mylistų geradėjui ir lin
kiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa
tariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS, ('HCMICAL l.VSTITUTION, J. Baltrėnas, Prof. 
1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ

SPECIALISTO
Mano Stebėtinas Pasisekimas

elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nei>aisau, kad tik pagelbėjus ma-

Ar Tamsta Kenti

DR. KENEALY, Specialistas

.A'

su visokiomis chroniškomis, nervų arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 
patarnavimo

gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimą 
ant tyrinėjimo tų ligų. Toliaus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir prietaisoniis, 
no ligoniams.

kilnumu nervų,
numo plaučių,
kaus matymo, Silpnumo sąnarių, Vot 
skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. 
Tamsta trotiįi savo sveikatą ir pajėgas.
OFISO VALANDOS:— Kasdiena i"><> !) vai. ryto iki S vai. vakare. Nctlėliomis nuo 10 

vai. ryto iki 2 vai. po pietų

Antros durys nuo Gayety Theatre
673 IVASUINGTON ST., netoli Boylston st., Boston, Mass.

silpnumo užpakaJės (nugaros), Užmiršimo, Drebėjimo Širdies, Silp- 
Nerangumo, Sunkiai jaučias, Skausmo galvos, Apsvaigimo, Neaiš- 

tė-ių, Slogą, Lašėjimo į gerklę, Pilvo skausmo, 
šios ir daug kilų yra pirmas persergėjimas, kad

gvarantuojame.il
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