
O

s

“Eublished and diBtribnted under permit (No. 543) autho rized by the Act of October 6, 1917, on file ar the Post Office of Boston, Mass.
By order of the President, A. S. Burleson, Postmaster Gen erai.”

\fc
r-

s

t. p
ų

&

-I M
s?- S

z z;
yb.

' ’ ‘ "L

K

X. ...

'----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes
ti.

— Washington.

“DARBININKO” KAINA.

Tris kartus savaitė .... >3.00
Vieną sykį savaitėje .. ..1.50
Bostono apielinkėje...........4.00
Užruhežyje metams...........4.2f
Vienas numeris 3c
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Svarbios žinios apie Lietuvą Valdžia atleidine-
APIE SUDARYMĄ LIETU- buvo jie jierstatę dabartinę 

VOS LAIKINOSIOS |Tarvba ir ministerija aii.jan- 
VALDŽIOS. |tams kaipo vokiečių šalinin

kus.. Taryba, sužinojus visą 
pavojų jiadarę 21-23 lapkričio 
naują konferene'ją, kuri iš 
naujo parinko 'karybos narius 
ir jiadidino skaitiių iki 50-60 
narių, kad nebūtų užmetimų., 
kad 'karyba yra išrinkta iš vo
kiečiams ištikimų žmon ų. Ta 
parinkta 'karyba, ir ministrui 
kabinetas turės jirivesti, kai
po laikinoji Valdžia, Lis tiivą 
iki Steigiamojo susirinkimo 
vasario mėn. 1919 m. Visi 
lietuviai Didžiosios ir Mažo
sios (nes prūsų lietuviai atsi
skyrė nuo vokiečių išrinkdami 
savo Tarybą, kurios pirminin
ku yra Dr. AV. Gaigalaitis) 
Lietuvos sukruto prieš tokį 
pavojų ir išreiškė, savo užsiti- 
kėjimą laikinai Valdžiai priža
dėdami ją palaikyti ■— doriš
kai ir medžiagiirai. Pirmas 
stojo mūsų didžiai gerbiamas 
J. AL Vyskupas Karevičius su 
savo 150.000 Žemaičių parašų, 
o P<> Jo pasekė ir kiti žemai
čiai.
via i

Paryžiuje, 8-N1T-1918 m.

LLKTLVOS LAIKINOJI 
VALDŽIA.

Vokiečių revoliucija paliuo- 
savo visą Lietuvą iš .vokiečiui 
geležinių pančių. Kaip teko 
skaityti lietuviškus laikraščius 
iš Lietuvos ir taiji girdėti, tai 
jau Lietuvoje yra tikra Laiki
noji Lietuvos Valdžia. Tautos 
“Taryba” Vilniuje pavedė 
prof. Aug. Valdemarui, kaipo 
ministrų pirmininkui, sustaty
ti ministrų kabinetą. Prof. A. 
Valdemaras 9 lapkričio 1918 
m. perstatė Tarybai sekantį 
ministrų kabinetą: 1). Pirmi
ninku ir užrubežinių dalykų 
(laikinai karo arba apsaugos) 
prof. A. Valdemaras; 2). Vi
daus (laik. maitinimo) adv. 
Vladas S’ašinskas (1874 — 45 
metų); 3). Finansų (laik. su
sisiekimo) adv. Martenas Amas 
(1886 -- 34 m.); 4).‘Teisingu
mo— adv. Petras Leonas (1864 
— 55 m.); 5) Švietimo moky
tojas Jonas Yčas (1880 — 39 
m.): 6) Ūkio ir Abilstybinio 
turto agr. AT. Tūbelis (1882 — 
37 tu.). Nėra dar paskirtų: 1) 
susisiekimo; 2) Karo arba ap
saugos; 3) maitinimo ir darbo.

Nors į tą ministeriją neįeina 
krikščionių demokratų atsto
vai, kaipo skaitlingiaus'os 
partijos, teeiaus jie prižadėjo 
palaikyti tą Laikinąją Abddžią 
iki Steigiamojo susirinkimo, 
kuris turi būti vasario mėnesy
je 19’9 metų. Vienj tik bol
ševikai nori griauti laikinąją 
TJetuvos Valdžią. AMsi minis- 
teriai yra tik jodantieji ir at
sako jums Tarybą už savo dar
bus. Išreiškus Tarybai savo 
nepasitenkinimą ministrais, vi
sas kabinetas tuoj atsistatydi
na. Aukščiausią valdžią su
daro Tarybos pirmininkas p. 
A. Smetona su viee-pirm. kun. 
Just. Staugaičiu (rodos antru 
viee-jūrm. yra baronas St. Ši
linga:) :r Sekretorius — rod.s 
agr. Stulginskas). Visa Lie
tuva daugvbėjo telegramų iš
reiškė tai laikinai ALaldžiai sa
vo pilną užeitikėiimą ir palai
kymą. Pabaigoje lapkričio 
m. t Hmm būti porinkimas Ta
rybos ir jmdangintas skaičius. 
Žydai, rodos jau prisideda, 
vien tik l<mkai sjiiriasi. Laiki
noj: valdžia sudaro n.iliciią dėl 
Ivarlius jialaikymo. Nekuriu 
lietuviai užrubežyjo norėjo su
daryti iš liūlių lietuvių Aug- 
ščiaiisinjn Lietuvos valdžią ir 
su im.gelba vokiečių (pir
miausi. o dabar, jm vok’ečių 
rovei i ir.-i’os, su jmgelba 
jautų kariuomenės nori 
versti 'karybą ir ]>a<tatyti 
tojo kabineto min::--* "į'.s ir
rybos jmtys save ir savo žmo
nes. Tani tikslui pasiekt:

Ali- 
nn- 
vie- 
Ta-

s.

BOLŠEVIKAI VEIKIA 
VILNIUJE.

Vokiečių kareiviai iš Vil
niaus atsivežė Varšuvon bolše
vikų plakatų, kurie buvo iš
klijuoti ir išmėtyti Vilniuje. 
Po jais pasirašyta Lenino ir 
Sverdlovo.

avo 
I? tįsi-

ja darbininkes
Permainos vokiečių 

valdžioj.

dzūkai ir tt. Kiti lietu- 
gy vena n tieji užruhežyje, 

l<iek galima buvo, stengiasi 
palaikyti mūsų Lietuvos pir
mą ją valdžią ir perstato, kam 
reikia tų kelių lietuvių judo- 
šišką užmanymą. Tikimos, 
kad prancūzai, anglai ir ame
rikonai, sužinoję apie tikrą 
Lietuvos valdžią, ir kad ta lai
kinoji Lietuvos valdžia yra 
atsidavusi kūnu ir dūšia Lie
tuvai ir yra tikra draugė Ali- 
jantų; juose tik mato išgelbė
jimą Lietuvos, kaipo nepri- 
gulmingos Valstijos pripažins 
Lietuvos neprigulmybę, Laiki
nąją Valdžią ir priims Lietu
vos atstovus savo sostinėse, o 
taipo-gi leis atstovauti Lietu
vos reikalus patiem lietuviams 
taikos tarybose.

Taipogi tikins visa Lietuva, 
kad mūsų broliai lietuviai, ku
rie gyvena Amerikoje, Angli
joje, Brazikjoje, Kanadoje ir 
kitose šalyse paduos ranką do
riniai ir medžiaginiai Laiki
nai Lietuvos Valdžiai; padės 
sutvarkyti ir privesti Ją prie 
miolalinės tikros, pastovios 
valdžios, kuri prasidės Steigia
mu Susirinkimu. Tuos gi lie
tuvius, kurie griaus mūsų Te- i 
vyiFs krmę, atmes snpasi-l 
biamėjiniii ant visados, kaipo 
išdavikus, galvažudžius. Vie- 
nykimės visi, broliai lietuviai 
ir sesutes lietuvės, mūsų Tėvy
nės Saulei betekant!

Iškilimas Lietuvos Sūnus

Kun. Adomas Vilimavičius.
1’. S. Laikinoji Valdžia 

paskyrė Berlinan Lietuvos 
aistru Dr. Šaulį.
Mano antrašas:

A. Vilimoviez,
1 4, rim de Grenel|e.

Paris.

Dlaknt nose skelbiama, jog 
Lietuviu Brastoj padarytos 
taikos sutartys atšaukiamos. 
;.>g pnsLutinin kaizerio aktu 
buvo noras išvaryti iš Berlino 
bolševikų atstovus, jog revo- 
l ucijos Rusijoj ir A’okietijoj 
panaikino padarytas sutartis 
tarp tų tautų, jog laisva Rusi
jos tauta darįs taiką su Ame
rika, Austrija ir A’okietija su- 
lvg Lenino principų, jog Ru
sija, Austrija ir Vokietija tu
ri sudaryti sąjungą, jog Rusi
jos sąjunga nekuomet nepasi
duos anglo-amerikoniškam im
perializmui, jog talkininkų 
darbininkai turį versti 
valdžias susitaikinti su 
jos liaudim.

Antra žinia iš Varšuvos yra 
ta, būk bolševikų jėgos artina
si prie A'ilniaus ir Lietuvos so
stinė galinti pakliūti bolševi
kams. Lenkų valdžia pareika
lavo, kad vokiečių generolai 
Hoffmann ir Falk.enhayn, ku
rie su savo jėgomis stovi tarji 
Lietuvos ir Lenkijos, leisti 
lenkų kariuomenei apginti Aki
nių nuo bolševiku. Lenkai rei
kalauja, kad perkirsti geležin
keliai tarp Lietuvos ir Lenki
jos liūtų sujungti ir kad jais 
butų galima, gabenti lenkų ka
riuomenę į Tjietuvą.

Jei vokiečiai reikalavimo 
neišpildys, tai lenkų kariuo
menė visvien Įmausiantis į 
Lietuvą, nes nenorį, kad bol
ševikai užimtų A'ilnių be ban
dymo jį išgelbėti.

Lenkai tokiu būdu nori su
teikti Lietuvai meškos patar
navimą. Gera lenkams prie
kabe užimti Lietuvą, kad pas
kui ją pavergti sau.

KARĖS DARININKKĖS 
GRĮŽTA NAMON.

Washingtone Išlengva Demo
bilizuojama 100,000 Armija.
Moterų, kares darbininkių 

demobilizacija eina tikrai de
mokratišku keliu.

Alaža mergaite, dirbanti val
džios ofise tolynioje mezgimo 
dirbtuvėje yra po tąja pačia 
kares departniento priežiūra. 
Kantrnktai naikinami ar už
laikomi, kad karės darbinin
kams suteikti progos gyventi. 
Iš kiekvienos valstijos vyrai ir 
moters, kurie atstovauja val
džią telegrafuoja j AVasliingto- 
ną apie industrijos stovį jų a- 
piennkėje, taip kad ją tinka
mai apsaugoti. Didžiosios mo
terų organizacijos, kurios pra
džioje 1917 metų pradėjo ieš
koti motorų karės darbams, 
dabar veikia kiton jmsėn ir 
stengias pasiekti daugiau kai l 
dešimt milijonų savo narių, i- 
dant suteikti pripažinimą tai 
jiačiai karės darbininkei grįž
tančiai is savo gerai atliktojo Daugely valstijų, net ten kur 
darbo. Joms yra stengiamos 
suteikti teisėtą atlyginimą pa
tariant, kad būtų išlaiko pra
nešama apie jų atleidimą ir mo
kama viršum algos, kada ji pa
lieka valdžios darbą. Dabar 
tais dalykais rūpinas kongre
sas tuo laiku kuomet kiti svie
to dalykai laukia. Į kongresą 
yra ineštas Dilins, kad suteik
ti važinėjimo sąlygas, tokias 
pat kaip ir paleidžiamiems ka
reiviams, 100,000 moterų armi
jai, kurios atkeliavo AATasliing- 
tonan iš visų Amerikos dalių, 
kad patarnauti savo šaliai.

Dėdė Šamas oficialiai ir ypa
tiškai prisipažino esąs skolin
gas dviem milijonams su vir
šum moterų, dirbusių kares 
darbuose ir milijonams kitų, 
kurie panorėjo padėti išdirbti 
karės dalykus. Tokie vyrai 
kaip Bernardas Barneli, kurs 
nesenai pasiūlė užmokėti kelio-1 
ne iš savo kišenės visoms mo- snrah<‘l> 
terims, apleidžiančioms karės: mo <a'_ T,^a.,
industrijos biurą, kurio jis vra.mo^er^®’ besidarbuojant, te
noriu. yra užtikrinimu, jog’vi- ^fonuojant į įvairias tolimes- 
suomenė ankščiau ar 
pripažintų ir reikalautų ypa
tingos užuojautos mūsų mote-

PASITRAUKĖ IŠ VAL
DŽIOS.

priklauso pagal jų

ir laivyno karės 
išdirbinio sekcijų

Darbo Departamentas pasku
tiniais devyniais mėnes'ais ge
rai sutvarkyta visoj šaly maši- 
neri jiasiekti karės darbinin
kus jirijiažino moterims lygybę 
koki joms 
skaičiaus.

Armijos 
reikmenų
kasdieniniuose susirinkimuose 
moters turi tas pačias teises, 
kaip ir vyrai Suv. AYilstijų gy
ventojai. Grūmojantis nesuti
kimai nėrimo industrijoj, kame 
dirba beveik 150,000 moterų 
buvo paimti domon taip-pat, 
kaip ir panašus padėjimas vie
nų vyrų darbuose. Nėrinių 
(mezginių) dirbtuvėse, kurio
se' dirbama valdžios darbai 
duodama dvi savaiti darbo po 
pabaigimui karės kontraktų. 
Visos nėrinių dirbtuvės buvo 
tvarkomos, žiūrint iš trijų pu
sių, pamažinti karės išlaidas 

• nejiadarant suiručių dirbtuvė
se ir išsisaugoti nuo industri- 
jalių nesutikimų.

karės reikmenų dirbimo buvo 
dauguma, perkėlimas moterų 
iš karės į ramiųjų laikų darbus 
yra vedamas pačioje valstijoje 
ar netoli nuo valstijos, nesi
kreipiant į AVashingtoną. Oliio 
valstijoj, kur beveik kiekvie
nas industrijos užkampis pri
pildytas dirbtuvėmis, dirban
čiomis karės dalykus, permai
nymas iš vienos industrijos į 
kitą laike praėjusių dvieju sa
vaičių labai spėriai ėjo ir tik 
viena telegrama tebuvo siųsta 
i IVasliingtoną dėl pagelbos.

Daug vietosi? kvotėjai iš Sam
dymo Biuro moterų skyriaus 
buvo pasiųsti j didžiąsias dirb
tuves, iš kurių moters atlei
džiamos nuo darbo. Kitose 
vietose buvo dar daugiau su
irimo tarp darbdavių ir biuro. 
Moteris kvotėjos .prieš jų atlei
dimą išgaudavo ydarbininkių 

su aprašymu ką jos 
“Tada” sako viena

mi-

bolševikai Užplūdo
LENKIJĄ.

Laike Kalėdinių švenčių 
Aūiršavą užplndo bolševikų a- 
gentai. Lenkui valdžia pradė
jo juos areštuoti. Pas suareš- 

jtuotuos'us rasta daug pinigų. 
Jie buvo apsistoję geriausiuo
se koteliuose. Pas keturis a- 
gentus rasta $'25().000 (1.900.- jos prie bolševikiškos Rusijos. 
000 markių). Retas kuris tu- (Bolševikų jėgų štabas veikian- 
rėjo mažiau per milijoną rub-His prieš Lietuvą esąs Dvinske. |jr pj kitu valstijų, 
lių, IBolševikai norį sutraukti 25.-

Pas tuos bolševikui agentus (000 kari'ivių ir tų rokuoja nž- 
rasta pienai apie užėmimą į tektų užimti Vilnių ir Kauną. G- 
Lenkijos ir Lietuvos ir jirijun-: Po to jie mobilizuotų rusus ne- rei];a]avo į Norfolk. Dopewel! 
g:mą tų šalių prie bolševikiš-. laisvins, grįžtančius iš A’o- jr Į. ’ 
kos Rusijos. Pienai be<ą su-: kiotijos ir užiminėtų mažesnius 
daryti užimti Vilnių iv Kauną. ( Lietuvos miestus. 
Užimtuose Lietuvos miesto-j Tokiu būdu nelaimingai Liu
kuose bolševikai išleidžia laik-j tuvai gresia du baisūs priešai Rimui įstaiga visus 
rašč-iūš, kur skelbiama ajiiej -— lenkai ir bolševikai. Dėl darbius

i jirijtmcimą Lietuvos ir Lenku l Lietuvos abu lygiai geri. dirbtuvė

r vėliau neP v:ptas 'r P- mums greitai

rims, karės darbininkėms.

pasiseka surasti vietų toms mo
terims. Tai sunkus darbas, 
bet apsimoka, nes dabar kaip 
mes žinomo, nėra nei vienos 
moters darbininkės Oliio ■vals
tijoj be darbo ir be maisto.”

Panašūs pranešami i ateina
Virginijoj, 

kur Samdymo Biuras skaito
mas buvo, kaijio vyrams įstai
ga, kadangi tūkstančius vyrų

k'i’p.s karės centrus, pasiro
dė dabar, jog ton yra labai 
daug jirogos ir moterims. Vie
na didelė karės reikmenų dir- 

savo už- 
]);i'd<vrū jmdidinimui 
:. Šnekant su savinin-

pasiryžimas
Lietuvą ir kitu?.

A’okietijos raudonieji soeija- 
lislai pasitraukė iš valdžios. 
Raudonųjų ministerių buvo 
trys ir visi pasitraukė.

Dabar A’okietijos valdžios 
vairas yra rankose Kberto, 
Selieidemanno ir Landsbergo. 
Jie yra ramesnieji socijalistai.

Raudonieji jiasitrauke po 
posėdžio, kur dalyvavo minis- 
teriai ir kareivių ir darbinin
kų taryba.

Dabar spėjama, jog ministe
rių kabinetan bus priimti li
beralai.

Ankščiau buvo pranešta, būk 
raudonieji jiasilaikę valdžios 
vairą, bet matyt buvo ant
raip — jie raudonieji visai pa
sitraukė.

Nežinia, kaip toliau klosis 
Vokietijoj. Ar tik nedarys j
kraštuiinieji ginkluoto sukili-|z<>s jeg< 
mo prieš dabartinę valdžią. J pritarimo parlamento valdžia 
Bremene būk jau radikališkie- Į neturi teisės siųsti. O parla- 
ji soc’įalistai ginkluojasi. BetĮmentas susirinks tik sausio 

išleido pro-1viduryje, Dabar estonai krei-

Ramesnieji Berlino socijalis
tai išleido p roki emocijas, kvie
čiančias Berliniečius padaryti 
demonstraciją prieš raudonuo
sius soeijalistus (bolševikus).

ESTONIJOS PADĖJIMAS 
BLOGĖJA.

Viso I’abaltiko, o ypač disto
nijos padėjimus vis eina blo
gyn. Neįstengia sulaikyti bol
ševikų užplūdimo. Vokiečiai 
pasitraukdami iš distonijos ga
beno visas geležinkelių reik
mėmis su savim ir tos šalies 
komu'irkaeija jiakrikdyta. Ant 
nelaimės geležinkelių darbi
ninkai buvo sustreikavę ir ne 
viską išsigabeno. Estonijos 
valdžia kreipėsi į Švedijos 
valdžią talkos. Švedijos val
džia atsakė, jog reikėtų neina- 

o didelės jėgos be

jurininkų taryba 
klemaciją, kurioje skelbia, jog 
palaikys dabartinę valdžią. 
Gi jurininkai, kaip pirmiau 
išrodė, labiau buvo linkę prie 
bolševikų.

pėsi j Finlandiją. Bet ir tai 
šaliai gresia tas pat priešas. 
Be to naminiai bolševikai Fin- 
landijoj daro keblumų val
džiai.

svbė kreipia daugiausiai do
mus, tai linkimas eiti dirbti 
savo apielinkėj, iš kurios dar
bininkės yra kilusios. Jos bu
vo šaukiamos taip svarbiam

ku praėjusią savaitę pasirodė, 
jog jis tik ir nori kad. moters 
jam būtų siunčiamos, 
naujoji dirbtuvė vos tik 
baigta,” jis aiškino. ..... 
pasisekimui aš galiu pradėti I netikėtam darbui, taip kaip ir 
viską iš naujo. Aš turiu dirb- kareiviai iš įvairių gyvenimo 
tuvę, kuri yra moderniška iš | aplinkybių. Nei Darbo Depart- 
visų pusių, neišskiriant nei Rentas, nei Karės reikmenų 
parankumų moterims. Aš ga- darbdavys neturi tos galybės 
liu tuojau priimti 500 mote- kokią turi karės departamen-

‘ ‘ Mano
už-

“ Ačiū

tas, kad demobilizuoti savorų.”
. pajėgas po pat durimis. Dau- Daug kares darbininkių ei-. \ 1 .

■v i-,, • ,, c< < ginusiai buvo remiamos antna 's dirbtuvių bamdvmo , . »T,. , c paprastojo žmogaus supratimoBiuro kvotėjas praneša iš kitos • t , . v . . .. 1 ., ..... , 1 _. . . _ i ir ant viešosios opinijos, idantvalstijos, Alės praėjusiais me- . . .. , ■ , ,1 v . . pasiekti tai, kas buvo pasiek-nesiais turėjome šioje ajnenn-,1 ,• , , • , , J • . •i . -j v . tfi link moterių darbininkių,
eje geiai pac n m i n < aznai gjuro vjr§įnin]<ai prisilaiko tos 

atsiliepti i patriotizmo, kad . • ,
gauti užtektinai moterų dar-; . ’ . . ,. ...? . , • , -±. • ‘ ; moterims, kurios nori dirbti

' L i ar tai ten kur dabar dirba, ar- rvti. /.vilius skmems moterų.1, .. • . ■ , , , ‘ ha ir savo apielmkeje.kar os niekados buvo nedirbu-> 1
sios, taip-pat ir tų, kurios ne-! Geriausia pagelba pasiek- 
dirbo po apsivedimo sako, jog'Ii šiuos sumanymus yra di- 
eisiančios namo nors ant truin-gižiosios moterų organizacijos 
po laiko. Karei viii mylimo-Du ją jiajčga išdirbti viešąją o- 
sios ir moters taiji-pat priguli ' pini.ią. Moterų organizacijos 

| prie tos kleso«. Boto yra ir ki-. savo atsišaukimais į moteris, 
j tų, kurios tik sako, man ne- indmnaujančias ypatingomis 
reikia dirbti už duoną. Manęs industrijos šakomis jirisižadėjo 
čia daugiau nereikia. Tai-gi remti moterų skyrius prie 
aš einu namon. Nors kaiku-' Samdymo B:uro.
rios iš tų moterų ir sugrįš ve-; 
liau, tada bus viskas goriauj 
sutvarkyta ir me> boabejonm PREZ. WILS0N LONDONE, 
turėsimo joms iš daugiau vie-i, , .■ • ■ , , • , • Prez. \\ dson, jierleidos Kalėtu duoti jiasirmkti. biuro mo- , , ,, , 1 , ., * ; oų šventę ironto, atvyko Ang-

ilijon. Londone buvo labai iš-
A ienas džiuginančiu da’ykų kilmingai pasitiktas. Proziden- 

:tp e visą ŠĮ po karini darbiniu- to žmona važiavėo automobi
liu jm1" .u mą. ir į kuri vyriau-, liuj su Anglijos karaliene.

iš visų išgalių gelbėti
prie to raginti.



2 DARBININKAS

Eina iš So. Boslon’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų iv. Juozapo Darbininkų Są
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-0. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Yeariy........................................$3.00
Boston and suburbs ................4.00
6 months .....................................1.50
Foreign countries yeariy ... .4.25

“DARBININKAS,”
342 Broadway, So. Boston, Mass.

SU NAUJAIS METAIS.
Štai ir vėl baigias metai. 

Metai, kurie svieto istorijoj la
bai bus garsūs, nes jie prasidė
ję kruvinais mūšiais kokių pa
saulis buvo negirdėjęs užsibai
gė puolimu vienos pusės ir per
galėjimu kitai. Jie bus žinomi 
pasauliui, kaipo paskutinieji 

. baisiosios karės metai.
Prasideda nauji metai. Jei 

kuomet nors pasaulis ir tikėjos 
ko geresnio sulaukti praside- 
dančais naujais metais, jis nie
kada tiek vilčių neanklėjo, 
kiek šį metų. Svarbiausiu šių 

, metų lūkesniu yra pasaulio tai
ka, politiškas svieto sutvarky
mas, atstatymas sugriautųjų 
ir pavergtųjų viešpatijų, tautų 
ir tautelių. Šiais metais netik 
svieto diplomatai, politikai, bet 
ir kiekvienas žmogus tikisi su
laukti pamato visuotinai pa
saulio ramybei.

Šie prasidedantys nauji me
tai ypatingai daug reikš lietu
viams, netik gyvenantiems tė
vynėje, bet ir čia Amerikoj. 
Mes tikimės šiais metais pare
gėti savo tėvynę — Lietuvą 
tarpe laisvųjų pasaulio šalių, 
tokia, koki ji ištikrųjų turėtų 
būti. Mes tikimės, jog dauge
lis mūsų tautos priešų liks 
prieteliais ir draugais, jog 
mums bus duota progos paro
dyti savo geresnius kultūrin
gumo apsireiškimus ne kieno 
pora kito vairiu, bet savo, kai
po atskiros tautos.

Šie Naujieji Metai atneša ra- , 
mybę mūsų tautai, kiekvienam 
jos nariui ar tai sviete ar tai 
namie gyvenančiam.

Tai-gi su tais Naujais Me- , 
tais mes ir linkime sveikatos, . 
laimės, pasisekimo netik kiek
vienam “Darbininko” skaity
tojui, bet ir visai mūsų tautai, 
kuri dabar atgimus pradeda 
savo naujų gyvenimų!

se, ir savo laboratoriomis, tur
tingumu yra turtingiausiais 
sviete. Jų randas beveik kiek
vienoje valstijoje, ir kaipo už
laikomi valstijos pinigais pa
prastai nuo savo valstijos gy
ventojų mažai tereikalauja ir 
mokėti. Nuo kitų daugiau, bet 
nebrangiau kaip ir mažuose u- 
niversitetuose. Instojant rei
kalaujama visur užbaigimo 
Higli School. Bet priimama 
ir tie, kurie prisirengimo mo
kslų yra kur nors kitur inga- 
vę. Priimama net ir gimnazi
jų mokslas ar tai paliudijimu 
ar kvotimais.

Lietuviai turėtų progos ne
praleisti, ypatingai turėtų tai 
apeiti tiems, kuriems rūpi aug- 
štesnėsės inteligentijos klausi
mas.

Būdami šalyje, kurioje mo
kslas taip lengvai prieinamas 
turėkime sau pareiga juo pasi
naudoti.

Antrasis mokslo pusmetis vi
sose valstijų mokyklose prasi
dės po Naujų Metų.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

KOOPERACIJA.
Namus statant reikia turėti 

planų.’ Namų statytojas nega
li kalinėti vinių vienon vieton 
ir dėti lentas kiton, vesti sie
nas vėl kiton, kaip nepakliu
vo ir tuo tikėtis pastatyti už
baigtus namus. Jis turi dirb
ti pagal pieną.

Taip-pat ir kad pastatyti in
dustriją reikia turėti planus už
brėžtus raiškiais brūkšniais.

Tai-gi Darbo Departamen
tas, kada po karės užsibaigi
ami pradėjo ' statyti ramiem- 
siems laikams industriją, pra
dėjo jai pamatus ant kietos že
mės. Nekalinėjama vinių kur 
tik papuolė, nededama palaidų 
skersinių; nestatoma langų kur 
nepakliūva.

Jis stato namus ant gerų pa
matų — pasitikėjimo, sutiki
mo, ko-operacijos. Taip pasta
tyti namai turi ilgai ir tvirtai 
stovėti. Pasitikėjimas geriau 
kai nepasitikėjimas, jis yra tve
riantis.

Sutikimas geriau, kai vai
dai; jis sujungia krūvon.

Kooperacija geriau, kai pa- 
skyrumas, ji suvienija.

industrija, kuri yra pastaty
ta ant tokio plano tikrai turi 
bujoti.

Bujojanti industrija, reiškia 
bujojančią tautą.Bujojanti tau- 1 
ta, reiškia turtingumą ir 
džiaugsmų visiems žmonėms.

Tauta, kuri vaduojas tais 
principais industrijoj, remiama 
žmonių, kurie formuoja tą in
dustriją koaugščiausiai tik vie
ną kartą teieško pirkliaviečių, 
nes kartą jas suradusios pačios 
pirkliavietės ieško tos tautos 
ir tų žmonių.

Nei viena šalis visoje svieto 
istorijoj neturėjo pasaulio tur
gaviečių taip plačiai atdarytų 
perduoti savo prekes, kaip A- 
merika kad turi šiandieną. Ka
rės 
no, 
jas 
na.

fc®#®®®®®®®®®®®®®®©*®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®*®** 
LAWRENCE, MASS.

Aukos Lietuvai ir abelnas 
lietuvių veikimas.

Čionykščiai lietuviai ir-gi iš
girdo Tėvynės balsą. Gruo
džio 12 buvo surengę prakal
bas. Kalbėjo kareivis Jonas E. 
Karosas, kun. K. Urbonavičius 
ir “Darbininko” administra
torius Antanas F. Kneižis. 
Nors išgamos agitavo neau
kauti, bet žmonės jų nepa
klausė ir dar daugiau aukavo. 
Išviso aukų tą vakarą sudėjo 
$1171.83.

Sekantieji aukavo:
Kun. F. A. Virmauskis $200.00 
,1. Bundulas $100 ir žadė

jo $85.00; viso ..........185.00
Zimaitienė $1.00 ir žadėjo 

$100; viso ...................101.00
A. Urbonaitė............... ..100.00
K. Karsokas .................... 60.00
AI. Buividaitė .................. 50.00

Jonuškaitė .................. 50.00
Grigoraitis žadėjo... .50.00 
Baronas ....................... 25.00
Petronis ................  25.00
Povylionis ...................20.00
Žemięnė .......................10.00

A. Barkauskas ................10.00
A. Šimoniutė ................... 10.00
M. Švitriutė...................   .10.00
K. Stundžius ............ ....10.00
B. Paplauskas...................10.00
I. Umpa ........................... 10.00
J. Zukaitis ........................10.00
M. Trakimienė ................10.00
P. Bereckienė .................. 10.00
A. Janulevičius .............. 10.00
J. Užkurys ....................... 10.00
J. Baniulis......................... 5.00
J. Čebatoriutė ................... 5.00
A. Sideravičius..................5.00
A. Kancevičius.................. 5.00
A. Pupalaidiytė .................. 5.00
P. Kupiutė ........................ 5.00
K. Antanavičius ................5.00
M. Mažaitienė .................. 5.00
O. Snapauskienė ............... 5.00
K. Ruplytė.......................... 5.00
H. Baronas........................... 5.00 :
V. Ambrozevičius ........5.00 ;
A. Mikšys .......................... 5.00 ;
P. Kripaitis ....................... 5.00 '
J. Narinkevičius ................5.00 ,

Gal bus bendras aukų 
rinkimas.

Kun. F. A. Virmauskis pri
tarė projektui surengti bend
ras prakalbas visų trijų fondų 
su ta išlyga, kad kiekviena 
partija turės po vieną kalbėto
ją ir po kiekvieno kalbėtojaus 
kalbos bus renkamos aukos į 
tą fondą, į kurį kiekvienas no
rės aukuoti. Manoma, kad, tas 
pienas atneš daug aukų dėl 
Lietuvos.

Jonas Ąžuolas.

O. 
A.
P.
A.
A.
U.

J. Visauskas .. .................5.00
E. Staloroniutė - Raulusie-

nė.................. ..................5.00
T. Švenčionis .. .................5.00
T. Skusevyčius ................ 5.00
M. Norkūnas .. .................5.00
J. Baubinas ... ................. 5.00
J. A. Norkūnas .................5.00
L. Selickas .... .................5.00
J. Jankauskas ................ 5.00
E. Dovidonienė .................3.00
M. Kibortaitė . ...............2.00
A. Stravinskas ................2.00
J. Vinickas........ ................2.00

LIETUVIAI IR AMERIKOS 
MOKYKLOS.

Daug kartų pasitaiko, jog 
žmogus būdamas ir arti kokio 
nors turto, juo nesinaudoja. 
Kaip tik panašiai ir atsitinka 
su Amerikos lietuviais. Kad 
lietuvių tarpe reikalinga pla
čiau apsišvietus inteligentija 
ypatingai pasirodė šiais lai
kais, kuomet darbo begalės, 
o tinkaim] darbininkų-veikėjų 
trūksta. Amerikiečiai lietu
viai nors ir matė pirmiau sto
ką savo inteligentijos, bet ne
manė, jog taip svarbus daly
kas, kaip ištikrųjų pasirodė. 
Svarbiausiu dalyku buvo — tai 
ingauti amato, profesijos. Tai
gi jaunuomenė ir pasitenkinda
vo vien tik susipažinimu su pa- 
geidauamąja profesija taip sa
kant trumpu keliu. Mes ir ma
tome mūsų jaunuomenę vien 
tik mokyklose Valpara'so typo. 
Peikti nei tų mokyklų, nei mū
sų profesijonalų už tai negali
me. Jie atliko ir atliekia di
delį darbą visuomenės gyveni
me, tečiau dabar jau atėjo lai
kas ir plačiau siekti ir naudo
tis Amerikos universitetais, 
kurių yra nemažas skaičius. Y- 
patingai svarbią rolę turėtų__ _________
lošti valstijiniai universitetai, $27oQO, o vietos* čeverykų pra-

reikalai tas duris atraki- 
sentimentas dabar laiko 

atviras. Bėdos jau praei- 
Sent'mentas nepoilgo bus 

tik atsiminimu. Tečiau Ameri- 
. ka turi laikyti tas duris atvi

ras savo geresnės rūšies prekė
mis.

Amerikos drąsa, Amerikos 
dvasia, turi būti įspausta į A- 
merikos plieną. Amerikos po
būdis turi būti maustas į jos 
audeklus.

Saulė teka Amerikos indus
trijos naujai dienai.

Tos dienos planai turi būti 
ipastalyti ant pasitikėjimo, su
tikimo ir kooperacijos.

M. Treigiutė, M. Pur- 
V. Kavaliauskas, M.

A. Ambraitis, A. 
S. Adomaičiutė, V.

CLEVELAND, OHIO.
Gruodžio 19 d. buvo sureng

tos sandariečių prakalbos. Kal
bėjo Liutkauskas; žmonių bu
vo net 69 ypatos. Tuščiakalbis 
kalbėtojas, išgyrė savo srove, 
vadindamas ją “tautininkų de
mokratų.” Sakė, jie daugiau
sia nuveikę. Apie katalikų vei
kėjų, organizacijų ir visuome
nės nuveiktus darbus, nei puse 
burnos neprisiminė.

Toliaus pirštu badydamas 
sau į kaktą, pasakė: ‘ ‘ Tik mes 
kovojam už Lietuvos laisvę ir 
tik tautininkai yra dideli de
mokratai. ’ ’ Toliaus paprašė 
aukų. Surinkta $61.00. Suma 
begalo maža kaip dėl didelių 
kovotojų už laisvę. Antroje sa
vo kalboje pilnai pasirodė kuo 
esąs. Dergė kun. Bartušką, 
vysk. Karevičių, kun. Kemešį 
ir kitus katalikų veikėjus ir 
visuomenę, išvadindamas mo- 
narehistais, klerikalais, konser- 
vatistais ir kitokiais. Prisimi
nė ir apie bendrą fondą. Girdi 
būt surinkta daugiau aukų, jei
gu eit į vieną fondą. Mat p. 
Liutkauskas seiles rija, maty
damas, kaip jo išniekinti kata
likai šimtinėmis aukauja į Tau
tos Fondą, o jų Neprigulmybės 
Fonde švilpia vėjai.

Liutkauskas gudriai daro, 
kad katalikų veikėjus ir kata
likų visuomenę šmeižia, nieki
na, dergia jau po aukų rinki
mo. Po jo antrojo “spyčiaus” 
taip koktu ir prikla pasidarė, 
kad netik katalikas, o ir pado
rus liberalas būtų šaltas prie 
aukavimo.

Abelnai imant Liutkauskas 
besąs vienas iš nešvariausių 
kalbėtojų. Ir vis-gi toks drįs
ta kalbėti apie bendrą veikimą, 
akvveizdoje gausiausių katali
kų aukų drįsta niekinti katali
kus. Išrodo, kad pas jį jau ne
liko nei krislelio gėdos.

šeimyniškas vakaras.
• L. Vyčių 25 kp. ir Cl. L. Te

atralas Choras rengia bendrą 
šeimynišką vakarėlį dėl savo l 
narių, kuris bus Povilausko 
svetainėje, 31 d. gruodžio lau
kiant Nauji] Metų. Pageidau
jama kad visi nariai šių dviejų 
dailės draugijų atsilankytų. 
Bus gražių pasikalbėjimų ir 
pasilinksminimų.

Žilvitis.

Pijus Butkelis...................50.00
Gasparas Vaškas...............50.00
Jonas Banis.......................50.00
Steponas Briedis..............50.00
Dom. ir A. Siivinai .... 50.00 
Mikas Navickis ...............50.00
Pranas Miežis...................25.00
Jonas Mikoliūnas............20.00
Domininkas Juokša .... 20.00 
Kazys Liatsmanas...........20.00
Jonas Knizas ........... ....10.00
Simanas Maršaitis...........10.00
Marė Babelienė ...............10.00
Povilas Monkus ................5.00
Juozas Kodis...................... 5.00
Petras Adomoms...............5.00
Zofija Lipčienė...................5.00
Tadas Maršaitis ................5.00
Vladas Buteikis ................5.00
Juozas Bezmęnas...............5.00
Antanas Paulikonis...........5.00
Juozas Šomkus...................5.00
Kotrina Bąnielauskaitė . .5.00
Jonas Vaitkus ...................5.00
Juozas Mozūras ................5.00
Petras Tumas ................... 5.00
Ona Klimas ....................... 5.00
Jonas Šilevičius ............... 5.00
Edvardas Petrikas............5.00
Adomas Bundonis ............5.00
Jurgis Dalinkevičius .. . .5.00
Antanas Mitašiūnas...........5.00
Julija Mitašiunienė ...........5.00
Elzbieta Malinauskienė ..5.00
Marijona Babeliutė ......2.00 
Ona Maršaičiutė ................2.00
Uršulė Repšiutė...................3.00
J uozas Tamošaitis ............2.00
Juozas Sprindis ................1.50
Emilija Aluzas...................1.00
Mary Matusaitis................1.00
Zose Maršaičiutė................1.00
Marijonas Šatkus...............1.00
Zigmas Maršaitis..................50

Su smulkioms aukoms tą va
karą buvo $561.51 ir dar turė
jom savo ižde mėnesinių. Tai 
su visu pasiuntėm centran 
$601.22.

Tai bravo <’j esteriečiai lie- 
tuviai katalikai. Jie ir toliaus 
bus pirmose eilėse.

Ten Buvęs, i

WORCESTER, MASS.

Spaudos Dr-ja po Šv. Povilo 
Globa 6 kp. laikė mėnesinį su
sirinkimą šv. Kaz. baž. salėj 
gruodžio 18. Nedaug narių 
tebuvo, bet daug gerų įneši
mų buvo. Pirmiausia dvas. 
vadovas kun. J. J. Jakaitis, 
inešė, kad reikia kolabiausia 
platint katalikišką spaudą. Tai 
viens sumanymas, kad surengt 
spaudos ištisą sausio mėnesį 
rengt prakalbas, rinkt prenu
meratas visiems katalikų laik
raščiams. Nutarė surengti pra
kalbas Kalėdų vakarą. Kalbė
tojas buvo p. Česnulis. Tas vi
sas judėjimas bus iki sausio 26 
d. 1919 m. Po tam buvo ren
kama valdyba ateinantiems 
metams. Pateko sekančios y- 
patos: dvasiškas vadovas kun. 
J. J. Jakaitis, pirm. J. P. Vait
kus, jo pagelb. P. P. Kulvins- 
kas, prot. rašt. C. J. Senkus, 
fin. rašt. J. Slavickas, ižd. O. 
Čirvinskaitė, iždo globėjos M. 
Orinienė ir O. Mačienė ir ant
ras mitingas bus 30 d. gruo
džio 1918 m. ir vakaras užbaig
tas.

Kp. rašt. C. J. Senkus.

tai kokia vpata atvažiuoja iš 
svetimos kolonijos ir renka au
kas mūsų miestelyje. Tai-gi 
per “Suvienytų Organizacijų” 
susirinkimą buvo užprotestuo
ta prieš tokį darbą. Juk čionai 
ant vietos yra susitvėrę T. 
Fondo 105 skyrius ir L. N. 
Fondo 13 skyrius ir šitie sky
riai priima aukas, kad tik bū
tų tiek aukautojų. Tai-gi tos 
ypatos, kurios čionai išgavo 
aukų privalo pagarsinti laik
raščiuose kiek surinko Harri- 
son-Kearny pinigų, nes vietos 
gyventojai nenori savo kredi
tą kitai kolonijai atiduoti.

Taipo-gi susirinkime buvo 
plačiai apkalbėta kaslink vė
liavų, kurios buvo pakabin
tos kareivių stovyklose ir bu
vo pareikalauta atskaitos, bet 
komitetų nebuvo ir atskaita 
neišduota. Tai-gi griežtai bu
vo pareikalauta kad Komitetas 
p. J. Baurušaitis, atsilankytų 
ant sekančio susirinkimo, ku
ris įvyks sausio 14 d. 1919 m. 
L. Ilantmano svetainėje, 8 v. 
vakare ir išduotų pilną atskai
tą, nes jau ir taip gana ilgai 
užtraukė.

Korespondentas.

Klivenčkaitė, A. 
Griškevičius, E. 
J. Jezukevičius, 
P. Tamašauskas,

AUKOS LIETUVAI.

Gruodžio 22 d. Worcesteryje, 
Mass. prakalbose surinkta apie 
$1.500. Kalbėjo oficieras p, 
J. Ramanauskas ir Pranas Gu
das.

Gruodžio 22 Montelloj, Mass. 
L. šimučio prakalbose sudėta 
$1.053.26.

Telegrama pranešta, jog 
Binghamtone, N. Y. surinkta

kurių mokslas stovi taip aug- 
štai pastatytas, kaip ir geriau-__
siuose Europos universitetuo- kim Struckus.

monininkas tą sumą padvigubi
no. Ka bėjo Dr. Bielskis ir

Po $1: M. Marcinoniutė, E. 
Marcinonienė, S. Mockus, A. 
Kevišienė, P. Valenckienė, M. 
Pažeriauskiutė, M. Kaladžiu- 
nas, P. Laučius, M. Abroma
vičius, O. Baronienė, P. Brus- 
kienė, 
vinis,
Meškinis, 
Virbickas, 
Ukočiuniųtė, P. Raznauskas, 
A. Veslavičius, S. Verba, F. 
Frankonis, R. Ainorius, J. 
Kriviutė, T. Jezukevičius, T. 
Jezukevičienė, V. Kriščiūnai
tė, M. Palėciutė, M. Valiac- 
kienė, O. Baubinienė, A. Ber
notaitė, S. 
Dirsė, M. 
Motiejūnas, 
J. Saibut's,
E. Tamašaukienė.

Nepasiganėdinę tuo jie vėl 
surengė vakarėlį gruodžio 19, 
nuo kurio liko gryno pelno 
$43.02. Tų vakarų aukavo se
kantieji:
R. Jurkoniutė $15 ir žadė

jo $5; viso ..................20.00
J. Bundulas......................10.00
Kun. F. A. Virmauskis 5.00 
O. Snapauskienė ...............5.00
M. Mozaitienė ...................1.00
A. Pavil'onis.......................1.00

Bet dar neviskas iš Lavvren- 
ce, nes čionykščiai žmonės, pa
jutę, kad kitos kolionijos 
daug daugiau aukauja, žada 
nepasilikti. Kolektoriai eis 
per stubas rinkdami aukas. Ti- 
k:si, kad Lavvrence nors tris 
tūkstančius sudės.

CHESTER, PA.

Gruodžio 15 d. buvo sureng
tos prakalbos T. F. 17 skyriaus 
airių svetainėj. Kalbėjo p. L. 
Šimutis. Labai pavyko Clies- 
teriečiams surinkti aukų. Sudė
jome $601.22.

Gruodžio 7 d. buvo surengę 
prakalbas TMD. ir SLA. 134 
kuopa ir buvo užsikvietę kalbė
toją liberalą iš Brooklyno, 
“Vienybės Lietuvninkų” re
daktorių. Žmogelis kaip pra
dėjo kalbėti, tai kilo bolševi
kų gauja su nešvariomis burno
mis ir išvaikė, neleido kalbėti. 
Taip-gi tie naminiai priešai bu
vo prisirengę ir ant viršminė- 
tos dienos. Ale kur tau. Su 
katalikais visai kitaip stojos. 
T. F. valdyba nesnaudė, žino 
kaip su naminiais priešais ap
sidirbti. Net buvo užsiregistra
vę miesto valdžios ofise, kad 
kįlant bolševikų gaujai būt ga
lima veiklaus sutalpinti į be
langę. Bet ir to nereikėjo, nes 
vienų katalikų buvo išvaryti 
laukan iš svetainės kaip mu
lai.

Vardai aukavusiųjų: ■
Juozas Šatkus

B. 
R. 
A.

atsilankė1 
Aptarta 

daug dalykų dėl labo LDS. 
Išrinkta šešių narių komisija, 
kurie darbuosis surengti vaka
rus ir kitas naudingas pramo
gas.

Pasirodė, kad du LDS. na
riu iš mūsų kuopos tapo pa
kirsta giltinės influenzos, bū
tent M. Mikelionis ir P. Rėk
laitis. Lai būna lengva jiems 
šios šalies žemelė.

Mūsų kuopa iš pradžių pasi
rodė labai puikiai, prakilniai. 
Matyt suprato LDS. tikslą. 
Tečiaus, paskutiniais laikais, 
nežinia iš kokios priežasties — 
turbūt influenzos — nekurie 
nariai labai aptingo, apmigo 

(saldžiuoju apsileidimo miegu 
ir nežinia ką sapnuoja. Ant 
susirinkimų nepasistengia atei
ti pasiaiškinti ir savo sapnų 
išreikšti. Ne kas jie per dar
bininkai. Bet netrūksta mums 
ir prakilnios dvasios darbinin
kų, kurie nuolatos dirba, vei
kia ir atsižymi savo tikros 
garbės vertais darbais. Ant 
jų pasižiūrėję stoja eilėn dar
bininkų ir daugiau tokių veik
lių prakilnios dvasios vyrų, 
kurie tikrai sustiprina visos 
kuopos dvasią. Tokių vyrų 
atsirado ir prisirašė prie vie
tinės LDS. kuopos šį mėnesį 
net aštuoni. Jie yra — J. Alen- 
skis, F. Dulkis, J. B. Mikelio
nis,'' F. Mikelionis, J. Marke
lis, I). Steponauskas, K. Šu- 
pienis, J. Vailionis.

K. Vaisieta, rašt.

DU BOIS, PA.
Gruodžio 1 d. vietinė LDS. 

55 kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Narių 
pusėtinas skaitlį iv

WORCESTER, MASS.
Šv. Kazimiero parapijos cho

ras laikė metinį susirinkimų 
gruodžio 13 d. Išrinkta nau
ja valdyba sekantiems merams. 
Pirm. A. Purvinskas, pageli). 
Alesoniutė, rašt. EI. Baltrušai- 
tė, kasierius A. Visminas, 
knygtvarkis J. Žemaitaitis. T 
susirinkimų buvo atsilankęs ir 
kun. J. Čaplikas, kuris davė 
chorui daug naudingų patari
mų. Ta-p-gi pagyrė chorų, 
kad puikiai pagiedojo laike 40 
valandų atlaidi]. Sakė, kad 
choras nustebinęs visus kuni
gus kurių labai daug buvo.

5200 Worcesterietis.

ST. LOUIS, MO.
Vyčiai pirmutiniai aukauja 

Lietuvai.
Vietos T. F. skyrius 68 ga

vo iš centro paliepimą surink
ti aukų St. Louis’e $100. Bet 
vėliaus prisiųsta žinia, kadi 
reikės surinkti penkis (5) kar
tus daugiau. Iš pradžios ma
nyta, kad čia nebus galima 
tiek surinkti, tačiaus gerų tė
vynainių randasi ir čia. Vyčiai 
buvo pirmutiniai aukauti. Vy
čių 80-tos kuopos susirinkime 
gruodžio 1 d. ir vėliaus kuo
pos nariai sudėjo $59.00. Au
kavo šie:

Kazukaitis ...................10.00
Subotis...........................10.00
Kazukaitis ................... 10.00
Simanavičius...................5.00
Živaitis ...........................5.00
Živaitienė .......................5.00
Sklenikas .......................5.00

įPr. Ražaitis ........................1.00
K. Vuosaitis ........■............. 1.00
J. Bartuška...........................1.00

Po mažiau aukavo P. Litmo- 
niutė, J. Ližaičiutė ir Br. Raš- 
kevieiutė. Viso sudėta $59.00. 
Nuo pirmiau surinkta 25. Viso 
$84.00. Pasiunčiama visoms 
draugijoms prašymai aukauti 
dėl Lietuvos. Ir vėliau bus ei
nama per stubas, rengiama va
karėliai, ir tt. Lietuviai ir 
lietuvaitės subruskite gelbėti 
tėvynę, dabar tai didžiausia 
proga tėvynei Lietuvai pasi
tarnauti.

CHICAGO, ILL.
Garsus Lietuvos Vyčių Chi- • 

cagos Apskričio Choras, kuris 
gyvuoja jau treti metai, yra 
surengęs daug gražių koncer
tų. Pereitų metų pastatė kele
tą kartų didelį veikalą “Kan
tatų Broliai.”

Šį metą choras, matydamas 
kas kart augančių spėką, pra
dėjo mokinties gražų veikalą 
“Karnevilio Varpai” (opera). 
Choras visas pastangas deda, 
kad ir šitų pastačius kotinka- 
miausia. Dailės mylėtojai vy
čiai, chorą remia ir nėra abe
jonės, kad tas gerai pasiseks. 
“Karnevilio Varpai” yra la
bai gražus veikalas.

Nemunėlis.

K.

A. živaitis,
T. F. Skyriaus 68 rašt.

LIETUVOS VYČIŲ CONN. 
APSKR. KUOPŲ ATIDAI.
Sulyg VII suvažiavimo nuta

rimų, šiomis dienomis Apskri
čio Raštininkė išsiuntinėjo į vi
sas kuopas naujai pagamintas 
statistikos blankas, į kurias 
.malonės gerb. kuopos atkreip
ti atidų. Būtų patartina, kad 
metiniuose susirinkimuose at- 
sakinėtumet į visus klausimus 
kuoaiškiausiai. Susivažiavimas 
įvyks vasario mėnesyj. Bus 
reikalaunama iš kožnos kuopos 
delegatų sugrąžinimo blankos, 
iš kurios bus matoma, ką kuo
pa nuveikė per 1918 metus.

Su godone L. Vyčių Conn. 
Apskričio Pirmininkas

J. J. šaučiunas.
P. S. Susivažiavimo vietų ir 

laikų paskelbsiu vėliaus. J. J. Š.

ATHOL, MASS. 

Pranešimas.

Šiuomi pranešam visiems 
Aušros Vartų M. D. Draugys
tės nariam, kad susirinkimas 
įvyks nedėlioję 5 d. sausio 
(Dec.) 1:30 vai. po pietų. Šis 
susirinkimas bus metinis, ant 
kurio visi nariai turėtų ateiti 
po bausme. Taip-gi nauji na
riai galės prisirašyti į draugys
tę ir užsimokėti. Bet mėnesi
nės duoklės bus imamos nuo vi
sų utarninko vakare 7:30 vai. 
Iš kitų miestų atvažiavę galės 
užsimokėti nedėlioję.

Čia turiu dar priminti Vi
siems kurie dar nepriguli į šią 
draugystę, kad prisirašytumė
te, nes viena iš geriausių dr- 
jų. Nariams pašalpą išmoka. smagiau, 
lygiai $7.00 į savaitę ir pomir
tinės $150 iš kasos. Ši drau
gija duoda kiekvienam nariui 
uždyką gerinusį Amerikoje 
laikraštį “Darbininką” per vi
sus metus. Tai-gi nepraleiski
te tos progos nei vienas — ne
sigailėsite būdamas tos drau
gijos nariu.

Jonas P. Andriliunas, 
Pirmininkas.

KEARNEY IR HARISON. 
N. J.

‘‘ Suvienytų Organizacijų’' 
mėnesiniame susirinkime buvo 
daug svarbaus apkalbėta, buvo 
nutarta surengti forus, kada 
bus patogus laikas.

Toliaus buvo pranešta, kad

KAREIVIO LAIŠKAS. 
Mieli broliai ir sesers 
lietuviai:—

Šiuomi pranešu, kad aš An
tanas Kivita tarnaudamas Dė
dei Šamui esu svetimoj šalyj. 
Negalėdamas gauti lietuviškų 
laikraščių ir neturėdamas su 
kuom kalbėti lietuviškai labai 
nesmagu. Čia kur aš tarnau
ju nėra nei vieno lietuvio, tad 
kreipiuosi per “Darbininką į 
savo draugus, drauges, pažįs
tamus, idant neužmirštumet 
savo brolio lietuvio, kursai bū
damas laisvas laisvoj šalyj dir
bo Lietuvos labui. Prašau ra
šyti man ir prisiųsti šį tų skai
tyti ai1 knygų ar laikraščių lie
tuviškų, tai man pasidarys 

. Turėdamas lietuviš
kų laikraščių ar knygų bus 
man smagiau. Neturėdamas 
su kuom lietuviškai kalbėti, 
nors galėsiu skaityti. Meldžiu 
neužmirškit manęs.

Aš esu meistras. Dirbu prie 
taisymo anuotų ir kulkosvai
džių. Esu prie fronto. Esu 
visai sveikas, tik nesmagu, 
kad nėra su kuom nei žodelio 
tarti lietuviškai. Patarnausite 
nors tuo, kad atsiusite pers
imi t vt u laikraščiu ar knyge
lių. '

Linkiu viso labo visiems 
mano žinantiems. Rašykite 
šiuo adresu:

Pvt. Anthony Kivita, 
Mobile Ordnance Repair slmp 

4-th Corps Artilery Park 
Ameriean E. F. France.
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LINDEN, N. 3.
Moterą Sų-gos kuopa.

Siame miestelyje mažas bū
relis lietuvių, bet jie yra su 
gerais norais ir pažįsta organi
zuotą. gyvenimą. Štai linksma 
naujiena iš mūsų miestelio — 
susitvėrė nauja kuopelė, A. L. 
R. K. Mot. Sų-gos 53 kp. Trok
štančios suorganizuoti šioj ko
lonijoj kuopų buvo p-nia Ag. 
Liudvinaitiene, p-nia A. Tvas- 
kienė ir p-nia O. Butkevičienė. 
Jos stengėsi sukviesti visas 
Lindeno moteris į susirinkimų. 
Moterų atsilankė ir prisirašė 
su mielu noru. Bet kurios ne
atsilankė tų syk, tegul prisi
rašys kitų kartų. Kuopa su
tverta iš 8 narių. Susirašė šios 
ypatos — Ag. Liudvinaitiene, 
A. Tvaskienė, O. Butkevičie
nė, T. Budrevičienė, M. Kaza
kevičienė, Vik. Mačiuliutė, O. 
Tratulienė, J. Polienė. Val

dyba išrinkta iš šių ypatų: A. 
Tvaskienė pirm., Ag. Liudvi- 
naitienė fin. rast., A. Ęazake- 
vičienė iždininkė.

Linkima naujai kuopelei pa
sekmingai bujoti.

Lai gyvuoja Lindenietės ka
talikės.

Titilvikas,

MONTREAL, CANADA,
Šis mėnesis pas mus labai 

triukšmingas. Ne tiek žmonės 
rūpinasi aukų rinkimu dėl iš- 
liuosavimo tėvynės, kiek pa
kėlimu savo neužpelnytos gar
bės. Mat pas mus atžagarei
vių veikėjų kaip ir nėra, jeigu 
koks ir rastųsi, tai tas netur 
laiko, turi kliube bačkutes 
raičiot. Katalikų veikėjai la
bai darbuojasi vienybėje su 
vietiniu klebonu. Jų dėka da
bar yra renkama aukos į Tau
tos Fondų. Pasekmes to dar

bo paskelbsime vėliau, nes 29 
d. gruodžio rengiamas koncer
tas, kur bus užbaigtas aukų 
rinkimas, Katalikiškos dr-jos 
labai atjautė Tėvynės reikalus, 
o tuo tarpu “tautiškos” neiš
girsta Tėvynės vaitojimo. Pir
mų puikų žingsnį padarė dr-ja 
šv. Kazimiero, paklodama šim
tinę, antrų šimtinę paklojo 
dr-ja Šv. Onos, trečia šimtinė 
pripuolė dr-jai šv. Jono Ev., 
bet vos išspaudė 25 dol. Iš pa
starosios nėra kųz nei norėt, 
nes jos vadovai užislipę ant 
steidžiaus apuoko giesmes 
gieda. Žinoma ir nekurie na
riai jiems padeda. Viršuj pa
minėjau apie garbės užsipelny- 
mų. Mat šį mėnesį buvo visų 
dr-jų valdybų rinkimai. Žino
ma katalikai savo kandidatus 
statė o... kaip čia mes juos 
vadinam apuokai savo. Šv. Ka
zimiero dr-joj katalikų viršus

buvo, nes išrinko gerų katali
kų ir žymų veikėjų į pirminin
kus, o kitų pašelpinių dr-jų 
vyrų ir moterų sostus užėmė 
tie paukštukai, kurie teisy
bės ir dienos šviesos bijosi. To
kiu tai būdu žmonės ieško sau 
garbės ir su savo šaika tem
dina žmonių akis ir protų. Jei
gu aš kalbu neteisybę, ir visi 
esame gerai katalikais ir tėvy
nainiais, o ne apuokais, tai ko
dėl tie paukštukai nededa ant 
tėvynės aukuro nei vieno cen
to patys, o da ir kitus atkal
binėja. Aiškiai matosi, kad 
mes ne visi esam kataliaki ir 
ne visiems rūpi mūsų tėvynė.

V. Patrijotas.

Nauji Metai. Kentėjimas
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Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius)
Priėmimo ralandoa:
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Lietuvių Darbininkų

Kalendorius
>

= 1919 m. 
Bus Gatavas į

I . •

Prieš pat Naujus Metus. Užsisakyk dabar, 
kad gautum ant 1919* m.

Kaina 25 centai.
» -

L. Dė S. nariai, kurie bus pilnai užsimokeje savo 
duokles gaus Kalendorių dykai. f

*

z

Įsigyk maldaknygę, ku
rioje būtų visos reikalin
giausios maldos ir giesmės 
ir kad būtų paranki nešio
tis kišenėje.

Tolei maldaknygė yra

4z

*

“Pulkim ant kelių”
Atspauzdinta ant plonos po-darais auksuotais ir raudonais 

pi eros ir apdaryta gražiai skraštai s.
minkštais drobes ii’ skūros ap-' Parsiduoda nuo $1.50 iki

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Gaunamos “Darbininke”

Skaityk “Darbininką” — žinosi kas dedasi tevyneje 
ir visame pasaulyje . Žinok, kad “Darbininkas” eina 

3 sykius į savaitę ir metams kainuoja $3.00, vienas nu
meris 3 centai. Apdovanok savo draugą arba ppažsta- 

mą laikraščiu “Darbininku”.
Buk platintoju laikraščio “Darbininko”.

Adresuok

“Darbininkas”
| 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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— Nauji metai — senos bė
dos ir seni vargai, Ž tarė Pus
kepalių Baltrus ir išsitraukęs 
iš kišenės statukę pypkę, pri
sikimšo su nykščio galu iš 
bliozės pilnų pypkę tabako, už
sidegė ir pradėjo kaip senis 
traukti į savę dūmus ir pas
kui pro dantis leido juos taip, 
kaip nelyginant kokių kodylų 
smilkalų, skaniausi kvapsnį; 
nei čiaudė, nei kosėjo, tik 
laiks nuo laiko kaip geras ba
joras nusispiauja ant žemės ir 
viskas; rodos taip ir turi bū
ti.

— Nauji Metai. Didelio čia 
daikto. Noriu geriu, noriu ne
geriu, o jūs chamai, panie te- 
go, tylėkit. Visa Nepraust- 
burnių akalica žino, kad aš, 
panie tego, bajoras. Mano 
tėvas prie jo didybės pono Pše- 
krevskio buvo trejetų metų už 
šuninio pagelbininkų, o mano 
ntotina, panie tego, iš Jed- 
nodivarcų, kaip jos motinos 
pravardė, tai net nei nežinau, 
bet nei nereikia — vistiek ma
no gįslose bajoriškai šlecliec- 
kas kraujas, polskas kraujas, 
plaukia, o jūs chamai litvinai 
panie tego...

— Kų čia tas susnapaliokis 
pliauškia, duot spriktų į pa
nosę, už pakarpos ir lauk iš 
aludės, juk jau jis priteršė be- 
spiaudydamas visų aslų ir dū
mų tiek prirūkė, kaip gero ba
joro seklyčioje.

— O tau panie tego eo do te
go, kad aš rūkau tai savo, ne 
tavo, nenori, tai bajoriškų 
dūmų neryk, asla netinka, tai 
užsimerk ir nežiūrėk, o aš pa
nie tego apšviestas polskas ba
joras, o tu chamie milč.

— Jurgi, ar-gi tu ir duosi 
tam šunbajoriui vambryt, 
griebk vienų per marmūzę, 
kad jo akyse pasirodytų pro
tėviai iŠ baudžiavos laikų, o su 
kita už kalnieriaus ir išmesk 
per diuris lauk, kad geriems 
žmonėms nelystų į akis nei o- 
ro nesmardytų.

— Aš jam taip padaryčiau, 
bet nenoriu susiteršti rankos, 
jūk žiūrėk burnos nesiprausęs 
turbūt dar nuo pernykščiij me
tu ir sprandas juodas nuo pol- 
ščiaus metų.

— Tikriausias typas lenkba- 
jorio iš Sdskų okalicos.

— Ui vyrai, ka mjum pykt, 
kam jum pravardžiuot. Kiau
lės dar labiau smirdi, — o žy
dai jam nieko nesako ir jūs 
pro tokį ponų galite nosį užsi
kimšę praeiti ir gana...

— Cha, cha, cha... — tai 
pasakė. Juk jo tėvas žmones 
plakė, -žmogų ant šuns mai
nė...

— Oi, vai... dideilo čia daik
to. .. Kas buvo tai buvo, dau
giaus taip nebu... Nauji me
tai, nauji papročiai, nauji 
žmonės, nauja mada.

— O smarvė vis ta pati. 
Pirma bajoras smirdėjo, nes 
ka'lį lupo, o dabar smirdi, 
kad nusigyvenęs, apsileidęs ir 
tarsi nevaromas iš pupų.

— Taip jam Dievas baudžia 
už senovės nuodėmes...

— O jie bet-gi savo fanabe
rijos nemeta ir gana... 
t-— Dėlto, kad kvaili...

*

— Nauji metai naujos bėdos. 
Kas nedirba nei pin:gų neturi, 
kad ir čia Amerikoje.

— Bet ka> dirba ir tas netu
ri jeigu jų taupyt nemoka.

—- Ir-gi gudruolius pasakė.
— Kaip čia sutaupysi?
Mėsos kaina trilinka, duo

nos dviguba, už viskų mokėk 
ir mokėk, ir dar mokėdamas 
džiaugkis, kad daugiau ne
prašo, nes jeigu užsiprašytų, 
tai ir tuos turėtumei užmokėti, 
tai ir gyvenk žmogus kaip gy
venas. .. Gimė — mokėk, mi
rė — mokėk, susirgo — mo
kėk. .. Nori valgyt — mokėk, 
nenori būt nuogas — mokėk, 
nor: kad nesušaltum — mokėk, 
nori išsigerti ir ten mokėk, 
taip ir laikyk rankų į kišenių 
Įkišęs. Gerai, jei dar esi ne
vedęs, vienstypis, bet jei tu
ri Dievo dovanos šeimynėlę su-

sidedančių iš keletos burnelių 
ir nori visų pavalgydyti, ap
rengti, tai tėvai krapštyk pa
kaušį ir suk smegeninę ne juo
kais. ..

Jonas turėjo pačių, du sūnų 
ir dvi dukteri, iš kurių patsai 
visų vyriausia # teturėję vos 
dvylikų metų sukakęs, o pati 
jauniųjauniausia dukrelė vos- 
-vos suspėjo užgimti paskuti
nę valandų praeitų metų. Jei 
būtų bent kokių minutų kitų 
pavėlavusi, tai jau būtų bu
vusi visų amžių vienais metais 
jaunesnė, o merginoms tas y- 
ra ne prošalį, žinoma, toms, 
kurios nepasiskubina tinkamu 
laiku ištekėti ir pradeda prie 
Viešpaties metelių artintis ar
ba net ir pergyvena...

Jonas jau ir be tos jauniau
sios, “Dievo dovanos” kaip 
tik galus su galais tesudurda- 
vo, o čia prisidėjo iškaščiai 
daktarui, bobutei, radynoms, 
prausynoms, krikštynoms... 
ir pati Jonienė lovoje guli sau 
kaip gera poni ir greitai gyti 
nei nemano. O pinigų iš viso 
jo turto sutaupytų vos keeltas 
dolerių teliko — tai tau Jonai 
ir nauji metai ii’ naujos bėdos.

Jonas parėjo šiandien ank
ščiau iš darbo. Apsiliuobė 
trioboje šeimininkės liuobų ir 
ruošų, pavalgydino vaikus, nu
rengė, suguldė, atsisėdo ša
lę savo mieliausios pačiutės 0- 
nos ir užsimąstė t

“Nauji Metai — nauji var
gai’.’ — pratarė pro dantis ir 
atsiduso.

Jonienė tuoin kartu žindė 
savo jauniausių gražuolę ir gė
rėjosi jos stiprumu ir sveika
ta. .. Išgirdusi Jono žodžius 
ir dūsavimų, gulėdama jį 
apsikabino, pabučiavo ir sa
ko: Jonuti nedūsauk, “Da
vė Dievas dantis duos ir 
duonos,” “Kas užgimė tas ir 
savo dalelę atsinešė,” “išmai
tinome tris išmaitysime ir ket
virtų,” tik prisižiūrėk kokia 
dručkė ir raudonikė, nei nepa- 
sijusime, ■ kaip pradės vaikščio
ti.. .

Jonas nusišypsojo, vėl pačių 
meiliai pabučiavo ir sako: — 
tegul bus ir taip kaip tu sa
kai. .. dėkui Dievui kad davė, 
o jei gyvi ir sveiki būsime už
auginsime ir tų... Užauginsi
me Jonuti užauginsime, kad 
tik aš pasveikčiau susitupė- 
ičau, dirbsime abudu, stengsi
mės ant nereikalingųS daiktų 
pinigų neišleisti ir gyvensime 
kaip žmones, ponais nebūsime 
o duonelės turėsime užtektinai.

— Geras vakaras, kaimynai.
— Geras, geras, iš kur 

sveikas atkeliauji.
— Atėjau iš dirbtuvės, už- 

veizda atsiuntė pasakyt kad 
rytoj ateitumei pasirengęs prie 
važiavimo, gausi vežiot po 
miestų daiktus, džiaugkis, tu
rėsi lengvesnį darbų ir užmo- 
kesties gausi daugiau net čie- 
lais trimis doleriais į savaitę. 
Sudiev, turiu skubintis atgal į 
darbą. Sudiev.

— Sudievu, sudievu...
— Matai Jonuti ar nesakiau, 

kadi jei Dievas žmogų leido už
gimti, tai duos jam ir duonų.

•— Tegul bus ir taip, tik kad 
neturiu šiltų drabužių.. .

— Nauji Metai, nauji var
gai,, nauji rūpesčiai.

F. V.

ir Vargas.
VISKĄ NAIKINA, SAKO 

MŪSŲ SENAS PRIE
ŽODIS.

Bet yra priemonės ir rube- 
žius kentėjimams.

Mes galime kęsti nuo galvos 
skausmo keletu valandų, bet 
ne visų dienų. Kuomet mes 
nustojame apetitų, turime vi
siškų nusilpnėjimų, užnuodytų 
pilvų, užkietėjimų vidurių, bal
tų apvilktų liežuvį ir po šir
dies skausmų, — mes jaučia
mės sergančiais ir nenorų prie 
darbo.

Panašūs atsitikimai gali iš
vesti iš kantrybės kiekvienų 
žmogų, bet visiems supranta
ma, kad visi panašūs atsitiki
mai apsireiškia rezultate nuo 
užnuodyto pilvo ir užnuodyto 
kraujo.

O nuo visi) tokių atsitikimi) 
suprantanti žmonės žino, kad 
reikia suvalgyti pirm gulsiant 
3 saldainius Partolos, išvalo 
pilvų ir kraujų, kad ant ryto
jaus atsikėlus sveiku žmogu
mi.

Partola reikalinga ' turėti 
kiekviename name, ant gata
vo, ir gauti jų turite dabar iš 
anksto, kad ji visuomet būtų 
po ranka.

Didelė skrynutė Partolos 
kaiunoja $1.00; 6 skrynutės tik 
5 doleriai.

DYKAI
Gražus Kalendorius kiekvie
nam prisiuntusiam užsakymų 
ir pin'gus sykiu su šiuo apgar
sinimu.

Laiškus ir pinigus adresuo
kite į:

APTEKA PARTOSA,
160 — 2-nd Avė., Dept. 18, 

New York.
._____________ (162)

CLEVELAND, OHIO.
Mūsų kolonijoj nėra daug 

lietuviškų biznierių. . Kartais 
ir tie patys nelaimę sutinka. 
Keletą savaičių tam atgal, vie
tinis auksų krautvninkas p. V. 
Štaupas sudegė. - Nebuvo in- 
šiūrinęs tavorų, o išnešti ma
žai pasisekė nors ir dienos lai
ke degė. Todėl turėjo didelius 
nuostolius. Privalėtų. vietos 
lietuviai kaip galint p. Štaupų 
atjausti perkant iš jo laikrodė
lių ir kitokių dalykėlij, nes p. 
Štaupas vėl atidarė krautuvę 
toje pačioje vietoje (2120 St. 
Clair Avė.). Per keletą metų 
p. Štaupai pasirodė' duosnūs 
aukomis Tautos Fondui.

Clevelando Lietuviškos Na
rni) ir Paskolos* Draugystės 
Bankų persikėlė į naujų vietų 
po num. 6712 Superior Avė. 
Vieta labai puik', mūrinis 
namas. Kol kas dar ofisas a- 
tidarvtas utarninko ir subątos 
vakarais, bet toliaųs, be abe
jonės turėtų būti ištisomis die
nomis atidaryta nes bisnis ei
na gerai.

Matas.

HUDSON, MASS.
LDS. 56 kp. bus metinis su

sirinkimas nedėlioję 12 sau
sio 1919 m. Būtinai turi kiek
vienas narys atsilankyti, nes 
bus renkama kuopos nauja val
dyba ant sekančių metų ir 
šiaip yra daug svarbių dalykų 
apsvarstyti, kaipo ant metinio 
susirinkimo. Taip-gi kiekvie
nas narys privalo pilnai užsi
mokėti mėnesines ant šio susi
rinkimo, nes neužsimokėję 
skaitysi nepilnais nariais ir 
negalės gauti dovanų — L. D. 
S. Kalendorių 1919 m. Susi
rinkimas prasidės 2-rų vai. po 
pietų.

M. Pauplis, Kp. Rašt.

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos Pašelpinis Lietu

viu Klubas turėio susirinkimą 
4 d. gruodžio. Buvo skaitytas 
laiškas iš T. F. 21. sk. prisiųs
tas su užkvietimu aukauti dėl 
Lietuvos labo. Visi, kurie bu
vo, su mielu noru priėmė, tų 
laiškų. Ta;-gi tie graudūs žo
džiai, kurie skambėjo tame 
laiške, sujudino visus ir nu
tarta Įdėti i rėmus ir ten ta
me Klube būtų ant visados iš- 
kabytas ant sienos. O viena 
ypata kuri skaitosi bagočiau- 
sia P. O. ats-metė nuo to viso.

Lietuvių Amerikonų Pašel
pinis Klubas aukojo $25.00; 
Baltramiejus Trihulas $10.00; 
Jurvis Freitikas $3.00.

Toliaus aukavusių vardai po 
$1.00: Ig. Alekna,- Kaz. As
trauskas, J. Freitikas, »Mik. 
Zdanaviče, J. Stanknūas ir J. 
Butkus.

Na o kiek tas aukšč;aus mi
nėtas Phialdelphiios bagočiau- 
sis iš lietuvių aukavo! O-gi 
nieko. O tie, kurių skamba 
vardai ir Klubas sudėjo net 
$44.00

Tų visų girdėjęs.
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DARBININKAS

žinios. Išvažiavo. Kaip teko girdėti, 
tai btivusis So. Bostono lietų
jų klebonas kun. Tarnas Ži- 
inskas gavęs pasportų, jau iš

plaukė Europon ir bandys kuo- 
greičiausia pasiekti Lietuvą.

Sausio 12 d. bus milžiniškas 
koncertas Šv. Petro Bažnytinio 
Choro. Tikietus pasip rkite iš- 
anksto pas choro narius 
“Darbininke.”

ir

Teatras Ketverge, gruodžio 26 d. bu
vo Tautos Fondo 11 skyriaus 
prieštnetinis susirinkimas. Į 
susirinkimų atėjo neperdau- 
giausia narių, bet susirinku- 
s'eji svarstė reikalus savo sky
riaus ir darė pienus kaip būtų 
galima surinkti kodaugiausia 
aukų Lietuvos laisvės išgavi- 

I mui. 
p'anai įvvkdinty 
užims* pirmų vietų, 
jokiu būdu nenori apsileisti 
AVorcesteriui. Prieita prie rin
kimo valdybos. Visi susiri
kusieji reikalauja, kad. senoji 
valdyba apsiimtų iki pasibaigs 
darbas Lietuvos labui. Nors 
nenoroms, bet turėjo sutikti ir 

Bostono lietuviai — visų j prižadėjo smark:ai pasidarhuo- 
srovių — katalikai, sandarie- “ ' ' ' ‘ ‘ v
čiai ir socialistai — ketverge 

f1’ sausio 2 d. Lietuvių Salėje lai
kys masmitingą išreišk mui 
protesto prieš lenkų pasikesi- 
nimus užimti Lietuvą.

Visi vietos ir apielink ų lie- 
tuv.ai kviečiami kuoskaitlin- 
giausia susirinkti. Bus išneštos 
tam tikros rezoliucijos, išreiš
kiančios lietuvių protestą prieš 
lenkų pretenzijas prie Lietu
vos.

Bus po kalbėtoją nuo visų 
trijų srovių.

LDS. 1 kp. nedėlioj, 5 d. 
sausio 1919, Bažnytinėj svetai
nėj suloš pu kų veikalų “Prieš 
Vėją nepapūsi,” iš sodiečių gy
venimo ir vaizdelį iš karės lau-1 
ko.

Kviečiame koskaitlingiausia 
susirinkti, nes programas bus 
puikus o įžanga visa maža.

Pradžia 7 vai. vakare.
R en g ė j a i.

LIETUVIŲ MASMITINGAS.
Bostono lietuviai — visn

Gruodžio 29 d. vietiniam kle
bonui užsakius iš sakyklos bu
vo vyrų susirinkimas įsteigi
mui draugijos Švč. Vardo Jė
zaus.

Panaši draugija randasi be
veik kiekvieorije parapijoje, ne 
tik tarp lietuvių, bet ir kita
taučių.

Ker.

Tų pačių dienų Šv. Petro 
Bažnytinis Choras nusiėmė pa
veikslus pas fotografų Stukų. 
Kadangi Choras padidėjo ir 
gana daug naujų dainininkij 
yra, tai ir paveikslas bus 
naujas.

Bet nežin:a kodėl ne visi su
sirinko. Turbūt nenorėjo sa
vo “feiso” viešai parodyti.

Ker.

Visur Gainiotas laisvamanė- 
lis nezaležninkas kunigužis at- 
spauzdinęs “Sandaroje” lape
lius paskelbė misijas. Būtų 
geriaus padaręs pavadindamas 
“herezija.”

Mat So. Bostoniečiai yra su
sipratę ir kokiems nedakep- 
tiems gainiotams nesiduoda 
suvedžioti; tai jis įvairiais 
būdais mėgina mesti tinklų, 
kad pasižvejojus.

Gėda, kad So. Bostono ‘San- 
dariečiai,” “Gabijiečiai” re
miu visomis keturiomis tokius 
Mickaus “įkrapytus” kunigu- 
žius.

Ker.

Naujų Metų lauktuvės. Cain- 
bridge’:o lietuviai rengia Nau
jų Metų lauktuves bažnytinė
je salėje. Bus gruodžio 31 d. 
vakare. Bus dailus programas 
ir gražus pasižmonėjimas. Vi
si kviečiami ateiti.

Jeigu pasiseks visi tie 
tai Bostonas 

Bostonas

ti taip svarbiame momente už 
išreikšta padėka delnų ploji
mu.

Taip-gi finansij raštininkas 
prižadėjo nevėliau.? sausio 15 
d. 1918 m. paskelbti visų au
kavusių vardus ir kiek suauka- 
vo per 1917 ir 1918 metus.

Susirinkimas uždarytas 10 v. 
vakare.

Tuojans po susirinkimui 
Tautos Fondo 11 skyriaus, į- 
vyko susirinkimas A. L. R. K. 
Federacijos Komiteto. Apkal
bėta plačiai Katalikų Spaudos 
Savaitė ir nutarta, kad pato
giausias laikas gavėnioje, o da
bar rūpintis kodaugiausia iš
platinti geras knygas ir užraši
nėti katalikiškus laikraščius 
visuose rengiamuose vakaruo
se. Prašyti draugijų ir kuopų, 
kad leistų vienam iš platintojų 
arba vietiniam klebonui paaiš
kinti spaudos svarbumų ir pas
kui išrinktos ypatos pereitų 
užrašinėdami laikraščius ir 
pardavinėdami knygas.

Netikėtai į susirinkimų atė
jo gerb. kun. J. Jakaitis, Wor- 
cester’io klebonas ir kareivis 
Pr. Jakaitis. Paprašytas šį 
bei tų paaiškinti kaip NVorces- 
teriečiai prisirengė prie taip 
svarbaus darbo. Gerb. kun. 
J. Jakaitis savo gera ir turinin
ga prakalbėle labai daug ener
gijos pridavė visiems dirbti ta 
taip svarbų ir naudingų darbų. 
Susirinkime apkalbėjus pla- 
čiaus spaudos savaitės reikalus 
dėl vėlaus laiko uždarytas.

Ker.

Prakalbos!

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.

Lž smulkiu;. ap.-h.ei muius 
paieškojimus Kama.

Lž vienų sykį...............aUc.
tris sykiui...................$1.00

Pinigu* siųskite iš kalno. 
‘DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

REIKALINGI AGENTAI 
reinkotų pardavimui. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės 
prie:

So. Boston Raincoat Co.,
454 Broadway,

So. Boston, Mass.

Pisnų derintojas..
Vienatinis Lietuvis Bostono 

apielinkėje.
Suderinu (strainu) ir sutai

sau visokius pianus. Expertas 
“player” pianų taisytojas. Va
žiuoju visur, kur kas reikalau
ja. Norintiems pirkti pianų 
suteikiu patarimų dykai. Rei
kale kreipkitės:

Br. Simonavičius,
37 Portland Str., 

Cambridge, Mass.

PARSIDUODA DIDELIS 
PULRUIMIS.

Deskn shotikeisis ir ilnug visokių for- 
ničli). Parsiduoda visai pigiai.

Savininkas nusipirko dideli plotų že
mės Ir statosi GARAGE, Jam reikia pi
nigų. Kuris atsikreips ir duos tinkamų 
paslulijimų, paims tų gerai išdirbtų biz
ni-

Kreipkitės tuojaus šiuo adresu:
A. J. Kupstis,

343 Broadtvay, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston, 481—M.

Paieškau Veronikos .Turgalėiutės pa
eina Iš Kauno gub., Eržvilko parap.. 
Ziukalėių kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arbn kas žinote apie Jų praneškite šiuo 
adresu:

PETRAS JURGAITIS,
41 Alder St., AVaterbury, Conn.

SUMAŽINK BRANGŲ PRA
GYVENIMĄ!

Nebūk be cukraus. Mes prisiusime 
tris svarus chemiško cukraus, su ku- 
riuom pasaldysite daugiau kavos kaip 
su 75 svarais paprasto cukraus, kurĮ 
perkate krautuvėse. Chemiškas cuk
rus yra 25 kartus saldesnis kaip kad 
bent koks nors cukrus pasaulyje, Jis 
yra išdirbtas chemiškai iš tikro maisto 
su paslaptingu procesu. Prlsiųsk vie
nų popierini dolerį už tris svarus. At
mink, kad tris svarai yra lygus 75 sva
rams paprasto cukraus, tas nėra ap
gavystė. Jeigu neužsiganėdlnsite mes 
grąžinsim pinigus.

Jolin H. Rickvich,
P. O. Box 401, Auburn, Wash.

ig|j ARGIL SPECIALTIES CO.

BOX 37. PHILADELPHIA. PA. gL,

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dennafuga sulaiką plauku slinki

mą, prašalina pleiskanas, niežejiroa 
odos galvos, augina plaukus priduoda 

I ma jėms reikalinga maistu.
Dermafnga padarys kad Jusū plau

kai bus tankas Švelnus Lr skaistus.
Oda Jusū galvoje bus tyra, plels- !

i
į -__
Į kanos išnyks ant visados ir plaukai 
įmj neslinka d ausi aus!
ŠHlj Reikalaujant prisiusime Jum pač- 

ta suvis dykai išbandymui sampala.
įraj Prisiųskite 10 c. stampomis persiun 
jtįj timo lėšų, rausi išbandymui dežiute 

Dermafuros ir brošiūra.

Bell Phone Dickinson 3995 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki "5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

Nedėliomis iki 4 oo pičtv.

I LIETUVIS FOTOGRAFAS 
kr turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no kazinet ir gausi vienų di
delį artistiškai padarytų pa
veikslų visai dovanai

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti: 

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

SV. JONO EVAjnGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba, 

4 Levant St., Dorchester, Man 
Telphone: Dorcester 6973—W

VICB-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 Wlnfleld St., So. Boston. Mara

I PROT. RAST. — Jonas GllneekU
277 Silver St., So. Boston, Mass.

II PROT. RAST. — Marijona Brikaite
210 Silver Str., So. Boston.

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 
230 Fifth St, So. Boston, Mara 

KASIERIUS — Andriejus NaudžiUnsa 
16 Wlnfleld St, So. Boston, Mušt 

M ARflALKA — Jonas Urbonas, 
145 Silver St., So. Boston.

Draugija laiko sasirinkimus k» 
trečių nedėldienį kiekvieno mfine 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinė 
je Salėje, So. Boston, Mass. Se 
kautis susirinkimas bus gruodžio 1S.

L. Vyčių 17 kp. Naujų Metų 
laukiant rengia milžiniškų gra
žų programų su lietuviškais 
žaislai. Pastatys puikų veika
lėlį “Nespręsk neištyręs” ir 
daugiaus gražių pamarginimų.

Bus puiki orkestrą ir grieš 
visokius lietuviškus žaislus. 
Tai geriausia proga linksmai 
laikų praleisti ir sulaukti Nau
jų 1919 metų.

Visa tai bus gruodžio 31 d. 
7:39 vai. vakare, bažnytinėje 
salėjo ant Fifth gatvės. Įžan
ga maža.

PASISEKĖ KOGERIAUSIA.
Pereitų nedėlių šv. Jono Ev. 

dr-ja turėjo prakalbas; kurios 
labai gerai nusisekė. Po la
bai įspūdingos ir jautrios kal
bos p. K. Cesnulio prasidėjo pi
niginis ofensyvas. Grynais su
rinkta $404.31 ir veik antra 
tiek pasižadėjimais. Plačiau 
bus vėliau.

10-tos Metinės Prakalbos. 
Bostono Draugystė D. L. K. 
Keistučio rengia prakalbas, Se- 
redoje Naujuose Metuose sau
sio January 1 d. 1919 pobažny- 
tinėje salėje ant Fifth St. So. 
Boston, Mass., 11 vai. iš ryto. 
Šios prakalbos bus paminėji
mui 10 metų sukaktuvių, nuo 
draugijos gyvavimo. Mūsų 
draugija nutarė priimti visus 
naujus narius tik už pusę įsto
jimo. Kalbės geriausi kalbė
tojai, tarp kurių bus ir ofi- 
cierius Jonas J. Ramanauskas, 
tik kų sugrįžęs iš kariuomenės 
ir kiti. Tarpe kalbų bus ir ki
tokių pamarginimų. Kalbėto-| Paieškau savo moteries Lucijus Sklr- 
iai plačiai paaiškins draugijos I kevičienės; paeina iš Kauno gub.,

, -T-. . ; liti pav.. Papilės pnriip po tėvaisreikalus ir Lietuvos vargingą ; į.-, ,.„,lžia
padėjimų. Kviečiame visus į .i11"". "> i>ė<i>» ir G 
brolius ir seseris atsilankyti ■ svetimus geltonus, 
koskaitlingiausia ant šių pra-; gnižiutus. nešioja 
kalbų, nes bus visiems naudm-1 »-orai niok.b 
ga pasiklausyti. Mūsų draug:-1 ž:’j: Ji i,aW 
ja per prakalbas paaukuos iš1'1'1U' T 
kasos $200.00 dėl Lietuvos ir! ki už jų mažesnis, 
per prakalbas kiekvienas bro-1 įĮj 
lis ir sesuo parodykite prisiri
šima prie savo Tėvynes. Kvie-į ’ 
čiaine naujus narius rašytios I 
prie mūsų draugijos kodau- į 
ginusia, nes geriausia proga ; 
dabar tik už pusę Įstojimo.

Širdingai užkviečm
Komitetas.

D. L. K. Keistučio draur jos 
nariams. Tų pačia diena lr, 
vai. iš ryto bus draus p>s pp. < 
šios šv. tiž mirusius narius. Tai
gi visi nariai privalote ateit: 
-U draugystės ženklais ant im
siu šv., o po mišių šv. i pra 
knllias tuojaus.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavlfflus

122 Bowėn St, So. Boston, Mūra 
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,

130 Bowen St., So. Boston, Mana 
PROT. RAST. — Juozapas Vlnkevlėltu

147 W. tt-th St., So. Boston, Mara 
FINANSŲ RAST. — St. Noreika,

105 Silver st.. S. Boston, Mass 
KASIERIUS'— Andriejus Zalleckas

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

130 Bowen St. So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOt 
PO GLOBA MOTINOS tV«. 

VALDYBOS ADRESAI.

šitiu- 
fau-' 

:ui<. Ji tvirto slide- , 
i coliu aukščio, pi nu

yra. bet ji nešioja 
veidas raudonai pn- 
akinius. Kalba lie- 
tnrnu* ir latviškai 

o lenkiškai tai visai niu- 
’go su lenku Jnn Vaitke- 

kaiba tik lenkiškai inaišy- 
, tai su rusiška ir trudiška kalba ir bis- 
' . „ Plaukus turi tam
siai galionus, apie 2* in. amžiaus. Kas 

■ sužinos apie tokių porų, kur jie apsi- 
| stojo, tai malonės nimi pranešti, nes 
jie ir pinkui pasiėmė apie $000.00. Pra
neškite šiuo adresu:

JUi/AS SKIKKEVIČIVS.
218 W. Fourth St., So, Boston, Mass.

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

359 Fourth St.

<

Kur pribus št 
•is vyra: 

pavpiksln*
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AUS
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kurio 
čia 1el-! 

malonekitP 
b pranešti. . 
pirmas prn-1 
tam skiriu i 

c.>.00 arba dau- i 
nan. .lis pūdu 
h) coliu ainrscin. 
Iiuhiis. Sviesiu 
plauku. Isvazmvo 
-u nudera kum 
mr balia kudlotn 
u amžiaus. L’ra-

Vice pirm. — P. Giedraičiute,
103 Sixth St.

Prot. Sekr. — M. Morkanintč,
12 Lark St. 

Fin. Sekr. — A. Lnkoievičiutė,
377a Broadvray, 

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė.

Marialka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žiliu* 

kienė, P. Venienė, V. Songailų 
nė, A. KasinskaitS ir A. Čižu vi, 
nA 
Susirinkimai laikomi 

antrų utarininka kiekvieno 
nėšio. 7:30 vai. vakare 
Petro Bažnytinėje Salėje.

su krautuve ant W. Fourth 
gatvės, So. Boston’e;

Leonas Zilinski, 3 šeimynų 
stubų ant W. Eighth gatvės, 
So. Boston’e;

Mieczyslavv Tyminski, 3 šei
mynų stubų ant W. Eighth gat
ves, So. Boston’e;

Jurgis Kaulėnas, didelę far- 
mų su gyvuliais ir įrankiais 
Tevksbury’je;

Jonas Ivaszkevicz, 3 šeimy
nų stubų ant W. Fifth gatvės, 
So. Boston’e.

Kad būt gražiu.
Vartok tų mostį; ji padarys vet 

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ. 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštų ir baltų 
odų. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00. 
Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT 00.' 
P. O. Box772, Waterbury, Conn.
„anas 
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PIRMOJ KLESOS

DANTISTAS

Per LITHUANIAN AGEN- 
CY, A. IVASZKEVICZ Ages- 
tūrą, papirko:

Jieva Sanda, 3 šeimynų na
mų ant Oldi Ilarbor St., So. 
Boston’e;

Domininkas Šaučiūnas, nau
jų 3 šeimynų stubų su visais į- 
taisais ant “L” gatvės, So. 
Boston’e;

Juozas A. Vilkas, puikių 
šeimynų stubų, su visais 
sais ant “L” gatvės, So. 
ton’e;

Motiejus ir Agnieška
kariškai, didelį mūrinį namų

n O 
įtai- 
Bos-

Rač-

Ispaniška Influenza
“Užpuola pirmiausia tuos, kurie turi 

katarų.” čia pasiūlome gyduoles su ku
riomis visi sergantieji gali stoti prieš 
Jeigu jus norite prašalinti katarų su 
visais jo pvikliais apsireiškimais iš sa
vo sistemos į labai trumpų laikų jus I 
galite tų padaryti su musų Automatiš-Į 
ku įkvėpuotoji!. Gydo nuo Ispaniškoj į 
Influenzos, Kataro, Dusulio, Karštle 1 
ges, Kosuli«,-~šalčio ir Kurtumo. Gydo 
ir užlaiko sveikų. Laiko per visų gy
venimų. Pasiųsime tas gyduoles, ap
mokėtas už $2.00.

Mažiausia dvi kvorti nuodų medegos 
išbėgs iš galvos J pilvų f dvldešlmts-ke- 
turias valandas turint didelį katarų ir 
priežastimi daugiausia nuo pilvo ne
tvarkos. Vienas budus išgydyti tų. tai 
sustabdyti bėgimų. Nekęsk kitos die
nos nuo kataro. Toji Hga pavojinga 
ir labai tankiai užsibaigia džiova.

Užsisakyk tų gyduolių šiandiena.
HEHB REMEDY CO., 

503 Trust Bldg., Galveston, Texas.

0E3O1OE3O lOEfO

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS- R POMIRTINĖS:

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00 U $150 00, $250.00, $500.00, 
savaitėje. U $750.00 ir $1000.00.

TURTAS VIRŠ $125,000.00

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi> 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

tSjrasn P. MULEVIČIUS
IID ST., Sfa. W, BROOKLYN, N. K.

a

DR. KENEALT, Specialistas

1

I

I

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

naujų išra imu.
Visų darbą gvarantuojame

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

PKIE DORCHESTER ST.

Nedfillomlt 
nno 10 vai. ryte 
Iki 4val. vakare,

Valondon 
nuo U vai. r; La 
iki 8 vai. vakare.

Tel So Boelon 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuvisakal 
Ofiso valandos:

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

536 Broadvvay, So Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udyno® Gydo rleoklaa liga*
1-8 R M. 7-8 P.M. Priskirta Aklnlaa.

419 Boylston St Boston, Mau.

CASH UŽ LAISVĖS 
BOND’SUS.

Mokėsime cash už Laisvės bond’sus 
sulig turgaus kalnų. Siųsk registruo
tame laiške arba ateik ypatlškal nuo 
7 Iki 9 vai. vakare.

1113 Fayette St., Room 2, 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Dr, J.H, Staknevičius

234 Lafayette St., Kamp.
Ofiso valandos:
9-11 RYTE

2-4 PO PIETŲ

«-8 VAKARE

Jefferson st,
NEWARK.N J.
Telefone. OPRR 

Mark.t

Tel. Jamalca 1831—W. 
Cambridge 123S—J. 

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingą ligą. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 

428 Centre Street,
Jamaica Plain, Mass. ' 

OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 
ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedaliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
884 Main St., 

Cambridge, Mass.

niekur negavau savo sveikatai pagelbės.
liet kada pareikalavau Saltitiiras vtiistij, Bitterlo, Kraujo valyto- 
Ncmilona. inkstą ir Ileninatiznio gyduolės, tai po suvartojimui

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Až kiliui sirgau per 3 metus, įiuslabiiėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, ‘ 

neviriiiinius pilvelio, imsi alinėj linus kraujo, Inkstų, nervų ir obelims spė
kų nustojimas-viso kūno, ir barnu nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Amerikoj lr už rubežių, 
liet

J<>.
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvus atsigaut, stiprėti, įremi dirbti. 
Kraujus issivalė. Nervai ėmė stiprini dirbti. Inkstai atsigavo, Keu* 
mutiųinas pranyko, diegliai nebelaidė po krutinę. Vidurių rėžimas iš- 
nyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kits savai
tė po buteli Snlutarns. Biicria, ir po 3 tnėn. savo paveiksle pamačiau 
toki skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir 
esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Sakitaras myllstų geradėjui Ir lin
kiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa
tariu nuoširdžiai kreipties prie'Kalutaras:

SALUTARAS, CTIEM1CAL INSTITUTION, J. Baltrėnas, Prof. 
1707 So. Haisted St., Telephone Canal 6417, Chicago, III.

Nervui ėmė stipriai dirbti.
. diegliai nelieliatlė po krutinę.

SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ
su visokiomis chroniškomis, nervų arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 

patarnavimo

SPECIALISTO.
Mano Stebėtinas Pasisekimas

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

elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma-

Ar Tamsta kenti
silpnumo užpakalis (nugaros), Užmiršimo, Drebėjimo Širdies, Silp- 
Nerangmuo, Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaigimo, Neaiš- 

Silprmmo sąnarių, Votčių, Slogui, Lašėjimo j gerklę, Pilvo skausmo, 
i -.ikto liežuvio, f

silnumti nervų, 
nutno plaučių,
kaus matymo, unpiuiiiv nųuni ..į, >jm,,. ,
skausmo gerklės, ikto liežuvio. Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad' 
Tamsta trotiji savo m t<i<atą ir pajėgas.
OEISO VALANDOS:— Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliomis nno 10 

vai. ryto iki 2.vai. po pietį)
Antros durvs nuo Gayety Theatre

673 WASHINGTON ST., netoli Boylston st., Boston, Mass.
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