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Amerikos maitinimo komi
sijos narys Vienoje nori įsteig
ti valgyklas, kur galėtą pa
valgydinti 1.000.000 alkaną.

Milo, Me. Sustreikavo liigh 
schoolės mokiniai. Tą. pada
rė dėlto, kad principalas už
draudė lošti foothall teamą su 
kitą mokyklą teamais.

Kai kuriose vietose Franci- 
joj ėmė pritrūkti druskos. Tas 
atsitiko dėl transportaeijos 
sunkumą.

Anglijoj per karę bankuose 
Įgavo vietas merginos ir dabar 
jos tu vietą nenori vyrams už
leisti.

Green upė, Kentuckv vals
tijoj, dėl smarkaus lytaus bu- 
vd labai ištvinus ir pridarė 
blėdies už $1.000.000.

Rusijos bolševikai išleido iš 
Maskvos manifestą, kur pra
šo, kad kiti] šalią darbininkai 
keltą protestą streikus prieš 
užpuolimus ant Rusijos.Francijoj pradėjo labai šal

ti ir snigti.

Pietinėj Afrikoj užviešpata
vo tokia sausuma, kokios ne
buvo per 50 metą.

Denikino laikraštis Južni 
Krai skelbia, jog Charkove 
nėra anglių ir gatvės neap- 
švieeiamos.

Prez. Wilson pradėjo atliki
nėti tulus valstybinius reika
lus. Per kelias dienas dakta
rai jam neleido niekuo užsiim
ti.

SAUKIASI PARAMOS.
Plieno dirbtuvių streikinin-

10,000 
kulkos-

duoda 
sekan-

Pietinės Amerikos respubli
koj Čili sustreikavo mainie
riai.

viena ma- 
bendrovėlė

Barcelonoj dirbtuvės tapo 
uždarytos. Darbdaviai pa
skelbė lockout. Tą padarė iš- 
įstatymus. Be darbo liko apie 
30.000 žmonią.

New Yorke užmigo Dora 
Mintz spalio 5 d. ir nenubun
da. Dabar eina kūdin ir dak
tarai sako, jog ji jau nenubus.

Brooklyne sustreikavo 1200 
plumberią. Dabar jie gauna 
po $7 dienoj, reikalauja po $8. 
o po sausio 1 d. po $10 dienoj.

Amerikos taikos delegatai 
Paryžiuje tikisi Kalėdas švęs
ti namie.

Vienoj, Austrijos sostinėj 
buvo prieš-žydiškos riaušės.

ko
tos partijos laikraštį 
tybės Kontrolių j e kaipo Revizorius.

PAŽIŪRĖKIT Į ŽY
DINČIĄ LIETUVĄ, NE
DUOKIT JAI NUVYS
TI. PIRKDAMI VI
DAUS PASKOLOS BO
NUS PALAISTYSIT 
JĄ KAIP GĖLŲ, KURI 
TUOJ ATNEŠ JUMS, 
PILIEČIAI,. GAUSIN
GŲ VAISIŲ.Alijantų Augščiausioji Ta

ryba pasiuntė naują notą Ru
munijai, reikalaujant pasi
traukti iš Vengrijos.;'

NEGAILĖK PINIGŲ 
PASKOLOS

BONAMS.

Iš DARBININKU JUDĖJMO.

' prašant piniginės paramos 
į streikuojantiems. Atsišaukia 
• į visas unijas, kad aukuotą iš 
i savo iždų. Atsišaukimą išlei- 
ido per Amerikos Darbo Fede-

KAD RAGUS NU
LAUŽTUM LENKŲ

PONAMS

VOK IV, No. 128 (608).

Baisus šmeižtas.
Bostono lenkų dienraštyje 
Kuryer Codzienny ’ ’ num.

211 lapkr. 5 d. š. m. indėjo e- 
ditorialą antgalviu: “Politiez- 
na šlepota Litwinow.” Ten 
sakoma, būk vienas lenkas, to 
laikraščio skaitytojas gyvenąs 
Brookline. tarp lietuvią ir mo
kąs lietuviškai atsiuntęs tam 
laikraščiui laišką. Tasai len
kas rašo, būk užėjęs vieną 
nedėldienį į lietuvią bažnyčią 
ir ką išgirdęs? Girdi: “Kai 
atėjo pamokslo laikas, tai lie
tuvią klebonas pasakė: ‘Bro
liai, muškite lenkus ir pjauki
te juos.’ Tai, ponai, kas de
dasi Bostone! Pabludo lietu
viai ar ką”...

Pagalios laiške esą pasaky
ta:

“Po šitų mišių šventą, tai 
man net plaukai ant galvos at
sistojo. " Neįvardysiu bažny
čios, kurioj tas buvo, bet pa
sakysiu tik, kad tai buvo ne
dėlioj apie pusę dvyliktos.”

Šitam laiškui laikraštis pil
nai tiki ir rašo:

“Nesistebime, kad mūsų 
skaitytojui ant galvos plaukai 
atsistojo, kuomet išgirdo, 
kaip lietuvią kunigas šaukė 
savo parapijonus pjauti lenkų 
ne blogiau už Ukrainos haida- 
makus. Ir neapsiriko pasaky
damas, kad lietuviai pablu
do.”

Po to eina išmetinėjimai 
lietuviams už nesidėjimą su 
lenkais ir tt.

Bostone ir apielinkėj turime 
dvi lietuviškas bažnyčias — 
šv. Petro So. Bostone, kur kle
bonauja gerb. kun. K. Urbona
vičius ir Cambridge, kur kle
bonauja gerb. kun. Pr. Juškai
tis. Tai-gi anuos nežmoniškus 
žodžius, kokius anas lenkas 
neva girdėjęs, turėjo pasaky
ti šventykloj arba kun. Urbo
navičius arba kun. Juškaitis.

Kas tuodu gerb. kunigu pa
žįsta, niekas nedaleis, kad ga
lėtu jie ką nors panašaus pasa
kyti, ką lenkų laikraštis pri
mena. Liudininkais yra šitų 
bažnyčių lankytojai.

Lenkai paleido nežmoniš- 
kiausią šmeižtą.

Dėl šito bus padaryti atatin
kami žingsniai.

NEIS TALKON RUSAMS.

Anti-bolševikų armiją va
das Judenič, kurs bandė pa
imti Petrogradą ir buvo bolše- 
viką supliektas, kreipėsi į 
Finlandijos valdžią. Žadėjo 
pripažinti jos neprigulmybę ri 
kvietė talkon, kad paimti iš 
bolševiką Petrogradą.

Finlandijos parlamentas 
svarstė pasiūlijimą ir nutarė 
neiti talkon rusams.

GINKLUOJASI.
Japonijos valdžia paskyrė 

$824.000.000 pastatymui naujų 
karinių laivų. Tie laivai turi 
būt pastatyti per 8 metus. Bus 
statoma 4 dideli šarvuočiai, 4 
dideli skraiduoliai, 20 mažes
nių skraiduolių, 80 destroye- 
rių, 70 submarinų ir 30 kito
kią laivų.

Nuo lapkričio 5 d. sustabdy
ta pasažieriniai traukiniai še
šioms dienoms. Tas padaryta 
dėlto, kad duoti progą išga- 
bendinėti bulves ir anglis. 
Pradžioj buvo pienuota susta
bdyti traukinius dešimčiai 
dienų.

Rusijos šiaurvakarinės pro- 
vizijonalės valdžios premie
ras formaliai pripažino Fin- 
landijos neprigulmybę ir už 
tai reikalauja finu prigelbėti 
paimti nuo bolševikij Petro
gradą.

Tarpe trūkstančią reikmeną 
Paryžiuje yra žieminiai bur- 
nusai. Atšalus orui daugelis 
negail gauti nusipirkti. Kitos 
sunkiai gaunamos reikmenos 
Paryžiuje yra anglis, cukrus, 
pienas, sviestas, gyvenami 
kambariai.

Bostono žydai panedėlyje 
pabaigė piniginį ofensyvą lab
daringoms įstaigoms. Surinko 
$380.266. Bet dar ne iš visą 
šaltinią aukos suplaukė. Vili- 
masi, kad bus virš $400.000.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

‘DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams...........................$3.00
Bostone ir apylinkėj met. $4.00 
Užrubežyj metams..........$4.25

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadwav, 

South Boston, Mass.

KETVERGAS, LAPKRIČIO 6 D., 1919.

raciją.
Atsišaukime prašoma ir mo

ralės paramos. Prašoma kad 
darbininką reikalavimai būtą 
visur teisingai suprasti ir to
kiu būdu ingyti visuomenės 
paramą. Be visuomenės užuo
jautos streiko veik negalima 
laimėti.

Po atsišaukimu pasirašo ir 
Gompers Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas.

New Yorko pieno išvežioto- 
jai pareikalavo algą pakėlimo 
iki $50 savaitėje. Jiems mo
kama $35, bet nesutinka.

Hartfordo pieno išvežiotojai 
reikalauja $50 savaitėje. Jie 
gauna $32 savaitėje. Be to rei
kalauja 2 nuoš. komišino.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
■ čiai apie tai suka galvas.
I M. Petersen kitas amerikie
tis, kursai šiandien turi svies
tiniu fabriką 14, sakė man, 
kad jeigu lietuviai greitai ne
paims tą pienininkystės pelną 
į savo rankas, atsiras kiti, ku
rie padarys milijonus iš to.

Amerikos lietuviai, nežio- 
psokime. Apsižiūrėkime, su- 
juskime, paimkime Lietuvos 
pramonę ir biznį į savo rankas, 
kiti paims, jei patys to nepa
darysime. Pateksime svetim- 
taučių vergi jon, kadi r turėsi
me neprigulmybę. jei tik te
veiksime, kiek ikšiol veikėme. 

Vincas Vaškas

' Harvardo universiteto pi
niginis ofensyvas prasidėjo 
spalio 1 d., susilaukė gerą pa- 
sekmią. Surinkta jau $9.000.- 
000. Norima surinkti $15.250.- 
000.

Nuo lapkričio 2 d. prasidėjo 
piniginis Amerikos Raudono
jo Kryžiaus ofensyvas. Per 
savaitę norima surinkti $15.- 
000.000. Apie 1.000.000 veikė
ją iš liuoso noro renka aukas.

VYTAUTAS BIČIŪNAS,
Lietuvos Krikščionių demokratų veikėjas ir 

Kauno “Laisves” Redaktorius.
Gimė 1893 m. Klovainiuose. Gimnaziją lankė Šiau

liuose, paskui 1912 m. įstojo į dailės mokyklą Kazaniu- 
je. Lavinosi išpradžių tepliorystėj, paskui architektū
roje kaipo dailininkas. Politiniame gyvenime aktyviai 
pradėjo dalyvauti Rusijos revoliucijos metu, i 1915 m. 
sekretoriavo Vilniaus laikraštyje “Aušra” ir^ndradar- 
biavo “Viltyje.” Vėliau 1917 m. kurį laiką dirbo “Lie
tuvių Balse” kartu su kun. J. Tumu. Rusijos lietuviiį 
seime dalyvavo kaipo Jaroslavlio lietuvių atstovas (ne- 
partijinių grupėje) ir buvo išrinktas į vykdomąją seimo 
komisiją. Vėliau 1918 m. buvo sekretorium Petrapilio 
lietuvių tarybos ir informacijinio biuro vedėju. Bolše
vizmo laikais organizavo priešbolševikinę Lietuviij Gelž- 
kelininkų Sąjungą Rusijoje. Priklausė šioms organiza
cijoms:

1) 
2)
3)
4)

“Žiburio” draugijai.
Šiaulių “Vyties” draugijai (valdyb. nar.)
Šv. Kazimiero draugijai (valdyb. nar.) 
Petrapilio Dramos-Muzikos kuopai (valdybos 
narys).
Liet. Kr.-Demokr. partijos Kauno skyriui (ko
miteto narys).
“Vilkolakio” dailininką klube (vald. narys). 
Lietuviu Dailės Draugijoje.
Mokslo Draugijoje.
Ateitininku Susišelpimo fonde.

6)
7)
8)
9)
1918 metą L. Kr.-Dem. Partijos Konferencijoje li- 

išrinktas į partijos C. Komitetą. Dabar redaguoja 
“Laisvė” ir kartu tarnauja Vals-

New Yorko pakaunią savi
ninkai atsisakė pakelti algas. 
Sustreikavusieji darbininkai 
gaudavo po $25 už 48 darbo 
valandas savaitėje. Darbinin
kai reikalauja įvedimo 44 va
landą ir pakėlimo.algos ant 
$7 savaitėje.

Seržantas Vincas Vaškas,

Tik k ąsugrįžęs iš Lietuvos. 
Turi naujausias žinias apie 
Lietuvos stovį. Pasilsėjęs ke
lias dienas po kelionei važinės 
po lietuvią kolonijas 
kalbomis.

PRANEŠIMAS.
Nuo š. m. spalio 15 d. pradės 

eiti Kaune literatūros ir dailės 
turtingai iliustruotas savaiti
nis laikraštis “Veja.”

Laikraščio kaina: 3 mėn. 5 
dol., metams 20 dol., atskiras 
numeris 50 centų.

Laikraščio antrašas: Kau
nas, Lietuvos Spaudos Biuras, 
kamb. 11, “Vejos” Redakci
jai.

Redakcijos Komisijos var
du:

Vokietijos komunistai turė
jo suvažiavimą, kur dalyvavo 
45 delegatai. 18 delegatą ap
leido salę dėlto, kad progra
mas neužtektinai radikal iškas 
buvo.

Maine valstijos farmeriijI 
kliubas vadinamas Kennebec 
Farm Club turėjo susirinkimą 
Augusta mieste. Priėmė rezo
liuciją, kur apgailestaujama 
pramoninis neramumas. Sako
ma, jog darbininkij vadai ir 
agitatoriai turi būt valdžios 
sukontroliuoti.

Anglijos parlamentiniuose 
rateliuose šnekama, būk val
džia turinti naują pieną išriš
ti Airijos klausimą ir šią sa
vaitę tas busią pagarisnta.

- •

Karės nualintoje Europoje 
žiema ir šaltas oras jau prasi-

KAIP STREIKAS GALI 
BŪT PABAIGTAS.

Samu ei Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas, ir Lewis, mainierhj uni
ją prezidentas, apreiškė, jog 
jei dabar “injunction” būtų 
nuimtas, tai galima būt tuoj 
pradėti derybas ir pabaigti 
angliakasių streiką.

Gompers paaiškina kodėl 
angliakasiai streikavo. Sako 
jog per kelis pastaruosius me
tus mainieriai dirbdavo neil
giau, kai pusę metų. Kitą me
tą pusę turėdavo bedarbiautį. 
Sakė, jog daug maž mainie
riai dirbdavo po 180 ar 160 
dienų per metus. Todėl mai- 
nieriai dabar reikalauja sure
guliuoti laiką. Reikalauja, kad 
būtų jiems leista dirbti po 30 
valandų savaitėje. Jei sako 
Gompers, mainieriams būtų 
leista dirbti pilną, laiką, tai 
greit atsirastų anglių pervir
šis ir kainos turėtą pulti.Kom- 
panijos to kaip sykis nenori. 
Kuomet 1914 m. mainieriams 
pakelta ant 20 nuoš. ant to
nos, tai kompanijos anglių 
1 • ai

Taip dalykams esant mai- 
nieriai pareikalavo pagerini
mą ir jei reikaalvimai nebus 
išpildyti iki lapkr. 1 d., mai- 
nieriai streikuos. Reikalavimai 
nebuvo išpildyti ir darbininkai 
sustreikavo. Užtraukimas in- 
junctiono, sako Gompers ‘ yra 
klaida ir pablogino klausimo 
išrišimą. Sako, jog dabar 
darbininkai neturi išmintingo 
vadovavimo ir gali pasiduoti 
irttakai visokių kurstytojų, 
kurių niekur netrūksta. Injun- 
ctionu uždrausta vadams kiš
tis į reikalus.

Ką daro valdžia.
Attorney-General Palmer, 

kurs užtraukė injunctioną sa
ko, jog, šis klausimas turės 
būt išrištas teisme. Teismas 
spręs ar streikas yra legalis ar 
ne. Teismas bus ateinančią su- 
batą Indianopolise, Ind. Sako 
adv. Palmer, kad jei teismas 
išras, jog streikas nelegalis, 
tai jis tikįs, kad mainieriai 
grįšią darban.

Rusijos bolševiką bevieliu 
telegrafu pranešama, būk su
kilimai prieš gen. Denikiną 
ant Kaukazo didinasi. Deni- 
kin yra anti-bolševikiškos ar
mijos vadas.

Naujausios žinios 
kad francūzai davė 
Lietuvai ant 50.000.000 fran
ku.

Turbūt ši paskola skaitosi 
už amuniciją ir ginklus, ku
riuos jie prisiuntė Lietuvai.

Anglą Karinė Misija 
Lietuvos kariuomenei 
čius dalykus: —

500 kulkosvaidžiu, 
šoviniu dėl kiekvieno 1 
vaidžio.

260 Mortirų, 2,000 granatu- 
-šovinių prie kiekvieno.

500.000 vokiškų šautuvu, 
500,000 kulką, 200 motoriniu 
vagoną (lorrięs), 1 automobi
liu pataisymo dirbtuvę^ 1 or
laivių pataisymo dirbtuvę.

Šiandien visa lietuvią ka
riuomenė atrodo amerikoniš
ka, nes visi kareiviai apsiden
gę amerikoniškais uniformai.’. 
Tabakas, valgis ir vaistai 
taip-gi amerikoniški.

Girdėti, kad iš Francijos 
kelyje Lietuvon yra sekanti 
dalykai: 40 tankų, 80 orlaivių, 
30 gariniu traukinių ir daug 
kitokią dalyką, kaip tai: amu
nicijos, vaistu, drabužių ir tt.

Anglų-Danų korporacija ga
vo pavelijimą apipirkti ir iš
vežti iš Lietuvos linus. Už tą 
pavelijimą užmokėjo Lietuvos 
Valdžiai 4,000,000 kronų.

Danų pienininkystės vedė
jai labai susirūpinę šiuomi. 
nes jie bijo didelės kompeaici- 
jos nuo lietuviškų 
jų ateityje.

Mat, pirm karės 
žutėlė lietuviška 
“Birūta” išsiųsdavo visą savo 
sviestą į Angliją ir tenai tas 
sviestas patekdavo tiktai į ba- 
gočių rankas. Birūtos bend
rovė exportuodavo kas metą 
sviestą į Angliją už 12,000,000 
rublių sviesto.

Šiandien Danų korporacijos 
nori užpirkti visą Lietuvos 
pienininkystę ir laikyti savo 
rankose.

Vienas amerikonas, kurs 
darė transakciją Danijoj ant 
250,000 svarų sviesto, sakė

BENDROVĖ ŠIAULIUOSE.

Šiauliuose pradėjo veikti Pre
kybos ir Pramonės jsitikėjimo 
Bendrovė vardu “Venta,” turin
ti tikslą imtis gaminti reikalin
gesnių prekių, variausiai iš vieti
nės žaliosios medžiagos. Beto Ben
drovė “Venta” užsiiminės plačiai 
prekyba ūkio produktais ir žalią
ja medžiaga ir pristatinės didesnė
mis partijomis ūkininkams ir krau
tuvėms Įvairias jiems reikalingas 
prekes.

B-.vės “VENTA” steigėjais y- 
ra komersantas .Tonas Tumas, tei
siu kandidatas dvarininkas K. Lu- 
komskis, Šiaulių klebonas kun. 
•Jasinskis, “RŪTOS” Fabriko sa
vininkas A. Gricevičius, “BIRU
TĖS” fabriko savininkas V. Vait
kus, pramoninkas A. Zaborskis, 
bankininkas B. Kibortas. Pirmie
ji penki yra pilnaisiais Bendrovės 
bendrais. Bendrovės reikalų ve
dėjais yra J. Tumas ir K. Lukom- 
skis.

RESPUBLIKONAI LAI
MĖJO.

Massachusetts valstijoj pe
reitą utaminką buvo guberna
toriaus ir kitų valdininką rin
kimai. Laimėjo respublikonai. 
Gubernatorių liko tas pat gub. 
Coolidge. Jis gavo* 317.769
balsų, o jo oponentas demo- man, kad ne vien danai yra 
kratas Long gavo tik 193.614 užsiinteresavę Lietuvos pieni
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Vaduok tą pievą ir tą mišką, 
Kalnuotus Nemuno krantus: — 
Ten kraujas tavo brolių tyška 
Ir laisto tuos takus šventus...

visiems 
būsime 
organą

Matušei dešinę paduokie, 
Ištrauk tėvutį iš vargų! 
Pagelbėk, kaip gali ir moki, 
Drabužiais, sauja pinigų.

Sušelpk, Lietuvi, savo tautą, 
Kuri varge dabar yra!
Bakūžę savo remk sugriautą: — 
Ji buvo tau užaugt gera!

Jonas Navickas,
R. Kryžiaus narys.

bet vi- 
ir eiti

Abu 
kaip

IŠ CHICAGO, ILL.

(North Side)

dulkės su dūmais ir vėjas išblaškė, 
kad nei patys socijalistai nežiną 
kaip ten tas netikėtai ištiko.

Reporteris.

Deja! neleista tAu kariauti, 
Matyti prigimtos šalies, 
Kur karo baisenybė siautė 
Ir ūžė viesulą ugnies...

ŠELPK TĖVYNĘ.

‘Entered as second-class mater Sept 
22, 1915 at the post office at 

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.” _

Kovoti eilėse su jais
Širdyj, be abejo, tu trokšti 
Ir priešą kruviną parblokšti, 

• Šalin jį vyti sūkuriais.

Philadelphijoj tapo suareš
tuoti vedėjai Polish Ship kor
poracijos. Buvo susekta, jog 
jie norėjo paglemžti šėrininkų 
pinigus. Ta korporacija ren
gėsi gabenti maistą į Lenkiją 
per Dancigą vsžžtefeį

Eina iš So. Boston o utarnin- 
tais, ketvergais ir sukatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Kat&li- 
teą iv. Juozapo Darbininkų 
l*n<a-

“DARBININKAS” 
(The Worker)

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

SUBSCRLPTION KATES- 
Tearly..................................... 13.00
Boston and suburbs.............. 4.00
Foreigo countries yearly ... .4.25

Ištolo tau žiūrėt tik lemta, 
t Atkišti ranką per jūres: —

Tėvynę ten vargingą, šventą
Tik jausmas ir širdis atras!..

- BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susi

rinkimas bus lapkričio 1Q d. 
1919 m. 7:30 vai. vak. Karalie
nės Aniolų salėje. Meldžiami 
visi nariai ateiti į minėtą susi
rinkimą ir atsiveskite naujų 
draugų.

Rašt. P. J. Kyrius.

CHESTER, PA.
Pranešu visiems lietuviams ap- 

sisaugokit nuo paliokų apgavikų, 
nes dabar dauk girdėti paliokų 
pradėjo vaikščioti po lietuvių stu
bas ir kolektųoti pinigus dėl viso
kių labdarvbių. Atsiranda tokių 
žmonių, kad aukauja. Tai ap
gavikai prašo, kad pasirašytų. 
Jie paskui surašo lietuvių vardus 
į savo peticiją ir siunčia į AVashin- 
gtoną.

NEWT0N UPPEK FALLS, 
MASS.

Prakalbos.
Spalio 30 d. čia buvo suren

gtos prakalbos. Buvo atvykę 
veikėjai iš So. Bostono — M. 
Venis ir Ivaškevičius, 
kalbėtoju nurodinėjo, 
Lietuva dabar randasi ir kad 

‘jai pašalpa didžiai reikalinga.
V

PHILADELPHIA, PA.
Lapkričio 2-trą dieną, Rau

donojo Kryžiaus buvo laiko
mas susirinkimas Šv. Kazi- 

imiero svetainėj. Buvo gautas 
laiškas iš Centro apie drabu
žių ir visų daiktų išsiuntimą į 
Lietuvą. Pasirodė, kad dar 
neišsiųsti, bet šiame mėnesy
je apie 10 d. būsią išsiųsti. Ki
tas buvo raportas išduotas pe
reitų prakalbų, kur buvo su
rengtos 26 d. spalio. Prakal
bų komisija ir visi nariai iš
reiškė širdingą padėka vonę 
gerb. kun. P. Česnai už jo di
delį pasidarbavimą praeitose 
prakalbose. Jisai aukojo $10. 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja au
kavo $100, Ona Kupšienė $25.

Toliaus buvo nutarta dar ei
ti per gyventojus ir rinkti au
kas kaip drabužius, valgius ir 
pinigus dėl Lietuvos nukentė
jusių, kur tapo išrinkti —

Lapkričio 11 d. sukaks vie
ni metai nuo pertraukimo Di
džiosios Europinės Karės. Vi
soje Amerikoje rengiamasi pa
minėti tas sukaktuves. Be a- 
bejonės šiaip ir tai jos bus pa
minėtos visose valstybėse, y- 
pač tose, kurios kariavo.

Didžiosios karės pasibaigi
mas, žinoma, yra didelis įvy
kis. Armisticija nudžiugino 
visus. Jos sukaktuvės verta 
paminėti ir apvaikščioti. Ma- 
ssachusetts valstijos guberna
torius Coolidge tam tikra pro- 
klemacija paskelbė tą dieną 
švente. Viešosios įstaigos tą 
dieną bus uždarytos. Turbūt 
įvairios dirbtuvės tą dieną ne
dirbs.

Mes lietuviai neprivalome 
atsilikti apvaikščiojime karės 
pasibaigimo metinių sukaktu
vių. Reikia tą dieną surengti 
prakalbas ir kitokias pramo
gas. Mes minėsime tas sukak
tuves netaip, kaip tai darys' 
didžiosios tautos. Mes negali
me užmiršti, jog su Didžioisos 
Karės pasibaigimu nuteriotoj 
Lietuvoje prasidėjo nauja ka
rė, Lietuvos tikra karė, karė 
už neprigulmybę. Per ilgus 
veik penkerius karės metus 
mes daug kalbų ir gražių obal- 
sių girdėjome. Girdėjome, būk 
karė einanti už paliuosavimą 
prispaustų tautų, būk nuo da
bar neturėsią būti taip, kad 
tautomis mainikauti kaipo ko
kiais daiktais, būk tautos tu
rėsiančios teisę apsispręsti.To- 
kių obalsių ir prižadų tiek pri
siklausėme, kad rodėsi, jog 
laisvė ir neprigulmybę Lietu
vai iškris iš dangaus kaipo 
keptas karvelis.

Karei pasibaigus diena po 
dienai mums aiškėjo, jog mū
sų viltis nesipildo, jog Lietu
va, baisaus karo nuteriota, 
pati turi viena ranka steigti 
valstybę, o antra atmušinėti 

* neprietelius.
Tad minėdami karės pasi

baigimo metines sukaktuves, 
privalome priminti pasauliui 
apie mūsų tautos apvylimą 
kuosmarkiausia užprotestuoti 
prieš mūsų priešus ir pareika
lauti pripažinimo" Lietuvos 
neprigulmvbės. Kartu turime 
labiau įsitikinti, jog Lietuva 
neprigulmybę ingys tik per sa
vo pastangas, Amerikos lietu
viams prigelbstint.

Tad ruoškimės prie sukak
tuvių, priminkime civilizuo
tam pasauliui, jog Lietuva 
tebkariauja, jog skelbtieji o- 
balsiai ir žadėtos teisęs nepri
taikinti prie Lietuvos, išneš- 
kime protetsus prieš lenkų, 
vokiečių ir rusų imperialistus, 
kurie tebsmaugia Lietuvą, pa
reikalaukime Suv. Valstijų ir 
alijantų valdžių pripažinimo 
Lietuvai neprigulmybės ir dė
kime gausias aukas parėmi
mui kovojančios Lietuvos.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas į- 

vyks 9 d. lapkričio tuoj po 
mišparų 5 vai. vakare. Malo
nėkite visi nariai būtinai susi
rinkti, nes turime svarbių rei
kalų. Noriu priminti nariams 
kurie nepasimokėjo į apskri
čio iždą, turi pasimokėti šia
me susirinkime, nes artinasi 
apskriičo suvažiavimas.

Rašt. J. A. Kriviutė.

HARTFORD, CONN.
L .R. Kryžiaus Rėmėjų 

Sk. Auga.
Keli mėnesiai atgal rūpes

niu vietinio klebono kun. J. 
Amboto sutvertas L. R. K. rė
mėjų skyrius. Kiek vėliaus 
jau tas skyrius surengė pra
kalbas. Kalbėjo kun. Petrai
tis. Buvo geros pasekmės, lai
mėta nemažai narių ir surink
ta pinigų virš $300. Kelios sa- 

kaipo liuosnoriai apsiėmė eiti vaitės atgal antras vakaras 
per stubas ir rinkti aks tik ką buvo surengtas. Kalbėjo p-lė 
duos dėl pavargėliij Lietuvos [Jokūbai tė iš New Haven, Ct. 
vargdienių.

Tėvynei atverta žaizda skau
dulinga. Jai mūs pagelba la
bai reikalinga. Visi tat ran
kas pasidubkim ir bendrai iš- 
vieno už Tėvynę mes stokim! 
Tikiu jei iš vieno visi tik su- 
krusim, — sau laisvę išgavę 
linksmais pasijusim! 
kelkime balsą, visom jėgoms 
kad kas tik yra lietuviška, te
gul mums būna miela ir bran
gu.

Nurodinėjo, kad Lietuva eina 
prie laisvės ir kad jos žmonės 
yra karės suvarginti. Todėl 
jie laukia didelės paramos iš 
Amerikos lietuvių, kurie esa
me gerame padėjime.

Aukavo po $10: A. Ivaške
vičius, J. Aukštuolis, Jonas 
Daugininkas, Povilas Kiškis, 
Petras Pigaga, Kastantas Ce
ris, Tam. Vasiliauskas, Povi
las Skaparas, Petras Aimana- 
vičius, Simonas Karlonas, S. 
Pačkauskas, B. Ozdaba.

Po $5.00 :t K. Prunskis, M. 
Dauginckienė, J. Savalonis, A. 
Sablavičius, J. Dekaminavi- 
čiuc, M. Čirienė, A. Sidaravi- 
čia.

Po $1.00: Ona Ozidobienė, P. 
Megevičius.

Išviso $179.50.
Ten buvęs.

PRANEŠIMAS L. B. S. NA
RIAMS.

Paėmęs ant savo pečių tą šven
tą prakilnų darbą negaliu nulei
sti rankų pakol jo atsakančiai ne- 
atliksiu.

Tą darbą, aiškiai žinoma vi
siems nariams, kad aš vienas ne
galiu atlikti ir mūsų priederme 
dirbti vienybėj dėl labo Tėvynės 
ir Bažnyčios.

Mes S-mo Blaivininkų nariai 
žinome, kad mūsų darbas nėra 
pabaigtas, dar prieš mus praga
ro durys yra atidarytos, praga
ras bus tada uždarytas, kada A- 
merikoje neliks nei vieno bedie
viško šlamšto tuomet galėsime 
sau ramiai ilsėties, bet šiandieną 
turime dirbti dar išsijuosę.

Nustojus eiti Tikyba ir Dora” 
pasirodė, kad mes krikšioniai ne
tekome vieno iš geriausių įrankių, 
pasirodė, kad “Tautos Tytas” 
turi apimti platesnę poziciją ko
voje prieš ištvirkimą ir bedievy
bę.

“Tautos Ryte” iki šiol buvo 
tik gvildenama ir rašyta blaivybės 
reikalai, bet šiadieną ir per šiuos 
metus varysime darbą uoliaus ir 
pasekmingiaus prieš Tėvynės ir 
Bažnyčios priešus.

Beje nariai turi žinoti gavę 
nuo piniriško komisijos nario lai
šką turi padėti į šalį neišgvilde
nus kas jame yra rašyta, 
supirmu aptarti dalyką 
prie reikalų S. P. B.

Sulaukdamas daugybes laiškų 
su užklausimu ar “T. Rytas” su
stojęs eiti neturėdamas daug 
liuoso laiko kreipiuosi per “Dar
bininką,” kad “Tautos Rytas”, 
nenustos eiti pakol nebus nei vie
no socialistiško ir liberališko A- 
merikoje šlamšto. Užtai prane
šu visoms kuopoms stoti į bendrą 
viešąjį darbą, prablaivinkime 
mūsų tautą.

Pinigiško Kom. Narys,

DUQUESNE, PA.

Duąuesne Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus skyrius laikys 
prakalbas lapkričio 9 d. 2:15 
vai. po pietų Carnegie.svetai
nėj. Kalbės gerb. kun. Cepa- 
nonis iš Homestead, Pa. Taip
gi po prakalbų bus statomas 
veikalėlis “Pašėlęs' Dantys.” 
Taipos-gi bus ir kitokių pa- 
marginimų. Kviečiame visus 
atsilankyti.

R. K. Koresp.

WESTFIELD, MASS.
/

Jau yra minėta, kad žada
ma mūsų bažnyčia maliavoti, 
bet tuo tarpu skatikų trūks
ta. .. Kad pradžią padarius 
užmanytam darbui aš su gie- 
doriais pasitaręs nusprendžiau 
surengti didelį koncertą 9 lap
kričio šy. Kazimiero draugys
tės svetainėje. Įžanga bus 50c. 
ir 35c. Koncertas be abejonės 
bus dar pirmas buvusiems, nes 
bus suloštas muzikalis veika
las “Trijų Varpų,” suside
dančio iš anglų choro. Antrą 
išpildys mažosios mergaitės 
“Žaliąją Girelę” ir apsakys 
apie praeitį Lietuvos puikių 
girių ir didžius darbus mūsų 
kunigaikščių. Toliau bus su
lošta komedijos: “Šliūbas su 
viržiu,” “Tylėk, nes tuoj su
minsiu” (J. V. Kovo). Prie 
to bus daug solių, duetų, trių, 
kvartetų ir tt. Šis koncertas 
kaip sakiau yra rengiamas 
naudai parapijos; tad ir tu
riu už garbę pranešti West- 
fieldo ir apielinkės viengen
čiams, kad paremtų steigiamą- 
jįdarbą, o praleisti skatikai 
pilnai sumis apvaiknos užga- 
mą

R. N. Barsis, Vargonininkas

Daugumui yra žinoma p-lės 
Jokubaitės gabumai ir pasi
šventimas dėl Tėvynės. Labai 
įspūdingą prakalbėlę pasakė 
apie L. R. Kryžiaus veikimą 
ir jo svarbą. Tas vakaras dar 
buvo paįvairintas atidarant, 
atvaidinta L. R. K. veikimas. 
Tą atliko vietinės narės. Pa- 
deklemavo mažos mergaitės 
Savickiutės. Jos vis pasirodo 
su naujomis eilėmis.

26 d. spalio tai buvo jau tre
čias iš eilės L. R. K. vakaras. 
L. Vyčių teatrališkas ratelis 
sulošė didelį veikalą “Kry
žius.” Nors jau antrą sykį loš
ta, bet daug publikos atsilan
kė. Tame lošime dalyvauja 
gabiausi aktoriai ir net lošė 
penktą sykį Poąuonock, 
Thompsonville ir k.

Pertraukoje kalbėjo vietinis 
kun. A. Vaškelis.

Šiame vakare R. Kryžiaus 
buvo geros pasekmės. Nema
žai narit} gauta, pinigų surin
kta $93.50. R. K. skyriaus 
raštininkė p-lė Jadvyga Ka- 
mantauskaitė pasirėdžius Rau
donojo Kryžiaus rūbuose pri- 
rašinėjo narius. Pertraukose 
publiką linksmino skaitlingas 
šv. Ceciljios choras, vedamas 
varg. p. P. Kamantausko.

Baigia pasveikti.

Plačiai visuomenei žinomas 
prakilnus veikėjas kun. J. Am- 
botas, kuris kelionėj tapo su
žeistas, ligonbutvj gulėjo apie 
du mėnesiu. Dabar jau svei
ksta, jau atsilanko į bažnyčią. 
Dieve, padėk jam greitai su
stiprėti.

BALTIMORE, MD.
LDS. susirinkimas bus 9 d. 

lapkr. 5 vai. po pietų Šv. Al
fonso salėj. Visiems LDS. na
riams pranešu, kad teiktus at
silankyti, o ypač kurie yra kal
ti neužsimokėję į Sąjungą 
Nuo šio .susirinkimo 
neužsimokėjusiems 
priversti sulaikyti 
“Darbininką”

Taip-gi nepamirškite atsi
vesti ir naujų narių prirašyti 
prie L. D. S.

A. B-tė, Rašt.
P. S. Subatoj 8 lapkr. 7:30 

vai. vak. bus - pp. Cižauskų 
koncertas naudai L. R. Kry
žiaus. Koncertą puoš kalba J. 
B. Šaliūno, 'nesenai grįžusio iš 
Europos.

/

CLEVELAND, OHIO.
Spalio 26 d. LDS. 51 kp. lai

kė savo mėnesinį susirinkimą. 
Pirm. J. Kužas atidarydamas 
susirinkimą prašė visų ramiai 
ir su atida apsvarstyti krik
ščionių demokratų darbinin
kiškus reikalus. Pirmiausia 
buvo išduotas raportas iš bu
vusio baliaus 12 d. spalio. Ra
portas priimtas su padėka Ka- 
noverskiam, nes per jų pasi
darbavimą laike rengimo ir 
perstatymo liko kp. gryno pel
no $107.58. Neužmiršta ir 
mūsų brolių darbininkų, 
rie dabar kovoja už 
kąsnį su kapitalistais, 
ta paaukuoti iš kasos 
pasiųsti į Streikierių 
Vėliaus likos nutarta
su perstatymu po Velykų iš 
kurio bus dalis paskirta taip
gi į Streikierių Fondą. Tai-gi 
clevelandiečiai rašykites prie 
51 kp. LDS., o mes tąsyk su
jungtomis spėkomis galėsime 
nuveikti milžiniškus darbus.

Vargdienis.

WESTFIELD, MASS.
Turiu pažymėti keletą įvy

kių šios vietos lietuvių veiki
mo, kurie apibudina visą lie
tu vių stovį. Galima buvo pa
stebėti svetimos spalvos laik
raščiuose, o net stengtasi ir 
angliškuose, kaip šios vietos 
laisvamanėliai arba kitaip sa
kant .išklydę iš tikėjimo sten
gėsi sudrumsti ramių žmonių 
gyvenimą, paardyti parapijos 
tvarką, sugriauti bažnytinį 

įveikimą. Trauka kitus prie 
laisvatnanybės, tvėrė laisva
maniškas draugijas, įkūrė ko- 

*kią ten daktarų gelbėjimo 
draugiją, by tik prie laisva
manių. Bet jų darbas suėjo į 
ožio ragą. Pasirodė esą nyk
štukais. Prie katalikij prilyg
ti negali. Katalikai Lietuvos 
reikalams surinko tūkstančius. 
Parapijos reikalai kįla vis 
smarkyn. Vasaros laiku at
mokėjo $1000.00 skolos. Da
bar spalio mėnesyje buvo pa
rapijos naudai fėrai, kurie da
vė pelno $781.00. Dabar vėl 
vargonininkas su choru lap
kričio 9 d. rengia didelį ko'n- 
certą su įvairiais lošimais, dai
navimais bei paamrginimais 
kokių dar čia niekas nematė. 
Beabejonės ir šį darbą visi ka- 
talikaiparems. Tas visas ka
talikų veikimas ir puikiausias 
visur pasisekimas parodo, kad 
čionai viskas yra tvarkoje ir 
eina stipriai, o laisvamaniški 
teršimai tai yra tik kelių žmo
nių tuščias burbulas. Reikia 
tik dar kaikuriems katalikams- 
daugiau susipratimo, kad jie 
neprisidėtų, neremtų ir neitų 
į laisvamanių rengiamas pra
mogas. Nes kas toks katali
kas būtų kuris laisvamanių ar 
bolševikų reikalus remtų. Tai 
gėda tokiam ir kataliku va
dintis. Tegul jie sau vieni 
burbuliuoja.

Lapkričio 27 d. (Thanksgi- 
ving Day) rengiamas yra pui
kiausias, koiko čia dar nebu
vo, maskaradinis balius. Į 
maskaradą yra kviečiami visi 
jrisidėti kas tik gyvas. Pra
sidės nuo 5 valandos dieną. 
Bus duodamos didelės dova
nos.

DETROIT, MICH.

Lietuvos Liuosybės Sargų 6 
skyriaus šeiminiškas vakaras in- 
vyko praeitą nedėlią 26 d. spalio. 
Vakaras labai gerai pavyko, žmo
nių buvo apie 150, tiek visai ne
sitikėta. Apie 6 vai. vak. pub
lika ėmė būriais traukti svetainės 
link ir po trumpos valandėlės bu
vo pilnutė svetainės jaunimo. Im
tasi žaisti lietuviškus žaislus ir 
taip jaunimas žaidė be pertraukos. 
Apie 9 vai. gabi mūsų šeimininkė 
p-lė O. Malakauskaitė pranešė, 
jog vakarienė yra gatava. Lai
ke užkandžių buvo programas. 
Vakaro vedėjas K. Abišala paaiš
kino vakaro tikslą ir pakvietė 
gerb. kun. Jurgį Jonaitį pratarti 
kelis žodžius. Jisai gražiai nu
piešė kareivio tikslą ir jo svarbu
mą. Po tam p-lė 0. Mildžiutė 
gan jausmingai išpildė monologą. 
Buvo dar keletas eilių, deklema- 
cijų, kurias artistai mėgėjai pui
kiai atliko. Baigiant užkandžius 
vakaro vedėjas pakvietė gerb. kle
boną kun. F. Kemešį pakalbėti. 
Kun. F. Kemėšis puikiai nupiešė 
darbininkų reikalus, ragindamas 
visus į vienybę, po tam užgiedo
ta “Lietuva tėvyne mūsų” ir vė
liaus publika linksmai traukė na-

PHILADELPHIA, PA.
Utarninko vakare 21 d. spalio 

Tautiškoj vetainėj po* No. 928, 
Mojamensing, Avė. įvyko prakal
bos, kalbėjo Liutkauskas. Kai
po tautininkų laisvės savaitei, tai 
ir aukos buvo renkamos. Tik iš- 
tikrųjų mažai žmonių susirinko, 
bet ir iš tų pačių kaip tik kalbė
tojas prisiminė apie aukų rinki
mą, tai vyrukai argi netraus lau
kan. Tai stebėtina! argi visose 
kolonijose taip tautininkai daro? 
Jai taip, tai maža pagelba dėl 
Lietuvos. Kiek teko patėmyti 
prakalbose, tai jei iš krikščionių- 
demokratų nebūti} prisidėję tai 
iš tautininkų mažai būtų surink
ta. Prakalbose matėsi, kad iš 
katalikų daug buvo sukolektuota. 
Aukų surinkta $230,00.

Kalbėtojas p. Liutkauskas tei
singai nurodė kas daugiausia ir 
seniausia yra pasidarbavę lietu
vystės reikalais, paminėjo: Vysk. 
Valančių, Dr. V. Kudirką ir laik
raštį “Aušrą.”

Nuo nedėlios lapkričio 2 d. 
ir iki Nuginklavimo Dienai 
lapkričio 11, Amerikos Raudo
nasis Kryžius varys Trečią 
Metinį Vardošaukį Bostono 
Sostapilyje ir visose Suvieny
tų Valstijų kolonijose.

Mieris šių metų kampanijos 
yra dvejopas: įrašyti narių 
dėl 1920 “sako Prezidentas 
C. F. Weed Bostono Sostapilės 
skyriaus vardu Šaukio Komi
teto, bet nevienas neatšaukia 
ką Raudonasis Kryžius nuvei
kė, ką veikia ir ką turi veik
ti šioje šalyje ir Europoje.

“Kiekvienas kuris turi gi
mines arba draugus nuterio- 
tose šalyse turėti} atiduoti vi
sas savo pajėgas padėti surin
kti $15,000,000. Didelė suma, 
reikalinga, kad išgelbėjus nuo 
bado moteris, vaikus ir sužeis
tus kareivius kurie dar per il
gą laiką negalės gyventi be 
mūsų pagelbos.

Amerikos Raudonasis Kry
žius smarkiai veikia kad pa
gelbėjus nuteriotos Europos 
šalims.

Žmonės tų šalių vis dar žiū
ri į Ameriką ypatingai mo
terys ir vaikai, laukia iš savo 
genčių Amerikoje pagelbos, 
reikia jiems drabužių, vaistų, 
valgio, gydytojų ir tt., kurių 
jie negali dar įsisteigti.

Amerikos Raudonasis Kry
žius dabar užlaiko gydytojų 
ir svetimose šalyse. Daug pi
nigų reikia tam visam darbui. 
Daug taip-gi reikia užlaiky
mui ligonbučit} ir kitų vietų, 
kurias dabar Raudonasis Kry
žius užlaiko.

Medicinos ir chirurgijos vie
nutės Raudonojo Kryžiaus 
sunkiai darbuojasi kad panai
kinus visokias išsiplėtojusias 
ligas.

Raudonasis Kryžius siunčia 
drabužius Europon. Tūkstan
čiai reikalauja geresnių dra
bužių ant žiemos. Dirbtuvės 
tose šalyse dar nedirba kaip 
reikia ir negali padaryti už
tektinai drabužių. “

Raudono Kryžiaus darbi
ninkai tankiai pasakoja kad 
užgimę kūdikiai esti suvynioti 
popierosna vietoj drabužiuos- * 
na. Užtai daug kūdikių mirš
ta. Amerikoje gal vienas iš 
dešimties kūdikių miršta per 
metus. Jeigu Amerikoje tas 
tiesa, kur yra geriausias pri
žiūrėjimas, kas dedasi sveti
mose šalyse.

Prieglauda Jeruzolime yra 
geras pavyzdi s ką Amerikos 
Raudonasis Kryžius veikia. 
Du trečdaliu Raudonojo Kry
žiaus narit} mokesčių eina pa
laikymui prieglaudos namų.

Didį reikalavimą Raudono 
Kryžiaus pagelbos parodo Si
bire. Siberijoje dabar yra tik 
100 gydytojų. Suprantama 
kad jei negali suteikti visiems 
patarnavimo. Kitos šalys ir
gi panašiai Siberijos stovi. A- 
merikos Raudono Kryžiaus 
gydytojai ir chirurgai dar il
gai turės būti Europos šalyse.

Iš augščiau paminėti} pa
vyzdžių suprantama kad tos 
šalys reikalauja Raudono Kry
žiaus pagelbos.

“Svetimtaučiai iki šiol nie
kados dar neatsisakė pagelbė
ti savo badaujančių brolii} ir 
aš tikiu jie neužmirš nei dabar 
bet šiame Raudono Kryžiaus 
Iššaukime jie neatsisakys pri
dėti savo dolerį,” sako p. Stet- 
son, vice-prez. Bostono Vardo- 
šaukio Komiteto.

P as Stetsonas išrinko 25 
žmones visokių tautų į komi
tetą prižiūrėjimui narių ir do- 
lerii} kurių rinkimas prasidė
jo lapkr. 2 ir trauksis iki nu
siginklavimo dienos lapkr. 11.

Sekantieji yra susijungę pa
daryti geriausias pasekmes:

Jonas E. Karosas, 
Dr. P. Jakimavičius, 
A. F. Kneižis, 
Jonas J. Roman, 
A. Grigoraitis, 
M. Paltanavičia.

ku- 
duonos 
Nutar- 
$25 ir 

Fondą, 
balius

N0RW00D, MASS.
Čia komunistai buvo paren

gę “prakalbas” ir parsitrau
kė Bimbą. Tasai niekino Rau
donąjį Kryžių, Salvation Ar- 
my ir kitas organizacijas, ku
rios daug pasidarbavo per ka
rę. Tik didžiausi nežinėliai, 
nesusipratėliai gali tikėti to
kiems dalykams, kuriuos tas 
neišmanėlis pasakojo.

Kareivis.

( 
“Kantri Alena” jau scenoj.
L. Vyčių 5-tos kp. artistai 

mėgėjai jau rengiasi prie se
nai laukiamo veikalo “Kantri 
Alena.”

Veikalą parašė mūsų kuopos 
narys, žinomas veikėjas gerb. 
kl. Fr. M. Juras.

Jau visu smarkumu prie jo 
rengiamasi.
/ Vaidins sausio 1, 1920. Pa
matysim kaip pasiseks. Sako 
“sulyg darbo ir vaisiai.” Jei
gu taip, tai be . abejojinmo 
sprendžiu kad bus tikslas pa
siektas.

Reporteris.

PHILADELPHIA, PA.
Spalio 27 d. vietos socijalistai 

turėjo surengę prakalbas, bet ne
nusisekė. Mat prakalbos buvo 
Tautiškoj Svetainėj, o toj svetai
nėj tai jau beveik visuomet “dė
džių” yra. Mat lietuviai turi 
puikią svetainę, tai visados yra 
užimta rengime įvairių- pramogų, 
tai ir policija tovi nuolatos.

N. Vinckus pakalbėjo keletą 
žodžių apie sovietus, jųjų darbus 
ir kitus socijalistų galus. Pertrau
koje dalino kokias tai knygutes 
dykai. Labai mielaširdingas dar
bas už dyką dalyti knygas. Ale 
visi žino kam tinka siulijamas dai
ktas, ir kaip ten nebuvo, kad ir 
dėdė guzikuotas gavo knygutę, o 
jam tai ir rupi kas čia do knyga. 
Dėdė surado, kuris jam tą visą 
išvertė angliškai kas yra rašyta. 
Nugi brolyti dar kalbėtojas no
rėjo antru kartu kalbėti, bet kas 
tau. Tik pasijuto, kad “ariaus” 
iš svetainės. Dėdė sukdamas 
rankoj kočėliuką varė lauk. Pa
bijojo, kad sovietas nepaliktų 
šaltojoj. Mat tose knygutėse bu
tą apie sovietus. \

Tuomi ir užsibaigė sovietų pra-
Jaunntis. kalbos. Viskas susimaišė, kaip 
,1 ' . 5 ■< v
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MARGUMYNAI.
t

ŠIS LAIKRODĖLIS, TIK $8.75.

I

ši

Pa ieškau ‘ Vinco 
gub., Trakų apskr. 
Vigelonių kaimo. 
Pittsburgh, Pa.
Lietuvos nuo savo ir nuo jo tėvų. Jei 
kas žinote arba pats pranešk.

V. ZALECKIUTE, 
1444 So. 50-th St.

Cicero, III.

KORPORACIJŲ INEIGŲ PRA
NEŠIMAI.

Pečiulio Vilniaus 
Nemunaičio par.

Pirmiau gyveno
Aš gavau laišką iš

Paieškau brolio Kazimiero 
Brinžuvaičio Kauno gub. ir 
aavieto, Veliuonos miestelio. 
Pirmiau gyveno Suuthfield, Mass. da
bar nežinau kur. Atsiliepk brolau, tu
riu svarbų reikalų. Atėjo laiškas iš 
Letuvos. Kas žinote, meldžiu pranešti.

Ona švidcrnkienė,
266 Fairvievv St.,

.Veic Britain, Conn.Paieškau savo švogerio Ka
zimiero Jočio. Kauno gub., 
Seredžių par., Papartinių kai-

Paieškau savo pusbrolio Stoninio ro 
Kemros. Pirmiau gyveno Chieago, 
III. Turiu svarbų reikalą. Jei kas 
žinote arba pats atsišauk:

M. Saunoris,
4763 Melrose St.,

F. K. D. Philalelphia, Pa.

PLAUKAI!

Puikus Džiovinėlių Lzkan-
dis, kuris atsirado New. England yra 

geriausiu ROYAL LUNCH-grietiniuo-
keptos National Biscuit Company. Vartok

tai rusvas, malonus džiovinys (crackers) iš-
juos prie kiekvieno val
gio su pienu, suriu, koše

drebučiais Vardas
Royal Lunch. yra ant
kiekvieno džio- vinėlio.
Parsiduoda svarais puikiose apkli
juotos vaizbaženkliu s kr i nu t ės i
JL1ri9SKI TVNOLLVN

COMPANY

▼ • I'* 1

Dayton’o šv. Kryžiaus parapijos choras.
Pirmoje eilėje viduryje- gerb. kleb. kun. M. Cibulskis didis veikėjas tarpe Daytono lie

tuvių, po kairei vargonininkas, po dešinei p. J. šeštokas choro vedėjas, kursi daug pasi
darbavo tarpe L. Vyčių ir dau pramokino visokių dainelių. Tas pats choras dalyvavo 18 
d. spalių balij ir išpildė koncerto dalį, sudainavo keletą dainelių.

| To yra reikalaujama iš visų a- 
teivių išskyrus jurininkus ir karęi- 
vius. Iš jų tereikalaujama tik
tai trejus metus išgyventi, per 
dvejus metus turėti pirmosios po- 
pieros, ir garbingą iš tarnystės 

i paliuosavimą. Tas išėmimas taip- 
pat yra pritaikomas prie jurinin
kų kurie dirba ant Amerikos pir
kliškų laivų.

Yra daug atsitikimų, kuriuo
se žmogus negali visą paskirtą lai
ką išgyventi vienoje vietoje. To
kiuose atsitikimuose, jei'norima 
tapti piliečiu, reikalaujama dvie
jų liudininkų pasirašyti ant pilie
tybės popierų aplikacijos, iš kiek
vienos vietos, kurioje aplikantas 

! gyveno. Jeigu gyvenimo vieta 
yra kitoje valstijoje, reikia dvie
jų liudininkų iš tos valstijos. Jei
gu prašymas yra paduotas New- 
Yorko valstijoj, o prašymo davė
jas yra išgyvenęs New Yorke tik 
dviejus metus, užtenka tik dvie
jų liudininkų kurie pažino jį per 
tuos dviejus metus, o kiti liudi
ninkai gali būti iš tų valstijų, ku
riose jis pirmiau gyveno, t. y. jei 
jis1 gyveno per pirmesnius trejus 
metus Ohio valstijoj, persikrau
sčius į Nevv Yorką, reikia turėti 
patvirtinimą nuo dviejų liudinin
kų iš Ohio. Tokiame atsitikime 
jam yra duodama aplikacija, su 
kuria galės gauti paliudijimus 
nuo Ohio valstijos liudininkų. Ta 
aplikacija yra siunčiama į Natū
ralizacijos Biurą ir paskirtu laiku 
jam pranešama kada liudininkai 
bus primti. Tada aplikantas a- 
pie tai praneša avo liudininkams 
ir pasako, kada jiems reikės pri
būti. Už išgavimą paliudijimų 
nelygiai mokama įvairiose valsti
jose, vienur daugiau,* kitur ma
žiau.

KNYGYNŲ NAUDA.

Beveik kiekviename mieste Su
vienytose Valstijose galima rasti 
knygynus. Jie yra valdžios in- 
staigos ir visi, neišskiriant am
žiaus nei lyties gali jais naudotis 
veltui. Bet neužtektinai žmonių! 
jais naudojasi, ypač maža atei
vių. Kiekviename didesniame 
knygyne invedami departamentai, 
kur galima rasti knygų visose kal
bose. Tarp jų yra ir lietuvių 
kalboje. Kurie knygynai to dar 
nepadarė, stengiaskdaryti, ir y- 
ra vilties, kad kiekviename di
desniame mieste, bus galima gau
ti pasiskaityti knygų visose kal
bose.

Dabar knygynuose galime ra
sti įvairių knygų, laikraščių, be
veik visose kalbose, ir anglų kal
boje, kurios taip lengvai parašy
tos, kad žmogus mokantis ir ma
žai angliškai skaityti, gali leng
vai suprasti. Galima gauti kny
gų apie visokius amatus, kurie 
pagelbsti žmogui ingyti geresni 
darbą ir gauti didesnę algą; kny
gų apie daržus, auginimą vištų, 
apie virimą, siuvimą, kad pa
gelbėti jam ir jo žmonai, kaip 
pergalėti pragyvenimo brangumą; 
knygų apie Amerikos valdžią ir 
gyvenimo reikalavimus, kad pa
gelbėti jam tapti geru piliečiu. 
Tai knygos, kurias gklima gauti 
viešuose knygynuose ir visi atei
viai yra raginami jomis naudotis.

Žmogus gali turėti ir pirmus 
popierus, dirbti kasdieną ir leist 
savo vaikus reguliariškai į mokyk
lą, o gal ir pats lankyti mokyk
lą vakarais, visviena jam būtų 
sunku kovoti su pragyvenimu ir 
įsigijimu savų namų svetimoje že
mėje. Knygos jam daug pagel
bėtų. Ir tik knygynuose tegali
ma rasti tų knygų. Kad pasis
kolinti knygų, reikia išpildyti 
blanką, ant kurios pasižadi kny
gą švariai užlaikyti ir sugrąžinti 
paskirtu laiku, net nereikia nei 
to, nes galima tomis, knygomis 
naudotis knygynų skaityklose.

Knygynuose visuomet yra ypa- 
ta, kuri pasirengus atsakyti į vi
sokius klausimus. Nevisuomet 
galima surasti knygą, kokios no
rima, todėl niekad nereikia bi
jotis pasiklausti.

Karės laiku Amerikos Knygy
nų Sąrišys pristatydavo stovyklo
se ir ligonbučiuose tūkstančius 
knygų įvairiose kalbose, ir leng
voje anglų kalboje, ypač svetim
taučiams. Daugumas kareivių 
nejausdavo nuobodumo turėdami 
knygų savo kalboje. Knygynai 
Suv. Valst. tą patį siūlo visiems, 
ir visi turėtų ta proga naudotis.

PILIETYBfiS KLAUSIMU.
Daugelis lietuviu nežino kaip 

tapti Suvienytų Valstijų piliečiais. 
Ypač daugelis nežino, kaip ilgai 
reikia išgyventi Suvienytose Val
stijose kol tapti pilnu piliečiu. 
Pirm negu paduoti prašymą pil
nųjų popierų, įstatymai reika
lauja išgyventi mažiausiai penke
rius metus ir turėti pirmuosius po

rins per dvejus metus.

^500,000 iki $1,000,000 ir 141 pra
nešimų parodo ineigas $1,000,000 
ir daugiau.

Indomi dalis raporto yra skai
tmens, ' kuriose parodoma prane
šinu) skaičius, kliasifikuotas su
lyg ineigų per dviejus metus, 
1916 ir 1917. Toji analizė paro
do žymų pasidauginimą 1917 m. 
pranešimų su ineigomis mažiau ne
gu $150,000 ir pažymėtiną suma
žėjimą pranešimų su daugiau ne
gu $150,000 ineigų. Ineigų per
virš $1,000,000, 1916 m. buvo pra
nešta 206, o 1917 metais tiktai 141. 
arba 65 mažiau.

New Yorkas turi daugiau pra
nešimų už visas kitas valstijas — 
489,089. Ineigos nuo pranešimų 
parodo, kad 1917 m. New Yor- 
kiečiai turėjo $2,439,736,148 inei
gų $516,871,497 daugiau už 1916 
m. Mažiausis skaičius buvo Neva- 
dos valstijoje, kuri turėjo 6,623 
pranešimus. Alaskoje buvo 4,570 
tokių pranešimų ir Hatvai 3,131.

Iš visų praneštų ineigų 63 nuoš. 
buvo algos, o 37 nuoš. ineigos 
nuo nuosavybės, formoje nuomų, 
nuošimčių ant bonų ir dividendų.

X
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1917 m. 351,426 korporacijų 
pranešė apie savo ineigas. Iš ši
to skaičiaus 232,079 pranešė inei
gas siekiančias $10,730,360,211 su 
$503,698,029 taksų, laike pervirš 
uždarbio taksai ant $1,638,747,740, 
iš viso padarė tais metais $2,142, 
445,769. 10,173 pranešimai buvo
daugiau kaip už 1916 m.

Raportas paduda smulkmeniš
ką analizą ineigų korporacijų uži
mančių pirmutines vietas industri
joje. Tas kliasifikavimas paro- 
dov kad abelnai apie 62 nuoš. vi
sų taksų išmokėta korporacijų ku
rios užsiima išdirbyste, o 15 nuoš. 
korporacijų užsiimančių pirkly- 
ba. Anglių ir uolų kasyklos už
mokėjo 10 nuoš. Smulkmeniškos 
skaitmens yra pridėtos parodan
čios kliasifikavimą ineigų ir tak
sų sulyg valstijų ir teritorijų ir 
pagal ineigų šaltinių.
nių. T. F. skyr. to vakaro pel
ną $73.00 pavedė L. R. Kr. dėl 
nupirkimo ir pasiuntimo aprėdaių 
Lietuvon. Tai L. R. Kr. nutarė 
pirkti iš dirbtuvės čeverykus ir 
pasiųsti.

Taip-pat nutarė antrą kartą 
eiti per lietuvių namus ir rinkti 
senus apnešiotus drabužius. Ka
dangi mes rinkom gegužio mėn. 
tai daug žmonių apgailestavo, kad 
jie turi daug_drabužių, kur galė
tų atiduoti, bet nežinojo, kad a- 
teis rinkti, tai būtų sutaisę. Pa
sirodė, kad tie žmonės buvo iš 
netyčių užklupti. Na sako: “Jei 
butumet rinkę rudenį, tai būtu
mėm daugiau atidavę.”

INTERNAL REVENUE BIURAS. 

Ineigos.

Internal Revenue Biuras viešai 
paskelbė kaip pavienių, taip ir 
korporacijų ineigų statistikas už 
1917 metus. Raportai parodo, 
kad tais metais 3,472,890 ypatų 
pranešė apie savo ineigas. Pra- 
nešusiųjų tikros ineigos siekė 
$13,652,383,257, t. y. sulyginant su 
3,035,854 pranešimų už 1916 m., 
kuriais ineigos buvo $7,353,805, 
587. Toks didelis pasidauginimas 
yra dėlto, kad paliuosavimas nuo 
mokėjimo tapo sumažintas spalio 
T, 1917, ir iš dalies dėl augštes- 
nių algų kurios buvo mokamos.

Smulkmeniška analizė yra duo
dama pranešusių $2,000 ar dau
giau ineigų. Tokių pranešimų 
buvo 1,832,131 su $11,191.246,207 
ineigų. Taksai nuo ineigų, imant 
virš-taksus, ir karės laiku pervišr 
uždarbį, siekė $675,249,450. Ap
skritai paimtas skaičius taksų nuo 
ypatos buvo $368,56, ir taksai 
buvo skaitomi 6.03 nuoš. visų inei- 
CT-

Iš Nišų pranešimų 4 nuoš. pra
nešė tikras ineigas nuo $1,000 iki 
$2,000 ir 53 nuoš. viso skaičiaus, 
kurie pranešė ineigas daugiau Į 
negu $2,000. Tris šimtai penkio-1 
lika pranešimų parodo ineigas nuo

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA. 
' PottsviDe, Pa.

Nuo 8 iki 10 U ryto 
nuo 1 3 po pietų
nuo 6 iki 8 vakare.

KLAUSIMAI.
— Ar aktorius gali būti 

politikierium?
2. — Ar saliūnininkas gali 

būti politikierium?
3. — Kas uždirba daugiau 

už Brooklyno kriaučius? Jie 
gauna $75 savaitėje už 44 vai.

4. — Kokią mokyklą yra 
išėjęs Jukelis?

5. — Kuomet Trockis pa
bėgs iš Rusijos, tai kas jo vie
tą užims?

PAAIŠKINIMAI.
1-2. — Politikierium gali bū

ti kas tik nori politikauti. Į- 
statymas niekam neužgina po
litikauti. Tik kareiviams 
draudžiama politika užsiimti.

3. — Nedaug rankpelnių už
dirba po tiek, po kiek uždirba 
Brooklyno kriaučiai. Anglių 
kasėjai daug maž po tiek už
dirba. Gaila, kad Brooklyno 
kriaučiai nepasirodo prakil
niais visuomeniškais darbais, 
o laikas ir išteklius jiems lei
džia tame pasižymėti.

4. Apie Jukelio mokslo lai
psni ir klesas nežinome ir ne
sirūpiname žinoti. Jis never
tas, kad juomi kas nors inte
resuotus, nebent policija ir 
proto ligi) daktarai.

5. — Kai Trockis ir Lenin 
pabėgs, tai turbūt Maskvoj ir 
Petrograde užviešpataus ca
rizmo šalininkai, kurie neblo
giau valdys Rusiją už juodu ir 
už buvusį carą.

Jonas S. Tautilas,
L. D. S. 5 kp. buvęs raštinin

kas ir smarkus veikėjas.
Kiek laiko atgal išvažiavo į 

Valparaiso', Ind. į mokyklą.
Lai Dievas jam padeda pa

sekmingai pasiekti mokslą. 
redakcijoTatsakymai

Lit. Brot Soc. Grand Dūke 
Gedemino, Rocliester, N. Y. — 
Tamstų atsakymas ‘ ‘ Bažnyti
nėms Grupėms” kaip tik pa
tvirtina tai kas “Darbininko” 
No. 121 rašyta apie svetainę 
ir nezaležninkų prakalbas. Dėl 
to nėra reikalo nei talpint. Ži
noma tamistos turit tiesą da
ryt biznį iš ko norit, o jeigu 
kvailių atsiranda, kurie už sa- 
vę kvailesniems svieto mul
kintojams bedievių ir nezalež
ninkų pliovotojams tiki ir jų 
blevyzgų klauso, tai tamistos 
tik prie to prigelbstite, jiems 
patarpininkaudami taip kaip 
nelyginant vasaroje musės, 
pernešdamos bakterijas už
krečiamųjų ligų nuo ligonių 
ant sveikų žmonių.

B. Šilkauskui, Waterbury, 
Ct.—Labai mums malonu gir
dėti, kad tamistos pradedate 
rūpintis knygų platinimu ir p. 
Aleknai linkime yiso gero jo 
sumanymuose. — Atrašykite 
tuos sumanymus, o mes per
veizėsime, jeigu jie pasirodys 
praktiški patalpinsime “Dar
bininke.”

K. S. Balsiui, Easton, Pa. — 
Pranešimas pervėlai atėjo.

NAUJA KNYGA.
NAUJA KNYGA.

Visiems instrumentams ir 
dainavimui 8 lekcijos notų iš
simokinimui be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų kny
ga $1.50 parduodu už $1.00, 
viena daina 10 centų.

GEORGE BARONAS, 
6110 Ufica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

PATERSON’O, N. J. IR 
APYLINKĖS LIETU

VIŲ DOMAI.
Šiuomi pranešam, kad pas 

mūsų įgaliotinį
IG. KULAKAUSKĄ,

L. D. S. 18 Kp. Raštininką 
“Darbinin- 

pasipirkti naudingu kny- 
-----atviručių iš

galite užsirašyti 
ką,”] -
gų, paveikslų, atviručių 
Lietuvos ir tt.

Pasinaudokite proga.
Jo adresas:

Ig. Kulakauskas,
142 AVarren st., Paterson, N.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VARGONŲ DIRBTUVĖ.
Išdirba geriausius vargonus 

ir taip-gi pataiso senus.
Antanas Radzevičius, 

177 New York Avė., 
Neivark, N. J.

tinimas.
i“Weston, Nebr., 24 d. rugp., 
11919 Trinerio Amerikinis E- 
liksiras iš Kartaus Vyno yra 
geriausias vaistas nuo pilvo. 
Jis veikia stebėtinai. Fr. Pa- 
cula.” Trinerio Angelica yra 
nepalyginama sugrąžinime gy
vumo ir energijos. Skaityk 
sekantį: Balston, Spa, N. Y., 
9 d. rugp. Trinerio Angelica y- 
ra puikiausias vaistas. Jis 
padeda virškinti, duoda svei
ką miegą ir sudrūtina kraują, 

j per 7 metus, bet Trinerio An
gelica padėjo jai. Mich. 
Miller.” Kiekvienas aptieki- 
ninas turi šiuos vaistus. Jie 
taipgi reiškia geriausią pri- 
ruošimą nuo influenzos. — 
Joseph Triner Company, 1333- 
34 S. Asliland Avė., Chieago, 
III.

(Copyrigth, 1919, by Josepli 
Triner Company).

(Paskelbimas)
PASEKMIŲ SVARBUMAS.
Jei skaitai kokį svarbų tvir

tinimą, visuomet klausi: Ar 
pasekmes pateisina tą tvirtini
mą? Kadangi tik vienos pa
sekmės tik patvirtina teisin
gumą . Trinerio Amerikinis 
Eliksiras iš Kartaus Vyno y- 
ra geriausia gyduolė nuo visų 
pilvo negalių. Toks mūsų tvir-

Už vieną sykį
Už tris sykius 

.50c.
$1.00

Šis stebėtinas laikrodėlis, tik 
$8.75. Su (6) šešiomis rodyklėmis, 
kurios rodo: 1) valandas, 2) mi- 
dienų visos savaitės, 5) dienas mė

nesių, 6) mėnesio permainas.
Tai yra vienas iš įdomiausiij 

laikrodėlių. Kada tamsta turėsi 
ši laikrodėli, kalendoriaus nereiks. 
Pažiūrėjęs į jį žinosi, valandą, 
minutą, sekundą, dieną savaitės, 
mėnesį ir mėnulio permainą.

Tikrai, tai yra vienas iš nau
dingiausių laikrodėlių. Keisas gra
žiai padarytas ir stiprus, gerai 
reguliujamas ir rodo tikrą laiką. 
Kaip ir tikras auksas ir guarentuo- 
jamas ant 25 metų.

Niekur negausi laikrodėlio to
kios rūšies ir tokio tvirto kaip 

tik pas mumis. Šis laikrodėlis vertas mažiausia $16.00, bet per tą 
trumpą laiką mes parduodame už $8.75.

Alės nereikalaujame visi) pinigų iš anksto, tiktai prisiųsk 
mums $1.00 depositą užmokėti už pasiuntimą, likusius užmokėsi 
kada gausi laikrodėlį.

DYKAI: Jei iškirpsi šį apgarsinimą ir prisiusi mums su užsaky
mu, mes prisiusime dykai lenciūgėlį, kaklaraiščio špilkutę ir ša- 
likos špilkutę.

Žiūrėk, kokia proga! Nepraleisk, nelauk ilgai, iškirpk 
apgarsinimą ir įdėdamas $1.00 prisiųsk tuojaus.

UNTVERSAL SUPPLY CO. DEP. 10.
1574 MILtVAUKEE AVĖ., CHICAGO, ILL.

veno Westfield, Mass. Kas ži
note arba pats praneškite.

Julius Špokas,
27 Tariff St., 

Thoinpsonville, Conn.
(11-8)

REIKALINGA dvi lietuvi 
dirbti prie seno krašto audimo 
darbo. Darbas lengvas ir ne
reikalaująs pliyziškos jėgos.

Atsišaukite:
P. Orchanian & Co.,

42 Dover St., Boston, Mass.
(11-15)

Paieškau brolio Jono Greičiaus, 
Kauno gub., Jurbarko par., Greičiu 
kaimo. Pirmiau gyveno. Edgemant 
Station, Kast St. Louis, III. Dabar 
nežinau, jei kas žinote arba pats at
sišauk tuojaus, nes aš neužilgo išva
žiuoju i Lietuvą.

J/. Strarinskicnč,
704 Housatonic Avė., 

Bridgeport, Conn.
* ••————————

Paieškau brolio Simo Drūčio ir švo- 
gėrio Teodoro Rastigaivo. Pirmiau gy
veno Highland, I’ark, Detroit, Mieh. 
švogeris turėjo bučernę. Taipgi pa
ieškau švogerio Jono Grazcno pirmiau 

gyveno Tarville, Ct. ir J. Dau
kšo, kuris gyveno Kingston, Pa. Mel
džiu visų atsišaukti, nes aš gavau 
laišką iš Lietuvos. Atsišaukite:

W. Paulauskas,
134 Bowen st., S. Boston, Mass

Paieškau savo brolio Petro Globo. 
Kauno gub., Raseinių pav., Adekavo 
par. Tsįip-gi paieškau savo vyro An
tano Katkuškos, kuris vadinas Anthony 
Smith, Vilniaus gub., Trakų pav. žiz- 
marių valš. Paliko mane 9 metai at
gal, girdėjau, kad jis gyvena Wor- 
eester, Mass. ar IVorcesterio apielin- 
kėj. Kas pirmiausia praneš, gaus do
vanų $5.00.

Pranciška Katkauzkienč,
16 Atlantic St.,

Hartford, Conn.

Kas turite nušipusius plau
kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plauki); retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Westem Chemical Co., 
Box J Berea, Ohio.
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VIETINĖS ŽINIOS.

j

I

Komitetas.

Didžiausia Pasaulyje Motina

RAUDONASIS KRYŽIUS BŪTINAI REIKALINGAS TAIKOS LAIKUOSE
TAIP KAIP IR KARĖS LAIKE.

POŽELLO CO.
RAUDONOJO KRYŽIAUS SAVAITĖ NUO LAPKRIČIO I

2 IKI LAPKRIČIO 11 D. D.
JŪSŲ UŽDUOTIS AIŠKI — ĮSTOK DABAR.

UŽ
ar-

DR. M. V. CASPER 
(Dr. M. V. Kasparavičius) 

425 Broadicay,
Tel. So. Boston, 27 

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

Visame Pasaulyje — Europoje, Azijoje, Kinijoje ir Amerikoje 
— kur tik nelaimės ir kentėjimai — ten Amerikos Raudonasis Kryžius 
teikia pagelbą ir paramą.

ĮSTOK Į RAUDONOJO KRYŽIAUS ORGANIZACIJĄ 
IR REMK JOS DARBĄ.

Visa ką Jums reikia, tai širdies ir dolerio.
ĮSTOK DABAR.

Dabinu bažnyčias ir teatrus. 
Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau 
dyką — prisiuntus pienus, 
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

I
I■
į
I 
i įĮI

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAMS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto

nuo 1 iki 3 po pietą, 
nuo 7 iki 9 vakare.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos: 
Nuo 7 Iki 8 vakare 

p509W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON.
T»15b:!S.B,

______, Mass. kle- 
pasižadėjo pasakyti 

išanksto

----------------------------------------------------- Į 
F. J. KALINAUSKAS '

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. i 

Telefon-. So. Boston 253-Jf.
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St. j

m

DARBININKAS

i

v

Bažnytinis Koncertas. Lap
kričio 16 d. ant rengiamo baž
nytinio koncerto šv. Petro 
bažnyčioje, gerb. kun. J. J. Ja
kaitis, AVorcester, 
bonas, 
pamokslą. Tai-gi 
tvirtinam, jog kiekvienas, ku
ris atsilankys bus užganėdin
tas, nes mums pasisekė su
traukti iš visos Bostono apie
linkės gabiausius žmonės, kai
po dainininkus, muzikantus, 
taip ir kalbėtoją. Todėl ne
praleiskit nei vienos tos taip 
puikios progos, nes kita ne
greit bus.

Visų atidai. Vyrai, moters 
ir vaikai nepamirškit atsilan
kyt ant krutamųjų paveikslų, 
kurie prasidėjo pereitą pane
dėlį ir trauksis iki ketvergo 
lapkričio 6 d. pobažnytiniame 
skiepe ant 5-tos gatvės. Šitie 
paveikslai tik ką tapo parvež
ti iš Lietuvos ir kainuoja $30.- 
000. Ten matysit dabartinę 
Lietuvos valdžią, gal net savo 
tėvus, motinas ir pažįstamus. 
Pusė pelno eis Lietuvai.

Rep.

Susirinkimas. Teatrališka 
Komisija L. Vyčių 17-tos kp. 
ir M. Są-gos 13-tos kp. buvo 
suėję 31 d. spalio 1919 Bažny
tinėj Salėje. Nuo M. S. atsi
lankė p-lės M. Sakalauskaitė, 
M. Brikaitė, B. Giedraitaitė, 
p-ni O. Jankienė; nuo L. Vy
čių p-lė Z. Gurkliutė, A. Ben- 
doraitis.

O. Jankienė paaiškino suei
gos tikslą, būtent kad suda
rius pienus ateinančiam veiki
mui kaipo susijungusiom 
abiem kuopoms dėl pasekmin- 
gesnio veikimo perstatyme 5- 
kių naujų veikalų, kurie jau 
paimti.

Apsvarsčius dalyką gerai, 
kad išvengus nemalonumų, 
kurie kartais galėtų įsispraus
ti dirbant abiem kuopom iš
vien yra būtinas reikalas iš e- 
sančių abiejų komisijų suda
ryti vieną bendrą komisiją, 
kuri turėtų susidėti šiaip: 2 ve
dėjai bei mokytojai teatrų, 2 
pagelbininkai surinkime akto
rių, 2 korespondentai. Tai y- 
ra pirmininkaut komisijos su
sirinkimuose, užrašyt viską 
kas yra svarstoma, garsint 
laikraščiuose, užimt svetaines 
ir taip toliaus, kas jiems bus 
skiriama. Valdyba susidaro 
sekančiai: vedėjoms bei moky
tojoms yra p-lės M. Sakalaus
kaitė ir Z. Gurkliutė, pagelbi- 
ninkaig p-lė M. Brikaitė, A. 
Bendoraitis, koresp. p. Mi
liauskas, O. Jankienė.

Nutarta, kad 5-ki nauji vei
kalai būtinai turi būt persta
tyti iki vasaros sezonui. 
J 1-mas “Sniegas,” 28 d. 
gruodžio 1919 parapijos nau
dai ir 31 d. gruodžio, 1 d. sau
sio 1920 rengt pamargintus 
vakarus ir iš visų 3-jų vakarų 
visas pelnas skiriamas parapi
jos naudai.

2- ras veikalas “Mirga,” 11 
d. sausio 1920. .

3- čias veikalas, “Švarkas ir 
Milinė,” 15 d. vasario. 4-tas 
‘ ‘ Žydų Karai ius, ’ ’ gavėnios 
laike, jei bus galima. 5-tas 
“Kantri Alena,” gegužio mė
nesyje 1920.

Taip-gi nutarta laikyti se
kantį susirinkimą 5 d. lapkri
čio (Nov.) 7:30 vai. vakare.

Visi teatrališko skyriaus 
nariai malonėkit būtinai atsi
lankyti, nes turime sujusti jei 
norime atsiekti tikslą, kurį e- 
same užsibriežę.

O. A Jankienė.
Susirinkimo vietą 1428 Co- 

lumbia Rd., So. Boston, Mass. 
ant antrų lubų.

BAŽNYTINIS KONCERTAS.
Bažnytiniame koncerte, kuris 

įvyks lapkričio 16 d. šv. Petro ba
žnyčioje p. A. Visminas, Worces- 
ter, Mass. vargoninkas pasižadėjo 
vargonus Krajit. P. A. Visminas 
yra vienas iš geresnių Naujosios 
Anglijos vargoninkų. Taipgi gro- 
jis ir vargonų solo.

Parapijonai tikietus labai smar
kiai perka. Beabejonės bus vi
sos sėdynės išpirktos iki koncerto. 
Tikietų galima gauti pas kiekvie-

Gerai visiems žinomas gy
dytojas F. Matulaitis perkėlė 
savo'ofisą iš 419 Boylston St., 
Boston į 17 Millbury St., Wor- 
cester, Mass. AVorcesteriečiai 
susilaukė gerą prityrusį gy
dytoją.

CAMBRIDGE, MASS. 
Netikėta mirtis.

Lapkričio 5 d. a. a. Jurgis 
Karvelis gyvenąs 432 AVindsor 
St., pabaigęs darbą dirbtuvė
je 5:45 ryte krito aukštielnin
kas ir mirė. Paliko didžiau
siame nuliūdime moterį, vie
ną dukterį, 2 sūnų ir gimines 
Cambridgiuje, So. Bostone ir 
Bostone.

Laidotuvės turi būti bus pet- 
nyčioje 9 vai. ryte lietuvių ba
žnyčioje.

Spalio 31 d. apsilankė “Dar
bininke” p. Ig. Kulakauskas 
LDS. 18 kp. rašt. iš Paterson, 
N. J. Jisai suteikė daug žinių 
apie L. D. S. kuopų veikimą.

Pasižadėjo apylinkėje suor
ganizuoti L. D. S. naujų kuo
pų ir praplatinti laikraštį 
‘ ‘ Darbininką. ’ ’

Iš jo patirėme, kad toje a- 
pylinkėje L. D. S. kuopos 
smarkiai rengiasi prie L. D. S. 
Spaudos Savaitės, kuri prasi
dėjo nuo lapkričio 1 d. ir tęsis 
iki vasario 1 d. 1920.

NETIKĖTA NAUJIENA!
L. D. S. 12-ta Kuopa

Parengė 
BALIŲ 

Kuris atsibus 
S U B A T O J E,

8 D. LAPKRIČIO (1919 
Apreiškimo P. Š. par. salėje 

Havemeyer ir North
5-tos gatvės. 

Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Įžanga 30 centų ypatai. 

Taksų nebus.
Muzika po vadovyste
p. C. B r u s o k o.

Kad linksmiau praleidus lai
ką, bus skrajojanti krasa ir 
ypata daugiausia gavusi atvi
ručių gaus dovaną.

Kviečia visus atsilankyti

LINDEN, N. J.
Pranešimas L. D. S. 73 Kuopos 

Nariams.
1 Susirinkimas įvyks nedėlioj 
9 d. lapkr. 6:30 vai. vakare pas 
J. Liudvinaitį stuboje Wood 
Avė., palei Town Hali. Tai-gi 
visi gerb. nariai nuoširdžiai 
kviečiami skaitlingiausia atsi
lankyti, nes turime daug svar
bių dalykėlių aptarti ir užsi
mokėti savo mėnesines duok
les. Taip-gi kas vra svarbiau
sia mūsų kuopelei tai surengti 
Spaudos Savaitę. Jau yra lai
kas, nes kaip girdim, tai Sp. 
Savaitė prasidėjo nuo 1 d. lap
kričio. Tai-gi ir mūsų kuope
lės šis susirinkimas turi nutar
ti pilnai rengtis prie šio mil
žiniško darbo: užimti svetai
nę, pasirūpinti kalbėtojais, li
teratūra ir tt.

Tai-gi brangūs broliai ir se
sutės, mūsų garbingos organi
zacijos nariai visus kviečiu at
silankyti ir atsivesti nauji) na
rių prisirašyti į LDS. kuopą.

J. J. Liudvinaitis, 
Kp. Pirmininkas.

PIRK BONUS 
Bus 

LIETUVAI DUONOS.

Jįr^ 3 j

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.

«
 Priėmimo valandos: 

Nuo2 iki 3 popiet.

LIETUVIS DANTISTAS!♦ » » i
So. Boston, Mass. *

♦
♦
♦♦ ♦

Nedėliomis 1 - 3 I’. M. »

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PA1ALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas.

248 4-th St., So. Boston, Mass
I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. - G. Gedminas.

126 0 St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė, 

47 Vale St., So. Boston, Mass.
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas, 

181 D Str., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 16 d. lapkri
čio 3:30 vai. po pietų.

L. D. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius 

122 Bowen St., So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas. 

81 Mercer St. So. Boston. Mass.
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas. 
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas.

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas 
140 6-th St, So. Boston Mass.

MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 
130 Bowen St, So. Boston. Masu 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimu* 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No- 
193 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI

PIRM. — T. Aimenskienė,
21 Story St., 

VICE-PIRM. — A. Čyžiuvienė.
377A Broadvay,

FIN. RAŠT. — O. KaSėėiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. Markuniutė 
12 Lark Str.

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str.. 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Kasa.

PIRK BONU BUS LIETUVAI DUONOS.

SERGANTI ŽMONES!
LEISKIT MAN I JUS PRAKALBĖTI

Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS NER
VŲ arba kitokią UŽSISENĖJUSIA LIGA, kad galite būti išgydomi. 
Ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums pa
dėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo mokėti gydytojams ir 
ligonbučiams. ir nusiminęs esi, kad jau neišgysi. Nepasiduok, bet 
ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirs 26 metą praktikos 
medicinoje ir gydyme, skaudžių, kronišką, neaiškią ir komplikuotų 
ligų — jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jus kiekvieną sykį. Neatidėliokite ir nebijokite ateiti 
ir pasišnekėti su manimi, nes aš patariu ir egzaminuoju veltui. Jeigu 
sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirū
pink gauti gerą gydymą. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGŲ 

ENPERIMENTUODAMI.
Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 
dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 

skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 
arba galvos sukimą, 

pasitark su manim

mo, 
sciaticą, 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.
AŠ NESPĖJU DIAGNOZĄ. — AŠ NE

Kada reikalinga ISegzamlnnojn KRAUJĄ, SEILES arba vidurius. AS 
visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalą, var
toju elektrikos įtaisus {leisti i kraują įvairią kraujovandenių ir bakte
riją, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučiai čia ir 
Europoj. A5 užbaigiau atigSčiausią Medicinos Kolegiją ir Universite
tą šioj Šalyj ir praktikavau suvlrš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, 
gydyme kroniSką, nervą ir užtrauktą ligą. Jei ateisi pas mane gydy
tis arba patarimo, aS jums pasakysiu kaip galiu jums palėti. Jeigu 
aS matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

Vėl aš patariu tamstoms nelaukti ligai ir neleisti pinigą. Jei ser
gate. nelaukite vienuoliktos valandos, nes gali būti pervėlu. Ekza- 
mlnas dykai.

ESPERIMENTUOJU.

DOCTOR MORONEY
JBfilNGTON, ST. (arti Boylston St) BOSTON, MASS. 
L: nuo 9 A. M. iki S P. M. Nedėliomis nuo 10 A. M.iki2P.M.

LIETUVIU MAŠINISTU IR MECHANIKU B-VĖ
Šiuomi pranešame mūsų gerbiamai visuomenei, 

kad Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų Bendrovė, 
South Bostone tapo įkorporuota vietinėje valstijo
je ant šimto tūkstančių dolerių ir jam parduoda sa
vo šėrus. Šerai yra po $50.00 kiekvienas ir jįj ga
li pirkti viena ypata net už penkis šimtus dolerių. 
Šėrus gali pirkti kaip amatninkai taip ir darbinin
kai be skirtumo lyties ir srovės. Šėrininkų gali bū
ti gyvendamas Amerikoje, Lietuvoje ar kitoje ko
kioje šalyje. Bendrovė siųs savo šėrininkams at
skaitas ir dividendus bei uždarbį ten kur jie gyve
na kas šeši mėnesiai.

Ši bendrovė mano steigti dirbtuves visokioms 
išdirbystėms Amerikoje ir Lietuvoje. Jau turi pa
dariusi suokalbius su savininkais vienos didelės dir
btuvės South Bostone kame mano, trumpoje atei
tyje, atidaryti labai didelį “Garadžių” su skyriu
mi taisymo kaip automobilių taip ir visokios rū
šies mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdirbystės bus 
plėtojamos kartu su augančiu kapitalu ir skaičiumi 
šėrininkų.

Jau susispietė gana didelis skaičius Lietuvių, 
mokančių visokio amato ir turinčių visokių paten
tuotų išradimų, kaip tai puikiausių užraktų, maši
nų padirbimui sutvirtinančių kampų (Anglies), drė- 
kimo skrynelių, įvairių mašinerijų ir Lietuvoje rei
kalingų ūkio išdirbimui padargų — mašinų — įran
kių. Tarpe mūsų išradėjoj yra gerai žinomas p. Jo
nas Karpavičius, Jonas Girdvainis ir daugel kitų.

Mums reikia daugel ne tik amatninkų bet ir 
paprastų darbininkų, o prie to ir kapitalo kad pa
sekmingai užvesti biznį, kuris neštų gerą pelną šė
rininkams o podraug ir naudą visai Lietuvai. To- 
delgi nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius ir Lie
tuves koveikiausiai prisidėti prie mūsų bendrovės.

Norintieji pirkti šėrus ar gauti informacijas 
kaslink mūsų bendrovės malonėsite kreiptis ypatiš
kai ar per laiškus į mūsų raštinę kuri randasi po No. 
332 W. Broadvay, South Boston, Mass. Tel. So. 
Boston 253. Visokias informaūsų raštinė yra atvi- 
žodžiu taip ir per laiškus. Mcijas suteikiame kaip 
ra nuo 7:30 iki 10 vai. vakarais.

Lietuvių Mechanikų ir
Mašinistų Bendrovės VALDYBA.

SELYKLAS
100 svarų sumalto selyklo .................................$7.00

Išsiunčiame apmokėjus ezpresą ir po aplai- 
kymui pinigų į visas kolonijas Massachusetts 
valstijoje.

D. F. RYAN,

■I
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
i Dantis ištraukiami ir pri- 

> pildomi visia be skausmo, su 
’ geriausiais prietaisais, su nau- 
; jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 

■! iki 8 vai. vakare

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. raka.

Tel. So. Boeton 270

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

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

Nedelieinis iki 4 sapitta. *

Bei! Phone Dickinaan 3995 M

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafua* inlaika p'.snkn tllnki- 

K mą. pražilina pleiskana*, niežėjimą 
R odoa galros, aušina plaukus priduoda 
| ma jėms reikalinga mauta.
K Dermafuga p adarya kad Jusfl plaa-
f kai bus tankus iretnus ir skaistus.
| a Oda Jusū galvoj* bus tyra, pleis- 
x kanos Hayks ant visados Ir plaukai 
| neslinka daugiaus!
į Reikalaujant prisiusime Jum psd-
K ta suvis dykai ilbandymul aampala.
Į Priamskite 10 c. stampomis perstan 
L tino lėJu. gausi ilbandymai dtfiutc 
E Dermafuroo ir bvožiuM.

| ARGIL SPKCIALTISS CO. 
[ BOI 87. * PHUAbCLMRtA. M.




