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ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

Vokietijos apsaugos mi- 
nisteris Noske drąsina savo 
valdžią, kad nesirašytų tai
ko sprotokolo.

Franklinton, La. — Su
areštuota 13 policistų, kurie 
intarti užmušime negrų dar
bininkų kelią vadų.

Italijoj Mantua mieste 
buyo įvykę smarkios riau
šės. Užmušta 8, sužeista 42.

Francijoj prie geležinke
lio stočių nuo rugsėjo 15 iki 
spalio 15 pagauta virš 1000 
žulikų bevagiant pasažierių 
bagažą.

Detroite dirbtuvėse pra
dėjo mažėti darbai dėl 'sto
kos augliu.

Jozefitą tėvai pienuoja 
pastatydinti dvi naujas baž
nyčias negrams Washing- 
tone, D. C.

Paryžiuje teismuose 
duota 125.000 persiskyrimo 
reikalavimų.Tai du syk dau
giau, negu pernai žiemą.

Jo Eminencija Bostono Kardinolas William Q’Con- 
nell, kuriam gruodžio 8 d. sukako 60 meti]. Tą dieną šv. 
Kryžiaus Katedroj'šlovinga s ganytojas atlaikė iškilmin- 
gas šv. mišias.
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MŪSŲ LAIŠKĄ?
Mes jau išsiuntėm lai- 

Skę, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siusti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia paslys
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime.

Lietuvių Prekybos B>vi
120 tremont street*

Suv. Valstijų Attorney 
General sako, jog angliaka- 
81Ų AR p Al
savaitę

Published and distributed under per- 
mit (No. 534) authorized by the 

Act of October 6, 1917, on file 
x at the Post Office of Boston, 

Mass. By order of the Pre- 
sident, A. S. Burleson, 

Postmaster Ge-
neraL”

“Acceptance for mailling at special 
rate of postage provided for in 

Section 1103, Act of Oct.
8, 1917, autorized on

July 12, 1918.”

UTARNINKAS, GRUODŽIO 9 D., 1919.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
111 ..... ■------

___ Tel. So. Boston 620._____
• I.... - .

Šaunus darbas 
šauniai nusisekė.

Kaunas,
Spalių mėn. 11 d. 1919.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SĄ

JUNGAI.
Pasaulio didikams vieš

pataujant Lietuva buvo var
gų nelaimią šalis. Lietuvos 
vargingesnieji gyventojai — 
darbininkai savo Tėvynėje 
neturėjo nei laisvės, kaip vi
si kiti šalies piliečiai, nei ge
rovės. Jie pusbadžiai ir ap
driskę vilko vargų naštą. 
Nebuvo kam ir kur pasi
guosti bei užvėjos ieškoti. 
Žiauri carizmo letena nelei
do darbininkams laisvai or- 
ganizuoties, visur žandarai 
šnipinėjo. Mūsų draugų 
darbininką žymius skaitlius 
neiškentė vergijos pančių 
nešti ir važiavo į tolymą va
kari]. šalį—Laisvąją Ameri
ką. Čia darbininkai rado sau 
ir duonos ir laisvės. Bend- 
rai minčiai ir bendriems rei
kalams jūs draugai pirmiau 
susiorganizavote ir įkūrėte 
sau galingą “Lietuvių Dar
bininkų Sąjungą.” Jūs tu
rite ir savo laikraštį “Dar
bininką.”

Mes Lietuvos darbininkai 
sulaukę laimės gyventi savo 
Laisvoje Tėvynėje ir-gi stvė- 
rėmės sparčiai varyti orga
nizacinį darbą. Mes šių me
tų rugsėjo 27—28 dieną mū
sų laikinajame sostapily 
Kaune turėjome pirmą Lie
tuvos krikščionių darbinin
kų organizacijų ir profesi
nių sąjungą atstovų susiva
žiavimą, kuris atstovavo a- 
pie 5000 organizuotų7 darbi
ninkų. Mes nutarėme susi
burti visos darbininkų orga
nizacijos ir sąjungos į vieną 
galingą visos Lietuvos Dar- 
bo Federaciją, kad organi
zuotomis jėgomis galėtume 

pasekmingai kovoti medžia
ginio ir kultūrinio būvio pa
gerinimui. Mūsų Federaci
ja apima visas lietuviškai- 
-krikščioniškas darbininkų 
draugijas ir profesines są
jungas. Mes nutarėme leis
ti savo organą vardu “Dar
bininkas” ir jis šiomis die
nomis jau išvysta pasaulį. 
Mūsų susivažiavimas nutarė 
turėti artymiausių ryšių su 
jumis, draugai — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos. Lie
tuvos Darbo Federacija ei
na į darbą labai sunkiose 
materialėse apystovose ir 
leidžia savo laikraštį iš pa
skutinių skatikų, bet tikisi, 
kad visų darbininkų širdys 
vieni kitus užjaučia ir jūs, 
draugai, mums padėsite. 
Jūs gyvenate geresnėse są
lygose jnaterialiu žvijgsniu 
ir mes tikimės savo organi
zacijai medžiaginės pašal
pos, kaip laikraščiui leisti, 
taip ir kitiems darbininkų 
veikimo reikalams.

Lietuvos Darbo Federaci
ja siunčia Amerikos Lietu
vių Darbininkų Sąjungai ir 
visiems jos nariams širdin
gų ir draugingų linkėjimų 
ir tikisi medžiaginės-pinigi- 
nės paspirties.

Pranas Raulinaitis,
Lietuvos Darb. Fed. Pirm.

Jf. Krupavičius,
Generalinis Sekretorius.

P. S. Lietuvos Darbo Fe
deracijos Centro Valdybą 
sudaro: Pranas Raulinaitis, 
Mykolas Krupavičius, Dak
taras Elizėjus Draugelis, 
Petras Radzevičius, Vikto
ras Beržinskas, Pranas Po
vilaitis, Zabelė Mažeikaitė.

Mūsų antrašas: Lietuva. 
Kaunas Ožeškienės gatvė 3 
No., Lietuvos Darbo Fede
racija.

Vienoje prakalboje Mas
kvoj Lenin pasakė: “Kai 
mane nužudys, tai visas pa
saulis išvys, jog mano pusė
je teisybė.” Susirinkusieji 
suriko: “To niekuomet ne
bus, brangus mūsų pone.”

Socialistai išvien su 
Lietuvos pfiešais.

La Rochelle
17. XI-19.

J. S v. Pr. Virakui,
So. Boston’e, Mass. 

Gerbiamasai:—
Maniau šią savaitę baigti 

eksporto dalykus ir, paly
dėjus trečiąjį garlaivį Lie
tuvon, (Klaipėdos uostan) 
grįžti Paryžiun, o iš Čia A- 
merikon.

Dalykai virto kitaip. Vie
tinis socialistų sindikatas 
sustabdė darbą ant baigia
mojo jau krauti laivo ir pa
kėlė protestą prieš gabeni
mą daiktų Lietuvon dėl to, 
kad neva lietuviai eina iš
vien su Kolčaku ir to plau
ko visa kompanija.

Kilo daug painiavos, su- 
gaiščio |r Lietuvai netikėtų 
nuostolių. Susidarė visa is
torija, ir tai iš nieko. Buvo 
uoste žmonių, kuriems rū
pėjo paimti į savo rankas 
garlaivio krovimo visą dar
bą. Mat tai gan pelningas 
darbas, ir viena čia K-jų už 
pirmąjį garlaivio prikrovi- 
mą paėmė iš mūsų apie 40 
tūkstančių frankų. Tad jau 
ne juokai. Susirinkus La- 
Pallice lietuviams iš visų 
Prancūzijos kraštų, kitus 
garlaivius ėmėme krauti pa- 
tys-lietuviai. Po to krovi
mo darbas ėjo dailiau, ir pi
giau atsieidavo, ir mokamie
ji už darbą pinigai likdavo 
kišenėse pačių lietuvių dar
bininkų, kurių vieni iki šio
lei vargus ir bėdas vargo vo
kiečių nelaisvėje, kiti — Al
aušo kasyklose, kiti vėl kur 
kitur vergavo.

Jautėme nerimavimą kai- 
kurių uoste ponų-darbda- 
vių! Darbas gražiai ėjo sa
vo keliu. Mūsų vyrai dirbo 

|fenos 

kits metus savo gimtinės 
pastogės nematęs, kaip štai 
pasirodė žinia laikraščiuo
se, kad lietuviai krauna ir 
gabena amuniciją Kolčakui, 
kad jie dirba darbą nuo ku
rio atsisakė uosto darbinin
kai.

Po to įsimaišius vietinių 
socjalistų sindikatui garlai
vio taryba atsisakė su šiuo 
garlaiviu Lietuvos uostan 
keliauti ir tą visą krovinį 
gabenti. Gi supirktųjų dai
ktų žmonės Lietuvoje iš
troškę laukia. Iš čia jie gau
na daugiausia paramos ir 
savo vargam sumažinti, ir 
Lietuvos nepriklausomybę 
ginti.
Ir štai kovok už laisvę, ga

benk pagelbą, kad žmonėms 
lengviau būtų už savo ir ki
tų laisvę kovoti.

Ardo kraštą von der Gol- 
cas, plėšia generolo Ber- 
monto-Avalovo gaujos, ban
dos kolčakinių rusų vagia 
ką gali, lenkiškų imperija- 
listų gaujos šalį drasko, vi
si tamsybių šulai kaip vie
nas gula ant Lietuvos žmo
nių; šitiems einama su pa- 
gelba. Ir štai pagelbai kelią 
užkerta kaž-kokie juoda
šimčiai, jiems talkon eina 
socialistų visa organizacija!

Ir pikta ir nuostabu. Pats 
nežinai nei ką manyti. Ar 
čia vokiečių pangermanų a- 
gentai įlindo, ar tai jų pini
gai ką padarė, ar tai vieti
nių sukčių-kapitalistą “ma- 
garyčiai” kerštui, kad dar
bo negavo, mums reikalus 
susuko, ar tie visi socialis
tai kuo tai apkvaišo, nemi- 
hiirt jau visokių kitokių mū
sų priešų, kurie mums nuo
lat kuolus kaišioja! — Tik
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AREŠTAI LIETUVIŲ
SALĖJ.

Pittsburg, Pa. Gruodžio
— Šiandie Donoroj su

areštuota 98 asmenys. Tas 
miestas guli 30 mil. nuo 
Pittsburgo. Valstijos sargy
biniai darė kratą Lietuvių 
salėj, kur buvo streikuojan- 
čių plieno darbininkų cent
ras.

Suareštuotieji uždaryti 
kalėj iman. Kaltinami už 
bauginimą streiklaužių. Pa
leisti po $500 kaucijos. Iš-1 
klausinėjami bus ketverge. 
Didžiuma negalėjo užsista- 
tyti kaucijos ir buvo palikti 
kalėjime. Visi ateiviai iš
skiriant 7. Donoroj buvus 
bombos ekspliozija ir vienas 
namas sugriautas ir vienas 
žmogus užmuštas. Streiki
ninkai kaltinami bombos pa
dėjime.

Kolčakas, ,bolševikų su
pliektas perorganizavo savo 
kabinetą. Paskyrė tokius 
ministerius, kurie turėtų 
pasitikėjimą partijų, zemst
vų, čekų, kazokų ir gen. Se- 
mionovo. Premieru yra Po- 
peliov.

N orvegi j o j municipaliuo- 
se rinkimuose socijalistai vi
siškai supliekti. Socijalis- 
tiškiausias miestas buvo 
Stavenger. Miesto taryboj 
buvo 30 narių. Dabar pate
ko tik 18. Nebuvo miesto, 
kur socijalistai nebūtų pra
laimėję.

Ex-kaizeris nelabai tesi
rūpina apie alijantų kėsini
mąsi. patraukti jį teisman. 
Dabar jis labiausia tėmija, 
kas dedasi Rusijoj ir jos pa
kraščiuose.

Francijos loterijos pir
mas laimikis 1.000.000 fran
kų kliuvo, ne bankui, kaip 
iš pradžios pranešta, bet au
dimo kompanijai. Tuos pi
nigus kompanija sunaudos 
pastatymui pavyzdingų 
mų savo darbininkams.

kad mūsų tautai bus nepa
prastų nuostolių ir užsivyli- 
mo jei ir visur tautų laisvės 
vadinamieji šalininkai veiks 
vedami tokiomis informaci
jomis, kokių jie čia gavo. 
Pagyvensime, pamatysime! 

Dalykai kitaip eina nė 
kad norėtumei žmogus. Gau
siu turbūt Prancūzijoje už
trukti iki Kalėdų.

Sušalote Amerikoje kaip 
musės. Nieks nieko nerašo. 
Ar jau vienų barnių ir tą
symų užtenka visuomenės 
gyvenimui.

Na viso gero.

GERIAU, NEGU TI
KĖTASI.

Bostono ir apielinkių lie
tuvių demonstracija suba- 
toj, gruodžio 6 d., šauniai 
nusisekė, geriau, negu bile 
kas tikėjosi. Pavyzdingoje 
tvarkoje visa demonstracija 
praėjo.

Dalyvavo lietuviai Bosto
no, Cambridge’io, Nor- 

woodo, W. Lynno, Newton 
Upper Falls. Minėtų kolo
nijų lietuviai dalyvavo di
džiame, skaičiuje, gerai or
ganizuoti. Mažesni būriai 
buvo iš Brightono, įlydė 
Parko, Worcesterio ir kitų 
Mass. valstijos kolonijų.

Bostono lietuviai susirin
ko laiku prie Lietuvių salės 
So. Bostone. Formavimas 
į eiles po keturis greit atlik
ta. Priešakyje ėjo būrys 
lietuvių Dėdės Šamo armi
jos uniformose. Po to sekė 
dainininkų būrys, kuriam 
branduolį sudarė “Gabija.” 
Jų priešakyje buvo gerb. 
komp. Mikas Petrauskas. 
Po to sekė eilių eilės vyrų, 
moterų ir vaikų.

Kaip tik Norwoodo, W. 
Lynno ir Newton Upper 
Falls lietuviai atmaršavo 
prie Lietuvių salės, tai už- 
gaudus benams tūkstančiai 
lietuvių išsiliejo į Broad- 
way, kuri buvo prigrūsta 
žiūrėtojų. Nerūko nei pusva
landžio, kai demonstracijos 
priešakys atsidūrė į Com- 
mon sodą. Ir stebėtina. Pasi
girdo benų gaudimai iš ant
ros pusės. Tai atmaršavo 
Cambridge’io lietuviai su 
gerb. kun. P. Juškaičiu prie
šakyje. Jie pasiekė sodo 
vartus pirmiau ir pradėjo 
garmėti pirmutiniai. Iš So. 
Bostono atmaršavusieji tu
rėjo sustoti. Cambridge’ie- 
čiai darė puikų reginį. Jų 
draugijos maršavo in corpo- 
re, uniformose, su visais 
ženklais, su draugijų vėlia
vomis. Nariai ten turėjo ei
ti po bausme. Šv. Juozapo 
didžiulė dr-ja buvo nutarus, 
kad nemaršuosiantieji užsi
mokės po $3.

Didžiuliame sode Cam
bridge’io lietuviai maršavo 
vienu^šonu, ,o atmaršavusie
ji iš So. Bostono maršavo 
kitu linkui Grand Stand, 
kur abeji susitiko.

Demonstrantų maršavi- 
mas darė puikų reginį ir vi
sų pašaliečių trauke akį.Re- 
tas kuris buvo be veliavukės 
— lietuviškos ar ameriko
niškos. Gražiai išrodė šauk
smai ant baltos drobės išra
šyti ir mažesni ant storos 
popieros. Šauksmai skelbė 
protestus prieš Lietuvos te-

MILŽINIŠKOS ' 
PRAKALBOS.

Nedėlioj gruodžio 7 d. 2 v. 
po pietų So. Bostono Muni- 
cipal Salėj buvo prakalbos. 
Nors tai didžiausia So. Bos
tone salė, bet ji ne tik bu
vo grūste prigrūsta, bet šim
tai lietuvių turėjo grįžti ne
gaudami vietos nei pastovė
ti. Didžiulės minios entu
ziazmas neapsakomas. O tas 
entuziazmas ne bergždžias. 
Aukų sudėta grynais, Ame
rikos bonais, karės taupy
mo ženklais, čekiais — $2.- 
230.48. Pasižadėjimų buvo 
daug. Dalyvavęs milijonie
rius Joseph A. Maynard pa
sakė, jog So. Boston Trust 
Co. ant rytojaus aukosianti 
$100. Daugelis iš lietuvių 
gražias sumas pasižadėjo. 
Tą popietį kalbėjo M. Ve
nys, St Norkūnas, P. Žiu- 
rys, Dr. Jakimavičius, Dr. 
Jonikaitis, Joseph A. May
nard, P. Gudas, F. Bago- 
čius.

Entuziastiška minia karš
tai pritarė toliau energingai 

riotojus, lenkus, rusus ir vo- vesti darbą, rengtis prie pla- 
kiečius, skelbę, jeg Anglija [tinimo Lietuvos bonu ir utie

---------
prašymą Dėdės Šamo pripa
žinimo, skelbė reikalavimą, 
kad lenkai grobikai išsineš
tų iš Vilniaus, skelbė, jog 
“Lithuania is impregnable 
to bolshevism, “Democra- 
tic Lithuania is a great bul- 
wak against bolshevism” ir 
tt. ir tt. Puikiai atrodė Eu
ropos žemlapis ant didelės 
drobės nupieštas, kur Lie
tuva paženklinta raudonai 
ir šalyje ant visos Rusijos 
stambiai parašyta “Rava- 
ged Lithuania,” o su vilyčia, 
atsukta į Lietuvą rodančią, 
kur toji Ravaged Lithuania 
yra. Iš tolo tas kiškiai ma
toma.

Kai maršuotojai apstojo 
Grand Stand, tai benai už
grojo Amerikos himną. Po 
to choras ant Grand Stand 
užtraukė keturiais balsais 
Lietuvos himną. Vyriausiu 
kalbėtoju buvo adv. Bago- 
čius. Kalbėjo angliškai. 
Prakalba buvo entuziastiš
ka. Miesto vardu kalbėjo 
acting mayor Ford. Pasa
kė, jog Amerika neužmiršo 
delko kariavo ir Lietuva ne
bus užmiršta. Kalbėjo mili
jonierius Joseph A. May
nard, So. Boston Trust Co. 
prezidentas. Buvo priimtos 
rezoliucijos ir pasiųstos 
Kaunan, Washingtonan, 
Londonan, Paryžiun. Apie 
5 vai. vakare viskas pasibai
gė. Ant rytojaus vietos vi
si amerikoniški laikraščiai 
plačiai aprašė demonstraci
ją, o Post indėj o demons
tracijos paveikslą.



DARBININKAS
ministeriaujant išdavinėtą 
kokias ten atskaitas.
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ket- 
xgais ir subatomis. Leidžia Am. Lie- 

tvvty Rymo-Kataliką &v. Juozapo Dar- 
Sąjunga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian trl-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by S t. Joseph’s Lithuan
ian R.-C. Association of Labor.

____________ f

SUBSCRIPTION RATES:
Tearly............................................. .‘..$3.00
Boston and suburbs........................... $4.00
Foreign countries yearly............... $4.25

Suv. Valstiją senatas tai
kos sutartį atmetė ypač dėl
to, kad taikos sutartis A- 
meriką suriša su Europos 
politika. Gi Amerika (se
natoriai) nori, kaipir prieš 
karą būti nuošaliai nuo Eu
ropos politikos.

“Entered as second;class mater Sept. 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879.”

LIETUVOS SKOLA DĖ
DEI ŠAMUI.

Didžiajam Europos karui 
pasibaigus Suv. Valstiją 
valdžia paskyrė $100.000.- 
000 Europos nukentėjusią 
tautą sušelpimui. Iš tos su
mos vienas milijonas kliuvo 
Lietuvai. Už juos buvo 
gauta maistas. Kaip dabar 
American Relief Adminis- 
tration paskelbė, tai 12 

1 nuoš. Suv. Valstiją valdžios 
skirtos Europai ėjo labdary
bei, o 88 nuoš. parokuota 
skolon. Tokiu būdu Lietu- 

Į vos skola yra $700.000.
Kitą tautą skolos kur 

kas didesnės. Ir taip lenką 
skola yra $57.000.000, Čeko- 
Slovaką $6.750.000, armėną 
$10.000.000, rusą $5.000.000, 
estonų $2.300.000, latvią 

f $3.000.000, finą $4.000.000.
Skola turės būt grąžinta 

su 5 nuoš. tarp birželio 30, 
1921 ir birželio 30, 1924.

S. V. valdžia, užtraukda
ma injunction prieš anglia- 
kasią streiką, tikėjosi, kad 
angliakasiai sugrįš darban 
ir dirbs deryboms einant. 
Bet angliakasiai ikšiol ne
grįžo darban ir darbai eina 
tik neunijinėse kasyklose. 
Du trečdaliu angliakasią ne
dirba.

“Rūsįj tautos manymu 
Anglija ir alijantai stovi už 
tamsiausią reakciją ir tyro- 
niją Rusijoj,” sako Kerens
kį.

Rumunai aprubavoję, api
plėšę Budapeštą, Vengrijos 
sostinę, alijantą liepiami 
pasitraukė iki Tisos upės. 
Tai nėra rubežius, kurį nu
statė taikos konferencija 
tarp Vengrijos ir Rumuni- 
jos. Dabar Rumunija de
rėsis, kad gauti daugiau že
mės, negu taikos konferenci
jos skirta.

“ ifa i Vj u
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Santikiai tarp Suv. Vals
tiją ir Meksiko intempti. 
Sakoma, jog Meksiko ban
ditai pagrobę Amerikos 
konsulą Jenkins ir jį reikė
ję atpirkti už 300.000 pesą. 
Bet Meksiko valdžia nuro
do, jog pats konsulas esąs 
susiuostęs su banditais. To
dėl jis išrodo esąs įrankiu 
kad užsiundyti Suv. Valsti
jas ant Meksiko.

PAREIŠKIMAS.
Sugrįžęs Amerikon,, suži

nojau kad kaip kurie laik
raščiai platino ir platina a- 
pie mane daug melagingą 
žinią būtent: kad aš buvau 
priverstas apleisti Lietuvą, 
kad aš ten slapsčiausi, kad 
aš dirbąs sykiu su p. J. Gab
riu Lietuvai kenksmingą 
darbą, ir kad aš parvažiuo
jąs Amerikon pasiteisinti. 
Šiuomi pareiškiu Amerikos 
lietuvią visuomenei kas se
ka:

1) kad manęs iš Lietuvos 
niekas nemanė šalinti ir jo
je man nuo nieko nereikėjo 
slapstytis.

2) kad iš Lietuvos išva
žiavau Lietuvos valstybės 
pasportu.

3) kad su p. Gabriu netu
riu nieko bendro nuo laiko, 
kada jisai apleido lietuvią 
organizacijas Lausannoje 
gruodžio mėnesyje 1918 ir 
už jo šiuomi metu varomą 
politiką neatsakau.

4) kad Amerikon parva
žiavau ne teisintis, bet atli
kęs savo politikinę misiją 
Europoje, būdamas paliuo- 
suotas nuo parapijos darbo 
iki karo pabaigai, grįžau at
galios.

P. S. Platesnį mano veiki
mo raportą, išduosiu Ame- 
rikos Lietuvią Tarybai kiek 
vėliau.

P. S. Meldžiu tą laikra- 
ščią, kurią skiltyse tos ži
nios tilpo, patalpinti šį ma
no pareišikmą.

Kun. Dr. V. Bartuška.

praneša, kad jau sudarytas 
pienas ir jis bus greitai in- 
teiktas Kongresui, kad pa
dirbti 1,000,000 toną intal- 
pos laivyną, skyrium nuo to, 
kuris laikomas apsigynimui 
nuo karės.

Lietuvos Balsas.
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PASTABĖLĖS.
“Naujienos” sako, soci- 

jalistai dirbą pozityvą Lie
tuvai darbą. Girdi jie “sten
giasi paremti darbo žmonią 
(suprask socijalistą) judė
jimą Lietuvoje.” Vien sten- 
gimasi yra toks menkas dar
bas, kuriuo niekas negali 
girtis. Bet socijalistai iš- 
tikro varė pozityvą darbą, 
rinkdami aukas į Šelpimo 
Fondą. Kodėl “Naujienos” 
pamiršo tuo pasigirti. Ko- 
įios rūšies pozityvus darbas 

ar atliekamas tais 
pinigais?

Sleževičiaus kabinetui, 
kur predominavo socijalis- 
tai. prikaišiojama atskaitą 

vimas. Bet kur soci- 
i yra pasirodę su at

imtomis. Rinko aukas re- 
atskaitą nėra; 

- <o nekentėjusiems nuo 
— atskaitą nėra. Tai 

k *

SUTRAUKA REKON
STRUKCIJOS DAR

BŲ.
Gelžkelių Administracija. 

Lapkričio 24 d. Administra
cija ir kelią užlaikymo dar
bininką uniją viršininkai 
pasirašė po nauja sutartimi 
dėl algą ir darbo santikią. 
Nors ir ne visi uniją reika
lavimai buvo išpildyti, te- 
čiau 8 valandą darbo diena 
pripažinta gelžkelią darbi
ninkams, dirbantiems prie 
taisymo kelią — bėgią ir pa
našią darbą, už pamatinę 
dieną. Viršum to laiko bus 
mokama pusantro mokes
nio. Dauguma kitą darbi
ninką, ineinančią į tą sutar
tį, gaus pusantro mokesnio 
už viršlaikį viršum 10 va
landą.

Lapkričio 24 d. Adminis- 
tracija- uždraudė siuntinėti 
vatos grūdus. Uždraudime 
sakoma, kad tie grūdai, ku
rie yra priimti arba yra ke
lyje bus pristatyti, bet dau
giau siąsti bus nepriimama. 
Tai daroma dėlto, kad trūk
sta anglią, kurią reikia juos 
apdirbti.

Anglių Gamintojų Konfe
rencija. Buvusysis Pinigy- 
no Sekretorius McAdoo te
legramoje į Federalį Kuro 
Administratorią, Garfieldą, 
lapkričio 24 d. išsireiškė, 
kad minkštąją anglią ka
syklose savininkai turėjo 
pastebėtinai didelius uždar
bius 1917 m. ir jisai abejoja, 
ar jiems galima duoti valią 
pakelti kainas už anglis iš 
priežasties pakėlimo 31 
nuoš. anglią kasėją mokes- 
nią. Savininką uždarbiai, 
kaip pasirodo iš ją išpildytą 
raštų taksii huo ineigą rei
kalais, . kuriuos McAdoo, 
kaipo Pinigyno Sekreto
rius, 1918 m. turėjo peržiū
rėti, parodo, jog ją uždirb-

Iš Abisinijos atvyko Ry- ta ant pradinio kapitalo nuo 
man 8 jaunikaičiai mokintis 15 nuoš. iki 2000.

tikėtis, kad jie į kunigus.

“Lietuva” (Chicagos) at
siliepė į mūsą pastabą dva
sininką politikoje dalyvavi
mo klausime. Girdi “Darb.” 
pamiršęs nurodyti priežastį, 
kurios delei Europos politi
kai “liečia” tikybą. Girdi 
Europoje “tikyba ir jos šu
lai vis prisimena savo ‘gar
bingą’ praeitį, spėką, ‘tra
dicijas,’ 'gerus laikus’ su 
vainikuočiais. ” Kaip tiky
ba ką nors gali prisiminti, 
tai sunku suprasti. Bet tiek 
to. Lieka “tikybos šulai.” 
Reiškia jiems tik reikia už
siminti apie savo praeitį, 
kad duoti pamatą laisvama
niams varyti prieštikvbinę, 
prieškrikščionišką, priešku- 
niginę agitaciją.

Lenkai apgailestauja, kad 
neturi poeto kaip Italijos 
D’Annunzio užimti Danci
gu

Šveicarijoj Argovijos kan
tone katalikai turėjo kon
gresą ir priėmė sekančią re
zoliuciją: “Jei Tautą Lyga 
rūpinasi įsteigti pastovią 
taiką, bet neinima didžiau
sios moralės pajėgos pasau- 
lėje savo tarimuose, tai pa
saulis netikės į Lygos nuo
širdumą.” Reiškia reikalau
jama Tautą Lygoje vietos 
Šventojo Tėvo atstovui.

192 vyrą unijos ir 43 mo
terų unijos Ispanijoj turė
jo suvažiavimą Madride ir į- 
steigė katalikišką uniją fe
deraciją.

* ___

Laivų Bordo*. Bordas
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Anksti ryto, 
Tik prašvito, 
Rasa krito, 
Motinėlė, 
Lakštingėlė 
Atsikėlė.
Į laukelį 
Per langelį 
Pažiūrėjo. 
Suvirpėjo 
Jos ąkelės, 
It žvaigždelės 
Sužibėjo.
Suskambėjo 
Jos balselis.
Kaip paukštelis 
Toli skrydo 
Ir pasklido 
Po platybes 
Ir tolybes 
Už jurelią
Okeano 
Atpuškeno. 
Iš laivelio 
Ant krantelio 
Staptelėjo.
Ašarytės 
Kai pupytės 
Nubirę j o.
Šuktelėjo: 
“Aš tėvynė, 
“Kur sumynė. 
“Vaikai mano, 
“Kur nuo seno 
“Čion gyvenat 
“Paskubėkit 
“Su judėkit 
“Motinėlę 
“Baltgalvėlę 
“Išvaduoftt, 
“Paliuosuokit 
“Nuo vergijos 
“Kalavijo. 
“Visi geidžiam, • 
“Lenkams eiti 
“Šėko piauti, 
“Usnią rauti, 
“Kur pipirai 
“Kur bimbirai 
“Iškeliauti 
“Į Varšavą 
“Tikrai savą. 
“Te jie mato, 
“Kaip mes laisvės 
“Susilauksim 
“Himną trauksim. 
“Greit išgrūsim 
“Lenkus ponus 
“Pirkit Bonus.”

U. Gudienė.

Vokietijoj įvedama nepa
prastai augšti mokesčiai. 
Pavyzdžiui kapitalistai pu
sę savo pelno turės pavesti 
valdžiai. Stambesnieji ka
pitalistai daugiau, kaip pu
sę pelno turės atiduoti val
džiai. Valdžia tikisi per 
metus surinkti 11 milijardą 
markią.

Tarp Berlino ir Stockhol- 
mo įsteigta tiesioginis susi
nėsimas telefonu.

V okieti j os spartakinią 
laikraštis Freiheit rašo, jog 
Vokietijos armija susideda 
iš apie 1.2000.000 kareivią. 
Piliečią sargyba nesivadina 
regulere armija, jos tikslas 
esąs policijai gelbėti, bet jos 
muštras nesiskiria nuo tikrą 
kareivią.

Nuo gruodžio 7 d. trečda
liu sumažinta pasažieriniai 
traukiniai einantieji iš Chi
cagos į šiaurę, vakarus, šiau
rės vakarus.

PHILADELPHIA, PA

(Port Richmond)
Vakare 20 lapkr. Liet. Muzika- 

liškoj Svetainėj kalbėjo Lietuvos 
reikalais Dr. Bielskis, dabar jau 
kapitonas lietuviškos kariuomenės 
ir organizatorius Lietuvos Liuosy- 
bės Sargų. Buvo ant to vakaro 
specialiai atvažiavęs iš Brooklyno 
ir Jonas Miliauskas, inicijatorius 
ir pirmas organizatorius Lietuvos 
Liuosybės Sargų; dabar, kaip 
girdėjau, jau lietuviškos kariuo
menės oficierius - leitenantas. Au
kų Lietuvos reikalams, regis su
dėta su viršum $200. Tai labai 
mažai, bet čia kaltė rengėjų to 
vakaro. Kadangi diena nepato
gi — pas mus ketverge mažai kas 
turi pinigų.

žiui 494.14. Buvo surengtas vi
suomeniškas balius ir jo pelnas pa
skirtas Lietuvos Raudonamjam 
Kryžiui. Dr-jos nariai aukauja 
tam tikslui. Šv. Vincento dr-ja 
leido minėtam baliui svetainę nau
dotis be atlyginimo. Taip-gi už 
susirinkimus neima atlyginimo. 
Lavinimosi Ratelis aukojo $28.05, 
Marijos Dukterų dr-ja $15, Ne- 
prigulmingas Kliubas $10, D. L. 
K. Vytauto dr-ja $10. Šio mies
telio lietuviai nesiliaus veikę iki 
Lietuvai reikės pagelbos.

Reporteris.

kitai broliškos rankos, ir bend
ras veikimas. Ikšiol dr-jų sus-mas 
mažai yra ką nuvikęs, vasaros 
laike surengė kelis pikninkus, 
tai ir viskas. O jau gyvuoja 
antras metas ir galėtų daug ką. nu
veikti, nes Worcester’io dr-jos y- 
ra gana turtingos, bet stoka vei
kėjų. Laikytam susirinkime 25 
d. spalio nutarė sušaukti dr-jų 
komitetus ant sekančios susirinki
mo, kad aptarus ar nebūtų ga
lima pasistatyti nuosavas namas: 
Lietuvių Svetainė. Taip-gi yra 
nutarta sušaukti visos Naujosios 
Anglijos katalikų dr-jos, kad ap
tarus ar nebūtų galima įsteigti 
prieglaudos namas visiems susita
rus. Taigi matoma, kad dr-jų 
sus-mas pradeda darbuotis.

Dr-jų reporteris.

v.

WESTVILE, ILL.

Mūši} miestelis nedidelis, bet 
lietuvių daug ir miesto valdyboj 
daugiausia lietuviai. Bet partijų 
ir visokių kivirčų čia daug ir dėl
to Lietuvos reikalai negauna daug 
paramos.

Lapkr. 16 d. buvo L.D.S. kuo
pos susirinkimas. Buvo perskai
tyta laiškas iš Centro apie mėnesi
nių pakėlimą. Kuopa tam prita
rė. Užtai pageidavo, kad “Dar
bininko” turinys būtų pagerintas 
ir subatinis numeris padidintas.

Vyčių kp. High School salėj bu
vo surengus vaidinimą angliškoj 
kalboj. Lietuvių nedaug tebuvo, 
bet amerikonų tai daug. Vyčiai 
vaidino “Those dreadful twins.” 
Gerai išėjo. Dainavo lietuviškai, 
vyčių himnu užbaigiant. Ameri
konams lietuviškos dainos labai 
patiko. Tą pat dieną taip vadi
nama Apšvietos moterų dr-ja bu
vo parsitraukus iš Chicagos bolše- 
vikėlį Dubicką. Pats pasigyrė, 
jog iki 20 metų mokinosi ir nieko 
neišmoko. Bet ir iš jo kalbos ma
tėsi, jog jis bemokslis ir besme
genis.

Anglių kasyklose darbai neina 
dėl streikų. Daug neženočių iš
važiavo. Nedarbas vargino per 
vasarą, o dabar streikas.

Narys.

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond)

Panedėlyje 17 lapkričio Liet. 
Muzikališkoje Svetainėje prie Til- 
ton ir Allegheny Avė. buvo su
ruoštas balius labdarybės naudai 
kurį surengė dr-ja šv. Vincento a 
Paulio lietuviškos šv. Jurgio para
pijos. Pramoga gan gerai nusi
sekė. Kaip girdėjau, tai gryno 
pelno buvo su viršum $50. Reik 
pažymėti, kad “Žvaigždės” iš- 
leistuvė atsižvelgiant į labdarybės 
tikslą, už plakatus tam baliui už
mokestį tiek tik paėmė, kiek po- 
piera kainavo, o ir muzikantai 
maž daug panašiai pasielgė — jie 
paėmė užmokestį už savo patarna
vimą minimnm — kuomažiausią. 
Balių, tiesa, rengė visa dr-ja ir, 
jos nariai tam tikslui uoliai darba
vosi.
bavo daugiausia, tai yra p-lė 
Lukoševičiutė, užmanytoja tos i »•_ 
pramogos, kuri, jei būtų nuos-*^ 
tolis — padengtų iš -savo kruvinai j • 
uždirbtų skatikų, i 
Kalėdutė, prakilni, 
ži kaip rožė žydinti;
gali tart kartu su rože: 
mane žmonės Karalienė gėlių, Už 
grožybę ir kvapsnį mano kvietke- 
lių. Vienok, jei drąsuolis drys- 
tų mane nuskint, Jam reiktų 
pirmiau diglių mano paragaut.” 
O apie p-lę Adelę Lukoševičiutę, 
tą labai užsitarnavusią veikėją, 
nemeluotų dainius dainuodamas 
taip:

“Ne tas didvyris, kurs pamuša 
tautas, 

Ir nardo žmoniją kraujuose. 
Bet tas, kur’s pats kęsdam’s 

vargą, pašaipas, 
Prigelbsti žmonijai varguose.
Prie tokių didvyrių aš-gi pris- 

kaitau Adelę Lukoševičiutę.
Nes veikia, kad vargšui su

teikt, kaip matau, “Norsmeiylės 
išmaldą mažutę.”

CLEVELAND, OHIO.

Liet. Raud. Kryžiaus Aukos.

Lapkr. 23 d. L. R. K. 7 sky
rius buvo surengęs koncertą su 
prakalbomis. Programe dalyva
vo gabus smuikininkai p. Sabonis 
iš Pittsburgh, Pa. ir p-ni V. Bu
kauskienė, vietos solistė. Gerb. 
kun- V. Vilkutaitis ir skaitlingas 
L. Vyčių 25 kp. choras vedamas 
V. Greičiaus didelį įspūdį į Cleve- 
ladiečius paliko. Solistas Sabonis 
žavėjančiai sudainavo keletą gra
žių dainelių. P-ni Sabonienė kai
po smuikininkė savo gabumais 
nustebino klausytojus, p-ni Bu
kauskienė puikiai solo sudainavo. 
Klebono karšta bei paraginanti 
prakalba žmonėms pridavė geras 
mintis, todėl ir aukų nesigailėjo 
nežiūrint, kad jau nesykį buvo 
aukavę.

Aukavo: R. Žitkus $10, Ad. 
Kanaverskas $10, A. Sabonis $5. 
Po $2.00: J. Bernotas, P. Jau- 
jinskas, K. Štaupas, Ant- Urb- 
šaitis, M. Bereika, J. Mantvila, 
J. Čerkiasas, P. Deksnys, A. Gri
galiūnas, A. Banevičius, P. Ža
lienė, V. Šarkus, P. Draugelis,
J. Aidukevičius, J. Samulis, K. 
Žilinskas, F. Gardžiulis $1.50- Po 
$1.00: A. Bartnikas, V. Vilimai- 
tienė, P. Kuneaitis, J. Pečkaitis,
K. Masilionis, J. Luzeckas, M. 
Vilicka, K. Ivinskienė, F. Sauke- 
vičius, J. Petronis, J. Petrunas, 
J. Parvazas, T- Ludzickas, A. 
Zuroba, P. Bataitis, P. Balen- 
kevičius, V. Bražiukas, J. Ba
ranauskas, D. Kazlauskas, A. Kra- 
nauskas, S. Zaborskis, J. Urbšai- 
tis, J. Gudas, N. Vidugirienė, 
A. Grigalius, M. Ruseckienė, V. 
Baltrušaitis, O. Liutkienė, , S- 
Baranauskas, J. Barnotas, J. Ma
tulionis, J. Dagelaičiutė. O. Di- 
vinskiutė, J. Nekrašius, E. Žit- 
kiutė, M. Vizbunienė, M. Čigas. 
P. Bartnik, M. Maruškienė, A. 
Vilimaitis, J. Sabaliauskas, J. Ži
donis, J. Berušaitis J- Meškaus
kas, M. Malinauskas, V. Grei
čius, M. J. Šimonis, J. Malčius, 
A. Ribinskas, J. Marozas, S. Bi- 
dikis, kun. V. Vilkutaitis, J. 
Vaičius A. Aleksandravičius, A. 
Miškinis, J. Žitkeviče, J- Šūkis, 
V. Karpavičiūtė, 
Ramoška, 
ksiejunas, 
Kuzas,

■gutis, 
■ kūnas,

I

MONTELLO, MASS. 
' Fėrai.

Lapkr. 23 d. užsibaigė Šv. Ro
ko parapijos fėrai, kuri tęsės iš
tisą savaitę. Patys fėrai, be a- 
bejo nesiskyrė nuo kitų laikomų 
fėrų, tad ir nerašysiu ko ir kiek 
ten buvo. Teciaus perbėgus pa
sekmes šių metų fėrų, ir sulygi
nus su praeičia, metais kaikurie 
dalykai akysna.

Montellos lietuvių kolonija nuo 
pat pradžių buvo apimta ir persi
sunkus socijalizmo raugu.

Pirmieji kunigai turėjo neat- 
laidžiai kovoti ne vien su socija- 
lizmu, bet ir su pačių žmonių 
tamsumu bei nerangumu. Tikrų 
katalikų ir gerų parapijonų maža 
saujalė tebuvo, kiti vien kata
likystės vardu tesidangstė.

Kiekvienas klebonas dėjo pas
tangas pastūmėti lietuvius prie 
apšvietos. Pasekmės buvo įvai
rios. Šiandien, nors Montellie- 
eiai dar negali didžiuotis pasiekę 
pat augščiausj laipsnį apšvietos, 
ar susipratimo vienok ženge tik
ruoju keliu prie to.

Pasekme to viso pasirodė, kad 
ir šįmetiniuose fėruose. Nors bol
ševikų ir įvairios rūšies lisvama- 
nių čia netrūksta ir savotiškai 
mėgino kenkti, tečiaus žmonių 
per visus vakarus nestokavo.

Gryno pelno užbaigus fėrus 
rodos liko virš $1.600. Prie uo
laus veikimo parapijomis sužadi
no ir nesenai čia apsigyvenęs kle
bonas, gerb. kun. Jonas Švagždys. 
Visur ir visame jis esti pirmuti
nis. Kun. J. Švagždys yra labai 
populeriškas ir visų mylimas.

Jei lietuviai glutinai išbus tai 
tik bus dėkai dabartinio klebono.

J. Žitkeviče,
S. Bulota, P.

A. Mikelionis, J. Ale- 
N. Mikelioniutė, A.

J. Kanoverskas, A. De- 
J. Jankauskas, V. Mor- 

-------, C. Dagilaitis, P. Šlužins- 
Vienok dviypatospamdar- kienS C. Pastarnokieng; j. Da. 
Aiimanoio + ai 1a A-------------------------------------------e, A. Atela, P. Zinkevi

čius, V. Žibąs, J. Stogą, J. Ku
previčius, J. Verseckas, J. Ka
reiva, P. Urbšaitis, M. Dulaitis, 

ir p-lė Valerijau Baranauskas, K. Zagurskiutė, 
dora ir gra-jj Povilonis, K. Lorkauskas, C. 
jinai drąsiai §erkšnienė, J. Šutris, P. Alins- 
' : “Vadin|

. y TOBMNGTON, OT.
Nesenai čia susitvėrė Lietuvos 

Gelbėjimo Dr-ja. Ikšiol jau su-

kas, P. Ambrazevičius, K. Pa
liulis, P. Jatkus, J. Spaustinai- 
tis, J. Šimkevičius, J. Lankaus
kas, S. Žilinskas, P. Paliauskas, 
J. Raponka, A. Baliukienė, P. 
Sakutis, J. Balasauskas, Z. Bra
zauskas, J. Danuševičius, S. Mar
tinkevičius, O- Jokubauskienė, S. 
Meliauskas, A. Pabiškevičius, V. 
Bukauskas, V. Burneika, A. Pau- 
liukaitė, J. Mozuraitis, J. Pu
žas, J. Asadauskas, G. Matule
vičius, A. Kunigiškis, M. Gaide- 
liutė, J. Groška, V. Baliutis, K. 
Vilkutaičiutė, S. Skužinskas, V. 
Černiauskas, Ign- Vilimaitis, J. 
Kunsaitis, L. Kvairas ir J. Zin
kevičius.

Smulkių $13.44, viso $214.94.
^Visiems aukavusiems širdingą 

ačių. M. J. t.

Gražus vakarėlis.-
Padėkos Dienoje N. P. P. Šv. 

moterų dr-ja sumgė šokius paįvai
rinta dainomis, prakalboms ir 
lošimėliais. Dainavo gerai žino
mi So. Bostono solistai p-lės Al. 
Narinkaitė ir St. Motiejūnaitė, 
taip-gi D. Antanavičius ir J. Va- 
raitis. Akomponavo M. Čarbau- 
skas. Visi gražiai atliko savo 
užduotis.

Prakalbą sakė gerb. kun. J. Šva- 
gždis. Savo iškalba ir originališ
kumu minčių išdėstyme užimpo
navo visus. Abelnai imnt vaka
rėlis nusiskė ir tikiamasi gražaus 
pelno atliks dr-jai.

Apšvieta.
Ant žiemos ir Montelliečiai — 

ypač moterys sukruto mokyties, 
kurios anglų kalbos ir rašybos, o 
kitos namų ruošos ir siuvimo.

Visi tie skyriai yra įsteigti ir 
vedami Tarptautiško Instituto mo
kytojų. Mokslas nieko nekainuo
ja, kad ypač lietuvės ir turėtų 
juo naudotis.

Darbai.
Šiom dienom darbas visose dir

btuvėse eina gerai, kaikuriose, 
ypač ten kur moteris samdo ieško 
darbininkių, bet neranda. Lietu
viai uždirba daugiau negu, bent 
kada pirmiaus. Daugelis taupo 
skatiką laukdami, kada galės 
grįžti į tėvynę, bet nemažai ran
dasi ir tokių, kurie visokiems nie
kams mėto.
• Taip-gi čia* gerokai išsiplatinę 
taip vadinami “naminiai galiū
nai.” Žmoneliai nei nesupranta, 
kokią sau skriaudą daro morališ
kai ir fiziškai. gamindami na
muose alų. Gal kada ir susipras.

Butvile.

f

VORCMTER, MASS.
Mūsų mieste yra katalikišku 

dr-jų susivienijimas. Dėl ko tas j

Franci jos laikraščiai skel
bia, jog Francijos žmonės 
yra investinę Meksike $400.-

\

sus-mas y** užsimezgęsl Trum- 000-000 ir tas milžiniškas , >•>
i dividendą.



L. D. S. REIKALAI.
Lietuvos Kariuomene

IR JOS VEIKIMAS
ATVIRUTĖSE

KUN. J. LAUKAIČIO 
PRAKALBOS.

Seredoje, 10 gruodžio 
Rochester, N. Y.

P. S. Kuopos prašomos 
svetainių, adresus prisiųsti 
kuogreičiauisa, nes laiko vi
sai mažai teliko. Jei susi
rinkimų neturėtumėte, tai 
valdybos tuomi pasirūpinki
te. *

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

Pirmininkas —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė,

1 Grime St., 
So. Boston, Mass.

Sekretorius —
A. F. Kneižis,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Tždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B: Morkaitė,
145 Main St., 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St. Bernard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kontrolės Komisija — 
Kun. K. Urbonavičius, 

50 W. 6-th St., 
So. Boston, Mass.

Kun. P. Juškaitis,
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.

Literatiškoji Komisija — % 
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ Knygynas 
parūpino puikių religiškų at
viručių su lietuviškais pasvei
kinimais ant ŠV. KALĖDŲ. 
Jų turėtų įsigyti visi ir pasiųs
ti į Lietuvą,.

Taigi, matote, kaip milžiniš
kai automobilhj pramonė išsiplė 
tojo Amerikoje, 
pinti beveik 
riliais 
ni

Ji galėtų apra
išą pasaulį automo- 

pigiais ir gerais. Ji pe- 
šimtus tūkstančius darbininkų, 

naudoja apie bilijoną dolerių ka
pitalo, ir galios medegos už kone 
pusę bilijono. Kiek naudos (ir 
dek bėdos) automobiliai neša — 
palieku spręsti skaitytojui, jei 
jis turėjo žingeidumo peržvelgti 
šias skaitlines.

rašys narių prie LDS. ir 
išplatys literatūros bei gaus 
daugiausia prenumeratų.

“Darbininkui.” 1-ma do
vana—knygų, vertės 12 dol., 
2-ra dovana — knygų, vertės 
8 dol.

Aukavo šie komisijos na
riai knygų vertės po $5.00 — 
J. Kulikaitis iš Patersono, 
N. J., A. Kazlas iš Newark, 
N. J., J. Liudvinaitis iš Lin
den, N. J. ir J. Pelutis iš 
Newark, N. J.; viso pasida
ro $20.00 vertės.

Jeigu prakalbų maršrute 
įvyktų klaidų arba nesusi
pratimų praneškite tuojaus 
šiuo antrašu: A. Kazlas, 56 
New York Avė., Newark, N.

ŠTAI YRA BRANGME- 
NĖS.

“Šitos yra mano brangme- 
nės,” pasakė Gracchi’ų mo
tina Comelia du tūkstan
čiai metų atgal, kada buvo 
paklausta parodyti savo pa
puošalus, o ji vietoj blizga- 
lų savo viešniom parodė du 
savo sūnų. Ir ištikrųjų ge
riausia tarp išdirbystės pro
duktų brangmenė ta, kuri 
randa visame pasaulyje pri
pažinimų. Kiekvienas vai
stas savo laikus gyvena ir 
išnyksta. Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Eli- 
xeris atsirado 30 metų tam 
atgal. Šiandien tas vaistas 
turi geriausi vardų, kaip pa
gelbėtoj as vidurių užkietė
jime, nevirškinime, išpūti
me, galvos skaudėjime, ner
vų suirime ir kituose skilvio 
silpnumuose. Trinerio An
gelica Kartusis Tonikas, 
Trinerio Linimentas, tei
kiantis ūmų ir pasekmingų 
pagalbų nuo reumatizmo, 
neuralgijos ir sausgėlų, Tri
nerio Sedatyvas kosuliui ir 
kiti Trinerio vaistai turi ge
riausio pasisekimo ir visus 
juos galite gauti pas savo 
aptiekorius po visas Suvie
nytas Valstijas ir Kanadų. 
“Tai yra brangmenės,” sa
ko Joseph Triner Compani- 
ja, 1333-43 So. Ashland 
Avė., Chicago, UI.

mas. Pripažįsta, jog apie tą 
laiką gali įvykti kokie nors ne
paprasti ore apsireiškimai.

Bet toli gražu negali įvykti 
tai visa, ką prof. Portą tvirti
na. Nes tokių vienan saulės 
šone planetų susibėgimas jau 
daug kartų pasitaikę. Pasta
ruoju kartu kuone toks atsiti
kimas yra buvęs praeitą 
gegužės mėnesį. Tečiaus nie
ko nepaprasto neįvykę ir pa
saulis gyvuojąs.

Mokslo žvilgsniu matuojant, 
kataklizmas guli įvykti sauli
nėje sistemoje, pasitaikius ne
paprastam planetų susibėgi
mui. Bet nereikia pamiršti, 
kad tai visa yra tvarkoma Vi
sagalio pasaulio Sutvėrėjo. 
Mes labjaus turime pasitikėti 
Dievu, negu žmonių nupasa
kojimais ir visokiomis teorijo
mis. Be abejonės, Dievas su
tvėrė ir valdo nesuskaitomas 
planetų sistemas begalinėse 
pasaulio erdvėse. Jei tos siste
mos turėjo pradžią, turės atei
ti joms ir pabaiga. Bet kaip 
jų pradžia, taip pabaiga tik 
vienam Sutvėrėjui žinoma.

Atsiminkime anais metais 
apsireiškusią Halleyo kometą. 
Ko jau tuomet nebuvo nukal
bėta. Kiek tai buvo sukelta 
baimės. Tečiau nieko ypatin
go neįvyko. Kometa praėjo 
pro žemę kaip nebuvus.

Be abejonės, taip bus ir su 
šituo nepaprastu planetų siste
moje apsireiškimu. Juk saulė 
yra visų planetų pradžia, viso
kios gyvybės palaikytoja. Tad 
ji turi būt ir stipresnė už visas 

, kitas planetas. Jos pritrauki
mas nesulyginamai turi būt 
didesnis už visų ėmus kartu 
planetų pritraukimus.

(Iš “Draugo”)

NEWĄRK, N. J.

L. D. S. New York ir New 
-Jersey valstijų Apskričio 
Prakalbų Rengimo Komisi
ja laikė savo susirinkimų 
27 d. lapkričio pas A. Kaz
lų, kuris laiškais sukvietė 
šiuos komisijos narius: J. 
Trindvinaitis iš Linden, N. 

k-J., J. Kulikaitis iš Paterson, 
J., J. Peliutis Apskričio 

rpirm. iš Newarko.
Šiuomi atsišaukiame į že- 

L miau minimas kolonijas, 
l kuriose randasi L.D.S. kuo

pos, kad valdybos stotų į 
l -darbų: užimtų svetaines ant 

I pažymėtos dienos ir valan- 
| -Jos. Tas yra labai svarbu, 
I mes vienas kalbėtojas kalbės 
I "visose žemiau pažymėtose 
' kolonijose. Kur nėra LDS. 
' kuopų, toje kolonijoje lai 

[ pasirūpina surengti prakal- 
| bas artymiausioji kuopa.

Prakalbas patartina rengti 
Į su programų. Įžangos klau- 

simų Komisija palieka kuo
pų nuožiūrai, nes jos turės 
pačios padengti lėšas, kaip 

I tai už svetainę, plakatus, gi 
kalbėtojui kelionės lėšas mo
kės tokias kokias Apskričio 
Prakalbų Rengimui Komi- 

I -sija paskirs.
Prakalbos įvyks šiose ko

lonijose:
k 1 d. sausio, 1 vai. po pietų 
1 — Porth Amboy, N. J.
■ 1 d. sausio, 7 vai. vakare
A6ąu programų) — Linden,

PROFESORIAUS PORTĄ 
SPĖJIMAI.

Šiandie daug žmonės kalba 
ir laikraščiai rašo apie netoli
mą pasaulio pabaigą. Žmonės, 
kaip ir visuomet, tokiais klau
simais labai indomauja. Tuo 
labiaus, kuomet apie tai rim
tai atsiliepia apšviestesnieji. 
Daug žmonių dėl tų kalbų nu
simena, susirūpina ir kartais 
net suserga.

Juk tai ne juokai pasaulio 
pabaiga! Kiekvieną šiurpas 
perima, kuomet savo gyvybei 
turi suskaitytas dienas ir net 
valandas.

Iš kur pakilo tos kalbos?
Tos kalbos pakilo iš profe

soriaus Alberto Portą moks
liškų tyrinėjimų pasaulio erd
vių ir skriejančių mūsų saulės 
sistemos planetų (dangaus 
kūnų).

Prof. Portą savo nuodug
nių moksliškų tyrinėjimų pa
sekmes paskelbė viešai. Iš to 
ir ėmė pradžią tos visos šian
die žmonių kalbos ir baimė.

Paminėtas profesorius išty
rė ir galutinai matematiniai 
apskaitliavo, jog ateinančio 
gruodžio mėnesio 17 d. vienam 
mūsų saulės šone bus susibė
gusios net šešios didžiausios 
mūsų saulinės sistemos plane
tos. Nepertoliauia anų būsian
ti ir mūsų žemė. Gi kitam sau
lės šone (priešingoj saulės pu
sėj) tuo metu būsianti tik vie
na planeta.

Prof. Portą tvirtina, jog to
ksai daugelio planetų susibė
gimas vienan saulės šonan, t. 
y. toksai momentas, pasaulio 
istorijoj nežinomas. Todėl 
kaip mūsų žemę, taip visą sau
linę planetų sistemą gali pa
liesti baisi katastrofa. Visos 
planetos dėl peTsmarkaus iš jų 
kiekvienos* pritraukimo’ gali 
būt tiesiog užlietos saulės liep
snų ir pakeistos garais (debe
synais), iš kurių paskui iš-

KĄ ŽINO VAIKAI.
Buvo tyrinėjama, ką vaikai 

daug maž 6 metų amžiaus ži
no, įstodami į mokyklą. G. 
Stanley Hali tyrinėjo vaikų 
protiškas žinias Bostone. Pa
sirodė, jog vienas iš penkių ne
žino, kuri yra dešinioji, kuri 
kairioji ranka, 9 iš 10 vaikų 
nežino, kur jų šonkauliai yra. 
Pusė vaikų įstojančių į mo
kyklą nėra matę voverės, nei 
avies, nei saulės tekėjimo nei 
nusileidimo; nežino, kad me
džiai, žolės, javai išauga iš 
sėklų; nežino iš kur sviestas 
ir mėsa pareina; daug maž 15 
iš 100 neatskiria spalvų — ža
lios, raudonos ir mėlynos. Pa
sirodė, jog Bostono 87 iš 100 
vaikų nėra matę eglies, 14 iš 
100 nematę žvaigždžių, 9 iš 10 
nežino iš kur bovelna pareina 
ir trečdalis nėra buvęs so
džiuose, pusė jų nėra girdėję 
jokių pasakaičių. Berline ras
ta, jog 19 iš 100 vaikų nežino
jo tėvų vardų. Didžiuma vai
kų tiki, jog žemė plokščia, jog 
žvaigždės ir mėnulis šviečia 
per skyles dangaus skliaute, 
jog kūdikiai pagaminami dan
guje ir atnešami į namus dak
tarų arba pieno išvežiotojų.

Negalima juoktis iš vaikų, 
kad jie taip mažai težino įsto
dami į mokyklas. Negalima 
jų nei kaltinti. Jei kaltinti ir 
juoktis, tai reikėtų kaltinti ir 
juoktis iš tokių vaikų tėvų. 
Kad vaikai būtų mokslūs, 
greit lavintus, tai tėvai iš pat 
mažatvės privalo rodinėti, pa
sakoti apie paprasčiausius, 
vaikams suprantamus daly
kus.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENČ.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

VICE-PIRM. — A. Čyžiuvienfi, 
377A BroadWay, 

FIN. RAST. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAST. — M. Markunintė, 
12 Lark Str.

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St., 

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

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass. 
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

naujo galėtų tvarkvties nauja 
pasaulinė sistema.

Sulig prof. Portą tvirtinimo, 
gruodžio 17 d., jei neįvyksian
ti pramatoma pasaulio pabai
ga, tai Suv. Valstijas patie
siąs baisus oro kataklizmas, 
kokio niekuomet nepraleidusį 
žmonija su mūsų istorijos pra
džia.

Saulėje apsireikšiąs didelis 
juodas taškas, kurs būsiąs ma
tomas paprasta akim. Tas taš
kas — tai pakilusios saulės 
liepsnų vėsulos. Jos supurty
siančios visas planetas. Gi 
ant mūsų žemės pakeisiančios 
baisius žemės drebėjimus, 
griaustinius, negirdėtus ug- 
nekalnių išsiveržimus, jūrių ir 
ežerų išsiliejimus. Sako, galė
sią pakilti nepakenčiami šal
čiai arba plyšti debesys.

Tas saulėje vėsulas pakei
siančios taigi tos šešios plane
tos savo bendruoju pritrauki
mu.

Kaip matome, prof. Portą 
nuspėja tiesiog baisius daik
tus.

Bet Suv. Valstijij jureivijos 
observatorija suramina žmo
nes. Observatorija pripažįsta 
pilnai, jog paminėtą dieną vie
nam saulės šone bus nenorma- 
lis daugelio planetų susibėgi-

iipėi prakalbų Ko- 
paskyrė ■ 2 dovanas 
ilonijoms bei ypa-

Automobiliai dabar tapo tokiu 
jau priprastu reginiu, kaip, duo
kime, kepurė. Kaip stebimės 
mogui be kepurės gatve vaikščio
jant taip, turbūt, stebimės iš 
žmogaus, kurs turi pinigų, bet 
neturi automobiliaus. Automobi
lių ir jiems dalių išdirbimas išsi
vystė čia Amerikoje į milžinišką 
pramonę, kuri peni tūkstančius 
darbininkų ir turi surakinus savy
je šimtus milijonų dolerių. Dau
gelis lietuviij irgi valdo automo
bilius, arba dirba ten, kur juos 
arba jų dalis gamina. Todėl jiems 
gal bus žingeidžios sekančios skai
tlinės, kurias moksliškas savait
raštis “The Scientific American” 
surinko iš National Automobile 
Chamber of Commeree raporto ir 
padavė savo numeryje iš lapkr. 
22 dienos.

Automobiliams žalią medžiagą 
suteikia: kasyklos (geležį, plieną, 
aluminą, ir kitokius metalus); gy
vulių auginimo ūkiai (kurie duo
da odas, plaukus, vilnas, kli
jus ir t. p.), medvilnes ūkiai ir 
gumos ūkiai (kurie duoda medžia
gą gumoms, audeklams ir t. p.) 
miškai, smėlio, molio, akmens 
(cementui) ir aliejaus kasyklos. 
Automobilių gamintojai tokios ža
lios medžiagos pirkosi 1917 me
tais už 300 milijonų dolerių, ir 
tokiu budu davė užlaikymą ir biz
nį nemažam būreliui žmonių, ga-. 
minančių tąją žalią medžiagą.

Suvienytose Valstijose yra 550 
automobilių gamintojų: 312 ga
mina vien trokus ir kitokius pre
kybinius automobilius; likusi 238 
gamina vien keleivinius automobi
lius, nors nekurie gamina ir abe
jas rūšis automobilių. Kapitalo 
jie arba jų šėrininkai yra invez- 
dinę 736 milijonus dolerių. Jie 
samdo apie 280 tūkstančių darbi
ninkų, kuriems kasmet išmoka 
apie 275 milijonus dolerių algomis.

1917 metais jie pagamino 1,878; 
878 automobilius (kone du mili
jonus), iš kurių tik 160,100 buvo 
prekybiniai, kiti visi keleiviniai. 
Kitais žodžiais tariant, ant kiek
vieno dešimties keleivių tapo pa
gaminta vienas prekybinis trokas. 
Parduodant ‘ ‘ wholesale ’ ’ auto
mobilių vertė buvo apie bilijonas 
dolerių, kas reiškia gana gerą 
nuošimtį ant invezdinto kapitalo.

Tuos pagamintus automobilius 
išdalinti (parduoti) kupčiams ėmė 
2,800 vaizbūnų, kurių invezdin- 
tas kapitalas siekė 41 milijoną do
lerių. Jie samdė apie 28 tūkstan
čius darbininkų, mokėdami kas
met jiems apie 25 milijonus dole
rių.

Taip vadinamų “dealers” (smu
lkių pardavėjų) butą kone 25 tūk
stančiai su invezdintu kapitalu 
siekiančiu 184 milijonus dolerių. 
Jie samdė, apie 202 tūkstančiu 
darbininkų, išmokėdami jiems ant 
metų kone 160 milijonų dolerių 
algomis. Rendos už namus jie 
sumokėjo 12 ir pusę milijonų. 
Prie tų “dealer’ių” prirokuota ir 
garažų ir pataisos-šapų užlaikyto- 
jai.

Ant galo prieisime prie žmonių 
— pirkėjų. Sausio 1 dieną, 1918 
metais šioje šalyje buvo užregis
truota 5,148 tūkstančiai automobi
lių, iš kurių 435 tūkstančiai buvo 
prekybiniai — trokai. Apie 40 
nuošimtį pagamintų automobilių 
nuperka ūkininkai-farmeriai. Šio
je šalyje ant kiekvieno 21 žmo
gaus pripuola po automobilį. Bet 
automobiliai nelygiai išdalyti: va
karinėse valstijose ant 17 žmonių 
pripuola po automobilį, o rytinė
se (Naujoje Anglijoje, New Yor- 
ko ir aplielinkėje) vienas automo
bilius ant 26 galvų. Suvienytos 
Valstijos turi daugiausia automo
bilių, negu visas kitas pasaulis 
kartu paimtas. Sausio 1 dieną, 
1917 metais visas pasaulis, išsky
rus S. V. turėjo tik 719,246 auto
mobilius (tai vėliausios tikros 
skaitlinės). •»

Baigdami pažiūrėkime kokį 
darbą tie automobiliai atlieka. 
Jie paima darbą nuo gelžkelių 
kupros, kur abelnai imama po 18 
centų už toną per mylią. Apro
buojama, kad automobiliai kasmet 
perveža apie 1200 milijonų tonų 
prekių. Vežant tas prekes gelž- 
keliais reikėtų užmokėti (sulyg 
viršminėtos mokesties) apie 1,080 
milijonų dolerių. Vežant arkliais 
reikėtų už tas prekes užmokėti

Siųsk pinigus su užsakymu.

Darbininkas”,244 w- %“XasYton, M^. ti

Jų galima gaut “Darbininko” Knygyne.
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ĮVAIRIŲ ATVIRUČIŲ UŽ $1.

PAVEIKSLŲ.
Puikūs paveikslai “Pir

mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
121/2x16, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.
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Gatvė ir numeris

Miestas.......................

Panedėlio rytą So. Bostonan at
vyko Pranas Šivickis iš New Yor
ko. Jisai yra Foreign Language 
Governmental Information Bu- 
reau lietuvių skyriaus vedėju.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Pigiai parsiduoda dėl trijų kambarių 

rakandai (forničiai). Kreipkitės nuo 
6 vai. vakare arba subatomis.

VILKAUSKAS,
180 Bolton St., • So. Boston, Mass. 

(Ant pirmo flooro)

VAŽIUOJANTIEMS Į LIETUVĄ.
Mes parūpiname pasportus ir visus 

reikalingus popierius. Siunčiame daik
tus į Lietuvą. Kreipkitės I musų ofi
sų:
Lithuanian Information Bureau,

774 Bank St., AVaterbury, Conn. 
(5 ruimas ant antrų lubų)

Paieškau savo brolio Kazimiero Po- 
ce— Pirma gyveno Worcester’yj, 
Mass., dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą. Jei kas žinote arba pats 
praneškite:

ONA ŠVELNIENE,
705 Grand Avė., Kenosha, Wis.

» .
Paieškau draugo Kazimiero Aukštuo

lio. Paeina iš Kauno gub., Ukmergės 
pav., Balnikų vai., Martnonių sod. Y- 
ra jam atėjęs svarbus laiškas iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti jo paties ar 
kas apie jį žinote man praneškiL 

RAPOLAS PIROGIS.
364 — 22-nd St, Detroit, Mich.

Tai. 8o. Boaton 270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galima tąsi kalt tti ir Uatavitakai 
Ofiso valandos:

Ryt ūs iki 9 vai. 
Popiety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boaton.
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Apulskis Leopoldas iš Danbarių o- 
kolicos, Tirkšlių parap. Telšių apskr., 
mokinęsis “Saulės” kursuose Kaune 
ieškau tėvų, giminių ir pažįstamų. Ad
resas: Japan Gensan (Korea) Rus- 
sian Consulate, L. Opulsky. Lietuvos 
laikraščių prašau atsispauzdinti.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

\Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadicay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, 27 
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

1:3O—6 ir 6:3O—9 P. M.
Nedėliomis 1 - 3 P. M.

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 pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

LEISKIT MAN 1 JUS PRAKALBĖTI
Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus KRONIšKOMIS NER

VŲ arba kitokią UžSISENžJUSIA 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 suvirš 26 metų praktikos 
medicinoje ir gydyme, skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų 
ilgų — 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 

EKPERIMENTUODAMI.

Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 
mo, dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 
sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.
AŠ NESPĖJU DIAGNOZĄ — Ai NE

Kada reikalinga išegzaminuojn KRAUJĄ, SEILES arta vidurius. Aš | 
visados vengiu klaidos diagnoze arta gydyme kada matau reikalą, var- . 
toju elektrikos įtaisus įleisti į kraują įvairiu kraujovandenių ir takte- i 
rijų, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučlai čia ir 
Europoj- Aš užbaigiau augščiansią Medicinos Kolegiją ir Universite
tą šioj šalyj ir praktikavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgljoj, 
gydyme kroniškų, nervų ir užtrauktų ligų. Jei ateisi pas mane gydy
tis arta patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums palėti. Jeigu 
aš matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.

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

DOCTOR MORONEY
673 WASHINGTON, ST. (arti Boylston St) BOSTON, MASS. 
Ofiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A. M. iki 2 P. M.

VALANDOS: 6-9 vaakre.

"v;- 
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VIETINĖS ŽINIOS.
S L. R. K. A. 21 kp. vakar (7-tą 

gruodžio) buvo metinis susirinki
mas. Buvo renkama valdyba 1920 
m. Visi išrinktieji valdybos na
riai pasirodo geri katalikai, tik 
pirmininkas ir finansų rašttninko 
pagelbininkas pateko neaiškių pa
kraipų.

NUSISEKS.

Buvęs.

Pereitą ketvergą buvo So. Bosto
ne atsilankęs gerb. kun. Petraitis 
iš Paterson, N. J. ir pobažnytinėje 
svetainėje kalbėjo L. Raudonojo 
Kryžiaus reikalais. Žmonių buvo 
apie 200. Prakalbos gerb. veikėjo 
So.lBostonieeiams^labai patiko ir 
jos įtikino So. Bostoniečius į rei
kalą remti Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių rodo ts, jog aukų sudėjo 
virš $600-

FĖRAI SEKASI PUIKIAI.
Gruodžio 7 d. šv. Petro parapi

jos fėrai sekėsi puikiai. Šį kartą 
žmonių atsilankė apie 11 šimtų ir 
visi dirbo su pasišventimu. L. Vy
čiai su bažnytiniu choru pralenkė 
visus. Ant jų stalo jeigu buvo 
$70.75. Nors ir ant kitų stalų bu
vo įeigos geros, bet vis mažesnės. 
Mat vyčiuose ir bažnytiniame cho
re, yra susispietę geriausias jauni
mas ir visi dirba energingai. Ant 
ateinančios nedėlios jie yra pasi- 
rįžę įvaryti iki $100.

Viso įeigų šiame vakare buvo 
$414-23.

Ant ateinančios'nedėlios bus ke
li šimtai gyvų vištų ir kitokių 
paukščių. Taip-gi ir brangių daik
tų.

Gerbiamieji parapijonai, baig- 
kim šį gerą darbą su pasididžiavi
mu ir didele nauda parapijai.

Fėrų Darbininkas.

Per popiežiaus tarpinin- 
kystę Rusijos bolševikų, val
džia sutiko apsimainyti ne- 
laisviais su Lenkija.

SIŲSKITE PASVEKINI 
MUS į 

LIETUVĄ.

“Darbininko” Knygynas 
parūpino puikių religiškų 
atviručių su lietuviškais pa
sveikinimais ant Šv. Kalė
dų. Jų turėtų įsigyti visi ir 
pasiųsti į Lietuvą.

Kaina
Už 10 atviručių 25 centai.

Be to “Darbininko” Kny
gyne galima gauti puikių 
lietuviškų atviručių. Jose 
perstatoma Lietuvos kariuo
menė, Lietuvos orlaiivai, 
Lietuvos veikėjai ir valdžia.

Kaina
40 atviručių už -$1.00.

Su užsakymais siųskite ir 
pinigus. * '

“DARBININKAS,
242 W. Broadway,

5o7 Bosto~ Mass.

NAUJI RAŠTAI.
“Valgių Gaminimas ir Na

mų Prižiūrėjimas.” Sutaisė 
Amerikos Lietuvaitė. Spau
da ir lėšos “Amerikos Lie
tuvio.” Kaina apdaruose 
$1.50, popieriniais virše
liais $1.25.

Susilaukė pagaliaus mūsų 
šeimininkės sau tinkamos 
vadovės ir patarėjos, apie 
maisto gaminimą ir namų 
prižiūrėjimą.

Knyga, gražaus formato, 
spauda aiški, popiera gera. 
Kai kur pasitaiko zeccriškų 
paklaidų, (tas lietuviams ne 
naujiena!) tečiaus tas nei 
kiek nemažina knygos ver
tės.

GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPĄ, BET EUROPOS NE
GALI 0IA ATSIVEŽTI, O GALI MATYTI VISĄ 

EUROPINI KAR? TIK UŽ S3.85.
Kare pasibaigė. Ar nori matyti bai
sius muštus, Francijos, Belgijos, Ru- 

tsijos, Italijos, Serbijos, Anglijos ir 
[kitų Europos tautų? Ar nori matyti 
• kovą tarpe povandeninių ir kariškų 

y laivų ant didžių jūrių? Orlaivių kovo
jančių ore? šalių, kaimų,' sunaikin
tų miestų ir bažnyčių, žodžiu sakant 
visas karės baisenybes?

Viską gali matyti savo namuose be 
jokių išlaidų aiškiai per stereskopą 
naujai išrastą. Visi' paveikslai buvo 

nuimti ant karts lauko, ir kada J juos žiuršsi per stereskopą, išrodys kaip 
gyvi. Skaitymas iš knygų ar laikraščių neduos tokio aiškaus supratimo 
kaip musų stereskopas. šis Stereskopas yra tvirtai padarytas ir galės bū
ti ilgus metus atminčių didžios pasaulio karės.

Stereskopas su 6 serljomą kartsžvilgių, 150 paveikslų per trumpą lai
ką persiduos už 83.85. Jos kaina mažiausia yra $10.00. ir tik pas mums 
tegalima gauti už $3.85. Tai yra dar naujas išradimas Ir naudingas kiek
vienai s tūba i, turėti. Tai-gi nori sutaupintl pinigų, prisiųsk mums užsa
kymą, pirm kainą pakils. /

Prisiųsk tik 50c. paštos ženkleliais kaipo depositą, kitus prisiusi kada 
tavorą. Rašyk šiandie. ______

flMtaum TU

Galima drąsiai sakyti, 
kad viršminėta knyga yra 
bene tik svarbiausia, iš visų 
ką pasirodė tarp Amerikos 
lietuvių per pastaruosius 
penkius metus.

Apie jos naudingumą nė
ra ką ir kalbėti—mūsų šei
mininkės, kurios taip ilgai 
laukė panašaus veikalo mo
kės apvertinti ją. x

Knyga 164 puslapių ir da
linasi į 18 skyrių. Nors kai- 
kurie skyriai nėra taip pil
ni, kaip galėtų būti, bet a- 
belnai imant, šeimininkė ras 
joj daug naujų -ir svarbių 
surašų ir patarimų, kurių 
niekur kitur lietuvių kalboj 
nerastų.

Patartina mūsų moterims 
įsigyti “Valgių ir Namų 
Prižiūrėjimas,” o jos nau
dingumą tuoj supras.

Butvile.

Atsakantis vargonininkas! ge-[ 
rai žinantis savo amatą. Gali or
ganizuoti ir* diriguoti chorus ant 
4 ir 8 balsų. Vargoninko moks
lą baigė Lietuvoj pas komp. Nau- 
jalį, Kaune. Reikalaujanti rašy
kite.

J. Nomankovskas,
312 Lamberton St.,

Trenton, N. J.

Pasekme po 21 ilean 
arba grąžiname joms 
pinigus.

V. VAŠKO PRAKALBO
Gruod. 7 — 7:30 vai. vak. -

Waterbury, Conn.,“ 
Gruod. 14 — 2:00 v. po piet 

Lewiston, Me.

Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Paieškau Justino Pluko Kauno 
rėd., Šiaulių aps., Pašiošvų par., 
Mikališkių kaimo. Taip-gi paieš
kau Antano Stačko Pabaržių' kai
mo. Turiu svarbą reikalą atsišau
kite:

Juozas Blužas,
344| Park St.,New Britain, Conn.

Aleksandra Vaicvenas, Kau
no rėd., Zarasų aps., Salaku 
miestelio, Jakiškių sodžiaus, 
ieškau brolių Antano ir Prano, 
giminių ir pažįstamų.

China Chinese Charbin, 
Post Reslante, 
A. Voickėnas.

Paieškau savo . brolio dukterų: 
Emilijos ir Barboros Stankaitės, 
Kauno Rėd., Kretingos apskričio, 
Veviržinų parapijos, Mataičių kai
mo. Girdėjau, kad pirmiau gy
veno New Yorke, o dabar nežinau 
kur. Jos pačios ar kiti malonėki
te pranešti po šiuo adresu:

Petronėlė Saudargienė,
1316 So. Front St., 

Philadelphia, Pa.

Paieškau savo brolių, Adomo 
ir Vincento Aleknevičių. Punsko 
par., Svenčiškių kaimo, Suvalkų 
apskr. Kas žinote arba patys Ma
lonėsite pranešti šiuo antrašu:

R. Aleknevičiutė,
36 KJine St., Amsterdam, N. Y.

Reikalinga moteris prižiūrėji
mui dviejų vaikų mokyklos metų. 
Turi mokėti nors mažai angliškai. 
Gera mokestis ir puikūs namai dėl 
geros moteries.

Vedusių pora reikalaujanti 
mų gali atsišaukti.

Atsišaukite po No.
125 River View St., 

West Roibury, Mass. 
Tel. Bellevue 303-M.

Reikalingas tuoj geras vaikinas 
arba ir vedęs dirbti “Rūtos” Ban
ke, Akron, Ohio.' Turi kalbėti a- 
part anglų: lietuvių,- lenkų ir ru
sų kalbas. Taip-pat kad suprastų 
šiek tiek biznio (real estete) ir tt 
Atsišaukdami paduokit kiek norit 
algos, kur pirma dirbai ir kaip 
greit galėsi pradėt dirbti “Rūtos” 
Banke.

130 Wooeter Avė.,

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį

VLADĄ JAKĄ
37 Jefferson St., Cambridge, Mass. 

Taip-gi pas jį galite užsirašyti 
ir atnaujinti laikraštį “Darbinin
ką,” nusipirkti įvairių dvasiški) 
ir svietiškų knygų, įduoti visokius 
spaudos darbus ir t.t.

•

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 ii ryto 

nuo 1 iki 3 po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare.

I TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA

APTIEKI
Sutaisau receptus su di

džiausia atida, nežiūrint, 
ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- 

< j ka Bostone ir Massachu- 
j [setts valstijoj. Gyduolių ga- 
j j lit gaut, kokios tik pasau- 
' ! lyj vartojamos. Galit 
] [ reikalaut per laiškus, o aš 
| ; prisiųsiu per espresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
j ; Aptiekorius ir Savininkas 
| 226 Broadway, kamp. C St, 
| ; SOUTH BOSTON, MASS. 
] Jei. S. Boston 21014 ir 21013;
aNM8MMNNMNNN9M

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogui Devynes ii deiimtes visu žmogaus ligu^ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
iiputimai. užketėjimas skUves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia, stoka* energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas snieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiesos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegoe, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkitus ir 
grobus. Širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir sbelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl T Todėl kad jie yra sutaisyti ii aitoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. 
. Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je_ tuštinase regblariikai. Atgaivin inkitus, ii vara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus __
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gulėte pirkti šešes bonkute*. arba šešių* menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžysime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
NationaI Laboratory, L. 22—537^South Dearborn St.. Chicagęį III.

V >Gerbiamieji: įdedu čiohais $...................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Telephoue S. B. 1429 J.

Gydytojas ir Chirurgas'

OFISO 9-10 iš ryto,

f 4*♦I* ATSIDARĖ LIETUVIŲ ❖♦♦♦
X
XXT
X
XXt
XX
X♦♦♦

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET

Tarpe L ir M gatvių.
Užlaikome šviežiausią ir geriausią mėsą 

ir kitus tavoms. 
LIETUVIAI !

NEPAMIRŠKITE SAVŲJŲ! Atsi
lankykite, mes visiems meiliai patarnausi
me.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. raka.

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta

iki 8 vak vakare

Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiųskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : - : So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

Dantis ištraukiami, ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

ESPERIMENTUOJU.

SERGANTI ŽMONES!

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dematasa aulai 

praialina plei 
roa, aaciaa 
raikai tam

arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

M1 Phco. DfokteMn M$ M.

Dr. Ignotas Stankus
121SS.BrMiSuPkWtlphh,Pa.

LUtuvii Daktara* ir Chirurgą*.
Ofiso ValandagĮ 

Noo 9 rito ilri S po pinta 
VakanU, Kataurgo Metiki*P.M.

IK 4 w

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ OO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Divirion Str., 
Chicago, DL

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas,' puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo




