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Vėl NOTA Iš VOKIETIJOJ.
7 7 Į pastarąją prez.AVilsono 

notą Vokietija skubiai atsilie
pė, nors buvo tikimasi, kad 
derybos prasidės su visais tal
kininkais bendrai.

Dabar vokieČią nota yra ši- 
. tokia: " /

“Prezidentas turi žinias a- 
z pie plačias permainas, kurios į- 

vyko ir kurios vykinamos Vo
kietijos konstitucijonalėj stru
ktūroj ir kad taikos derybos 
vedamos' žmpnią valdžios, ku
rios rankose guli faktiškai_ir 
konstitucijonaliai gale padary
ti nulemiančias išvadas.

Militarės jėgos ir-gi yra jos 
žinyboje.

Vokietijos valdžia' dabar 
laukia pasiūlijhno mūšiif per

traukimo, kas bus pirmu žin- 
•a gsniu. prie teisingos taikos, 

kaip tai prezidentas tą išreiš-] 
ke savo proklenm/ojoj.

KOKIOS YRA PERMAINOS.
Vokietijos soėijalistą laik

raštis Vorwaerts rašo, kad Vo
kietijoj įvyko šitokios permai
nos:

, ’ 1—• Karė gali būti paskelbta
tik su pritarimu Reichstago ir 
Bundesrato:

2.— Kanclierius gali būti sa- 
s yo vietoj tik tol, kol turi Reich

stago pasitikėjimą.* •
3 — Kanclierius - bus aįsa- 

- ; kančių ūž politiškus kaizerio 
veikimus ir kanclierius ir , mi- 
nisterijos bus atsakančios Rei
chstagui ir Bundesratui už sa- 

> vo darbus ofisuose.
f 4 — Nuskyriniai, pakėlimai 

ir prašalinimai viršininką ar- 
■ mijoj ir laivyne gali būti tik su 

kanClierians pasirašymu. Ka- 
•’ rėš ministerija bus laikoma 

Reichstagui atsakančia už tą 
pat. . 1 ’
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PREZ. WILSONO ATSIŠAU- 
' KIMAS. 7’-:~ '
Prez. Wilson išleido atsišau

kimą, kadi rinkiniuose lapkri
čio 5 d. balsuotą už demokrą- 
tus. Tuomet bus rinkimai at- 
stovą ir senatorių. Sako, jog 
išrinkimas republikonu daugu
mos į kongresą užsieniuose bū
tą rokuojamas nepritarimu jo 
vadovavimui.

Dabar prez. Wilson visame 
pasaulyje, yra vyriausiu asme
niu ir reikia, kad jis Amerike 
būtą visiškai remiamas. Gi jis 
yra nuo demokratą partijos. 
Todėl kviečia piliečius balsuo
ti už demokratus, kad turėtą 
visišką parėmimą savo visam 
pasauliui išganinguose darbuo
se^ .

i

f

i

I

BAISI NELAIMĖ.
Alaakos pakrantyje nusken

do garlaivis Princess Sophia. 
Su juo žuvo 268 pasažieriai ir 

<75 jurininkai. Garlaivis audru 
daužomas užėjo ant seklumos 
ir siidužo į šipulius. Paleido į 
visas puses signalus, bet pa- 
gelba nesuspėjo ir visi žuvo.

MOONEY BYLA AUGŠČIAU- 
SIAME TEISME.

Lapkričio 11 d. AugŠčiau- 
šiam Suv. Valstiją Teismui bus 
inteikta pernagrinėti garsiąją 
MoOney bylą. Moo,ney yra iri- 

. tartas metime bombos į minią 
laike pafoclavimo San Franeis- 
co. . Keletas žmonią buvo už
mušta ir keletas sužeista. Mo
Oney pasmerktas miriop.
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LVargukauiŠliksbentviena 
lietuvią kolonija, . kuri nebus 
naujosios ligos\aplahkyta. Ji 
dar tebsiaučia. Tik kaikur jau 
nyksta.; Dėl jos neišvengtinai 
visokie veikimai turėjo apsisto
ti, o dėl susirgimą ir <mirčią 
reikėjo nuostolius panešti.

Tarpę takią aplinkybią - ir 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ paskolą naiki
nimas susitrukde, bet po biskį 
einasi.

Musą prieteliai ir rėmėjai iš 
seiminią atskaitą ir iš pereita
me numeryjedilpusio šioje vie
toje straipsnio aiškiai matė, 
jog mes nieko sau stovifne. Po 
biskį mes kįlame. Mūsą biznis 
neša pelno ir po biskį skolos 
pagal pareikalavimus atmoka
mos. Per ilgesnį laiką, o y- 
pač laikams pagerėjus būtume 
galėję savomis jėgomis išeiti iš 
skolą. Bet kaip žinote labai 
norime sparčiau žengti pirmyn. 
Jodei įr daroma šie atsišauki
mai naikinti skolas ir kviečia
ma, paskolinąsiąją atsižadėti 
savo paskolą.

Įsišteigima^ namo ir paver
timas 4 ‘Darbininko ’ ’ dienraš
čiu yrd artimiausiu mūsą ir ka
talikiškosiosvisudmenės rū- 

<* • 

pesniu.
Esame pažymėję, kaip tokie 

socijalistai-bolšęvikai, • “Lais- 
vieČiai,’ šoko remti savo, laik
raštį, kuąmet tas pasisakė ne-J 
atlaikysiąs. ,

Todėl visus katalikiškosios 
spaudos prietelius atkartotinai 
kviečiame talkon. , z

Dabar socijalistą sąjungos 
organas “Apžvalga” paduoda 
“Lietuvią' . Sočijalistą N^amo 
Bendroves veikimą. ’ ’ Pasiro
do, jog . ją namos-fondan įplau
kė iki rugpj. 9 d. š. m. $19.073.- 
66. \

Na, o kada mes Jokią sumą 
turėsime. ’ >

Nenorime perdaug kredito 
socijalistams dubti* Toje su
moje yra ne vien aukos,(O dau
guma yra paskolos. Bet tas 
viskas parodo, kad jie savo 
reikalams dirba, savo spauda 
rūpinasi daugikli, negu katali
kai, jei atsiminsime, kad ją 
saujalė, o mūsą minios.

Sujuskime. . .

f ■: * / ’ ■ ’ '
/ Kai.apsireiškė tbjLnaąjoji 
liga,’ tai matyt LDS. nariai 
vęik sulaikė ofensyvą prieš. '

■ :“Darbininko51paskolas.Bet-aŠ- 
nepaisom . Trenkiu į priešinin
ką išnaujo. Siunčiu $2. ” . '

Uoliai mūsą rėmėjai Širdin- , — 
gąrdėkuojatae; Tepąsidrąsmū: 
kiti jos pavyzdžiu.

Ofensyvas nie- * ę 
ko sau

So. Bostono Šv. Jono. Ev. 
Blaivininką pašalpinė dir-jft pa
sirodė besanti labai smarki, 
Štai, kaip iš jos veikimo lau
ko pranešama:

(‘ Nedėlioj spalio 20 d. šv. Jo- 
’no Ev. Blaivininką pašaipia© 
dr-ja laikė susirinkimą. Kaip 
po audrą visuomet seka giedra,, 
taip pas mus po visą ligą ap
sireiškė dvasios pakilimas. Vi
si pągatavi dirbti su atnaujin
tomis spėkomis. Susirinkimas 
buvo skaitlingas ir matyti, kad , 
liga jau nevargina žmonią. * 
Mūsą draugija palaidojo šešis 
narius, o daug persirgo, tai 

laidą. Bet kai nariai pradėjo 
mokėti mokesčius, tai visos bi- 
lbs tapo padengtos. Pasirodė, 
kad geriau pomirtines mokėti, / 
negu patiems mirti'. Prie viso 
to nepamiršta nei'“Darbinin- 
ko’ paskolą. Po doįarinę pa- , 
klojo Alena BartaŠiėnė,, Anta
nas Kairys, Uršulė Venskaitė, . 
Povilas-Petrauskas, Andrius « 
Naudžiūnas(dr-jos iždininkas),’ 
Bet visus subytino dr-jos rašti
ninke p-lė Mį Brikaitė. Ji per ■ 
.šį epidemiją.laiką turėjo bėga-’ ■ ■ 
les darbo, iš džiaugsmo, kadif 
tie vargai pasibaigė drožė pen- ' 
kdolarmę į - Darbininko* prie
šą. Graborius Petras kAlame- 
viįius ir-gi laukia galo ‘‘Darbi- • 
ninko’ priešo. Todėl dėjo do.- 
larinę,” . ;

Gjįirftsią pasekmią velijame 
gerin dr-jai. Velijame bujoti 
ir klestėti.

■■■ -—'
Į Namo 
Fondą.

Newarke, N. J. turimę. šau
kią prįetelią. Ten yra gerą te- •’ 
vynainią ir uolią veikėją; ‘Tos 
kolonijos šv. Jurgio dr-jii į.-" 
“ Deribninlio1 ’ namo fondą ma
lonėjo paskirti $15. Dar paža
dėjo šv.: Rožančiaus dr-ja $15 
ir.LDS.14 kp. $5. Išviso $35. ' .

ValioJSTewaxko prietelingoms 
dr-jomsi ' ‘.
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skaičiau, kad tai man prigu
li taprivilegija’ pasirašyti. Sėt 
čia jie Šiandien nutarė, kad aš 
tam netinku, ir kad pasirašyti 
turėtą tas, kurs trumpiau, ne
gu aš darbavosi. Aš esu pri
verstas pasitraukti nuo Veiki
mo, Philadelphijdj nebūsiu ir 
prašau jūsą, proLMiller, nebe
skaityti manęs lietuvią tautos 
reprezentantu.
. Pasiklonfojo ir išėjo. Dau
gelio ūpas buvo lyg nesmagus 
kurį laiką. Paskui vienog ū- 
pas išsitaisė,.o.kada pfieita 
laike vakarienės prie naujo 
kompromiso ‘ (pasirašys Norus, 
kalbės Žilius)—kada tautiečiai 
Čia pat į vietą Šliupo išrinkoą 
Pild. Komitetą p. Norą — visi 

geriausiomis mintimis ir jaus
imais. *

Dr. Šliūpas vakarienėje ne
dalyvavo. Prieš vakarienę jo 
žmona vienam, kitam lyg nusi- 
skūsdama, lyg juokais pasako
jo, kad jau atėjęs laikas jai dė
ties Savo Joną į maišą-ir vež- 
ties namon. . To tur-būt neat
sitiks, nes tautininkai’ žada 
siąsti savo lėšomis D-rą Šliupą 
į Londoną — atstovauti lietu
vią reikalą. . c

Kai-kurie ir taurininkai bu
vę nuomonės, jog D-ras Šliu
pas ne visai tinkamai ją-r eika
lus atstovavęs Washingtonei. 
Tie dabar džiaugiąsis dėl įvy
kusios atmainos.

A. L. T. narys.

l
’\

Štarasis apsigyvens Washing- 
rime įr dirbs Inf.’Biure,

4. Tautininkai vieton pasi
traukiančio dr. Šliupo išrinko ą 
,Wasliingtoną jnžmiėrį . Norą- 
-Naruševičįą. Dr. Šliupo pasi
traukimo istoriją Jbuvo šitokia. 
Iškilo klausimas, kasPhiladel- 
phijoj pasirašys po neprigul- 
mybės deklaracija ir kas kal
bės lietuvią vardu. Mūsą Ta
ryba nuskyrė pasirašyti savo 
pirmininką J. GL Miliauską. Gi 
tautininkai vienbalsiai reikalai 
vo, kad toji garbe prigulėtą 
Dr. Šliupui, o ne kam kitam. 
Bendrame Tarybą posėdyje divr 
vąįandi svarstyta, dr. šliupo 
nuopelnai ir senuopelnai. Ka
talikai siūlė paskui kompromi- 
! . V ■ - ■ .----
tautininkai laikėsi tvirtai tik 
Šliupo. Prieš pabaigą kai-ku
rie jau buvo benusileidžią, bet 
atsilankęs į ją posėdį D-ras 
Šliupas neva užreiškęs, kad ta 
garbė11 pasirašymo galinti pri
gulėti nekam kitam, kaip tik
tai jam. Tuo savuosius’sutvir
tinęs katalikams -ir-gi nenu- 
sileidžiant—persiskirta su min
timi kreiptis į kitataučius ar
bitrus. Tą vakarą susirinkus 
j bendrą vakarienę, (kur atva
žiavo ir prof. Mileris, Viduri
nės Europos Sąjungos vedėjas) 
visą.dįrksniai buvo stipriai 
padilginti. . *■ Ginčytasi, priro- 
dinėta. Čia viename didokame 
atstovą būrelyje inžmieris No
rus kalba karštai į D-rą Šliu
pą. Nugirdau ją pasikaįbėji-

D-ras šliupas: Dirbau lietu/ 
viams per 35 metus. Jaučiu1 
giliai, kad ta'garbė pasirašyti 
tik man, o. ne kam kitam pri
guli. Jeigu tauta taip su ma
nimi pasielgia — aš žinosiu ką 
daryti, / , ,

Inž. ’^orusr Bet ką-gi dary
si, -jeigu tauta nenori Tams
tos! Ar-gieisi prieš savo tau
tą? ?

Dr. Šliupas: Jeigu ‘tauta taip 
blogai su manimi pasielgia, tai 
aš galiu eiti prieš tautą.

j' ' .

* ' \ *
Po valandėlės d^-ras šliupas 

prieina prie stalo,’ už kurio jau 
stovėjo prof. Milleris ir kai-ku
rie atstovai — ir prabilo maž
daug šiais žodžiais.

Prof.,.Millėr:—• Kaip yra ži
nomą, šubatoj bus Philadėlphi- 
joj tautą liuošybės proklema- 
cija. Iškilo klausimas, kaspa7 
sirašys po lietuvią neprigulmy
bės deklaracija. Aš, kurs dir
bau - lietuviams per 35 metus,

j.
< . • ■ ■ ■ * T 7 f * ’ *■ ‘ ** ' - - - --- ?
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SVARBI A. L. TARYBOS 
KONFERENCIJA,

23 d. spalią m. New Yorke 
McAlpin viešbutyje įvyko A. 
L. T. konferencija, gi ant/ryto
jaus 24 sp. buvo beridras posė
dis abieją Tarybą. Mūsą Ta
rybos sekretorius' be» abejo pa
skelbs smulkesnį aprašymą tos, 
konferencijos. Ai čia tik pasi
tenkinsiu paminėjimu svarbes- 
nią dalyką.

į) Vidurines Europos tautą 
atstovai, už savo tautą laisvę 
kovojantieji užmezgė šiomis 
dienomis “ Demokratinę Vidu
rinės Europos tautą Sąjungą/* 
Amerikos valdžia ir visuomenė 
nuoširdžiai tą sąjungą parėmė, 
gi sukatoj 26 spaliąPhiladeip- 
hijoj Neprigulmybės 'salėje (In- 
dependence Hali), prie lopšio 
Amerikos laisvės,. tą tautą at
stovai iškihmhgaį paskelbė sa
vo tautą neprigulmybę. Su-

f k

so kėlią, (kun; J. Žilią).. bei pralinksmėjo ir, išsiskirstė su 
> . «‘l. >f « L. r i «•*'* « • *. a . > > a, a-
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PASIEKĖ FRANCUOS.
Pulk. House, -įiez. Wilsono 

siustas Europon taikos reika- 

ciją.t Vienuolika mėnesią tam 
atgal jis buvo Europoj, kad 
prikalbinti talkininkus nuskir
ti vieną vadą. Tas buvo pada
ryta ir maršalas Foch buvo nu- 

: skirtas. Kol Amerika nekaria
vo, tai pulk.. House aplankė 
veik visas Europos sostines ir 
kalbėjosi su įvairiais valdinin
kais apie sugrąžinimą tajkos. 
Jis yra gabiausias Amerikos 
diplomatas. Jis dabar Euro
poje-atstovaus- Amerikos val
džią ir jis Ameriką atstovaus 
taikos konferencijoj.

I

IŠTIKIMIEJI SOCIJALIS- 
TAI UŽ WILS0NĄ.

Socijal-Demokratą Lyga tu
rėjo suvažiavimą New Yorke. 
'Nutarė remti prezi VTlsoną. 
Suvažiavimas priėmė rezoliuci
ją darymui tokios karės per
traukos, kuri neužtikrjntą į- 
kūnįįimą prez. Wilsono LĮ pun
ktą ir jo vėliau išreikštą prin
cipą.- Nutarė atsišaukti, ked.. 
ateinančiuose atstovą ir šen; \ 
torią rinkimuose • socijalistai 
balsuotą tik už tuos, kurie re
mia be jokią išlygą prez. Wil- 
soną.> 
* Suvažiavimas priėmė rezo
liuciją pasveikinančią Vokieti
jos socijalistą vadą Liebkneeh- 
tą, kurs šiomis dienomis Vo
kietijos valdžios tapo paliuo- 
suotas iš kalėjimo.

Suvažiavime pirmininkavo 
John Spargo. " /

Socijal Demokratą Lyga y- 
ra tai atskala nuo Amerikos so
cijalistą -partijos,, kuri 'eina 
prieš Amerikos yįldžią ir prie
šinga karei .prieš kaizerį.

Ir Farmij Katalogas
' ‘ {-.f ; i'-yi'

lais, laimingai pasiekėFran- skaąibėjo tautą laisvės varpas
Čia pat akyvaizdoje Amerikos 

r senuko Laisvės varpo. Tasai 
tautą laisvės varpas po karės 
bus apvežiotas po tą tautą so
stinės, gi po kopiją tojo var
po šu pritaikintais parašais 
kiekvienos tautos kalboje bus 
palikta anąžinam atminimui 
tautą sostinėse. Štai kaip gelb
sti prispaustąsias tautas4 Dėdė 
Šamas.

Po lietuvią'tautos neprigul
mybės deklaracija Philadelphi- 
joj turėjo pasirašyti mūsą tau
tos vardu ihžinieris Noriis-Na- 
ruševicius, gi prakalbą, pasa-
kyti žmonią minioms lietuvią m|: 
vardu turėjo kun. ■. Jonas Ži
lius. (Į1 Democraric Mid-Euro- 
peanunion” kolkasineina lie
tuviai. Ukrainai, lenkai, čeko- 
slovakai, jptgo-slavai, rumunai, 
italai irridentai. Žada prisidė
ti dar ir kiti) .

Sąjunga veiks paskui Wa- 
shing+one, kaipo pastovi įstai
ga (iki kol tikslai nebus atsiek
ti). Nuo lietuvią joje dirbs 
kun. Jt Žilius ir inž. Norus. 

. 2. Nutarta paduoti Suv. Val
stiją valdžiai platą memoran
dumą lietuvią kariuomenės 
reikalais, kuriame prašytį leis
ti organizuoti lietuvią kariub- 
menę Lietuvos okupacijai ir 
pagelbai nustatyti ten, tvarką 
ir demokratinę valdžią. (Visa 
rezoliucija bus paskelbta- vė
liau). Sudaryta lietuvią kari- 
minką .komisija, kuri specija-. 
liai tuo reikalu rūpinsis.

3. Į Tarybą Pildomąjį Komi- 
tetą nuo.A. L. T. išrinkta dar 
du Ą. L. Tūnanti: X G. Miliau
skas ir kun. J. žilius. Šis pa-

/ I

MCVJLlsUOy V' \JUG/U,£ vua.
nariai turėjo vargo o dr-jaiš- ..

* 1
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Norintieji plrlA Namus arba Far- 

OlMį pigiai puikioj vietoj Ir atsakau- 
Šiai, tai pannitykito katalogu.

Mes ilrukūojame 15,000 knygą su- ail- 

- resni# vtšokhj Nnttnj, Ftirimj, Lotų, 

btertjįj. ant pardftvltnrt arba* įSmįrljiy- 

mo.

Todėl kurte norėtumėte pirkti, tna- 
m f], formą, loto, biznį, pj jltil iratsti- 
ktntelyj vietoj, tai kogre Sinusini už
eikite pas mus paMItūti i iusą' lcatalo- 
g!j xlykai su daugybe Mręsu vteokiij 
fi’armų, Namu, Lotų, karte
tur Mt greitai parduoti ll įvairiu prlb-

“pat Jittde norite- pamilot! ^avo RęfcL 
Estate n^ftsbMl pigiai lt greitai nrba 
išmainyti ant ko kito, tai primokite, 
muma adivaį Ir pigiausią prekę tu
rite ant pnr4U£l®o ntb.aJSnmliiyriio ko- 
gteįžūtjsfct ir WU3 patalpinsime tą. į 
musij katalogą cykrtį ir WaIJn&nte 
žmonoms kurte ieSko pirkit katną tK 

f. \

LithuanianAžency
A. Ivaskevicz, Nang.
31B W.Broadway,

So. loston, Masa.

V

VIDURINĖS EUROPOS 
TAUTŲ DEKLERA- 

OUA.
Vidurinės^ Europos paverg

tosios tautos subatoje pabaigė 
savo suvažiavimą. Išnešė tam 
tikrą dekleraciją.

Suvažiavimas atlaikytas is
toriškoje Independence (Nepri- 
gulmybėsį. salėje Philadelphi- 
joj. Toje pat salėje buvo' su
daryta ir paskelbta Suv. Vals
tiją neprigulmybės'' dekleracija 
1776‘metais.

Dabartiniame suvažiavime 
dalyvavo atstovai 18 tautą. Su
darė Vidurinės Europos tautą 
uniją. Priėmė, naują vėliavą 
bęndrą visoms tautoms. 

. Paskelbimo tos dekleracijos 
iškilmėms tapo nulietas nau
jas Laisvės varpas ir juo buvo 
skambinta. Ant varpo išrėžtas 
sakinys skelbia :Liberty for Ali 
the Wbrld;and AR the Inhabi- 
tants Thereof,Laisvė visam pa
sauliui ir viisenis Jo gyvehto- 
jams. Tai buvo Kopija to var
po, kurs M? metą atgal ,at- 
skambino neprigulmybę Suvie* 
nytą Valstiją.; ‘ ■ : *

Dabartinė deHera&ija yra šL 
tokiai .

“Suyažiavinie, sušauktame: 
Independence salėj, PhiladeL 
phijoj, Ba.,Surienytoso Ameri* 
kos Valstijose,, spalio 26, 1918, 
mes fttstoyaujantiėji daugiau

'rančiii eil® .

*

dr-jai. , Velijame bujoti .
* 1
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Geras kai^ 
mynas.

t

So.JBostonietis! Vincas Ka- 
ziulis nesenai atėjęs “Darbi
ninko” nfisan pasirinko 'įvai
rią knygą. ’ Mokėdamas už tąr 
viską padėjo dešimkę ir sake 
pasilaikyti nę tik už khygas 
bet dar dolerį nito jo ir dolerį 
nuo jo žąionos Petronės panai
kinimui “Darbininko”' pasko
lą ,k; ' f~ .•

; Šitokioms.priet’eliams reikia 
-dštetisirdįgą ačiū*

Antras Šūvis iš 
Nashuos, N. H.

Našliuos ' žinomoji'^ veil^ja 
>Ie Ona Z. Bugailaitė, LDS. 65 

‘idiopoa rūštįnmkep- jątti 
daug pasidarbavusį katūlito

• » v— .—Jūs L “Ditbimmrviamsatdaros^ Bus atda- 
_ (Pabaiga ant. ketvirto pusią- ko’ ? paskolas. Rašo šiuo kar-ri imivemtetai h lėclmiškos

k

v«

' \ ’Ą
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KAREIVIAI turės proga 
y MOKINTIS.
Sūri Valstiją kareiviai po 

kares laike demobilizacijos fo- 
rės progą mokintis visokią a- 
matą ir profesiją. Tas1 bus pa- 
daryta Europoje. Kareiyiąpb 
karės ūebus g&Įima ūmu laiku 
pargrąžinti. Tas truks dau- 
ęiau, kaip metą. Galės mo

kintis ir pradiniu mokslą. Vie- 
nu Žodžiu ten galės mokintis, 
kaip ir naimę visokią dalyką.
?o karės visi namai, kuriuose 
jjriena kareiviai bu< ■ paversti 
į mokyklas,*..-kur* mokslas ris 
po 8 ar J) Valandas dienoj. Be

Anglijos ir1 ft&ncijos viso- » 
kios mokyklosAmcrikos ’■*

*itlKX- f - *
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M, Metyei^ak ^mbriOTrie. Tiri- 

Ant. Lietant RyBeJUUH- 
kf Šv. <UMM0 Dazbfainkų Hų*- 
faigA. 7 1 •
7 “DARBiNINKAM”
0*^^ H t / .7 7- t

77" . (The Worker)
>■- .

< The LithuanUn tri-weekĮy pą- 
7 per. Publhhed every Tueeday, 
z Thur8<įay, jand Sėturįay by St, 

. JoMph’tf LithtUmUn B.-O, Amo- 
* cLation of Labor. . , ? J

SūįsCRIPTION KATES: {

Boston andz suburbs *. . .. * * *
v U inontliS' ,7.. * • • * * *I.5ę-

. Eoreign ęouiitries yearly *.. .4.25
“DARBININKAS,”

242 Broadway, So. Boston, Masu;, I

*

y. ,

KAM VILNIUS TURI TEKTI 
■'•T " ■ .... . .. •’ ~ ■'

, 'Lietuvos sostinę Vilnių, kaiji 
visi - gerai žinome, /savinas! 
lenkai.. Tų savinimųsi jie re
mia tuo, būk Vilniuje lenkų 
daug daugiau, negu lietuvių. 
Žydų ten, vienok, yra daugiaut Žydų ten, vienok, yra-daugiau

r* . netik negu lietuvių," bet dau- 
• giau, negu bile kokios kitos

? tautos žmonių. Todėl žydai
4enkų logika remdamiesi, tari 

i ' didžiausių zteisę prijungti Vil
nių prie Balestinos.

Alzaoijoj ir Lotatingijoj fran- 
cūziškai ' nekalba nei 15 nuo- 

t šimtis gyventojų. Kiti visi 
' kalba vokiškai. Vienok, tarp 
francūzų ir talkininkų nėra nei 
kalbos, kad ^as provincijas 
1871 metais nuo Franeijos at-

7
i■>

y

l Vr
z ■ ■

V.

t
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rridfiįnią o ypatingai maldak- 
uygi^, buvo pnvtamą vartoti 
lėrikiŠkašdmyiKaą - - »

rkia1 Vilniau® Vyskupai, stebė
tinas daiktas, Midavo bevrik 
visuomet lenkai: j jit imdavo 
savo globon leidrih Mvasmin- 
kW Šie labai gerai parin&n^ 
Jojo lietuvių' spaudos uždrau
dimu. Kunigai lenkai, Jtoe 
nuo pat įvedimo katalikų tita 
jimo Lietuvoje, lenkino Metu* 
riuą dabar dvigubai dirbo 
nutautindami lietuvius ūkinin
kus ir darbininktfi. Jie saky- 
davųlenkų kalba pamokslus; 
pamaldos ir bažnytinės gies
mės buvotiklenkiŠkai.” 1

“GARSAS”PADIDfcJOLR 
PAGERtJO* *

katalįk^kojp fifįn- -darbininkai ir kitokį risokie ir 
SŽvĮen^imo organas^*pądid^>7 ’ / 7 "** 2
iki ašįuąnių puslapių. Iki šiol per panevalių, bolševikų perse- 
ėjo šėŠių puslapių. Į£adangi 
didžios- organizacijosatskaitos 
ir Tautos Fondo reikalai nemą 
žai vietos užimdavo, tai šiaip 
raštams ir pasiskaitymams ne
daug vietos -belikdavo. Dabar 
kas kita. Laikraštis pasidarė 
didelis, turiningas ir indomus.

Korespondentai ir rašytojai 
privalo., lankyti “Garsų” savo 
raštais." Reikia tų'Žmoti, jog 
‘ ‘ Garsas’ ’ pasiekia platesnę vi
suomenę, negu bile koks Htas 
lietuvių laikraštis. Jis turi įm- 
kį pęnkiolikų tūkstančių skai
tytojų. Na, zo juk rašytojams 
ir korespondentams turi rūpė
ti, kad jų rastai pasiektų kuo- 
didžiausių skaityto jų. skaičių* 

“Darbininkas”, džiaugiasi 
populeriškuinu* Jisai paskli
dęs ir skaitomas pažangiausios, 
veikliausios katalikiškos visuo
menės. Yra-remiamas raštais 
ą

rįg tarpo kalėdinę dovąM U** 
nvai ir darbuotai per Driavėzr 

Savaitę*,. W Briengrinimui 
darbą par £.84 kacįkiekvie- 
naą stengtftta L* S Ženklelį nu- 
ripiridi iŠ kalno. 7 *

: Pastaba: Kiekvienam apko
vusiam 10 nuoAsavnbndėlinid 
nždarbio IAJ8* ženklelio bus 
duodkmaa veltui, jei jp auką 
neimą Žemiau* dolerio. Kiek- 
rienam aukuotojam ar pii&jui
7 S 

išduos paliūdij^ Visos ut^ 
caitos L* Siibns iMuota rriitiš- 

fcri ir kiekvienas aAvo aukų 
matyti pats ir -spręsti, ą- 

pie teisingumų jo aukos pakrik 
tavimiį.

T. Tondo l-mas skyr., 
-7 n

- " .^a r * Į ■
---------- -Ą7y—- <'

Viso& kolonijos tūri sekti ne-

LD& V kuopa mvū kikyta- 

m^uiuiirinkinm autini 
naudinęi. dalykų* vN«Mtą;mį- 
r engu avi pramogas. Knygy- 
no komisija, paaiškino, £id 

įsteigtas. JJ)& 
ki^ gli togiį. fiR- 
M įrękaityti. Kol kas jos ran- 
.dari pas A* S, Kulbickų, 7602 
Ahąrdeen, BB&ygų gali
mą pasiimtįant mėnesio Įaiko, 

būti gerai užląikrinos, nedras
komos, nemėtomos. Prašoma 
knygų.„ateįi utarrinkais, pėt- 
nyčiomia ir subatomtiz Toliaus 

^susirinkime išreikšta “Darbi
ninko” administracijai už at* 
siųstas knygaė, aukuotas’kny- 
gynnt ' * v /■ : 7 . .

žoliaus buv^sStyta?^?- 

tos* Ęondo sekretoriaus laiškai 
Su prašymu aukų. Tokiame da- 
lyke nėra atsisakinėjimo. Nu- * 
tarta surengti milžiniškas-pra-:, 
kalbas ir rinkti aukas* Tuomi . 
užsidarė susirinkimas, 7

Btąji kuopele susįtvėrusi 'iš ' 
vos narių įamparvis .dides
nė pajėga*. Visi nariai dirbą 
kiek galint. Žino, Kad LDS. 
yra krikščionių demokratų 
triptoyėi .Dirbkime broliai ir 
sesers ris- uoliau. Ateityje' . 
džiugins mus mūsų nuveiktieji 
darbai. Todėl lankykime savo 
kuopos susirinkimus, traukime 
į vienybę gerus lietuvius, di
dinkime kuopos narių skaičių. 
" 1 Geliutė*

** J ' ■

BIĮTGHAMTON, N. Y.

Spalio 21 d. čia mirė socija- 
listėlįs, Mockaus pasekėjas J. 
Ješkauskak. Jis mirė ligoninėj 
ir paskui, buvo paduotas gra- 
boriui. Prigulėjo prie juozapi- 
nės\dr-jos ir jos nariai turėjo 
budėti prie jo lavono. Ateida
vo ir velionies vienminčiai so
cijalistai. Tai jie tik1 kaziria- 
vo, rūke, , buvo su kepurėmis. 
Reiškia pilnai persiėmę socija- 
lizmo mokslu,. pilnai įsitikinę, 
kąd žmogus numiršta, kaip gy
vulis.

Žvirblis.

, ■-'» 7 * *
nari&jta&ykfai ir apie įų i»i-

Dabar toji tautinis pajėgai 
gyvoji upė plaukia atgal į tė
vynę mriorganizavuri į wgy- 
bįe įyririaurių ąrgamairijij tau 
prarijamaorgamėadjų naudin^ 
gumą svarbų ir neatbūtinų reti 
kabnifuma.

Jau Čia tai yia pajėga,’čia 
, , . yra tautos galybė, kurįP^iga

mgabumji, kiek- matori iš jįj į lės visoMauriaa prieŠų puddės 
ir^Mųškįą viską kas bus jai 
skersai kelio, * \ . ■_.

Bet malonu yra matyti kad 
visų tų organizacijų tarpe, ’ga- 
lingianriąif rjmčiausių yietų 
užbnaTkrikŠČiOnių demokratų 
organizacijų grupe, kuri ne tik 
vatidją'gerar ąpru^atMtyar- 
kyt kųtmOcų plitimus reikalus 
ir ekonominių siėkiūių>ątsįekL 
-me būti inici ja.tore ir vadove 
bet dar pajėgia ir savo tautos 
išgamas bentimoraliaį pasmėr- 
Jdi ūž jų^uŽoŠiŠkus ar niekliš- 
kūs darbus^ v 7 7
• Bet mums LDS. nąriamš'la- 
biausiai yra malonu skaityti, 
kad ir Rusijos lietuvių tarpe 
labai'žymę rolių lošia Rusijoje 
įsisteigusi Lietuvių Darbinin
kų Sų junga, „kuri vadovaujasi 
tokiais1 pat pamatais ir tokios- 
pat taktikos prisilaiko kaip ir 
F rasų AmerikosLietuvių Dar- 

ininkų Sųjunga.
Mes-bę mažiausios abejonės 

tvirtiname kadi Rūsijos L.. D.- 
S., Amerikos LDS.,, Anglijos 
šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
ga, yra tai viena ir; tą pati Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga ir, 
vienas kūnas.
.. Nors mus skiria plačiosios 

jūres ir tolimiausi pasviečiai, 
bet mūsų idealai ir siekiai taip 
yra artimi, kad artimesni ir bū-; 
ti negali. ' " f

; w. Jau iš Rusijos dalis LDS. į 
Lietuvų sugrįžo. Kiti grįžta 
kaip tik gali, trumpu laiku 
Lietuvoje turės susidaryti ga- 
lingiausis LDS. Centras, kūrį 
turėsime kuomi galėdami femt 

;visi. ' 7
Tiesa šiais laikais sunkus gy

venimas visame pasaulyjeį" bet 
amžiais taip nebus o rasi ir 
greičiaus susilauksįine taikos 
negu kad tikimasi,, tuomet pir
mu musų uždariniu turės būti, 
stengtis visas minėtąsias atski
rai veikianičas LDSršakas ko- 
veikiausiai su jungti į vienų ga- 
Jrngų didžiulę LDS., į}vienų 
krikščionių darbininkų organi
zacijų, į vienų pajėgų su kuria 
turėtų risi darbininkų ir tikė
jimo priešai v skaitytis se juo
kais, bet visiškai rimtai. a * *v-

♦ » -

M gaunamų M Burijoe lietu
viškų Uukraš^bų metaaį 
vienas dalyką* į akie. Tai ma
rinis ruoštioariaprie atstatymo 
Lietuvos. ’ - K ■ -
Tjtodou ųeiitikStini dalykai, 
kad tie žmonės suvargę, išba
dėję, karės tremtiniai galėtų 
Juti& ti^k ewgįjoį ištvermės 

veikimųir nuveiktų darbų ap
rašymų. ' . 7

' Buriorganizavą mokslerririb 
susiorganizavo karininkai, su- \ 
kiorganbfųjp Jgėlejtihkriiėčiai,; 
: suriorganizavd krasos- pačto

važiuoji į Lietuvų, važiuoja 

klojami, išnaudojami, skriau- 

? Vokiečių nėnoromis .ir su di
džiausiomis kliūtimispriimami. i , ^7 ' *;

Bet važiuoja ir gana nieko 
nežiūrėdami.-’..

Kas juos , tenai traukia, kas 
juos tenai Šaukia? —'’Meiįėdjė- 
vynes, meilė gimtinės Šaleįės.

/VaŽiuųja suskurdę išbadėję, 
bet važiuoja ir tokie, kurie tu
ri Rusijoje gana šiltas įr pel
ningas vietas, važiuoją visi kas 
tik atjaučia tėvynės Lietuvos 
idealus ir troškimus^ Tarsi gai
vališkas koksai tai baisus trau
kimas juos traukia kaip^ tuos 
rudenį paukštelius į šiltų kra
štų pasviečius, ir tam traukį-' 
mtMŲojtiomis. spėkomis nėra 
galima ' atsispirti,, atsilaikyti* 
Važiuoja proletarai, važiuoja 
buržujai’, važiuoja vargšai, va-

*

*■

/AT&QL,MA88*
A. t'A* J', ..

Ispanilk* influenzačia #iau- 
Ąa su didžiausiu smarkumu. 
Baigia beveik visus lietuvius 
pereiliųoti, guldydamasį lovas, 
oiš tan siuii^įamžinasti. Iki 
šiol nebūvirdidęlės'domos at
kreipta į tų ligų, nes visi su
augusieji pasveikdavo. Bet 20 
d. sptaą 5 vta vak. įkirto gy
vastį vienam iŠ gražiausių jau- 
nikaičių, nuskynė kaip Skais
čiausių rožę Byonisjovų Vyš- neilgiau* Paimtos knygos turį 
niausią. Po tįramjįos ligos įso ‘ ' “ “ * -
Uždegimo plaučių persiskyrė su 
Šiuo pasauliu ir su visais, drau- 
gta.. Br. Vyšniauskas, 24 me
tų amžiaus,, buvo rįmtaų vyras, 
malonaus būdo ėū yistasutiko 
ir linksniai Mbeįo. Prigulėjo 
prie idėjinių organizacijų — 
LDS* 4 kp.;■ L.. Vyčių 10 kp. ir 
prie Pilu. BiaiyinĮnkų 24‘ kp. 
Visose kuopose’ nemažai pasi- 
darbaVo. ,„r Lošimuose* užėmė

- pirmų vietų* VdBomg artimų 
. giminių neturėjo. Jo laidotu

vėmis užsiėmė jo draugai, ir to* 
r limesnieji gimines/ UŽ .velio

nio dūšių gerb; l<un. A, Petrai
tis atlaikė šv. Mišias ir ant ka
pinių pasakė labai " liūdnų, 
graudingų pamokslų. Ne vie
nam ašaros* byrėjo;. Pasiliko, 
dideliame nuliūdime jo drau- 
gai ir giminaičiai.

Lietuyos Šakelė.

t

i

7 
warkiečių pavyzdį.

WILS0N, PA.-------  -
i Šiame miestelyj nera Saug 
lietuvių, yrA apie vienuolika 
šeimynų ir tris kart tiek pavie* 
nįų. Mano nuomone, visi, ga
lėtų labai sutikime gyventi. A- 
Je kur tau. Čionai ‘tidesų ko
va” siaučia, kaip baisiausia 
viešnia. 'Matai čia yra keli 
“progresistai,” kurie skelbia 
žemiškų rojų. Sako: .“Darbi
ninkai, rašykitės prie sočijatis- 
tų, o pamatysite, kaip socija- 
'lizmas -paims valdžių į savo 
rankas, tai tada turėsite ro- 
-jų.’* Ne, darbininkai ir darbi* 
ninkės, tiktųi Imli tuzinai išga
mų'^ turės rojų. Jie šaukia 
kiek galėdami, jūs ^šiandiena 
neturite lygių tiesų, *o kad bū
tų socijalistų laikui, taį drau
gai, labai puikus būtų rojus.*

Ne, jau pradeda suprasti 
darbininkai jūsų tų lygybę ir 
tų žemiškų rojų, kėkį suteikė
te Rusijos darbininkams  ̂Šian
die tūkstaųČiai aukauja gyvas
tis,. kad pasiliuosavus nuo to 
socijalistiško rojaus.^ Ar-gi 
tiems darbininkams taip grei
tai atsibodo ta darbininkiška 
valdžia, kurių jiems suteikė so
cijalistai. juk po carais Rusi
ja išvergavo -tris šimtus metų, 
o po socijalistų valdžia netiori 
vergauti nei trijų metų. Tai 
darbininkai ir darbininkes, pa
matė kokių yra lygybė, kokia 
pas juos teisybe. Jie skelbia, 
kad-visi turi dirbti. Jiė ir per
daug dirba, _ kad tik galėtų 
daugiauS darbininkus išnaudo
ti. Ar-gi'- Trockis su Leninu 
be darbo gavo tokias augštas 
vietas. Kada važiavo iš Ame
rikos,Mai reikėjo /Trockini ant 
šifkartės sumesti. Ir sumėtė 
lietuvių soci jalistai. O ten nu- 
sibeldęs tuoj pradėjo važinėtis 
nuverstojo caro automobiliais.

Ir dar nesigėdi skelbti tokių 
lygybę. Su gėdUį turėtumėt 
prieš darbininkus pasirodyti. 
Wilsone keli cicilikėliai taip 
užsikrėtė socijalizino ir bolše
vizmo liga, kad vargiai galės 
pasveikti be > Trockio operaci
jos. Jau ir patys prisipažįsta, 
kad esu išsivystę iš kokio ten 
keturkojo gyvūno. - Kų-gi ne
prisipažins, kad paeina iš mon- 
kės, jei daug karių aršiau pa
sielgia negu monkes. ' • **

Wilson’e šeši metai atgal la
bai sutikime gyveno vįsi žmo^ 
nes. Jie turėjo susitvėrę Šv. 
JonO Kr. pašalpinę dr-jų, -kuri 
labai gražiai gyvavo* Ale per 
kelius mętus atsirado ? tokių 
karštuolių* >kurie pradėjo va* 
ryti agitacijų po smuklesiTe- 
mulabaį ųįėkinti Šių jjr^jelę* 
žinoma jokios priekabės neiš- 
rasdami. Tai tik tiek išrado 
blogumb; kad reikia nueiti į. 
bažnyčių kokį, kartų.ant mėtų, 
ir dar reikia'duotipo 10c. arba 
5c. O mūsų “šyiesūnai” nuė
ję į smuklę, kad. ir palieka po 
dešimtį dolerių-ir dar belangėm 
papuola?* iai čia jiems “uno- 
rąs,” dar ir su teisėju, pasikal
ba. Tai taip mūsų karštuoliai 
progresuoja* f

•Kada sulaukia subatbs vaka
ro, tai apsistatę stalų kokioms 
trimis kvortomis degtinės, ko
kius du laikraščius *7 ^Nau
jienų” ir kitų tai jau ir vm 
kritika* per naktį, kad net ir 
SyetimtiuČUi eidami pra &

- 7: tan do 11 ' ’
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LINDEN, N. J.
Lietuviaipirkusieji bondsus.

Juoz. Šapalas ... .... .$200.00 
■ Po $l(J(hOO:i Joni Liudyinai- 
tis,'J. Tuska, Ig. Gečys, J. Stra
zdas, A. Laučius’ V. Gudelis, 
F. Gutauskas, Ad. Klimas, J. 
Kastantas,^ J. Gregišlris, J. 
Kųrkliėtis, . Augutis, S. Kru
tulis, A. Papievis, K. Linartas, 
S. Šarkus, Ad. Čiuprevičius, 
Fr. Bužinskaš, Ant. Riauba, J. 
Gailiušis/ Bk. Lauraitis, J. But
kevičius. ■

Po $50.00: J. Kazakevičius, 
:Vik. Mačiuliutė, GeSys^a 
Lapėniutė, J. Steffon, P. Za~ 
visli, N. Polyš, \A. Pribušaus- 
kas, J. Tvaskus, -R. Tratuliš, 
A. Polys, J. V. Liutkauskasį 
P. Baliuskas, Ą. Jatulis, D. 
Dunčia, J; Tupik, J? Budrevi- 
čia, A. „Mažoms, J. Šarkevi- 
čia, J. papievis, J. Žekonis, A. 
Tenis, J. Duginas',. K. Lukas, 
K. Kūmūnas, A. Veznis, JzVie- 

l.kaitis, $t. Milevas, J: Žilinskas, 
J. V. LiutkaUskas, K. Janulio- 
nis,. _J. fcriauza, P. Petraitis, 
M* Bamanauskiutū.

Reikia pažymėti jog' šioje 
^kolonijoje lietuvių nperdau- 
giausia ir šįroiai pasirodė 
prieš Dėdę Samųpirkdami Lai
svės Paskolos Bond’sus.

E. ARLINGTON, VT. *

, Kur -trumjĮa' ten iri trūksta. 
Lietuvių mažai tebuvo ir tie 
neberimsta/ važiuoja, kur dau
giau lietuvių. Beliko 6 šeimy
nos ir. 6 pavieniai. Taip vis
kas silpnai einasi. Kaip atėgo 
Laisvės Paskola?- tai komiteto 
negalėjome sutverti. Bondsus 
pirkome šaposp, ofisuose, pas 
amerikonų komitetus. Pirko: 
Kaz. Pilkauskas. 
Vytautas. Sinkevičius 
Jurgis Gilūs ..a. 
Juoz, Sebeckis . 
Mikas Kaminskas 
Jonas Daielius ,.. 
Jopas Bartakis ,. 
Jubzas Janiūnas . 
Ant* Matulis. 
Ant. Šiipiunliitis . 
Petr. Milnitas ...

» ±o,i- meiais nuo rrancijos at
skeltas palikti po sios 'karės 
Vokietijai?* s

. Dancigas, per kurį ketinama 
duoti Lenkijai išeigų į jūres, 
beturi vos 4 nuoš. lenkų. Kiti7 
yra vokiečiui. Senovėj tų mie- : 
stų'yra valdę lenkai. Bet len-■ 

* kai nėra jo ilgiau valdę už vo
kiečius. Vis-gi talkininkai kal
ba apie sutikimų lenkams 1 
Dancigo. t
' Su Alzacijos-Lo’taringijos ir 
Dancigo'gyvento jais taip esant 
įr visigi varantis prie jų atkir
timo nuo Vokietijos, tai len
kai neturi jota pamato savin

tis Vilnių, To negali dūryt'i 
nei istorišku, nei etnografiniu 
žvilgsniu^. Šiais žvilgsniais.

- Vilnius yra gryniausias lietu
vių mieštas. >

Bet kaip tai atsitiko, kad 
.Vilniuje taip daug lenkiškai 

. kalbančių. Tų išaiškina “ Va
de” Adomas Vilimavičius. Ra-V teso: . v .

‘ “Lietuvoje nėra tikrų lenkų 
dėl to, ka'd lietuvių statutas 
neleido lenkams įgyti žemės 
Lietuvoje, ir po 1863 m* lietu
viškai -lenkiškos revoliucijos 
rusų valdžia uždraudė lenkams 
įgyti, žemės Lietuvoje. Einant 
lenko Balinskio statistika 1837 
m. Vilniuje buvę lietuvių^ ru- 

'/ su, votačių,1 žydų, bet lenkai 
net neminimu Pasak to pačio 
autoriaus Vihuąūs' apylinkėse 
risi žmonės kalbėję lietuviškai. 
M. Krėva,' kuris išlaido savo 
tyrinėjimų vaisius tarp 1857 ir 
1861 m., Vilniaus gub. rado 

'“386,860 lietuvių, t. y. 46 nuoš.
ir. 103,440 lenkų — 12,2 nuoš: 
Negalima suprasti dęl kokių 
priežasčių lenkų skaičius /ta^P 
greit užaugo Lietuvoje* Tai 
išaiškinama tik lietuvių ir gu
dų sugedimu, nes jie nutųutė- 
J°*

“Tam yxa trys priežastys. 
“1. Ekonominės priežastys.

Nito pat Liublino, unijos t156f 
m* 16 nuoš* didžiųjų dvarimn- 
kų Vilniaus gubernijos ■ sulen
kėjo ir vertė savo darbininkus 
būti lenkta.
/ ’ “2. Antroji priežastis, kuri 
davė Vilniuj .'lenkiško miešto

. spalvų, tai spaudos uždraudi
mas lietuvių kalbą lotynų rai
dėmis, kuris tęsėsi' keturiasde
šimtis metų (1864—1904 m.);

“gitas uždraudimas buvo 
tuo svarbesnis, kad lietuviai 
vartojo tik lotynų raidėmis 
spaustas knygas, nenorėdami 
jokiu ^ūdn prf i slavų rak
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gabių, rašytojų ir korespon-^įuo-ja turtingi, važiuoja karės 
dentų. velijame4r “GdrsuiM viesulos iš tėvynės išguiti, va- 
tokių pasekmių. Mes konku- žiuoja ir tie, kurie jau buvo b- 
rencijos netik nematome is Pie Lietuva beužmiršta, važiuo-
‘‘„Garso” pagerėjimo, bet ge
rai žinome, jog jis mums bus 
ne konkurentu, bet talkinin- 
vu. Ir “Darbininkui” rūpi 
būti talkininku f ‘ Garsui” iį 
organizacijai, kuriai lįs orga- 
nuoja; _

“Garsas” pagerėjo turbūt 
dėlto, xkad jo štabas, suvyrėjo. 
Nęsenai abu jo redaktoriai — 
Leonardas Šimutis ir Jurgis 
Tumasonislr administratorius 
?ovilas Mulevičius viena diena 
ėmė ir apsivedė.

- Kolegijos fondas. >
Juozas Lipkus, Grand Semi

narijos auklėtinis, prisiuntė Iš 
Grąnd Rapids, Mieli* ... .44.15 
Tautos Iždas-per kun. S.
. ČepanonįJmokėjo ... .343.14 

Nuošimtis nuo bal. 1 d*
ikisp. 1 d. 1918.......... *31.46

Pirmiau buvo .<.......... 1590.22

Dabar yra........... ... .$2008.97
Ačiū Dievui ir darbštiems 

Kolegijos rėmėjams Kolegijoj 
Fondas persirito per du tūks
tančiu, Kitokiomis esant'Ap
linkybėms gal būtumėme,galėję 
Kolegijos Fondų išauginti ke
liolika net sykių didesniu. Te- 
čiau nėra ko nusiminti. Plyta 
prie plytos —- išdigs," visas na
mas. Tik dirbkime įr toliau 
Kolegijos naudai ir josios idėjų 
platinkime mūsų visuomenėje.

sįmetinis Federacijos Kon
gresas Kolegijos koųusijon iš- 
rįnko keletu darbščių gabių as
menų. Jęi tie asmenys turės 
laiko savo gabumus, ir darbštu- 
njų nors iš dalies pakumpti Ko
legijos Fondui,- tai tas Fondas 
Veikiai skaitys dešimtimis tūk
stančių* Aukas po senovei pri
ima 7 '•

Kun. J. Misius,
a E1SWOW, P< ***

pie Lietuvų beužmirštų, važiuo
ja net tie, kurių tėvai pirm 
karą kplių metų, apsigyvenę. 
Rusijoje užsiaugino savo šei
mynas, kurios per ilgus laikus 
netiiei negirdėję buvo apie 
Lietuvą, o dabar pamatę savo 
-tautiečius lietuvius tremtinius, 
nuo. jų prisiklausę apie savo tė
vų gimtinę šalelę meta rusiškų 
kailį į šalį,? krąuja . savo'manių 
į kišenių ir važiuoja į vakartis 
į Lietuvų, ir juos tėvų šalelė 
prie savęs kviečia, traukia, šau- 
Išeisi* • ■ *

Toji minia pirm karės buvo 
aip išsiskirsčiusi kad vargiai 
?ėgu būtų bent kokiame reika- 
e susišnekujusįį taip kiekvie

no buvo skirtingi reikalai ir i- 
dealai su pažiūromis* 7V

Buvo toji minia visiškai ne
organizuota ir dauguma net 
mažiausios nuomonės neturėjo 
apie pačias elementares organi-
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SNIGO,
Nebraskoj, Šo*, Dokotoj it 

Miimesotoj spalio ^6 d. pasiro
dė pirmas sniegas. Iš Wasnin- 
gtono iš. ankstą buvo pranešta 
apie žiemos ženklų pasirody
mų Bet jNaujoj Anglijoj tų 
'ženklų neapsSeiškė.

_ t * r

MEKSIKEAPSIREIMKfi 
NAUJOJI LIGA. *’

Meksike, kaip laikraščiai tos

t

NEWAKK, N. J.
Lietuviai temykite.

C. R1 K. draugijų ir kuopų 
Newarko rengia vakarienę, ku
ri žada būti vieną iš geriausių. 
Bus 'su programų* Prasidės 7 
vai. vakarei 3 di lapkričio Lie- ./ 
tuvių svetainėj, 180*2 New 
York Ave‘ Tikietai tų vakarų 
nebus prie' durių parduodami. 
Bet kas nori tikietų nusipirkti, 
tai tegul ateina į svetainę 31 '
d. spalio nutį, 7 iki 9 vai. valę, ‘ 
galės gauti kas norės ir tie, kų 
turi tikietus ant pardavimo 
meldžiame risi paduokite savo 
tikietus, khr dari liko nepar*- 
duoti, b už parduotus pinigus* 
Gerbiami ^asiskubinkitė tikie
tų nusipirkti, ba nedaug jau 
turime laiko. Kas pirmesnis, 
bus gęresnis svečias* Tikietas ; 
$L Kas iš. apielinkių norėtų 
pribūti, tai gali laišku praneš
ti kiek ypatų tikrai pribus. Bet 
laiškas turi pasiekt nevėliau 
kaip subatoj f vai.

Bfošlaū^kas, 
.' 1

85 Prospect St, 

Newark, N. J.

V - -.
-M*.

• * > • <*

NEWARK, N. J. \ Lietuvai kalėdinių dovanų, tU- 
Kovon už Lietuvos neprigul- ^UO<^.75> d. ą m.

mvhA . ; Laisves Savaite tęsis septymas
dienas'ir joje'visų jėgos ir šir- 
dįs bus pašvęstos rinkimui Lie
tuvai kalėdinių dovanų. Per 
L, S. bus pardavinėjami L. S. 
ženkleliai. Ženkleliai parsiduos 
po $1.00. Mmnsmewaritiečiąms 
peAL. S. yra nuskirta sudėti 
$1.200.00, bet mes tuom negali-; 
me pasitenkinti v* mes mažiam 
šia trigubai tiek turime sudėti.. 
Mes, Tautos Fondą l-mas sky
rius, kęoipiamęs į jus,' , mieli 
'broliai ir sesutės, newąrkieįČai 
su šiuo prašymu: 1) kadtiek- 
vienas Meturis, lietuvė bei lie
tuvaite, . paaukautų Lietuvai 
kąledanių dovanų per L. S; de
šimtų nuišimtį savo nedėlinio 
uždarbio, 2) Kad per. Laisvės 
Savaitę^ nęsirastų Ne^arke 
ilė rieno lietuj, nė dėtuvės 
nuo jųažiausio Aki seniausioj 
tais, nenešiotų prie savo kru
tinės L. S, ženklelio. ’ 3)^ įCad' 
kiekvienas lietuvis,bei-lietuvė 
•liktų musų .minties Pridėjai 
ir ragintojai, y atiduoti kalėdi
nę dovaną Lietom M Kad 
kteĮtvieną iNe^arko draugiją 
bei kuopa pamirštų savo ta 
ledinės d©

iųybę.

Pasaulis šiandie kariaua už 
'tautų'liuosybę už demokratijų, 
už paĮiudsavimų pavergtųjų 
mažųjų tautų. Kariaujame ir 
.mes lietuviai, už paliuosavimų 
savo mylimos tėvynės' ir jos 
vaitojančio, šaukiančio mūsų 
pagelbos balso nevisada išgirs
tame* Bet mes žinome ir su
prantame, kad-mūsų broliai 
Lietuvoje veda mirtinų kovų 
uz savo šventas teises, ‘įtiž nu
sikratymų nepakenčiamo jai 
užkrautą Vokietijos utilitariz
mo ir ‘apsisaugojimo nuo; su
žvėrėjusių * Rusijos bolševikų* 
Jų ir mūs kova už liuosybę^sa
vo mylimos tėvynės Lietuvos 
yra nepaprastai sunki ir griau- 
dtnga. ~ '

Tautos Fondas, laikytame 
savo seime Baltimore, Md.-ntl- 
tarOam tikslui būtinai surink
ti nors $50.000.00 ilri Naujų 

į Mėtų. Ta suma yra skiriama 
Lietuvai kaipo kalėdini dova
na išgavimui jai: visiškos ne- 
prigulmybės. Surinkimui, tų 
do anų Tautos Fondo-seimas, 

4etuvo!|'GaiBvėsJ3a-
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Pilkauskas.

DUęUESNE^A*;
Nėra taij/gerai, y * 

<iparbininko’> No* >115 buvo 
ižinutpdš šĮoąkolomjos* Ten$7 
koma^kąį uždarbiai labai ge
ri- Užpirba net pb $150 į dvi 
savaitil GĮuli gali tapti suklai- 
dintaisĮ tai yra gaO? čion va* 
žiuąti tol gerų uždarbių, Tu
riu .pasfeSiį kad po $1® ir 
daugiau uždirba tik ^dauge
lis. DelJaiŠkumo praneša, kad? 
Camogįe Steel Co.mokapo 42 
c. į valdndą<paprafciiema darbi-

nk lai skaitytojai spren-

t- • 1
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' NAUJOS KNYGOS

La Lituanie, sous ie Joug 
Allebmnd. Į915-1.&4 Le plan 
annėsioniste aįlęmaud enLitu- 
anie. C. Rivass Kaina 15 fr. 
5Q. LaUsaime. : * • *

^ai millįuiškas, puikiai iš* 
leistas veikalas.^ Turi 700 pus
lapių. Aprašoma Lietuva po 
vokiečių jungu ir voMeČių pri- 
jungimo-pienus, 7 J
; Les Princip&ūx Artis&ns de 
la Rewish,nceN&tionalejjth-. 
uanieuM. jean Pelissier et*** 
Lausanne, /'

Aprašoma apie švariesniuo; 
mIub lietuvių tautinio atgimimo 
veikėjus. ‘

Revue Baltiąue. Nė* L Paris, 
a Liel

v
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14 -o kita į moteli aa vaiku,
1

%

..... . .. 
tetų išmainyti, ir rtunbų piii- 
gą, tot tarįt:-^- olratttiMja 
(BądBckaa rit da ridijo au- 

tylėjo* ^Jo 
neitojo ni kį daryti, nė ką 
sakyti. Bągriiaiia maldaojan- 
Čiu bahu praterė; — Jonai, 

aro kai ateis mėrius biaten iri 
misą, tai ir vH nritooriu ką 
jam sakyti.

'Piniginio klausymo primįųL 
mas Radžiokų BuŽadino. Jis 
šiandien jo nebėgo. Išėjo Į 
prieangį, paskubiai nusiprau
sė, ir apsisuka eiti
laukan. j

—■ Na kur rinit vakarienė 
ant stalo, bandė sudrausti 
vyrą Radžiokiene. , 

; Tas? bufbtriėjęs^ Sprinki
te sau! išėjo. •’ ;
, * Vaikai, ėmė kimtį^vakarie- 
nę vieni, \O Radžiokiene pasi
rėmė 'ant stalo, akis įbede kur

-fcjfe nę.^rttšti, Ji 
tarytum negirdėjo, kaiptovy-' 
nių metų Kaziukas prisiminė 
apie žadėtus naujus batus, kai 
vyresne už jį Katriutė prašė 

‘kvoterio kojinėms nusipirkti. 
Vyriausias, kokių keturioli
kos metų'Juozukas dirstelėjo į 
motiną, . liovėsi valgęs ir kiek 
pamąstęs priėjo prie 'motinos, 
pabučiavo ranką . ir. tarė: — 
Mama, nesirūpink, rytoj aš 
einu ieškoti darbo.

Motina,, tarsi nesuprasda
ma, pastirusiomis akimis dir
stelėja į vaikųjir.didelė ašara 
nuriedėjo per jos veidų.

Liūdnas ir ilgus buvo Ra
džiokienei tęs vakaras. Padė
jusi šiltoje vietoje vakarienės 
likučius, suplovusi indus, pa- 
guldžiusi. yaikus, ji įtraukė 
lempų ir lūkuriavo vyro. Pa
siėmus Rožančių bandė pote
riauti, bet maldos žodžiai mi
rė jai ant lūpų. Laikrodis /ro
dė jau vienuoliktą. Giliai at
sidususi ir nevisai nusirengusi 
nuėjo gulti. Kieki pasivaržiu
si išgirdo" bevarštomas duris. 
Apačioje barkštelėjo, parvers
ta kėdė ir pasigirdo Radžioko 
balsas: Velniai! kėdžių man 
pristatė po kojomis. Toliau 
pasigirdo, kaip ^subraškėjo 
sofa.s Radžiokas' nusimetęs 
vos viršutinį švarkų krito ^sve
čių kambaryj ant? sofos. Ra- 
džioldenė kiek palūkėjusi ' ir 
.nesulaukdama v^ro-ateinant į 
■lovų, atsikėlė užsižibino žva
kę ir nulijo žemyn. Jonas nu-’ 
sidavė bemiegąs. Ji pastatė 
žvakę ant stalo ir atsisėdo ant 
kėdės. Kiek pasėdejusi, /paė
mė vyro švarkų ir ėmė graba
lioti po kišenius. Radžiokas 
tarytimi? to .tik laukė*

Aa, 'tai. Ve ko tau reikia, 
suriko"jis /pašokdamas, — tu 

kai pajutę tėvą, atidarė to- ne vyro laukei, tik jo pinigų. 
Aš tave nors sykį pamokysiu 
proto.
. Tai taręs , ėmė strapalioti 
prie žmonos. Toji greitaixpa- 
sitraukė į šalį. Jis užkliudęs 
skobnį atsimušė Į sienų ir da 
labiau padūko. Porų sykių ap- 
strapaĮioįo; apie kambarį ir pa
galiaus moterį "sugavo. Toji 
suklykė nesavu balsu.

Tuom tarpu ” Juozukas* iš
girdęs tėviį kivirčų, tęmino 
pro duris" tėvo žvėriškumą. Jo MVV .w-

.sučiauptus iūpukės, sugniauž- >Dabar-gi jų rišu buvo .keliū
tos kumščios if liepsnojančios 
akys -rodė piktų pasiryžimų.

Kuomet Radžiokas nutverė 
moterį už plaukų ir užsimojo 
mušti, tai pajuto, kad jį kaž
kas tvėrė už sprando. Paleido 
moterį, pasipurtė jr pamatęs 
pasišrausuzįsvaikų sušnypštė; 
— -Ar tai ir ra, žalty, su mo
tina! Aš tave pamokysiu, 
kaip reikia tėVas gerbtj'. 

s Smarkiai Šoko. prie vaiko, 
bet tas mitriai pasitraukė į ša
lį, o Radžiokas įsipainiojęs į 
kilimų griuvo kaip ilgas'ir 
krisdamas persiskelė antakį, 
pašoko ^^rieždūttiis dantie, *bet 
kambarys buvo jau tbšČias. Jo 
aukos l/ttvo jau išsprukę pro 
duriir ■

: /^'Na* paminėsite mane, 
'km....! užketo Radžiokas ir 
apsivilkęs švarku išėję laukan. 
Po valandėlės 'sugrįžo jis po- 
-licmonu vedinąs; Po ilgo bet* 
ladojimo Iv .išgirtos^ svetimą 
Misą RadŽiokienė pravėrė du
ris.

R*diiokas, vieni ranka ro-

t • * ( 4 t

a»yq*wiTnrt
' ^Mama noriu valgyti! 
Duok vakarienei!! unkštė pę- 
ra prieauglių įsikabinę moti- 
rial į skvernus.

*— Paiadkitė, vaikai, tuoj 
g^rek tėtey tai sykiu 
mm maišto motina vaikus. . 

Mažiukėje apytąmrięjA rir- 
' ‘ ’tųvėje Ruyo pasklidęs, perkep-

, tos atlėgus ir beavylančių ko- 
pūstų kvapsnis.. Antf krosnies.

/kunkuliavo betenkančios ka
vos puodas, kurpRadžįokienė 
Jau kelintusyk dapildė vtode- 

, s3tnm : tarto pradėjo temti.
^Virtuvėje pasidarė da tam

siau; ® .sn|>b^itai užtiesto 
^-stalelio, kurs stovėjo ties vie- 
51 natiniu langu, galėjai pastą*- kas, 

; 'bęti ?lėkŠtes; -šaukŠtus, duonos, 
■t ; / gabalą. Vaikai neiškęsdami 

* tai nusignybdavo duonos, tai 
, varvino seilę,*' pribėgę prie 

- , .gaminančios vakarienę.\ moti- , 
.. uos, tai nekantraudami bėgę;;

■ pro duris žiūrėti, ar bepareina 
‘ tėvas, . , | ;

■ f Mamą, kodėl taip ilgai 
nepareina tėtė? klausė' liesa 

, balzganais nutriušusiais - plau
kais’mergaičiukė.

— Šiandien, ! vaikeli, pėdės 
diena, tai gal prie išmokesties

- užtruko, atsakė motina, bet- 
•. : vienū sau pamanė:— gal* Jis

' sužeistas, gal pavėlino trau-
• kinį, gabpiktadariai užpuolė? 

» — Kaip parneš tėtę pėdę, ar
nupirksi, mamyte, • mąn ba
telius? kalbėjo kokių devynių 
metų vaikiukas. <

’ . — Nupirksiu, vaikeli, nu
pirksiu, tik bėk pažiūrėk, ar 
nepareina tėtė. .*• 

. Nęiškešdama * ir pati išėjo 
' pažiūrėti vyro ant gatyės* pas

kui paėėjo ligi skersgatvio,'bet 
nepamačius pareinančio ir 'Sčl 

s ' ■ .sugrįžo į virtuvę.
Radžiokų gi beatsitiko

• jokios nelaimės,' tik mepasise- 
\ kūnelis. Uždirbo mažų , už

mokestį: už dvi savaites tik 
trisdešimts penkis dolerius. Iš

. ; tų penkinę atskaityta jam už 
valdžios paskolų ir septynis už 
suvartotų prie darbo elektriką 
ir" dinamitą. Likosi tik dvi
dešimts. trys doleriai. Iš tų še
šis1 reikėjo atiduoti saliūnmin- 

''kuį. Radžiokas nesiskaitė gir- 
tuokliu, bet kaip visi mainie- 
riaL neapsiėjo be gerklės dul- 

' kių praplovimo-'':' Diena Į die
nų grįždamas iš darbo jis už*- 
sukdavo į saliūkią, išmesdavo 
'stiklelį degtinės, stiklų alaus 
ir tik tuomet eidavo namon. 
Po vakarienės, kaip sakoma; 
neturėdamas kur dėtis, eidavo 
ir vėl į saliūnų, kur pabarš- 
kčdavo apie šį,, apie tą, iš
maukdavo porų stiklinių a- 

a ' lauš, o jeigu pataikydavo 
kompanija, tai ir daugiau. Ei
damas į darbų Radžiokas nie
ko negerdavo, o vis-gi per dvi

x savaites įgėrę šešis dolerius. 
Visas piktas, nieko nesakys 

damas, Radžiokas, kaip pa
prastai išmovė alų ir degtinę, 
atskaitė saliūnininkui pinigus 
ir buvo besisukus eiti namon.

-k Ko* drauge, taip- ruška- 
nas? užkalbino saliūnininkas, 
— ar pilvų skauda?

— Kų žmogui nebūs pikta, 
~ pertarė šaliūnininko mitulys 
' Rudis, — matyt, “gavo itfažį 

pėdę; žinai dabar mergą kar
tais daugiau uždirba už mai- 
merį. -

-—y Kas kaltas! menkaš vy- 
rąs, menkai ir uždirba; kas 
tepa, • tas ir važiuoja, pridū
rė kaŽ-kas. . ' , . z

Radžiokas buvo, labai jaūt-
• rus su savo garbe. Jam vely
• į ausį kas kirstų, nei tartų pa- 

šiepos žodį. Šaliūnininko ir 
jo mitulio pastabose jam pasi- 
vaizdmo.pąsityčiojimas. jt

—- Nieks mano kišeniaus ne
saikavo, atsikirto jis-jūšč|hb 

. 77 niekeno malonės neprašiau 
ir neprašysiu. Vyrai, mano 
tcfundasF? duokše visiems po 
alų, ar ką kai nori| krdipėsi 

’ jis į saMūnininkų
Štai man Vyras! sušuko 

keletą balsį, — liti gyvuoja 
Radžiokas! Sveikas! J sveto?

' 1 J,- F '
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ir tuojau praaiialinti, nepri
imdamas fondo kitų: vadi
nam, norėjo vifua “tukiauMn- 

Mat gimpjaaČių^ o ^r- 
pač; mainierių tam Bkrit&i 
kįto paniekinimą nepriimti.jo 
fundo, o da ‘didesniu kiamil- 
kumn/ priėmui kęno fondą, 
neatrilyginti jam tuom pačiu. 

Radžiokas buvo beBprfistąs 
prę duriri, bri bendrai sugrie
bė jį už Bkvermp "

Wauįle, bėdžiau^ ar tu 
manai, ~kad mūsų . doleri tfne- 
geras! rėkė jie. .

gerkite aš turiu
ėįtr namon nusiprausti^ teM- 
friogi ji& i-' ’ 7 y' • <

Radžioke!nebūk jau 
toks! ėmė jį drausti saĮiūmuin- 
‘žinai,. kad čia "risi ta- 
^vo prięteliaL. Būk žmogumi ! 
: — Jis liktūri? bet’bijosi bo
bos, z įrišo savo^ dvylekį nritu^ 
lys^Rudis. '
> ' Bie pajuokos žodžiai pririšo 
RadŽidkų ,prię Karo, Iraip viri 
ve. ' ■ • - ■

Išmetęs paeilui dvi degti
nes, jis nusispibve, trenkė su 
kmųšcįu.' į barų ir prakošė pro 
dantis: rrru... L

Visi sužiuro ir vienas, ki
tas paklausė. -

— Kasru...?
. —* Visi! atsake Radžiokas į- 
širsdamas, —: kaizeris ir ne 
kaizeris, karė ir tie, kurie ka
rę tęsia,, bosai, kapitalistai 
ir... (

Čia jam pritrūko žodžių ir 
jis antru syk trenkė į barų su 
kumščia.^Jo mintį pagriebė ir 
dabaigė Rudis.,

■— .. .militaristai, imperia
listai, policmonai ir kunigai.' 
' Jei kitas būtų taip dabaigęs 

jo sakinį, tai Badžiokui būtų 
patikę,- bet Rudžio jis nepa
mėgo. : /

—jk bolševikai su'parševi- 
kais, tokie, kaip tu, pasi
šiaušusiai tarė Radžiokas/niš- 
kiai ieškodamas priekabės 
prie Rudžio. '

—Pats tu paršas! atrėžė Ru
dis.

Skystimas siekė prie bute
lio, bet saliūnininkas spėjot 
juodu išskirti jr išstumti pro 
duris. \ i

Kiek pastovėjęs ties saliūne? 
durimis Radžiokas nuėjo na-* 
inon, .. mosikuodamas ranko
mis ir kaž-kų murmėdamas. 
Eidamas pro savo vartelius, 
užkliuvo už stulpelio, o lipda- 
ų>as laiptais prastojo vienų 
laipsnį. Neišsyk atrado Jr du
rių stūmą. * Neilgai vienok 
teko jam grabalioti, nes vai- 

ris, pagrjefyė iš jo rankų udi- 
nerkę”-ir klykdami:— štai ir 
tėtė! štai ir tėtė! ėmė valgyti 
jo pietų likučius.

—- Kur tu dabar buvai pra
puolęs?’ užsipuolė -Radžiokie- 
nė. —* mes čia akis pražiūrėjo-* 
me jo belaukdami, vakarienė 
-baigia išsekti, o jis įoglinė ja 
sau po galiūnus. Na eik grei
čiau praustis!

Kad v Radžiokiene būtų pa= 
tčmijuši kokiame ūpe #jos vy
ras, būtų jo neužkabinusi. Jis 
kiek pastovėjęs ir nieko nesa
kęs atsisėdo. Paskui išlėto žo
džius košdamas pro dantis e- 
mė postringauti:. Tai tu sa- 
kai'į aš valkiojausi. O ką, tu; 
veikei, davatkos šmote?* Ąr 
tai bažnyčioj 'betupėdama iš
mokai nipkinti žmogų darbi
ninkų? Keno dėka šita* vaka
riene, * jei ne mano krauju ir 
prakaitų! Ir po: darbo jį man 
neiluūš ramybės, 'šita raganai 
Aš tau,.'.

Nežinia kuo . būt pasibaigęs 
įrisiūbąvę^ *- Radmoko p^tu- 
mas, jeigu į virtuvę nebūtų 
įėjęs pienius. . '
. -r-* "Serų vakavę misis! gal 
už pienų užsimoMsite. /,. ’ v

Rądžiolrienė užsidegė, lempa 
ir pažvelgė į vyrų Tas sė® 
jo^ nusisukęs į kampą, alkūnė; 
mis pasirėmęs ant Jmlių;- o 
smah’U ant delpų. Radžiokie
ne neišdrįso prašyti pinigų* iš 
Vyro,, tai-gi tarX į pienių:— 
Ateikie rytoj —- šfpųdien mes 
neturime smulkių, i * \

Pienius pasikrapštė pakau- 
tebūV

V

VV’
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naaiaioi kartoto i noliamona. ra ludlioe ir i^etarimtoe. Tan 
^M^ęyouare,hereyauązį.nįeto daugiau nelieka, kaip 
fcmašŠ mana ir i juaną aanor pagazdinti savo moterį " “ 
įrileiatt — < > jua :

Potonumaii taribūtėjęs i iš- 
blyškusią moterį ir perrigan- norės vienai gyventi.. 
dū»į.vaikų, paskiri dirstels jo į 
tūpčiojantį vyrą, tarė: —Ko- 
riani lakupį tenišrimiegoBi 
r>fnūflį, Ir pariftmte besimui- 
Btantį'Radfcaką ui peties nu* 
ritempė bu . savimi.

Tik ant rytojaus Radžiakieį 
nė suprato koma didėlė nelaf- 
mAa&tto* Kuomet sudėjo 
ir pieniusrir mėsini ir * namų 
nuomotojos^ tai BadžioMėpė 
nežinojo nieko daugiau jiems 
pasakyti, -kaip pro verksmus 
papasakoti 'jiem* vakarykštį 
atrisimų. .

*-* Na* tai eik ir išimk' jį iš 
lakupos, Jare jie, ma
nai, kad mes tave maitysime 
ir užld^^ime dovwaį*A: v 
—BėrižiofienM^į^^ū-beęi-- 
'pantiišliuosuoti vyro, bet ją 
sulaikė Juozukas. 
.\j-Ne, mama/ tu neisi par- 

; sivesti tėvo,mums jo neberei
kia^ ■

— Vaikeli, bet iš ko mes gy
vensime? • ? «/

Vakar sakiau1 tau, kad 
šiėndien 4inu ieškotis darbo. 

:• — Vaikeli, juk tu per jaunas 
dirbti. Pagaliaus kiek gi tu 
.uždirbsi! 
. — Maina, aš eisim laikraš
čių pardavinėti,' pritarė jau
nesnysis, vaikiukas. . j

— O aš eisiu anglių rinkti 
pridūrė baltaplaukę mergaitė.

■•ir r -i .1 ‘ _____•

mąRadžiokienė pasiryžo vers
tis be .vyro. .

' Tas atsitikimas’ kaimynams 
buvo nemaža proga liežuviais 
pąmalti. Vieni kaltino vyrų, 
kiti motelį* Vyrai daugiau 
užtarė moterį!. 0 bobos stojo 
vyro^pusėje. Nė vienas nema
tė tikro kaltininko*' .Atsirado 
Radžioko užtarėjų, kurie už- 

: dėjo už jį * ‘belų” ir išėmė jį 
iš ^kalėjimo. ’ Jis apsigyveno 
pas savo saliūnininkų. Už mė
nesio buvo paskirta Radžiokų 
byla'.

_ A "

Radžiokienei prasidėjo nau
jas gyvenimas daug-ramesnis, 
bet už tai pilnas' rūpesčių. La
biausia jai rūpėjo vaikai.' Kaip 
geltonsnapiai paukšteliai pasi
leido jįp štai iš tėvųjizdo pel
nytų sau ir motinai duonos. 
Pailsę, sušalę susieidavo... jiė į 
krūvų tik vakarais. Toji va- 
landa buvo Radžiokienei tarsi 
malonus saulės švystelėjimas. 
Juozukas ypač stengėsi pasiro
dyti pakakintu nauja savo pa
reiga. Kaip tikras namų gas- 
padorius rūpinosi-jisai, ;kad 
motinai ir mažesniems vai
kams nieko netruktų. Parėjęs 
iš darbo prakirsdavo malkų, 
pataisydavo sugedusius“ -ra
kandus, batus ir tt. \ Jis steng
davos dagi juokus krėsti.' La
biausia jam, nepatikdavo, kai 
motina taikindavo jam gardės-' 
nįkąsnįr ir stengėsi ^apvilkti 
šiltesniais drabužiais.

JRadžiokas tuom tarpu>atro- 
dė labai nusiminęs, jis nė 
pirma nebuvo; žmonių pagir
dąs, bet nebuvo ne* peiktas.

■v*.*' — A i k* ta . * ta A.

mas ant liežu/vių, ,tarsi ant 
Smaigo. Jo puikiam būdui 
tas labai netikę, jis drovėjo
si dagi gatvėje.pasirodyti. Pra
dėjo daugiau geni, ir dažnai 
apleisti darbų';' Prasiblaivins 
sąžinė da labiau jį grauže. Jam 
labai norėjosi sugrįžti namon, 
bet puikybė neleido,. Jis norė
jo,* kad'žmona ''pirma jį atsi- 
prašytų. '

do mintį, tarytum atspėjęs, 
pasisiūlė su pagelba saliūni- 
ninko: mitulį Žuclas. į •

— Kų , duosi man, Jonai, tai
aš Vigerinsiu t^ve su boba, ta
rė jis Radžiokui. ’ " ;

„ — Mai' jį velniai,"atsakė šis,
jėigū jai manęs, nereikia, 

taį ne man jos; nereikiaS> 
Bet vis-gi tau butų^sma- 

gtį kad ji keliaklupsčiais atei- 
tų tavęs atsiprašyti, o tu no* 
rotum dovanotum, norėtum 
ne. ■ ’ 'į -
j-* Om, tai būtų nieko sau, 

tarė Radžiokass.-* bet ar tai 
•galimas daiktasi?

izyk, "pradėjo

jted moten y- 
ioė ir ^eterinięoB. Tan

sdinti savo moterį! bnA* 
jus naktį p&špūkanti,, pa- 
jmaukčioti, tai jai tuoj &Ui-

— Lengva tan pasakyti, bet 
gali patemyti Mimynaį>Mrbą 
ir ji pati galį pažinti mano 
baigą, tai da naujos bėdds 
prasiąisinyičtA

X’ Jeigu tu taip bailus, tai 
aš galiu tau padėti.^ .Tu juk 
turi'Surįų raktus, o mūno bal- 
■gomeksnepaŽins.

^ŠČtenRkas užmanymas, 
gličių sugalvotas, tapbtų^at 
naktų atliktas. Radžiokienei 
įvarė nęmąž baimės, u kas da 
blogiau pritae begales lęalbų. 
Vi^i stačiai sake, kad :fai bus 
kokių niekŠų dūrbaš, kurie 
Ūųij 'ilgasdittti moteriškę. Bet 
atsįrado' ir tokių* kurie ginči
ję, kad tai tikrai vaidintasis 
Juk keisti balsai buvę girdžia- 
mį■■tĮisyjilF šiaipviduryjena- 

’mo. Kas-gi dasigaus per užra- 
kintas duris ? z >

Vienas geras kaimynas pasi
siūlė' pasaugoti Radžiokienės 
namą, kad sugavus špūkų. 
Kiek pabudėjęs uzmigu ir mer 
'ko nematė* o išgazdintai ir nė- 
damigusiai- moteriškei 'kiek
vienas peles krepštelėjimai at
rodęs bdisuš. Kitą maktį ban
dė budetį Juozukas? Vaikas 
tik ber'eikalo. save suvargino. 
Neišsimiegojęs išėję iš ryto į 
darbų. Kadangi ir be' to jau 
buvo apsilpęs nuo menko val- 
gioir prasto drabužio, * tai va- 

Matydama vaikų užsispyriu -kare parėjęs iš darbo nusi- 
skundė nesmagaujųs. Nevalgė 
vakarienės ir ankščiau nuėję 
gulti. Ir naktį'pradėjo blaš
kytis ir dejuoti. Pašauktas 
gydytojas pasakė, kadi vaikas 
turi pavojingų karštligę. Nau- 
jas-^mūgis motinai.

Iš ryto vaikas ėmė klejoti. 
Motina mušė telegramų, vy* 
riausiam sūnui Vincui, kurs 
keletą mėnesių , atgal buvo j)a- 
imtas į. kariuomenę. Vieta, 
kaimynę priminė, kad nepro- 
šalį būtų* davus 'žimų ir tėvui. 
-Radžiokiene atsakė : -=^ nei ne
reikėjo jain svčiko vato,, ne
reikia matytimė ligonįo!.

Į Vakarų parpyškėjo Vincas. 
Ligonis' vos nevos jį pažino. 
Motina ir sūnus ilgai tų vaka
rų sėdėjo prie ligonio lovos. 
Nors netarė vieps kitam be
veik hė žodelio, '/bet motinai 
pasidafę kur kas ' lengviau. 
Kaimynės pasišnabždėję tarp
duryje išėjo namon, Vincas 
prikalbino ir motiną eiti pra
migti. Kad ligonis savo klejo- 
jimumebudmtų motinos, lova 
jam pataisyta apačioje, svečių 
kambaryje.* j naktį kiek tiek 
aprimo ir ligonis' Vincas pri
gesinęs lempų atsigulė greti
mame kambaryje. . s/

Tuom tarpu Radžiokas, ne
žinodamas apie nuotakius jo 
šeimynoje, išsirengė lų naktį 
ir vėl “pašpūkaųti.” Įsėlino 
jiedu su Rudžiu į priešinė *r 
sumiaukčiojo. Prižadintas li
goms straktelėjo iš lovos ir 
klejodamaš,^ ištiesęs rankas, 
ėmė artintįs prie, “dvasių.” 
Rudis sprūdo pro duris. ^Bet 
Radžiokui tarsi kas kojas pa- 
kirįd. Prie mėnesienos vien
marškinis su ištiestom ranko
mis ir blizgančiom akimis Juo
zukas ‘ agrodė jam tarsi numi
rėliu, ar^š&ėHaj. Prisispaudė 
nabagas prie sienos-ir visas 
drebėjo. Ligonis tuom tarpu 
elnė eiti vis artynjr klejoti vis 
garsyn. Radžiokas banckkat- 
Bulas~ Šalintis į gretimą 'kam
barį. Iš ten vienUk išgirdo1se
niai girdėtų baisą; t— Kas 
čiatl

Radžioką išpylė šaltas' pra
kaitas ir jis parvirto ant laip
tų/ kuriais lipama ant yiršutį- 
nio' gyvenimo. Vincas tuom 
tarpu šviesą, ; pagal-
dę į lovų Ijgont ir eme & ra
minti. Radžiokas buvo ne pa- 
kąrtasjmūpĘd^stąs, Jam dau* 
giau nieko neliko, kaip pasi
kepti ant aukšto.- BKųožtb už- 
Šliuožė jis luptais ant viršaus,. 
Bet kur teitai ’dėtistt Kas 
nliela valandėlė galį, pabusti 
Žmona. Neliko jmn daugiau, 
kaip lykti po lova. Palindo 
nabagas ir (vapą ufemęs Matu

Jūbfeuko ir Vinco bi 
gTctimo^kambario dukrelė su-l gai 
Suko jtttegua: — tėte* tėte? 
ką man parnešei 1! Ir yėl ty
la. RadUokas nieko negalko- 
jū ir nejautė, gulėjo visas nu- 
-tirpęs, tik neįprantama bai
mė ėmė jį partyti, kiip dre- 
Įrtdtei lapą: dagtys nesilaikė 
antdanČio. RadŽiokienė^pro 
miegus atsiduso, apsivertė aut 
kito Jono it jo« ranka.nusiko
rė iŠ lovos., Štai toji ranka tik 
per plaštaką nuo Radžkko lū* 
jsų* Jie buvo jau besiekiąs ją 
pabučiuotL Bet nedrąsumas 
ir puikybe sulaikė jį. Jis nie
kad nėra 'bučiavęs savo mote
ries rankų. Čmvųūm atsistojo 
galvoje visas praeities gyveni
mas; bendri moterystes džiau
gsmai ir vargai.: fintai jis a- 
pysenis jau Žmogus” prie kp 
priėji, ‘ kad kaip Žmogžudys 
slapstosi - nuo savo, vaikų ir 
žmonos. kas' tam kaltas? 
Begalinis-piktuftias pripildė jo 
■širdį' Jisr-pykuantsavęsfant 
visų, o labiausia ant Ru^io. 
Jis ėmė . griežti dantimis ir 
spaudyti kumščias. jTaš pik
tumas. sužadino jame^pųsiryŽi- 
mų žūt Mt Susitaiky ti su vai
kais ir žmona.' Po ilgo svyra
vimo išlindo jis iš po lovos ir 
nedrąsiu .balsu pratarė; — 
Magde, a Magdųte! Moteriš
kė aiktelėjo’ ir atsisėdo. '

Išgirdęs motinos .balšų atsi
skubino Vincas su žiburiu ran
koje. Radžiokas sėdėjo sudri
bęs ant aslos su nusvirusia 
galva. / *" >

— Tėte! kas sū tavim pasi
darė? pfakalbėjo Vinęas.

r— Nusidėjai!, . vaike, prieš 
Dievų ir prieš,jusi

— Tai tie" judpŠiai draugai 
tave prie to privedė,, tarė Ra-, 
džiokiene.

— Ne tiek draugai, kiek Ši
ta štai velnio padaras, sušuko 
Radžiokas atsistodamas ir pa
ėmęs butelį .degtines tėškė jį 
/“'aslą ir ėmė su iniršimtf /inin- 
dzįoti kojomis.

Ant rytojaus turėjo būti 
Radžiokų-byla, bet ji-tapo 
panaikinta. Radžiokas tų die
nų grįždamas iŠ darbo pirmu 
syk neužėjo į saliūnų. Juoze
lis po rūpestinga naujai atgi
musios šeimynos priežiūra 
greitai pasveiko. ' .

Praslinko juodas debesys, o 
laimės saulutė ir vėl suspįndė- 
jo 'Radžiokų orinčioje. *
' f j . Jaras.

z---- ‘
•• • f- ■ -*r .

I musų prietelius ir 
i$nąjw. ■?

tmn Mtuj jį 
tarfata

** AncimoHk IteaiiMMi bf tek > * 
rdkiUuk >u )dto pm(žnįxaA 
Būk dar uotetnln itealjn Ir H* 
*upm*t apcimoMK iMUiirw> 
bą gavę* tylik' ■

**IktebJL

Visiems žinoma.
Jcad. nuolatiniu pilvo ' n«d*> 

tekliu prasideda sugadinus fvir
škinimą. Kuomet yjdųriaįui- 
Metėję* * tuomet ir įranjim nė- 
Švarus, ir iš Čiaj pasideda ^aūk 
gybė blogų pasekmių.

Pažymėtiną, jd^. protingi 
žmonės tokiuose ateįtlkiniudte 
neapsileidžia, \ bet (tiesįog sU- 
iVąigo 3 saldainius Pariolok 
pirm ‘įpilsiant, o ant rytojaus, 
jie atsikelia naujais ir paleng-^ 
vintais. Visas tas sijpnumas, 
skausmas,galvos, visiškas nu- 
silpnėjimasį kaip ranka ąfi- ; 
man>at__ .....______________
i- Todel-gi visuomet'reikia tu
rėti po ranka namuose savo na- '. 
minėj vaistinėj, skrynutę sal
dainių Pariolbs, RurLžinoma. 
visape pasaulyje ir buvo ap
dovanota šešiose Pasaulinėse ' 
Parpdiošę, Europoje. Skrynute 
saldainių Partolos kainuoja tik 
vieną\ dolerį, o 6 skrynutės •— 
už$5.00. ’
. Partola galima gauti tik pas; 
jos išradėją, \žinomą chemiku 
Nikolajų PartoMą, todel-gi pa- 
tariam visiems išsirašyti jų su ’/ 
pasididžiavimu ir laikytį jpo 
ranka savo namuose.: Kuomet" ; 
turėsite jgalvos skausmų,' už- ‘ 
kietėjimų vidurių, skausmų po 
(liežuvėliu, žagsėjimų, arba gu
zų pilve, \ ar tankų nusilpnėji- J 

! nį, organizmo tuomet, savo 
skrynioje, arba savo naminėje 
vaistinėje Jūs atrasite teisiu-x 
ginusių draugų. -?■ Partolų, ku
rios Jūs tuojaus suvalgykite 
pirm gulsiant 3 saldainius, o 
ant rytojaus Jūs girsite jų, . 
kaip ir visi kiti giria. f

Bęt, kad turėti jų teikia iš 
anksto, prisigatavoti. Prisiga- 
tavokite ir Jus. Užsisakykite 
dabųr-gh Adresuokite;*

APTEKA PARTOSA, 
, 100 Šecond Ąve., 

Neur-York, N. Y„ Dejai. L.'3> 
1 X. ' ■ ' .(118)
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Nauja knyga.

I-

<

< . <\

y

Iš daugelio priežasčių prašo
me visų, kurįė tik esate skolin
gi už knygas, laikraščius ar 
■spaudos darbus kaip tik per* 
skaitysite šį atsišaukimų tuo* 
jausatsilyginti. _ ' '
[ Skolininkų skaitlius nema
žas ir jie prasiskolino mums a- 
piė $3.000. “
, Mes pTadSjMiie ir varome 
biznį kaip tik sudurdami ga- 
las su galu. \ / - ,

Firmos iš kurių perkame po- 
pierųlaikraščiuiirknygoms ir 
kitas reikmenis spaustuvei rei
kalauja Užmokėti tuojaus pini
gais arba į 15 .(neilgiaus'į 30 
dienų); o iš kur-gi imsi, jeigu 
musų skolininkai neapsimoki 
bilų -už metų ar dųugiausdaiko. 
Ar inanote firinos žiūrės į to
kį pasiaiškinimų, visaine. A- 
tejo laikas ir užsimokek^ .» ;

Vis-gi reikėtų suprasti, kad 
jokios paramos neturlme iŠ tų, 
kurie perilgai neapsimoka už 
paimtusdaiktuą arba atliktų 
darbų, o tik nuostolius.

Siuntinėjimas bilų kas mė
nuo, darbas, krasaženkliai, juk 
tai neša nemažus ^nuostolius 
mūsų organizacijai, o skolinin- 
kaą gavus bil ų kariais gal nei 
nepamųsto, kad laikas atsily- 
ginti. . ' e „■

Tiesa, mes turime ir tokių 
prietriių, kurie visuomet apsi
moka it anksto ir nereikalau- 
ja raginimo* . - •

: Būtų gerai, kad visidabar- 
tintu laiku taip darytų arba 
bent gavų bilų, tuojaus išpirk* 
tų monty orderį arba Čekį ir 

kad ir ta našia dnuu

4
i

a

dienomis išėjo iš spaur 
uos nauja knyga antgalviu 

BAŽNYČIA IR MOKSLAS. 
Toje (knygelėje išfodoma, ‘ 

kad visokie bedieviai, baisiai 
meluoja, sakydami, būk'Bažny- 
čia kankinus mokslo vyrus ir . 
trukdžius mokslą; išparodyta, 
jpg buvo priešingai, jog Kata
likų Bažnyčia yra globėja mok- * 
slo, o bedieviai mokslo truk
dytojai. Išaiškinta santikiai. 
Kat. Bažnyčios su Koperpiku 
ir Galilėjų. \ v
• Labai naudinga ir ihdomi 
knygelė. K . .
- Padėkit e dešimtuką-į konver
tą ir su laišku siųskite šiuo ad
resu: ‘ f

V sTSSEVičrA, 
įL St. James St., 

Norwood,Mass.

• ■ ' ' . , . , 
^Darbininko’’ Knygyne, 

242 W, Broadwav,'
So.! Boston, Mass.

Užsakymas bus IšpUdytM tą 
pat riieną. Agentams, knygų . 
platintojams gera ^nuolaida.

Toji knygelė tuoj turi pa- ; 
šldisti po visas/Amerikos liė*. * 
tuvių koloniją

naujas fotografai 
P. SALAVIEJUS.

1 St; JamesNorwood, Mto
P^dirbn'nątuMMuB ir spąb 

vhohis paveikslus visokio di
dumo. Tai>gLpribūnu r^ka- 
K1 svetato^nutou tokepu* 
mafentomte piritemis. Telefo- 
nuakit 389-R. Sukalbu trijo* 
l^kalboa>

4toi&
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nėšio, 7:30 vai, vakare Sv.* t .

: Dr. f dvi J, Jakmauh * 
(Jakimavičius)/

Primnlmo vatandoa: 
NaoJikiJpopl«t. Nuo 7 iki 8 vata* 

60« BBOADVAY Cor.GST.SO.BOSTON 
Tai 5088. B,
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BeUPhoMDicIdnm 8065 Jt 
Dr. Ignotas Stankus 
1210 S.BrMJSt„fi«Udrtta, Pa. 
' Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandų; * < ■>

Nu» 9 rito tyri 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuoSikiŠP.M,

Nedaliame iki 4 papižhi. * M

• * «
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f

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
\r turi savo didelį paveikslų?

Jeigu ne, tai
^ateik nusitrauk pusę tuzi- 

- no kazinet ir gausi vieną, di
delį artistiškai padarytą pa-' 
veikslą visai dovanai

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišahkti:

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

Pėtny&oje,' spalio 25, buvo 
repetieijąĮŠv. Petro Ra^oytihrft 
Choro. Vedėjau choro, p. M. 
Karbauskas pranešė visiąms

NedAKoje/ Spalio 27 d. ,*?- 
tuojauę ponumai buvd LDS X 

Nutaria daug

*1 * ’ • !
___ '• - :

■f: j] 

i •

...... ..  — K StttpinkarUU, Box MC, StamttMNBt O&jo. 
VICR-PIBMININKA84L J, tantka, 

met ouir cim o.RAdTININKAB ~ M. X eimonET 
«< St^ Clavalami, OHO. 

I1DININKA8JL S, Vattkua ' 
282 AUaka 8t, Drttoo, Ohio. ntDO GWWĄ8 g jPųęit^ 
W S<^ Mala gt, Akrbn, Otdo. 

ORGANIZATOUnlg—A. & Kulblcko,
* 4 )

■Mab

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

SPECIALISTO.
- - ■ 1 ,

Mano Stebėtinas Pasisekimas
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli- nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimų 
ant tyrinėjimo tų ligų Toliaus manek ofisas, yrą, aprūpintas naujausiais histrumentais 

i įr prietaisomis,* elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pa^elbėjus ma- 
no ligoniams. A ‘ v .. ;

Ar Tamsta Kenti .
: ’ shnumu nervų, silpnumą užpakales; (migaios), Užmiršimo, Drebėjimo širdies, Silp* 

nurio plaučių, Nėrangumo, SunHal jaučiąs, . Skawmo ųalvos. Apsvaigau, • Neai&. 
jmusmatymo, Silpnumo sąnarių, VotČių, ^‘logų, Lašėjimo į gelklę, Pilvo ^skausmo, 
šlmusmo gerklės, apvilkta liežuvio. Išlos ir daug kitų yra pirams ^orssrg^imus> kad^ 

/ Tamsta ttotijisveikatą ir pajėgus. . .
* ’ OįųSD V&ANDOS***? Kasdfemvmio Įį vaL tyic 08 vai. vakarė* ’ Nodėlioiųis nuų 1U‘ 

... _ L po pietų ;■ . .•.
•J’. •/-a ? 

-m^8KINGTOM BT^nėtoli BoyMou < BcstOh, Mi^k

GERIAUSIAS GBABORIUS 
— Ir— 

BALSAMUOTOJAS.
S. BARASAVIČIUS.

. Aš patarnauju ne tik So/ Bos*
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus. .■ fc. •

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos ; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iŠ toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

Jeigu jūs kas siųstų ,pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškaį arba telefonuoki- 
te: Šo. Boston. 1052—W.

- ' S. BARASEVEČIUS,

OFISAS: 308 Broadway, So. 
Bortam Mass.
_ GYVENIMO VIETA: 237 D St., 
So. Boston. s

DR. KENEALY, Specialistas

**■•*«•*«•• 4** 

->• 9- ■»- 9- * •! Ą.
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SKAITYK. BERlAlriMEūU 
MASLEimL

■ - ■ , s -

(Pradžia ant 1-mopusk)
i j$riątiko« ir iFųodųjįį jūrių, a* 

pjnmnčių’ ėeko-slov^kus, Įėji* 
jugo-sįavus4

^jMr^rušus/ HeiųvįdSį <Trumm 
italui jredentwtug> inepaį 

linčiuotus gr^įmšį albtmus^ir 
Aioništui, visiškai, arba daS 
uai ėm^ui po irirtąua vai- 
džįį labai brahgydami para- 
rną v pagribą, teikiamą mūsų 
j^utoma Amerikol valdžios ir 

*. gyventojų ir tallrimnkįb yąidu 
iatęi ir brolių tėvynėje mes 
dedame viskąmūsą -—/žmones 
ir turtus talkininkų vartojimui 
'pireM mūsų^bendrą pįiešimnkąi 
jy idant tisai pąsaulis, žinotų 
kokias dąįtrihhį Wrioi tu-

■ res imeifi i busimų .nepri- 
gulmingų tautų konstituci- 
jae, mes rokuojame svarbiau- 
siomis ir pamatinėmis, ir lygiai 
kokie bus tikslai, kuriais rem
simės mūsų bendrame veikime,' 
tėi mes paskelbiame, kad. prh 
imame^ir pasirašome po- se
kančiais paniatiUiais principais

: laisvoms tautoms: .. x
1 — Kad visos valdžios gau- 

j ma teisingą galę nuo' valdomų-

; 2—Kad kiekviena tauta tu
ri neatimamą teisę susidaryti 
savo valdžią ant tokių princi
pų ir tokios formos, kokia su
lyg jos nuomonės geriausia ga- 

: lės kelti jos gerovę, saugumą 
įr laimę.

3 — Kadi būtų suteikta lais
vė kiekvienai valstybei be tru
kdymo ir liuošai plėtoti savo i- 
dealus, nebent dalykų bėgis jo-

. je kenkia ir gręsia bendram vi
sų gerui. ■ .

4 — Kad neturi būti slaptos 
diplomatijos, ir visos siūlomos 
sutartys ir santikiai tarpi tautų 
turį būti viešai paskelbti prieš 
jų priėmimą ir priėmimą.

5 — Kad mes tikime, kad 
mūsų tautos, turėdamos gimi
ningus idealfis ir tikslus, gali 
veikti išvien, kad užtikrinti lai-

. _ _svę atskirų tautų dėl bendro 
gero, tik jei tokis veikimas di
dina taiką ir gerovę pagaulėje.

6 — Kaj turi būti sudaryta 
pasaulio 'tautų lyga bendra ir 
surišančia sutartimi tikram ir 
praktiškam bendraveikimui, i- 

-dant užtikrinti teisybę ir todėl 
taiką tarpe tautų.

Mūsų istorijos bėgyje mes 
buvome pavergtos, buvome au
komis agresiviškų ir saumeiliš- 
kų tautų ir autokratiškų dinas
tijų ir buvome laikyti paverg
tais ginklų jėga.
- Mes pergyvenome sunaikini
mus mūsų miestų, teriojimus 
mūsų namij ir žemių ir mes už
laikėme savo idealus tik vogti
nai, nežiūrint į mūsų prispau
dėjų tironijas. /

Mes neturėjome tikros atsto
vybes ir teisingo su mumis el
gimosi; mes neturėjome lais
vės žodžio ir laisvės susirinki
mų iiv prašymo atitiesti mums 
padarytas neteisybes; mes ne- 
turėjome'laisvės susinešti su 
kaiininiškomis valstybėmis ir 
mūsų vyrai buvo varomi ka
riauti prieš savo brolius ir prie- 
telius, prieš giminingas tautas.

Pasirašytojai po šita dekle- 
į racija ir atstovai tų neprigul- 

iningų tautų, kurie dar pasi
rašys čionai pasižada vardu vi
sos savo tautos, kad jos susi
vieniję vedęs tam, kad neteisy
bės būtų, atitaisytos, kad pa
saulinės kares kančios nebūtų 
uždyką ir kad viršuje’ išdėti 
principai bus įkūnyti į įstaty
mus kiekvienos tautos, kurios 
vėliau bus atsteigtos.

■ L—__—......
REZIGNAVO LUDENDORF.

. ’ Geni Ludendorf' pirmas kva- 
tiermeistras Vokietijos armijos 
rezignavo ir kaizeris jo rezig
naciją priėmė.

MIRS ELLA F. YOUNG.
AVashnigtone nuo plaučių tiŽ- 

degimo mirė Ella F. Young 71 
inetų amžiaus. . Ji buvo Chica^ 
gos mokyklų sitpęrintėhdentė.

m
«

-

* >-

neaplankyti. Dabar jie siunčią 
Mvo geriauBųis' lūpk^jhnus ir 
apgailestaujukad negalėj 
pasimatyti? t 7 '

• WnM iijų.
/ ■ ,

, g.ugjjĮįi i iįv į u .llHUg j yo.i4BB.ag piaiiece

avarWdąlyW Išrinkta 3 na- Inėlinksmią naujieną, jog pp. J. 
riai dirbti ant patąpjjot fėjų. [Str^auskaBur J. Skudria abu 
/ ’ **’■*'■■■»-.</ I geri tenorai ičvažittoją tarnau-
UETUVIAĮ PIRKUSIEJI ’ Wdei Samm. Visi choristai’ 
nemirtosios LAIS-

VĖS PASKOLOS 7 
BOND’SUK

< * v v * * ^too^oo^ 
.MM
. .50.06
..50.00 

50.00 
50.00 
50.00

.50.00
V ■

; ą ...
M. Valiunas .v; 
K. Ketvirtis . iv. 
Jonas SprinMtis-,> > r.
V. Zaleckas ,... r. 
J; ^ųpkaUškąę*.. 
M^A&broząe ....“T; 
K. Ambroziutė.., 
Ona. Ambroziutė 
Andr Ambrozas . w... .. 50.0(1 
j.P. Motiejūnas .7,.....50.00

Čia telpa vardui pirkusių 
LaisvesPaskolosBondsųSpa-- 
lįo 19 d. Common Sode. L . 
B,J.JNbrtan. 
Roy Webster 
Jerry Belmont.... 
Jonas Grubįnskas 
Juozas Uždarinis 
Ant. RapŠis .. 
Peter Lątaitis 
Mat. Sheikis.. 
Julė Dąringaitė 
John M. McNamee.. 
Stefania Ajauskiene 
Marijonas Zupkauskienė 50.00 
Josefina čękatauskiutė. 
Jieva Markelienė ... 
Antanina Staniuliutė 
Joseph Markelionis. 
Elizabeth Michell . 
Rufus W. Peckham.. 
Teofilis Šidlauskas .. 
Juzefą Gudiaitė .... 
Michael Shapilis ....
W. J. Niepaitis.........
A. B. SaVrayer .... . 
AVilliam Šveistys....

50.00 
/. 50.00 

.50.00 

.50.00 

.50.00 
. .50.00 
. .50.00 
. .50.00 
. .50.00 
.100.00 
.150.00 
. .50.00

įreiŠkū jiems gerinusius Mcė- 
jimus atsistojimu, jį Šv* Pet
ro Bažnytinio choro išėjo tar
nauti Dėdei Šamui 7 nariai

: So. DoĮtomečiąi betenka vėl 
dviejų jaunų gabių jaunikai
čių, tai Į). J. Strakausko, ku* 
ris išvhžiava pagedėlio ryte į 
Port *Warren įr p. & Skudrio. 
Pastarasis išvažiuoja šiandien 
į CamV Wūčlo Lofig Įslandy N. 
Y. į. Aviation Corp- Jfe afotl 
pasidavė liuosnoriai. .

J, Strakauškag pasidavė: į 
muzikantų skyrių už būbnorių. 

' Linkime jiems - pasekmingai 
atlikti savo užduotį* ir sugrįžus 
dirbti vėl su lietuviais.

•Subatoje, Spalio 26, Lie
tuvių Jaunimo Klubas tūrėjo 
šokius Lietuvių Salėje. Salė 
buvo prisigrūdusi jauniųio. 
Daųgiattsfacia augę. Merginų 
neperdaUgiausia. Iš visų se
niausias tur-būt buvo Gegužis, 
kuris negalėja susirastL sau 
lygios .merginos, kuri eitų su 
juo šokti.

A L ;

Nedėlioj, 27 d. sp. Marijos 
Vaikelių Dr-jėlė buvo surengus 
•labai gražų vakarėlį su margu 
programėlių. Platesnis apra
šymas apie, tai bus kitame nu
meryje. x

Al Jonai LendauriuM Kauno OHIO L, D. S. APSKRIČIO 
gtib., lMmų w., Pamūrių VALDYBOS ADUSAI. 
kaimo idkau Aatrinos Landaus-!PIRMININKAS - * Stupinkavia*, 
kaita, ? Prano dukterų Tariu *įą- 
bri avarini raikai*. Ji pati 
Jota* Atplaukite Huo adreau:
■vi UrionSt, Čt.

- ’ . ■ • /'
4 'Palaikau aavh dėd^t Domįiko 
Baranautko Kauno gub., Taliių 
paV., Seduvoa par., VąieaHų kai
mo* Pirmiau* gyveno Chicagoja. 
Meldžiu jo paties ąr kas &
no pranešti jo adresą, neį tariu 
Ubai svarbų reikalą.

Dfenicelė Konivainaiti,
46Mirkef St.,. Brighton/Masa.

«..* ... . 1-/1-11111,111,im..i ;-r,į

RWAl^im:KiLIATA 
VYRŲ

Pagelbėjimui teamsteriams. Dar- 
.baa ųųolatinįs h geras? Užmokės-. 
įis w $18 iki $20 į savaitę, ’įĄt- 
sišaukite prie į

v - De Stefano Co.,
83 Damrell St, Uo. Bostohį MuįL

myihm-
TAUPYDAMA

iV.Jttlfč
PAtRLPIMM D»JO« . 
80. SOSTO V, MASU.

. VAlDtBA.

4 Levant Si, Derchortėr, Ifanu.
TelphcnetDorcertor 697J-*W-. 

VIOE-PIBM, i-* teta CaknU \ 20 VHnfieM StjL
I pnor. BAJT. Jcmaa OtoiSa

~ M? glM-Str., S®. Baaton, ■
II BBOT. MAST.— MaHjona BritadMį- 

> 210 Silver Str., So. Boston. 
ĖUN. WT. Povilą* P^raMkaa,

žSO Tlfth 8t, So. Boajoh, Maaa. 
KA8EB«IU8-~2ud4a(h»a MlitaMp 

U Wittfleld |t, 84. WoM Mum 
'JLABAALKA-Jonu Urbonu,

J« 8t„ 8o. Borton.
Draugija laiko Buririnkimtui kar 

tračią nadttdienįkiekvienomlna- 
Bic 3?30 Vsk po piefų Paihytin4-; 
je Salėje, Boston, Masė? Išfo* 
kautis suririnMmaa bus spalio M.

- -f-.....

■B
- • TEC.e'ACKBAY4200 ...

DR.F.MATULAITIS
OHMu4ynM; GyfevtakiMMMM
1-8P.M.MP.M. PrUdri* Akinta..

419 Boylttoi St„“ Bertai Mm. 
fiSHOttasB

PIRMAS AMERIKOS KA
REIVIS PABĖGĘS IŠ 

NELAISVĖS.

Kareivis, kuris buvo paim
tas į vokiečių nelaisvę ir pabė
go buvo lietuvis ir apie tų atsi
tikimų Bostono Globė šiaip ra
šo:"^ 4

Berne, Oct. 24 — The fįrst 
Ameriean private soldier 
among the prisoners in Germa
ny to escape is a Pennsylvanian 
named (deleted), originally 6f 
a Lithuanian familv; He has 
rėgamedi his regiment in Alsa- 
ee.

L. VYČIŲ 17 KP. SUSIRIN- 
s KIMAS?

Nedėlioję spalio 27 d. buvo 
L. Vyčių 17 kp. susirinkimas, 
kuriame dalyvavo svečiai ka
reiviai J. Jakubauskas So. Bos- 
tonietis buvusia narys ir Pr. 
Jakaitis Worcesterietis. Šis 
susirinkimas buvo gyvas, nes 
kareiviai savo sveikais nurody
mais ir įnešimais pridavė dau
giaus divasios ir energijos dar
buotis. Nariai už atsilankymų 
kareiviams išreiškė padėkų at
sistojimu ir įdavė nuvežti glė
bi labų dienų kitiems karei
viams. . . « .

Kareivis Pr. Jakaitis atsišau
kė į Vyčius, kad jie įtaisytų 
Lietuvos vėliavų -Camp De
vens.

Tuo reikalu nutarė įtaisyti ir 
atsikreipti į N, A. L. Vyčių ap
skritį. Aptarus kitus reikalus 
susirinkimas uždarytas 6 vai. 
vakare. K .

Reporteris.

I

Chicagietė “Lietuva” smar
kiai pasijuokė iš So. 'Bostone 
organizuojamos “Operos it 
Simponijos.} ’ Mat organizato
riais tos įstaigos yra nezalež- 
ninko Mickaus klapčiukas Nor
kus. ir kiti, kurie anot “Lietu
vos „turėtų pradėti studijuoti 
muziką nuo ABC. feet Chica- 
giečiai dar nežino sw kokiuo 
tikslu organizuojama ir taip 
juokiasi. Pirmiausia turėtų ži-. 
noti, kad Boston’e labai, daug 
yra jau “pabaigusių muzikos 
mokslą’’ diplomuotų artistų, 
apie kuriuos niekas hęi nežino. 
Antra, nezaležninkanis reikia 
vargonininko ir gal iš atsišau
kusių sutiks bent vienas moky
tis ant tokio ir patarnauti. 
“Tautinei bažnyčiai.” Pirmuo-. 
ju organizatorium “Simponi
jos ir Operos”- kaip girdėjome 
yra “bepartyvis.” Bet vis-gi 
ir mums keista, kad prie tokio 
darbo prileido visai partyviš- 
kus ir dar-gi nezaležninkūs.

AR SKAITAI . r

Mėnesinį Lietuvių 
kų Susiri^njhna Laikraštį! 
Jeigu ne, tai užsirašyk *iian- 
diena. Metams $1.00. Parie- 
msnumeris 10c.

“Tautos Rytai,” ' ' 
*244W.Broadvay^ :

’ South Boston, 
AR/Sa

įn'i.Į.-.' r/r » t ■

PAIEAKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI

Je igu norite surasti aavo gi
mines ar pažįstamu^ pririųįfc 
paieškojimą į “Darbininką.”

JCign noritė ką non greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke?* . Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Dąrbinin- 
W#''/ '‘‘ • . i '

•UI smulkiui apskelbimus ir 
paieškojimus kaina: ' V 
? UŽrienąsykį'-J**...50c. 
r- - f* irk sykius, . 41:00 .':

Pinigui siųskite iŠ 'ka£n& 
‘‘DARBININKAS,” 

242W.Br0adway, X ! 
* L S^^ ^ostoiųdĮfašs.

PARSIDUODARANKAN- 
’ ■ 7 ?AI. ’

Parsiduoda pigiai geri rakandai 
dėt 3-jų kambarių. Atsišaukite 
vakarais nuo 7 vai. 7 *

. x John Fedeson,
188 F„St, - Sa. Boston, Mass.

Paieškau Dėdes, motinos tikro 
brolio Antano Šalčiaus Suvalkų 
gub., Marijampolės pav.,, Austo
sios Panemunes parap:, Dūbravų 
kaimo. 5 metai^atgąl gyveno Chi- 
ca’goje, dab£r nežinau ar gyvas 
ar. miręs. Kas apie jp žinot, šir
dingai meldžiu' pranešti ' ar pats 
malonės atsišaukti šiuo adresu: - 

J.zZ. Palubinskas;
P. O. Bos 282, Minersville, Pa.

Ligonis Jurgis Jhsiūnas (Eaci- 
ne) buvo paimtas į Boston Statė 
ligonbutį gegužio 3,1911 ir dabar 
randasi Medfield Stata ligonbuty- 
je." Jų adresas buvo 172 Bolton 
st;, So Bostoįa> Mass. Jis atva
žiavo f šią šalį būdamas 16 ar 17 
m. ir gyveno Wor.cestehyje, Mass. 
Hartford, Conn. ir, Bostone. Jis 
pasidavė, kad turįs brolį Antaną, 
gyvenantį Serantone, Pa., bet lai
škai buvo siunčiami ,ir visuomet 
g^įžo. ; Jis buvo 32 m. 1911, o da
bar yra 39 m. amžiaus. Jeigu bū
tų giminės arba draugai So. bos
tone arba kitur, malonėkite atsi
šaukti tiesiog. -į ligonbutį šiuo ad
resu: Medfield Statė Hospital, 
Lock Box A, Harding, Mass. Ar
ba į “Darbininkas,” 242 W. Bro- 
adway; So. Boston, Mass.

I
 PIRMOS ‘KLESOS ,

DANTISTAS

Dantis ištraukitoii ir pripil
domi visai be BkauBmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

liaują išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Dt. W. T. REILLY
469 Broidwiy,So. Borto,Mui. 

į PfimDOBCHlCSTBRBT.:
-Valaa&M

ano9 vai. ryt* nueiti vai. ryta
ildf B.vaL vakara. Iki 4vaLvakar«.

SKAITYK IR KITAM PAŠA 
KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, pa
prastų ir vilnonių I, DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai- 

iną. Kreipkitės šiuo adresu: 

1 / I. Deitch.
149 Dover St., Boston, Mass.

( Pasinaudok mūsų žemomis 
^kajJOiais;' * 7 v- 

Ateik šiandien. DabarTai- 
kas prisirinkti gerus akinius. 
JOSEP# ECKER ir JAMES 

CONROY 
r RegistruotiOptometristai 
125Tremont St., Boston, Mass. 

Priešais Park St.

D. L. K. K»I8TUMO DKJOa 
a > ■' BOSTOH, MA88. •. ...
PIBMIN1NKA*—Jonu Aao.nriau,. ,' - I

122, Bowm lt, So. Maaa.
i VfCE'PIRM. Uraną* TulelMu, 

' 180 Bowen St, Sų. Bo«ton, Maifc.
JpBOT/RASS’. ^-JnniKapaa Vfokeviatuį. ' 

147 .W.. O-th St, rBo. Boston, Ma«M
■ BINANSV RAŠT. ~ St Noreika, 

JtO5Silver st,£BosfomMaMfc , • 
KASIfflRinS '1- Afidrlėjns Zalleckas, 

MDStr,So.Bo8ton,Ma8s.
MARŠALKA —JuKtlDasTulelkls, 

180 Bowen St, So. Boeton, Maar 
D. L^K^ Keistučioypr-ja Bo^- 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi-f. 
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą,, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir Jaugia* 
naujų narių ^u savim atsivesti.

■ue 
LIETUVOS DUKTERŲ DRJGB 

PO GLOBA MOTINOS tVt.
VALDYBOS ADRESAI. J 

t SO. BOSTON, MASS. x 
Pirm. — T. Ažmenskienė,

359 Fourth Št. 
Vice pirm. — P. Giedraičiutė, ■

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

12 Lark St. *
Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė, 

377a Broadvray,
Iždininkė — M. Mačinlintė, ■ 

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokieni, 

M. Stukienė.
Maršalka— O.Mizgirdien&. 
Board direktoriai: — M. Žiline- - 

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A kaeinskaitė ir A. OižuVie- 
uB. • ■. V
Susirinkimai laikomi kai 

antrą utarininka kiekvienoms- ’

Petro Bažnytinėje Salėje.

Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį; ji padarys vei

dą TYRŲ, SKAISTŲ ii> BALTĄ. 
Prašalina-šlakus ir spuogus, nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą. Kaina idėžutės 75e."ir $1.00. 
Pinigus gąlite siųst popierinį do
lerį arba'stampomis.
DISTRIBUTOR WILBERT CO. 
P. O. Box772, Waterbury, Conn.

IEŠKAU DARBININKO.
Ieškau darbininko mokančio bu- 

čėrnes ir grošernes. darbą ir ne- 
jaunęsnio kaip '16 metų.. Dalbas 
lengvas ir nuolatinis. Gali atsi
šaukti ir mergina Rašykite ar te- 
lefonuokite Ball 376—R. ,

P. M. Bražinskas,
305 HamUton Avė., Duųuesne, Pa. 

, P. S. Jeigu kas. norėtų pirkti, 
parduosiu visaį pigiai.

t — ... ■ * _
REIKALINGA APGARSINI. 
MŲ Į L,D,S. KALENDORIŲ
1919 M. »
Apie platesnius informaci

jas kreipkitės prie:
• “Darbininko” J'

Administracijos, ' 
So. Boston, Mass.

242 W. Broadway,

; Aš, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. |
• Až labai sirgsiu per 3 metus, nuslabngjęs pilvelis buvo. Dispepsija, g 
[ nevirmimas pilvelio, nuslabnejimas kraujo, inkstų, nervų Ir abelnas spė-. Z 
> kų nųstojimas viso kūno, ir buvau nustojęs, .vilties, kad begyvensią. Vi- ® 
‘ sur ieškojau sali pageltos, besigailėjau visoje Amerikoj ir už rubežių, S 
į bet niekur negavau saVo sveikatai pagelbos. @

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto- © 
£ jo, Nervatona,* Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui ž 
į minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti, 
[ Kraujas išsivalė. Nervai «m6 stipriai dirbti, inkstai atsigavo." Reu- g 
, matiąmas pranyko, diegliai nebebailš po krutinę. Vidurių režimas iš- Z 
l »yko ptr užmušimui visų ligų. Regiu 3. menesių išgerdavau kas savai- ® 
[ tė po buteli Salutaras. Biteria, ir- po 3 mėn. savo phveiksle pamačiau S 
>. tokį skirtumų kaip tarp dienok ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir ffi 
j esu linksmas Ir 1000 sykių dėkavoju, Salutaras mylistų geradejui ir lin- ® 
į‘ kiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- » 
1 tariu nuoširdžia] kreipties prie Salutaras: įg
iSALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrčnas, Prof. f 
į 17Q7 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, DI. g

k

>_ .

B " T»l. fco. Boąton Ž7O
DR. JOHN MscDONNELL, .<D. |

Ofiso valandos: . ,
Byt na iki 9 vii,

vakarnb G iki 9
W Broadvzay, So, Boston.

< - f -

J-

Spalio 26, į “Darbininko 
red. apsįlankė du kareiviai Jo
nas Jakubauskas So. Bostonie- 
tis ir Pranas Jakaitis Worėes- 
terietis. jie atvežė daug labų 
dtemi>1nuo ldtij kareivių iš 
Cųmp Devens. Pasakojo apie 
susidariusį lietuvių sįryrių ir a- 
pie kitus' kareivių gyvenimo 
reikalus., v . . ■

i ■ ■* ’- 1 i ,

: Spąlio 27 d, tuojans po pa^ 
maldę susidhimsis jauuimo- 
būrelis važiayo į Camp Devens 
ąpls ivrų,bet

kMi i patai-
ii guįnepžisiek^h^iirĮpviai liko

So. Bostono nezaležninkai 
džiaugiasi, kad jų kasoje pini
gų mažai ir sako: “jeigu turė
tame dauk pinigų, tai Mickaus 
nei su viržių, neišvarytume, o 
dabar ir pats pabėgo, ” taip- 
pat pabėgs ir kiti ir nusikraty- 
sipie’ tų ‘1 tautiškų” bradų.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ koresponden
tas Dūda, paieško St. Mockaus 
su prižadėta atskaita liepos A 
d. Visgi žingeidu kiek užmo
kėta už pasidarbavimų dėl la
bo tėvynės Lietuvos ir tuomsy- 
kiu paaĮškėti| ar Dūdą melavo 
ar teisybę pasakė? Duokite vy
rai prirodymus.

* SL^RKA. 21 kp. susirinkimas 
įvyks, nedėlioj, 3 d. lapkričio 
tuojaus po sumai šv. Petro baž
nytinėje svetainėje. Meldžiu vi
sų narių atsilankyti ir užsimo
kėti savo duokles. “ j

p. Paulaiciukė, Rašt,

CAMBRIDGE, MASS. v
Draųgijos Nekalto Rrasidėj? 

mb Švč. Paneles bus svarbus 
sūsirĮhkimas į d. lapkričio 7 
vaL valmre>Nekalbo Prasidėji
mo Panelės bažnyGnėje 
svetainėje. Meldžiame' visas 
nares delfinai atsilankyti,, nes 
turime švarbhi/ięikalį aptarti 
iriuos, Imriel&onepabaigti 
ant pereito susiAnkimo.


	1918-10-29-DARBININKAS 0001
	1918-10-29-DARBININKAS 0002
	1918-10-29-DARBININKAS 0003
	1918-10-29-DARBININKAS 0004

