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“DARBININKO”!
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Bostono apieliziMjb. ..,. .<00 
UŽrubešyje metams,. ,.. .186 
Vienai numeris "Be. -A
L •-•ui. /- >•■",■/■.------^4-

* * ■ ‘ I

V

“Ėntered ai
■ j... . .... ...... .

r eecond-cl&M matter Soptomber 22,1815 tto poat offlca at Booton, Maso., und<» ftte Aet of Matehs; im* ? MM BROADWAY, SO. BOSTON, MASS., LAPKRIČIO (NOVEMBER>16,i9ifc
“Acceptai

I,,.,, . ■ III .■ II | . 1. II II -1.  Į . ,r ■—1 I, , . „H. „n..-;- W.„ , .

ice for mailing at spėriai rate of p
J. !“■ 'I .... r" tau Ji ...1 / A ,.7.-:

ostoge provi<ied for in Section llw, Act of October 3, 1917, authorized ęn July 12,1918.” J *

L .

f

V♦

' X

• - ■;

O . ' H- . - ' - - -
__ f •.-y

- 1

1 »

V

1

Lapkričio 12 d; š, m. Bostono Klube kalbėjo garsusiš'Suv, Valstijų senatorius Lbdge apie taikos sųlygas ir stepo už Visų tautų neprigulmybę. Apie Lie
tuvų ir lietuvius Šitaip pasakė: .. . L ' ' i

“THE BALTIC MUŠT NOT BE GERMAN LAKE ANY MCĮRE. ALONG THE BALTICLIE THE LITHUANIANS, ANOTHER FINE PEOPLE, 
A PEOPLE OF PURE AR YAN STOCK AND NORTH OF THEM THE LETTS AND THE ESTON1 AND FURTHER UP, THE FINNS. 
TROSE STATĖS, IF WE CANPOSSIBLY ARRANGE IT, MUŠT BE HELPED TO ESTABLISH THEIR l&DEPENDENCE, AND IN THAT WAY 

• Y0U UONTROL THE EASTERN BALTIC.” T
. .. . i

Lietuviškai tas reiškia: “!

i ’ y

t
t

Bąltika nepuri likti Vokietijos ežeru. Palei Baltikę, gyvena lietuviai, kita šauni tat fa tauta grynos arijinės genties ir į šiau 
rę nuo jų gyvena latriąi ir estai, o dar augščiau gyvena finai, šitoms valstijoms, jei tik mes galėsime tų'sud (ryti, būtinai reikia prigelbetį įsteigti sa
vo neprigulmybes ir tokiu būdu bus įsteigta kontrole rytinio Baltikos pakraščio.“ f .
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, PERVERSMĖS EINA 
RAMIAI.

Kol kas Vokietijoj pervers- 
mės eina be kraujo praliejimo. 
Kaizerių šaliiiiiikai nebando

{ jalistų rankose, 'tai/yra visi 
ministeriaį išrinkti socijalistai. 
Bolševikiško gaivalo neap'si- 

. reiškia. Bolševikuojantiemš 
socijalistams kareiviai yra. 
priešingi. Bolševikai turi triš
kį daugiau ’ intekmčs taip© jū
rininkui

Geležinkelių darbininkai nu
tari pasilikti savo vietose. Į- 
vairiuose ofisuose pasilieka po 
senovei.

Ministeriai yra šie: 
premierasir vidurinių ir mi- 

litarinių reikalų. ministers — 
FriedrichEbert.

Užsienio reikalų — Hugo 
Haase.

Finansų ir kolonijų — Phi-
• , • iipp Scheidemann.

Demobilizacijos, 'Transporta- 
cijos, Justicijos ir Sveikatos— 
YVilhehn Dittmann.

Spaudos, Uailės ir Literatū
ros —Lansberg.

5 Socijalių reikalų — Richard 
. Barth. ,

Ebert, Scheidemann ir Lans
berg pirmiau rėmė senąją val
džių. Gi Haase, Dittmann ir 
Barth yra neprigulmingieji. 
Be to Barth yra bolševikiško, 
arba kaip Vokietijoj vadinama 

- Spartako typo.
Spartakiniai norėjo įvesti 

proletaro diktatūrų, bet kiti 
nepritarė.

Buržuazija nesipriešina, nes 
. naujoji valdžia apreiškė, kad 

galutinų valdžios formų ir kon
stitucijų išdirbs Steigiamasis 
Seimas. Tik nepatenkinta, kad

. sušaukimas to seimo atidėtas 
heapribuotam laikui.

; Kraštutinis socijalistas Lieb- 
knecht' neturi intekmės. Rusi*

<4tH<

jos bolševikai buvo atsiuntę 
telegrama su patarimu, kad 
Liėbknecnt būtų diktatorium, 
kaip Lėnin Rusijoj.

Berlino ; Kareivių ir parbi- 
nipkū Taryba remiu naujų vai/

Vokietijos valdiškieji ir ka
pitalistiškieji laikraščiai kon
fiskuojamų Lokal Anzeiger, 
didžiųjų kapitalistų organas, 
pagriebtas spartakinių socija
listų. Perkrikštytas į Die Ro
te Fahne (Raudonoji Vėliava). 
Norddėutsche Gazette išdidus, 
oficialis organas ir-gi bolševi
kų konfiskuotas. e

Kaip ten nebūtų, bet Vokie- 
tijoj. ant kiek tas matosi iš a- 

. teinančių žinių nieko panašaus 
nedaro, kų daro beprotiški, raž- 
harai-nkiški Rusijos bolševikai. 
Vokietijoj tvarka pasilieka, 
kraujo praliejimo nėra.

BOLŠEVIKAI UŽPULS 
FINLANDIJĄ.

Iš Stockholmo- pranešama, 
jog Rusijos bolševikai marguo
ja į Finlandijų. Dabar jie ei
na tiesiog į Viborgų, kurs gu
li už 72 mylių nuo Petrogrado.

NEATMAINYS NUTARIMO.
Washingtono valdžia paskel

bė, jog bravorams nebus pa
keistas parėdymas, sulyg ku
rio jie turi užsidaryti nuo gruo
džio 1 d. Maisto labai trūks
ta visame pasaulyje, taip-gi 
stoka anglių. O javų ir anglių 
bravarai prarija begales.

r
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Jonas Vaičiūnas. 
Aleksąndr. Kikutis

V TEBŪNIE TAIP, KAIP 
KAIZERIUI.

Kartu su kaizerio Sosto griu
vimu turi griūti ir “Darbinin
ko” skolos. Taip mums veli
ja gerieji mūsų „prieteliai ir 
siunčia, amunicijos iŠ visų kraš
tų, kad pribaigti priešų.

Uolusis veikėjas iš Philadel
phijos, Pa. K. Driža atsiuntė 
$4 su velijimais? kadi “Darbi
ninko” skoloms taip atsitiktų, 
kaip kaizeriui,. $2.00 siuntė 
nuo savęs o po Vienų nuo LDS. 
13 kp. pirm. J. Pranckuno ir 
tos kuopos buvusio rašt. J. Gri
gaičio.

Iš Baltimore, Md. veikėja p- 
lė A. Bajoriutė atsiuntė dolari- 
nę nuo p-lės Onos Šimnauskiu- 
tės.'

Iš Patersono, N. J. atėjo ge
rų žinių. P-lė A. Jokubaitė ra
šo:
“Mūsų gerasis “Darb.”:—

“Jau kęĮintas mėnuo mes 
gįrdžiame ir skaitome apie Ta
vo priešų ir kaip visi ištikimi 
draugai darbininkai nenuils
tančiai siunčia amunicijos: kui
nas? įdihbas ir tt., idant-kaip 
kaizerį nugalabinti savo prie
šų,; kadi daugiau jis ^negalėtų 
atsikelti. /

“Mes, Patersoniečiai darbi
ninkai, nors dar lig šiol nepri- 
sidėjome prie kariaujančiųjų 
delei nepergalimų priežasčių, 
vienok reikalingumas apskelb
tos karės gulėjo arti kiekvieno 
darbininko širdies. Ąnkščiaus 
buvo nepatogu išsireikšti,' bet 
anot patarlės: ‘ ‘geriaus vėliaus 
.negu niekad.*

“Ir štai padarė ‘juoko ir 
strioko’ mūsų darbininkai. 
Juoko ir linksmumo sau, o 

kuomet 
jį. Vei-

» • F •: F »50
.....

*
Viso surinkta............... $2,50 /
Bostonietė p-lė Elzbieta Ta- . 

rutaitė atsižadėjo paskolos 
U5). t '
" • “ "““iružjurio.”. . .... c .

Bet paskaitykite dabar kų p. 
M. Žiobai rašo visiems žino
mas veikėjas Juozas B. Valiū
nas iš Paryžiaus:

Oct. 6-1918. 
Gerbiamasis!

Kelintas dienų atgal netikėk 
tai gavau “Darb.” tris nume
rius iš Liepos mėn. Tai buvo 
pirmutinis laikraštis, pirmos 
žinios spaudintu žodžiu. Tarp 
kitko sužinojau, kadi “Darbi” 
paskelbė karę ir pradėjo ofen- 
syvų prieš skolas, taip kaip 
męs Franeijos lygumose prieš 
teutonus!.. Pirmi pranešimai 
gan įdomūs, ir atrodo, kad 
“Darb.” laimės. Kų neabejo
ju? Aš ypatiškai dalyvumų im
ti negaliu, nes net niekas man/ 
nepranešė, tečiaus. sužinojęs .’ 
iokios dideles svąrbos žini& . 
noriai stoju liuęenoriuįį-..

Parodymui ištikimybės mėl- ., 
dzin, panaikinti mano esančių 
paskolų “Darb.,” vertei $10. 
Tikiu, kad kiek nors tas pagel-_ ’ • 
bes ofeiisyvų laimingai užbaig
ti. “ Darbininkas” nuo pat sa
vo, užgimimo mylėjo ir kovoja 
už demokratiškus principus, ir 
remia tų visų, už kų mes nu- 
Šime, kol kaizeris ir jo pakali- 
ci-plėšikų vokietį! Ir tol negrį- 
nai.kovojam su ginklu prie ar
kai nebus tinkamai ir teisingai 
nubausti; Žinomas daiktas rei
klų aukų, bet turime nepa
miršti to,“ Kad Laisvės medis, 
bujoja tik krauju laistomas!” > 
Genaus yra šimtų kartų už 
laisvę kariauti, kęsti vargus ir 
mirti, negu nelaisvėje kokioje 
ji formoje nebūtų gyventi ir 
hipokratiŠkai linksmintis!..

Nors Tamstai nerašiau, bet 
turbūt žinote, kad buvau su
žeistas;-reikėjo trupučiukų pa
kentėti. Bet kų padaryti! Ma
žos reikšmes ir vertės, tų skal
iam Pasiekusios žinios kaip 
iš. karės lauko, taip ir spaudo
je duoda viltį, kad mūsų var
gai, pralietai kraujas nenueis 
veltui, bus. užmokėta gausiai.

Tikėkime, kadi ir mūsų se
noji močiute Lietuvų bus lais
va ir neprigulminga! Toji vii- ■ ■ ,
tiė suteikia man ramumų ir vi
si vargai patirti bei kenčiami, 
yra visai mažai jaučiami. Tad - 
kaip-gi visi dalykai klojas? . ’ 
Susimildamas Tamsta nepailsk 
benešdamas “Darb.” sunkiųjų 
naštų! Matydamas Tamstų to 
viso priešakyje tūriu viltį kad 
bus viskas gerai įr ateityje su- 
laukti gausių • vaisių. Linkiu 
Tamstai ir Jūsų moterei kpge- 
riausio pasisekimo it laimingo .. 
pasimatymo, pasilieku

>Šu gilių pagarba 
Kar. JuozasB.Valiūnas.

• f • f i

SUJUSKIME, KAIP 
NIEKUOMET

Žaibo greitumu keičiasi da
lykai, gyvenimas teka, kaip iš- 
tvinusi upe. Keletas dienų at- 
gal buvo spėjama, kad taikoj 
kongresas bus už kokių trijų 
mėnesių, o štai dabar žinia, 
skelbiantį, jog gal prasidės už 
menesio. ’ .'. ? •

Taikosko^^ 
visų tautų ir išrišimas Lietu
vos klausimo.

Į kongresų gal bus priimti 
lietuvių delegatai, gal’ ne. Bet 
kongreso vieton lietuvių dele
guoja turės nuvykti, apie tai 
negili būti abejonės. Ten lie
tuviųdelegatai turės būti su vi
sokiais dokumentais, raštais, 
žemlapiais ir 'jie turės privati 
plūs pasikalbėjimus su viso
kiais įvairių šalių diplomatais. 
Gi dienoje, kurioje kongresas 
svarstys Lietuvos likimų, tai 
gal ir lietuvių delegatams bus 
leista kongrese imti dalyvumų.

Todėl prisirengimai turi eiti 
galvatrūkčiais. Pasivėlinisme 
prakišime.

Augšti valdininkai stoja už 
Lietuvos neprigulmybę, remia 
mus.

Sujuskime, kaip niekuomet ir 
j parodykime,. kad mes ne tik 
remiame, bet reikalaujame 
Lietuvai neprigulmybes. Mu
sų veikėjai žino kas daryti. 
Mūsų pareiga tik teikti jiems 
pinigiškų paramųl Be pinigų 
nei žingsnio nepadarysi.

Broliai ir sesers, nebuvo 
svarbesnio, momento mūsų tau
tos istorijoj, kaip dabar. Su- 
juskimedabar.

PAKRIKDĖRAUDONĄ 
PARODĄ/ 

Lapkričio 13 d. New Yorke 
raudonieji buvo surengę paro
dų. su raudonomis-vėliavomis. 
Kadangi raudonieji Amerike 
nieko negeliuoja iri griežtai 
priešingi valdžiai ir yra visuo
menės nekenčiamų tai lengvai 
ištiko susikirtimas su pašalinė
mis miniomis. Raudonieji 
šaukė: “{šalin kayeivija!” ir 
panašiai... Visa paroda buvo iš
vaikyta ir visos jų Vėliavos su
draskytos.

resasčitoat,
BOLŠEVIKAI IrADĖJO 

a;,-;
Kai Vokietijo^^^o revo

liucijų, tai ŠveaHįLDanijoj, 
jlūiandijoj, ii Js.-

jalistai- -pradėjo įvairiais bū
dais nerimauti. Švedijoj he- 
prigulmingieji socijalistai išlei
do manifestų, kur “ raginama 
įsteigti Kareivių ir Darbininkų 
Tarybas ir įvesti socijalizmų. 
Reikalaujama, armijos demobi
lizacijos ir įvedamo 8 vai. dar
bo dienos.

įtolandijos bolševikaujantie- 
ji socijalistai ir-gi išleido ma
nifestą, kuriame sakoj kad rėi- 
Kia pradėti tas daryti, kas Ru
si jo j padaryta.; -

Šyeicarijoj paskelbtas gene- 
ralis streikas.

Šitie 'risi apsireiškimai yra 
kilę po pirmų įspūdžių Vokie
tijos revoliucijos ir daug ne
reiškia. Kraujo praliejimo ga
li ištikti, bet nieko didesnio 
neatsitiks, nes visur jų tik sau
jelė tėra. ]-

: * T i" ■■■■» 'i' i-

AR DALYVAUS PREZ. WIL- 
SON TAIKOS KONFE

RENCIJOJ.
; Talkininkuose ir Amerike 
daug kalbama apie‘prez. WiĮ- 
sono dalyvavimų taikos konfe
rencijoj., Būk talkininkai no-, 
rį, kad jis dalyvautų. Įstaty
mo draudžiančio pręzidentui 
važiuoti užsienin, nėra. Bet iki 
Šiol buvo paprotis, kad prezi
dentas nevažiuotų už ribų Suv. 
Valstijų. Tai ir prez; Wilsoh 
greičiau nevažiuos.

AUSTRIJA RESPUBLIKA.
Vokiškoji Austriją dabar 

valdoma Valstybines Tarybos. 
Steigiamasis Susirinkimas nu
tars kokią valdžia turės būtį. 
Dabar paskelbta demokratinė 
respublika, susirišusi su Vokie
tijos demokratinė respublika. 
Taryba valdys ikįibuš sušauk
tas Steigiamasis-seimas.’

TEISMO DIENA NETOLI.
Iš Paryžiaus per Associated 

Press pranešama, jog pirmas 
taikos kongreso susirinkimas 
gal bus apie gruodžio 15 d. 
191$. - Bus taip‘‘greitai, • kaip 
&|lqoyp^teigrWgffiKrn' 
kaip Amerikos delegacija sus
pės atvykti. Į Paryžių suva
žiavo Italijos ir Anglijos, Grai
kijos ir Serbijos premjerai ir 
kiti augšti valdiĮrinkai. Jie 
laikys konferencijų ir nutars 
kur ir kada laiįyti taikos kon
gresų.
~ Dabar minėti diplomatui su 
Frakcijos valdžia ir Amerikos 
atstovu pulki JEfouse išdirbs 
kongreso programų ir nutars 
kaip prigelbėti maistu Vokie
tijai ir Austrijai.

Yra spėjama, jog taikos kon
gresas bus Versaliuose. Ypač 
dėlto, kad ten apsčiai yra vie- 
tos'apsigyventi visokiems dip
lomatams. Be to susinešinėji- 
mains telegrafu irbevieliu tele
grafu yra didžiausi patogumai.

Talkininkų agentai Paryžiu
je jau ieško apsistojimo vietos 
savo skaitlingoms misijoms.

ATSISAKĖ NUO SOSTO 
IŠMEILĖS.

Austro-Vengrijos imperato
rius Karolis šitaip paskelbė a- 
pie savo atsisakymų nuo sos
to:' .

“Būdamas kupinas neatmai
nomos meilės dėl savo žmonių, 
aš nekliudysiu jų laisvų besi- 
plėtojimų/

“Aš pripažįstu vokiškosios 
Austrijos* nusprendimų tapti 
atskira valstybe. *

“AŠ atsižadu nuo visokio 
dalyvavimo valstybės reikalų 
administracijoj.

“Tegu tautos tvarkiai ir ra
miai prisitaiko prie-naujų ap
linkybių.” .

F ^soci-

4

l

4.

strioko Tavo priešui, 
ėmė bombas mėtyti į 
kiančios ypatos: 
Antanas Mierninkas 
Vacį. Sasnauskas 
Kar. Gedgaudienė..., 
Teklė Rencialiauskaitė 
Ona Bačinskienė . 
Juoz. Vyšniauskas. 
Jonas. Spranaitis . 
Bėmard. Oblevičius 
Apol. Jokūbai te....

Išviso.
■ “Pilnai tikimės, kad keli na
riai, kurioznebuvo paskutinia
me susirinkime prisidės prie 
kariaujančiųjų kitame susirin
kime.

“Lai gyvuoja “Darbinin
kas”! -
x Su pagarba, ■ . ’

A. Jokubaitė, rašt. ” 
Iš Manchester, N. H. šitaip 

Tašo R. Kundrotas:
“Prijausdami katalikiškam 

laikraščiui “ Darbininkui”' ir 
girdėdami didelius bombarda- 
vmn/ <4 Darbmmko ^^ skolų Ui* 
gi ir Manchesteriio nekuria lie
tuviai teikėsi prisidėti. Štai 
prisidejusieji:
Rap. Randuotas ...4*...$1.00
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btenlų,‘ ant pardavimo
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Iš visų išgalių . skleiskite 
“Darbininkų,“ nes jis yra ga
lingiausias kovotojas už Lietu
vos neprigulmybę irkrik
ščioniškos demokratijos princi
pus.

Korespondencijos parodo, 
kad epidemija visai nyksta ir 
didis veikimas prasideda,

- A •

JAMES M. KEtES : . ??'. ry
Atjaukite prte manę« su visokiais telsmlSkais reikalais. Duo

du pilnas tos-link 'Šuvtehjtų Valstijų Irtityfflg.
■ Per tollbllto metų ito, prityręs ir turšės" visokių relkalį; su? jE 
LIEJTUVJAIS, RUSAIS Ir LENKAIS teismuose Mamchusetta vai- < J 
itijote. M eto toktatne ftovyM toč galite, tetotiut pilnai uĮsltl- U 
itett Visokius tetemiškus reikalus atlieku Stele valstijoje. ? ' . «

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbCtojų lietuvių, rusų, ® 
tento Ir latvių. .TelgU’Jus norite turfitl geras pasekmes Ir lllalmetl n

? provą, tat paveskite niao. Tolefonuoklte, parašykite arba palaukite. > 
850 BR0ADWAY, 8OUTH B0ST0N,. MASS. J

JAMES M. KEYES x
MMROimr, , 4 mass..

Tai. įSo. Bart*** ?** J ■ >
Jalgtt ttento utontaa lauk kitų.

t

fc, - . ■ —

PRIŽADĖJO PAGELBĄ.
■ • Dar senosios Vokietijos val
džios užsienio reikalų ministe- 
ris SoT pranešė prez. Wilsomii, 
kad maisto reikalai Vokietijoj 
labai hlogai.stovi. Prašė, kad 
Amerika prigelbMų Vokietijai 
maistu. Tai prez. AVilson per 
sekretorių Lansing atsakė? jog 
Vokietijamaisto gali gauti su 
fa Bygftr jei Vokietijoj bus už
laikyta tvarka ir jei bus užtik
rinta lygus išdalinimas.

% Bet kurte norite perduoti MW Reni 
Katute arba. bUnį pigiai, ir gMULnr- 
baiamtiTnjjtl tot ko toto, tat prWaW* 
tė mumi adroflį > pigiausių preke kų 
turite ant pardavimo arba išmaino
mo tojp^teteteM IrMn<* patalpinsime 
tvl mumj katilon dykai Ir įgalin
sima faonttMt kuri* hito pirkti na
mo ir f*rm>

Todėl kurle nortumCte pirkti, na
mų, futimj, ‘lotų, blank pigiai ir atffl- 
kančioj vištoj* tai togretelauMtet trik 
eikite pas mua pasiimti mm Mtelo? 
gųdykai dto daugybe adresu visokių 
Famu, Namų, tolų, Blmių, torte 
ter būt grtitąl parduoti lt įvairių prte- 
laidų. ■

/ jjlrktl* Nante? arba Mr-

mus, pigiai puikioj vietoj 4r atsakan

čiai, tat pamatykite musų katalogų. 
Me« clrukuojame 15,000 knygų su na
mais vilkių Mtių, jmnte? Lotu? 

btente? ant pwrawiw arba Unminy-

Lithuanian Agency
A. Ivastitevicz,Mang.

8* Bęatah Nuo.
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1 sahukėje buvo socijalistų ‘m* 

kalbos.” Spykieriusbuvęąįu- 
vęb Smelstorius. Buvo te jute 
lekta padaryta aut brfcŠfakų- 
-“mečių,” su kuriais po har& 
Lietuvoje būto griima nupliek
ti arba užkurti retoUmriioą gate* 
arą ^Surinkę kelta dolerius,

• Karfa pabaigta?!*. ''.

Kaip atėjo įtekama žima a- 
pie karte pasibaigimą, tai ji 
tiesiog suėlektrizovo žmoneį. 
Pąnedėlio vakare varpu ir per 
vaikus žmonės tapo sukvitati 
šventyklom padėkuoti Dievui 
už karės atitolinimą .Susirin- 
ko daug žmonių. Buvo “ Te 
Deum” ir kitokios maldos. 
Kun. JUŠkaitis pasakė pamoks-* 
lėlį ir priminė, jog ant ryto
jaus (utamihke) bus didelis 
parodavimas ir kad lietimai 
turi dalyvauti. Pasakė susi- 
rinkti prie bažnyčios; Tai ta* 
siririko tiękMęturią kad pa
tys stebėjosi iš tokios daugy- 
bės ir svetimtaučius stebino. 
Buvo 2.000 su viršum. Susi- 
tvarkę numarŠavo ant Harvard 
pleciaus. xTen buvo pradžia

Farotto
; Lapkričio 11 d* rietftdo 
mtafto gyventojai su .dideliu 
ditaugamą apvaikščiojo karės 
pabaigą. Nuo anksto iki vėlam 

* o vakarui per gatvę® maršavo 
pulkai jfanonių. Tąi-gi visų 
linksmumas buvo neapsako
mas. Be kito tautų parodų, 
buvoirlieturių Visiems su- 
sirinkua pobažnytinėje svetai
nėje 12 vai., po trumpos vą^ 
landėlėsdšėjome ant gatvės 
martuoti. Vyrų buvo geras 
pulkas, bet moterų tai nedaug, 
EžviS mažiausią pasirodė mer- 

; girių Turbūt joms nelabai te- 
apema tautos dalykai. Mo
terų ir merginų pidkąb netu- 
Wo mvo pteiritamkės te m ar
šalkom; feJė E SulČiutė, ma
tydamas tą, buvo priverstaei- 
ti ir tvarkyti merginų ir mote- 
rų pulką Bet tari mąn tai ne
svarbu. Gal būti ir vyras bū
tų galėjęs tvarkyti jas. Bet ar 
būtų fevę gražu?

ParodojebuvonešamaAme
rikos vėliava tarpe dviejų Lie- . 
tūvos/'yeliavų. Paskui nekė -mąršarimo, Žmonių buvo neiš- / 
“Service flag,” graži rankom pasakytai daug. Maršavo vte ' 
siūta vėliava, ant kurios buvo 
pažymėta kiek iš mūsų koloni- 
jos lietuMų^arimująDūdęL Ša
mui. Tą, vėliavą nešė 8 mergi
nos. Kaikurios merginos buvo 
labai gražiai apsirengę, bet ne 
risos. ' ' ' ' \ / ■ : ' / ’

Dar turiu pažymėti apie Ro- 
cheslerio kaikurių lietuvių ap
siėjimą arba mąndagumą Jo 
tai pas mus labai mažai tesi
mato. Vyrai susirinkę į sve
tainę sėdi šų kepurėmis tol, kol 
jiems kalbėtoją a^bą kitas oš 
iš pulko nepasako: “Vyrai, 
nusiimkit kepures!” Kitas ir 
šalip moters ar merginos sėdė
damas nesusipranta nuisimti 
kepurės. Mes jau tame" dalyke 
apsipratę esame, bet jeigu svę- 
timtaučiuii pasitaikytų pama
tytį tokį reginį,/tai. kasžin ką 
jis.pamanytų'.

Mandagumą,Mylintis.
t
4. ■

CAMBRIDGE, MASS. 
Sujudo, sukruto.

Lapkričio 10 d* tuojaus po 
sumos puvo T. Fondo'35 sky
riaus susirinkimas. Nutarta 
turėti prakalbas. Tautos Fon
dui yra paaukuota keletas 
brangių daiktų. ’

Tą pačią'dieną po mišparų 
buvo Piju. BI. 7 kp. susirinki
mas. Nutarta" dar prieš ad
ventus surengti prakalbas su 
puikiausiu programų, o į kalbė
tojus , kviesta Węrcęster’io kle
boną, kun. Jąkąįtį< ; %riomi pa? 
sirūpiris kuri. P* Juškąitis ir O. 
PaulauČLutė. ’ Taip-gi nutarta, 
po, Kalėdų surengti teatrą ?e" 
ja, dan delegatąs, kun. Juš- 
kąitis išdavė raportą iš atsibu
vusio seimo, Visi nąriai,links-; 
mi, kad mūsų klebonas pate
ko į centro jųrminirikūl’ •!$&- 
lėdinį Fondą . susirikta, netoli 
20.doL

Lapkričio 10 di. 9 vai. iš ry- 
fo/bųvo šv. Stepono pašalpinės 
dr-jos mišios. Dalyvavote N. 
P. P. Švč. moti dr-ja. O vaka- 
re pobažnytiiieje salėje buvo 
prakalbos.. Vakaro programas 
buvo gana gyvus ir*puikus. 
Pirmiausią bažnytinis chorūs 
po vadovyste p., X Grigoraičio 
sudainavo' Lietuvos ir Ameri
kos himnus, n po to sekė rišo- 
kios dainos, solai ir deklamaci
jos. Kalbėjo Pr. Gudus, “Dar
bininko” redaktorius, A. F, 
Kneižis ir Mėtos kleb. kun, fe 
Juškąitis- Visi kalbėtojai pui
kiai pakalbėjo apie tėvynės 
Lietuvos . ir dr-jos reikalus, 
Baigianti^ prakalbom^ būvio 
padarytą kolekta į Kalėdinį 
Fondą. Su rinktą 51 dol, sū cen
tais. Ant pat galo būvo išneŠ- 
ta rezoliucija, kuri jatį tilpo 
‘‘Darbininke.” Vakaras užsi
baigi Tautos Himhu. Žmonių 
buvo prisikimšusi pilna salė, o 
prie dr-jos prisirašė II narių; 
įstojimas buvo ntonalintas per 
PUTą pačią dieną Y; M C, X 

salėje buvo Jaunuomenės te- 
joB prakalbos. Kalbėjo ameri- 
kbųąite VJvMŽkivičirią Jfemą

fcjadoipfc. Tauta niekuomet 
nepakęa ženklo socijiJizmo, ką- 
riio vadai padarą ■mirdinčiu 
nosiai kiekvieno padoraus žmo- 
gana” , z
* John.Spatgo ražo;

‘rČia Amerike aodjaliafy par- 
tisą pasirašė sau ndtUes dėk** 
retą. Pate tas Žodis ingijo ^*- 
p*lrAr>XinTTM> ygrkftrirtiė daugeliui 
tūkstančių amerikonų^ kurie 
yra net gorijritatai ir interna- 
djonalistaiir nei peruolūs tai- 
igųjnkm'^nei^ ‘ riftąrąutojaį 
vokiško mtitarimo?’
, Jisai pripažino, jog socija
listų partija yra iŠ pamatų 
priešamerikoniška.

’ Amerikos įietoyto tarijalis- 
tai padeki ne tetos rimtuosius 
Amerikos socijalistus, bet a- 
nas Šiūkšles/ Visi gerai atsi
mename jį. baisų; veikimą prieš 
Amerikos valdžią Imisiymus 
priešregistraciją~jų ^raudo
nas knygutes,” paliuosuojan- 
čiasnuo kareiviavimo. Dabar 
mes džiaugdamiesi su visu pa
sauliu ant militarizmo, auto- 
kratizmo ir kaizerizmo kapo, 
turime įsidomėti lietuvių soci
jalistų pasistatytmą Ameri
kos lietuvių cicdlikams nėra 
Mėtos apvaikščiojime laimingo 
kar es pasibaigimo. Jie jai buvo 
priešingi ir darė ką galėjo, kadi 
trukdyti jos pasekmingą ėjimą.

Bet labiausią mes lietuviai 
turime žinoti tą, kad Amerikos 
socijalistai yra neprieteliai ne- 
prigulmingos Lietuvos. Jie ne 
tik: ką jokiu darbeliu nei auka 
neprisideda prie didžiai svar
baus darbo, bet jie tą darbą 
trukdo, veikėjus teršia, nėsusi-

Lietuvių tauta niekuomet ne
dovanos Amerikos lietuMų so-

v •> v » *T - •

sįvfirat . _
kaip staktom darban
toąp svarbiose Tėvyn& valan- 
doaą ' ''

) ■ ■_ Lapymas.

IMh VlflJttO 
f a toto*

■ Įrita tioBrtk koria io iitskalto.
Nei Menąs Uėtuvių ' laikrąš- 

tis nsnadriodą svarbesniu stata 
te straipsnių, kaip Hįaritotok 
:’kaS?r'
/ r ■ ■ ,■ '

WATBRBŲRYt CT.
I Kas. viršys! LDS. 5-tą kp? 
Kalėdinin fondam paaukavo 
$50 iš kasos. O nariai sudėjo 
$100. TM labu LDS, Kalėdi
niam fondui padarė $150. Au
kavusių narių Kalėdinin fon- 
dan vardai: ,

S. X< Banaitis. $10.00.
- P<Hto^^^KLDigwK 
Šilkauskas, A. Kuncaitiš, J. 
Laukaitis, ' S. Stakevičius, P. 
Drevinckas,* J. Sanocka, J. Sa- 
lucka, P_ Kvietinskas^ A. Ate 
dūlis, J. Cikotas, A* Maurai- 
ris, K. Ivanauskas ; M. Žičkus 
dienos uždarbį $4.

Po $3.00: J. Kazlauskas, A. 
Barkauskas, K Sakalauskas.

Po $2.00: T. J. .Tutoraitis.
Po $1.00: A. Vytas, J. Kliu- 

činskas, K. Ladyga, K. Ska- 
beikis,. J. Jarošeričia, P. Nor- 
kevičia, Jonas Tautilas, Niko
demas Želva 50c. • 
' Kas daugiau? Jei dar ras
tųsi, kadi kokia kuopą sumuš
tų —- LDS., Vyčiai, Blaivinin
kai, ar Moterų Są-gos, ar Su* 
siMeųijimo kuopos, tai pirmi
ninkas sakė, kad jis dės dar 
$10, Žinoma kiti nariai ir ne
pasiliktų. Valio! Kas dau
giau už sąjungiečius?

T. F. Mylėtojas Vyris*

te 
iia lietuyių kolonija, tenubuh- 
da. visi te kiekvienas lietuvte, 
testojM darbą dėl Lietuvos neš- 
prigulmybes, \ teprasmenga 
kiekvienasjospriešas, į A r *

^ocvaiJzmm Alanai 1 ™wat fcyjngfk

Amerikos riaumnenėje soci- 
jalizmas niekuomet nelošė žy
mios rolė* Sorijaltatų partiją 
politikoje buvo veik bebataė. 
Socijaltataičia slapstėsi visuo
menės butgalyj* 

. Kai Amertea ątojo kartą tai 
ęocijaliatai buvo bepradedą 
krykštauti. Bet gavo ’ per 
sprandą taip, kad tapo.riiiiš- 
;kįd bebalsiais ir netekoparim- 
tinės įntekjpąSs. ’ Am^dke so- 

grudai buvo kritę 
ant uolos, vaisių^išdavė ir 
dabar tie patys grudai baigia
mi mindžioti,

Socijalistai Ąmerike susiėdė 
griežtai pasistatydami prieš 
karę; paskelbtą Vokietijos au
tokratams. Tuomi jie pasirodė 
kaizerherniaiš ir užsinėrė vir
vutę sau ant kakldr Bereįkėjo 
biskį truktelėti, kadpakąrti. 

T Amerikos, socijalistų parti
joj atsirado Menas kitas vyras 
su protu. Tai tokie Menas po 
kitam išstojo iš partijos, kaize
rio tarnyston atsidavusiai. Tar
pę tokių atsimetėlių yrą Spar- 
i go, Russell, Benson, JSinclair 
ir kiti. Tai buvo rimčiausioji 
partijos nariai. Žinoma be taip 
sakant didžiųjų žųrių iš parti
jos išstojo šiaip jau padores
nieji paprasti nariai. Todėl 
jdj liko rinktines šiukšles/

Soęialistai, -pasistatydami 
prieš karę pasirašė patys sau 
mirties dekretą. . *

Buvęs socijalistų partijos šu
las Charies Edward Russell ra
šo:

“Šalis niekuomet socijalis- pratėlįus- nuo. aukų sulaiko, 
tams nedovanos už jų poziciją, ■“*'**.....................
kurią jie sau apsįimko. Ir ji 
niekuomet neprivalo dovanoti cijalisfams už jų jūdošystę.

4fią Am. Ltetarių

- J®*** y J'’.'/ '

(TheW<tocer)
The Lithuąnian tri*weekte p** 

per. , IJiblished every Tiiesday, 
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- Boston and suburbs .......... .409
6 inonfliS' **, * *.* •.*, • r.** *■ *1.50'
Foreign countries yearly.,. .4.25

»DA^BINIMKAS/(
242 Broadway, So. Bostonu Mi|^

ITAiijOSŠPAUDAįRVI- 
SUOMENE APIĖ LIĖ- 

. ' TOTĄ.

L, Uolaus veikėjo gerb. praloto 
Prapuolenio dėka Italijos M- 

"suomenė jau pusėtinai supažin
dinta su'Lietuva-' Apie savo 

t darbą gerb. Veikėjas šitaip už- 
■ simęna: laiške Bostono lietuMų 

klebonui kun. Tarnui Žilinskui:
“Šiandie, galiu pasigirti, I- 

talų ir Romos visuomenėje Liel 
tuva atrado savo pamestąjį 
vardą. Kiek man reikėjo iš
kęsti keblumų ir pereiti lenkų 

. pridirbtųjų šunybių — tai ant 
jaučio odos nesurašyti —- Ma
gi galutinai mano viršus*”

Šito uolaus veikėjo dėka lai
kraštyje L’Economista' deta
lia rugsėjo 18 d. š. m. tilpo pir
moje Meto je ilgas straipsnis a- 
pie Lietuvą

Perbėgta Lietuvos istorija; 
pabriežta skirtuniasnuo lenkų, 
išrodyta lenkų intrigos, išdėta 
Lietuvos padėjimas po vokie
čiu ir išdėtos lietuMų pastan
gos prie Msiškos nepriguimy- 

: bes/ ••■■■/

v La Nuova Russiabirželio 18 
d. buvo ilgas straipsnis žino? 
mo dailininko Petro/Kalpoko. 
Straipsnis buvo ąnfįairių Lite, 
uani e Lettoni. Straipsnis gan 
ilgas te smarkiai išdėstomą rei
kalavimas visiškos nęprigul- 
mybės. ■' Pasakyta, jog Lietu
vos unija su Vokietija būtų lė
tą "bet tikra lietuMų tautos 
mirtis. Išrūdytas lietuvių gi
miningumas su latviais.

Rugsėjo 5 d. II Tempo indė
je apie polemikas diel Lietuvos 
vainiko; Corriere d’Italia bir
želio 5 d. rašė, kad Vokietija 
neįieri Lietuvos psMuosueUį/Il 
Fronte Interno liepos 7 d; ra- 
šė, kad, lieturiai priešinasi Vo
kietijai; tas patlaikraštis rug
sėjo 13 d* paminėjo, kad .Lietu
va rengiasi prie nęprigulmybės 
apvaikščiojimo ir kad Taryba 
nutarė atidaryti universitotfe 
birželio 2 d, tas laikraštis pa- 
minėjo apie kandidatus ąnt 
Lietuvos sosto; birželio 17 tas 
laikraštis paminėjo apie balt? 
gūdžių delegacijos atsilankymą 
pas Lietuvos. Tarybą prašyti 
atsteigti Lietuvą istoriškuose 
rubežiuosę ir iuįmri B^tgudi- 
ją; ten pat paminėjo, jog Sei- 

z nų vyskupas Karosas' lenkų 
kriečiamus važiuoti į Varšuvą 
ir ąstoti į. lenkų Tarybą, kate
goriškai atsisakė tą daryti. A- 
pie tą pat paminėjoH Corriere 
dTtalia. •

La Guerrą .‘Europą, Milano 
laikraštis paminėjo apie Ame
rikos lietuvių veikimą ir apie 
Amerikos Lietuvių Tarybos na
rių atsilankymą pas prez. "Wil- 
šoną. Tame pat laikraštyje iš 
Rhein und Wesiphalische Zei- 
tung pkskelbe Lietuvos nepri- 
gnlmybes proklemacijiį, kata- 
rio išleistą* f , . • :

D Fronte Interno rugsėjo 21 
d. indėje žinią apie Amerikoj 

‘ lietuvių delegacijos atvykimą 
Šveicarijon ir laikytą lietuMų 

’ konferenciją. Apie tą;pat pa
minėjo D Fronte Interno, ‘

L’Economista d’Italia pami
nėjo apie Michalkevičiaus išvi
jimą iŠ Viliaus. . ’

La Rusia NuOva invedė Cro- 
.. naca Lituana/ kur dedama 

trumpesnės žinios ąple /Lietu
vos reikalus.
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.. Ši karė jau’palįuosavo kele
tą karalių ir valdovų, nuo jų 
pareigų* Q. su Vokietijos kai
zerio-sėsto griuvimu pasiliuo- 
šuoš daug kitų Vokietijos im
perijos karalių, prineų te ku
nigaikščių. Jie yra skaičiuje 
nukentėjusiųjų dėl karės, 
jei tie valdovai ir Msokie 

princai; išliks gyvi, tai kaip jie 
veteis! Teisybė, tūli suspės 
pasprukti, su plūgais užrube- 
žin.ir galis pusėtinai gyventi. 
Bet kas bus su tęis, kurie liks 

■ be nieko, arbu su mažai ištek
liaus! .... .
i Pavargs iš, pradžios, bet il
gainiui, apsipras* Vpae neat- 
boa .TįoMerijųs ’įrin-.

> Kaip, jie gaW^yerštis^ tat 
galime, mąl^ti?iBto, kaip gy
vena, BQrtugalįjQŠ.'exrkaialius 
Manuel. . ' '

Manuel; užėmę r Portugalijos 
sostą po užmušimo jo tėvd-ka- 
raįiaUS te brolio. JisaiJaikėsi 
du metu, Jo netaupumas, lė
bavimai, baliavojimai Pary
žiuje supykino žmones. Jis bu
vo išvytas iš savo šalies. Nie
ko su savimi neturėjo, kaip tik 
drabužius, kuriais buvo apste 
vilkęs. Bet jį šelpė visokie ki
tų šalių karaliai ir princai.

Ta parama, vienok, Ms ma
žėjo. , .

Dar 1908 metais jis vedė 
princesą Augustiną Viktoriją 
iš Hohenzbllemų namo* Tai bu
vo giminaitė Vokietijos ex-kai- 
zerio* Juodu apsigyveno Aų* 
glijoj. B paSogos ($200.000) 
pnsipirkp aria žondoku gražią 
farmpkę'iš 10 akrų, Pasoga 
greit sutirpo. Atsirado riesta
me padėjime. O čia atėjo ka
rėslaikai. - Reikėjo manytis. 
Ir ką-gi. Davė sau rodą. Pra
džioj jie laikė^ naminių *gyvu- 
Mų, . ktdpb tetemą. Bei daly
kams blogėjant pamatė, kad 
reikia liuobti gyvulius te dar- 
žuą ue kad Žaidžiu^ ^et kad 
padaryti pragyvenimąte Dir- 
mas jų išbandymas ŪkininkiŠ- 
ko fftyabhnn bu-
vo tąsi km partisnrs Kartą

keletą vištų po SOc. ant svaro.
Tuomet jie Msiškai atsidavė 

ūkininkavimui. Reikia tą ate 
minti, kadi etekaraliaus žmona 
buvo voldetė. O Vokiečiai yra 
labai praktiški žmonės.. Pas 
juos ne taip, kąip pas kokius 
tuščiagarbius lenkus. Pas vo
kiečius ir didikai'moka ūkius, 
vesti, visokius darbus atlikti, 
,o didikės viską žino apie pa
vyzdingą gaspadiniavimą*

Mmėtpji ęx-kąrąlięne sū di
deliu-pamėgimu te pasisekimu 
augina žąsis.. Ji iš mažatvės 
buvo pripratus prie įsąsų, ku
rių dang buvo apie tąvarūmus. 
Jji žinojo, kaip Žąsis prūduose 
pigiai išmaitinti.

Toliau abu labai mėgsta au
ginti triuškiūs. Iš jų daro ne
mažą. pelną. Daržovių te-gi 
apsčiai augina. Turi užtekti
nai ne tik sau, bet .ir pardari- 
mtiĮ. . ■

Toks, jų gyvenimas padarė į 
abu nepaprastą permainų Kuo
met jiedu dar turėjo višoko ap- 
ščiai, tąįjarpe judMęjų nebuvo 
surikimo. Ji buvo net pabėgus 
nuo savo vyro. Bet tėvas prte 
vertė grįžti. * / *' ■

Kuomet biednystė pabarški
no į duris,, kuomet- prisiėjo. 

»dirbti prakaitą liejant, tai yte 
pokios priekabės išnyko, kivir- 
čiai aptilo. Biednystė ir rūpes
tis/suartino juodu. Atsirado
tikra meilėj

Ypatingas apsireiškimas* Y- 
rą žmonių sakomu: biednyste 
pro duris — meilė pro langą. 
O^paskaraliųs te di.<rikutemat 
Msai antraip dedasi. u MB|| 

■ Keletą metų atgal jiedu su 
pavydu žiūrėjo į, turtingus, yi- 
soko pilnus princus te kuni
gaikščius. Dabarjiedubę abe
jones Šypsosi iš jų likimo* Me
du dabar žtoo, ką rię valdovai 
te princai jaųčią^tet koktos 
Šmėklos jiems vmdenast Ži
nomą jiedu nepavydėtų’ užuo
jautos žodį jiems tarti ir patar
ti,’ kmp pradėri įtouįą gyyeūte 
mą. ■ ‘ ■

Tie princai te ktmigMk^d 
netekę Msųgėi 
ūririM, 
tugąlijoa

BBT1AI *
MNtaMSB,V.Y. 

wAMJh£t»fa»fad ąnto taiką. 
' <ta' - Mffn

nuti9QKBKw JrySHfc$i*
kM* Mtairifelą taMrtafcti 

W dal r sartotane n? 
'BeūtodMgu* 
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WESTTIEW, MASS. J 

v* ■ Padarys kas reikią.
Jeigu norite sužinoti kur lie

tuviai su mažu išimtinu nuo
šimčiu geriausią myli Bažny
čią, saVo- Tikėjimą..ir JLįetuyą 
Tėvynę, atsilankyki! IVestfiel- 
dan, o pamatysite. Kad myli 
Bažnyčią ir Tikėjimą'parodo 
tas, kadi jie čia trumpu laiku 
pastate gražią bažnyčią, visą 
išrėdė ir net varpus dabar in
dė jo, tą bažnyčią toliaus gra
žiai užlaiko te ją lanko. Kad 
myli Tėvynę, tiri parodo pas- 
kiausieji atsitikimai. O taiy- 
ra taip: Kuomet Tautos Fon
das paskyrė šiai kolidnijai į 
kalėdinį fondą surinkti $200, 
tuoj visi sujudo, reikalingos 
sumos užtikrinimas buvo aiš
kus. Bet kares užsibaigimaš 
ir laikraščių nurodymai, kad 
taikęs kongresui pasidėjus rei
kės teiiętįriątos ten dalyvau
tų o bę pinigų prastus būtų 
dalyvavimas, gi atstovai Švei- 
carijoję praneša, kadftam tik
slui Amerikos lieturiąi turės 
sudėti mažiausia $200,000.00, 
■Westfieldo. ' liętuMai "be jokių 
raginimų ir laukimų tuojaus 
nutarė’ ne -tik kalėdinį tondą 
pripildyti, bet ir aną reikaluigą 
pinigų ęūmą kartu pagaminti. 
Kadangi sulig lietuMų skąite 
liaųs Amerikoje,/' "SVestfieldio 
mažai kolionijąi, susidedančiai 
ik apie 6Q0 dūšių arba 300 su
augusių, išpultų prie kalėdinio 
fondo pridėti Adar kitą tiek ai 
biskį daugiau, nutarta tas vis
kas atlikti. Griebtasi, tuoj už 
darbo. Šy. Kazimiero draugi
ją vienbalsiai, tik Menas su- 
paliokėjęs lietuMs priešinosi, 
nutarė paskirti Tautos reika
lams $100.00* / Auka nemaža 
atsižiūrint į mirtis ir ligas, ku
rios tą draugiją nuvargino pa- 
skutiniuoju-laiku Vyčių mą? 
ža kuopelė neturėdama ^savo 
kasoje anei sulūžusio cento uu- 
tarė patįs nariai liuesai šujė- 
>ti; na ir pasipylė tuojaus .pen
kinės, tridolerines, dvidoleri- 
nės ir kurį koks dolerukas. Ne
gana tos visi lieturiąi yra pa- 
steižą dėti-dar ne.tįk po dolerį, 

bet po-/kelis; jų sutraukimui 
krūvon, išrinkta 16 rinkikų, ku- 
rię atliks,.tą garbingą- darbą. 
Kad paskubinus pinigų rinki
mą nutarta Laisves Savaitę da
ryti ankšciąus, būtent Lapkri
čio 17-23. Viskas einą,puikiai. 
Išsyk atrodo kadi ir kalėdinis 
ir kongresinis fondas bus leng
vai pripiljytas. .Tai kūr pasi
rodo tikra Tėvynes meile te jos 
reikalų atjautimas. Garbė 
Westfieldiečįams! Jie ką su- 
imano tą ir padaro. Beabejo- 
nęs yrą ir pas mūs keletas pą- 
lįoįdškais pelėsiais apžėlusių, 
kurieTėvynės reikalų nęątjau- 
Čia ; arba tokie, kurių Dievas 
degtinės aralaus butelis^ jiems' 
jtik rūpi gerti daugiau nięko. 
įZ’aįkSČiojąyi vėžiriparaudęsu 
pamęlyriąvuąiomis nosimis, ap
driskę, pusiau neėdę. Jiems 
nei Bažnyčios nei Tėvynes iie- 
reiįtią* Bęt tokie tai reteny
bė, ; jų mažai yi!a, ant pirštų 
galima sūskaityti ir tai dar rie- 
tos bus; f ūštategi paprastai į 
tokius nė neatkreipiama aty- 
dos, tai mėšlų krūvos, nuo ku
rių kiekrienas privalo, lenktis, 
Šitas paskutirišTėvynės gelbė
jimas buą’įyotimu ir' pana- 
•štema rirĮ&Uams įįb jie "ga- 
» prią^Oėtuvoii, 
atateakyi Tėvynę 
būna TMumteta*
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Moterų veikimas*

Labai, malonu pranešti apie 
Moterų Sąjungos 43. kp, veiki
mą Tas veikimas dėl epidemi- 
josturėjo būti sutrukdytas,bet 
narių energija nei kiek nenu- 
pųolė. • ' . ‘
' * Buvo rengiamasi prie pra- 
mogos ant lapkričio 28 (Padė- 
konės Dienos) f“ būvą mokina
mas! veikalas lošti. Bet aktorė 
susirgo ir sutrukdė darbą Tai 
teatras bus atidėtas. _ Lapkri
čio 7 d. laikytame susirinkime 
nutarta turėti prakalbas 24 d. 
šio mėnesio. ' ‘ ,
* Veik nebūna susirinkimo, 
kad neprisirasytų naujų narių. 
Ųžpereitame susirinkime pri- 
siraše Veronįką Ąkuniutė, o 
pereitame * Zuzana Vadvilari- 
čienė. Pastarasis susirinkimas 
buvo labai rimtas ir daug svar
bių reikalų nutarei Iš. sąjąn- 
giečių sirgo tik Eva Sidlevi- 
eienė ir Magdalena Ambruzie- 
nė. Jos pasveiko Ir epidemija 
jau išsinešė iš musų padangės. 

/ Mergele.

v Visi skaity
toją! patapkite' budintojais 
imtegOĮų* rągiųtojaisįrie au
kų; aiškintojais apie .momento 
svarbą. "■ ' '" / ’ K

Čionais būreljs lietuvių suta- 
rė maršuotųlapkr. 11 d. sykiu 
su kitomis tautomis ir tam tik
slui sudėjo keletą diolerių, jku-j 
rių didesnė pusė atliko, tai y- 
ra^$P.5O ir"tie pinigai buvo 
skiriami Msokiemė dalykams, 
bet jĮHųigąi" buvo'sudėti pas 
Saugiausią žmogų B. BuŠkų ir 
įjisM’paiakė:“Vyraiskirkimė 
tautos reikaalms.” Visi prita- 
r§. paskirti T. fe ’ Pinigai ta
po priduoti peDanaičiui. Pri
duota $<50. žinomą dabar HL

*».

pasakytai daug. Maršavo ri- ' 
si mietso darbininkai, klerkos,- 
gaisrininkai su visais apara-* 
tais,, vįsokięs amerikoniškos 
organizacijos,/stodentai; karei- - 
riai. ’ Šie riši ėjo priešakyje. 
Lietuviams pavesta pirmą rie
tą po, jų. ^Lietuvius sekė žy
dai ir kitoą tautos. / Lieturiąi. 
turėjo savo vėliavas ir iškabas 
su žodžiais “Lithuaniaiiš of 
Cambridge*” Lieturiąi puikiai . 
pasirodė* Visi stebėjosi te pa- 4 
1^ džiaugėsi.

Lenkų nebuvo. * Sako, kad" * • 
jie rengėsi ir ^prirengė iškabas 
su žodžiais “Polės and Lithū- 
nians” ar “Polish Lithų- , 
anians. ’ ’ Vienu žodžiu jie no? / 
rėjo pavergti lietųrius, Bet bu? • r 
vo lietuvių: smarkiai užprotes
tuota, pranešta valdžiai te 
jięins neleista savintis, tą, ko ’ 
neturi. Tai paliokai užsikar- 
ščiąvę riąąi nepasirodė. * • •

Vakųrfe bažnytinėj salėj- bu-~.. 
va prakalbos. Kalbėjo Mėtos \ 
klebonas, Pr. Gudas ir A. Knei- 
žis. Buvo kalbėtą apie Lietu
vos reikalus ir nųrodytąį jog 
ąiitokrątįją /,sutremta ir kare 
laimėta labiausia katalikų pas- < 
tangomis. Buvo taip išrcmMa, 
jog risi suprato ir dabar -risi 
žino kaip neteisingi Ir kvaili 
yrą bedievių t prikaiŠįojįmri, 
būk katalikai pirmoje .vietoje 
tikybą statydami negali būti ■ 
ištikimi saliai ir tėvynei. Be to 
suprato risi bedievių ir socija
listų niekšiškas kalbas, būk ka
talikai štoM.' už ^autokratiją,, 
kąizerizmą ir monarchizmą. 

■' Galop buvo kolekta. Surink
ta $133 su centais. Klebonas 
paaiškino, jog iki $500, ka* : 
ižuos . Tautos Fondas paskyrė 
mums čia surinktį’ bereikia tik. 
$120 su centais.. Bet pasakė, 
kad tais penkiais šimtais ne
galima apsistoti* Sakė reikia 
ta suma patrigubinti.

Pramoga.
» - ,

Dabar Čia uoliai rengiamasi 
prie didžiulės pramogos Pądė- 
konės Dienoje. Pramoga pra
sidės pb-pietų. Bus valgią blm- 
vių gėrimų ir didžiausias prog
ramas. ■ Visas pelnas’ Tautos 
Fondui 'te 
/ Valio! Cambridgelo lietu
viai katalikai.

- *

BRĄDLEY, OHIO. 
Pradesveikti.

Čia yra. maža lietuvių koto- . 
mja. Iš čia žinių į laikraščius 
nepatekdavo. Bet dabar, keti 
name. sujusti. Būtų geistina, 
kad veiklių lietuvių ątvaMtio* 
tą nes yra gerų darbų. Ka
syklose dirbamą gerai.

v Lietuviai gerai rėmė Laisvės 
paskolą. Pirko bondsus Šie 
Betariau ■ » * r :

Po $100 — J. Šaučiuną E 
Amžius, .X Kazlauskas,J. Ai- 
dūkas, Antenas Miia&ną.

Po*50—K. SiuttiuB,J. J*/ 
kutini X Jateevi^ną, Jonas 
Lisiokis, J. Tamošiūnas, Jun* 1 
gis TananeviČiuą K.BirtMą 
P. Selinki* i

■ * « M. »

t

biųtinomapa* M ’.t&ėa teisę išbąlanti it fe-lito buvū mStaūg^ Pria dr-iois 
Banaičio $9.B. ■ moterėlė.
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kaip anas Por-l<r »ą M M m moterėlė.
1M.Ū. JtapkriČ to 3 <L tąkart C. U.
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!■ T. Fondo 58, sk, kuris dar- 
buojasį Šioj kolonijoj pastaruo
ju laiku uoliąiruošiasi prie 
Laisvės Savaitės, kuri įvykst

Ūžtos kolonios. lietuviams skir
tą sudėti $500.00 svąrbięms 

\ Lietuvos reikalams, Tam tiks- 
iui jau paskyrę auhp sękan- 
-Čids katalikiškos dr-jos — Bv. 
Pranciškaus pašalp. dr-ja $100, 

• Šv. Kaz. pašalp, dr-ja $1.0, Š.
; L. R. K. A. 116 kp. $35,00, L, 

D. S. 28 kp. $5.00. ,
Geistiną, kad ir Irites dir-jos 

pasektų pastarųjų pavyzdį.
■ * Ne vien tik dr-joms turi tū- 
įėti laisve,. bęt visiems lietu- 

, . viaiųs.. Tad neatsidekime vien
4 tik ant dr-jų. Sujuskime visi. 

Ypatingai šioje svarbiojo va-.
• landoje, < kada turime progą iš
traukti savo tėvynę, iš priešo. 
/ Tiesa, Ney Haveniečiai ne-

*----- ta atsilikę Liet. Laisvės reika- 
----- 4uosertečiaus4ar-nepa^odėpil- 
.. . taai savo tautišką Susipratimą.

I^^^^Tbdel /’viįnūhetoj . savaitėj, 
mos kolonijos lietuviai turės 

..... ..  progą pasirodyti kuom tikrai 
\ yra ir ant kiek‘ supranta ir 

brangina Lietuvos iteįrigul- 
mybę.

Aukos bus renkamos ir per 
. atubas. Aukautojams patar
nauti apsiėmė šios ypatos — 
V/ Veličkiš, A. Tamulevičius, 
M. Baranauskas, P.< Greičius, 
J. Ūsorius, A. Diržius, M. Ku
činskaitė, O.‘ Paleskiutė, I. Čes
nulevičiūtė, O. Grigiutė, A. 
Grigiutė, K. Pauliukaitis, P.

_ M. Stamavičius ir P. O. Dob- 
rovolskienė.

Programas Laisvės Savaitei
* ' bus sekamas — Nedėlioj, 24 d.

lapkr. bus perstatytas trumpas 
veikalas/ Sulig naujausios ma
dos’’ ir prakalbos. Kalbės 
vietos vargonininkas p.^ J.
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..MAUTA1!

■■imin>Airry» KAMTVnT
, Lietuviai kareiviai huąuskur1* 

vilkų knygų ir laikraščių pr . 
pratę- Jiems nepasigaRėkite užrašyti “Darbiniu- T 
ką** ir nnj^kti gėrųknyguSų iš “jtobinmka** kny*

■ gynoirpąriųsti ant Kalėdųdovanoms. v 
Ar reikia geresnės irnaudįngesnės įoyanėlėS, kaip 
laikraštis 
fyje aaujrjfrvą g^ąusitun draugiu užrašyk.

“DABBININKAĖ.”
242 W. BroMiray, z So. Boston, Mass.
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koncertąs ir 1
gią šv. Kąąim. pąhp/ąhoęąs. 
Ugbdgoje savaitės, nedėlioj, 1 
d. grjioMio bus-teatras, damos 
ir prakalbos* Kalbės Liet. Brf. 
Biuro sek*, p. čes^įlią ir

D»- D, . '
/Kadangi nunėtę vakaru 

programai bus turiningi su in- 
dbmiomis prakalbomis, tai gei
stiną, kad visi lietuviai lanky
tųsi.

v -- M,

dar; po visa šalį.
Šimtai, jbnĄįžji bU-
vę ^ąli^ti tos baisios epidemi
jos ir daug tūkstančių mirė.

Mes viHmės, kad moksl o Vy
rai ir medicinos žinovai 
kokį nors tikrų Vaistą prie* is
panišką influenzą, o kol kas tai 
mė» turima bandyti jos išvengi 
tiŠitokįaUMdidB: f
t 4

Mes turime vengti minių, 
saugotis kiaurapučių, perriŠal- 
dimų, staigiųpermainųtempe- 
ratūroje ir gargalmoti gerklę 
borakame rūgštim du kariu 
dienoje* Bot svarbiąuma> tąi 
turime saugoti vidurius ir žiū
rėti, kad jie gerai veiktų, nes 
kuomet1 viduriai iŠeina iš vėžių, 
tai musų kraujas tąip-gi užsi
kemša ir tuomet kraujas nega- 
limusjš^elbetinuotų pavojin
gų perų ispaniškos influenzoe’

Mes žinome, jo^ perų tos in- 
fluenzoš yrą visur ore. Taip 
yrą todėl kad yra daug ser- 
gančių žmonių; mes žinome, 
kad to ji liga yra labai limpan
ti ir kad Takiausi# limpa prie 
tų, kurie yra linkę persišal
dyti. Todėl jei mūsų virŠkuri^ 
mo sistema ir kraujas yrą už
teršti, tai me^tUomiesame pri
rengę dirVą influenzaį. ' 
' Idant savo milvą užlaikyti 

normaliame stovyje, tai hera 
geresnio vaisto per garsias 
Partolps kendes, kurios išvalo 
kraują ir įščystija vidurius. Su
valgyk 2-3 kendes prieš einant 
gulti ir jos sugrąžįs jūsų siste- 
iną į normalį stovį ir reguliuos 
jūsų virškinimą greičiausiu ir 
Vikriausiu būdu. •' -

Dėželė Partolos $1.00, 6 dė
želės $5.00. Kiekviename na
me ir kiekvienoj šeimynoj tu
ri būti Partolos. dėžė, kurį už
laikys jus geroje sveikatoje ir 
išgelbės nuo ligos. 1

Kreipkis asmeniškai arbai 
krasa tiesiog šiuo adresu: Ap- 

• Šimutis iš Brooklyn, N. Y. J vakarienės. Turbūt ir šįmet ne- teka Partosa, 160 — 2-nd Avė., 
Taip-gi bus ir dainų. Gi ket- pasiduos. Dep. L." 3, New York, N. Y.

HARRISON-KEARNEY, N. J.
Šib miesto lietuviai perlęidę 

ėjndėmiĮų įmesi darbo, pir
miausia sujudo vyčiai ir Biru- 
tėsbažnytiuis choras. Taip-gi 
T. F. skyrius. Laikytuose su- 
sirinkimuose nutarė ’visi išvie- 
no apvaikščioti suiŠkilme Ka- 

* talikų Spaudos Savaitę. Nėra 
abejones, kad ir kitos prisidės 
prie to prakilnaus darbo, kaip 
tai: SLRKA. kp. ir šv. Juoza
po dr-ja. Dienos jau yra pas- 
'k5^š^a^tičw~23Yf"24J/KaT- 
bėtojus taip-gi jau turi. Su- 
batoje 23 d. lapkr. kalbės p. Ši
mutis ii dar prie to bus puikus 
programas, kurį išpildys ma
žų vaikų choras susidedantis iš 
70 vaikučių, vedamas varg. p. 
V'. Sereikos. Pirmų kartu teks 
matyti Harrisono-Kearney lie
tuviams tokį didelį chorą. Ne
dėlioję 24 d. lapkr. kalbės p. J. 
Kaupas ir Birutės bažnytinis 
choras išpildys programą.Taip- 
gi ir ant toliau lietuviai kata
likai pienuoja dirbti dėl labo 
tėvynės Lietuvos ir labo baž- 
nyčiosr

Moterys ir-gi nesnaudžia. 3 
d. lapkr, laikytame susirinkime 
nutarė iškelti vakarienę šios a- 
pielinkės lietuviams ir pelnas 
bus skiriamas amt bažnyčios 
naudos. Linkėtina gerų pasek
mių. Pernai tos moterys , pel- 
nijo parapijai $400 ant vienos

>

HHŲ!
ndžia, kad neturi lietu- 

ių prie kurių buvo labai pri^

•*

us
FARMOS

Mes turim daugelį namų, farmų, lotų it biznių I 
•'ant greito pardavimo arba^išmainymo. Daugybe | 
savininkų naiųų, faimų arba biznių yra priversti į 
parduoti greitai už bile kokią prekę Ir . todėl mes | 
spausdiname didelį katalogą pigių Namų ir Farmų. . | 
Kuriuos galima pirkti pusdykiai užtai, kad saVinin- ' | 
kai įvairių priežasčių deleį yra priversti parduoti j 

t greitąi. : Tėmykite^mūsų garsinimus; kožno “Dar- \ 
SS bininko” numery bus keli nauji adresai garsinami iš ‘ i 

mūsų Pigių Namų ir Farmų Katalogo. " i
Sg - * • i . ■ ' ■ j
KSE . ■■h./m ■.■■m. į -» I
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Vlliavož ir karftnot Draugijų; vllUvog b 1
vairti UaklM: krirardo^ iarpoi, antapaudot, fiirftaĮČiąl 
dbPįvairių oygąnįža^jų į* Ddttbą riakĮ; 1

f kas tikorganizacijoms jeikaliiiga^pįgjai, greit ir’ su daįl«s7 j
. (artistiiku) gabumu. MM išę^b^itė yra ąeniaūiU tw*‘ 1 

pą lietuvių Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas b* 
pripratimas jau užganėdino tūkstančiusdraugiją,

- . * Naujos organizacijos reikalaukite probų/ senos gi 
prisiąskit^ savo iehkįą arba Ša’rpą, o mes darbį ątliksime 

. pagal reikalavimą. / - 1 '•

16 Pleasant Str., ' Ląwrenęer Mass.
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Y AUKSINIAI LAIKRODŽIAI VISIŠKAI DYKAI
Y ‘ • sVeNčių IŠPARDAVIMAS.
♦>., ■RFPfįTDTVa m A tt WTTDT«.TKrriUrAa

; MODĖL 1.
X

<LUJL^I loraAU/IV MHAMi . -

NEGIRDĖTAS NOTIGTNIMAS; <
•5 * MRa -j -Jlpr

Visiškai dykai X 

anksti dengtas lab Jt 
Įžodis, deT vyrij ir Y 

-moterų,, gvartin- 
tuotas ant 25 me- Ą: 

• tų, dėl tu, kurie Y* 
perskaitys 81 ap-Y . 
garsinimą ikl ga- A 
liti -Ir pirks Grą-jL 
mafonų. ntto mu^ Y 
su, UŽ negirdėtai A 
nupigintą kainą18 X X 
priežasties D 1-Y 
džiaus f d Y 
i a p a r d a .vi-: A; 
m o pl’ r in Y 
8 v e n t 5 s.! 1 Y

vmi: -4 1..ĮĮ (y t \

® . - 13. 25 akrai geros žemes, namas su 7 kamba-
įU risis,,, gera kūtė ir malkinyčia; vištinyčia 100 pėdų; 
ffl aritiys, karve, kelios vištos; vežimai, mašina šįe- 
U| nui pjauti, mašina vištukams perėti — dėl 1500 ant 
SS sykio ir visi kiti įrankiai. Žemė guli nuolaidžiai 
§3 pietų-link.1 Arti prie karų, tik lį mylos iki dirb- . 
£3 tuvių, kur visados galima užsidirbti extra pinigų. 
gS Prekė $3.500,
» 14. Norwoodo Bargainas. Tik $2000 įmokėjus

galima papirkti Šiuos jhiikius namus,, kurie' atneša 
|§ raudos $2.100 ant metų/ _7Tnių metų senumo namas 

1 su elektrikos šviesa, labai geroj vietoj, su krautuvė- 
! mis, Nęjtabai kada pasitaiko tokie' pirkiniai su to- 

kiomis lengvomis išlygomis. Savininkas prisiims 
So.: Boston’e namą kaipo dalį įmokėjimo/ 

1 15-&-jų Šeimynų naujas namas Su elektrikos
k šviesa ir visais kitais naujausios mados įtaisymais, 
p Narnąs stovi ant kampo, augŠtoje vietoje- -netoli 

Uphams.Corner, Dorchester’y. Savininkas privers- 
taš ^va^udti į kitą Valstiją. Parduos tik už $7000.

- 16. Tik už $31400. galina papirkti šį 6, karnbą- 
” rių namą/su 15,000 pėdų žemės; Sodnas, vistinyčios' j 

ir kiaulininkas. Jį nusipirkus galima padaryti pui-.. I 
i hų pragyvenimą; Atsišaukite greitai nes turi būti ’ I 
1 - parduotas į dvi savaiti. ' ‘ I
1 17. 3-jų šeimynų 14 kambarių namas su gasais Į
i ir tojletais — rendos neša $480 į metus. Prekė $2900;

tik $500 įmokėti. * , \ ■
• 18.3-jų šeimynų namas su krautuvę, gasąis, toi-

letais ir pijazais, geroje vietoje ant West Fourth.■ - • . - ■ - - - - - -— • \

19. l®nos ar 2-jų šeimynų* namas sii garage dėl 
4-rių aųtbmobilių, geroje vietoje prie Broądvay, So. 
Bostone/ Savininkas perką f ąrmą ir priverstas par
duoti tik už $4200ir lengvomis išlygomis^ 

~ 20. 3-jų šeimynų namas su visais; patogumais ir ; 
piazais prie Thomas Park. Parsiduoda tik už.$5500.

21. Dėl dideles šeimynos su 10 -kambarių naįnąs^ 
su visais patogumais ir su gariniu šildytuvu, prie 
Thomas Park, Įmokėti tik $500, o likusieji rendo- 

■ ims išsimokės. • '
- 22./Naujas, su 5-kiais kambariais namas, garagę 

ir vištinyčiomis, 12,000 pėdų žemės, ShawsheenRi- 
* ver Parke, BiKerica. Artį prie dideles karų <jirb- 
' tuvėskur visuomet galiina gerai uždirbti. Tik $1500. 
: 23; 2-jų šeimynų su 2$ kambarių ir visais įtaisy

mais ir gdrinįų šildytuvu puikus mūrinis namas, 
City Poiht’e, So. Bostone turi būti greitai pardue- 
tas. Prekė $40|0. = ’ - ‘ \ •

. Žkfciąkambarių narnąs su gasais arti Broad- 
l wąy ir E Str., So. Bostone. Tik $600. . ,

25.3r jų šeimynų su gasąis ir toiletais puikus ha- 
mas, arti dešimtštorio. Rendos ateina į metus $442. 
Prekė’$330O. ‘ \ '

" . 26. 55 akrų farmą, lab'af,puiki žemė su luobo
mis: didteUs dėl dviejų šeimynų namas, geras tyąr?, 
tas ir kiti bųdinkai; puikus sodnas su visokiais vai-* 
simais medžiais,, 2 karvės,-1 arklys, 2 kiaulės, daug.

- vištų; visi padargai ir vežimai, l mylia į Štate Hos- 
I pital tewksbury; 19 mylių nuo Boston’o. Turi būtį • 

greitai parduotas. Prekė $4500.
' ■* -' ’■
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Šautis ir T. Fondo sekr. p. L. f
• šimuti r iš Brooklvn.. N. Y.»

Taip-gi bus ir dainų. Gi ket- pasiduos.

Aukas siųskit į Alfred L.Aiker, Treasurer, caro NątionSlSbawmut 
Bank, Bostonu ,

PARODA KARiS LIEKANŲ-BACON’SKRAUTUYfcJU 
ĮŽANGAVELTUI.

■R***

GĮtUMM/ B. Wfc

□m ___ _
sHl St., So. Boston’e. Parsiduos' už $3.500. \ ajj . v • .
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Kaip Jus Galite Pažvelgti Jam į Akis?

T
AS’ jūsų kaimynas vaikinas, kurs apleido savo patogius na

mus ir nuvažiavo gyventi Frahcijos ir Flandrijos purvuo- 
se. • - ■

Kurs atsižadėjo saugaus darbo, idant paaukuoti savo gyvastį ir kūną, 
idant apsaugoti jūsų darbą ir jūsų židinį!

Kaip jūs galite pažvelgti jam į akis! — į akis to. vaikino — nebent 
tu pakratęs jo ranką galėsi pasakyti: 7 •

* - »

“Aš negalėjau eiti kariauti, kaip tu, Jonai, bet aš 
tave rėmiau ir to neužmiršk, 
fctTie judomieji paveikslai, tos knygos} tie bolių lo
šimai, kuriuos tu taip mėgai, kuomet tu pasileis- 
dąvai žaisti, kad nubaidyti nuobodulį.X

* t Tie ‘didieji broliai ir sėsers’ 
sekretoriai, kurie jus linksmino 
ir užjausdavo, kuomet to jums 
labiausia reikėjo. Aš prigelbė- 
jau tų visų daiktų nupirkti ir 
šito neužmiršk.

“Ir žiūrėk Jonai, yra labai 
smagu, kad tu sugrįžai namo.”

Šitai, ką- tu norėsi pasakyti, 
kuomet tavo kaimynas sugrįš 
namo. \

It tai yra tas, ko tu negalėsi 
pasakyti, jei tu to" nedarysi ir 
neaukuosi kiekvieną dolerį, ku
rį tik išgali — todėl duok tuoj.

$250.000.000
TURI BŪT SUDĖTA.

Tą kctivą pinigu yra didžiausia žmo
nijos istorijoj; ji yra reikalinga tam, 
kad musų kareiviai ir jūreiviai gaiš
tų turėti per 1S1Š metęs

»■ - - * 
&JiQO pasilinksmini7iyo nąn»į.
.1.000 mytitį judamų ‘paveiksl'iį.įitmų 

100 periautių artintų.
3.6001 čtiętikOĄ direMtety 
3i560 ^nvgyfttį, J5JO>QO.OOQ ImiMfa / 

.. did^j^ lįrpĮijį s&lėrGtofitĮĮ;

Aukaudamas Šitiems septyniems- rel- 
kalanjs iškąrto, tai iŠkaSčlai it pas-, 
ta'ngds bus sučSdytos S^Slij kitų kam- ' 
panijų. /'■**.

Jus skolinote pinigus,. idant apru-. 
pinti fiziSkus reikalus kareivių. Da
bar duok — ir‘padvigubink tą, ką 
pirma davei — Idant užlaikyti gerą 
upę, kuris laimi kares.

Musų Pigių Namų ir Farmų Katalogas ir Nau
jų Metų Kalendorius bus dykai visiems, kurie ieško- 

. te pirkti namų, faimų, . litų dr biznių. Todėl visi 
biednf ir bagoti', darbininkai ir biznieriai, malonė- , 
kįte uŽmU į triūsų pirmutinę Ir didžiausių Agentūrų . ’ 
ių priimti musų dovaną dykai, kurią mes suteiksim 
visiems kas. tik atsilankisį mūsų Agentūrą/

315Bro>dway

Peržturčk mu-Y 
stj kalnas patą Y 
atsargiai Ir ga- 
Ksj spręsti,kad 
musu kainos y- Y 
ra žemiausios •■A 
negu kad, Jus JL 
matGtčkurplr- 
tolaus, * A 

'• Gramofonai* T 
pąrodytl ant Y’ 

- paveikribU^IjA 
yra padaryti 18 X 
gražiausio Ar-Y 

( žuollnlo arba A 
Ra u d, O Ji; X 

. medžio, vi s o s Y 
stipriausios da-Y v 
lys yra gražiaiĄ

I Ir patenkinau- Y ■* 
člainlkel luotas, Y 

£ -rlr negali būt A 
sugadytos ktio-jT 

jnet griežiama, Y 
— ir balsas 
dyėinus yra u-A 
nlversalčff sI&Y 
temps, kurlrel-♦>

galima griežti su viso-.JL ; 
isdlrDystSg rekordomls, Y 

kaip tai VIctor, Columbla.'Y 
Pathe, Edlson, Emmerson, ėtc. A 
ir kalnos žiūrint didumui ir i 
rūšies, paslrinklniul jos^yra Y 
visos geros. Balsas vlgį & 
gramąfonij aižkus ir gražus, JT 

( Ir--gaji,bųt nustatomas taip,Y
. kad galima griežti daug gar-y 

Z • siaus/ greičiaus arba palėn?.3L 
b. " prfeltaikąnt kaip ktausj-Y - 
■ tojai n$gsta.r Y .

lAų Gramafonas kaip riO-*^ 
delio 1, Ąržuolinlo arba Bau-Y 
donmedžlo, p colių aug8tumo, Y 
13 colių pločio, ir I3.collų gy- A 
lio, parsiduoda kitur už ?2O.-Y 
00 ir dauginus,męs par- Y-• 
duosime tik už

B) Gramafonaa kalp modė-"Y 
no ar Raudėni- ^
medžio 9 colių augščio, 15% Y 
colis ,plo(3a ir 18 colis gylibį Y 
reguliaria kajna apie $30.00, A 
— męs parduosime tik? už Y

2A) . Gramafonas kaip mo- Y 
delio 2, su gražiu dangčiu IrY 
pagrąžintu, raštelio priekiu. Y- 
priklijuoto gero Šilko, Aržuo* & 
llhid ar Raudonmedžio, 12ėd* X 

. IŽU ttugSčIo^mįi
Ir ėoliu Kylio, parslduch Y 
du kitur* už $35.00 Ir dauglaus, X 
mes parduoslme .tik už $24.95 Y 

Bį Brąmąfonas kaip, mode- Y 
lio. 2į su grožiu dangčiu ir pa* & 
.gražintu rustello priekiu, pri- 
klijuotįa gero Šilko, Aržuollnlo ? 

nr Raudonmedžio ISįS^eoliu augSčlo, 18 coliu pločio ir 20 collu fcr- '<
• lio, parsiduoda kitur po $50.00 ir daugiaus, meė paTduosfme tik <

► už ,a..«., i.,,*, ...... $29,95‘-
a 3AJ Gražiausias, kabinetas Gramafonas ,kajp modelio 8,. Aržuo— 1

linio ar Raudonmedžior‘32 colių augščlo, 15 colių pločio iį18*4 co- <
► irų gyllq, Wsiduo<bt kitur dt $50,00 . ir daugiaus,įneš pardtm-

B) Drainafonas kaip modelio 3t. Aržuolinio ar Raudonmedžio 36 t 
colių augiM colių pjWi> h ogių gylio, pa juidupdą kitui* j 
už $0O4)Obdaugiąužt mėėpėduosime tik už

Mm taip-gi turimo daug brangesnių Gramafonų, ir tie. . kurie i 
X pnttauė daftihulibhtfiĮnąėijų, Nftg MėM sutoikšime itižkąls.

Pąšhiaudėk m*^lu PMluiųtmu, . y , - > d
__ .Mot dųodaino'4Jmūii kainas perpu* uuniąlinta^ Ir iklo to prie 
X kiekvieno Gramafono mes duosime visiškai dykai paauksuotų lūik^ 

rodeilr gvarantuotų ant 25 metų, už Mirl JUS uŽmokStumSte mą- 
žlauriali^OO, • .? . ' ‘

Muziką labai tinka, ir kuomet Jus sugrįžtate it darbo nuvar- 4 
gų h nervuotl, vietoje pnaWw>ti nulludlniul, arba malonumų 
kur nors kitur Jua ahleedt eplinkni Ir turėsite tikriausių melo* ’ 
pumų kisŪtaiuiusttpa ^rainafonoi t

ilk pamąstyk pirkdamas Kuteliai tikriausi melo* <
numų sau, savo moteriai ir. iaeo brangiems valkams, *?- ypatingai 
dabar prie*‘ 

Užsisakydami gramnfong Įdėkite tik M00» kitus etmoNsl < 
kuomet Gtkmafcma* ir laikrodis bus ptisbt«M i Ju«U namus.

Užsisakydamas Gramaioag meldžiam* rąžyti aUkial kuri Cka* 1 
; hmfoug ' 1

F AN-AM1BI0 AM RKRORTRR^ ' ' ' 1
. . (MlOAąp, JI*. J

MODEL 8. ■«. 1
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s žinios.
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i mrrgTA FJLMMTl.
| Viri žino, jotf Si* rittritį 

| paribaigia panedėlyje pradžias 
aufaį rinkimas po Tują Ameri
ką ' Tos aukos W wvartotoa 
Suv. ValstijTį kareiviam* aprfi- 
pinti ^aririria reikalais.
/ Lietuviij’kareivių Suv. W«* 

....‘j; __ /
musij ge- 

riatiri$ .jawdkai#ii.
ko3 dt eis: kaip Mietas tari* 
vianiį taip ir mūsiį broliams 
jaunikaičiams. Lietuviai ne- 
žykštaudami privalo, remti M- 
tą piniginį ofensyvą. Kare pa
sibaigė, bet demobilizacija n,e^ 
greit teprasides ir kar eiviiį rer- 
kalai po senovei lieka.

Iškilmes bažnyčioj. Ateinan
čią nedelią šv, Petro bažnyčio
je tuoj po sumai bus iškilmes 
su giedojimu “Te Deum?’ Ši- 

' tos išldhnes bus iš priežasties 
kares pasibaigimo.

| Laikraščiai pakelė kainas. 

./ Bostono laikraščiai nuo 15 d- 
/ i. m. pakelia kainas! Šiolriij 

dienų, numeriai bus po 2e., o 
nedėliniai po 6e, Jau nuo se- 

' V niau Transeript parsidavinejo 
po 3 c., o rytinis Globė po 2c. 
Dabar pakelė ir tie, kurių Gen
tinės buvo kainos.

į-:id

Mm ir gi patartam nuripiriki Kalėdom* dovanOte 
iž “Darbininko” krautuvė* S laikfy kad gavus to- 
kiąs, kokiąrrikfc.

DuMGAvmUhI

DnAR i*

Įfljr ■ t‘......................  . - -
PgJ jtfą; armijoj yrei/apie JO 

r 
n

> SUSIRINKIMAS.

Lietuvos Dukterą Draugija 
po globa Motinos Švč. turėjo 

- savo mėnesinį susirinkimą lap
kričio 12 d. Tarpe kitą svar
bią nutarimą yra rengti balią 
ant lapkričio 27 d. prieš’ pat 
Padėkavonės dieną. Taipogi 
apkalbėta apie mirusią narę a. 

k a. M. Jocienę. Ji palaidota 
lapkričio 13 d. Ši draugija y- 

f ra viena iš didžiąją moterą
. draugiją. Geistina, kad visos

Sol Bostono moterįs ir mergi
nos prisirašytą prie taip pra-

/■ r^Mrilnios draugijos.

t?
I i 'Gavo žinią. Per Amerikos 
f F Raudonąjį Kryžią p. ĮĮ\ Vira- 
f f kas, LDS. centro pirm., gavo 
į šitokią žinią iš Lietuvos: 

f ' I

į

* ■ '
*

A

žinią iš Lietuvos: 
“Tamstos žmona Marijona yi- 
rakiene, kartu vaikai yra svei
ki ir tebgyvena Seredžiuje, 
Raseinią pav., Velionos pači 
Aleksandra mirė (sūnus 14 me
tą). Jie siunčia širdingiausius 
linkėjimus.”

r SUGRĄŽINKITE QUEST- 
IONNAIRE’US.

Užsiregistravusieji . vyrai 
tarp 36 ir 45 metą amžiaus ir 
gavusieji ‘Questionnairė’us tu
ri sugrąžinti į boardius tuščius, 
nepripildytus. Taip paskelbta 
Mashingtone.

i Ą. L. KAREIVIŲ GLOBOJI- 
K-- ’ MO TIP ATM1T.TAR RTT_
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Tfj| nMl - |f - *-l *■ P<wmiihM8 aw*iMDęxu, 
Mdų DMiNultrAM DĖMIAU- 
SI KALtDŲ UPARDAVJM4. 
ir tautų femlati*!** kaino* y- 

. tikrai nepaprasto*.
Jm nu*t»teWtate pati* *ao- 

r xnet perskaitykite Mf ap<anri- 
r nitai Ir sulyginsite tateų tad- 

na* ta kitų kainomis.
UM te Mahtel Laikrodi 10^4 

» eolių augMČIo, 16U eilių Ilgio, 
raudonai padabinti apvadai, 
lšpleMtfur virifat. Ir apačia, E- 
gyptllkal galiai užbaigti tar

pą^ gttagtf aM Hekvleno* patėtf sų pųHtfautią papWte papuošto viršuj ta 
> piiikiąųslomft broitalnlo metalo kojtfltgmlt Ir pagražtatomlt ąnt fetekvlėiidt 

pusės ramtanomit, pirmos rūšies mediniu baksclju tikrai gerų kabinetu, mei
striškais gabumais išpaliavotas per kelius tykiu* geriausia paliava koki yra 
duodama dėt kiekvieno laikrodžio augŽČIauslos kainos, gražiausio kaulo cl- 

. fėfcbląfog; .ririhst gaubtas Stora ttljdų, 8 dfefių^ maita vųtandat kaip kafed* 
rote varpų! ir pasų vataųdo* kaip ant tatmlų varpelio. R koilmnnų laikrodi* 
ir kaipo pirmoši rūšie* tikron vdrtčt. Jite noratita nfetair kkd aųiyriatm te 
tokių tarnų kalnų, kokių mes duodame. ši* vienas iž geriausia parduodamų 

, tarpPuttgičlauųlos rušfe* laikrodžių; z ' ' . .
^i^ės pųrdųošime Juo* tik už $9i75; . - t" ■ ' . ”

* Dabar jus matote, kad tai nepaprasta proga įgyti Už takius mažu*, pi
nigus tokį grąžų* AaujaųsLfr taip-pat gorų laiktodL -

Was Laikrodis tai pųlkiaūsfaa papuošalo* ųamuoat Ir talp-paft parodo vi
suomet laikų regulerlai. , ...

Buk pirmutinių to nepaprasta nuplginlmo pnslnaudotaju lr užsisakyk tų 
grožlausy£ taboi gerų laikrodį. $U užsakymų“jdšlę tik |2,0Q, o* kitus Ifimslusr 
užmokčsf kuomet gausi Laikrodį į savo namus. - . *?

' PAN-AMERICAN EKP0RTERS,
1152 Milwaxikee Avė., . Dept234, Chicago, UI.

■ DIDELSS DOVANOS “DARBUnNKO” 
SKAITYTOJAMS! ,

Mokinkis Angliškai Namie! Pllnas_ kursas angliškos kalbos 30 , ’ 
, lekcijų tildai $8.00 ir drauge aplaikys DYKA T visiems metalus 

DIDELj IR LABAI NAUDINGA DARBININKIŠKĄ LAIKRAŠTI 
“DARBININKĄ,” karia išeina 3 sykius savaltčje: utarninknls, ket- 

- vergais ir subatomls, Jėlgu norite greitai ir lengvai išmokti angliš
kai kalbčti, skaityti ir rašyti, tai mokinkitčs savo namuose iš mu
sų sutaisytų lekcijų. Jis yrą lengviausias, greičiausias ir tikriau- . 
slas būdas išmokti visų anglų kalbų namie. Jose ištarimas’ angliš
kų žodžių ir,vertimas lletuviškon kalbon yra paduota taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas išmoksta be vargo, Ant pabaigos 
kiekvienos lekcijos' yra užduotis, kurių mokinys išrašo ir piršius- 
čia mums dėl pataisymo. Mes pataisome ir sugrąžiname mokiniui. 
Naudokitės šiomis dovanomis.

Pinigus $8.00 siųskite Money Order arba registruotame laiške 
sekančiai':. , - .

S. r. TANIS,
; 736-738 West l8-th Str., Chicago, HL

aą {rantytąrąJ xwt
griite gauti Mebkią namtiate 
rrikaligą daiktą ir.nl labai 
pririjiriiM|įkidiMb Žtadnądiuri 
užmokant ant tykioj ir ant i£

U-

«

Lietuvių Rakandg Bendrovė, 
268 W. Broadwąy, 
So,Bo&ton,Mas8.

f TEISmaiAUJU » G> 
' ’ RTATTRTA T.TWFTTVTWA t' J

i Šiiti^iiūr£i^pW. tū di-~ 
j džiausią atida, -iieiiūriiit, aT 
! tie receptai LiatuToa ar Ama- 
! rikoa daktarą. Tai vienatį-' 

į į ir MaB8aehuaetta valstijoj. ; 
; ; Gyduolių galit gaut, kokios 
j tik pasaulyj yra vartojamoa. 
j Galit reikalaut per laiikus, o | 
j ; ai prisnjsiu per eipresą* •'
j r iTnT.iTTflTlg
i r • - .i

i Aptiekorius ir Savininkas 
;TelSo. Boston 21014 ir 21018. !
' 226 Broadway, kampas O 81* 
; SOUTH BOSTOM, MA88I.

ri

'r

iFAKMKAB MOBJMnj MII

■te Mot. tett totooūtte
■wwWt kute tfl* tertteTtem mokta-4 
tte *at fotefmfo. tteH. tad dtabta 
yru tatarrur te potattem T* tart* 
mokinti* taM kate volMtai taip te1 muta- 
Hnota Aljta uitlkrtDU, tad Kilto 
bvtt garota fotografei*, jetau torite p*- 
traukimų©rieto darbo. Noriktami»la- 
tomių intomaritetataptabta lataku, 1- 
dM*ml ui 8e. krano* k«klell žiuo ad- 
reattt ’ . ■

" Įr 3.. S r.sk'als, 
. (Hudson Stačio)

577 Hudson Ave„ ‘ RoChUiter, N,,
* ■ . . * - ' • . .

, . b**..tai..iU*„m—.v -'■■r

PaleŠkau ^eronlko* Varnaglrlutte 
Sutaiką gub. Man Išvažiuojant 8 
Worcesfter, Ma*«., tai ji gyveno ant 
Lafayette «fc, o dabar nežinau kur. 
Turiu labai svarbų reikalą.'1 Meldžiu, 
atsišaukti arba žinantieji pranefiti BItio . 

v/ ’• - -
. Mr,. jFrank Kavaiiauafcaa, 

m Ptott St., ' ‘ Merideuį Conn,
■ ; $ r/.f-. •• į‘r":7-

Paieškau dčdčs Prano Levananško lr 
pusbrolio Prano Vegneuo, abu įš Kau
no gub., Jurbarko miesteliu,.. .Trys 
metai atgnl gyveno Springfleld, Ill„ 
o dabar nežinau kur, jlA patys ar kas 
kitas praneškite šiuo adresuvr 

Anttaita ,yqrJWtečį ’ .
402 Bock st, Laporte, Ihd.

Popiete i iki*.. 
vakarais 6iki| 

6B6 Broadw»y, 80. Boston.

r

k.

* -

JUGU KIMOKI
Bite ntti, k»d ratam atrodytą 
gerai, tai nuripfal drukuojik 
, jD^ jjnWWwf
Kate potakolst ta tatadtfjr* krttal J 

Lletavų, rtakl* rąžyti daug įvairių laiš
kų ta gavmritan* lailkų bu* d&ug leng- 
vtauv penkattytl drukuotg.

: Tokta* mažtažtaB pirmiau* paduo
davo po 170.00, q dabar parduosime tik 
už $15.18. Kauptai* mašinėlė pridtal- 
me darkny^uu nurodymai* kaip dtab- 

PaMlnaudokite, proga, nei* visai aut 
trumpo laiko. Krelpkitta tieslog, ibiM- 
ktt artai r .

S. S POCIUS, 
m Maksim Avė., 

Boston, Mass.
207 Harrison Avė.,

* i ■.....

L f

t . * ’ •

Boston, Mass.
11.11111!->!rilil ■ I ■į.-m. jį. .1 <■! i i »| jįniii.ei ■■» MIK
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naujas fotografas 
. P. ŠALAVTEJUS.

1 St. James st.,Norwood, Mass
Padirbu naturališkus ir spal

vuotus paveikslus visokio di
dumo. Taip-gi pribūnu reika
le į svetaines, nuimu laukė nu
mažintomis prekėmis. Telefo- 
nuokit 389—R. Sukalbu trijo
se kalbose. '• '
... - . ■

I
TEL. BACKB.Y4200

DR. F. MATULAITIS j 
Ofiso^dyM* Gydo yiMkias HgM H

MP.M.MP.M. PrkkMsAklnta*. O 
419Boy litoi Št., Bųftok, Mate,! 

I PIRMOS KLESOS 1

DANTISTAS I

H-
T-Dantia ištraukiami ir pripil-l 
domi visai be skausmo, sul 
geriausiais prietaisais, sol 

naują išra imą. I 
\ Visą darbą gvarantuojame. I

DR.W.T.REILLY I
469BrM4way,S*.BMt*i,Mus.|

I- 
nnoIOval. rytai 
<Jd 4v*I.V*ku*.l

r ■■ v r - . • ■

. Valiuko* 
ano 9 vai. ryta 

v iki 8 vaL vakar*.
' : - .■» iį ♦ »

*>,v

NereikaKng* Visą Gyvenimų Nešiot Bevertį Truss
t yx* atsakančiai nutaikinta paifolk

žb ancąnraa paaluhnnaa'*ra padarytaa_per tė tokiam aaripjimui, kad aalaikta* HerniaI 
UradCja atebtiklingo* diena* ta naktf* crifie* ta taipgi prilaiko vidurių dalis, kad
dirbančio* metodo*, kuri bus vartojama au- pastarosios neilaiarartų | lauko pu.-“' Pa
taisymui ta aūstiprinimui nusilpnčjusiij am- - ” — —
' ' * " ’ “ bai

:■/ GERIAUSIAS graborius ■ 
’ - ir -— . . ■ ,

BALSAMUOTOJASr 
ų S-BARASAVieiUS.

’ Aš patarnauju ne tik ?So. Bos
tone, bet Iygi^ važinėju ir į kitus 
'miestuku*. . f .

Mano kainos už palaido jimų la
bai prieinamos; suaugurieins nuo 
A50r(K) ; inažieins nuo $15.00. f

Taip-gi parduodu, paminklus ir
r ^uljųiua~(taetkas^.
jeigu bntąiri|toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug teiš* 
ja*. •. .

Jeigu jūs kas siųstą/ pas kitą 
graborią, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persilikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telef©nuoki
te : So. Boston 1052—W.

S. BARASEVIČIUŠ, 
OFISAS ; 308 Broadway, So. 

Boston; Mass,
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boston.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
ir turi savo didelį paveikslą ? 

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

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti : ■ 

J. J. DRIZA,
500 S. Žnd St., Priladelphia, Fa.’A

REIKALINGAAPGARSINI-
MŲ- Į L.D.S. KALENDORIŲ
1919 M.

PMBLram woi 
SO. BOBTON. MASS.

VALDIBl
MBIDNDiiS--MBta

4 Levant 8U DoVehtsUr, IK.
T«Iphont: Domstri 6973-Wr 

VIOBBIRM.Jodm 0*11*18,
20 Wlnftal<l 8t, So. Moti, 

I raOT, RA«T. tau GltaMkta,
277 Silver Šių So. Kojota, IbM. 

n PROT. RAST.
210 Silver Str., Sb. Boston. 

Petpmak**, > •.
280 rttth «u 80. 

KASIERIUS-^Andriejų*16 Vtaffold BU So. Boėtonv M***, 
Jonw Urbom*,

346 Silm St, S& Boston.
DraugijaIriko Baririnkimn* ka» 

toėčią nedeldienj kiekvieno mtaė-, 
šio 3:30 vai, po pietą Bažnytinė
je SĮUjri Sp, Borion, M SH 
>**0* susirinkimas bws lajkripd 17-

,1 .,. » ■■ ■■« ■.lįi, i, į
D. L. K. KEISTUČIO DlbrtįB. 

BOSTON, MA8& 
VALDYBOS ADRESAI

PIRMININKAS— Imt** AdoM*vl«W
. 122 Bowen 0t, 8«. Boato*, Mm*. 

VICE-PIRM. — Prano Tolelkl*, 
180 Boweh Ht, So. Boston, Mm*^ 

PROT. likšT.—Jnotapa* Vlnkevlčta*, 
147 W. ®-th St, So. Bo«ton, M«M- 

1 FINANSŲ- RAM*.--~ Bt Norėta*,’ -
105 SilvbrAt* &Boštom Mase., ..

KARTERIUS — AndrIėju*ZaUeckM,
244 D Str., Be. Boston, Mase, 

MARŠALKA — Joatlna*Tulelkla, 
180 Bowen St, So. Boeton, Mm*. 
D. ,L. K. Keistučio Dr-ja Bot- 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antri nedfildienį 
kiekvieno menesio 2 vaL po pietą*. 
164 Hanover St, Boston, Mas*. 
Malonėkite visi ateiti ir dau<i*» 
naują narią au savim atsivesti

tnSTUVOS DUKHERę
PO GLOBA MOTINOS IVA 

VALDYBOS ADBB8AL

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

359 Fourth Št..
Vite pirm. — P. Giedraičiutė,

103 Sixth St.
Prot. Sekr, —-_M. Morkūniutė,

12 Lark St.
Pin. Sekr. A. Lukoševičiutė, t

Wllek'BTQfA'vr9.Tri
Iždininkė — M. Mačiuliutė,

* 42 Silver St / '
Kasos globėjai: E. Plevokitaė, 

stuinene. ■ ■ ■
Maršalka — O. Mirrirdieu«- . 
I^oard direktoriai: — M. ^Žįlitia-/' 

kienS, P. VenięnS, V. Songailie- 
nė, A Kasinskaitė ir A. Oižuvie-' 

' nė. • f L
; Susirinkimai laikomi kaa 
antrą utarininką kiekvieno mė
nesio. 7 :30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

i
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AUŠROS V.M. D. DRAUGYS
TES VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P. Andriuluiu? 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.

Draugystės box 191. .. .. 
Vice-pirm. Rapalas Gažunuas 

25 Essex St. Athol, Mass. 
Prot. rašt. — Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str., Athol, Mass. ‘ 
Fin. Rašt. — Vladas Matulis, 

387 South St., Athol, Mass.. 
Trečias Rašt. — St. Vidugiris, 

20 Pine St., Athol, Mass. - 
Kasierius — Petras Puščius, 

34 Pine Št., Athol, Mass. 
Kasos globėjai:— 

? Antanas Andriliunas,
92 Tem St., Athol, Mass. 

jonas Stanis,

PAIEŠKOJIMAI IR 
RĖIKALSVlMAIi

Už smulkius ąpskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį........ 50c. 
” tris sykius ..... .$1.00

Pinigus siąskite iš kalno. 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

7 , '

Ąš Magdalena BendiuskienS paieškau 
savo sunSno' Andriais Ratilio. Paei
na Iš Suvalkų; gub;* Prienų parap., 
Šaltapo kaimo. Prieš karę išvažiuoda
ma dar palikau Lietuvoje, bet dabar 
girdėjau, kad Jau Amerikoje. Tai-gi 
norėčiau sužinoti ir, prašyčiau ar jis 
pats arba kas kitas žino, pranešti šiuo

MAGDALENA BENDENSKIENš, 
92 Foru St, " Athol* Masė.

P AR SI D UO D A
Puiki studija dėl traukimo 

paveikslą, su visais įtaisais. 
Apgyvena daugiausia svetim
taučiais, kaip tai: italais, len
kais, rusais ir lietuviais. Biz
nis puikiai -eina. Priežastis 
pardavimo, silpsta ant aktą 
sveikatos' Kreipldtes į • ‘ 
“Darbininko” Adm. (J. BT),

. 244 W. Broadway/ 
So. Boston, Mass.

(Jakimavičius) I
IfcfentfsM vslRBdM: B'NuoSiHSpoplat; Noofrlfci 8vakare | 

509 BR0ADWAY, Cor.GST.EO. BOSTON ■ 
T«1M2S.B, |

Kad būt gražiu.
’ Vartok tą mostĮ; ji padarys vei

dą TYRU, SKAISTU ir BALTĄ. 
Prašalima Šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir baltą 
odą: Kaina dėžutės 75c. ir $1.00. 
Pinigus galite siąst popierinį do
lerį arba stąmpomis.
DISTRIBUTOR VH.BERT CO. 

P., O, Box772, Waterbury, Conn.

. ' BeU Etane DlcHaimį 399514, 

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt., P60adeIpliia,Pa<| 

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandai; ,

Nuo 9 ritoikiS popiete 
Vakarais, Ketvergei nuo 6 iki9P.M, 

NadaBemis iki4 perime* \ @
_ „-------------------nutaikintA padottat

te tokiam ▼artpjimui, kad nlaiktas Henriai

ctaikaitis yra reservuaras. Siame r -?rvua- 
i rę yra stebėtinas Masinantis susitrai -jautis 
BMailcalas. Kaip greit Šia medikai** esi Irane 

. suiildytas, jis pasi- 
. leidi*, ir iiėin. pro 
maž< skytatf. kxi y- 
ra pažymite su, taide 
"C" ir yra nū ataa 
per mažas odos sky
lutes. kad Bedrpi mtos 
nusilpnčiusiuė mtuku- 

' lūs ir veikia. >- t ttž- 
' d«ryao akylai i. 

, *,K*’ yra tai tesek
PLAPAO-PAD calas.

■ kuria turi būt .srili- BUK* pintas per hip’one- 
nepaliežiant taii pa- 

tfMIKP vadinto tranae - -%rk 
dali«k Hrokuoi’nt, 
kad davus reikalidsa 
stipruma ir para** 
PLAPAO-PAD. .. 
IšmėginkTatri 
Mano Kaštai*^ * 
Ai nori* jums pri- 

- onm lodyt pats: save kai> * t^ ksajija galite
pergalit savo patru-

: Kucmst silpni muskulai atgaus savo stip- mmM faįTnnmnit-^
. Ir. nepatėmijamai, skaudų, pavojingi SsL 
ftrii&uri ĖTMuykitA—*'

Ir tas patam, slogutis' nesugrįžtamai pra- 
nykstA--

Ir fdt~«tgawĮ|ę savo smagume, gyvumą, 
energuą, stiprumą—■ ‘

Ir jus atradote ir išūžiate geriau vfcapu- 
stfkai ir jusu drkugai pattaija jūsų pagerik 
jimo pasirodyme-?—

■ .70**** į* j^taeĮte kad jusij imkis yra 
pergaHtaa ir jus lirdingai džkavosite man 
už stipnj pąraginimą priimt DABAR ste- 
buklinrą uždyką iim&inimfc.
Rąžyk Šiandie, ReUalaadamM UŽ 

Dyką limžfinimo.
,>Si
jums nekųsdeuoi*. apart to; jis^ums gėli

ita*#*Wh», fc' liaksmi, kol tik

era jSSLSTaK&.ISift 
48 puslaplti knygute apie Patrūkimą, talpi
nančią informscUas apie, badą, kum buvo

rankos* kiskviepe kenSianžio tono; |io baū 
saua uigavime.. . Jeigu jus. turite patrukusi 
drąugą, pasakykite jam apie lt did«l| gaslu- 

JmH* WgMi «faįWntaą 
;!^^W5aS?;S8K U®

•kabi ir nuitkratymui skandžių Tvum, 
'■ reikale ■ pavojingų operacijų.

MOKtT NEREIKIA 
' Pirmiatnr 5000 ken- 
čianžių, kuris St»i- 
Luką: pu Mk.- Stuart, I* « 
boa ifaiųsta užtekti- L. 
na* skaitliu* BJąpsb. 
b* nžmoke*niq, kad 
davus jiem progą ge- 
jįėl ižmigint juos. Jųa 
nieko nemokėsit* už 

tą amSginimą Pla- 
■pao nl dabar, nž vi* 
liausi

NEBEVARtOŽ
TRUSS 

n^5wp*H«M^tyrl- 
mo jų* Žinote, - * kad 
-Trasa, vien tik yrą na- 
atsakančiu ramsčiu 
jau aukrypusiaL šia- 
naL Ir tas gaSiua , 
jaių nteikatą, ne* ji* l verOkadija -kraujui h 
liuosai . b«giotr kodėl >> 
tad jų* turėtumčt jį 
dėvžtt 6tai yra ge
riausi* kilia*, kurį jų* galite dykai HmJglnt

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 
. Tirm**: Pirmiau*!* ir svarbiausia sieki* 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 

■ prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra ausižnaiinąs pa- 

' Vidai* iv paimta* draugė: su ingredientai* 
medikai** ma»e* yra skirta* padidinimui 
kraujo judžjimoi. Atgauna muskulu* iki pa- 
praato* jų spiko*. bei tamprumo, Tuomet ir 
tik tuomat aslit* tiHti** truki* pranykimo.

• Antrsai Pat* būdama* padarytu' limpan- 
žtar kad sulaikius nuo slaąkiojimo paduUtai- 
t*. yra prirodą*. **ą» *v*rbiu dalyku Unaiki- Mum patrukimo, ko Trd*a Mgatt padaryt.

Aimūi jaunų ir tanų žmonių- pėdarC pri- 
Simnu Prie* ofleierius, kad PLAPAO-PADS 
tfgydi jų patrūkimo*; tūli ii jų. tarėjo suu- 
kiaa įx sena* patrūkimo liga*. -
NUOLATINI DUNOS-NAKTIttl VEIKMi

i alką aplaikunoU pąaėkūia,-.
i > Tas yra todeL kad yeikml yrą hspąMaa- 
janti-rnaktį ir dieną kiaurai pav M valan
da*. _ Nėra neparankumo, n**ntagunw, nei 

. skaudėjimo. Dar apart to minutž-po-minu- 
tei, kuomet jų* atliekate dieno* savo ^dar
bu*—dari ir miegant ll riebuklinga wduoM 
nematomai taikia Jutų vidurių taįmtumn* 
nauja tyvykt.ir stipram*, kokie jiems yra teę 

. tojA-Hpsgslboa truk*, beiki tų jaMpatUlbp
PLAPAO-PAD JiAHKINTA z

jant drauLelnanžią Ulu*tr*«lją ir SariUnt 
*?^?AO»PJ$yr»padaryta
•iūsipiaąio* msterij** *»*, -|tUirt*/ym^3Wk. 
kytaa prie kūno krutėjimų ir viris** •**■•*- 
mo jį dMt, : Jo ylclurU yr* .Įkepanti* (bot* daug skiriari nuo limpančio pla*tsrio)?kad 
ay*a«*e}ū*' padslksit* "B*’ nu* slMtaajfcM

h* ,8w!gaTSįįSį- »WCU|SS

» AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, i Į
i Až labai sirgau per 3 metus, nuslabnSjęs pilvelis buvo. Dispepsiją, ] ► 
Į nevirjninms pilvelio, nuslabnGjlmas kraujo, inkstą, nervų it abelnas sp&- j > • 
i kų nustojimas viso' kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu, vi- < i 
į sur ieškojau sau pagelbos, neslgail8j.au visoje Amerikoj ir už rubežių, j J 
j bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. H
L. - Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterlo, •Kraujo valyto-1] į 
j jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui j , 
i minėtos gyduoles pradSjo mano-pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. < >
> Kraujas išsivalė. Nervai 8m6 stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- ] f
> matiąmąs pranyko, diegliai nebebadS po krutinę. Vidurių režimas 18- . r 
[ nyko po užmušimui visų ligų. Begiu 8 mėnesių išgerdavau kas Savai- j i 
j te' po buteli Salutaras. Biterlą, ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau ; [ 
i tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai Ir -H
> esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Salutaras myllstų geradėjui ir lin- [

J klu visiems savo draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- i , 
9 tąriu imoSirdžiai kreipties prieSalutaras: JĮ
SSALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTION, J. Baltrūnas, Prof. ! J 
• 170^ So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, Dl. ][

WXCUKmt

MO DRAUGIJOS SU
SIRINKIMAS. 

į,: Rūpinasi kareiviais.
Lapkričio 14 <k įvyko mene- 

- sinis susirinkimas viršminėtoš 
. draugijos. Kadangi ligšiol į- 

vairios kliūtys trukdė darbą, ir 
beveik nieko nenuveikta, tai 
šiame susirinkime atnaujinta 
darbas ir visi pasižadėjo dirb
ti sulig išgalės.
. Dėl pasekmingesnio veikimo 
nutarta prisidėti ir veikti iš
vien su didele kataliką organi
zacija National Catholic War 
Council .
.. Kad išplėtojus veikimą po 
visas kolonijas nutarta atsi- 

• Šaukti į lietuviu, draugijas, 
.. kuopas ir abelnai į visus lietu- 
. vius.

Dalyvavusieji šiame susirin
kime užsimokėjo metines dtli»k- 
lės po $1;00.

Nutarta Šaukti viešą susirin
kimą ant lapkričio 21 d,

»' Plačiaus apib tą draugiją bus 
kitame numeryje. •

Narys.

MOTERYS REIKALAUJA 
VIETOS TAIKOS KON

FERENCIJOJ.
► Now Yorko valstijoa moterų 
kliubą Federacija, priėmė rezo
liuciją, kurioj prez. AVilson 
prašomas, kad tarpe Amerikos 
taikos delegacijos būtą ir mo
teris. . . -v
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PUMO-MO muriont įKKUKKItūS TKMMMCOb
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serganti žmones ateikite pas manę
su visokiomis chroniškomis, nervą arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 

patarnavimo
* • . . 4 '•
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SPECIALISTO.
Mano Stebėtinas Pasisekimas

gydyme ligą, skaudamą ir chronišką priguli nuo to, kad oš pašvenčiau savo gyvenimų 
ant tyrinėjimo tą ligą. Toliaus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais 

\ ir prietaisonris, elėktrikos drebėjimo ir jokią išlaidą nepaisau, kad tik pagelbėjus ma
li • no ligohiams. , . \

u ; . Ar Tamsta Kenti ' ' •;•
T silnuniĄ.silpnumo užjakalSs' (hugarės), TJ&airifiiao, Drehsjiino šitasai, SiĮp* 
įį\ numo plaučių,- Nerangumo, Sunkiai jaučiąs,. Skausmo galvos, Apsvaigimo, Neaiš-. 
“Tvl kaus matymo, Silpnumo sąnarių, VotČią, Slogą, Lašėjimo į gerklę, Pilvo ękapsmOt;

- skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. . Šios ir daug kitą yra pirmas persergėjimas; kad 
Tamsta4totijiitaW sveik
OFISO VALANDOS.^ Kasdiena nuo 9-.vai, ąyfo iki 8 vai, vakarei’ Nedėlibmis nno.10

Ahtroa durys nuo Gayeiy Thiatte * ' ‘
678 WASKaWTOK S'R, netoli Boy&ton Btetoė, ^

i
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R. KENEALY, Specialistas ». •»

t

r

•■ v

*'V,
,

1
'f ».. •<
i '< % -
'' K " -•

*, '

4

i

)■ ■ f.

v

F -AA .

v

*

■' I

, t 
l ‘ 

i

s

%

*1' • * <,

iTnT.iT
neslgail8j.au

	1918-11-16-DARBININKAS 0001
	1918-11-16-DARBININKAS 0002
	1918-11-16-DARBININKAS 0003
	1918-11-16-DARBININKAS 0004

