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L U TAIKOS KONFERENCIJAI 
VIETl jau ruo

šiama.
, VetSaliai jau rengiasi priim
ti pasaulio tautų delegatus į 
tkikos konferencijų. Tam tik
ra sale jau rengiama.

Apie konferencijos smulk- 
menas dar tebsvarstoma. Kaip 
eis balsavimai ir-gi dar Renu- 
tarta. Dar nežinia ar . tokios 
tautelės^* kaip černogorai, hai- 
tieciai turės lygų bąlsų su 
ffancūzais, anglais, ameriko
nais, ar bus kitaip. Vėl dar 
nežinia kokios tautos bus įleis
tos konfėrencijon su pilnomis 
teisėmis dalykus svarstyti ir 

. balsuoti.’ Kuomet tos smulk- 
■ menos bus išdirbtos, tai tuomet 
bus pakviesti vokiečiai, turkai, 
bulgarai, austrai nustatymui 

-pamatų konferencijos. . .
Yra spėjama, jog pamati

niai klausimai bus greit ap- 
, gismulk- 

y^rtapižki apdirbimai užsitęs il
giau. Mažesniųjų tautų rube- 
žiai ypač bus keblūs ir painūs.

JOKIOS REVOLIUCIJOS 
NEBUS. ~ /

Holandijoj revoliucijos nėra 
ir nebus. Rotterdame darbi
ninkų kongrese socijalistų va
das pasiaiškino, jog jo pirmie
ji išsitarimai buvo " klaidingai 
suprasti. Darbininkų suvažia
vimas su pasibiaurėjimu atme
tė bolševikiškus veikimo bū
dus. Pripažino, kad reikia re
formų, bet tas turi btūi pada
ryta tvarkiu būdu.
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luA. svarstyti ir nutarti,
__ _________j:^u:___
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PRITARIA SIONISTAMS.^
^Kardinolas Gibbons apreiš-

kė, jog pritaria įsteigimui žy
dų viešpatystės Palestinoj. Sa- 

. ’ kė, jog tikįs, kadĄlaug žydų 
linksmai važiuos į žemę, kuri 
garsi savo praeitimi.

PANAIKINO DIDELIUS 
KONTRAKTUS.

, - 'Suv. Valstijų valdžia karei 
pasibaigus panaikino didelius 
kontraktus. IŠ viso kontraktų 
buvo padaryta ir dabar atšau- 

\ kta už $1.336.000.000.
4 .

L PASIEKS SAVO VIŠTOS.

Suv. Valstijų ambasadorius 
Iią Nelson Morrfs. pasiekė Šve
dijos sostinės.

*

KIEKVIENAM PO 
MEDALĮ.

S. V. senatorius Pittmann su
manė bilių sulyg kurio būtų 

i

“ t

atrausta . bronziniai medaliai 
paminėjimui pergalės šioje ka
rėje. .Medaliai būtų duodama 
kiekvienam kareiviui ir juri- 
ninkųi.

t

4r 

Kaip protu, t&ip ir patyri. 
mM mlddiii mumi tikėti*, 
kad tantoa doru bu jdtų taa, 
kor ^l^idal p^pid Mtin^ 

‘ / -r- ^ashingtim.
................. .............-.............• ' j
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‘“DARBDUNKe” KAINA: 
Tris kartus ■.. ■ ,|3.(xi
Vienų sykį savaitėje ,, . ,1.50 
Bostono apielinkėje..,. -4.4.00 
Užrubežyje metami.. ....4.25 
Vienas numeris , 3o. į

13314651
842 ff. BROXDWAY, 80. BOSTON, MASS., LAPKRIOIO ( NOVĘMBER) 23,1918.
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SUVAŽIUOS VISI

VALDOVAI.

Paaiškėja, kad taikos kon
ferencija bus nepaprastas su
važiavimas įvairių valstybių 
valdovų ir augs tų valdininkų. 
Bus surengtas didžiulis paro- 
davimas talkininkų armijų, 
kurios pergalėjo Vokietijos mi- 
Iitąrizmų. Tų parodavimę ma
tys karalysčių ir respublikų 
galvos ir kitokie perdėtiniai. 
Bus pakviestos dalyvauti tose 
iškilmėse ir neutralių šalių Val
dovai. Paskui visi darys kon
ferencijų, kuri bus svarbiau
sia žmonijos istorijoj. Angli
jos, Belgijos ir Italijos kara
liai įr Francijos prezidentas 
sveikins prez. Wilsonų ir visi 
kartu svarstys dalykus. Bus 
pakviestos Ispanija, .Švedija, 
Norvegija, Danija, Holandijar, 
Šveicarija išreikšti savo nuo
mones, nors balsavimo i teisės 
turbūt joms nebus duota.

Visame šitame neišpasakyta
me susirinkime vadovaujančiu 
asmeniu bus prez. ’Wilson. Jis 
pasakys tėn prakalbų, kuri bus 
svarbiausia ir Įspūdingiausia 
iš visų. . Jo visos prakalbos 
praskambėdavo po visų pasau
lį ir visos tautos, visokie luo
mai ir klesos jam apijaudavo, 
bet šiuo kartu dar įspudmgiaū 
pasakys ir giliau dalykus pa
lies,

Prez. Wilson ir kitų šalių 
valdovai nebus visų laikų “kon
ferencijoj. Jįe tik išreikš sa
vo nuomones ir tas bus pama
tu taikos svarstymuose.

Kaip dabar skelbiama, tai 
formalė konferencija prasidės 
sausio mėn. pradžioj.

Prez. Wilson, būdamas Fran
ci joj, aplankys karės laukus.

-------------;------------------------- a-,-------------- 1'

POPIEŽIUI SUKAKO 
64METAI.

Lapkričio 21 d. Šventam jam. 
Tėvui sukako 64 metai, Jis 
gimė lapkr. 21, 1854.

- <

DIDIS PAMINKLAS.■ ................ t
Amerikos katalikai stat^dys 

Washingtone didžiulę puošnių 
Nek.Pr. P. Švč. bažnyčių pa- 
minėjlhiui garbingų pergalių 
Amerikos kareivių xr jūreivių. 
Tas buvo nutarta daryti arci- 
vyskupų, vyskupų ji- žymių ka
talikų svietiškių suvažiavime, 
laikytame Washingtone lapkr. 
20 d.

Toji bažnyčia'kartu bus at
minimui auksinio jubiliejaus, 
50 metų vyskupavimo kardino
lo Gibbonso. -

Aprobuota, jog šitasai pa- 
minklas-bažnyčia atseis ma
žiausia $1.000.000.

ŽMONIŲ RESPUBLIKA.

Vengrijos naujoji valdžia nu
tars, kad Vengrijos oficialis 
vardas bus4‘Vengrijos žmonių 
respublika.”

t •

UKRAINA LAISVA

STATYDYSDAUG 
LAIVŲ. '

Francija ketina statydinti 
daug laivų. Per ateinančius 
penkis metus tikisi tufeti lai-, 
vų dvigubai tiek, kaip , prieš 
karę. _

SUSIRGO PULK/ HOUSE.
Paryžiuje susirgo influenza 

pulk. House*. kurs buvo prez. 
Wilsono pasiųstas talkininkų 
konferencijoj atstoVąuti^Ame-“ 
rikų. .

-PASIRAŠĖ PO SAUSU 
BILIUM.J

Ketverge prez. .AVilson pasi
rašė po bilium, kuriuo Suv. 
Valstijose įvedama blaivybė 
nuo liepos 1, 1919.

Svaigalų.. dirbimas sustoja 
nuo gruodžio 1 di š. m.

* . i

Ukrainoj įvyko žymios per-, 
versmės. Bolševikų ir vokie
čių ten neliko nei pėdsako. Ka
zokai užėmė Kievų. Visoje ša
lyje, viršų paėmė -talkininkų 
šalininkūi. Dabar talkininkams 
atsidaro patogus kelias1 prjgel- 
bėti Rusijai abelnai. Ukrainon 
galima dabar gabenti visokių 
'reikmenų. Tvarka užtikrinta, 
O nuo Ukrainos galima plėsti 
veikimų giliu į 'Busijų.

Yra labai galimu Jaiktu, 
kad talkininkai siųs kariuo
menės Rusijon prig'elbėti tvar
kingiems rusams atsikratyti 
nuo bolševikų. Anglija pirmu
tinė sva*':A) apie tai.

Yra spermų, kad Įiolševikai 
y^greit pabėgs be didelio spaudi

mo iš šalies. Jie jau gerai pri- 
sipiiug’avd. Turi visokio gro
bio. Bet kur jiems dingti? Iš 
visų valstybių jie vejami. Švei
carija juos išvijo ir neįsileis 
daugiau, tų pat padarė Holan- 
dija.. Vokietiją jų nenorės.

Bolševikų didžiosios jėgos 
sukoncentruotos Archangelsko 
fronte. Ten jie veikia prieš 
talkininkus. Ten šiemet žie
ma pasivėlino ir bolševikai su
spėjo upėmis pasinaudoti. Su
stiprino savo jėgas.ir veikia 
prieš talkininkus. Kuomet tal
kininkai ims juos spausti iš 
pietų, o Siberijos valdžia iš 
rytų, tai. jį puolimas bus grei
tas. ! ’’

oLJUVV
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Revoliucijos
- ' < * v. ‘•*

VOKIETIJOSREVOLIUCI-4 
JO& SUKAKTUVĖS; —

Lapkričio 21 dienų sukako 
savaitė Vokietijos revoliucijai. 
Tai per Holandiją ir Šveicari
ją iš Vokietijos atėjo aprašy
mų, kas Vokietijoj dedasi, kaip 
žmonės jaučiasi po tų perver- 
smių. * t

Vienas korespondentas t iš 
Berlino šitaip aprašo :

Šių septintų revoliucijos die
nų pašalinis žmogus patekęs 
Berlinan nepatemytų, kad čia 
tautos gyvenimas iš pamatų 
pakratytas įr kad/suakmenčję 
stabai nukrito iš savo augšty: 
bįų ir subirėjo Į šmotelius.

Jei ne raudonos vėliavos a^t 
rviešųjų Berlino namų, tai Bėr
imas niekuo nesiskirtų nuo 
Berlino lapkričio iii., 1917.
, Savaitė atgal bęrliniėčiai ė- 
jo gulti prie absoliutiškps mo
narchijos, o atsikėlę rado ra- 
dikališkiausių respublikų.' Tai 
buvo it sapnas, žmonės sakė. 
Pasilinksminę ir pasidžiaugę 
per 12 valandų^Jąpionės jnįsif 
blaivė po intekme oaisių gyve
nimo aplinkybių ir šiandie veik 
kiekvienas deda savo’ pečius 
prie tekinio arba bent stengia
si prisitaikyti prie aplinkybių. 
Ilga baisi karė ir galop baisūs 
kariniai nepasisekimai taip 
pripratino žmones prie vi^oko, 
kad 'dabar jų niekas nestebi
na. - •

Šiandie revoliucija priimtas 
faktas ir kiekvienas daro savo 
darbų. Daugelis jau nuo senai 
aiškiai matė, kad turės būti 
perversmės ir sakė:. “Kodėl 
jis nepasitraukia?”*“Jis” rei
škia cią kaizeris. Todėl “jo” 
pasitraukimas buvo laukiamas.

Ikišiol naujoji valdžia gerai 
dalykus veda. Visur tvarka ir 
ramu. Darbininkai sugrįžo į 
darbus po keletos dienų po per- 
versmių. Nebuvo nei gėlėmis 
puošimųsi, • nei muzikos, nei 
girtavimo, nei fakelų deginimo, 
nei šaudymų. Tai buvo ne_- 
vaizdinga; rami revoliucija. J 
Rusijos revoliucijų tik tuo pa
nėši, kadi visokios tarybos tve
riasi. . Bet Vokietijoj susitvėrė 
tarybos netik darbininkų ir ‘ka
reivių, o ir buržuazija tveria
si tarybas. Susitvėrė tarybos 
profesorių, akademikų, studen
tų, įsodininkų, ūkininkų ir ki
tokių. ' ■

Juokaudami vokiečiai saky
davo, kad greit turėsime ir jun
kerių ir ąbdakąvusių karalių ir. 
princų tarybas.

Katalikų centras, Mueniclio 
arkivyskupo vedamas, ir net 
konservatyviškos organizacijos 
ir partijos išleidinėja atsišau
kimus remti naujųjų valdžių, 
bet pabriežia, kad Steigiama^ 
sis Seimas turLbųti be ilgo ati
dėliojimo sušauktas. Nuo to 
naujoji valdžia neatsisako.

■ . ■- : * ,
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\ Norintieji plrljtl Namus arba Far-

- jna# pigini puikioj vietoj Ir atsakau- ? » *,
Člai,. tat pamatykite musę katalogu, 
jles (Jrųkuoj ame 15,000 knygų su ad
resais .visokių Namų, rarmų, Botų, 
btenlų, , ant 'pardavimo ’arba lžmalny- 

\ mo,.’ /- >

i A ’ • .
' Todėl kurie nortutudie pirkti, na
mų, farmų, lotų, bizni, pigiai ir atsa
kančio j vietoj, tai KogreiCiavatal už.:- 
eikite pas mus pasiimti' musų katalo
gų dykai stt daugybe adresų Višakiu 
Farmų, Namų, Kotui Blamių, 1 
tur būt greitai parduoti S įvairių 
MmiClų ‘ ..į ' ''■

carle 
tfcle-

Bet kurie norite parduoti savo Real 
Estate arba bizni pigiai ir greitai ar
ba išmdinytl ant ko kito,' tai pričuoku 
te mums adresų ir pjgimM«l prekę kų 
turite ant pardavimo arba išmainy
mo kogrclčlausla ir m^pątaipinainm 
tu l katalogų dykai ir" išdalin
sime žmonCms,'. kurie Ieško pirkti 'nu* 
mų Ir Annų.

A .'*

i
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Visi darykite kaip šie.
KĄ AŽ DARAU LIETUVAI, 

įiaip’jąų pasigyrihMŽ juodos

>fc~
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Kanriierfas Ebert _aęrę»į nedar0 žcr0St intekmės į Žino-l^n +«*4 . VA-iviAnM LvHri A-rtrt**■ t-.. „ - _— . * I. - ■kad tas Seimas būą sušauktas 
sausio m. pradžioj, ’ jei aplin- 
kvhė4 lph? i

Naujoji valdžia užlaikėiviso- 
kiuose ofisuose senus darbinin
kus. / •_

Spartakiniai socijalistai (bol
ševikai) neturi daug pritarėjų. 
Jų smarkayimus tildo dabarti
nė valdžia. Spartakiniai buvo 
įsigrūdę į laikraštį Lokal An- 
zeiger ir norėjo tų laikraštį už
daryti, o dietoj jo .spauzdinti 
savo organų Die Rote Faline 
(Raudonoji Vėliava). Per dvi 
dieni jie ten ponavo, bet pas
kui buvo prašalinti. Antru 
kaitų jie bandė padaryti tų 
ekspropriaciją. Tai tuomet E- 
bert, kanelierius, jiems pasa

ukė, kad nevalia. '
Abelnai spartakinių intekmė 

mažinasi.
. Dalykus gali pasunkinti grį
žtantieji kareiviai.
„ Kitas korespondentas iš Ge- 
nevos rašo šitaip:

Vokietijos (revolįucija visai 
nepanaši į Rusijos. Čia nėra 
jokio neaprubežiuoto džiaugs
mo iš laisvės gavimo, jokio iš
liejimo keršto ar pykčio ant se- 
nųjų . valdovų. Nėra, nei prisi
pažinimo, kad Vokietiją kalta, 
nėra atgailavimo.' Į karalių-ir 
princų nuvertimų nuo . vietų 
žiūrima pro pirštus, nepaisan
čiai. Naujų ji valdžia neieško 
karės kaltininkų, neieško ir 
neskelbia slaptų dokumentų.

Liberalai bando sudaryti 
vienų partijų ant respubliko
niškų, demokratiškų pamatų.

Valdžia nuolatai skelbia, 
kad privatinė“ nuosavybė turi 
būti neliesta. Mirties bausmė 
nepanaikinta, keletas plėšikų 
nugalabinta.

Bavarijoj yra geriausia tvar
ka. . ’

RINKIMAI VOKIETIJOJ.
. Kaip iš Berlino pranešama, 
tai Vokietijos naujoji yaldžia 
nuskyrė vas. 2 di kaipd rinki- 
mų dienų į Steigiamąjį Seimų. 

Berlino Kareivių ir Darbi
ninkų Taryba savo susirinki
me priėmė rezoliuciją, kurioj 
priešinusi šaukimui Smeigiamo
jo Seimo. ’

VISKĖ VIETOJ OBUOLIŲ.
Valdžios agentai Detroite su

griebė 166 bačkas degtinės. 
Ant jų buvo parašyta, kad vi
duje obuoliai, bet pasirodė be
santi degtine. Bačkos atėjo iš 
Chįcągos. • r .

- • ‘ . j

[ LANKYSIS FRANCIJOJ.

Anglijos, karalius Jurgis, ke
tina atsįlarikyti Paryžiuje šio 
mėnesio pabaigoje, . t

ANSONIA/CONN.
■ * . - 's

' Praneša visiems LDS. .43 kp. 
nariams, kad bus mėnesinii? sų- 
šmnMmas nedeliojė, 24 d. ląį- 
kriČio (November) 1918 m. šv. 
Antano bažnytinėje salėje 7 v» ■ 
vakare, TaLgi mąlonėkife. ąt-: 
Slankyti ant mmetų ..susirinki“ 
md, nes turim daug; nvarbių; 
reikalų apkalbėti. Taip-gi ne-: 
painirškite.atsivesti naujų na
rių. . ' . ■ U 1 -

Petrą* K&napėcka*, Pirm.

ų

nes. Bet pasigirti1 uoliu Lietu- 
vos Šelpimu man rodos yrą leis
tina įr gali turėti gerų intek- 
inę- < \ . ...

' Todėl su jūsų, mieli broliai 
ir sesers,- pavelijimu, pasigi- 
riu, kaip aš Šelpiu Lietuvų.

Aš gyvenu Baltimorėj, Md. 
Turiu keturis'vaikeliūs." Žmo
na silpnos sveikatos. Uždirbu 
po $20 savaitėj. Kartais ma
žiau. . (

Kai sausio menesyje š. m. 
buvo Tautos Fondo susirinki- 
.mas, tai pirmininkas paaiški
no apie mėnesines duoklęs. 
Vieni pasižada Lietuvai .mokė
ti po ĮOcf, kiti po 25d. mėne
syje. Aš-gi pasižadėjau mokė
ti 25ė. ne mėnesyje bet savai
tėje. Ir gražiai įštesėjau. An
dai liepos mėnesyje Tautos 
Fdhdo centras atsiuntė knyge
lių ir stampių. Tas man labai 
patiko ir pradėjau lipinti stam- 
piukes po 25c. ir po 50c. Lap
kričio 17 užbaigiau prilipinti 
knygelę ir išviso pasidarė $7.- 
:25. '

Brolau ir sesuo; kų tu darai 
■dėl Lietuvos? Kiek tu uždirbi, 
kiek vaikų augini ir kiek ski
ri Lietuvai? Ar tu sannatin- 
tųmeis pasirodyti prieš visuo
menę savo JB^omis ir auko
mis?. 'f

J. iš Lietuvos.

Lietuva gali, turi būti ir bus 
neprigulminga, Lietuvos nepri- 
gulmybęremiaaugšti yaldinin- 
ka£ Tik mes patys nesnauski- 
me, sukeikime savyje drųsų, 
savimi pasitikėjimų, didvyriš
kumų ir “pasiaukojimų; nusi- 
kratykime vergiškumo dvasių.

gauna
• V » •

ęARTFORD, CONN.
HartfordieČių aukosLietuvos 

Ijąįsyi^išgayimm^įudetoala>_ 
kričio 17.d,, p. L. Šimučio pra^ 
kalbose. (

Akavusiųjų vardai: 
Antanas Andrulaitis 
Jonas Varkala .... . 
Juozas Levinskas ,.. 
Jonas Paleckis . 
Motiejus Mikalonius .

1

$150.00 
.100.00 
.100.00 
.100.00 
.100.00 

Marė vir J/ Ivanauskai 100.00 
. .70.00 

50.00 
. .50.00 

.50.00 

.50.00 

.50.00 

.50.00 

.50.00 
J50.00 
.50,00 
.50.00 
.50.00 
^50.00 
50.00 
50.00 
šaoė 
2L00 
25.00 

.25.00 
. 25.00 
.25.00 
.25.00 

.25.00 
.25.00 

/..25.00 
,<25.00 
..25.00 t AM- MA

s

9

t

♦-

Pranas Bilagiovis .... 
Juozas Laučka
Juozas. Lukaševičius .. 
Jonas Balčiūnas .... 
Vincas Varkala ... 
Mikolas Kembris ... 
Dominikas (Juokas . 
ElenaRainiute .... 
Jeronimas Remeika 
Jonas Vaitkevičius . 
Antanas Barusa ... 
Flanas Cibas........ .
Maikis Ramanauskas 
Marė LietuvnikęG ,.. 
Edvardas Kuliešius. 
.Juozas Pavilionis .. 
Jonas Manciunskas.
B. Lietuvnikas . .. 
Juozas Kazoįįunas . 
Povilas Ivanauskas 
Agnieška Ridik’.enė 
Antanas Dovidaitis. 
^Ltanas Dovidaitis 

' Jatauta .
Jonas Stankevičius 
Stanislovai..............
Vikt. Mirančiwiūte .

r
*

*

• i

• .<
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«

r

b

r

• • •

• • «

» 

a

«
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Monika Urbanavičiūte.. 25.00 
K. ir Ver. Tamošiūnai ^5106 
AJf. Norkevičius ....
Povilas Žukauskas ..
Lb « •

Įiankevičius . 
čkas’...... 

Pateckis .. .*
* » • 

Išviso su mažesnėmis auko
mis: $2,026.

Ąn ......_____
Jurgis Mockas ....

UKRAINIEČIAI IR LEN
KAI KERTASI.

Jau lapkričio 1 d. ukrainie
čiai paėmė Lvovu, 'Galicijos 
sostinę į savo rankas. Dabar 
tie mūšiai tarp lenkų ir ukrai
niečių vis eina, v ,

Lvovu ukrainiečiai pagriebė 
netikėtai. Lenkai užsimanė jį 
atgauti. Kol kas nesiseka. A- 
bi pusi turi armotų ir jas var
toja. Ukrainiečiams prigelbs- 
ti vokiečių oficieriai. Kulkos
vaidžiai nuolatai arbuoja.Žiau- 
rūs mūšiai eina apie miesto sa
lę, kfasų>. parlamento rūAius 
ir gubernatoriaus rūmus. Tie 
yieši namai jau gerokai ap
griauti. Ukrainiečiai skaitlin
gesnio Lenkai Šokinėja, try
pia-ir nieko jiems nepadaro.-

Ukrainiečiai paėmė ir čer-

I

novicus, Bukovinos sostinę. 
Mūšiai eina apie Przemyslą,. 
Kolomeją ir Stanislavų.

Be ‘talkininkų įsikišimo tie. 
mūšiai tarp lenkų , ir ukrainie
čių Galicijoj turbūt nepasi
baigs. ' ‘ , ■ -

Kuomet pačioje Ukrainoje į- 
vyko perversmės, tai mūšiai 
Galicijoj gali tik padidėti. Da
bar Ukrainoj vadu yra gen. 
Denikin. Jis yra vienas žy
miausių senosios Rusijos, kar
vedžių. Jis galės sutaisyti 
lenkams gėlų pirtį.' ,y

Tesujunda visos'ir kiėkvie- 
nalietuvių kolonija, tenubun- 
da visi ir kiekvienas lietuvi^, 
testoją | darbų dėl Ličtnvos W 
prigulmybes. teprasmenga 
kiekvienasjospriešas; >7 

-■ 2.. .' » J '. : .

I
\ ' . . '.'7 1
’ / AttiSaųtite i>rl0 manėt iri riaotialt UUmMMnU retHalais. Mo* > 

. dupilna 14nfonn'a^jaii kat-Unk Sąvl^tų >

Per W>nu metų W prityręs Ir tnr«ję» vleoklę Mkabj w J' 
’fcn®tr«Xs».WSWS ir LENKAISMwraa^n«etts uv > 

Btljbje. At emUtaklme Stovyje, -kad galite manimi pilasi nlsltb 1 
A kėtu VlėdklUt teUritStaMi t^kalualaūnito ifoje VaUtUpte <

'• ©iriu gerų prltytutių M* perk*Woių Uefctifc J 
lenkų; Ir Ubrttp Jh» turite tttrttl gero® WeW* Ir . '•
prova, tal paveektte man. Teiefortaoklte; pnraty W arba paaukite. < 
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Foreign countries yearly :<

“DARBININKAS,’

IKi,

, Eina iŠ So. Boęton’o utarnin- 
kaB, ketvergiu ir imbateitni. LeL 
lĮŪa Am. Lieturių Rymo-^atalit 

' ■ iv. Juozapo Dartteiąhų Są-

(The Woriier) .

. The Lithuanian tri-wcekly pa- 
per.' PuJjIislvad evėry Tueąday* 

and Saturday by SL

oiation ofLabor.'^ /

T /stob^imion RATESi
Yearly .L. -..Lz*... ..j_.$3.00 

~ ' . .4M
L1.56
..4.25

l s
t ■

-» *
S42 Broedway»- Sėz Bošton, Masa.
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PRIE K0 RENGIASI '
—'------ KŲLONJJO&

>.Daug lietuvių kolonijų jau 
t įsijudino ir suskubo gausias 

aukas rinkti, idant nuniokotai 
/ Lietuvai neprigulmybę iškovo

ti. Pajuto momento svarbų ir 
pasileido į lenktynes. Keletas* 
smarkių kolonijų pasiryžo in
gyti pirmenybę? Ir taip: ' 

. Kartford, Ct. nori visas ko
lonijas sukirsti.

Worcester, Mass. ryžtasi vi
sas kolonijas subytinti.

Newark, N. J-sumanė visas 
kolonijas petviršinti.

Rochester, N. Y. didžiuojasi, 
kad geriausią pasirodys už vi- 

- saą kolonijas.
Waterbury, Ct. varosi, kad 

visų priešakyje atsistoti.
Philadęlphia, Pa., Baltimore, 

Mdii, Cleveland, O., Cambridge. 
Mass. pasiryžo nuo kitų neatsi
likti. ‘ -

; Šiais laikais visų teisės ly
gios, visi pakviesti naudotis 
teisėmis ir pildyti pareigas. 
Pasirodo, kad mažosios kolo
nijos greitos prie pareigų pil
dymo. Ve Athol, Mass., West- 

įfield, Mass.,- Homestead, Pa. 
rengiasi visas kolonijas susar- 
matinti savo duosnumu. ’

P Na, o kų Chicago — milži-
* ims padarys? Teisybė milžinui 

ilgai trunka įsijuditfti, o kai 
‘ ' įsi judina, tai jau savo pada-.

< xo. Rodos tasai milžinas ima 
judėti. “Draugas”, praneša,,
jog lapkričio 19 d. tame reika- 

xle ehicagieČių -mitingas buvo 
Dievo A-pveizdos 'salėje. Gal ir 
pasirodys, kad to-milžino nė- 

; . sama šu. molinėmis kojomis. 
Gal neturėsime tragi-komedi- 
jos, kai kad būtų, jei koks 
nykštukas — maža kolonija'su
kirstų milžinų Chicago. Je, 
mažas kupstas kartais didelį 
vežimų apverčia. Chicago, 
“giddup.”

vi- 
kotaūijoft padvigiteįns savo 

' ikiitiines, ^tai surinksim* 
•vės Fondannors, nors 100,000 
'doL VM tvirtai šio užmany
mo laikykimės. Nė viena ko
lonija negalės pasakyti, kad ji 
gerar pasidarbavo, negalės wi- 
Ęateuti joHos garbėj laipsnio, 
km 'teešuriidęą dvigubai tiek* 
kiek-jai buvo paskirta. Todėl, 
rytų'dr vakarų, žiemių te pie
tų didžiulės, tūkstanŲnSfikolo
nijos pariji>(imHte^\“Bubyti^- 
.te” Rociester’į, nedaleiskite, 
kad toji ma^a kolonija kovoje 
UŽLietuvos laisvę pasiliktų ge
nerolu, o jūs tik “barąbanšči- 
kais?’ . ’ '

’ , Lietuvos Sūnus.
.» ..»■ , ,, w a, , •< , jįįW

Judošiški
' .-■< • • ■ .■ ■■

ščiojo Laterth Salotės,, nori 
jau Mate metaia ir tįtp surinko 
ir pąriunte Chfitra^ 1000 doL 
bet, atebttkhd,
surinko suvirtum 1600 dol. i, t 
y. dvigubai, negu jai bnvo.pa^ 
skirta. Surinkome tą aukų nė 
nuo biznieriųfnenuo draugijų» 
tik ųuo pavienių r darbiiūnkų 
Juoniu, kurie klojo ant stalo 
po #2$ $50, $UX) ir netillbp! 
iMatant tuo? žmones taip gąu? 
šiai aukojant reikia pasakyti; 
kad mūsų Lietuvos liaudis yra 
diuosnr ir atjaučia safro tėvynės 
reikalus; Tą pūtį gaji padary
ti irtifos Loterijoj ir ten tie 
patys lietuviai, šu tokiomis pat

JKaip perkūno trenksmaspą* įua reikalingą pradžioje' Jo 
fiuūs gyvenimo. Tokia tvirto
vė yra tai-orgaaųzarima^ Lite 
tavos Valstijoj Bet prie 
dabartinių aplinkybių, nežinau, 
arJrų daugiau, galima pasakys 
ti apie tą iždų, kaip tik pripa^ 
žįnti jo reikalingumų.' Tik pa
viršium phžvelguįį Šiuos visus' 
reikalus, aišku yra, Liek dar 
mes turime nuveikti. Ištikrų- 

dabar jau visis te viw sa
vo pajėgas paleiskime darban, 
neg tuoj bus pervėlu.. Ir aht

blausioje musų tautos gyveni
mo valandoje pasitaiko toki 
dalykai, kurie skaldo ir, taip 
silpnas mųsų pajėgas. 

; Štai, susikivirčinimas “Drau-v 
go” Sji “Gąrtu” ir “Darbinin
ku.” Koki negeistini gaząi 
sudrumstė orųj pakilo debesys ____ .... ±
antChicagospadanges ir frau?* Visas pasaulis dabar džiau 
Ida linkui mūs. ?Tvirtas mūsų - - - 
medelis Uosis pamatęs* jog ar
tinasi audra, susiūbavo, rūščiai 
sušlamėjo jo lapai, norėdami 
išblaškyti tuos negeistinus de
besis, nedaleisti prie audros. 
Ir ačiū jam maža buvo audra. 
Vis-gi nuostolius pądarė; la- 
biauisai toji audra palietė tų 
vietų, .iš kur ji pakilo, ' už
gavo j j šiek-tiek ir musų bran
giausių. įstaigų, Lietuvos išga
nymų — Tautos Fondų. Ant 
kiek jis nukentės, tų tik ateitis 
parodys, bet ant tiek nuken
tės ir mūsų tėvynės reikalai. 
Ir paaiškėjo galų-gale kad tas 
atsitiko dėl daLyykų visai men
kos vertės. Nedaleiskime prie 
to, kąd deLmūs privatinių y- 
patybių ar silpnybių turėtų nu
kentėti Lietuvos reikalai. Lai 
dabartinis džiaugsmas nuslopi
na visokius egoistinius Sieki
nius, o viltis laisvos Lietuvos 
visus paskatina darban. Ne lai
kas dabar streikuoti tik tam,, 
kad už poros savaičių tų strei
kų atšaūkti. Ne laikas dabar 
sakyit: Negaliu sale, to ar to 

įsėdėti, su tuo. ar tuo drauge

Krt girdėti lietuvių koloaijese. |
* * - r •
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/ L. D. Naujos Anglijos 
Apskričio kuopoms,

Kadangi laįkytąme JLDS. B 
Apskričio ^ažiąvime teirže^ 
lio mėnesyj Norwoo<Fe,, Mass. 
nutarta, kad LDS,' N. Angį. 
Apskritis 'rengtų s,maršrutų 
prakalbų ir pradetiį spalio mė- 
nesyjė* bet iš priežasties influ
enzos, turėjoiųe sulaikyti, tai 
dabar prasidės maršrutas sau
sio mšn.1919 m. Todel-gi ger- 
biąte^tes^iDS^ K Apskr. 
kuopos malonėkite rengtis prie 
agitacijos te kad nei vieną K 
D< B K(.A, Apskričio kuopa 
neliktų nėsurengus, prakalbų. 
Tai meldžiu jteų kuoM, ku
rios rėngsitetearšrutų praneš
kite iš kalno, nes mės žinosi
me'kaip sutvarkyti, ir paskirti 
kate^ojūk. .. 2

, Taip-gi gerbiamosios LDS. 
*N. A. Apskr. kuopos, kurios 
•dar neprisiunfėte savo duoklių 
po Svcentus nuo nario nž 1918 
m., tai malonėkite prisiųsti į 
Apskričio iždų.

V. J.' Kudirka,
LDS. N. A.'Apskr. Pirm.

< »WAM, M. J. .' - ‘ * * >
Ofenzyvai prasideda.'

*' , ... ■ ■ ■ * ■

Taute® Fondo X skyrius au- 
sifinkteie lapkričio 15 d. nuta
rė tuojau pradėti rinkliavų ka
lėdinių dovanų Lietuvai.Taip 
nutarta deltą, kad palengvin
ti darbų per Laisvės Savaitę, 
kuri prasidės gruodžio 8 d. ir 
tęsisJud gruodžio 14-cte ? ‘ 
2 Nusipirkę dabar L..S, ženkle- 
lįų^ galės Mek^ienąs jMsdaiky- 
< ir nėšioti prie krutinės per 
K&. ■_ ; - ? ‘ \ .

Aukų/rinkėjams išdalinta T? 
F., Lmo skyriaus įįlMųteę iš-K 
davinėjimui aukavusiems pa-. 
Rūdijimus ir L. S ženkleliai. 
Čiatūrėtųkiekvienas • įsitemy- 
ti, kad neduoti savo aukos nei 
vienam tokiam, kuris negalės 
išduoti tam tikrų paliudijimų 
su T. Fondo 1-mo skyriaus ant- 
galvių. : Taip-gi kiekvienas aU- 7' 
kavęs‘virt zdblerio turi teisę 
gauti L. & ženklelį. Ženklelių 
kol kas prisiųsta neperdau- 
giausia, bet mūsų skyrius tikisį 
gaut daugiau. Kiekvieno lietu
vio mylinčio tėvynę, yra šven
ta priedermė nešioti L. S. ženk
lelį per KHS. T. F, skyriaus, 
subrinkime, narių kurių skai
čius siekia iki 500, ūpas buvo 
labai pakilus ir visi su didžiau
siu pasišventimų prisižadėjo 
stoti darbe rinkimui Lietuvai 
kalėdinių dovanų. Iš visko ga- ■ 
liimTdrąsiai spėti, kad new- 
arkieČiai savo pasidarbavimu 
te aukomis nustebins nepurias 
kolonijas. Beveik; pas. višus 
kartojasi tas pats išsireiški
mą?, kad niekasrtiemet per L, 
S.’ negali aukoti mažiaus $5.00. 
NewarkiėČiams nuskįrta'sudėti ; 
per L. S. $1^00, bet jie sako, 
tų nūskirtų/'jiems suipą kelis / ’ 
sykius padidinti.
t Pamatysime kai sulauksime 
Laisvės Savaitės.

Volungėlis,

~ HARTFORD, CONN. 
Pavyzdingosvąstuv^s!

Šv. Trejybės bažnyčioj kun. 
J.‘ J. Ambotas surišo-Tnoterys- 
tės ryšiu p-lę Pauliną Skupai-< 
tę su Antanu Ž^rumskiu.. Abu
du jaunavedžiai yra nemažai 
pasidaTbivę'tarpe jaunimo ir 
apšvietos dalykuose. Vestuvės 
ątsibuvo pas Mikalauskus po 
No. 51 John Str. VestųVe? bu- J 
vo blaivios ir linksmios ir s'U 
aukomis Tautos Fondui.

Po 5 dol.: Jaunavedžiai,, Mi
kalauskas, T. Špielis ir Tarnas 
Motiejūnas.’. • ’i

PclSLOO: Juoz/Pbteliunas, . 
Vtecas Gailiūnas, Adolfas Bu- 
davičius, Jonas : SirutUvicius, ' 
Paulina Seležiutė, Teklė Bla
žienė.

Išviso“$26.00.
> Laimingo sugyvenimo jaunai 

porelei.

skiydo po visų pąsaulį balsas: 
tąika-ramybe. Žodžiais sunku 
yįa išreikšti to baląo reikšmę. 
Taika šiandie reiškia daugiai 
negu šios baisios kares užbai
ga. Ji reiškiatf laisvę visiems 
te aut visados? ’ Ji reiškia pa- 
biigį aūtolcratjjoB, militarh 
mo, priespaudos pavergtųjų 

. , žimmų
^nemjai teisių, pabaigų sker- 
dynių, . kurios naikino visų pa^ 
šaulį* ji reiškia sųįpSmk pa- 
saujin krikščionystės.- Ir del- 
ip šiandie visas pasauliu džiau
giasi. Džiaugiamės ir meszlie- 
tuitiai* ,rt . 4

* Dėt mums Šis džiaugsmas, 
■ tai tik pradžia mūs didpliausių 
rūpesnių, darbų, pasišventimų, 
kuriuos dar turime panešti dėl 
mųsų tikro džiaugsmo, t. y.-at- 
gavimo laisvos LietuVos. Ar 
mes lietuviai šiandie galimę 
sąu pasakyti, kad šioji taiką 
užtiko mus pilnai prisirengi 
sius ? Žiūrint į visus mūsų nu
veiktus ir Veikiamus darbus, 
galime pasakyti, kad daug 
padaryta, bet kad esame jau 
prisirengę, tai toli gražu. Man 
rodos, ^.d mes dar tik pradė
jome r^^ties, manydami, kad 
šioji karė dūr tęsis kokius pen
kerius metus. Pavyzdžiui pa
imkime tik mažų dalykėlį. Vi
si miestai ir tautos šios džiaug
smingos valandos paminėjimui 
jau turėjo apvaikščiojimus ir 
pjarodaš. Dalyvavom^ ir me? 
lietuviai, arba bent turėjome 
dalyvauti. O kur mūsų tautos 
ar valstijos vėliava, kur ma
žiukės vėliavėlėj, kurias turė
jome rankoje nešties laike pa
godos? Kojel mums nė vienam 
neatėjo į galvų, kadi mūsų ko
kia centralinė organizacija, sa
kysime Tautos Fondas, pasirp- 
pintiytuo dalyku, '" pagamintų 
tų vėliavų mažų ir didelių, kad 
visos kolonijos jų turėtų užtek
tinai, ir išmušus šiai valandai 
parodose ir būtinai' ant visų 
lietuvių namų plevėsuotų po 
visų Amerikos šalf vienodų ir 
tikrų jau nustatytų spalvų Lie
tuvos veliaya? Tautos Fon
das, ar kitą kękia organizaci
ja iš te dar būtų turėjusi pel
nų? Dabar-gi atėjus tai valan
dai griebėme kas pakliuvo į 
rankas ir martuojame su įvai
rių spalvų ir rūšių vėliavomis, 
dauguma šu tuščiomis ranko
mis, o apie papuošimų mūs 
namų nėra nei kalbos, nes ųe-. 
turime ir net^ nežinome kokius 
yra tikros mūsų vėliavos spal
vos. O-vienok kaip mes pa'si- 
rodysime svetimtaučių akyse 
ypač šioje valandoje, taip jie 
spręs apie mūsų tautinį susi
pratimų. Bet^ pasakysime, 
tas tai mažmožis? Taip,, jau tas 
praėjo ir pervėlu jau apieteti 
kalbėti. Bet, mano' nuomone? 
panašių atsitikimų bus ir dau
giau; kiekvieno lietuvio* stu-> 
boję turėtųkūti- Lietuvos velia- 
/va, kad reikalui pasitaikius, 
turėtų kuom papuostž savo na
mų, arba>nešties rankoje laike 
parodos. Eikime prie svarbes
nių dalyku. z

Nekalbant apie steigimą Bių-

KĄ SOCIJALISTAI VEIK 
KUOMET i JO KARE 

,Į . PRIEŠ lUTOteRATIJĄ 

giasi.' tyld Vokietijos aūtolSa- 
ii ja, kuri buvo pastačius pa- 

i vojun vi§0 pasaulio laisvę, ta- 
po pergalėta.. Autpkratija ta
po įveikta demokratiškų tautų 
sujungtomįs jėgomis. Auto
kratija įveikta labiausia kata
likų pastangomis. Vyriausiu 
talkininkųvadu yra katalikas 
Franci jos maršalas Foch. Kuo
met Franci jos masonai, bedie
viai judošiavo, taLtos šalies 
katalikai statė visais savo pa
jėgas karės- lauke.

Kuomet 'Amerika įstojo ka- 
rėn. prieš autokratijų, tai šios 
šalies katalikai atliko daugiau, 
negu iš jų reikalauta. .Gi šios 
šalies socijalistai užsiėmė ju- 
došiavimų. •

• Kai Amerika stojo karėn, 
tai socijajalistai sušaukė suva
žiavimų St. Louise, Mo. ir tą
sai suvažiavimas šaukė darbi
ninkus “prie aštresnės klesų 
kovos” ir užreiškė:

“Mes rekomenduojame'dar
bininkams ir patys pasižadame 
sekti sekąnfįveikimo-plęną:

‘ fcl. Nuolatini?,■ uolus ar ‘ vie
šas priešinimąsi karei per de-

>-■

dami- raifcionas knygeles. Ke- 
jeivininkaif naujieninihkai ir 
kitokie tik šaukė: “Rakratysi- 

, me Washingtonų,- tilt auginki
me revoliucijoniškų dvasių” ir 
tt. ^Durniems žmonėms nuda
vė didžiausiais- jų priefeliais, o 
katalikų veikėjus smerkė, kai
po dldžiaUsiūs neprietėiius.

Dabar, kuomet demokratiš
kos tautos įveikę autokratijų, 
su džiaugsmu apvaikščioja tų 
atsitikįm,, tai jr" jie Išlenda. Ir 
jie neva džiaugiasi iš autokra
tijos puolimo. - Jie pamiršta, 
kad visai nesenai jie Buvo, di
džiausiais ramŠčiais - to auto
krato, didžiausiais trukdyto
jais karės prieš - autokratijų. 
Jie tų pamiršta, bet to mės ne
pamirštame ir nepamiršimd? 
Jų vieta visuomenes butgalyje.1 
Marš visi į savo vietų.
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SEKANTIS SUV. VALSTIJŲ 
PREZIDENTAS GAL 
BUS KATALIKAS.

Boston Traveler už'simine, 
kadi sekantis Suv. Valstijų pre
zidentas turėtų būti Charles M. 
Schwab. Jis yra katalikas. 
Tai vyras nepaprastų gabumų. 

• Kilęs įš paprasčiausios darbi- 
■ ninkiškos šeimynos. Buvo pats 

paprastu darbininku. Paskui
pastojo plieno dirbtuvių mana- nj Paryžiuje, Londone ir kitur, 
dzienum. — ---------------------- -----

. Laike šios karės biivp pa
kviestas į vien^iš svarbiausių 
vietų 7- manadžieriauti laivų 
statymų. x Tų šutiniai atliko.

> Po prėz. Wilsono gal ir už- 
’ ims Baltuosius Rūmus garsusis 

. Schwab.-
<

■ ■ •». .-V I Iu N. -n.-Į.i-Į r-* • 
fcASILĮUOStf 0KITE NUO 

t. RŪPESNIŲ.
' - Daugelis rūpinasi,- 'kų dary

ti SU vLaisvės Bondsais. Neži
no, kaip juos laikyti. Turi su 
jais “baderio.” Mes norime, 
kad jūs pasilinosuotumėte nuo 

rupesnio ,ir ramiai ir saldžiai 
t miegotumėte. Štai kų padary

kite: Paveskite Laisvės Bond- 
sus Tautos fondui. Tegugo 
valdyba ^rūpinasi kj^ųjitis 
padaryti. Ir jie gerai juos su
naudos — jūsų Laisvė® Bond* 
sus 'sunaudos ingijimul laisvės 
Lietuvai. Pndarykiy tų.

ar mūsų žemlapiai? visoki do
kumentai ir .kitokia medžiaga 
Jau prirengti z Taikos Kongre
sui, kuris taip-gi bus greičiaus, 
negu mes tikimės? 4 Ypač, ar 
tąm dalykui jau surinktas rei
kalingas kapitalas? Mes dąr 
įik 'rengiamės prie apvaikščio- 
jimų “Laisvės Savaitės” ir su
rinkimo 50.000 dol‘ tautos rei
kalams f Žiūrėkime, kad ir 
tai? nebūtų pęrvėlu. Man rodos, 
kad visi tie dalykai ^jau turė
tų būti prirengti, o nuo šios 
valandos jau turėtume rūpin- 
tieš apie kitus reikalus,. • *

* Sioji 'įaika mums lietuviams 
reiškia naują gyvęnimą. O su 
kuom pradėsime tą gyvenimą 
A* su tuščiomis rankoinis! TiL 
rime dabar pirma, begu lais
vės šviesa Lietuvos padangę 
nušvies, pastatyti tvirtovę, ku
ri mus ‘ ‘ 4 ‘
H i retume mj

darbuoties..> Nėra laiko dabar monstracijas, masines petiėi- 
perkrątinėti “Draugo’ Ben-vę, jas ir kitokiais būdais , mūsų 
arba tyrinėti kuris laikraštis y- 
ra. geresnis. Visi mūsų kata
likų laikraščiai, ypač' dabar 
ms geri, visi mūsų veikėjai 
ras geri te naudingi, ir taip jų 
permažą turime, jei tik mes-vi
si visų savo mintį atkreipsime 

l šio momento svarbų. Juk 
; au stojame į paskutinį mūšį 
jąliuosuoti savo tėvynę'
.Laisvės Fondan manome ^su

rinkti 50.000 dol. Bet kų tas 
reiškia? Tai, gerbiamieji, tik 
pasityčiojimas iš Lietuvos lai
svės. Tai gėda didžiausia net 
pasakyti kam, kad mes tik 50.- 
000 dol. manoifle surinkti šio
je valandoje, savo tautos reika
lams. Bekalbant man kartų su 
tulu svetimtaučiu apie šiuos 
dalykus, aš jam pasakiau, kad 
męs manome surinkti 500.000 
dėl. Ir ištikrųjų taip turėtų 
būti.. Visos tautos savo ^reika
lams dabar renka milijonus. O 
mūsų reikalai dabartiniai nei 
kiek nemažesnivuž kitų tautų.

Rengiamės prie Taikos Kon
greso, kur kaip>apskaitlrdoja- 
ma reikės 400.000 dol.' Pusę to 
mano surinkti Lietuvos žmo
nės. Ar mes ąmerikiečiai ga
lime daleisti, kąd tie' vąrgšai, 
kurie taip ilgą laikų prislėgti 
žiauraus vokiečių jungo vaito
jo ir tik gynėsi nuo bado mir
ties tą padarytų? Niekądoš? 
Tai mūsų priedermė buvo su
rinkti, tuos pinigus per'tuos ke
turis kaies metus. Jei to ne
padarėme; tai dabkr padvigu
binkime ir patrigubinkime sa
vo pastangas tą..'atsiekti. .0 
Lietuvos žmonės Įsą surinką* Įat 
būna tas pastatymui kokios teh 
prieglaudos našlaičiams, ąr ko 
kito 'pagerbimui tų 20-to am
žiaus kankinių. Dabar jau mes; 
turime , užmiršti' tą manyte^, 

; kad mūsų visiems tautos reįka- 
lams užteks dolerinių aukų?

Dabar Jau kiekvienas liete 
vys turį dėti. dvideŠimtpehki- 
nes, -penkdešimtines te šimti
nes ant savo tėvynės aukuro, 
feiai pavyzdis—Rochesteris!

gplsje. ,■ „ ;~
t42. Nenuolaidus'priešinimą

si visokiam suznanyinui įstaty
mo',įvedančiomiįitaręųr pra
moninę konskripciją. Jeiz to
kia konskripcijabūtų žmonėms 
užmesta," tai. .mes pąsižadamė 
daryti nuolatines pastangas,

* kad Atšaukti tokius įstatymus 
ir remti masinius judėjimus su 
tikslų priešintis konskripcijai.

“3. Smarkūs priešinimąsi 
visokiems reakcijoniškiems su
manymams, kaip tai cenzūrai 
laikraščių ir laiškų, sąsiauri- 
nunui laisves zoaizio, susirinki
mų, organizacijų, arba' pri
verstinų arbitram jų ir susiau
rinimui teises streikuoti.
.. “4.' Nuolatinė propaganda 
prieš militarį lavinimą ir mili- 
taristišką mokinimų vaiką .mo
kyklose. x

“5. Mes patariame* kad su
važiavimai įsakytų mūsų atą-

• tovams 'kongrese, * valstijų le- 
gislaturose ir lokalėse įstaigo
se balsuoti ^rieš visokį suma
nymą skirti .arba skolinti ar
mijos, laivyno /reikalamste ki
tokiems kariniams 'tikslams. ’

“6.z Mes patariame, 'kad šis 
suvažiavimas įsakytų pildan
čiam jam komitetui padidinti ir 
pagerinti propaąandą tarp mo
terų, neš jąs, kaipo šeimmin- 
keš ir motinos, įabar ypač pa- 
gatavos priimti mūsų/ nurody
mus. c',.-'-- \.... , •' 

' t “7. Mes patariame, kąd' su
važiavimas; palieptų 4 pildai/ 
■Čiąmjąm-febmLitetiiii tegąmzūo- 
tų judėjimą -spcijaĮistų, orga- 
nizuotą darbininkų ir kitokių 
prięšĮęarąūį jėgų dėl sujungto 
veikimo pagal mūsų'nus.tatytų 
programą?’

IŠ to aišku, kad socijalistai 
būvo nutarę iŠ visų, išgalių 
priešinas ltięW^bąm kari** 
niatn žygtei. Tai grynai judo- 
šišį^jšdavikiihi nutarimamA 

;1 Gėrai atgiip^hame šu kukli 
Uolota pildė tuos nutarimus 
mWų įioilif ėliai« Visose kote

‘s indo. Bimtus^ry

MOTERŲ PAREIGA.
Jūs girdėjote, kad Lietuvos 

nepriklausomybė lietuvių mo
terų rankose. Taip, moterys be 
galo daug gali prisidėti prie 
nepriklausomybės gavimo. Šei
mininkės, žiūrėkite, kad. visi 
jūsų ' burdingieriai aukuotų 
kuodaugiausia. Žiūrėkite, kad 
jūsų namuose nebūtų šlamštų, 
kurie trukdo ąįarbą už riepri- 
gulmybę ir atgrasinėja žmones 
nuo aukavimo..

• IR ŠIS, IR TAS. . 

.Lietuviški, salaveišiai. v . * ' t
Dhicagoje atsirado nauja 

sekta, kuri pasivadino Lietu
vos išganytojais — šalavei- 
siąis. Tūli stambūs biznieriai 
btrvo pirmaisiais tos sektos or
ganizatoriais.

! • , •

*
Jie. tvirtina, "^ąd; niekus lig-

Šiol rimtai nesirūpinęs išgali
mu Lietuvai laisvės, kad visos 
organizacijos, tam tikslui’ stei
giamos, nenuveikusio? niekoz 
‘. gero, kad visi foųdai buvęteo 
good, te kad tik jų naujai stei
giamas “Po pietų šaukštai” 
fondas būsiąs geras.

I L •

¥
15 lapkričio vieno Šventojo5 

svetainėje,. sako buvęs jau4 ‘Po 
pietų šaukštai” fondo įsteigia
masis' susirinkimas., į fondo 
valdybų patekęs “Lietuvos” ir 
jos banko štabasv Nužiūrėta į 
valdybų net ir .vienas iš klebo
nų, taš kur-baugesnis ir pa
klusnesnis. ' ;
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Saite kad užpakalyje te Vi
so lietuvišką saląvęišių judėji
mo •esąs Jurgis SpUrgis.

Po pietų- Šaukštai, p. 
Spųrgi.
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SKAIDYK
JMes užrašinėjąm visus ka

talikiškus laikraščius, parduo
dam maldaknyges ir visokilk 
svietiškas knygas. *■ , '• *
“Dąrbiniųkų” pavieniais nu-’ 

meriais galite gauti kiekvienų 
sųbatą ateidami arba rašyda
mi. • •
- '■ AB.KuIbick*s,

•
NEIŠTARK, N. J.

z

LDS. 14 kp. laikė susirinki
mą 8 d. lapkričio. Nedaugiau- 
sią buvomarių susirinkę. Bet 
reikalus rimtai svarstėviš dar
bininkų gyvenimo. Savo už
duotis, atlieka. Tarpe 14 kp. 
narių klausta ar daug jau pri
rašė naujų narių į darbininkų 
organizacijų. Teko man girdė
ti,- kad jau net po kelis nau
jus narius žada atsivesti pri
rašyti ant ekstra susirinkimo16 
d. gruodžio 1918.

Broliai stengkites subręsti, 
stokite į eilės visi kaip vįenas, 
o darbas bus pasekmingas vi
sados. štai, nuo spalio 12 d. iki 
lapkričio 12 d. 4 nariai po vie- 
ną prirašė. O aš‘Vienas į tų 
pat’laiką prirašiau 21 naujų na
rį* Tai 14 kp. per mėnesį laiko 
padidėjo aut 25 narių. Čionai 
klausimas yla kas tokio nepap
rasto atsitiko tarpe 14 kp. na
rių/ ?’kad taip. Visi kaip vienas 
.pradedą darbininkų katalikiš
kos visuomenės /reikalais-rū
pintis. zGerąi daro neVąrkie- 
-čiai. Štai ve finansų raštinin
kas užsispyrė, kad 14 kp. turi 
būti viena iš didžiausių LDS. 
kdopų. Na ir darykie kų1 ne
darus. Žūt būt nors ir pusiau 
trūktų u vis savo tikslų tuiį 
pasiekti. Jau laikas 'ateina, 
kąd lietuviai darbininkai pra
deda suprasti, kad būtinai tū
ri stoti į eiles krikščionių de
mokratų visuomenės. kLDS. 
Lietuvos sūnus gėri .tėvynai
niai pradeda- spiestis į krūvų, 
kur daugybė ten ir galybė. Ka
da mestišauginsime LDŠ. į mil
žiniškas kuopas, tertąsyk ne- 
siduosime save skriausti .žy
dams ir broliams laisvama
niams. ’i

K. Svečias.
t

f

. Z

NEWARK, Nf. J.

Atsakymas Lietuvos Vyčių 
.2p-tai kuopai.

“Darbininko, No. 116, Spalio 
16, Spįg buvo’-korespondencija 
apie 29-tos L. Vyčių kuopos 
Newarke, N. J, koncertą. To
je korespondencijoje lųteo mi
nėta apie nedalyvavimąfiš ne
žinomos priežasties Newarko 
šv. Cecilijos choro. Trumpai tų 
paaiškinsim: Firmą, šv. Ceci
lijos choras neprižadėjo daly- 
vaut; antrą, šv, Cecilijos cho
ras yfa bažnytinis choras te 
daugiausia užsiima bažnytinė
mis giesmėmis tik bažnyčioje. 
D dainavimu "užsiima w Muo- 
same laike ir kur būna svarbi 
priežastį, kaip tai —‘tautiško-- 
sė šventėse, iŠkiiminguose 'ąp-

Bet niekados nedalyvavo te ne- 
ualyvaus ten, kur iš dainų 
joma --i

Iš Kampo.
' • 1 1 ‘ - ■ -• 
' WORCESTER, MASS.

AVorcesterio lietuviai smar
kiai sujudo, dirba išsijuosę, 
renka aukas dėl Lietuvos ne-, 
prignlmybės. Žadą sukirsti vi
sas kolonijasl NeHokių duos- 
įįių atsirado, kadi davė po $100, 
kiti $50 ; vienas, iš tų, Av Jakų- 

f tįs davė $100.: Bet mergiftos 
vyrus sukirto, nės viena iš jų 
į>4ė Jievą Račkauskiutė davė 
$105. Girdėjau, kad jau per 

.vieną vakarų daug surinkote • 
į dar geriau rengiasi ant toliau. $ 
.Visos te“3os?žadą prisidėti su. 
aukomis. O &ot. Sų*gos tate< 
pa žada nepasiduoti ir sukim- , 
-ti visas teįą su aukomis. 
? SLRKA. 41kuopa turės pra- \ 
mogų ateinančią sūbatą, ty. 23 
lapkričio. Atsibus ant Greeų 
st Fathėr Motliev salėje, Vi
sas pelnas yra skiriamas dėl 
Lietuvos"! ’ ' •. • ■ ;

i : v • j. a ‘ :

MŲąrSininko* * knygyne jau - 
galima gš.uti naujS- išleistų* 
maldaknygę “Fulkim ant ke-^ 
Uų’1 ?u visokiaisapdarais. Lig 
šiol tik iu drobė* a®h

ĮX geriausių

e

MoMottate^
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S J?as mus veikėją visur, ir vi
suomet stok*. Tai sunkiausias 
katalikams smūgia viešame 
Vįrikąpe; Vifr-gž\šiąip taip p 
tiam&ri prie idealo; > x 

Nektirios dr-jos sujudo. Tik 
1a Ę, Vytąuio dr-ja turėjo jba-; 
lią 16 Japkr. su sVaigalriš, įet< 
n&SpeMAkam. 23 lapkr. At
letą Kliubas vaidino f‘Mulkiai 
ir mulkintojaį,” ją pačią tiks
lams. 25 lapkr.. Vyčiai rengia 
teatrą su & Sižausku priešaky
je^ Statys veikalą “Adomas 
ir JiZva/’ parapijos naudai. 
Tai jau mūsą visuomene rėįš- 
kia pradedą bruzdėti.
AAteiua Fadėkayonėe Diena, 

lapkričio jau čia kviečiame 
. plačią Baltimores lietuvią vi- 
x auomenę kfSti p erlee veikėją. 

1 ’' 28 d. lapkr. vakare 7 vai. šv. 
Alfonso lietuviąparapijos sv^* 
tainūj-buš' svarbios prakalbos 
apie brangibsibe mūąą tėvynės" 

% Lietuvos reikalu  ̂dr vyčiai da- 
/ lyvaus stl p. Čižansku. Žada 

tą vakarą su, puikiomis daine
lėmis pamarginti kas prįduos 

:r , visiems smagumo, o šis vąka- 
~~ ras kaipo ■pradžią iki Kalėdą 

• surinkti $800.00. Nors jau auš
ra lyg kokia laisvės šviesą ro
dos, bet reikia daug auką ir 
darbo padėti, nes iš lenką ir
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Kas valgo viską?
. -te., V ; - • * - ' .*

Kas Valgo visįįf Kas nori 
turėti gerą apetitą, gerąme pa
dėjime kvėpavime, hor^ dirbti, , 
kas nori prašalinti .priežastis t 
sągadytb Virškinimo taą pri- • •. j 
val4 -suvalgyti pirm gulsiant' ’ 
^saldainius PARTOLA,kurios 
išvalys kraująti pilyą* \

i. . .. PRrtola...
VEIKIA ogiŠTAI IR LENGVAI. PAIMKITE 2-3 HAIe *1 
DAINIUS ŠIANDIENA NAKTĮ PIRM GULSIANT IR AMT 
RYTO JAUS AT8IKEL8ITK ATNAUJINTU ŽMOGUMI 1 
PARTOLA LABAI SKANI, KAD NET VAIKAI MAG8TA . J 
•te. ‘ •■.; .... k

TOJI VISAM PASAULIUI ŽINOMA PAGELBA GYDO J 
IR APSAUGOJA,NUO VISŲ LIGŲ, PAEINANČIŲ W0
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smdrki^i rengiMM- prin L, S* 
tai sumanė pasinau^ti ^taga. 
T, F.1-mas; skydus' pradįja 
leidinėti vjsoktus at^šaukbnni 
į7 Newarkiečius piažydamaf 
fėngtis ’ prie Laisves Savaitės, 
$er kurią ty. L. S, ir prieš pra
sidės didelis auką rinkimo o- 
fensyvas. Mtiįsą tautiečiai pa
matę tuos visus* atsišaukimus, 
pridėjo piratą prie nosies, ant* 
ra ranka pakasė tiakausius ir 
sako: “ Well Čia gęras kąsnis. 
Vyručiai pasinaudokime prę- 
ga” VT.Fondol-masskynus 
rengia visą ofensyvą auką rin- 
kimbi per IX. S. <4r jūs 
ąote, kad^Nevnrkb lietuviško
ji publika yra ant tiek.apsi
švietusi, , kad ji supras koks 
čia skhdum^S yra 'tarpe ją ir 
tarpe mūsą. Nė, ji" nesupras. 
Užtai mfe, sako Jie, v sąyd gud
rumu pamnakšt/jr surengsime 
tokį, pat ofensyvą prieš pat. ją 
L. Š. ir pamatysite, kadf publi
ka nieko nesupras ir visos T- 
F.* skirtos aukos suburbės '-į 
mūsą kišenius, o tada plės iŠ 
T. F; 1-md skyriaus pasijuok
sime, kad ją išgąrįnimu(mes 
aukas pariėmę irf parodysime 
jiems Špygą.'

Uudrus sugalvojįmąs vi
siems mūs ‘‘tautiečiams’'’ sal
džiai patiko ir jie -visi vieną 
“ - jf-zi-L.. icirn--—u,
tarė taip,padarė. / ,

Kaip girdėti nors lig šiol lyg 
ir slapta, bet rengiasi prie sa
vo nutarimo' įkūnijimo. Taip
gi teko girdėti, kadi jie su vie
ną katalikiška dr-ja dar dides
nį šposą iškirtę. ~ .

Kaip tas viskas užsibaigs, 
tai pamatysime.

■ ' --------------------------------- .■

ANSONI'A, CONN. '

17 d. lapkričiodmvo surengę 
tos prakalbos. Buvo pakviestas | 
Dr. J. Šliupas. _____ _____________

Šiuom’kartą į prakalbas su- kėjimą lietuvią kalbos’ vieną 

vią nors oras labai blogas bu- -bažnyčia bdsu^adėjo juoktis

» *- a

•c -,. ■

*

kitą šaltinią veržiasi tamsūs bnlsu^ susuko: ^Taip!” * Kaip 
rūkai kad laisvės šviesą užslo
pinus dėl Lietuvos. Tik gra
žia vienybe, su aukomis ir dar
bštumu prašalinsim tuos rū
kus. Tai-gi gerbiamieji Balti- 
moriečiai visi ateikite 28 d. 
lapkr. vakare į-parapijos. sve
tainę, nes kviečia mus pati tė
vynė Lietuva. /

‘ Jonas iš Lietuvos. dDzūkas.

ANSONIA, CONN.
Lapkr. 10 d. buvo sušauktas 

visą lietuvią susirinkimas už
baigti organizuoti lietuvlils dėl 
karės pabaigimo parodęs. Mū-_ 
są vadas pradėjo savo nuobo
dulio pasaką, kad iš'jo>pasa- 
kytą žodžią visą paraudo vei
dai įš gėdos. Tą viską atlikęs, 

^apleidžia svetainę. Tuomet ąs 
atsistojau ir sakau, kad mums 
reikia gražiausiai prisirengti. 
Mūsą Vadas išgirdęs Už durą 

. mano kalbą, inbėgo į- svetainę 
_ ię sustabdė mane. Ir štai tuoj 

’ žmonės sukįla ir pradeda skir
stytis neatlikę taip svarbaus, 
durim. Tuomet riepasitenkino 
ti pradėjo mane šmeižti viso
kiais išsireiškimais. Būk as ne- 
prigulįs prie jokios organizaci
jos. Kaip jis drįso meluoti. 
Aš buvau ir esu LDS. narys ti 
už ją visuomet ti visur galvą 
guldau kad LDS. yra 'geriau
sia lietuvią Amerikoje organi< 
žacija. Kuomet atėjo žinios, 
kad karė jaupasibaigė, tai tuoj 
lietuviai subruzdo ir puikiau
siai .pasirodė Ansonijos publi
kai/ Garbė už tai ne mūsą va
dui, bet nenuilstantiems veikė
jams ansoniečiąms. Kuomet to
kie nesmagūs dalykai dedasi, 
tai man labai širdį skauda, nes 
tuo kenkia ne tik- mūsą veiki
mui, bet kartu irjnūsą bran
giai Lietuvai, nes trukdo auką 

trinkimą, o kąrtu ir žmonią 
ąUkavimą. <Padėkim T. Fondo 
Skyrius turi surinkęs kelias de
šimt dolerią, bet laikosi savo 
kišenėse, nors ir žino gerai, kad 
dabartiniame laike Lietuvai 
'autos yra labai reikalingos.

Visąpirmu aš reikalauju, 
kad T. Fondo skyr. aukos bū
tą kogreičiausiai pasiąstos į 

. centrą.
Antrari’eikalauju, kad tas 

f tnūsą vadas pasiliautą šmeižęs 
mane ir duotą man progą dar
buotis ant. visuomenės . plačios 

f dirvos.
Trečia ar reikalauja, kad ta 

ypata paliautą kėlęs vaidus ir 
imtųsi naudingo darbo. Jei ši

itą visą pasielgimą nepataisys, 
* tai aš viešai mauksiu Amerikos 
visuomenei, kartu ir Lietuvosr 

, kadi tą ypatą užsirašytą, kaipo 
išdavė ją Lietuvos.

Jonas Baltrušaitis.

NEWAR'K, n. J. ■' * ***.
“/tautiečiai” naudojasi zproga.‘

Pagalinus lrfęwarko “tautie- 
iJ|aiM pragudrčjo. Jie čią lig 
liol buvo ti dabar tebėra skai- 
tmi negyvu kūnu;/ Dabar jie 
pamatę, kad T.

■/ «•

šiliuko pusėtinas būreliu lietu-

vo. Visąpirma, idant nušvies
ti visuomenei ką Šliupas kalbė
jo, tai reikia .pasakyti, kad 
pirmu syk Ansoniečiai išgirdo 
jo taip rimtą kalbą, kaip nie
kad pirmiau to nebuvo. Ragino 
duoti-auką neatsižvelgiant ar 
■tautininką fondui ar kataliką 

, fondams, nes visos^tOs aukos 
einančios dėl išgavimo Lietu
vai neprigulmybės. Žinoma 
neminėjo "‘kad duoti socijalis
tams,. nes sakė, kad jie yra di
džiausi priešai Lietuvos {lais
vės. Maždaug, priminė apie lie
tuvią bolševiką-žvėriškus dar-' 
bus ir-sakė, kad mes neturim 
reikalauti Lietuvos, kad ten 
bęlševikizmas ar koks tai len
kiamas ponautą, bet sakė, mes 
visi lietuviai turime būt gaspa- 
doriais savo tėvynės. Auką p 
tautininką fondą buvo surinkta 
$85.06. Šliupas sake r f<Auko- 
kim dabar, pakol nevėlu, o jei 
suvėluošim pagelbą, tai pralo- 
šim Lietuvos laisvę ir liksim 
ant visada lenką ar bolševiką 
-bernais.”

Man nurodo kad Ansonijos'
visuomenė turi dabar progą pa
sirodyti ar jai-apeina Lietuvos 
laisvė ar ne, Kur mūsą snau
dalė T. Fondo skyriaus valdy
ba, kad užmerkus akis ti ne
mato reikalo veiktb. Lai šian
die parodo ką ji gali, lai šian
die išrenka rinkėjus ir siunčia 
pef orinčias pa visą Ansanijū 
ti apielinkę iižsimjndama auką 
ant Lietuvos- aiikuro. Nekurie 
mūsą veikėjai sako, kuomet aš 
raginu subrusti,- tai aš Šmei- 
žiąs savuosius. Man nurodo, 
kadi jei atsiranda tokia ypata, 
kuri drįsta sakyti su raginti 
juais kad aš smeigiu, tai ta y- 
pata neturi nei už centą savo 
gįslose lietuviško kraujo.

Lai šiandie visi meta ypątiš- 
kus nesusipratimus ir paduoda 
viens lutam brolišką ranką ti 
lai dirba iš visą savu pajėgą 

. dėl Lietuvos,*" .'mūsą brangios
tėvynes.* ■ '

i Korespondestas.
. • v

.... A ■
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newark^nJj.
Mus para^jajjiieritintį.

— Apleidus mūs parapiją kun. 
DobuŽiui, ię įŠgtidu^ kad jo 
vietoje ateis i klebonus kun.

ušau-

- V
. .= »

k X -T- - tetai

kė suKtimkįmą b siąs-
ti komitetį vyskupą, kad 

‘Vietoje kun/B. duotą Ktą. 
kups galėtąlietuving pilnaiuž- 
ganėdmti, nes mat buvo Žino
ma, jog kun, B? silpnas lietū- 
riąkalbojei 
\ Kolei kas tame dąlyke buvo 
padaryta, i«* B< ir atsi
kraustė Į.Šią parapiją* Iš pra7 
džią buVo ma^yta, kfcd trum
pu laiku kum B. išmok* lietu
viu knlbą ti susipažins aą pa
pročiais ti bus -gerai, bei pasi
rodė, kad kum B. nei lietuvią 
kalba nei ją papročiai vtiąi; ne
galvoję, .f t
* Kada ‘pereitą birželio mene- _ _
af buvo* nuvykę fvyskupą W pundelis tig^iol nebuvo iš 
tarno teik^e parapijos įbmite-^ - —z - •* * - —
tas ti; jiemspriminUs jogeikum 
Būdromt# neikvaliai Wkį Bė- 
tuvią kalboj tįti vyskupo Sek- 
retofius father Duffy (nes vy
skupo nerado) taip pasakė: 
^ĄŽĮkšciaus ,ar vėliaus visose 
atėjūną bažnyčiose turės Jbpt 
vartojama vien anglą kalba.’’ 

Jau keletą / sykią 4^tinęjo 
pajapijės truštesai pas vyškm 
pą feikalauti tikro lietuvio 
kunigo, bet -nei sylą -vyskupo 
negalėjo maįyt; rasė laišlras, 
su išrodymu delko patiipijonai 
neuž^iganėdinę kun. B., bet 
visas darbab veltui. Faskiau- 
siame trustesą sušauktame 
parapijos mitinge priėjo - 'net 
prie to, kad rinkti pąrapijoną 
parašus ti juos, pasiąst pas 
vyskupą; jei ir tas negelbės, tai 
nežinia kas toliaus bus daro
ma. ' ‘

Prie tos visos nelaimės, mūs 
tautininką šulai kun. B. labai 
remia, nors jie sakosi pirmoj 
vietoj statą tautos reikalus. O 
mat ištikro jiems pirmoj vie
toj laisvamanybė, nes nesant, 
parapijoj ramumo ir sutikimo 
^dauginasi laisvamaniai. . 

Pereitą šventadienį, lapkr. 
IT d. kun. B. per savo nemo-

į ėt*HMttnv*v2sM^Nte*teCriil tevteS ——^— — f
■ SUBįįTpIlE^ftią W TOImĮto: SIUS* 
komitetą vyskupą, kad

k f

žodį taip pasakė, kad visa

*
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-.ji . Siuntiniai

Amerikos kAneitiųį užjurį.
. iadkąš snnrriMūi ^iuntuHų atid*tas

IkiLAPKRIČIO3Od. A
J?IGU JUSį KUPONAS NE ATEITŲ —

f o lapkričio 2(1d. ariimtaiejį giminės, kąrie negavo ofi- 
cialio kupono nuo kareivio iš užjūrio galės užtikrinti ^fau ku
poną dėl siuntimo pundelio puo RedChristmas Head- 
ąuarieityTŽll Columbus Avė,, Boston, duodami prižadą kad jįė 
nešiąs kito;pundelio jeigu tingaus vėliaus iš užjūrio ti kįd;
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gaus 
apaktas.' /•

Dėl Raudonojo Kryžiaus ir 
kitų dardininkų uŽB^nyie.

Artimiausi giminės tarnaujančią užsienyje prierBaudono- 
jo Kryžiaus, Y. M. C. A., Knights of Columbus ir kitą ofi- 
cialiai pripažintą prgahizaciją gali užtikrinti sau speciali lei- 
.dimą sinntimui pundelio iŠpildiįnbi statement’ą Raudonojo 
Kryžiaus Kąledą siuntimo Centrė, 211 C^olumbus Ąve., Bostoh, 
*ti gaus Oficiali storo popiero bąkseĮį, dairis turi Šilti vartėją- 
mas dėl visų Kalėdinių pundelią siunčiamą į užsienį.
AMERIKOS RAUDONASIS KRYŽIUS YRA TAI VIENATĮ- 

■ . NI&KElMAUPERSlUNMMUIPUSlDIIEflŲrU^IENl 
KAREIVIAM^.

TIK yiĘNAS PŪJtoELI^ GALI BŪTI- PASIŲSTAS VJJfl- 
• NAM KAREIVIUI ARBA DARBININKŪI. ,. . ..... ... ... v. .. .... ...

*

A
*r ’ .* t

*

nesvaraus' kraUto

PARTOLA , apsireiškia ge^ 
riausią draugu vyrą^noterą ir 
vaiką. • z \

Kiekvienoje lietuviškoje Šei
mynoje turėtą rastis Partola. 

; Partola rekomenduojama.ir 
parsiduoda didelėse skrynute- 
sęU ^Kainuoja tik J?dolerį. 6 
skrynutės už 5 dolerius.

»
. . (42)
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Kalėdą Siuntinių Komitetas, 
BostonMetropolitanChapter 

Amęrican Red Cross, 
_ . x 2W Columbus Avė.,

Boston.
•** «

Maldaknyge “Pulkim ant kelių“ 

užbaigta 
ir galima gauti visokiais apdarais.

. . ■ , ■ , ' > . ■ , • I* *":

%

(

sakymą it ‘pinigus syMtt M 
šiuoapgaTsinimu. 1 A 

LaišĖą ir užsakymus ądrė- 
suoĮdtė:- - * — . ■■—-

APTEKA PAKTOSA,
160 Second Avė., ' , 

New Yoifc, N. Y., Dept. L, 3.
4 •

f

•• ■ ■ ■ ' ■■ ■ , ■-. J
NUSIPIRK VĖLIAUSIA IŠLEISTĄ MALDAKNYGĘ 

“PULKIM ANT kELIŲ.”
« - * . , .
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IDYKAI PATRIKUSIEMS
j 5,000 Kenčiančią Gaus Dykai Išmėginimui Plapžfd r

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot* Beverti Truss
1 "B” yra' atsakančiai nutaikint

- 01a adoanui ©Mlnlymas yr* padarytu t>e? | ta tokiam vartojimui. 
Hradeja atebjiklingoa. "via* diena fr naktl**|crttfca -ir taipgi prila 
dirbancioa.metodo,, kuri bus vartojama, atl.| pastarosios neiisbvart 
taisymui ir pastiprinimui nusHpnJjusią tau-| duikaitėa yra rezervu 
akufą ir nusikratymui skaudiių Truaa. bei Irę yra stebėtinas satu____________ _____ _
reikale pavojingų operaciję. tnsdikalas. Kaip greit ils med&aliis eef :mne
MOKĖT NEREIKIA. — '

Eirmietas GOGO ken- 
Staučių, kurie atai- V 
lauka pas Mr. StuartY B 
bus i&itata uitekti- F 
na* skaitlius Plapao. 
be užmokesuio, . kad 
daviii jiem,, progų «ei . 
rai iimiįriht jtros. Jųa 
nieko nemokysite ui 

■ t< limSffinima Pla- 
pao nč dabar, nl Viliau*. ''

/NEBEVABTOK
■ 7TRUSS. 

Taip, nebevartok «. - 
K savo paties patyri- . 
mo jus iinote, kad 
Truss vien tik-yra ne- 1 
atsakančiu ramsiiti x 
jau eukrypusbd sie-^ 
nat Ir ta* gailina _ 

liuosai bSgiot, Mel I 
tad jus turitumSt'jp 
džvžtl Štai yra ge
riausia kelia», kur| jųajgalite dykai ihnSgfot..

VAKTOTAS DVEJOPAI* REIKALUI '
Pirmas: Pirmiausi* ir svarbiausi* siekis 

PLAPĄO-PADS yra neperstojamai laikyt 
* prie nusilpnintų muskulų gydant] įtaise taip, 
vadinamų Plapao, kuris yra susimažina* pa
vidale ir paimtas -drauge su ingredientaiš 
medikales. mases yra skirta* padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prasto* jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galita tikėtie* trukia pranykimo. 

> Astra*: Pate bubama* padarytu, limpan
čiu, kad sulaikius imti' slankiojimo paduikai- 
te. yrą prirodę*,.ė*š* svarbiu dalyjpū ižnaiki- 
turmr patrūkimo, ko Truss, nteali padaryt,. ' 

SimtaF jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
stogas priei ofleitrins, kad PLAPAO-PAJDS 
iigydė jų patrūkimus, tūli ii. jų turėjo sun- 
kias ir sena* patrūkimo, ligas.
NTJOLATINt DIENO&UKnM VEIKMi 
, Pastebėtina ypatybi PLAPAO-PĄD gydy- 

md yru ta, kad sulyginamai j labi} trumpų 
ųikų'aplail$omos .-pasekmė*.
Tar yra todėl, kad; veikmi yra nepaltari- 

janti-?n*ktf ir diena,kiaurai per 24, valan
das.-Nėra neparankumo, nesinagumo,. nei 
skaudėjimo. Dar apart to miuutė-po-minu- 
tei. kuomet-jus atliekate dienos Savo dar
bus—dagi ir miegąnt .ii »t«bukJinga*gyduolė 
nematomai: tellda. 'jūsų vidurių muskulam* 
nauja gyvybf ir stiprume*'kokie, jiem* yra 
Žeaūutagi," kad prideramai atlikus jiems pa
vestų > užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panaiių.

PLAPAO-PAD KAISKINTA
- ^Principas, kuriuo pasiremiant Plapso-Pad 
veikia, gali būt Jengval ižrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
tekanti iid&temaL
* PtAPAO-PADyra padaryt* B stiprios. H- 

’ sitempiateos. materijos. "E”, kuris yra pritai-’ 
kytaa prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vidur!*, yra limpanti* (norą 
daug skiriasi nuo. limpančio, plasterio), kad, 
spuogeliu, paduikaitp "B” nuo slankiojimo 
ir pMftraukimo nud tam tikro* vietok.™ 

padidintu PLAPAO-PAD galas, 
kuris.- prispaudžia sunykusius, -nusilpnėjusiu* 
muskulu^ kad; juo* sulaikius nuo vis tolyn 
beaislinkimo. •• ' ‘

• ** ir* .. •* mm'.
yra' *ts*kanči*r nutaikint* nttlnilč*!. 

--------- fcįfr Klaikiu* H«r>l*l 
----- prilaiko vidurių dali*, kati 

tieilsjavartų | lauko pufą Pa- 
-- ------------- --- rezervuaras: t Šiame r e*vuu«
Mll r» jT*e *teMtina* latuinantis iuitra;

auiildyta*, jii yoat. 
leidža ir U*fn i X»XP 
mažų «kylutf, k'tl y, 
ra paiymėta su teta* ■ 
*0’’ ir yri. iū! litas 
per maža* odos B>cy« 

. lutes,. |kad •udrutimi* 
> nusilpn&Iusiu* mu*kU« 

lu*-4r veikia ųž« , 
I .darymo Ekylui 

"F” yra tai -fgasfo 
v PLAPAO-PAD $**, 

kuris turi būt ^rili* 
H9t9Sn. pjntas per hip’one- 
VBUmb nepalieuiant taip 

Vadinta. Irsiąs * vark 
. dalie*/ .. iirokuort.nt, - 

k -kad davu* reikaiiaaų

F Jšmėgiųk, Tatai 
'iHanb Kažtels 

AŽ norių Jum* nri. 
WuSU'r, rodyt, pats savų kai- M™) tolį kad.jų* ralite 

gęršalžt savo patrtf. 
Kuomet silpni muskulai atgau* savo stip

rumų ir..tamprum*—v • 
; JusoiSBt. *■* ’**?■••*: 

Ir ta* baisu*. *logutte nesugrįžtamai nite* 
.nykstat 
' Ir jų*?atg*u*ite sava smagumų, gyvumų, 
energijų, stipram*— ■ .

fr jų* atradote te Wlatė g«tad.vBapu?! 
•likai jr jūsų draugai patimlte jūsų pageri* 
jimo paairooymA— • • >
^TaoMet Jus itaojite. kad jūsų, trūkte, ym 

pergalėta* ir jų* Širdingai, dikavoslte man ' 
?ukS»
Rąžyk šiandie, Reikalaudamas Už 

’ DykrIInuĘrinim0. ‘
pfairų. už Dykai Hmir&iimiį, Pl*m*o .Mi*Jk*' 
juin*nek*žtuoja, ’apartto, jiajuina gafl

HpBdykite kuponų liandlMi g 
grįžtančia kr«*a jų* aplaužysite iamigtal- 
«*«l dykai Pl«P«e *n pridWkn Mr. Stmutte 
48 puslapių knygutų .apte patrūkimų,, talpi
nančia infotmacij** apie bud*, kurs,tavo 
apdovanotu auksinta, niedalituai Ryta* ir 

kdiplotan Graųt Prix Paryžiuje^ kuris ta*, 
Tanko** kiekvieno kenSiahSiov nuo ilo bai
sau* užgarinto- Jeigu jų* turite patsokusi 
gteįUĘU pasakykite jam apie ii dideli pasiųs 

5,0()» •kaitytojg galo* gaut it.Bmžginftnų 
,01**1. Atsiliepimas, yra. iinonuu. bu* per- yiriijanti*. t Kad nėtapUapviltu, raiykit* 
DABAR, į ,___ ' v

*
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LAISVĖS SAVAITĖS PRAKALBOS. -J 
Kalbės KUN. JONAS-ŽILINSKAS šiose vietose: 

Lapkr. 24 d. (Nedėlioję) Mahanoy'City Pa., Bačkauską salėje 
7 vai. Vakare, - . (

Lapkr. 25 di. (Pan^dėlyje) Tamaqua. Pa.
Lapkr. 27 d. JSeredoje) St. Clair, Pa..
Lapkr. 28 d. (Ketvetge) Maizeville, Pa.? Bažnytinėje Svetai- 
' nėję 7 vai. vakare.
Lapkr. 29 d. (Pėtnyčioje) Mt. Carmel, Pa. — Lietuvią parap.' 

mokykloje 7 vai. vakare. ' = / ' j
Lapkričio.30 d.^ (Sukatoj) Girardville, Pa., Bažnytinėje Sa

lėje 7val. vakare. . 7
Kas sako prakalbos jau jam nusibodo,-kas jose iki šiol' 

‘nematė naudos, arba kas į prakalbas niekad neidavo^ na-gi pa
bandyk šį kartą ateiti,, ta ja pažiūrėsime ką pasakysi! Tęmyk, 
gerai šią nepaprastą, laisvės prakalbu valandą: ir vietą. Kiek
viena kolonija pasirūpins paskelbti prakalbą svetainę, ir va
lančią ir smulkmenišką programą. Nesivėluodamas mauk ke
purę ant plikės ar ant kuodo ir drožk. '■ ■ 1

/ Nemanyk šią. prakalbą praleisti. <f
U L; S. Prak. Organizatorius.

O juk* tokią juokelią tankiai 
paistaiko, pavyzdžiui: kūka
liai — kaklai; Ablįus —f Abo- 
laš; dievobaimingai — diėvai- 
baimingai ir tt. /

. Parapijonas.

LAWRENCE; MASS.
LDS. 70 kuopos svarbus su

sirinkimas bus 2 d. gruodžio 
1918 m. šv. Pranciškaus para
pijos salėje pūnedėlio vakare 
7;3O vai. Todėl kviečiu visus 
narius atsilankyti, ant viršmi- 
nėto susirinkimo, nes bus ren
kama nauja valdyba dėl ater- 
nančią rąetą jr nepamirškite 
atsivesti naują narią prirašyti 
prie LDŠ. f \ 5

I. B. Umpar, Pirmininkas.

' EPIDEMIJA BAIMES. ' 
'Visuomenes sveikatos žinot 

vai tvirtina, kadi nėra baises
nės epidemijos, kaip baimės e- 
pidemija.

Tiktai dabar užmušė dau
giau žmonįą negu, pąti influ
enza. .

Baimė negero grumuliojimo 
ir “blogos cirkuliacijos yra la
bai pavojinga. t z

Bet jeigu^tu vartosi Trine- 
rio Amęrican Elixir of Bitter 
\Vine tai tlįrėsi geridusią vais- 
tą ant kurio galėsi pasitikėti 
ir gauti Ser^ užganėdinimą.

Jis gražiai išvalo vidurius ir 
kraują, ir daugzpagelbsti' su- 
grumnliuoti maistą Kaina 
$1.10. Tiktai-vaistinyčiose.

• Gruodžio menuo yra pneu
monijos mėhuo.

Būkite prisirengę prieš šal- 
čius'ir turėkite po ranka Tri- 
nericT Cough gedative 25c. ir 
50c. vaistinyciose, per pačtą 35 
ir 60 centą. — Jaseph Trįnęrs 
Company, 1333-43' S. Ashland 
avė., Chicago, UI.

Trinef’s Arnerican Elixir of 
Bitter “Wine, Triner’sAngehca 
Bitter Tonih ir kiti Triner’s 
vaistai bus gaunami visose vai- 
stinyčiose, kurios tiktai užlai- 
ko vaistus. . \

Triner Laboratorija labai už- 
imta dirbimu vaistą dėl Val
džios ti užtai jaugiau meiŠpil- 
dys užsakymo, tai-gi pata
riau visiems bhnieriamš irki- 
tieins nusipirkti tiėęįai iŠ ap-
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i&iji&l.gš DOVANOS ‘^DARBININKO” , 
SKAITYTOJAMS!

9 ■ ">š.. v _
Mokinkis Angliškai Namie! Pilnas kursas angliškos kalbos 30 

lekciją tiktai $8.00 Ir drauge aplaikyš D V Ė A i visiems metams ’ 
DIDELI IR LABAI NAUDINGĄ DARBININKIŠKĄ LAikRAšTr 
“DARBININKĄ,” k&ris išeina 3 sykius savaitėje : mtarninkais, ket- 
vergais Ir'subirtomis. Jeigu norite''greitai ir lengvai-išmokti angliš
kai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai mokinkąSs savą namuose IŠ mu
sų sutaisytu lekciją. Jis yra lengviausias,' greičiausia^ ir tikriau
sias būdąs išmokti visą anglą kalbą namie. Jose ištarimas angliš- . 
ką žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon yra- paduota taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas išmoksta; -be vargo.\ Ant pabaigos 
kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys, išrašo ir pirslus- 
Čia. mums dėl pataisymo. Mes pataisome ir sugrąžiname mokiniui. 
Naudokitės šiomis dovanomis. "''A - , " , .

Pinigus $8.00 sėskite Money Ordėr arba registruotame laiške ' 
ąegjmčiai:

• X S. P. TANIS, 
736-738 W«st 18-th įtr,' Chicago, ILL
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SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE Dt 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

. Block 2920 St toris, Mo. 
Drkal.IimcfhiUm P1»vm ir Mr.. Staarto 

Knyc* apie PatrukUana.
~ - • VMTG&B
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DIDŽIAUSIAS KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS^ U 

NEPĄPRASTAS NUPIGINIBtAS.
T '“S ■ įV- .• ■ ■ •

tieką. ' *
j . . (Apganiiiiiuas)

D rangi] osTemykitę!v

A;

J 4
> £■

.,v

— • ■ \ X ‘ * 
Iš. pr.iežaštięs ateitrančių Ka

lėdų mes padarenie DIDŽIAU- 
Sj kalėdų išpardavimą 
ir musų žemiausios kainos y- 
ra tikrai'nepaprastos.

Jus nusistebėsite patįs kuo^ 
męt perskaitysite šį apgarsį- 
nįmą it -sulyginsite musų kal
nas su kitų kainomis.

UŽ tą Mahtel Laikrodi 
Colių augščio, . 15% cilią ilgio, 

^Miliidonai Jpttdabinti ąpVaiJtti, 
- išplėštas: viršus iif aįia^IaF K- 

«. > y gyptiškul failai užbaigti tar
pai, 3 tarpai ant kiekvienos pusSs su p uikiausia papėde Ir papuoštu viršų, sti 
puikiausiomis broBkinio metalo-kojukSmis ir pagražintomis ant kiekvienos 
pus?s rankenomis, pirmos tušles medin lu bąkselius tikrai geru kabinetu, mei- 

; ėtriškais gabumais IšpaliavOtas per keHussykius.gerlauslapaiiaya kokiyru 
duodama dėl kiekvieno laikrodžio augSčiatlsIos kainos, gražiausio katilo ct- 
ferblfttos, vlrštis ganbtaa storit ėWu» *8 dieną, mušą valandaa kailį) kated- 
roję varpai It puse valandos kaip ant taurią varpelio. 3 koliumną laikrodis 

; ir kaipo pirmos rūšies t&rdą yertM J us nerasite niekta kąd sulyginąs U ui 
tokių žema kainą kokių mes duodame. Šis vienas iš geį’laušia. parduodamų 

; tarpe augšcląusloą rūšies iąikrodžtą. /*< / • -«*T. U
, Mes paj^uosirie juos tik. už , '•■•.'i w .

. ? Dabar jus matote,, kad tai nepapjrašta proga įgyti, ui malus pK
nigus toki grašą, naujausi ir taip-pat getą.laikroąu - J,1'

Tos Laikrodis tai puikiausias papuošalas namuose ir taip-pųtpurodo vl- 
; kuomet laiką reguierinJ. “ • . .
: Buk ■pirmutiniu to nepaprasto nuplf intmo pasinuudotoju ir ąlsĮsakyk tų
į gražiausi Ir labui gerą laikrodi. |u Užąšfcynhi idšk tlį <2.00, o kitus likusius 

uitaoktai kuom^t gausi Laikrodi jįftito nšmus. ,

IAN BIPOBTUBS, 
DmM SM, (Man o.

Vėliavos ir karūnos Drau^jį; viliavoe tautiikos ; į- 
vairūs ženklai: kokardoj šarpoą antsįąądos, gurikuČiai 

’del įvairią orgsnizaėdą ir sušivūniį‘imą^ * I^an^tŲVirffeąį 
kas tik organiiacijotfis reikalinga, pigiai,' greit ir bu. dailės . 
.(artiatišku) gabumu. Mūsą igdirbystė yra sėriautia. tnįį- 

, pe lietuvią Amerikoje, užtat nsteą ilgas’Mavinimaa 
pripratimas jau užgančdino= iūkstanMiia d*aągi|ą< 

kNaujos. organisaoijoĮi reikalaukite probą, senos gi 
pririąskite savo ženklą arba larpą, o mes darbą atliksime 

* pagalreikalavĮmi, :
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TEL. BAGK BAY 4200 ;■

DR. F. MATULAITIS
Ojl»oadjno» • Gvdavlaeklas Ifgas 
1.IP.M.MKM. Priaklria Akinis...

419 BoylstoBSt.įBwtMi,Mai*

-■ ■
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. 

suiiMįitff ĮHMįtvhšM . - 
Ofiaov»lando8:

Ryt iii. iki 9 vai. 
. Po pietų liklą 
z vakarais eiki 9

636 Broadway; So. Boeton.

' Valdyba.

Vietiaės žinios.
<

L. D. 8.1 KF. SUSIRIN
KIMAS.

Nedėlioja lapkričio 24 d. |Vr 
Beiro ^bažnytinėje Salėje tuo- 
jaus po ęumoB bus nepaprastai 
svarbus mėnesinis gusirinki- 
joai. Į tą susirinkimą, visi na
riai būtinai tupite ateitį. *

Nepaprastai svarbus momen- 
’ tas mums lietuviams, tai Lie

tuvos neprigulmybės klaiisi- 
aimas. Prie išrišimo to klau- 
aiitto visi privalo priSLdfeti įąb 
galima. Geriausias prisidėji
mas dabartiniu laiku, tai aukok 
ajttt tėvynės aukuro į Kalėdinį 
Fondą. Brolau ir sesuo! Ta
vo auka išgelbės Lietuvą ir pa^ 

x statys ant krikščlopiškaį demo
kratiškų. pamatų. Neužmiršk, 

, eidamas į stiisrihkimų atsinešti 
; tų dalį kurią esi paskyręs tė- 

, vynės reikalams.

ė'

............. i < "
J. Meškauskas, Sekrėt

■ • - J-;-''-i*-/ ’

-ATSKĄ,ITA 

Ištikimybes Dienos Parodos 
Liepos 4? 1918 m.

IŠEIGOS:

. .Koncerto surengimo išlaidos:—
. B^nųl M. Petrauskūl už jrepeticljas it 

vakaro vedimą  .$26.00
; .Už šalę laike koncerto geg. 30.. . .15;00

■ Už permitą ................... .11.00=
Už policistą ............................... ..,..<3.00

/ Už taksus (AVar Tas) laike okn- 
čerto ».«•• — ......7.05

** ^Darbininkui" už spausdinimą pro
gramų ln apgarsinimų koncerto 13.00 

' . “Sandarai’’ už ^auzdinlmą plaką- 
' tų, apgarsinimų ir knygos ... .12.90 
P-nui M. Boliui už bažinčjimą į

\ miestą .... .......................................1.00
‘ _ P-nui F. W. Strakauskui už. tris

sykius važinėjimą į miestą .... .30 
? P-nui F. W. Strakauskui už te-

* ■ lėgrafą.....................’............................1.10
L ■ Už salę laike susirinkimo .............. .4.00
į Už salę laike 4-tos dienos liepos 10.00
l Už Gedemlno Beną ..........................150.00
t., . Už Miesto Beną^,............. .100.00
’ Už apgarsinimą Lietuvių parodoje 3.00
.P-nui M. Petrauskui už’ repetici

jas ir šokius 13-toj e liępoš ----- 15.00
P-Iei M/Dusevičiutei'už drukavi-

mą parodos programų ..........1.50 
P-nui M. Veniui už lietuviškų vė

liavą ■ •••••»••••••••• 13.50
P-nul J. Adomavičiui už aprėdalus 5.00

“ / 
' Viso išlaidų ......................$392.35

INEIGOS:
\ . ■

Nuo koncerto pribuvo ................$70.50
Smulkių surinkta per susirinkimą 7.35

’. .Pelnas nuo vėliavukių parduotų 
4rtoje Liepos  .............38.50

Lietuvos Dukterų Draugija užši-
■ šimokėjo  ...................   30.00

^šv.i Kazimiero E. Katalikų Dr-ja 35.00 
šv. Jono Evangęlisto Dr-ja .

. šv. Petro ir Povilo -Dr-ja . 
Susivienijimo šv. Kazimiero 

-Ukėsų Kliubas....;.............. ..
Saldžiausios širdies Dr-ja . 
Vyčių 17-ta kuopa ...........
Liet. Darb.»Są-gos 1-ma 
Moterų Apšvietos Dr-ja 

; Moterų Sąjungos 13;ta kuopa 
Moksleivių 17-ta kuopa.........
Brighton už sodę..............;...

", . :—m ^r~. " ------r------- - , ,1 , IJ ... ■ ’ ■, .-T-

Mockus per kelius syMuii i&- 
plūdo Dūdų pavadindamas me
lagiu irmet cariškaipareikala
vo prirodymų.paskjįdamas 2 
savaiti laiko. Dūda žinoma he- 
iŠpildč,* žinodama^ kad tas 

. viskas kada nors iškils į aikštę 
ir pasirodys teisybe. Dabar aiš
kiausia visi gaji matytu kiek 
išmokėta už pasidarbavimą p. 
įf. Petrauskui. Už 2 repeti
cijas, dirigavimą koncerte ir 
Common Sode užmokėta ne 
$25.00, bet $41.00. Na, kiekgi 
gavo? p. M. Karbauskas? 
Nieko. Jis net hei nereikala
vo. Nieko' tokio, kad p; M.
Petrauskas būtų paėmęs, ir 
$100.00, bet tik kam. reikia 
dumti žmonėms akis ir sakytį, 
kąd kiti melųo ja ir šmeižia kų 
nors. * ; . t :

;* "■ - , r 'J

; Kam slėpti atskaitų ir mety
ti bereikalingai pinigus. ' Kad 
padengimui, lėšų būtų sudėję 
vieni tautininkai-laisvamaiiiai, 
tai; mes nieko nebūtume sakę, 
bet kuomet tuos pinigus sudė
jo beveik^vien tik katalikiškos ' 
dr-jos, tai jie turi didesnę tei
sę ir rupintis apiė’ juosįnegū j 
toks St Mockus. Vienybe su 
tautininkais-laisvamaniais ko
kiame nors darbe, lai būna i 
Bostoniečiams ir kitoms kolo
nijoms pamokinimu.

Jie moka išmokėti , gana* rie
biai saviems ir paslėpti nuo ki
tų, o tuos, kurie iškelia , aik
štėn, išvadinti melagiais ir

šmeižikais Bei sudėti pinigu* 
laį jM kalikai turite^ uŠ Mk 
vo darbą riieko neimti, mums 
pripažinti garbę už pariderbę- 
vimą tautos labui ir riebiai ap
mokai ir tylėti. j V

Juk atskaita galėjo tilpti ne 
lapkričio mėn., bet liepos 15 d, 
arba kad ir kiek vėliaus. " 
' ^Mtra, kam vadintikitus me
lagiais, x Šmeižikas, kuomet 
pats St Mockus būdamas ka
sos globėju žinojo tikrai, kdd 
p. M. Petrauskui išmokėta $41.

. Babar riązvM pUrimb k> 
riam drabstė Dūdą, ■ ‘Darbinin
ką” ii ėy; JMr&baŽnytoiį cho* 
■rą, grįžta pačiam St jModkąi. 
Atskaita viską nušviečia iri ne- 
reikia jokių kitų prirodymų..

ifey.ką-gt dabar ^asaW^Wt 
Mockau, ar neparaust %gedos 
ir jtr prisipažinsi prią kaltesl

Dūda.

* NedŽHoK gruodžio 22 d. pra
sidės Tautos y<mdp ‘<£ĄiBvSa 
Savaitė” ir ž$ dhną atartos 
Fondo 11 Bkyrius rengia mriži- 
nįžką vakarėli su tihlu, kad 
parinkus aukų Lietuvos nepri- 
gulmybės reikalams.

Dūda.

-'"'y. - 1

18-tM Metinis

Dabar Uiku pirkti naujai 
maMalmya> “FUL- 

KXM "ANT KELIU”

; PIRMOS KLĖ8O8

DANTISTAS
DaptiBliTaukiami irpripil
domi visai bp skausmo, iu 
geriausiais prietaisais, su 

' naujų išra imy.
Visą darbą Mvarstituojame.

DR.M.T.REiy.Y
1469BrM4way,S* BMtsa,Nast.

\ rmMMCHMrrasiri. '

’ Z*1' , ” *
- . nrt*
. ikit y»I. vAkan. . iki Avsl.vataur^

- ; ,-------- . . . .. . . .
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53.00
40.00
45.00 
,10.00
12.60 
.5.00 

kuopa 7.50
t • • •

.$392.35 
. .377.45

.5.00 
10.00
.5.00
.3.00

$377.45

Nedatekliaus ..............$14.90
į- Ištikimybes Dienos Komiteto 
, Pirm. — Povilas Petrauskas,

Vice-pirm. — K. AlaseviSiutė, 
Kasos glob. — Stasys Mockus, 
Kasierius — Jonas Galinis.

Keistučio Draugija užvilko savo bilų 
dėl kokių priežasčių, bet turim vil
ti, kad netrukus ta draugija užsimo
kės^

VISKAS IŠĖJO EIKŠTĖN.
SKMockaus purvai taikyti Dū
dai, “Darbininkui” ir Šv. Pe- 

7 troBažnytiniam,Chorui, 
. grįžta jam pa^am.

“Darbininko” šiame nume
ry je.ir ‘/Sandaros” No. 45, til- 
po Ištikimybės Dienos Parodos 
liepos 4 d. 1918 m. atskaita, 
kuri nušviečia, kaip St. Moc
kus bereikalingai užsipuolė ant 
Dūdos,- norėdamas užslėpti be- 

, paslepiamų ' daiktą ir norėjo 
priparodyti, bule p. M. Petrau- 

; akas ir Gabija Jaltai daug pasi- 
’ darbavo tėvynės labui priside

dami prie išpildymo programo 
surengtame koncerte sykiu su* 
Sv. Petro bažnytiniu choru ir 
dalyvavime Common sode ir 

• - kada “Darbininko” korespon
dentas. Dūda nurodė, ♦ kad p. 
Mį. Petrauskas- už dirigavimą 
per porų repeticijų ir koncerte, 
paėmė $25,00,. kuomet p. M. 
Karbauskas su savo choru nie- 

z ko negavo ir nereikalavo ma- 
nydamas, kad taip padarys ir 
p^ M. Petrauskas ėu wvo choru■ tokiam mritaptreikale, tai 8.

i

J' CAMBRIDGErMASS.

j ' Nedelioje, lapkričio 24 d. 6 
vai, vakarey 7 Burieigh
•leje bu£ 10-tos metines prakal
bos šv. Jono Krikštytojo Drau
gijos. /Kalbės du kalbėtojai 
svečiai. Bus L. Buinio orkes
trą ir kitokių pamarginimų. J 
draugių bus priimami nariai už 
pusę įstojimo. Taip-gi bus ren
kamos aukos. į Kalėdinį Fon
dą, Lietuvai.

Idet.Dk^Draugifos
/ Atsibus - 

Padėkavonfe Dienoje 

(Thankegiving Dąy) 
' 28 d. LAPKRIČIO ' 

LIETUVIŲ SALfiJE, 

Kampas E ir SilVer Ste., 
South Boston, Mass.

Prasidėsi vai. po pietų 
uaktyj,

Muzika gera. Užkandžiai ir 
gėrimai pirmos kliasos. .

ĮŽANGA: vyrams’^c,, mer- 
... .... . ,girioms 30c,

Kviečia Komitetas.

•V. JONO 1VABG1IJDWO 
FAtKLFINB8 DR-JO0 
80. BOSTON, MAS& 

VAIDYBA.
PIRldNINKAS — M. ftoU,

4 litvaut St, porehMfcįMMa* 
Telpkone: Dcrc«iUr $078— 

ViCKPIRM. Joum Galinu.
20 NOeH St, So. tetos, Mm* 

t PROT. BAtT. Joom Giliuj
277 Įllver 8t/8o. Jteiton, MM* 

n BRft RA*T.—Marijona Britai 
210 Silver Str., So. Boetam 

HM, RA1T, -*• Porllo PatraWk«* 
_ " 290 Fim> Bt, B* Botu* Mm* .1 
KASIKRIUI!Aįdritjui KiuiMta* 

. 1$ WinfW4 St, B* Booton, Mat* 
MARŠALKA -**•* JonaiUrboną* 

. WSilvw St/So.į^om 
į)rati<ija laiko auBirinkhmukaa 

trežią nędėldienį kiekvieno mln* 
«io 3 :30 Yal. po pietų Bažnytinė
je Salėj* So. Bosinį M&* 
kantu wsirlūliimae būk tapfcrMįp IT*
W ^^.,.>„..8, „..-.„Į.!

1
I ■s

*

t ‘

w

GERIAUSIAS GRABORUJS*
— ir— -

balsamuotojAs.
S.BARASAVIČIUS.

Aš patarnau ju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus.

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00 ; mažiems nuo $15.00.
. Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kviėtkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia. /* *

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

S. BARASEVIČIUS, 
OFISAS? 308 Broadway, So.

Boston^ Mass. ■,
GYVENIMO VIETA: 237 D St.,

So. Boston.
t ■

TJš MĮHiJkfag aptkeDtauf b 
p&iottdjmbu kaina: < -

' UI vienų ayM...• *.. ,50a. - 
” trii sykiui ..... .$1.00 

Pinigus siųskite tt kafrfe 
«<nayMTimrr a t/>

‘ 9A9 ■ar •jhūs w»
. Bfluui Boston, įlaša, 4 r' > ■ ’ , v

’ • , * •   j";'— i.i-n ■„ r z c

GERAS

. Tnii gerai ifnotl uniiiką, ehofo ve
dimą ir būti OarbMttto. Alga SS&OO į 
mėnesĮ ir įėlgo*. Atsišaukite į

'tu Mtfl*

* pasbrolto Kaišia*
’Žb ir pusesėr^s Marijonas Kačiukaitė, 
Jeronimos ja^ 20 metai gyvenę Ame
rika gjt Marijoąą U rnųtų, . paeiną ifi 
Kaune £pb.f Rabinų Vydųoklfes 
patąp.r ūvrinWą kaimąz jKėfęžiu at- 
slšfttiktš jų pačių ar W apie jųba žl 
no pranešti, nės tariu svarbų rgikAią.

' - r ANTANAS ŽEMAITIS,
83 TaatMSir.f Sprlngflęld, Mass,-

Paieškai Kazio Jušklo Ir Karia Ba
naičio. Jie abu paeina iŠ Skirsnemu
nės parapIJog.Turfu Tabarsvarbųref- 
kalą. Jie patįs arba kas kitas praneš
kite Šiuo adresu:

JONAS STASIQNAlTIS,
347 Blm Vey, Hdmėstead, Ča.

Paieškau pažįstamo draugo .Dominl- 
ko Jezdo Švėkšnos parap. Atsiliepk 
arba kas kitas praneškite šiuo adresu:

' j JUOZAS KAIZINAS, 
24 C&rkson St., Worcester, Mass,

J_____________
4

Paieškau draugo Jano Žilinsko, Kur
šo gub., Ilukštos par„ Untenbergių 
vienkiemio. Atvažiavo į Ameriką 1909 
m. Porą metų gyveno Vandergrift, 
Pa., o dabar nežinau kur randasi ir 
ar dar gyvas ar jau mirė. Kas su
teiks tikras žiaias arba jo adresą, gaus 
dovaną $5.00.

PETRAS RAGAUSKAS, 
P. O; Box 4, Vandergrift, Pa.

Paieškau savo brolio Juozo Berno
to 40 m. amžiaus, paeina iš Kaimo 
gub., Skaudvilės parap., Pavartčių kai
mo. Jau 12 metų kaip jis gyvena A- 
merikoje.. ^Apsivedė kaip tik atvažiavo 
Brooklynan. Atsiliepkite arba praneš
kite šiuo adresu: '

TEOFILIUS BERNOTAS,
59 Lėtournaus St., Montreal, Canada.

JEIGU NEMOKI RAŠYTI’ 
arba nori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk drukuoja- 

mą mašinėlę(Typwriter),
Karė pasibaigč ir atsidarys keliai 1 

Lietuvą, reikės rašyti daug Įvairių laiš
kų ir gavusiems laišką bus. daug leng- 
viaus perskaityti drukuotą.

Tokios mašinėlės pirmiaus persiduo
davo po $70.00, p dabar parAiosime tik 
už $15.18. Kas pirks mašinėlę pridėsi
me dar knygą su nurodymais kaip dirb
ti vertei $1.00. /

Pasinąiidoklte proga, nes -visai ant 
trumpo laiko. Kreipkitės tiesiog, laiš
ku arba ypatiškai Į

S. S. POCIUS,
207 Harrison. Ąve., 

Boston, Mass,
207 Harrison Avė., 

Boston, Mass. -
/

D.L1KĖ8TOQDWOS 
BOSTON, MASS. \ 

^VALDYBOSADRESAl
PIRMININKAS— Jonas AdomavlttttS,. 

, 122 Bowen St, So. Booton, Mm* 
VICE-PIRM.' Pranai TuloUd*

. 130 Bowen 8t, So. Boiton, Mm* 
PROT. RAST.—Juozapai Vinkevičiu* 

,147 W. 6-th St, So. Bo«ton, Ma«*

\ 105 Sftverst., S. Boston, Mase* 
KASIERIUS — AndriejuiZallecka* -

244 D 'Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinai Tulelkli, 
z - 180 Bowen St, 3o. Boston, Mm* ■ '

D. L. K. Keinio Dr-ja Bos
ton, Ifas* laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą* nedšldienį ■ 
kiekvieno mSnesio 2 vai. po pietife 
164 ,Hanover St., BoBton, MaM, 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti

■ • 4 y ——i      
Sv. Jono Krikštytojo Draugijos 

NEDELIOJE, 

Lapkričio 24 d., 1918 m.
-SALEJE

T Burleigh St., Cambridgeport, Mass.
Pradžia 6 vai. vakare, >
BŪTINAI ATEIKITE VISI.

Šios prakalbos bus paminėjimui 10-ties metų sukaktuvių 
nuo draugijos .gyvavimo. Kad pasiliktų ilgesnėje atmintyje 
nauji nariai Į draugijąu bus priimami už pusę įstojimo ir taip- 
pat renkamos aukos tėvynės Lietuvos reikalams.

Kalbės p, A. IVAŠKEVIČIUS ir A. F. KNEIŽIS, “Darbi

ninko” Administratorius; abu iš So. Boston’o. •
Bus įvairių pamarginimų. Griežš lietuvio, L. BUINIO' or

kestrą.
4 šias prakalbas kviečiame /visus lietuvius ir lietuvaites a-r 

te(ti ir išgirsti daug naudingų dalykų kaslink draugijų ir kas- 
link varginamos Tėvynės Lietuvos. ,

Širdingai kviečia RENGjĖJAI.
\

Rengia
Lietuvos Dukterų Dr-ja po globą Motinos Švč.
Seredoje,.Lapkr. 27 d., 1918. 

( Prieš Padekavonės dieną ) 
Lietuvių 
.. Sil«r ' -

lie-

KAREI PASIBAIGUS 
’ DOVANOS!

Be skirtumo kiekvienam duosiu 
tuviškoj kalboj vadovėlį notų ant vi
sokių įstrumentų arba giedojimo 8 lek
cijos Išsimokinimui notų be mokyto
jo vertės $1.50. parduodu už $1.00 ir 
kitą tokią* pat duosiu dykai.. Pasaky
kit ir kitiems, nes tik vienos savaitės 
laike paskiriu tą dovaną. Nepamirškit 
pasinaudoti.

G. A. BARONAS, 
Post Office^ McKees RooTss, Pa-

RAČIŪNO NAUJI JUDAN
TI PAVEIKSLAI.

Ketvergo ir Petnyčios vakarais, Lap; 
21-22 <ld. Bažnytinėje Salėje* 2O; Wa- 
verly Str., tVorcester, Mass,

Subatos ir Nedėlios vakarais, Lapkr. 
23-24 dd. Bažnytinėje'Sal6je, N6rwood, 
Mass.

TTtarninko ir setedos vakarais, lapk. 
26-27 d. Bažnytinėje Salėje, Cambridgė, 
Mass.

Su pagarba
A. T. Račiūnas.

-______ z -

CASH UŽ LAISVĖS 
BOND^SUS. * '

Mokėsime cash už Laisvės bond’suš 
sulig turgaus kainų. Siųsk registrui 
tame. laiške arba "ateik ypatiškai nuo 
7 iki 9. vai. vakare. . 1 ■ .

‘1113 Fayette-Stj Room 2, 
N. S. Pįttsburgh, Pa.

Paieškau brolių Jokūbo ir Jono Ma
kauskų ir Teodoros, Julijos ir k.yMa- 
kauskaičių. Visi gyvena Amerikoje ir 
paeina gimimu iš Kurtavenų parapi
jos, Šiaulių pav. Tų pačių; arba ži
nančių meldžiu pranešti man. šiuo ant
rašu

Sr. Pranciškus Makauskas,
Calle Eio Taneiro 4132, Berlsso, F. C. S. 

Eep. Argentina.

PARSIDUODA
Puiki studija dėl traukunoj 

paveikslų, ' su visais įtaisais,. 
Apgyventa -daugiausia svetim
taučiais, kaip tai: italais, len
kais, rusais ir lietuviais. Biz
nis puikiai eina. Priežastis 
pardavimo, silpstu ant akių, 
sveikatos. Kreipkitės į
“Darbininko’vAdm. (J.B.), 

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass. ■

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
kr turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu nė, tai
. ateik ir nusitrauk pusę tuzi

no kazinet ir gausi vieną di
dėlį artistiškai padarytą pa
veikslą .visai dovanai ~'r' ’ 

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti.

k J. J. BRIZĄ,
500 S. 2ndSt., Priladelphia, Pa.

BekFhoneDicldni4iLS995jk 

Dr. Ignotas Stankus 
1210 Š. BroaS StPMadelphi*. Pa.' 

Lietuvis Daktaras,ir Chirurgas, ' 
■, Ofiso Valandas; k . _ v

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo&ildd P, M.

, ■ NedaSatma iki 4, ppi&hc. &

*

LIETUVOS DUKTERŲ DW0» 
PO GLOBA MOTDįOS iV«. 

VALDYBOS ADRESAI

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. A- T. Ašmenskienė,

359 Fourth St. 
Vice pirm/— P. Giedraičiutė,

103 Sbrth St.
Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,

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

377a Broadway, 
Iždininkė — M. Mačiuliu^,

42 ;Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokien#,

M. Stukienė. 
Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: r— M. žiljn* 

kienS, P. Venienė, V. Songailie- 
, nė, A.; KasinskaitS ir A. Cišurie- 

. nė. f
Susirinkimai laikomi ka» 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakarė Sv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Kad būt gražiu.
Vartok, tą mostį; ji padarys vei

dą TYRU, SKAISTU ir BALTA. 
Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. -Padaro minkštą ir baltą 
odą- Kaina ^dėžutės 75e. ir $1.00. 

^Pinigus galite siųst popierinį do
lerį arba stampomisL 
DISTRIBUTOR WILBERT CO.
P. O. Box772, Waterbury, Conn.

\ * • ,P' vV‘.
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t Aš, ADOMAS A. KARĄLIAUSKA^, SEKANČIAI RAŠAU. į 
| Až labai sirgau per š metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, ‘ 
? ne virinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnasspė- Į 
i kų nustosimas viso kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- ( 
? sur ieškojau sau pagelbos, neMgailėjau visoje Amerikoj'* ir už rubežlų, | 
s bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. !
i Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų. BItterio, Kraujo valyto- * 
Ž • jo, Nervatona, Inkstų ir\ Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui < 
) minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. ( 
? Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai? atsigavo. Reu- J 
! matiąmas pranyko, diegliai nebebadė-po krutinę. Vidurių rėžimas iš- ( 
? nyko- po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kąš savai- < 
J tė po butelį Salutaraš, Biteria, ir po Š mėn. savo paveiksle pamačiau J 
» tokį skirtumą"kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos stangiai Ir ( 
! esu linksmas Ir 1000 sykių dėkavoju ^aiutaras mylistų geradėjui ir lin- j 
> kiu visiems savo f—---—- »- . .......... . -
F titriu nuoširdžiai krelptiės prlū Sdlutaras : ,
jSALUTABAS, CHEMICAL INST1TUTION, J. Baltri-nas, Prof. j

draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- } 
kreipties prle Salutaras : " <Į

r ’ ’

1^707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, UI. j j

r
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rijnūmu nervų, šŪphūinc užpakalės (nugaros), 5 Užmiršimo, Drebėjimo Širdies, Silp* 
nurno plaučių, Nerangumo, Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaigimo, NeaiŠ- ’ 

inatymo. Silpnumo sąnarių? Votčiųy. Slogų, Lašėjimo į’gerid& pilvo skausmo, 
Skausmo gerril^s, apvilkto liežuvio. Šios ir daug kitų yra piriu&s. persergšjimttej kad. 

. Tamsta trottii SAVb avrikat* ir naiegMt *OFISO Kasdiėna nuo S vai. ryto iki R vaL. vakarė, Nedaliomis nuo 10vaL ryto iki 2 val^po pietą
KENEALY, Specialistas

su visokiomis chroniškomis, nervų'arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja 
patarnavimo

Kampas E ir SiItor gatvių,
Pradžia 7-tą vai. vakare, ir trauksis iki 2 vai. nakties.

BALIUS JPUIKUS — NET IR KEPURINIS
’> Įžanga vyrams 5pc.; moterims 25c. '

Sis bajius bus vienete iš gražiausių Mek buvo, lįgšiol. Už 
gražiausią kepurę bus skiriama dovanos. i

1-ma. dovana ’ūž pirmos rūšies, o antra nž antros/ 
PASIDABINKITE. .

Šokikai pasikaųstikite gerai kojas, nes muzikantai sugrį
žę iš kares lauko, kad užtrauks visokius lietuviškus ir angliš
kus šokitiš, tai net žėhm drebėsi

Uietuviškos šeimininkės prigamins visokių skaniausių 
vaigim T^ip^pat bits ii* skairiųsaldžių gėrimėlių/ Skilandžiai 

' tni'net iž paties KAUNO atvežti. . J'--. '
Pamaksite KAIZERĮ >Ia'Sv5Je. ■ : . •
■Visi vietiniai ir apie&jjaij liėtaviaJ ir &tw 

žiami ąteiti į ŽĮ nepaprasįįįkejmr&įbailiii
* ft kriiŠABto K

t

SERGANTI 2 5 ATEIKITE PAS MANE

Mano Stebėtinas Pasisekimas
gydyme ligų, skaudamų ir. chroniškų priguli nuo to, kad pašvenčiau sayd gyvenimą 
ant tyrihėjimu tų Kgų>. ^Toliaus mano ofisas■ yra aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir priętaisomis, elektrikos drebejimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma
no ligoniams, . .

Ar Tamsta Kęnti

Antros dum huo
Botom, Nta*

»
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