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Daro musių per traukimo ple 
nūs ir pamatus taikai.

TALKININŽŪ pasitari- 
MAS APIE TAIKĄ.

Spalio 29 d. šalę Paryžiaus 
Varsaliuose prasidėjo talkinin
kų taikos konferencija. “ Taria- 

, si apie tai, kokias taikos išly
gas savo, priešininkams pasta
tyti ir kokias karės pertrauki
mo sąlygas nustatyti. Toje kon- 
ferericijbjęį yra keletas Ameri
kos delegatą, /Tarpe jų yra 
pulk. House ir rear-admirolas 
Benson.

Yra viltis, kad talkininkų 
atstovai priims prez. Wilsono 
pienus. _/ į /'

karės per- 
trau^imo išlygos kartu bus pa
siųstos Vokietijos vyriausybei. 
Galima tikėtis, 'kad netrukus 
apie konferencijos begalinės 
svarbos nutarimus bus leista 

. paskelbti laikraščiuose.
Bet ifanksto galima pasakv- 

' ti tą,. kad karės pertraukimo 
sąlygos biis tokios,. Jkad Vokie- 

. - tija taikos derybų jokiu, būdu 
negalėtų pertraukti ir atnau
jinti karės. Kaip spėjama iš 
Vokieti jos bus pareikalauta:

f ■' >

1) palikti dabartinėse mū
šių vietose didžiąsias anuotas. 

. 2) užleisti didžiąsias .savo 
tvirtoves pasienyje.

3) .pertraukti amunicijos ią- 
dirbimą, pradėti demobilizuo
ti armiją.

4) pavesti talkininkų globom
- . karinį laivyną.

s 5) Paleisti talkininkų nelais- 
vius. Vokiečiai nelaisviai liks 
pas talkininkus iki bus atsteig- 
tos nuteriotos teritorijos.

• ••.. Be to bus pareikalauta pasi
traukti iš užkariautų- žemių 
Rusijos ir Rumunijds.

Tas pat bus^padaryta Aus
trijai ir Turkijai. < 
‘ Bus išdirbtos pamatines tai
kos išlygos.

Jei tą viską, ką talkininkų 
konferenciją išdirbs bus teuto
nų priimta, tai reiks kares ga
lą. J ei vokiečiai talkininkų, iš- 

- . lygas išrastą persunkiomįs, tai 
galima, daleisti, kad jie bandy
čių dar ištemti visas pajėgas ir 
laikytis.

Vokietijos sostinėje''buvo fr- 
gi svarbi konferencija, kur 

. - 4 pats kaizeris1 pirmininkavo.-
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TAIKOSI SKYRIUM^
Iš Konstantinopolio praneša

ma, jog Turkija pašišiūlė tai
kintis su" talkininkais skyrium 
nuo teutoną.

/ - *

REIKALAUJA SAVO < 
PULKŲ..

Čeko-slovakų 'deputacija lan
kėsi pas Austrijos imperatorių 
Karolį ir jeikalavo sugrąžinti 
čeko-slovaką pulkus iš frontą 
ir kitą Austro-Vengrijos vietų. 
Jei ne, tai galinti kilti maiš
tai.

^^SKĄTtA^BBMatr— 
STOJIMO.

' Nors kalbas apie taiką gau
siai plaukia, vienok Suv. Vai-, 
stiją karinis departamentas 
veikia po senovei, lyg tų kal
bą visai nebūtų.

> Svarbiausias Amerikos nuo- 
Veikalis yra tai orlaiviai. Nuo 
biržejio 1 d. iki šiol-pasiųsta 
Francijon 2.500 orlaivių.

’ PRAŠALINO CENZŪRĄ.
Austrijos vyriausybė praša

lino laikraščių cenzūrą.
' ■*

VENGRIJA PRIE VISIŠKOS 
NEPRIGULMYBĖS.

Vengrijos neprigulmingoji 
partija su grafu Karolyi prie
šakyje išvien Su socijalistais 
eina prie visiško atsiskyrimo 
nuo Austrijos.^
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< ' z L. D. S. 3-čIOJO SEIMO DELEGATAI. z ~

Vidutyje stovi gerb. kun* Lietuvninkas, Baltimorė, Md>. lietuvių klebonas iį gerb. kum 
F. Kemėšis, dvasiškas LDS.^vadovas.' Po kaire kun. Lietuvninko stovi p. M. Mažeika, vi- 
ce-pirm. ir Seimo vedėjas; toliau* stovi p. F. Virakas, Centro, pirm., p. K. Uesnuljs, atstovas 
A. L. Taryboje nuo-LDS. ir p. Audrius Žalieckas, Centro iždininkas. ;
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KABĖ IR MAISTAS;

Taupiai su maistui

TRŪKSTA GAZOLINO.
Vokiečiams Jakai pritruko 

gazolino. Talkininkams jie (tu
ri palikti visiškai čielus trak
torius gazolinu varomus. ‘ 
r ’

AUSTRIJOS NEROKUOJA.

Vokietijos laikraščiai rašo, 
kad Austriją reikia rokuoti pa- 
.fatrdūkusia iš karės ir?peytram' 

•kusimsąjungą sTi Vokietija.
■ V- \ <

Kaip protM, taip ir patyri
mas nelddžU nmi tikfttis, 

kuf tikybbdalj^rindpąįatanM. 
tt. 5 • ’ • > •/ *■.,

■ - WMbfo«ion.
/,DARBtjriKKd;'KAlŠA:

Tri» tartu ... .^3.00

Bostono aplelinlcBje.. .4.00 
UirabeŽyje metam*. . .... 
Vieni# numeris
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KAIZERIS NORĮS BŪTI
' t1^IQWTU^

’ Suįyg paskalų iš Vokietijos, ' 
tai kaizeris nemanąs atsisaky-. 
ti ųųo sosto, o norįs likti pa- ' k - 
veldėjančiu prezidentu. Norįs_ w *r 
likti Jokiu yaldovu, kaip Ang
lijos, Italijos arba Belgijos ka
raliai. z t

)

AUSTRIJA SUTINKA ANT 
VISŲ IŠLYGŲ. ’
t ...

. Austrijos vėldžia atsiuntė 
naują taikos notą Stfv, Valsti
jų valdžiai. Seniau Austrija 
buvo atšjuntus notą, kurioj 
kvietė visas kariaujančias tau
tas į taikos derybas- be susto- 
jihio kariauti. T0s buVo griež- 
tai*atmesta. Po Ao Austrija 
buvo atsiuntus naują notą su 
pasisakymu, „kądi priima visus 
prez. IVilsono punktus. Prezi
dentas atsakė, kad be suteiki
mo tautoms neprigulmybes ne
bus taikos. Tai dabar pasta
rojoj notoj Austrijos valdžia 
sako ųesiprięšinanti suteikti 
savo tautoms teises, neišski
riant nei Čeko-slovaką, nei ju- 
go-slavą. Paskui sakoma:

u Todėl Austro-Vengrija, pri
imdama visas prez. Wilsono iš
lygas, kurias jis nustatė inėji- 
mo į derybas apie karės per
traukimą ir taiką, nepalieka jo- 
'kidš“kliūttės7'z sulyg“ Austro- 
Vengrijos valdžios, pradėjimui 
šitų derybų. . ‘

4 4 Todėl Austro-Vengrija pa
siskelbia esanti gatava be4Tau- 
Irimo rezultato 'kitų derybų, in- 
eiti į taikos derybas, tarp Aus
tro-Vengrijos ir prieš ją einan
čių tautą ir padaryti be atidė
liojimo kares pertraukimą ant 
visų Austro-Vengrijos frontų.

ji' (Austro-Vengrijos val
džia)' prašo prezidento, būti 
taip maloniu ir pradėti tardy
mus apie tą dalyką.”

Beturi užtektinai '
- ANGLIŲ. / ;

Lewistone, Me. nėra užtekti
nai anglių, nors Šaltas oras čia 
pat. Kaikurios šeimynos netu
ri dar nei biskelio.

i > •

NAUJI MINISTERIAI 
UKRAINOJ.

Ukrainoj išrinkti nauji mi- 
nisteriai. Premieruesąs Liso- 
gub. ' .
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IEŠKO MAINIERIŲĮ 
DARBĄ.
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RAGINA BALSUOTI UŽ 
- DEMOKRATUS.-

Laivyno sekretorius Danielę 
važinėja su prakalbomis* ir a- 
gituoja balsuoti už demokratą 
kandidatus lapkr.*5;d. . Hart
forde, Čt. jis kalbėdamas^ šakė,. 
kad prez. Wilsorio taikos punkv ? 
tai per 9 mėnesius visą buvo 
rokuojami geri, o dabar Tepu- 
blikonai juosius niekinaunors 
juosiąs užgyrė visas pasaulis. 
Todėl sakė reikia balsuoti už 
deinokratiĮ~kandidatus, - kurie 
remtą prez. Wilsoną ir parody
tą pasauliui, kad Amerika teb- 
stovi ir dabar už augštus idea
lus. New Havene, Qt. sekreto
rius Daniels pavadino republi- 
komis Amerikos junkeriais, ku
rie nori panaikinti' visą gerą, 
ką prez. Wilson mivbikė/ (Jum. 
kęriai yra Vokietijos dvarinin
kai, paramą kaizerio ir milita-, 
ristų).

r ' . • • . »

te. X .
imta nuo burnos nelaimingųjų 
karės sūkuriuose. Dažnai ne
taupiose šeimynose tiek visai 
gero valgio išmetama, kad ne 
vienas reikalingas asmuo pra
simaitinti galėtų. Kuomet gi 
tai daroma diena iš dienos ir 
ne vienoje, bet šeimynų tūks
tančiuose, galima įsivaizdinti, 
kiek visai gero maisto niekais 
nueina. • , x

Taupumas — Dorybė.

. Šią^iemą reikia, labiau-negu 
pereitu žiemą dąboti, kad jo- 
kis maisto dalykėlis'pūstijamas 
nebūtų. Reikia žiūrėti, kad valTJ 
gio nebūt gaminama perdau/, 
tajp kad išmesti nereikėtų. (įi- 

savo Jo maisto liekis, jeigu jo išv/n^ 
gti negalima privalo būt*su
naudojama. O užvis saugotis 
reikia, kad bereikalingo lai-gi 
ir nesąmoningo maisto eikvoji
mo nebūtų." ’ - f

Kiekvienos šeimynos ' išmin
tingu riaupumu 4r ekonomija 
Amerika, visųpjrinA, pripras 
prie tautos dorybėj—taupumo. 
-Tuom pačiu pasauliui suteiks 
milžinišką patarnąvimą, nugi
nant bad<ršmėkląįiuo daugelio 
tūkstančių šeimynų, karės ran
kos paliestų. * ■

Maistas netūr( būt eikvoja
mas! J

X

-Apskaitliuojama, kad šiemet 
Amerikai reikės maisto išvež
ti 50 nuoš. daugiau, negu per
nai. Tai reikės padaryti išx iš
tekliaus, kuris mažai ką dides
nis yra už pernykštį išteklių. 
Prie tokių apyštovą1 reikalin
gą išvežamąjį maisto išteklių 
sudaryti telieka vienas kelias: 
visiems persiimti reikalu mais
tą taupyti ir maisto eikvojimo 
inprotį kur toks buvo, pamesti. 

Su 28 spalio diena, šią me
tų, Suv. Valstijų valdžia krei
psis prie visų šeimynų, prašant- 
jų prisidėti prie visuotinojo 
šeimyną surašo,' kurios 
pareiga privalo pasistatyti ir 
pasižadėti maistądaupyti. Lie
tuvių šeimynos neturi atsilikti. 
Jos taip=gi Suprasti turi, ' kad 
visų vienodos priedermes "pri
valo būti, pasaulį'Uuo bado 
saugojant. ’

Amerikai reikės Europą nuo* j 
bado ginti. /"

Kad perprasti reikalą mais
tą taupyti, štai kas omeny tu
rėti reikia:

(Į) Amerikai reikia išmai
tinti karininkų milijonus, ku
rie už mūsų* visų laisvątir sau
gumą kariauja. .

(2) Amerikai reikės maitin
ti ir nuo-bado apginti tųjų nA- 
Šlaįčių ir senelių šimtus, tūks
tančių, ką bevejamas atgal vo
kietis fie maisto palieka,, vis
ką iš išvytos žemės Vogdamas. 
>1 KiekvienaxAmeTįl<os sęimy- 
ninkė ir kiekvienas'asmuo su
prasti turi, kad .maistą Jai>. 
vartoti reikiąJmd jo nė kiek 
nbbūt bereikalingai išmetama, 
Privalu atsimintų kadltiekvie- 

ia z * nu duonos riekė, duonos gabu- 
Karoiviii Š. Tiknis.las; kį’StioIci&netana, ymat, 

V > į k . - . "
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LAIŠKAS IŠ-FRANCIJOS.

Pargrįžtu kartą iš mūšio lau
ko antzpoilsio. Ir o džiaugsmas 
randu “Darbininką.” Niekas 
taip manęs nenudžiugino, kaip 
tasai mylimas laikraštis. Tei
sybė jis buvo adresuotas ne 
man, o kitam kareiviui. Bet 
jo jau čiajierado, jau jis buvo 
paguldęs,savo galvelę mūšio 
laiike. Pradėjau įį- skaityti. 
Taip linksma pasidarę, kad vi
si vargai pasimitšo.- Net be
santi korespondencija iš- mano 
kolonijos. Pamačiau žinią apie 
Antaną Balkų, kad ji® esQs 
sunkiai sužeistas. Laišką,čia 
retai tegauname, taip-gi ir lai
kraščių. Čia mės matome tik 
kalnus, miškus, apkasus ir la
vonus. Labai linksma, kai su
laukiame nuo ko laišką. Tas 
Tetai tepasitaiko. ,Rūgotkner^ 
ko. - Kareivis'esi Įr šilta, ar 
šalta, pr liga, " ar alkanas, ar 
pavargęs, turi. dainuoti* it Ve- 
lyką laukdamas, itai'mieinam 
mūšių laukan, kai Įrmotos1^ 
ma baubti,' tai tuomet nutyla
me., Kai supliekiam priešinin
ką, tai tuomet 'smagu, gaunam 
me nuo viršininkų’ pagyrimą* 
Vokiečiai vadina mus indijo- 
hai's, ne amerikonais.

Daugelis, kurie ūkininkąųja ar- . 
ba kurie dirba ne karės dar- 

buose yrajcviečianii į. A , 
, mainas. f

_ Mainieriai, kurieme^ėnaLy-...... 
ra palikę mainas -ir kitu Juo . 
užsiima, ypatingai dirbantis ’ 
ne karės darbus yra labai rei
kalingi mamose. Generalis di
rektorius Suv. Valstiją Samdi- “ 
mo biuro stengias susižinoti su 
taię 50,000 vyrų, kurie praėju
siais metais išėjo iš mainą ir 
sugrąžinti juos dirbti ariglią'ir 
metalo kasyklose.
' Minkštųjų anglių dar nėra į 
tiek iškasta kiek reikia, nežiū- . i 
rink didelių pasistengimų tą 
mainierių, kurie dabar dirba. : 
Daug'-mažiau žmonių dirbo an
glių mamose šiais metais, neg 
kada nors ’pirmiam- tečiau 
daugiausiai anglių iškasė. An- s ‘ 
glių reikalavimas siųsti už At- < 
Įantiko ir karės reikalams yra >■ ; 
labai didelis ir jei dirbtuvės 1 
dirbs per žiemą, tai dai’ dau- . 
giaū anglių reikės iškasti kas 
savaitę, pak61 dar tebėra geras 
oras.

Darbo Departamentas ka-
Šiomis dienomis išėjo iš*spau- sykių darbą laiko už vieną rei

dus nauja knyga antgalviu^TiriK"«u™  ̂ i——•

t

Visi lietuviai piliečiai z atei
nantį'utaminką^ lapkričio S d., 
privalo balsuoti už demokratą 
kandidatus ^kongresą. \ y

Sulyg prašymo garbinga 
prez. Wilsono balsuokite už 
demokratę kandidatas. •

t

kalingi ausiu; darbų karės rei? 
kalame. Didelis mainierių skai- . 
čius, kurie yra uždirbę užtek
tinai pinigų pragyventi sugrį
žo atgal į mainas ir puikiai at-k 
lieka darbą. Bet yra tūkstan- ■ 
čiai žmonių daugelis iš jųtiš- 
dirbę per daug metų pnainose/ 
kurie užsiima koltiuo nors1 ki
tu ne taip svarbiu (įąrhu. Jie 
vyrai jei grįš atgal į mainas la
bai patarnaus tautai, užimda
mi vietą tų 50,000 mainierių, 
kurie sekdami vėliavą išėjo į 
Prancūziją. . .

'Vienas- kelias prieiti prie 
mainierių yra per unijų sekre- 
torius, ‘bet yra daugybė mai
nierių, kuriųpriė unijos nepti- 
gulėjo ir kurių taip surasti ne
galima. Samdimo biuras suži- 
■nojo, ųbg« vietoj Kansas vals
tijoj, 200 prityrusiųmain^ripL 
dwa- d^buose be kurių gali- * 
ma apsieitu t4Kiti 200 toje pat 
apielinkėje ūkininkauja arba 
užsiimti fitp iokitio karės dar-;. 
bu kame jų priturimas maino*

■<Kwadministi'aąja gelbsti

BAŽNYČIA IR MOKSLAS.
Toje knygelėje^ išrodoma, 

kad visokie^ bedieviai baisiai 
meluoja, sakydami, būk Bažny
čia kankinus mokslo vyrus ir 
trukdžiusmokslą;^, išparodyta, 
jog buvo priešingai, jog Kaf a- 
•likų Bažnyčia ^ra globėja mok
slo, o bedieviai- mokslo truk
dytojai. Išaiškinta santiltiai 
Kat. Bažnyčios su Koperniku 
ir Galilėjų. . '

į , Labai naudinga ir indomi 
•knygelėj . z- '/A .

judėkite dešimtuką įjtanver- 
tų ir su laišku siųskite4 šiuo’ad
resų: ; * • ■< ’.

V‘ STASEVIČIA,
21-St. James St.* » 

' fto^oedi’Mass/

• /. V .1

4tDarbininkn° Knygyne, 
242 W. Broadway, ’ <
, . ' So. Boston, Mąšs.

r 1 ■ • - • "

Užsakymas buš.išpildytas tą 
pat dieną.. Afeėnto^ -knygų f se yra niekais verčiamas, 
platintoja^ gerk nuoJaidaC 
/ Toji knygelė tuoj tūri Ę&*]kiek gali Samdymo biurą, kad 
sklisti po vMs Amerikosgatimų iškasti kubdųu* 
tuvių kolonijas. / giausįai anglių šiai žiemai.
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EPIDEMIJA PARYŽIUJ^.
Farjržiūje siaučia naujoji li

ga/ J Mokyklos * uždarytos ■ iki 
lapkričio d d*. .>. /

SAŲžUDYŠTįsįs’&MilžgSo.
Statistikų rinkėjas” Frede- 

tiek L. Hoffinan surado,' jog 
satižudystėsJ Ąmc rike sumažė
jo,. Pernai .saužudysčių ant 
100.000 gyvento; mvo 16,2. 
Wpernni jų buvo 19,3; v -

Nurodoma, kaiAnedžiaginis 
pagerėjimas šulą’1 a nuo j»atX 
žųdysčių. Nurod .,, kadbi«7 
niskų bankrutų skaičius suma
žėjo, taiir^atžr tės-suma-l 
zeįo.

*

X
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A-

KASA DUOBES MA&-
. komis. : •

1 « • • . .

New Yorke nuo ispam£ko& 
influenzos miršta gan daugJr 

_ nespėjama duobių iškasti nu- 
2^hirėliamš. Vienose kapmese' 

yra 400 ■ i nepalaidotų lavonų. 
Dabar dųobės*pradėta kastLga* 
r u varomomislopetomis. z '
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mūtą <WUą garbpigmr, 
Proto spėkoje yra turtingo*. 
Jo Širdis turi tėvišką jiiWW 

. Jo ąusįįrs girdi Žmonijos skausmą.

Jo jtojo* iejųfe'Mbt
Šventos ramybės. 

JoakyržvėlgiaantL 
, Ir neužmiršta tautą mažą

Tautoms jiė šūdą pilną liuosybę/ 
Vykina JMevo Šventą teisybę. 
/Pėr jį atgimęta .pasaulis naujas 
Jr atšinaūjm tautiŠkas krąujas.

Antrasis Moze mums Dievo duotas 
Idant pąsąūliš būt paliuosuotos, J 
Tas 'Woodrow Wilson gražiausia vardas 
Skambės per amžius pąsaulyj skardas. ’

21
i 
i

šokio gaivalai erganiraojaai;
Ui ir

01*^ ‘•HDKV’A. BAlLUTIBNk, apie M nu moteriškė, iąteli* 
gamsapt ka^ jūs kad darote -1" ' - 'r'
antkrBtščioni^kg Už
baigus šansus dafao nlofima*. 
Ir jo žodlią delegatai ant vL 
sadosnepamirš.

Nutarimai: I) Maršrutą ir 
spaudos savaitę lalkyt sykiu 
Kvieeti įypagC i, visas kaįali- 
kiškas orgama ir draUgi- 
jas, 3) Programą tęsiti kuoil- 
giausiai kad ir per C ar 3 vi- 
karus ir platint laike progra- 
mos literatūrą. 4) Apskričio 
valdyba arti -organizatoriai 
prižiūrės kuopas tuose reika
luose. . / < j t 

į .5) Prekybos immisi^. tam 
tyčia išrinkta iŠ sekančią ypa- 
tą: S; Pranio, A. Masanduko, 
A; Kazlausko. Jie rehgB ple^ 
husąvykdinimėr Tokiosnebūt

ū) Namo ir dienraščio klau
symai užgirii ir nūtarta nežiū^ 
rint nieko varyt darbą abieją 
sykiu pirmynĮ ’'

7) Kas-link lenką vyskupą 
Lietuvojepūžiūrėta nekaip, bet 
ištyrimui įgaliota -i^tiii&kas.

Sekantis LDS. Apskričio su
važiavimas įvyks Brooklyne- 
prie iš kuopęs ir su kokiu nors 
gražiu programų, kurį turės 
surengti 12 kuopa. ‘Suvažiavi
mą uždarė gerb. pirm. A. Mier- 
ninkas su malda apie šeštą va
landą vakare.

I

AWONA,J» «kU » *' J ’

Aik)MA8 DAUaiLA, >»nM, inUli««ntlikai Uro- 
adanti®

‘ v taW
'7 f / SCENAI/ • ■ . . .

Vta'matomatvar
ka ir šnrumM. BAttUTiENl »Mirprie stalo fe 
mezga mezgiūk vieno stalo galo sėdi AIDCNA 
ir akaito knygą, ii kito sėdi VYTARAS to paitolip 
perrraiinėjaii knygos, ' ' 7-.. . '7 7
BAILUTIENE (glostydama AMonal/Ttt^o 

‘ /Aidonėle, Aukrele, kad nors Dievas ta- 
. vė užaugintą, Vai jm^įaū až, 

Rėčiau į savo mieląją Tčyynėlę. Varge* 
liūs aš tenai vargau, neturte gyvenau, 
čionai visko turiu, bet vis Širdis manė 
. tenai trahkia ir gana. Rodosi kad

• primanyčiau' tai kaip paukštelis tenai 
Nulėkčiau. ■ - ''

VYTAUTAS. Tai7kodeI,7 Mamyte, mes tenai 
' ■ ’ ■' . nevažiuojame! .. . •
ALDONA. Važiuokime mamyte visi. Jonaičią 

Marytė pemm buvo su tėvais Lietuvo- 
7 ‘ je tai sako, kad tenai taip gražu, taip

// gražu, kad net negali. , '
BAILUTIENE. Kur-gl vaikeliai važiuosime, 

dar jūs peįjaunh Jūs turite pabaigti 
' , mokslą, o tenai mokyklos toli, sąnku 

. į jas vaikus leisti.
ADONA. Mamyte, aš su Vytautuku nueisime 
/ -į mokyklą kad ir.toli. Tenai, sako, 

taip gražu laukuose. Paukščiai,* sako; 
tik gieda

VYTAUTAS. G, mamyte, aš nueisiu kad ir to
li. , •

ALDONA. Jonaičią Marytė pasakoja, įad te
nai paukščiai labai vaikus myli. Sako 
ji ėjus su mamyte per laukus tai tenai 
auga rugiai, o juose vienas paukštis 

- vis sako: krėsk, krėsk vafškės, nekam 
vaikam, p kitas tai vis klausia: tai 
kas bus! tai kas bus

dabar Ui tie reikalai niekad Bpaii- 
baigia. Vakar augrižo jau po vienuo
likos, šiandie vėl jau išiiMM, o ka- 
da pareis, tai Diavsa žtoo. O pri ripa- 
žiukite. kad jta taaai aaotl riitiMiūi 

AlM&roiai Mutantu, iUdiŪs 
aavo motftta 
rirūrfonAj '•tajl-*’ '
kiausia

“M •
_ Įefašir Mtor- 
šau, k$d Tamista, ponas Daugio, rū
kote. Aidonėle, atnešk ponui Daugė
lai cigarą. - -

(Aldona atneša dėžutę cigarą ir 
' duodii Daugėlai*) y

ADOMAS DAUGfcLA. AČiū Aldonėlėi, labai 
y aČ& 7 .t ' ' ' ; 7 , ,
'■/ / ' fitta Mgatą, paskui išsi-

■' 7 ima iŠ. kišeniaus cigarnyčią.) *

gražus gib&ras! ne lietuviškas! 
ADOMAS DAUGELA Taip/ Tai yra atmin- 

tis mano paskutinio buvimo Lietuvoje/ 
. Palangoje. b.

ALDONA* Ir męs visi važiuosime į Lietuvą. Ir,
' pape ir mamytė ir VytautukasAr aš. 

7 .Tenai, Sako taip gražu. Už tai ir Šb 
tasgintaraKtokiS“gražus. -v------

ADOMAS DAUGELA. Nu-gi ar jus mylite Lie-.
tuvą! ,

ALDONA (karštai). 0 kai-gi, mes lietuviai, .
mes Lietuvą mylime, .mes ir eįles mo* ta 
kame. v"'

ADOMAS DAUGĖLA. Na tai gi pasakykite. 
ALDONA ir VYTAUTAS (imasi už ranką ir 

kalba): 
Kūdikiais būnant lietuviais praminti, 
Norim ir mirti lietuviais vadinti, 
Nes garbė mums yra fokiš praminimas,' V 
Garbė mums su tokia žeme susrjŠimas. 

ADOMAS DAUGĖLA. (susigraudinęs glosto
i

n

na B xrtawdn-
ksi»,ketyarfriair robatomiaJLab 
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/■ “DARBININKAi!”

'■ 7 ’T ’• • (The WriDsr) •. /

Th« Lithuanian tri-vęekly 
per. PublisbeSl every Tuesday, 

' Thursday, and Saturday by ‘gi, 
' - Jc0pk>«Lithasnian ’ R.4J. Ag#- ■ 

Tjthftr. .

I SUBS(WI0N WES.' 
", 'Yeariy Z♦.%'-<i.<^00 

Bosfon. and suburbi «.......4.00 
O montlis f»t», . • • .1.50
Foreign countriės yearly ,..

24B Broadway, So. Bostoii, Mass.
—   . -./i .■■■'- n...., — .— ..

' •* ŠLIUPAS ŠLIŪPIENĖS '
— ’ MAIŠE.

t Išpėręito“Darbininko”nu-
V mėrio mūsą skaitytojai sužino- 

< 7 ’ jo apie svarbius mūsą vįguomę-
- hęi ir taūtai nuotikius įvykin- 
tus kataliką ir tautininką Ta
rybą. Kiekvienam be abejones 
metėsi į akis atsitikimas su Dr. 
Šliupu. Tai išteisybės ypatin
gai su tuo veikėju atsitiko.' Jo 
žmona pasakė, “kad jau atėjęs 
laikas jaidėties savo tajoną į 
maišą r vežties namo.”

Išrodo, kad tasai veikėjas 
pabaigė savo karjerą. Pabai
ga biskj tragiška, biskį komiš
ka. Pasibaiąė taip, kad gar
bės . apogėjaus besiekdamas, 
parodė savo dvasios menkumą. 

Senis su paprastu jam at
kaklumu geidė padėti savo 
vardą pavardę po istoriška 
tautą- dčkleracija. Pasirašyti 

bės yra garbė, bet Šliupas už
sitraukė negarbę ‘besiveržda-

V ’ dūmas,, kad jam, o ne kitam
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suomen^ mielai veiks, irsu. rim
tais socijalistais. Katalikiško
ji visuomene nebūtą buvus 
priešinga, jei socijalistas, kaip 
M. Biržiška būtą.-pasirašęs po 
tautą dekletacija.

Todėl išnąujo Amerikos lie
tuviu tautininkai-laisvamaniai 
parode savo fanatiškumą, va- 
rydamiesi, kad Šliupas pasi
rašytu po dękleracija.

VILMUS SVLIBTUVtJO
Mums prisįąstą iškarpa iŠ 

“Rekord’ Codzienny” išeinan
čio Detroit, Mich. besąs straip- 
snis “Pan. z Litwy i po pols- 
ko-” / < •.' v

Tame straipsnyje yra šmotas 
žinią/apie Vilniaus gyvenimą; 
ir matomai lenką nusiskund
žiama, kad VBniige lietuviai i’ 
mavirŠą.

Didžiuma tą žinią jau būvo 
gauta iš taisingesnią šaltinįą ir 
jos laiks nuo laiko “Darbinin
ke” tilpę. Dėl to ją nėi neat- 
kartosime, bet vieną faktą 
turime pažymėti, nes jisai dau
gel ką nušviečia/ o antta ver
tus; tai paeina iš pačią lenką 
ranką, jisai skamba taip :

‘ ‘ Parašai ant gatvią kampą 
buvo lik šiol tik lenkiški. (Nuo 
kada t.. Juk visuomet pirmiaus 
būdavo rusiški). 1 d. birželio1 
prašalinta* lenkiškus parašus!! 
ją vieta pakeista lietuviškąis 
ir taip: šv. Jurgio gatvė ar sv. 
Jerska pavadinta Juros gatve. 
Lietūvią7 Vilniuje yra kaip ži
noma maža sau jale (!) ,ir 8 j 
nuošimčią Vilniaus gyventoją 
lietuviškai nesupranta?’

Tai yra labai žymus progre
sas lietuvystės Vilniuje,, kad 
jau beUko tik nuošimčio 
Vilniaus gyventoją, kurie lie
tuviškai nesupranta. 'Jeigu pa
gyvensime dar 20 metą tai pa
matysime, kad Vilniuje beliks 
tik 8| procento /gyventoją su
prantančią lenkiškai, kiti vi
si lenką kalbos nemokės, nęs 
jinai nelabai jiems bu§ ir rei
kalinga.

Ką tai Teisina tautiško susi
pratimo atbudimas ir uolus si- 
stematiškas pasidarbavimas. ■

1
f

]

)
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YPATINGASJBUPUOLIMAS.

Pereitos subatos numeryje 
mesdurėjome pastabą “Ameri
ka.” Ten buvo nurodyta, kaip 
klaidingai tūlą būvo manyta 
apie stoką augštą idealą ame
rikonuose.

Panedėlyje “Boston He- 
rald” turėjo ęditorialą su vi
sai panašiais išvedžiojimais.

■ 
Nation That Asks Nothing for 
ItSelf,” tauta, kuri .nieko sau 
nereikalauja.

Štai kas tame editoriale pa
sakyta.

4

“Ar jūs esate patėmiję, jog 
tarpę 14-kos taikos punktą, 
kuriuos suformulavo prėz. Wil- 
son, nėra nei vieno, reikalau
jančio nei1 colio žemės Suvieny
toms Valstijoms, nei vieno 
dolerio kontribucijos, nei jo
kią kitokią ypatingą sau pato
gumą! Amerika stovi už tai, 
kad visi patogumai būtą lygūs 
visam • civilizuotam pasauliui. 
Francija reikalauja Alzacijos- 
-Lotaringijos ir turi tą gauti. 
Didžioji Britanija be abejonės 
panorės pasilaikyti Vokietijos 
kolonijas ir gal būt reikalaus 
Helgoląndo, kaipo užstato. I- 
talija reikalauja praplėtimo sa
vo rubežią ir vienas iš keturio
likos punktą užtikrina • jai tą 
praplėtimą. Tarpe tautą vien 
tik Suvienytos Valstijos nerei
kalauja nieko kitko, kaip tik 
užtikrinimo, kad ateityje pa
sauliui būtą užtikrinta taika;
' ‘‘ Pasaulio vaidentuvėj mės 

nebuvome rokuojami tauta au
gštą idealą arba prakilnią mo- 
tiyą. Mes buvome piešiami, y- 
pač vokiečią, kaipo tauta do
lerio gaudytoją. Mes buvome 
rokuojami, kaipo naudininką 
(materialistą) tauta, be min
ties arba rūpesnio apie kultū
rą arba žmoniškumą ir užmirš
tanti apie viską, išskiriant sa
vo ambicijas. Šituose dalykuo
se pasaulis klaidingai manė 
apie Ameriką. Idealai tauti
nės garbės; užuojautos silpnes
nių jąir prispaustąją, tarptau
tinės teisybės ir tiesos čia iš
sivystė labiau, negu. bile kur 
kitoje šalyje., Turbūt dėlto 
tai vokiečiai, nežiūrint į neiš
pasakytą Amerikos nęapkenti- 
mąT, atsigręžė į mūs, kaipo į 
tautą, iš kuriąs gali tikėtis 
šiek tiek nuolaidumo. Ar ne 
keista, kad jie iki Šiob ypaČ 
klaidingai manė ūpie mus. Tas 
gali būti mums pasitenkinimo 
šaltiniu, kad dabar jie pama
tė už/ ką1* stovi Amerika šiame 
išdraskytame pasaulyje. Tos 
pamokos jie turės daugiau iki 
taikos sutartis bus užpečėtyta, 
nes tauta, kuri sau nieko ne
reikalauja , nepermaldaujamai 

. stovės UŽ sUvo talkininką tei- 
KatalikiŠkoji vi- v .

f o tekino dokumente išteiėy- tavo apgalviu “A
hac ’crrft rrarhD hAt clm-rtoo __ • . < «‘ ___ . - - __ C7_- .

A. Dymta,
Apskr. Rašt.

■ . vaikučius ir kalba): Gerai, gerai, vai- 
keliai, mylėkite Lietuvą.

(Aldona ima iš Daugėlos ranką ci- 
garnyčiąįr ją< apvarčius, duoda Vytau
tui, o Daugėla rūko cigarą be cigamy- 

’ jčios. . ’ •
BAILUTIENE. Trokštą mano širdis dar pama- ' 

. ' tyti Lietuvą, bet Dievas žino kas da
bar tenai darosi.

PRANEŠIMAS LIETU VIŲ 
K0LI0NITQMS.

Pradėjus labiaus Influenzos 
epidemijai platintis, visokie 
didesni žmonią susirinkimai li
kos ūždraąsti, %todęl ir prakal
bą daugiaus rengti nebuvo ga
lima. Bet kaip tik Sveikatos 
Komisija susirinkimus laikyti 
pavelis, tuomet ir męs galėsim, 
laikas nuodaiko prakalbas su
rengti.’ '

z Važinėdamas po kolionijas 
su prakalbom tankiai užsimin
davau, jog bus dedamos pas
tangos kuo tankiausiam pra
nešimui apie visą veikimą Lie
tuvos laisvės reikaluose.- Bet, 
kad iki šitam laikui prakalbą 
rengti nebuvo galima, todėl ir 
žinią žodžiu negalėjom suteik
ti. Tūlą aplinkybią delei, per 
paskutinį mėnesį rastu ir-gi 
mažai ką galėjom pranešti.

* Šiomis dienomis išsiąsim 
pranešimą visiems-Tautos Fon
do skyriams ir šiaip payie- 
niems kolioni ją veikėjams. 
Prasysiu tuos pranešimus per
skaityti draugiją ir kuopą su
sirinkimuose. Nuo šio laiko 
stengsimės kuotankiausia pra
nešimus siuntinėti ir taip-gi 
per spaudą nurodysim iš Wa- 
shingtono kas yra/daroma Lie
tuvos laisvės reikaluose.

Kęlionijos norinčios prakal
bas i įrengti, teiksis apie tai 
mums1; iš kalno pranešti, (L. I. 
B. 70MFifteentk St., Washing- 
ton, B^C.), tuomet bus pasi- 

 

rūpinta,'/kad gerą kalbėtoji 
TamistoiB; prisiuntus.

Asai paįs vien tiktai sekma
dieniais, ■ šiaip jau . šventa
dieniais te&ilėsiu iš važiuoti; ir 
jei kuri ko|pnija manytą pra
kalbas sur 
rokai iškal 
nešti.

Supranta 
apie vem 
reikale dės: 
kad aiški 
yiską persi 
tąpageida 
lionijosdm 
užklausimi 
Įima dar 
statyti.

.1 * ■-

BAILUTIENE (atsidusdama). Taip, taip vai- ADOMAS. DAUGĖLA. Tenai dabar žmones
M- w « «, <_*■ «■ «' "‘j «. H «■ ••' • .f

: badauja.
BAUuUTIENE (juokdamosi). Tai-gi, tai-gi, te

nai žmonės badauja, o jūs čionai jieins _ ’ 
maistą renkate. Manojo 
laikui nėra ir Dievas žino kada atsi
ras;

ADOMAS DAUGELA. Na, šiandie tai kitas da-

keliai, gražu* Lietuvoje. Dieve duok 
mums visiems ją pamatyti. 
Tie patys ir/Adomas Daugėla* 

r J ■ • SCENA H.
BAILUTIENE. Tenai kas skambina pas duris. 

Nueik, Aidonėle, pažiūrėk, gal teta 
atėjo.

(Aldona išeiną ir už valandėlės su
grįsta, atvesdamą, Meiliai už rankos 
paėmusi, Adomą Daugėlą.)

ADOMAS DAUGĖLA. Labą vakarą, poniai 
Baiiutienei. Kaip sveikatėlė !\ Girdė
jau trupučiuką nesveikavote.

BAILUTIENE. (į tai ponas Daugėla/ Labą 
vakarą, labą vakarą. Ačiū. Jau pa
sveikau. Supaisysi tamista moterą.

ADOMAS DAUGĖLA Ar pono Baltučio dar 
nėra namie!

BAILUTIENE. Kur jis Tamištai bus namie. 
Jis. kas-žin kada parsivilks. Bet sės-1 

f- kis tamista. Galtamista kąnaujo ži- 
'nai, tai ir mums papasakosi.

ADOMAS DAUGĖLA (sėsdamas). O ką dabar
- daugiau girdėsi kaip vargus ir aįmana- 

viuius! Vokiečiai jau visą Žemaitiją 
nori paimti. Dievas žino kas su mūsą 
brangia Tėvynė bus. Žmonią nėra. Lau-* 
kai nesėti,, o daugelyje vietą viskas 
išdeginta. Žmonės baįauja. Tai-gi aš 
atėjau pas poną Baltutį pasikalbėti ką 
čionai padarius, kad kiek nuo karo nu
kent ėjų šiems pašelpos surinkus. Jau 
Vilniškė Draugija nepajėgia visą su
šelpti, nes ir pati. Rusi jos gilumoje at
sidūrė.

BAILUTIENE. Reikia tai reikia gelbėti, .bet 
vyručiai reikia ir savęs neužmiršti. Jūs 
bemitiiiguodami nusimitinguosite nuo 
koto. • y *

ADOMAS DAUGĖLA. Ką7gi darysit Jei^nes 
nesirūpinsime, tai kas tais vargšais rū
pinsis * Sunkūs laikai ir mums; teisy
bė. Mėginome kolektuoti, bet žmonės 
nenori duoti; mąt jie vargo nemato, tai 
jo-ir neatjaučia. Ketiname padaryti 
pikniką, gal tokiu būdu kiek pelnysi- 
mei •'/•■_ . '■ •/

BAILUTIENE (karšČiuodamasi)- Tai-gi, tai-gi, 
pikniką, muziką, šokius, girtuoklia
vimus; patys šokite, linksminkitės, 

, kad tiems vargšams ašaras nušluostyti. 
v' Batys girtuokliaukite, kad tuos iŠbąn 

dėjusius papenėti. Kelkite puotaš1, kad 
tie vargšai kaip šunyčiai; ‘gaištį nu
kritusius nuo jūsą stalo trupinėlius 
surinkti ir'Visą tą yadinlųtemilaŠir-

. • įy'stėš darbu. I ./
ADOMAS DAUGĖLA (pertraukdamas). Tik 

. jau.
padalysi, kad*. .,

BAILUTIENE (vis lįęąrŠtai). Tą padarysi, kad 
aukokite pavargėliams tį ką lšmūtoi 

V tS)one.mažyWl ūuo-.to nubšimS /Sū 
skaitykite ką jS išleidžiate timOnt 

l |ūBn susirinkimą, lai-gnr mana! 
būdavo, jeigu ir įMlm 

reikklu iA ret

mąs prie tokios garbėsystygau- 
’ dūmas,, kad jam, o ne kitam 

ta garbė priguli, nęs jis dirbęs 
per 35 metus lietuviams.. Dir
bo, tai dirbo.

Daleiskime, kad Tarybą po
sėdžiuose New Yorke būtą mai- 
šęsis ne Šliupas, o kitas liėtu- 
vią veikėjas, kadir lietūvią 
tautinio atgimimo, patriarkas 
Basanius, kun. Tumas ar kitas. 
Daleiskime, kad. būtą atsiradę 
tarpe tarybininką, kurie dėl 
kokios !nors priežasties būtą 
pasipriešinę Dr. Basaniui arba 
kun. Tumui rašytis po- dekle
racija. Tai ar mes galime da- 
leisti, kad bi kuris iš tariamą 
veikėją būtą varęsis prie to, 
kad jam, o ne kitam toji gar
bė priguli. /Žinoma, kad nei 
žodžio nebūtą, tarę. Mes tie
siog negalime surasti tarpe 
mūsą veikėją nei vieno tokio, 
kurs būją ant tiek pasižemi
nęs, kad taip pasistatyti, kaip 
Šliupas. Būtą panašiai pasiel
gęs tik Bulota. Šliupas pasi
rodė antru Bulota.

Šliupas pasirodė antru Bulo
ta dar ir tuo, kad jis galįs ei
ti prieš tautą, pagatavas ker
šyti. Bulota neišrinktas Cent- 
ralinio Komiteto pirmininku 
Vilniuje advokatui Leonui pa- 

7 sakė keršysiąs. Tą jis ir da
rė.

Ką Šliupas darys, ateitis pa
rodys.

Męs sakydavome, kad Šliu
pas netinka atstovauti lietūvią 
reikalus, kad jis nęra diplo
matas. Dabar jis parodė savo 
netikumą kuopilniausia. Jo 
prakalbėlė prof. Milleriui pa
rodo jo grubijoniškumę.'Pasi
rodė, kad jis grubijonas netik 

‘ tarpe, savąją, bet ir tarpe sve- 
timtaučią.

Ar ne stebėtina, kad tauti
ninkai tokį žmogąleido’ prie 
atlikinėjimo bengalo svarbią 
tautai darbą.

• Katalikiškoji Visuomenė grie
žtai statėsi priėŠ Šliupą .ne dėl 
to, kad jis kitokią paŽValgą, 
negu katalikai Visai ne. Ka
talikai priešingi tam, kad fa
natikas. leidžiamas veikti tak
tas reikalais tarpe svetimtau- 
Čią: Katalikiškoji visuomenė 
nieko neturės prieš inžinie
riaus Noraus pasirašymą po 

nors ibž. Norus yv i a. 1*1 •
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PROTOKOLAS VIII-TAS. ,

' LDS. kuopą -New York ir 
’New Jersey valstiją apskričio,, 
suvažiavimo buvusio 20 spalio, 
1918 Aušros Vartą pobažnyti- 
nėj salėj 568 Broom st., New 
York’e, N. Y. Pirmininkui už- 
kvietus suvažiavimą atidarė 
gerb. kun. šeštokas su malda. 
Iššaukia valdyba. Pasirodė, 
Jog valdyba visa pribuvo. Iš 
eilės Šaukta atstovai nuo kuo
pą }r peržiūrėta ją mandatai. 
9 kuopos pribuvo patsai gerb. 
kun. šeštokas, P. Zuikiutė, P. 
J, Gudiškis. Nuo 14 kįn, Neb
ark, N.. J. f St. Prapys, A.- Ma- 
sandukas, A. Kazlauskas,. J. 
Pelutiš. 12 kp.; Brooklyn, N. 
Y. : P. Montvila, J. Lukoševi
čius. Nuo 15 kp,,Uarrison; 
N. J.: Vacį. Šiteika, A. Geru
laitis, K. Nekrašas, Nuo 73 kp., 
Linden, N. J.: J. Tvaskas. Ir 
veikėjus P. Pavijoms iš Brook- 
lynO. Tąsa valdybos , raportai, 
delegatą nebuvusių Patersone 
kuopą ant 7-to suvažiavimo/ 
Vietinis P. Gądiškis duoda ir 
tampa teisintųjų.

/ 1* Nuskirta/ orgamzūtoriai 
gaivinti silpnesnėms kuopoms 
ir apskričiui pranešt apie Ją 
stovį, _ ■ •

14 kuopęs raporte paaiškėjo, 
je>g newarkįečiai per 8 nedėlios 
prirašė 40naują narią į 14 kp. 
7 15 kp, Ifarrisone greitu lai* 
:kn toTūsiauti-yrakalbaš. Per* 
Jtraūka.' Abmsveikina , gerb,

a|gti, prašyčiau, ge- 
apie tai man pra-

4 >•
/

, teikdami žinias 
Sietuvos laisvės 
visas pastangas, 

ir jsmulkmeniškai 
‘‘ s, bėt labai bu
mą jei pačios ko- 

1 mums įvairius 
tuomet būtą gą-* 

iaus dalykus per- 
'V. * 

įJuliUsLBielskis.
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lykas. AŠ užmiršau kad šiandie yra 
lietuviškas teatras. Jonas Virbąitis 
savo sužiedotinei,. kuri tenai lošia^ pa- 

’ • (iuoda bukietą,, paskui vist jo draugai 
eina ant vakarienės, tai ir p. Bailūtis, 
žinoma, tenai bus.

. m.. ■« a» k • . A <«

lei mielaŠirdystės.
ADOMAS DAUGĖLA. Bet ponia Bailutięne, 
d 2 .. . mes gi- negalime įr savo reikalą užmirš

ti.
BAILUTJENE. Taip, taip ir vis tai dėlei mie-. 

laširdystės. 1
(Tuo tarpu laikrodis muša 9 ir 

Daugėla greitai pašokęs kalba) : 
ADOMAS DAUGĖLA. ■ Na-gi jau devynios. 

Atleiskite, man; ponia Bailutiene, kad 
,, aš jus apleisiu, bet aš turiu atlikti dar 

vieną svarbą reikalą.
BAILUTIENE. Taip, taip, skubinkis Tamisia 

ant vakarienės keliamos delei jnie-la- 
šir-dys-tės...

, (Daugėla greitai atsisveikina ir
išeina, užmiršdamas vaiką rankose 
cigarnyčią.)

BATLUTENE. Ar jau vaikeliai mokate lekci
jas!

ALDONA jam mamyte, moku. 
VYTAUTAS*. Ir -aš jau moku, mamyte. 
BAILUTIENE. Tai eikite, vaikeliai, jau gul- 

, ti. Jau vėlu.
ALDONA ir VYTAUTAS (skubiai suima savo 

- daiktus nuo Stalo). Labanakt, mamy- 
tei. . '

BAILUTIENE, Labanakt, vaikeliai.
(Aldona uždeda Vytautui ant pe- 

čią ranką jį apkabindama ir abudu ei-.
. nu gulti.

(Uždanga nusileidžia) 
ANTRASIS AKTAS. >

SCENAI.
y (BAILUTIENE, sėdi viena tame pačiame kam- 

baryje, apsivilkus kimono ir mezga nekantriai mes- 
AM)-' ; /. * .
BAILUTIENE (nekantriai). Dieve Tu mano į 

ką tie žmonės pavirto!. Kokią Šokan
čią mielaširdystę išrado... Pavargė- , 
fiams neturi pinigą... nes reikią puo
toms.. . bet tdi vis delei mielaŠirdystės. 
Tepki žmonės badą kenčia... ašaras 
Hejd,.. čionai puotas kelia. . šoka.,.. 
dėlei mielaŠirdystės.., idant pavargę- . 
liūs sušėlpti.. < (Laikrodis muša vie
nuoliktą. Bailutienėginekantriai var
tydama mezginį kalba): Jau ir vMw 
liksi, o dar mano geraširdžio Antanė- 

. lįo nbrk. (Palaukus.) Apbfoėli, nupirk 
man naują drapaną eilif, matai, kad 
vbkM im naujomis, ilk

tartan~kpkia

BAILU TIENE (dantis sukandus). Vis tai de-
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WILSONUI, 

dikalai socijalis- 
iavime ParyŽiti- 
oliuciją, kurioje 
. Wileono demo-
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8dį^ . tu rūplnkhi
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žnų mu pemldhe kepmn o tėo4 ' 
.-gįa rių*kWOTtantčjbMtor

ro brokams../ .S patinevidbmrt, te, 
kaip rUpinaa^au viaaia aafo sėbrais,..

Bet tai vis delei * Dan-
g&a sako/ me* gi naįttfme ir savo 
reikalų dtafrii,nn-gi ar tik jtte «• 

. vo reikimus tarife, o ai nefu Jtmįr 
visko reikia..drapanų..,^ilinktak 

. ntaiifc p man nieko Sfetiaft namie 
(Bus jaugtai) >

su vaikučiais kaip užkerėta...* (Per
traukia darbų ir atsirėmus ant stalo, 
Ufetaųafe), O gal ir gerai, kad ai 
nanjie sėdžiu, tai beii^ vaikučius gri
fai augfeu.., Jeigu & yalkiūSausi, 
I k| jie galėtų be motinos priežiūros 
nuaugti^;* Jie marie balandėliai my- 
li,.. aš, prie jų anf senatvės galvelę 

, priglausiu, atsilsėsiu. NeĮaimė, jeigu 
motina savo vaikų neprižiūri. .. Ana 
kaip Čželięnė.... į kų-tie Vaikučiai nu-

- augsi;.' ~ Bet kų aš djaraut įfegražir 
kitus apkalbėti. . . reikia savo: nosį

’ daboti*./ Aš už..svetimus vaikus prieš
- .niekų rTeatsakyšiu, tik Už savus. (Stai-
- - ga tiesiasi ir ruščiai kalba). Bet ne... • 

r ,0 ar jis nė tęvas * Ar jis neprivalo na- 
j mais rūpintis! Ko jis valkiojasi!..

• (Kas sykis karščiau); Kam jis mane 
.vienų su vaikučiais pameta .. O-o-o-o 
nesulaukimas... Daugiau to nebus...

• ( Kad tu išeini, tai imk su savimJr savo 
moterį.*. Nenorit.. Tai ir pats nimie 
sėdėki.. AŠ tave pamokinsiu... f (Žiū.-

. ri į laikrodį) Bet kur jis taip ilgai sė
di! Noriu miego.., bet gulti neisiu.?. 
Turiu pasitikti ir kad-gi jį priimsiu, tai 
jis atšinorės valkiotis. .. -

(Žiovauja, paskui apsikniaubia ant 
stalo ir užsnūsta

* ‘ SCENA n.-
Bailutienė ir Bailutis.

(Bailutis, tykiai atidaręs duris,' įeina ir tuo- 
jaus bailiai dairosi po kambarį. Pamatęs apsikniau
busių savo moterį, atbulas, ant galų pirštų slenk. 
prie kėdės. Tenai sėdasi, nusivelka drapanas, nu
griauna čebatus, ir, užsidėjęs ant vienos rankos dra
panas, o į kitų paėmęs čebatus, tik ant vienų pan- 
čiakų, stengiasi praslinkti pro moterį ir nulįsti į 
■savo kambarį. Tuo tarpu išsprūstą jam iš rankos 
Vienas čebatas ir, puldamas ant grindų, padaro bil- 
dėsį. Bailutienė pašoka, Bailutis gi išsigąsta, krūp
telia ir išleidžia iš rankos kitą čebatą.) 
BAILUTIENĖ (prišokdama prie vyro). Tai 

taip tu valkata, dabar parsivelki! To- 
kis tu vyras! Tokis vaikų tėvas!.. 
Nusiavė, matai, čebatus, tai praslinks 

v ‘ pro moterį kaip vagis... Išsimokink, 
netikėli, dar. vaikščioti, tai tada tu 
pro mane praslinksi. Kur valkiojaisi

* iki šiam laikui!
BAILUTIS (drebėdamas).. Dū-dū-dū-čiu-te, aš 

r tik... buvau...
BAILUTIENB. Kur buvai? Sakyk? 
BAILUTIS. Aš buvau su... draugais ėnt...

vakarienės...
BAILUTIENĖ (pasityčiodama). Keliamos de

lei mielasirdystes. Kad vargšus bro
lius nuo karo nukentėjusius prisotin
ti. .

BAILUTIS. Dūšiute, mes tik susirinkome pa
sikalbėti. ..

BAILU TIEKĖ. Tai-gi tai-gi, pasikalbėti. Pa
rodyk pinigus! *

(Bailutienė griebia nuo savo vyro 
rankos paltų ir ištraukia iš kiseniaus 
pinigus ir kokių popierų).

BAILUTlENĖj (skaitydama pinigus). Pasikaį- 
‘ bėti, pasikalbėti, o kam pinigus pra

leidai? Liko visd vienas doleris ir 
smulkiais 37 centai. Kur kitus pra- 
kal-bė-jai! O čionai kas? (Išvynioja 
popierų ir skaito): Bukietas... tris do- 

. leriai... Vakariene dešimčiai ypatų;..
trys doleriai 75 centai.. . Gėrimai.. . 
viepus doleris... Viso... 7 dol. 75 cen- 
tai... Tai šitaip kalbiesi? Su mergo
mis, kurioms bukietus perki ir vaka- 
rieneš keli..,.

(Bailutis nesupranta kų tas viskas 
. . reiškia'ir labai stebisi.) , ‘

BAILUTIS. Dūšiute... ?
BAILUTIENĖ (pamėgdžiodama).. Dūšiute, d,ų- 

x šiute, o kuo- anas, vadinai su kuriomį 
lębavai (Griebiasi' už galvos).. Ak, 
Dieve mano, tai ko aš -sulaukiau! Kas 
dabar tikėtų, kad šitas senis besmege
nis Šitaip padarytų. Nu-gi tu avigal
vi, kur tavo, gėda? Esi vyras,, tūri 
moterį, kuriai prisiekiai, kad jos ne
apleisi kolei tavo širdis, plaks, kolei 
tavo giriose kraujas tekės, o dabar, 
,jų pametęs,: paskui kitas landžioji. E- 
si tėvas, o užmiršęs savo vaikus, lei
di pinigtte ant bukietų kokioms- iŠ-

* tvirkūlėms. Darai gėdų savo inoterei
• ir vaikam5 .Burtai mūsų visų vat-
- dų., ' • - . ■

(Bailutienė pradeda spazmatiŠkai 
yerkti. Bailutis stovi nusistebėjęs ir 
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jHAILTJTiS. O šiotatai. Koki &on*i oSj, 1- * 
poniute, AiA' n*-
ta luBrtntn tas mama ir atari. , 

feįli

?S*itar. .
'**'*■•’ • *

į ai

oyfefe kitų lifttnvižkų 
buvę tfe nriaimin-

*tad. nespėjai savę npr
O dabar/maUL-rittd 
Iink, -tai ji bWu _

w> . įg-
i ir,iliu> t P*iikdatajfeimyna«, ma

ukia fe iridė-

* ___
BAILtnnS, NeMjudt Tai ri p*U jį'roiu.'

j Idfaiiii. Brikui Skubia ainafe**!
į tonini fantai o fe -ei#

tų senį už kvaflį laikai. ŠenĮf^5. tokie nuo12 įki 
toi|mokms« Tu daugiaupassvetlmaspP jTdks buvd
moteria nelandžiosi Jsirgiw ir mįpmas,/ kad yal-

v (Taip kalbėdamas ieško už
po stalu, po komoda fe tt. BailutienėWan- 

. imblank™ stovi* tyli. Motis iriko2^-I*ve^ .teatrus 
* fe kalba)4 ' [visas sueigų Vietas, nevalia

BAILUTIS. Bet ‘kut toji,prakeiktos įrtios nei folrių susĮrmTOųL laikyri ir 
; veisle. pasislėpė!. ■ kjfe išbėgti nega- [uždraudė spaudyti gatvgse.

V Įėjo.; j Jis čionai' kur* turi
jį turiu rasti fe, • kaipo^ Bailutis esu, MsimoW^2.5O< Dar vis to ga- 
nušausiu kaip Šunį... Tegul dingsta Jo r nesimato, storoj^ valdžia 

• iŠ Šunes vietos: AŠ tau parodysiu kas [ fe W &?*
tai yra pas svetimas moteris landžio- pįtoi baisiai epidemijai. Gerb. 
tiy tu nelabos pamotės vaike. . . , Sve-jfeū^ graborius A? Užumeclds, 
timų moterų užsimanė... Daugiau tau Į darbavosi kiek galėdamas, kad 
jų nereikės... Tai tikras ilgaausio apčystyti namus, norėdamas 
brolis.. . lenda BailuČiuiį akis... Tu patarnauti lietuviams, kaįnę- 
beragi ožy, turbūt, , paskui-svetimas |Su^^davonai namuose, storo- 
moteris Stragėdamas, iš savo galvos JGS> kad praŠabhus mirusius, 
smegenis iškratei... ir dabar tenai nū°. s7ęi^3Ujbad nęuzsikyes- 
tuščia.'. Aš tau tenai kulkute į vary- Į Z1 sveikieji tuja ligą. Ant 
siu ir tu, prakeiktos dvasios vaike, tie^ grabonus jau buvo nuvar- 
stipsi kaip šuva..* Kaipo Biilutis e- m . nęspėdapas atunti miru- 
Sll i • pų, kadnetkiti gulėjopo de-

(Badutis, apžiūrėjęs visus pakam-| U savailę ntam^s_e‘ j£di žino- 
pius ir niekur nieko neradęs, eina į |ma storojoj, Kad butų isbal- 
šoninį kambarį^ iš tenai girdisi Al- zamuoti. Tai-gi matydamas, 
donos baisa): I ^ad nebepaspejųs .apdirbti,

ALDONA. Tėvėli, ko taip ieškote! šaukės prie pafapijonų,kad pa-
BAILUTI^. Nieko, vhikeli. Pasakyk man kas K^etų rinkti jam mirusių la- 

čionai buv.o ir kur jis dingo ! Kas čio- vonus, ir taip-gi šaukės prie 
nai cigarus rūkė fe keno toji eigarny- gfeb.i Mebono tai J. JJKaula- 
čia ant stalo! ’ kio, kad gelbėtų* Matydamas

ALDONA. Tėveli, tai ponas Daugėla čionai f^e^01Xa?, visų reikalų 
buvo fecigarnyčiųužmiršo už tai, kadįšaukė parapijomis.* Žinoma 
aš su-Vytautuku ja turėjova. atsirado geros valios parapijo-(BaflUtriSna įš kambario ir pa-1 tojaus griebėsi už

v ėmęs nuo stalo cigarnyčių, jų varto.) [t. ,0’ pagelbų graboriun 
BAILUTIS. Viešpatie Dieve, sustiprink mano I.Gerb. graborius Skundės kad 

protų, apšviesk mano akis! Ar čionai yebegalĮs.gauti grabų. Tai-gi 
tikrai Adomo cigarnyčia!.. Panaši/.. Į^m tuojaus Labdary-

Tikrai Adomo..* rėžiukas ant ^ntaro, ™ Komitetas.* Grabonus A. 
kurį padarėme mėgindami ar tikras. Kaula- 
gintaras, kada Adomas sugrįžo iš Lie- Į118’ Kaz. Miklas^Jurgiš Pranc- 
tuvos... Viešpatie... kūnas. Minėtas Komitetas tuo-

(Bailutis tiesiasi ir nori eiti mote- pau& gebėsi už darbo, tuo- 
rį perprašyti, bet Banutienė tuojaus Įaus buvo supirktos lentos ir 
prie jo prišoka su riksmu): • buvo, sušaukti meistrai,., kurie

BATTJTTIEN'E. Matai tu, senas, pakrekęs | mokėjo dirbti grabus, panašiai 
mergininke, tiki kad visi toki ištvir- paJP_ Lietuvoj. Darbininkai 
kėliai kaip tu esi. Kad tu įjaskui iš- [nežiūrėdami į nuovargi,. ale 

''tvirkėlias lakstai, tai tiki kad fe visi Y/! dirbos su pasišventimu.
taip daro. Meistrai buvo sekanti: J. Gri-

(Bailutis išsitiesia, rankas susi- V.-Varnaitis, Aug. Sa-
kisa į kelnių kišenius ir, žiūrėdamas Kireliąuskas, J.
savo moterei tiesiog į akis, kalba): Jamskevice ir P. Kuisis.v Dir- 

BAILUTIS. Bet-gi tu, paikioji nepr^ustaburr|b° feįeil0fefe ir naktimis, kad 
ne, pasakyk man galutinai ko-gi tuĮgreieiaa būtų galima palaido- 

. prie manęs kabiniesi ir ko tu nuo ma- ti arba atimti iš namų lavonus, 
nęs nori? Po visų raguotų, ir uode-L^-a^P matant, tuojaus buvo 
guotui7 f i [daug pagelbėta ir užmažųpre-

BAJLUTCENE (piktai). Aš norių žinoti, kur [M» tiktai tiek, kiek kainavo 
tu valkiojaisi ir kodėl ištvirkėlėms bu-j lentos ir darbininkams, kitų 
kietus perki. į net visai pusdykiai palaidojo.

BAILUTiS. Kokius bukietus ? Moteriške! Ar f Graboriai^atimdavo*už pakavo- 
tu, kurtais, šiandien vietoje ridikų ne- J^ų P° $200-00, o čia iš labda- 
apsįvalgei durnaropių. ' Aš jokių bu- ^ybes draugijos imdami grOr 
Įdėtų nepirkau ir tirt niekam nedali- bus kits buvo palaidotas net už 
nau. : - [ $63.00, ‘ Tik žinoma gerb* mū-

RAITTjUTITNė. O kų šita atskaita reiškia! Kur [S1Į graborius A* Uzumeckis tu- 
pinigusdėjai? rėjo tam visam savo vardų dė-

(Bailutis tuo tarpu apčiuopia ki- Hį,Pr^e palaidojimo bo to val- 
šeniuje pinigu fe juos ištraukęs, pats reikalavo. Gabūs mūsų 
apžiūri,/ o parimi rodo savo moterei meistrai“ varė sparčiai darbų, 
kalbėdamas): • pridarė grabų, ir daug

BAILUTIS. Nu-gi ve, dusinte, inhno pinigai, pkos išparduota, neš ‘tokių. 
BAILUTIENĖ (nusistebėjus, bet vis piktai). puvo’ kad vienam name rasda- 

0 kų reiškia šita atskaita! |™s po du, tris nabasmnkus.
DAILUTIS. Bet kur tu jų rūdai? . DauS bkos našlaičių, ir buvo
BAUUKįEN& Tavo palte/ne kur. ' ‘ atsitikimų, kad abudu, tėvai

, * (Bailutis žiūri į paltų, d paskui b vaikučių liko po tns
pradeda juoktis ir kalba): - . ir penkis. Taa-gi ir yra reika-

BALUTIS. Dūšiute, pažiūrėk gi tik gerai!Bio-| bngiansiapagelba tiems našlai- 
nai ne mano paltas. Aš turėjau per Iciams’ amžiaus siekia
bpširikimų paimti jono Virbaičio paL tik>11110 keHos.savaičių iki dę- 
tų*! Tik, dūšiute, gerai pažiūrėk! ar dešimts metui tai-gi

• ( (Bailutienė kiša rankų į paltu ki- VW Ukusis pelnas nuo išpar- 
šenių fe, ’ ištraukus* iš tenai vizitines £uot? grabi> skiriamas na* 
korčiukes, skaito): Įsįaiciams. i

’• «OT1)- Mėb. J. .T. KaulaiV • M labai nžsjgedtja W nud w feno8
leidžia ąto .? Bmlutispnema pneSlankęs, tai j dvidešimt die- 
jos ir j? apkalant tapdamas, ta- Ly ’̂irasilJ‘beSą iš lietinį 

BAUiūTIS. 'Nairbnvo iSia ko rėkauti. • 
teATT.TrTTur^ ' rno^; Bilk skaitoma nešavkė arba visai

kur krašte imc sto, tai >p«kai* 
•taną kadf jaū|į tų laikų mfeū 
netoli 200 i

e

BAIMTTIS. Ą, tą Peikto, dvafo. vade,)^ •

•*. ’

r*

i

«•
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r
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lo nfcra. Mikita iaš. diena, w 
spėjama nei duoboj iihiti, pa- 
ty»
irpatyalaidoa. Baidus reginy s 
ant kaput grabas prie grabo, 
laukia^ kada duobė faik jMlralh 
ta, o kiek mieataa vėl šukavo- 

to Biatjti angliikij laikraM- 
M į tri^ dien^MB inirTiBiij 

buvo virš "penkuj tfikstąttMij.
Tegul bus gatbė tanr mtteij 

darbiniam labdarybės komite
tui, tegul rūpipas kiek išgalė
dami. Dėl tos priežasties at
mesti kiti visokie darbai, kaip 

' tai: T. P* reikalai, draugiją 
reikalai, tiktai griebtasi gel
bėti likusius našlaičius, kurie 
visai likę be .tėvų, o labiausia 
tuo mrūpinaši * Šv. Vincento 
Labdarybės draugija, nes daug 
tėvii mirį liko vaikučiai o tė- 
vaLpTigulėjo prie šv. Vincento' 
-Labdarybės Draugijos. Tai-gi 
Philadelpliiečiai ,da .likusieji,, 
kviečiami yra prisidėti. pne 
Labdarybės Šv. Vincento Dr- 
joSj kad galėtumei kiek galė
dami sušelpti našlaičius liku- 
sius be tėvo motinos. '

Reporteris
Sv< V. L. D.^Narys,

WORCESTER, MASS.
Kareivių vakaras..

'r*' Rengia Moterų Sąjungos 5 
kuopa bažnytinėj svetainėj ne- 
dėlioj, 3 d. lapkričo 7 vai. vak. 
Ant minėto vakaro dalyvaus 
gabiausi, ir gabiausios Vforces- 
terio solistai ir solistės. Kalbės 
vietinis klebonas kun. J. J. Ja
kaitis ir kareivis J.-Karosas iš 
Camp Devens. Bus vaidinta 
vienas juokingas veikalas. To
liau vietinis vargonjninkas A. 
Visminas prisidės su choru iš
pildyme Holloveen Night žai
dimų* .Toliau Raudonojo Kry
žiaus skyrius pasirodys su sa
vo darbu,, kaip atjaučia bro
lius tarnaujančius Dėdei Ša
mui. Taip-pat bus daug įvai
rių margumynų pritaikintų 
tam vakarui. Kareiviai* p^i- 
rodv^su drilium. Grajis pui-( 
kiausia Worcesterio orkestrą. 
Tikietai kurie buvo,spausdinti 
ant 20 spalio, bus geii ant tos 
dienos. Minėto vakaro pelnas 
skiriamas kareiviams. Už tuos 
pinigus pirksim siūlus ir.meg- 
sim kareiviains pirštines, pan- 
čiakas ir tam panašiai. Pasi
šventę moterys ir merginos 
darbų jau pradėjo., Kitos gau
siai aukauja, kaip tai: E. Roč- 
kienė aukavo $5, Saldukienė ir 
U. Adomavičiūtė po $1,.

Maloniai kviečiame kas at
jaučia kareivius atsilankyti ant 
šio vakaro.

Rengėjos.

BROOKLYN, N. Y.
_ /

Spalio* 23 d. Lietuvos Vyčių 
41 kuopų vėl apleido trys kuo
jos nariai. Iškeliavo pas Dė

dę Samų tarnauti Mykolas Ra- 
zanauckas, Jurgis ' Zarolis ir 
StasyS Plaktoms. -Jie buvo la
jai šiai kuopai naudingi nariai, 
jie daug darbavosi dėl kuopos 
Sėto;

-is,*-

įjl ■_

į-

Tik W
me uftflteUuu#, mw . muirm**
ffebįkaį fejptaaškab jiį grtčiausfi nuprtr 
fe ertrįt l^ię jBeiOų Jikaūemč betiknafr* ■ 
fe aptikimuose, taikiai ktafeb save neilgi;

Uinervavime takia

ktjfejb i W imausiį pagalbi i
• aųiugrtii fe vato pajėkavonėa lat*

utaūgaa kiekvienoj šennynoj 

Paimkite 3 Baldiainius pirm gulsiįit fe ant’rytojaus at-
*“ ' * " ' ' ......... ’ v -: -/.*./-/'■■ v■

D tK AI
Graži , fe tinkama dovanu 

kiėkvĮenam jfeiaiuntusiarn ūl* 
sakymų fe pinigus # sykiu ’ su 
šiuo apgarsinimu. /

Pinigus ir laiškus adresu#* 
kitef: ' ’ -

APTEKA PARTOŠA, 
*i60 Seo6nd Avė., 

New YorięN. Y.Dept.L.3.

& vartęjMivi«nometirvi.ur yitog.
1 1 i.. .. y t— y v—^i' >.»•-- --'r?- -t.—r*-

sikelsitenaujužmogumi*

Gydytojas pavydąlė' saldai
nių Pariola apsireiškia geriau
siu draugu vyrų, moterų ir vai
kų* Kiekviename name ture- 
tų būt PARTOLA.

Partola rekomenduojama ir 
parsiduoda .didelėse skrynutė
se, kainuoja-tik vienas doleris ; 
0 skrynutes už 5 dol. .
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©AUKSINIAI LAIKRODŽIAI VISIŠKAI DYKAI.
<■’ SVENČIŲISPARD AVIMAS. ~ i
$ NEGIRD® tAS NUPIGINIMAS.
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9

f T 
J 
T 
T

MODEL l.t ’
t

f •

1

t

F-
ir

MODEL 2,

:}

MODEL 31
[i

p

J

. Vlslžkai dykai jL . 
aukftu dęngtasIal-Y 
krodis, dėl vyrųir O 
moterų, gvaran-£ 
tvotas'ant 25 f 
tų, dėl tų, kurlaV 
perskaitys š| aP'£ 
garsinimų Iki ga-JT 
lul ir pirks Gra-Y 
malonų nuo mu-£ 
sų, už neglrddtdl JL 
nupigintų kalnų iA Y 
priežasties D i*®, 
džiausi oA 
1 š p a r d a v 1-Y 
m o p 1 r tay’ ‘
šventes, £ <f

PeržlurSkmu*Y , 
sų kalnas pats£ . į 
atsargiai ir ga-jL *■

16si spręsti,kidY 
musų kainosy-A ,■

■ ra žetaiaūsiosJL 
negu kad JusY 
matdte kur plr-A 

. *■ miaus. į £
_ Gramofdnnt x 

parodyti ant A ‘ *
paveikslo . 8ale£- ’ \ •> 
yra padaryti iSY *'■ 
gražiausio Ar-Y 
žuollMo ąrba£ 
Rajidon*! 
medžio,.viso ?v 
stipriausias da-£ 

Ui' lys yra gražiaiJk 
■k ir patenkinau-Y 
r člai nikeliuotos. A

-4r negali but£ j - 
j sugadytos kuo-Y • •/ * 

met griežiama, A 
— ir balsas £ 
Švelnus yra u-JT ■ 
niversalSs sis-Y ' 
temos, kurį rel- £ .■

k -škia galima griežti su viso-X 
klos IšdlrbystSs rekordomlš; Y 
kaip tat Vlčtor,' Colųmbla, A . * 
Pathe. Edlson, Emmerson, etc.JL *•
Ir kainos žiūrint didumui it Y 
rūšies pasirinkimui jos yra A 
visos geros. Balsas visų tų£■ 
gramafonų aiškus ir gražus, J 
ir gali būt nustatomas taip, Y 
kad galima griežti daug gar* A,' 
siaus, greičiaus arba pdlen-JL 
gva, prisitaikant kaip kiaušy-Y 
tojai mėgsta, A

1A) Gramofonas 'kaip mo-£ 
delio 1, Aržuolinio arba Bau- Y 
donmedžlo, *9 colių augžtumo, A. 
18 colių pločio ir 13 colių gy-£.

| llo, parsiduoda kitur už $20.- f 
00 ir dauginus, — mes par-A 
duosime tik už,..............$14.95 A

BJ Gramafonas kalp mode-A 
/- lio 1, Aržuolinio ar Raudon- JL 
1. medžio 9 colių augščio, 15% Y 

colių .pločio, ir 18 colių gylio, A 
reguliaria kaina apie $39.00, £ 
— mes parduosime tik už Y

..... *..«.« $19*95
2A) Gramofonas kaip mo

delio 2,f su gražiu dangčiu Ir 
" pagražintu rustello priekiu 

' priklijuoto gero šilko, ArŽuo-

lių augščio, 15% colių pločio 
ir 16% colių gylio, parsldi; 
da kitur už $35.00 Ir dauginus,. 
mes parduosime tik už $24.95* 
, B) Bramąfonas kaip m ode-j 4 - • _.V»_ i- —
gražintu rustello priekiu. prl- Y

... $19.95 
kaip mo- 

---------— _• 
pagražintu rustello priekiu
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X J
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BAUjUTIS. ‘ Na ir buvo Čia ko rėkauti.
BAILUTIENĖ.' Tai-gi matai, teisingai Bako* į 

„ ; ina:.Nespręsk rtšrtęs!
F Pab&ig

SO. MANCHESTER, CT. •
Visiems yra žinoma So. Man- 

cliesterio lietuviams, kad buvo 
rengiama paroda spalių 6 d.,, 
bet dėl dįdelęš epidemijos buvo 
atidėta.’ Prhėjus Epidemijai, 
nuskirta diena parodai lap
kričio*^ d. 2:30 vai. po pietų 
ant H. S., salės, nes bus kai* 
bama lietuviškai, angliškai/ i- 
tališkai fe lenkiškai. Kiekvie
na tauta turės sąvo kalbėtoją, 
Tai-gi mes * So. Mancliesterio 
.lietuviai pirmų kartų turėsime 
progųparodyt lietuviškų vė
liavų. Kviečiami yra visi lie- 
tilviai. . - ■

* Lietuvis*

JtfTIBĄSS KATAUKp 
SPAUDOS SAVAITi, UtSI- 
SAKYKITE AMUNICIJA I*~ 
ANKSTO ±AD oiraiui-

iinto ar Raudonmedžio, 12 co
lių augSčio, 15% colių pločio 
ir 16% coliu gylio, purelduo-^ 
da kitur* už $35.00 ir daugiau^, X 
mes parduosime tik už $24.95Y 
, ■ Bį Bramąfonas kaip mode-jū 
llo 2, su gražiu dangčlir ir Pą-’fS

£ . * klijuota gero Šilko, Aržuolinio ®
£ ar Raudonmedžio colių augšČio, 18 celių pločio ir 20 colių gy- <9

llo, parsiduoda kitur po $50.00 ir daįrglAus, ines ^ parduosime tik £ 
UŽ ,-a.... ..••• ,»>.< ..... *.,..$20*95

£ ' SĄj .GtaŽiotisles kabihetasr 0rąmafonasr kaip modelio 8, Anuo* v 
1 į linio ar Raudonmedžio, 82 colių augfičio, 1$ Colių , pločio ir 18$ co* £
Y liU gyliai parsiduoda kitur už $50.00 ir dauginus, — mes parduo- JT
£ slme tik už .... ,, *.. . .-***■,**,**,..*■***■**■<*.* ,29.95 ■
JL B) Gramafonas kaip modelio 3, Aržuolinio ar Raudonmedžio 3Č £
Y coliu augučio, 10*4 coliu pločio Ir 16i4 CoUų* gylio, parsiduoda kitur £ 
•<®. Už $60*00 ir dauginus, mes parduosime tik už .; . m * * »..* *> »$34.95 ' jp 
;£ ' ' taip-gt imrhnę daug bi*angeštt|u Gtamaionų, ir tie, Y
♦ paklaus dauginu* informacijų, mes mielai suteiksime laiškais. •
Y pasinaudok mw dideliu nasluiijfmtt. “ *

Mes duodame lumš kninak pėfftūa numažintas, n to prie 
Mekvienp (Įtąmatono mos duosime visiškai d^kut paauksuotų Irifc’ 

4. rodčli, gvatantuotų ant 25 metu. kati Juk užtaokčtumote ma- 
klausia #18.00*^ • . . * : *-

Muzika labai tinka, —- ir kuomet Jus sugrįžtate iž darbo nwr* 
r gę Ir nervuotl, vietoje pasiduoti nullUdlmul, arba iCSkotl malonumų 

kur nota kitur Jus; atsisėdę aplinkui turėsite tikriausių malo- 
numų kiamsydami sntdžtoa mimtkoš Gramafono. . ‘

Tik jjoiiiastjfK pirkdamas gramafonų, miUlkst tikrinusi malo-
Y wnų saui sti^o Wtetlat įr 'savp brangiems , Vaikamsį ** ypatingai

» dnbat prlėS Šventes. : - ■
WŪakydamt.gramafont/l<Wte ūk- $3.00, -a klius uŽmokM

’ kuomet Gramnfomm• jr laikrodis bus prisiųstas. | 3n«ų namus. .
> Užsisakydamas Gmnmfonų meldžiame ruMl rilžklnl kurį Gra- 

maternų* Jus. norite ■ fc t

PAN-AMERIO AN11R0RTIRS,
im MILWA.UKE1P m CHICAGO»nX*
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. 1 V
A AŠ JanM'Lend&ueka* -l£faano 

gąby,Rjeeaiįą Psmintuvią 
k*įtio jelkau Katrinoa Lendaua- /Tas gali feitį && kokią die- 
kaiti^ Rrąno dukters; Tarini** — -x*“ ’*• * *• •
M svarbą reikalą. Ji pati a^ kaa 
kitas ątrilaukitt Kuo aorėsgi

2T Unina St, JCidSrtm, & 
<■ -X t-r -

a

■ t '«■ 
*■

i.

.*/ ■

žiinos.j
S tž^fcujiasgavu įa^įįyoi^s

• ’ * • pnvslo atoiią ktel išrinkus jieh
1£UHČ& 1^U8 kandidate* į V^dybį/ WrW**W y .

So. Borton’o žV. Petro baš- 
ir M.

[liiišktts už dalyvavimą Cęm- 
[ taon Šode Spalio Į9 ck - Čia pa- 
į dttddttein te patį JaiŠką, kuris 

xs„tn. ( ■■ v; * 
•' "6cteb€r28,1918.

C«mOORD,MASS.
tdeUviai pirko

TarnasŽuHnskasr. .Xr. $100.00 
Anfc Gaijeikkt .. 71(HW
Jenas S®eMJ8ft«^.»X20^w 
Adomas Kaminskas^.

’ 7 ?

v

t *

1Y. IONO BYAH«U«O 
PAtKumrtfl duos 
W. BOWTW,MASB.

/ RAUSIA- 
PIRMININKAS—lt ttoU,

Alarant St, Doreherter, lfw 
Triįhbne t Dort*rter 8978—<<

VICMIRM. m. Jom* CMUnta, 
W ^nfleM Bt, »<x »tMrtax 

I PROT. W — JocfiM Glineettų
- 277 Silver St. So. Boeton, MaėA.
H PROT.RAIT. — Merijai BrikaM^ 

210 Silver Str., So, Bote 
JTIN. RAOT. — 'Porilae Petrauahaa^^ 

. ; , rttth 8t, 8o. Boetoa, Maat. . 
KASIKRnJM—Andriejų* Naudtttnaa^ 
:ud^W-?jSkWS?fc. ’ 

145 SUver «t, 80. Bcton. ~ 
- Draugija hiko Baiirinkimūi kaa 
,trėa% neį|Įdla4 kielndano inlna. < 
kio vai,, po JjietutBažąytinĮ^ 
je Salėje, Šo., Boston, Ma&. So* 
kantlB mirin>lma« bus lapkričio 17^

D. L. K. KMSTOMO DR^OB 
BOSTON, MASS. .

VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKAS—Jonus Atoaaariavs, 
t j22 Bowen flt, 8o. Boeton, Msml 

4HOE-PIRM. -^Pranas Tulelkls, 
; 18dJEk>wen St, So. Boston, Mase. 
PROT. RAŽT.—Juozapas Vlnkevians, 

' . w. e-th 8tf So. Boston, Maw > 
jUlTr — St Norelia, - - ' • 

. .105Suverst,&Boston,Mass.
KASIHRIUS — Andriejus Zallečkas, 

244T) Str.,, So, Boston. Mase.
MARŠALKA —"Justinas Tulelkls, 

180 Bowen St, So. Boston, Mase. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi- 
riųkimtuJ 'kas antrą nedėldienį ^/ 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą/ 
164 Hanover St., Boston, Mass. f ■• 
Malonėkite visi ateiti ir . daugiur 
naują narią su savim atsivesti.-.

ną tu kentėsi: iduri^bei*
v&rkčs, -užkietėjimo, jąose ga- 
ąą pmirinkimp, galvos skau
dėjimo, abelno Bilpnumo ir tt. 
ir tau, buss reikąlįngaa S*rinė$6 
Amer^oniškas Kattauš Vyno 
lllikafras, kurią yta^gėriaRąi^ 
vaistu dėl visą viduriuoee-ąie- 
įvarkiT|. '*7

Tas gfli.paMfcąkyĮ^ kadkas 
norą tavo šeimynoje bns^kaii- 
kinapias reumatizmu, neuralį 
gija,išąinatiąmiti, sutinimu ir 
it ir tudžiaugsieąi, turėdamas 
Ikmęrio Limmentą paranka. 
* Gali aūitįktį kad tą gali pa-, 

šaltį ir tįkiaine atsitiki* 
nįe Trinerip Kosulio Raminto
jas .yrt^ daugiausia patikėtina 
;gydu(M " 7 ; -

Tu ^gali .gaiiti visas šias. gįr* 
duoles aptiekoje. Bet gali pa
sitaikyti, kad tavos aptiek^rįus 
yra. jas išbaigęs ir kad mes ne
galime jo pžsako tuojaus iŠpii- 
lyti dėl didelio mūsą- chemiš
kos laboratorijos apkrovimo 
šiuodaiku su-įvairi^^^8^^8 
užsakymą darbais. / <

-X i? i ‘ :

! Todėl perspėk reikalingumą 
ir pirk TrinericL vaistus dabar 
ir laikyk" juds savo- šeimynos 
gydfiioliąšėpųje. 7

Joseph Trinėr Compapy, 1333 
-1343 S. Ashland Avė., Chica- 
go, Ulinois. (Apgars.)

• ------ ..........— ■*.................. .——■ -r

< MARU0tivAIKEI<
. y vj^ba& * ________
4MUn

: 27 dienį A/ ', . ; _____ _

$6 jfc w.- aįte F fSĮ‘ ti;į
šią dieną svarbiausitm mnri^7" 7

- .... r - - , ... _
/ gus darbus. Po jo kalbos pra- 1 te ėiprm the appre- 
; ridėjo programas; P^trąįciarion &f oūr Coihmitteę a(flie 
•parapijos mnžąra ėhdrafc jtohicęilent writ dane bjryou in 
vadovyste p. M. Karbausku pd- [ helping tą maką tfeė AH-Ameri- 
dainavoi *Star Spangled Ban- ca Liberty Kair a splendid bu- 
ner*< “Vaišią.naktį per nak-jcess. ,
Mę^ įšįhfaūsti ;-0 W riį įį Very tiuly yours, 
paš močiutę buvau” (Šim-1 y Ąteiandti 
kaus. Atidarymo drilius, ku-| '

• riame'dalyvauja 12 mefgaičiąl ‘‘ , , . ,.....
apsirengusią Suvienytą Valsti- f ■ CAMBRIDGE, MASS. ' 
ŠISŽ V
,**4»f j AJmI ’ x i »

Lnkoševičiute, Al. Sa^dlioniu- Spalio 25 d. š. ąu su Šiuo pa
te ir ‘ O, AlėsavįČiutė. Gėlią šauliu persiskyrė a. a. Aleksan- 
drUfus, šoko — A.*ZenevičiutŪ|dra ~ Petrulis. Palaidotas su 
ir Jul. Kazlauskiutė., Choras bažnyčios apeigomis taptr spa- 
X ^Giedu dainelę, ” (‘Šalyj lio 28 d. Palikot savo moterį di- 
plento po kairės?^ Drilius,Šo-Iželiame nuliūdiiąę. Velionis 
ko -+- B. LukoševiČiufė; A. Jar- [buvo geras žmogus. Niekuo- 
vintė, Jul. Kaskauskiutė. Pia- inet nebuvo nutolęs nuo Baž- 

Y • į *T-\ A »1 I ’ V ♦ TT V t •" T- M • T\. ♦

_fSĮ‘ i&Ejtieeti /;
_ -- ---y -_____-_ -_______ i-7 ' • '^-7
jnus fi socijriistąp^riKtinL fDe4>r IMopIū:

; ridėjo programas. P^trotciatįon&f our Čommittee of the
- 4- * r o A ■ ‘ 1 - . — *-

vadovyste'p. Wforbausk6 pį^l hęljĮnn# teW Afi-Ąaheri-
H' et- Tr*_- r,. • v r , t ’ ■!> .

Į •

*

>

AlexandęrWhiteside,
7 _ , • -^IhairmaiL

■ . ■...•.. ., - ■ ‘ • t

te** teMdŽ&ž* &3MSI 
atiite. Utarnihkė termometras >.» . Darbininką
jotiems Itet'

LirtttriM antai tetateti' !‘DVb” *f Mt* toHans. Uv*;

lai*«w ater'K mtiąiky-
vening Seiiooi; kampas E ir F L. velijantis visam 
įafcf ji®ii s^s/ kaį So. Bot!

tono liettivteipermažai tesi-L,.■. A 'L,. .

kė, kad lietukai lanko t, mo. Bąttąlion,CampSumpreys . , 
kyklą tik bfriti' Dtefįąldti 
liškaą o paskui te nustoja, ne-1 - * , tvt
sirupina daugiau pramokti vi- G8rb. Redakcija:--- 
soMą dalyką ' Nekoks KetnJ ' AŠ esą jup dėkingas už siun- 
ivams komplimentas. So. Boš-Įtinejimą man ‘^Dftrbteą^ko.,, 
tono iietayiai/ vyrai^te. moters,^^l^tešąąriąšfite temtt#' jOma- 
privalo labiau griebtisąnokslo.j nau nepoilgam^ hWu: palestas 
Minėtoje mokykime * nibkin^^ mtejos^ Sngiąžę^ ątrilygin.- 
ma keturis vakarus savaitėje. &u už prenumeratą. *

7 • .-y-,, •, / [ Suaugštapagaiįbą 1
SLRK A 21 kp. susirinkimas f > <■ , ; TPkDarkšus.

įvyks nedėlioj, 3 d. lapkričio 8-919 South Wales/ . 
tuojaus po sumai šv.'Pėfreba|-| 
nytinęje svetainėje. Meldžiu vi
są narią atsilankyti ir užsimo-! 
keti savo duokles. , 
, *> O. Paulaičiukė, Rast. I

- Spalio 31, d. 7:30 vai. vakare _____ _______________
bus Tautos Fondo 11 sbynaUs E silvšr':Š&#W Boston. 
susirinkimas. Malonėkite ^visiĮ "
nariai ir kolektoriai sueiti. Su- 
sirinkmas bus bažnytinėje salė

/ Valdyba. Į linksmimteuk 7 Mkg bus ne-

Kareivis S. Šaulėms tarnau
jantis Anglijos armijoj liko su-1 įjuose

f I

. ‘'* ę

f. t •

♦
I

U ■ 7 ' 7

Pa^b^inHii ieMttuteidiini/Dais 
bag nuolstinii ir gerae. tlįinokeg- 
tianuo M J At-»
:»iifaaidtft'p^į7. •; ‘ .7 7; *
'''?';;; De Stefaiįo (&.t -f x
83 Damrell St, So. Boston, Maw,

■ • *• . 7 .................... 1 *, *. •;.... ty~'77 7
Ofbo: Valando*; ' .'

Ryt de įkištai. |
/ Popietę likis ' 

; ▼j&arab 6 ik49
588 Broadjyay, So, Boeton. Į

Trf.fc,Bte.27O c
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TĘL. HACK BAY 4200 "

DR.RMATūUft$ 
Ofl Mainu — GTdevfMiteJieM 
14 P. M; 7.»EM. PfMdrtaJUdiU**.

419 Boylit.1 St., Bwt»», Mui. 
*“ ..“ '■' -* „gėli

* 7/ .
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ŠOKIAI.
2 d. LapkriČio l918 

E^Ttr^^ALtąrE,

- Pradžte7<ji; vak.
GerbiamiejiP--*
_ Šie" šokiai yiti.įėągiami vi- 
Tuomenėsįaa? j$^j^ninf& pa- 

išpasakytM Jauiš kitą mies
tų. yra prisįįefinusi^ šiuose šo-v 

v. . v n i-------Jlyv^ti. Ateikitėj"kas
žeistas. Jis rašo savo tėvams nori^ saMŽidi pasišokti. ' 
evvenantiems 270 D sat.. So. I • , .- piešia Rengėjai.

7 >t —■■■■■'
- * «- ;;<<*• •• • ' . . . ■ 7

<*

/ )

* no duetas, sesers — Dom. ir Ak nyčios. Karštai mylėjo Dievą. 
. Kiburiutės; Piano solo — Al.[Todėl jam ir mirtis Buvo leng- 

Kiburiutė. Teatras, “Girią ka-[va. Lai būna lengva žemelė ir 
ralaitė. ” Kunigaikšti^ Vaide-[ lai Visagalis suteikia a. a. A- 

^vutis — J, Antanėlis* Vilkas — lekšandrui amžiną atilsį.
Al. 'Kiburis*, Karalius — J.I •/ • Report
Grilevičius, Karalienė—Dom. Į ' —7
Kiburiutė, Girią Karalaitė — 
Ant. Grabijoliutė, Patarnau
toja — M. Beržinskaitė, Girią 
Dvasios: Pušaitė—B. Lukoše- 
vičiute, Jievužė—J. Kazlaus-Įk. Katilevas.

‘ kiutė, Gluosnelė — O. Višins- je Verzbickis 
kiutė, Aglutė —O. ŽinkiutS, g. Venis . 
Gopilės—Al. Zenevieiutė, Bbr- 
žuolė — F. Karbauskiutė, Ka- į 
raliaus ir Karalienės pąsiąnti- 
niai: sesers Karbauskiutė ir, M. r 

' Kiburiutė. Veikalas puikiai [ 
.atloštas. Vaikučiai gabiai ir 

~. 'I artistiškai ~ atliko savo roles. |

\ graudino širdį žiūrint į tuos! 
’ 1 7 jatmuolius, kaip jie gražiai ir 

-Aaiškiaukalba savo tėveliąi kal-J 
bėjo. Solo, “Jojau diepąrjo- 

.v . jau ^mktį” dainavo J. Antanė-! 
Ijs. jfokis —'Jul. KazlauskiuJ 
tė. Piano solo, —Fl. Karbau- I 

^skiutė. 5 Duetas. Dainavo Al. [ 
/ Kokanskiutė, Al. Švagždžiutė 

■ ir Fl. Karbauskiutė. Piano so-1 
lo — Jul. Raškauskiutė, zdekle- 
mavo J. Grilevičius. Šokis 
“Žiema” dalyvavo šešios mer
gaitės. Choras “Oi skauda, 
skauda” (Šimkaus), “Lietuva 
Tėvynė Alūsą” (M. Betraus- 
Jko). Vakarą vedė p-lė Z. Gur- 
kliutė, Marijos Vaikelią Dr-jos 

. mokytoja.
Gaila shkyti kad toje vaiką 

draugijėlėje mažai dar priguli 
vaikučią sulyginus su skaitliu-’ 

.nri jąją So. Bostone. Katali
kai tėvai turėtą pasirūpinti^ 
kad ją vaikai jižauktą dorais ir 
prakilniais tėvynainiais ir pri
gulėtą prie taip prakilnios vai
ką draugijėlės. Toji draugijė
lė laiko savo susirinkimus kas 
subatą po pietii šv. Petro baž
nytinėje svetainėje. Mokyto
jauja gabūs mokytoįai: p-lė Z. 
.Gurklutė; p. P. MilmuskasTh 

, J. Motiejūnas, kurie pašvenčia 
savo laiką delei vaikučią naū- 

‘ Uos.
v garimas.

So. Bostone nuo panedeliOj 
lapkričio £ d. 9 vai. ryfb atsi
darys auklėtūvė dėl mažą vai
ką tarpe 3į ir 5 metą “Little 

, House” kambariuose 73 St. v 
.4 .
**iV ’ « 1 ■ • -l/“?;;-'- J|-■- -•

BRIGHTON, MASS.
Lapkričio-Nov. l d. 7:30 vai. 

vakare Lietuvią Salėje*^ Lin- 
f eolu st. bus svarbus LDS. 2? 
kp. susirinkimas. . Kviečiame 

-visus narinę būtinai susirinkti, 
nes turime daug svarbią reika
lą. Taip-pat atsiveskite nau ją 
narią. ' ’z
j " ,S. KudarauSkas, Rašt

\ Extra susirinkamas šv. Pet
ro ir- Povilo draugijos bu^ ne-, 
Uelioje, lapkričio 3 d. -Visi^ą- 

*riai būtinai ateikite ir taip-pat; 
atsiveskite naują. Taip-gi bus 
nominacija kandidatą į valdy
bą ateinantiems metams. Visi

y
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LIETUVIAI PIRKUSIEJI 
KETVIRTOSIOS BAIS- 

VĖS PASKOLOS 
BOND’SUS.

.........<$100.00
> • • • • •

New York, N. Y.

*

J. •< Andrijauskas

vieąam atsilankiusiam ^u-,*’ 
w • v* *1* V*'«- *■ ***'j • f -I

.4

X

t

r

4100.00
. .50.00
. .50.00

i

*.$50.00

50, oro
50.0Q_su priešu šrapneliai dr kulkos

* • o • •
k *

o-ae*^*»e«

• •••••••

Koresp.

gyvenantiems 270 D gat., So. [ 
Boston, Mass., kad kovojant | 

lėkdamos pataikė jam į Šoną ir [ 
išlaužė 2 šonkauliu, bet sako, 
būsiąs .sveikas ir nesirūpinti. [

I
 PIRMOS KLĘSOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi tisai be skausmp/su 
geriausiais prietaisais, -su 

1 naują išra imą.
.Visą darbą gvarantuojame,

DR. W. T. REttLY
• ■ • , c

469Broaiway,S*.Bo«tM,Mttf.
FBIB D0BGHK8TKK n.!

_ Valaate NadMlMtfa”
ttMtvalryhi mo M valį, ryta
UtitvaLvakaco. iki 4«ą vakari

DARYK PINIGUS 
TAŪPYDAMS

!•*>

A. Rivačiauškas
J. Jankauskas

Fitchburg, Mass.,
V. Morkūnas............. .200.00

. DIDELĖS DOVANOS “DARBININKO” 
' . SKAITYTOJAMS! 7 .

f x

' Mokinkis Angliškai Nanirie! ^Pilnus kursas angliškosį kalbos 30 
lekcijų tiktai $8.00 ir .drauge aplaikys D Y KA I visiems, metams 
DIDELĮ IR ItAB-Ar NAUDINGA DARBININKIŠKĄ LAIKRAŠTI 
“DARBININKĄ,” kuris išeina 3 sykius savaitėje: utarninkais, ket
verges ir suimtomis. Jeigu, norite greitai ir lengvai išmokti angliš-' 
kai kalbėti; skaityti, ir rašyti, tai* mokinkite šavol namuose išūnu- 
<sų sutaisytų lekcijų. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriau
sias būdas išmokti visų anglų kalbų x namie; Jose ištarimas'angliš
kų žodžių ir vertinius lįetuviškon kalbon 5,Tra paduota taiĮi aiškiai

* ir praktiškai, kad kiekvienas išmoksta be vųrgo. Ant pabaigas 
kiekvienos lekcijos yra užduotis,'kurių mokinys išrašo ir pirsius- 
čia rtiums dėl feataisymo. Mes pataisome'ir sngrųžiname mokiniui. 
Naudokitės šiomis dovanomis.

Pinigus $8.00 siųskite Money Order arba registruotume laiške 
sekančiai:

S. P. TĄNIS,
* 1233 WEST 111-st PLACE, .

y  . . 
*

\

h fB'
■ \ 1

x ■

X

CHICAGO, IliL.

LIETUVOS DUKTERŲ DMOB 
PO gloRa MOTINOS iV«. 

VALDYBOS ADRESAI.

SO. BOSTONU MASS. 
Pirm. —- T. Ašmenskienė^l.

859 Fourth St. ’
Vioe-pirm. P. Giedraičiutė, 

103 StitljfSt. -
Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,

12 Lark SK
Fin. Sekr. A- A LukoŠevičiutė, 

377aBroadway,
Iždininkė — M. Mačiuliutė, 

42 Silver St. 7 ,
Kasos globėjai: Ė. Pletokienė, 

M. Stukienė.
Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai!— M. Žilins- 
. Menė, P. Venienė, V. Songailie

nė, A. Kasinskaitė ir A. Oiiuvio- 
r ’ »

\ nė.' .•
Susirinkimai laikomi ” kaa 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Sv. 
Petro Bažnytinėje Salėje- , "

Kad būt gražiu.
Vartok tą ntOstį; ji padarys vei- ' 

dą TYRŲ, SKAISTŲ ir BALTĄ. 
-Prašalina šlakus ir spuogus nuo 
veido. Padaro minkštą ir, ^baltą. 
odą. Kaina dėžutės 75c. ir $1.00. 
Pinigus galite riąst popierinį do
lerį arba stampomis.
DISTRIBUTOR, WH.BERT 00. 
P. O. Box772, Watęrbury, Co^n.

♦

✓

r

r

Dr. Paul J. Jafmtauh 
* (Jakimavičius)

NooSIkfSparpioi. NaaV^V-yakaitt 
IW» BBOADWAY Ccr. G ST.BO.BOSTON ■

. TollM8.Br* •,

._____ :___ ___ '..J__ . , f.

4 ..

PM&ŽOTBiLAIlK : 
REIMLAVIMAI.

■Už< amulkiua .apskelbimus
| paieškojimus Sįpįia;

> Už. vieną sykį..... .50c. 
39 tris sykius . .$1.00

1 Pinigus siąskite iš kalno. 
“DARBININKAS,” .

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.’

PARSIDUODA RANKAN- 
"DAR*•

Parsiduoda pigiai geri rakandai 
[dėl 3-ją kanibarią. .Atsišaukite 
vakarais nuo 7 vąl. • - . , v •

johfr Fedeson,
188 F St., So. Boston, Mass.

Ligonis Jurgis Jasiūnas (Eaci- 
Nfe) buvo paimtas j Boston. Statė 
ligonbutį gegužio 3,1911 iridabar 

| rąndasi Medfield Statė ligonbuty- 
je. Jo adresas buvo 172 Bolton 

Lst, So Boston, Mass. Jis atva- 
[ziavo į šią šalį būdamas 16 ar 17 
m. ir gyveno Worcestehyje, Mass. 
Hartford, Conn. ir Bostone.. . Jis 
pasidavė, kad turįs brolį Antaną, 
gyvenantį Scrantone, Pa., bet lai
škai buvo siunčiami ir visuomet 
grįžo. Jis buvo 32 m. 1911, o da
bar yra 39 m. amžiaus, ' Jeigu bū- 
tą giminės arba draugai’ £>0. Bos- 

Jtone arba kitur, malonėkite atsi
šaukti tiesiog į ligonbutį šiiio ad-

* resu: Medfield Statė HospitaI, 
Lock Bok A, Hąrdmg’, Masą. Ar- 
ba į “Darbininkas,” 242 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass. v

< ' 
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ir

X

----------.,...----- ,— .....—te-
Bei! Fhon« DicUnam 8W5f M.

- SKAITYK IR KITAM PASA
KYK,’ kad geriausias pardavėja* 
įvairią drabužiams materiją, pa
prastą ir vilnonią I. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai
ną. Kreipkitės šino adresu: ,

I. Deitch.
149 Doyer St., Boston, Mass.

Dr. Ignotas, Stankus
l£10 S. BroadS*., Pkikddphia, Pi.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Vaianta;. ' ,

. Nuo 9 rito iki S po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9P, M.

NadaMėiki 4 M0ittw tt

tasinaudok muši^ Žemomis 
kainomis. ’ ‘

Ateik šiandien. Dabar lak 
lkąs prisirinkti gerus akinius. 
JOSEPH ECKER ir JAMES 

CONROY 
' Registruoti Optometristai • 
125 Tremont St., Boston, Mass. 

Priešais Park St.

i

I,

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
kr turi savo didelį paveiksią?

' ' jeigu ne; tai . 
ateik ir nusitrauk pusę turi- 
no’karinet ir gausi, vieną di-- 
dęlį artistiškai .padarytą pa
veikslą visai dovanai’

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsiškukti :

J. J.DRIZA, . 
□OCįS. 2ndSt., Priladelphia, Pa.

a

K

’*■" ' - X • t ***

Rengia Cambridgiaus Katalikiškos Draugijos. 
BUS NEDĖLIOJĘ, 

Lapkričio-Nov. 3 d., 1918 
Nekalta Prasidėjimo Panelės Švč. 1 

' parapijos Svetainėje, 
Windsor Street, ' Cambridge, Mass.

- . . - ■ v < I

Pradžia 7-tą vai. vakare.
■ - - .. - ■

■7--'"' ------ ’ • ...
A- T

Kas nori išgirsti (to, ką dar hera girdėjęs ir parųatyti to, 
ką dar nemhtęs savo gyvenime, tai/meldžiame ateitfkas gy- ‘ 
vas į šį vakarų. Vakarę programas busxnepapraštai ‘ išmar
gintas. Dainuos, vietinis bažnytinis choras tam vakarui pri- [ 
taikintas dainai Bus įr iš kitur.dainininką." Pasakys iąitt 
vakarui.pritaikintas eiles. Bus it kitokią gražią margumy/ 
nąj kurią čia n^khęgalimė sutalpinti o tik pamatysit^ atė^ 1 
ir fšgiifefo vakaro tiktis ^tikrinam khd būsite visi ąž$ą7 
nedinti. z7 ' t A - ' : ' 7 J

Kviečiame atsilankyti ir praleisti, laiko! linksmai ir prisi- .| 
■ žįCirėti taip gražiamprogramut *. ;7

ĮŽANGA VISAI RIGI 10 CENTĮJ. *
4 Ir už tuos 10c, gausite-toš vęrt$j .fayį^tę- dykai;

4
, t

t

x

•VI
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I AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, g 
? ,, Až labai sirgau per a metus,.nusla^n&Jęs pilvelis buvo. Dispepsija, f* 
? nevirlnimas pilvelio, nuslabnejimas Kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė- ] 
į Rų mistojimas vlsp kūno, Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- 1 
? sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau* visoje Amerikoj ir už rubežių, 
į bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. - 1
| ‘ Bet kada pareikalavau Salutaijas vaistu, Bitterio, Kraujo Valyto- * 
Į Jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui ' 
f .minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. < 
? Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo,. Reu- ’ 
5 maliąmas pr^rfyko'. diegliai bėbebadė po krutinę. Vidurių rėžimas’iš- ] 
1 nyko po užmušimui visų Ilgę. Bėgtu 3 mėnesių išgerdavau kas savai- j 
c tė po butelį Salutarasr Bitoria/ir po 3 mėn. savo paveiksle pamačiau * 
S toki skirtumų kaip tarp dienos Ir nakties. Dabąr jaučiuos Smagiai ir ( 
► esu linksmas ir 1(XX) sykių dėkaVoju Saluta'tas myllstų geradęjui ir lin- | 
J kiu visiems savo, draugams ir pažįstamiems su tokiais atsitikimais pa- < 
1 tariu nuoSirdžtai kreipties prie Shlutarasr ' . <
JSALUTARAS, CHKMICAL INSTITUTION, J. Baltrenas, Prof. J 
t 1707 So. Žalšted St, Telephone Cąnal 6417, Cįhicago/UI. |
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z SERCĖANtl ŽMONES ATEIKITE PAS 4jAN<
. • * . \._x r ' . * • • * *

«- su visokiomis ehrpąiškbmis, nervą arbąkomplikuotomis^negalėmis/ kurios reikalauja 
patarnavimo4 7, ; . ‘ -7
J . ■■ '5

Mano Stebėtinas Pasisekimas i
. '■ ••” -,< , , _• , ■■ ■ . > 

gydyme ligą, skaudamą, ir chronišką- priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimą 
' ant tyrinėjimo tą ligą. Toliaus marie ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais ' 
Ar prietaisomis, elektrikos drebėjimo ir jokią išlaidą nepaisau, kad-‘tik pagelbėjus ma
no ligoniam^/ . - - , • į ,

7" ? Ar Tamsta Kentą ■ '
silnumu' nervą, silpnumo užpakalčs (nugaros’)/ Užmiršimo, Drebėjimo Širdies^ Silp- 

v ąūma^Muėią^ .Nerangumo, Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaigimo, Neaiš- 
7\v - kaūs maiyniG, Silpnumo sąnarią? Verną, Slogą, M$jftnb | Pilvo7skausM0>

■ 7fekausmd gerklėj apvilkto liežuvio, sics^r'daug Mti ysa pirmaa .persergėjifiias, kad 
Tamsta trotiji savo sveikatą ir pajėgas. ’ . 7 *

, OFISO VALANDOSKasdiena nuo 9 vai, ryto'iki S vai. vakare,. Nedaliomis nuo 10
- v > • _ vai. ryto ilri 2 vai. po pietą. /

c* Antros
8% neW Bątfafod Roat^ Maw.-
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