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PAĖMĖ 1.800 VOKIEČIŲ.

. Amerikos ir Francijos ka
riuomenės tebvaro ofensyvą 
prieš vokiečius. Spaudžia vo
kiečių kylį iš trijų pusių. Tas 
kylis yra jsidavęs tarp Soi- 
ssons ir Reimso. Kaip talki
ninkų lakūnai nutėmijo, tai iš 
to kylio vokiečiai gabena savo 

z armotas ir kitokius daiktus.
Turbūt mato, jog neatsilaikys 
jame. Iš abiejų kylio pusių 
talkininkai ant tiek pasivarė 
pirmyn, jog gali apšaudineti 
visus vokiečių kelius.

Pastaruose užpuolimuose tal
kininkai paėmė 1.800 vokiečių 
nelaisvėn. • •

Per penkias užpuolimų die
nas štai ką talkininkai atsie
kė:

Pastūmė vokiečius nuo 5 iki 
10 mylių atgal.

Nelaisvėn paėmė apie 25.000 
vokiečių.

Paėmę, arti 600 armotų ir 
^sfan^S®Ikdsvaidz^. ~

Privertė vokiečius keltis at
gal per Mamą.

Paėmė svarbųjį vokiečių 
punktą Chateau Thierry.

NENORI ATSISAKYTI.

Gen. Horvath, pasiskelbęs 
Siberijos diktatorium, atsisakė 
rezignuoti iš savo urėdo, kaip 
tai to talkininkai reikalavo. 
Gen. Horvath susitarė išvien 
veikti su čeko-slovakų vadu 
gen. Diedriclisu.

PRAPLATYS DRAFTO AM
ŽIŲ . PAŠAUKS KARIUO

MENĖN 10.000.000.
Suv. Valstijų karės sekreto

rius Baker paskelbė, jog pa
baigė savo pienus apie armijos 
padidinimą. Tie pienai bus 
paduoti kongresui apstarstyti. 
Nauju pienu, jei jam kongre
sas pritars, bus galima pa
šaukti 10.000.000 vyrų armijon. 
Drafto amžių ketinama pra
plėsti nuo 18 iki 45 metų am
žiaus. Kai ateinantį mėnesį 
susirinks kongresas, tai svar
stys tą naują, pieną. Jei 
kės, tai naujų lagerių bus 
statyta.

CHOLERA RUSIJOJ 
PLĖTOJASI.

Kopenhagen, liepos 23. — 
Sulyg šiandieninių pranešimų 
iš Petrogrado, tai toj buvu
sioj Rusijos sostinėj kasdien, 
miršta 500 žmonių nuo chole
ros.

APIE EK-CARO NUŽU
DYMĄ.

Anglijos laikraštis Daily 
Mail šitaip parašė apie ex-ca- 
ro Nikalojaus nugalabijimą: 
“Jis buvo biednas mažas ca- 
rukas. Jo gyvenimas ir mirtis 
lygiai apgailėtini.

| RUSIJOJ UŽDERĖJIMAI
r

rei- 
pa-

SUBMARINAI VĖL 
PASIDARBAVO.

Maine valstijos pakrantėj 
vokiečių submarinas nuskandi
no diu žvejų garlaiviu Robert ir 
Richard. 11 žmonių jau pa
siekė krašto, keturitj"dar nė
ra.

VOKIEČIUS APIMA 
BAIMĖ.

Bernas, liepos 23. — Po vi
są Vokietiją apsireiškė ženklai 
didelio nerviškumo dėl karės 
pasibaigimo.

' Šiandie gautose žiniose skel
biama, būk Bavarijos Landta
go deputatas '^Held pasakė: 
“Vokiečiai persigandę, o tal
kininkai mažiau, negu bile ka
da sutiktų taikintis.”

Finlandijos reikalai.
FINLANDIJA BUS PRIETE- 
. LINGA TALKININKAMS.

Amerikos finų konstituciji- 
nės lygos prez. Donner išleido 
pranešimą, kuriame paskelbia, 
jog Finlandijos valdžia neketi
na pertraukti ryšius su talki
ninkais. Donner išreiškia vil
tį, j°o prez. Wilson bus Fin- 
landijai prielankus ir po karės 
rems Finlandijos neprigulmv- 
bę. Jis sako, jog taip vadina
mas Finlandijos diktatorius 
Svinhufvud esąs širdyje re- 
pųblikonas, bet pasidavė vo
kiečių spiriamas. Po to jo in- 
tekmė šalyje sumažėjo. O kai 
vokiečių spiriamas rezignavo 
gen. Mannerheim, tai visoj 
Finlandijoj kilo priešvokiškas 
judėjimas.

VAGIA ARKLIUS IR 
PJAUJA.

Vokietijos laikraščiai skel
bia, jog Berline prasidėjo di
delis arklių vogimas. Susekta, 
jog pavogtieji arkliai pjaujami 
ir vartojami mėsai.

Talkiniųkai ketina tęsti savo 
ofensyvą iki vokiečiai pasieks 

. savo didžiųjų. apkasų. Talki
ninkai naudosis iš pakilusios 
savo kareivių dvasios ir iš nu
puolusio ūpo priešininko.

Vokietijos pačtos ir telegra
fo kainos pakelta ant 10 nuoš.

*

IŠVIEN SU RUSAIS.
Amsterdam, liepos 23. — Če- 

ko-slovakai, kurie paėmė Ja
roslavų prisidėjo prie sukilusių 
sodiečių prieš bolševikus. Taip 
pranešama iš Maskvos. Raudo
noji Gvardija neįstengia atsi
laikyti prieš juos.. Pranešama, 
būk gen. Komilov esąs pašauk
tas vadovauti kontr-revoliuei- 
jonieriams. .

NE S ĮKIŠ Į FINLANDIJOS 
REIKALUS.

London, liepos 23. — Užsie
nio reikalų ministeris Balfour 
pasakė parlamente, jog talki
ninkų valdžios nesikiš į Fin
landijos reikalus kaslink įstei
gimo monarchijos. Vienok, 
priminė, jog talkininkai po ke
letą kartų perserginėję Finlan- 
diją, jog užsitrauks “blogas 
pasekmes,” leisdami pas save 
vokiečiams šeimininkauti.

Gandai apie Hindenburgo 
mirimą tebvaikščioja. Skelbia
ma, būk kaizeris panaudoja jo 
vardą iškėlimui pasitikėjimo į 
pergalę. Bet jei įvyktų nepa
sisekimas, tai tuomet visą bė
dą ant jo suverstų.

/

IŠKILMINGAI PALAIDOJO.
Žuvusįjį Amerikos lakūnę 

Quentin Rooseveltą vokiečiai 
palaidojo su prideramomis ka
rinėmis ceremonijomis.

PRIPAžYSTA PASISEKIMU
Švedijos pro-geiTuaniškieji 

laikraščiai pripažįsta talkinin
kų pasisekimą prie Mamos. Sa
ko, jog vokiečių pasiaiškini
mai nieko nereiškia, o reikią 
pripažinti, kad vokiečiai antpripažinti, kad vokiečiai 
savo negalėjo pastatyti.

APIE KAREIVIŲ AR JŪ
REIVIŲ APDRAUDĄ.

Suv. Valstijų kareiviai ir jū
reiviai turi geras išlygas ap
drausti savo gyvastį valdžioje. 
Tie, kurie turi taip vadinamus 
dependentus — pačią, vaikus, 
tėvus, tai gali apsidrausti ant 
$10.000.00.

Iki birželio 28 d. visi Suv. 
Valstijų kareiviai ir jūreiviai 
apsidraudę buvo ant sumos 
$21.566.000.000. Tai milžiniš
ka suma. Bet apsidraudėlių 
buvo 2.570.455. Didžiuma ap
sidraudė ant $10.000.

Tokiu būdu, jei kareivis 
žūsta kovoje ir tėvai, pati ar
ba vaikai liktų be duonpelnio, 
tai iš valdžios jie gaus para
mą.

Bet reikia žinoti, jog val
džia kandidatui neišmoka vi
sos sumos iškarto. Moka kas 
mėnuo. Nuo kiekvieno $1.000 
moka $5.75 mėnesyje. Todėl 
apsidraudusio ant $10.000 de- 
pendentas gaus po $57.50 mė
nesyje per 20 metų.

Į BLOGI.
Šiemet Rusijoj užderėjimai 

nekokie. Be to kur kas mažiau 
žemės apsėta, negu seniau kad 
buvo. Laikraštis Večemie Og- 
ni skelbia jog Ekaterinoslavo 
gubernijoj šiemet apsėta dirba
mos žemės tik 38 nuoš., Voro
nežo gub. 40 nuo.,, Charkovo 
gub. tik 53 suoš., Saratovo 28 
nuoš., Samaroj 30 nuoš., Kaza- 
nio 34 nuoš.

Centralinėse gubernijose ū- 
kio stovis apverktiname padė
jime.

Apskritai imant Rusijoj prie 
bolševikų šiemet žemės apsėta 
tik pusę tos, kiek. 1916 m. bu
vo apsėta prie ^elionies caro.

Reiškia ūkininkams socija- 
listiškas surėdymas dvigubai 
blogesnis už carb.

REVOLIUCIJA NIEKUO -
. MET NEĮVYKS.

London, liepo’s 23. — Philip 
Scheidemann, įfekįętijos* soci- 
jalistų vadas, d^aitedąmas so
či jalistų susmĄJamej pasakė'i

“Tarpe fiiusų priešininkų te
bėra dar viltis, jog vidurinė re
voliucija įvykins Vokietijos 
pakrikimą. Kaslink revoliu
cijos, tai ji niekuomet seį- 
vyks. ”

. Buvęs Paryžiaus policijos 
viršininkas Maunourv yra kal
tinamas išdavystėje. Susekta, 
jog jis vedęs pirklybą su prie
šininku.

EXTRA
GAVO PASPORTŪS.

Boston’o dienraščiai prane
šė, jog Washingtone trys lie
tuviai delegatai J. Dobužis, B. 
Mastauskas ir K. Pakštas ga
vo pasportus iš Valstybės de
partamento ir netrukus va
žiuos į Šveicariją darbuotis dėl 
išgavimo Lietuvai visiškos ne- 
prigulmybės.

VĖL ŽINIA APIE KARALIŲ 
LIETUVAI.

Kopenhagen, liepos 23.—Te
legramos iš Berlino patvirtina 
pranešimą, kad Lietuvos Vals
tybinė Taryba pasiūlius Lietu
vos vainiką Uracho kunigaik
ščiui (lietuviškam junkeriui). 
Telegramoj pridedama, jog Vo
kietijos apie tai nebuvo klaus- 
tasi.
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Lvovo, Galicijoj, miesto ta
ryba priėmė rezoliuciją, reika
laujančią greitos taikos parem
tos ant principo pat-apsispren- 
dimo tautų.
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JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

Bankierius J. Kowaliauskas sako:—
Nelaikyk Liberty Bonds’ų pas save! Jie yra grynas 

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum . 
savo triūso.

>

NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADĖK*JUOS 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS 
DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO Už DY- 
KĄ.

JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS

Lietuvių bankas šiandien moka:—
Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, 

už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuvių Banko prezidentas
32—34 CROSS ST., BOSTON, MASS.

L. D. S. REIKALAI.
Kaip draugai LDS. nariai 

atmenate, anuo kartu rašiau 
apie tai, kad mūsų centro fi
nansų raštininkystę, nuo “Dar
bininko” administratorystės 
dėl labo mūsų organizacijos 
reikia atskirti, tai kilo kuopo
se tuomi klausimu _ diskusijos. 
Taip-pat apskričių suvažiavi
muose ir pasirodė, kad dauge
lis LDS. narių tam pritaria.

Birželio mėnesyj, laikytame 
LDS. Centro valdybos posėdy
je apie tai besvarstant, paaiš
kėjo, kad būtų praktiškiau- 
sis dalykas jei mes sujungtu
me finansų ir protokolų rašti- 
ninkystes į vieną ir padarytu
me ant toliaus vieną centro 
raštininką, o ne du, bet tam 
raštininkui mokėtume tinkamą 
algą — tai yra, kad pereitu
me iš sistemos darmaus dar
bo, prie sistemos apmokamo, 
dėlto kad dabar yra toki lai
kai, kad sunku yra norėti, 
kad kas uždyką darbuotūsi.

Centro valdyba permato, 
kadi vienam žmogui darbo nuo
latos būtų užtektinai, o jeigu 
atsirastų liuosa valanda, tai 
galėtų prigelbėti biznio vedime 
ir prie kitų “Darbininko” 
spaustuvės reikalų.

20 d. liepos LDS. centro eks
tra mitinge tarpe kitų dalybų 
taip-pat ir tas buvo plačiai ap
kalbėta ir išrasta, kad būtų vi- 
sųpraktiškiausia, jei kuopos į 
seimą delegatus siųsdamos jau 
išanksto nužiūrėtų tinkamų 
kandidatų, kurie galėtų tą vie
tą užimti ir apsigyventi prie 
“Darbininko” So. Bostone, 
nes to reikalauja labas ir tvar
ka mūsų organizacijos.

J eigų į seimą suvažiuotų ke
letas tinkamų kandidatų, tuo
met lengva būtų išsirinkti iš jų 
tarpo tinkamiausį ir mūs orga
nizacijoje daugelis dalykų pa
gerėtų.

Visųpiimiausia tai iš žmo
gaus pilnai darančio pragyve
nimą iš mūsų organizacijos, 
galima daug daugiau ko reika
lauti, negu kad dabar kad ir 
iš dviejų, bet tarnaujančių 
uždyką.

Antra, toksai žmogus atsi
davęs vien organizacijos rei
kalams ir į tos organizacijos 
reikalus įdėdamas visą savo 
širdį ir energiją, beabejo, dau
ginus nuveiks tokių darbų, ku
rie mūsų organizacijai yra bū
tinai reikalingi arba bent pa
geidaujami — o dabar kurių 
niekas nedirba, arba kad ir 
dirba, tai nedirba taip, kaip 
kad cLirbti turėtų.

Trečia, centro raštininkas 
turėdamas savo rankose orga- 
rizacijos pulsą ir kasdien ma
tydamas įeigas ir išlaidas, ga
lėtų gerinus orjentuotis savo 
veikimo kas-link organizacijos 
labo.

Ketvirta, administratorius 
alindavęs vien tik prižiuręji- 
mui spaustuvės ir biznio, tą 
bizni taip galėtų sutvarkyti ir 
prižiū reti, kad) jisai neštų di- • 
desnę naudą, negu dabar kad 
neša, o tas išeitų mūsų LDS. 
ant naudos ir penkta, įvyktų 
kaip biznyje, taip centro raš
tinėje pageidaujama tvarka, 
kurios mes visi taip labai pa-

geidaujame ir trokštame, ohii sujudo. Jų nedaug tėra. O 
prie kurios vis kaž-kodel iki sujudę ir įsisteigs dienraštį, 
šiol dar kaip jeikiant nepriei-[Tai ir mums katalikams reikia 

labiau glaustis krūvon ir pasi
rūpinti savo spauda. Šitą ma
no padrąsinimą steigti dienraš
tį meldžiu nepraleisti pro au
sis, o teikitės jį svarstyti.

2. Antras mano sumanymas 
būtų tas, kad kiekviena LDS. 
kuopa turėtų tam tikrus spau
dos platintojus. Reikia visas 
pastangas padėti išplatiriimui 
mūsų spaudos, “Darbininko,” 
jo leidinių ir abelnai mūsų li
teratūros. Tai tokių uolių ka
talikiškos spaudos platintojų 
visur turime turėti.

3. Toliau, tai didesnėse kolo
nijose mes turime turėti orga
nizatorius. Tose kolonijose x 
turi eiti smarkesnė agitacija 
už LDS. Reikia didinti esa
mas kuopas, reikia tverti nau
jas. LDS. kuopos turi dar ir 
apie tai svarstyti, kad įsteigti 
krautuves. Tarpe mūsų narių 
yra apsukrių vyrų, moterų ir 
merginų, tai reikėtų sujungti 
savo gabumus, prityrimus ir 
savo mažus kapitaius'ir^teig- 
ti tokiu būdu mums reikalin
gas krautuves.

4. Ant visos Amerikos LDS. 
turėtų turėti tris ar keturius 
organizatorius, kurie apva
žiuotų visas kolonijas. Tokie 
žmonės prie gerų progų galėtų 
tą darbą varyti. Padengimui 
iškaščių, gali būti kolektos ar- 

^ba daromos įžangos. Organi
zatorių kviečiant reikėtų reng
ti platesnį, įvairesnį programą 
ir daryti įžangą. Tokiu būdu 
skleisis apšvieta, eis gera agi- • 
tacija ir LDS. ir visąs tas dar
bas apsimokės.

Lai visi padiskusuoja apie 
mano sumanymus.

A. S. Kulbickas,
51 kp sekr. 

Cleveland, Ohio.

name.
Tam visam \iena iš didžiau

sių priežasčių, i r yra ta, kad 
mes viską sukraujame ant vie
no žmogaus o paskui, tasai 
nors ir persiplėštų, negali vis
ko atlikti taip, kaip reikiant ir 
iš to kįla neužsiganėdinijnai, 
o tas kenkia mūsų organizaci
jos plėtojimuisi ir bujojimui.

Dėlto kuopos rinkdamos į 
seimą delegatus šiuos mano 
nurodymus tuiėkite omenyje o 
labiausiai tai pasistengkite į 
seimą pasiųsti kodaugiausia ir 
kogeriaųsių delegatų, kad sei
mui lengva būtų turėt iš ko pa
sirinkti kotinkamiausius kan
didatus į visas centro valdybos 
vietas, o tuomet būsime visi 
užganėdintį iš centro valdybos 
veikimo ir mūsų LDS. bujos 
taip kaip reikia.

F. V.

JRIE L. D. S. SEIMO 
BESIRENGIANT.

Turiu keletą sumanymų, a- 
pie kuriuos noriu . pasikalbėti 
su broliais darbininkais ir L. 
D. S. nariais,

1. Apie vieną dalyką tai 
mes neprivalome pamiršti. ir 
visi LDS. nariai, kuopos^ aps
kričiai ir visi katalikiškos 
spaudos prieteliai privalome 
rūpintis. Mums reikia “Dar
bininką” paversti dienraščiu. 
Sukruskime ir apdūmokime a- 
pie tą dalyką. Nes yra labai 
pageidautina ir labai svarbu, 
kad tas įvyktų. Mieliausi L. 
D. S. nariai, tas iš pirmo sy
kio pažiūrint išrodo labai sun
kiu daiktu. Bet jei įsigilinsi
me, tai steigdami dienraštį nei 
kiek savęs neapsisunkinsime. 
Mūsų organizacijos nariai yra 
uolūs katalikai, pati organi
zacija nuolatai auga ir bujoja, 
jos dvasia kįla. Tai ji galėtų 
įstengti įsitaisyti sau ir lietu
vių katalikiškai visuomenei 
galingą dienraštį. Kiekvienas 
narys galėti) paaukuoti keletą 
eentų arba dolerių. Visi dary
tų pagal išgalių. LDS. nariu 
yra 3 ar 4 tūkstančiai. Tai jei 
tik po doleruką dės, tai mato
me jau ir yra 3 ar 4 'tūkstan
čiai dolerių. Na; o juk atsi
rastų tokių, kurie paklotų po 
dešimkę, po pusantros dešim
kės, po dvi dešimki. Turime 
prietelių tarpe gerb. dvasiški- 
jos. Juk matėme, jog daugelis 
gerb. kunigų jau savo paskolų 
atsižadėjo, tai yra paaukojo 
“Darbininkui” Jei-gi varysi-, 
mes prie dienraščio, tai turė
sime didelę paramą ir iš gerb. 
kunigų. Todėl visai nebaisu 
svarstyti dienraščio steigimą. 
Žiūrėkime, kaip mūsų idėjiniai 
priešininkai, Chicagos. libera-

ATĖMĖ ČARTERĮ.
Brockton, liepos 23. — Cu- 

tters’ Local 35, Boot and Shoe 
AVorkers’ unijos, neteko čar- 
terio. Atėmė prez. Tobin*Atė
mė už tariamą nelegalį streiką. 
Sulyg kontrakto cutteriai tu
rėjo dirbti už tą pat algą iki 
gegužio mėn. kitų metų.

s

PAIMS TELEGRAFUS 
IR TELEFONUS .

Suv. Valstijų valdžia nuo 
liepos 31 d. paims savo globon 
telegrafus ir telefonus. Virši
ninku bus Postmaster-General 
Burlęson. Tai bus taip, kaip 
kad buvo su geležinkeliais.

Franci jos lakūnas Fonck iš
viso jau nudėjo 56 vokiečių or
laivius. Liepos 19 d. jis nudė
jo 3 orlaivius.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Kongresas bus Baltimore, 
M. D. sykiu su Federacijos Kongresu, kuris prasidės rUgpiū- 
čio 19 dieną ir tęsis iki rugpiūčio 25 dienat Tikros L. D. S. 
Kongreso dienos bus tuojaus paskelbta.

Kuopos tuojaus pradėkite rinkti į L. D. S. Kongresą dele
gatus, gaminkite Kongresui įnešimus. Pąsirodykim visi lie
tuvių Darbininkų Kongrese įspūdingai, šauniai, skaitlingai, 
kaip tikriems lietuviams darbininkams priguli pasirodyti.

Lai nepasilieka nei vienos L. D. S. kuopos, kuri nesiųstą 
savo delegato į L. D. S. Kongresą .Baltimore, M. D,

JONAS E. KAROSAS, LDS. Pirmininkas.
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DARBININKAS. / -
s .

.IK HSo. Borton’o utaminkali, ketvergiu ir ralMtoniU.
Leidžia Inu Lietuvių Jxio«apo

Dafbfatokų Itfmpk 
“D1BBIIIN IAB” 

(TheVorker) 
The Lithuąnian tri-vreekly paper.

f^lHIshed every Tuešday, Thursday, and Saturday by St. 
Joeeph’B Lithuanian R.-C, As»ociation of Labor. 

Subseriptlon Bites:
- Yearly *.*••«• •r-«-**$3*00
Boaton and suburba ___ ... •..

0 montlis * «••*••»*>»•••«•••••* a >^L50
- Forelgn oounfriee yearly.. . ...|4.2S

“DARBININKAS”
M W. Broadvmy, Sooth Boston, Mm.

Priešais blogus laikraščius reikia gerus pastatyti ir platinti juos, 
kad pataisius blogi} laikraščių padarytą piktų.

— Popiežius Leonas X3U.

duvėse,' susitaruspadaroma 
kolekta ir surenkama auka ne 
kam. kitam, tik mūsų brolių 
išgelbėjimui nuo bado ir Lie
tuvoslaisvės išgavimui, Lietu- 
vos atgimimui ir parodymui 
pasauliui, kad mūsų • tėvyne 
dar gyva ir nori sau laisves, 
laisvės pilnos. .

Tatgi,broliai, visi kaip vie
nas stengkimės rinkti aukas, o 
būsimoje tėvynėje būsite am
žinai garbinami, kaipo tėvynės 
išgelbėtojai. ■ •

Money orderius ir čekius ma
lonėkite rašyti B. Vaišnoros 
vardu, o siųsti:

T. Fondo Sekretorijatui,
456 Grand st., Brooklyių N. Y.
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LABIAU IŠTROŠKĘ 
APŠVIETOS.

Iš retkarčiais mums pateku
sių laikraščių, dabar užimtoje 
Lietuvoje išeinančių, mes pa
matome, jog mūsų viengenčiai 
tėvynėje švietimo reikalais 
daugiau užimti, negu bile ko
kiais kitais darbais. Steigia 
mokyklas priaugantiems, orga
nizuoja kursus suaugusiems. 
Reiškia ten mokinasi dideli ir 
maži. Laikraščių ten ir-gi pri
dygo ir tas, kad jie vienas po 
kitam atsirado, kaip tik lais
vesnis surėdymas įvyko , tai 
aišku, jog laikraščiai ten go
džiai skaitomi. Švietimo dr- 
jos ir-gi uoliai darbuojasi.

Tik ką mus pasiekęs “Išei
vių Draugas’’ šitaip atpasako
ja dalykus iš naujausia gautų 
laikraščių iš Lietuvos:

*' Saulės, ” “ Žiburio ” ir “Ry
to” apšvietos draugijos netik- 

< tai gyvuoja, bet klėsti. Mokyk
lų kaip grybų. Nėr . gal dabar 
kaimo be mokyklos, o dides
niuose yra net po dvi. Vakari
niai kursai dėl suaugusių prie 
kiekvieno bažnytkiemio. Kiek
vienam miestelyje yra progim
nazijos arba gimnazijos.

Sintautai, Suvalkų gub. tik 
bažnytinėmis, turi 2 mokykli ir 
dar nori įsisteigti gimnaziją, 
nors nuo Naumiesčio tik. 8 var
stai atstu. Pradinėse mokyklo
se viskas išguldoma lietuviškai, 
tik dvi .pamokos į savaitę yra 
vokiškos kalbos 2 ir 3-čią metą. 
Gimnazijose ir viskas išguldoma 
lietuviškai, bet vokiečių kalba 
yra priverstina. Rusų, grekij ir 
prancūzų kalbos nepriverstina.

Dabar stropiai rūpinamasi 
būtinai šį rudenį atidaryti Vil
niuje Universitatę senosios Uni- 
versitatės mūruose. Prof. A. 
Voldemaras tais reikalais išva
žiavo Berlynan. Visų pirma bus 
atadaryta juristų ir filologių 1 
skyrius. Teologijos bus 1 ir 2 
q gal ir 3 skyrius atidaryti. Ti
kimasi, kad iš pirmų meti) bus 
daugiaus nei 300 studentų.

Apart viršminėtų apšvietos 
draugijų gyvuoja Šelpimo Ko
mitetas dėl nukentėjusių nuo 
karės. Jų darbas nepasibaigs 
kol nesugrįš pabėgėliai iš Rusi
jos.

P. M. Yčas jau matyti ištrūko 
nuo Kapsuko. Laimingas. O 
mūsų gerb. kalbų žinovas p. Ja
blonskis dabar pūdomas kalėji
me. Ii* kieno? Savo mokinių. 
Minsko džiakonas kun. Mirskis 
su kitu, kunigu norėjo užtarti už 
p. Jablonskį. Užtai papuolė po 
šūdu Kapsuko. Minske sūdo sa
lėje mūsų bolševikij buvo dur
tuvais subadytas. Pusgyvį iš
vedė Už miesto ir tenai nenušo
vė, bet nukankino, į šmotus su
draskę. Kas su antru kunigu 
dėjosi nieko negirdėti.

Pradžioje karės girtas, vokie
čių- kareivis tik vieną kunigą 
nušovė, o Kapsukas būdamas 
blaivininku jau du lietuviu ku
nigu nūkankino. Tai patvirti
na ir p. Šliupas, pargrįžęs Ame
rikon.

Pabaigoje Gegužės p. M. Y- 
čas išvažiavo nuo Lietuvos Ta- 

; rybos Ukrainon tartis su feld- 
> ’'1iĮar§alu Eichorn ir Ukrainos 

■■ ■<;■ ■fc. * .
• V-,1* ' *•*

valdžia pabėgėlių grąžinimo rei
kale. Pabėgėliai bus grąžina
mi iš Ukrainos ir iš Rusijos per 
Ukrainą. Kol. pabėgėlius įsilei
džia Lietuvon — turi jie perei
ti per kvarantaną tai yra per 
daktaras, kad* kokių. Bolševikų 
Rojaus ligų neparsinestų.
Pamatę savo viengenčių tė

vynėje tokį uolų darbavimąsi, 
tokį nesulaikomų veržimąsi 
prie šviesos ir atsimindami, ko
kį pragarą jie yra "pergyvenę, 
kokius vargus pernešę, tai mes 
amerikiečiai, pažvelgę į savo 
darbus, gerokai turėtume su
sigėsti. Šią gadynę mes nega
lėtume rasti tinkamesnių gyve
nimo sąlygų kitur, kaip Ame - 
rike. O jei tomis geromis są
lygomis nesinaudojame, tai la
bai blogai save užsirekomen
duojame.

Todėl mūsų tautiečių tėvy
nėje uolumas teestie mums di
džiausiu paakstiniiųu prie 
griehimosi apšvietos, prie or
ganizavimosi į naudingas orga
nizacijas ir'prie leidimo savo 
priaugančios kartos į augštes- 
nius mokslus.

v •

FEDERACIJOS KON
GRESAS.

Aštuntas Amerikos L. R. K. 
Federacijos Kongresas šiais 
metais bus Baltimorėš mieste, 
rugpjūčio 19 iki 25 dienai.

Praeitų metų Federacijos 
Kongreso nutarta kreipties į 
visas mūsų idėjines organizaci
jas su pasiūlijimu laikyti savo 
Seimus toje pačioje vietoje ir 
tuo pačiu laiku su Federacijos 
Kongresu.

Federacijos gi valdybai iš
siuntinėjus tuos pasiūlijimus- 
atsišaukimus, gauta oficialiai 
pasižadėjimai laikyti savo sei
mus kartu su Federacija nuo 
šių organizacijų:
_ •

1. Moksleivių Susivienijimo,
2. Darbininkų Sąjungos,
3. Moterų Sąjungos,
4. Blaivininkų Susiv.,
5. Kunigų Sąjungos,
6. Tautos Fondo,
7. Spaudos Draugijos.
Tai-gi matome aiškiai,

mūsų veikliausios organizaci
jos pasižadėjo dalyvauti ir nė
ra abejonės, kad šisai katalikų 
suvažiavimas galės daug gero 
nuveikti taip mūsų tikėjimo 
kaip ir tėvynės labui.

Todel-gi Broliai Lietuviai 
mylintieji savo tikėjimą, savo 
tautą-tėvynę ruoškitės rimtai 
ir skaitlingai į būsiamąjį Sei- 
mą-Kongresą, kuris prasidės 
rugpjūčio 19 dieną ir trauksis 
iki 25 dienai rugpjūčio.

Su nuoširdžia pagarbą, 
Kun. J. Ambotas, 
A. E. R. IC F. Pirm.
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OHIO L. D. S, APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS — K. Stuplnkevičla, 
Bos 945, Struthers, Ohio.

VICE PIRMININKAS — J. JonuSka, 
2120St. Clalr avė., N. E. Oleve land, O. 

RAŠTININKAS — M. J. Šimonis,
1604 E. 31-st St., Cleveland, Ohio. 

IŽDININKAS — A. S. Vaitkus,
232 Alaska St., Dalton, - Ohio. 

IŽDO GL03BJAS — P. Pocius,
229 So. Mala St., Akron, Ohio. 

ORGANIZATORIUS—A. S. Kulbokas, 
7602 Aberdeen avė., N. E. Cleveland, O.

. •. S _ _ _______ _
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Tautos Fondo Seimas,
■ f-

: Tarp 19 ir 25 rugpjūčio mė
nesio dienų Bąltimore, Mdų į- 
vyks Tautos Fondo Seimas.

Visi skyriai, surinkusieji ne- 
mažiau kaip 200 Jok į metus, 
turi teisę siųsti vieną delegatą. 
Skyriai, surinkusieji per me
tus žymiai daugiau, negu $200, 
gali siųsti nuo kiekvienų 
$500.00 po vieną delegatą. - 

Šiais metais Tautos Fondo 
seimas turės daug darbo. Nes 
pereitais metais mūsų tautos 
reikale * iškilo begalo daug 
svarbių klausimų, į kuriuos at
sižiūrint, reikės galutinai su
tvarkyti nuolatinius Tautos 
Fondui mokesnius, kad vėl ne
užgesinus sužibėjusį šiais me
tais Lietuvai viltį likti liuo- 
šai.

Tad lai visi T. F. skyriai 
svarsto, galvoja, kaip geriau 
paskatinus mūs brolius prie 
duosnumo, apsidėjimo tautos 
reikalams nuolatinių mokes
nių ir abelnai kaip geriau pra- 
plėtus visą Tautos Fondo vei
kimą.

Sumanymus siųskite Tautos 
Fondo sekretąrijatui arba tie
siog seimui.

Nauji Tautos Fondo Skyriai.
119 skyrius, Ashley Pa. Sky

riaus valdybon išrinkta: Anta
nas Malinauskas, pirm.; Petras 
Davidavičius, rašt.; Juozas 
Jankauskas, iždinink.

120 skyrius, Wilmerding, Pa. 
Valdyba: Ant. Melauskas, 
pirm., Jurgis Baranauskas, 
rast., Jonas Radzinskis, iždin.

121 skyrius, Elizabeth, Pa. 
Valdyba: Jon. Gadliauskas, 
pirm., Jonas Hatkevičiųs, rašt., 
Petras Ambrazas, izd. Narių 
42.

Biskutį apsnūdome.
Dauguma lietuviškų koloni

jų, kuriose buvo laikomos T. 
Fondo'skyrių surengtos pra
kalbos ir kitos pramogos, jau 
beveik apsnūdo. Nieko apie jų 
darbus negirdėti, jei bent kad 
turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Daugumas buvo jau pamiršę, 
kas buvo kalbėta ir kartais net 
prižadėta aukoti, bet prabė
gus laikui visame apsileista. 
Priežastis, tai nevisiškas at
jautimas tėvynei Lietuvai, ku
ri kaip kartas, šiame laike, tu
ri gauti gausiausią pašelpą 
nuo savo vaikų.

Mes žinome, kad mūsų tau
tai, be mūsų pritarimo, be 
stengimosi, kad išgauti liuo- 
sybę, neateis niekas padėti 
darbuoties. Matome, kaip ki
tos tautos dirba išvien, kaip 
jos taisosi patikti taip ilgai pa
geidaujamą taiką. Mes skai
tome laikraščiuose apie lenkus, 
serbus ir kitas tautas. Mato
me jų nuveiktus milžiniškus 
darbus, vienok neatsimename, 
kad nuveikimui to, reikia 
jiems daug spėkų dėti ir vie
nybėje dirti. Jeigu mes nori
me gražios ateities mūsų tau
tai, mjisų tėvynei Lietuvai ne- 
prigulmybės, mes turime ir dė
ti visas pastangas, kad ateity
je ji būh) liuosa.

Mes matome, kad daug yra 
net kitataučių, kurie užjaučia 
mums, tad ar-gi ne mūsų pa
reiga yra tuomi naudoties, ar
gi reikėtų apleisti ir laukti, kol 
kas kitas ateis ir mūsų darbą 
atliks. Ne. Reikia kogreičiau- 
sia visokiais būdais krautis 
Lietuvos laisvės pradžiai au- gelžkeliu pabrango 600 nuo

šimčių ir reikia mažiausiai po 
800 rublių kiekvienam tremti
niui kad nukeliavus vien į Or
šą, pro ktir leidžiama Lietu
von. Lietuviams tremtiniams 
delei pinigų stokos grįžimas vi
sai negalimas. Ir jeigu broliai 
Amerikos Lietuviai nesuteiks 
dabar . Rusijos Lietuviams- 
tremtiniams pinigų, tai jiems 
visiems gręsia žuvimas tarpu
savinėse rusų peštynėse, tuo 
laiku, kaip Lietuvą kėsinasi 
užgrėbti lenkų legijonai ir vo
kiečiai .su rusais tyko iš kitų 
Šonų—vieni, kad galutinai pa- 
yęrgus Lietuvą, q kiti kad įne- 
lūs jon tas baisenybes, kurios

. s .... h-••■J*,;*.

LIETUVIŲ TAUTOJ 
FONDUI

per gerb. kleb. J. J. Jakaitį 
Worcester, Mass.

Didžiai Gerbiami Tautiečiai 
ir Brangūs Broliai!

Nors mes davėme įgaliojimą 
gerb. kun. Domininkui Mikšiui 
kreiptis į jūsų Fondą ir išgauti 

„mums bent $1.000.00 — pašel
pos, nežinodami ar jis turėjo 
progą nuvažiuoti į Ameriką ir 
panaudoti tą įgaliojimą, mes 
turėjome svarstymą šio dalyko 
savo susirinkime ir nutarėme:

1) Kadangi mūsų padėjimas 
yra labai kritingas^ tai šalę į- 
galiojimo parašyti dar laišką 
pačiam Tautos Fondui, kad jis 
paskirtų mūsų komitetui bent 
$1000.00 — ir tuojau išsiųsti^ 
mūsų pirmininko, gerb. Juozo 
Vaitukaičio (Puškinska No. 
33), vardu per Amerikos kon
sulą Vladivostoke telegrafu.

2) Drauge duoti jūsų Fondui 
žinią, kad tie pinigai bus su
naudoti sekantiems reikalams:

a) bus suteikta pašelpa 300 
lietuvi!) tremtinių Vladivosto
ke ir jo apielinkėse grįžimui į 
Lietuvą.

b) bus asignuota, sulig išga
lės, kitiems Sibiro miešti) Lie
tuvių Komitetams, kurie taipo
gi turi tikslą teikti pašalpas 
grįžtantiems į Lietuvą tremti
niams.

e) likučiai, jei tokių pasida
rys, bus paskirta Vyriausiai 
Lietuvių Tarybai Rusijoje, ku
ri nukentėjo nuo begėdiško a- 
reštavimo, bet kuri gali atsi
gauti priderančiai ją parėmus 
Lietuvių Visuomenei.
. 3) Motyvai mūsų šio kreipi
mosi ir prašymo yra šie:

Mūsų Vladivostoko Lietuvių 
Tautinių Reikalų Gynimo Ko
mitetas, esant visuotinai ko
munikacijos suirutei ir pries
paudai, pasiliks vienintelė Ru
sijos Lietuvių įstaiga kuri gali 
susižinoti greičiau su Ameri
kos Lietuviais. Gi mūsų padė- 
jimas čia Vladivostoke yra bai
sus, o toliaus gilumoje Sibiro 
ir pačios Rusijos esančiųjų 
Lietuvių-tremtinių dar baises
nis. Visos įstaigos, kurios lig- 
šiol teikė šelpimą, išvaikytos ir 
panaikintos. Tremtiniams be
lieka vienas kelias: stoti į rau
donąją armiją arba prisidėti 
prie dykų žmonių būrių. Be
darbė visiška, maisto maža, 
viskas 1000 nuošimčių bran
giau, kaip pirma buvo. Pini
gai, kurių keli buvo tremtiniai 
išsivežę arba užsidirbę išsibai
gė. Nuo rusų padoresnės vi
suomenės nieko negalima gau
ti, kadangi ji pati pasiliko be 
turto ir pinigo. Važiavimas

šiandien. Siaučia, po visą Rusi-
..

-Greitas grąžinimas Lietuvių- 
treintinių4 Lietuvą, gali būti 
vienintelis jų j^Mejbnąs mio 
ntapsakomos pragaišties, o tas 
grįžintia& prigulės ūuo lėšų, įa- 
Hų, jei suteiksite jus, Ęfroliąi 
Amerikiečiai Lietuviai, tai mes 
galėsime grįžti nežuvę į. tevyhę 
o jei ne, tai turėsime pražū
ti- ;■

Pinigus siųskite kuogrei- 
Čiausiai , ueą kiekviena valan
dų brangi!4
, Tegul bus didis ir gilus mū
sų lietuviškas ačiū visiems jū
sų Fondo nariams, kurie iš- 
ldausis šį mūsų žūstančių žmo
nių prašymą ir tiems broliams 
.lietuviams, kurie tas aukas dė
jo.

Sveikindami jus broliškai ir 
reikšdami savo gilią pagarbą, 
pasiliekame pilni vilties greito 
atsiliepimo iš jūsų pusės.

Pirmininkas Vaitukaitis.
Valdybos nariai:

F. Akėla, 
V. Grabą,, 
J: Banis, 
Plauskis, 
R. Rymaitis, 
Kludzenas.

Sekretorius A. Polišaitis.
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kas. Stengtis kur tik ir kiek 
tik galima rinkti aukas Tau
tos Fondui, nes jis tik vienas 
galės jas taupiai ir sumaniai 
suvartoti Lietuvos laisvės išga
vimui. Atsiminkite, kad kiek
vienas jūsų centas, duotas T. 
Fondui, yra jau parama išga
vimui Lietuvai senai, laukia
mos nepriklausomybės, kurios 
viso pasaulio tautos jau senai 
trokšta. Tad gi vardan liuo- 
sybės Lietuvos imkimės darbo. 
Rinkime aukas kiek galėdami 
ir kur tik yra galima daryki
me kolektas: ypatingai, kaip 
daugumos jau praktikuojama, 
vestuvėse, krikštynose, aOar- 
. i: j-
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“KELEIVIS” BAISUS 
MELAGIS.

“Kelehio”'No. 29, randame 
baisią melagystę apie mūsų 
vietinį kunigą, būk “jis lan
džioja po stubas ubagauda
mas...”

Mūsų gerb. kunigas vaik
ščioja po stubas ne ubagauda
mas, ale tik visij lietuvių su
rašą darydamas. Jis nori ži
noti tikrai kiek Cambridge’iu- 
je lietuvių randasi, todėl ir ei
na užrašinėdamas arba census 
darydamas. Jei kas duoda 
kiek pinigij ant Bažnyčios, tai 
jis priima ir užrašo į knygas. 
Bet anaiptol nė iš vieno per 
nevalią neima, kaip p. Uranas 
kad sako. Nabagas bando su
rasti pavyzdį, paduodamas in
cidentą ant Portland gatvės. 
Tuose namuose mergina iš kar
to buv© sakius duosianti du 
doleriu, bet kuomet padavė de
šimtinę, o gerb. kunigas netu
rėjo astuonių dolerių sugrąžin
ti, jis turėjo tik du doleriu. 
Tuomet jis paklausė: “Kaip 
bus?” Ar, sakė, apsibusi su 
tiek, dar pridūrė gal praeitais 
metais nemokėjai bažnyčiai 
mokesčių? Ji atsakė ne. Tai 
esą gal sutiksi dabar ir už 
pernykščių užsimokėti? Toji 
mergina atsakė: “Tai gali būt 
ir pernykštė.” Gerb. kun. pa
klausė jos, ar nepyksi ir nerū- 
gosi? Jai atsakius ne, tiktai tą
syk gerb. kun. pinigus įsidėjo. 
Apie šliūbą jisai suvis neužsi
minė, tik vietos šeimininkė iš
sitarė: “Tai šliūbą uždyką 
gausi.” Kunigas jos suvis ne
spyrė duoti tiek kiek ji davė. 
Jinai davė tuos aštuonis dole
rius noriai, nes pati pasakė 
kad “sutinku tiek duoti.” Ta
me kambaryje buvo du cicili- 
kėliu. Mat juodviem labai gai
lėjo tų pinigų, kuriuos mergi
na ant bažnyčios davė. Tai šie 
ir prie melagystės to biauraus 
amato griebėsi. Sarmata vy
ručiai, jei niekas nebūt girdė
jęs, tai gal ir kas jūsų tiems 
melams tikėtų, bet dabar, ir 
aš ir šeimininkė ir toji mergi
na viską kuoaiškiausiai girdė
jom. Tikrai tik nedori žmonės 
tokias niekšystės gali prasima
nyti, doras žmogus to negali 
daryti. Tai-gi tie visi šmeiži
mai grįžta pačiam atgal. Pats 
būdamas nedoru, mano, jog ir 
kitas dėl to turi būti nedoras. 
Matomai ko “Keleivis” moki
na. Mokina meluoti, kitą 
šmeižti.

Aš. šiuomi liūdiju, kad p. U- 
ranas visai neteisingai, ir bai
siai šmeižiančiai i ‘ Keleivio ’ ’ 
minėtame numeryje, aprašo a- 
pie mūsų gerb. kunigą.

Jonas Dobilas.

| Kas girdėti liet

PHILADELPHIA, PA.

(PortRichmond) 

Laisvamaniai subankrutijo.

. Kadangi SLA. atsibuvo sei
mas nuo 2 ligi 7 dd. birželio, 
tai rengėjai turėjo nuostolių a- 
pie du šimtu dolerių. Dabar at
sišaukė į dr-jas, kad padėtų 
iškaičius padengti.

Laiškų turinys toks: “Ka
dangi dvasiškija’ protestavo 
prieš senųą, dabar mes turim 
didelius nuostolius.”

L Nedyvai būtų, kad) jie tik į 
laisvamaniškas dr-jas atsi
šauktų, bet dabar 14 liepos tu
rėjo Šv. Jurgio kareivio dr-ja 
susirinkimą ir prisiuntė laišką, 
prašydami, kad padėtų dalį pa
dengti iškaščių, sakydami 
taip: jeigu jūs prisidėsite, tai 
jums pripuola $15.00.

Reikia priminti, kad prie 
šios dr-jos priguli gerb. klebo
nas kun. J. Kaulalds ir kun. M. 
Šedvydis.

Kas-žin ar šiandieną rastum 
tokį žmogų, kad iš liuoso noro 
nupirktų nagaiką ir paduotų 
kam nors jį patį mušti. O šian
dien laisvamaniai nori, kad 
katalikai taip darytų. Bet mes 
Philadelpliijos katalikai pažįs
tam kas yra mūs priešas ir kas 
geradaris. Žinoma atsiranda 
keletas tokių, kurie save vadi
na katalikais, o su laisvama
niais dirba, bet jie jokios in- 
tekmės neturi tarpe katalikų.

Augmenėlis.

KENOSHA, WISC.
Ištikimybės liepos 4 d. labai 

puikiai nusisekė. Parodavime 
dalyvavo visos katalikiškos ir 
tautišoks dr-jos, išskyrus bol
ševikus. Parodoj pirmiausiai 
ėjo benas grajidiartias, paskui 
nešė amerikonišką ir lietuviš
ką vėliavas, per vidurį jojo Vy
tautas. Paskui jo ėjo dr-jų ko
mitetas. Paskui ėjo šv. Petro 
mokyklos mažos mergaitės, vi
sos baltos, kaip gulbės su rau
donais kryžiais ant skepetai
čių. Toliaus lietuvaitės buvo 
pasirėdę lietuviškais rūbais ir 
nešė didelę amerikoniką vėlia
vą. Toliaus ' Dėdė Šamas va
žiavo. Buvo išrėdytas didelis 
trokas: padaryta lietuviška 
mokykla taip, kad motina ant 
ratelio verpia ir mokina vai
kus.

Lietuviai gavo pirmą praizą. 
Lietuviai subytino visas daly
vavusias tautas, kaip vietinis 
laikraštis Evening News pra
neša.

Dabar biskutį apie mūsų bol
ševikus. Tuojaus po paskelbi
mo prez. AYilsono proklemaci- 
jos, lietuviai pradėjo rengties 
prie ištikimybės dienos. Pir
miausiai katalikiškos dr-jos iš
rinko komitetus. Tie padarę 
pirmą susirinkimą, nutarė pa
kviesti visas dr-jas. Buvo vi
sų užkviestų dr-jų komitetai, 
išskyrus socijalistus. Jie atsa
kė, kad socijalistai nemato rei
kalo dalyvauti. Jie atkalbi
nėjo nuo dalyvavimo parodoj, 
sakė, kad kaip kaizeris duži
uos, tai Lietuvoj visus žmones • 
išpjaus.

v •

Kenoshietis.

ra-

Brangus Skaitytojau! Tams
tą skaitai “Darbininką” ir 
gerejies juomi. Pasistengk, 
kad jis lankytų ir Tamstų 
draugus.. ; -

CICERO, ILL.

Socijalistų vargas.
Jau buvo “Darbininke” 

švta kas-link suareštavimo ke-
tūrių tamsybės apaštalų, už pa
sielgimą kaipo tvarkos ardyto
jai, ir tikri Vokietijos patrijo
tai. Jų vardai yra — socijaHs- 
tai: T. Kučinskas, Kaminskas, 
Domeikis ir Matulis.

Byla dar nepasibaigė, nes jie 
mano gauti viršų, bet tegul jie 
to nesitiki ir nelaukia, nes jie 
Cieeroj niekada negavo ir nie
kados neturės viršaus.

Štai liepos 9 d. buvo įvykęs 
tyrinėjimas minėtos bylos. Tas 
tyrinėjimas užėmė suvirš sęp- 
tynes valandas, bet po visko 
socijalistai liko apkaltinti. Jų 
advokatas p. Mulks matyda
mas, kad socijalistai dar su ke
linėmis, tai patarė jiems bylą

i
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atidėti ant tolesnio laiko, ir pa
vesti į didįjį Chicagos teismą. 
Koks jų galas bus,’ tai dar ne
paaiškėjo, tada gal paaiškės, 
kada gocijaUsfai^aškūtinl siū
tą praloš,
Socijalistai rodo savo mokslą.

Liepos 9 d. man einant lau
kan iš teisino — pasigirdo rėki
mas kokių ten socijalistų-bo- 
belių — “tie. kunigai,” “tie 
Vyčiai/’ “tie katalikai” ir f 
p. Mat visą bėdą jie stūmį 
ant minėtų asmenų, bet nok 
aš pats esu Vytis vis-tiek ne
suprantu iš kur-gi šiuose, lai
kuose tie Vyčiai gavo tokią ga
lybę, kad visokius tautos skar
malus (socijalistus) į maišą - 
kiša, bet ką jie kaltins, ar-gi 
savo tėvą kaizerį?

“Naujienų” sapnas.
“Naujienos” No. 161, visą 

kaltę meta ant prisaikintųjų 
teisėją (jury) ir net ant paties 
kaltintojo. Štai maž-daug žo
džiai išimta iš “Naujienų.” 
Jie šitaip skamba: “Prisaikin- 
tieji teisėjai (jury) susidėjo iš 
įvairių Cirero biznierių, gerų, 
policijos draugų. Kaltintojas 
buvo airis, geras katalikas.” 
Buvo ten ir daugiaus parašyta 
visokių idiotiškų nonsensų, bet 
ką tai reikštų viską surašyti, 
nei jokios naudos nebūtų.

Tik tiek mes katalikai gali
me pasididžiuoti, kad net ir 
pačios “Naujienos” pripažįs
ta, kad tarpe mūsų yra užtek
tinai mokslo vyrų ir šalies ap
gynėjų. »O mes katalikai ma
tydami socijalistų darbus ir 
jųjų “Naujienas,” “Keleivius’ 
ir kitokius šlamštus, turime 
pripažinti juos tamsiausiais 
gaivalais, mokslo • priešais ir 
šalies nenaudėliais.

Julius J. Ciceronis.
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MONTELLO, MASS.
Šv. Roko parapija jau atida

rė savo vasarinę mokyklą. 
Vaikų turi didį skaičių. Pir
mą skyrių mokina p-lė Abra- 
činskaitė, moksleivė ir atsižy
mėjusi solistė ir pianistė. Mo
kina katekizmo, lietuviško 
skaitymo ir rašymo. Antrame 
skyriuje mokinama katekiz- 

Į mas, lietuviško skaitymo ir ra
šymo, Šventoji Istorija, Lietu
vos Istorija, etc., mokytojum 
yra S. Kneižis, moksleivis La 
Salette kolegijos Hartfordi, Ct. 
Mokinių yra jau suviršum šim
tas. Mokinama kasdien nuo 9 
vai. iki 12 vai. iš ryto. Mo
kykla yra po priežiūra viet. 
kleb. "kun. K. Urbanavičiaus.

Blogas paprotis.

Vienas iš blogiausių papro
čių Montello’j tai pardavinėji
mas svaigalų po namus. Daug 
jau buvo rašyta apie tai, nė
ra reikalo vėl išnaujo atkarto
ti, bet aš tik tiek parašysiu, 
sakydamas, kad dabar laikas 
yra žmonėms susiprasti, lai
kas pakeisti savo blogus pa
pročius ir gyventi gerai.

Nieko nėra tokio blogo gy
venime, kaip pardavinėti svai
galus. Tai yra pikčiaus, negu 
žmonės eitų į kąrčiamas ir ten 
gertų. Karčiamoje kada lai
kas, jis bus išvarytas (jeigu 
pats neišeitų) o, namuose ka
da jau jis pasigėręs, tai pra
deda nešvariai kalbėti, ypač 
kur yra mažų vaikų, paskui 
parvirtęs kur ant aslos, pra
leidžia naktį. Kur yra šeimy
na, tai ten vaikai nuo mažų 
dienų prisiklauso visokių ne
švarių žodžių nuo girtuoklių, 
paskui paaugę ir pats tokiais 
lieka.. Todėl tobulinkimes.

Ex-Montellietis.

DOVANAI!
Kas užsirašys pas mane "Darbinin

ką" ant metų, tas gaus dovanų put- . 
klą knygą su paveikslais didėlio for
mato "Clevelando Lietuvių Istorinė 
Pavalga?’ Siųskite $3.00 už prenu
meratą, o knyga tuojaus bus jūsų na
muose.

Ad. Pogaselskis,
,8311 Pulaskl Avk/ '" Cleveland, Glito.
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DONORA,PA.
- ' 4 d. Liepos vietos" lietuviai 
Surengė labai gražią parodą, 
kadi net kitos tautos nnsistebė- 

z / jo< -Vietos angliškus IaiktaŠŲs 
pirmoje vietoje lietuvių, paro
dą plačiai apraše ir , išgyrė ir 
tuomi lietusių vardą žymiai 
pakėlė. . . . ■ •

Apmaršavd lietuviai di
džiausias gatves miesto,pui
kiausioje tvarkoje su visokiais 
papuošimais ir benu, kuris y- 
ra geriausias šiame krašte.

Didžiausias skaitlius žmonių 
susirinko ant gatvių, pamatyti 
parodą ir visur ilk ir buvo gįr- 
dėties griausmingas delnų plo
jimas, ; •

Svetimtaučiai labai gėrėjosi 
lietuvių puikiai išpuoštu, veži
mu, ant kurio stovėjo “Liber
ty,” ką puikiai atvaizdino p-lė 
J, Kiveriutė ir žemiaus ant ve
žimo sėdėjo aplinkui lietuvai
tės tautiškuose rūbuose.

Taip-pat labai patiko vi
siems Dėdė Šamas, kuriuos bu
vo pasirėdęs Večkis ir lietuviš
ki ūkininkai, kuriais buvo pa
sirėdę Šimkonis ir p-ni Mor- 
kienė.

Visi pradėjo labai ploti kaip 
slmaršavo mergaitės baltai ap
sirengę ir nešant “service 
flag,” ant kurios buvo 28 
žvaigždės, reiškiant kad tiek 
jau mūsų. brolių kariuomenė- 

.• je.
Mes lietuviai įgijome dar di

desnę garbę, nes maršavo mū
sų parodoje miesto majoras ir 
vienas councilmaYias su mūsų 
vyriausiu maršalka J. Kive- 
riu.

Po parodai, visi sugrįžo į 
lietuvišką svetainę, kuri buvo 
puikiai išpuošta su ameriko
niškomis ir lietuviškomis vė
liavomis. Ant scenos atsisėdo 

■“Liberty,” Dėdė Šamas ir tie, 
kurie buvo apsirengę tautiš
kuose rūbuose. Pirmiausia be- 
nas puikiai užgrajino, paskui 
visi užgiedojo “Star Spangled 
Banner” ir “Lietuva tėvynė 
mūsų.” Gerb. klebonas kun. 
Vincentas Abromaitis, majoras 
miesto, J. Kiveris ir council- 
manas pasakė puikias prakal- 
bėles. Paskui visi parodė di
delę demonstraciją ištikimy
bės, nes risi vienbalsiai atida
vė garbę garsiai prezidentui 
IVilsonui, Dėdei Šamui-ir Li- 

. bert y.
Prieš išsiskirstymą, mūsų 

klebonas paskelbė visiems, kad 
pribūtų ton pačion svetainėn 5 
vai., nes didelis programas bus 
prirengtas. Ant tos valandos 
prisirinko pilna svetainė. Vėl 
pribuvo- miesto majoras ir 
councilmanas. Buvo progra
mas pradėtas ir užbaigtas su 
dainomis “Star Spangled Ba- 
nner” ir “Lietuva Tėvynė Mū
sų.” p-lei Kiveriutei pritariant 
pijami.

Pirmiausia kalbėjo majoras 
ir jis labai išgyrė lietuvius už 
jų didelę ištikimybę ir puikų 
pasirodymą parodoje. Paskui 
councilmanas ir klebonas gerb. 
kun. Vincentas Abromaitis iš
aiškino apie karę.

Rezoliucija tapo pasiųsta 
prezidentui AVilsonui ir guber
natoriui Briimbaugli.

Paskui buvo padaryta kolek- 
ta ant “Red Cross” ir buvo su
rinkta $68.11, ir klebonas iš
skaitė majorui kiek katras da
vė.

Paskučiausia buvo atlošta 
puikus veikalas ir ypatos, ku
rios atlošė buvo Banionis, Ra
moška, Šaupis ir p-nia Baro
nienė. Žmonėms taip labai pa
tiko, kad per ilgą laiką buvo 
plojimas rankų.

Parodos Komitete buvo gerb. 
kun. Vincentas Abromaitis, J. 
Kiveris, Banionis, p-le J. Kive- 
riutė, P. Kastrickis, A. Norbu- 
ta, F. Blndžius, J. Ramoška, J. 
Urbaitis, F. Šimkonis, P. Er
čius, p-ni Ercienė ir T. Damb
rauskas ir p-ni Jakaitienė. 
Sunkiai ir rūpestingai jie dar
bavosi.

Visi čia minėti dalykai aiš
kiai parodo, -kad vietos lietu
viai yra ištikimi šai šaliai ir 
kadi remia Suv. Valstijų val
džią.

Valio, Donoriečiai!
•h*.

v •

CLEVELAND,OHIO. 

Seimo belaukiant.

Šiuomi pranešam broliams ir 
sesutėms Vyčiams., kad nuta
rus laikyti Vyčių Seimą Cleve- 
įande mes- suskubom su darbu, 
kad ta iškilmę pasekmingiau- 
sia plirengus* Darbai neleng
vas,, bet nežiūrint ant to,di
džiuma darbo atlikta, svetaine 
dėl sesijų ir vakarų jau paimta 
puikiu,! ir švarioj vietoj/Skait
lingas Ij, Vyčių 25-tos Choras, 
vedamas p. V. A. Greičiaus la
vinasi puikiausias dainas su 
kuriomis gerb. delegatus pa
linksmins. Taip-gi dalyvaus 
žymi solistė p-ni S. Greičiene. 
Bus lošta keturių veiksmų is- 
•toriška drama “Mirga” ir ki
tokį įvairumai. Apie progra- 
mus pranešime vėliaus.

Mes prašytume brolių ir se
sučių Vyčių, kad kiekviena 

/kuopa-prisiųstų nors po porų 
delegatų į Clevelandų, nes VI 
Vyčių Seimas turi būti skait
lingiausias, kaip delegatais, 
taip ir svarbiausiais nutari
mais, nes Vyčiai yra tiek ga
lingi ir tvirti, kad gali svar
biausius tautos klausimus gvil
denti ir juos įkūnyti. Užtad 
Vyčiai pasirodykime tais tėvy
nainiais, kuriems rūpi jaunimo 
gyvenimo ateitis ir mūsų bran
gios Lietuvos Tėvynės atgaivi
nimas, todel-gi turime viltį, 
kad L. Vyčių VI Seimas atneš 
geras pasekmes dėl pačios Vy
čių Organizacijos ir viso Lie
tuvių judėjimo, '

Jei kas turėtų ko svarbaus 
pranešti dėl Seimo ar klausiusi 
kokių patarimų, tai kreipkitės 
sekančiu antrašu:— Studio, 
Lietuvos Vyčių omisijai, 7035 
Superior Avė., N. E. Cleveland, 
Ohio.

Rengimo Komisija.

MICKUS PRIPLIAUŠKĖ 
VISOKIŲ NIEKŲ.

22 liepos So. Bostone protes- 
tonų kirkužės skiepe Mickus 
kaipo ‘ ‘ švyskups ’ ’ apgarsino 
per plakatus,kad jis ir kiti kal
bėtojai plačiai išaiškinsiu ir 
nušviesiu apie taip jų vadina
mos T. K. bažnyčios dalykus, 
kad giedosiąs Lawrence’o cho
ras ir tt.

Žmonių tų sorkių pažiūrėt 
susirinko pusėtinas būrelis ir 
tik girdėtis kaįp šnekasi: ‘Kad 
tik greičiau pasirodytų tasai 
“švyskups,” “kas-žin ar ir su 
lazda ir kryžiais tas svieto mul
kintojas” ir kiti tiems panašūs 
išsireiškimai..

Apie 8:00 vai. ateina ir pats 
Mickus su kokiu tenai italijo- 
nu atbulkalnieriumi, pasitaiso 
ant steiČiaus kalnierių ir pra
deda “spyčių“ šiais žodžiais:

“Matote choras neatvažiavo, 
tai mano vargonininkas pagie
dos Lietuvos himną tik jūs pa
dėkit.” Ir tuojaus nulipęs nuo 
steičiaus paima už peties var
gonininką ir veda prie pijano. 
Vargonininkas užtraukia ir 
dar trys bobelkos mėgino pri
tarti, bet gieda puse tono že
minus už vargonininką ir pija- 
ną, o vienas vyras tai jau vi
sai kas-žin kokia meliodija 
urzgia tą kačių muzikę. Pub
lika saujomis burnas užsiėmę 
iš nesulaikomo juoko prunkš
tauja ir kvatoja.

Pabaigus himnų Mickus kal
ba, o komitetas sėdi kedėse ant 
steičiaus.

Na jau kad kalbėjo, tai kal
bėjo!.. Jau So. Bostone yra 
visokių kalbėtojų kalbėta ir 
genj ir prastesnių ir įvairių 
srovių ir pakaipų, bet kiek man 
teko gidėt, tai publika visuo
met prakalbų laike užsilaiky
davo mandagiai ir rimtai. Šiuo- 
mi-gi kartu įvyko visiškai kas 
kita.

Iš pradžių dar užsilaikė nei 
šio nei to, - bet juo tolyn, juo 
labyn pradėjo nerimauti ir 
prunkštauti iš juoko, o to viso 
priežastimi buvo ‘ ‘ šviskupiški ’ 
išsireiškimai.

Mickus penkių žodžių į vieną 
sakinį taisyklingai nesugeba 
sųlipyti ir išxjo prakalbos bū
tų ideališkiausis pavyzdys 
kaip nereikia lietuviškai kal
bėt. Nekurtuos sakinius taip 
supina, kad jų prasmę nebent 
vienas Mickus težinę, o klau- 

Donorietis. sytojas ir nenorėdamas esi pri* . . ' CK

įverątasJuoktis....
, Visa prakalba buvo be jokio 

turinio, tuščia marmalienė lie
tuviškų žodžių nelietuviškai 
krūvon sulipdytų. Iš krūvos 
kyšoja kur-nekur Šitokioj reto
rikos “ozdabos”: “Žinote iš 
kur mes Čia atvažiavome? ~ iŠ 
bėk,. ė#Nu iį žalių apie 
Bostonu salų mumis marios čia 
isspiovė.” - ^žinote kas tai y^ 
ra Lietuvos istorija? Yra tai 
ant istorijos lapų lapai-Gede- 
minų lapas, Didvyriai Lawren- 
eo lietuviai šviesybė istorijos, 
lapams ant atgimimo Vytau
tui.”

Tokią, be jokio senso maka- 
lienę pliauškiant žinoma, kad 
publikoje sukėlė vien tik pa
šaipų, kų matomai galiausia 
net ir pats “švyskups’’ vis-gi. 
suprato, ir pradėjo publikai 
rūgot, kad taip jį ant juoko lai
ko-ir taip ironiškai pašiepda
mi juokėsi, o jis esąs šviesa ii’ 
teisybė*ir Lietuvos istorijos 
naujas atgimimas ir tam esą 
pavyzdžiu veidrodys šviesusis 
Lavvrence’as.” (?)

Užbaigus pirmąją dalį pra
kalbos vienas žmogelis .paaiš
kina “kadi choro nėra, tai pa- 
deklemuos mūs garsūs dekle- 
matoriai.”

Išeina ant steičiaus viena 
moterėlė ir pradeda vienas ei
les apie tėvynę, o tas užbaigus, 
rėžia antras visur gerai žino
mas, kuriose yra šie žodžiai:

“Oi kad moku, tai jau.moku, 
“Gerai geriu gerai šoku, 
‘ ‘ Galiu dešimts suskaityti 
“Ir po ruski govoryti... ” 
Publikoje prunkštauja juo

kais ir nurodinėja į Mickų pirš
tais sakydami: “Tai pataikė, 
kaip iš pypkės. Tarsi tyčia jo 
garbei tos eilės ir sudėtos.” 
Pabaigus eiles, gausiausis del
nų plojimas.

Antras deklemavo vaikinas, 
matyt dar deklemuot nepratęs. 
Trečias deklemavo vyras'visiš
kai taip kaip Lietuvos jomar- 
ke ubagas už dūšelių sveikatų 
šūkauja.

Po to vėl kalbėjo Mickus ir 
sakėsi poetą Mickevičius esąs 
jo giminaitis ir tik todėl lenkiš
kai eiles rašęs, kad jo lietuviai 
nepriėmę ir daugiau visokių 
nesąmonių prizaunijo.

Pabaigus prakalbą norėjo, 
kad kas prisirašyti], prie jo cho
ro, būsiančios praktikos pėt- 
nyčių vakarais ir kožna choris
tė turėsianti, atsinešti po šmo
tą lašinių gerklei pasitepti.

Siūlijo prie “Atgimimo” lei
dimo prisidėti ir gyrė, kad jis 
esąs tuomi geras, kadi jo var
das “Atgimimas,” o dėlto jis 
esąs “Atgimimas,” “kad taip 
ant jo su raidėm uždėta,” bet 
niekas neprisirašė.

Meldė kad kas prie jo para
pijos prisirašytų, bet niekas 
neprisirašė. Tik išrinkta vie
nas komitetas Jonas Šidlaus
kas. Ir tuomi užbaigta. -

Sakė Mickus, kad dėl So. : 
Bostoniečių jis ant tiek nusiže
minąs, kad “iš vyskupo apsi
imąs likt prastu klebonu ir ten 
apsigyventi, kur komitetai nu
tarsią ar Bostone ar Lawren-* ųce.

Iš pasikalbėjimo po prakal
bų įvykusio girdėtis buvo, kad 
T. K. bažnyčios kasoje esą tik 
$114 ir dėlto reikią utarninke 
šaukt mitingą, .kad išrast bū
dus suradimui pinigų užmokė
jimui randos už kirkužę, kad 
protestonai leisti] jiems susi
rinkti “švyskupiškas” pamal
das. Bet taip kvailai išsireiš- 
•kė, kad vargu bėgu kokį kvai
lesnį už savę ras. . \

Pasakė taip: “Kas neturit 
kur dėt pinigų, tai neškit palai
kymui mūsų bažnyčios.”

Mano nuomone, jeigu jis diar 
kokias trejas tokias prakalbas 
surengtų, tai So. Bostone neza- 
ležninkijai jau būtų galas, nes 
visi ir tamsiausi pamatytų jų • 
kvailumą ir monus suprasti]. 
Bet kiti sako, kad jisai pra
kalbas sakęs gerai įsikaušęs ir 
dėlto tokią makalienę papliauš- 
kęs —* gal kartais ir tas būti 
teisybė.

»
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REDAKCIJOSATSAKYMAI
> A. O. Sakalauskui. —• Ant 
kiek atsimename, tai Š. M* D. 
buvo atsiuntęs pilną“ aukotojų 
surašą, o mes dėl vietos stokos 
dolerinių ir mažiau aukojusių 
vardus praleidome. • Mes Mno- 

jog būtų gerai visus ir vi
sose kolonijose aukotojus sur 
minėti laikraštyje. Bet jei taip 
daryti, tai vien aukotojų su- 

tįeiŠUS talpinantuŽimtume pusę 
laikraščio. Tuomet laikraštis 
būtų ifuobodus . skaitytojams. 
Tai-gi turėdami' gausiai kito
kių korespondencijų dažnai e- 
same priversti išbraukti ma
žesniųjų aukotojų vardus ir už 
tai nereikėtų perdaug rūstintis.- 
Be to reikia žinoti, jog stalyti 
aukas daug daugiau laiko už
ima, negu paprastas tekstas.

Jonui Kareiviui — Apie tą 
pat dalyką turėjome korespon
denciją iš L. I. B. Iš ten apie 
tą pat dalyką daugiau žadėjo 
parašyti. Todėl Tamstos 
telio nesunaudojame.

J. Tamašauskaitei. — 
siuntėme.

ras-

Pa-

Worcester’yje, Mass. vienas 
valkatėlis už dykavimą paso
dintas kalėjiman ant 30 dienų.

"Vokietijos laikraštija ne 
kiek teužsiima ex-caro Nikalo- 
jaus užmušimu. Sako jog tas 
dalykas apeina tik rusus.

Centrai inės Amerikoj respu
blika Hondūras, kuri per
traukė ryšius su Vokietija ge
gužio 18, dabar paskelbė 
karę.

jai

CHESTER, PA.
Liepos 28 d. 5 vai. po pietų 

po No. 622 Morton avė. bus 
svarbus LDS. 19 kp. susirinki
mas. Visi nariai prašomi atei
ti, nes tai svarbiausias susirin
kimas kiek buvo. Apkalbėsi
me kas-link panaikinimo ‘Dar
bininko” “morgičių” ir kitus 
svarbius reikalus.

Atsiveskite naujų narių pri
sirašymui.

LDS. 19 kp. Valdyba.

Taip-pat tų pačių dienų Tau
tos Fondo 17 skyriaus susirin
kimas 2 vai. po pietų po No. 
611 E. 4-th St. Visi nariai pra
šomi pribūti. Daug svarbių 
svarstymų, kas-link Lietuvos 
vėliavos.

T. Fondo Valdyba.

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirbi 
Mentholatum Co. Priei eisiant 
gult ištepk veidą mosšis per keli 
vakarus, o padarys veidą TYRI 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mot 
tis išima plėtmus raudonus, juo 
dus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus nuo veido. Pinigui 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Bos 36, Holdbrook, Mass.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveiksi*?

x Jeigu ne, tai
ateik Ir nusitrauk puse tuzino 
kabinot Ir gausi vieną didelį ar- 
tistiSkal padarytą paveiksi* visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to,gali atsiSaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. tnd Si., PMadOfiU^ P«-

tams dainos.
Tikkų išėjo iš po spaudos 

viena iš gražiausių dainų C. 
Sosnauskio “Užmigo Žemė.”

Vienas exęmplioris 35 c. I- 
mant daugėsnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite:

L.' > S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS— V. J. Kudirka, 

87 Franklln St, Norwood, Mass. 
VICE-PIRM, v; VariHnstoltff, 

28 Stoty1 St, So. Boston, Mass. 
RAŠTININKAS —• A. J. Navickas, 

58 Heaton.,Avė., Norwood, Mass. 
KASIERIUS r* M’ Abrn&nskas,. 

187 Ames St, Montello, Mass.
KASOS GLOBKJAI:— O.Nevullutė, 

22 Chapell gfc, Nortvood, Masė, ir 
A, Roženlukg, 148 Ames S t, Mon
tello, Mass,
. ■ • v
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DIDŽIAUSIAS SANDELIS 
VISOKIŲ ŽINIŲ IŠ LIE
TU VIŠKŲKOLONIJŲ.

Ar Tomistą nori, kad toks 
sandėlis butų ir Jūsų namuose. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistų

“ŽINYNĄ” 1918 m.
Žinynas turi suvirš 250 pus

lapių. Atspauzdintas ant ge
ros popieros ir visuomet bus 
naudingas informacijoms. Ne
lauk ilgiaus, negali netekti ir 
tuosyk tai kaput. Knyga tai 
istoriška ir ko ilgiaus jų laiky
site, tuo bus vertesnė.

Atspauzdinta 1000 egz. ir 
jau neperdaugiausia liko. Pa
siskubinkite.

Užsakymus siųskite šiuo ad
resu:

“ŽINYNAS,” 
242 W. Broadway, 

1 ’ South Boston, Mass.
P. S. Pinigus siųskite sykiu 

su užsakymu $1.75. Imant dau
giaus duodame nuolaidų.b A

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER 8T.

Nedaliomis 
nao 10 vai,' ryta 
Ik! 4vai. vakare.

Valandos 
nao 9 ▼ai. ryt* 
iki 8 vai. vakare.

Tel. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir Uetuvistkai. 

Ofiso valandos: 
Ryt lis iki 9 vai. 

Popiety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso ady no* ' Gydo visokiai ilgai
1-8 P. M. 7-9 P.lf. Priskiria Akiniai. 

419 Boylston St, Boston, Mass.
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PARAŠE

Kun. TAMAS ŽILINSKAS.
’ Joje aiškiausia išdėstyta visokių niekšų darbai ir taip-pat 

nušviečiama Katalikų Bažnyčios tvarka,
Kuomet lietuvių tarpe pradeda sukti lizdus visokie Mickau 

Strazdai ir kuomet nekurie aiškiai nepermato jų darbelių, tai 
toji knyga su pąžindins kiekvieną in nušvies jų juodus darbe
lius, kurie teršia lietuvių vardą.

Kaina 50 centų.

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DARBININKAS,” 242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 

Arba:
REV. T. ŽILINSKAS, 50 W. 6-th Str., So. Boston, Mass.
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tai pirmas daiktas,

Kuometžmogus serga M “ori y-
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?“
Jei pasuksi savo žingsnius- į ofisą Dr. 

Kenealy, 673 Washuigton Str., tai rasi pa- 
sitikėtiną specialistą, kokio tau reikia, , be 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas, mo
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jei 

, bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apsčiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, -jis išvengia pavojaus _______

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini
mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs 
dėl apstumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštytis eiti pas jį.

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius 
moderniškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus — 
phylaeogeną, bakteriną ir Vakciną.

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarą, visokias gerkles ligas, jakuų, pilvo, inks
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą.

Ateik pas jį ir pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo 
kainos pigios.

Ofiso valandos
9 A. M. iki 8 P. M. 

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGT0N ST.

Antros durys nuo Gsyety Tho aire, Boston, Mass,

Netoli Boylston Street.

J. H. Kenealy, 
_ M. D.

padaryti klaidas.

Nedaliomis:
10 A. M. iki 2 P. M.
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Nuga-Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

Padara Gaiva, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą 
Vyriškumą Ir Moteriškumą.

Stebuklingi, vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo,. blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudymo kimo, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo.pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 
skilves, smirdąti kvapo, nepriimtto skonį burnoje, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl
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givianančiu šiltam ir drėgnąja klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja.

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
naujo veiklumo visiems saniariams kūno. Suteika 
sveiką veikmę Širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda Šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims.

Musu Absoliutiška Gvarancija.
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga 

Tone, ar mes sugraziseme Jums pinigus. Kožna bonkutč talpiną devynios- 
dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) 
doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penktus ($5.00) dolerius. 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebūsite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžykite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasėkmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negalėtume 
įstengti davimu jums tokios gvaranėijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionais tvirtiname.

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Toote.'
NATIONAL LABORATORY, Chicago, UI. Elvrood City, Pa.
Gerbiamieji:—

Gavau justi laišką !r Nuga-Tone piliutcs Ir turiu pasakyti, Jog esu visai užganėdintas jūsų 
vaistais; Meldžiu prisiųsti dvi bonkutčs Nuga-Tone pilijitiu. Aa daviau kialeta oiliutiu sava 
pręttllų dėl pabandyma ir jam labai patika. Ai steliuju vienų borikutB dil jio. PrUiunčiu 32. 
Siuskite vaistus kų greičiausei. . _

Su pagarba, GASPAR BERSEK. Bos 547.
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Xovier Strumskis
222 Duffield st., Brooklyn, N. Y.
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Stelluklte valetu ant tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III. 

meldžia prisiųsti man...

mėnduoate tuos vaistus j 
vuriemssava pratotenis, ĮRusijos rublius dabar penkis 

(sykius pigesnis, negu kąįbbu- 
vo prieš karę. "
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Bei! Phona Dickinsen 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BrniSt., Pkihidpliia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso ValondMj 

Nuo 9 rito fld S po jrfota
Vąitamh, Kųtvorg• n»»o< ildtP.N^

NATIONAL LABORATORY, Chicago, 1111. Sheaandoah. Pa. .
Godotini Taintitai:—■

Ai etų labai uiganedintai nuo jutų Nuga-Tofle. Etų laba! tveikaa po jųjų vartojimo. 
JOE DOMBROWSKf, 333 W. Coal St.
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Nuga-Tone yra atidėti g 
parankioje bonkuteje. Jie S 

yra apvilkti su cukruj ■ ’ .
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nuo darbo ar linksmumo. ■ Vardu ir pavarde.............
Bandykite. Jus reko-s M _ *
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Vietines žinios.
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PROTOKOLAS
LDS. Centro Valdybos ekstrą 

. susirinkimo įvykusio 
20 d. liepos 1918 m.

Į Šį posėdį pribuvo šie val
dybos nariai: J. E. Karosas, F. 
Virak’s, A. F. Kneižis, P. Gu- 
das ir M žioba. Posėdis įvyko 
‘Darbininko’ Redakcijos kam- 

. bariuose
/ Posėdį atidarė ir vedė pirm. 
J. E. Karosas. Pradėta 9:30 
vai. ryte.

Posėdis šauktas iš priežas
ties p. Karoso paėmimo kariuo
menėn.

Apkalbėta “Darbininko” 
biznio stovis ir reikalai.

Tarp kitko nutarta, kad pa
likti administratoriui p. A. F. 
Kneižiui biznio reikaluose pil
nų autonomijų ir savistovybę, 
bet kad apie didesnius pirki
nius, jeigu tam būtų paranki 
proga bendrai draugiškai pa
sitartų su kitais centro valdy
bos nariais. Taip sakant visas 
biznis suversta ant administra- 

. cijos galvos ir atsakomybės.
Toliaus svarstyta apie Re

dakcijos reikalus ir nutarta, 
kad iki seimo bus “Darbinin
ko” redaktoriumi vienas P. 
Gudas.

Svarstyta kalendoriaus iš
leidimo 19W metams reikalai. 
Pavesta dalykas literatiškųjai 
komisijai su tam tikrais nuro
dymais, kurių išpildymų pa
vesta F. Virakui.

Į vietų išvažiuojančio karei
viauti LDS. Centro pirmininko 
p. J. E. Karoso išrinkta iki a- 
teinanciam seimui LDS. centro 
pirmininku LDS. garbės narys 
p. M. Žioba.

‘ Nutarta kad “Darbninko’ 
morgičių padengimo Fondan 
aukotojų vardų užrašymui, už
vesti tam tikrų knygų,kurioje 
tųr būti detali škas surašąs vi
sų aukų, kas, kada ir kiek į 
tą fondų aukavo.

* Nutarta kad) visiems Centro 
darbininkams kiek galint sten- 

-gtis darbuotis gerovei mūs or
ganizacijos ir biznio.

Dar tartasi apie kaip ku
riuos įnešimus į būsiantį LDS. 
seimų ir nutarta kad raštinin
kas F. Virak’s apie tai paaiš
kintų per ‘ ‘Darbininkų. ’ ’

Su tuomi mitingas ir užbaig
ta 11 vai. dienų.

LDS. Centro raštininkas 
'. F. Virak’s.<
į —;----------------------z— -

LDS. 1 kp. bus svarbus susi
rinkimas nedėlioj, liepos 28 d. 
tuojaus po pamaldų Šv. Petro 
bažnytinėje salėje.

Į tų susirinkimų kviečiame 
visus nes tai bus priešseiminis 
ir turime labai daug svarbių 
reikalų aptarti. Taip-gi buvu
sieji atstovai į apskričio susi
važiavimų išduos raportų.

Rinksime atstovus į LDS. 
Seimų.

Prie progos pasitarsime apie 
paskelbtų karę prieš “Darbi
ninko ” “ mortgičius'. ’ ’ Neuž- 
-simokejusieji ateikite būtinai 
užsimokėti prieš seimų, 
vi Valdyba.

liepos 19 dienų 1918 m? Spot 
Pond’e.. Vaikučių buvo apie 
dušimtu/ ..

Viši .gražiaf praleido dieną 
žaizdambir dainuodami. Šalta- 
košės buvo užtektinai visiems 
vaikučiams^ ’ 12 metų, aš negaliu rekomen-

Tarpe vyresniųjų buvo se-’ 
kąnti: P-lės: A, Kiburiute, B. 
Valentukė ir ponios: Valentie
ne, Motiejūnienė ir Kazląus- 
kienč.

Mums buvo labai liūdna kad 
pp. J. E. Karoso ir P. V. Stra
kausko nebuvo.

Marijos Vaikelių. Draugijėlė 
žada ir vėl išvažiuoti į girių. 
Ūžtad tegul visi vaikučiai ir 
mergaitės prisirašo į šią blaiyę 
dr-jėlę, kad galėtų praleisti lai
kų gražiai, blaiviai ir links
mai.

t-

Alena Kohanskiutė.

. Panedėlyje liepos 22 d. iš So. 
Bostono išvežė į Camp Devens 
370 naujokų kareivių, tarpe 
kurių buvo suvirš 30 lietuvių.

Buvo ir benas. Maršavo 
nuo Municipal Building’o į 
Nortli Station. Tų dienų daug 
žmonių pasiliko nuo' darbo, 
kad; išlydėjus savo mylimiau
sius draugus.

Panedėlyje liepos 22 d. sy
kiu su kitais išvežtas į Camp 
Devens ir p. Ant. Beleckas Šv. 
Jono E. Draugijos ir Lietuvių 
Rakandų krautuves narys.

Utarninke, liepos 30 d. 7:30 
vai. vakare bus A. L. R. K. Fe
deracijos Komiteto svarbus su
sirinkimas. Prašome pribūti. 
Susirinkimas įvyks Šv. Petro 
Bažnytinėje Salėje.

“Darbininko” No. 81 (413) 
vietinėse žiniose įvyko klaida 
aprašyme apie surengtas iš
leistuves.

Ten pažymėta, kad išleistu
vės buvo iškeltos p. J. E. Karo- 
sui ir P. Miliauskui; turėjo bū
ti p. J. E. Karosui, P. Miliaus
kui ir K. Luiniui. *

CAMBRIDGE, MASS. 
Didelės iškilmės.

Liepos 28, 2-ų vai. po pietų 
/bus šventinimas ir viešas iška
binimas tarnystės vėliavos 
(service flag). Šventįs patsai 
kun. F. Juškaitis. Po pašventi
nimo bus procesija ir iškėlimas 
vėliavos. Prie progos bus pra
kalbos. Kalbės žymūs kalbė
tojai: Miesto majoras, kun. A. 
Dolierty ir kun. F, Juškaitis. 
Bus1 sudainuota kelios dainos. 
Tai bus dar pirmos tokios iš
kilmės Cambridge’iuje ir gal 
visoje apielinkėjė lietuvių tar
pe. Tarnystės vėliava turės 
netoli 70 žvaigždžių. Su dabar 
išėjusiais jau būti} virš 80 
žvaigždučių. Pamatys svetim
taučiai kad lietuviai nei kiek 
nėra užpakalyje atsilikę.

Rep.
Toje pačioje dienoje 7:30 vai. 

vakare bus vaikų vakaras. 
Programų išpildys vieni vai
kai. Bus visokių drilių, eilių, 
dialogų, prakalbų ir tt. Kvie
čiami visi į šį vakarų. Vai
kams geriausiai mokinusiems 
bus suteikta dovanos. įžanga 
bus nedidelė prie durų.

Rep.Susirinkimas. 21 liepos Šv. 
Petro Lietuvių pobažnytinėje 
svetainėje įvyko Bostono lietu
viškųjų dr-jų komitetų susirin
kimas il Vasarinės vaikų mo
kyklos" reikalais ir tarp kitko 
nutarta, kad toji mokykla turi

. būti vadinama: “Siinano Dau
kanto mokykla.”

Tų mokyklų palaiko įvairių 
pakraipų lietuviai po priežiūra 
vietinio klebono kun. T. Žilins- 
kio ir dr-jų delegatų išrinkto 
tam tikro komiteto.

* Mokytojauja: p-lė Z. Puišiu- 
te, F. Virak’s, K. Junevičius, 
kompozitorius M. Petrauskas, 
p-lės Bronė _Valentukė ir M. 
Dusevičmtė. Vaikų mokinasi 
su viršum du šimtai. Mokina
ma penkias dienas savaitėje po 
tris valandas dienoje.'

Kol-kas, iš mokyklos dr-jų 
' komitetas užganėdintas, o kaip 
bus toliaus — pamatysime.

Žinąs.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. S kp. laikys susirinki

mų Hepos 28 d. tuojaus po iš
kilniu} arba pakėlimo tarnys- 
tos vėliavos (šervice flag). 
Prašome visus narius ateiti, 
nes tai svarbiausias .priešsei- 
minis susirinkimas ir taip-pat 
vietiniai svarbūs reikalai. Bū
tų gerai, kad taip-pat paga
mintume gerų bombų “Darbi
ninko” “morgičiamą.”

Kviečia LDS. 8 kp. Valdyba. 
./ ___

Tų pačių dienų bus Tautos 
Fondo skyriaus susirinkimas 
tuojaus po pamaldų. Prašome 
visus susirinkti, nes. turime la
bai daug svarbių reikalų.

Valdyba.

Marijos Vaikelių Dr-jos iš
važiavimas. Marijos Vaikelių _ 
Draugijėle turėjį išvažiavime alų,

Sekančiame ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
numeryje bus “vyskupo” Mic
kaus dokumentas ir aprašymai 
surišti su tuo dokumentu. Viši 
pasirūpinkite to numerio ingy
ti ir praplatinti tarpe miclri- 

•i '■*

1

VIENAS IM DAUGELIO *, 
PRIVEDIMŲ.

Ponas F. T. Lapitz, Britt, lo
va, rašo: “Būdamas naudoto
ju Trinerio Amerikoniškojo 
Kartaus Vyno per paskutinius 

duoti geresnės šeimyniškos gy
duolės, kaip Trinerio Ameri
koniškas Eliiiras, kadangi mes 
negalime apsieiti be jo.” Tuk- 
.stančiuose ir tūkstančiuose ki
tų šeimynų Trinerio Ameriko
niškas Kartaus Vyno Elisiras 
^pasirodė tokiu pat būdu. Tai 
nėra gėrimas, tai yra vaistas, 
kuris turi būti imamas dožuose 
ir kaip p. D. C. Oudshom, Che
mikas Sveikatos Departamento 
valstijos West Virginia, pasa
kė lapkričio 26 d., 1915 m., “į 
jį reikia žiūrėti, kaipo į medi
ciniškų sūtaisymų.” Jeigu Jūs 
esate kankinami užkietėjimu, 
nevirškinimu, galvos skaudė
jimu, apsvaigimu, nervišku
mu, abelnu silpnumu, šia gy
duole galima pasitikėti. Kai

mą $1.10, aptiekose; Trinerio 
Linimentas yra puikus dėl reu
matizmo, neuralgijos, strėnų 
gėlimo išsinarinimų, tinim ųir 
tt Aptiekose 35 ir 65 centai, 
per. brasų 45 ir 75 “centai — 
Joseph Triner Company, į333 
—1343 So. Ashland Avė:, Chi- 
eago, UI. (Apgarsinimas.

vlmmažųjl 4 m. smilaus. S metai at
gal gyveno Letvlston, Me., o paskui iš- 
vąiiavo | Waterbury, Conn., dabai ne* 
Žinau kur. Meldžiu jų pačių atsišauk
ti ar kas juos žino, malončkitė praneS- 
tL už ka busiu dčkliiga.

KOTRINĄ VAEINčIUKi, 
( po vyru Jakutienė) 

P. O. Bor lO, . l>ewiston, Me.
VARGONININKASieško vie- 

tos. Gerokai prasilavinus*mu- 
zikųjč. Sutinku užimti vietų 
tuojaus. Adresas^

Antanas Jankauskas,
919 So. Main st., Rockfordi, UI.

. - - *
ANT RENDOS kambariai. 

Galima, gauti po 1, 2, 3 ir 4 
kambarius. Vedusioms arba 
pavieniams labai tinkami ir už 
prieinamų rendų.

B. D.,
25 W. Second-St., Room 14, 

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA lietuvio farma 
4 akerių. Pusė žemės apsodinta 
kopūstais, 10.000 galvų ir Jau ki
tus galima siųsti į market-us. Trio- 
bos naujos su visais įtaisymais, 
elektros šviesa, 5e. nuo Bostono. 
Norintieji pirkti, galite susižino
ti pas:

T. DRUZDIS,
97 Florence Str., 

Chestnut HilI, Mass.

»

t

GERA PROGA PRALOBTI.
Parsiduoda BUČERNĖ ge

roje vietoje ir biznis išdirbta 
Visi rakandai beveik nauji. 
Nereikia arklių nes išvežioja- 
ma su automobiliu. Kas nori 
turėti gerų biznį atsišaukite 
tuojaus.

A. Warapeckas,
56 Oak St., Middleboro, Mass.

Paieškojimai
IR

Reikalavimai.
Jeigu norite surasti savo gi

mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.”

Jeigu norite kų nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.”

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienų sykį
,»
a

ANT BANDOS KAMBARIAI. 
78-84 Lincoln St., Brighton, Mass. 
Prieinama renda. Tel. Newton 
North 2823—R.

50c. 
du sykiu................75c.

tris sykius...........$1.00
” šešius sykius?:. .$1.75 

Pinigus Siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadvay, 
South Boston, Mass.

Aš BOLESLAVAS ŠILKAUSKAS 
paleškau savo brolio Juozo šllkausko. 
Pirmiaus gyveno Chlcagoje, dabar ne
žinau kur. Jis paeina iš Suvalkų, gub., 
Vilkaviškio pav., Va i t kabulių vai., Gu- 
žlškių parap. ir kaimo. Kas praneš 
pirmas, gaus didelę dovaną, nes turiu 
svarbų reikalų, arba pats atsišauk.

BOLESLAVAS ŠILKAUSKAS,
10 Porter Str., IVaterbury, Ct

Ieškau JUOZO BARTKAUS. Pasi
mirė jūsų brolis Antanas Musteika. 
Pasilikau dideliame varge su penkiais 
vaikučiais. Atsišaukite.

S. MUSTEIKIENĖ, 
10113 Beverly Avė. 

Washlngton Heights, - Chicago, I1L

REIKALINGA KRIAUČIŲ. 
Darbas ant visados, užmokes
tis gerą. Atsišaukite tuojaus 
pas:

J. Berželionį,
28 Chandler st., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS iVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ašmenskienė,
359 Fourth St. -j 

Vice pirm. —= P. Giedraičiutė,
103 Sixth St.

Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,
12, Lark St.

Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė, 
377a Broadway,

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė. 

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Cižuvie- 
nė. i

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

antrų utąrininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv.

PAVASARINIAI ir VASARI 
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas: 

J. BERZELIONĮ, 
4 Haymarket Sq., Boston, Mms.

GERIAUSIAS GRABORIUS-
— ir —

BALSAMUOTOJAS.
S. BARASAVIČIUS.

* Aš patarnauju 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 (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

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

S. BARASEVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadway, 

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

So, Boston.

REIKALINGA jaunų mote
rų ir merginų prie darbo nuo 
štukų į mika skyrių. Darbas 
nuolatinis ir užmokestis gera. 
Savaitinė premija 10 nuoš. mo
kamas už pilnos savaitės dar
bų. Puošniai apmokama besi
mokinant.

THE MACALLEN CO., 
Macallen & Foundry Sts., 

So. Boston, Mass.

Reikalinga merginų virš 16 
metų amžiaus prie pakavimo ir 
lengvaus mašininio darbo. 50 
valandų darbo savaitėje. Alga 
gera besimokinant — $10.00 į £ 
savaitę. Norinčioms darbas 
nuolatinis. Biskį turi mokėti X 
angliškai. American Can Co. X 
of Mass. X

ReikMingi vyrai vežinėti ta- X 
vorus beismehte. Privalo mo- X 
keti biskį angliškai. American X 
Can _Co. of Mass. Binford St. X 
prie A St.? So. Boston,.-Mass. X

\ ¥
PftleSkau MYKOLO DIEMENTO, Jk 

Kauno gub., Panevėžio pav., Gulbinčs 
valžč., Pasvaliečių kaimo. Anglijoj gy- 
vena giminės ir pažjstaml. AtsiSauki- 
te šiito adresu: t

M. DIEMENT, 
Sluggąn Camp Oviemore, Scotland.

Paleškau Juozo SpitkauBko Ir Onos 1 
špltkausklenės, tėtos. Paeina iš Kaupo V 
gub., Raseinių pav., Jurbarko -parūpi- 
JoMi juoshtt Ktihirią 0 Qn«t MontvllląJL* 
kaimo. Girdėjau, kad persiskyrė, jia 
paliko su 7 vnilcal«, o ji pnaiSmč su sa*

Turįs ant pardavimo iumų. 
Klausk Mr. F0WLER, 

JAMAICA PLAIN.

Gražūs dideli pavieni namai apsodvta dideliais 
puošniais medžiais, savastis apima ištisai dėl kitos 
progos statymui namų ant to paties loto. Tik kų pa
taisyta puikiai $3950.

■ -------- --- ■. ■ 1

DeL dviejų šeimynų namai su 18 didelių kamba- 
, rių ant gražios gatvės, visai arti prie gatvekarių, 

skalinis stogas gerame stovyje. Rendos $600. Pre
kė $5500.-

FOREST HILLS. !
Trijų šeimynų namai ant didelės gatvės, 18 di

delių kambarių, gera proga dėl krautuvės priekyje, 
su visais įtaisymais — vertės $7500, prekė $4950.

t

Dviejų šeimynų namai ant Main gatvės, gera 
proga'dėl krautuvės, gal būt naudojama net 3 šei- 
mxnoms, 14 kanlbarių, geras kiemas — $4100.

ROSLINDALE.
Puikiai glūdįs kaip ir pavieni namai ant gra

žiausios plačiai įtaisytos gatvės. Šiltas ir šaltas van
duo, elektros žiburiai visi,. įtaisymai, poręelinė 
maudyklė — kieto medžio asla $3800.

Klausk Mr. FOWLER, 702 Centre St., Jamaica 

Plain, Jamaica 500.

. *
)

1 IŽ L. D. S. CENTRO 
RASTINES..

Dar ne visos LD& kuopos 
nusipirko ^ Finansų knygų iš 
Centro. .

Knyga su liuesais 100 lapų 
kainuoja $1.75,

Pinigus siųskite sykiu ’su 
užsakymais.
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SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS.

VALDYBA, 
PIRMININKAS — M. Žiobs,

4 Levant St, Dorchester, Mass
Telphone: Dorcester 6973—IV. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Wlnfleld St., So. Boston, Mass

I PROT. RAST. — Jonas Gllneckia
282 Silver Str., So. Boston, Mas*

II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite
10 SUver Stj, So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 
280 Fifth St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas 
. 16 Winfleld St., So. Boston, Mase 

MARŠALKA — Jonas Urbonas,

145 Silver St., So. Boston.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:80 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugpjūčio 18 
dienų.

i

,-r

Lietuvos.
Vėliausio leidimo maldaknygę “Pulkim ant ke 

\ lių” perspauzdinama “ Darbininke, ”z

Ji bus gatava už poros savaičių.

NESI VĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS!

Mes duodame progą sutaupyti keletą centų 
»perkant dabar

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais 
$1.25, o skūros apdarais auksiniais parašais ir auk
suotais kraštais $2.00. Vėliaus, jos kaina gali pa
kilti.

Papasakokie savo draugams, mieteliams apie 
tų knygų ir paragink užsisakyti.

Užsisakydami siųslhte ir‘pinigus šiuo adresu: *

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS

BOSTON, MASS.
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Mass 

VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,
180 Bo'wen St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Juozapas VlnkevlČlus,
147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika,
105 Silver st., S. Boston, Mass. 

KASIERIUS —- Andriejus Zalieckas, 
244 D Str., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 
130 Bowen St. So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi, ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim "atsivesti.

m Jieškokite tad atrasite! S
NAMUS, FARMAS arba kokią nors kitokių nuo- S 

savybę jeigu norite įgyt pigiai, tad ateikite į mūsų sj 
ga AGENTŪRA, tad visados gausite užganėdinantį pa- a 
gS tarnavimų. z ai
gB Matydami kad dabartiniai agėntai nepatenkina a 
gS Lietuvių visuomenę norinčių įgyt lengvomis sulygo- aj 
g8 mis kokį nors nejudinamų turtų, paveizdan: NA- ai 
gB MUS, FARMĄ arba BIZNI mes atidarėm REAL gį 
gS ESTATE AGENTŪRĄ, po num. 343 Broadway, So. |l 
ge Boston’e. Kurie turite kokį nors reikalų, arba no- g{ 
fig rėsit gaut žinių apie gerus pirkinius, ateikit į mūs g 
Si kontorą, o visados gausite teisingus ir užganėdinan- g 
gi čius patarimus. g
Im A. J. KUPSTYS, B

Mūsų Agentūra randasi po numeriu: gį

343 Broadway, So. Boston, Mass.
Telęphone Fort Hill 3424. ®

PARSIDUODA FARMA. 32 akeriai žemės, 12 H 
centų nuo Boston’o. Kreipkitės pas: A. J. Kupstys, gc
343 Broadway, So. Boston, Mass. ge

° Se

| Tinginiams kalėjimas! |
Pagal į stati} nuo Liepos 12 d. š. m. kiekvienas gi 

vyras tarpe 18 ir 50 metų, nedirbantis šiai šaliai 
naudingo darbo, privalo REGISTRUOTIS. gi
m Nuo registracijos nesišalinkite, kad vėliaus ne-

priseitų apgailestauti. . gB
Uc 5fįj nlc

□n
□n]

NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS
a

BENDRO LIETUVIŲ BANKO
3

Prezidentas Juozas Kowaliauskas.

32—34 CROSS STR., BOSTON, MASS.

So.

X

lmiW«IA\RCAlLlANCEefAMlraCV
TURTAS VIRŠ $125,000.00

Apsidraudusiems nariams išmoka:
PAŠALPOS -

$3.50, $7.00; $10.50 ir $14.00
savaitėje.

POMIRTINĖS-.
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.
8

*

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų, am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi, t*

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį ”Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai,

S. L. R. K. A. kuopos randasi visosę didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar, Jei tavo apielinkėje S. L. R. K, A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

graatd Sr., sta, w, brooklyn, M k
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