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TALKININKAI VIS 

PIRMYN.

Ant ilgo fronto talkininkai 
varosi pirmyn. Vokiečiai nei 
kiek neatsilaiko. Talkininkai 
baigia atsiimti visas žemes, 
kurių buvo netekę laike vokie
čių pavasarinių, atakų.

’ Dabar talkininkai nuolatai 
smarkiai žengia pirmyn. Į ry
tus nuo Arras mūsiškiai pasie
kė taip vadinamąją Hinden- 
burgo liniją kuri vokiečių bu
vo rokuojaina neperlaužiama. 
Bet dabar talkininkai minėto
je vietoje persilaužė per tą li
niją. Kol kas nesimato, kad 
maršalas Foch susilaikytų nuo 
darymo atakų. Išrodo, jog ant
puoliai bus .daromi vis ( smar
kesni. Tarpe didesniųjų mies
tų ajiantai paėmė Bapaume ir 
dabar artinasi link Peronne.

I
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KIEK NELAISVIŲ PAĖMĖ.
Nuo pradžios savo ofensyvo, 

kurs buvo pradėtas liepos 18 
d., talkininkai paėmė nelais
vėn 120.000 vokiečių. Paėmė 
2.000 vokiečių anuotų ir daug 
visokios karinės medčžiagos.

NUGINKLAVO.
Čeko-slovakai Siberijoj nu

ginklavo rusų kareivius, kurie 
buvo perėję gen* Horvato pu
sėn. Gen. Horvato vadai buvo 
nusidanginę į Vladivostoką ir 
norėjo ten patraukti savo pu
sėn. Bet nepavyko. Gen. 
Horvat yra Šalininkas aų- 
tokratizmo ir todėl talkinin
kai jo netik neremia, o ir prie
šinasi. Jis pastaruoju laiku 
darė pastangas užgrobti vado
vavimą visoje Siberijoje.

Vokiečių laikraščiai skelbia, 
jog prof. Mįliukov garsus ru
sų konstitucijonalistų demo
kratų vadas, rezignavo parti
jos ir ketina organizuoti naują 
— monarchistų konstitucijo
nalistų partiją

BŪKITE GATAVI IŠ- 
ANKSTO.

Naujos registracijos diena 
dar. nenuskirta. Bet ji bus rug
sėjo 10,11 arba 12 d. Todėl lai
kas visai netoli. Visi vyrai, 
kurie iki nuskirtos registravi
mo dienos nebus persiritę per 
45 metus ir bus tie, kuriems 
bus sukakę 18 metų, turės re
gistruotis.

Už nesiregistravimą reikės 
sėdėti kalėjime vienus metus.

Valdžia labai tėmys, kad vi
si registruotus ir uoliai ieškos 
tų, kurie nesiregistruos ir 
baus juosius.

■ Išanksto sužinokite apie sa
vo metus. _

“Darbininke” bus plačiai 
aiškinama, kaip reikės regis
truotis.

Neskaitantieji laikraščių ir 
nemokantieji skaityti galės tu
rėti bėdų. Dabar tūkstančiai 
apsileidėlių, mokslo ir gerų 
laikraščių niekintojai pamatys, 
kaip -tas viskas svarbu yra. 
Tie, kurie skaito žinos ką "ir 
kaip daryti, o neskaitantieji 
galės turėti bėdų.

KIEK YRA VOKIEČIŲ 
NEPILIEČIŲ.

Paskelbta, kiek vokiečių ne- 
piliečių užsiregistravo nuo ak
ras pradžios. Būtent 260.000.
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Čią pafodBma^ięfugų B formąęijosTarybos, ofisas, vei
kėjai' ir stbnografėSf Po dėšinė-šė^Kasys- česnu^s;. A. L. T. sėkretoriūsj gilumoje redak
torius Julius B. Kaupas ir po kairė advokatas Mastauskas, kurs dabar išvadavęs Europon. 
Ant lango aukso raidėmis parašyta Lithuanian National Omncil ir Information Burėau.
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Antras. Waterbu- 
riečių antpuolis.

.. Štai oficįalis AVaterburiečių 
pranešimas apie jų antrą ata
ką: ’

“LDS. 5 kp. antru kartu 
bombarduoja “Darbininko” 
morgičių. Pirmu kartu leido 
mažą bombą. O- kada pamatė, 
kad morgiČius pasijudino, tai 
šauja smarkiau.

Po $2.00: J. šalučka, J. Tau
tinis.

PO $1.00: B. Digrys, S. M. 
Banaitis, N. Želvis, I. Žemai
tis, J. "Kalinauskas, K. Iva
nauskas, F. Lenartas, A. Bar
kauskas, A. Vytas, J. Polikas, 
J. Barkauskas, P. Drevinskūs, 
A. Laurinaitis,. V. Vasiliaus
kas, A. Jakštys, J. Klimas, 
J. Lukšnaitis, J.- Kazlauskas, 
J. Košneraitis, K. Lenartas, 
J. Savickis, A. Girdzijauskas, 
M. Ambrozaitė, A. Gabaikis, 
M. ŽiČkus, A. Mažeika, O. 
Stalionaitė, J. V. Kovas ir V. 
JBfbpnUs.

Po 50c.: A. Ramanauskas, A. 
Kuncaitis, P. Baranauskienė.

\ S. M. Danaitis.
Narsiems AVaterburiečiams 

siunčiame pasveikinimą ir lin
kime drūtybes, kad ir trečią 
antpuolį galėtų padaryti.

“Mes nutarėm pasiųsti bom
bą ‘Darbininko’ morgičiui iŠ 
$10. Vėliau bus daugiau. Tuos 
tarpu mūsų kuopa per savo 
fin. rašt, linki geriausių pasi- . 
sekimų subombarduoti “Dar
bininko’ priešą”

Valio philadelphiečiai! Bū
site priskaityti prie narsiąją

Smailiai 
dūrė.

Hudsono lietuviai yra smai- 
liakalbiai ir smailiaplunksniai. 
Jie smailiai bado cicilikėlius ir 
nedyvai, kad jie smailiai duria 
ir į “Darb.” morgičių. Štai 
LDS. 56 kp. fin. rašt. Jurgis 
Palaima rašo, kad tos kuopos 
nariai nuliejo keletą bombų ir 
siunčia sulaužytyi drūčiausįjį 
morgičio fortą. Praneša, jog 
ne visi nariai suspėjo nulieti 
bombas ir vėliau būsią dau
giau. Šiuo kartu į morgičių 
tvojo šitaip:

Po $1.00: Jonas Taparaus- 
kas,.Jonas Pąuplis, JurgiscPa- 
laiina, Juozas Milašauskas, 
Antanas Šidliavičia, Daminas 
Merkialis, Matas Pauplis, Ka
zys Satnuna, Veronika Zalec- 
kiutė $1.02 ir Jieva Šidlevičiu- 
nė 50c. Viso labo $9.52. 4

Bravo, Hudsoniečiai.

GREIT ATSIGAUS.
Šiaurinės Rusijos prez. Cai- 

kovski laikraštyje “Šiaurės 
Atgimimas” parašė, jog jis ti
kįs į greitą Rusijos atsigavi
mą, tikįs į širdingus alijantų 
velijimus ir pagelbą ir į galuti
ną pergalę. Tikįs, kad Lietu
viškos Brastos taika bus at- 

. šaukta ir kad netolimoj ateity
je prasidės rusų tautinis atgi
mimas.

KORNILOV GYVAS.
Vladimir Burcev, rusų revo- 

liūcijomėTius, gyvenąs Pary
žiuje, sako gavęs iš pasitikė- 
tinų asmeny'" įų apie tai, kad 
gen. Kori ębesąs gyvas.
Apie gen. EHbvą buvo daug 
Sykių pranešta, kadi jis žuvęs.

Dabar yra daug
NAMJ, .

PIGIU biznių.
Daugelis savininkų karės lai

ku privaišinai parduoda visai 
pigiai ir mes patyą nuo savęs 
patariant persitikrinti pas:v

LithuanianAgency, 
A. Ivasakevics

>315 BROADWA.Y,
• SO. BOSTON, MASS.

ir jis tamstoms aprodys pigių 
fanųų, visokių .biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu, patiks na
mas arba farmą pirkti, taiA. 
Ivašikąviei pad|jEys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai. ~.
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SOUTH B0STON. MASS.850 BIK>ADWAY,

JAMES M. KĖYES
fel. So. Borto# 919 pr So. Borto# 909. 

Jeigu vienas trinkta* Kauk kits.

850 BROAI>WAY, > SOUTH BOSTON KASB.. E
JAMES M. KEYEŠ į

Atpjaukite prie manęs bu visokiais telimiSkals ^reikalais. Duo- » 
du pilnas informacijas kas-llnk Suvienyti) Va^gtijų.'įstatymą - į

Per* keliolika meti) esu prityrę* Ir turCjęs yftoklu reikalu bu p 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massg|usett« vai- X 
Btijoje. AM esu tekiame stovyje, kad galite manimi ^lnai ulelti- S? 
kati. Visokius telsmlSkūs reikalus atlieku įlojo valstijoje. į«

Tariu gerų prityrusių vertėjų arba perknlbCtojų lietuviu, rusą. U 
lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes Ir ijlaimSti ji 
provų, tai paveskite man. Telefonuoklte, parašykite arba pašaukite, j 
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DARBININKŲ UNI
VERSITETAI.

Sulyg Suv. Valstijų Darbo 
departamente gautų žinių, tai 
Anglijos darbininkai, ypač 
Škotijos, pienuoja darbinin
kams universitetus. . •

Jau 1916 metais 262 darbi
ninkų unijų delegatų suvažia
vime- buvo nutarta įsteigti 
augštąją mokyklą darbinin
kams. Išrinkta komisija, km 
ri išdirbtų konstituciją ir mok
slo programą. Šiemet kovo mė
nesyje toji komisija darbinin
kų suvažiavimui išdavė pro
jektą, kurs tapo užgirtąs ir 
komisija ingaliota kreiptis į 
unijas lėšų.

- To sumanymo rėmėjai jau 
buvo suorganizavę klesas. Pe
reitą žiemą buvo 19 klesų, ku
rias lankė 1.500 darbininkų. 
Dar 20 klesų buvo suorgani
zuota su Plebs Lyga ir jas lan
kė 1.000 darbininkų. Didžiau
sioj klesoj buvę 540 lankytojų. 
Be to dirbtuvėse buvo lavini
mosi rateliai, kurie veikė lai
ke pietų.

Sumanytame universitete bus 
mokinama politiškoji ekonomi
ja, abelna ir pramonės istoriją, 
amatriinkiškų unijų istorija ir 
jų užduotys, istorija koopera- 
tyvinio judėjimo,politiškaimo- 
kslaį, algetra, statistika, unijų 
įstatymai, angliška literatūra, 
rašyba ir lavinimąsi prakalbas 
šaltyti.. Tokių įstaigų tikslas 
bus lavinti jaunus darbininkus 
ir darbininkes unijų bei poli
tiškai tarnystai.

GOMPERS ANGLIJOJ.

Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
su kitais Aęmrikos darbininkų 
atstovais laimingai pasiekė 
Angliją. Juosius pasitiko An
glįjos valdžios atstovas, vienas 
Anglijos darbininkų vadas, A- 
merikos konsulas ir kiti žymūs 
asmenys.

Samuel Gompers dalyvaus 
Anglijos unijistų suvažiavime, 
kurs įvyks pradžioj rugsėjo m. 
Paskui rugsėjo 17,18 ir 19 bus 
visų talkininkų darbininkų 
konferencija Londone ar Pary
žiuje. Tai ir joje Amerikos 
darbininkų atstovai dalyvaus.

Sukatoj buvo sustreikavę 
Pittsburgo gaisrininkai. Buvo 
pasitraukę nuo vietų ant šešių 
vdiandų. .Daug baimės buvo, 
kad nekiltų gaisras. Streiką-

* vę šešias ^valandas sugrįžo liūnai.

KAIP PRAGYVENIMAS
pabrango.

Nuo didžiosios karės pra
džios pragyvenimas šioje šaly
je labai pabrango, bet ne visi 
dalykai lygiai. Kaip National 
Conference Board skelbia, tai 
maistas? pabrango 62 nuoš. 
randa 15 nuoš., drabužiai 77 
nuoš.,. kuras ir šviesa 45 nuoš.

STOKA DRABUŽIŲ.
Belgijoj labai pristigo dra

bužių;. Esamieji drabužiai bai
siai pabrango. Viršutinis 
švarkas kainuoja $100, keli
nės, kurios kainuodavo prieš 
karę $1.40, dabar kainuoja 8, 
čevefykai kainuoja $50. •

GALAS GIRTAM BIZNIUI.

Nuo liepos 1,1919 Suv. Val
stijos taps sausos iki kare tę
sis. Tokiam biliui pritarė se
natas ir yra didelė viltis, jog 
jis pereis per visą kongresą ir 
pAsirašys po juo prezidentas. 
Amerika bus, sausa iki karei
viai bus sugrąžinti iš užjūrio ir 
demobilizuoti.

Bus uždaryti bravorai ir sa- . n i - ‘ii.................   I

•-i

i darban. fr

KAIP VOKIETIJOS DARBI
NINKAI SUVARŽYTI.

Niekur darbininkai nėra? taip 
suvaržyti, kaip; Vokietijoj. Jie 
tiesiog prirakinti prie savo 
darbų. Jei darbininkas iš dar
bo nori pasitraukti, tai- turi 
gauti ant rašto darbdavio suti
kimų arba tam tikro komiteto, 
O tas komitetas susideda iš 7 
asmenų — du vyriausybės ats
tovai, du darbdavių, du dar
bininkų ir_ vienas ofieieras, 
kurs yra to komiteto pirminin
ku. Be to darbininkų atstovų 
išsirenka pati valdžia, o ne 
darbininkai. Tokiuo būdu vi
si darbininkai yra didžioje mi- 
litarėje kontrolėje.

Tų regulų laužymu darbi
ninkai užsitraukia skaudžias 
bausmes.

KIEK DIRBA MOTERŲ.
Įvairiose Anglijos dirbtuvė

se moterų dirba 1.442.0b0. Iš 
jų trys ketvirtadalės dirba dar
buose, surištuose su kare.

NESILAIKĖ ŽODŽIO.
Vokietija įvairiais būdais 

buvo prižadėjus nedeportuoti 
belgų darbininkų. Bet šių me
tų pradžioj deportavo 27.000 
belgų. Iš to skaičiaus 200 pa
leista namo, nes buvo ligoti.

Nonvoodiečių 
b o m b o s.

Jau nekartą skambėjo pra
nešimai apie Norwoodiečius. 
Jie nesnaudžia. Štai, kaip jie 
pasižymėjo šiuo kartu:

Kuopos auka $5;00.
Po $1.001 Adolfas Navickas, 

Koštantas Baranąuskas, Jokū
bas-Tvaska, Juozas Kavaliaus
kas, Klemensas Spiridavičius, 
Jonas Pileckas . ir Kostantas 
Akstinas. Viso $12.00.

Už narsumą norwoodiečiai 
užsipelno pagyrimo.

Daytoniečiai 
ne bite kokie.

1

Ir-gi ant- t
ra. kartu. ,

/ '

Newarkiečiai nenori užsielis- 
ti Waterburiečiams. Ir jie da
ro antrą antpuolį. Štai oficia- 
lis pranešimas: -,

“Kareiviai 14 pulko užveda 
antrą, bet jau šiuo kartu dides
nį bombardavimą prieš ‘Dar
bininko’ morgičių. Jau ištik- 
rųjų Neivark’o armija pradeda, 
geriaus suprasti ir geresnį bū
dą surasti dėl priešo, kad jam 
galą greičiaus padarius. Mat 
vis kytrumas ir nepaprastas 
narsumas karžygių. Išsirodo 
vienas iš 14-o pulko gvardijos 
su tokiuo sumanymu. Girdi,._T . - x , v~JhBu ivKiuo sumanymu. mruj,

Nelabai daug tebuvo ligšxJI ^gaiirna gj.gitjjį sunaikinti to-
girdima iš Dayton, O. Bet kad 
ten yra smarkuolių, tai paro
do šis surašąs sviedžiusių po 
bombų į “Darb.” morgičių:

Po $1.00: J. K. Ambrozaitis, 
A. Vaitkus, J, Ražanauskas, 
J. Gričaūskas, J. Duluskis, J. 
Augustauskas, V. Birbilas, V. 
Štreimikis. Viso $8.00.

Kilkite ir bujokite, broliai 
daytoniečiai.

Ura Philadel- 
phiečiams!

Nuo pat “Darb.” įsisteigi- 
ino Pliiladelphijoj .turėjome la
bai uolių priėtelių. Ypač daug 
“Darbininko” leidinių Phila- 
delphijon nukeliavo. Gal ne- 
saldysime pasakę, jog Piritą- 
delplrijon mūsų leidinių pate
ko daugiau, negu bite kolcion 
kiton kolonijom Tai buvo dau
giausia gerb. kun. Ig. Zimblio 
dėka. • . % 1 - * ,

Tui dabar, kuomet paskel
bėme karę priešui, tai ir'Plri- 
4adelpliia puikiai atsriiepė.

Baltimores muzikantai pa- Jonas Grigaitis, vienas^Plii-

IŠVAŽIAVO Į WASHING- 
TONĄ.

Br dek tono šiaučių streikas 
neišsiriša ir dabar tuo reika
lu išvažiavo į "VVashingtoną pa
sikalbėti su War Labor Boar- 
dą Išvažiavo atstovai koUipa* 
nijų, streikininkų ir Boot and 
Slioe Workers’ Uniom ^tįoji 
delegacija nežino ar bus Boar- 
do priimti.

t •

______ reįlęaluvo darbdavių paeiti ab Malpld jos pulko viršininkas 
Teprasmengie įirtas biznis, gas ant 25 nuoš* (fin. rašt) rašo:.(fin/rašt.) įašo:. / . sėkmių^

* **

kiuo pienu. Vyrai, ir mergi
nos, sakė, jei mes norime prie
šą iš šaknų išrauti, .tai nema
nykite, kad jam yra labai 
skaudžios dolerinės kulkos. 
Bet griebkimės visi kaip vie
nas dešimkinių kulkų ir tren- 
kim žaibo , greiupau, tai ‘Dar
bininko’ morgičių tuoj į dul
kes paversime.

Dabartiniai karžygiai yra 
šie: •

Marijona Baziūnienė..... $10.00 
Petras Jočis ........... .5.00

Po $1.00: J. Gvaždaitis, A. 
StaknėviČius, J; Brazauskas, 
J. Levanavičius, V, Bareika, 
A.‘ Matjošaitis.

Po 50c.: J, Kernagis, J. Liu- 
dvinaitis, A. Uulkis, K. Ka
šėta. . < t '

Viso $2&ob| seniau buvo . 
$2L50. Viso sudaro $44.50.” 

iš karžygių surašo t majiyl . 
kas užsimini apie dešlmkines 
kulkas. . ■

Pranešama toliau, jog 14-tas 
gvardijos pulkas toli gražu nė
ra nuilsęs.- Būsią it daugiau 
smarkių atakų.5 •

Goriausių newarkiečiams pa- >
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revoliuciją if darbininkų, kla
sės laimėjimą Tik vėl į kitą 
pusę nusisukę Lenino lūpomis 
skelbia, kad revoliucija tikėti 
negalima, kad dar toŪ laikai, 
kada kitų šalių darbininkai pa
kils prieš kapitalą Man ro
dos ir aklam matuti, kad ke- 
liaklupčiuodami prieš vokiečių 
generolus socialūs revoliucijos 
nesukels, bet kaip tik susilp
nins visų šalių diemokratiją 
Bolševikai, skelbdami save 
darbininkų valdžia, duoda vi
sų šalių imperialistams prie 
kiekvienos progos užgniaužti 
darbininkams gerklę, pasaky
mu: “Štąi Rusijoje jau įgavotė 
valdžią, bet ką padarėte, šve
lniųjų jungą uždėjote visam 
craštui.”
' “ #Ar mes galėsime grįžti į 
tėvynę,’ kiekvienam ši mintis 
skverbiasi į galvą. Ir čia rei
dą pasakyti, kad nors ir tai
są įvyko, bet mūsų grįžimą 
bolševikai atidavė į vokiečių 
rankas. Jei bus vokiečiai ma
lonūs, jei panorės mūsų pasi
gailėti, tai jau įsileis. Ypatin
gai, kad mūsų bolševikams tuo 
reikalu nėra ko perdaug* rupin
is. Komiteto ponus nuvertė 
ir šiltas rietas, į kurias žiūrė
dami seilę rijo, paėmė. ~ 

i( ‘Taika įvyko’ — nereiškią 
<ad mes grįšime į laisvą Lie
tuvą Bolševikai ir tą bran
giausią mums dalyką pardavė 
•vokiečiams. Ar ne juokai, kad 
tuo tarpu, kada Karaehanas 
su Hofmanu derasi, mūsų lie
tuviškieji bolševikai susirinkę 
šiltuose Baskavo lizduose skir
sto tarp savęs Lietuvos minis- 
terių rietas. O jų sėbrai šocia- 
ilstai-liaudininkais galvas lau
žo, kaip čia padaryti su savo 
programa, kad nors bolševikų 
uodegoje galėtų vilktis. Ko
dėl tie ‘raudoniausieji demok
ratai’ tyli. Juk dar ne taip se
niai visur šaukė, kad Lietuvos 
Valstybės Taryba ir Stokhol
mo konferencija kontrevoliuci- 
nė. Kodėl jie dabar kiekviena
me skersgatvyje arba, kaip 
mėgdavo Sakyti, urbi ėt orbi 
neskelbia, kad didžiausiakontr- 
revoliucija tai Lenino ir jo 
draugų kompanijoje. Kodėl 
jie tyli, kada iš užsienių atei
na žinių, kad sustiprėjusi vo
kiečių karo partija nori pa
grobti Lietuvą sau ir jau ski
ria Saksonijos princą Lietuvos 
sostui užimti. Vietoje to socia- 
listų-liaudininkų konferencija 
nusprendžia eiti su kairiaisiais 
social-revoliuciomeriais. Kar
tu su bolševikais parduoda 
Lietuvos reikalus. Vietoje to 
jie kartu su bolševikais džiau
giasi, kad parsivežę į Lietuvą 
raudonąją gvardiją kurią da
bar organizuoja, galės kelti 
riaušių, galės ardyti visą dar
bą kurį teks mums dirbti ats
tatant Tėvynę. Jie džiaugiasi, 
kad įsigalėję galės už kiekvie
ną atvirai tartą žodį kišti sau 
netinkamus žmones į kalėjimą, 
kaip jau daro kai-kuriose rie* 
*tose Rusijoje su mūsų drau
gais.

(‘Taika įvyko. Bet’ mums be 
didžiausių smūgių ji nieko ne
duoda.JŠi taika nesustabdo nei 
karo, neduoda nei laisvės Lie
tuvai, nei mums progos grįžti 
į tėvynę. Šios taikos.derybo
se nebuvo mūsų lietuvių atsto
vų. Dar bus kita taika, visuo
tina taiką. Dar ne viskas mū
sų pralošta, mes galime dar 
kovoti dėl Lietuvos laimės.

LIETUVIŲ LEGIJONAS 
GYVUOS.

Kuomet namai dega, tai tuo
met tegali būti tik vienas dar
bas: gesinti juos ir gelbėti iŠ 
jų kas galima.

Panašiai yra visokiais karš
tais klausimais. Kuomet inir- 

;tęs teutonas terioja šalis, tai 
vienas telieka darbas — su
pliekti jį. Tasai priešininkas 
sutrempė Lietuvą, teblaiko ją 
prislėgęs. Be krypavimų pri
valome stoti jai pagalbon ge
riausiais būdais.

Lietuvių legijonas tam ypač 
patarnaus, todėl negali būti 
daugiau ginčų apie tai ar rei
kia jį steigti ar ne, o tik rei
kia laukti, ką Amerikos Lie
tuvių Taryba nutars su Wash- 
ingtono valdžia ir kuouoli.au- 
sia po to sekti tos mūsų vir
šiausios įstaigos nurodymų. 
i Lietuvių legijono steigimas 
be abejonės bus pilnai po Wash- 
ingtono vyriausybės direkty
va. Kaip jis bus organizuoja
mas, tai nežinia. Bet spėti rei
kia, jog bus šaukiami liuosno- 
riai ir lietuviai esantieji Dėdės 
Šamo armijoj bus priskirti prie 
lietuvių legijono.

Žydai buvo rokuojami bai
liausiais kareiviais. Tiesiog 
buvo pašiepiami dėl jų bailu
mo. Vis-gi jie sudarė savo le- 
gijoną ir jis yr& . Palestinoj. 
Ar-gi lietuviai tik po svetima 
prievarta tegali būti narsiais 

. kareiviais Parodykime, kad 
savo armijoj esame šaunesniais 
kariauninkais, negu būdami 
svetimose.

Lietuvių legijonas gyvuos!

KO LAUKĖ RUSIJOS LIE
TUVIAI IŠ TAIKOS.

Atėjo iš Petrogrado “Vado” 
No. 7, kovo 9 d. 1918, Be ki
to ki iš jo matosi, ko Rusijos 
lietuviai laukė iš bolševikiš
kos taikos ir kaip toji taika 
buvo vykinama, Taip-gi' nuro
doma, jog sūbolšerikėjusiėji 

• lietuvių socijalistai rengėsi 
parsigabenti Lietuvon raudo
nąją gvardiją ir paplukdyti 
Lietuvą kraujuose, atkartoti 
ten Rusijos bolševikų darbus.

Rašo šitaip:
“Bet dabar ar mes galime 

tikėtis, kad ši taika duos 
mums tai, ko kįekriens lietu
vis trokšta. Ar ji sustabdys 
kraujo upelius! Ne. Šią tai
ką daro rusų bolševikai savo 
kailiui gelbėti. Jie, kad galė
tų įtikti vokiečiams, parduoda 
jų imperialistams dideliausius 
plotus žemių, kurių tarpe ir 
Lietuvą. Patys bolševikai at
virai sakosi, kad ši taika il
gai tęstis negali. Bolševikų va
dai supranta, kad vokiečiai 
dar sustiprės, ir Rusija turės 
tik pildyti, ką įsakys vokiečių 
generolai. Šiandien jau kiek
vienam aišku, kad atėjo metas 
pasakyti sudiev visoms lais
vėms, kad dabar darbo žmo
nėms dedamas ant sprando 
baisiausias jungas, kuris ii-* 
gam prislėgs visus. Bolševikai 
šaukia, kad darbininkai eitų 
kraują lieti, o nusigrįžę į Įritą 
pusę slaptai derasi su vokiečių 
imperialistais jau visai nesi- 

, klausdami tų darbipilTių nuo
monės. 'Rusijos delegacija pa
raše taiką, kurios sąlygų neži
nojo nmriens Rusijos darbiniu 
kas. Jie bijojosi, kad darbo 
žmonių minios pasišalins'’ nuo 

' jų, dėlto kvailina jas įvairiais
būdais, pranašaudami socialęTai-gi į darbą kas gyvas.

,*
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Atėjo ruduo, Orą* vtao*rtit 

Dabar prasideda pak^iaEuda* 
laika* pMMimrJriTvfi VaMUtO* 
laiku nepatogu mokinti*. dėl 
kaitrą. Žiemą ne visiems pato
gu tuomį užsiimti dėl • šalčių. 
Ruduo ir pavasaris patogiausi 
darhintnkam* laikai parimo* 
kinti. Todėl sunaudokite kiek
vieną littosą valandėlę moks
lui ir lavinimuisi ** '

Ko mokintis.
Pirmas į mokslą žingsnis y* 

ra skaitymas. , Žinoma visi Šių 
žodžių skaitytyojai moką skai
tyti. Tik ne visi lygiai gerai 
paskaito, Labai gerai būtų į- 
prasti gerai skaityti. O skai
tyme greitumą ingijame kuo* 
daugiausia skaitydami. Kaip 
kiekvieną darbą geraL^prade- 
dame atlikti per praktiką, tai 
lygiai ir skaityti gerai įpran
tame per praktiką; ~ Daugiau 
skaitydami įprantame greit 
skaityti ir greit mintį pagau
ti. ’ .

Antras moksle žingsnis yra 
tai rašymas. Žymi Keturių 
dalis moka rašyti. Bet tik 
šiaip taip. Tuomi negalima 
pasitenkinti. Reikia lavinti 
ranką, kad raštas būtų dailes
nis. O tą- padaryti labai pri
einamu būdu galima. Yra tam 
tikras vadovėlis vardu Naujas 
Būdas išmokti rašyti. Tai-gi 
visi tik šiaip taip temokantie
ji rašyti privalo tą rankvėdį į- 
sigyti ir patobulinti savo ran
ką rašyme. Kaina 10c. ’

Merginos ir vaikinai, tobu
linkite savo..rankas rašyme^ 
Ne risi gali išmokti dailiai ra* 
Syti, bet risi gali prasilavin
ti aiškiai rašyti.

Visų korespondentų ir kores
pondenčių' prašome lavintis 
aiškiai rašyti.

Tolimesni darbininko žings
niai moksle yra tai rokundai, 
Lietuvos istorija, gramatika ir 
Lietuvos geografija. Rokundų 
galima prasilavinti iš knygelės 
Pradinė Aritmetika (25c.) ar
ba didesnės knygelės Aritme-. 
tika (25c.). Pirmoji taikyta 
vaikams, bet tiks tam suaugu
siu!, kurs nei kiek neapsipa- 
žinęs su rokundaiš. Antroji 
apima visą aritmetiką, bet 
rankvedys nenusisekęs — ra
šyba senoviška, raidės labai 
smulkios. Tas, kurs moka 
šiek tiek angliškai, lai griebia
si bile kokio angliško rąnkve- 
džio.*. Geriausios Lietuvos is
torijos rankvėdeis yra Prane 
(25e). Lietuvių nuoveikaliai 
aprašyti labai aiškiai ir . pa
traukiančiai. Lietuvių rašy
bos galima pasimokinti iš 
Trumpos Lietuvių Kalbos Gra
matikos (35c.). Koresponden
tams, visokių, draugijų rašti
ninkams ir kitiems, kuriems 
priseina daugiau rašinėti, o y- 
pač į laikraščius bei spaustu
ves, privalo pasimokinti lietu
vių rašybos. Retas iš lietuvių 
yra keliavęs po Lietuvą ir to
dėl mažai apie ją žino. Todėl 
labai patartina tokiems įsitai
syti knygelę vardu Trumpas 
Lietuvos aprašymas (20c.) su 
daugel paveikslų.

Nereikia pasikakinti vien 
Lietuvos krašto pažinimu. Da
bar girdime apie įvairias val
stybes, skaitome laikraščiuose 
apie įvairias tautas, apie tai 
kad pora tuzinų valstybių ka
riauja. Tai-gi su jomis indo- 
mu ir svarbu susipažinti. Ge
riausia lietuvių kalboje geo
grafiška turinio knyga yra Iš 
Kelionės po Europą ir Aziją. 
($2.25, labai drūtuose -apda
ruose, su daugybe paveikslų). 
Verta pasiskaityti ir Naujoji 
Zelandija (15c.), žmonių savy- 
valda Naujoje Zelandijoje 
(10c.) ir Visas svietas (20c.), 
Pastarojoje knygutėje yra 
daug žinučių apie visas ant že
mės tautas, valstybes, že« 
meš, kraštus, miestus, upes, 
kalnus, jūrės ir tt. ^Patartina 
skaityti Laiškai iŠ kellonės po 
Palestiną (75c.). Reikia getai 
susipažinti su viena kita astro- 
nomiška knygele kaip va Pa
sikalbėjimai apįe Dangų ir Že
mę (25c.)

■
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Reiktefįįi^ir apysakų 
♦Uią H e&l knygelių, tai 
privalų tųrM VS&tea ailea 
(75c.) te tttlite (taL
II apysakų galima paminėti 
Anima W (75&), Latert* 
Meta (60c.), 8tonte(M

Visą šitų knygų ir knygeliu 
galima gauti “Darbininko” 
knygyne. /
;, Daugiau įvairių knygelių ir 
knygų skaitytojas ras .‘ mūsų 
kataloge. ; f ‘ A

Mokyties niekuomet nevėlu.

A Įsitūmykime tą jog mokin
tis niekuomet nevėlu, -Ne gė
da mokintis skaityti ir rašyti 
senam. Bet visiems geda ne- 
simokinti skaityti, rašyti. Da
bar mokslo gadynė, Visi turi 
mokintis. Juo mokytesne tau
ta, juo ji pasekmingeshe ir 
garbingesnė. Be mokslo nega- 
lima progresuoti. Bemoksliš- 
ka tauta yra paniėkdje, su ja' 
niekas nesiskaito^ niekas nesi
rūpina jos teisėmis, ji yra ki
tų vergė.

Taip lygiai yra su darbinin
kais. Tie, kurie mokytesni, 
turi geresnes vietas, geresnius 
uždarbius, su jais geriau ap- 
seinama, jie pagerbiami. Gi 
bemoksliai yra paskutinėse 
vietose. Jie yra pastumdėliai, 
jų teisės mindžiojamos, jie iš
naudojami. Kad iškilti ir pa
gerinti savo būvį, jie turi 
daugiau mokslo ingyti, . turi 
apsišviesti. _A •.

Tai-gi galų gale matome, 
kad norėdami neprigulmybės 
Lietuvai ir norėdami, kad jos 
teisės būtų godojamos, tai pri
valome kuodaugiausia mokin
tis, savo teises pažinti, ir mo
kėti už jas kovoja.

Lietuvių didelė didžiuma y- 
-ra darbininkai. Todėl idant 
pagerinti savo būvį reilria mo
kintis, mokintis ir dar kartą 
mokintis. * . . . -

Viršuje išdėjome pamatus, 
ant kurių lietoms privalėtų 
statyti savo mokslą Po nuro
dyto kurso jau galės kibti už 
rimtesnių dalykų.

Pagelbėkite bemoksliams..

Tie, kurie daugiau prasila
vinę, tai labai prakilnų darbą 
atliktų, jei prigelbėtų tiems, 
kurie mažai teprašilavinę. Pa
drąsinkite mažamokslius, pa
raginkite prie darbo. Prigel- 
bėkite išmokti skaityti ir rašy
ti. O tie, kurie purtosi nuo 
mokslo, knygelių ir laikraščių, 
tai prie progos paskaitykite 
jiems smagių žinių, indomių 
straipsnelių. Tai lokiu būdu 
jie po biskį pamatys gerumą 
skaitymo ir mokslo.

Tai-gi mokinkitės ir mokin
kite.

Noram®* ir turime šiek-tiek 
lietuvaičių veikėjų,bet gana 
toli nuo to, kiek mum* jų yra 

Delta aš rašydami 
maKtą atraipanelį irnoriu pa
klausti jtteų žymesniųjų lietu
vaičių: “Kaip padarius, ka& 
padauginti moksleivių lietu
vaičių skaičių !v Turiu aš Čia 
vieną gavo atsakymą, bet neži
nau kaip jūs man pritarsite. 
Man rodosi, kad galima būtų 
padaryti Šitaip^Reikia sutver
ti .Lietuvaičių B. K.. Mokslei
vių Šelpimo Fondą,. kurio sky
riai turėtų būti steigiami prie 
kiekvienos lietuviškoB koloni
jos ir prie skyriųvgalėtų pri
gulėti nežiūrint lyties, žodžiu 
sakant, viską surengti pana
šiai kaip T. Fondas. Tik mes 
turėtumėm turėti tam tikrą iš
rinktą komisiją, kuri rūpintų
si apie platinimą tų skyrių, 
auginimą.kapitalo, surinkimą 
.gaMausiąlietuvaičiųirpastą- 
tyti jas į mokyklas ir duoti 
joms reikalingą mokslą- Ne
mažai atsiras tokių, kurios ir’ 
labai bus gabios, bet neturės 
ištekliaus mokyties, tai dėl jų 
tas.šelpimo fondas ir būtų pa- 
šelpa moksle. •

Man rodos, kad tokiu būdu 
mes galėtumėm gauti daugiau 
.mūsų visuomenei veikiančių 
lietuvaičių/ kurių mes šiais 
laikais reikalaujame, kad pa
kėlus savo tautą ant augštes- 
nio stovio.

Mums lietuvaitėms reikėtų 
geriaus Suprasti mokslo vertę 
ir suorganizuoti tą L. R. K. M. 
Š. F., per kurį mes ir tegalė
sime pasiekti didesnį mokslą ir 
tapti naudingomis savo tautos 
veikėjomis.

Čion Amerikoj lietuvaičių y- 
ra gana daug, tik kad butų 
tarpe jų daugiaus susipratusių, 
tai mus visas palaikytų geres
nėj, vienybėj ir privestų prie 
didesnio organizacijinio gyve
nimo, be kurio mes nieko ne
galime nuveikti, būdamos iš
sisklaidžiusios po plačios Ame
rikos miestus.

Norėčiau išgirsti ką mano 
apie tai žymesnės Amerikos 
veikėjos.

Lietuvos Duktė.

PADAUGINKIME LIETU
VAIČIŲ MOKSLEIVIŲ 

SKAIČIŲ.
Nežiūrint ant to, kad šiais 

laikais mokyklų durys atda
ros merginoms, kaip ir vy
rams, bet merginų skaičius 
mokyklose mažesnis, ne kaip 
kad reikėtų būti. Daugelis y- 
ra tokių lietuvaičių, kurios ne
supranta mokslo vertės, nors 
jos ir labai lengviu būdu galė
tų pasiekti- jį. Nemažai ran
dasi ir tokių, kurios trokšte 
trokšta tapti visuomenės išti
kimomis veikėjomis, bet nega
li pasiekti mokyklos suolų per 
neturtą. Vėl dalykas kitas, nes 
nevisi merginoms pataria mo- 
kinties. Randasi tokių tam
suolių, kurie sako: “Kam mer- 
fginoms Teikia to mokslo, nes 
joms ištekėjus,- mokslas dings
ta, o ant jų išleisti pinigai ne
begrįžta. Su vyrais tai kas ki
ta, nes jiems mokslas reikalin
gas pasaulį valdyti.? ’ Visi, 
kurie taip sakę ir mano, tai vi
si klysta, nesuprasdami lietu* 
vaitės mokslo teikklingumo,

Keikia suprasti, kad jei 
mūsų moterys ir merginos bus 
apsišvietusios ir gerai susipra
tusios, tai tik tuomet mes nuo 
jų galėsime tikėtis, kad ateityj 
sulaukus gerų tėvynainių.. 
Vien tik mW apšviestos mo-
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MENO MYLtTOJAHS.
Ai eami beveik tikras igno- 

rantes, kai priseina kalbėti a- 
pie meno dalykus. Nors mėgs
ta pasiklausyti ir muzikos U 
dainą ypatingai lietuviškos 
dainelės mane lyg nuo žemės 
paėmnsios ant savo Švelniųjų 
sparnų neša kur tai toli į dau
sas, į padanges...

Vaikščiojome kartą bu drau
ge po Amerikos pilį, didmies
tį- Vaikščiojome jau gana, 
prisistebėjome miesto turtams, 
patogumui, užėjome į parką ir 
Kukamai susėdę užsiminėme a- 
pie menų, tikrąją dailę. Aš 
norB ir žinojau apie . mano 
draugės palinkimus prie dai
lės, tečiau nesitikėjau, kad ji 
tiek daug žinotų, taip jąja bū
tų indomavus. Jai pasakojant 
man girdėtas ir negirdėtus 
dailininkų vardus, veido 
skruostai tai kaito, tai vėl Ša
lo, ir sarmata ėmė, ir piktu
mas kad aš taip nieko neži
nau! O ji man tik pila ir pila 
pasakojimus apie įvairius pie
šėjus, muzikus, dainius lyg iš 
gausybės rago. Pradėjo ir man 
kilti užmigęs kur tai gilumoj, 
nuslėgtas kitais įvairiais daly
kais dailės jausmas. Bekal
bant, arba geriau sakant besi
klausydamas pažvelgiau į šalę 
gulintį laikraštį ir pamatęs 
apskelbimą, pradžiugęs tariau 
savo draugei: Štai čia anoje 
dailės įstaigoje, žaidžiama sim- 
ponijos orkestrą, o štai aname 
teatre bus čalio Čaplino pa
veikslai rodomi! Eikime ar į 
vieną ar į kitą, ten kur. tamsta 
nori.

— Eikime Čaplino pamatyti. 
Tarė ji.

KAIP MOTINOS MOKINASI.

Skaitymo kursai, kuriuos 
valdžia teikia motinoms kai
meliuose arba farmų apygar
dose, duoda motinoms priei
namą progą atsilaikyti ant ly
giųjų savo mokslą einančiais 
vaikais ir prigelbsti joms pri
derančiai savo vaikelius išauk
lėti. Kiekviena motina gei
džia, kad* jos vaikai būtų ge
riausi viskame ir, jeigu ji y- 
ra tikra motina, tai ji nesigai
lės nei triūso nei pasišventimo 
to tikslo atsiekimui.

Valdžia nori tokiai motinai 
prigelbėti. Per Vidaus Reika
lų Departamentą valdžia yra 
parūpinusi būdus, kuriais 
kiekvienas gali įgyti mokslo. 
Norintieji mokintis privalo at
sikreipti į Home Education Di- 
•vision, Bureau of Education, 
Washington, D. C. ir paprašy
ti įstojimo blankų. Tada iš 
Washington’o gaunama (do
vanai) eilę knygų, tarpe ku
rių yra ir šitokios knygos —• 
Kaip užlaikyti kūdikio sveika
tą; Kaip kūdikį mokinti, idant 
geras (padoms) būtų; Kaip 
namus užlaikyti ir tt. . Taip
gi jų tarpe yra knygų vien su 
pasakaitėmis.

Motinos, beskaitydamos tas 
knygas, privalo stengtis jūs 
pilnai suprasti, idant vėliaus 
galėtų atsakyti ant tūlų iš jų 
pastatytų klausimų. t Atlikus 
tatai valdžia tokiai'motinai iš
duodu cert'ifikatą su. Mokslo 
Komisijonieriaus parašu, kar
tu pranešant, kad ji dabar 
gali prisidėti prie“ įvardytos 
skaitymo Mėsos. Nuo to lai
ko; jeigu jai paranku ir; jei
gu ji nori toliąųš mokintis, tai 
ji gali lankyti tas kęsas bu ki
toms kaimo moterims, kurio* 
vėMttu sutveria Motinų Ou* 
bas savo reikalų tvarkymui, 
bei apkalbėjnmii» A A " ' /
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Sas šalis, kad globoti ir prižiū
rėti sergančius, nežiūrint kokio 
tikėjimo, nei kokio* taute* jie
ji nebūtų. Motera, ar Jūs esa
te Čekės, Finė* ar Lietuves, 
privalote atlikti savo dalelę 
.darbo išgelbejimui. žmonių nuo 
ligos ir miifms. Jūsų vyrams 
išėjot ar -besirengiant išeiti į 
karę, — kada jūsų širdis nuo 
skausmo plyšta ir jūsų siela 
trokšta kartu bu jais keliauti, 
idant juos laike ligos ir nesu* 
galėjimo prižiūrėti, arba kad 
būtį su savo mylimais, kada 
mirties šmėkla juos pašauks 
— jūs moters, Čion Ameriko
je, taip toli nuo pavojaus, 
nieko daugiau negalite dafyti, 
kaip tiktai pasitikėti Raudo- 
namjain Kryžiui ir jo patarna
vimams; Teeiaus galite pri
gelbėti Raudionamjam Kryžiui 
-r- prigelbėti toms nursėms, 
kad jos galėtų prigelbėti jums; 
rengltite bandažus, gyduoles, 
drapanas, kaip tik greitai ga
lite! Čion jūsų pagelba reika
linga.

Nėra būdo, kuriuo būtų ga
lima apkainuoti tų Amerikos 
moterų pasišventimą ir triūsą 
šiame karės laike, kurios susi
spietė į būrelius miestuose ir 
kaimuose, dirba Raudonam- 
jam Kryžiui. Suvienytose Vak 
stijose yra "‘šimtai tūkstančių 
kambarių, kur tasai kryžius 
žiba ir, kur moters įvairių tau
tų nenuilstančiai dirba, dirba, 
dirba.

M—a.

GYVENIMAS.
Gyvenimas yra tai pynė liūd

numo ir džiaugsmų. Kaip py
nėjas maišo nuosekliai vienos 
spalvos gijas su kitomis, kad 
padarius tinkamo (pageidauja
mo) margumo pynę, taip ir 
gamta maišo įvairiai spalvuo
tus džiaugsmus su liūdnumais, 
kad padaryti gyvenimą gyves
nį, įvairesnį, gražesnį. Ant 
vieno asmens išpuola gal dides
nė dalis liūdnumo, neg džiaug
smo, ant kito daugiau džiaug
smo neg liūdnumo. Gyvenimo 
gražumas tečiau priklauso nuo 
to, kiek kurių gijų inpinta ir 
kokioje eilėje jos sutvarkytos. 
Mano daliai daugiau.turbūt iš
puolė liūdnumo, neg džiaugs
mo., tečiau, juk kaip vienas 
taip ir kitas reikalingi, jei jie 
tinkamai sutvarkyti.

M—a.

IŠ SOCIJALISTŲ VEIKIMO.

Socijalistai iš dalies yra to
ki pat darbininkai kaip ir mes, 
todelei į jų veikimą atydos ne
atkreipti mes negalime, nes 
tas būtų nepraktiška.

Darbo žmogui reikia visur 
viską matyt ir žinoti: kas yra 
randama naudingu, tuomi pa
sinaudoti, o kas yra klaidinga 
ar blėdinga, nuo to pasisergė
ti.

Iš svetimų padarytų kįaidų 
gudrus lik laiko pasimokina ir 
blėdies išvengia, taip daryki
me ir mes.

Socijalistų oficialės “Ap
žvalgos’’ No. 6 randame, kad 
1 ir 6. d. gegužio Pildomasis 
Komitetas laikė savo trimėne- 
sinį posėdį, o sekretorius pra
nešė raportą tokį, kad išskai
tė vardus ir pavardes areštuo
tų narių, kurių buvo... virš 
200! - • ...

tvarkymui,

MOTERS IR RAUDONASIS 
KRYŽIUS.

Mažai kas girdėti apie sese
ris (nurses) Raudonojo Kry
žiaus. Mes jas sau perstatome 
kaipo dalimi tos didžiausios 
organizacijos. Mes .žinome, 
kad lyginai kaip kareiviai ir 
jūreiviai, jos turi tvirtai pil
dyti b.ei atlikti savo priederys- 
tes ir, kad jos neturi laiko 
mums ypatiškai papasakoti a- 
pie savo- atliekamą darbą. Jų 
darbas yra apvainikuotas vien 
širdyse tų žmonių, . kuriems 
buvo pagelba suteikta.

Žmonės, apturėjusieji jų 
patarnavimą priklauso prie į- 
vairių tautų. Čia mes turime 
su pakantrumo veidu Rusą, 
kuris negali žingsnį nužengti 
neatsimindamas Kieve ligoh- 
butį, kuriame su balta* kepu
raite “nurse prigelbėjo jam ab 
gautį gyvastį ir sūČėdyti su
laužytą koją Ten yra Serbas, 
kurs negali užmiršti Belgrade 
praleistas dienas; jisai tik tiek 
savo ilgos ir Austrų bombar- 
davimą teatsimena, kad pro
tarpiais kantrioji naršė paduo
davo jam juoduką, vandens. 
Belgų, Anglų ir Italų vaiki
nai, Franci jos. motersir vai
kai, risi atsimena’ pasiŠventi- 
mo patarnavimus įvairių tau
tų Bauddnujo Kryžiaus, Kursiu

Baudotasis irylius yra M 
tarptautini organumolja. Prie 
jos prigulintieji keliauja į vi*

Vaikų mokyklėlės (Socialist 
Sunday School). Socijalistų 
partija nutarė steigti nedėlines 
vaikams socijalistiŠkas pamo
kas, jau finai būk turį ir porą 
vodovėlių išleidę. Lietuviai 
ketina tais vadovėliais pasi
naudoti lietuviškame vertime.

Žinoma, prieš mokslą , netu
rėtume nieko prieš, bet katali
kų vaikams iš to mokslo nieko 
gero nebus, o blėdis. bus, nes 
jie, tie kursai, kaip tik ir yra. 
taikomi, kad vaikučius sulai-’ 
kyti nuo nedėlinių tikybos pa
mokų, kurios yra visose kata
likų bažnyčiose laikomos. Ži
noma socijalistai stengiasi iš . 
vaikučių širdelių tikėjimą iš
plėšti, kad paskui iš jų turėti 
tinkamesnių kandidatų į soci- 
jalist us-revoliucijonierius.

Socijalistų suvažiavimas ply
šo. 15 ir 16 birželio dd. AVor- ' 
uostei, Mass. buvo Socijalistų 
Partijos suvažiavimas politiš
kais socijalistų partijos reika
lais, kur draugužiai taip įsi
karščiavo, kad<nfet pusiau ski
lo suvažiavimas ir kairieji de- 
įnonstratyviškai apleido susi
rinkimo salę ir daugiau negrį
žo.

Socijalistų organas šalto, 
kad tai esą buvęs istoriškas 
nuotikis. ■

Tą pati burna. Aplamai i- 
mant 5r ^Apžvalga” toks pat 
užsipuldinėjimo ir ginčų pluos- 

[ taši, kaip ir kiti socijalistų lai- 
kraščiai taip sakant “ne 
gryną buizaypatiškumais U 
įžeidimais vieni kitų gana tiri* 
tai prikimšta.

i • t. v.
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MDOKSVILLB, PJk

Pirm* litttivių diena ant 
Martinparko.

.... Minersviltięčiai Šįmetnega- 
lėdami iš priežasties negavimo 
ekskursijos traukinio susidėti 
eu kitom kolonijom apvaikščio- 
jime Lietuvių Dienos 15 d, rug
pjūčio, ūmu laiku nutarė ap
vaikščioti tą dieną arti Miners- 
villės Martin parke.. Diena pa* 
fiitaike kopuikiausia. Iš vaka
ro smarkiai palijo, nušlavė 
dulkes, o ant rytojaus atvėso 
šiek tiek po didžiųjų-karščių; 
Žmonių susirinko diktokai vi- 
sa parapija, nes visos dr-jos 
parėmė tą užmanymą, ir skait
lingai dalyvavo.

Parkas dar naujas su ežerė
liu norintiems paplaukioti vaD 
timi ir įtąisymai maudyklėms, 
nplinkui labai graži giria labai 
primenanti Lietuvos eglynus. 
Platforma šokiams labai dide
lė ir keliolika po stogais, stalų 
su barais pardavinėjimui už
kandžių. Stalus išsidalino dr- 
jos. Darbininkai išrinkti iš vi- 
sų dr-jų darbavosi su dideliu 
pasišventimu; Vyčių mergai
tės išpardavė tags ir ženkle
lius — kurių net pristigo. O 
moterys sąjungiėtės tos nenu
ilstančios darbininkės kiek sy
kių eina prie kokio labdaringo 
darbo, tai ne tik ką dirba iš
tisą dieną, bet ir daug sudova- 
noja visokių saldainių.

7 vai. vakare prasidėjo dai
nos ir dekliamaeijos, po dainų 
prakalbos. Angliškai kalbėjo 
Ad. Brumm, labai daug sim
patijos parodė lietuviams ir jų 
kilimui. Lietuviškai kalbėjo 
p. L. Šimutis “Garso” redak
torius. Labai vaizdingai nu
piešė šių dienų Lietuvos padė
jimą ir ragino darbuoties Lie
tuvos neprigulmybei.

Diena nusisekė kogeriausia 
kaip matyti iš atskaitos, nes 
Lietuvos pavargėliams tą die
ną, suirnkta $450., o pirma tos 
dieno snuo pavienių ypatų ir 
nekuriu dr-jų sudėta $150. Tai 
pavargėliams teks nuo Miners- 
viliečių čieli $600. *

Ten Buvęs.
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tariu viriems lietuviškiems 
bambizamsvažiuot į Westug a- 
vių parapijas tverti ir jas ga
nyti. ' : .

" Vilijon Valtis.

WATERBURY, CONN.
Šiomis dienomi& pas mus bu

vo apsilankę keletas neprigul- 
mingų bambizėlių, kad užsidė
ti sau parapiją arba aiškiau 
sakant mulkinyčią. Pirmiau- 

• šiai atsilankė į mėsinyčią pasi
teirauti apie brangumą, mėsos 
ir kitų, produktų. Tai ženklas, 
kad jų tikėjimas užsiveria pil
ve, nes pilvo reikalus stato 
pirmoj vietoj. Po tam aplan
kė da kelias vietas ieškodami 
sau prietelių. Nors ir pas mus 
neprigulmingieji apsilankė, bet 
vėltui, užuojautos tikros nie
kur nelaimėjo. Nuliūdę vaik
ščiojo gatvėmis matydami to
kį didelį skaičių lietuvių, bet 
tamsūnų negalėjo surast. Mat, 
Čia plačius takus turi numy
nęs “Darbininkas,” “Drau
gas,” “Garsas” ir kiti katali
kiški laikraščiai. Todėl ir mi
nėti bambizėliai nerado sau 
prielankių. Po tam nuėjo da 
į vieną vietą, kaipo į centrą lak 
svamanių, kur tikėjosi gau
sią geriausių informacijų apie 
uždėjimą nezaležninkų parapi- 

. jos. Bet štai ką vargšai išgir
do. Vietos savininkas sako: 
pas mus taip yra, kas tiki, tai 
turi parapiją ir bažnyčią, o 
kas netilti, tai tiems nereika
linga ta nauja parapija. Kad 
jūs ir uždėsite ją, tai niekas 
prie jos neprigulės, nes mums 
nereikalinga bažnyčia. Po tų 
žodžių žuvo visa bambizų vil
tis ir rankas nuleido. Tokiu 
būdu lietuviški bambizai aplėi- 

- do Waterburį, o iškeliavo ieš
kot gal da ras kur tamsų"kam- 
pelį.

Aš norėčiau jiems pasitar- 
. nauti nurodydamas tinkamą 
džiabą. Andai skaitydamas 
laikraštį, pastebėjau kad Wes- 

. tuose susitvėrė nauja Co., kuri 
, užsiims pristatymu mėsos val
džiai. Minėta Co. užlaiko V 
500.000 avių ir Co. paieško dėl 
tų avių ganytojų Todėl aš pa-

ATjaOD, MASS.
LDS. 4 kp. 25 d. rugpj. buvo 

šurengus puikų vakarą su ’ į- 
vairiais pamarginimais iš se
kančių šmotų: iš prakalbų, de- 
kliamacijų, damų, lošimo, mo
nologų ir eolių..' • ♦ ■
' Programas prasidėjo su dar- 
bininkų himnu. P-ąs V. Serei
kądainavo ir dar vėliaus atlik- 
ko plačią dalį programo. Pa
sakė du monologu-ir sudainavo 
du solius. Visi buvo užganė
dinti, tik išskyrus socijatistus, 
nes pastarieji nosis labai krai
pė Klierikas Jonas Bakšys 
plačiai apsakė apie visus sei
mus, primindamas, kad lietu
viška armija bus organizuoja
ma. Pastarasis jo sakinys da
bar Atholyje sukėlė daug gin
čų, vieni karščiuojasi už armi
ją, o kiti prieš, sakydami, kad 
ant tų seimų nei vienas dele
gatas nebuvo ingaliotas kalbė
ti apie armiją. (Nė seimai 
nutarė steigti armiją, o Ame
rikos Lietuvių Taryba, kuri 
turi artimus ryšius su valdžia. 
Seime tik buvo pranešta apie 
nutarimą. Red.).

P-lė A. Aineičiutė pasakė į- 
spudingas eiles “Lietuvos li
kimas.” J. Gailiūnas ir P. 
Kučinskas sulošė “Kas Gud
resnis,” pridarė nemažai juo
kų. Trys panelės P. Tamošiū
naitė, Ap. Petrauskaitė ir K. 
Matulytė sudainavo vieną dai
nelę, kuri gražiai skambėjo. 
P-lė M. Petrauskaitė sakė liūd
nas eiles “Kodėl.” Ant galo 
gerb. kleb. kun. Aug. Petrai
tis gana plačiai ir karštai kal
bėjo apie šocijalistišką pasau
lio surėdymą ir grynais fak
tais nurodė jų pragaištingus 
darbus ir-nedorybes.

Aplamai imant, Šis vakaras 
darbininkams nusisekė pasek- 
mingiausia. Žmonių buvo ir 
visi gėrėjos tokiu įvairumu. 
Buvo vėltui išdalinta daug 
brošiūrėlių, 4 ‘ Darbininko ’ ’ lei
dinių. Įžanga buvo dykai. Au
kos buvo renkamos padengi
mui.lėšų. Surinkta $9.35. '$2 
už svetainę, o tikusieji paskir
ta dėl T. Forido.

Lietuves Šakelė.

NORWOOD,MASS.
\ Lį«pw 28 Ū- buvo mėneriiiĮĄ 
•aririnkhnas šv. Cecilijp# baž
nytinio choro, kur Jmvo apkaL 
beta daug svarbiųreikalų, ii 
kurių iidfs paminčrim
Tūlas laikas tam atgal pribu* 
rus naujam Vargonininkui, p. 
V. Stasevičiui mūsų parapijon, 
prie kūrioš susitvėrė ehdw 
pilnoje formoje. Iš jo šiandie 
jau galima pasigerėti. Laiky
tame susirinkime 8 d. balan
džio į m. kild j Įnešimas, kad 
šįanilien^iiriut' ®aujų
bažnyčią ir gražiai Išlavintų 
chorą, tai dar trūksta mūsų bar 
Jmyčiojč naujų vargonų. Tįjįį 
įnešimą visi choristai priėmė 
su džiaugsmu ir apsvarstę tą 
dalyką, nutarė darbuotis visi 
kiek galėdami tam sumany
mui ir ant pradžios paaukavo 
panašiai visi choro nariai po 
$25.00 ir augščiau, iš ko. graži 
pradžia pasidarė — arti $500. 
Bet šiandieniniam susirinkime 
28 d liepos pasigirdo, kad dar 
mes neturime ižde pinigų nei 
vieno tūkstančio dolerių, tai 
dar toli yra gražu. O vargonai 
nutarta statyti, ne mažiaus 
kaip už $2.000. Bet nenustoda
mi vilties ir nesigailėdami sa
vo vargo, nutarė antru kartu, 
eiti per stubas. Taip-gi nuta
rė kreipties ir prie apielinkės 
lietuvių kolonijų pašalpinių 
dr-jų gal ir jos prįgelbės mūsų 
sumanymui. Bet Čia turiu pri
minti visiems Norwood’o lie
tuviams katalikams ir parapi- 
jonams Šios bažnyčios, kad šie 
vargonai yra taisomi ne delko 
kito, kaip tik dėl bažnyčios ir 
parapijos. Tai-gi visi Nor- 
wodiečiai, kurie tik turite ki
birkštėlę katalikybės ir prijau
čiate tam sumanymui, nesigai
lėkite paaukoti kelių dolerių, 
nes tai yra ne vieno darbas; 
taipogi turiu priminti, kad ku
ris paaukosite nemažiaus kaip 
$25, to bus indetas vardas var
gonuose atminčiai ant visados. 
Taip-gi šiame susirinkime 28 
d. liepos kilo įnešimas kas- 
link panaikinimo “Darbinin
ko” morgičių. Tad-gi ir mes 
Nonvoodiečiai o labiausiai cho
ro nariai neatsitikime nuo ki
tų kolonijų darbe. Mes dėjo
me šitaip:

V. Stasevičia .....................
. A-Kavaliauskas 
K Sevilionis .... 
P. Kaliunas___ __
J. Keblikas ___
M. Tamulionis . 
J..Wansan ...... 
J. Kavaliauskas . 
J. Kašėta............

■
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čiai kaiįjL turiu JumsĮnri. viensža-

tantieji ir jųjų idealų, tai žino
kite, kad jų tartas ir rietan
tis dirbti ir dri W 

: - : ; - ;■: • 
ir Bažnyčios labo, o ne vien 
tO: neMoti Vyčių, tad ir 
tasai sueitvėręe VyČių teatra
liškas ratelis negalės būtį prie
šingas nei vienai katalikų or- 
ganizacijai, bet 'dirbs - kiek, 
išgalėdamas visiems^ kurie tik 
prie jo kreipsi^ ĮbMu būdu 
negalėtų būti priešingas nei 
vienas geras katalikas tam 
prakilniam sumanymui, bet 
velytų laimės ir pas^ekimor 
jųjų veikimuose.

- VilijosLaivas.
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. MONTELLO, MASS.
Išvažiavo.

Rugpj. 26, apleido Montello 
mūsų buvęs mokytojas vasari
nės mokyklos p. S. Kneižis. 
Sugrįžo atgal į La Salette Co- 
Hege, Hartford, Conn. Jau
nam moksleiviui visi Monte- 
lliečiai linki geros kloties.

Apie jaunimą.
Jaunimas tai yra pumpuras, 

kuris netrukus išskleis savo 
gražius žiedus ant tautiškos 
dirvos, bet klausymas kokia 
bus nauda, gera ar bloga; Da
bar tas viskas priklauso nuo 
tėvų, jeigu ievai pradeda nuo 
lopšio ’ vaiką mokinti lietuviš
kai bei’ tikėjimo dalykų, lei
džia juos į lietuviškas mokyk
las, pratina' mylėti savo kalbą, 
savo tautą, ’ kad užaugę nesi
drovėtų pasakyti: “Aš esu lie
tuvis, aš myliu savo kalbą. Bet 
jeigu tėvai mažai tesirūpina a- 
pie savo vaikų auklėjimą, is 
tokių vaikų mažai ko galima 
ir tikčties, jie užaugę nenorės 
būti lietuviais ir visokiais bū
dais stengsis išsinerti iš lietu
viško kailio ir, apsivilkti sve
timu rūbu. Nors mūsų mies
te didesnė pusė yra suklydusio 
jaunimo, bet. jeigu išaugan
čiųjų neprisidės, tai ankščiau 
ar vėilau visi paklydėliai turės 
išnykti. ,.

Jaunime susipraskime.
Buvęs.

..................... - ............................................................ .

Aukokite i Tautos

Viso .............................   .$8.50

Vardo diena.
Jonas Kašėta atmindamas 

savo patrono dieną 24 birž., o 
kaipo veiklusis narys visokių 
jaunimo organizacijų, tarp ku
rių ir šv. Cecilijos choro, kuris 
nepamiršdamas savo prieder
mės, 28 d, liepos surengė stalą 
ir užprašė visą chorą dalyvau
ti jojo varduvėse. Gražiai vi
sus pavaišino visokiais saldu
mynais bei šalakoše. . ■

Vyčių veikimas.
Čionais gyvuoja L. Vyčių 27 

kp., prie kurios priguli bene vi
sas veikliausia jaunimas šios 
kolonijos ir kuopa gyviausia 
veikia be paliovos. Bet iš jii 
veikimo nieko nesimato - 'laik
raščiuose. Rodosi jų nei nėra 
šioje kolonijoje. Tad-gi čia 
turiu paminėti, kad toji Vyčių 
kuopa ‘veikia nuosekliausia.

Gaila, kad mūsų kolonijoj 
atsiranda tokių katalikų, kurie 
Vyčių neapkenčia ir nežinia iš 
kokios priežasties. Negana, 
kadi ištvirkėliai cicilikai pra
vardžiuoja visokiais būdais, 
bet katalikams tai ir gėda bū
tų sakyti ką. Tad-gi turiu Čia 
pažymėti, kad Vyčių kuopa 
mėnesiniame susirinkime 4 d. 
rugpj. sutvęrę Teatrališko sky
riaus ratelį. Po susirinkimui 
pasigirdo zurzėjimai, kad tai 
Vyčiai negerai-pasielgę pasi
savindami ratelį po savoglo- 
ba,- būk tai reikėję, kad Visos 
kuopos bei dr-jos galėtų prigu
lėti prie to ratelio ir1 turėti kai
po savarankį. Net nutarta su
šaukti ekstra susirinkimas dėl 
tiį narių, kurie- taip * negerai 
-pasielgia if išperti jiems drtl-

: MONTBLLO, MASS.

Prie ko socijalistų vadai einą.
Rugpj. 19 <L Vynškienė (ar

ba AVing kaip pasirašydavo) 
nusimarino gazu. Perdaug jau 
metų-ji buvo socijalistų vedė
ja, geriausia kalbėtoja ir pa
sižymėjusi jų lošėja. Negana 
to kadi buvo didžiausią bedie
vė, apie ją ir jos vyrą yra 
daug gandų. Ne sykį ji buvo 
suareštuota už pavogimą dra
bužių iš krautuvių. Kaip sa
ko, tai rugpj. 18 d. jos vyras 
pavogęs siūtą iš Bostono krau
tuvės, bet nabagui nepasisekė 
ir tapo suareštuotas. Tai ži
noma jau ne pirmas toks gy
venimas tarp bedievių, nes pas 
juos viskas galima. > Priežastis 
jos nusižudymo neaiški, bet 
greičiausia, kadi kaip ji saky
davo taip ir atsitiko: Girda, 
jeigu man nusibos gyventi, tai 
aš galiu sau įnirtį pasidaryti, 
nelaukti kol kits gyvenimą at
ims.” Prieš nusižudymą ji iš
siuntė savo vaiką pas kaimy
ną o pati pasirėdė baltais rū
bais, parašė laišką prašydama, 
kad ją atvežtų į Tautišką Na
mą, pasakytų prakalbas ir tt. 
Paskui atsukus gesą, atsigulė 
ant lovos ir...
Socijalįstai žinoma tuoj gerb

dami kvietė kalbėtojas, kad iš
pildyti veliones prašymą.

Taip tie mūsų neva, apsišvie- 
tėliąi socijalistai ir laisvama
niai, kurie nesupranta nieko, 
galima pasakyti esą akli, ne
pažįstanti nei ABC., išgirdę 
kokią tai bedievę kalbant, se
ka ją, daro viską ką jų vadai 
daro. Jeigu vadai keikią Ba
žnyčią, niekina tikėjimą, taip- 
pat daro ir jų pasėkėjai* Mon- 
tejlos socijalistai sekė savo va- 
dovę, bet dabar jeigu’vadovė 
nusižudė, turėtų daryti tą ir 
jos pasekėjai, tai nors būtų 
aišku kad jie neišsižada vadų 

......... Buvęs.

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

Padėka.
Meldžiu priimti širdingos 

padėkos žodį už tamstų prie
lankumą Argentiniečiams. 
Tiek gero darot leisdami 
“Darbininką” ir visokias nau
dingas knygutes, kad nerandu 
žodžių išreikšti jums dėkingu
mą. . .

Bet vis-gi drįstu pastebėti 
porą žodžių kas-Hnk tilpušio 
“Darbininko’7 52 n-vje prane
šimo “Argentinos lietuviams? 
Ta linksma žinia žaibo greitu
mo aplėkė visus lietuvius. Da
bar daugelis su nekantrumu 
laukia to brangaus svečio, tik 
gaila, kad fenai perdėta skait- 
menė, būtent sakoma 15-20 
tūkstančių. Nežinau iš kur 
tą skaitmėnę gavot. Aš rašiau 
kun. A. Janusui apie 5-6 tūks
tančius, nes didžiuma apie 
tiek rokuoja.

‘ Ignas Padvalskis.

HALIFAK, N .S. CANADA.

čia lietuvių nedaug tėra, nes 
miestas neperdidelis, dėlto ir 
neapsistoja, , bet čia gyvent 
nebloga, nes oras geras: vasa
rą neperkaista, o žiemą neper
šalta ir darbų yra visokių, o 
labiausiai reikalaujamą siuvė
jų; Statoma,naujų fabrikų ir 
pradėjo būdavot laivus, kur 
tilps apie X«000 vyrų. Tik tuom 
tarpu bloga gaut namai. Bet 
nepoilgam bus, nes-daug jau 
baigia taisyt ir daug naujų šta
to. Kas. Čion pvažiuoja,. tai

ma^t kad lietuviai Čia apeigy-

Jrikasnorėtų ypatilkai dau- 
giaus iinių, tai gali kreiptis 
Mltaadresu: A.J.Yogis, 96 
ArgyU 8t, Halifoa N. 8, O<- 
nad*. ".; ■

- - , j * - ■

LB BUENOS AIRES,
ARGENTINA.

Dabar pas mus taip visi įsi
bauginę, kad ir vakąrą bijo 
Tęngti, kad nebūtų nuotsoliųt 
Paskutiniu laiku sumanė reng
ti bendrą vakarą, kad dau
giau lankytus, o jei ne tai ir 
nuostolį turėtą visiems pa
dengti. Pradžią padarė 4'Šel
pimo draugija” ir kadi eitų vi
sas pelnas nukentėjusiems nuo 
karės, sutartis jau įvyko ir 
veikalą “Katriutę” mokinosi. 
Iš visur susirinko lošėjai, bet 
kas-žin kas tokio vis naramū. 
Pirmiau socijalistai gvoltu 
šaukė , girdi, mes prisidedam 
prie dailės,ir nekenksim nei 
neboikotuosim rimtą vakarą.

“Aušros” susirinkimas.
30 d. birželio įvyko mėnesi

nis susirinkimas. Nariųmema- 
žaš būrelis susirinko,, vienas 
naujas prisirašė, paaukodamas 
penkinę spaudos reikalams. 
Daugiau tokių narių! Be to, 
pasirodė kadi visi nariai gyva j: 
tarėsi apie dr-jos reikalus, nei 
vienas nelieka neišreiškęs savo 
minties. Iš svarbesnių nutari
mų yra šie:

1) Nutarta per būsiantį ben
drą vakarą pardavinėti katali
kiškas knygutes, o kad gauti 
leidimą ir pasekmingiau pla
tinti, nuo parduotų knygučių 
pusę pelno skirti nukentėju
siems nuo kares.

2. Užrašyti visus katalikiš
kus laikraščius amerikiečių ir 
iš Škotijos ateinantiems me
tams. v -

3) Nutarta, jeigu pasiseks 
sužinoti atvažiavimo d. kun. 
J. Švagždžio, kviesti visas dr- 
jas prie sutikimo. Jei kurios 
atsisakytų, tada sutikti taip 
kaip išgalėsim.

. Beto buvo ir iš Berisso at
važiavęs‘ svečias, pasikalbėti 
kas-tink žadančio atvažiuoti 
svečio, o kitas laišką prisiųs- 
damas džiaugias ir klausinėja 
apie atvažiavimą, kaip jis rašo 
4 4 gerbiamojo misijonieriaųš? ’ 

Matant ir girdint “Ausrie- 
čius” taip besirūpinant, džiau
gsmas širdį apima ir nedoroms 
sušunki: . 0 tu visagalingoji 
spauda! kaip tu prižadini žmo
nes. iš miego! Tad pMinkis 
be galo ir be krašto; budink 
dar miegančių širdis! O jūs 
vadovai, rašytojai, skelbėjai 
tiesos, dirbkit ir toliau tą šven
tą darbą. Apsišvietusi minia 
mokės jus apkainuoti o Amži
nasis jums užmokės tinkamai;

4) Nutarta daryti metinį su
sirinkimą rugpjūtyje su pa
marginimais, prakalba ir pas
kaita.

T

t
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- riia prkMmoiRUiaUi
- Komiteto Visuomenės 

Apaugai. -
* • . -

- * 4

Kas yra mujM Amerikoni- 
nimo Skyrius prie Massachu- 
sėtts Komiteto Visuomenės 
Apsaugai!

Kokiems tikslams jis skiria
mas ir ką jis ketina mums duo
ti! /

Ar tik neketina Šita nauja 
valdžios organizacija smaugti 
mūsų kalbos jr leidžiamų mw 
sų kalba laikraščių Massachu
setts valstijoje!

Tokių ir tiems panašių klau
simų tankiai pradėjo girdėtis 
nuo to laiko, kai prie Massa
chusetts Komiteto Visuomenes 
Apsaugai likos įsteigtas Ame- 
rikoninimo, Skyrius (Ameriea- 
nization Division). Supran
tama, kad tokius klausimus 
stato’ daugiausia tie, kurie 
kalba kitokia negu anglų kal
ba ir kuriems rūpi žinoti to 
Skyriaus pozicija’šituose klau
simuose.
Amerikoninimo Skyriaus pir

mininkas Alexander Whitesi- 
de ir sekretorius Guy D. Gold 
.visuose Skyriaus mitinguose, 
kokie tik buvo iki šiol taikomi; 
aiškino, kadi šitas Skyrius jo
kiu būdu neketina smaugti ar 
varžyti svetimtaučių laikraš
čius šitoj valstijoj.

Amerikoninimo Skyrius pri
pažįsta, kad svetimtaučių lai
kraščiai yra labai reikalingi ir 
aiškindami savo skaitytojams 
ką veikia Suvienytų Valstijų 
valdžia atlieka labai svarbų 
darbą.

Pirmininkas Whiteside ir 
sekretorius . Gold praneša, kad’ 
Amerikoninimo Skyrius nema
no varžyti ir svetimtaučių 
kalbų; šita organizacija tik 
ragina svetimtaučius,, kad tuo 
pačiu laiku jie mokintūsi ir 
anglų kalbos, kuri būtinai rei
kalinga kasdieniniam gyveni
me:

Suvienytų Valstijų valdžia 
yra tos nuomonės, kad ang
lų kalba turėtų būt bendra kal
ba visose šalies dalyse, o y- 
pač viešų reikalų vedime. ’ A- 
merikoninimo Skyrius mano, 
kad svetimtaučiai, kurie kal
ba savo prigimta kalba, tu
rėtų skaityt ją kaipo brangų 
prašisiekimą, bet ne Suvieny
tų Valstijų kalbą.

Amerikiečiai, kurie kalba 
keliomis kalbomis, skaitomi 
kaipo prasisiekę šiuo žvilgs
niu žmonės. Kuo daugiau 
žmogus žino kalbų, tuo dides
nis jo pasisekimas ir tuo ar
čiau jis stovi prie ąugšto ap- 
švietos ir Amerikos pilietybės 
laipsnio. Šito delei svetur gi
mę Massachusetts- gyventojai 
turėtų stengties kuogreičiau- 
sia išmokti naujos savo šalies 
kalbą, kaipo neišvengiamą 
reikalingumą, ir tuo pačiu lai
ku užlaikyti savo prigimtą kal
bą, kaipo brangiausi prasisie7 
kimą ir būdą pasilinksmini
mams ir apšvietai.

Dabar Massachusetts valsti
joj, kaip ir kitose šalies daly
se, yra daugybės visokių fab
rikų ir dirbtuvių, - kur svetim-. 
taučiai darbininkai kalba įvai
riausiomis kalbomis. Dėl kal
bos skirtumo šitie žmonės ne
gali viens kito aiškiai supras
ti ir negali sueiti į krūvą, ne
žiūrint, kad labai tankiai juos 
riša bendri reikalai. Dėl kal
bos skirtumo labai tankiai 
tarp darbininkų kįla net tauti
nė neapykanta, ar bent vienų 
kitais nepasitikėjimas, ko vi
sai nebūtų, jeigu prie darbo ar 
kitur susirinkę visi kalbėtų 
bendra kalba -— angliškai.

Tai-gi vienas Amęrikonim- 
mo Skyriaus tikslų-bus raginti 
visus svetimtaučius Massachu
setts. valstijoj mokintis anglų 
kabos. Kiekvienas supranta, 
kad kalbėdami anglų kalba, 
svetimtaučiai darbininkai ga
lėtų lengviau susieiti ir daug 
smagiau jaustųsi kaip prie dar
bo, taip ir pasilnikšminimuo* 
.se; bet svarbiausia, tai juos 
gėriau suprastų ir daugiau 
guodotų prigimti amerikonai 

Tai yra tik keliūtas tų prie* 
Masčiu, dėl kurių Amerikoni
nimo Skyrius prie ‘Massadm*

Sems

i

VISI Į PIKNIKU
Rugsėjo 2 d. tai yra Darba 

Dienoje Lawrence parapijos 
kempėje bjus milžiniškas pik
nikas. Visi kviečiami iš ap
linkinių kolonijų. Pramoga bus 
smagiausia. '

; Dainos, žaismės, prakalbos.
Kalbės VTorcesterio lietuvių 

klebonas kun. J. J. Jakaitis, 
Cambridge’id • lietuvių- klebu-, 
naškųn. P* Juškaitis, “Darbi
ninko” redaktorius Pranas 
Gudas ir kiti. - '

Bus didžiausia šių metų pra
moga Naujojoj Anglijoj.

Imkite Methuen Town Fanu 
karą nuo Hampsliire st. ir visi 
važiuokite iki AVelcli’s Pond. 
Karai eina'kiekvienai valan
dai mušant ir pusėje.

A

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi iavo didelį p»veik»lą? 

Jeigu ne. tai ‘ 
ateik ir rinltrauk dum< tuilnc- 
kabinėt ir fiuil rient dideli ar- 
tiiitllkid jpadktyit pav«lkal» 
dovanai. ' -

Taipgi norinti* mokyti* taute* 
ta gali atplaukti:

- J. J.DRISJL,

- ■ ■ -lJ^ ■.

* a r

Visuomenės | 
’ P4*iri«* įfltMrti -i

kiakviėną galimą pigribąmo- 
kinti* taūboc te* 
-riejos ūAnemote

Pirmininkas Whiteside pa- JŠ 
geidaųja, kSd Šįtas paaiškini- Į 
mas apie Amerikoninimo Sky- j 
riaus tikslūs būtų paė^dęistas J 
kūOplačiauBift, taip kad pąd^ / 
tins galą klaidingam suprati
mui apie organizaciją, kurios 
jis yra viršininku.' Kiekvieną 
svetimtautį/Massachusettsval- f 
stijoj jisai ragina kuogreičiau- 
siamokintisanglų kalbos' savo 
paties naudai. . •

fe’
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REIKALAUJAME bučerio, 
kuris būtų atsakančiai apsipa
žinęs su tuo darbu* Atsišaukit 
į Cambirdge’io Lietuvių Ko* 
operaciją, 39 Portland St., ■ • 
Cambridge, Mass.

,fW
A

Paieškau savo mamos Onos 
Krailienės,kuri mane paliko 
mažutytę 5 metų. Paliko ma
ne siratą prie tėvelio, o pati iš
važiavo į platų svietą. Pasiė
mė šu savim ruskį vaikiną, o ji 
nemoka raškai šnekėti ir neši- . 
nau, kaip jinai susikalba su . 
juo, o aš biedna sirata verkiu 
kas diena ir prašau savo ma
mytės: “Sugrįžk pas mane,” 
aš laukiu labai ir esu pasiilgu
si, o gal kas kitas žinot. Duo
kit man žinoti kur mano ma
mytė yra.

Anelija Kirailytė, 
87 W. 7-th st., S. Boston, Mass.

REIKALINGA
Moterų ar merginų virš 16 

metų prie Tack mašinų. Gali 
uždirbti nuo $12.00 iki $15.00 į 
savaitę. Mokame $11.60 į sa
vaitę pradedant. Galima gy
venti su visa šeimyna, nes toji 
kompanija duoda labai pigiai 
namus. Darbas nuolatinis. Ne
reikalauja žinoti skaitymo ar
ba rašymo.

W. W. CROSS & CO. INO. 
Brockton, Mass.
:; 41 “i j

AKINIŲ KRAUTUVE
Prirenka ir sutaiso.akinius ge

riausia tik pas registruotus opto- 
metristus

James Conroy ir Joseph Ecker
Reikale visuomet kreipkitės pas

Krautuves adresas s 125 Tre- ' 
mont St., Boston, Mass prie Park " 
st„ tunnėl -arba prieš Park st, baž
nyčią.

Dr. J.H. Staknevičius
234 Lafayette St., Kamp. 

‘Ofiso valandos 
0*1’1 RYTE
2-4 FO RIETU
in e-a vAKĄRt

: Jefferaon st, .
NEWARK,N.J.

“.9268,

t

*

PRANEŠIMAS.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų ir J 
vilnonių I. Deitch persikėlė į nau
jų geresnę vietą po No, 40 Harri- 
s6n avė., Boston. Seąas adresas 
buvo-: 149 Dover St. Dabar kreipi * ■. 
lutės šiuo adresu : J, DETTOH, 
40 Harrison Avė., (kampas Beach 
augŠSiaus ant vienų lubų), Bos- 
ton, Mass. Tel. Beach 2954.. .

■ '■ 't ■ . -

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.Br»US.,niWd»ki.,h. 
\ Liituvis Daktam ir Chinufas.
Ofiso VahuMhut ■ 

Nuo -trito ?
Valcavai*, Kotvorto »wo*Urif PtM, 
. N«Mte«4»iH4iM|riMfe m*
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Valandos 
nuo 9 va!. ryta 
iki 8 vai. vakare
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Tai. 8o.Bd«ton270
DR. JOHNMacDONNELL, N. P.

GtlilM MuitobttHt UtftiviuM: 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Popiety likt 8 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadvay, So. Boston.
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DR. F. MATULAITIS 
OflK>ddjBot GjriatfMkfai Hmm
M P. M. M P.lf. PtMMa Akinta*.

Nuga-Tone ; 
parankioje bačkutėje. Jie 
yra apvilkti su čakra; j 
priimno skoni; tame dėl s 
vartojimo; neatitrauka j

Bandykite. Jus reko-
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BADEKOS ŽODDB. M
Šo. Bostono jaunimui už ap

lankymą mūsų .ffkmnpes,> ir 
gastinčius . tariu nuoširdų ačiū. 
Veliju- visieins įcuogeriaumų 
pasekmių ir linksmaus gyveni
mo.
. . Su gilia pagarba

Jonas E. Karosas.

■i

Perkūniška bomba. So.Bos- 
toniečiąi sako, jog gerb. kun. 
P. Virmauskis atsiuntė perkfi- 
nišką bombą į “Darbininko” 
morgičių. (Kaip Žinoma jis 
dėjo $50 morgičių panaikini- 
mtm. ;

Patiko. Iš So. Bostoniečių 
skaitytojų girdėjome, jog strai
psniai “Grobai“ ir “Bažny
čios Sargas,“ buvusieji perei
tuose numeriuose labai patiko. 
“Bažnyčios Sargas“ patika 
dėl savo juokingumo, o “Gro- 
baį“ dėl įspūdingumo. Prime
name, jog sekančiame numery
je bus indomi apysakaitė “Na- 

. šlaite.

Gali gauti kailiu. Ateinan
čią nedėlią Bostone Common 
sode socijalistai rengia protes
to mitingą prieš talkininką iš- 
sėdimą Rusijon. Panašą mi
tingą socijalistai norėjo suren
gti New Yorke. Policija ne
įleido salėn “protestantą“ ir 
be to buvo kilę riaušės. Iš go- 
vėdos buvo paleista akmeną į 

■ policiją ir vienam policmonui 
pramušta galva. Keletas sua
reštuota. Bostone panašiai ga- 

- Ii -atsitikti. Talkininkai išso
dino jėgą Rusijon, kad pagel
bėti jai nusikratyti Vokietijos 
Jungą, tai Amerikos socijalis
tai protestuoja prieš tai, nes 
jiems rūpi, kad Rusija liktą 
po kaizeriu.

Plakatai apie mitingą buvo 
išmėtyti ir lietuvių kalboj.

i . .

Nedėlia bus ramesnė. Kuro 
administracija uždraudė nedė- 
liomis važinėti automobiliais, 
kad sutaupyti gazoliną. ,So. 
Bostoniečiams nedėliomis bus 
smagiau “špacieruoti“ pa jūrė
se ir City Pointe, nes dykaduo
nių, išdykėlių automobiliai ne- 
baderiuos ir nesmardys.

Darbo Diena. Ateinantį pa
nedėlį rugsėjo 2 d. pripuola 
Darbo Diena — Labor Day — 
darbininkų šventė. Velijame 
broliams darbininkams ir sese
rims darbininkėms smagiai ir 
naudingai praleisti šventes. 
Praleiskite laiką lankydamiesi 
į piknikus, prakalbas, pramo
gas. Pasilinksminkite, kaip
gi nepamirškite lavinimosi. 
Per abi dieni šventės pasiskai
tykite gerų raštų. Darbininkų 
šventėje pasiryžkite ateinančiu 
laiku mokintis, lavintis, švies
tis; kad kilti darbininkiškame, 
lietuviškai-katalikiškame susi
pratime.

Darbo Dienoje “DarUnin- 
ko“ ofisas bus uždarytas per 
visą dieną uDarbininko“ ne
išleisime tą dieną Tai atei
nančią savaitę išeis tik du nu- 

ketvergę ir subatos.
---------------

Gedulingos mišios. Saldžiau
sios Širdies V. J. dr-ja yra už- 
pirkuš mišias už mirusius na
rius. Toš gedulingos mišios 
bus Darbo Dienoj, ateinantį 
panedėlį. Prasidės 9 vai. iš ry
to. Visi nariai privalo būti.

Mokykla. Lietuvių mokykla 
atsidarė liepos 15 d., So. Bos
tone. Mokyklą lankė skaitlin
gas būrelis vaikučių. Aš labai 
myliu lankyt mokyklą

Šią vasarą aš beveik visą lai
ką praleidau mokykloje. Ten 
man buvo smagu ir linksma 

. tarp savo draugu ir draugių.“
Einant .į mokyklą aš vis mis- 

‘ linau, kaip būt malonu, jei to- 
- kia mokykla visada būt palai

komą. Aš šios vasaros praleis-, 
tą mokykloje laiką niekad ne
užmiršiu.

Mūsą lietuviška kalba yra 
labai brangi ir dėlto mums rei
kia daug dalykų apie ją Žino
ti ir neleisti kitataučiams mus 
penkti. ■

Etar mokyki^Mo
kykla.. prasėdėjo Ii<x»^I5 d. 
Aš buvau juBgAČMHttįaine sky
riuje. A§ atėjau J mokyklą ^ 
sfmęįĮątirbčį negerų^

^raugus* pradėjau jW ;da- 
ryt juokus mokykloje; bet už
tai a$ užmokėjau. Mokytoją 2 
kartu mane nusiuntė į namus, 
o du "kartu paklupdė; o tretį 
kartą pas save pasisodino.

Juozas Griliavičius.

Suareštavo latvių liuteronų 
kunigą. Roxbury’je tapo sua
reštuotas latvių: liuteronų, kun. 
X Steik. Jis intartas atkalbi
nėjime jaunų vyrų nito regis
travimosi ir atkalbinėjęs vyrus 
nuo stojimo armijom * Sakęs, 
kad verčiau stoti vokiečių,,ne- 
gii amerikonų armijom

Susirinkimas. Ketvergę va
kare buvo LDS. Centro valdy
bos susirinkimas. Pirm. F. 
Virak’s paaiškina apie Seimo 
nutarimus. P-as M. Venys, iš
girdęs, jog išrinktas kontrolės 
komisijon, išreiškė sutikimą 
ir pagatavumą pasitarnauti. 
Nutarta tuoj pradėti vykinti 
Seimo nutarimai.

SUSTREIKAVO.
Pėtnyčios naktį sustreikavo 

strytkarių darbininkai Middle- 
sex & Boston Street Raihvay 
Kompanijos. Tas paliete 22 
miestu Bostono apielinkese. 
Pėtnyčios rytą darbininkai ne
galėjo nuvažiuoti darban į 
Watertown, ĄValtham, Newton 
ir tt.

CAMBRIDGE, MA£S.
Praslinkus vasaros šilumai 

ir pradedant atvėsti orui, lie
tuviai vėl pradeda pienuoti 
naujij veikimą. Ypač jaunimas 
bruzda apie rengimą vakarą, 
teatrą ir tt. Bet šiuo kartu vi
si lietuviai, — dr-jos ir kuopos, 
tai užvis smarkiauisai rengiasi 
prie surengimo N. P. P. Švč. 
parapijos fėrą, kurie atsidarys 
rugsėjo 8 d.; ant to vakaro yra 
rengiamas kopuikiausias prog
ramas. Bus lošimą, dainą, mu
zikos ir prakalbą ir įvairią pa- 
marginimą. Prie fėrą surengi
mo yra prisidėjusios šios dr- 
jos ir kuopos: Šv. Juozapo 
dr-ja, Šv. Stepono dr-ja, Mot. 
N. P. P. M. dr-ja, Vyčįą 18 kp., 
Piln. Blaiv. 7 kp., SLRKA. kp., 
LDS. 8 kp.: Taip-gi tikimasi, 
kad dar prie to svarbaus daf- 
bo prisidės Šv. Jpno dr-ja. Jau 
komitetas pristorojo visokią 
brangiausią ir puikiausią daik
tą, kurie bus išleisti ant fėrą, 
taip-pat jau išparduota nema
žai ir-tikietą. Fėrą įžanga bus 
10c. Tikimasi, kad darbhs bus 
pasekmingas ir atneš daug 
naudos parapijai. Kad jau bus 
fėrai atidaryti, tai ne tik vie
tiniai, bet ir toliaus gyvenan
tieji lietuviai turėtą nepamirš
ti atsilankyti.

Vietos liet, bažnyčia stovi 
palei Windsor gatvę, labai 
gražioje vietoje.

Bažnyčia pastatyta iš raudo
ną plytą, labai gražiai atro
do. Aplink bažnyčią apsodin
ta medžiai ir apsėta žolynais. 
Atrodo taip kaip Lietuvoje. 
Parapijos turtas dabar išneša 
apie $80.00Q, ‘ "

Dabar visiems lietuviams — 
išskiriant cicilikus dirbant vie
nybėje su savo kunigu, viskas 
atgimė po buvusią negerumą. 
Parapijos skolos stropiai maži
namos. Pati bažnyčia iš vidaus 
gražinama ir ^naujinama. Ir 
taip visoje parapijoje užtekėjo 
nauja žvaigždutė broliškos 
meilės, vienybės ir sutikimo, 
o visokie cicilikai su bedieviais 
baigia gaišti, kaip pavasario 
sniegas nuo karštą saulės spin
dulių*

I. F* K.

Choramsdainos.
Tikką išėjo iŠ po spaudos 

viena -iš gražiausią dainą Č. 
SosnauBkio “Užmigo Žemė,“

Vienas exemplioris 35 c. X- 
mant daugesnį, skaitlių exemp- 
Uorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami 
kitę:

'g.aj WJ!įfei!‘sg.
-f

-T : U . ■

irPariedČlyjė.
. . '' t J • 1'.‘ ■' *

Prasidės ateinančios subatos vakare nuo 4-tos valandos 
ir trauksis iki vėlai nakties ir paiiedelyje nuo 10 vai. rįHo ir 
trauksit iki vėlai naktį. Bus virvių traukimas, lenktynės, kas 
greitesnis, tas gaus dovaną. Bus lietuviška muzika iš Kauno 
speėijaliai vien tik dėl to užkviesta. Bus ice-cream’o, sal
džių gėrimų ir visokių užkandžių..

Užprašome visus, jaunus, senus ir mažus. - 
ĮŽANGA PIGI.

Norwoodiečiai,- East Walpoliečiai ir iš apielinkių mieste- 
lių(.nepamirškite Rugpjūčio 3lir Rugsėjo 2 d. ir pasinaudoki
te proga. ' Užtikriham kad mūsų Ęeruosė-Piknike visi Būsite 
patenkinti. . •

Važiuoantieji iš Boston’o, turite važiuoti iki ForesI HilI 
o paskui paimkit E. Walpole karą ir važiuokite iki Dėan 
Str. Išlipę paėjėki! ir už kokių 5 minutų kelionės, rasite gra
žią pievą ant kurios yra toji svetainė

Kviečia Rengėjai A. F., G. K.

i"' 'i LšįsaRpagą

a YEMmMlAmOAIB EB..
MMJtoįrou

< 'iaąįįfiSik' &•.
dMauida atidai nežiūrint, ar 
tie fttoeptąi Lietuvoa ar Ame- r 

M Tąi tienąU* 
apttėkaJkitėna

^Gydumlū galit gaut, kokięa 
vapamoji*.

i Galit reikalaut įėr. jaiMkiia, e 
iš pririųaiu per ęrpręiĮą . •

" K.1HHJLU8KAS

Aptiekoriua ir Savininkas ’ 
Tel21014ir 21018. i

j^Synai vilnonai J j 
f S'VETXĖlAt 
j padaromi ant užsakymo. Ž 
* Leisk man nuimti mierą ir 
J Jūs.galėsite pasiimti tik tuo- 
į met, kuomet Jums prireiks., h

ii 

Į 

n Mūsų darbo sveteliai ne-Jį 
M žiojasi ilgai ir visuomet atro- J Į 
ffl do gerai. ji
$ Paklauskite draugų., kurie j į 
> nešioja juos ir kad gauti»Į 
iį bent vieną Meesters Charles n 
$ Sweater’s ant išmėginimo, d 
i { CHARLES EVANS JR į 
U 167 Hiilsidė Avė., , Jį 

f... w»*»j ją* t

2^TAEMMWI«
B A L I U S! 

-- ' Rengia — 
S. L. En Kaaimiero Dr-stė 
2Rugsėjo (Sept),1918

LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 
Kampas E ir Silver Sts., 

Sauth Btston,Mass.
Prasidės 2-rrą yąl. po pietų.
Visi tėvynainiai ir tėvynai

nės, ateikite minėtą dieną ant 
bliaus, kur rasite puikių gė
rimų su skaniais užkandžiais, 

Užprašo Komitetas.
. „ ' r. ■. ~

_ ,J l.l J IJIW I I UMI
l ' „■ ■* ■ . i 1 ’• ■ :

Nusipirk mosties.
T*1 BOK QKAWBr j» lMtrb. 
MehthotaU

vikarus, o padarys vaidą TYBV 
te EK^ŪKSIU 
tis išima plčtmus raūdonu, jto 
dus arba fiakus k prašaūna viso 
kius spuogus nuo vęldo. Pinigu 
gali siųsti ir įtampomis.

J. RIMKUS,

P. 0. Box 36,Holdbrook, Mas^

Tone
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS

ivą, Randimą Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą
VyrUktuną Ir Moteriškumą.

givianančiū šiltam ir'drėgnam 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 šriove tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kūno, priduoda šviežą rauduonu- 
ihąišblyškusiam veiduiir žibumą akims.

Mušti AbšoUiitBka Gvarancija.
Mes tikrši gvarantojame. jog busitū pilnai užganėdinti vartojant Nugą* 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutū talpina devynios* 
dešimtys (MJ'piliu , vienani mBnesiui gydymo, kaina kurių yra yienas ($1.00) 
doleris; arba Šeši inCnesei gydymo, šešes bonkutes už penktas ($5*00). dolerius. 
Jeiguvartojant Nuga-Tone per dvidešimt (M) dienų bebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutfc, o rhės. betarpiškai sugrąžisme 
Jums pinigus. 'Matote, joį negalite prapuldyti'neviena centą, jeigu vaistai 
ne bUs pasčkmingi. Meš imamb visą riziką ant savęs. - Mes negalėtume 
Įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, ką čionate tvirtiname.

Skąltyldte ką tie .žmones saka apie Nuga-Tone,'
J NATIONAL -LABORATORY,jętfcapi Ob Ebrood City, Ps.* *

. Gsvml juąa HBcA lr Nųsą-Tofie pfliutc ir turiu pAsafartl, jce .eta. visai užsaoedlntas Jum 
. vaistais. MtldauvrisuMl dvi bohkut?s Nug*-Tane piliutiu. Ai daviau Idrieta piliutiu sava 

pietelių del pabandyma ir įąm labai patika. Ai steliuju vieš* bookut? dil jio. Pririuučiu 92. 
. Siuskite vaistu U sreičiausd. ' • „ ...

Su pagarba; GASPAR BBRSEK, Bos £47.

NATIONAL LABORATORY, Gbfcaso* Uis. Sbeaaodoeh; ?*.? -
Godotini Taffiisfai:— ’ -

yra sudėti g f Steltakite paistas ant tuo kuponą.
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, Iii. 
Gerbiamieji:' Prisiunčiu S...... ir meldžiu prisiųsti man.............
bonkutb Nuga-Tone.

nuo darbo ar linksmumo. 5 Vardas ir pavardė................... .77.................................................................. ..
Bandykite. Jus «ko-; Olfa uN(, „pn n tl

ttlOS VdlS^ttS * AvVrS wa •Ve • • ••••«seaaa*e»oeaa«aaea HkM

visiems sava pretdems. s MfeitM'.77. ."77777. ..........7..... Valstija. ......... L 6 M
-----  • . ■ g /••••• '• " . ■ ‘ iŠ‘vcK

Padara Galvą, Randi

__ Stebuklingi vaistai nuo abelnai' nuvarginto- ir 
nualsinto kūno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, 
maunu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gurno,, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, 
žudymo kimo,, negruomulavimo viduriu, išpūtimi po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketej'imo 
škilves, smirdąti kvapo, nepriimno Skonj burnoje,' 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos- -Skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai, dėl . - *

r •
iTkri. • • įV * •' r

4

PIRMO < KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaržntuojame.

DR. W. T. REILLY j
469 Broadway,So. Bostoi,Muf.

PRHC DORCHKSTKB ST.
* 

Nodglioasta 
nuo 10 vai rytai 
Iki 4 vai. vakaro.]

Rugsejo-Sept. 2 d., 1918 m.
■ • - - . y ‘ • „A-. J*. - ‘ ‘ A / j ' ;

Lietuvių Kooperacijos Didžioje Svetainėje
26 LINCOLN STREET, ' " * . BRIGHTON. MASS.

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE.
’ Užkviesti yra gabiausi aktoriai L. Vyčių 17 kuopos iš So. Boston, Mass. Re to, bus gar

siausiu solistų ir solisčių : p. £ B. VARAITIS, p-lė H. NARINIiEVIČIUTE ir p-lė S. MOTIE
JŪNAITE. Akompanuos p. Mj KARBAUSKAS. GrieŽŠ p.' J. STRĄKAUSKO orkestrą. : ;

Todėl gerbiamieji Lietuviai ir lietuvaitės, kaip vietiniai taip ir iš apielinkių miestų, visi 
Atsil-abkykitę ir užtikritiain, kad besite patenkinti*^ Kuriė apleisitė lią puildą pramogąrgaile-

< KAINA T1KIETŲ We*, 35c., 25o?
Pelnas skiriamas naudai 8TREIKIERIŲ FONDO. . < .. .

t \ < Visus širdingaikvieČia KOMISIJA.
. PASTABA:—-Tikietiįs galima gauti išankįsto nusipirkti pas LDS. 22 kuopos narius, ‘‘Dar-

LllEtUYrtl DtnCTEE< DBJOB 
TO ŪLOBA M6TIM08 MTfi.

’ VAUmkM*D««UL <
M BOijKjit;

TirnL -^ T.; A4ae»Aienl; - \

Vice pirm. P. Giedraičiut^, 
joaskthst

Prot. 8ekr. -— M. MorkŪniutlį 
\ 12 LarkSt. '

Fin. Sekr. —' A. Lukoševičiui^ 
/ 377^Broactvray,A 
Iždininkė — Jt Mačiuliai^ ,

42f Silyc#, St
Kasos globėjai: E PlevoHenė, 
f ‘ MStailenč.' , 

Maršalka—r O.Mizgirdienė. , 
Bo^ direktorial i -- M. Žilina- 

kienČ, P. Venienėy V. Songailia- 
nį A. KasinskaitŪ ir A. ČiŽuvia^ 
ną. . . >

Petro Bažnytinėje SaĮeje.
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai* vakare Šv»

>

6V. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINSS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS.
' VALDYBA.

PIRMININKAS — M. Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mana 
Telphone: Dorcester 6973—-W- 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 W!nf!eld St, So. Bešton, Mass. 

I PROT. RAST. — Jonas GtinecHą
282 Silver Str., So. Boston. Masau 

H PROT. RAST. — Marijona Brikaitę 
210 Silver Str., So. Boston. 

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

KASIERIUS—Andriejus Naudžiūnai
16 Wlnrield St, So. Boston,. Massu 

MARŠALKA —- Jonas Urbonas,
145 Silver St., So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kaa 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugsėjo 15 
dieną.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS—Jonas AdomaviMną 

122 Boven St, So. Boston, MaM. 
VlCE-PIRM. — Pranas Tnleikia,

180 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas Vlnkevičiu%.

147 lt. 6-th St, So. Boston, Masa- 
•FINANSŲ RAST. — St Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mėsa 
KASIERIUS — Andriejiis Zalleckas, 

244 D Str., So. Bo8ton, Mass. 
MARŠALKA — Justinas TulelHs,

ISO B<oWęn St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos- 

ton, Mass. laiko -mėnesinius susi* 
rinkimus ,kas .antrą nedčldienj 
kiekvieno mčnesio 2val.po pietą 
164 I&nover St., Boston, Matą 
Malonėkite visi ateiti, ir daugiau 
naują narių.;su, savim atsivesti
I& J ji A * V ’ i A-l- » i 1 »*• - • j A *« - ♦ »

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali,prideti taumetų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų.
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.
Ką tamsta reikalauji, tai tei- 

singans gydymo. Nei vienas ne
turi teisės^ eikvoti savo sveika
tos/'

Atidėliojimai yra pavojingi. 
Tai šaukis tuojaus.

Ofiso valandos
9A.M.ikį8P.M.

į. Kasdien.
į Nedėliomis:
*10 A. M. iki 2 P. M.

. A' ' . - - s _ . . ,

Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei . Tamsta gydysies. 
Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsų, tikrą fi
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelia sveikatos, iŠ- 
vengt kančių ir netikrumą chirurgijos.

MANO STEBtTINAS PA8ISEKIMAS 
gydyme ligų, - skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen
tais’’ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidą a 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ‘ligoniams. .

AR TAMSTA KENTI
Silpnumu, nervų, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmir

šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučiui Nerangumo, 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos,, Apsvaidiino, Neaiškaus 
matymo, Silpnumą sąnarių, VotČių, Slogų, Lašėjimo į 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad Tamsta 
trotiji savo sveikatą ir pajėgas.

M tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską^ gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagiai 
ir ką tik man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisin
gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet 
tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi pidiitoiftinUSi 
Mano kainos patarnavimo dėl visų prieinamos,, biedniems 
ir turtingiems. Įtikiu, kad tamsta pasinaudosi šia >»oga iu 
aš pasakysiu, ar gali, ar nė ątgūtl savo fisišką stovį.

Atsilankykdabar — neatidėliok! ; ' ’

Dr. KENEALY Specialistas
WA»HISGTOK ITUB, - ĮIMTOM, JUM. *
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