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Art of October lftą1' anSotJtad «ii W ~

nmo” kauta?
Tri» kartas taniti . .MOO
Vta| syti smilėje .. .1410 
Bostono'apieUnkėjo.... ..£00 
Uirūbtayjo metams.. 
ViMtasznuneris

TALKININKAMSSEKASI.
TMkininkai tebsivarp ^ pir- 

' myn. TJžiminėja naujas vietas. 
. Dabar talkininkai jau netoli 
* Hindenburgo lini jos. ‘ Tai yra 

' jie prisiartino prie tos Unijos/ 
kur stovėjo pereitą pavasarį 

, prieš vokiečią ofensyvą.\ Tai 
talkininkai bus atgavę tą, ko 
neteko per pastaruosius šiopą- 
vasarip ir šios vasaros vokie
čią ofensyvus.

VokieČiai varėsi pirmyn nuo 
kovo 21 iki liepos 15. Nuo tos 
dienos talkininkai pradėjo va
rytis pirmyn ir baigia atsiim
ti tą, ko neteko per minėtus 
vokiečią ofensyvus. Tai gali
ma dabar išrokuoti, kurie spar
čiau varosi pirmyn.

Dabar, jau prasidėjo blogi o- 
rai šiaurinėj Francijoj. Ata
kos dabar mažesnės. Bet vis 
talkininkai atakuoja su pasise-

*“ Payrastai Šiaurinėj Franci
joj ruduo yra lytingas, žemė 
labai pabliūra. TžStau gąl su
turėti tolimesnį pasekmingą 
talkininką2 -pirmyn besivarys 
mą . : * ' "

* •• ____  *__
v ■ ' “

SUTORPŽDAVO LAIVĄ.
Amerikos transportas Mt. 

Vemon tapo* sutorpęduotas. 
Žuvo 35 žmonės. Tas- atsitiko 
Francijos pakrantėse. Tarp 
pasažierią buvo Suv. Valstiją 

_ senatorius Levtis.' Jis išsigel
bėjo.

KAfitS^EK^ITORtUS 
FRANCIJOJ.

Suy. Valstiją karės sekreto- 
riusJJaker antru kartU^nuvy- 
kO . Eurovon. < Dabar išsėdu 
Francijoj

ATSIMINKITE KETVERGĄ.
Ateįnanti ketvergą .registra- 

cija. Visi," kurie privalote re
gistruotissužinokite išanksto, 
kur jūsąregistravimovieta. Iš- 
anksto sužinokite savo metus., 
Turėsite taip-gi pasakyti kokį 
darbą dirbate, kokioj dirbtu
vėj ir kur toji dirbtuvė randa
si. Dažnai lietuviai nežino tik- 
rai dirbtuvės arba kompani
jos' vardo. Todėl išanksto a- 
pie tai turi sužinoti, kad turė
ti gatavus atsakymus. Kiti 
klausimai yra lengvi. Užsira
šykite lietuviais, lietuviškomis 
pavardėmis.
. Turi registruotis tie vyrai, 
kurie yra gimę tarp rugsėjo 11, 
1900 metą ir rugsėjo 12, 1872 
metais. Tie, kurie gimė rug- — ta 1 .1 VV« * •,

Registracija Rugsėjo
’ ...... ... ■ < • į ■

žiaušio pamato. Perspėjama, 
kad tos rūšies vyrams reikta 
registruotis. *

NUGABENO KAL6JIMAN.
, Nuteistieji Chicagoj aidob- 
listai jau nugabenti į federalį* 
kalėjimą į Lėavenworth;, Kan. 
Išviso nugabenta 93. 'Tarpe ją 
IWVL unijos sekretorius Hay- 
wood. Turės kalėti tūli po 29 
metą, o kiti po mažiau. Hay- 
•tfoodui kliuvo didžiausia baus- * 
mė. Jis neišrodė susirūpinęs 
ir čiugamą maumodamas ša- • * 
kė, apgailestaująs, kadi. Chi
cago j prie f ederalio namo, t. y, \ 
krasos buvo mesta bomba, ku
ri sprogdama keletą žmonią už-^ *
mušė ir'keletą sužeidė. Bom- . • . •
ba pagreitino ją išgabenimą. ' . 
kalėjimam • -

PĄ£M£ CHABAEOVSK. 
Japonijos kariuomenė Sibe- 

rijoj užėmė Chabarovską. - \
Tas miestas guli prie vie- ? 

tos, kur upė Ussari įteka į Ą?r .. 
mūrą. Seniau čia buvo gene-jį 
ral-gtibematoriaus sostinė A- 
muro apygardos. i

Tose vietose ’ smarkiai vei
kia Japonijos raiteliai. Paim
tieji nelaisvėn bolševikai pasi
rodė didžiausiame išgąstyje, 
nes jie net^ejo, kad talkinin
kai būt atsiuntę tokias stip
rias jėgas. 

Bolševikai apleizdami vietas 
užnuodija Šulinius. ; 

Baltoji Gvardija ir kazokai 
yėdamt gen. Aleksejėvo veikia 
prieš bolševikus Amūro pa
krantėse ir apgulė Blagoyęš- 
čenską. ’ ~.

NELAIMĖ ANT GELEŽIN- 
T KELIO.

Federalis Express traukinis j 
ties Long IsJandCity, N. Y. už
bėgo xant garvežio, buvusio jo 
kelyje. Buvo sužeista 10 žmo
nią. '

SUV. VALSTIJŲ IŠLAIDOS.:-
Suv. Valstijos karės reika

lams išleidžia po $9.990.000 va
landoj. Tokią išlaidą nebuvo 
jokioj Šąlyje nuo pasaulio pra- < 
džios. Per rugsėjo mėnesį spė- . 
jama bus^išleista arti dvieją . 
bilijoną clolerią. . /

įtart

PASKELBS KARĘ CHI- 
NIJAI.

. Amūro gub.' bolševikas pas
kelbėChinijai karę. Tą pada
re jtodėl, kad Chinija siunčiau- ■ -. 
ii kariuomenę šiaurinėm Man* 
.džūrijom

■ .. \. 
LAIMINGAI PABĖGO. 

Kai bolševikų valdžia Pet
rograde ir Maskvoj paliepė iš
sinešti visiems negyvenantiems 
nuolatai tuose J miestuose, tai 
svėtimšaliečiai it-gi turėjo nįš* 
tisTauk. Amerikonai, belgai • 
ir italai apleidurieji Petiogya- 
dą, jau atvyko Finlandijos so- * • 
^tinen, Helsingforsan.

• J

IMA AŠTRIAU. ; t
Vbiiietijoj labęįivsWsta ihd* 

bosi; kad vokiečiams jau blo- '»• 
gal ir kįla abejojimai begu vo* 
įimtai attitaikys, Vhldžia grie
bėsi aštrią priemonių, kad už
gesinti tokias kalbai Berlinas 
ir kiti miestai paskelbti apgu- 
limoBtavyj& *

[mas į~ juosbūčiaustojęs. Ir 
daug tokią būt atsiradę* Da
bai; aš pagatavasbilekur va
žiuoti bi tik įsį)tij lietuvią ka
riuomenę ir labai smagus bū
čiau. .Vėl girdėdavome, jog į 
Amerikos- ^ariuomenę be po' 
pietį/neima.. O labai jau daug 
tokią paimta. Viename maža- 
em miesčiuke paimta koks 10 
lietuvią be popierą. O kur di
deli, miestai? Gal tūkstančiai 
lietuvią be popierą tarnauja. 
O jiems visiems geriau būtą 
tarnauti po lietuviška vėliava. 
Kode! iki šiol mes miegojome? 
Kąr buvo musą mokytieji, mū
są veikėjai! Mes būtume be
są po lietuviška vėliava. Da
bar mažu mes neturėsime tiek 
garbės, kaip būdami lietuvią 
kariuomenėj, a Daug man pa
žįstamą5jaužuvo Francijoj, o 
jie buvo be popierą. ^Du-mano 
pusbroliu jįrancijoj jau padė
jo sąvb galvas; o jie buvo be 
popierą. ‘Jį /

r ‘ ^Žinoma mums tūkstantį sy- 
kį garbingiepNarnauti: po Dė- 
dės Samo v^^:^ negu mūsą 
broliams būdavo po caro vėlia
va. Be to mes žinome/ kad 
Dėdė Šamas užtars Lietuvą. 
Bet vis-gi būtą_ mums geriau 
savoj armijoj.

‘4 Ar kas-žin yrą lietuvią ofi- 
cierią? Arjnūsą kalboj būtą 
muštras Mat mūsą jaunimas 
buyo apsileidęs, kadi nestoda
vo prieš'kąrę į karines mokyk
las ir nesimokino į dfięierius. 
Dabar matome,, kur klaidose

“Aš kad įr viduryje nakties 
•leisčiaus tolimon kelionėn, jei 
tik į lietuvią kariuomenę. Daug 
iš inūsą -cia tokią panašiai pa
siryžę daryti.” . < ..
-v' "

Korporalas Juozas M. Ado
maitis iš Jake Charles, La. ši
taip rašot' ' .

4‘Skaitydamas ‘Darbininką’ 
pastebėjau^, kad lietuvi/ j^ori 
savo kariuomenės arba lėgijo
ną. Tai aš siunčiu tamstoms 
laiškelį ir prašau neužmesti ši
to dalyko, bet varyti toliau. 
Aš patsai. būdamas kareivis 
matau,-kad tas dalykas yra 
reikalingas. Jei mes lietuviai 
norime ekzistuoti, kaipo tauta, 
tai turime turėti savo kariuo
menę. Be tę šiame lauke nega- 
ėsįme gyventi. Visos šalys tu

ri kariuomenes ir mes privalo
me turėti, jeigu norime gauti 
neprigulmybę. *

44Aš ^u šios Šalies piliečiu.
Tai gaLir negalėsiu gauti.lei
dimo pereiti į lietuvią kariuo
menę. Bet jei leidimą gaučiau, 
tai pirmutinis važiuočiau į lie
tuviu degijoną. Nežiūrėčiau į 
tai, kad dabar turiu puikų 
'darbą ir. nematau jokio pavo^ 

; aus* Viską palikčiau ir kcr 
'iaučiau į* lietuvią, legijoną* 

Tai-gi broliai lietuviai neuž- 
migdinkite Šito gero sumany
mo. Tegyvuoja Vytauto Jegi- 
jonail • Tik tada gausime Lie- 
uvai neprigulmybę, kada na- 
stątyrime. šalę Amerikos erelio 
■tatuylšką vytį, šalę Dėdės 
Šamo kariuomenės Vytauto le- 
gijonus. 'Nelaukime, kad kiti 
mums .išgautą kr iškovotą w 

A ■*. ta* tat*, * a. fc

AMKRIKOSUETO VIŲTA- 
RYBOS IK AMSRIK08 LIT- 

TOVIŲ TAūTIHtS TA- 
RYBOS TARIMAI.

/ KadangrSuvienytosios Ame- 
; tikos Valstijos kariaują prieš 
Vokietijos Imperatorišką val
džią, besistengiančią pavergti 
Lietuvą ir galutinai viso pa
saulio tautas; ' -

Kadangi Vokietijos Valdžia 
viešai'ir nedvejotinai- išreiškė 
norą pavergti ekonominiai" ir 
valdyti politiniai -Lietuvą, 
antmetant jai kareiVijoš, „mui
to, pinigines, gelžkelią, sutar
tis ir Vokietijos skolas;

Kadangi lietuvią tauta dau
geliuose atvejuose ir •. seimuos^, 
parode, kad lietuvią. tautos 
valia yra siėkti pilnos politines 
ir ekonominės nepriklausomy
bės Lietuvai;

Kadangi Vokietijos Valdžia 
savo padarytais žygiais mindo 
lietuvią tautos valią;

Kadangi visišką Lietuvai ne- 
priklausomybę užtikrinti tega
li alijantąpergalė; : .

■ Kadangi tai pergalei atsiek
ti reikalinga yra visą už laisvę 
bekoVojąnčią tautą, tai-gi ir 
lietuvią, pajėgą intęmpimąs;
. Kadangi Suvienytos Ameri
kos. Valstijos savo pavyzdžiu 
santikiMose su kitomis tauto-, 
mis duodą vilties materialės ir 
moralės paramos- lietuvią;ka- 
riuomeneį suorganizuoti ir Iš
laikyti, kuri būtą panaudoti, 
kovai prieš Vokietiją .už Lietu
vos laisvę, kuri galutinai už
tvirtintą lietuvią tautos vieny- 
-bę su alijautais ir kuri būtą ga- 
rantija Lietuvos nepriklauso- 
mybeį ir laisvei/ —

Tai-gi“. Amerikos Lietuvią 
Taryba ir Amerikos Lietuvią 
Tautinė Taryba, išsamiai lietu
vią tautos reikalus apsvars
čius, atranda —

1. Kad lietuvią tautos lais
vė, gyvybe ir Lietuvos valsty
bės pamatai yrafpavojuje;

2. Kad Lietuvos laisvę ir gy
vybę apginti tėra vienatinis 
tikras būdas—organizuota lie
tuvią -kariuomenė kovai su Vo
kietija-^- ' .* ■ į

j. Taigi abi.Tarybos, pilnai 
savo atsakomybę jausdamos 
.prieš lietuvią tautą ir visą pa
saulį, nutarė Šaukti į Vytau
to ir Gedimino dvasios pavel
de jus dirbti visu sielos intem- 
pimu lietuvią kariuomenę or
ganizuojant,- kas. tik gali sto
ti, kaip tik progos bus sudary
ta, po Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis Lietuvos laisvę va
duoti, už jos gūrbę ir/Šviesią 
ateitį kovoti.

' ■ Amerikos Lietuvią
- Taryba.

' Amerikos. Lietuvią 
. Tadtine Taryba.
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[ stovį. ‘ Tas daroma tikslu, kad 
Į jie galėtą rekom&nduoti J?ro- 
vost. Marshal. Gęneral kokiose 

| apieliiifese, jeigu tokią rUnda- 
‘ n 4 lokalią ir. dįstriktą f 4boar-
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APIPLĖŠ*ANGLIJOS 
AMBASADĄ.

Rugpj. 31 d. bolševiką gau
jos Petrograde įsibriovė į An
glijos ambasadą. Joj buvo ka
pitonas Cromįeirjis norėjo 
gintis. Plika kumštimi jis nudė
jo tris bolševikus. Bet bolše
vikai pašovė kapitoną ir pas
kui suėmę nužudė. Lavoną 
biauriausiais būdais išniekino, 
spardė, badė, mindžiojo.

Bolšėvikąr valdžia tvirtina, 
būk norėjusi tik kratą padary
ti ambasadoj^ nes buvę paska
lą, kad ambasadoj * daromą 
suokalbis prieš bolševiką val
džią. ’ ‘ ’

Bolševikai jsibriovusieji am- 
basadon, viską viduje išdaužė, 
visus dokumentus ir popierius 

, sunaikino, sudegino.
Bolševiką valdžia diūksta dėl

to, kad* spėja, būk talkininkai 
Rusijoj daro visokius suokal
bius prieš ją valdžią ir ją su- 
kurstymu Lenin buvęs pašau
tas; \

_ Bolševiką valdžia ryžtasi už
vesti smarkią karę prieš talki
ninkus, išsėdusius Archangels- 

/* ke ir kitur. Vokietijos laikra- 
x ščiai skelbia, būk bolševikai 

pagrūmoję talkininkams,'jog 
jei talkininkai vis veiks prieš 
juosius, tai ją šalyse būsią da
romi pasikėsinimai ant augštą- 
ją valdininką. Reiškia bolše
vikai darytą pasikėsinimus ant 
gyvasties pr.ez. Wilsono, Ang-

• Ii jos premierd'I/loyd George’o 
ir tt.

Tuo. -tarpu Anglijos valdžia 
pareikalavo užganapadarymo 

r nuo bolševiką . už apiplėšimą 
- ambasados. ' *

Ambasadoj bolševikai su- 
r areštavo 4'0 anglą ir-rusi) ne- 

bolševiką. ’ , .
Maskvoje eina masiniai areš

tai. Sodinama kalėjimuosna 
socijal-revoliucijonieriai įr au- 
gštieji pravoslavą ► Bažnyčios 
perdėtunai. Tie dvasiškiai įta
riam^ * sttsinešinėjime su ang- 

f glais suokalbininkąiš.
Kasdien eina įtartąją gala- 

bijįmai
Bplševiką organas Pravda 

rašo, jog išmušus labai opi 
valanda;^ j ' f

<4

DAPILD*TtAIKO8 8U-
TARTĮ. > '

Lietuvią Brastos taikos su
tartis tarp bolševiką ir Vokie
tijos tapo papildyta. Nutarta 
tuoj nustatyti rubėžius. Vo
kietija apleis žemes į rytus nuo 
Estomjos ir Livonijos. .. Kitas 
Rusijos žemes vokiečiai apleis, 
kaip tik Rusija išpildys pasi
žadėjimus, ką turi, padaryti 
per pirmus keturis -mėnesius. 
Tuomet vokiečiai patitrauks iš 
žemią į vakarus nuo Bererinos 
upės.4 -

Išskiriant Livoniją ir Esto- 
niją Vokietijasnesikiš į dary
mą neprigulmingą valstybią iš 
Rusijos likusią teritoriją.

Rusiją pasižada kariauti 
prieš talkininkus šiaurinė j Ru
sijoj. O kai talkininkai bus iš 
ten išvaryti, tai Rusija neda
rys kliūčią žvejavimui ir pre- 
kybinią laivą plaukinėjįmui 
Rusijos pakrantėse.

Vokietija gvarantuoja, jog 
Finlandija neužpuls ant Rusi
jos tol, kol Rusija nesikiš į 
Livonijos ir Estonijos reikalus. 
Rusijai leidžiama, be muitą 
naudotis uostais Revelio, Ry- ■ 
gos ir Vindavos.

' „ Estonijos ir Livonijos liki
mas bus išrištas sulyg gyven
toją noro...

Kai Rusija galutinai susitars 
su Ukraina, tai vokiečiai pa
sitrauks iš Juodąją jurią pa- 
krančią, bet nepasitrauks iš 
Kaukazo. Vokiečiai pasitrauks 
nuo Rostov-Voronežo ir Tagan-: 
rog-Rostovq ir Taganrog-Kurs-; 
ko gelėžinkelią, kuomėURusi- 
ja‘panorės jais gabenti savo 
produktus.

Kol vokiečiai laikysis Dono 
provincijose, tai jie duos Bu- ■ 
ši jai anglią už Baku žibalą.

Juodąją jurią laivyną vokie-. 
Čiai sugrąžįsi^ Rusijai. ** *

Kontribucijos Rusija išmo
kės Vokietijai 6^90.000.000 
markią. Vienas milijardas tu
rės būt išmokėtas prodūkiais;

.BRAVORAI UŽSIDARO NUO 
GRUODŽIO1.

Suv. Valstiją valdžia nutarė 
uždrausti alaus dirbimą, nuo 
gruodžio 1 d. Šią metą. . 

Apie tai paskelbė maisto ad
ministracija. Tas buvo nu- 
tarta konferencijoj, kurioj da* 
lyyavo ^rėst VBson ir. atstovai 
nuo* maisto, kuro ir gelėžin- 
kelią administraciją ir karines 
pramonės komiteto.

Tokį žingsnį reikėjo daryti 
dėlto, kad sutaupyti anglis, 
javus, darbininkus ir transpor- 
taciją svarbesniesiems reika
lams. r

Bravorįninkams pranešta bū
ti gątąvieins užsidaryti savo į- 
s|aigas nuo minėtos dienos. 

Be to kongrese tebeina bi- 
lius, kuriame rekomenduoja
ma- uždrausti visokią svaigalą 
dirbimą ir vartojimą nuo lie
pos Iri. 1919. Tasbiliusse- 

&bar emi . 12 ba wrį.
Tie jau U 

jis pereis ir ten. Jęi tas bilius 
pereis, tai imo liepos 1, 1919 p jį^ M ljmn jog
Visos am Vols^ta^sa^L^

Į°? sipimiau, dabarneprivalo re-
baigosir^demobto^^A.-L.f o^’

da’ar^pa lepsjąta^asfe“®^?8 baus-

: etos balsavimai,. ® Veliausikes išpildyti » Que-
8 stionnaire.” Tas^rytibus 

f81?6, I painiau. Bet ji išpildyti tu-
tare.. Spšj m , j g _ . rėš visi, kurie užsiregistruos,
vimat pasibaigs iki 1920 inetę T- kurie neišuildvs neteks 
ir spėjama, jog bus nttbalsuo- t16’1 “C® aeispuuys, netess tą už prohibieiją. O karė bent t “8* kai_

sija po karė! ir-gi kokius " U
:ta^sis. kurie arba bebuvo • išpildę
daiktas, jog alkolisga^s^an- .tQuestionnaire,» arba nepa- 
dan eiO.^odzio1 dieną, to ^avtion.. _įį. 
ims a^aigti ir daugiau jau 
atsikels. - . - panašiai dedasi ir .su ve-

. diusiais. Vedusią, turinčią vai*
NIEKO PANAŠAUS Į ALŲ. ką,

Maisto administracija pa- pildo, kas „reikia, tai netenka 
; aiškino, jog nuo gruodžio 1 teisią būti nuskirtas į augŠtes- 
d nebus' valia išdirbinėti netik nę- klesą. 
alaus, bet nei jokio gėralo pa- ( Viri tie, kurie jau registra- 
našaus į alą.

Alaus dirbtuves bus sunau
dotos išdirbinčjimui karei rei
kalingą daiktą. •

X

SULAIKĖ FRANCUZUS IR
■ ANGLUS.

Kuomet LeniU bolševiku pre- _
mieras buvo Maskvoj pašautas, I ažia skelbti sekamą iš Provost 
tai Petrograde kilo nemenkas Marškai GeneraI ofiso: 
sujudimas. Amerikonams ir Įvairią valstiją drafto ekze- 
'italams buvo leista išsinešti iš kutyvai. iš šio ofiso buvo už* 
Petrogrado, .francūzus ir ąng- klausti telegrafu, kad jie šavo- 
lus tai sulaikė. Juosius suą- se valstijose perkratytą dalyką 
reštavo. 4 ~ "
\ ' _ ■'

..............
PAŠMŠ NIŽNI-NOTCO 

RODĄ?
Rusijoj sodiečiai paėmė Niž-J įb. lokalią m^dįstriktą ^boar- 

ni-Novgorddą. Tar^OMe-J 
lis miestas-gulįs prie Volgos. Md užtikrinus tegistia- 
Bolševiką kariuomenė buvoWs .pagreitinimą ir nąujaį 
supliektai. ♦ ■ \ ■ u^smegistravusiąją klasmka-

■ ~ . ■ |vimą sulyg draftuojamojo ain-
* " . ■ - . tžiaus ribųrtttaplėtiino; FraŠy*
1.000 BURŽUJŲ UŽ VIENĄ, ta greito atsakymo/ .kad gali- 

BOLŠEVIKĄ. ,na
IŠ viso amerikoną pabėgo iš ganizuoti, kad ’ be atidėliojimo 

Petrogrado ir : Maskvos 197.. galima butą darbo imtis. 
Jie pasakoja, jog po Lenino Taip-gi daugelis teiravimos 
sužeidimo brišerikai padūko įlaičkąj ofiso gautą> rodo kad 
Bolševiką laikraščiai šauliiajĮ susiduTytaganplačiai siekian- 
kad:nž^ kiekvieną užmuštą MHth įspūdis, kūk Ispąną^Aine, 
ševiką reikia nužudyti 1.900 'rilms karės veteranai, ineinūn* 
buržuję įr kitokią nebolŠevi- tieji įJ8-45 metą tarpę, galės 
ką. ■ • j Bolševiką laikraščiai at- nesiregistruoti rugsėjo 12 <' 

. , w Vitai tašo/jog Lmino sužeidi-kad jie mio drafto atliuosnoja
kaa flutaftis-ftoSviii --^vnguteiybę. Pątys ją pašinu- mas atliktas įfcr wW&an-
kos sutartis Lietuvą Brastoje. legijonąi steigiami, tai aš pir- Mme |^ą intrigai ‘ '

APIE LIETU VIŲLEGI- 
JONUS.

Lietuvią kariuomenės reika- 
, e kareivis 'P. Karaliūnas iš 
Camp Taylor, Ky. Šitaip rašo:
“' ‘Darbininko ’ num. 92 pa- 

— 47----—— mačiau apie lietuvią legijohūsv 
Vieną milijardą turės užmokė- Kode! tik dabar apieriai teinu 
ti Ukraina. - taiūpjntiB.kodeliki'žiolty-

Šitaipoa tapo papildyta tai-j Mta. Jei ankščiau būtų buvę.

vosi, į žino dalykus ir privalo 
viskąlišaiškinti tiems, kurie 

[ dabar turi registruotis.
Kad išvengti visokią klapa- 

tą, tai atlikite? kas reikią ir 
kaip reikia.

, l--------—.

Karės Departamentas lei-
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NBL rkus. Driliufl, “Viltis” 
Budvitaitė, A. Koeįljntš, AL 
Noreikiutė, *Įte« Sataian^ 
kiutė, Mare. BtangJduŪ, M. 
ŠilanskiutB, Itaviąkiutė, R. 
Kaulintas* “AMū Dievui”
- B Atoo&ua, Puci-
toustaA “Nulėk Tėvynėn” — 
Ka^riČtaA Šokis, “Pete
liškė ir rožė”%- X Lukošių- 
niutČ, Anei Totiliutė. Duėtasi 
tario ***IM*- Mitrikevičiutė ir 
Alb. Paulikonis. Šokis, ^No
riu miego” 16 mergaičių. 
Eilės,. AL Lietuvninkiutė.
“Kai buvau laukuose,” O. Va- 
lentukevičiutė. “Arklys,” AL 
^tuktiute?. (L Kvor*
sėjutė. Piano solo, JuL Mitri- 
kėviČiutė.^ Monologas, J. Gied
raitis. Daina — sesers Adoma
vičiūtės. “Turtas,” Jr Bart
kus. Šokis, ‘‘Vejas” — Anei. 

: Taraškevičiutė. Piano solo V, 
GuŽauskiutė. ^Smuikas ir Ly
ra” — O. VaškeliaVičiutė.

Varpai;” Apol. Štoškįutė. 
■ “Jaučiai”—V* Jasaitis. “ Vrn 
gerai yr ponu pasuolėje gyyėn* 
tį” — K.Lekeskas.“Pieme- 
helio Dama” — Bendorai- 
tis. J‘Man linksma” — §t.’ Če- 
puliauskas. ‘‘Išeivio daina” 

Jur. Ridikeričius.; “Vm- 
kas grįžta” -- X Kvorsėjute, 
Dainavo Juknevičiūtė. Ei< 
lės M. Šlįoriutę.
* Pasibaigus programųi, gerb. 
kilu. J. Jakaitis pakalbėjo 
apie moksleivių pasišventimą 
bemokinant vaikučius laike 
vasaros. Buvo kolekta, duos- 
numas tėvų ir pašalinių žmo- 
mių parode taip jie užjaučia 
moksleivius.

Paskiausiai dovanos- buvo 
•dalinamos vaikams, kurie atsi
žymėjo moksle. Pirmo . sky
riaus dovanas gavo A. Tamo- 
Šiuniutė, A. Okleiteris, M. Biš- 
kiufė, A. Kuzmickas, A. Dru- 
čiute,- A. Ališauskas. Antro 
skyriaus — O. Vaškėliavičiu- 
tė, J. Kurtinaitis, St. Čepu- 
Įiaūskaš,, Kaz. Zdanevičius, A. 
Toliliutė, M. Zdaneyičiutė, A. 
Zaremba, K. Ulevičiutė, Ad. 
ValentukeviČiutė, O. Valentu-" 
kevičiutė, U. Belskiutė,. Jur. 
Andruškevičius, Z. Kvorsėju
te, O. Kvorsėjūtė,' JuL Luko- 
šiūniutę, Mar. Kliorikaičiutė. 
Trečio skyriaus — Pet. Oriniu- 
tė, V. Kareišis, M. Svirskiu- 
te> Z; O’riniutė, O* Pauliuko* 
niutė, Ai. Ginkus, Al. Lista- 
vičiuįė, M. Kundratavičiutė, 
A. Pranckevičius, J. Kudrota- 
vičius,- O. Landžiutė, . J. Čes-" 
ys, O. Bagdoniutė, A. Bendo- 
riutė, A. Morkus. 1 <

Parbaigus programųi, mo
kytojai'atsisveikino su vaiku
čiais ir visi išsiskirstė namo 
Imlumai. '

* ■ IMmiao

♦ 
teta MKriri tatoriųl Amerita* Raudonojo Kry< 
dirtarisąprie X R. K. itas Lietuvių Skyriaus gene- 

" jroii dMctort -
O.MgtaHon*it«, 

« 26 So. Leonard Btr,, 
Waterbury, Conn.

» Į.* * *'■ *' * * * * * !■'*****!?»

datate.
<%a ir Kxdr*ižkto ffriaito* 

prfeėgbmma* rienoe ktao* ta- 
talų kito* kk*to Nikita*

dalijama ir gali atnešti naudą, 
tas tapitoliitom* yra nepagei
daujama, ir jiems turi tainu*ti 
nuostolį arba numažini, ją pel
ną. '* ’ 'V' ■

r 3 to kylą klesų kovos prin
cipas Ir puti kova išsivysto. .

Kad .viskas, 'kaipo tai dirb
tuvėst su febojtonĮdtatĮrinės 
d^ėliamsi pjotm, įvairios ką- 
syklos, vienu žodžiu viskas ta® 
kuomi pasinaudojant darosi 
turtas iržmogus darbininkas 
pasidaro pragyvenimą randasi 
kapitalistų rankose kaipo ją 
nuosavybė. -

Kadjie tą viską stengiasi 
taip sunaudoti, kadtikkodau- 
giaus j-pejno iš įdėtų kapitalą 
ištraukti, tai žinoma jiems ne
rūpi darbininką būvio gerini
mas, darbininkų apsaugojimas, 
darbo valandųtr  umpnrimasar- 
ba kita koki darbininką pagei
daujama reforma. -Jiem® tupi 
vien. tik ją kapitalo didinimas. 

- Darbininkams gi kaip tik 
priešingai. * .

; Darbininkai.gyvena savo už*/ .
darbiu, jie nori kad tas ją už-iri kovot prieš juos, 
dafbis būtą kodidžiausis, ir j ir yrą klesų kova* 
kad jiems galėtą atlikti kodau- / . • ■

_ __ ..., _.. r__
ta* priausta f «®trą (IMU 
ąnartere) pasirodyti, tad ir 

motery* «tj*n&*jaae Šiąta* 
rę, esame ištikimos, perino-
«« Į tąaeriięe ■ ■ ėi ■ a ■ k e

Iri (Mti Hetuviii kolonijose. į 
tatotoriNooitoiitorioioooMoori

I«?Mjori tokiais 
baliaisTaip Šitoji kompa

nija visokią išdykėlių šokinėjo 
apiebačkutes. y

yėlai vakarė išsirengė kelio
nėn mum Kelionė buvo 
laiminga — sulūžo džitnė. Rei
kėjo šauktis*pagelbbs* Busi* 
rądo žmogų/ kutt sutiko varg
šus parvežti. Turėjo vežti į: 
du/sykiu, nes risi į vieną auto- 
mobilių netilpo. Abu- kartu 
automobilius būveu prigrūstas, 
kaip bačka silkėmis, . .

j į*. Labai baisu,. kad- jaunimas
pasikvįęsti-įŠ^So^ Bostono sani; daip iŠtvirItauja. Bėt ar ne baL. 

kad^dtiimslri^iasavo; 
jaunas dukteris su tokiais pa- 
Jaidūnais. J -ką jos- turi-, pa* 
y&įii .. / . - 
/ Gėdinkime jaunimą. už to
kius darbus^ o labiausia gėdin- 
kime motinas, kurios leidžia 
dukteris su ištvirkėliais. .

’ ’ Močiutes Dukrele.

taute įaitoį^A 3*ta teįr*. 
ną žmtaMktal itprfrptoti, vai- 
JračUms ateteŪThotalą ar 
vperijalį il»5ųytamą sutrikti 
irtu - <*> ;

AtHekaman^ auo darbo lai
ke 
tį ....,..._, ro*
miailaikąjpi rti, pasilinks- 
minti, TWjdrnf>lriiifi ko 0.018 Hali- 
dingo arba pfaktiŽkoir tt. 
? Susidūrus <mjq priešingą 
sroviąarbagėtiaus gukaiitltlė^ 
są feikalams, ir tiems reika- 

nesuritoikant išsivysto 
patisavaimi tų reikalą ifįtą 
klesų kovaotaip šiamž atvė- 
juje, tai darbininkams prisl^ 
eina kovotiprie£ kapitalistus, 
ypač todėl kadkapitalį^tai jau 
turi Į savonagus suglemžę vis- 
k^o^arbiribkai neturtnieko. 
Viešpats Dievais žemę sutverė 
visiemsžmonem&ir visiemsda-. 
vg teisę lygiai naudotis pasau
lio gerybėmis, o kad tapita- 
listai tąją Viešpaties, teisę. sa« 

i vaiplsukr aipėirpįvęrtė^ savo 
monopoliuir darbininku klesos 
skriauda,-delta darbininkai tu- 

0 tas tai

OMMNMM4|a 
Myitii'yfm, irana / 

, • ’ v , . •

tkapinių.
py ventinima8,’ganaiĮgai 

tęsėsi^ įėt pęr nedM^^-
niufc Nezaležninkai šventino 
netaip, kaįpkatalikaisūšven- 
tintu vandeniu. Jf& 'Švėntino^ 
su Šnąpsų ir alum. Kada-ireza- 

: ležninkai susiyieni jo su So. Bo- 
stonosahdariečiaigir/visu šta
bu, taisėm padarė šitoMus/plę* 
nūs. •- Nutarė nedeldieniais pa
daryti ant kapinių piknikus ir

•dariečius ų| kalbėtojus; Taipir 
padarė. < Firmą nedėldiehį už; 
ordeliavo atvežti ant kapinių 
80 keisų alaus, aletas buvo di- 
delis apsirikimas, nes nezalež- 
mkams; labai buvo maža, nes 
per dvi valandas visą alųt išgė> 
re* Tada visi gailėjosi, sakoį 
būtume daugiaus uždirbę. Ka
da sulaukė kito nedėldlenio, tai 
užorderiava 150 keisą alaus. 
Bet vistiek buvo maža.. Ant 
trečių nedėldienio orderiavo 
daugiau ir taip toliau kas ne- 
dėldienis vis daugiau ir dau
giau, kol apsėjo "visas kapines 
ir visas farmas šnapso ir alaus 
bateliais. Farmeriai, matyda^ 
mi tokį nešvarumą nęzaležnin- 
kų, kreipėsi į Methuen,’ Mass. 
policiją 1 d. rugsėjo. Tą dieną 
po pietą 4 vai. atvažiavo Met- 
huen policija ir konfiskavo a- 
lą —200 suviršum keisą. Prieš 
konfiskaciją kalbėjo Mickaus 
kunigužis ir buvo" renkamos 
aukos. Prieš pat policijos at
kakime, kalbėjo Z. .Jankaus- 
; kas. Kada Jankauskas pama
tė, kad policija krauna alų į ve
žimus, takpersigando, nulei
do' rankas- ir paliko .baltas; 
kaip sniegas- Nieko nebuvo 
taip iridomu, kaip bambizas 
persigando pamatęs, kad poli
cija konfiskavo alų? . Tada 
bambizėlis misĮijo, kad; ir jį a- 
^ęMūosvTai kunigužis nieko ne- 
lūnkęS/dur bėgti, ar bata af bu- 
Šiai nebuvo-žiūrėta,^kadrik-
dšhfešti-.kudašiiį. Su alum sųa* 
.reštavo ir prež. nezaležnmką 

ZigmąKašėtą,, užkū
jį reikėjo uždėti kaucijos $1.- 

• 000.00 ir tapo nubaūstas ant 
$60.00/ Nezalęžninkų parapi
joj buvo bent keli drezidentai, 

: ale tokio kaip šitas -gudraus 
nebuvo, nes dr jisai pats taip 
sakė, kada užėmė vietą ' Giri 
di jei jisai nesutvarkysiąs pa
rapijos, tai niekas negalėsiąs 
sutvarkyti. Tai-gi dabar, kad 
tvarko,- tai tvarko, net ir pats 
papuolė šaltojon. Pasirodo, 
kad pirmutiniai prezidentai 
buvo, gudresni už Ž. Kašėtą. 
Jiekaip tik pamatė .Mickaus 
monkių 'biznį," kogreieiausiai 
prasišalino nuo' hezaležninkų.

Ak jūs žmonės, žmonės!,ka
da jūs pradėsite susiprasti, ka
da jūs liausitės niekus darę. 
Kur jūs esat matę, kad ant 
kapinių taip girtuokliaut, kaip 
jūs. Kada jūs* važiuojat namo 
nuo kapinių, tai girti vyrab 
girtos moterys baderįdarot ant 
kartt, ir konduktoriams neno
rit mokėt. Ar tai ne gėda.

Lawrencietis.

7HUDSON,MASS. 

išumnas piknikas.-

Labai nemalonu yra praneš
ti, kadHudsono jaunimas taip 
prastai ^elgiasi* Btni rnepėrse* 
nai parengė pikniką ant far- 
mos. Giriasi, kad net apie 30 
vaikinų susidėjo pu $2, tąi išvi
so $60. Pasiėmė penkias bač
kas alaus ir kelias kvortas deg
tinės ir kelis gorčius vyno, ke
letą tonikų* žinoma

; turėjo ir užkandį—džiovin
tą šolderių ir mirkytų kilbasų. 
Ta šalk* išdykėlių turėjo būri

~ BUDĖKIME*

/ • Pastaromis dienomis atėjo
■ žinių apie atsUankymus neza- 

ležninką pabaldą įvairiose vie-
' tose, tokiose kolonijose^ kur 

7jie niekuomet nesilankydavo. 
Buvo pranešimų . apie ją slim- 
pinėjimą Materburyje, Hudso- 

/ .ne, dabar Lewistone.’Lietuviai 
^katalikai privalo budėti ir ne
siduoti . suklaidinti ir iščiulpti 
keletą dolerių. Tasai nezalež- 
ninkiškas gaivalas remiamas

’ visų socijalistų ir laisvamanių, 
išskiriant “Lietuvą,” laikra- 

L " ~ * ščių,landžioja po lietuvią ko- 
r Joni jas ir mulkina nesusipratė-
L ? liūs.’

■„J Socijalistai ir sandariečiai 
; nežaležninkus padarė savo įna-
' giu kovoje su katalikais. Ne-

zaležninkai yra paprasti pabal
dos be krislelio tikybinių bei. 
tautiškų idealą. Paskutiniai

/ . nemokšos, žmonių tvirkinto- 
5ai- -

, Kovoje prieš šitą nedorą, 
purviną gaivalą geriausiu ka
talikams įrankiu yra mūsą 
spauda. Reikia skleisti kata
likišką spaudą kuolabiausia.

r Per ją žmonės apsišyies ir be 
" . to dasižinos apie nezaležninką

’ ir kitokių gaivalą pavoją ir 
reikalą nuo ją saugotis.

šiame numeryje skaitytojai 
ras apie- pasibaisėtinus ųezalež- 
ninkų lėbavimus Lavrence ant 
kapinių. Tai pavyzdis baisaus 
nupuolimo žmonelių, pasidavu
sių nezaležninką intekmėn.

■ - Dabar matome, kaip išgvero 
socijalistų ir tautininkų spau
da, kuri remia tą gaivalą. O 
remia visi tautininkų Įaikraš- 
čiai, išskiriant kaip minėjome 
“Lietuvą.” Todėl lietuviai ka
talikai privalo šluotilaukanri
stis tuos šlamštus, Ipirie remia 
tuos pabaldas, tvirkinančius 
lietuvių liaudį ir darančius mū
sų tautai ne tik medžiaginę ir 
dorinę skriaudą, bet ir-dme- 
lę gėdą.

Tatai lietuviai katalikai bu
dėkite, skleiskite. katalikišką 
spaudą ir šluokite laukan vi
sus šlamštus* kurie susiteriioję 
su purvinais nezaležninkais.

►- ■v
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— BAETIMORIEČIAMS: 
DŽIAUGSMAS.

Girdėjome, jog p. Olšauskas, 
vienas gabiausiųjų Amerikos 
lietuvių vargonininkų ir chor- 

{ vedžią,- važiuoja Baltimorėm 
vargonininkauti vietoFUėtuvių 

' ' šv. Alfonso parapijoj, kur 
klebonauja gerb. kun. Lietuv
ninkas. Ponas Čižauskas yra 
netik pirmos klesos chorvedis, 
bet pats yra’ garsus solistas* 

. Be to jo Žmona yra pasižymė- 
’ ; • jusi dainininke. Tai Baltimo- 

. 1*0® lietuviai laimi du tūzu’ Te*; 
pasinaudoja Baltimoriečiai

- prakilniais ir talentingais dai
nininkais.

. Gerbiamiem čižauskam Ėn- 
\ fcrnm. kogeriausių^pasekmių 

darbuotis . tarpe Baltimorės 
/ lietimą..

/’ -

Aukokite į Tautos

WORCESTER, MASS.

Pabaiga vasarinės mokyklos.

Nedėlioję rugsėjo 1 d. šv. 
Kazimiero paravijos vasarinė 
mokykla ture jo -užbarsimo va
karą. Žmonių prisirinko apie 
600, svetainė taip buvo .prigrū
sta kad-daugumas turėjo sto
vėti lauke. ^Kiekvienas atėjo 
įdomaudamas pažiūrėti ką ber
naičiai ir mergaitės,išmoko per 
vasaros^ laiką. Mokykla bu
vo po priežiūra kleb.. kun. J, 
j. Jakaičio ir vikaro kūn. J. 
Čapliko. Nors išviso atėjo apie 
600 mokytis vienok mažesnių- 

dangi, mokyto jai buvo tildai 
trys, o antra nebuvo ^vietos 
kur mokyti. Mokykla buvo iš
dalinta į tris skyrius. ;Pirmą 
skyrių mokino p. V. c Bacevi
čius mokinys Šv, Laureno ko
legijos, antrą F. W. Strakaus- 
kas moksleivis So. Bostono, 
trecią kler. J< Navickas iš Bal
timore, Md., kuris programą ir 
vakarą vedė. Laike pertraukų 
mokytojai kalbėjai apie reika* 
lingumą mokslo ir naudą -kurį 
jis atneš ant mūsų augančios 
gentkartės. - Toliau sekė" prog
ramas, “Padėk Dieve” Se- 
niąuskiutė, Kundiotarieiūtė, 
Karsokiuiė, Nevulis, Pinkus, 
Nedzvaūskas. ; “Iš kares” 
M. Pauliukoniutė. Duetas ^Pa
sakyk mytiinas krašte” padai
navo sesers, Petr. ir Iz. Oriniu- 
tčs. “Našlaitė-” M. Basvins- 
kiutė. Drilius “Triukšmada
riai” šoko M. Grigaičiutė, M.- 
Kliorikaičiutėj M. Nevuliutė, 
Ad. ValentukeviČiute, Bir. Va- 
škeliavičiute. “Motuše” O. 
BendoraiČiutė. Šokia * ■Klum
pakojis” A. Tamošiuniūtė, K. 
Vaičaičiutč, O. Adomavičiūtė, 
Gen. Kasuliutė, .O.’Dručiųtė,. 
O. Rutkauskiutė. Lošųnas 
‘‘Mokykloje” Mokytojas Kaz^ 
Bartkus, Morkienė AL Mor- 
kūniutė, (paimti iš vakarinių 
kursų) Petruškienė, Peti Ori- 
mufėį Bėrnaieiai: V» Kereišis, 

i&ndzius, Buzara, Kondru- 
tariČiūs,; Pranskeričius, Mot* 
kūnas, A. šilaitė,' J* Bunevi- 

; čius. . Mergaitės: L. Čepukiu- 
tė, 0. Nevuliutė, M* Gudu- 
kiute, O. Zinkiųtė, O. ‘Tarno- 
šiuniute, A, Žemaitaičiūtė, O. 
Lišauskiutį M.-RidikeviČiutėy 
“Išeivių Daina” -t M. Tarno- 
šiuniutė. “ Svajotojui”; O* ’
/Barisiutė. “Kelionės Galas”

ŠeŠkėriČiutė. rtKri du štoslf 
—-■ Liesiuniutėj Kariauskiute,. 
Grinevičiūte, Žemaitaičiutę^ 
Lišauskiutė, Nastaravičiutė, 
BuneviČiutė. “Prie Gamtos” 
— J. Tautkevičius, "Duetas, 
BDream IValtz” piano Juk 
MitiSkėričintė, "sinuikos A1K ■ 
-JonaiČiutS. Data 
Lietuvoje ” Sesers Tamošiu-
niutės. ĮHlto, “Į Mano M \ 
nei**” — UuttaričiutA D*k- ' 
toro GfeJ

. r neužsileis. Mot. Są-ga nutarė 
_ organizuoti lietuvaites prie A-

A. L. R. K. Moterą Są-gos merikos Raudonojo. Kryžiaus, 
kuopoms. ty. turėti atskiras kuopas lie-

~ tuvių.
Daug, /labai daug lietuvią 

moterių paaukauja savo Ruo
šas valandas ir dirba A. B'. K. 
bet niekas apie tai nežino, ir 
mes Lietuvės savo vardo nie
kad nepakeisime. 
, Šios karės illaimėjimas daug 
priguli nuo moterių. Jau sų- 
niš milijonas Amerikos ka
riuomenės kariaują Francijoj, 
ateina žiema, reikia karei
viams šiltą drapanų,' k* a. van- 
čeką, “sveterių,” saiką, kepu
rių ir tt. \ -

Aprūpinimas tais daiktais 
priklauso nuo moterių, pasili
kusią namuose. Jeimesnepri- 
stątysime kareiviams reikalin
gų drapaną, tai jie nebus svei
ki. .. _ < - *

Mūsų lietuvės moterys yra. 
darbščios, reta katra nemoVJy . M 
ką mėgsti, arba Siūti. A. R. K? Va:taĘ?3?.s 
šaukiasi į mus, sušelpkime $ 
vargstančius ^kareivius, tuk- 
stančiąi ją lieka sužeistas, ko^ 
Fių mes jiemspašelpųsuteikia- 
me! AI R. K. šaukiasi į jau
nas. merginas, kad eitų moky
tis ant slaugotojų (nurses) bet, 
visos mes negalime eiti, tad 
nors prisidėkime kuom galime, 
darbais, kurios moką siąti, rei
kalingos yra siuvėjos, dėl Su
žeistą kareivių marškinių, kel
nių (pajamas), paklodžių, už
valkalų irdaug kitą daiktą.

Nekurtose vietose jau yra 
lietuvės susitvėrusios atskiras 
kuopas A. R. K. Ypač pavyz- 
dongai Coimeoticute, Waterbu- 
ryj, New Britainė, Hartforde.

Kad svetimtaučiams praneš
ti, kad. ir lietuvės dirba, mes 
turime žinoti "kiek kuopą bei 
skyrių yra susitvėrusią..

Kiekvieną mėnesį rašt. A 
R. K. privalo ‘pranešti kiek 
turi darbininkių kurios dirba 
prie A. R. . K.

Klek nuinezga / per, mėnesį 
pančėką, “sveterių” ir kito
kią daiktą.
„ Kiek siuvinių padaro diel 

kareivių., (k. K kelmą, marški- 
niųįr'tt., •’ .

Kiek siuvinių padarė dėl mo
terių, vaikų, kur sARK. glo
boja!

Kaiį) ir kiek kitokiu būdu 
prisidedą prie A; R. K! .

Kur jau yrą susitverusios A- 
B*/K kuopos^ mMonėšite^vi^- 
minčtua maustat® atsakyti, ir 
prisiųsti žemiau nurodytu ant- 

4,1 " * - F
turi pilną 
rto darbo 

.diios Įsuorganiiavlmo

PRANEŠIMAS

kuopoms.
Gerbiamos Šųjungietės! Į 

■taip trumpą laiką, • nespėjome 
sutvarkyti 4-to seimo protoko
lo, o neabejoju, kad visoms 
žįngeidu, kaip palikome .“Mo
terų Dirvą” 'Organas išleidi- 
nėt'pavesta Chicagoje ir Jąū

!- 
sį gal nespės Redakcijos komi- 
sija susitvarkyti,, nes kob iŠ 
So. Bostono neprisiųs senoji 
administracija antrašą ir kitų 
“M; D.” liekaną^fai negalėsi
me. pradėt ' išleidinėtu Tai-gi 
prašyčiau gerbiamųjų sąjun- 
’giečią dar biskį kantrybės, o 
esu tikra, jog į trumpą laiką 
susitvarkysime^. Dar meldžiu 
kuopą raštininkių, kad pertik
rintą narių antrašus, taip kad 
pastaraisiais laikais^ ne visos 
gaudavo organą, kitos yra ne
užsimokėję, tai . .paraginkite, 
arba pastebėkite, kad sulaiky
ti, laikraštį ir tą'padaryti įra
šau kuogreičiausiai, nes„ mūsą 
noras yra kąd kiekviena užsi
mokėjusiasąjungietę aplanky
tų “M. Dirva.”

Laikraščio reikalais, pakol 
kas kreipkitės į mane žemiau 
paduotu antrašą, o pimgiškais 
dalykais f rašt. p-lę Br. Skrip- 
kauskaitęj 5&15 Dibble Avė., 
Cleveland, Ohao^
- Kaslink Moterų Są-gos čar- 
terio, jamkalbėjau su advoka
tu ir pranešė, jog į trumpą lai
ką bus išimtas.

Kitus dalykus pranešipie per 
organą.

Pirm. Aug. Jakavičiutą 
1343 — 49-tli Avė., 
Cicero, EI.
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. KLESę KGVA. •
' Kiekvienam pažangesniam 
darbininkui, ypač ’LDS. nariui, 
beskaitant įvairių pakraipų lai
kraščius, ir gyvenime susidu- 
riant su įvairią pažiūrų darbi
ninkų miniomįsy taip-pat da
lyvaujant įvairių uniją reikalų 
svarstymuose irlvarkymuose, 
dažnai prisieina girdėti-ir var
toti žodžius: “ darbininkų lde- 
sa,” “klesų kova,” “kapita
listiškassurėdymas/’; “darbi
ninkų išnaudojimas; .“kovos 
taktika,” “darbininkų strate
gija” ir tiems panašius išsi
reiškimus, kurie visi turi tam 
tikrą apribuotą savo reikšmę- 
ir privalo būti vartojamais 
tam tikroje savo vietoje, ten, 
kur jų reikia. x

Taip ir turėtų būti bet ne vi
suomet taip esti. O dėlto esti, 
kad didžiuma diarbininkų nėra
Užtektinai apšipažinę su darbi
ninkiškais reikalais, su darbi
ninkų kovos būdais,, kovotoją 
srovią, skirtingumo ypatybė- 
mis, ir tiems panašiais daly*, darbas; pradėtos. Bet šį mene 
kais p juo labiau, su techniš
kais kovos dalykuose išsireiški- 
-m&is ir ką tie išsireiškimai iš- 
tikrųją reiškia.' _ ‘

Eilėje tam tikrą straipsne- 
lią bandysiu apie tuos dalykus 
bent kiek paaiškinti ir tikiuo
si,- kad tos “Darb.” skaityto
jams bus naudinga.

Darbininkų klesa.

Prie darbininkų/desos mes, 
krikščionys demokratai, pri- 
skaitome visus tuos, kurie iš 
savo darbo daro sau ir savo šei
mynai pragyvenimą..

Reiškia mūsą nuomone dar
bininku yra ir paprasčiausis 
juodo darbo darbininkas ir mo
kytojas, ir gydytojaSj ir raš
tininkas, ir laikraštininkas ir 
valdininkas, ir policistos, ir jū
reivis.. . vienu žodžiu visi kas 
tik dirba dėl to,; kad pasipel
nyti arba užsidirbti uždarbį —• 
algą iš kurios jisai daro sau su 
šeimyna pragyvenimą.
- Atimk nuo darbininko darbą 
ir jisai liekasi be nieko, jisai 
turi .mirt badu dėlto, kad dar
bas tai visas jo pragyvenimo 
šaltinis.

Kitaip būtą su kapitalistais, 
kurie minta is"savo sukrautų 
kapitalų, jie nedirbdami, gali 
dievaFžino kolei netik pragy
venti, bet ir lėbauti dėlto kad 
jie yra ne darbininkai, bet ka
pitalistai. Kaip matome tai 
darbininkų klesą sitdaro įvai
rią rūšių darbininkai ir darbi
ninkės kurie iš savo darbo 
uždarbio darosi sau su savo 
šeimynomis pragyvenimą.

. Visi daibininkai- sudaro
“darbininkų klesą.”

Visą žmoniją galima paskirs- 
tyti į luotas ir į klesas, bet 
labiausia skirtingumu.pasižy
mi dvi Įdėsi būtent: Kapitalis
tą ir darbininkų arba proleta- 
rū- ,. . •? 'v/ -

Tarp tų. dviejų klesų jau iš 
senų senovės ema didesnė ar 
mažesnė kova, kova už būvį.

Kapitalistai, turtuoliai, 
badaviai, stengiasi kodahgiau- 
sia darbininkus išnaudoti/ kad 
savo turtus dar Jabiaus padi
dinti,o darbininkai nori išsiko
voti didesnį uždarbį, trumpes- 

ir kitokta

LIETUVAITES ORGANI
ZUOKITE RAUDONO JO 

KRYŽIAUS KUOPAS.
Jau/praėjo savaitė, kaip bu

vo visų organizaciją, seimai 
Baltimorej, Md,, atvažiavo de
legatai bei delegatės su gražio
mis mintimis, su •tokiu entu
ziazmu, kad jei ir‘ ant toliau 
taip bus, tai tie Ąiūsą griižūs 
nutarimai nepasiliks vien tik 
nutarimais, bet bus vykdina- 
mį gyvenime. r .

. Svarbus klausimas buvo pa
keltas Fedetacijos Kongrese, 
organizavimas <fcLietuvią.Le-_ 
gijonų.” “"Lai nepasilieka tau 
vien tik klausimu, bet kogreV 
čiausiai būtų tveriami ^Inetm 
vių Le|pjonai,? nes ne viena® 
tūkstantis lietuvių tarnauja 
“Dėdei Bumui,” o ar vienas 
tūkstantis for bus šaukiama*!

Moterys manydamos tokį 
svarbą.darbą vyrą, beabejo

• A
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NORWOOD,MASS/ • 

Rašykite aiškiam 

“Darbininke” buvo. rašytą 
apie Jnivusį smalemėj streiką.- 
Aš ten nedirbu ir nežinau, kaip . 
ištikro buvo.’Bet ant kiek gir
dėjau, ir kaip skaičiau apie 
tai “Darbininke,” tai toji ži
nia nepilna. Girdėjau, jog prie 
Streiko visųlabiausia • kurstė 
Peša, kurs “Sandarai” rašąs • 
korespondencijas ir pasirašąs 
Zanavykas. Tai šitas sanda- 
riečių šulas/ būdamas šlavėju . 
ir išeinamųjų kambariu - valy- ’ . 
toju sukurstęs prie streiko, o 
pats nėjęs streikan. Ir dabar 
tik tyčiojasi iš - streikavusią 
darbininku. , Tokius žmones . 
reikia tuoj vesti prie gėdos 
stulpo. . ,. •

Apie streikus ir darbininku 
reikalus Teikia daug ir aiškiai 
pranešinėti. Blogai pasielgu
sius paskelbti * laikraščiuose* 
Juk to Rėžos pasielgimasj jei 
iŠtikro jis taip elgėsi, yra bai- . 
šiai.niekšiškas. ' '

. • .Norwoodietis.

RUMTORd/mE.
28 d./rugpj* persiskyrė ju 

šiuo pasauliu manu mylimas^ 
;stes danelis, įCr mėnesiu ir 9 ' 
dienu* £9 <L jmgpj* palaidotas* 

Tariu savo Širdingiausią A- 
Čiūtiems visiems, kurie prisi
dėjo prie palaidojimo, apdova- 
nojo gėlėmis, lankėsi ant šėr- 
meną ir palydėjo Į kapus. Vi* 
šiam* tiems

ImmL Krritooh.
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XDB. 39kuopa Iaikėmėnesi-
* lų gusirinki^ iugpj. 18 d. 

1918 m. Šis 8wrin£ima» bu
vo vieną* iš svarbiausių ir pa- 

.adrudš daug gyvumo minėtoj 
kuopoj. Nariai ateilankė be
veik visi ; dąvg svarbių užma
nymų apkalbėta ir nutarta pa
sidarbuoti dėl LDS. apskričio

> .iždo. Pasižadėjo visi nariai 
' riirhtr pagal išgalės. Nutartą 

išlaimejimo knygučių . par- 
. traukti 50 ir tt Skaitytas lai-

, Žkas nuo centro valdybos. Po
* svarstymo^nutąra aukoti i|

. kuopos iždo $5,00 dėl panaiki
nimo morgiČioZ PaękiauąTną- 
riai sukruto sujudo surengti 
viešą pasilinksminimą, pada- 
,vyt išvažiavimą aut . tyro oro. 
ištat jau kuris ir buvo rugpjū- 

„ <ho 25 d. ' Turėjo išvažiavimą 
ant fanuos R. Lapelio ir J.“Va- 
linčiaus ir tokioj gražioj vie- 
toj, kad negalima atsigerėti. 
Visi linksmiai žaidė, d daine
lės skambėti nenustojo. Labai 
malonu buvo kad ir gerb. kun. 
M. A. Panlcauskas-sykiu daly
vavo., Daug pasidarbavo šie 

""nariai: J. Juodis.ir šios p-lė§: 
- • M Baltušytė ir 0. Kaluckaite.

. Ačiū joms už puikų surengimą 
^Įrskagrius valgius ir gėrimus. 
^Wgi^jąujama daugiau tokių 

dienij!®W^ Lai gyvuoja L. 
D S. darbininkai.

> gebantis 39 -kuopos susirin- 
. kimas husYugsėjo 15 d. 1918 

m..Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje; tuojaus po sumos. Mel
džiameyisų ngrių būtinai pri-

• būti, Taip-gi užprašome nau
jus norinčius prisirašyti prie

Darbininkė.

PHILADELPHIA, PA.

„ Vyčių 3 kuopa turėjo dailų 
išvažiavimą. Diena pasitaikė 
puikįį visi buvo patenkinti. 
Dalyvavo kun. E’. Kemėšis, 
kurs aiškino apie šv. Kazimie
ro -vienuolyno naudingumų. 
Vyčiai tam dalykui suaukojo 

. ■ $33.30. - Paaiškino apie tvėri
mą lietuvių legijonų. Kun. I. 
Zimblis aiškino, apie Lietuvą ir 
josbūsiančią tvarką ;

Pipiras.

BEILADELPHIA, PA. 
^Socijalistai neatskiria žmogaus 

• A ... nuo kates.
* “Naujienų” No. 203 buvo

- ’ korespondencija apie tai, kaip 
^' - katinas apdraskė 7 metų vai-

kutį.- Prie to prirašoma, gir-
- di ar /klerikalų laikraščiai ne

išras, kad tas katinas buvęs be-
’ - • dievis ir prigulėjęs prie socija-. 

Estų. Pasirašo A. A. Garliaus-
- kas. ’ • , ■ - '

Katalikai turi daug sykių 
daugiau proto už' šOcijalištus ir 
tokių palyginimų* nedaro. O 
mat socijalistai neatskiria ka
tino nuo žmogaus. Jie sakosi 
nuo beždžionės paeiną, tai da
bar gal ims sakyti paeiną nuo 
katino. Kaslink to korespon- 
to Garliausko, tai tarpe žmo
nių girdėti' neužgesamų kalbų j 
kaip jis Baltimorėj 1905 m. 
rinko aukas revoliucijai ir kur 
tas aukas dėjo.

Mmeiltt “Keleivi*” turėtų ii- toriai vis bėgo ant drąao* iš- niai teturie tuo* itieto pertjt- 
_ _x! .v it taip įsidrąsino, kad nei Inu*, o me*&Btuytai Rymo K>-

savo rokų nevaliojo atlikt PaJtaHkai meduokime «uklaidin- 
tartma kitą kart perdaug neįri- 
dkąsint *

Vienu žodžiu sakant,' lieta- 
viai darbuojas^ tik tiek mum* 
beda, kmj mes neturim var
gonininko. Čiageram vargo- 
nininkui dirvą, paiki ir užmo- 
kestis geras. Tik,Žinoma mums 
tokio reiktų, kuris galėtų? ir 
valkus mokyti, - '

Kanadofl valdžia /dar neima 
į karą MetbnŠklių.

Vi^

' W18T LY»N, MJUJ8.

Darbu Dienoje Lynno lietu
viai buvo surengę apvaikŠčio- 
jimą tarnystes veUavog^tŠkabi- 
nimo. Ties lietuvių -svetaine 
buvo standas?A ku/benas gra- 
jino ir po tam kalbėtujai kalbė
jo. Ant vėliavos patėmijau 24 
žvaigždes^' vieną sužeistam ir 
žuvusiam.

Lygiai trečią valandą po pie- 
ti^Edonginąa^a^Aaą-pąl^e^ 
te publiką prie tvarkos, persta- 
tydamas p. Kaz. Drebą už pir
mininką, Tada benas sugraji- 
no Amerikos himną, o Marijos 
Vaikelių dr-jelės choras p. Sta- 
ševičiui iš Norwood ’o vadovau
jant, dainavo tą patį. Po tam 
Lynno majoras Walter r Cre* 
am^r patraukė už virvutės ir 
vėliava užplevėsavo ore. JTuoj 
majoras užėmė vietą kalbėtojo. 
Po jo kalbėjo miesto council- 
monai ir šiaip jau intekmihgi 
o lietuviams prielankūs pilie
čiai. Paskiausiai kalbėjo kon- 
grėsmonas Michael Phealan, 
Visi kalbėtojai išreiškė karštą 
užuojautą dėl lietuvių ir Lie
tuvos neprigulmybės. Baigiant 
tą iškilmę, vaikučiai vėl sudai
navo Amerikos himną ir lietu
vių himną Amerikonams sve
čiams labui patikt? lietuvių 
himnas. Po to buvo balius. 
Žmonių prisirinko pilna svetai
nė. Tas balius skyrėsi nuo 
daugelio lietuviškų balių tuo- 
mi, kadi nevartota svaiginant 
Šių gėrimų ir pertraukojė-vai- 

skai-^labai gražiai sudainavo 
kelioliką gražių lietuviškų dai
nelių. Už tai jiems pi A. Da- 
niprauskas - “pafundino” ice- 

; cream’o. Už šitų vaikų pasi
rodymą tai reikia padėkoti p. 
V. Štasėvieiui, Norwood’o var
gonininkui, kad -į tokį trumpą 
laiką taip puikiai vaikučius iš
lavino.

’. * • . J. B.

noti,kadjiasavo pasekėju* iš
mokino šmeižti ir meluota To
dėl bu tokių koreępondencijo; 
mia turi Wi atsargu*, ka< 
perdaugneįkliūta

Y Niekas jš Akron’o lietuvių 
[nežino privatinio bankieriaūs, 
nei parapijinės karčemos.

Mandi^

LDB. fil kuppos nariams.

LDS. 51 kuopa laikys savo 
susirinkimąrugsėjo 18 du sęre^ 
dus vakare 7:3(1 vaL.A Žitke
vičiaus galerijoj, 2205 St.»Clair 
AvąN. Ė. /Tai bussvarbus gų- 
sirinkimas, kokio nebuvo, nes 
kaip žinote LDS; 51 kuopą bu
vo pasiuntus delegatą į LDSL 
seiprią Tai delegatas laimin- 
gai sugrįžo su daug naujienų. 
Todėl visi maitinėkite pribūti, 

i nepamirškite atsivesti ir naujų 
narių. Pranešam gerb. nariams, 
kad f(Darbinihkąs?f mūsų .or
ganas virs. dienraščiu ir na
riams nebus pakeltos _ _ mokės- 
tys. Kaip dabar mokate 25c. 
taip ir mokėsite. . » ’ -

1 Kp. Rašt

" SIOUK CITY, IA;
*

Rugsėjo 1 du turėjome šv. 
Kazimiero parapijos pikniką 
ant savos žemės. Susirinko ga
na daug žmonių. Mūs prakil
nios gąspadinėlės prikepė gar
džių cukrainių, privirė pui
kaus alaus ir dailiai patarnavo 
svečiams. Daugiausia pasidar
bavo parapijos komitetas. Kle
bonas dėl pikniko prigaudė 1 
bušelį vėžių. . .

Rugpj. 2 *d. iškilmingai ap
vaikščiojome vestuves p. Anta
no Buloto ir p-lės Marės Kup- 
rioniutes. Vinčiavojo, pamok
slą pasakė it palaimino vieti
nis klebonas kun. J. Olechnavy- 
čiūs. Buvo pavyzdingos ves
tuves. Surinkta dėl naujų var
gonų $34.00. ' ■

Paaukavo sekančiai:
Kun. J. Olechnavyčius $5,00, 

Klemensas Stasiūnas $4.00, An
tanas Bulota $2.00 Mykolas 
Čeponis $2.50, Baltr. Čeponis, 
Petras Leskauskas ir Bariukas 
po. $2%00. '

Po $1.00:. Ad. Petronis, Al. 
Norgila, Genovaitė Stukionis, 
Julė Tarnas, Jonas Šaltenis, O- 
na Papieviūtė, Ant. Kuprionis, 
Jurgis Kaušas, Jonas Miškeliū- 
nas, Br. Stakioniutėį Juozas 
Prakaitis, Emilija Petronienė, 
Jonas Danilavičius, Emilė Ta
rnas. Viso $34.

Peštukas.

y*:

RugsėjuB& 3kuopą
turėjo susirinkingą, kurį atidar- 
rt pirm. X Juvo
susirinkęs pUBČtima vyčių bū- 
reds. Nutarta lMmgti pamo
kas pąnedėlių ir ketvergų va- 
karaią Mokytojais p-lė K. 
Butkiutė, pasižymėjus Veikė
ja, Delegatas p* X Miliauskas, 
buvęs delegatį vyčių seime, 
išdavė raportą Daug pasako
jo apie clevelanęliečius, labai 
iŠgyrė- tęnykščią vyčių kuopą 
kuri puikiai prie seimo prisi- 
ruoŠė*. Aiškina apie Cleve- 
landovyčių saunų veikimą "ir 
sakė, jog jie gali būti pavyz-A 
džiu kitų* kolonijų vyčiams* 
So'to svarstyta grynai kttopoą 
reikalai. .

■ Phdadelphijoj. nemąžai ve> 
ikĮamar-yrą^so^ą-veiSmų-^ 
atsitikimų. Tik kaž-kodel 
viskas neatsispindi mūsų kata
likiškuose laikraščiuose. Ga
besnieji rašy tojaiprivaloapie 
tai pasirūpinti.
~ Čionąitinė vyčių kuopa uo
liai darbuojasit Per vasarą, 
kad tarpe mus veikė gerb. klie
rikas J. Valančiūnas, tai iš tik
ro buvo didelis veikimas. Bu
vo surengta eilė vakarų, ku
kiuose klerikas Valąnčiūnas 
kalbėdavo, ragindavo jaunimą 
prie apšvietos, prigulėti prie 
vyčių, ^jsai yra nenuilstan
tis veikėjas, uolus jaunimo ža
dintojas. Jo visos vakacijos 
buvo užimtos tokiu uoliu dar
bu: Kas vakaras susikviesda- 
vo jaunimą, davinėjo geras 
pamokas, žaidė su jais, „mo
kino padorių žaislų ir tt; Gi ne- 
dėliomis tai važiuodavo į pik
nikus su jaunimu ir ten buvo 
visame kame vadu. , Dabar 
jau jiš išvažiavo-atgfd semina- 
rijon, palikdamas tarpe mūs 
gerą atmintį. \ . . ■_

Žvirblio Kūmutė.
k.

. WESTFIELD, MASS.

Lietuvių judėjimas čia ma
žas, veikė jų nedaug. Teisybė 
ir lietuvių čia nedaug tėra, bet 
įsi judinę daug gero galėtų pa
daryti., - \ *

Čia yra Šv; Kazimiero dr-ja, 
vyčių kuopa, LRKS. kuopa ir 
Tautos Fondo skyrius. Visos 
yra^katalikiškoS'ir veikdamos.
Vienybėj , ir, sutarime daug nu
veiktų- Bet yra bisai kitaip 
viena kitai uori pakenkti. Štai 
vyčių 30 kuopa rugpj. 13 d. 
rengė šokius lietuvių salėj, tai 
yra šv. Kazimiero dr-jOs salė. 
Kada plakatai ir tikietai buvo 
gatavi, tai . dasižinota, kad sa
lės negaus. Vyčiai nenuleido 
rankų. Pasisamdė čekų-salę ir 
turėjo pramogą Žinoma netu
rėjo tokio pasisekimo, kaip 
kad būt turėję, jei nebūtų buvę 
minėtos kliūties.

Rugpj. 23 d. vienas lietuvis 
tapo suareštuotas už komų 
vogimą. Pasodintas pusmečiui 
kalėjimhn. \ Tasai vagišius iš 
didelio girtuokliavimo nustojo 
dirbti ir tuomet sumanė vog
ti.1 . -- s- _

Dalis jaunimo eina Jblogaiš 
keliais. Taip daro ypač mer
ginos. Vietoj stoti prie nau
dingo darbo, tai žiūrėk eina su 
kokiais paliokais,, italijonais, 
TUškiaišir per nakris ttankos. 
Žinomą ne visos taip daro. Yra 
protingų padorių mergelių. Bet 
abetaai imant tai westfįėldie- 
čiąi turi sujusti, .ndredami su- 
silyginti su geresnėmis koloni
jomis. Laikraščiuose Skaitome, 
kad tūlose kolonijose, kur nei 
parapijos, nėra,- daugiau, vei
kiama, negu pas mus. Pavyz
dys yrą Hudson, Mase.' O ką 
jau šnekėti apie tokį Athplį. 

; ' - Alaz.

radt WAfc&AwnrG8 
STAMPS. .

Dabartim k*įr Europoj* pUpai 
parodė ant kiek apkainnojama 
sveikata kareįrio. Kiekvieną dis- [ 
n* laikraščiai praneša api® sufeis- 
tuoaituk j

Mes iš savo pusB turime IŠpildy- ~ 
ti. tavo priedermes ir pasiusti vis
ką k| galima pagelbėti artimiau- 
riėW k^iv^ojfe ; ‘

" Geri&titai daiktu dėT padtnita i 
mn ^vo diaughidrarėįvijcj^ puri*' __
rodo skrynute JHnomų 'Vitais *£*uulyj*aatai^nįųPattolą, ktt* 
rios išvalo kraują ir vidurius ir užlaiko jo valgius sveiku* ir nor
malius. Kuo^et akaųįąąaįvą neturi Apetito ir.ridųriai užkietė
ję reikia suvalgyti 3 saldainius Partola pirm gulsiant, kad ant 
rytojaus atsikėlus vięškai'ivėikū, naujužmogumi./ 

.. Parioią kainuoja o Šeštos skryjiutės dėl pasiūlijimo žmb< 
rąėms. me*^^ Wūnčiame ūš $5.Q0r\

• Partola už gerą atsižymėjimą gavo auksinius medalius Pasau
linėse Parodose, *

i Kiekvieriįnie lietuvių name turėtų rastis Partola. 
j Užsisakykite šiandiena. ;

DYKAI!
^Siunčiamedailiąirnaudingjį dovaną kartu su Partolos 

ijimt j . _ _____ ’ •
— , APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., . ' New York, N. Y.Dpt. L. 3
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yraVARGONL
NINKAS, koris taįpoB-gi at
liktų- zakristijono darbą. Alga 
bos suteikiama suligmųzikalių 
vargonininką pajėgų. "

irkaipilgai vargonininkavimo 
mokinęsis.

:' Rev. C. Vasiliauskas,
’ft a Box 82, Westfield, Mass.
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; Paieškau sesers Uršulės Aš* 
megaitės po'vyru ApšiegienČs t. 
paeina iš Panemunėlio pat*., Za
rasų pav., Kauno gub., Maldai- 
;kiški# vienkiemio. Girdėjau, 
kad gyvena netoli Bostono. At* 
siŠnukite: Pvt. Charles Asme- 
go, Co. C 73. U. S. Inf. Cainp 
Devens, Mass. Arba: Juozas 
šakalis, 8 Moore St, Cambrid- 
ge, Mass. '

_ REIKALINGA
- Moterų ar merginų virš16 
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.

c.

i.

jį.

meseniai atvykusieji su prakal-saulio demokratiją ir paverg- 
bomis, nieko nepagelbejo ir jo j tųjų tautų liuosybę. 
neišjudino iš miego. -Matyti,, 
kad nelabai sekasi tautinin
kams., Ir, jeigu nekurie ne- 
susiprątusioji katalikai nepri
gulėta ir jo neremtų savo au
komis, tai seniai būtų jam bu- 
Vę.“reąuiem” atgiedota. .Vie
nok, mes, iš savo pusės, ne- 
pavydžiame jam gyvuoti. Te
gyvuoja. Aš tik pastebiu tą, 
jog kaip visur, taip ir čia tau
tininkai snaudžia ir aukų šyk
štauja. /

Katalikų T. F. 116 skyriaus 
susirinkimas ir duosnuinas.

Rugsėjo 1 d. tuojaus po su
mai šv. Antanę iš Pa-dvos pa
rapijos salėje buyo mėnesinis 
Tautos Fondo 116 skyriaus su
sirinkimas. Kadangi buvęs iž- 
dininkas p. Jonas Navakas išr 
važiavo" Į SeattĮę, Cąlif., tai-gi 
jo vieton tapo vienbalsiai iš - 
rinktas p. Ignas Pužauskis, uo
lus veikėjas įr duosnus aukoto
jas Tėvynės reikalams. Tame 
susirinkime prisirašė astuoni 
nauji nariai, -.Tautininkai tai 
išgirdę gali net pražilti. Tiek 
lo.' () po nekuriu apsvarstymų 
tapo įteikta $26.00 "mėnesinių 
mokesčių gerb. kun. 'X Tąmo- 
Iįūnuj, T. F. 116 skyriaus ras- 
finiiiM pggiųsfi T. F. Centro' 
iždininkui p. B.; Vaišnorai. Iš 
viso ko matyti, kad katalikai 
puikiai veikia ir parodo sava 
duosumą, kaip Tautos reika
lams, ; taip ir nukentėjusiėms 
nuo karės savo viengenčiams. 
Tad-gi, bravo 1 Neliaukite ir 
tolinus panašiai darbuotes, o 
Augščiausis' palaimins prakil
nųjį jūsų darbą ”

J
Vietos Lietuvių Kareivių GIo- 

bojimo Komitetas.

Kaip teko patėmyti iš ang
liškų laikraščių: “The World- 
-Herald” ir “The Omaha Bee,’ 
tai pasirodo, kad rūgs. 1 d. 
vakare įžymesniųjų (ptomi- 
nent) vietos lietuvių skaičius 
buvo susirinkęs šv. Antano iš 
Padvės parapijos klebonijoje ir 
po gan svarbių apsvarstymų 
tapo sutvertas “Vietos Lietu
vių Kareivių Globojimo Komi
tetas,” kurs susidedu iš sekan
čių asmenų: adv. Juozas P. 
Uvick (Junevičius), pirmi
ninkas; kun. A. Tamoiiūnas, — 
raštininkas; Ona Žalpienė, . 
vice-pirmįninkas; Antanas S. 
Poškus, knygius; Izabelė 
Zigmuntaitė, — kiE^imhkėfAn- 
tanas. Akronis, -— trustisas. Jų 
tai tikslas bus rūpinties vien 
tik vietos lietuviais kareiviais, 
kujių 85 išėjo Dėdei Šamui 
tarnauti ir"sulyg išgalės. išrin- 
ktasis komitetas darbuosis į- 
vąirių laikrašiąų, knygų* ir rei
kalingų rtBtaieūį siuntinėjimu 
mūsiškiams jaunuoliams ka- 

t reiviams. Tai pagirtina4 Bet 
fvisko dar nęžiųome; vienok, 

tikimės, kad vėliaus išgirsite 
ir plačiaus dažiuosirne apie ta 
komiteto yeilriną kurs, be 
abejonės, daug naudo* ir dva
siško sustiprinimo suteik* mū-

Aks-Ar-Ben’ietis.

ATSKAITA LIETUVIŲ DIE- 
, NOS KOMITETO.

Įvykusios 4 d. liepos, 1918 m. 
Valiey View Parke, Pa.

INEIGOS:

Prie vartų nuo įžangos į
parką .

Nuo .standų Nr. 1,
2.
3.
4.
• •
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.$717.53 

. .383.44 
.. 597.15 
. 4 289.08 
.. 197.95 
..168.75 
. .408.35 
.. 135.34
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” ratų .
” šokių
Jf Merry-go-round

/ ” Vėliąvukų pardavi- 
ug*jitho •- »** * «••• • • * 
” Paliudijimų ... t .

: }- Aukų iŠ Seranton . 
” Čekruimio 
„įvairių

• 4.

*•••*' r

»

«

75.45
200
12.50-
3.00 
.60

Paieškau Pranciškaus Mikšio, 
Kauno gub., Šiaulėnų parap., 
Vamionių sodž. Daugelis metą 
neturiu žinią, būsiu labai dėkin
gas jeigu kas praneš apie jį. Ad
resas mano:

Rev. Dominikas Mikšys, 
4557 So, Wood St., Chicago, III.

(101)
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Paieškau savo moters Rožės ir ■■ 
2 sūnų Vinco ir Antano Kazlaus
kų. Prieš karę ,gy vežto Lietuvoje 
Vilniaus gub., Trakų pav,, Puzo- 
nių kaime. Taip-gi motinos Ma
rės Suvalkų gub., Marijampolės 
pav. Jeigu kas žino kur jie da: . 
bar randasi, malonėkite man pra- 
nešti Šiuo adresui

. Juozas Kazlauskas, 
31 Lathrop *st., Brighton, Mass.

(101) ' ’

■»

.$3014.64

P. R.
f

Viso ....

IŠLAIDOS:
7

Brown už ice 
cream ... . ................   .$315.00

Speriing Tobacco Co.,
cigarai ir tt. ................242.86

J. M. Yėager ^cones ir .
sirupą ... ........ .220.00

Leo Sheporaitis už soda 179.90 
Labuty Bros. fruktai.. .112.50 
Georgetown Mercantile

Co., mėsą ir tt....... 
Kolbs Bakery-duona 
P: Greblikui pienas.. 
Fred Cray ledas 
Jos. Yeager . 
W-B Stationery & paper

Co., wax pąper . ...............1.20
P. Sobers matehes ir tt. .60 
National Ticket Co., ti-\ \

kietai .... .... ............^00
Pittston Gazette plaka

tai .... .... .... .... 32.00 
T. {Šeimini už įvairius 
/ spaudos darbus ......47.50 
Apgarsinimas laikraštyj 3.50 
McAndreAV orkestrai... .112.00 
Už pianą ................... /.... .3.00
Fitch, varganą . ...n.:.. 5.00 
Veliavukės (lietuviškos) 400.00 
Heath & Co., (Anierik.

veJiavukės)' ................. ..57.15
W-B. S. & P. Co., (Ame

rikoniškos veliavukės) . 26.55 
Vėliavos didi ir k. ____ _ .11.25'
MuzikaliŠkn kom. išlai-

jde's .............29*98 
Automobiliai ^... ..... .3,5.00 
Nutepimas “sign” .... * .15.00 
W-B. Regūlia Fąctory 
. ženklai • • ■ *. -10.60
P. KizeviČiui už darbą 11-00 
Virėjoms už darbą ..... .7.00 
Raštine «*... «».». . >». . .15.25 
Telegramos .. .... . t.. X 
Komiteto išlaidos •. . .\13.< 
Tautoj Fondui (B. Vaiš- /

noro Čekis). *.. -. - ,472*54 
American Red Cross. *, .472.54

Viso. ,.,..... .$3014.64
Penktosios Lietuvių Dienos 

Komitetas: -
B. Gto&vtetas, pirųtfninkas 
T. fteimi*, r^tmijdęas. 
V, GudMri*; .i^tainkasv 

pirkta 
ui $483.70; o parduota tik ui 
$75.45; dar lieka komiteto ran* 

viltavukų verto*

Aš Petronė Miekevioiute-Žibai- 
tiene iš-Paselių kaimo, Seredžiaus 
vai, ir parapijos, Kauno gub., ieš-' 
kau giminių ir pažįstamų. Maol- 
nSkite atsišaukti Šiuo adresu:

Petronė Cibaitienė,
236 Jefferson st, h Newark, N. X

Aš JUOZAS ŠEGŽDA paieškau 
savo sesers Petronės TetraitykSs 
(vienos motinos, ne vieno tėvo, 
Kauno gub., Raseinių pav., Bata
kių parap., Vaišvilų sodžiaus. Ji“ 
kadaise gyveno Chicagoje, UI. 
Ji pati, ar kas ją pažįsta, malo
nės pranešti man,kur ji gyvena. 
Štai mano adresas: ‘

JUOZAS ŠEGŽDA, 
405 Derien st., Philadelphia, Pa.

WORC_ESTEE,MASS.

Man atvykus į TYoieęster’į 
1908 metais-čia lietuviaį dar 
snaudė visoje to žodžio pras
mėje. Daugelis vietinių lietu
vių buvo labai geri girtuokliai. 
1913 metais pribuvus gerbkun. 
Jakaičiui visas veikimas paki
lo, Jisai smarkiai pasidarba
vo Blaivybės dirvoje. Dabar 
jau maža galima rasti žmonių, 
kurie susitarę keletas šeimynų 
pasiima su savim svaiginančių 
gėrimų ir traukia šventą dieną 
kur į slaptas vietas ir toliai ge
ria kol ant kojų nepastovi. Lai
kas jau ii tiems susiprasti — 
be šitos Blaivybes •» pasisekimo 
visame matome darbštumą mū
siškių veikėjų. Nekalbant jau 
apie pašelpineš draugijas mes 
čia randame visas idealių or
ganizacijų kuopas. Sulyginus 
dabar Worcesterio ’ lietuvių 
veikimą su kitomis kolonijo
mis, mes aiškiai matysime, kad 
Šitoji vieta užima vieną iš pir
mutinių visose Suv. Valstijose.

M. &

..88.97 

. .35.55 

. .10.95 

./.4.00
.. .2.50

• • ♦

*
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AMONTREAL, CANADA..

Atvėsus kiek orui, pasibaigė 
piknikai. Po to, tuoj prasidė
jo pramogos. Pirma pramoga 
buvo 25 d. rugpj. pobažnytinė- 
je «alėje nąudai parapijos. 
Koncertą surengė lietuvių. R. 
Kat. Vienybė. (Mat nuo dienos 
pagerbimo mūsų klebono, ku
rioje dalyvavo visos katalikiš
kos dr-jos išrinkdamos po dū 
atstovu kviečiant klebonui, lai
to savo susirinkimus ir dabar, 

* 

ir darbuojasi dėl visų lietuvių 
abo. Tai-gi tie atstovai ir va

dinasi Lietuvių R.K. Vienybė). 
Programas buvo gana įvairus, 
o labiausiai atsižymėjo veika- 
ėlyjė “Senukas ir giltinė.” 

Senuko rolę atliko M. Zintelis, 
o Giltinės — P. Samuelis. Taip
gi pagirtinai atliko ir “Dvi se
sutės” —- Kaminskiųtė ir Bo- 
jinukė. Vakaras nusisekė ir 
Įęlno buvo apie 19 doi. Kaip 
girdėt, ta pati Vienybė ir vėi 
pradėjo ruoštis prie ldto vaka
ro dsel parapijos naudos. Pa
girtinas darbas

1 d, rugsėjo buvo balius su 
šokiais pašelpines Šv. Onos <ir- 
jos. Mat su šokiais balius da- 
jar draugi jos nelabai daro, vis
kam pabrangus mažai, naudos 
atneša, tai-gi balius dabar be
veik bus metai kaip nebuvo ųž 
;ai jaunieji smarkiai ruošėsi į 
;ą balių, Nekurios merginos 
savo plaukučius subatos vaka
re susigarbimavę apleido ir pa
maldas,^ kad ankščiau plauke
lius išleidus neišsitiestų.. Kaip 
balius nusisekė tiek to, tilt tu
riu pasakytų kad teatras” 
“Knarkia,paliepus/ nenusise
kė.Mat balta* buvdvšale lietu- 
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Dr. J.H. Staknevičius
284 Lafayette St., Kamp. “ 

Ofiso valandos:
SM1 arrc
-2-4 PO PIETŲ

IH S-8 VAKARE

i

"rAKRON,OHIO.

Lietuvių parapija, rugpj. 3T 
d. pabaigė bazarą Pelno davė 
apie šimtą dol. Žmonių nepęr- 
daugiausia atsilankė. Mat Ak- 

■ Ton’o lietuviai nėra prie tokių 
: dalykų įpratę. Ant toliau tikim 

, _ bažaras bus pasekmingesnis. 
Ant užbaigos bazaro šv. Stanis
lovo dr-jos choras po vadovys
tę p. M. Danauskio sudainavo 
porą dainelių, svečiams labai 
patiko choras. Dabar puikiai 

^pradėjo, organizuotis lietuvių
■ ■ benas. - •

Mūsų mieste cicilikai visai 
jau iš proto išsikraustė. O kaip 
bepročiai, tai pradėjo per akis 
meluoti, būk’ parapija užlaL 
"kauti nuosavą karčemą ir esąs 
koksai ten privatinis baiikie- 
rlus, kurs imųs žmonių piri- 
gus. Jie tų savo melagystę ap- 

z ItK«lemo” Nr. 33. Ir kaip 
girdėties, taikorespondencija 
tilpusi “Keleivyje,“ yra^ver- 
3iama anglų kalbon ir ketina
ma keleivininkams už paknr-
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Jeffersonst, 
NEWARK, n j. 
Telefono 9268
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LEWIST0N, ME.

Nesiduokite suklaidinti. .. — ■ -
Iš laikraščių jau ,žinojome, 

jog Mickus geną laUk iš savo, 
parapijos bambizą Petrošių 
Dabar jis' čion atsibeldė. Iš
metė plakatus, jog. rugsėjo 8 d. 
būsią pamaldos;

L Leivistono lietuvi&i katalikai 
privalo visi žinoti, jog tasai 
Petrošius hera jokiu B. K. Ini- 
nigu. Jis yra toks bambizas, 
kaip Mickus ir kiti jiems pana
šūs, kurie trankosi pof įvairias 
lietuvių kMomjąą

kaakovtrta*.

OMAHA,NEBR.
- Tautininkų h.G. ir N. F, 

, Silpni gjhltaia.
dar nuo ęeniaųs gyvuo

ja tautininkų D, & ir & pį Bet 
- kol kaspasirodo, kad jis, kaip 

Būkite atsargas ir pirmiaus buvo, taip ir dabar

*

w ko varta*. parilielta iHnrrikluiki Nei Dn nikiam* jaunuoliam* k*rei-
VtoQJd*cteiHWirtaim^ ui

.'-r;;

AKINI# KRAVTUVfi
Prirenka ir sutaiso akinius ge

riausia tik pas registruotus opto- 
metristus - : ~ ,

Jamss Conroy ir Jęseph Ecker 
'Reikale visuomet kreipkitės pas 

juos. .

Krautuvės adresas: 135
Wwt Jflrtftfy JHmi JKw Jrirjc 
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LIETUVIS FOTOGRAIAB 
Ar tari savo dMriį pavtifcriąJ 

Jrigana,tai
Patelk fe BMitnrtc m, taata» LmaK te tim M ar* 
mukai padaryta pavaiMa riaat 
doyaaah

Taipgi nortetkiMokytiMto am- 
toįdTatailaaktl:
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YietinCs tintos.
. REGUtnŪOUl VYRU 

TARP 18 IR 45.
(OftotoUs priJDeiimas)

Tolų dienų, kuri bus nn- 
skirta bėgije 'sekančių dviejų 
aavaičnr kiekvienas-vyrų* Su
vienytose Valstijose, kurs bus 
pasiekęs 18-tų savo gimimo 
dienų ir nesulaikęs dar 4^-tos 
gimimo dienos vy*
rus kurie jau užsiregistravę; if 
kurie jau yra Suv. Valstijų Ar* 
mijoj,( laivyne arba jurininkų 
korpuse) privalo registruotis 
lokaliame drafto boarde kurio 
teritorijoj jis gyvena. Rėgis- 

_ traeijos vietos/bus atdaros Re
gistravimo dienoj kiekviena
me balsavttmrprecinkte kiek
vieno miesto ir miestelio Ma- 

. ssachusetts Valstijoj nuo 7 vai.
«iŠ ryto iki 9 vai. vak.

, Kiekvięn&s registrantas pri
valo susirasti ir registruotis 
prideramoj jam vietoje, noris 
jei jis toji nuo namųrRegistra- 

- ■ vimo dienoj, tai jis gali eiti į
. (artnniausį lokali boardų prr- 

t /pildyti savo registravimo kor
telę ir pasiųsti jų pats į savo 

. naminį lokalį boardų tokiu lai
ku, kad Ji būt gauta. Regis- 

> travimo Dienoj.
Prezidentas netrukus nu- 

skirs datų registravimosi loka 
rle proklemaęfja ir kiekvienas 
registrantas privalo tėmyti lai
kraščiuose Registravimo die
nos paskelbimų.

Nesiregistravimas yra prasi- 
, - žengimas prieš Suv. Valstijas 

ir už tai gali būti skaudi baus
mė. ‘

*

Red. prierašas. Siame val
diškame pranešime sakomą, i 

. jog. prezidentas registracijos [ 
dienų nuskirs. Dabar visi ži
nome, jog ji jau nuskirta ir. bus 
ketverge, rugsėjo 12 d. *Mat, 
kai tas pranešimas buvo rašo
mas, tai registracijos diena 
Nebuvo dar nuskirta.

Devoną, kur aplankėlietuvius 
kareivius apri£hk$ fci^Dar- 
bininko” redakciją^ 
tracijų ir knygynų. Papasa
kojo apiekareiviua it atvežė 
Bostoniečiams daug laką dienų; 
nuo jų.

LENKŲ REZOLIUCUA 
z AME TAUTAS. fr

Koktotuoja lietuviams. ,

Reaoliuci ja lenkų seimo 
roite priimta:
- “Lenkija nori laisvės ir jų 
turi gauti* Lenkija nori lais
vės. ne vien sau bet in visoms 
paver^oms^pri^ianstoms tau* 
toms.' Trokšta jinai laisvės 
Čecham8, \ Slovakams, išblaš
kytiems Jugo-slavams, nu
skriaustai Rumunijai,- savo se
selei Lietuvai, su kuria gyvens 
meilėje ir santarvėje.”

BUSIRlNKnUI^
fiv. Petro Bažnytinio Choro 

susirinkimas bus rugsėjo 11 d. 
seredojė 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai būtinai pribūkite. 
Svarbu.

laikomas; 13vd* rugsėjo, penk
tadienyje vakare, 190 New 
York avė. Lietuvių svetainėje. 
PnuOės7 vai*.

- h,
-Šis susirinkimas bus svar- 

Liausis už, visus kitus susirin
kimus kokįus kada turėjo, 
įnee atstovai pasakys ką jie nu
tarė ant 3-Čiojo , LD& Seimo 
■drauge su kitįkolonijų atsto
vais. Žodžiu aakant, išgirrite 
uūfo savo brolių liatiivių U kitu 
kolonijų Žinių kaip jie darbuo- 
jasi del Lietuvos labo ii lietu
vių darbininkų geroves. Tai
gi gerbiamieji nariai14-os kp. 
malonėsite atsilankyti kas tik i 
gyvas ant šio susirinkimo. Tu-j 
rime ir daugiau svarbių reikalų ! 
apkalbėti ir taip mėnesinę i 
mokesti užsimokėti. Atriveeki- Į 
t«ir naujųiiarių priellDS. Be
je nepamirikit atsinešt amuni
cijos “Darbininko” morgičiaus 
bombarduoti*

; A. Stot, fin* raM*
‘ ; '* - ■»

«

V«B*wo leidimo “Mite
H$’l.MMr«p»n«lin*ma “DarbinMte.” .

NMIVELVOKITE 8ū VMAKYMAI8!
> ' ■ ■ . - ■ . ■ ■ ’• ' ~ '

MM
* - periant dabiur ' ' * ■
Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais 

$1.25, o skūros apdaraiVauksiniais p&raiais ir auk
suotais kraštais $2.00. Vėliaus, jos kaina gali pa- j,; 

■IriltL '• ” ' 1
Papasakokįe savo draugams, .prieteliams apie ! 

tų knygų & paragink užsisakyti. ■, ; ;
Užsisakydami siųskite ir pinigus lino adresu: ; 

■. *' “naimTifnfrAflL“ g <
241^W. Broadway, ' So. Boaton, Mam. •;

ImssssasssasBssaaaaiMaeeteęaaaaa——asta tessetf ae
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A. L. R. K. Pilu. Blaivinin
kų 49 kp. susirinkimas bus ket
verge. rugsėjo 12 d. 7:30 vai. 
vakare bažnytinėje salėje. Vi- 

•*“ si nariai pribūkite. Delegatai 
išduos iš Svirno raportų ir ki
ti svarbūs reikalai.

Valdyba. 

CAMBRIDGE, MASS.
LDS; 8 kp. susirinkimas bus 

rugsėjo 10 d. utarninko vaka
re 7:30. Šis susirinkimas -svar
bus, nes delegatai išduos ra
portus iš atsibuvusio seimo. 
Visi nariai’ meldžiami būtinai 
atsilankyti ir atsivesti naujų 
prisirašymui.

Valdyba.

ti svarbas reikalai.

' TEMIMGIAU8IA IR GN- 
! BLAUSIA UETOVIBKA

APTIKKA.
r > ' f ■ •

į Sutaisau zeeėptiū «n
* džtouria atidai orittttrint, ar j 
; tto receptai Lietnvoe S
'riko* daktarų* ‘T*i vitiiatL' :

BriuvNk* aptiek* Butone
[ ir ’ ’ Maaeaehuaetta Yalatijoj. ! 
! Gyduriių galit gaut, kdtioa i 
! tik pasaulyj yra vartojamos. ! 
į! Galit reikalaut per laĖkua, o i 
i ai pririųriu per ezpresą. ’

K. MDLAU8KAS
’ , ■ V |

Aptiekoriui ir Savininkaa
Tol So. Boston 21014 ir 21013. ; 

; 226 Broadway, kampai U St, J 
į. BOTOJI BO8TQN, MA88. : j

GRYNAI VILNONIAI 
» SVETERIAI. 
S padaromi ant užsajpmb. 
a Leisk man ųnimti mierą ir. 
J Jūs galėsite pasiimti tik tuo- 
a met, kuomet Jums prireiks, 
į Mūsų darbo sveteriai ne- 
» žiojasi ilgai ir. visuomet atro- 
J db gerai. 
p Paklauskite draugų, kurie 
$ nešioja juos ir kad gauti J 

Į bent vienų Meesters Charles įį 
i Sweater’s ant išmėginimo, 
i CHARLES EVANS JR 
; 167 Hillside Ave., *
į Needham Hright, Mass.
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. DRAUGAI IR JJRAUGtS!

Skaitykite ir platinkite

" “MOKSLEIVĮ”
v

. LIET. RYMO. KAT. MOKSLEIVIŲ SUSTV.

ORGANĄ'
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VIENU CENTU PABRANGS 
CUKRUS.

Netrukus, pabrangs cukrus. 
Reikės mokėti vienu centu ant 
svaro daugiau.

a

. Buvo kareivis Karosas. Pe
reitų subatų buvo atvykęs p. 
Jonas E. Karosas, buvęs “ Dar
bininko” redaktorius, iš Camp 
Devens. Tų dienų ir daugiau 
lietuvių kareivių, buvusių So. 
Bostoniečių buvo atsilankę. 
Buvo ir Zigmas Tamošiūnas, 
buvęs Cambridgie’ietis.^ P-as 
Karosas labai gerame ūpe. Ap
lankė daugelį So. Bostoniečių, 
tarpe kurių jis buvo labai po- 
pulefiškas?Tai Karosas nema
to vargo, kad toks linksmas, ’ ’ 
sakė So. Bostėniečiai, 
čiusieji.

*“"■» 't

jį ma-
Kuomet Karosas iš

važiavo kariuomenėn, tai So. 
Bostono cicilikai ir sandarie- 
čiai leido apie jį visokiausių 
niekšiškų paskalų. Dabar So. 
Bostono katalikai pamatė, kaip 
be pamato buvo tos paskalos 
ir pamatė, jog mūsų priešinin- 
'kų paskaloms nereikia niekuo
met tikėti.

PEIKIA MEDŽIOKLĘ ANT 
SLACKERIŲ. X 

Suv. Valstijų senate buvo 
pasakytos aštrios prakalbos pa
smerkiančios „medžioklę ant. 
slačkerių New Yorker Mat ta 
medžioklė buvo gan žiauri. Bu
vo suareštuota apie 60.000 vy
rų, iš kurių vargu vienas nuo
šimtis atsiras slačkerių. Buvo 
areštuojami vyrai, besivędan- 
deji merginas į teatrus. To
riu būdu daug vyrų užkabinta 
be reikalo. Senatorius Cham- 
jerlain sakė, jog tokia me
džioklė nelegalė. Kiti sakė, 
įog pasieigtaptaip, kaip auto

kratiškoj šalyje.

Dabar laikas pirkti naujai 
išleistų maldaknygę “PUL- 
KIM ANT KELIŲ/’

PRANEŠIMAS,
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų ir 
vilnonių I. Deitch persikėlė į nau
ją geresnę vietą po No. 40 Harri- 

.son. avė., Boston. Senas adresas 
buvo: 149 Dover St. Dabar kreip
kitės šiuo adresu: J. DEITCH, 
40 Harrison Aye., (kampas Beach 
augščiaus ant vienų lubų), Bos
ton, Mass. T61. Beach 2954.

DABAR-LAIKAS PIRKTI.
Męs užlaikome įvairių rakan

dų (furniture) krautuvę, kur 
galite gauti visokių namuose 
reikalingų daiktų ir už labai 
prieinamų kainų. Parduodam 
užmokant ant sykio ir ant iš
mokėjimo. Ateik ir persitikrin
si. ’ ‘r

Užsiprenumeruodami “Moksleivį” sustiprinsite 

moksleiyių bendrų ryŠį.- “Moksleivis” yra moks-
' v * • - _

leivių^dirva kurioje jie auklėja idealus ir išbando „ 
talentus. “Moksleivio” palaikymui reikalinga ge- 

radėjų^arama. “Moksleivio” kaina metams tik

1 - - • - ' • ' .... ■
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Pinigus už prenumeratas ar aukas reika siųsti <
- i i

šiuo adresu: .
X 1

Rev. P. Juškaitis
432 WINBSORSTR., . CA1£BRIDGEPORT, MASS. j

*• , * ' ' • J - w ,
- * --e J

1W.B«,B«4W27O
Dl JOBNMicDOlflų, M. K 

. įSoU^nuiMtoti irHtftfvfaM. 
Ofiaovalando«:

RyikiU val.
. P0pi«tųlikl8 

vakarais 6iki8 ,
536 Broadway, So. Boeton,

v <

PIRMO - KtESOS

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

naujų išra imu.
{ Visą darbą gvarantuojame.

1>R. W. T. REILLY
469 Brsriwty,St. BsStm,Nai. 

pine DOBcrana tn,‘
VMmmIoę

■MtvaLcrte Melitai, bū
' ,:ĮH4wktah>a^ 

V. ■

k V

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS 
OytoriMkiM Npa, 

l-IPiM.'MP.M. . . PiUMaAkfBhi*. 

419 Beyirtoi St , Beftei. Mitt.

LIETUVOS DUKTKEU Dįfcfti 
PO GLOBA MOTINOS SVA 

VAIDYBOS jDBNSAL
SO. BOSTON, MA8S. \ 

Pirm* *— T. Ažmenakien A
859 Fourih St. 

Vtbe ųirnL — P. GiedraičiutK
103 Sixth St.

Prot. Sekr. M. MorkttnintA
• 12 LarkSL

MatStirr. — A. LukočevičiuUr 
A 877a Bro<dway, 
Iidinink* — M. Mačiūliut<

42 Silver St. • 4
Kaaoa globčjai: E. Playokioni,

M, Bftįkfcnl' "L . ’ ~
Mariatta^-O.Mbgirdienl. y ’ 
Board dfrAtoriri:— £ SB* 

klenš, P. Venianč, V. SongalM** 
nč,AKarinikait«kA Oliuvi^ 

. M." • ■ /• s .
Petro BėinytM« Salėje. < . - 
t Suairiukinud laikomi ,kab 
antrųnfarininka kiekvienon>6- 
Mio, 7:30 vai. vįkare ‘ 9r< 1

* * '

iv. JONO EVANGELISTO 
, PABELPINBS PR-JOS ' 

90. BOSTON, MASS. J 
VALDYBA* J. 2

PmnNINKAS--M.2ioba, / 
4 Levant Si, Dorcneeter, MaiU* 
Telphone: Dorcester 6973—WV 

VICB-PIRM.— Jonai Galinis, *
i arwinfleld at. So. Boston,-liaac.

F PROT. RAST. — JonaaGllneckto,
282 Silver Str., So. Boaton, Maefe_. 

II PROT. RAST. — Marijona- BrlttlSį, 
210 Silver Str., So. Boston* 

PlN.- RAST. — PoTlJaa Petraaskaa,
280 Fifth St, So. Boaton; Maaa. 

KASIERIUS — Andriejus Nandilfinaą 
16 Wlnfteld St, So. Boaton, MaM* 

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

x Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio B :3Q vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekas- 
tik.AUsirinkimas bus rugsėjo 15 
dieną.

■e*
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D. L.1LKEISTU0IO DRJO8 
B08T0N, MASS. - 

VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKAI—Jonu AdOBrrittūt 

UI Boina 8t, *Sd. Borton, IfaM 
VICK-PIRM. Pnoms TuMMa, 
. . 180 Bmnu St. B®. Bobton, MmA 

-fTlOT. iBtAHLJummpm Vinilam, 
:. - 44T (Mfe St, So. BMtoa, Mm*

l'nUNSU BA». — 8t NocMla, 
106 Silver et, S. Boeton, Mue.

KASIKRIUS — Aridriejofl Zaltecku, 
244 D Str., So. Boeton, Mase.

MARŠATKA SvrttoM Tnlelkte, 
180 Bowėn St. Sb. Boflton, Mam. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos- 

ton, M*M. laiko mčneeiiiiiiB''siiii- 
rinkinius kas antrų nedėldienj 
kiekvieno mčheeio 2 vak po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Kasa. 
|&ioitlkftįe riti ateiti.ir danfiau 
naujų nkrių su savim atsivesti.

o
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VISI TURŽTŲ NUSIPIRKTI'KNYGĄ .

“KATAUKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS.” ■

Parašė
KUN. TAMĄS ŽILINSKAS.

Joje aiškiausia išdėstytą visokių niekšų darbai ir taip-pat 
nušviečiama Katalikų Bažnyčios tvarkiu

Kuomet lietuvių tarpe pradeda sukti lizdus visokie Mickai, 
Strazdai ir kuomet nekurie aiškiai nepermato jų darbelių, tai 
toji knyga su pažindins kiekvienų ir nušvies jų juodus darbe- 

kųrie^CTŠia lietuvių vardų.
Kaina 50 centų.

Užsakymas ir pinigus siųskite Šiuo adresu: 
•‘DARBININKAS,” 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

c
BĘV. T. ŽILINSKAS, 50 W. 6-th Str., So. Boston, Mass.
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TURTAS^IRŠ $125,000.00 I

458 GRANO ST., Sta. V, BROOKLYN, N. K ■

t

r

r

Sugrįžo. P-as M. Karbaus
kas, vargonininkas, su visa šei- 

• myna pUsaritrąi savaitei buvo 
išvažiavęs iš So. Bostono. Bro- 
oklyne dalyvavo vargonininkų 
suvažiavime*. Paskui aplankė 
'gimines Pennsylvanijoj. 'Lai
mingai sugrįžo vereitų subatą.

Įsitaisė knygas. Brigbtono 
Šv. Vincento vyrų-ir moterų 
dr-ja įsitaisė labai dideles, pa
rankias knygas. Tvarka dr- 
joj bus užvesta pavyzdingiau
sia. Knygoms laįai. buvo at- 

, spauzdinti ‘Darbininko” spau
stuvėj.

r-- 'r ■ L ” - k

Turėsime rimtų straipsnių.
Pasibaigt kaitroms skaityto
jai galės ir norės rimtesnių 
raštų “Darbininke.” Tai mes 
lokių turėsime nemažai. Žino
ma bus ir lengvesnių. Nito 
sekančio numerio pradėsime 
dėti labai rimtų ir naudingų 
straipsnį “Keletas minčių apie 
visuomenės dalykus.” Baš- 
tas yra iš po plunksnos mūsų 
skaitytojams'žinomo JARO.

■ i i i im .•**’*

Subatoje, rugsėjo 7 d. būre-1 
lis Worcester’io L. Vyčių kuo- 
nos yeikėjų grįždami ii Cųmp

BeltPhoneDicIdnion 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210Š. Broad Si., PhiladęipMa, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

NuO 9 rito iki S po pieta ' 
Vakarais; Ketverge nuo 6 iki 9 P? M, 

Nedalianus iki 4 popiet*. " S?
ietuvių Rakandų Bendrove, 

268 W. Broadvray,' 
Šo. Boston, Mass.
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SPIRK ŠIANDIENA. '
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Apsidrauctasiems nariams išmoką: 
PAŠALPOS' POMIRTimS:

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00 B $150.00, $250.00, $500.00, 
savaitėje. u $750.00 ir $1000.00.B

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus. - 1

Mėnesinės duoklės sulyg inėtų laike įsirašymo 
Šiandien tu esi jauniausias, begu kada nors busi; 

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

Konstitucijų, mokesnių, knygelę, saYaitinį laikraš
tį "Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykaif

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
’ Amerikos Jietuvių kolionijosę.

: Susižinok, pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L, B. X. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kadten ją; * 

Rašyk, klausdamas informacijų, pas 
ro Raštininką adresu: .a .

Kas aukuoja balnyčių ir katalikiškų\mokyklų8UtymuL 
- tas turi^aukuoti ir parėmimui katalikjškųlaikraščių bei ka» 
. talikiškos literatūros. Bažnyčios ir, hUMkoi mokyki 1 

MeaUilaikys.be stiprios katahkižkoe spaudoe. Kam rūpi ti- i 
kvtiM. IraiaHte ' *“. "iiUĮ bŪtiBai tnH ŠUtM"' ** ' **—*-
duoti bet pri valo remti
dair

MeaUilaikys.be
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