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Kaip protas, taip hr 
mat neleidžia «mnma 
kad tautos dotat. bujotu taf 
kur tikybiniai principai atm^
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wIiotu slin would not, if slm; 
coiild, renew her former coer-| 
cive eonneetion. She revoltsl 
at the idea of a resumption of į 
the"old personai union v’ith 
Poland, and better oblitera- 
tion tban Prussian domination. 
Independence and. autonomy 
free of alien infhiences, ar<i 
thoso things for ivhich she Ims 
declared and for vhicb slie 
strives.

You have precisely stati d.į 
Mr. President, that “thi> 
war lmd its roots in the dis 
regard of the rights of sinti! 
nations and of nationaiitie i 
wliieh laekedi the union and’ 
force to make good their

4

ATSILANKYMAS PAS 
PREZ. WILS0NĄ.

Suvienytų Valstijų prez. 
AVilson teikėsi suteikti lietu
vių veikėjams audiencijų pėt- 
nyčioj gegužio 3 d. po pietų.

Delegacija susidėjo iš sekan
čių asmenų Amerikos Lietuvių 
Tarybos narių ir kitų veikėjų:

Kun. J. J. Jakaitis iš Wor- 
cester, Mass.; Julius B. Kau
pas, AVashington, D. C.; Jonas 
E. Karosas, Boston, Mass.; A. 
Nausiedienė, Chicago, UI; V. 
K. Račkauskas, New York, N. 
Y.; A. Staknevičius iš Bloom- 
field, N. J.; kun. J. Švagždys, 
Pliila., Pa.; K. Česnulis, Wa- 
shington, I). C.; kun. M. Ci-1 
bulskis, Dayton, Oliio; kun. J,Į elaims, and you have declared 
Miliauskas, AVanamie^ Pa.;( that “covenants mušt now be 
kun. F. Kemėšis, Chicago, III.; 
Leon. Šimutis, Brooklyn, N.

•-Y.; kun. B. Paukštis, VVilkes- 
Barre, Pa.; kun. J. Kasakai- 
tis, Pittston, Pa; K. Pakštas, 
Brooklyn, N. Y.; kun. J. Do- 
bužinskas, Boston, Mass.; Dr. 
J. J. Bielskis.

Kun. J. J. Jakaitis sekan
čiai prakalbo į prezidentų:
MR. PRESIDENT:

rity guaranteed, cannot be! 
overestimated,

We respeetfully ask your 
favorsble consideration of our 
reųuest, and we pledge anew 

| our loya.ty to, and our faith 
in the eanse vliieh you eliam- 
pion.

£ .

lietuvių. Turbūt apr

Anglija pripažino Esto
* I l—l

Ofensyvas prieš Italija. <

i 
i 

i
The Lithuanian Nationali 

Council, for itself, and. on be- 
half of nearly 1.000.000 Litliu- 
anians wlio have sought refu- 
ge froin iuitocracy in the free 
and englightened enviromnent 
of the United Siates, pledges 
you tlu' ioyal support and las- 
ting affeetion of the Lithu- 
anian< of Ameriea. Perhaps 
the inost tangible evidence of 
our lovai!v to the countrv and 
to yourself is to be found in the 
fact.tliat in the great army 
which ve are nov semling t- 1 
Europe to ”make the \vorl . 
safe for deinocracy” are to be 
found more tlian 25,000 Lithu- 
anians, by far the greater 
percentage of whom responded 
to your eall by volunteering to 
make the \vorld, vitli the hay- 
onet v here need be, a deemit 
plaee to live in.

For eenturies Lithuania lias 
longed to be an independent 
nation. For eenturies she has 
been ground betv^en the mills- 
tonos of imperialism, Russia 
and Germany, būt the unyiel- 
ding kernel of national aspira- 
tion has refused to disintegra- 
te. Today it sends fortli its 
shoots scarching fw eneourag- 
ment and assura«ce.« of s Har
dy and dumble grovth.

To Po’awd has bt>en voucli- 
®afed, in the Thirteenth Coji- 
d.iti<xn of your program for the 

asjuruncets i 
Lithuania’ 

to herself1 
petitions.
declared1

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on May (5, 
1918. as reąuired by the act of October 

1917.

NETRUKUS PRADĖS 
OFENSYVĄ PRIEŠ 

ITALIJĄ.
Šiaurinėj Italijoj žemumo- 

palei Piave upę ir kalnuose, 
kur talkininkų jėgos apsistojo 
pereitų lapkričio mėnesį po pa
sitraukimo nuo Isonzo, prasi
dėjo bruzdėjimas ir bėgyje ke
letas dienų senai skelbiamas 
teutonų ofensyvas gali prasi
dėti.

Jau keletas savaičių, kaip 
Italijos karinis ofisas sužino
jo, jog austrai, gabena į tų 
frontų armijas nuo Rumunijos 
ir Rusijos frontų, idant pra
dėti ofensyvų prieš italus. Ir 
reikia tikėti, jog jau visai ne
toli tas laikas, kuomet teuto
nai pradės naujas daryti pas
tangas 
gumas,
frontų ir pabaigti rokundus 
Italija.

ATVAŽIAVO IMPERA
TORIUS.

A u s t r i j os i m pe r a t o r i u s
savo vyriausiu štabu ir su Au
strijos ir Vokietijos armijų 
karvedžiais, kaip skelbiama, 
pyška į Italijos frontų, 
tarpu didžios kariuomenes
maršuoja iš Tyrelio ir Trentį- 
no linkui italų fronto. Tai di
džios jėgos bus pavartotos 
prieš Italija.

VAKARINIAME FRONTE I 
RAMU. (

6,

Tuo tarpu Britanijos val
džia išreiškė pagatavumų pri
pažinti Piit, vienų delegatų, 
kaipo nefonnalį atstovų Esto- 
nijos provizijonalės valdžios.

True translation filed with the post- 
niast<>r at Boston, Mass. on May 6, 
1918, as reąulred by'the act of October 
fi, 1917.’

GALUTINAS STOVIS BUS 
IŠRIŠTAS PO KARĖS.

London, geg. 5. — Estonijos 
Vyriausiosios Tarybos delega
tai Anglijos užsienio reikalų 
ministeriui Balfourui inteikė 
memorandumų reikale Estoni
jos politiško stovio ir prašė 
maloniai priimti išdėstymų jų 
tautiškų troškimų ir aspiraci
jų. Balfour davė šitokį atsa
kymų :

“Britanijos valdžia prielan
kiai sveikina Ešnį tautos troš
kimus ir yra gatava patvirtin
ti laikinų pripažinimų Estoni
jos Vyriausiosios Tarybos, kai
po de facto neprigulminga į- 
staiga iki karės pabaigos, kuo
met galutinai Estonijos liki
mas turės būti išrištas sulyg 
gyventojų norų.”

Vokiečiai Rieve paleido su
areštuotus Ukrainos ministe- 
rius. Dabar ten įsisteigęs nau
jas ministerių kabinetas su 
Vasselenko, konstitucijonalis- 
tu-demokratu priešakyje.

Užkaukazis pasiskelbė ne- 
prigulmingu ir 'įsisteigė kon- 
servatyviška valdžia.

frontų, o belgai 15 
Šitasai visas frontas 
punkte nėra toliau 
per 40 mylių, o dau-

Jei dar blogiau bus, tai turės 
leistis į pietus per Soinme į 
kitas Frančijos provincijas. 
Nes jei nesitrauktu ir neatsi
laikytų, tai butų sugrusti arba 
į kanalų arba turėtų pasiduoti. 
Štai kaip tų dalykų apibudi
na Krank Simonds:

“Kaip 
kai, tai A 
lių ilgio 
mylių, 
jokiame 
nuo jūrės
gelyje vieta randasi daug ar
čiau. Tokiu būdų, jei reiktu 
trauktis atgal, kaip tai reikė
jo trauktis po sumušimo penk
tos armijos prie St. 
tai anglai 
pakraotyje.

Pirmas 
kuomet jie 
buvo tai sunaikinti Britanijos 
armijų. Užimti teritorijos, 
paįmti net uostus palei kana
lų dabar būtų dalykai rnažes- 
karės metams 
nės svarbos, 
karės metams 
kiečių visuomenė lankia paža
dėtos greitos pergalės. Jei 
pasisektų vien pastūmėti ang
lus arba priversti anglus pasi
traukti pietuosna per Somnif, 
nebūtų užtektinu dalyku- nu
raminti vokiečių visuomenę.

Bet vokiečiai neatsiekė sa
vo didžiausiojo tikslo vienu 
tvojimu. .Jii pasisekimai pro- 

i vincijoj Pyeardy toly šaukia 
!nuo sunaikinimo angių karinės 
f galybės.

Šitasai antrasis musys pa
lei Senime yra didžiulė vokie
čių pergalė' ir yra dūlžiiUisias 
pasisekimas vakaruose vi
sus ketnrius karės metus. 
Bet visgi ta< stovi be galo toli 
nuo nulemiančios pergalės.

Sunaikinti anglus tebėra 
jų tikslas.

Nepasiekę tikslo — ti^yra 
neatlikę to, ko neryje pi^Vie- 
nų mūšį — vokiečiai ‘.ViiVe 
priversti to atsiekti kitomis a- 
takomis. Ir priešininko tiks
las tebėra panaikinti Anglijos 
karinę, galybę. .Jis e*ina prie 
to, kad nugrūsti anglus iki 
kanalo, sukrušti jūron ar
ba suvaryti j tokių .-Jaunimą, 
kad atsiekti milžiniškų Sodan,

Porc Prezidente:
Amerikos Lietuvių Taryba 

mm ;-a.<.s ir vardu veik 1.000.- 
i I e ų, kurie ieškojo 

cieglaudes nuo autokratijos 
e.isvose ir apšviestose Suvie

nytų Valstijų aplinkybėse pri- 
,-..ula Jutus savo ištikimų pa
minų ir tveriančių meilę Ame- 
i ikos
čiuopiamiausiu lojališkunio ša
lai ir J imis prirodymu yra tas, 

iog J.id'Voje armijoje, kuri 
.Europon dabar-siunčiama “ i- 
dant padaryti pasaulį demo
kratijai saugiu” yra virš 25.- 
000 lietuvių, kurių didesnis 
nuošimtis atsiliepė liuosnoriai 
į Jūsų atsišaukimų, 
daryti pasaulį 
kur to reikės, 
nimui vieta.

Per amžius

that 
entered into vvliich vili render 
such things impossible for the 
future; and those covemmtsv 
mušt be backed by the united 
force of all the nations tliat 
love justiee and are vvilling to ' 
niaintain it at any cost.”

The Lithuania of today 
possesses the union, būt she 
štili lacks the force,' unaided 
and unencouraged, to make 
good. her elaims. One of the . 
first tasks with whieh slie 
finds herself confronted is to 
rid the land of German influ- I 
ences and German propaganda. 
Om-o tliat has been achieved 
the >tabilizing of national sta
bus Avilį speedily foliovc, 
we are confident 
those attributes 
characteristies vhich make for; 
sound governinent.

No single factor v. ould more 
result in stiffening Lithuania’s 
resistanee to German eontrol 
than an assurance on the part 
of tlie LTnited Statos, voiced by 
our President, that when she 
sb.all have proved her capacity 
for self-goverment Lithuania 
vili be guaranteed pėrmanent 
independence. As the Allied 
Povers in Europe folloved the 
evaniple of the United Statės 
in reeognizing the Chinese 
Republic, so will they follov 
the United Statės in evtending 
assurances and guarantees to 
Lithuania, for the United Sta
tės under your leadersliip. Mr. 
President, means the world 
under tire leadership of the 
United Statės.

Upon the praetical conside- 
rations which urge the exten- 
sion to Lithuania of assurances 
and guamntees similar to tho
se Yvhich have been aecorded to 
Poland, xve shall not dvelk 
Rather d.o ve rvspertfully 
refer the President to the me- 
morandam prepared by us and 
stilunitted to th<1 Statė Depart- 

• meni on April 27-th, in vliieli 
the ąuestion is more hfngthily 
discussęd. Būt to filis ancient 
of ųations and mfant of repub- 
bli- >. J.i'iunded on the east bvA 
chaos and on tla? vest by dės 
pof isili. th<‘ imporkince of 
being assuredi tliat Litlmania’s 
mdependeųce vili be recogni- 
zed, and her territorial integ-

I 
i

M’Ol’ld’s peaee, sucli 
and gimrantees as 
vronld fain apply ' 
and for v bi'-li Jie
Lithuania formai ly
her iridepfnd'mrp December 11, 
19-17, in eonMnitŲM'o vvith tliat I 
dėslia* of šmuli nations “to 
determine their o\vh allegian-j 
ces and their own fortus of po Į 
litical life.” f 
abandoned by

kad- pa
durtu vu ten, 
patogia gyve-

Quentin, 
pačiameTrue translation filed with the post- 

master a t Boston, Mass. on May 6, 
mis. as required by the act of October 
8. 1917.

PRASIDEDA APSLMAINY- 
MAS NELAISVIŲ.

Maskva, bal. 27. — Greit 
prasidės mainymosi nelaisvių 
tarp Rusijos ir Vokietijos. 
Specialė komisija tam reika
lui atvyko su vokiečių amba
sadorium Mirbaeh, nauju Vo
kietijos ambasadorium Rusi
jon.

Vokietija turi 3000.000 ne
laisvių, Rusija vokiečių turi 
1.000.000. Iš pradžios bus per
simainyta moterimis ir vaikui s 
žemiau 16 metų, ir seneliais 
virš 50 metų amžiaus. Po to 
seks apsimainymas karės Be
laisviais.

Pienuojama tų mainymų da
ryti po 40.000 žmonių savaitė
je per 10 punktų. Keletu in
validų jau apsimainyta. Vo
kiečių nelaisvių didžiuma yra 
Siberijoj. Jų- gabenimas be 
galo pavojingas ir keblus dėl 
transportacijos suirimo, o I 
transportacija upėmis vieni 
tam ir bus sunaudota. * j

pasiekti Venecijos ly- 
perlaužti talkininkų 

su

atsirastų

tfkslas,vak iečių 
pradėjo ofensyvų,

baigiantis vo- 
nes ketvirtiems 

baigiantis vo-
Lietuva troško 

būti neprigulminga. Per am
žius jijė buvo malama tarp 
dviejų girnų — Rtisijos ir Vo
kietijos, bet tvirtas brand.uo- 
lis tautiškų troškimų nepasi
davė sutrupėjimui. Šiandie 
jau jis išleidžia atžalas, ieš
kančias padrąsinimo ir užtik
rinimo tvirto ir tveriančio au
gimo.

Jūsų pasaulinės taikos pro- 
gramo tryliktoje kondicijoje 
Lenkijai pažadėta užtikrini
mai ir gvarantijos. Ir Lietu
va panašių*užtikrinimų ir gva- 
rantijų sau geidžia ir prašo. 
Lietuva formaliai apreiškė sa- 

’vo neprigulmybę gruodžio 11, Į 
1917, vadovaudamasi su tuo! 
mažųjų tautų troškimų, “i- 
dant nulemti savo pavaldinys
tę ir savo politiško gyvenimo 
formas.” Ji tapo apleista Ru
sijos, su kuria neatnaujintų, 
jei galėtų, senų priverstina 
sųrvšį. Ji purtosi nuo minties 
atgaivinti senų personalę uni
jų su Lenkija ir bevelija išnyk
ti, negu būti po prūso val
džia. Neprigulmybė ir savi
stovybė, liuosa nuo svetimų 

. ištekinių, yra tai dalykai, už 
kuriuos ji išsireiškė ir prie ku
rių ji varosi.

Jūs aiškiai apreiškėte. ponas 
Prezidente, jog šios karės šak
nys randasi nepaisyme teisių 
mažųjų tautų ir tautų, kli

kos 
reikalavimu> : 

apreiškėte, jog tokios 
turi padaryti, 
tokie dalykai 
ir jog tas su

tartis privalo remti sujungto
mis spėkomis visos tautos, ku 
i-’os myli teisybę ir pasiryžę ją 
nžbiihyti visokiame a1 sitikine>. 

Lietuviu tauta turi vienybe.
v fr l

b.et jai tuūks.ta spėkos, nepri- 
gt'lhiania, , nepadrųsinama ne- jimų į principų, 
gali pasiekti savo roikalavimip stovHe.

I

for
we possess 
and račiai’

t

rioms trūko vienybės ir spūd
is ūkovoti savo 
ir .1 ūs
sutartys dabar 
idant ateityje 
r.eatsikartotų ;•

Viena .pirmutinių užduočių, 
kurių turi priešakyje, yra tai 
Lietuvos paliuosavimas nuo 
vokiečių intekmės ir vokiečių 
propagandos. Kartų tas bus 
padaryta, tai netrukus seks 
atnaujinimas tautos statuto, 

i nes mes įsitikinę, jog mes tu
rime tas ypatybes ir rusiškus 
privalumus, kurių reikia tvir
tai valdžiai.

Jokis dalykas nepaakstintų 
Lietuvos priešinimusi vokiečių 
kontrolei, 1 
užtik rinimas, 
to apreikšta, 
parodys savo 
valdyti, kad Lietuvai būtų už
rik rinta tverianti neprigulmy
bė. Kaip Europos Valstybės 
pasekė Suv. Valstijų pavyzdį 
pripažinime Chinijos respubli
kos, tai jos paseks Suvieny
tas Valstijas užtikrinime ir 
gvarantavime Lietuvai, nes 
Suvienytos Valstijos po Jūsų 
vadovavimu, pone Preziden
te, reiškia pasaulį po Suvn - 
nvtų Valstijų vadovavimu.

Praktiškos pusės, kuri ver
čia ir Lietuvai užtikrinti ir 
gvarantuoti tų, kas Lenkijai 
pažadėta, mos čia'neliesime. 
Lėi teikiasi prezidentas at
kreipei atydų į memorandumą, 
valstybiniam departamentui į- 
teiktų balandžio 27, kur daly
kas pilniau išgvildentas. Bet 
svarba suIeikli Lie-tuvai nepri- 
guliaybę ir užtikrinti .teritori
ja h* čielybe tai senobinei tau- 
tai ir naujai gimusiai respub
likai, 
Ml,

kaip Suv. Valstijų 
mūsų preziden- 
jog, kuomet ji 
gabumų save

apsiaustai iš rytų cliao- 
o iš vakarų despotizmu’, 

negali būti perdaug pabriežte. 
Su pagarba prašome prie- 

i lankiai atsižvelgti į mūsų pra
šymų ir išnaujo apreiškiamo 
Jums savo ištikimybę ir tikė

jo?

užėmėl'krainoj vokiečiai 
Doneco anglių sritį.

Lenkijai sugrąžinta 
gubernija, kuri buvo 
viškos Brastos sutartyje pri
jungta prie Ukrainos.

Amerikos darbininkų dele
gacija atvyko Francijon. Čia 
ji buvo maloniai priimta.

Anglijos blokados ministeris 
Cecil sako, jog dabartiai* vo
kiečiu ofe»svvas nesiseka ir ū-

: - i -.mai jie pradės taikos ofensy
vų.

Fia'landijos laikraščiai rašo, 
jog reikia. įvykinti Finlandijoj 
monarchiškų valdžių.

Vienas vokiečių aeroplanas 
lėkė per Šveicariją. . Tai švei
carų jis buvo nušautas.

Franci jos garlaivis Proven- 
ce tapo sut'orpėduotas vokie
čių sųbuiarino Viduržcminėj 
JHri'j. (
■ Vokiečių laikraščiai skelbia, 
jog turbūt vokiečių kariuome
ne nesistengs paimti Ypres, 
nes tai nesvarbus esąs punk
tas. . '

Cholino 
Dietu-

I

su

Tuo

Tuo tarpu Franci joj ir Flan
drijoj tebėra sulyginamai ra
mu. Šen ir ten vokiečiai darė 
smulkius užpuolimus. Bet nie
ko panašaus į generalį mūšį 
nepradedaiim. Talkininkai tuo 
tarpu drūtina pozicijas ir lau
kia vokiečiu užpuolimo.
NEKVIES PRIE TAIKOS. .

Popiežius Benediktas ap
reiškė pasauliui, jog šiuo kar- 
tu^Yatikanas nedalyvaus “tai
kos ofensvve.”

----- o-----
NORI SUNAIKINTI ANGLI- 

’ JOS ARMIJĄ.
Krank Simonds savaitinėj 

karės peržvalgoj aiškina, jog 
vokiečiai dabartiniame ofensv-

« Į 

ve varosi prie to, kad sunai-1 
kinti Anglijos arinrją. Ang j ka;p tai |.UIVO 5() ineJų atgaį 
lijos armija, kartu su Belgijos j franeaZų vokiečių karėj, kuo- 
maž.a ■ armija laiko šiaurinįfrancūzai buvo prigrūsti 
milžiniškojo fronto galų. Ang- prje Belgijos rubežiaus, o (Le
liją fronto Šiaurinis galas at^ bar anglai būtų prigrūsti prie 

kamvlo.
Anglijos jėgos dabar turi 

vengti dviejų pavojų. Jei Iš
tiktų antra tokia nepalaima, 
kaip palei Somme, tai vokie
čiui būtų nonri’s panirta. * 

Gal trauksis.
Sunku daleisti, bet yra ra- 

limas daiktas, 'jog ateityje Brl- 
; armija turės fuauktis 

iš to šiaurinio Franci jas kam-

siduria į šiaurės jure, o pieti
nis galas siekia upe Sommm. i 
Vokiečmi atakuodami ta fron
tų stumia anglus Į vakarus.! 
Anglų užpakalyje yra Anglijos! 
kanalas, palei kurį yra uostai’ 

.Dunkirk, Carais ir Boulogne. j 
For tuos uostus angplai atsiga
bena per kanalų iš namų ka- j 
riuomenės, amunicijos ir viso tanijbs

eini įstengs dar pasivaryti pir po, kurs randasi i vakarus nuo 
i • _ i J . • 1 • - . . . * * . . .

.«
t

e

«

9

been 
vvith

ąiyn tose,vietose, tai augia dabartinio fronto ir į šiaurę 
bu» pastumti rrciau -kanalo, nuo upės Somjne.k. ’

r
' J.-.3 'Wr

■ .'.3

( -c• ūb
- • / f ■ r . r-. ’■

1 - £
- ■ ' 4 ' 'IX *

A



1 -1

i M r j

* .
r.

• i. ♦ i

t 4

t

4

f

¥--
>

/ 1

J* ,

-

Mna U So. Boeton’o ntarniiikiis, ketvergais irsubatomii. 
. Uidžta Am.LUtuvių Rymo Katalikų iv. Juoiapo 

Darbininkų Sąjunga, 
"DABBIMIMIIS” 

(Tho Worker) 
The Lithuanian tri-weekly paper.
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Joseph’s Lithuanian R.-U. Association of Labor.

Subscription Batea:
Yearly ...................................................................... $3.00

Boston and suburbs________________ i--------------- $4.00
C montha...........................................   $1.50
Foreign countries yearly........................... $4.25
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ATGAL Į TĖVYNĘ, PAŽAN
GA NEŠINI.

Lietuvos atstatymas po ka- 
. rėš bus milžiniškas darbas.

Tam reikės darbininkų, meis
trų, mechanikų, inžinierių, ag
ronomų sujungto veikimo, pa
remto kapitalu. Jei to veiki
mo imsis eksportai, žinovai, 
tai tas darbas bus pastatytas į 
tinkamas vėžes ir pasekmin
gai galės būti varomas. Ne
senai “Drauge'’ gerb. kun. 
Tarnas Žilinskas apibudino 
praktiškąją to klausimo pusę. 
Pasak tą autorių mes Ameri
kos lietuviai, grįšiantieji tėvy , 
nėn, pirvalome grįžti atgal į 
tėvynę pažanga nešini. Rašo:

Karei pasihaigus reikės 
statyt daug gyvenamųjų na
mų ir šiaip visokių trobesių. 
Klausimas: kaip mes imsi
mės to darbo? Ar dirbsime 
pavieniai, ar organizuosi
mos i bendroves (kompani- 

' jas) Ar statysime triobas 
senoviškai, be jokios tvar
kos ir pieno, ar kaip?

Mes elgsimės kaip pažan
giems žmonėms pritinka. 
Juk pastatymas gerai suple- 
nuoto namo, arba sustaty
mas yi>ų trobesių simotriš- . 
koje tvarkoje, nei kiek neat- i 

. sieina brangiau, neg statv-1 į ’ S- ,
Inas be jokios tvarkos ir ple- i 
no. O ką .jau kalbėti, kad Į 
statymas daugelio namų, tą I 

- darbą atliekant organiztio- j 
tai bendrovei, atsieis daug j 
pigiau, neg žmogui pavie-į 
niui. Bendrovė gali, gero
mis sąlygomis, ir pirkti di
delius plotus girios, arba 
partraukti iš kitur dideliais; 
orderiais reikalingos triobų' 
statymui medžiagos, kas ži- !• 
noma atsieis pigiau, .neg! 
perkant mažomis partijų-! 
mis. Tokias triobų staty-.j 
mo bendroves matome čio-; 
nai Amerikoje. Jos turi sa
vo centrus paprastai vieto
se kur yra daug statomos I 
medžiagos, gi veikia netik 
artimoje savo apylinkėje, 
bėt nuveža visą medžiagą į 
tolvmiausias Suvienvtu Vai- 
sti.jų vietas ir pastato namą 
labai pigia karna. Yra net 
leidžiamas tam tikras laik
raštis: “Keith’s Magazine 
on Ilome Building.” Toji 
pati firma neseniai išleido 
dvvlikn-tomu su įvairių Į- 
vairiausiais pienais (Keith’s 
Book o f Plaus) gyvenamų
jų namų ir kitų triobėsių, 
nuo pigiausių iki labai bran
gių. Kaina tų knygų yra 
vienas .doleris už tomą, bet 
namų statytojams jos vertos 
pirkti už aukso švarumą? 
Minėtos išleistuvės adresas, 
kur tas knygas galima pirk 
ti yra toks: .M. L. Keith, 
McKnight Building, Minne- 
apolis, Minn.

Tas pats ir su amatais. 
Lietuvoje reikės daug dra^ 
panų, autuvų, parodų. Juk 
ten dabar visi basi, apiplyšę, 
•nuskurę. Kaip mes tomis 
reikmenimis aprūpinsime 
žmones? Ar senovišku bū
du, kuomet , “meisteris” 
kriaučius su savo gizeliu ė- 
jo iš kaimo į kaimą mhstu 
švytruodamas! Arba šiau- 
čius, f užsidėjęs ant pečių 
kurpalių maišelį kiūtino nuo 
vieno ūkininko pas kitą ir

ar

vienus čebatus “zelnetijo” 
visą savaitę. Ne, mes taip 
dabar daryti negalėsime. 
Čionai ir būtinai reikės 

■ stvertis bendrovių pagelbos.
Ar mažai mes turime čionai 
siuvėjų ir batsiuvių dirbtu
vių, kuriose dirba po kėlės- 
dešimt darbininkų-lietuvių. 
Tegul tos dirbtuvės su savo 
mašinomis -ir darbininkais 
važiuoja Lietuvon, o darbo 
ir duonos jiems nepritruks.

Juk mes galėsime dirbti 
ne tik savo reikalams, bet 
ir eksportui. Nuo mūs pirks 
ir kaimynai, o ypač lenkai 
ir rusai, kurie patys yra la
bai nerangūs prie vertelgy- 
stės, tai-gi daug prekių rei
kalaus iš kitur. Tas reika
lavimas turės pagimdyt pa
siūlymų. Su tuomi pasiū
lymu galėsime stoti mes —- 
lietuviai. Būtų gera, kad 
tokias bendroves suorgani
zavus ant kooperatyvių pa
matų, kad kožnas darbinin
kas būtų ir bendrovės šėri- 
ninkas. Toks Bostonas, kur 
nemaža lietuvių siuvėjų, 
galėtų lengvai suorganizuo
ti Kriaučių Bendrove, o 
Brocktonns batsiuvių. Bet 

, negana bus vienos bendro
vės, jų reikėtų daugelio.,' 
Darbo užteks visiems, f ‘ 
darbas atneš duonų ir turtą

AR KATALIKŲ BAŽNYČIA 
PRIEŠINGA APŠVIETAI. ,

Prieškatalikiškį prakąlbinin- 
kai ir ’prieškatalikiški laikraš
čiai didžiumų savo laiko ir ė- 
nergijos praleidžia besisteng
dami prirodyti, jog Katalikrj 
Bažnyčia priešinga mokslui, 
jog ji priešinga apšvietos sklei
dimui miniose.

Ta biauri neteisybė remiasi 
ant klaidingo supratimo kata
likų atsinešimo į viešąsias mo
kyklas.

Bažnyčia nepriešinga tai sis
temai dėlto, kad ji skleidžia 
apšvietę, bet ji tiki, jog vai
kai privalo gauti tikybinį iš
auklėjimą, ko viešosios moky
klos nesuteikia.

Prirodymui savo tikro įsiti
kinimo katalikai moka valsti
jai taksas užlaikymui viešųjų 
mokyklų, kur nekatalikų vai
kai mokinami ir užsideda ant 
savęs specialus taksas, idant 
suteikti savo vaikams tą, ką 
jie vadina tikybiniu išauklėji
mu.

Viešųjų mokyklų kritikavi
mas, arba kitokių Amerikos 
Įstaigų, nėra prasižengimas 
prieš patriotizmą. Laisvė žo
džio ir spaudos suteikia teisę 
visiems išreikšti su atvira šir- 
džia savo nuomonę apie tokius 
dalykus. Kritikavimo nereikia 
Idjoti. Tas prigelbsti atitaisy
ti nedateklius ir pagerinti, kas 
vra gerintina.

Parapijinės mokyklos katali
kams Suvienytose Valstijose 
per metus atseina $40.000.000.

Jei ne tos.mokyklos, tai pro- 
testonai ir kiti nekatalikai tu- . 
retų mokėti augštesnes taksas, 
nes reikėtų statyti 'daug dau
giau viešųjų mokyklų, kad su- ■ 
talpinti tuos vaikus, kurie lan
ko katalikų užlaikomas mokyk- i 
las. Tas atseitų daug milijonų . 
viršaus. Daug maž tiek, kiek ( 

. i katalikai išmoka užlaikymui , 
S1 j savo mokvklų. i

Į | Vietoj smerkimo katalikų j,

Chicagos DE Jobu B. Murphy 
’ pataiiiWdŠ^ušitt chirurgiipą-’ 

saulėje, ; '/ ■
UniVersit0ai Paryžiuje, Sa- 

lernoj, .Oxforde, Cambridge’- 
yje buvo įsteigti Katalikų Ba
žnyčios* 13-tame amžiuje.

14-tame amžiuje jį įsteigė u- 
nivėrsitetus Ryme, Dubline, 
Koelne, Heidelburge ir kitur. 
Visuose krikščioniškosios eros 
amžiuose kunigai yra pripažin
ti, kaipo augščiausia išlavinti 
žmonės savo laikų. Ir šiandie 
jos mokytieji, mokslininkai da
linasi garbe su augščiausiais 
viso pasaulio vyrais. Tarpe jų 
mes randame Pasteur, Mada- 
me Currie ir Marconi.

Tarpe žymiausiųjų tepliorių 
yi*a Rafaelius, Murillo, Rem- 
brandt, Rubeus ir Da Vinci.

Tarpe nemariųjų rašytojų 
galima paminėti Dante, Dry- 
den, Pope ir Shakespeare.

Amerika daug skolinga ka
talikų tyrinėtojams — pirmuti
niams civilizacijos skleidėjams. 
Šios šalies didžių nuoveikalių 
ir šlovingų veikėjų neapsakysi 
nepaminėjus kataliką, vardų. 
Štai jų keletas: Kolumbas, De 
Soto, Julięt, Marąuette ir De 
La Šalie.

Lordą Baltimore katalikiš
kas auklėjimas neprivertė tap
ti laisvės priešininku. Jis pada
rė Mary lando valstiją perse
kiotojams .vieta.

Katalikiškas išauklėjimas ne
sulaikė Charles Carroll iš Ca- 
rrolltono nuo pasirašymo po 
Amerikos Neprigulmybės Dek- 
leracija,' neigi suturėjo gen. 
Phil Sheridaną nud stojimo 
šlovingiausiu karvedžiu sios 
respublikos.

Katalikų mokykla niekuo
met neišauklėjo išdaviko Ame
rikos vėliavai. Tas faktas yra 
užpečėtytas krauju, pralietu 
ant kiekvieno karės lauko pra
dedant nuo Lexingtono ir bai
giant Manila užlaja.

Fanatizmo palaikytojai, ku
rie bando prirodyti, jog Kata-

v •

darbininkam.-, o 'Kai baliai, priešininkai privalo būti kata-1 [j^ų Bažnyčia priešinasi ap- l'l‘AT»/\T»n 1 • • V V • " . . ....gerovę.

1 Lietuviai turi g 
verteigystę, prekybą. Kita
taučiai mums tų gabumų už
vedi. Visa Lietuvos preky
ba turėtą pakliūti Į mūsų 
pačių rankas. Kooperacijai 
čionai plačiausia darbo dir- 

Ar maža lietuviškų ko- 
krautuvių jau 

karę gerai gyvavo 
Reikėtų tiktai

likams dėkingi už sumažinimų 
’-abunius į jiems taksų.

I

va. 
operacijos 
prieš 
Lietuvoje, 
kad tarp mažųjų kooperaci
jos bendrovių Įsteigti vieną 
didelę centralę ^bendrovę, 
kuri galėti! pristatyti pre
kes mažoms krautuvėms, 
pati pirkdama, jas iš pirmų-, 
jų rankų ir į 
deiiausiomis partijomis. Tik 
tokiu būdu galėsime lietu
višką prekybą paliuosuoti 
nuo prigulmybės žydų ir ki
tokių aferistų. Tolygiai tu
rėtume elgties ir pardavi
nėdami kitiems produktus 
savo ' pagamintus, t. y. su 
bendrovių pagelba.

Žodžiu, pažanga visose 
sirtvse. Reikėtų kad apie 
tai plačiai prabiltų mūsų ži
novai, kožnas savo specija- 
liškume. Dabar vra laikas 
būdavot i teorijas, o karei 
pasibaigus, būti pasirengu
siems, jas vykinti prakti
kom Aš nei trupinėlį ne
abejoju, kad tas viskas 
vyks. Aš tikiu, kadi lietu
vių tauta, kuri įstengė pa
busti iš kelių šimtmečių 
miego, įstengs ir visiškai 
prisikelti. Aš tikiu į švie
sią ateitį savo tėvynės. Aš 
ne abejoju, . kad po tų di- 

. džių karių ir kruvinų kovų, 
anot tos dainos žodžių, par- 
grįž mūsų broliai iš šalių 
svetimų. Ir pargrįž ne su 
tuščiomis rankomis, ’bet ne
šini progresu, pažanga.

Persijos šachas pirko laisves

Jei priešininkai galėtų pri
rodyti, jog parapijinės mokyk
los neauklėja, neprirengia bū
siančius piliečius gyveniman, 
tai jų užsipuolimai turėtų pa
mato. Bet kadangi mokiniai 
abiejų mokyklų turi susitikti 
vieni antrus kompeticijoj viso
kiose veikimo srityse, tai tas 
parodo priešininkų nepamatin- 
gumą.

Kiekviena sistema reikalau
ja antros. Kompeticija išeina i 
abiem geran ir prisideda prie 
pakėlimo apšvietus laipsnio, j 
Viešosios ir parapijinės moky- •

svietai, tai tie turi išrasti sa
vo prirodymus. Aš kviečiu 
Tom IVatson, Tedd-y IValker ir 
visų armijų fanatiški! prakal- 
bininkų ir redaktorių prirody
ti bent vienų prirodomų faktų 
filosofijoj, ekonomikoj, astro
nomijoj, medicinoj arba kitoj 
mokslo srityje, kuri Katalikų 
Bažnyčia atsisakytų priimti to- 
kiuo, l^okiuo jis yra.

Tarpe nepamatuotų užsipuo
limų nėra klaidingesnio, kaip 
tas, kad Katalikų Bažnyčia 
priešinga skleidimui apšvietus, 
miniose.

gabendama di-! klos Xra dauS‘ geresnės, negu s' • • V • Tkati būtų bile kurios iš jų be' 
antros. į

Jokis katalikas nestatys sa
vo vaiko tokion mokyklon, kur 
jo dvasinių jėgų plėtojimąsi 
būtu trukdomas. Nei protesto-

*■ I
nas ta darvtų.

Valstijai Įsteigti kokių Baž
nyčių, arba kištis i piliečių ti- 
kvbinius klausimus nevalia. 
Konstitucija užgina tikybos 
mokinimų viešose mokyklose.

Kaip viešosiųs, taip ir para
pijinės mokyklos nėra tobulos, 
bet mokiniai jas baigusieji gy
venimo kovoje atranda, jog jo
se ingytas mokslas jiems yra 
paspirtis Abiejų sistemų mo
kiniai- paskui pasiekia aug- 

I ščiausių laipsnių teologijoj, po
litikoj, literatūroj, komerci
joj, dailėj ir moksle.

John D. Rockefeller yra vai
sius vienos sistemos, o Thomas 
F. Ryan kitos. « .

Augščiausiojo Suv. Valstijų 
Teismo Teisėjas W. K. Day 
pradinį mokslų gavo viešoje 
mokykloje, Vyriausysis Teisė
jas White gavo pradžių para
pijinėj mokykloj.

Katalikiškas auklėjimas ne
kliudė Joseph’ui Tumulty’iui 
pūstoti pirma ranka Suv. Vals
tijų prez. AVileono. Nei-gi ka
talikiškas auklėjimas sulaikė

i-v 'f ' -r

Kas lietuvių kolonijose. :
į. - ■ Į ?\ "■ d f

COLLINSVILLE, ILL.
Bal. .27 d. Čia buvo vakaras,, 

kurį parengė LDS. 30 kuopa. 
Programas buvo labai gražus. 
Susidėjo iš 3-jų gražių teatro 
veikalų. Pirmiausiai L. Vyčių 
80 kuopos veikėjai '• atvaidino 

* komediją “Brangusai pabu
čiavimas.’ ’ Atvaidinta labai 
gyvai. Vaidino šios ypatos: 
Antinaičio rolėje, F. Švedas; 
Antinaitienės — L. Živaitienė, 
Birutos —• P. Zvinekaitis, Na- 
stutės — M. Miliutė.

Po to vaidinta trumpas vaiz
delis apie žmonių vargus Lie
tuvoje. Šį veikalėlį vaidino 
gabūs L. Vyčių aktoriai, kaip 
tai L. Živaitienė, P. Litmaniu- 
tė, P. Zvinekaitis, J. Simana
vičius ir.F. Ražaitis. Kaipo 
gabūs lošėjai tai atliko koge- 
riausiai. 4 Publikai labai pati
ko, daugumas verkė matyda
mi žmonių vargus tėvynėje, 
bet buvo ir tokių, kurie juo
kėsi nemokėdami teatro su
prasti.

3-čias veikalas vaidinta 
“Karęs metu,” kurį atliko vie
tos, (Collinsvillės) veikėjai L. 
I). S. 50 l<p., dar visi pirmą 
kartą dalyvavo, bet atliko vi
dutiniškai, gerai. Žibinto ro
lę atliko — B. Stumbras, 
bintienės— p-ni Juodienė. 
nos - 
Mariutė — O. Morkiutč, Jur
gutis — A. Naujokaitis, Jono 
— D. Ivimutis, šaltyšiaus — 
K. Dzūkas. Lošime geri au
siai pasižymėjo, p-lė P. Mali- 
nauskiutč.

Po vaidinimui, L. Vyčių (.‘bo
ras vadovyste1 p. A. Živai- 
čio, sudainavo keturias labai 
gražias dainas: “Kada noriu 
verkiu,” “Per girią girelę,” 
“Saulelė nusileido” ir Tautos 
himną. Dainos padainuota la
bai puikiai ir publika gausiai 
dėkojo delnų plojimu. Per
traukose keletas Coli insvillės 
mažų mergaičių, padcklema- 
vo gražių eilių, padainavo po
rą dainelių. Iš St. Louis, dek- 
Iemavo E. ŽiVaičiūtė.

Publikos Į šį vakarą tikėtasi 
sutraukti labai daug, bet atsi
lankė neperdaugiausia. Prie
žastis tame, kad visą dieną li
jo, o rinkimosi laike pradėjo 
labai iyti, su griausmais, te- 
čiaus pelno liks nemažai. Žmo
nės šiuo vakaru laabi užganė
dinti.

PHILADELPHIA,’ PA.
Dębataiapie visuotiną seimą.

Netikėtai teko nueiti į Lie
tuviu Tautišką svetainę po No. 
928—-36 Moyamensing avė. ne
degioj bal. 28 d. ir teko išgirs
ti debatus p, Bagočiaus su Stil-, 
šonu., Žmonės buvo'kviesti iš
girsti, ar reikalingas buvo Vi
suotinas Seimas New York’e, 
Ne vienas net spiaudės išėjęs 
iš svetainės. BagoČius kalbė
jo apie seimų tol, kol buvo, jo 
laikas. O po to pradėjo Stilso,- 
nas. Visa jo kalba buvo skai
tymas iš laikfaščių, kurių tu
rėjo pluokštą. Toliaus vedė 
savo kalbų apie davatkas ir a- 
pie kunigus ir apie jų rožan
čius. “Debatai” baigėsi tuo, 
kad; abu pūtė vienon dūdon, 
tai yra dergė katalikus.

Ten buvęs.

NEWARK, N. j.
Parašyta korespondencija 

“Darbininke” iš Elizabetli, 
X. J. apie vienybe katalikų su 
tautininkais tai turiu pasaky
ti/ jog J»e galėjo paimti pa- 
vvzdį nuo kaimvnų newarkie- 
čiu. Nėra ko daug rašyti, ka
dangi p. Škic labai plačiai ap
rašė “Garse.” Katalikams su 
tautininkais i vienybę eiti yra 
tas pat, kad avelė su vilku 
vienoj pievoj ganytus. Jei ne
bus visai suėsta tai nors šonas 
j)us išpieštas.

• v

Bemokslė.

LAWRENCE, MASS.
Nezaležnas ‘ ‘ Atgimimo ” ad
ministratorius išvažiuosiąs.

Čia eina gandas, kad Mickus 
net ir Lavrenciečių akyse sa
ve diskreditavo ir pažemino 
ir dėl to apleisiąs Lavreneą. 
Jo- vieton pasitiksiąs vienas iš 
Brocktono bedievukų, kuris 
tapo nezaležnų batnbizu. Prie 
jo Norkus Narkevičius ir Jan
kauskas Zigmas taip-pat san- 
darbininkausią Mickijadoje. 
Dar po kelių perversmių šiedu 
laukiasi didžiules vietos šita-

Lawrenco Lietuvių judūji- 
ir nezaležninkavime.

J. K—ras.

me
me

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kuopa rengia dide

lį ir gražų balių Streikierių 
Fondo naudai, kuris bus su
katoj, 11 d. gegužio (May) šv. 
Jurgio svetainėj, 180—2 New 
York avė. Prasidės 7:30 vai. 
vąk. Bus šauni muzika po 
vadovyste p. l’linano. Bus 
skrajojanti krasa. Kviečiam 
visus vietinius, taip-gi ir ap
linkinius skaitlingiausia atsi
lankyti ant šio baliaus. Nepra
leiskite šios progos, ypač LDS. 
14 kp. nariai. Įžanga porai 

— C. A. Windle.! 40c.; pavieniams 25c.

ANARCHISTAI PRIEŠ 
ŽYDUS.

I

į Vitebske anarchistai suren
gė žydų pogromą. Anarchistai 
paskelbė, jog jų tikslas yra 
“išvyti žydus iš sovietų ir so- 

, vietų įstaigų.” Vietoj to api
plėšė žydų krautuves, teatrą, 

-kotelį ir pridarė daug nuosto
lių. .

Pogromas prasidėjo kartu 
Įvairiose miesto dalyse. Rau
donoji armija stojo prieš riau
šininkus ir 7 riaušininkai už
mušta, 20 sužeista. Kiti suim
ti.

šis atsitikimas yra vienas iš 
daugelio, nes priešžydiškos 
agitacijos yra varomos.

Komitetas.

Ži-
LV11O7--------- U LIVM‘iV 1U , O'
— p-le P. Malinauskiutė,

Beržo Lapas.

Anglijos katalikų unija pri
ėmė rezoliuciją, kurioj išsi
reiškiamu prieš J. i rijos dvasiš
ki jos statymąsi prieš konskrip- 
ei.ją. Tą rezo-liuciją pasiuntė 
■ opiežiaus s($tretoriui. Kalti
nama toj rezoliucijoj, jog Ai
rijos dvasiškija palaiko orga
nizuotą pasipriešinimą įstaty
mui.

■ .t- ..... . ........... ■■ ' -

SIĖJI IS RUSIJOS.
Paryžiun sugrįžo įvairiais 

būdais Jfcelętąš Francas vąl- 
dinink^ įl ’

Jie pasakoja,, jog vokiečiai 
ne ką pasipelno iŠ Rusijos: Gi 
vokiečiai nelaisviai : susigįmi-. 
niavę su rusų mužikais ir ne
paiso apie grįžimą namo, kur 
reikėtų eiti mūšiuosna. Vokie
čiai Rusijoj veda smarkią pro
pagandą ir visaip bando pra
plėsti bolševikizmą, talkininkų 
Šalyse: Francijoj nuolatos gir
disi bolševizmo atbalsiai, bet 
vis neprilimpa. >

Dėl vagysčių pačių rusų, vo
kiečiai ne kiek gauna iš Rusi
jos karinės medžiagos. Vienok 
vokiečiams teko 20 gerų Rusi
jos karinių laivų.

Apie vidurinius Rusijos rei
kalus papasakojo baisių daly
kų. Kieve viena nakčia bolše- • 
vikų govčda išpiovė 1048 ofi- 
cierius. Teismai dingo. Įtartą 
gali kas nori kaltinti ir bolše- 
vikisame teisme prieš apkal
tintą kas nori ir ką nori gali 
sakyti.

Baltikos laivyno laivų ofi- 
cieriai veik visi buvo išžudyti. 
Bolševikai apvaldė du buvusio 
caro laivu (jachtas), jose lė
bauja ir paškudniausias orgi
jas išdaro Juoda vėliava su 
katikuole ir perkryžuotais kau
lais plevėsuoja ant Petropav
lovsko tvirtovės.

Rusai tebturi kūdikišką pro
tą. Kas jiems pasako paskuti
ni žodį, tam jie tiki, 
t i valdžią dar neatėjo 
Dabar rusai nepasitiki 
merika, .Xnglija arba 
ja, \iek pasitiki vokiečiais, 
nest vokiečiai be paliovos ten 
pumpuoja savo propagandą.

Amerikonas Francis Jacob 
per savo draugą grįžusį Ame
rikon iš Maskvos atsiuntė sa
viškiams laišką, kuriame sa
ko, jog Bolševikų valdžia yra 
nedoriausios rūšies, kokia tik 
yra pasaulyje. Nėra jokio įsta
tymo, jokių doros principų. 
Vienintelis autoritetas tai pis
tai ūdas, durtuvas ir pinigai.

_ --o-----
PASKOLA NUSISEKĖ.

Laisvės Paskola, subatoj pa
sibaigusi, pilnai nusisekė. Pa
skoloj dalyvavo 17.000.000 as
menų,- tai yra veik kas šeštas 
žmogus pirko bondsą. Iždo 
departamentas tikisi,, jog išvi
so bus surinkta apie $4.000.- 
000.000.

Miestai, sudėjusieji dau
giausia, yra šie:

New York .... 
Chicago..........
Cleveland .... 
Boston .:.. . . 
Philadelphia .... 1.200.000 
San Francisco ....1.000.000 
Atlanta ................. 1.000.000
Al inneapolis ..........1.000.000

-------- o--------

Yąsynes larj) Vokietijos ir 
lobindijes pasibaigė. Abi pu

si nusileido ir susitaikė.

Pakeis
tai kas. 

tiek A- 
Franci-

... .4.000.000

....2.498.000

.... 1.561.979

....1.200.000

$

.................................I ■■' ■■■<.' *•■ »»- WA*

talikiškas auklėjimas
•t

bondsų už $100.000.

h’ieldmaršalas lordas Frencli 
yra nuskirtas vice-karaliuni 
Airijai. Jisai karės pradžioj 
buvo vyriausiu anglu armijų 
vadu.

/ję £<f « f

• »

——o------
Maskvoje mirė Amerikos ge^- 

neralis konsulas Maddin Sum- 
mers. Susirgo nuo persidirbi- 
mo ir pasirgęs tik vieną dieną 
mirė. Buvo vedęs rupę.

------ o------
Suv. Valstijose žieminių 

kviečių tikimasi • 65O.0OO.OOO 
•bušelių. Tai būtų toks uždere- 
įimas kokie Šioje šalyje nie
kuomet neb įvo.

atalikų Spaudos Savaitės Komisija.
Iš kairės į dešinę s_ L. D. Šalteniutė, J. Sįdaravičius, O. Čirvinskaite, P. Zata-

veckas, O. Čiginskaitė ir E.^Baltrušaieiutė.
Iš kairės stovintieji: J. Levanavičiutė, M. Čiauškame, O.Vasiliauskaitė, J. Svirskas, O. 

Arti oi auskaitč, O. Sidabrienė ir A. ? Mačiu Ii ute.
Antroje eilėje stovintieji iš kairės: V. Stankus, J. Žemaitaitis, A; Buivydas, V. Če

kanauskas ir P. Lubinas. '
iše visi t&bąi daug pasidarbavo priė išplatinimo katalikiškos- spaudos per Katalikų 

Spaudos Savaitę 1917 m. . '

Worcesterio
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Siomis dienoinis išeis iš spau 
dos labai tinkamos to naudin
gos brošiūrėlėsplatinimui ren
giamuosevakaruose.
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Tarpe garsiųjų mintytojų, ku
rie' nevalgė _mesos Čia, galima 
paminėti Stoikas Zendf Sene- 
ką, Platonas, Plutarchas, Plau
tus, Oyrug, Emperdcįes, Ap- 
polonius, Pythagoras; Parą- 
celsus, Boehme, Spinoza, Pe- 
ter Boyle, Franklin, Emerson, 
ir Shelley. Tolstoi ir Edward 
Carpenter buvo pilni vegetk- 
rijonai. Tas ir daug kitų pri- 
rodomų dalykų aiškiai liudija, 
kad žmonės be mėsos maitin
damiesi, gali • pasiekti aug- 
ščiausio kūniško ir protiško iš- 
siląviiiimo.
Nepatogumai ir pavojus nuo 

mėsos.
Dabar mes pažiūrėsime į 

vertę mėsos, kaipo maisto. Ji 
ne tik kad nėra maistinga, bet 
turi savyje nuodingų dalių,

3
< «
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PINIGAI NUEINA PER 
V ŠVEICARIJĄ.
Iki Amerika nekariavo,, tai 

patogiausias kelias pinigu ir 
paieškojimų siuntimas Lietu
von buvo per' Ispanijos amba
sadą Washingtone. Amerikai 
stojus karen, tas kelias užda
rytas. ’

Dabar lieka kelias per Švei
cariją ir Švediją!

P-as F. Virokas tilt ką gavo 
pranešimą iš Šveicarijos - nuo 
kun. A. S. Steponaičio, "jog jo 
per jį siųstieji pinigai užimto
je Lietuvoje gauti.

Gerbiamasai
28 sausio /918 m. mes pa- 

siuntem Tamstos žmonai p, 
Virokienei, (Seredžiuj, Lie
tuvoj) ir 29 kovo gavom iš 
tenai atsakymą, jog Tamstos 
žmona gavo 200 rub. (du 
šimtu rublių) arba 400 mar
kių. Kvitą lieka pas mumis, 
Trečiasis šimtas rublių, dar 
guli pas mus ir tuoj bus pa
siųstas taip-gi į Seredžių.

Su augšta pagarba
A. Steponaitis.

Norintieji siųsti paieškojimų 
arba pinigų gali šitaip adre
suoti: A. S. Steponaitis, Lau- 
sanne, 
land.

NUVAŽIAVIMAS.
L. Vyčių N. A. ’Apskr. kuopų 
\ ; d^ąiai.
.N, A. Apskr. 6 šuvažiavimas 

įvyks gegužio 19 d., 1918 m., 
l&rivooį Mas. * v / 
; Todėl geistina būtų, -kad vi- 
sos' kuopos prisiųstų savo ats
tovus į .būsiantį suvažiavimą, 
nes turėsim, daug svarbių rei-. 
kalų, kurie reikia apsvarstyti.

L. V. N. A. Apskričio, rast.
J. K. Jasinskas.•-- oį—'•

Keturių priešingų laikraščių 
reikia daugiau bijoti, negu 
tūkstančio kareivių.

— Napoleonas,

didžiumoje bereikalingas, (nes 
žmonės, kaip matėme apseina 
be mėsos), bet tą darbų turi 
apmokėtimeąaec^įai.''

Todėl matome, jog vęgeta- 
rijonų prirodjnejnnai yra ge^ 
tai pamatuoti. Žmogaus kūno 
sudėjimas rodo jį nesant me- 
saedžio. Mėsė' yra menkos 
maistingumo vertės,nes mė
soje yranuodingųd 
lop aiškiai pri: 
siškas maitinimas 
išlaidus, daug i 
gu bemesiškas ( 
kas).

Walter J. N.

->
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žmogaus kūnas rodo jį esant 
"vegetarijonu.

Dabar, jęi tolduo pat būdu 
iŠtirsime žmogų, tai ką mes 
rasiDae? Mes randame, jog 
žmogaus kūnas yra minkštas 
to švelnus,' sulyginus su vilko 
arba tigro, neapžėlęs ir be 
gamtiškų įrankių pavidale sti
prių ilčių arba nagų. -Žmo
gaus žandai maži to silpni, jo 
•dantys ir rankos minkštos ir 
silpnos. Aišku, jog toks kūnas 
nėra pritaikintas prie gaudy
mo arba šokimo ant savo au
kos, nei-gi pritaikintas prie1 kurios gali žmogui pakenkti ir 
draskymo savo aukos lavono 
rankomis, arba dantimis. Dan
tys pritaikinti tik atsikandi- 
dimui ir kramtymui, rankos 
pritaikintos tik griebti, o-vi
duriai pritaikinti virškiflimui 
augmeninio maisto.
..Jei pripažįsime, jog sutai- 
symas gyvūno kūno yra nuro
dymu koks jo turi būti ir yra 
maistas (o aš manau’, jog tą 
prirodžiau), tai žmogaus kū
nas rodo, jog jis nėra mėsa 
mintantis sutvėrimas. Tame 
klausime visi mokytieji ar jie 
yra vegetarijonai ar ne sutin
ka pilnai. Linnaeus. garsus 
gamtininkas sako: “Žmogaus, 
kūno sudėjimas, išlaukinis ir 
išvidinis, sulyginant su kitais 
gyvuliais, parodo, jog vaisiai 
ir sultingos daržovės yra natu- 
rališku maistu.” Ir Virchow, 
didžiausias šiii laikų fiziolo
gas, sako: “Ateitis yra vege- 
tarijono rankose.” Daug kiti] 
autorių būtu galima pacituoti, 
bet pacituotieji nurodo, ku
rion pusėn opinija pakrypus.
Ar galima be mėsos apseiti.
Tūli tvirtina, jog augščiau- 

sių j)rotiškų ir kūniškų galių' 
žmogus gali pasiekti nevarto
damas mėsos. Pažiūrėkime ar 
tas pasakymas paremiamas 
faktais. Pirmiausia gerai yra 
žinomas tas dalykas, jog iš vi
so pasaulio gyventojų vos tik 
ketvirta dalis vartoja mėsą. 
Indijoj. Chinijoj ir Japonijoj 
yra apie S00.000.000 gyvento
jų. Jie yra gan stiprūs, veik
lūs. jaučiasi laimingais. Ir 
jie tokiais yra. neragaudami 
gvvuliu lavonu. Jie nėra nei 
laukiniai, nei nemokšos. Ką 
jie gali nuveikti, kuomet grie
biasi agresiviško veikimo va
karinių šalių, tai tą parodo

□*- JL

■dalių. Ga- 
jog mė- 

yra labai 
dėsnis, ne- 
etarijoniš-

Užvardintos Šitaip: “Pini
gas,” “Streikas,” “Darbinin
kai vieninkiinės” ir ^Darbi
ninko Apsaugojimas.“

Jas parašė į. D. S. Litera 
tiška kamisija.

Šios brošiūrėlės bus labai 
jdomios; o kas svarbiausia, 
kad) kiekvienas galės visas tu
rėti savo namuose už 5c.

Jose bus aiškiai išdėstyto 
pinigų vystimasi pasauleje; 
kas tai yra streikas; kodėl dar
bininkai privalo vienytis; kaip 
darbininkas turi būt apsaugo
tas ir tt.

Drįstame jas pasiūlyti Gerb. 
Klebonams delei išplatinimo 
tarpe parapijonų.

Būtinai turėtų užsisakyti 
kiekviena LDS. kuopa.

Brošiūrėlės bus 4 rūšių.
Imant nemažinus kaip po 

duosime
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Attorney-at-lato '

Bei! Phone DicWnson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

NuO 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6.iki 9P.M.
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A NUSIPIRK KNYGĄ VARDU—

į LAISVĖN 
BEŽENGIANT
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kenksmingos, o kar- 
pavojiugos; ketvirta, 

žiauru, žema ir ne- 
gvvulė- 

ir jų lavonais maitintis; 
jog yra neekonomiš-

VEGETARIJONU 
PRIRODYMAI.
-

IŠ visųĄnaisto to maitinimo
si klausimų daugiausia svars
tomas taip vadinamas ‘vegeta- 
rijinis griausimas/’ Yra prird- 
dinėjamū, pirmiausia, jog žmo
gus sulyg savo kūno sudary
mo, , yra skirtas maitintis vai
sinto: antra, jog jis gali ras
ti augmeniniuose daiktuose 
visus maisto elementus, kokių 
tik reikia didžiausiems proto 

*ir kūno reikalavimams ir pas
tangoms; trečia, jog mėsa — 
gyvulio lavonas — netik ma
žesnės vertėą, kaipo maistas, 
bet dargi turi nuodingų dalių, 
kurias inimant kūnan yra vi
suomet 
tais ir 
j°g yra
žmoniška užmušinėti 
liūs ir ' 
ketvirta, 
ka užlaikyti daug žemės ga
nykloms mėsiniams gyvuliams 
ir darbo jų ganymui, liuobi- 
muii aptvėrimui, transporta- 
cijai, mušimui, prirengimui 
tų gyvulių lavonų sūdant, pa
kuojant, rūkant ir tt. Dar v- 
ra ir daugiau argumentų prieš 
mėsišką maitinimąsi, bet mi
nėti yra svarbiausi. Dabar pa
eiliui juos visus perkratysime.

Kūno sutaisymas rodo 
papročius.

Prieš paimant svarstyti pir
mąjį vegetarijonu argumentą, 
pasakysime iš pat pradžios, 
jog' tarp bile kokio sutvėrimo 
kūno sutaisymo ir jo papročių 
yra daug panašumo. Paimki
me vilko lavoną. Patyrinėję 
gerai, prisižiūrėję į jo snukį, 
žandus, dantis, kojas ir nagus, 
pripažinsime, jog jo didelis 
snukis, pristatytas ilgais, aš
triais dantimis, stiprius kojos 
su aštriais nagais ir stiprus 
raumeningas kūnas, didelė 
krūtinė — visa tai pritaikinta 
vienam tikslui — sudarymui 
gyvulio užtektinai stipraus, 
užtektinai greito pagauti savo 
auką, užtektinai greito pagau
ti savo auką, užtektinai pla
čiais žaptais ir dantimis užtek
tinai ilgais ir stipriais, idant 
savo auką išlaikyti. Be to jo 
dantys yra taip pritaikinti, 
kad draskyti mėsą, ne- kram- 
tvti-, nes to nedaro įokis mėsa ' t ~mintantis žvėris. Žmogus nie
kuomet gyvo vilko nematęs ir 
nežinąs apie jo gyvenimo bū; 
dą, tokį jo kūno sutaisymą 
pamatęs, lengvai galėtų nu
spėti apie jo maitinimąsi ir 
papročius. G jei akylas žmo
gus im> giliau vilko kūną ty
rinėti, jei ištirs jo vidurinius 
organus, jo pilvą, jo 'žarnas 
ir kepenis, jei chemiškai ištirs 
jo virškinimo ir kitus, skysti
mus, kurie gaminasi \ilko kū
ne, tai jis Įsi tiks, jog vilko kū
nas kaip iš laukm taip ir iš vi
dau-- pritaikintas prie mėsinio 
maitinimosi.

Didelis skirtumas tarp tigro ir 
avies.

Jei tokiuo pat būdu mes iš- 
tyrinė-inie tierą ir avį, tai at
rasime, jog nors tigro snukis, 
žai’tai. dantys ir viduriai jam' 
pritaikinti griebti, draskyti ir' tais, 
virškinti mėsą, tai jo kūnas ir 
kojos neprit.iikintos bėgimui, 

ao šuoliais bėgimui; ir rasime, 
jog avis turi švelnią mėsą ir 
silpnus raumenis; jog snukis 
mažas, dantys maži, priešaki
niai dantys pritaikinti pievi
niui it žirklėmis, kiti buki, pri
taikinti ilgam kramtymui. 3ei 
toliau ištirkime avies pilvą, vi- 

’durius, jaknas ir kitokius vi
durių organus, tai mės rasi
me aiškų prirodymą, jog avis 
turi būti ir yra žole maitinan- 

" tysis gyvulis: Avis negalėtų 
gainiotos paskui savo aukos, 
kaip vilkas, nei-gi šokti šuo
liu, kaip tigras, avis įsikibus 
į kokį gyvulį negalėtų jo su
laikyti savo dantimis, neigi 
jos pilvas arba viduriai galėtų 
suvirškinti mėsos.

nėse karėse. O jie maitinasi 
riešutais, ryžiais, daržovėmis, 
ir laimi retai prie to prideda 
žuvies.

Tndijonai Andų kalnuose 
per dieną darbo padaro dvigu
bai daugiau, negu paprastas 
darbininkas. O tu kalnų indi- 
jonai maitinasi banaliomis. 
Airijos ūkininkai, kurie yra 
veikliausi ir išnašiausi pašau
toje darbininkai daugiausia 
maitinasi bulvėmis, pasukomis 
ir papras tomis daržovėmis. 
Amerikon atvykusieji airiai 
pasiekia augštų vietų.

■Rusijos ūkininkai, kurie yra 
dideli, stiprūs, išnašūs vy
rai, daugiausia maitinasi ru
gine duona, raugintais kopūs- 
.... , daržovėmis ir aliejum. 
Korsikanai maitinasi daugiau
sia vaisiais, polenta, rugine 
duona, daržovėmis ir aliejum.
Vegetari joniškas maistas ir 

proto išgalės.
Garsus mokslo- vyras Dr. 

Felix L. Osivald savo puikia
me veikale “Kūno Lavinimas’ 
rašo:

“Stipriausi vyrai trijų vy
riškiu usių rasių šio pasaulio 
apseina be mėsos — Turanijos 
kainininkai, Maridingo gentys 
S»»negambijoj ir Scheswig-IIol- 
steino ūkininkai, kurie sudaro 
stipriausius kareivius vokiečių 
ir gabiausius jurininkus Vo
kietijos laivyne. Nei-gi yra 
teisybėj tas, būk masiškas 
valgis yra būtinas arba net ge
riausias smegenų

kurios gali būti net pavojingos 
tiems, kurie mėsa maitinas.

Abelnai tikima, jog mėsa 
yra stiprus maistas, kad žmo
nės be mėsos būtų silpnuoliai. 
Bet Viršuje parodyti pavyz
džiai rodo klaidingumą tos 
nuomonės. Parodyta, jog be 
mėsos žmonės išauga į stiprius 
vyrus ir į didžius niint^tojus. 
Ckemišl <ai mėsą tyrinėjant, ai
škiai pasirodo jos maža vertė. 
Be to kiekvienas žino, jog gy
vame kūne be paliovos eina 
jo nusidėvėjimas ir atnaujini
mas. Raumenyse visuomet y- 
ra kenksmingų atmatų, nuo 
kurių kūnas liuosuojasi per į- 
vairius organus. Gi užmušant 
gyvuli, jo kūne, jo raumeny
se lieka visokio nešvarumo. 
Žmogus, maitindamasis to už
mušto gvvulio lavonu be abe- 
jonės inima jį su tais likusiais 
nešvarumais ir nuodais. Gi 
reikia atsiminti,* jog ir žmo
gaus kūnas valosi nuo prakai
to, šlapumo ir nuo kitų at
matų. Raumenyse, kraujuje 
ir tt. visuomet jų yra. O kuo
met ininiani panašių nešvaru
mų su gyvulio mėsa, tai pa- 
simkinam savo organus ir kū
nas negalėdamas savo orga
nais apsivalyti nuo tų nešva
rumų turi kentėti.

Kaip mėsa gimdo ligas.
Žmogaus kūno organai taip 

sutaisyti, kad jie galėtų apsi
dirbti su jo atmatomis ir pra
šalinti nuodingas medžiagas. 
Kuomet jo kūnas užtvenkia
mas no tik savo atmatomis, o 
dar prisideda gyvulio, tai dar
bas pasidvigubina ir tuomet 
kūnas pasidaro gera dirva li
goms. Yra ištirta, 
ėdžio širdis muša 
S0 kartų minutoj.

10 iki 12 kartų mažiau'. Tas 
padaro skirtumą 1.500 kartų 
dienoj. O tiek mušimų pada
ro žymų pridėčką prie žmo
gaus kūno darbo.

•Vegetarjonizmas reiškia 
žmoniškumą.

Iš žmoniškumo atžvilgio rei
kia pasakyti, jog 
prie atsižadėjimo mėsos, 
mušinėti gyvulėlius, — 
paukščius, karves — yra 
rus, priklus, baisus darbas. 
Nežmoniškas daiktas yra-mai
tintis gyvulėlių lavonais.

Ganyklos ir daržai.
(Salų gale paskaitliuokinie 

kuris maitinimosi ’ būdas yra 
pigesnis. Sulyginkime mėsiš
ką maitinimąsi su vegetarijo- 
nišku (bemėsišku). Yra apro
kuota, jog žmogui, besimaiti
nančiam mėsiškai reikia 22 ak
rų žemės. Jei-gi tą žemę apsė- 
sime kviečiais, tai tas žemės 
plotas išmaitys 42 žmogų. Jei 
apsėsime ryžiais, tai išmaity- 
sime 10S žmones. O toji žemė 
apsodinta duonmedžiais išmai
tintų daugiau, negu 6.000 žmo
nių. Aišku dabar, jog 22 atge
riu žemės išmaitina tik vieną 
mėsaėdį, -o apsodinta duon
medžiais 6.000 daugiau. ’

Kuomet imsime aprokuoti 
darbą, tai dar daugiau pama
tysime skirtumo. Kad gauti 
porciją mėsos, tai reikia čie- 
los armijos darbininkų, giri
ninkų-, geležinkelių, kerdžių, 
čielas gaujas darbininkų sker
dyklose, .mėsininkų ir tt. To- 
liati matome, jog tas darbas

RENGKIMĖS-NEATIDĖLIOJANT PRIE LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SAVAITES, KURI ĮVYKS ATEI

NANČIO GEGUŽĖS M. 19—28 DD.
Mūsų tautos gyvenimui kasdien einant vis smarkyn, mums 

Lietuviams Darbininkams tame sūkuryje nevalia pamiršti sa
vo organizacijos LDS. ir savo reikalų, nes taja organizacija 
mes Lietuviai Darbininkai įeiname į mūsų tautos gyvenimą, ir 
čia sudarome vadovaujančią, pajėgą.

Kad mūsų organizaciją, LDS. iškelti mūsų visos visuome
nės akyse,, kad su taja Lietuvių Darbininkų organizacija ge
riau supažindinti mūsų visus brolius darbininkus, viršuje mi
nėtame septynių dienu tarpulaikyje rengiama LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SAVAITĖ.

Esame tos nuomones, kad tos savaitės bėgyje -surengti 
TRIS vakarus vietoje kelių vakariu bet su tokiu programų, 
kad iiejie nuo visokių kitokių vietos lietuvių rengiamų vaka
rų, žymiai skirtųsi ir savo turiningumu ir tikslingumu.

Reikia, kari kiekvienas vakaras vietos visuomenei išanks- 
to būtų ger.ai išgarsintas, kad vakaro programa kiek galint 
būtų gyviausi o turinio, kad programoje būtų dalykai nauji, 
o ne kartojami jau nudėvėti ir vietos visuomenei jau pripras
ti.

Kiekvienas Lietuvių Darbininkų Savaitės vakaras turėtų 
susidėti iš trijų svarbesnių dalykų: 1

I. Pardavinėjimas naudingos literatūros, susidedančių iš 
leidinių, pažymėtoj kataloguose knygų, išleistų “Darbininko,’’ 
“Draugo,"'’ “Garso” ir kitų katalikiškų laikraščių.

Rinkimas ėmėjų tiems visiems laikraščiams, ypač gi “Dar
bininkui,” kaipo darbininkų organui.

Prirašinėjimas naujų narių į Lietuvių Darbininkų Orga
nizaciją LDS.

Čia visi augščiau paminėti dalykai privalo būti pradeda
mi kiekvieną vakarą tuojau su salės atidarymu.

II. Paskaitos ir prelekcijos iš visokio mokslo ir darbininkų 
klausimo srities." Kad palengvinti šiame atvejuje ne taip jau 
labai prityrusiems tų vakarų rengėjams darbą, skaitome būsią 
naudinga nurodyti toms paskaitoms ir prelekcijoms kad ir 
šiuos šaltinius: Geručio “Sveikata” (jos pirkti knygynuose 
nėra), Geručio “Garbenio Nuomonės,” “Darbininko Kalendo
riai 1917 ir 1918 m.,” “Pažinkime Socijalizmą,” “Darbinin
kai vieninkiinės,” “Darbininko dovanėlė darbininkams. (Vi
si tie keturi — “Darbininko” leidiniai). “Socialis Klausi
mas” T\. Paltaroko, “Darbininkų Klausimas” K. J. Staugaičio 
— (atrasti “Vadovo” NN. 41-44), “Apie sociali klausimą” 
(ten pat) ir tinkamesni straipsniai apie visokius darbininkų 
klausimus iš “Darbininko” 1918 m.

III. Trumpos agitatvviškos prakalbos, parinktos deklema-,
eijos. vaidinimai, dainos ir kitokie gražūs margumynai, kad 
i vakarus publikos kuodaugiausia sutraukti ir sutrauktą pilnai 
patenkinti. >

Prie viso to, kas pirma buvo pasakyta, reikia dar pridėti, 
kad visi vakarai privalo būti taip surengti ir atlikti, kad vie
tos visuomenę gerai supažindinti su LDS. organizacija, su jos 
uždaviniais, programų jr veikimu, ir kad LDS. organizači- 
jai žmonių tarpe ingyti kuodaugiausia užuojautos ir kuodau
giausia naujų narių: Tai-gi visos LDS. kuopos į dąrbą prie 
Lietuvių Darbininkų Savaitės.
*Z^Z’^Z^Z^Z^*Z^Z***<>*Z**Z**Z**Z*****Z**Z‘>*Z,M^*Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z<>*Z*

Pigiai Farmos*
44 akeriai žemės, nauja 8 kambarių stuba, di

delė kūtė (Barnė), visi farmos įrankiai ir pakinki- 
mai; 1 karvė, jautis, 2 veršiai ir apie 200 kelmų sod
no. Savininkas sergąs ir turįs eiti ant operacijos 
ir būtinai nori greitai parduoti už bile kokį pasiū- 
lijimą. Kas pirmutinis atsikreips, gaus visas in
formacijas ir labai gerų pirkimą.

3 šeimynų, 15 kambarių su visomis vigadomis 
daug žemės Citv- Point’e tur būti greit parduotas už 
$6.300.00

30 naujų trijii šeimynų namų su visomis vigado- 
mis turi būt greitai parduota Jamaica Plain’e ir 
Docliester’yųe. Savininkas yra builderis ir išvažiuo
ja į Įritą miestą ir būtinai turi -parduoti ir kurie pir
miausiai atsikreips pirkti, tie gaus geriausią namą 
su lengviausiomis išlygomis ir pigiau. “Kas pir
mesnis tas geresnis,” sako patarlė. S.u 500 dol į- 
niokūjįmo galės įgyti naujus gražius namus pui
kioje vietoj su daugybe žemės, arti kafų ir storų.

ANT IŠMAINYMO arba pardavimo graži far- 
ma, 8 akeriai žertiės, shed (pastogė) ir matarijolo 
dėl stubos Randolph, Mass., tiktai pusė vaalndos va
žiuoti karu nuo Mattapan Sq. Savininkas nori iš
mainyti ant namo ąrba automobiliaus.

Lithuanian Agency
■ ' A. TVASZKEVICZ

SO. BOSTON, MASS.
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300 egz. kiekvienos, 
nuolaidą.

Užsisakant tiesiog 
bininko” knygyno 
siųskite krasos ženklelių už 7c.

Užsisakant po dauginus, per
siuntimo lėšas mes apmokame. 
Su užsakymais ir pinigus siųs
kite iš kalno.

“DARBININKAS?” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
tarė važiuoti ir išrinko komisi
jų- ’

to

War savings Stamp 
issued by the 
United Statės 

Goverment.
Karės ženklelius, taip

dinamus ‘ ‘ W AR SAVING 
STAMPS” ir “THRIFT- 
STAMPS” galima gauti pirk
ti “Darbininko” administraci
jos ofise.

Pirkėjui duodame veltui cer- 
tifikatą, ant kurio reikia li
pinti nupirktus karės ženkle
lius.

Geriausias taupymo būdas. 
Patartina lietuviams pirkti.

Nupirkti ženkleliai arba pa
skolinti pinigai vyriausybei, 
neša 4 nuošimtį. Tai-gi, yra 
saugiau paskolinti Suvienytų 
Valstijų valdžiai, nė kaip lai
kyti kur paslėpus.

ženkleliai arba “THRIFT 
STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
GEGUŽIO mėnesyje parsiduo
da po $4.16.
. Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKOJE, ‘ ‘DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas*kitus agentus.

Pribaigę* mokslą Pensilvanijos į 
univertetete. J

Uisiteia varymu provą visuose t 
teismuose. i

922 Lund Title Bulldlng, įį 

Brf>ad & ChCTitnut St, a

BELL PHONK: į
Offlso — Spruce 2290. 
Namų — Tloga 4442 J. j 

1212* W. ERIE AVĖ. j 
PHILADBLPHIA, PA. j

KURIOJE TELPA:
, Amerikos Lietuvių Visuotinojo Seimo Protokolas ir paveiks

luotas aprašymas.
Kolonijos, delegatų ir draugijų vardai. 
Visos Rezoliucijos lietuvių ir anglų kalbose. 
Seimo Koncerto vakare pasakytos kalbos.
Seimo delegatų, vietos, vadų ir komisijų paveikslai, ir vi
sos smulkmenos, kaip prie Seimo prieita.

Tai istoriškas dokumentas papuošti kiekvieno Lietuvų 
mylinčio knygynėli.

Delegatai ras čia savo ir draugų už Lietuvos laisvę kovojan- | 
eių vardus ir pavardes, daugelis ir savo paveikslą. ;

Spauda daili, brangios popieros viršeliai vaizdiną Lietuvos j 
vėliavos spalvas. ’ ' '

Kaina su pfisiuntimu 75c.
Perkant ant sykio: 3 už $2.00, 5 už $3.25, 10 už $6.00.

PARDUOTŲ KNYGŲ PELNAS AUKOJAMA LIETUVAI
LAISVŲ GRĄŽINTI.

Užmokesnį siųskite už vieną krašos ženkleliais. Dauginus 
imant — money orderiais ar Čekiais, adresuojant Seimą Rengu
sios Komisijos Iždininkui:

P. MULEVIČIUS,
STATION W, BOX 58,
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50c. 
du sykiu...............75e.

tris sykius ..... .$1.00 
šešius sykius... .$1.75

’. Siųsdąiaįk JeStoraė pMgūs aČL< 
ręĮŠUdkite i. .

A. S. KULBIOKAS, 7602 Aber- 
deęn Avė., N. ^ČIeYeiand# Ohio.

, - - ’ \ į *1 . ■ '

r ■ • i .. . ’ r’ k ' ’ .

«k.

žinios;
—-o—-

Rado pinigų.. Balandžio 14 
d. So. Bostone netoli K. Lietu
vių bažnyčios atrado 2 dol.*, 
kas esate pametę, tai atsišau-’ 
kitę pas Antaną, Šimkų; 86 

V Mai'ket str., Brighton,. Mass.
. i,

* i šv. 'Petro parapijos choro! 
mėnesinis susirinkimas bus se- 
redoje gegužio 8 di 7:30 vai. 
vakare, bažnytinėje salėje. Šia- 

: me susirinkime bus daug svar
bių dalykų aptarti, o ypatin
gai kas-link būsimo koncerto 
gegužio 26 d. Visi nariai 
retu pribūti. ,

1 J. A.

Bus-<tbtonx: Ųį-.'J 17
Sęredos ir" ^tvėfgo vak., ge- 

gežuio (May) 8-9 deb, šv. Jur
gio parapijos salėją 3’3-rd ir 
Auburn Sivę., (Bridgeport) 
Chicago, III .

Subatos ir Nedėlios vak., ge
gužio 11 Jr 12 dd., Nek. Pras. 
Švč. Marijos Bažnytinėje Salė
je, 44-th ir Fairfield , avė., 
(Brighton Park) Chicago, Ui.

Panedėlio ir Utarninko va
karais, gegužio 13 ir 14 čkk, 
Šv. Kryžiaus Bažnytinėje Sa
lėję, 46-th ir Wood gatv., 

. (Town of Dalie) Chicago, III.

* .
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1

Gegužio 3 d. buvo mėnesi
nis susirinkimas Tautos Fon
do 11 skyriaus susirinkimas 
gražus ir pavyzdingas tuomi, 
kad visi nariai su pasišventi
mu darbuojasi tautos labui. 
Kolektoriai per trumpą laiką 
su blankomis surinko $27.50. 
Daugiausia pasidarbavo p.'Po
vilas Petrauskas. Kiti užsiė
mę su laisvės paskolos bond’- 
sais ir negalėjo tiek pasidar
buoti. Dabar pasibaigus rin
kimui laisvės paskolos bond’sų 
pradėkime dar uoliaus dirbti 
Tautos Fondui. Parodykime 
dar daugi aus pasišventimo ir 
darbo.

' SKAITYk-SVARSTYK-GAL- 
vok.

1) Užsirašyk gerą laikraštį ir jį 
nuo pradžios iki gkl° perskaityk. 

‘ .2:) Skaitydamas, laikrašti -ar 
knygą’svarstyk ąjyię ką’ skaitai.

3) Galvok ką perskaitai.
Mes užrašome geriausius laik

raščius, kurie visuomet žmogui 
paduoda sveiką ir tinkamą maistą 
jo dvasiai.

1) Dienraštį “Draugą.”
2) Tris syk į savaitę “Darbinin

ką.”
3) Savaitinius: “Žvaigždę” ir 

“Garsą.” -
4) Mėnesinius: “Žvirblį,” .“Ti

kybą ir Dorą,” “Šviesą,” “Mok
sleivį,” “Tautos Rytą” ir dvisa
vaitinį “.Vytį.”

Taip-gi užlaikome visokių svie
tiškų ir dvasiškų knygū: maldak
nygių, istorijų, eilių ir tt. Rei
kalaudami per laiškus įdekite už

Boston, Mass. 3c. krasos ženklelį atsakymui.

PIRMO DtKLESOS

DANTISrAS
• Dantis ištraukiami ir pripil

domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų iŠra imu.
Vigą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER BT.

. Ned8Homlu 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.

Paieškojimai
Jeigii norite surasti savo gi

mines ar pažįstamas, prisiųsk 
paieškoįimų į *4 Darbininką., ?

Jeigu norite kų nor^ greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tilo jaus paskelbk “Darbinin
ke.”

Už smulkius.apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną, sykį;
n
st

>>

Pinigus siųskite- iš kalno. 
“DARBININKAS,”'

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

 „ —M
ČJakimavičiugr) / ■

•Priėmimo valando*: " < ■
Nuo2 iki 8 popiet. Nuo 71&I B.vakare ■ 

i 50 9 EROADWAY Cc>rG BT. BO. MOSTOMA?

t
fet

Valando* 
nuo 9 va), ryta 
Iki 8 vai. vakare.

s ąsSi

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOT INOS ŽVČ.- 

VALDYBOSADRESAI. .
SO.' BOSTON,MASS. . 

Pirm. —* T. Ašmenskiehė,
339 Fourfli. St. /

Vice pirm. — P. Giediaičiutė, 
75 Baster St

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

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

Iždininkė — M. Mačiuliute, 
46 Silver St.

Kaąos globėjai: E. PlevOkiene, 
AI. Stukienė.

Maršalka — 0. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kąsinskaite ir A. Čižuvie- 
nė. i

MARŠALKA — Justinas Tulelkls, • 
130 Boiven St., So. Boston, Mass.

-•-------- - ... - ■—-į--  -* ■ ■ ’ T
AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS .VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St, Athol, Mass.

Draugystės box 191..........
Vice-pirm. Sapalas Gažunuas 

25 Espex St. Athol, Mass. 
Prot. rašt. — Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str., Athol, Mass. 
Fin. Rašt. — Vladas Matulis, 

$87 South St., Athol, Mass. 
Trečias Rašt. — St. Vidugiris, 

20 Pine St., Athol, Mass. 
20 Pine Str., Athol, Mass. 

Kasierius — Petras Paščius,
34 Pine St., Athol, Mass. 

Kasos globėjai:—
Antanas Andriliunas, •

92 Tern St., Athol, Mass. 
Jonas Stanis,

Cliarles PI., Atrol, Mass.

REIKALINGAS ūmai pagel- 
bininkas prie artisto fotografo. 
Turi nors kiek suprasti tų pro
fesijų. Taip-pat privalo mokė
ti mažiausia tris kalbas: lietu
viškai, lenkiškai ir atsakančiai 
angliškai. Antrašas:

Jonas J. Baltrušaitis,
66 Tliird St., Derby Conn.

ŠV. BALTRAMIĘJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI- 

yVAŲKEGAN, ILL.
PIRM. — A. Bakšis, 

1327 S. Victoria St.
VICE-PIRM. — M. Skirius, 

911 — 8-th St.
PROT. RAŠT. — S. G adei kis, 

1115 S. Victoria St.,
N. Chicago, III.

FIN. RAŠT. — S. Misiūnas, 
817 May St.

IŽDININKAS — J. Dackevičia, 
174 — 10-th St.,

N. Chicago, III.

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

J. BERZELI0NĮ, 
4Haymarket Sq.,

B SOUTH BOSTON, MASS. 
ų TEISINGIAUSIA IR GE-
S RIAUSIA LIETUVHKA 
į APTIEKA.

Aptiekorius ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
226 Broadway, kampas O St.,

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone 
ir Massaehusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per eipresą.

K. ŠIDLAUSKAS

Metines Milžiniškos

PRAKALBOS! ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.Paieškau savo dėdžių Abe-, 
čiuno Antano ir Karoliaus.ir 
Vinco Vincaus. 1914 m. gyve
no'Brooklyn’e, o dabar girdė
jau, kad Chicagoje. Jie paei
na iš Suvalkų gub., Seinų pav., 
Slabados parap., Padivmi- 
niškių kaimo. Meldžiu 
šaukti šiuo adresu:

Frank Gražulis,
402 South Avė., DuBois, Pa.

------ o------
Paieškau pusbrolio Kazio iš Vei- 

luniškių, Antašavos par.; taip-gi 
Antano Bernoto, Balčiūno, Banus- 
kio ir Juozo Bagdono. Visi paei
na iš Kauno gub. Atsišaukite šiuo 
adresu:

VINCAS KAZANAVIČIUS, 
Bos 560, Madison, UI.

PIRMININKAS — M. Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass. 

VICE-I’IRM. — Jonas Galinis,
20 IVinfield St., So. Boston, Mass.

I PROT. RAŠT. — Jonas Gllneckls,
282 Silver Str., So. Boston, Mass.

II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite,
45 Vale St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 
230 Fifth St., So. Boston, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 
16 VVlnfield St., So. Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Gegužio 19 dieną. 

Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

Ren gia
ŠV. VINCENTO PAŠELPINĖ VYRŲ IR MOTERŲ DR-JA

Nedėlioję, Gegužio-May 12 d., 1918 
Lietuvių Svetainėje

26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS.
PRASIDĖS 2:30 VAL. PO PIETŲ.

Sekr. J. Šeduikis.
a

Pavasariui atėjus

• y

• v

Pa.

i
SERGANTI

I

Jum* iSegzatnlnavimas nieko

TEL. BACK E3A.Y 4200
SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO L'APOBATORIES, Ine.

*

I 
t

antrų lu> 

bų<

hington st. 
arti Boyls- 
ton Bt. ant

South Boston,. Mass.

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

VALDYBOS ADRESAI.

PASTABA: Pranešam broliai ir sesutės, kad Šv. Vin
cento Dr-jos Mišios šv. bus tų pačią, dieną, 12 gegužio 9 vai. 
ryte Cambridge Lietuvių Bažnyčioje. Nariai ir Narės turite 
susirinkti į pobažnytinę salę 7:30 vai. ryte. Už nepribuvimą, 
susirinkime gausite papeikimą. Komitetas.

000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss

A

¥

VYRAI IR MOTERIS 
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia llgn, kuri reika 
Iauja specialisto patarnavimo. 
IEŠKOKITE PAGELIOS TEN,

DR. F. MATULAITIS
Ofiso ady no* *1 "Jo visokia* Uitas
1-8 P. M 7-8 P.M. Priart* Akinta*

419 Boylston St. Boston, Mass.

Block 2920 Sf. Louįs, Mo. 
Dykai IimScintmut f*l|pao ir Mr. Stunrto 

Knygą ratrųkiniua.

Vardo* <•••••,,.. «•••••
* ''.i' *4 '

artėti Iflry W

„Patd FBMYmrue
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I
kuriuos mes pasiuvam puikiai 
vėliausios l,block” sistemos kir

ši taip pasiūti drabužiai geriau* 
tinka kožnam žmogui, žemos 

— darbas gvarantuotas. Talp-
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t
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----- o------
Worcester’io Vyčių kuopos 

artistai žada padaryti siurpri
zą So. Bostoniečiams 19 d. ge
gužio pastatydami veikalą 
“Lindynė.”

Dalyvaus: p-lė L. Šalteniri
te garsi (soprano) dainininkė. 
Sudainuos keletą dainų iš ope
ros “II Travatore.”

P-lė O. Vasiliauskaitė gabi 
pianistė, paskambins piano so
lo.

P-as J. Skrickis, atsižymė
jęs tarpe AVoreesteriečių kaipo 
garsus tenoras, padainuos 
“Sveiki broliai dainininkai.”

Didžiausią siurprizą padarys 
p-lė O. Čiginskaitė, 
gabi 
eiles

jauna ir 
deklematorka. Pasakys 

‘ ‘ Varginga tėvynė. ’ ’
Sakunarf.

----- o------
So. Bostono High School mo

kiniai And. Jakimavičius ir 
Juozas Vervečka atsižymėjo 
maršavime ir gavo medalius 
arba atsižymėjimo ženklus. 
Reikia pastebėti kad lietuviui 
vaikai beveik visi yra vadais 
maršavime.

Geriausio išdirbinio FONTA- 
NINĖS PLUNKSNOS su ka
bute ant kurios tautiškas ženk
las žirgvaikis parsiduoda 
‘ ‘Darbininko ’ ’ krautuvėje.

Taip-gi turime įvairių rašo
mų daiktų, draugystėms kny
gų ir tt.

“DARBININKAS,” 
South Boston, Mass.

Bus šilta. Dabar geriausias laikas . 
užsisakyti siutus ir p&vasariuius plo- ’ 
ščius 
sulig 
pinto.
šiai 
kainos 
gi visokius drabužius išvalom, išprosi 
nam ir sutaisoni .

So. Boston Custom Tailors, 
K. PL10PLI6, A. SAMOKAITIS SAVININKAI 

278 Breadtcay,

■

r S ntfh. U16 
Ro‘.a| 'failo ra 

. -Hiv—N York

Generolo Gordoao našlė. Ji apžvalginėjo karevius Gor- 
done lageriuose, Ga. ir pasakė : “Jie yra taip šaunūs vyrai, 
kaip kad buvo mūsų vyrai še šiasdeŠimtuose jnetuoiV’

B Pi A NG CS LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS :—
Kviečiame atsilankyti ant šių prakalbų ir išgirsti daug 

naudingi] ir svarbių dalykų. Ant šių prakalbų daug ko naujo 
išgirsite. Lžtikrinam jog kiekvienas būsite užganėdintas. Y- 
ra užkviesti garsūs kalbėtojai, kurie Brighton’e nėra dar kal
bėję. Kalbės: F. AV. Strakauskas, Bostono Kolegijos studentas 
iš Bostono ir p-lėO. Kašėtaitė iš Montello, Mass. Dainuos Šv. 
Petro parapijos Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Kar
bausko. Solistai bus iš Cambridge ir So. Bošton’o. 2 jaunos 
merginos žais lietuviškus žaislus tautiškuose rūbuose. Bus de- 
klemacijų ir kitokių pamarginimų. Taip-gi deklemuos viena 
iš gabiausių dvklematorkų p-lė E. Valavičiūtė. Tai-gi aišku 
iš minėto programo jog bus tokios prakalbos kokių Brightone 
nėra buvę. Tą dieną bus priimami nauji nariai ir narės už pu
sę įstojimo. Nepraleiskite progos, ateikite prisirašyti.

Širdingai kviečiame vieti nius ir iš apielinkių kolonijų.
KOMITETAS.

REIKALINGA tuojaus mergina 
prie ofiso. Turi mokėti gerai lie
tuviškai ir angliškai kalbėti. Nuo
latinis darbas ir geras užmokestis, 
gerai merginai. Atsišaukite laiš
ku, telefonu arba ypatiskai į 
“Darbininko” Administraciją ir 
bus nurodyta vieta ir ypata rei
kalaujanti.

PUMOBUJB& 
nMUGHTHB QKNW

&T01

Šis duesnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą- dieną ir naktj” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati- 
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEKEIKIA

Pirmiems ūOOQ_ ken
čiančių, kurie atsi-t 
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem, progą ge
rai išmėgint juos. Jųa 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TKUSS

Taip, nebevartok j|. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, r.es jis 
periškadija kraujui 
liuesai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt j J 
dėvėti 6tai yra ge
riausia kelias, kuri 743 galite dykai išmėgint

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia e Įeina 

PLAPA0-PAD3 yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisą taip 
vadinamą Plapao. kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientaii 
naedikales masea yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu, limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo padužkai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss, negali padaryt

šimtai jaunų ir seną žmonių padarė pr:- 
siegaa prieš oficierius, kad FL.APAO-PAD3 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimu ligas.
NUOLATINE DJENPS-NAKTIEŠ VEIKME

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yrą ta, kad sulygiaamai i labai trumpą 
aiką aplaikonios pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra aoparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atMekate dienos sąvo dar
bą*—dagi ir miegant ai ctebuklingp gyduolė 
nematomai teikia jūsų ■ vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jieibs yra 
Mikalinai, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaucymo vidurių savo vie
toje, be pagalbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapno-Pad 

vaikis, gnli būt lengvai išvokuotas, patūml- 
jant drauge einančią iliuatraciją ir skaitant 
sekanti išdėstymą. ,

.PLAPAO-PAD yra padaryt* i} stiprios, 12- 
altampiamos materijos "E”, kuria yra pritai
kytu Prie kūno krutėjimų ir visiško amaru- 
mo J| dūvet. Jo vidilris yra. limpantis (nors 
faflg skiriasi nuo limpančio plastorlo), kad 
apsaugojus aadnikaita ^B’* nuo slankiojimo 
ta PMttrauldkao Ubo tam tikro* vietos.
; yr» psdidlkia* PLAPAO-PAD k«1m, 
kuri* Wrbpawlžia aUnyktalu*, nuillpnėjųįlua 

-mtafcujųs, kad juos sifląRjdu* ru« Yki teųrh 
ktaleitalFat*. _ \

"‘Y

k

"'B” yra atsakančiai nutaikinta paduSkai- 
t3 tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taiperi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsišvertų j lauko pusę. ,Pa- 
duškaįtės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
tnedikakis. Kaip greit šis medikalas esti kūne 

sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C" ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes. kad sndrutinus 
mis ii p nėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių-

“F" yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAO gaSas, 
kuris turi būt prili
pinta* per hiphone- 
nepaliečiant tkip pa
vadinto frante - work 
dalies> išrokuojant, 
kad davus reikalingą 
Bt’prumą ir paramą 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus novo stip
rumą ir tamprumą—■

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi gsb. 
Teršimai pranyksta—.

Ir tas baisas Blogutis nesugrĮatamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, ytiprumą—. „

Ir jus atradote ir jaučiate gesinu visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pągecė- 
j mo pasirodymą—

Tuomet jųi žinoBŠte. kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėka vesite man 
ųž stiprų paracinimą priimt VAJBAIt ši ste- 
bukhngų uždyką ištaiginimą.
Rašyk Šiandie, Keikalaudafcnaa Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats .yratiškal išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigą, uš Dykai Išmėginimą, Plapao aietro 
jupis nękuštupja, apart to, jis jums guli 
pagręšuit sveikatą, kuri daug veatčsaė, negu 
žibantis auksas. Priimk š| dykai *IMJggi- 
nimą” šiądien_ ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensito, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba ^pildykite kuponą šiandien ir 
'KĮjžtrMičla ksasa jus aptaisysite iamfgĮnl- 
mnl dylmi Plapao bu pr.'dėčku Mc Stuftl-t’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas^ apie buria, kurs buvo 
apdovanotas auksinta tnednliutai Ryme it tu 
diplomu Crsnd Prlx Paryžiuje, kulia bus 
rankose kidkvieno kenčiančio nuo šio bai- 
snua užgavimo. Jefftu jus turite patrukusi 
drangą, pasakykite jom apie ši dideli pasiū
lymą.

M89 skaitytojų galės gnut šj išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas^ įra žinoma, bus per- 
viršijnnti3. Kad netapti apviltu, rašykite

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk puse tuzino 
kabinot ir gausi vieną didelį ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. tnd St., PMladelpMa, Pa.

Paieškau pusbrolio Petro Pet
ronio ir draugo Adomo Silevičiaus 
iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Taujėnų vai. Pirmiaus gyveno 
Bostone, o dabar nežinau kur.. Jie 
patys ar kas kitas, malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

JONAS DIČPETRIS, 
115 Kerlin St., Chester,

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

VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,
130 Bowen St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Juozapas Vlnkevičius, 
147 W..G-th St., So. Boston, Mass.

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

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 
171 Fifth Str., So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau1 
naujų narių su savim atsivesti. .

Tel. 8o. Boston 270 ■
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. I 

Galima susikalbėti ir lietuvis*kai vi 
Ofiso valandos: (■

Ryt ris iki 9 vai. /I
Po pietą 1 iki 3
vakarais 6 iki 9 .1

536 Broadway, So. Boston.

Nusipirk mostįes. 
Tai BUSI GRAŽUS! J* iidlrba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelli 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji moe- 
tis išima plėtinius raudonus, juo 
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigu* 
gali siųsti ir stampomis.

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

PARSIDUODA NAMAS 4 lu
bų, 8 šeimynų pagal naujausio į- 
taisynio. Gesai ir šiltas vanduo. 
Mūrinis namas arti prie parko 
(daržo) ir visai naujas, tik 4 me
tai kaip budavotas. Parsiduos pi
giai. Delei informacijų kreipki
tės pas:

VINCENTĄ DAUKŠĮ,
88 AVanvick St., Newark, N. j. 

----- o------
REIKALAUJA DARBININ

KŲ.
Kurie mažai uždirbate, va

žiuokite į Montello, Mass. Pa
prastas darbininkas gaus Į sa
vaitę $18.00. Atsišaukite i dar
bininkų ofisą:

Justin Mickevicz,
146 Ames s t., Montello, Mass. 

Tel. 1865.
------o-----

PARSIDUODA NAMAI 3-- 
jų šeimynų 12 kambarių su ge- 
su ir kitokiais naujausiais įtai
symais. Parsiduos už $1.000. 
$200 reikia įmokėti, o kitus 
ant labai kngvių išlygų. Pla- 
čiaus sužinokite pas:

J. Mauručaitis,
71 Baxter st., S. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO krautu
vė ir stuba ant 508 — 8-th 
Street. Parsiduos už prieina
mą vertę $1400.000. Motga- 
čių $800.00, o kitus, visus ant 
labai lengvų išlygų. Atsišau
kite. į pažymėtą vietą.

KUR GALĖSITE J-5 SURASTI, 
keliu.

Ofiso . valan- 
dos^ 

vai. ryte iki 
vai. po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
8 vaL 

Nedėliomis 
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jus Ola gydy- 
parodys Jums tikrą

Prad&ilte tiesiai eiti Sveikatos
5

nekaStuos, 
8lt6s. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzamj 
fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgel
bės Jus nuo kanftlų ir kitur negero gydymo.

Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medikalifikl ir" elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia Sergantiems.

AR JUS KHNOIATH.
Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenore 

malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
i<ae, galvoB. skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuų skaus
mų viduriuose arba nugaroj, gerules skaudėjimo, apvilktą liežuvį, 
konstlpadja, reumatizmo skausmu arba spaugą? šių ir daug kitų 
Ilgų, nuo kurių matosi pirmas X'rg£UmriH, nustoti sveikatą ir 
tvirtumą ant visados.

Aš gydžiau vyrus Ir moteris per daug metų. .Vienas atsilanky
mas pas mane užganėdins Jus Ir n plo mano gabumus- persltlkflnslto, 
kad aš paniekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką gy*Iy- 
įno. Aš gydau ūk tikrą priežastį Ilgos ir silpnumai pranyks. Atsi
minkite. kad pasitarimus yra absoHutiŠknl voltui

Atetklte pua mane tuojuns. Jeigu Jums reikia gydytis. Užvil
kima* ligos yra phvojingn. Nei viena Ilga ne stovi ilgai be veikimo.

Dr J* H. KENEALY
Į 673 WASHIMGTON ST.

Antro* durys nuo G&yety The aire, Botton, Mim.
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