
>

r

t

A

fro

t •

TelSo. Boston 620.' No. 54|386|

r

Snf

M

____________________________________________________ sv__________
‘Eaitered as aeeond-elnaii aatiar Septernlfrer 22 1915 at tie post offiee at Boston, Mass., onder ihc Aet •»? Marcb 1K7Ū ' > 242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS, GEGUŽIO MAY) 18,1918.

fr. - ------------------------------ '--------- i--------------------- i—-------------------:---------------------------------—A--- ----------------------------- -------------------- ■ • ■ — .. .............. - ' ■■ -.  .. ......................----------------------------

Amerikos Spauda apie lietuvius.
* •

Kaip protą*, taip tr patyri- 
mM neMdžia nram* 
kad tautai dora bujotu 
itetikTblBiai prindpai 
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Trui* trnnslatlon filed u’Ith the posr- 
nuister :.l Boston. Mass. on May 17, 
H»18. as raunired b.v the n<*r of October j 
6, 11’17. , Į

PUSANTRO MILIJONO 
AMERIKONŲ FRAN- 

CIJOJ.

Paryžius, geg. '16. — Pabai- 
. goję šių metų . Suv. Valstijos 

sulyg prižado turės Franrijoj 
L5()0.(M)() kareivių. Taip skel
biama laikraštyje L’Homme 
Libm: tas laikraštis priguli 
j rcmierui (’lenienceau.

\ ______________

- PAKIŠO SPRANDĄ PO 
KAIZERIO JUNGU.

Washington, geg. 15. — Au
strijos imperatorius Karolis 
formaliai pakišo sprandų po 
kaizerio jungu. C’ia sužinota' 
apie nutarimus konferencijoj, 
kur buvo kaizeris, imperato
rius ir jų štabai.

Sulyg Frankfurter Zeitung 
tos sutartys yra ketveriopos: 

Karoliui reikia pagelbos.
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True translatlon filęd with the post- 
muster ;il- IJoston, Miiss. <hi May 17. 
ĮSUS, as HMĮtiired by the a<-r <•(’ October I 
8. 1017. I

PAGATAVI KLAUSYTI I 
APIE TAIKĄ. .

Londoil, geg. ll>. -- Britani
jos užsienio reikalų minisb. ri- 
Arthur J. Bali'our, aiškinda
mas parlamente apie dalyku- 
surištus su Austrijos impe.:'.’ . 
riaus Karolio princui ^’. ^'ui 
laišku,, kuri m senai puskuj 
Francijos prezidenias, iii-ai 
jog ilgšiui Centralės A y I 

a.- ’ ū " ■ 
h,T • ;

j-g iigši
nei karto dar m ’ 
rios ir garbdigo- 
dėjo:

“Jei Lile km- ■
čių valstybių rimtai plenuo.,.. 
pastatyti mums taikos sąlygas, 
tai mes pagatavi tam klausv- 
ti.”

—•—o-----
KOLONIZACIJA BALTIŠKU 

PROVINCIJŲ.
Amsterdam. — Saksonijos 

provincijalis parlamentas nu
balsavo pirkti už 500.000 inar-

Sustiprinimas susivienijimo; i ]<lų kooperatyviškos dr-jos, ku-
militarė unija, muitų unija. į- 
statymiškas' susivienijimo pri
pažinimas abiejose šalyse.

šitokios sąlygos, kaip diplo
matai nurodo reikalauja orga
niškos unijos, ne susivieniji
mo. .(Jalų gale tas reiškia vie
ną valdovu. Tas Ivginasi su- 
liejimui dviejų valstybių vie
non. Tas atgaivina seną vo
kišką federaciją. Tik sostinė 
dabar ims Berlinas. ne Vienna, 
kaip kad buvo prieš 1866 m. 
. Karolis turėjo pasiduoti ant 
tokių išlygų, nes jis dažnai rei
kalavo pagelbos iš Vokietijos. 
Klausimas kilo apie pati Aus
tro-Vengrijos išlikimą, ne dol 

. išlaukinių, bet vidurinių prie
žasčių. Karoliui reikia nutil
dyti savo pavaldinius namie. O 
dabar jam reikia 
prieš Italiją.

Sulyg gantų žinių 
suteikta toji dvejopa 
Bet už tai Karolis sutiko leis
ti visiškai suvokietinti savo ša- 
ii.

pagelbos

jam Ims 
pagelba.

i

rią vokiečiai sudarė koloniza
vimui Baltiški] provincijų. Di
džiausias tos dr-jos tikslas yra 
gabenti iš vidurinės ir pietinės 
Rusijos vokiečių kolonistus ir 
apgyvendinti juos Lietimoj ii 
Kurše.
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atsibuvusi balandžio 
____ __  .... .... x ; jos Svetainėje So. Bostone. Ant šio paveikslėlio matosi pa- 
roclon prisiusi ■, . ..z., m i išdirbinių rinkinėlis, kurių tarpe žymesnę vietą užima p. 
Juozo Strakausko submarinas “Lietuvis 2,’’p. Bieleckio smuikas, p. Šoko dėžutė, po
nios Balčium s dm .ny- Briedis,“ p-nios Latvinskienės siuvinys^— “Trys Amerikos 
gražuolės,“ p iię. Z. Bagdžiuniutės ir K. Zubavičiutės ir kitų siuviniai ir mezginiai.
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The New Statesman nėra A- 
meTikos laikraštis. Jis kas sa
vaitė leidžiamas iš Londono, 
bet nemažai ir Amerikoj skai
tomas. Tas politikos ir’lite
ratūros peržvąlgininkas už ko
vo 9 d., patalpino visais atžvil
giais indomu straipsnį: “The 
German Scbenie in Eastern 
Europe.” Anot jo, vokiečiai, 
kad Lietuvos, Lenkijos ir Uk
rainos “agresyvį tautiškumą” 
patenkinus, toms trims šalinis 
b'ikia nemažus Baltgudijos 

Į plotus, didžiumą Rusijai pa 
liekant. Tokiu būdu Baltgu- 
di.ja į keturias dalis paskirsto
ma, dar'ir dėlto, kad strategi 
nius iš Rusijos gelžkelius atė
mus ir Lietuvos su Ukraina 
rubežius nors vienoj vietoj su
liejus. Lenkai lieka “nu- 

■ skriaustais,” bet tylos, nes Vo
kietija palaikys ' Lietuvos ir 
Ukrainos lenkus dvarininkus, 
kurie vokiečių pagelba liks 
ne juokais, tų šalių valdovais. 
Ant tautinių ir socialių simpa
tiją ir antipatijų žaidžiant Vo
kietija ir tikisi rytuos.* šeini: 
ninke likti. ■ v

Tikrajai Lietuvai “Tlie Xi w 
Statesman” mažoką plotą ies- 

i kilia: Kauno gub., šiaurinę

prieš vokiečiais Lietuvos gro
bimą.

Brocktono-Montello angliš
kuose laikraščiuose veik išim
tinai socialistai garsinasi. Sa
vus koncertus, prakalbas, ba- 
•lius, nms vieną kitą dolerį da
vusia kolekta, vietos socialia- 
tai angliškoj s| andoj paskel
bia. Katalikai gi labai mažai 
tesiskelbia. Taip dalykams 
stovint, nenuostabų, jei an-•> • • • v
•J. ,' i i i.. i i h t <.< 1 • . . i v i. < i i 1 jai iš

sidirbs apie lieluvius nuomonę, 
.kad lietuvio vardas socialistui 
simonimu yra. O’ juk vietos 
kTalikai daugiau pajėgia, gra
žiau pasirodyti moka, negu 
socialistai. Lietuvio vardą gel
bėjant, brocktoniškiams-inon 
teliečiams subrusti reika.

Treciojoj Laisvės Paskoloj 
duoda 

iki šiam laikui Ameri- 
>Į)aiidai l’m(uvio vardą 

kad belo 
tūlose ko- 
o daugelį 
Lietuviai

i

v

7

lie tuvių dalyvavimas
progos 
kas
skelbli. Pasirodo, 
vių pasidarbavimas 
lonijose yra lygus, 
tautų ir pralenkia.
gulė.- į pirmas vieta.- atsistotų 
jei kaip pridera jau dabar or- 
gaiiizuosis !<<•!vi rtąjai paskolai, 
kuri žada rudeniop įvykti. Bus ' 
tai geriausia pasigarsinti pro
ga.

Greenfield (Mas>.) Courier- 
Gaz.ette surado visai naują Lie
tuvos apskelbimą, l'ž batian- 
ikžio 27 d. apie Leopold Go
do \vsk y berašydamas', sako, 
kad (lodousky gimęs \V i Ina ar 
Vilrm, .Rusiškos Lenkijos Uo
tu vos pro v i m-įjos’” mieste. Ne
žymus laikraštėlis gali pagar

sėti dėl savo prašmatnios ter- 
I minologijos.

šiLK-TIFK XI RODYMO. - 
š-aip ar taip imsi, Lietuvos 

'/Rtuviii spaudoj figuravi- 
mas jau tiek žymus, kad visa 
re!!:;:; i g:'iipx > skirstyti: tarp 

".'u;;' i i' iiivc.- klausimo pu- 
ir lobulio veikimo atbalsiai- 
Iš tarptautinio atžvilgio A- 

m<‘ ■ 
ašie

fr
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! S.i\a ku dali ir Vilniaus šiaur-
I -y ' ■

I šiai!'
I
I
I
1

o-----
PASKUTINIS ŽINGSNIS 

ROJUN.

Saratove vietinis bolševikų i 
sovietas išleido, dekretų, 
;<uo 
\ r. o
1.10*1 
(ii va

eriniu < šmotus, taip-gi 
y i inį Prūsijos plotą, kurio 

vokiečiai Lietuvai kol-kas ati
duoti nenori. Vienu žodžiu su
lyg to laikraščio, Lietuva tu
rėtų būti toki, kur didžiumą 
sudaro tautiniai atbudę lietu- 

dekretu palmosuojama! viai, visą “žaliąją medžiagą” 
baltgudžiams virškinti atiduo-

►

dant. Sulyg to laikraščio ple- 
] no, Lietuva netektų ne savo 
'sostinės — Vilniaus, nes Vil- 
į niaus gubernija haltgudiška * 
I skaitoma.

H.orkholmo Politiken, Vie- 
n s .ArbeR-?r Zeitung ir Rei
no Tageblatt pabrmžė. kad 

č’ą užimtuose kraštuose, 
uąi tų ir Lietuvoje, esama di- 
elio vokiečiais nepasitenkini-

I ’inlam Ii joj eina agitacija užĮnio. Vokiškieji laikraščiai d<4 
ir prieš monarchišką valdžią J tokio dalykų stovio įmsiskim- 
Finų monarchistai nutarė ineš-l i-- • ]•]< progo< valdžią g-- 
ti Į parlamentą bilių. reika-1 rėmu bara. Tų laikraščių rm- 
laųjantį įvesti monarchišką* >i-kvndimus ir dejones veik 
valdžią. Vokiškas princas bū-! visi Amerikos laikraščiai pažy- 
tų pakvietsas į valdovus. Fi-j mojo, komentavo. Kad. jau 

savo laikraščiuose smarkią a- 
gitaciją prieš monarchišką i-i 
dėją. • |

’r. šm\imai leidėjų ir reda
ktorių, uii paprastas atsitiki-, 
ma>, Rašant korespondentui’ 
šias žinias bolševikai buvo su-1 
manę >peeijalį revoliucijoiiišką 1 
tribumilą, kuriam Ims pavesta j 
teisė konfiskuoti kiek\ieuą’ 
spaustuvę, kur bus kas nors! 
rašoma.ne bolševikiškoj dva-, 
md. Xei-gi senoji valdžia bū
ti! paneigusi taip biąuriai su 
Burna, kaip kad bolševikų val
džia pasielgė su Steigiamuoju

PETROGRADE PO BCL-
• ŠUZIKAIS.•

Ita.ijos laikraštis (iiornalc 
d'Italių įuri Petrograde' savo 
korespondentą Armaudo Zane- 
iti, kurs lai!<> nuo laiko suge
bėjo pranešti ajiie ten esantį 
dalykų stovi. Sausio mėnesy
je Š. m, savo korespondencijoj 
aprašinėjo, jog bolševikų ty- 
ronija daug baisesnė už cariš
kąją. šitoji demagogų tyPoni
ja nežino nei rubežiaus nei pa
kantos ir savo šunybėmis toli 
paliko senąją biurokratiją. Po 
teisybei, pasak aną korespon
dentą, po senąja tyr.onija žmo
gus gan gerai žinojai, kaip i 
dalykai stovi. Taip nėra po I 
bolševikais. Dabar kas tik turi Į 
kitokias pažvalgas. negu tie! 
carukai. kas tik kitaip mano, 
tas skaitomas išdaviku, kas tik 
ne pagal jų rašoma, skaitoma : 

| šmeižtu, kiekvienas veikimas 
įskaitomas suokalbiu prieš.So
vietus ir todėl reikalaująs grei
tos bausmės.

Vien tik prigulėti prie kito
kios, negu .valdančios parti
jos yra prasižengimu. Laiky
tis nuošaliai nuo partijų ir-gi 
nėra saugu, vis būsi pavojuje 
nuo Raudonosios (Įvardijos1 ar
ba bosiukų prisiplakusių prie 
valdžios. Senoji valdžia kar
tais pasmaugdavo laikraščius, j 
bet ji neidavo taip toli, kaip 
dabartinė, kurios policija da- 
rydama kratą ne savo partijos- 
laikraščio išleistin’ėį ir nieko I s 
intartino neradus, sulaužo ir- ■' 
sudaužo mašinas, išbarsto rai-1 
dės.

J

I
I
IFinlandijoį.

i True translatlon t'iled with the post- 
niasier :n Bo^lon M;i«. on May 17. 
1918. as reųuired bv the act of October 
G. 1917.
FINAI UŽ MONARCHIJĄ.
Helsingfors, geg. 15. — Ta-! 

po išleistas atsišaukimas, kvie-i 
čiantis

I

l

I

I

Visus pilečius stoti už, 
forma.; 

i

i

ku- 
socijalizuojaina moterys. 
<' 1 " ■ '....

rys nuo šiiūbinių prižadų, 
'kais rūpinsis valdžia.

I

SUGADINO AUSTRIJOS 
ŠARVUOTĮ.

Rymas, geg. 16. — Šiandie! 
oficinl'.-ii ‘paskelbta, jog uhir-1 
ninko rytą Italijos laivyno jė-' 
gos atakavo'Pola prieplauką ir 
sutorpėdavo vieną šarvuotį

Šarvuotis buvo Viribus Uni- 
tis typo-20.0C0 tonų laivas.

I 
I

KALBĖS PREZ. WILS0N.
Sukatoj Xe\v Yorke Metro

politan Opera ITouse kalbės 
prez. AVilson. Tuomi bus. pra
dėta Raudonojo Kryžiaus sa
vaitė. Oficialiai ji bus pradė
ta nuo panodėlio gegužio 20 ir 

• tęsis iki 2^š. m. .
Per tą savaitę tikimasi su-į 

rinkti $ H JO.OOO.OOO visose Su-j 
vieTivtose Valstijose, o 
Yorke $25.000.000.

New

Uorline oficialiai patvirtin-Į 
ta, jog Didysis. Kunigaikštis, 
Mikalojus pateko vokiečių ne-1 
laisvėn. I

Vokietija reikalavo, kad Ru
sijos Jodųjų birių laivynas bū
tų nuginkluota-;. Ant to Rusi
jos valdžia suliko. Dabar 
tam laivynui bus leisią sugrįž
ti į Soba-topolį ir tori jis bus 
nm.'inlduo’as.

monarchišką valdžios 
Po atsišaukimu pasirašė visų 
buržuazinių partijų atstovai ir! 
.laumiiu finu. Atsišaukimas; 
paskelbtas Jlufedstadsbladet.! 
Jame rekomenduojama taip-gi; 
perdirbinius Landtago ir taip-■ 
gi jungimąsi su Centralėmis j 
valstybėmis. Jau anksčiau bu-į 
vo pranešinėjama, kad tūlas i 
- kaičius Jaunųjų Finų vadų 
stojo už monarchišką valdžios 
formą.

Dabartinis Landtag suside-, 
da iš 51 nario senos finų gru-į 
pos, 25 Jaunųjų Finų, 26 že
miečių, 21 švedo ir 20 socija
listų stovi už respublikonišką 
formą. Žemiečiai dar nepaaiš
kėjo.

Anglijos darbininkų “ vada< 
llepderson apreiškė, jog gali
ma esą pasitikėti, kad prez, 
IVilson įvykdys demokratišką 
taiką.

Rusų-finų parubežyje susi
rinko daug kariuomenės iš 
vienos pusės Baltoji, iš antros 
Rimdonoji (Įvardija ir mūšis 
neišvengtinas.

Vokiečiai ima nerimauti, kai 
be pa liovus Amerikos jėgos 
plaukia per jurę. -

! “ŽINYNO” REIKALAI.
j Perspū’jame gerb. liet. Dva- 
i siškiją, kad pasiskubintu nusi
pirkti “Žinyną.” ■ Jį labai

I perka svietiškieji, gi išleista 
“Žinyno” nedaug egzemplio- 
•ių, lad Irojopu .laiku dva<iš 
kiains “Žinyno” gali pritruk 
ti.

I I
Į Seimu. ’
i Tuo tarpu (t. y. sausio mėn.) 
! visi vadai ir galintieji vadę- 
Įvauti liaudžiai sukišti į kalė
jimus. Didžiausios neteisybės 
bolševikų papildomos praeina Į 
be bausmių. į

Zanetti rašo, jog prieš bitl- 
š 'vikm dar kils anarchija iki 
' .m žmoniška valdžia Įsisteigs.

I

ATPLAUKIA KERENSKĮ.

Xm\\ York Vali, socijalistų 
'-genas skelbia, jog ateinan- 

į i'.nedė.iĮ atvyksiąs Ameri- 
Rusijos

’ >!

: į
kon Kerenskį, buvęs 
preinieras, kurį bolševikai nu- i 
vertė. j

i

I
o

I

S(

I 
►Į

ai i pritruk

I'

• Iš Samaros pranešama, jog 
bolševikų valdomoj Rusijoj šį 
pavasari apsėta til< pusę aria- 
mpszžemės. Taip dedasi- dėl
to, kad ūkininkai laimi nepa-; 
tenkinti valdžia, trūksta, že-: 
mes dirbimui Įrankių. arldTi].' 
<!;los. Be to žemės padalini-! 
mas neužtikrintas- i

Iš Kopenhagos pranešama, 
jog buvusioj vokiečių generalm 
štabo būtvietėj konferencijoj, 
kurioj dalyvavo kaizeris, Aus-1 
tri.jos imperatorius ir Vokieti
jos karvedžiai nuskirta kaTą- 
liai Lietuvai, Estonijai, Kur
šui i'r Lenkijai. 

Pliiladelphijoj prasidėjo 
! strytkarių motormanų ir kon
duktorių streikas.

5.50 BROjtDTTAY. • SOUTH BOSTON, MASS.,
JAMES M. KEYES

AtsiSiuikite prie numes su vlsoktnis telsmifiknls relknlnis. Duo
du pilnus informacijas kns-link Suvienytų Valstijų įstatymų.

Per keliollkij metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų -o 
UIFTT'V.AIS. PJ’SAtS ir LENKAIS teismini^ Mimsnehr-ett* Al 
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pajaukite, n

Ims spauda mmživktinai 
Lietuvą šneka. čia rei

kia ;-u rimai medžiaga pasiro
dyti. >4o> ne perda ugianka. A- ” 
m nikiečiai neužtektinai Lie
tuvos klausimą pažįsta, mitra 
n< perda u gi a ilsi a interesuojasi, 
o patys lietuviai vos tik pas-nų respublikonų partija veda vokiečiai nusiskundžia, ką-gi;

pasakyti galėtų patys lietuviai,; taraisiais laikais Amerikos pb- 
vokiečin malones ant savo kai-! klikos ir la i k rasi i jos tūzus ūž- 
lio išbandydami ?! ‘interesuoti pataikė. Tai-gg kol ,

Official Bulletin 303 numery; mus išstudijuos, ims laiko. Bei 
aprašė Amerikos Lietuvių Ta-! į'riete.! i ą ieškome ir .randame, 
ryhos atsi'ankymą pas Brėži- ' Kas kita lokalia lietuvių vei- 
dentą. ’ Ištisai pidalpino Pr.1-j kimo, per tai ir vardo, garsi-

___________ j

Amerikos darbininkų dele
gacija buvo atsilankius pas 
Anglijos karalių.fr %

- - -  >

Laikraščiuose prieita 
atsižvelgiant Į dienraš

čiu didi. Rimtesniems veikė-

Dabar yra daug (.r:
r.tmn NAMŲ,. <!»«».-I* 4nikra~’hj.
PIGIŲ

Dabar yra daug
________ NAMŲ,.

zidentui inteiktą adresą, taip- idma.-.
I n delegatų vardus. • lengva
I Apie Amerikos Lietuvių 'Pa- ;

s suvažiavimą ir audijen-jams ir apsukresniems čia gi- 
sūminėjo j musiems

J ournal, 
Ta ryla•>

Providence (R. L) 
BIZNI Ų. i Amerikos Lietuvių 

pranešimo mintį pagrii bes, pa- 
, ras" nesenai gražų eAitorijaln. 

ku priversįnai parduoda visa' I Sentiinentu ir užuojauta strai-
Daugelis savininkų kares lai

ai’ šiaip landivms as
menims reikia padaryt i po pa- 
.....:: s, ko'onijas °unijas,” ir 
sujunudoiiiis spėkomis sau vie
ta laikraštvje iškovoti. Viena-♦. • ę. fr

pigiai ir mes patys ųuo savęs 
patariam persitikrinti pas:
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SEIMŲ BELAUKIANT.
Didžiumos katalikiškų cent- 

ralinių organizacijų seimai be- 
abejonės šįmet įvyks Baltimo- 
re, Md., kaip yra nustatyta A- 
mciikos Liet. R.-K. Federaci
jos ir net tam tikslui pienai 
nuosekliai išdirbti.

Svarbą tokio bendro visiems 
katalikams suvažiavimo su
pranta Kiekvienas ir apie tai 
kalbėti neapsimoka, tik reikia 
dabar daugiau atidos atkreipti 
į pačių seimų pa’obulinimą, t. 
y. reikia nustatyti kiekvienam 
seimui svarstymų projektus.

Pas mus. ikišiol seimavo visi 
kas kaip išmanė. Sumanymų 
tas tik nekėlė kas nenorėjo ar 
nemokėjo, arba kam drąsos 
stigo. Rezultate seime kildavo 
betvarkes, suirutės ginčai ir 
daug -brangaus laiko nueidavo 
niekais Gi kuopos delegatus 
juk siuntė į seimus ne tam, kad 
pasibarti, bet daugiauisa nau
dingi) žinių namon parsivežti.

Einant prie seimų traukimo 
į vieną vietą turime sykiu eiti 
prie pačių seimų tvarkymo. 
Tas susitvarkymas greičiausia 
ir parankiausia įvyktų, jei 
kiekvieno.-- centra'inčs organi
zacijos valdyba, ar bent tam 
tyčia paskirta komisija jau iš- 
anksto nustatytų savo organi
zacijos seimui tvarką, patiek
dama svarstymų projektus ir 
nustatydama kitus >eimo pie
nus.

Mūsų 
visiems 
pinijes 
jais, o
nr> ar kitokio kokio izmo vy
kintojais. Todėl labai rimtai 
turime prie seimų pradėti ren
gt ies ir turime pasistengti į 
seimus inešti naujos dvasios, 
naujų a-pirą -ijų, naujų suma
nymų. kurie pakeltų ne vien tik 
organizacijų reikalus, bet ūpą 
mūsų visuomenės ir prisidėtų 
prie mūsų visų tautos geroves.

Besirengiant 
zącijų seimus, 
kad tie seimai 
siems į naudą.

Apie juos jau dabar ir pra
dėkime galvoti.

geriui, Naumanui, Scheide- 
mannnui ir AVestarpui, apreiš- 
kiant, jog etnografišku žvilg
sniu Gardino ir iš dalies Mins
ko gubernija priklauso Lietu
vai.

seimai privalėtų būti 
mokykla, \iešosios o- 
nustatytnjai> ir vedė- 

ne kokio ton peštukiz-

i savo organi- 
pasirūpinkime, 
būtų mums vi-

ITALIJOS LAIKRAŠČIAI 
APIE LIETUVIUS.

[talijos laikraščiai “11 Fron
te Interno,” “Čorriere d’Ita- 
lia” ir L’Osservatore Roma
no” indėjo žinutę apie Lietu- ' 
vos delegacijos atsilankymą 
pas.Vokietijos kanclierių kovo 
23 d., kuomet kanclierius von 
Hertling prižadėjo Lietuvai 
neprigulmybę su- monarchišką 
valdžia) surišta ekonomiškai, 
komercijallai ir militariai su

. Vokietija.
Bal. 11 Čorriere d’Italia in

dėjo dienotvarkę Illinois vals
tijos lietuviu dr-jų delegatų 
suvažiavimo, buvusio Chica- 
goj vas. 26 d.

Kovo 31 d. T1 Fronte Interno 
indėjo Lįetuvos fromalius pro
testus prieš Vokietiją. Protes
tuojama prieš Lietuviškos Bra
stos sutartį tarp Rusijos ir 
Centraiių Valstybių. Apreiš
kiama, 1 jog toji sutartis negali 
surišti lietuvių, nes konferenci
joj lietuviai nebuvo leisti dalv- 
vauti, kad rubežiai netinkamai 
nustatyti. Lietuvos Viršiau
sioji Taryba jnušė telegramą 
kanclieriui von Hertlingui, 
Reichstago atstovams Erzber-

NE VIENODA GIESMĖ.
“Vienybė L.” No. 19 rašė:
“Katalikai, tiesa, rūpinasi 

Lietuvos laisve, bet tas klau- 
sima*s pas juos antraeilis. Pit- 
miausia katalikai stato reika
lus savo sroves, savo partijos, 
bažnyčios, o tik jau paskui 
Lietuvoj reikalus. Tautininkai 
Vien tik tam ir atsidavę, kad 
ingyti Lietuvai laisvę.”

Jei jau tautininkai vien tik 
Lietuvos laisvės ingijimui atsi
davę, tai reikėtų spėti, kad 
tame jie daug nuveikę. Bet 
jau sekamame numeryje (20) 
štai ką apreiškia: 1) Reikią už
laikyti žmogų ar žmones Wa- 
shingtone, 2) Reikia siųsti ats
tovą Šveicarijon, 3) Reiika iš
leisti memorandumą, kam rei
kia $1.500 mažiausia, 4) Reikia 
užlaikyti Dr. Šliupą. O L. N. 
Fonde tesą apie 4 tūkstančius 
dolerių.

Tai, brač, ką tautininkai at
lieka būdami atsidavę vien in
gijimui Lietuvai laisvės. Pati 
“V. L.” pripažįsta, kad kata
likai.mielu noru padengtų, pu
sę išlaidų memorandumo išlei
dimo.

Nuo senai žinoma tas, kad> 
tie, kurie nešvkštauja aukų 
bažnyčioms, daugiau už visus 
kitus deda aukų nukentėjusiai 
Lietuvai ir jos neprigulmybes 
ingijimui.

------ o------
GUDRI LIETUVIO 

PASTABA.
Kaip buvo galima tikėtis, A- 

merikos spauda plačiai atsilie
pė apie kaizerio, paskelbimą 
Lietuvai “ neprigulmybes. ” A- 
pie tai užsimena sąryšyje su 
pavertimu visos Rusijos į Vo
kietijos provinciją. Amerikos 
laikraščiai pramato, kad. gal 
kaizeris verbuos lietuvius į sa
vo armiją. Kol kas nesimatė, 
kad kas nors imtų kaltinti lie
tuvius, kad taip dalykai išro
do.

Bostono Herald gegužio 16 
tarp kito ko editoriale rašo:

Ką talkininkai diirys su vo
kiečių užgrobimais Rusijoj, 
kuomet ateis laikas smulkme
niškai nustatyti taikos sąly
gas? Šis-tas yra lietuvio ap
žvalgininko gudriame patėrni- 
jime, jog Vokietija “žino, jog 
galų gale jos įveikimas yra ne- 
išvengtinas, bet ji varosi prie 
to, kad savp,nuostolius vaka
ruose atpildyti rytuose. ’ ’ •

Transcript stato klausimą: 
Ar lietuviai pasakys “ne,” 
kuomet kaizeris pareikalaus, 
kokius du ar tris šimtus tūk
stančių lietuvių į savo armiją. 
Atsako, jog tik laikas tą pa
rodys.

Jei taip bus, tai pasak mi
nėtą laikraštį lietuvių legijo- 
nai atsvertų siunčiamąją armi
ją iš Amerikos. Tas laikraštis 
pripažįsta, jog Amerikos ar
mijoj.y ra apsčiai šaunių vyrų 
lietuviškos kilmės ir jie turėtų 
Francijoj susitikti su savo bro
liais kruvinų mūšių laukuose.

Dūkime ištikimais šiai 
šaliai*

Kas tai yra Ištikimybes Diena.

• Šių metų Ketvirtoji Liepos 
diena (FoųrtH of July) yra ski
riama, kaipo Ištikimybės Die
na (Loyąlty Day), visoms .atei
vių tautoms Amerikoje. Tąją 
dieną Prezidentas skiria Amė- 
rikos Lietuvių Tarybai ir kitų 
tautų panašioms -organizaci
joms prašant.

Kaip patsai, užvadinimas ro
do, ji skirta, kad Amerikoj 
gyvenančios tautos toj dienoj 
tam'tikrais būdais gautų pro
gos išreikšti ištikimybės jaus
mus Suvienytoms Valstijoms.
• Lietuvių tautos garbė, geras 
vardas ir tikrojo sentimento 
parodymas reikalauja, kądi A- 
merikos lietuviai, ypačiai do- 
mos į toj dienoj pasirodymą 
kreiptu. Reikia jau dabar 
ruoštis prie IŠTIKIMYBĖS 
DIENOS parodų, prakalbų. 
Lietuviai turi progos savo su
siklausymą, gera organizacija 
parodyti. Netrukus Preziden
tas išleis dėl IŠTIKIMYBĖS 
DIENOS proklamaciją. Tuo
met visos tautos pradės ruoš
tis. Lietuviai turi tuomet sa
vo geru susiorganizavimu pa
sirodyti.

Tad, gavę šį laišką, skleis- 
kite žinių apie IŠTIKIMYBĖS 
DIENĄ. Praneškite apie ją 
savos kolonijos ir apielinkės 
draugams, pažįstamiems) drau
gijoms, organizacijų kuopoms 
ir kur tik galima.

Atminti reikia, kadi kiekvie- 
na tauta stengsis pasirodyti 
kogražiausia. Lai lietuviai ne 
paskutinę, bet pirmą vietą už
ima.

Artimos kolonijos gali susi
dėję apvaikščiojimą ruošti.

Kaip ruoštis — nurodoma 
kitame lakšte.

Committee on Public 
Information. 

Lietuvių Skyrius.

v*

mation, Lithuanian Division, 
lGJacksonPlace, Washington, 
D. C.

Ten pat kreiptis visokių in
formacijų klausiant.

7. Atsiųstų AVashingtonan vi
sų draugijų prezidentų ir sek
retorių adresus ir pažymėti, 
kurios draugijos parodoj daly- 
vumą ėmė, o kurios ne.

Su tikra pagarba, 
Committee on Bubile

Information. 
Lietuvių Skyrius.

Aukokite į Tautos 
Fondą.

KAIP RENGTIS PRIE IŠTI
KIMYBĖS DIENOS.

t

Kiekvienai lietuvių kolonijai 
reikia:—

1. Suorganizuoti skaitlingą 
komitetą rūpintis IŠTIKIMY
BĖS DIENOS reikalais.

2. Susiorganizavęs komitetas 
turi žiūrėti, kad

a) Vietos kolonijoj suruošti 
4 Liepos dieną parodą 
(maršavimą)';

b) Vakare ar kitu patogiu 
laiku sušaukti mas-mitin- 
gus, surengti prakalbas, 
lietuvių ir anglų kalbose, 
iškalno kalbėtojus pasirū
pinant ;

c) Žiūrėti, kad visos vietos 
ir apielinkės lietuvių drau
gijos, lygiai kaip visi lie
tuviai, parodoje dalyvau
tų:

d) Pasirūpinti, 'kad parodos 
. būtų kogražiausios, su tam

tikrais vežimais, vėliavo
mis, muzika ir 11.

3. Komitetas turi nužiūrėti 
žmones, kurie paruoštu IŠTI
KIMYBĖS DIENAI rezoliuci
jas, lietuvių Amerikai ištiki
mybę išreiškiančias, ir kurios 
turi būti inteiktos miesto ma
jorui ir valstijos gubernatoriui: 
taip-gi sustatyt telegramos 
tekstą Prezidentui. Rezoliuci
jos ir telegramos turėtų’ būt 
priimtos viešojo susirinkimo 
(massmitingo).

4. Komitetai iš savo tarpo tu
ri išskirti žmones, kurie vie
tos spaudą apie parodą, rezo
liucijas informuotų. <

5. Kadangi IŠTIKIMYBĖS 
DIENĄ apvaikščios ir kitos 
tautos, reikia su kitų tautų ko
mitetais susinešti. Jei kitų 
tautų komitetai susižinojimo 
nepYadėtų, tą lietuviai pada
ryti. privalo.

6. Komitetui susiorganiza
vus ar esančiam užsiėmus ap-e 
vaikščiojimą ruošti, tuojaus

I apie tai ir komiteto valdybos 
vardus ir antrašus pranešti

Committee on Rublio Infor-

LAIŠKAS GERB. KLEBO
NUI KUN. T. ŽILINSKUI 

NUO GIMINAITĖS IŠ 
RUSIJOS. .

Mariupoly 28-X-17.
Brangusis Dėduk- ■'

Jau 2 mėn. kai aš gyvenu 
Mariupoly, Ekoter. gub., prie 
pat Azovo jūrių. Atva^ 
žiavau pabaigoj rugsėjo čion 
š. m. mokytojauti, tuoj para
šiau jums laišką, tik nežinau 
ar gavot. — Negaliu priprasti 
šiame , žydiškame miestelyj, 
nors apart žydų ir rusų yra čia 
begalės ir kitų tautų: armėnų, 
vokiečių, grekų ir kitų; da
bar nemaža lenkų ir lietuvių 
tremtinių. Medžiaginis padė
jimas Čion dar šiaip taip pa
kenčiamas, bet dvasinis — tai 
tikras skurdas! . Draugystės 
jokios nėr; lietuviai tremtiniai 
vien tik fabrikų darbininkai. 
Skaityties su minia' nemaža 
reikia pasišventimo. Knygų 
skaitvti neturiu laiko, nes dar- 
bo turiu begales. Turiu savo 
globoj mokyklą, kurioj moko
si 65 mokiniai dalinami į ke- 

: tųrius skyrius; vakarais mo
kinu suaugusius (Vakariniai 
kursai), apart to, pildau pa
reigas .Centr. Komit. Skyriaus 
sekretorės. — Gyvenimas R- 
joj ne tik kas-kart darosi keb
lesnis,' bet suvis negalimas: 
anarchija didžiausia! Žmogus 
kiekvieną valandą drebi už sa
vo kailį, nes nežinai minutės, 
kuomet gauja chuliganų gali 
atimti gyvybe; nėra tos nak
ties, kad čion neišskerstų ke
lių šeimynų. Pastaruoju laiku 
prasidėjo didžiausia kova di
dikų su mužikais. Kas iš to iš
eis — parodys ateitis. Viskas 
eina prie galo! Kaip įdomu 
kuomi tas viskas baigsis, o y- 
pač likimas Lietuvos, dėl ku
rios dabar mūsiškiai tiek sva
joja ir ginčijas, baras. Ak-, 
Dėduk, kokį svarbų momentą 
pergyvename; negali čia šia
me popierėlyje išlieti tų jaus
mų. negaliu ir nemoku nu
piešti juos perspektyvoj, ma
nau, . kad brangusis dėdulė su
prantate mane, nes Jūs geiraū 
suprantate dabartinį “rago
žium stovintį” pasaulį.

Prašau rašyti mielasai Dė
duk. aš jau taip senai gavau 
iš dusu laišku..t L

Jūsų Iza—

JAU GALIMA GAUTI 
GRAŽŲ LEIDINĮ 

“ŽINYNAS.”,

Jį išleido Amerikos Lietuvių 
Kunigų Sąjunga. Leidinis la
bai turiningas. Apart visokios 
rūšies rimtų, naudingų ir įdo
mių straipsnių, parašytų ga
besniųjų mūsų rašytojų “Žiny
nas’’ duoda daug gražios ne
degus lietuvių istorijai Ameri
koje. Labai įvairus informa
cijos skyrius. “Žinynas4’ yra 
naudinga knyga ne vien dva
siškiems, bet ir šiaip jau žmo
nėms. “žinynas” apima apie 
300 puslapių smuūlkios spau
das. Kaina $1.75. “Žinyno” 
išleista egzempliorių nedau- 
giausia. Meldžiame ypač ku
nigus pasiskubinti su užsaky
mais. Agentams nuleidžiama 
40 nuoš. Su “Žinyno” reika
lais kreipties reikia šiuo adre
su:

ŽINYNAS,”
242 W. Broadway.

So. Boston, Mass.

i* _____

KAIP SUVIENYTOS VAL
STIJOS APRŪPINA SAVO 

KAREIVIUS.

Daugelis vyrų, kurię yra gi
mę Lietuvoje, randasi Suvieny
tų Valstijų kariuomenėje. -Gal 
dar daugelis pastos į kariuo
menę. Bet ne visi supranta ką 
Suv.. Valstijos duoda jiėms už 
jų pasišventimą, kaip ši Šalis 
aprūpina juos ir jų gimines. 
Ne vien tik kareiviai patys tu
rėtų suprasti, Bet taip-gi ir jų 
giminės ir visi lietuviai turėtų 
suprasti, kad Suvienytos Vals
tijos rūpinasi savo kareiviais 
taip kaip gera motina rūpinasi 
savo vaikais.

Šio laikraščio skaitytojams 
manau karts nuo karto apie 
tuos dalykus paaiškinti. Šį 
kartą trumpai paaiškinsiu ko
kį aprūpinimą gauna sužeisti 
kareiviai.
Abęlnai imant Suvienytų Val

stijų valdžia panaudojo pieną 
dėl davimo pašalpos sužeis
tiems kareiviams panašų į tą 
įstatymą, kurs suteikia su
žeistiems darbininkams pašel- 
pą. Pašelpa bus mokama tik 
tiems kareiviams, kurie bus 
sužeisti, pildydami savo už
duotis kaipo kareiviai. Tas 
nereiškia, kad ta pašelpa bus 
niokaniama tik tiems, kurie bus 
sužeisti ant karės lauko arba 
pirmutinėse eilėse tranšėjuose. 
Yra suprantama, kad pašelpa 
bus mokama visiems tiems, ku
rie bus sužeisti arba susirgs 
bepįldydami kokį nors oficie- 
riaus paliepimą. Tai-gi ta pa
šelpa bus mokama ir tiems, ku
rie bus sužeisti arba susirgę 
Campėse. Žinoma tos pašalpos 
negalės gauti tie, kurie per 
savo kaltę susirgs arba įgaus 
kokią nors ligą ar bus sužeis
ti.

Šis pienas skiriasi nuo to, 
kuris duoda atlyginimą darbi
ninkui tame, kad vieton kur 
darbininkui yra mokama tiek, 
kiek bus reikalinga jam pa
čiam, arba jo šeimynai pra
gyventi.

Jeigu kareivis bus taip sužei
stas, kad jis daugiau nebegalės 
dirbti, jam bus mokama kiek
vieną mėnesį pakol jis negalės 
dirbti ir užsidirbti pinigų sau 
ant pragyvenimo sekančios su
mos pinigų pagal didumo jo 
šeini vnos:
Kareivis, kuris neturi nei. vaiko 

nei pačios, gaus .............. $30.00
Kareivis, kuris turi vien tik 

pačią be vaikų..................45.00
Kareivis, kuris turi pačią ir 

vieną vaiką ....’.................55.00
Kareivis, kuris turi pačią ir

du vaiku...............................65.00
Kareivis, kuris turi pačią ir 

tris ar daugiau vaikų . .. .75.00
Kareivis, kuris turi vieną 

vaiką bet neturi pačios. .. .40.00
Kareivis, kuris turi du vaiku 

bet neturi pačios ............... 50.00
Kareivis, kuris turi tris vai

kus bet neturi pačios . .. .60.00
Kareivis, kuris turi našlę mo

tiną, kurią jis turi šelpti 
gauna priedą........................10.00
Tiems, kurie yra labai su

žeisti arba’ tiems, kurie reika- 
lauja daktaro pagelbos, tai yra 
tolimesnė pašęlpa negu ta, ku
ri yra virš paduota bet ta pa
šalpa yra pritaikinta prie kiek
vieno ypatiško reikalavimo ir 
čia nėra vietos apie tuos įstaty
mus aiškinti.

Jeigu kareivis bus sužeistas 
ir negalės uždirbti tiek kiek 
jis būtų galėjęs uždirbti pakol 
jis dar nebuvo sužeistas tai 
jam bus mokama virš paduotos 
sumos fojė proporcijoje ant 
kiek j<y spėkos bus sumažintos 
dėl uždirbimo sau ant pragyve
nimo.

Paimkim pavyzdį.- Kareivis 
yra sužeistas ir kada jis pagi
jo, jis pradeda dirbti lengves
nį darbą ir uždirba tiktai pusę 
tiek kiek jis pirmiau uždirbda
vo. Tad jam pašalpos yra mo
kama pusė virš paduotos su
mos. Jeigu tik trečią dalį te- 
galėtuniei uždirbti, kaip kad 
pirmiau uždirbai, tai valdžia 
tam kareiviui mokės dvi treč
dali virš paduotos sumos.

V *
Tie, kurie yra tik mažai su

keisti ir gali lengvesnius dar
būs dirbti, .laikui bėgant visai 
pagija ir vėl gali uždirbti tiek 
kiek jis pirmiau uždirbdavo. 
Specijaliai įstatymai yra kas- 
link atlyginimo už žaizda 
rios pasilieka ant visadįsį kaip 
tai nukirtimą piršto ii; 
tokias ‘žaizdas yra atl 
pagal tam 4ikrų regule

Idant pagelbėjus tie 
rie bus sužeisti, Su 
Valstijos įsteigs tam tikras mo
kyklas, kur kareiviai galės iš
mokti amatų iš kurių jie galės 
užsidirbti sau ant pragyveni-, 
mo.

Jeigu kareivis mirtų nuo 
žaizdos arba nuo ligos, kuri 
ištiko, jam pildant savo karei
viškas priedermes, tada pašei- 
pa bus mokamą jo pačiai, vai
kams arbą našlei motinai jei 
ta pašelpa bus reikalinga. Se
kančios sumos bus mokamos 
kas mėnesį:

indma

ku-

Našlei pačiai ........................25.00
Našlei pačiai ir vienam vai-'

kui.............. ....35.00
Našlei pačiai ir dviem vai-

kam............ .. ..47.50
Kiekvienam -iš dviejų- vai- -

ką daugiaus • »•••• ......... 5.00
Vienam vaikui ....20.00
Dviem vaikam .. ..30.00
Trims vaikams ....40.00
Kiekvienam iš dviejų vaikų

lauti. Yra*iaį)ai svarbu, kad 
gentys arba kareiviai be' jokio 
atidėliojimo parėikalautų pa
šalpos, f jei* jiems pašelpa" prį- 
klauso gauti. i?er ilgą , atidė
liojimą gali visas teisės. kas- 
link pąŠelpos nustoti. Sužeis
tas kareivis ar jūreivis turėtų 
reikalauti 'sau pašalpos per sa
vo kamandierių. Gentys ka
reivio ar jūreivio gali paduoti 
sayo pareikaavimą pašėlpos 
per Raudonąjį Kryžių, kur tam 
tikri popieriai bus išpildyti ir 
pasiųsti dėl jų.

Y ra tikslas valdžios išmokėti 
visas pašelpas per Bureaū of 
War Risk-kfsurąnce, Washin- 
gtone ir kad kareiviai arba 
gentys nesamdytų advokatų, 
nes tas parodo nepasitikėjimą 
valdžia. Yra net oficijaliai pa
skelbta, kad pasamdymas adr 
vokato atneš daugiau blėdies 
negu gero. Jei nori gauti pa- 

’ tarimo eik pas artimiausį sky
rių Raudonojo Kryžiaus ir jei 
tau reikės patarimų advokato 
Raudonasis Kryžius tau pa- 
saindvs advokatą ir tau nerei
kės turėti daug bereikalingi) 
iškaščių. Jei koks nors advo
katas prašytų tavęs, kad tu 
jam pavesturųei išgavimą pa- 
šelpos nuo valdžios, tai tą fak
tą tuojaus pranešk Raudona
jam Kryžiui.

Iš visų atžvilgių Suvienytos 
Valstijos elgiasi kuoteisingiau- 
siai su savo kareiviais ir jų, gi
minėmis. Kareivis gali būti 
ramus, nes valdžia jį aprūpins 
visuose jo reikaluose. Kur 
valdžia negali, tai kareivis ga
li kreipties prie Raudonojo 
Kryžiaus.

Kitą kartą parašysiu apie pa
šalpą, kurią Suvienytos Vals
tijos moka kareivio pačiai ir 
vaikams arba seniems jo tė
vams.

Kareivis J. J. Roman.

ka- 
at- 
ne- 
ga-

daugiaus............................. 5.00

tai pergabenti į Baltiškas pro
vincijas bent dalį vokiečių ko
lonistų iš vidurinės ir pietinės 
Rusijos, kur yra apie 2.000.000 
tokių kolonistų.

Nuo geg. 14 Francijoj įves
ta mėsos kortelės. Duodama po 
200 gramų ant žmogam.

New Yorko valstijoj priimta 
įstatymas prieš valkatas ir bo- 
mus. Pagauti tinginiai, bome- 
liai turės užsimokėti $100 ar
ba atsėdėti tris mėnesius kalė
jimą arba tą ir tą.

Čekijos sostinės Pragds prie
miestyje Smichow paskelbta 
karės stovis. Judėjimas eina 
visoje Čekijoe.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog Rusijos ir Ukrainos val
džios sutarę užvesti taikos de
rybas.

Iš Šveicarijos sostinės Berno 
pranešama, jog vokiečių 
-riuofnene iš Finlandijos 
šaukta. 25.000 raudonųjų 
laisvių, paimti) Finlandijoj 
benama Vokietijon dirbti.

Maskvoje skelbiama, jog 
Finlandijoj Tamerforse Baltoji 
Gvardija sušaudžiusi 500 bolše
vikų. .

Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
nuskyrė komisiją iš trijų va
žiuoti į Meksiko užvesti sąry
šius su tenykšęiamis darbinin
kų organizacijomis.

Suv. Valstijų valdžia išnaujo 
suteikė paskolas talkininkams. 
Anglijai davė $200.000.000, 
Franci jai $100.000.000, Italijai 
ir-gi $100.000.000. Išviso tal
kininkams paskolino jau $5.- 
763.850.000.'

Pereitą nedėlią atėjusi žinia 
iš Kanados apie tai, jog Anu\- 
rikos armija kol kas bus laiko
ma rezerve, pasirodė klaidin
ga. Panašaus nutarimo talki
ninkai nebuvo padarę.

Našlei .motinai tankiausiai 
bus mokama po $20.00 į mėne
sį, bet ji tą pašelpą tegali 
gauti nuo vieno vaiko. Paim
kim sau jei jos.du sūnų mirtų, 
.jai tik bus mokama nuo vieno 
sūnaus pomirtines pašėlpos o 
nuo antrojo nieko nebus moka
ma. Bet jai gali būti mokama 
sumos pinigų kaip virš paduo
ta, nepaisant to, kad ji jau 
gauna $20.00, bet valdžia nie
kados vienai šeimynai nemokės 
daugiau kaip $75.00 į menesį.

Jei mokama pašelpa bus vie
nam iš šeimynos sustabdyta, 
kiti nariai tos šeimynos gaus 
pašelpą kaip. ir. pirmiau. Pa
imkim pavyzdį, kareivis palie
ka našlę ir du vaiku, kurioms 
valdžia moka pašėlpos $47.50 
ir našlė vėl ištekėjo už vyro. 
Nors našlė daugiau' pašalpos

s

APIE LIETUVOS REIKA
LUS OFICIALIAME 

BULETINE.
Suv. Valstijų ‘‘The Official 

Bulletfn” gegužio 7 d. paminė? 
jo apie lietuvių delegacijos at
silankymą pas prez. Wilsoną, 
sudėjo atsilankiusių vardus, 
indė jo lietuvių pranešimą (ad
resą) prezidentui, o prez. Wil- 
sono atsakymų šitokioje su
traukoje indėjo:

The Pręsident, replying,. ex- 
pressed his appreciation for 
the loyal support of the Lithu- 
anian-Americans i n tliis war 
and expresed bis heartfelt 
sympatliy vvith the present 
condition of their nativę land 
and vvith their national aspira- 
tions.

KAS ĮŽEIDIMAS, O KAS NE.
“Naujienos” atkartot ina i 

šaukia, kad Amerikos lietuvių 
k’legacijos prašymas Lietuvai 

neprigulmybes, buvęs prez. 
AVilsono įžeidimu. Žinoma, tas, 
kad “Naujięnos” anuomet 
garbų prez. Wilsoną pavadino 
veidmainiu, tai nebuvo jo įžei
dimu.

L. D. S. CHICAGOS APSKRI
ČIO VALDYBOS ADRESAI.

Pirm. M. Mažeika, 1658 Wa- 
bansia Avė., Chicago, III.

Pagelb. Ad. Stulginskas, 7.15 
W. 19th Plaee ” ”•

Raštininkė, M. L. Gurinskai- 
tė; 3347 Auburn Avė., Chicago, 
111.

Iždininkas, .St. Šimiilis 731 
IV. 18th St., ” ”

Iždo globėjai, S. A. Daunoras 
Spri-ng Valley, III. J. Kašte- . 
nas, 1631 Ne\vberry Ave.? J. 
Ramanauskas, 1072'2 Prairee 
Avė Pulman.Sta.

Dvasiškas Vadovas kun F. 
Kudirka, 1631 W. North Avė. 
Cliictfgo, III.

HOMESTEAD, PA.
Susirinkimas L. D. S. 53 kp. 

įvyks 19 d». Geg. tuojaus po Su
mai mokykloje. Visi nariai 
priimkit, nes bus svarbių dalv- 
lyj. Nariai kurio užvilkote 
mėnesines turite atsilygint, nes 
būsit suspenduoti. Naujų na
rių atsivęskit.

4 Jonas J. Gvebliunas, '
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-Galų gale mūsų socijalistai tokią pasaulinę reikšmę, kad 
tautai karalius parūpina, arba 
tautos likimą nulemia, tai ge
riausia gal žmonės, pas ku
riuos galvoje ne visi, kaip sa
ko, namie, gi ką sakyti apie 
tokiuos, t kurie ne vien patįs 
sau tokias kvailybes .galvoja, 
bet jas dar kitiems rašo ir in- 
kalbinėja! Tikrai tokiems da
lykams galvą galima tęsurasti 
vien “Keleivio” tvarte.

Pasipliurzijęs su kun. Bar-, 
taškos parašu ir žinoma nieko 
nepešęs, Maikelsonas prie sa
vo kvailybės prideda melus ir 
rašo, kad nuvažiavusiems Wa- 
shingtonan “klerikalams” ne
tikėtai pakišo jiems tą memo- 
rijalą, kad klerikalai nesitikė
jo, jog tą dokumentą tur sa
vo rankose prezidentas ir tt. 
Tai-gi ištikrųjų ne taip buvo, 
kaip sau prasimano “Kelei
vio” galva. Lietuvių veikėjai 
tuomet suvažiavo Washin^to- 
nan, kuomet jau gerai pirma 
jų rankose buvo apie 50 egzem
pliorių to memorijalo! Tad ir 
VVasliingtono ir Paryžiaus ir 
Londono ir kiti politikieriai ir 
patys lietuviai veikėjai jau iš 
anksto žinojo kokiais reikalais 
daromas suvažiavimas ir 
lankymas pas prezidentą 
shingtone.

Be to reikia pažymėti, 
Amerikos Prezidentas ir jojo 
kabinetas nėra tokie žmonės, 
kaip juos perstato “Keleivis,” 
kuriuos lengvai būtų galima 
sukinėti į visas puses ir “kle- 
rikalų”T<riip rašo Maikelsonas, 
“nutarimais” nuo jųjų paslėp
ti “Prūsijos junkerių užgrobi
mo pienus”,ir “visą juodą iš
davyste!” Reikia žinoti “Ke- * b
leivio” pliurzininkui, kad’A- 
merikos Prezidentas ir jo ka
binetas tai nėra “Keleivio” 
publika, kurią melais galima 
būtą apgaudinėti ir savo poli
tiką varyti, kaip kad varo 
“Keleivis” savo tarp negudrių 
žmonelių bile pliurzėmis.

Ne pro šalį'bus “Keleiviui/ 
priminti ir tai, .kad Amerikos 
Prezidentas su visokiais išda
vikais ir sukčiais nieko bendvo 
netur. ir kad tokiems kurie 
“savo pinigais ir per savo ats
tovą remia Prūsijos junkerių 
užgrobimo pienus” nė audien
cijos neduoda,- nė jų reika
lams užuojautą išreiškia! Gi 
Prezidentas “Keleivio” ir jo 
“draugų” visaip šmeižiamus 
žmones ne tik priėmė, bet jų 
atstovaujamus reikalus domiai 
išklausė, savo užuojautą iš
reiškė ir tuos reikalus užtarti 
pažadėjo. Apie tai pats Mi- 
chelsonas galėjo paskaityti 
“The Offieial Bulletin” Nr. 
303 pusi. 8, kurį leidžia tam 
tikra komisija prie Prezidento 
kabineto. Žinoma “Keleivis” 
dokumentų ir tikrybės nemėgs
ta, tad jų šaltinių neieško. Jis 
užtektinai tur praktikos, kad
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hdriuos jau nieks sveika proto 
neabejoja, kad, tai kaizerio pa*

ĮCaip kitų kaizerio prislėgtų 
taūta|, kraujas 'gulasi ant sodjb 
jalistų, taip lygiai ir liejamas 
kraujas Lietuvos šaukiasi at- 
monijimo, jo kalti socijalistai. 
Tą jie patys gerai supranta, 
delta fai visokiais, šmeižtais ir 
kvailais prasimanymais mūsų 
socijalistai stengiasi savą tei
sinti, o visas' bedas ir kaltes 
suversti ant sau nepakenčiamų 
žmonių ir kaip tik ant tų,- ku
riems tautybės principai yra 
brangūs, už kurią laisvę jie 
visa savo energija stoja,

J.žvygas.

A

merika la&^-^aizeSio Šali
ninkais soči jalistaįBj ir to
dėl kitoihis akimis žiūrėjo į lie
tuvių tautos reikalus, negu da
bar kad žiūri. Jei mums vė
liau negu kitoms; tautoms atei
na pagelba iŠ Amerikos su ali- 
jantais, tai vien cicilikų dėkai. 
Jei tuo naudojanties, šiandien 
kaizeris kruvinu kumščiu val
do Lietuvą, jei jis mūsą tautą 
žudo, jei jos vaikai varu va
romi į kaizerio laukus kraują 
lieti ir prieš-mus pačius ka
riauti, tai ne keno kito dar
bas, vien socijalistų. Ją tai 
biznis, - tariant Trockio* žo
džiais, kenkti alijantams, kad 
nauda būtų kaizeriui. Juk tam 
lietuviai socijalistai susidėjo

ti, o kai tos _ii-
keįs, bei. tąsyk privatinę nuosa- 
?vyBę' fčbus galima panaikinti 
čia atsiminiau knygel Mark- jį 
sas n, kur-pasakyta,, kad tas 
oratorius'Bakinį rašydamas 7 .^ 
sykius suklysta. Toliau o- 
ratorius aiškino, kad nereįkią 
neprigulmybės Lietuvai,’ /jai 
geriausia būsią prisidėti prie 
bolševikiškos Rusijos, klerika
lai dedą visas pastangas, kad 
Lietuvą. palikti po vokiečiu, 
kad tam ir aukas jie renką, d 
jos einą kaizerio utilitarizmo 
sudrūtinimui. Čia pamačiau,- 
jog oratorius turi išvirkščią 
protą. O kai perskaičiau “Dar
bininke” No. 53 apie tą orato
rių, tai pažįstu, jog Grigaitis y* 
ra pliurzės virėjas ir jam tasai 
titulas geriau pritinka, negu,/ 
visi anie sudėti plakate. Kad , 
Grigaitis šmeižia katalikų vei
kėjus ir visuomenę, tai ant to 1 
jis socijalistas. Jei nešmčižtų 
katalikų, tai nebūtų socijalis* 
tu.

| Kai girdsti lietuvių j

dėl susirinkimą, ^M&bąritdi 
dėl padėjimo drapąjšj, ' <vi iš
ėjimo vietps irdvejos^duris.

Antras :ąugštas talpins vie
ną didelę svetainę dėl šokių ir 
perstatymų, kurioj talpins 1,? 
000 sėdynių i rtaip-gi bus bal
konas talpinantis 375 sėdynes, 

Trečias aukštas talpins 5 
ruimus dėl ofisų daktarąihg ar 
kitokio užsiėmimo žmonėms ir 
vieną didelę svetainę dėl susi
rinkimų. Salės išvaizda labai 
puiki.

Lietuvių Salės Bendrovė su
sitvėrė 20 d. gruodžio 1912 m., 
kuri labai sparčiai augo ir au
ga. Šiandie jau turi nusipirku
si labai puikią ir patogią yie- 
tą ant E. 60 Superior gatvių, 
ten, kur su laiku pasistatys 
lietuviška bažnyčia ir šalę tu
rėsime gražią svetainę. Tik ži
noma šiuomi laiku ' sutrukdė 
riiūsų darbą karė, kuri pakėlė 
augštas kainas ant visokio rna- 
terijolo ir pakėlė darbininkų 
algas. Bet visvien akcijonie- 
riai nenusimena. Kiekvienų 
susirinkimą akcijų išparduoda
ma apie 10 mažiausia;

Šilkasparnis. 
------o------  

CHESTER, PA.
Darbai čia eina gerai. Užmo

kesčiai .neblogi. . Tik daug y- 
ra vargo su štubomis. Negali
ma gauti randavoti. Jei kur 
atsiranda tuščia, tai reikalau
ja, "kad pirktum, o neišranda- 
voja. Lietuvių privažiavo daug. 
Tik gaila, kad nėra kam “dar
buotis dėl nukentėjusios Lietu
vos. Tautos Fondo 17 sky
riaus rašt. darbuojasi kiek gali. 
Dabar jis pardavinėjo ženkle
lius ir vėliavėles. Ženklelių 
išparduota už $9.50, vėliavų už 
$4.50. Sunku vienam daug pa
daryti.

- T. Fondo skyriaus rašt. 
J,. Mikoliūnas.

------d------  
NEWARK, N. J. 

Milžiniškas veikalas.
L. Vyčių 29 kuopa rengiasi 

pastatyti labai didelį, gražų, is
torišką veikalą vardu “Išgrio- 
vimas Kauno pilies” nedėlioję 
19 d. gegužio L. Svetainėje, 
180—Ž New York Avė. Pra
džia 8 vai. vak. Lošime daly
vaus virš 60 ypatų. Tai-gi ne
praleiskite nėi vienas šio vaidi
nimo.

"■ r NEWARĘ, KJ. / 

Mass Meeting’as. '
Gegužio 8d. Š,. m? ,lietuvių 

svetainėj būva visuotinas New- 
arko lietuvių viešas susirinki
mas, įrur tapo sutverta^ komi
sija rinkimui parašų po pro
testu prieš vokiečių pasikėsini
mą pavergti mūsų Tėvynę Lie
tuvą. Komisijos valdybon į- 
eina 4 ypatos: Kazimeras Vaš
kevičius pirm., Albinas S. Tre
čiokas vice- pirm., Julijona 
Verbkieųė sekr., Jurgis Bra
zauskas vice-sekret. Pereiti 
per lietuvių stubas ir surinkti 
parašus, pasižadėjo apie 30 y- 
patų.

Nedėlioj geg. 12 <1 š. m., 
virš minėtos komisijos ir pasi
žadėjusių parašus rinkti žmo
nių buvo posėdis, kad pasiskir- 

ščius darbą-ir tuojaus jį pradė
jus, t. y. parašus rinkti. 
Butą pageidaujama, kad mūsų 
visi laikraščiai ir veikėjai pri
sidėtą daugiaus savo' darbu 
dėl išaiškinimo ir paraginimo 
rinkti parašus.

Taigi, broliai lietuviai lietu
vės neatsisakykit ir nesibijo
kit padėti savo parašą vardan 
Mūsą Tėvynės Lietuvos nepri
gulmybės.

Komisija:
Pirm. Kaz. Vaškevičius 
Vice-Pir. A. S. Trečiokas 
Sekr. Julija Verbiene ... 
Vice-Sek. J. Brazauskas 

------ o—A

ANSONIA, CONN.
Lietuviams Darbininkams.

Visų kolionijų lietuviai 
darbuojasi visokeriopais bū
dais, kad lietuvių vardą ir ap
švietimą‘pakėlus, o čio mūsų 
katalikų visuomenė snaudžia ir 
net nei neketina pradėti veik
ti šį tą- naudingo ant plačios 
visuomenės dirvos. Kame tam 
priežastis yra: kiekvienas gali 
gerai suprasti, kad tai didelis 
tamsumas privedė čionykščius 
lietuvius prie to surambėjimo. 
Nors Ansoniečiai ir turi savo 
organizacijų visokeriopų, bet 
ją veikimas visiškai užsnūdęs. 
Toliau galima prisižiūrėti iš jų 
ypatiškų nesutikimų. Vienas 
prieš kiti] varosi atkeršijimais, 
kad tik viėnas būtų augštesnjs, 
o kitas žemesnis, dar yra tokią, 
kurie turi visai piemenišką bū
dą, labai nemalonu darosi insi- 
vėlus į jų tarpą.

Dabar prisižiūrėkime į jų. 
tautišką susipratimą. Jei lie- 
tuvvs kur turės kokį nors biz- 
nelį, tai jei įmanytų jie šaukš
te vandens prigirdytų. O pa
žiurėjus iš antros pusės, tai di
džiausi yra palaikytojai žyde
lių, nes jiems nors ėmę ir į 
skvernus pabučiuotų.

Ar nelaikąs broliai susiprasti 
ir būti tikrais tėvynainiais Lie
tuvos mūsų motinos brangio
sios tautos.

Jeigu visi lietuviai šitaip elg
tųs, tai mūsų iškovota savy val
da dėl Lietuvos niekę nereikš
tų, nes ir Lietuvoje mus žydai 
akės, jai mes nepakilsime tau
tiškame susipratime.

Ekmenupelis.

susilaukė to, ko turėjo susi
laukti. jų darbavimosi pasek
mes išėjo tokios, jog Lietuva 
galutinai pakliuvo kaizeriui, 
jis pasijuto pilna Lietuvos bo
su, davė jai kaizerinę savotiš
ką neprigulmybę ir už tai va
ro Lietuvos vyrus šimtais tūk
stančių į karę prieš visą pasau
lį kovoti su kilniausiais žmo
nių siekiniais.

Kas iš mūsų nežino, jog taip 
įsigalėti kaizeriui padėjo soci- 

. jalistai, apsimetę tautų gynė
jais, ir galutinai virtę tautų 
pardavikais. Juk puikiai visi 
atsimename, kaip visokiems 
kaizerio agentams mūsų “cici
likai” kolektas darė, žmones 
mulkino, aukas rinko čia Ame
rikoje. ižnome ir tai, jog pava- 

' rytas iš Prancūzijos garsusis 
Trockis už agitaciją tenai kai
zerio naudai, gavo, gražų py
ragą iš mūsų “cicilikų.” Taip
gi viisems aišku ir tas, jog 
prašmatnesnieji mūsri “cicili- 
kų” šulai patys iškeliavo iš 
Amerikos ir kitus čia ragino 
laiškai, kad važiuoti susidėti 
su savo “ draugais, ” kaizerio 
pinigais apmokamais kelti vi
sokias revoliucijas mažų tautų 
tarpe, naikinti jas ir visas va
ryti kaizerio vergijon, priden- 
gton gražiais sviete negirdėtais 
obalsiais ir prižadėjimais viso-, 
kios liuosvbės, apie kurią vi
sa gerkle šūkauja ir mūsų “ci
cilikai,” kurstydami tamsuo
lius ir neišmanėlius prieš visus 
tautos liuosvbės tikrus šalinin
kus.

Mes visi gerai žinome, kaip 
mūsų socijalitsai kurstė žmo
nes priešinties karei, neiti ka
riuomenėn, kuomet Amerika 
stojo kariauti su kaizeriu. Ko 
jie rašė savo laikraščiuose, ko
kios buvo tuomet jų prakalbos 
ir katron pusėn buvo linkęs vi
sas socijalistų ūpas, priėjęs 
net prie to, kad jie šūkavo 
ir tamsuoliams inkąlbinėjo, jog 
tokia esą kaizerio ir socijalistų 
galybė, jog kas prisirašys prie 
socijalistų. tą niekas nedrįs 
statyti į karę prieš kaizerį ir
tt. ir tt. Trumpai kalbant so
cijalistų apgaulių ir judošiškų 
darbų galas pasirodė toks, kad 
alijantai su Amerika kariau
jantieji už tautų liuosybę ir 
demokratiją tapo nusilpninti 
Rusijos su žuvimu, socijalishj 
vergijoje, o visos mažos tau
tos ir tautelės socijalistų ap
gautos pakliuvo į kaizerio pin
kles. Tas pats atsitiko ir su 
Lietuva. Jos kraujas liejasi 
kaizerio vergijoje, ir to mūsų 
tautos kraujo yra kalti socija
listai, kaizerio šalininkai.

Sunkiai 
užgulė ant 
Ėmė jie suprasti kokį 
jiems 
tauta.
sukėlė po visus savo laikraš
čius ir prakalbas, ir tuo gvol-;savo politikai, melams ir šmei-
tu. riksmu, šauksmu, melais, 
šmeižtais faktų kreipimu sten
giasi save išteisinti, o visas 
savo kaltes Suversti ant kitų ir 
juos visus pasmerkti. Atsilie
pė “Naujienos,” “Laisvė,” 
visokių pliurzių visur atsirado.

• Ėmė stenėti nuo kitų “drau
gų’' neatsilikdamas ir Bostono

dideli- politikierius” “Ke
leiviu” vadinamas. Prapliur-.

• po ir jojo bosas. Prapliurpo 
jis taip, kaip paprastai pra- 
liurpsth jau nusivalkioję ir nu-, 
sigyvenę, nesuvokdami savo 
pliurpimo. Tišta jis visomis 
pusėmis. Taip-pat ištiško ir 
“Keleivyje“ pas jojo bosą ir 
visu tuo jis nor parodyti, kad 
šiandien Lietuvos nelaimėse

• kaltas ldin. Bartuškos'parašas 
aut memorialo! Tartumei, jei 
nebūtų to parašo. Lietuva ne
turėtų nė kaizerinio kokio mo
narcho, nė kaizeris būtų 
skelbęs neprigulminga, nė jis 
varytų lietuvius į frontą ka
riauti. Manyti, kad kun. Bar- 
iuškos parašas tur šia gadvne 
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Lietuvos kraujas 
mūši] socijalistų. 

teismą 
paskelbs visa lietuvių 
Tad soči jai istai g voltą

atsi- 
Wa-

kad
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Trumpu laiku bus paskelbta 
kas-link šių metu seimo vietos 
ir laiko, o dabar bent kiek pa
svarstykime kas-link nustaty
mo pasekmingesnės seimo tvar
kos.

Visi mes žinome, kad seimas 
tęsiasi paprastai apie 2-3 die
nas ir tame .laike delegatams 
priseina apsvarstyt ir išdisku- 
suoti daugybes įvairiausių įne
šimų ir sumanymų priimti ir 
patikrinti Centro valdybos na
rių raportus, peržiūrėti kny
gas, bylas ir atskaitas ir tt.

Kiekvienas gerai supranta, 
kad viską darant ant greitųjų 
labai lengva yra padaryti ne
visiškai tinkamai, kad dele
gatams išanksto neapsipažinu- 
siėins su svarstomais dalykais 
ir klausimais lengva yra ne vi
sai tinkamai dalykus nubalsuo
ti — o iš to viso mūsų LDS. 
nėra tokios naudos, kokia tu
rėtų būti.

Kad šiaiįį ritėtais geriau vis
ką sutvarkius, meldžiame vi
sų LDS. kuopų valdybų pirma
me mitinge išnešti sumanymus, 
ir, surašius į seimą įnešimus, 
tuojaus juos prisiųst į LDS. 
centro raštine dėl sutvarkvmo, 
o kurie pasirodys to reikalingi 
platesniam organe išdiskusavi- 
mui;

Centre yra t-ain tikra komisi
ja nuskirta, kuri tuomi daly
ku rūpinsis ir tvarkys.

Tas viskas yra daroma tam, 
kad mes seime jau pilnai būtu
me prisirengę prie balsavimo 
už tokį ar tokį inešimą ar su
manymą, kad mums nereikė
tų po kelias valandas apie vie
ną dalyką diskus.uotiir aiškin
ti, kad genaus galėtume ir 
naudingiaus sunaudotum bran
gų seimoTaiką.

įnešimus LDS. seimui palei 
L.DS. konstituciją turi teisę 
inešti:

a) LDS. kuopos nuo savęs.
b) viis LDS. nariai,

o palei abelnai visose idėjinėse 
organizacijose primtą paprotį 
ir visi LDS. apskričiai.

Dėlto visi ir kiekvienas tąja 
proga tinkamai pasinaudoki
me, savo organizacijos, reika
lais pasirūpinkime ir apie sa
vo sumanymus darykime įneši
mus kuopų ir apskričių mitin
guose arba steųįiai rašykime į 
LDS.'centro raštinę, o tenai tie 
visi įnešimai ir sumanymai bus 
tam tikroje tvarkoje susiste- 
matizuoti ir kurie pasirodys to 
reikalingais — tuojaus bus pa
leisti per organą ‘■‘Darbinin
ką,” kad visi nariai apie juos 
sužinotų, o išrinktieji į seimą 
delegatai kad lig laiko išsi
dirbtų nuomonę už kuriuos įne
šimus balsuot, o kuriuos at
mest.

Jei mes taip pasielgsime .tai 
be abejo daug praktiškiau su
naudosime LDS. seimo laiką ir 
LDS. - organizacijai geresnių 
pasekmių susilauksime.

Mūsų LDS. auga, bujoja ir 
reikalai įvairiausios rūšies di
dėja dėlto ir mes turime steng
sies kiek galint tobulinti savo- 
organjzacijos tvarką ir veiki
mą. .

Vyriausiu mūsų organizaci
jos įstatyme!avėju ir tvarkyto
ju yra LDS. seimas, nuo jo pri
klauso mūsų kilimas ar puoli
mas, dėlto prie jo ir ruošties

turime ne juokais bet rimtai 
ir šaltai apgalvodami kiekvie
ną dalykėlį.

Kiekvienos orgauizacijds na
riai prie sato seimo ruošiasi 
kaip mano kad yra kogeriau- 
sia, taip darykime ir mes.

Dabar pasaulyje ateina tie 
laikai kuomet viskas priklau
sys nuo darbininką susiprati
mo ir pasiaukavimo, dėlto ir 
mes LDS. nariai būkime tvar
kos pavyzdžiu mūsų išeivijos 
tarpe, tą, atsiekti kitokią būdo 
nėra, kaip tik prie kiekvieno 
veikimo rimtai prisiruošiant ir 
sąžiningai atliekant uždėtas 
ant mūsų pareigas ir prieder
mes, o viena iš svarbią svar
biausią mūsij pareigą ir prie
dermių ir yra musų LDS. sei
mas.

L. D. S. Centro raštininkas 
F. Virak’s.

IŠ LDS. CENTRO RAŠTINĖS
Laiv.rence, Mass. L. D. S.

70 kp. rašt. p-lei J. Kriviutei, 
Kaip tik narys persikelia iš ki
tos arba į kitą kuopą praneš
kite apie tai Centrui.

Hartford, Conn. LDS. 6 kp. 
rašt. p-lei P. Geležiutei.

Apie Seimą kur bus, praneš 
Centro rašt. kuomet jau- visos 
kuopos nubalsuos.

Homestad, Pa.
L. D. S. 53 ku. rašt. 

Grebliunui.
Persikeliant nariui iš vienos 

kuopos į kitą įduokite mokes
čių lapą. Mokesčių lapas bus 
kaipo persikėlimo blanka.

Apie persikėlimą narių į ki
ta kuopą tuojaus praneškite 
Centrui.
LIETUVOS VYčtŲ NAUJO- 
SIOS ANGLIJOS APSKRI

ČIO DUOMAI.
Meldžiu visų kuopu šio aps

kričio koskaitlingiausia pri
siųsti delegatų ant sekančio 
suvažiavimo, kuris įvyks 19 d. 
gegužio 1918 m. Norivood, 
Mass.

Bus svarstoma daug svarbių 
dalykų.

p- J-

Robertas.

HARRISON, N. J.
Prakalbas rengia Tautos 

Fondo 105 skyrius. Bus nedė- 
lioj, 2 vai. po pietų gegužio 19, 
1918 m. Ilantmons Auditorium 
svetainėje, 756 Harrison avė., 
Harrison, N. J. Kalbės dar pir
mu sykiu Harrison’e p. L. Ši
mutis iš Chicago, III. ir kuni
gas J. Žilinskas.

Komitetas.

Viską sugadino.

Po visam vakaro vedėjas ap
reiškė, kad galima duoti klau
simų ar užmetimą, o kalbėto
jas atsakysiąs. Pirmiausia Kai- 
ris klausia: “Ar socijalistai 
panaikindami privatinę nuosa
vybę atlygins savininkams už 
atimtą turtą, ar pasielgs pa- . 
našiai, kaip Rusijoj?” Gri
gaitis atsakė, jog būsią atly
ginta, o bolševiką jam nepri
kaišioti, nes jis ją nepripažįs
tąs. Toks paaiškinimas tik 
užtemdina dalyką. Juk žino
me, kadi šalyje nėra tiek pini
gų, kad atpirkti nuosavybes 
nuo jų savininką. Bet jei pi
nigų ir užtektų, tai vis-gi ne
būtą panaikinimas, o apsimai- ’ 
nymas vieno daikto ant kito. • ,,

Tolinus kaž-kas paklausė a- 
pie seimą, ar jis buvęs nau
dingas ar ne. Pliurzės virėjas 
atsakė, jog seimas buvęs nau
dingas vien klerikalams, nes 
suvažiavę vien tamsūs katali
kai ir nieko neveikę, kaip 
poterius kalbėję. Po to 
Bartkevičius klausia, kodėl 
dalyvavo socijalistai, nes 
šviesesni būdami, tai seime ka
talikus būtą galėjęs apšviesti. 
Tš to kilo juokas, o Grigaitis 
pasijuto it šaltu vandeniu per
piltu. Susijaudinęs aiškina, 
kad seime todėl socijalistai ne
dalyvavę, kad .matę, jog seime , 
būsiąs katalikų viršus. Girdi 
klerikalai ne vien iš dr-jų, bet 
ir iš parapiją siuntę delegatus, 
o girdi parapijonai tik galį ro
žančių kalbėti, o rie politikau- 
ti. Tai mat kokie demokratai 
tie socijalistai. Jei tau rūpi 
rožančius, tai neturi tau rūpė-' 
ti politika. Gera lygybė ir 
laisvo.

Galop A. Vaisiauskas sako, 
kad girdi jei seimas negeras, 
tai koks geras iš jūsų šaukia
mų seimų. Grigaitis neduoda 
baigti klausimą pastatyti ir su
riko: “Sakau šarap, tai ir ša- 
rap.” Kairis dar klausė, ko-- 
dėl socijalistai,. darbininkams 
vadovaudami, pralobsta, su
sikrauna turtus, išsistatę mū
rus. Čia Grigaitis nei žodžio 
nesakęs, it savo .pliurzę palie- 
jęs, nudūmė nuo estrados. 
Tuomi viskas baigėsi. Po to 
socijalistai apstojo Kairį 
pykčio kad nuginė jų oratorių 
nuo estrados, pagatavi buvo 
sudraskyti, arba nors apspiau- 
dvti. To neišdrįsdami pada
ryti, tai užsidegę cigarus pū
tė dūmus Į burną ir akis. Bet 
’is iš jų tarpo greit pasiliuo- 
savo.

Po tų visų nepasisekimų vie
tos socijalistai karštlige ' ėmė 
sirgti.
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CAMBRIDGE, MASS. 
Pliurzės virėjo atsilankymas.

Čionykščiai cicilikai buvo 
sujudę apvaikščioti Markso, 
socijalizmo tėvo, jubiliejų. To
dėl geg. 4 d. cicilikai turėjo 
gegužinę, o ant rytojąus turėjo 
spyčių apie Marksą. SpyČiavo 
nustipusios, smirdančiosios 
“Šakės” redaktorius Neviac- 
kas. O užbaigti tas visas" iš
kilmes atpyškėjo net “Naujie
nų” redaktorius Grigaitis. 'Jo 
prakalbas socijalistai išgarsino 
labai riksnrijigai. Plakatuose 
skelbė, kad kalbėsiąs “žymus 
oratorius, sociologas, publicis
tas ir tt. ir tt. Tiek titulų tur
būt nei ex-caras neturėjo.
’ • Tam oratoriui spyriai buvo 
surengti C. V. saliukėje. Ten 
nuėjau gan vėlai. T nėjęs žiūriu 
saliukė pustušti, žmęnių koks 
šimtelis su biskiu. Žiūriu ant 
estrados apysenis žmogutis su 
barzdele. Girdžiu šaukia* 
‘ ‘ Žiūrėkite, klerikalai (suprask 
katalikai) mums nuolatai pri 
kaišioja, kam mes dabar nepa
naikiną privatinės nuosavybės 
tarp savęs, kam mes užlaiką 
privatinius likrašč.ius ir tt. Bet 
aš jums sakau, kad dabar to
kios aplinkybės ir taip turi bū-

. r
MIKO PETRAUSKO 

LEIDINIAI.
Šiomis dienomis apleido 

spaudą pirmieji šeši “Kank
lių’’ numeriai 1D18—1919 me
tų prenumeratos. Šie nume
riai išėjo už gegužį, birželį, lie
pos, rugpjūtį, rugsėjį ir spas. 
H.

No. 13 telpa “Neverkit pas 
kapą...” Balsuo solo, mal
tam kvartetui ir pianui.

No, 14—“Vai, verčia-laužo” 
(balsui (augštam) ir pianui).

No. 15 — “Oi rūta, rūtele!” 
Daina be žodžių, No. 1, Smui
ką solo ir pianas. Visi pami
nėtieji numeriai parsiduoda po 
50c. kiekvienas.

No. 16 telpa “Kur tas šalti
nėlis?” (žemam balsui ir pia
nui) ir “Prirod.ino seni žmo
nės” (vidutiniam balsui ir pia
nui) ; kaina 75c.

No. 17 — Du duetai: “Mie
la,širdystė” ir “Spragilų Dai
nelė;” kairia 80c.

No. 18 — “Pasaka” (Dra
matiška daina.) Balsui aug
štam) ir pianui; kaina 80c.

M. Petrauskas,
769 E. Broadvay ,

So. Boston, Mass.

č
žtams užtenka savo “ galvu
tės” ir savo prasimanymų.

Šiandiena jau lietuvių visuo
menė sveiksta nuo tų visų 
pliurzių, kuriomis ją mulkino 
visokie socijalistai. Šiandien 
jau gerai žinome, kieno dėkai 
Įsigalėjo kaizeris, nuo ko krau
juose plušta Finlandijos šalis, 
Ukrainos žemė, kas sužudė 
Lenkiją ir kitas tautas, soči ja-, 
listų parduotas kaizeriui viso
kiomis slaptomis ir neslapto-- 
mis sutartimis Brest-Litovsk’e 
ir kitur!

Šiandien jau aišku visiems, 
kad mūsų socijalistai kalti to, 
jog Į mūsų tautos reikalus ir 
likimą neatkreipta Amerikoje 
ir pas aliantus atidos . tiek, 
kiek reikėjo, ir neužtarta taip, 
kaip nūnai jau Amerika su sa* 
vo draugėmis užtarti rengiasi 
dėkai atsilankymui anomis 
dienomis lietuvių delegacijos 
pąs Prezidentą! Juk vien 
mūsų socijalistų pasidarbavi
mas, kaip paaiškėjo, padarė, 
kad beveik visus lietuvius A-

• v
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CLEVELAND, OHIO
Labai daug tenka matyti ko

respondenciją iš Clevelando 
laikraščiuose, bet nieko nėra a- 
pie Clevelando Lietuvių Salės 
Bendrovę.

Šiuo kartu norėčiau pranešti 
Amerikos visuomenėj, kad dar
buojasi Clevelando lietuviai ir 
ką jie mano nuveikti'laikui bė
gant.

Visupiriniausia turi užsiėmę 
nuveikti milžiniška darba. tai b b
yra pastatyti lietuvišką sve
tainę.. Plianai jau padaryti. 
Bus 115 pėdų ilgio ir 67 pėdu 
pločio. Skiepas talpins sekan
čius kambarius: 3 kambarius 
krautuvėms, krosniui ruimas, 
ventiliacijos, gimnazijos, šink- 
štuolio kambarys, virtuvės, pa
dėjimo kambarys, dvi išėjimo 
vietos, maudynės ir dveji laip
tai vedanti į viršų.

Ant pirmo augšto rasis 3 di
delės krautuvės, 2 didelės salės
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SIMON F. RAUKTIS
Attorney-at-lau

JETUVIS ADVOKATAS 
Pahnigęt mokslą Penfitoatiljot 

univerMete.
UitHma varymu provy vituo** 

teiitmuotfi.
922* Lnnd Tttle BuUdlng. 

Broad A ChMtnut Bt 
bill phowk:

Offlso — Spruce 2290. 
Narni} —Tloga 4442 J. 

1212 W. ERIH AVB.
PHILADELPHIA. PA.
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i)R, JOHN MacbONNELL, H, b.
Grafinui ttaikaUttl ir litiuvisilrai 

Ofiso valandos: ,
Ryt da liti 9 vai.

Popiety 1 ikij<____ *,
vakarais 6 ikni
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sąrašas so ^ostonovir 
BOSTONO LIETUVIŲ PIK-. 
KUŠIŲ TĖEčIOSlbS LAI

SVĖS PASKOLOS ’ } 
BONDSUS.

(Tąsa iš 51, “52, .53 num.) 
192) Lietuvių tlakandų Krau- 
’ tuvė_____ __ ... .$100.00

\ 193)'A. KabukeyiČius... .50.00
194) Ą-. RonzeheVičius... .50,00
195) j. Petkauskas...... 50.00
196) O. Ženevičiutė 
19'7) Ad. Zėnevičius

^198) J. Šimkus.....
199)
200) 

\ 201)
202)
203 > 
^04) 

- 205)
206) K. Telulis ...
207) J. Valatka ...
208) V. Jankauskas ....50.00
209) .J. Ruseckas.............. 50.00

. 210) S. Ruseckas ...........50.00
211) Ign. Lamauskas . .. .50.00
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)

■ 219)
220) E. Lukoševičius. . . . j.'iO.Odi
221) A. Lukoševičius. .. .50.01);
222) S. Vilkišius........ ’.. .50.00 j
223) Juozas Šimkus...........50.00;
224) St. Daliklis.............. 50.00
225) R. Dapkus '.............. 50.001
226) Ant. Stankevičius 100.00j
227) Danielius Lyngewicz 50.00 

Kaz. Balčiūnas. . . . 100.00 
Ignas Vaičiūnas . . . .50.00 
Juozapas Vaičiūnas 50.00i 
Jonas Jakštas .... 100.00; 
JuozaĮi. .Linėmanlis 50.00

233) Juozapas Stukas. .. .50.00
234) K. Vaičiuniutė . .
235) Juozapas

. 236) I)om. šulinskaitė. .
237)
238)
239)

..50.00 

. .50.00 

. .50.00 
Al. Kučinskas .. .V100.00 
J. Lamauškas...........50.00
VI. Kaliukevičius . .50.00 
A. Černauskas...........50.00
P. Tamulionis...........50.00
J. Boronas .............. 50.00
A. Žvaliauskas ... .50.00 

.. .50.00 
... .50.00

V. P. Jankauskas 
K. Šilanskas .. . 
F. Burneika . ..

■ a

T. Borkauskas .
P. Tumas.................. ii
V. Urbonas . .. . ... . ž
F. Galinis..........
J. Jalmokųs. . . .

t visus 
čiamė ^tsilaiakyti į šias

r ‘ BėngėM1

IŠKĮLMINGASVAKARAS.,

ŠaTMiiį.*pi,WĮOgU‘ rengia L. 
Vyčių 17 kuopa nedėlioję, ge
gužio 19 d, 1918 in. bažnytinėje 
svetainėje, ‘ W. -S-tli Si,. So. 
Boston, Mass. Pradžia 6:30 v. 
vak. . Atvažiuoja garsus artis
tą i ir .solistai Woreester’io. 
Vandins “Undynę,” 4.aktų 
dramą. Tai puikiausias va
karas iš visų buvusių vakarų. 
Nepraleiskit geros progos, kad 
vėliaus nereiktų apgailestauti. 
Širdingai kviečiame visus.

Teatro Valdyba. 
------ o-------

BRIGHTON, MASS. ,
Susitvėrė S. L. R. K. A. kp.

Pas žinomą Brightono- vei
kėją p. B. Ajauską į krautuvę 
suėjo Brightono veiklūs lietu
viai ir pasitarę plačiai apie di
delę naudą visiems iš S. L. R. 
K. A. organizacijos, susirašė 
į kuopą ir išrinko valdybą:

Pirm. B. Ajauskas, Rašt. 
A. Baužinskas, organizatoriai 
P. Žukauskas ir I<. Pakštys. 
Linkime jiems kogražiaųsio pa
sisekimo - darbuotis su jauna 
kuopele. Lai bujoja S. L. R. 
K. A. brangioji organizacija!

Svetys.
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50.00 
Gurskas. .50.00.

)().oo 
Pranciškus- Zalieskis 50.1)0•
Jonas Sabas ...........50.00
Juozapas Bakūnas 50.00 

(Dus daugiau)

PARSIDUODA 2 automobi
liai studobaker su visais nau
jausiais Įtaisymais, 6 eilinde- 
rių, 7 sėdynių. Parsiduos pigiai 
— po $450.00.

Longis Valiackas,
238 West Broadway,

(Pool-room)
SOUTH BOSTON, MASS.

SO. BOSTONO IR APIELIN- vaikų. 
KĖS LIETUVIŲ DOMAI ■ venta. 
Birželio-June 2 dieną, .ru'dė-Į 

lioj, Municipal BuihIinge prie j 
East Broajuay, So. Boston. 
Mass. rengiamos milžiniškos ir 
labai svarbios lietuviams-pra
kalbos, i kurias kviečiami vi-1 
si lietuviai atsilankyti. Kal
bės žvmiausi anglu ir lietuviui 
veikėjai’ apie lietuviu klausi-1 
Iną. Sv. Petro i'arapijos p.!
M. Karbausko vedamas choras 
skambiomis dainomis pamar
gins vis.ą pramogą.

Praktilbes rengiamos War 
Saving and Thrift ’ Stamps 
reikalais. Pradžia prakalbu 
7:00 vai. vakare. Įžanga vi
siems už dvka.* L ,

Tą dieną prašome ^okią pra-

REIKALINGAS geras var
gonininkas. Apie išlygas kreip
tis šiuo -antrašu:

Rev. J. Olechnowicz,
151 Bogers st., Loveli, Mass.

------o------
PARSIDUODA lietuviška dra- 

> bužiu krautuvė vyru, moterų ir 
Lietuvai ir lenkt} apgy- 
Parsiduos pigiai.

JURG18 BT BLIAUS KAS, 
iByer) 

,278 Jackson Avenue, 
Long Island City, N. Y.

i i

I

I

THE AMERICAN SUGAR RE-1 
FINING COMPANY reikalauja I 
keletą DARBŠČIŲ VYRŲ prie pa-;

" i prasto darbo toje dirbtuvėje. At-,- * 
| sišaukite j Rcfincry Einployment l i 

', Ot’fice pasirengęs prie darbo. i B
47 Granite Street, 

South Boston, Mass.

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

EXTRA!I PRAMOGA EXTRA!I

“UNDINE”
• 4

<
Rengia Lietuvos Vyčių 17 kuopa

Nedelioje, Gegužio-May 19,1918

Bažnytinėje Svetainėje
West Fifth St., So. Besteli, Mass

PRADŽIA 6:30 VAL. VAKARE.

AVorcester’io L/Vyčių teatrališko skyriaus artistai persta
tys 4 aktų dramą “UNDYNĖ.” Tarpuose dainuos garsūs Wor- 
cester’io solistai: p-įė L. I). Šaltėniutė ir p. J. Skrickis. Skam
bins piano solo ii lė O. Vasiliauskaitė, gerai žinoma kaipo ga
bi pianistė. •

Taip-gi pasižadėjo ir vietiniai solistai ir solistes: p-lės Al. 
Nąriniu’vičiulė, St. Motiejūnaitė ir p. J. Varaitis vadovaujant 
p* Karbauskui.

Bus tai nepaprastai graži pramoga. Širdingai kviečiame 
ateiti. '

v •

JZANlIA PRIEINAMA.
Kviečia RENGĖJAI.

P. S. Vaikai užimanti.sėdynę sykiu 
- kainą.

su dideliais, mokės tą pačią

i •) v

Rengėjai.

*

A JUpZO KOffALIAUSKO BANKAS — BKtoEAS ' X 

T''- ' ;; ’7‘ I>IETUVIŲ-SfcNKA.S. f “S;T..:

V , Birželio ihenesyję atidaro Centralę Lietuvię Banką. Y 
■ ■’Boston'e Mfess. p<> Nr; 3a—itarojĮa StĖ , . ***

LIETUVIŲ TROS&MAS' TURĖTI SAVO 
. ĮSTAIGĄ JAV PASIRODĖ, ‘ .

Ant pranešimo apie baųkos inkorporavimą at
siliepė visos lietuvių kolonijos reikalaudamos plates
nių iųformacijų ir prasidėjo pardavinėjimas serų, 
Begije mėnesio parduota 130 .Šerų ant sumos $6.500, 
LIETUVIŲ BANKAS pinigus priima on eheck 

aecaunt ir už padėtus moka 4 nuošimčius/. 
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda kitų vai* 

stybių pinigus, - ■ .
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li

berty Bonds. ' **-/•'
LIETUVIŲ BANKAS už dyką suteikia vietą sava

me seife lietuvių 'visokiems dokumentams. 
LIETUVIŲ, BANKAS skolina pinigus ant lengvų 

išlygų. •.
LIETUVIŲ BANKAS persiunčia-pinigus į visas pa

saulio valstybes, taip-gi ir j LIETUVĄ.
LIETUVIŲ BANKAS “išbėluoja” prasikaltusius. 

Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei
kia už dyką.

Visus dalykus darykite tiktai su sava įstaiga.
LIETUVOS LIKIMAS PRIKLAUSO NUO 

PAČIŲ LIETUVIŲ.

Jeigu nori, kad Tėvynė būtų laisva ir savistovi, 
tai priisdėk prie Lietuvių Banko — pirk šėrą dabar!

Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko 
Prezidentas

BANKIERIUS J. KOWALIAUSKAS. 
111 SALĖM STREET, BOSTO^T, MASS.

A. L. R. K. Moterų Są-gos -41.
--ir—-

L. D. S. 22 kuopos 
Gegužio-May 18 dieną, 1918, 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 

26 Lincoln si., Brighton, Mass.
Pradžia 7 vai. vakare.

Bus perstatytas puikus vei
kalas “VISI GĖRI.”

Tairgi kviečiame visus bro
lius ir sesutes ateiti į šį^ pasi
linksminimo vakarą.

Pirmas dar toks puikus vei
kalas bus stątomas Brightonę.

Norintiems smagiai pasišok
ti, tai bus geriausia proga; 
nes orkestrą pasižadėjo griežti 
naujausius šokius. Garsiausi 
muzikantai net iš pat Vilniaus, 
lietuvių sostinės atvyks. )

Š&dingai kviečiame atsilan- 
kyti-

Įžanga’: Vyrams 35, mote
rims 25 centai.

£V. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖSDR-JOS * 
SO. BOSTQN, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,
■ $ Levant St., Dorchester, Masu 
VICE-PIRM. Jonas Galinis, ’*

20 Winfield 'St., So. Beston, Mags •
I PROT. RAŠT. — Jonas Glineckis.

282 Stlver Str., So. Boston, Mass
II ĘROT. RAŠT. Marijona Brikaite

45 Vale St., So. Boston,-Mass. 
FIN. RAŠT. — Povilus Petrauskas,

280 Fifth St., So. Boston, Mass. 
KASIERIUS •— Andriejus,Naudžiūnas,

16 tVlnfteld St., So. Boston, Mass. 
.MARŠALKA — jonas Urbonas,

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietį} Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas Gegužio 19 dieną 

Viršmiuėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprfi 
pina savo narius. M

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

J. BERZELIONĮ, 
4Haymarket Sų, Boston, Mass. 
V „ , t .

lilYKAI PATRUKUSIEMS 
i k,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Devertj Truss _
Sis duosnns pasiūlymas yra padarytas -per 

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį’* 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių “ 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi- 
Sauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao. 
be užmokesnio, kad 
davus jiem, progą ge
rai išmėgint juos, jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėgmimą Pla
pao nė dauhr, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

_Taip, nebevartok jį. 
. Iš savo paties patyri

mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, bes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt ? štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai išmėgint,

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pįrtnas: Pirmiausis ir svarbiausia siekis 

PLaPAO-PADS yra neperstojamai ' laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases 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 paduškai- 
tę, yra prirodęs. esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

“Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
slėgus prieš oficierius.Ucad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtiną ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplaikomos pasekmės.
' Tris yra todėl, kad veikmė yra nepaliau

janti—naktį ir diena kiaurai per 24 valan
dos. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutč-po-minu- 
tei, htibmet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegnnt ši stebuklinga gyduolė 
nematomai ’ teikia jūsų vidurių? muskulams 
nnują gyvybę ir stiprumu, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą uįduotĮ:—užlaikymo v'dtir’ų savo vie
toje, be pagalbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pnslremlnnt Plapno-Pad 

veikla, gnli būt lengvų! išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir įkaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iŠ stiprios. iB- 
sltempiamos materijos “E", kuris' yra pritai
kytos prio kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo vidurls yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plastcrio), kad 
apsaugojus paduškaltę “D” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nua tam tikros vietos.

*\A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuri* prlspaudžln sunykusiu*, nuBilpnėjuslus 
muskului, kad Juo* *ulalkiu* nua via tolyn 
beslsllnklmo.

Truss, bei
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“B” yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 
tė tokiam vartojimui,'kad sulaikius Bernial 
crifice ir taipgri prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsistfertų į lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
tnedikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne 

sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažų skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
**.C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpu^jusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies/ išrokuojant, 
kad davus reikalingų 
stiprumų' ir paramų 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Alano Kaštais
AŠ noriu jums pri- 

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

Kuomęt silpni muskulai atgaus savo stip
rumų ir tamprumų—

Ir, nepatėmijamui, skaudų, pavojingi Bsi- 
reržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrjžtaniai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumų, gyvumų, 
energijų, stiprumų—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
i.mo pasirodymų— •

Tuomet jus žinos'te. kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAK š| ste
buklingų uždykų išmėginimų.
Rašyk Šiandie, ^Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškri išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

Pinigų, už Dykai Išmėginimų, PJapao nieko 
jums _ nekaštuoja, apart to, jis jums rali 
pagražint sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis^ auksas. Priimk šį dykai •‘Išmėgi
nimų** šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję' šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponų šiandien ir 
grįžtančia krosą jus aplnikysite išmėgini
mui dykai Plapao su prldėčku Iii r. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančių informacijas apie būdų, kurs buvo' 
apdovanotas auksiniu tnedaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančib nuo šio bai
saus užgavųmo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugų, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymų.

’ 5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimų 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, .bus. per
viršijantis. Kad netnpt apviltu, rašykite 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

Block St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimu*. ■

Vardas

Adresą*
Grįžtanti kTa*a atntš dyk>i Ižmšg. Plapao
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SVARBUS PRANEŠIMAS.
Pranešu gerbiaihai visuome

nei, kad aš atidariau nauja 
lietuvišką GRABORYSTĘ po 
Nr. 258 Broad.wav, So Boston 
ir noriu patėmyt, kad aš pa
tarnausiu visiems, o ypač savo 
broliams už mažiausį atlygini
mų. Mažus vaikučius už $15, 
o suaugusius palaidosiu nema
žinus kaip už- $65.00.

Visus Bostono ir apielinkių- 
lietuvius kviečiu kreiptis pas 
mane ir persitikrinsite pigumu 
ir geru patarnavimu.

P. J. AKUNEVICH,
258 Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 381.

Gyvenimo vieta:
702 East Fifth Street.

Tel. 1525—M.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmenskienė, '
339 Fourth Sf.

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

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

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

Iždininkė M. Mačiuliutč,
46 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevnkienė,
Iii. Stukienė.

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

kieno, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie 
nė. ' >
Susirinkimai laikomi kas 

antra utarininka kiekvieno mė- t
nėšio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

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

VALDYBOS ADRESAI.

• Bell Phone Dickinson 3995 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

Nedeliomis iki 4 no pietų.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

ĮTART FORD, CONN. ' 
Pirm. — P. Gelažiūtė,

41 Capitol Avė. 
Vice-pirm. — M. Bubenaitė,

57 Iludsou St.
Rast. — II. Valavičiūtė,

42 Magnolia St.
Tel. Charter 3466.

Fin. Rast. —- V. Smitkus, 
23 Liberty St.

Kas. ■— F. Plikūnienė,
103 Bond St.

PIRMININKAS — Jonus \Conaavl<'ius 
122 Bmven St., So. Boston, Mh* 

VICE-PIRM. — Pranus Tūlelkis.
Boven St., So. Boston, Mi-.s*- 

PROT. RAST — Juozapas Vinkevlčiii- 
147 \V. O-th St., So. Boston, Mass

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

KASIERIUS — Andriejus Zalleckris
3*7-1 l-’ifth Si r.. So. Boston, Mas- 

MARŠALKĄ — Justinas Tuleikis,
130 Betveri St.. So. Boston. Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos 

ton, Mass. laiko mėnesinius sus 
rinkimus kas antrą nedėldiei 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų 
164 ITanover St., Boston, Mass 
Malonėkite visi ateiti ir d.iug’ar 
naujų nariu sy savim atsivesti

i

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! iidirb. 
Mentholatum Co. Prie! eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakaras, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mo»- 
tis išima plotinus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigu* 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. 0. Box 36, Holdbrook, Mass.

k! I1!

*
į

PIRMO KLĖSOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvąrantuojame.

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

PRIE DORCHESTER 8T.

Valandiif. 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Nerišliomis 
nuolOvcJ. ryta 
Iki 4vnl. vakar*.
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(Jakimavičius)
’riemimo valandos: I

Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare g 
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|1| Tai 502 S. B, ||

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Ar turi savo didelį paveikslą? 

' Jeigu ne, tai
| ateik ir nusitrauk puse tuzino 

kabinėt ir gausi vieną dideli ar- 
tlstiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to guli utslšaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. Xud St., PhiUtdelpMa, Pa.

4

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe ' zleoklas ligas
1-8 P. M 7-9 P M Crteldria Akinius.

į 419 Boylston St Bostoa, Mass.

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI. 

WAUKEGAN, ILL.
PIRM. — A. Bakšis, 

J 327 S. Victoria St.
VICE-PIRM. — M. Skirius,

911 — 8-th St. ’
PROT. RAST. — S. Gadeikis, 

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

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

IŽDININKASJ. Dackevičia, 
174 — 10-th St.,.

N. Chicago, III.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P. Andriuifiin- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.

Draugystės box 191..........
Vice-pirm. Rapalas Gažunua* 

25 Esspn St. Athol, Mass, 
Prot. rast. — Juozas Aidikonis, 

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

387 South St., Athol, Mass. 
Trečias Rast. — St. Vidugiris,

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

Kasierius — Petras Pusčius,
34 Pine Št.,-Athol, Mass. . 

Kasos globėjai:— _
Antanas AndriFunas,

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

Cha r) e s PI., Atrol, Mass.,

i i

tai pirmas daiktas,

Kuomet žmogus serga nori 7 1
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?“ 
Jei pasuksi savo žingsnius i ofisą Dr. 

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

Kuomet pas ji nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo, ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, X-spindulių išekzaminavinią, arba jei 
■bile ko Rito reikėtų,' tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tų Bandymui ir su 
savo apščiu apsipažininiu su . visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini- 
bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žmo- 
neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 
gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jąm savaitėmis ar S

J. H. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas. ■

mas
gus
gali 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs B 
dėl apstumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo B 
bugštytis eiti pfts jį. B

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių Ii- H 
gų: statiški}, galvanišką, faradiškų ir didelio tankumo elek-’ H 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius B 
moderniškus įtaisymus.* B

-Daktaras Kart o ja visus naujausius įšvirškimo serumus — B 
phylaeogemj, bakteriną ir Vaksiną. / B

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales S 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, B 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inkš- B 
tu negales ir nervišką nusilpnėjimą. B

Ateik pas ji ir pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo I
N

Nedėliomis: B
10 A. M. iki 2 P. M. B

kainos pigios.
Ofiso valandos

9 A. M. iki 8 P. M. 
Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
yra toashipotos sr

.n-J nuo Gftyetv Tirt? • m*;

. .«•

Netoli Boylston Street.
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