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“Enttradm tfeonA-tiaak Mtt« Stptember 23 1911 at tha port.offiea at Boaton, Mi
K —‘----------- ' ..."

342 W. BB0JLDWA.Y, gO. BOSTON, MASS, GEGUŽIO MA T) 21,1918.

True translation flled wlth the poat- 
master at Boaton, Mass. on May 20. 
1918, as required by the act of October 
6, 1917.

UŽPUOLIMAS ANT 
’ LONDONO.

. True translation flied with the poet- 
-master at Boston, Mass. on May 20, 
1018, as required by the act of October 
«. 1917.
VOKIEČIAI 30 MYLIŲ NUO 

PETROGRADO.
Kad vokiečiai yra pasiryžę 

paimti Petrogradą, tai tas pa
aiškėja iš ją veikimą Finlandi
jos užlajoj. Čia jie vaėme sa
lą Bjorko, kuri guli 30 mylią 
į šiaurės vakarus nuo Petrogra
do.

Telegramos iš 'Rusijos rodo, 
jog Užkaukazyje ir Persijoj 
prasidėjo žymūs veikimai. Ties 
Baku ant vakarinio Kaspijaus 

- Jūrės kranto, Užkaukazyje mu- 
aulmanai ir bolševikai turėjo 
tokį mūšį, kuriame, kaip Ma
skvos laikraščiai rašo, užmuš
ta 2.000, o sužeista 3.000. Tuo 
tarpu Persijoj turkai užėmė 
miestus į pietus nuo Urmijos e- 
žero.

Tuo tarpu Flandrijoj ir-Pi- 
cardy vokiečiai be paliovos 
Tengiasi atnaujinti užpuoli
mus, vienok nesimato ženklą, 
rodančią, kad ataka tuč-tuo- 
jau prasidės.

KALBĖJO PREZIDENTAS.
New York, geg. 18. — Prez. 

Wilson savo prakalba pradėda
mas agitaiją už Raudonąjį 
Kryžių, kad surinkti antndsy- 
kiu $100.000.000, apreiškė, jog 
Suvienytos Valstijos nedaro 
rubežiaus savo pastangoms lai
mėti karę.

Sakė jisaiAš girdėjau kai- 
kuriuos sakant, jog mes turi- 

‘ me sumobilizuoti 5.000.000 vy
rų. Kodėl apsirubežiuoti pen
kiais milijonais. Aš prašiau 
kongreso nedaryti rubežią, nes 
aš esu tikras, jog kongresas, 
kaip ir kiti visi mano, kad 
kiekvienas laivas, kurs tik ga
li gabenti žmones arba amuni
ciją, privalo būti priliuoduo- 
tas žmonėmis ir reikmenomiš 
tiek, kiek talpina su kiekvie
nu plaukimu.

Toliau prez. Wilson apreiš
kė, jog Suvienytos Valstijos 
neleis nukreipti savo 
nuo pasiryžimo laimėti 
netikrais 
taiką.

užsiminimais

domą 
karę 
apie

Italija 
kareivių.

dabar turi 4.000.000

- ------ o------
Manchester, N. H. geg. 19. — 

Sudegė triją šeimyną gyvena
mieji namai. Sudegė jame ir 
trys žmonės. '

New Yorke .policija darė 
kratas turkiškose pirtyse ir 
chiną chop suey restaurantuo- 
se. Pagavo 250 jauną vyrą be 
registracijos kortelių.

- ---------- O-------r- ’

Birželio mėnesio pabaigoje 
Maskvoje būsiąs teįsiamas ex- 
caras Mikalojus.

< Lenką batalijonas sumobili
zuotas Amerike jau atgabentas 
Francijon ir parodavo Paryžiu
je.

London, geg. 20. — Vakar 
vakare, kaip oficialiai prane
šama vokiečių lakūnai • buvo 
pasiekę rytinį Londoną ir ke-- 
tūri vokiečių aeroplanai buvo 
nušauti. Pranešime sakoma:

“Sužinota, jog keturi prie
šininko aeroplanai, kurie ata
kavo Londoną ir pietą-rytus 
vakar vakare keturi iš ją tapo 
nušauti.

Išrodo, jog užpuolimas da
ryta ant didelės skalės.. Daug 
bombą numesta. Apie nuosto
lius ir užmušimus damesuži- 
nota.

UŽPUOLIMAS ANT 
KOELNO.

Iš Amsterdamo atėję žinios 
skelbia, jog subatoje talkinin
kų lakūnai bombardavo Koel- 
ną ir užmušė 14 žmonių ir daug 
sužeidė.

Kongrese ketinama inešti bi- 
lią, kuriuo-būtų nuo naturali- 
zuotą vokiečių ir austrą atim
ta pilietybė.

Vokietijos kanclierius von 
H^rtling pasakė, jog tikįs, kad 
šiemet-įvyksianti taika.

Šveicarijoj ieškoma būtvie- 
tės Rusijos ex-carui. Sako, jog 
jis atvažiuosiąs per Austriją.

Vokietijoj Dresdene uždary
ta kalėj iman šeši vyrai ir še
šios moterys už dalinimą lite
ratūros, kur agituojama už 
taiką.

Indijos.valdžia ketina ūmu 
laiku sumobilizuoti 500.000 
naują kareivių.

Vokietija rengiasi mobili
zuoti nuo spalio mėnesio vai
kus 16 metą amžiaus.

------o-----
Laike pirmos gegužės ap- 

vaikščiojimą Petrograde bol
ševiką gaujos norėjo sudau
žyti buvusio caro stovylas. Bet 
artistams pavyko atkalbėti 
huliganus nuo barbariško dar
bo.

------o-—
Holandijos laikraštis Tyd 

skelbia, jog Austrijos impera
torius dėlto, laikosi, kad žmo
nės įsitiknę, jog jis tikrai no
ri taikos..

Amsterdame gauta žinios, 
jog gimimą Vokietijoj dabar 
mažiau ant 40 nuoš., negu kad 
buvo 1913 m.

Nuo birželio 1 d. visoje 
Francijoje įvedama duonos 
kortelės. Ligšiol tas buvo tik 
Paryžiuje. ’ ' .

‘ Italijos valdžia paprašė A- 
merikos^ atsiųsti savo kariuo
menės į Italiją. Tuomi būti] 
atsverta vokiečių propaganda 
apie tai, būk Amerika neinan- 

rikos ir abelnai ant talkininką. G talkon italams.

. Italijoj Vokietijos propa
gandistai * pradėjo agitaciją, 
ka^--italus užpjudyti ant Ame-

L. D. S. SEIMAS.
Didžiuma balsą nubalsavo kad L. D. S. seimas šiais metais 

būtų BALTIMOREJE kartu su visą kitą organizaciją seimais 
palei iniciatyvą ir nurodymą L. R. Kč Federacijas.

F. V i r a k’ s, L. D. S. centro rašt.

/ GRAŽUS REGINYS IŠ ŽEMAIČIŲ KRAŠTO
Teprimena jis mums tą, jo# mūsą gražus kraštas yra vo

kiečių rankose ir jog mes jį 'turime nuo ją palįuosuoti, gauti 
visišką nepriklausomybę.

Nelaime
DAUG UŽMUŠTU IR . 

SUŽEISTA.

Pittsburgh, geg. 19. — Mie
stelyje Oakdale -gulinčiame už 
16 mylią nuo šio miesto suka
toj ištiko sprogimas. Tapo su
naikinta dirbtuvė Aetria Che- 
mical komvanijcs.

Dabar jau .žinoma, jog 5C 
darbininkai žuvo, 99 yra ligo- 
ninėsej o nesurasta dar 31 dar
bininkas. Surastieji, lavonai 
taip apdegę ir apdraskyti, jog 
ją negalima pažinti.

Debesiai melsvą dūmą kabo
jo ant nelaimingos vietos ir jie 
sunkino gelbėjimo darbą. Tie 
dūmai baisiai -nuodingi ir kaip 
vėjas juosius išnešiojo, tai tik 
tuomet buvo . galima prieiti, 
prie griuvėsių krūvą ir atkasi
nėti žmones. ' •

Apielinkė buvo daili, kal-l 
vuota, žaliumynuose pasken
dusi. Dabar išrodo į pūstynę.

Ten buvo išdirbama sprogs
tanti medžiaga. Prieš’eksplio- 
ziją jos buvo tarp 300.000 
350.0000 svarą. .

------ o------
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War savings Stamp 

issued by the 
Umted Statės 

Goverment.
Geriausias taupymo būdas. 

Patartina lietuviams pirkti, 
ženkleliai arba “THRIFT 

STAMPS” parsidūoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMP S” 
GEGUŽIO mėnesyje parsiduo
da po $4.16. '

Ją galite gauti KRASOJE, 
RANKOJE, “DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
.pas kitus agentus.

Rusijoj maisto reikalai
9

■ ii

Liepia organizuoti armijas.
RAGINA TVERTI ARMIJAS

London, gęg. 19. — Sulyg 
gautos iš Petrogrado žinios 
bolševiką valdžia išsiuntinėjo 
cirkulerą-visidfe^povinciją so
vietams. Tame irkulere išme
tinėjama, kad sovietai nepa
klausė įsakymą sudarinėti rau
donas armijas gynimui respub-: 
liko® nuo vidurinių ir išlauki
nių priešininką. Prie to daro
ma naujas įsakymas, kad so
vietai tą išpildytą taip, kaip 
liepta bal. 8 d. Atsakomybė 
už įvedimą gyveniman šito įsar 
kymo guls ant sovietą pirmi- 

j ninku.
■ ------o-----

MAISTO REIKALAI PA
BLOGĖJO.

Maskva, geg. 11. — Maisto 
reikalai Petrograde ir kituose 
didesniuose Rusijos miestuose 
pavasariui atėjus ir atsidarius 
komunikacijai upėmis, ^ne tik 
nepagerėjo, bet pablogėjo.

Duonos Petrograde būdavo laiko teturi liuoso ir tada jis 
išduodama po aštuntą svaro ; 
dalį. Dabar tos visai neliko, nėra, 
Kitą maisto’ dialyką mažai tė
ra. .

Maskvoje tąs dalykas biskį 
geriau. Duonos duodama po 
čvertį svaro ir kitą daiktą gaur 
narna už augštas kainas. Cuk
raus kaip ir’nėra. Padėjimas 
sodžiuose nerodo, kad maisto 
reikalai pagerės netolimoj atei
tyje.’

Patrijotiški s 
Susirinkimas.
LIETUVIŲ SALEJE 

. 26. Lincoln Street, 
Brigliton, Mass.
U-ta mink e, 

Gegužio-May 21 d. 1918 
8 vai. vakare.

MUZIKA 
KRUNAMIEJI PAVEIKSLAI 

BOY SCOUTS 
Įžanga dykai.

Turintieji virs 16 metų kviečia
mi koskaitlingiausia susirinkti. 

The Women’s Municipal 
League of Boston. 

Dept. of Esstended Ūse of 
Public Scliools.

t

PASMERKĖ BOLŠEVIKUS.
Švedijos socijalistų vadas 

Brantlin# šitaip pasakė apie 
Rusijos bolševikus.

“Bolševikai dekretais nori į- 
vesti draugijos ekonomišką 
permainą, kuri gali tik įvyk
ti palengva per evoliuciją. Bol- 
šęvikizmas vestų prie katastro
fos bile kokioj demokratijoj-.

Vokiečių; socijalistai dabar 
skelbia, jog karė turi būti nu
lemta sutriuškinant talkinin
kus armotomis. Jie Reichsta
go tylėjo, kuomet ėjo derybos- 
.Lietuviškoj Brastoj. Londono 
socijalistai pasielgė pavyzdin
giausia iš visą,’ jie praplėtė ir 
apibudino principus prez. Wil- 
šono išstatytus.”

t ' “

FINLANDIJOS TRAGEDIJA.
Paąkutiniame. savaitraščio 

“The Outlook” numeryje (ge
gužės 15) randame indomą 
straipsnį, rašytą Herman Mon- 
tagu Donner’o antgalviu “Fin
landijos Tragedija.”

Savąis žodžiais atpasakosime 
tą straipsnį.

Kai prasidėjo Europinė Ka
rė, tai finai tikėjosi, jog Ru
sijos valdžia, norėdama fi
ną didesnio parėmimo nustos 
juosius varžius. Bet to nebu
vo. Finai buvo baisiai tuomi 
nepatenkinti ir tūli jaunieji per 
Švediją bėgo į Vokietiją ir ten 
sudarė batalijoną vadinamą 
‘1 Finnische Jaeger, ’ ’ finą me
dėjai. Iš Vokietijos valdžios 
jie buvo išreikalavę, kad ne
siųstą ją į -kitą frontą, o leistą 
jiems kariauti vien prieš nepa
kenčiamą despotišką Rusiją. 
Caro valdžiai puolūs, tie finai 
reikalavo, kad būtą pasiųsti 
namo. Bet Vokietija nesisku
bino to daryti ir laikė juos ties 
Ryga.

Tuo tarpu dalykai nekaip ė- 
josi. .Lvovas Miliukov nepa
tenkino finą'ir birželyje 1917 
m. Kerenskiui paliepus finų 
parlamentas buvo išvaikytas, 
kuomet jis buvo susirinkęs pra
dėti sesijas. Bet štai puolė Ke
renskio valdžia. Tuomet finai 
stojo už visiškai neprigulmin- 
gą respubliką. Todėl prasidė
jo rinkimai naujo parlamento 
vieton išvaikyto. Pasirodė, 
kadi socijalistai pralaimėjo. 
Pirmiau jie buvo didžiumoje, t. 
y. iš 200 atstovą buvo 103 soci
jalistai, o dabar jų tebuvo 92. 
Tas atsitiko dėlto, kad prieš 
tai jie buvo pridarę šunybių ir 
žmonės nusigręžė nuo ją. Ne
galėdami parlamento valdyti 
pagal savo. noro, socijalistai 
atsimetė ir’ Helsingforso,prie
miestyje Broholme sudarė sa
vo valdžią, apskelbė generalį 
streiką, reikalaudami, kad ją 
pienai būtą pildomi visoje ša
lyje. Pradžioje nieko baisaus 
nesidėjo, tik uždaryta nesoci- 
jalistiškieji laikraščiai. Bet 
kuomet svaigalą sandėlių plė
šimas prasidėjo, tai po to at
sivėrė pragaras. Prasidėjo plė
šimai, žmogžudystės, priejto 
prisidėjo Rusijos kareiviai, nu
galabijusieji savo oficierius. 
Lapkričio 20 raudonieji . Abos 
mieste išreikalavo pusę milijo- 

nir.rkių (apie $100.000), už 
neišpikfiymą grasino išdeginti 
visą miestą. Pabauginimui iš
plėšė didžiąsias krautuves ir 
apgriovė keletą didžiąją‘namų.

Tuo tarpu kiti atstovai be so- 
cijalistą išrinko ex-teisėją 
Svinliufvud, didžiai užsitarna
vusį vyrą, premieru,-ir socija
listai atstovai nesidėjo prie jų., 
Lenino-^i ir Trockio valdžia 
Finlandijai pripažino neprigul- 
mybę. Pripažino neprigulmin- 
gą Finlandijos respubliką ir 
Švedija, Danija, Norvegija, Vo
kietija, Šveicarija ir Franci ja, 
o Anglija pripažino kaipo val
džia do facto.

Tuomet Finlandijos socijalisd “Žinyno ____ ...............
tai, pamatę*, kad ją iątekmčj rių, tad trumpu’laiku <lv;išįš>, 
žūsta, nutarė griebtis pasku-1 kiams “Žinyno” gali pritruk'- -

Žinyno “ Administracija. •* 
’ 244 Btomhvay, .

So. Boston, Mass. /

RAŠYKIT KAREIVIAMS 
LAIŠKUS.

Valgis yra svarbus dalykas 
kariumenėje, bet kareiviai lai
ko laiškus-rdar svarbesniais už 
valgį. Nerasi tokio kareivio, 
kuris mielu noru neapleistą sa
vo pietą, kad tik gavus keletą 
laišką. -Kareivio gyvenimas 
yra gana nuobodus. O laiš
kas tą nuobodumą prašalina 
ir atneša smagumą kareiviui. 
Taigi tie kurie savo laiškais 
padaro nors vieno kareivio gy
venimą linksmesniu, atlieka 
prakilnų darbą. O labiausiai 
reikėtų mums neužmiršti lietu- 
vią kareivių. Man teko su 
jais gyventi*ir matyti kaip jie 
tu laišką laukia, kaip negavę, 
nuliūdę vėl sau eina, matydami 
savo kitus draugus skaitant 
laiškus nuo savųjų.

Ir jeigu kareivis, kuriam ra
šai laiškus neatsako, tai nenus
tok Tašęs jam, jis labai mažai

yra nuvargęs, o dar šviesos 
___ , x Kareivio gyvenimas 
nėra toks lengvas kaip dauge
lis sau išsivaizdina arba kad 
mato nuvažiavęs nedėldieniais 
jų aplankyti.

Dažniausiai mums reikėtų 
rašyti laiškus mūsą kareiviams 
Franijoje.- Ją padėjimas yra 
surikiausis. Neužmirškime ją. 
Parodykime kad ir mes lietu
viai rūpinamės savo kareiviais. 
Savo‘ laiškuose aprašykite vi
sokias žinias iš namą, apie lie
tuvius ir ją gyvenimą. Užra
šykite jam gerą laikraštį arba 
nusiųskite jam kokią dovanėlę. 
Jis to neužmirš.

Tokiu būdu mes tegalėsime 
užlaikyti mūsą jaunimą, kuris 
sugrįš po šios karės,

Kareivis J. J. Roman.

SUAREŠTAVO 500 SINN 
PEINERIŲ. ,

Airijoj Anglijos valdžia pra
dėjo areštuoti Sinn Fein orga
nizacijos vadus. Suareštavo 
jau apie 500.- Tą medžioklę 
Anglijęs 'valdžia pradėjo visai 
netikėtai. Suareštuotieji tuoj 
buvo paimti ant laivą. Areštai 
prasidėjo >vjenu laiku visoje ša
lyje. Taip kad nebuvo galima 
jokio pasipriešinimo padalyti.

Sinn Fein Organizacija yra 
re voliuci joniška, smarkiausia

V k • • ♦ • i

šę, kad jie. pripažino 
Finlandijai išrišti savo likimą, 
sutiko atsiųsti savo Raudoną- 
ją Gvardiją. Tas lyginosi ka
rės paskelbimui. Ir atsiuntė 
Finlandijon 14.000 kareivių pil
nai apginkluotą su armotomig, 
kulkosvaidžiais, šarvuotais au
tomobiliais ir tt. Veikimai pra- - 
aidėjo sausio 25 Vihorgo mies
te, aršiausiame prie Rusijos 
rubežiaus. Po to po visą Fin- 
landiją prasidėjo neapsakomos 
biaurybės — žmogžudystės, ’ 
plėšimai, gėrybių naikinimai. 
Finų valdžia buvo bejėgė kovo
je prieš huligoną gaujas. Val
džia persikėlė į šiaurę, tik kai- 
ktfrie ministeriai liko ir pakliu
vo j razbaininką — bolševikų 
rankas. Vienas atstovas Mi- 
kkola kalėjimo kamaraitėj bu
vo nugalabintas.

Konstitucijinė valdžia įsis
teigė Vazos mieste ir vas. 1 d. 
išleido į Finlandijos gyvento
jus atsišaukimą, kn ietė gelbė
ti šalį nuo įdūkusią razbainin
ką ir tam sudaryti Baltąją 
Gvardiją. Iš visų kraštų atsilie
pė žmonės ir pradėjo sudarinė
ti Baltąją Gvardiją. Tuo tar
pu 42-ras Rusijos Armijos kor
pusas, buvęs Oesb'otten išleido 
biaurią proklėmaciją, apreiš- 
kiant būk nei Petrogrado So
vietas, nei kitos valdžios ne- 
pripažinę Finlandnjos neprigul- 
mybės ir todėl Baltoji Gvardi
ja turinti išsiskirstyti, o jei neį 
tai Vazos miestas virs į pele
nus. Netrukus buvo mūšis ir 
rusai buvo įveikti ir nuginkluo
ti. Toji žinia žaibo greitumi 
aplėkė visą Finlandiją ir paki
lo ūpas ir pasiryžimas ginti ša
lį nuo savo išgamų ir nuo am
žių nepakenčiamąją rusą. Ru
sai buvo įveikti daugelyje vie- ' 
tą ir miestai atimti iš ją rankų. 
Taip dalykams einant raudo
nieji vis daugiau šaukėsi pa
geltos iš Petrogrado ir jos ap
sčiai gavo. Konstitucijinė Fin
landijos valdžia pamatė, jog 
savo jėgomis neapsidirbs s» 
vis naujai antpludančiomisbol- 
ševikų gaujomis iš Petrogrado. 
Tuomet legališkai Finlandijos 
valdžiai .liko tik vienas išėji-’ 
mas — šauktis pašalinės pagel- * 
bos. Pirmiausia atsišaukė į < 
Švedijos valdžią. Toji, turbūt 
bijodama savąjį] socijalistų, tik 
išreiškė užuojautą, bet atsrsak 
kė pagelbą atsiųsti. Tadfinamz 
liko po to šauktis į Vokietijos 
valdžią. Tą ir padarė. I<aize-\ 
rio valdžia sutiko ir iš Liepo
jos atsiuntė ginklų, amunicijos, 
kareivių, o iš Rygos atgabeno 
Finnische Jaeger — finų medė
jus į Vazą. Prieš tokią moder
nišku karinę spėką bolševikų 
govėdos žinoma neatsilaikė. * 
Baltoji Gvardija pilnai paėmė 
viršų.

<

“ŽINYNO” REIKALAI.
P’efįpėjame gerb. liet. Dva- 

siškiją/kad pasiskubintu nusi
pirkti “Žinyną.” Jį hvbai 
perka svietiškieji, gi išleista 

” nedaug egzemplio-

Lovriston, Me. gegužio 19. —r.
Užgriebta vagomis svaigalą,' veikianti iiž Airijos neprįgul- 
kurią vertė yra virš $14.000.

tinio įrankio — ginklo. Jauzda- ti. 
mi, kad vieni nieko nepadarys
atsišaukė į Petrogrądcvbolševi- ' 

Lmrin iv Trockį, pamir-
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• Vytautui valdant, mūsų tėvynė 
Švietė-it saulė šviesi

Nes mat tada lietuvių krūtinėj 
Liepsnojo dvasia narsi.

Tėvynė musų — brangi Lietuva, 
Šalis didvyrių garsių.

. Joje praeityj Vytautas buvo 
Vadu karžygiu drąsiu.
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REMKIME RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ.

o Prez. Wilsono paskelbimu 
nuo gegužio 20. prasideda Rau
donojo Kryžiaus Savaite. Per 
tą savaitę bus vedama agitaci
ja.už parėmimą aukomis tos į- 
staigos.

Raudonasis Kryžius darbuo
jasi taikos laiku, bet karės lai
ke yra jo darbymetė.

Taikos metu ištikus kur nors 
didžiai nelaimei, ’ arba katas
trofai, tai .Raudonasis Kryžius 
pirmas atvyksta pagelbą teikti. 
Bet Raudonasis Kryžius įsteig
tas darbuotis karės laike. Jis 
rūpinasi sužeistaisiais ' karei
viais ir nukentėjusiais dėl ka
res gyventojais.

Šiais laikais Raudonojo Kry
žiaus darbas yra milžiniškas. 
Reikalauja milijoninių aukų. .

Šioje savaitėje neatsisakyki
me nuo aukų tai gerai įstaigai. 
Aukuokime sulyg išgalių.
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TRAGEDIJOS KALTI
NINKAI.

Šiaųio numery je ant pirmo 
puslapio skaitytojas ras strai
psnį, aišikai niuviečiantį Fin- 
landijos reikalus. Toji šalis 
pergyveno cairią tragediją, 
kuri dar visiškai nepasibaigė. 
Tosios tragedijos, kaip aiškiai 
matome, kaltininkai yra soči- 
jalistai. Niekas kitas nei pirš
to nepridėjo^ kad rždegti pra
garą Finlandijoj.

Nuo senai žinome, jog finų 
tania yra apšviesta, pažangi. 
Nebuvo ten įsivyravę kapita
listai. Taip-gi buvo žinoma, 
jog Finlandijos soeija’istai sto
vėjo už savo tautos nepriklau
somybę ir tame jie ėjo išvien 
su kitomis pai-i i jomis. Kuomet 
tas pasiekta, kuomet nepri
klausomybė buvo mgyta, o so- 
eijalistai nopatapo joje pilnais 
gaspadoriais, tai ju bevelijo 
visą šalį paniurdyti kraujuose 
ir užpliekti ugnį nuo krašto iki 
krašto, nekaip su kitais dar
buotis respublikos tvarkyme. 
Tie socijalistai bevelijo parsi
kviesti aršinus us pasaulėje ne
vidonus, kraugerius bolševi
kus, vietoj matyti, kad ne jų 
viršus pariar-mto,

To pasekmės baisios. Ne 
vien kad begalės kraujo pra
lieta, tūkstančiai gyvasčių nu
žudyta, už bilijonus dolerių 
gėrybių sunaikinta, bet dar 
užtraukta ant pažangios tautos 
kaizerio despotizmo šešėlis. 
Juk kaizeris ne už dyką suti
ko pagelbą teikti Finlandijos 
legaliai valdžiai. Ko jis ištik- 
ro išsireikalavo iŠ Finlandijos 
valdžios, tai nežinia. Bet pa
starųjų dienų telegramos lyg 
paaiškina tą. Matome, jog ten 
eina agitacija už įvedimą mo
narchijos. Todėl ar tik nebus 
kaizeris pareikalavęs, kad už 
suteiktą pagelbą finai turi pri
imti vieną kaizerio sūnų už val
dovą. Kaip ten ištikro bus tik 
laikas parodys. O dabar tik 
turime įsidomėti ir suprasti tą, 
kadi prie to bus privedę socija
listai.

Finlandijos socijalistai užkū
rė pragarą tik savo šalyje, kai
zerio intekmę užtraukė tik .ant 
savo šalies. Gi Rusijos bolše
vikai su Leninu ir Trockiu, A- 
merikos lietuvių socijalistų pi
nigais persigabenusiu, prieša
kyje pakišo po kaizerio jungu 
Rusiją. Lietuvą, Lenkiją. Ru
sijos bolševikai ir Ariierikos 
lietuvių socijalistai yra , kalti
ninkai pailginimo karės. . Jei 
bolševikai nebūti) siisibroliavę 

■ su kaizeriu, jei nebūtų jam 
pavedę Rusijos armijų ginklus 
ir amuniciją, jei nebūtų pave
dę visą Rusiją kaizerio karei
viams grobti, tai karė jau būt 
besanti pasibaigus*ir kaizeris 
įveiktas, Lietuva liuoša nuo 
kaizerio jungo. Per socijalistų 
kaltybę tūkstančiat Amerikos 
lietuvių Franci joj .bus išstatyti 
prieš tūkstančius Lietuvos lie
tuvių,- kaizerio sumobilizuotų.

IŠTIKIMYBĖS DIENA.

Suvienyti) Valstijų . Prezi
dento Vilsono parėdymu šių 
metų liepos 4 diena bus 
skiriama visoms ateivių tau
toms Amerikoje parodyti sa
vo ištikimybę šiai šulei ir 
sykiu paremti šios šalies pas- 

• langas laimėti ko\ą pasaulio 
demokratizmui.

Lietiniai Amerikoje; išsky
rus kaizeriai bernaujančius so- 
eijalistus, visuomet buvo, yra 
ir bus bjjaiiški’ - šiai salei, 
kuri jiems davė pastogę ir lei
do savo kultūroje liuosai augti 
ir plėtoties.

Lietuviai savo ištikimybę 
jau parodė savo darbais. Val
džios įvairiausi sumanymai 
buvo lietuvių visuomet remia
mi, o-Laisvės Paskolų judėji
me lietuviai net kitų tautų 
priešakyj atsistojo.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad mūsų viengenčiai ir liepos 
4 dienų pasirodys kuopuikiaų- 
sia. Yra net didelė viltis, kąd 

JĮetuviai Ištikimybės Dienoje 
pralenks visas kitas tautas ir 
savo apvaikšeiojimais -ir pra
mogomis parodys visai Ameri
kai, o taip-gi ir pasau^ui, kad 

-lietuviai užima kovotojų -už 
pasaulio demokratizmų eilėse 
garbingų vietų.

Daugelyj lietuviškų kolonijų 
pradedama smarkiai prie lie
pos 4 dienos iškilmių ręngties; 
renkama komisijos ir sudaro
ma pienai visam darbui įvy
kinti.

Tam visam gražiam darbui 
nuoširdžiai pritardami, visus’ 
Amerikos lietuvius skatiname 
sukrusti ir liepos 4 dienų pa
daryti ne vien Ištikimybės, bet 

. ir Lietuviško Susipratimo Die
na.

O kad tas įvyktų, turime 
visi riiųtai ir uoliai prie Išti
kimybės Dienos prisirengti ir 
parodyti visiems, kad mes lie
tuviai mokame, pavo ir savo 
tautos reikalus kelti.

Suv. Valstijos yra mūsų-tau
tos prietcliumi, Vokietija mū
sų engė.itad ir pabriežkinie 
liepos 4 dienų, kad mes 
kame draugus nuo priešų 
kirti.
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Visi jie vienodai**
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Aukokite į Tautos 
Fondą.

NAUJAS LIETUVIŠKAS , 
DIENRAŠTIS.* *' *

Amerikos lietuviai katalikai 
spaudos reikalais toli už savęs 
paliko idėjinius priešus laisva
mani ds ir socijalistus. Mūsų 
laikraštija ant tiek sustiprėjo 
ir įsigalėjo, kad-šiandieną ga
lime tikrai pasididžiuoti savo 
nuoveikaliais spaudos platįpi*

mo srytyse. ' “ '
r Katalikų dieairaštis /4 
gas”kasdieną daugiaudraųgų 
ir igtėkmės Višūcįjiė-
nėję sau%ūiįirahda. - Juk tiesą 
pasakius “Draugo”’ ir pozici
ją yra svarbiausią. Jis. yrą 
kasdieninįu mūsų minČiųsklej- 
dejų, nustatytoju lietuvių kri- 
kŠčioniųdeniokratų veikimo, ir 
skynėju talro į, skaistesnę atei- 
£į, ‘Tad nėra ko ir stebėtięs, 
kad “Draugą?* visi“ remia? 
Menkas tas būtų lietūyis ir ka
talikas, kuris? “toaųųpii” hę- 
pritąrtų ir su jų sMėfdžiaĮua^s 
udeulais nesusiartintų, y Savo, 
vienintelį dienraštį it jo reika
lus kaip savo aidės turime'sau
goti, ypač, kad dabar “Drąu?* 
gas” randasi visai atsakančių, 
žmonių globoje. “Draugo” 
vedėjai ir redaktoriai, tai mū
sų visuomenės stambiausi' ii* 
Žymiausi budintojai.

“Darbininkas,” “Garsas” 
ir visi kiti mūšų savaitiniai ir 
mėnesiniai laikraščiai ir leidi
niai, kiekvienas savotišką svar
bą mūsų visuomenėje turi, y- 
pač-gi jie yra pasižymėję orga- 
nizatyvio lietuvių darbo dirvo
se. Būdami Stambiausių lietu
viškų organizacijų organais sa
vo intekmę gali ant tūkstančių 
žmonių paskleisi, bet dienraš
tis jų visų priešakyj turėtų ei
ti ir būti vairu mūsų visuome
niškame gyvenime. Tokiu vai
ru “Draugas” dabartės ir yra, 
tik mums reikia jį palaikyti ir 
paremti, kas ir yra daroma.

Taut.-liberalai ir-gi supranta 
dienraščio svarbą ir pastaruo
ju laiku varo agitaciją savo 
spaudoje už įsteigimą savo 
partijai dienraščio. Galime net 
spėti, kad tautininkai libera
lai savo tikslo ir atsieks. Įsi
steigti dienraštį jiems padės jų 
srovės rimtesnėj! dalis. Dėl 
naujo dienraščio, • steigiamo 
tautininkų liberalų srovės rei
kalų gynimui, mes blogo jaus
mo neturime, bet dar ga
lime palinkėti sumanytojams 
geriausių pasekmių,. Jei tas 
steigiamai dienraštis bus’ rim- 

j sro- 
tai Čia 

vis-gi bus nemažas pliusas 
mūsų visuomenei. Sumanyto
jų tarpe matome nemaža rim
tesnių tautininkų liberalų vei
kėjų, tad ir tikimės naujame 
liberalų dienraštyje surasti ne 
minčių ir dvasios ištižimo, kuo 
pasižymi daugelis liberalų lai
kraščių, bet jų partijos disci
plinuoto vedėjo.

Tik reikia nepamiršti . kad 
naujai steigiamas dienraštis li
beralams yra skiriamas ir lie
tuviai katalikai su juomi nieko 
bend-ro neturės.

Gi tautininkų liberalų ener
gingas prie savo dienraščio 
steigimo ėjimas, lietuviams ka
talikams —krikščionims demo
kratams lai būna geriausiu pa
skatinimu savo spaudą dar 
smarkiau remti ir stiprinti. 
Spauda galybė, tą visi žinome, 
bet ta galybė tik tuomet bus at
sakančiai panaudota jei mūsų 
katalikų vienybė ją palaikys.

Dirbkime savo katalikiškos 
spaudos naudai, platinkime ją, 
remkime ją ir tapsime ant tiek 
stiprūs, kad niekas mūsų ne
pergalės.

Ko jnęs buvome tikri, prie 
kd id&pta ėjo pątyš socijąli^tąi 
pastaruoju laiku trūkŠmą. kel
dami sav© “Naujini o se” ir ki
tur, apie ką luti gal tik Ape
liavo, tas visa savaimi paaiš
kėjo. Visas pliurzės, kuria# sp-* 
cijalistąi Šiais laikais emėga- 
minti, su visokiomis “klęri-’ 
kailį išdavystėmis,” su “Lie- 

• tuvos’ iiardąyįtou,” guJ ‘ žalčių 
' poliška” ir tk ir tk • 
buvo paruoštos dėl to; kad'mū
sų visuomenėje sudrumsti gy
venimą, sukelti gvoltą, su
šaukti visus į didelį f ajerą, ir 
kad tame sumišime.' patiems 
socijalistams dailiai .pasipini
gauti, nes,jų fonde vos keli 
desėtkai dolerių, kaip tai pa
čios “Naujienos” tyčia ar ne
tyčia prisipažįsta.

Taip jau visur yra, kad ge
riausia pinigauti po kišenes 
tai per žmonių sumišimą,. l<xio 
ydiet juos stipriau pagauna 
koks jausmas ir nuveda jų ati
dą. į Šalį nuo atsargumo. Tad 
dažnai pasitaiko, kad tokiose 
.vietose; kur žmonių daug 
plaukia ir kemšasi, kur leng
va sukelti sumišimą, dedami 
yra persergėjimai: dabokite 
savo kišenes, pasisaugokite 
nuo vagių ir apgavikų!

Sekant “politiką” mūsų so
cijalistų, pas kuriųps fonde 
kaip jie patys sako vos tiktai 
keli desėtkai dolerių, aiškiai 
matos vienas dalykas, kad jie 
sumanė prie' geros progos 
trukšmą sukelti, pagauti jaus
mui lengvatikių lietuvių-dar- 
bininkų ir pas juos pasipini
gauti savo kiauram* fondui, iš 
kurio Lietuva, kiek teko pa
tirti, dar nėra gavus nei cen
to, nors tas fondas.pds cicili- 
kus pavadintas Lietuvos Lais
vės fondu ir gyvuoja jau nebe 
nuo šiandien.

Atsimena mūsų žmonės dar 
tuos laikus, kuomet sočijalis- 
tai sykį jau rinko aukas Lie
tuvos laisvei ginti. Tai buvo 
didžios Rusijoje revoliucijos 
laikais po karei su japonais. 
Anais gerais “čėsais” mūsų 
socijalistai dar didesnį triukš
mą kėlė ir dar kruvinesnėmis 
raidėmis apie Lietuvos laisvę 
rašė. Jiems šiek-tiek tikėjo 
dar !tuomet žmonės ir nema
žai savo prakaituoto skatiko 
socijalistams sumetė. Gi tų 
aukų galas buvo toks, kad vo 
šiai dienai nežinia, kur tie 
darbininkų skatikai * dingo ir 
kur 1:os aukos sutirpo, pakliu
vus į socijalistų kišenes, vi
sokiu laisvių fondais vadina-V €

mas. Vienas 'tėra dalykas ži
nomas, kad Lietuva savo lais
vei iš cicilikų nieko negavo!

Nenuostabu, kad-po tokių 
atsitikimų ir tamsesnieji žmo
nės pradeda suprasti, ko ver
ti socijalistų fondai. Nenuo
stabu, kad ir dabar soėijalis- 
tų fonde gudriai ir su išroka- 
virnu jų pavadintame Lietu
vos Laisvės Fondu vos keli de
sėtkai dolerių. Juk riši žino, 
kas gauna pašelpą iš tų fondų 
ir kam jie laisvę neša, ar tai 
bus tie fondai “Naujienų” pa
stogėje. ar “Keleivio” poniš- 

.kaine tvarte, ar “Laisvės” 
ruimuose!
nuo nesusipratėlių aukas vi
lioja ir visi jie vienodai tas ąu- 
kas “laisvei” išleidžia. Juk 
beveik visos aukos sudėtos ne
atsargių žmonių į socijalistų 
rankas, nuėjo visokioms pa- 

•šilpoms ir kelionėms visokių 
Trockių ir kitokių jo plauko 
kaizerinių agentų. Juk taip-gi 
laisvęs aukas socijalistai rinko 
pas žąioncs ii1 ieberenką viso
kioms provoms ir * iŠliuosavi- 
niams tokių savo “-draugų,” 
kurie pakliuvo tieson už kai
zeriui nešamų pagelbą, už sti
prinimą jo pozicijos sviete, už 
kurstymus jo naudai, ir tuo 
pat už Stiprinimą tos vergijos, 
kurią kąiztris visoms tautoms 
neša.

Tiesa socijalistai tą visą ne
švarų, savu darbą

tu tautininkų liberalų 
vės minčių reiškėju,

JAU GALIMA GAUTI 
GRAŽŲ LEIDINĮ 

“ŽINYNĄ S.”
JĮ išleido Amerikos Lietuvių 

Kunigų Sąjunga. Lepainis la
bai turiningas. Apari.visokios 
rūšies rimtų, naudingų ir įdo
mių straipsnių, parašytų ga • 
besniųjų mūsų rašytojų “Žiny- 

■ nas” duoda daug gražios me- 
degos lietuvių istorijai Ameri
koje.* Labai įvairus informa
cijos įkyrius. “Žinynas‘’ yra 
naudinga knyga ne vien dva 
siškiems, bet ir šiaip jau žmo
nėms. “Žinynas” apima apie' 
300 puslapių smuulkios spau
das. Kaina $1.75. “Žinyno” 
išleista egzempliorių nedau- 
giausia. Meldžiame ypač ku
nigas pasiskubinti su. užsaky
mais. Agentams nuleidžiama 
40 niioš. Su “Žinyno” reika
lais kreipties reikia šiuo adre
su: -

viūkė ir į kklėjim^ sukišo pa
tys Jietįyiškieji socijalistai 
mįaų “Laisves,
4 <K41eivio’r>, ščyriausieji drau- 
gait (Skaityk “Darbininkę” 
NN. 51-52).Tad ir 'aklam aiš- 
ku,, kad mūsų, šocijalisitaiųs 
ne Lietųyos laisvė rūpi, betiš- 

i naudojinias nesusipratusių 
darbininkų, jų gudrus apgau
dinėjimas, kad iš jųjų kruvi
no skatilm prisipinigiaufi “au
kų” pasirinkti ir po to pasi
garsinti darbininkų užtarėjais 
ir Lietuvos laisvės gynėjais,

■. •. . •

visuomenės. “ Jie’ stengiasi vi- 
ypač darbininkų domą 

.nukreipti į visai kiton
jausim, jie taip dengia savA 
dąrbeiius, kaip kadsltoks gud
rus paukštis nuomavo puštos 
šahn. nuvilioja kokį.megudruo- 
4b T.. ' *■ .

- . •- **.. ■ 7‘ . *

Kuomet visuotinas bankro
tas pabeldė į socijalistų buvei
nes, jie lermą sukėlė. Niekuo- 
met nebūdami tautos mylėto
jais, -jie staiga,, vienu žaibu 
stojo už reikalus lietuvių tau
tos, Jie ėmė tašyti apie Lie
tuvos vargus, bėdas, visokias 
išdavystes, parsidavimus kai
zeriui, apie jo ęančius ir tt ir 
tt. Tais visais raštais, viso
mis #avo pliurzėmis jie drėbė 
į kitus, Trintus apkaltino, sa- 
vę visai “čystais” parodyda
mi svietui. Jie savo “čystato- 
je” pasistatė tokiais smarkiais 
Lietuvių Jautos gynėjais ir 
liuosuotpjais kokių dar svietas 
nėra matęs, jie pasiskelbė, net 
priešais to, kuriam dar neper- 
senai viešai bernavo, jie pa
sistatė prieš patį kaizerį, ir su
žadinę pas žmones sau prielan
kų jausmą, pakišo vėl jau'ke
lintą sykį kišamąjį savo lais
vės fondą kad jam žmoneliai 
pakratytų savo kišenes. Su 
savo tuo fondu socijalistai pa
žada išpildyti tuos visus paža
dėjimus, kuriais jie daug sy
kių jau yra galvas žmonelėms 
sukę, ir kurių dar nei vienos 
literos nėra išpildę. Socijalis
tai žada nuimti Lietuvai tuos 
pančius, kuriuos užnėrė kai
zeris ir tai jų pačių “draugu- 
čių” socijalistų padedamas; 
jie žada apginti nuo amžinoi iš
naudojimo ir pavergimo vo
kiečių imperialistų, kuriems 
tarnauja čiela gauja jų taip-gi 
“draugų” subėgusių Rusijon. 
Mūsų tie “socijalistai” žada 
gelbėti Lietuvos parduodamą 
laisvę, kurią ir-gi jųjų “drau
gas” Trockis su savo kompa
nija nuvežė į kaizerio turgų ir 
pardavė drauge su kitomis 
mažomis tautomis vergijon!.

Einant tokiam apgaulingam 
ir veidmainiškam šauksmui, 
kurį mūsų socijalistai ėmė kel
ti, atsimenant visus jų šposus 
jau pirma mūsų tautai iškirs
tus, žinant prie ko buvo lin
kus jiį širdis tos karės pradžio
je, matant iš kasdieninių fak
tų, kas yra mažų tautų pardą^ 
vėju išdidėjusio kaizerio ’Večri 
gijon, girdint tikriausias ži
nias, kad socijalistai kaizerini 
atiduoda jau net rusų tautos 
visas sostines, ' pačią tautos 
širdį ir garbę, imant tą visą 
socijalistų pardavystę, kurią 
jie vadina tautos laisvės gyni
mu vienas dalykas ateina gal
von, kad ant visų kerčių ir 
vietų, kur atsiranda bent rie- 'X 
na% lietuvis ypač mažiau susi-. x 
pratęs padėti parašą: saugoki-j A 
te .savo kišenes, būkite atsar- i 
gū% su vagiliais ir apgavikais! A

Po tų visų pliurzių, kurias 4 
paleido į mūsų visuomenę so- A 
eijaliStai, galutinai išėjo aik- X 
štėn: socijalistams pinigų pri- Ac 
trūko savo’“ partijos ” reika- X 
lams. Žmonės išgudrėjo, ra- V 
miu laiku nesiduoda išnaudoti A 
kad ir “draugams” iš “N.au- x 
jienų” ar iš. lcitur. Visas so- A 
cijalistiškas biznis menkyn ė- x 
mč eiti- Kad gelbėti savo si- A 
tuaciją, socijalistai panaudo- x 
jo gerą progą, kuomet Lietu- A- 
vių tautos reikalai virto pa= ♦ 
sauliniais dalykais. Ėmė jie A 
tais dalykais visa*savo “ščv- ± 
ra širdžia” rūpinties. visųpir- A 
ma apšmeiždami tuos visus,' s 
kurie neduoda socijalistams A 
žmonių apgaudinėti, o po tam S 
pakišdami savo jau ištuštintą Ų 
fondą, kad jį pripildytų bent S 
tamsesnieji aukomis neva Ų 
“Lietuvos laisvei,” kurios ¥ 
gražią Golgotą jau turime Ru- () 
sijoje, pačių lietuviškųjų soči- r 
jalistų pagamintą. Juk Rusijo- Ų 
je. veikiančią Lietuvių Tautos t 
Tarybą, kuri tenai vedė reika- Ų 
lūs Lietuvių tautos laisves, iš- F

CT"

pridengiant tuo savo tikrą^Rr- 
dą: dai’bininkų ir
Lietuvos Laisves j , . , . i

Tad grigaitiniež ir nėgįdg.aį 
timeji. nįttsų įa?
tys paMaiMinį)? jie savą •- 
pliur zės . garbino iį Ji kokias 
žvejones jie leidosi tumią pliuri 
žėmis pMUtiptinę, ’ ■

•$ė Lietuvosrūpjsbei“ 
jąjisjąin^ befc tas kad žiboinįj 
Jq)fenes būtų liuosos*jų- vM- 
kianfbizniui, kurio galai kai
zerio kruvinose rankose^ ‘

» ■ JF. žvygas.
*

■ — - ■ -------į- - -------— r .T ■ . _r". -i *
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Bet laik’s atėjo, Lietuva griuvo 
Taipogi.ir Lenkija.

Ir nuo to laiko liuosybė žuvo — 
Pakliuvo į vergiją. - r

4

Maskolius barbaras be paguodos 
Kankino visus labai.

Bęt-gi perniek jo visos pastangos — 
Mat, mes neesam vergai.

Veikėm, kovojom visad su rusu 
Kad ir vėl tapti liuosais.

Ir kaip jau regis,*tėvynė mūsų • 
Laisvės prašvis spinduliais...

Philadelphijos “Lenkininkas.”

, 1

K

I

ATSISVEIKINANT.

(Iš prižasties išvažiavimo gerb. kun. J. Švagždžio iš Phi- 
ladelphia, Pa. į Argentiną. Skiriu jo pagerbimui. Autorius) 

Uolus veikėjau, Tu išvažiuoji 
Į labai tolimą kraštą nuo mūs 
Gal męs Tavę "jau nebematysim, 
Bet Tavo atspindis čia nepražus. .

n Nors neilgai gyvenai mūs tarpe-,. 
Suteikdamas mums tiesos pažinimų, 

' Kaip ant žemės patapti laimingais,
O mirus, įgyt danguj buvimų.

Bet pamylėjo Tave čia visi
Net ir rimti priešai Tavęs gerbia 
Už Tavo didį uolumų, drąsų,
Vien tik niekšai, priešų šaunų dergia.

Skubink, tat skuBink, į Argentiną 
Žadinti tenai brolius lietuvius 
Bet, atmink! dalykuose tikybos 
Dangun vesk ir kitų tautų vaikus...

Žodžiu: būk Kristaus misijonieriu 
..Tarpe Įvairių žmonijos genčių
O už tai Tau ir Dievas atlygins
Ir patapsi didvyriu lietuvių.

Vienok būdam’s tolimoj- šalelėj 
Mąstinkie kuotankiau ir apie mus 
Mes ir-gi Tavę čia neb'užmiršim 
Ir meilė tarp Tavęs ir mūs nežus!

Philadelphijos “Lenkininkas.”

r
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KURIOJE TELPA: Ų
Amerikos Lietuvių Visuotinojo Seimo Protokolas ir paveiks- ? 

luotas aprašymas. - l)
. Kolonijos, delegatų ir draugijų vardai. i

Visos Rezoliucijos lietuvių ir anglų kalbose. A
Seimo Koncerto vakare pasakytos kalbos,. - • i"
Seimo delegatų, vietos, vadų, ir komisijų paveikslai, ir vk 1 
sos smulkmenos, kaip prie Seimo prieita. - \

• Tai istoriškas dokumentas papuošti kiekvieno Lietuvą į
mylinčio knygynėlį. į

■s. 7

• Delegatai r:is Čia savo ir draugų už Lietuvos laisvų kovpjan- { 
eių vardus ir pavardes, daugelis ir savo paveikslą. i

Spauda daili, brangios popieros viršeliai vaizdiną Lietuvos L 
vėliavos spalvas. yt? . • ♦

Kaina su prisiuntimu 75c. [j
Perkant“ant sykio: 3 už $2.00, 5 už $3.25, 10 už $6.00. x 

PARDUOTŲ KNYGŲ PELNAS AUKOJAMA LIETUVAI V

LAISVĘ GRĄŽINTI. v
Užmokesnį siųskite už vieną krosus ženkleliais^ Daugiaus T 

imant— monoy orderiais ar čekiais, adresuojant Sęiuią Rongu-^ų 
sios Komisijos Iždininkui f i

' i 0
P. MULEVIČIUS, . ' ?

STATION W, B0X 58, BROOKLYN, N. Y. fl
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toika. * f kurte prigulėjo prie

į »• Pagal vtetbą angliškų diėn^ 
rašČių, lietuviai yra ‘paęmę 
trečios laisvės paskolos bondsų 
už $75.000 per savo komitetą. 
Nemažai yrapįrkę ir dirbtuvė
se ir kitur. " O buvo manoma 
surinkti nuo lietuvių tik $50. 
000. ' '

Gerai iiždirba.

Pirmįaus vietas. lietuviai 
daugiausia , dirbo, prie sių^tato 
vyriškiu drapanų, dąbargį dau- 
giausia/yra pametę, tą darbą; 
nes kitur daugiaus- uždirba.’ 
Kitas nežino nei ką daryti ga
vęs keletą desėtkų dolerių sa
vaitėj negali nei pravalgyt, 
nei prageri. -

z
v

Įčįų < kp., P. Bl. < įp.,;Lah- 
doringas Sąjųngos*4 kp.t Tau- 
tos 31 jakį ;
tęs MsidūSAdry^ Otalikiš- 
kojo Suh-mo 101 kp. te Šv, Jb- 
no E. dr-jos; v ,

- A.-GARY, IND.

, Gegužio 12 įvyko Vyčių 
'Vakaras* Sulošta - Dėdė. at~ 
-Važiavo” ir# < Gudrus Kvailys^ 
Reikalai, kaip plri^s® & 

r . jantras sulošta 7puikiai.. Bėt 
■turiu pažymėti, kad antras 
^Gudrus Kvailys” labai pub- 

• likai patiko. Tarpais buvo 
\sudeklemuota eilės. Baigian
tis programui, vietinis choras 

1 . vedamas vargoninko Šlapelio,
.sudainavo keletą dainelių. Ant 
_galo buvo sudainuota Lietuvos 

’Hymnas. Choras nors jaunu- 
. tis, bet vedamas gabaus vargo- 

minko dainuoti išsilavinęs pui
kiai.

Užsibaigus programui sekė 
jaunimo pasilinksminimas.

Nors oras buvo prastas, lietin
gas,bet žmonių buvo tiek daug, 

. . kad kitiems ir prie durių rei
kėjo stovėti.

Garbė už tai Gary’s Vyčiams 
kad darbuojasi liaudies tarpe. 
Pertai cicilikams čion nėra 
'vietos.

• Svečias.•«

ROCHESTER, N. Y. .

«, "Reikia patėmyti, jog Ro- 
- 'diester nešioja vardą “Flower 

City”( gėlių miestas)-, ir tas 
vardas • tinka, nes kur tik paž-, 

-velgsi, visur regisi medžiai ap
link namus darželiai. Lietu
vių či'a randasi apie koki2500; 
dirba, daugumas prie rubsiuviij 
ir kitokiose dirbtuvėse; dabar
tiniu laiku gan žymus skaitlius 
.^Lietuvių dirba amunicijų dirb
tuvėse, uždirba nuo $24.00 iki 
$40.00 į savaitę. Lietuviai ap
sigyvenę daugiausia a^ie Hud- 
son ir Clifford gatves, čion

• daugelis turi savo namus, kone 
visi lietuviški vertelgos ir čia- 
^pat yra Lietuvių ' Šv. Jurgio 
Parapijos Bažnyčia. Klebo
nauja kun Kasakaitis prąpijos 
reikalus -vetlą geroj tvarkoj ir 
yra gerbiamas visų parapijonų. 
^Gegužio 7 d. pribuvo į Roches-’ 
terį Misijonierius Gerk. Kūn. 
Kulikauskas ir laikė Misijas 
iki 15-tai d. Geg., žmonės rinko
si ant Misijų gana skatlingai. 

Antra partija lietuvių “ap- 
šviestūnų” turi namą ant 575 
Joseph Avė., kur užvardinę 
'“Gedimino Hale,” yra tai gan 
ruimingas namas su estrada, 
kur mūsų pirmeiviai tankiai 

. .atlošia šiokį-tokį teatrėlį, tai 
prakalbas parengia, tai šo
kius. Bet-gi pats svarbusis 
dalykas tos “Gedimino Halės’ 
tai vaišinimas lietuvių alum, 
kurio gausiai pardavinėja bon- 
komis ne tik vyrams, be-t ir 
moterėlėms, kurios gana skait
lingai susirenka į “Halę,” y- 
patingai sekmadieniais. Nebū
tų tiek nuostabu, kad jau vie
nos sau atėję rudį trauktų, bet 
tankiai atsiveda arba geriau 
atsineša mažus kūdikius; tas 
tai jau baisu. Viršminėta 
“Gedimino Halė” yra nuosa
vybė Lietuvių Dr-stės I). L. 
K. Gedimino. Ta dr-ja turi 
apie 300 narių; priklauso ne- 
mažas skaitlius katalikų; dau
giausia priklauso laisvamanių;

- bet visa valdžia dr-jos, o po
draug ir Gedimino salės yra 
rankose socijalistų, Kurių pri
klauso gal koks 13, bet yra 
labai lahdūs, dėlto ir mokė
jo užvaldyt dr-ją. Pasekmės 
to yra tok.ios, kad ta dr-ja ne
siuntė nei vieno delegato ant 
seimo į New York’ą, kada tuo 
tarpu kitos -dr-jos su mažesniu 
skaitlium narių, nusiuntė po 
du.

v •

Kapsas.

mącijų. Taip-gi-klebo
nas kun. J, J. Jaksite ką tik 
buvo sugrįžęs .iš WashingtoĮio, 
paaiškino apie Lietuvos reika
lus -ir ragino mokėt mėnesines1 
duokles T. Fondui. Programas 
.buvo įspūdingas, labiausia at
sižymėjo pianistės iy daininin
kės kaipo p-lė O. Vasiliauskai
tė su'broliu, Panelės L.-Šal- 
teniiitė ir Elz. lialtrušaičiutė 
sudainavo duetą akompaniuo- 
•jant p-ui‘Visminui. Taip-gį se
sutės Pauliukoniutės •padaina
vo, ir paskambino piano. P-lė 
O. Oriniute padainavo, p-le O. 
Vasiliauskaitei akompaniuo- 
jant. Paskambino piano p-lės: 
J. Lęvanavičiutė, A, Stočkiu- 
te, deklemavo M. Ginkiutė,- K. 
Ročkų tis ir G. Bunevičiutė. 
Vedė vakarą kp. pirmininkas., 
A. P. Stoškus. ‘ •

25 kuopos blaivininkai ne
nustoja veikti ir vėl ruošiasi 
prie darbo. Rengią milžiniš
ką teatrą, kurį sulos 26 d. ge
gužio. Sulos gabūs artistai ir 
artistės. Tai-gi kviečiam Wor- 
cester’io lietuvius ir lietuvai
tes ir iš apielinkės nepamiršti 
atsilankyti; •

A. P. S.

HARTFORD, CONN.

Atlankydami draugai Sta
nislavą Kelmelį jo vardio die
noj 8 d. gegužio padainavo ke- 
letaą dainelių, buvo prakalbė- 
lių ir atminta nuvarginta Lie
tuva. Visi aukavo po 50c. 
ant Lietuvos reikalų.

Aukavo šie:
S. Kelmeli, P. Baranauskas, 
P. Jankauskas, A. Maceina, 
A. Mickevičius, B. Sausanavi
slius, J. Dumbliauskas, D. 
Margelis, M. Brastauskas, J. 
Plitnekas, M. Vengrauskas, 
M. Radzevičius ir P. Žibuda.

Suaukavo $6.50, pinigai per
duoti vietinei T. F. kuopai.

Pasižadėjo ir ant toliaus kur 
tik pasitaikis suvejimai rinkti 
aukas. Lai būna visur tarpe 
jaunimo tokie gražus darbai.

P. Jankauskas.

BRIGHTON, MASS.
Čia randasi kokia ten grabo- 

rio agentė, -kuri užgirius su
sergant žmogų -pametus savo 
stuboj darbus, bėga pas ligonį 
ir prašo jo giminių, kad kaip 
ligonis pamirs, tai kad jokio 
nešauktų graborio kaip tik iš 
So. Bostono. Štai keturios 
savaitės atgal mirė ant Lineoln u » * St. Benulevičio brolėnas. Tai 
agentė sėdėjo .©pas numirėlį 
dieną ir naktį iš to džiaugsmo, 
kad jos graborius gavo darbą. 
Vieną vakarą, atėjo aplankyt 
paanirelį p. Laputienė. Agen
tė jos klausia, kaip jos tėvelis 
ar dar ilgai gyvens ir .prašo 
jos, kad ji padarytų sutartį, 
kad jokio graboriaus neims, 
kaip tik iš- So Bostono, kaip 
jos tėvelį^ numirs.

Patarčiau Briglitoniečiams, 
kad tokiai bobai gerą šluotą 
pavilgyti ir duris parodyti.

Bolševiko švogeris.

HARTFORD, CONN.
Gegužio ‘5 d. Moterų Sąjun

gos kuopa buvo užpiykus mi
šias. Visos narės 17 kp.. su 
ženklais ėjo prie šv. Komuni
jos. Vakare Cathedral Lyce- 
ura-svetainėj buvo labai gražus 
vaidinimas, kur dalyvavo.tik 
moterys ir merginos, .vyrų.ne
buvo, bet veikalas nusisekė 
gana gerai. Dar buvo ir ki
tokių pamarginiimj ir dainų, 
bet užvis labiausia' publikai 
patiko, tai dainos “Čiūdrala- 
la” ir antra “Atėjo pavasa
ris,” kurias sudainavo pačios 
sajungietės, tos kurios dalyva
vo lošime.

WORCESTER, MASS.
Blaivininkai turėjo milžiniš

kas prakalbas 5 d. gegužio. 
Kalbėtojas p. Pranas štrakaū- 
■skas iš So. Bostono aiškino a- 
pie blėdingiuną nikolių te- 
kaip yra naudinga būt blai
viu. Toji kalba daug patrau
kė prie blaivininkų, nes daug 
prisirašė. Publikos buvo.pik 

• na svetainė, visi rinitai užsi
laikė. Toliaus sekė įvairus

' programas, kurs susidėjo iš žinoma taip vietos lietuvių

v —

Ten buvus.*
. --- -——O------

BALTIMORE, MD.
Gegužio 12 d. Šv. Alfonso 

Bažnyčioje Kun. J. Lietuvni- 
kas neatmezgiamuoju moterys
tės ryšiu surišo p. Š. Kazlaus
ką su p*te O. Cičerkiute^yra

>

l.

*' *

^0.4.?!

/

i

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)

Vyčių blaiva pramoga Geg. 
12 d. Vyčių 23 kp. suruošė 
blaivų pasilinksminimą šv.. 
Jurgio parapijinėj svetainėj 
(norėta suruošt tautiškame 
name, bet pasibijota turėt de
ficitą), Pramogą suruošė šie 
asmenys: poni Adelė Jainčaus- 
kienė; jinai pasidarbavo, pris
tatyme šaltos gretinęs, vaisių 
ir tam panašių ir, panelės Ona 
Jonaičiutė, Natalija Mockeliu- 
niutė ir Adelė .Smailutė; juos 
jai visame pagelbėjo. Nauda 
iš praipogos, kaip ant čionyk
ščių aplinkybių, taip morališ
ka, kaipo ir medžiagiška gan 
didelė. Iš pramogos kuo va ap
turėjo arti $25 pelno. Morališ
ka nauda gi ta: Pasakius pra- 
kalbėlę uoliam vyčiui p. J. K. 
Miliauskui, kuris dabar bū
ną Philadelphijoj, prie kuopos 
prisirašė 11 naujų narių. O 
prakalbėjus reikaluose T. Fon
do per gerbi kun. J. Švagždžiui 
ir p. Koraičui, kasininkui vie
tinio skyriaus T. F., susirinku
sieji sumetę^ $6.50 ir inteikė 
tuos pinigus yįršminetam ka
sininkui.

Buvęs.

CLEVELAND, OHIO.

Malonu bus išgirsti pasku- 
:inius žodžius mūsų veikėjų 
artistų, nes nekuriems bus 
paskutinis sykis stot ant sce
nos, o po tam gal reįks atsi
skirti .iš mūsų ir plaukti į to- 
'imą' šalį. Tai-gi mūsų veikė
jai sumanė ant pabaigos šito 
sezono patarnauti clevelandie- 
čiams su savo veikimu. Štai jų 
darbas. Šv. Jurgio parapijos 
choras rengia perstatyti milži
nišką teatrą. Vaidins “Gady
nės žaizdos.” Bus nedėlioję, 
gegužio- 26 d. š. m. Germania 
Acm salėje, 2414 F. 9 str. Pra
džia 4 vai. po pietų. Įžanga 35 
ir 50 c. ypatai, ant šokių 35c. 
Visas pelnas skiiramas nau
jiems vargonams.

Šiame vakare, dalyvaus ga
biausi artistai. Dainuos Baž
nytinis choras, griežš puikiau
si muzika. Tai-gi širdingai vi
sų prašome paremti Šitą dar
bą ir pasinaudoti proga.

Scenos Mylėtojas.

MONTREAL, CANADA.
. Mūsų klebonas kun. J. .Vyš
niauskas sumanė suorganizuot 
visas katalikiškas dr-jas ir iš
leist nors kokį spauzdintą la
pą. Nekurios dr-jos prie to 
darbo jau prisdėjo nors su ma
žomis aukomis. .

Nepersenai garnys aplankė 
Apanavičių. Krikštynos buvo 
12 d. gegužio, svečiai labai 
gražiai linksmino sir užminus 
J. Ruzaičiuį apie • parėmimą 
minėto sumanymo, svečiai pri
tarė ir aukavo šios ypatos: Po 
$1.00: J. Zintelis, Iz.^Maila, V. 
Naujoka, V. Arlauskas, A. 
ZĮintelienė, J. Ruzgaitis, V. A- 
panaviče. Ona Apanavičienė 
50c., Jieva Apanavieiutė 10c;, 
Oila Apanavieiutė 10c.,' Albi
nas Maila 25c., V. Apanavičiu- 
kas 25c. Viso $8.20.

Lietuvis.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvos Sūnų Kareivių 

Šv. Kazimiero Dr-ja ^savo susi
rinkime 12 d. gegužio nutarė 
atsišaukti į Clevelndo lietu- c 9 
vius,

pat pradžioje 
’«įį^4«bar ^aSųvtehytų Vąį- 
stijų kariuomenėje. Dr-ja la
bai pageidauja sužihęt tuos vi
sus narius, dėl to nori 
žvaigždžiuotą vėliavą. Var- 
Asmarių galitepriduoti dr-jos 
susirinkime,- kurie, bnūa kož- 
no menesio kas antrą nedėĮdte- 
nį Flyn. svetainėj, 5309* Supę- 
rior avė, arba pas? rašt. šiuos 
dr-jos:. Adomas Pogazelskis, 
8311>ulaski Ąve.

t »* ♦ .

»■' DU BOIS, PA, •
, t

Vietinė Moterų Są-gos 374a 
kuopa gerai pasirodžius vieną 
kartą su viešu vakaru^ pasi
stengė pasirodyti dar griau ah- 
tru^kartu 21 d. balandžio. Va
karas buvo labai įvairus ir vi
siems malonūs. Publiką buvo 
pilnai užganėdinta moterų ga
biais atsįžymėjimais savo pas
kirtose rolėse. Vyrai tiesiog 
pradėjo žiūrėti jau net su pa
vydėjimu ant moterų* gabumų 
te jų puikai. surengtu progra
mų. Ligšiol buvo manyta kad 
DūBois’o moterys moka tik 
namie apie pečių suktis, bet su
sitvėrus Mot. Są-gos kuopai 
pasirodė kad moterys^- moka 
puiikai “suktis”’ ir kitur. 
“Bytina” jos jau ir vyrus su- 
surengimuose viešų, publiką 
^džiuginančių vakarų. Progra
mas buvo sekantis: 1. Intro
dukcija — kun. M. J. Urbonas. 
2. Liet. Himnas — Mot. Są-gos 
Choras. 3. “Lietuvaitė” — 
deklemavo M. Urboniutė. 4) 
“Pasikalbėjimas” — lošė M. 
Baliutienė ir N. Bruzgienė, 5) 
“Šių nakcelį” — solo dainavo 
D. Mikelioniutė. 6) “Į Lietu
vą” — deki. M. Baliutienė. 7) 
“Girtuoklė su Blaivininku” — 
sulošė M. Radzevičienė ir K. 
Alianskiutė.,8) “Mylėk savuo- 

i sius” —;dekl. D. Mikelioniutė.
9'. “Aušta aušrelė” — Mot. Są- 
gos Choras. 10) “Jackienč pa- 
tėmijimai” ■.— pasakė N. Bruz- 
gienė. 11) Delegatė į Pirmąjį 
Moterų Są-gos Seimą — mo
nologas — puikiai atliko M. 
Vailionienė. 12) “Geriausios 
Draugės” — juokingas veika
lėlis —'‘sulošė M. Urboniutė, 
D. Mikelioniutė, -A.- Batiuš- 
kaitė, V. Valaskienė,' O. Vait
kevičienė. 13) “Ko liūdit sve
teliai” — solo.— M. Vailionie
nė. 14) “Kūmutės” — Dūdos 
rolę atliko K. Vaisieta o Dėdie
nės — T. Markelionienė. Jų- 
jįj mažosios duktės rolęė gra
žiai atliko E. Vailionaitė. Kū
mutės buvo sekančio^: O. Vait
kevičienė, . M. Kartavičienė, 
A. Batiuškienė, M. Baliutie
nė, V. Valaskienė, M. Radze- , 
vičienė,'N. Bruzgienė. Blaivi- 
ninkės rolę su atsakančiais 
patarimais kūmutėms labai ge
rai. atliko P. Ješkauskienė. Ant 
užbaigos Mot. . Są-gos Choras 
sudąįnavo “Kur banguoja Ne
munėlis. ”

FiTCHBURG, MASS.

t Gegužio 12 d.'buvo 
Petraitis iš Athol, Mass. Aprū
pino katalikus dvasiniais rėi-‘ 
kalate, pasakė du gražių pa
mokslu. Čionykščiams katali
kams reikėtų labiau susiprasti, 
nes dar tebsnaudžia." Turime 
katalikiško susivienijimo kuo
pą* antri metai gyvuoja, o tė- 
turi/ik 7 narius. Prie jos ture- 

‘tų prisidėti visi katalikai—vy
rai, moterys Ir vaikai.

Gegužio 5 d. čia , blevyz
ga vo. bolševikas Jukelis- Gyrę 
Rusijos bolševikų valdžią ir 
sakė, kad ir Amerike taip rei
kia padaryti. Kai tas sutvėri
mėlis, blevyzgavo, tai aiškiai 
matėsi, kadi jam galvoje trūk
sta keleto šulų.

Gegužio 12 d. spyčiavo Jan
kauskas iš Lawrence. Sutverė 
TMD. kuopą. Vietos bolševi
kai tam buvo .priešingi, bet 
Jank. ėmė nurodinėti Rusijos 
bolševikų d-arbus, tai tie vis-gi 
nutilo. ’

Prakalbose buvęs. 
------ Q------

• CLEVELAND, OHIO. 
Nepavyko.

Gegužio 11 ir, 12edienose čia 
bandyta sutverti riiickišką gū
žtą. Nepavyko. Tose dienose 
buvo prakalbos tame reikale, 
bet neatsirado durnių. Jau ga
na' čia sukvailino Strazdas, 
kurio parapija baigia smukti. 
O tūli neišmanėliai sukišo po 
keletą šimtų. Mickinės gūžtos 
tvėrėjas aiškino, kadi be vys
kupo negali būtL kunigo. Tai 
jo j wįta, o vyskupas ar 
gali Tbe:,popiežiaus. Tai na-

Fuzteko vandens atsi
gerti K

■" Studentas.
------ o------  

CHICAGO, ILL. _ 
(Ęridgeportas)

M. D. Dr-ja “Kapklės” 
mėnesiniame susirinkime

r

L.
savo
nutarė mokėti į Tautos Fondą 
mėnesines duokles po $1.00 kas 
mėnuo, tai pirma iš Bridge- 
porto dr-ju prie tokio nutari
mo priėjus. Būtu gerai, kad 
ir kitos dr-jos tą pamatytip

Bruno.

/• M. J. U.

CAMBRIDGE, MASS.
Puikias prakalbas turėjo S.^ 

L. R'. K. A. Pik Blaivininkų 
15 d. gegužio. . Vakaras buvo 
linksmas su įvairiais margu- 
įųynais.

Visupirmu atidarus vakarą 
deklemavo p-lė Pet. Sutkevi- 
čiute. Paskui kalbėjo Pr. Stra- 
kauskas, administratorius Tau
tos Ryto. Plačiai paaiškinda
mas apie blaivybę. Paskui 
kalbėjo Pr. Gudas “Darbinin
ko” • redaktorius. Kalbėjo 
gerb. vietinis klebonas kun. P. 
Juškaitis. t Jis. labai patenki
no ’ susi rinkusi us pasakydamas 
daug įdomių dalykų. Kuopa 
laimėjo' daug naujų narių. Va
karas nusisekė kopuikiausiu..

Vakaro' vedėjas buvo I. 
Kairvs.* «

BAŽNYČIOS PAŠVEN
TINIMAS.

Westfield, Mass. lietuvių nau
jos bažnyčios iškilmingas pa
šventinimas atsibus Gegužio 30 
dieną (JDecoration day) 1918 
metais, 10:00 valandą ryte. 
Pašventinimo apeigas atliks Jo 
Malonybė Springfield’o Vys
kupas dalyvaujant- daugybei 
svečių kunigų. Kad iškilmę 
padidinus pasižadėjo daug dr- 
jų su muzikomis dalyvauti 
maršavime. Po bažnyčios pa
šventinimo atsibus (3:30 vai. 
po piet) Opera House salėje di
delis koncertas ir prakalbos. 
Visi lietuviai yra kviečiami at
silankyti į tas iškilmes, taipos- 
gį yra kiveČiaųios visos lietu
vių draugijos dalyvauti paro
davome.

Kun. K. Vasiliauskas,
* <

Klebonas.

Ten buvęs
«

CHICAGO, ILL.
t

Gegužio 4 d. mirė Mikolaš 
Micris. Buvo 38 metu- amžiaus, 

.o • •

Kilęs iš Kauno gub., Ukmer- 
.gės pav., Anykščių par., Slavė
nų sodžiaus. Amerikon'atke
liavo 1913 m. Lietuvoj paliko 
tris vaikučius. Laidojodš Die
vo Apveizdos bažnyčios. Pri
gulėjo prie LDS. 25ttkp., L. Vy-

SVARBUS pranešimas.
Pranešu gerbiamai visuome

nei, kad aš atidariau naują 
lietuvišką GRABORYSTį PO Į 
Nr. 258 Broadivay,, So Boston 
ir noriu patėmyt, kad aš pa
tarnausiu visiems, o ypač savo 
broliams už mažiausį atlygini
mą. Mažus vaikučius už $15, 
o suaugusius palaidosiu nema- 
žiaus kaip už $65.Q0.„

Visus Bostono ir ąpielinkių 
lietuvius kviečiu kreiptis pas 
manė ir persitikrinsite pigumu 
ir geru patarnavimu.

P. J. AKUNEVJCH, ;
258 Broadway, ■

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

Gyvenimo Vieta: y
’ 702 Ėast Fifth Street.

Tel? 1525—M.

tųjų komisijų veikimo, o ypač
‘y - >■ 

tų tai setas iMpodamps smut 
taęhBkiau. teiegatai |as vi- ‘ 
kas atskaitas tųrtišklaųsyti ati> 
*džiai, Itad jjaįkui 
kių ateuialonumų ar ųžsivyli* 
W ‘ :•
• Smulkmeniškas atskaitų iš
davimas niekuomet delegatams 
ūpo nėpagadina, o tiems kurie 
jas išduoda taip-pat iš daugelio 
atžvilgių jos esti naudingomis.

Iki šiol mūsų organizacijoje 
ėjo viskas taip, kaip reikia ir 
organizaieja plėtojasi pasek
mingai, Tas duoda viltį, kad 
ir, toliaus viskas eis gerai, nes 
daugiaus galiname prityrimo, 
juk gyvenimas yra nuolatinė 
mokykla, tik reikia ja naudo
tis ant gero.

Dėlto jeigu ką matome, kad 
nėra visiškai gerai, pasisteng- 
kime perkeisti taip, kad būtų 
kogeriausia.

Mūsų žmonės užsitiki savo 
ingaiiotiniais, bet smulkmeniš
kų atskaitų išdavimo taip-pat 
nesibaido ir jas mėgsta.

Kaip žmogus pamatai savo 
akimis smulkmeniškas atskai
tas, tai rodos, kad tas daly
kas ir labiaus. vertas kodidžiau- 
sio parėmimo, rodosi, kadi jis 
darosi dar malonesniu ir arti
mesniu prie širdies.

Tokioje organizacijoje kaip 
mūsij LDS. toksai apsireiški
mas visuomet yra malonus ir 
pageidaujamas.

L, D. S. SEIMO. ; į išlaidų ir ineigų atskaitos ture- 
' KiekyienOs organizacijbs au- P 

gimo te plętojimdši pajėgas ga
lima paskirstyti į dyi. tūŠil ’ į 
dvasinęs-idėalęę* ir ptecdžiagi- 
nes-materijales; o. dalykam^ 
normaliai einant prie organiza
cijos žydėjimo reikia’kad abie
jų rūšių pajėgų būtų užtekti
nai. Jei jau neperteklius, tai 
bent užteklius_r— be to organi- 
■zacija tarpti ir bujoti pasek
mingai negali. ’ 

sTaip yra^visose organizacijo
se, taip yra ir mūsų LDS.

Tiesa,. mūsų LDS. yra viena 
iŠ idėjinių organizacijų ir jinai 
daugiausia rūpinasi idėjomis ir 
prakilniais tikslais, bet', mes 
turime iš*omenės neišleisti to 
gyvenimo fakto, kad be kapi
talo nėra idealo, ’ kad be pini
go nei vienos kad ir ideališ- 
klausios teorijos arba siekiniai 
gyvenime nėra galima jnvykin- 
ti. Ir jeigu mes norime būti 
praktiškais žmonėmis, o • ne 
svajotojais, turime rūpintis ne 
vieii ideale puse mūsų organi
zacijos, ne vien idėjiniais rei
kalais, bet ir praktiškais eko
nominiais. Tai yra medžiagi
niu mūsų organizacijos gerbū
viu ir jo tobulinimu.

Sęimui artinanties, manau, 
mums bus ne pro šalį pasvars
tyti apie mūsų organizacijos 
centro ir “Darbininko-” biznio 
tvarkos tobulinimą.

Finansiniai reikalai rymoja 
daugiausiai ant pečii] vieno 
žmogaus ‘Administratoriaus ir 
Finansų Sekretoriaus,” tai vi
są atsakomybė už visas kaltes 
ir buvo suverčiama ant “admi
nistratoriaus” galvos.

Visamė kame matvt kaltę 
vien administratoriaus, tai šU 
tuorni taip-pat sutikti negali
ma.

Čia iš dalies yra kalti ir mū
sų seimai, ©kalti užtai,kad to 
dalyko neapsvarSto taip,' kaip 
reikia.

Mes turime kapitalę klaidą, 
kad suverčiame ant viėno žmo
gaus pečių darbą administraci
jos ir finansų sekretoriaus.

Juk per nemierą ir arklys 
neveža; kiek noapž'csi,’ ir la
bai norėdamas rcnuknsi.

t

’ Administratorius turi vien 
administracijoje tiek darbo, 
kad tik tegul jisai ;iį tinkamai 
atlieka,, jau iš jo bus , ana, jau 
iš jo daugiau Kikumut i nėra 
galima.

Finansų raštirtekas taip-pat 
tur darbe tiek, kr.d nelabai 
galėtą už ko kito nusit\erti. .

Dabar tas viekas užmesta ir 
sukrauta ant vieno 'žmogaus ir 
paskui dar dejuciama, kad ne 
viskas atliekama kaip reikia, ir 
kaltinama, vien administrato
rių.

Mano nuomone,’ ateinančia
me seime būtinai reik’?, admi
nistratoriau pareigas pavesti 
vienam žmogui, ’ o finansų ras
ti riinkysio kitam.-

Gal kas sakys, kad tokia
me atvėjuje prisieis mokėti al- 
gnMviems, o 4abar mokame 
tik vienam, tai tas atsieis Są
jungai daug branginus.

Tas tik taip Mrndo. 
sų taip nėra ii" nebe s.

Pirmiausia reikia žinoti, kad 
adniinistnatortes pats nevalio
damas viską apdirbti privers
tas yra k;į nors samdyti tuos 
darbus padaryti, ir ųŽ padary
mą užmoka.. Kiei< tas viskas 
per metus atsieina a;, nežinau, 
bet žinau kad nevisai mažai, 
nes darbo yra daug.

Adinlnist i atoi ius perdaug 
darbais apkrautas imgali tiek 
kiek reikėtų i biznį ųlCti ener
gijos. o tas biznyje labai atsi
liepia.

Delt't'aš ino.čiau, kad LDS. 
nariai šį dalyką goru i apsvars
tytų ir kad būsimame seime de
legatai administratoriaus ir fi
nansų raštininko -pareigų ant 
vieno Žmogaus nesuk rautų, nes 
tas mūsų LDS. m* ra sveika nei 
naudinga ir* vien tik nemalonu-

. jaus ir bledį neša.
I n.
. Iš LDS: entro ir i-eimo įs|<>ig'

o ištie-

*

\ .

F. V.

Paieškojimai
Jeigu norite surasti savo gi

mines ar .pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

. Už smulkius apskelbimus, ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį
>>

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

tris sykius ...... $1.00 
” šešius Sykius'... .$1.75 

Pinigus siųskite iš kalno. 
’ “DARBININKAS,” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

- PARSIDUODA 2 automobi
liai stūdobakęr sii visais nau
jausiais įtaisymais, 6 cilinde- 
rių, 7 sėdynių. Parsiduos pigiai
— po $450.00.

Longis Valiackas, 
238 West Broadvvay, 

(Pool-room) 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Rev; J? Olechnowicz,
151 Rogers st., . Loveli, Mass. 

----- o——
PARSIDUODA lietuviška dra

bužių krautuvė vyrų, moterų ir 
vaikų. Lietuvių ir lenkų apgy
venta. Parsidtros pigiai.

JURGIS BIELIAUSKAS, 
(Byer)

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

THE AMERICAN SU G AR RE- 
FINING COMPANY reikalauja 
keletą DARBŠČIŲ VYRŲ prie pa
prasto darbo toje' dirbtuvėje. At
sišaukite į Refinerv Ejnployment 
Office pasjrengęa prie darbo.

47 Granite Street, 
South Boston, Mass.

»*
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Aš Marijona Kavalevskiute 
pajieškau savo pusseserės, Mi- 
kalinos Remeikiutes, paeina iš 
Vilniaus gub. Daugų parap. • 
Svirksdėnų kaimo.
. Taigi melsčiau atsišaukti ar
ba kas žinote praneškite, nes 
turiu svarbų reikalą.

Marijona Kavalevskiute 
44JohnSt.

Hartford, Conn.

ANT PARDAVIMO vaistinė 
(aptieka). Geroje lietuvių, 
lenkų ir kitų'tautų apgyvento
je vietoje. Parsiduos pigiai. 
Atsišaukite*

M. W. MADDEN
Registruotas aptiekorius •* 

376 Millbury Str., 
Worcester, Masę.
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Vietiiės žiiiios. -
woroesti;rioVyciai

' * jGėguŽio 19 dieną, nedėlios 
vakare Šv. PetropąrapijoOve- 
tainėje So. Bostone AVorcester- 
io Vyčių y kuopęs teatrališkas 
skyrius, sulošė gražų veikalą 
"Undine,& 4 aktų-dramą, kuri 
kuogeriausia pavyko ir So. 
Bostoniečių lietuvių tarpe pa- 

, liko labai geras įspūdžius.
Veikale dalyvavo šios ypa 

tos: 1. Kazys Garšva—P. Kūl- 
vinskas, 2. Marė, jo žmona —. 

\ V. TinĮįpskaitė, 3. Ona, jų duk
tė O, Čiginskaįtė, 4. Viktu- 

. tė, liaudies mokytoja — J, Ba
ranauskaitė, 5, Petras Sutkus, 
jos, brolis, teisėjas — P. Skrįe- 
kas, 6. Adomas Žemaitis, senas 
daktaras — P. Puišis, 7. Jonas 
Garšva, Kazio- sūnus,' inžinie
rius — Ą. Janušonis, 8. Irma 
Zoreva, rusė, milijonieriaus 
duktė — E. Šaltėniutė, 9. Zore- 
vas, Irmos tėvas, milijonierius 
— V. Stankus, 10. Auksutis, ' 
Sibiro tremtinis — J. Bacevi
čius. 11. Mikas, inžinieriaus 
tarnas — M. Miklusis.

Dalykas dedasi: I aktas -r 
Lietuvoje, Kazio Garšvos stu- 
boje; II ir III aktas — Sibire, 
inžinieriaus Jono Garšvos nar 
muose; IV aktas —‘ Lietuvoje, 
inžinieriaus, Jono Garšvos raš
tinėje.

• Reikia pažymėti, kad pirmą 
aktą kaipo pridečką padailini
mui veikalo parašė p. B. Mingi- 

' las, kuris taip-pat buvo ir suf
leriu.

Worcesterio Vyčių kuopos 
teatrališko skyriaus artistai, 
tai geri ir išlavinti teatro sry- 
tyje veikėjai, todėl jiems ir su
losimais visuomet pasiseka. 
Nėra čia reikalo kiekvieną ar
tistą atskirai šlovinti ar girti, 
tik reikia pasakyti, kad vi
siems artistams užteko pilnai 
teatrališko* talento ir visas lo
šimas išėjo visai OK.

Vakaro programą pasmagi
no p-lė O. Vasiliauskaitė savo 
gražia muzika ant pijano. Bu
vo net kelis kartus iššaukta 
muzikos šmotelius atkartoti.

Pono Jokūbo Varaičio (vie
tinio) dailios kaip paprastai 
visiems patiko; duetas “Kam
pe tupi,” išpildytas pp. M. 
Karbausko ir K. Vasiliausko ' 
(vietinių) buvo gana geras. 
Akompanavo visiems p-lė O. 
Vasiliauskaitė, Vytė iš Wor- 
cester, Mass.

Paskui solo dar dainavo p. 
M. Karbauskas. Publika ap-

. f

»■! * ' v

Pavasariui atėjus.
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lodismęniiis pą™šintf
ir privtortĄ dadii>rRįAju^pti.

P-iės O> čigmskailėB dėklė-
maciįa “Lietuva Tėvynė ma- < 
W«; S* Mw 
ir griaudi. zPtiŲika • tampos | 
deklemačijbs taip ntirimn(oi 
tas 'Bostone'retai pasitaiko)! 
kad rods svetainėje nieko nėra. 
Mačiau kaikurieih^ klausyto- l 
Janis ašaros net ^kruosttis pa-

' J
P-nasP. Skrickisdainayo so

lo: “Pamylėjau vakar” ir 
- įveiki broliai dainininkai”, 
abi daini išėjo gražiai.

Vakaro programą, užbaigė p. 
EL ŠaltėnĮntės dainos, kurios, 
tiesą pasakius, apvainikavo vi- į 
są vakUrą. •

Vakaro vedėju, o sykiu ir 
kalbėtoju buvo musų gabus ir 
jaunas .veikėjas p. Fr. Strakau-i 
skas, Bostono Kolegijos stu
dentas. Jisai tiksliai paaiški
no apie Raudonąjį ♦Kryžių ir 
daug kiti) svarbių dalykų. Vi
suomet su pamėgimu klausaisi Į Bus SiIta> Dabar geriausias laikas
p. Fran. Strakansko prakalbę- 
lių, nes jos yra gyvos ir tun- sung valiausios “block” sistemos kir- 
nięgOS. I pfmo. šitaip pasiūti drabužiai geriau-

P-nas A. F. KneiŽIS.vedė SVe-r siąi tinka kožnam žmogui, žemos 
tainėje generališka tvarkų. j kaino3 ~~ darbas gvarantuotaš. Taip-

Žmonių . į vakarę atsilankė H <Ira“ l3’”Iom' ,Spro“!.
nemažįausia, tik “Keleivio” 
pliurzių šiuo kartu nesimatė. 
Gaila, kad neatėjo. Būtų gerų 
dalykų pamatę ir išmintingų 
patarimų pasiklausę. Nuo Vy
čių galėtų pasimokinti gražaus 
veikimo. Pasternokas.i

DOVANO SH!
Kas užsirašys pas mane ant 

visų metų “Darbininką,” tas 
gaus dovaną vertės 50c. Dova
nas duosiu tik vietiniams

Juozas Saunoras, agentas .. 
7 Dudleyst., Rocliester, N. Y.

nam ir sutaisom .
• So. Boston Custom- TailorsJ
K. PLIOPLI8, A. SAMOKAITIS SAVININKAI 
278 Broadtoay, South Boston, Mass.

i4.

<1

s

Paieškau savo draugo Petro 
Tamulevičiaus Vilniaus gub., 
Trakų pav., Marcinkonių kai
mo. Pirmiau gyveno So. Fra- 
mingham, • Mass. Meldžiu atsi
šaukti;

Pranas Gribauskas, 
40 St. Jacob st. Rochester, N. Y

! SOUTH BOŽTON, MASS. 
TEISINGIAUSIA IR GE- 

! BLAUSIA LEBTUVIiKA
APTIEKA

[ Sutaisau receptus su di- 
, džiausią atida, nežiūrint, ar 

* tie receptai Lietuvos ar Ame- 
|riko8 daktarų. Tai vienati- 
Į nė lietuviška aptieka Bostone : 
ir Massachusetta^ valstijoj.- 

OS Į 
OS. !

SIMQN T, PAWXTI3
Attorney-at-lav

LIETUVIS ADVOKATAS
• Pabaigęs mokslą Pensilvanijos 

univeristete: . 
Uisiima varymu yrovu vtacoM 

totanuoae.
922 Land TItle Bulldlng,

Broad & Cheatnat Bt
beu, raoinc:

Offiso — Spruce 2290. 
Namų — Uoga 4442 J. 

1212 W. ERIE AVĖ.
. PHILADELPHIA, PA.

j' Gyduolių -galiL^ų
! [ tik pasaulyj yra’ vf
|! Galit reikalaut per ląįO 
! Į aš prisiųsiU-pet ei są.

o K. MDLAUSKAS

O ~ Aptiekorius ir Savininkas
> Tel So. Boston 21034 ir 21013. I 
J 226 Broodvay, kampas ! 

e®®®®©®®®®®©®®®®©©®®©®®©®<

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
.Ofiso Valandas;

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

Nedaliomis iki 4 oopižte. ->

Bell Phone'THfcliMon 3995 Jt

Milžiniškas Išvažiavimas

Gegužine!
RENGIA’

LIETUVO.S VYČIŲ 26 Kp. SU PAGELBA NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRIČIO

Bus Ketverge,

JUOZO KOWAIJLAUSKDBĄNKAB— BENDRAS X 
LIETUVIŲ bankas. ❖

/ y : ■ . ; A
Birželio mėnesyje atidaro Centralę Lietuvių Bankų T 

Bostdn’e Mass. Ny. 32—34 Cross Str. J? 
’ • •. IJETūVIŲ TRO&KIMAS TUBfiTI SAVO .X 

■ ĮSTAIGĄ,TAU PASIRODĖ. ♦♦♦
. ,v. ...

/ . Ant pranešimo apie bankos inkorporavimų at- 1 
epe visos lietuvių kolonijos reikalaudamos platės- 

nių informacijų ir prasidėjo pardavinėjimas Šerų., X 
Bėgije menesio parduota lŠO šėrų ant stirnos $6^500. 1

• ■ X - ■ •

X siliepe
- ■» -’?X r

X. accaunt ir už padėtus moka 4 nuošimčius.
LIETUVIŲ BANKAS'perka ir parduoda kitų val- 

X ‘ ■ stybių pinigus. ‘ '
X LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li- x • • - * - - -
TX
?
I
t
Ti 
T f- 
v♦> ’
Y T T T T T T v .

aceaunt ir uš padetus moką 4 nuošimčius. .
4
T T t 
T Y T f 
T ❖
f t 
T T f f 
T f 
t f T

.❖

berty Bondfi. •
LIETUVIŲ BANKAS už dykų suteikia vietų sava

me seife lietuvių visokiems dokumentams. 
LIETU VIU BANKAS, skolina pinigus ant lengvų 

išlygų.
. LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa

saulio valstybes, taip-gi ir į LIETUVĄ.
LIETUVIŲ BANKAS “išbeluoja’\ prasikaltusius. 

Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei
kia už dykų.

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

PAČIU LIETUVIŲ.
« • ;

: Jeigu nori, kad Tėvynė butų laisva ir savistovi, 
tai priisdek prie Lietuvių Banko.— pirk Šerų dabar! 

Visaš informacijas suteiks Lietuvių Banko

Prezidentas
BANKIERIUS J. KOWALIAUSKAS.

111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
t

.»

Gegužio-May 30 d., 1918 m
į| N.A. FAIR GRAUND, GREENDALE
I WORCESTER, MASS.
C A , • •

0 p rasides 8 vai. ryte ir tęsis iki tamsos.
H L P r o g r a m a s'b u s sekantis:
0 1) Dainuos suvienyti chorai ir pavieniais po vadovyste sekančių vargonininkų: Wor-
1 cester’io p. A. Z. Vismino, Boston’o p. M. Karbausko ir Norwood’u p. V. Sta- ’ 
© sevičiaus. .
@ 2) Lietuvos Vyčių 26 kuopos Benas po vadovyste p. J. Venšlausko visus linksmins
1 per dieną. •'
| 3) Simphony Orkestros dalis po vadovyste p. A. Kavėsko linksmins Šokėjus.
1 4) Kalbos, žymiausių kalbėtojų.
1 5) Apvalio lošimas, dviračių lenktynės, driliai Boston’o ir Worcester’io merginų,
g virvės traukimas, lenktynės merginų ir vyrų, traukimas krutamųjų paveikslų ir 
i tt. ■ - ...

| PASIVAIKŠČIOJIMAS PO LIETUVĄ BEI JOS GUBERNIJAS.
| Šis dalykas bus vienas is įdomiausių ir ne vienam sugraudins širdį kuomet pa- 
© matys paveikslą, to krašto kuriame gimė ir augo. /»
© Prie to bus įvairios lioterijos. Puikiausi užkandžiai ir gėrimai kiekvienoj guber- 
© nijįoj, kuriuos parūpins A. L. R. K. Moterų Sąjungos 5 kuopos narės.
© Pelnas bus padalintas sekančiai: KARĖS NUKENTĖJUSIEMS, ORGANUI

‘‘VYČIUI” IR KUOPAI. - ... .
| ~ TIKIETŲ KAINOS: vyrams 50c., moterims 35c., vaikams 5 cent.
g Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti! . .
| P. S. Važiuojant imkite gitvekarius GREENDALE' ir SUMIT

* A A A A A A j*k A M A A * A A ■

r

(j)VKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

JONO EVANGELISTO 
PASELPIMS DR-JOS 

, 80. gOSTOlft MASS, 
< VALDYBA.

PIRMININKAS—M. žioba, «., 
,4 Levant St,, Dorchepter, Mato 

VICE-PIRM,-4-Jonat Galinls, 
20 WliW<i 8t, M Atoton, Mato

I PB0T; *BXAT. — Jonai GllnėcHl,
282 Silver Str,, So. Btoton, Mato

II PROT. RAM. — Marijona Brikaite 
' ’ 45 Vale St, So. JBoaton, Mato 
ETN. ILAST. —1 Povilai Petrauskas,

230 Fifth St, So.1Boeton, Mato 
KASIERIUS—Andriejus Naudžiūnai, 

. 16 VVlnfield St., So. BoBton, Mato 
MARSALKA — jonaa Urbonas, » 

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

trečią nedŠĮdienį kiekvieno' mėne
sio 3:80 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.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS- 

Pirm. — T. AŠmenskienė,
339 Foųrth St.

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

Prot. Sekr. — M. Morkūniutė, 
■'* 12 Lark St.
fin. Sekr. — A. LnkoŠevičiutė,

; 377a Broadway,
Iždininkė — M. Mačiuliutė,

46 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė, 

M. Stukienė.
Maršalka —: O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins- 
. kienė, P. Venienė, V. Songailie< 

nė, A. Easinskaitė ir A: Cižuvie- 
nė. t

Susirinkimai laikomi kas 
antrų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Šv.

«

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

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

18d Bowen St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas Vinkevičlus.

147 W. 6-th St., So, Boston, Mass. 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

171 Fifth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls,

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

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

• J

PAVASARINIAI ir VASABB* 
.NIAI DRABUŽIAI periuvami įu- < 
riauria ir pigiauria. tik pas:

J. BNRZNUONI, ’ 
4 Haymarket Sq..r Boston, Mm,

' e <• v *
♦ ■ ---------
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T*kEU,BMtoa270
| DU. JOHN MkDONNELL, H. >.

Ofisovalandog;
v Rytiia Iki 9 vri.- 

Pėįietąlikfr

B W Broa A vray/So. Boston« t K
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Nusipirk mosties. 
TafBUBI GKAiOT! jį UįHH 
Mentholatum Cto. Prieš iMm 
gult ištepk veidąmoBŠia perkate 
vakarus, o padalys veidų TY»W 
ir, SKAISČIU BALTU. Toji 
tis išima plštmus raudonus, jao^ 
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus* 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Bok 36, Holdbrook, Mass-

j ■ J ,i

į
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į 
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 PIRMO KLESOS

DANTISTAS

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, ra 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame,

DR. W. T. REILLY
469 Broidway,So. Boston,Mmb.

PRIE DORCHESTU BT.

Va lando* NiiltoUa
nuoSral. ryt* nuoltval
lld 8 vai vakar*. Iki Ava k vakara,

J 4-
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Dr, Paul J, Jakmauh K
(Jakimavičius) K

. Priėmimo ralandok: K
Nuo S iki S po plot. Nna 11ki 8 rakera K 1 

609 BkOADVAY Cor. G BT. BO. UOSTOMM|
< ToiKHS.B. ■

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai.
ateik ir nuiltrauk pase tMkae 
kablntt Ir gausi vieną didelį ar> 
tistlškal padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsISauktl:'

J. J. DRIZA,
500 So. tnd St., PhHaMyh/ta,Pa.

e »• j
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TEL. BACKBAY 4200 K

DR. F. MATULAITIS Į
OIIm adyno* G zdo TiMkiaa to* K
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiri* Aktohm. W

419 Boytotoii St. Boston, Mmb. k

tai. pirmas daiktas, 
kurį jis nori žinoti y- 
ra tas:Kuomet žmogus serga

“KUR YRA GERAS DAKTARAS?”
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. 

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

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak- 
', taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 

tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, X-spiridulnj»išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apsčiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia' pavojaus

v»

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Trusa
fiia duosnui pasiūlymas yra padarytas per te tokiam" vartojimui, kad .raiiiiUus ”HernI*l 

Bradėją stebuklingos "‘visą diėn$ ir naktį*’ — 
dirbančios metodo*,'kuri bus vartojama ati- 
tajsymui ir sustiprinimui susilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 keu- _
iiančių, kurie atsi- 
žauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nu skaitlius Plapao. 
be užmokesnio, kad' 
davus jiem progų ge- 
rai-ižmėgint juos. -Jųa 
nieko nemokėsite už 

tų išmėginimų Pla
pao nė dabar, nė vy
liaus.

Nebevartok
TRUSS

Taip, nebevartok ji. 
B savo paties patyri
mo jus. žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu7 ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatų, nes jis 
penškadija kraujui 
liuoi&i bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt ji 
dėvėti 'štai yra ge- - 
riausis kelias, kuri galite dykai Smėgiht

VARTOTAS DVEjępAM REIKALUI - 
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PABS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydant] Įtaisų taip 
vadinamų Plapao. kuYis yra susimažinu* pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientaia 
medikalea mases yra skirtai padidinimui 
kraujo judėjimo. < Atgauna muskulus iki-pa
prasto* jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikčtiea trūkio pranykimo.

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

šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegaa prieš oficierlus, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrukimtta, tūli Ui jų'turėjo sun
kiąs £r senas patrūkimo ligas.
NUOLATINt DIENOS-NAKTIES VEIKUS

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai j labai-trumpų 
aikų aplaižomos pasekmės.

Tas yra todėl, .kad'veikm8 yra nepaika- 
janti—naktį ir dienų kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei,- kuomet jus atliekate dieno* savo dar
bus—dagi ir miegant ši.stebuklinga gyduolė 
nematomni teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja lyvyb* Ir stipruma, kokie jiems yra 
rcikulngi, kad prideramai atlikus-jiema pa
vestų užduoti—užlaikymo vidurių aavo via- 
toje. be pagslbos trusa', bei kitų jam panašių,

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapso-Pad 

veikia, gali būt lengvai brokuotas, patėml- 
jant drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
sekanti iidčstymų,

' PLAPAO-PAD yra padaryt* ti stiprios. U- 
sitsmpiamos materijos “E", kuria yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visUko smagu
mo Ji dčvėt Jo Viduris yrą, limpantis"(noru 
daug skiriasi nųfijimpančio^plasterio), kad apsaugojus"paduSkalts "B” nuo slankiojimo 
Ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

,rA” yr< padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kurt* prispaudžia sunykusius, ntisilptaljūslus 
muskulus, kad jute sulaikius puo yla tolyn 
!>** Išlinkimo

SJKKIBIVBe

PtAMO-ma 
J>atd mntnnf 

aonmaum 
-- • TKPmtoa*

IMOMIffag

“B”.yra atsakančiai, nutaikintą padnškaL 

crlfice ir taipei prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisveritj | lauko pusę. Pa- 
duškaitėa yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukianti* 

tnedikalss. Kaip greit įia medikais* esti kūne 
sušildytas, jis pasU 

■ leidža ir. išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažą* odos sky
lutes, kad sudratinu 
susilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
lt PLAPAO-PAD galas, 

kuris turi būt prili- 
---- ...MSKD nintas per hiphone- 
MiUtmffBJįnP' nepaliečiant taip pa- 

(Mlli vadinto frame - work 
dalies, ižrokuojant, 
kad davus reikalingų 
stiprumų Ir paramų 
PLAPAO-PAD. . 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 

MMttttšnrc - 4š noriu jums pri— vBSSa rodyt P*t» savo kaš- 
tais, kad jus galite 
pergalčt savo patrū
kimų.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumų ir tamprumų—

Ir. "nepatėmijamai. skaudų, pavojingi fisi- 
reržimai pranyksta—

Ir tas baisus* slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta— ■
, Ir jus atgausite savo smagumų, gyvumų, 

energijų, stiprumų—
Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų drangai patėmija jušų pagerės 
jjno pasirodymą— .

Tuomet jus žinosite, kad jūsų truki* yra 
pergalėtas ir'jų* širdingai dėkaVosite man 
UŽ stiprų paraginirtią priimt DABAR ši ste
buklingų uždykų’ Umėginim*.
Rašyk' Šiandie, ^Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo,
Pats apatiškai išmėgink, jo vertų. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, Plapao nieko 
jums nekaštpoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžini sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 
žibanti* auksas. Priimk š| dykai "Iimeri- 
nhnų" šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga.. Rašykite 
atvirutę, arba Išpildykite kuponą Šiandien (r 
grižtanci* krosą jus aplnikysite išmėgini
mui dykai Plapao au pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančių informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksinis medallnmi Ryma ir au ' 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo Šio bai
saus užgavirtio. Jeigu jus turite patrukusi 
draugų, pasakykite jam apie Ii didėli pasiū
lymų. . ■

5,000 skaitytojų galės gaut ši išmėginimų 
dykai. AtaiUepimas. yra žįnoma, bus per
viršijantis, Kad netapt apviltu, raiykite 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine.

BIock,2920 SLL(wi8^Io.. _ 
Orkai Iimirinimui Plapao. ir Mr. Stveriu

Knyr* apie Patrūkimu*.
• f

Varda# keeeeeeeea*,eęee'eeeee«e»ea«eee«e«*.

Admaa .......
Grįžtanti kraia athol dykai MRlf. Tlapa*
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H. Keąealy, 
M. D.

padaryti klaidas.
Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini

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

Jo ofisas turi modemiškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 

- trikos; orioną, ozonatorių, elektriką ošcilatorių ir kitokius 
moderniškus įtaisymus. •

• Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus —- 
phylaeogeną, .bakteriną ir Vaksiną.

‘Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrij ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis* 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą. '

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

Ofiso valandos Nedėliomis: ,
& A. M, iki 8 P. W[- 10 A. M. iki 2 P. M.

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
m MtAssneiKni «r-—___ iT.

Į AntTGn durys nuo Gayety Tbe aire, Boston, Msm. 
>1 .
i Netoli Boylston Street
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