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Trne translation filed with the post- 
•» master at Boston, Mass. on May 27, 

1918, as reąuired by the act of October 
6, 1917, *

GAL PASIŪLYS TAIKĄ.

Paryžius, geg. 26. — Dabar 
dažniausia statomas klausimas 
ir labiausia svarstomas, yra 
tas: “Kodėl vokiečiai nepra
deda ofensvvo?”

Vienas- daktaras, kurs yra 
perdėtiniu francūzų armjioj 
šiandie pasakė, jog puikiai nu
statytoji talkininkų artilerija 
labai pasunkino vokiečių’tvar
kymąsi už linijos ir tokiuo bū
du atakos sutrukdomos. "Tal
kininkų artileristai sugebėjo 
gerai veikti ir labai trukdyti 

■ vokiečių prisirengimus.
Kitokie’ spėjimai.

Kiti sako, jog vokiečiai ren
giasi kartu užpulti ir Itailją. 
arba kad neramumai ir keblu
mai Rusijoj sutrukdė juos, ar- 

- ba kad talkininkų lakūnai vi
są bėdą, vokiečiams padaro.

Dar iš kitų šaltinių galima 
dasižinoti apie tai, būk vokie
čių ofensyvo atidėHojnna&*tu: 
ri gilesnių priežasčių. Tarpe 
tokių priežasčių nurodoma ta, 
kad Amerika labai įsisiūbavo, 
ištempė savo pastangas ir iš 
Washingtono pranešta apie di
deles transportacijas kareivių 
ir statvma laivu.» b fc

Talkininkų optimistai labai 
pasekmingą atęitį piešia, ma
tydami didžias Amerikos jė
gas organizuojantis Europoj. 

' Šitie išnaujo padaryti aproba
vimai be abejonės surūpino 
Vokietiją. Iš Šveicarijoj ir Ro
landa jos ir-gi ateina visokių 
gandų. Vokiečių nelaisviai sa
votiškus duoda išaiškinimus, o 
vokiečių-laikraščiai vėl savo 
tiškūs. Tie visi pranešimai 
smulkmenose skiriasi, bet su
tinka viename cėntraliame 
fakte, o tai tame, jog Vokie
tija nupuolusi dvasioj.

v •

Rusiją
jei talkiniukai jos i '•

“pAMDiracr KAINA:

vien* «ykj rt&vitėje..|UW
Beetono ąpielnik^e .. .*4.00 
Užrubežyje metama.., .flSKF : 

’VIenaa inimeria.. k... ..Be.
. '* . ... < ‘ r

Niekas neabejoja apie vokie
čių vadų karinius gabumus. 
Jie neleidžia užd.yką laiko va
kariniame fronte. Bet Vokie
tijoj- nesmagumai taip plačiai 
pasklidę, jog nebūtų didelio 
nuostabumo, jei ji "padarytų 
netikėtą, .šaunų, ir jos žvilg
sniu nuolaidų taikos pasiūliji- 
mą.

FrancūzaS, kurs tokią nuo 
monę išreiškė, taip pasakė:

4 ‘Psichologišku -žvilg.-ni u 
toks pasiūlijimas turėtų Įvyk
ti prieš ofensyvą. Nes jei Vo
kietija pradės -antrą ofensyvą 
ir ves jį iš visų išgalių, tai 
tuomet Amei’ika virs -visąi ki
tokiu- Vokietijos priešininku, 
negu ji- dabar yra. Vokietija 
tuomet bus jos kraujo kalta, 
kaip kad ji šiandie yra talki
ninkų kraujo kalta, Amerį]^ 
/.ms tuomet kariauti ne vien 
už tautų laisvę bendrai imant, 
bet -taip-gi už tūkstančius sa
vo jaunų vyrų, užmuštų.’ tų 
nelabį piktadarių, užpludusių 
civilizuotą pasaulį.”

True translątlon filed with the post- 
master at Boston, Mass. on May 27, 
1918, as reąuiredhy the act of October 
d. 1917. t.
REIKIA GELBĖTI RUSIJĄ.

London, geg. 24. — Dr. Ha- 
rold AVilliam, per visą savo 
gyvenimą tyrinėjęs Rusiją ir 
buvęs Petrograde per keletą 
metų korespondentu laikraščio 
dabar rašo Daily Chroniele 
savo pažvalgas apie tos. šalies 
padėjimą ir ką jis mano,' ką 
reikia daryti. Sako:

“Jei Rusiją liks dabartinia
me padėjime, jei Vokietijos 
valdymas • sutvirtės, tuomet 
•liekno nebus galima • pastoti 
/ ;ki. -"ams kv'ią į Aziją, kur 
ji i;;. au tvirtą pamatą perg’a- 
lei mil i turizmo ant demokratiz
mo. Karė bus pralaimėta, ne
atsižvelgiant į tai, kokios per
galės nebūtų vakariniame fron
te. Rytinė Europa ir Centrali- 
nė Azija bus šaltiniu. Vokieti
jos pasaulinės galybės.

Faktai kaiba patys už save; 
Lietuviškos Brasips -taika su
skaldė Europinę Rusiją. Vo
kiečiai šeimininkauja Finlan- 
dijoj, ‘ Pabaltiko provincijose.

^itas J§xokĄVĮW^ k.aip jįan-. ."Liehw0j^Lenki^j4i>Ukrain«;p
gelis spėja, ir sulaiko vokie
čius nuo. ofensyvo.

-HINDE.NBURG SERGĄS.

Geneva,. ‘geg. 26. ■ 
maršalas von-.Hindenburg, vy-

Jie kontroliuoja Baltikos ir 
Juodąsias jūres. Jų-kariuome
nė viešpatauju Krime ir dasi- 

j varė į rytus iki Rostovo ant-, 
į. Dono. Jų paklusnieji turkai 

kį-ekl- užėmė Batumo, .Karšo ir Ar-

das, guli Strassburgo ligoni
nėj, sergi! karštlige. Taip pra
nešama telegramoj iš to.mies
to. Tose žiniose sakoma, jog 
pasklidęs gandas apie Hinden- 
burgo mirtį neteisingas, bet jo 
stovis esąs kritiškas.'

Karštligė,' kaip pranešama, 
smarkiai platinasi vokiečių 
armijoj.

Pastarose dienose buvo įvai
rių pranešimų apie Hinden- 
burgo mirtį. Kaikurios žinios, 
apie tai rėmėsi vokiečių nelais- 
vių liudijimais.

Baltgudija “neprigulminga 
Jungiama su Lietuva.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on«May 27. 
1918, as requlred by the act of October 
6, 1917.
ĮSISTEIGĖ BALTGUDIJOS 

RESPUBLIKA.
London, geg. 24. — Su Vo

kietijos sutikimu tapo paskel
bta Baltglidijos r respublika. 
Taip praneša korespondenas 
iš Maskvos laikraščiui Ex- 
ęhąnge Telegraph. Telegrama 
datą turėjo gegužio 1*6.

Susidarė ^koalicijinė valdžia. 
Taip telegramoj dadėdama. 
Eina derybos kaslink sąryšio 
Lietuvos ir Baltgudijos^su tuo 
supratimu, jog sudarys atski
rą valstybę po Vokietijos mili- 
t-are protekcija.

logiškai? Praktiškai imant 
yra tai Lietuva, bet Lietuva’, 
kaipo‘Šalis nusidriekusi į Rusi
ją su sunkiai nulemiančiais ru- 
bežiais; gi baltgudžiai, kaipo 
viena-trijų rusų tautos šaka — 
didgudžiai, mažrusiai ir ’balt- 
gudžiai — yra tikrai pasakius 
sulietuvinti rusai..

KAIP SUPRANTA BALT- 
GUDŽIUŠ.

Pereitą sukatą Bostono Tran- 
seript šitaip atsiliepė apie 
Balt g ūdiją:

“Naujausios žinios iš Rusi 
jos praneša apie sudarymą ten 
naujos, respublikos, 
dinsis Balt gildija. 
Baltgudija geografiškai ir

“NORI” BŪTI PO VOKIE- 
’ ČIAIS. .

. Zuerįch, geg. 25; —- Vokieti
ja praūęšė ’ Rusijos bolševikų 
valdžiai, kad žmonės Livoni
jos, Estonijos ir salos Oesel 
norį dėtis su Vokietiją ir atsi
mesti nuo Rusijos. Apie tai 
gauta žinios iš vokiškų šaltir 
nių. Dar prie to sužinota, jog 
Vokietija kontroliuos geležin
kelius buvusioj Rusijos Lenki
joj- '
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LAUKIAMA OFENSYVO.

London, geg. 24. — “Mes 
esame išvakarėse didžios vo-j 
kiečių atakos’,’ pasakė šian
die n p reni ie ras Lloyd George 
prakalboj Edinburge. 3

daliame privinėijas užkaukązy- 
I je. Mažoji gruzinų ir armėnų 
respublika apsupta priešų. 
Kaukazo tatarai, matyt vokie
čiu ir turku sukursivti, ir su- k. v * <•

organizuoti, darė smarkias pa
stangas- bandė pertraukti ko
munikacijos liniją Baku ir pa
lei Kaspijaus pakrantes, žiba
lo provincijose. Erzerumo ar
mėnai išnaujo yra žiauriose 
turku rankose ir turkai veržia- v
si Persijon-. Vokiečiai atsida
ro kelią į Centralinę Aziją iki 
Afganistamo rubežių, iki Indi
jos sienų.

Toliau, Vokietija neva susi
taikė su Rusija. Vokietijos am- 

•basadorius su savo štabu sėdi 
Mhsk^ oj. Vokiečiams atdaras 
kelias ramiai evržtis link Vol
gos ir Siberijos.

Sulaužė sutartį.
Ta> tiesa, kad vokiečiai ne

kartą ir be ceremonijų sulaužė 
sutartisj Lietuvių Brastoj pa
darytas ir bolševikai bandė 
šiek tiek priešintis. Bolševi
kai pakrikdę ir demobilizavę 
regulcrę armiją, negalėtų, jei 
ir norėti! priešintis’ smulkiems, 
bet organizuotiems ir discipli
nuotiems ~ vokiečių būriams. 
Vokiečiams kelias atdaras. Jie t
gali imti, ką nori. Teisybė 
jie sutinka keblumų ir pavojų. 
Anarchija, kurią jie-sėjo, i- 
dant pakrikdyti Rusiją, dabar 
yra kliūtimi jų pastangoms. 
Jie mažai tegali gauti grūęįų iš 
sugriautos ir nerimaujančios 
Ukrainos.. Prieš akis jiems sto
vi desėtkai labai keblių socija- 
lių ir' tautinių -klausimų; jų 
rankos pilnos; jų galvos už
kiltos. Bet tas nepamaino 
fakto, kad jei talkininkai duos 
jiems laiko, tai jie pergalėsyi- 
sas kliūtis, sudrūtys savo po
zicijas ir įsteigs despotizmą ly
tinėj Europoj. •

Stambiausia būtų klaida ma
nyti, kad talkininkai ką
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mėtų pripažindami bolševikų 
valdžią. Jei jis mylite laisvę, 
tai, kaip jūs .galite atleisti to
kias piktadarybes, kurias jie 
prieš laisvę papilde ir remti ty
rom ją daug aržesnę, ^egu ca
ro?.................... į

Kas. turi būti daroma, yra 
tai tas, kad vieįlfimo centras 
turi būti Rusijos teritorija. Y- 
ra šimtai tūkstančių rusų, ku
rie myli savo |a}į. kurie giliai 
atjaučia Rusijos puolimą .ir gė
dą ir kurie trokšta progos pra
dėti atstatyti valstybę. Jie gal
voja, daro pienus, nuliūdę ir 
išvargę miesteliuose.'. Jų ran
kos surištos; jie gali tik šnab
ždomis kalbėti. Jų veiklesnie
ji draugai dar tebtęsia nely
gią kovą netvarkos jurėj. Alek
se jevo . mažas ■ būrys kazokų 
Stepuose; Sėinionovo jėgos 
rytinėj Siberifoj, maži būriai 
beviltiškai ko^ojū už laisvę. 
Kirgizų . Stepuose arba ant 
Kaukazo.’ Dar kiti nulenkė 
galvą, nuduoda pasidavę ir 
laukia.-
J-'e glaustus prie talkininkų.. 

'"‘Viši Tie zifrŽ^ėš- eiupsu'tal-' 
kininkais, jei jie pasirodytų 
ten, o jei talkininkai ten ne
nueis, tai ten bus vokiečiai ir 
rusų patrijotai,- netekę -vilties, 
sutiks įvykinti tvarką su vo.- 
kiečių pagelba, negu matyti sa
vo šalį skęstant netvarkoj, jos 
gyventojus badu mirštant, ma
rą platinanties ir visokioms li
goms skirstant civilizacijos 
griuvėsiuose. Rusija bus po vo-» 
kiečių jungu. Dabar yra mums" 
didelė proga ir'didelė pareiga.

Talkininkų įsimaišymas yra 
būtinai reikalingas.

--------- G---------

Lloyd George, Anglijos pre-_ 
mieras, pasakė, jog nesą abe
jonės, kad Airijoj dabar buvo 
rengiamas lidelis sukilimas 
prieš Angliją. • .

’T

^TĖMYKITĘ,

. Seredoje, birželio 5 d. 1918 
m. visi vyrai (išimant karei
vius ir jūreivius Suv. Valst. ar
mijos), kuriems sukako 21 me
tai nuo birželio 5 d. 1917 m. 
yra reikalaujami valstybės tei
sių ateiti ir užsiregistruoti į 
Local Exemption Board, kurio 
apimamose ribose yra gyvena
mas jų namas.

Atsitildme jeigu jis yra išva
žiavęs iš namų gana toli ir ne
gali asmeniniai ateiti, tuomet 
jis gali užsiregistruoti kiek- 
\ iėname Local Board, ir laiko 
dar turimą gana daug ligi bir
želio 5 d,,.,1918 m., kadi-atsiųs
ti laiške ligi 5 d. birželio užsi
registravimo kortelę į savo Lo_- 
cal-Board.

Jeigu nežinotų savo Local 
Board adreso, jis gali sužinoti 
jį užklausiant Majoro savo 
miesto, arba savo miesto derk 
(raštininko).

•Neužsiregistravusieji bus su
imami įr labai smarkiai bau
džiami.

New Yorke pražuvo prez. 
AVilsono proklemacija, kurią 
jis paskyrė Raudonojo Kry
žiaus Savaitę. Ji turėjo būti 
išleistą, ant lięįtacįjos pąpedė- 
IIo vakare ir tikėtasi už ją gau
ti Raudonam jam Kiyžiui $50.- 
000.

GELEŽINKELININKAI

GAUS $300.000.000.

Washington, geg. 26. Suv.
Valstijų geležinkelių direkto
rius paskelbė, jog geležinkelių 
darbininkams nuo ateinančios 
sukatės algos tampa pakeltos. 
Be to snlyg naujai nustatytų 
algų bus išmokėta algos nuo 
sausio l d. tai yra darbinin
kams bus damokėtas skirtu
mas.

. Iš to pakėlimo algų pasinau
dos apie 2.000.000 žmonių. Da
bar darbininkai gaus ant $300.- 
000.00,0 daugiau, *negu ligšiol. 
Kaipo užsilikusios algos btis 
grynais damoketa kiekvienam 
nuo $100 iki $200. .

Taip-gi pripažinta 8 vai. dar
bo diena. Bet kadangi karės 

’ laikas, tai sunku tą išlaikyti 
iv darbininkai turės dirbti virš 
laiko.

Moterims ir negrams bus ly
gi a}ga su kitais darbininkais 
už lygų darbą.

Kanados parlamentas tapo 
paleistas general - gubernato
riaus įsakymu. .Sesijas laikė 
nuo kovo 18.

i

NELAIMĖ.

Anglijos uostas, geg. 24. — 
P. & O. laivas Moklavia, tapo 
sutorpėduotas vakar iš ryto. 
Tas “laivas vežė Amerikos ka? 
reivius. Spėjama ‘ jurininkai 
išsigelbėjo, bet trūksta 56 A- 
merikos kareivių ir turbūt jie 
žuvo ištikus ekspliozijai.

PIENAS TURĖS ATPIGTI. .

Washington, geg. 25 — Val
dininkai maisto administraci
jos susekė, jog mažiausia pu
sė vaikų šioje šalyje negauna 
užtektinai pieno dėlto, kad pie
nas baisiai pabrango. Todėl 
turbūt valdžia griebsis aštrių . 
priemonių nupgimfi pieną, jei 
patyg. pienininkai pirma nenu- 
pigys.

Prz.e IVilson pasirašė po bi- 
lium įvedančiu prohibiciją 
Hawaii salose.

Texas vasltijoj jau prasidė
jo žieminių kviečių plovimas.

Gegužio 24 d. buvo trijų me
tų sukaktuvės nuo Italijos sto
jimo karėn.

Vedimui agitacijos prieš 
konskripciją Airijoj surinkta 
$1.000.000. Tokios sumos po
litiškiems reikalajns niekuomet 
Airijoj nebuvo „sudėta.

I

Rockefellerio fondas Raūdo- 
namjam Kryžiui aukojo $3.- 
000:000. : -•/•

BOLŠEVIKŲ MISIJA 
ŠVEICARIJOJ.

Geneva,''geg. 2'4. — Šveica
rijos valdžia įsileido bolševikų 
misiją su M. Bersine (?) lie
tuviu, priešakyje, su išlyga, 
kad jie nekels nętvarkbs. Ka
dangi Šveicarija nepripažinus 
bolševikų valdžios, tai misija 
nėra oficialiai pripažinta.

**

Koelno Vplkszeitung skel
bia, jog kardinolas von Ilart- 
mann prašė popiežiaus, kad 
Šventasis Tėvas prašytų talki
ninku • nedaryti atakų 
Dievo Kūno dienoj.

\ r

Gegužio 16 d. Rusijos
viltų premjeras Centralio Pil
domojo Komiteto susirinkime 
perskaitė Vokietijos valdžios

iš -oro

bolše--

PIRMAS MILŽINIŠKAS

KONCERTAS
Rengiamas

ŠV. CECILIJOS CHORO
Šv. Pranciškaus parapijos 

po vadovyste
,P-no Antano Grigoraičio... 

NE DĖL 1.0 J, •
2 dieną Birželio (June) 1918 .

7 vai. vakare. 
MIESTO SVETAINĖJ, 

(Citv H a 11) 
Common and Appleton Str., 

LAWRENCE, MASS.
Dalyvaus sekanti chorai:
1. Vietos Šv. Cecilijos choras — 

Lawrence, Mass.
2. -šv. Jurgio Choras — Haver- 

hill, Mass.
3. šv. Juozapo choras — Lowell, 

Mass.
,4. N. P. P..ŠVČ. Choras — Cam-- 

. . bridge, Mass.

Per SųyZValštijąs važiuoja 

 

Anglijos valdžios mišįja į Ja-| 
poniją. '

I

Šią savąit^prėz.- ’VVilson.pŲ-1 
ims audiencijon Amerikos ai
rių .delegaciją iš 12 asmenų. 
Svarstys apie Airijos pat-apsi- 
sprendimą.

Birželio. 1 d. Anglija tutės 
išmokėti nuošimčiais $250.000.- 
000 ant bondsų.

. Syracuse, N. Y. — Susikūlė 
du strytkariu ir .vienas žmogus 
tapo užmuštas, o 50 sužeista.

9

Paryžiaus gubernatorius pri
ėmė Amerikos karinės eskad
ros pasisiūlijimą ginti Paryžių 
nuo priešininko 
užpuolimo.
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pasižadėjimą nelįsti 
Rusiją ir-laikytis 
Brastos sutarties.

giliau j 
Lietuvių

P-lčM. Raipaitė.

Centraįes Valstybės sutiko^ 
kad Krimo valdžios galva bū
tų mahometonas.

Bolševikų valdžia protesta
vo prieš vokiečius už galabi- 
jimą, areštavimą ir deportaci
ją latvių “draugų” Rygoj ir 
abelnai Latvijoj.

Arizonos valstijos legislatu- 
ra perleido bilių, kuriuo reika
laujama įvesti prohibiciją vi
sose Suv. Valstijose.

METINIS

BALIUS!

P-nas A. .Grigoraitis,
La\vrence'o vargonininkas.

APART- ŠIŲ’ CHORŲ BUS 
ĮŽYMIŲ SOLISČIŲ.

. Dainuos žvaliausi solistė Nv

. Anglijoje p. M. Raipaitė iš 
A.Iontello, Mass. -

DALYVAUS KONCERTE 
VIRŠ 200 GIESMININKŲ,

Koncerto programas susi
dės iš dailiausių ir naujausiu 
tautiškų dainų.

Tiek daug giedorių suvieny
ki i viena chorą Laivrenee’o ir

epielinkės lietuviai dar nėra matę nei girdėję.
Tad visi pasinaudokime Jlin nepaprasta proga ir pribūkime

i minėta koncertu ’kuoskaitlingiausiai.
ĮŽANGA: 25/35, 50 ir 75 centai.

KOMITETAS.
ĮŽANGA: 25, 35,

Rengia t
- ŠV. Jurgio DR-JA

Gegužio-May 30 d,? 1918
L i e t u v i ų S v e t a i n ė j e
26 Lincoln St., Brigliton,‘Mass.

Prasidės nuo 2:30 vai. po pie
tų ir trauksis iki 11:30 vai. 
nakties.

Tai-gi draugai. ir drauges 
kviečiame visus atsilankyti, 
nes yra užkviesti geri muzikan
tai, kurie griežš visokius Šo
kius, kaip tai: lietuviškus ir 
angliškus. ’

Muzikantai vra iš garsaus 
miesto Kauno, Kaip girdėjo
me jie paspruko nuo kaizerio.

Tai-gi kviečiame visus, kaip 
vietinius, taip ir iš apielinkių..

Bus skanių gėrimų ir užkan
džių iki sočiai.

Į ž a n,g a : porai 50c.; mo
terims 25. geniai.
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NEDARYKIT SAU BĖDOS 
IR LIETUVIAMS 

GĖDOS.

Nemažai socijalistų sukurs^ 
tytų jauni} vyrų nestojo į ka
riuomenę ir slapstosi. Dabar 
eina naujas ėmimas ir girdisi, 
tai šen, tai ten šaukiamas vy
rukas nestojo, o kur tai pabė
go.

Šitokiu būdu elgiantis vyras 
sau būdos daro, o lietuviams 
gėdą užtraukia. Juk, kur toks 
vaikinas gali išsislapstyti. Vė
liau ar ankščiau jis taps pa
gautas ir nubaustas. Tas atsi
lieps per visų gyvenimą.

Reikia žinoti, jog Suvieny
tos Valstijos vis labiau įsisiū
buoja savo kariniuose yeiki- 
muose. Taip reikia jom dary
ti, nes priešininkas dar stip
rus ir didelių jėgų reikės, kad 
jį pergalėti. Todėl vis stipre
snė disciplina ineina, vis smar
kiau baudžiami visokie “slac- 
keriai”. Ant jų medžioklė di
dinasi.

Toliau mes privalome atsi
minti, kad gyvename laisvoje 
demokratiškoje šalyje. Čia val
džia yra žmonių nustatyta. To
dėl jokios kalbos apie pasi
priešinimą jai negali būti: Vi
si tos valdžios įtsatymus turi
me pildyti ir jos parėdymų 
klausyti. Nebuvo dyvų, jei sta- 
tydavomės prieš caro valdžią, 
jei bėgome nuo tarnavimo jai. 
Bet čia kas kita. Čia reikia 
klausyti.
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PASTABĖLĖS.

“Vien. Liet.” rašė, jog soci
jalistams daugiau rūpi 6 vai. 
darbo diena, negu tautų liki
mas. Nagi tegu to laikraščio 
redaktorius atsimena Rusiją.' 
Biskį pagalvojęs apie veikimus 
raudoniausiųjų socijalistų, ar 
galės pasakyti, kad tai 6 vai. 
darbo diena jiems labiausia rū
pėjo.

“Naujienos” purškia ant 
“Tėvynės,” kam ji pritaria 

- ;«£liięagos tautininkų sumany
mam dienraščiui.' Jos turi ra
cijų. Kiekvienas žingsnis .link 
įkūnijimo minėto dienraščio 
didina “Naujienų” kinkų dre
bėjimų. ,

J* “ 1

Chicagos Lietuvių socijalistų 
sovieto vice-pirm. Jurgelionis 
pasakęs New York Times’o ko
respondentui, būk ‘ dabartiniai 
Vokietijos reikalavimai, pri
mesti mūsų šaliai, yra. Lietu- 

. vos klerikalų sankalbio . vai
sium.’ Bet Vokietija primetė 
savo sąlygas ir bolševikams ir 
Rumunijai ir Finlandijai. Tai 
mat net ir bolševikai yra virtę, 
klerikalais.

“Naujienos” rašo, kad Ser
bija, būdama negeresniame pa
dėjime už Lietuvų, d atmetė 
vokiečių taikos derybas. Bet 
“Naujienos” privalo žinoti, 
jog Rusijos padėjimas kur-kas 
buvo geresnis už Serbijos 
Rumunijos, o vis-gi bolševikai 
taikėsi ant baisių išlygų.

Ponas Grigaitis su savo 
pliurze ketina padaryti ekskur
sijų į federalę valdžių. Laimin
gos keliones.
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no žymiausių Amerikos socija
listų straipsnis. Ten sakoma, 
kad ir lietuviai reikaaluja ne- 
prigulmybės. Amerikos lietu
vių socijalistai privalo subrus- 
fi.ii užprotestuoti prieš tų už- 
reiškimų ir nors čionykčius 
svetimtaučius šocijalįstus pa
informuoti, jog lietuviai soci
jalistai priešingi savo tautos 
neprigulmybei.

“Vien. Liet.” skaito Jurge
li un į menševiku. Ji klysta. 
Ar ji neatsimena, jog tasai 
žmogus Cliicagoj laike Bach- 
mętievo atsilankymo išrėžė 
bolševikiškų spyČių ir džiaugė
si, jog pastatė ambasadorių į 
nesmagų padėjimų. O po visų 
prakalbų Chicagos žydeliai 
sveikino Jurgelionį ir sakė, 
kad jis nė tik savo pakraipa 
bolševikas, bet tokiu yra ir iš 
liemens.

“Amerikos Liet.” rašo: “vie
ni dėl asmeniški} išrokavimų, 
kiti iš neišmanymo, pagelbėjo 
Lietuvai.nukalti naujus pan
čius.” Gaila, kad to laikraš
čio redaktorius neliko Lietu
voj, nes jis turėdamas išmany
mo, ir neturėdamas asmeniškų 
išrokavimų/ dabar, nusismaili- 
nęs baslį, jbūtų išbadęs Lietu
voje vokiečius ir padaręs jų ne- 
prigul minga.

Socijalistai, agituodami už 
savo Laisvės Fondą, privalo 
išduoti atskaitas iš revoliuci- 
jiniais laikais surinktų aukų. 
Dabar geresnį pasisekimų tu
rėtų.

MOTERŲ STOVIS 
POLITIKOJE.

Kadangi moters ir merginos 
vis ima didesnį ir didesnį dia- 
lyvumų viešame gyvenime, tad 
yra sulyginamai reikalinga, 
sako Jaunųjų Moterų Krikščio
niškoji Asocijacija (Young 
Women’s Christian Associa- 
tion), kad jos ir daugiau suži
notų apie pilietystės tiesas. Y- 
patingai moters, svetimtautės, 
labai žingeidauja kaip galima 
pastoti pilietėmis su arba be 
vyro pagelbos, ir koks po tam 
bus jų stovis, kaipo ypatų.

Pagal Suvienytų Valstijų 
tiesas, tai tik dvi kliasės žmo
nių tegali, tapti šios šalies ūkė- 
sais, t. y. laisvi baltieji ir afri- 
koniškos kilmės žmonės. Šioji 
provizija išskiria geltonųjų ra
sę. ‘

Apart, tų faktų moters nori 
žinoti, kaip tiesos ant jų atsi
lieps ypatiškai. Abelnai pilie-* 
tys.tė* remiasi tuomi ar moteris 
yra vedusi, ar ne. Jeigu ve
dusi, tai ji naudojasi savo vy
ro pilietyste. Gi nevedusi mo
teris turi tų- pilietystę, su ku- 
ria arba pagal kurių ji užgimė, 
t. y- jeigu jos tėvai arba globė
jai tų pilietystę nepermainė 
pirma, negu jai suėjo dvide- 
šimts-pirmas metas amžiaus.

Paprastai dvidešimts-vienų
ir metų mergina jau moka pro

tauti. Tiesos su tuomi sutin
ka, nes mergina sulaukusi dvi
dešimts vienus metus turi ly
gias tiesas su vyrais, t. y. gali 
atmainyti savo pilietystę, jeigu 
ji yra ateivė. Ji'gali natura- 
lizuotis savo vardu ir iš savo 
valios, jeigu ji gali išpildyti 
sekančius reikalavimus;

būti išbuvusi A-

-— ......   r
, ‘ mėrikoje nemažiau^ pesi- 

A kių metų irMehus jnetue

gyvfena. V-";
/Ž. 'ĮkirLihokėti angliškai kal

bėti ir pasifašytr  savo var- 
. r *d ų. ■

• 3, Rrmtaiytį prirodymas -Sfr. 
yę charaktepaus bei pasi- 

.. vedimo.*.’ .
4 Darodyti, kad ji supranta 

mūsų, valdžios principus.
5. Turi liuosnoringai sudėti 

prięiekų.
Tiek apie nevedusias- mote

ris ir merginąs. Vienok reL 
kia atsiminti, kad mes jūrime* 
tūkstančius mąstančių moterų, 
kurios, yra jau vedusios^ kuo
met jos pradeda žingeidauti a- 
pie politikų; jos ir-gi nori ži
noti kur jos stovi, kaip jau bu
vo minėta, tai vedusios mo
teries pilietyste yra tokia pat, 
kaip jos vyro. Kuomet mote
ris apsiveda, tai ji nustoja sa
vo ir priima vyro pilietystę; 
jeigu vy,ras permaino savo pi
lietystę po apsivedinfui, tada 
ir moteries pilietyste persimai
no. Jeigu ji yra pilietė ir apsi- 
.veda su svetimtaučiu, tai ji, 
automatiškai, nustoja savo pi- 
lietystės, be jokios kitos prie
žasties, kaip vien delei apsiv.e- 
dimo! Jei ji yra svetimtautė 
ir apsiveda su piliečiu, tuomet 
i1’ ji įgyja pilietybės tiesas. 
Svetimtautė, apsivėdus su sve
timtaučiu, kurs vėliau pasto
ja piliečiu, pasilieka Suvienyti} 
Valstijų pilietė nuo tos dienos 
arba momento kada jos vyras 
tapo piliečiu.
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-REIKIA TAUPYTI.

‘ Sekretorius McAdoo štai kų 
pasakė: 5

Yra pamatiniu daiktu tas, 
kad Amerikos žmonės čėdytų 
ir taupytų, idant prigelbėti 
valdžiai pinigais, kurie būti
nai Teikalingi, karės vedimui ir 
idant daugiau liktų reikmenų 
ir darbininkų, reikalingų ga
minimui mūsų pačių, karinėms 
jėgoms ir karinėms jėgoms tų 
tautų, kurios su mumis išvien 
kariauja.- ’ Geriausias būdas tų 
tikslų atsiekti yra tai tas, kad; 
kiekvienas pasiryžtų čėdyti ir 
taupyti ir pirkti pasiskirtu lai
ku paskirtų skaičių Karės Tau
pymo Stampių (War Savings 
Stamps). Tuo būdu bus aiškus 
prirodymas, tavo praktikavimo 
karinio taupymo.

Idant tų pasiekti, tai po va
dovyste Iždo Departamento 
bus vedama kampanija už pa
sižadėjimus. Kampanija baig
sis birželio 28 dienų, kuomet 
visos Amerikos gyventojai bus 
paprašyti pristoti prie to prog
ramų.

Įvarei einant atsiranda nuo
latiniai ir pasididinanti pasi
aukojimo reikalavimai. Mes 
siunčiame savo jaunus vyrus, 
reprezentuoti mus« mūšių lau
kuose svetimose šalyse, kur jie 
turi aukuoti ne tik asvo asme
ninį patogumų ir medžiaginius 
interesus, bet taip-gi savo gy
vastis. Todėl priderančiu da
lyku yra, kad Amerikos gy
ventojai, kurie turi giliukį lik
ti saugume ir patogiuose na
muose, laikyti sau už pareigų 
paremti savo narsius vyrus ir 
tvirtai pasižadėdami taupyti ir 
čėdyti, idant mūsų šaunūs ka
reiviai ir jurininkai turėtų 
maisto ir .drabužių, ginklų , ir 
amunicijos, be ko jiė negali ka
riauti.

Idant toji kampanija būtų 
kuopasekmingiausia, tai aš la
bai kviėčiti visokias organiza
cijas ir įstaigas šioje šalyje 
veikti išvien. Šios šalies gy
ventojai savo intekme ir veik
iu parėmimu gali tų darbų 

smarkiai pastūmėti pirmyn. Y- 
ra geistina, kad visų gyvento
jų atyda būtų atkreipta į tai, 
kad žmonės turi laikyti už pa
reigų. remti valdžių jos karės 
laimėjime. Tam reikalui bir
želio 28, 1918 yra skiriama, 
kaipo National War Savings 
Day. .

Aš viliuosi, jog Amerikos 
gyventojai tinkamai prisirengs 
prie birželio 28 dienos ir .sudės 
pasižadėjimus taupyti. Tuo bū
du jie pasirodys darbais, kad 
pasiaukavę savo Šaliai ir rems 
jų iki bus laimėta karė.

* it « ’ * -

*Kaįt patirti mūsų slįupfar- 
rių skurdų visuomenei* nerei
kė jo jokio x tįrinejimb daryti, 
Šliuptarniai pįtys.sąvo .skurdų 
pagarsina, kišdamiesi ar ge
riau sakant bandydami kišties 
į Lietuvos reikalus'šio mūsų 
tąūtsu svarbiu mordųfttu, ; <

Uau girdėjome jų “first ir 
second call!” Ir visur vieno
das aimanavimas, kad nei žmo
nių jųjų tarpe nėra, nei lėšų. 
Skurdas’-aplinkui nepaisant to, 
kad jųjų tautinę taryba ir pa
siskelbė, jog “nežiūrint vasa
ros žilumų laikys savu posė
džius kiekvienų antradienį.”, 

Prisimina man apsakymė
liai apie beždžionę, kuri pa
mėgdžiodama žmones—darbi
ninkus, taip-gi ėmėsi darbo, 
triūsėjo, prakaitavo vartalio
dama kaladę siu ir "ten. Ir 
žmonių vistięk pagyrimij ne
susilaukė kad ir daug savo 
prakaito be vasaros šilumos 
išliejo. • . ,

Atrodo, kad ir mūsų šliup- 
tarniai ne toli to likimo. Mū
sų visuomenė jau tiek paaugo 
ir susiprato, kad moką atskir
ti pozityyį darbų.nuo destruk- 
tyvio, mato kur kas kų stato 
ir kur kas kų ardo, kokių des
trukcijų varo.

Juk nebe nuo šiandien vi
siems kaip saulė aišku, kad kas 
gero ir naudingo nuveikta Lie
tuvai ir lietuvių tautai šio mū
sų tarpolaikio verpetuose, tai 
nuveikta kaip tik ne^šliuptar- 
nių, bet katalikiškos visuome
nės, krikščionių demokratų 
kąįpf kiti sako, arba 11 kadetų ’ ’ 
— kaip juos visus vadina p. 
Račkauskas. Visas pozityvis 
darbas atliktas po šiai dienai 
ir toliaus varomas, tapo atlik
tas ir toliaus voromas, auko
mis, pasišventimu ir darbštu
mu lietuviij katalikų, jų orga7 
nizacijų’, ji) tarybų ir jvi fon
dų! *

Šliūptarnim ir taip vadina- 
.mieji mūši} socijalistai tiek to 
darbo Lietuvai nuveikė, kiek 
jie prie katalikų kabinėjos, 
kiek jie juos trukdė, kiek juos 
pas savuosius ir svetimuosius 
šmeižė, kiek jų organizacijas 
krikdyti stengėsi, ir kiek patys 
kų nors veikti bandė ir teban
dė!. . Tokiems “tėvynai
niams,” kuriems protui mig
ruoti reikia visokių “gązinių 
miterių” atrodo, kad šliuptar- 
nių veikimas nepaprastai daug 
ko gero nuveikęs, gi žmo
nėms paprasto sveiko pro
to visai kitaip atrodo, nes ki
taip ir esama. Juk ir šiuo 
momentu, kuomet kaip tik su
tarties reikia ir kuo daugiaus 
jos reikia bent tam, kad ne 
kliudyti tų, kurie dirba, jei pa
čiam darbas nesiseka, šliuptar- 
niai vienu susirūpinę, būtent: 
kaip sumažinti katalikams tų 
smarkumų, su kurio jie vei
kia, kaip sukurstyti prieš juos 
minias, kaip atimti jiems pasi
tikėjimų ir tt. Vieni tų šliup- 
tarnių džiaugiasi, kad net ir 
mūsų “socijalistai” kelia neva 
protestus už * Lietuvos nepri- 
gulmybę, gi tie jų protestai tai
komi kaip tik apšmeižti Ame
rikonų akyse katalikus, kurių 
vien dėkai visus pasaulis ėmė 
kalbėti apie Lietuvos neprigul-* 
mybę, Šie šliuptarniai sma
giai glosto tuos mūsų “socija- 
listus” delei Lietuvos nepri- 
gulmybės protestų apsimesda
mi nenumanais to, kad tie jųjų 
talkininkai kaip tik varosi, i- 
dant šmeižti Amerikos visuo
menės akyse katalikų žygius, 
padarytus ir toliaus daromus- 
Lietuvos neprigulmybės lin- 
kon. Apgaviko šipsu šipsosi 
šliuptarniai iš džiaugsmo, jog 
turi talkininkus katalikijos 
veikimų trukdyti, kad ir eina 
tas veikimas Lietuvos naudai!

Kiti vėl šliuptarniai iš “Tė
vynės,” dvasia ir kūnu “socir 
jalistams” artimesni, ištisas 
špaltas rašo apie “mūsų “dip
lomatų” pragaištingus žy
gius.” p. Račkauskas, negalė
damas tuose žygiuose “nieko 
kol-kas įžiūrėti ir išsiaiš
kinti,” pakepa savo skai-

* I ■ •
*-j ; I _ •<*tytojams jokį blynį. viso-1 SILPNUOLIS PAT&

taU spėlioji!)^-.B-sumo, ,ku* p0 druT&OLIU. 
nų pasitaiko matyti vien , . "
galvose exklerikųr apleidusių Indijoj gyvena stipriausias 
sęnrinųpjųsu žv^nešio ;(ųko J pųsaulėje įįogus. . Savo spe- 
Hto) ; mokslui' . Nieko neturėk kas jis išrodė prieš Indijos ir 
tumemr jei tos.p. 'Račkausko Į Europos publikas. Indijoj jis 

r zaunos . būtų ‘ ‘konfidenciją- Į rokuojamas vyriausiupju. tau
tės, paleistos t s> siaurame jo. tos didvyriu.
Rr&ugučių - tarpe, gi nūnai jo Į Jo vardas Ram Murti Naidu. 
žaunas pasklydo į mūsų visūo- Jis yra 5 pėdų ir pūsseptinto 
menę, tad jų jų* negalima pa-1 colio augščio. Sveria 210 sva- 
leisįi pro ausis; i Kaip papras- rip Natūraliame stovyje krū- 

‘tai kitose žailnosę taip lygiai tinę turi 48 colius, išpūsta de- 
ir4 p. Račkausko zaunose nieko vynįais coliais daugiau. Be 
rimto, nėra. Visų tų zaunų atilsio’ gali plaukti 2 valandi, 
blynų p. Račkauskas pakepė o bėgti be sustojimo gali 12 
matyt vien tam, kad pridengti mylių. *
savo* vįsų šliuptarnių skurdą, Vien savo pečių pakėlimu jis 
ir tų sumanė atlikti jam gan pertraukia geležinius grandi- 
priprastu ir lengvu būdu, leis- nius.
damas į žmonės insinuacijas Dar išdaro šitokių štukų. 
prieš katalikus ir skleisdamas Atsigula augštiėninkas. Užde- 
nepasitikėjimų katalikų veikė- dama lenta ant krutinės ir pil- 
jais Čionai Amerikoje. . Tad vo. Ant lentos užeiną dramb- 
jis “diplomatiškai”xir dilgina lys,- sveriąs keturias tonas, 
žmonėms jausmus, kad girdi Keletą minutų dramblys pasi- 
‘ ‘ Gabrys su akolitais kunigais supa ir nueina, o Naidu pašo- 
pakepa Lietuvai blynų ka- ka nuo žemės it nieko nebūtų 
railų, “kad jie giauriai pasi- buvę atsitikę.
juokia iš Amerikiečių idealų,” Naid-u parodo savo spėkų su- 
ir kad tokie užlaikomi ameri-1 turėdamas automobilių. .Suiai- 
kiečių 
Tautos 
Tautos 
rybių” 
Tautos 
sveikatos.
detališkos atskaitos apie tas|čiui ant krutinės 
visas “biaurybes... ” ‘

Yra žmonių, kurie, netarė- f ^as sėdo automobiliun ir pa
dam! savo “lėšų,” mėgsta jų- Drūtuolis leido patrauk-
jų ieškoti svetimose kišenėse, ^i save keletą pėdų. Bet tas tik 
P. Račkauskas labai mėgsta Įgelto buvo, kad ištirti virvės 
Tautos Fondo lėšas ir kitas ka- drūtumų. ■ 
talikų įstaigas. Esu tikras, Tuomet ]is sustojo ir kartu 
kad jis tų daro ne šau ko ieš- automobilius. Automobiliaus 
kodamas’; neturiu jokios tie- tekiniai sbkosi su baisiu grei- 
sos kitokios, būti nuomonės. bet pats automobilius
Tad reikia manyti, kad jo ki- nepavažiavo nei colio pirmyn, 
šimasis į svetimus dalykus ei- go jįs vairo,
na iš “augštesnių motivų.” 
Vienas iš tų tai pas p. Rač- Ne vienas.'be abejonės spėja, 
kauskų priprastas — iš pažan- \a4 t°ks milžinas nieko dau
gumo šmeižti katalikus, antra giau nevalgo, kaip kiaulienų, 
_ tai jau gyvas reikalas:— jautienų, paukštienų ir kiauši-' 
tais šmeižtais dengti savo |nius-.tuzinais. Po teisybei Nai- 
skurdų, o jis taip aiškus ir Į niekuomet nevalgo jokios 
toks didelis, kad turbūt ir pats masos> nei žuvie.s, net nei kiau- 
p. Račkauskas ir visi kiti bent Jls V™ vegetarijonas.
be gazo miterių mieruojamų 
galvų supranta ir mato.

Baigiant apie “mūsų 
lomatu” pragaištingus žy
gius” galima patėmyti “ Tė-1 valgį, jis valgo 10^ vai. iš ryto, 
vynės” “diplomatams,” . 7 Z 7

r* .*

pinigais, renkamais, ko 12-cylindef'. automobilių. 
Fondo — vadinasi ir Vienas anglas ėjo su Naidu lai- 

Fondas arti tų “biau-1 žybosna, Naidu turėjo suturė- 
ir tt. ir tt. ir kad tam ti anglo automobilių.'
JFondui “neišeitų ant Tai Naidu priėmė pasiūliji- 

jei pareikalauti Į mų. Virvė buvo užrišta sylin- 
ir pririšta 

prie automobilio. Tuomet an-

. Jis yra vegetarijonas.
Ryte Naidu išsigeria gėrale 

padaryto iš migdolų, cukraus 
“dip- Hr kitokiij skųskonių ir šalto 

” : vandens. Savo sVarbiausįjį

kad Suvalgo tuomet čvertį svaro 
tų “pragaištingų žygių” ga- Įvirtų ryžių, įvairių daržovių 
lastoks, kad Lietuvos nepri- ir’ žirnių arba kitokios sriu- 
gulmybė iš vienų vokiečių ran-
kų pasprūdo, ir “konfidencia- , Sviesto vartoja prie visų val- 
lis ’ ’ vokiečių Lietuvos klausi- Niekuomet negeria ar-
mas pasidarė pasauliniu klau- būtos, nei kavos. Nevartoja 
simu, kurį šiandien jau paėmė niekuomet nei lašo , svaigalų, 
į savo globų Ameriką su savo. Apsčiai geria tyro vandens. 4 
bendrais! Tad ir Tautos Fon- val* vak. jis valgo pudingo, sū
do pinigai Lietuvos sveikatai paisyto iš medaus, Smetonos, 
eina!.. Tiesa, gal dėl to džio- sviesto ir cukraus. Prie pudin- 
va serga p. Račkausko abazo vartoja gėrimo, padirbto iš 
Fondas, bet jau ir p. Račkau- Pi*™, migdolų, cukraus ir 
skui nedera Lietuvos laisvės kviečių.
darbų trukdyti savųjų džiovą. Vakare po atlikimo savo ro-

Prie tos progos reikia atsi- teatre jis valgo ryžių, dar- 
minti ir tų, kad kol Šveičari- žovių ir sriubos. Šitųs visas 
•jos lietuviai anot p. R., “ne- valgis sveria nedaugiau,_ kaip 
pradėjo krėsti pavojingi} juo- cvertį svaro, iš mažatvės Nai
kų,” o laukė nepavojingų Lie- du buvo silpnuolis. "Bet bes- 
tuvai darbų iš “Tėv.” ir iš kaitydamas knygose apie did- 
kitų jai panašių “diplomatų,” vyrius,. jis pasiryžo patapti 
tol ne tik niekas apie Lietuvos- drūtuolup
neprigulmybę nekalbėjo, bet pradžios jis griebėsi euro- 
apie pačių Lietuvų mažai kas peiškos gimnastikos, bet tuoj 
kų žinojo, apart gal to, kad atrado, jog ji neatsako jo kū- 
“kąizierinės Lietuvos” atsto- no sudėjimui. Tuomet jis ėmė- 
vu Amerikoje p. Račkauskas | R‘ indėniškų būdų lavinti savo

| - Nuolatinis^ uolus lavinimas! 
ir jo didelis *pasiryžimas paver
tė jį iš silpnuolio į drūtuolį. Įš 
savo patyrimo jis susekė, jog 
nei valgis, nei lavinimąsi ne
stiprina tiek žmogaus kūno, 
kaip nustatytas protas., 

Naidu tiki, kaip kad Napo
leonas kad tikėjo, jog protiška 
stiprybėj pyčtiška energija ir 
proto kontrolė padaro žmogų 
stipriu ir jog silpnas protas 
niekuomet negali išlavinti stip
raus kūno. Kas diena pd‘ dvi 
valandi jis praktikuoja kon
centracijų ir meditacijų ir taip
gi lavinimąsi, kad išdirbti jė
gas.

Naidu, kontroliuodamas al
savimų ir savo koncėntraeijoš

būvą paskelbęs D-rų Šliupų!. ‘ | kūno jėgas.
Jei Šveicarijos lietuvių “juo

kai” padarė Lietuvai nesuly
ginamai daugiau, negu p. Rač
kausko ir visų jojo plauko 
“diplomatų” rimti žygiai, tad 
tuos juokus reikia skaityti 
svarbesniais už vis'ų tų šliup- 
tamių diplomatijų,, ir tų juo
kų vertę apspręsti palikti isto
rijai, o ne pinti iŠ jų, kaip da
ro* p. Račkauskas, šmeižtų er
zinti ir kurstyti Amerikos ka
talikų visuomenės, kuri.vienin- 
tėliai viena kol kas pasirodė 
Lietuvos liuosuotoja ir jos ne- 
prigulmybės ginėja, šliuptar- 
niąms pasinėrus Šmeižtuose ii’ 
skurde.

• »«-*
■ » . : * 

galybe, jis gali sutraukti eriey* • 
gijų t kūno dalį, ižit labiausia 
jos reikia. Kuomet jįs traukia 
grandinį, kuomet laiko dramb
lį ant savo krūtinės, arba ban
do sulaikyti automobilių,, tai 
jis savo proto galybe suvaro 
savo spėkas į tų kūno dalį,’ kur : 
jų reikia. ‘

Pamoka.
Gyvenimas ir pasisekimas Ši

to indėnų drūtuolio sunaikina 
įsitikinimų, būk niekas negali 
būti stipriu, kąs nekemša mė
sų savo skilvin ryte, pietuose ir 
vakare. Amerikos žmonės pri
valo mažiau vartoti mėsos, o 
daugiau ryžių, pupų, daržovių, 
riešutų ir vaisių. Tfto būdu 
kiekvienas gali padidinti as
meninį magnetizmų ir spėkas.

Aš, kaipo indėnas, matau, 
jog Amerikos žmonės valgo 
perdaug. Iš mažatvės jūs mai- 
tinotės mėsa,. lašiniukais iš ry
to, aviena vidurdienyje ir viš
ta, arba beefsteak vakare. Jei 
jūs nepavalgote su mėsa, tai 
jūs jaučiate, būk jūs visai ne
valgę.

Aš esu kilęs iš tos šalies, kur 
obalsiu yra paprastas valgis ir 
gilus protavimas. Mūsų išmin
čiai senųjų amžių — 2.000 ar 
3.000 metų prieš Kristų -— ne
gyveno palociuose arba puoš
niuose miestuose, bet grinte- 
lėse paupiuose, miške, arba 
ant kalno ir nevalgė daug, nei 
ištaisytų valgių.

Sir Rabindranath Tagore, 
kurio knygos Amerike su to
kiu pamėgimu skaitomos, yra 
vegetarijonas. Jis maitinasi 
daugiausia ryžiais ir kitokiais 
augmenimis.

Kuomet , jūs po pietų pamis- 
lijate, jog jūs jaučiatės silp
nais dėlto, kad neturėjote* pie
tums mėsos, bet gausiai dar
žovių, tai jūs sukeliate proto 
stovį, kurs atsiliepia ant kū
no spėkų.

Mėsa nėra reikalingu daiktu, 
kad pastoti stipriu. Pažvelgk 
į dramblį. Jis yrą didis ir sti
prus ir kaip žinoma jis neėda 
mėsos. Jis gauna sau maistų 
ir spėkas-iš žolių, daržovių, 
vaisių ir žaliumynų.

Dramblys yra vegetarijonas. 
Taip-gi arklys, nosiaragis ir 
bulius. O jokis' gyvulys nega
li bulių perviršyti ištvermėj ir 
net baisumu kovoje.

Yra tautų, kurios ir-gi dau
gumoje nevartoja mėsos ir 
kartu jos yra stiprios ir svei
kos ir labai išnašios. Japonai 
namie maitinasi daugiausia ry
žiais, pupomis ir daržovėmis.

Tie, kurie buvo Japonijoj ir 
gyveno su jais žino, kaip pras
tutis yra jų maistas ir kaip 
stiprūs yra jįj kūnai ir protai.

Pusryčiams japonai valgo 
ryžių, pupienės su arba be bul
vių, sūrio ir agurkų.

Vidurdienyje jie valgo ry
žių, žuvies, sriubos ir virtų 
daržovių. Vakare ryžiai, žuvis 
ir daržovės. Japonijoj dides
niuose miestuose valgoma po 
biskį mėsos, bet sodžiuose vi
sai jos nevartojama niekuomet. 

Abelnai yra Europoj ir Ame
rikoj manoma būk kareiviams 
mtįnai reikia mėsos, kuri 
jiems teikianti šilumos ir spė
rų. Vargu yra šaltesnė šalis už 
Mandžūrijų.

Japonai-gi ten maršavo, la
geriuose gyveno ir kariavo su 
paprasta jiems energija ir ga
jumais ir taškė į visas puses 
mėsaėdžius ir drūtus kazokus. 
Kiekvienas Japonijos kareivis 
nešiojosi tik pe svarų ar du 
ryžių- ir .pupų.

Weekly Unity. .
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DOVANOSIU
Kas užsirašys pas mane ant 

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

Juozas Saunoms, agentas .. 
7 Dudley st, Rochešter, N. Y.

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

* Rev, L Olechnowicx, 
lėle Rogers st.* Lomeli, Mass.

r
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Harper’s magazine už birže
lį menesį yra John Spargo, vie- A žvygas.Ji turi
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Pasimirė Juozak Brizgiiinis> lig tyčia, pačtamą sukatosLŽte?
vakarę* kuomet visi jo draugai namuose ar smukjėse^inkaĮtęĮ^į^į8 iwired by the act of october- 
šnekučiavosi, rėkavo, maukė degtinu ir alų, stiklų pi stiklo (Released by the Committe.on 

ptiblic information. '
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KEARNEY-HAREISON, N. Y

L, Vyčių 90 kp., rengia dide
lę pramogų su dailiausia orke
strą ir kitais smagumais. Mi- 
iiėta kuopa dedą visas pastan
gas ant v šio vakaro, kad- užga
nėdinus jaunimą. Tai-gi ger* 

. biamasai jaunime, norėdami 
dailiai laikų praleisti, pašokti, 
kviečiame visus vietinius ir ą- 
jpielinkes koskaitlingiansiai at- 

; šliaukyti. Bus 8 d. birželio L. 
' , Hantmano svetainėje, 756 Ha- 

’ irison avė., Harrison, N. J. 
. Pradžia 7:30 val^vakare.

19 d. gegužės buvo -vestuvės 
Vyčių poros, p. M. ICauIdia su 
p-le B. Stasiliuniųlte. M. Kauk- 
lis yra žymus veikėjas katali
kiškoj dirvoje. Taip-gi p-lė B. 
Stasiliūiriukė yia pasižymėjusi 
savo veiklumu. Linkėtina ge
riausios kloties.

Vytis.
------ o------

CLEVELAND, OHIO. 
Nusisekė vakaras. 

Aukų surinkta.
Gegužio 12 d. LDS. 51 kuopa 

. buvo surengusi smagų vakarė
lį. Sulošta net du veikalu: “Iš 
tamsos į šviesų” ir “Linksmos 
dienos.” Lošėjai nekurie bu
vo iš šv. Jurgio bažnytinio cho
ro. Taip-gi bažnytinis choras 
sudainavo keletą puikių daine
lių, vadovaujant p. V. A. Grei
čiui. P-lė M. Mačiotukė jaus
mingai porų eilučių padekla
mavo. Tarpe perstatymo bu
vo prakalba, kurią pasakė ger
biamas kun. J. Strimavičiuš. 
Pasirodžius ant pagrindų kun. 
J. Strimavieiui Lietuvos Sūnų 

. Benas ir publika pasveikino 
svetį. Gerb. kalbėtojas vaiz
dingai nupiešė Lietuvos padė
jimų: kokius reginius ten gy
vendamas išvydo ir turėjo pais 
daug vargo panešti.

Po prakalbos buvo renkamos 
aukos į Tautos Fondų. Auka
vo sekanti po $1.00: R. Žitke
vičius, A. Paliuniutė, V. Sležai- 
čia, T. Dagelaitė, J. Žiaunis, J. 
Dubickas, J. Šimonis, A. Stan- 
dza, M. Paliulioms, J. Dapku
ms, V. Amšiejus, A. Kano- 
verskis ir M. J. Šimonis. A. Bu- 
činskienė 80c.

Po 50c. j J. Kuzas, J. Jonuš- 
ka, M. Žitkevičienė, V. Amši- 

\gus, M. Bučienė, S. Skilandau- 
skas, T. Dagilaitis, A. S. Kul- 
bickas, P. Spūdis, M. Vaizbū- 
nienė ir J. Baltakis. Smulkių 
$6.30. Viso $25.60.

Pinigai perduoti vietos T. 
Fondo iždu p, A. Kranauskui.

Aukavusiems ir gerb. kun. J. 
Strimavieiui už gražų paragi
nimų šelpti pavargėlius, tariu 
širdingai ačiū vardu pabėgėliu.

M. J. Š.

bambizui Mickui, Strazduį,®- 
chelsomii ir naujam.bambizui 

į barzdaskučiui BrąząusktiL ______ _ __ ___ _ __ _____ ___ v
Ant rezoliucijų laisvkmmiių, Ipįldami į savo burnas kaip | kokias nepripildomasjąragaro žio-1 . nuhlic fnfnrnjation - 

kad vietinį Idebonų iš pąrapi-Us, kaip’ į besočio žaptus. Pasimirė, na, tai kas? temivštie; ! ^Įchnovsky “atpirkimo ožiu” 
jos išvyti be betaevikų meka's tiekas jo ir tebuvo pasaulyje naudos kaip iŠ. persenusio smir- mdaromas *
nesirašo. Keliose stubosetais- daneio ožio: .nei pieno, nei' vilnos/*vien ragai, mikenimas iri L ,r *
vamamai jau' “Mų^ gavo, dvokianti smarvė. . " ' / ' J Kųctaiet iSvenA^; pastangų
Parąpijonai parapijų gana re-| Buvo, tai amžinas tinginys, liurbis, girtuoklis, peštukas, nežiūrint, Angliją įsivėlė karen 
mią. Parapija jau turi dėl sta- pra^lakėlis, nelyginant kaip kad ir koksai valkata. . Vokietijų, . jia sugrįžo
tymo naujos bažnyčios bei mo-| - Niekam ji J- nebuvo malonus, niekam nebuvo reikalingas, Berlinan ir .pamatė, kaip jis 
kyklos.gryno kapitalo $47.000.1pageidaujamas... Delio jis ir numirė. O gal ir ne dėl to... Įsakp> kadi iš jo “bus padaryta 
Sales bendrove turi dar $5.000 na, tiekto... . ’ . atpirkimo ožys uz kątastrof*
skolos ant žemės. • Bet kad jau jisai numirė, galite suprasti be ilgę aiškinimų ant mus mūsij valdžia

Prie ko prives Cleveląndo hr jau dabar jisai yra negyvas ir kad daugiaus jau netrauke, mano patarimų ir
nebevaikščios po smukles ir alaus, degtinės iš stiMelio-stikK-j ę/^^Sę^iž ^n^urint^ ^Ty
nęs nebesiurbs, o net iŠ pačios bonkos nemąulrs. ~ '

Gai tas blaivybės platintojų atžvilgiu yra ir pageidauja
ma, gal moraliu atžvilgiu yra ir gerai, bet praktišku žvilgs-t 
niu .į dalykus žiūrint, tas visiškai nėra praktiška. 

I • Visųpirmiausia nebuvo jokio išskaitliavimo mirti subato- 
je; juk galėjo dar subatoje ir nedėlioję-gerai pasigerti, o nu
mirt būtų pilnai suspėjęs ir panedėlyje arba net ir kitų kurių 
dienų.

Toliaus nebuvo išskaitliavimo mirti ir dėlto? kad numiru- 
sięms gert nei degtinės nei alaus niekas neduoda.

Dar toliaus, nėra išskaitliavimo skubinties mirti net ir 
dėl vieno nuobodumo, juk numiręs negi kų daugiaus veiksi 
kaip gulėsi grabe per amžių amžius, o tas kiekvienam gal nu
sibosti iki įkirėjimo. 

I Lengva pasakyti: gulėsi grabe, kad taip kas tuos grabus 
už dykų numirusiems duotų?

Žinoma, Juozas laikėsi visų girtuoklių taktikos ir princi
pų todelei niekuomet ,su pinigais drauge nesugyveno^ niekuo- į 
met jų savo kišeniuje neužkęsdavo — tuojaus skubindavosi j 
pragerti neatsižvelgdamas nei ant to, kad jo mylimiausia pa
ti, kitados buvusi dailiųja Magdute, vaikščioja nuskurusi ir 
neretai neturi- net nei duonos kųsnelio persikųsti..

Tame tai visa , nelaimė ir buvo. 
Juozas numirė, pinigų nepaliko, o palaidoti reikia. 
Šu makatais dar šiaip betaip, vienos davė, trinyčių, kitos 

kelines, dar trečios čeverykus, tai jau lavonas ir nenuogas. 
bet su grabu visai kas kita, grabų už keletą centų nenupirksi, 
grabas kainuoja keeltų desėtkų dolerių — pluokštų pinigų, o 
seni nudėvėti pakampiais nesimėto. «

Džiaugėsi Magdute Juozelį už vyrelį susigavusi; 
Džiaugėsi girtų iš smuklės namo tempdama; 
Džiaugėsi jo meilėje kumšoma, daužoma ir spardoma, mė

lynus poakius ir sutinusius žandus nešiodama;
Džiaugėsi jį mirties patale sargindama, pasidžiaugk ir 

pašokinėk jį ir nusimarinusi — tokia jau tavo- laimės dalelė, | 
kad įsimylėjai į girtuoklio šmotų.

Rauda, dejuoja, dūsauja vargšė Magdutė, ašaros kaip 
žirniai per jos supliuškusius veidus rieda.*. — Kų aš darysiu 
vargdienėlė, kur aš eisiu, kur prisiglausiu... kas manęs varg
dienėlės pasigailės, kas manę našlaitėlę priglaus, kas sušelps, 
— nėra mano Juozelio... nėra...

Ir užsimąstė... Matomai, perbėgo mintimis savo vargin
gojo gyvenimo dieneles, ieškodama atmintyje pėdsakų malo- 

Jnių, laimės ir meilės vaizdų, bet ar juos rado?
Užaugusi prie pamotės iki šeštų metų amžiaus, toliaus 

tarnavo po žmones už piemenę, už pusmergę, už mergų. Visų 
buvo barama, kumšoma, stumdoma...

Šiaip bei taip, vargais negalais susitaupė pinigų kelionei 
į laisvės šalį, į Ameriką, išsipirko “šifkortę” ir atvažiavo.

Atvažiavus dar gerai neapsiprato su Amerika, kaip pri
kibo prie jos Juozas. Prikibęs kaip koks pikis toliai suko jos 
galvelę kol galiausia apsukęs neapsivedė. O apsivedęs tol gėrė, 
ir kankino, kol pats kojas pakratęs pantaplių nepadžiovė.

O bet-gi tasai nevidonas jos širdyje turėjo brangiausių vie-1 
telę užėmęs ir dabar toji vietelė radosi tuščia ir Magdutė jau
čiasi nelaimingiausia, negu kad visose kankinėse Juozo skriau
džiama. - ’

Tokia mat jau jos buvo lietuviška širdis ir jinai Juozo gai
lėjo. .

laisvamanių bolševikavimas a- 
teitis parodys.

K.J.F.H.
Red. prierašas. Per nežinoji

mu dalykų stovio apie tų salės 
bendrovę nesenai' indėjome ki
tokį aprašymą apie jų.

HARRISON-KEĄRNEY, N. J. 
'f *■>

. Šiuomi pranešu, jog
Šauktas į kariuomenę, 
žiuosiu 29 d. gegužes.

Sudiev sakydamas 
savo bendradarbiams, 
jums Viso labo.

Su tikra pagarba 
Kalikstas K. Mečionis,

T. Fondo 105 skyr. pirm, ir 
L.D.S. 15 kp. pirmininkas.

esu pa- 
Išva-

visiems 
linkiu

sįmti:: tą£ yra ta pažvdtga, ku- 
. rią vadovaptaąi. visame katės 
vedime nuo nevaržomos subma- 
rinų karės paskelbimo, kuris 
atnešė mums karę su Anierika, 
iki tų kanclierio kalbų, kurios 
sako, fcad Belgija Anglijos mi- 
įitarei koncentracijai vėla virs
ti netark Jeigu Visi paKėstieji 
buvo persitikrinę, kad tikėji
mas į Anglijos kaltybę yra iš
mistas, kodėl jie tų manymų 
stiprino ir kodėl laikėsi politi
kos, ant jo pamatuojamos?” 
> Ir laikraštis užbaigė: “Vo
kiečių liaudis negali būt paten
kinta - valdžios priemonėmis, 
kurių ėmėsi prieš karę ir laike 
karės.*** Vokiečių liaudis po 
karės tegalės patverti, kaipo 
taiki tauta, kuri save valdo.”

Vokietijos pasaulyje vieta.
Bet amerikiečiui skaitytojui 

svarbiausia .princo Lichnows-

CLEVELAND, OHIO. 
Apie salės bendrovę.

Cleveląndo laisvieji jau nuo 
1912 metų išsijuosę darbuojasi 
nuveikti milžiniškų darbą — 
pastatyti lietuvišką salę. Tani 
tikslui inkorporavo vadinamą 
The Cleveland Lithuanian Hali 
■Co. Tame yra įtraukę ir kata
likiškas draugijas su vietiniu 
klebonu Šv. Jurgio parapijos. 
Valdžia bendrovės randasi ran
kose laisvamanių. Laisvieji 
tvirtina, kad būsiančioji salė 
bus visiems Cleveląndo lietu
viams : sueigoms, teatrams, 
šokiams, prakalboms, koncer
tams ir tt. veltui; pelnas-gi bus 
patiems lietuviams,. o ne sve
timtaučiams.

Iš pradžios katalikiškos dr- 
jos parėmė viršminėtų bendro
vę su $5.000.00. Pavieniai su 
$2.000.00. Bankas paskolino 
$5.000.00. Be to dar buvo kon
certai, baliai, prakalbos ir au
kų rinkimai. Bendrovei sekė
si konogeriausia.

Kada laisvieji laisvę tiktai 
sau ėmė. tepripažinti, o už pa
sargų vietinio klebono, kad pa
sirašymas po kontraktu arki- 
tektui, ant $2.360.00 yra blėdin- 
gas pačiai bendrovei, tai lais
vamaniai pakėlė tokį baisų tar
mę, kad net klebonui teismu 
grasinta. , Teismui neįvykus, 
laisvamaniai

L. D. S. CENTRO VALDYBA.
Dvasiškas vadovas: — 

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Avė., 

Chicago, UI. 
Pirmininkas: —

J. E. Karosas, 
242 W. Broadzray, 

So. Boston, Mass.
Vice-pirmininkas: — 

M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

Chieago, III.
Raštininkas: — 

F. Virsk’s, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Finansų Raštininkas: — 

A. F. Kneižis, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Idžininkas: — 

P. Gudas, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Iždo globėjai:-L

O. Meškauskaitč,
242 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.
P. Geležiutė,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. 

V. Sereika,
21 James St. 

Nonvood, Mass.
Literatiška Komisija: 

Kun. F. Kemėšis, 
P. Gudas, 
J. E.. Karosas, 
F. Virak’s, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

IŽDININKAS— . 
Kun. S. J. Cepanonis, 

318 So. Fourth Str., 
Homestead, Pa. 

JŽDO GLOBĖJAS — 
Kun. F. Jakštys, 

421 Cleveland Avė., 
Harrison, N. J.

F■ a ® 
War savings Stamp 

issųed by the 
United Statės 

’ Govęrmfcnt.
Geriausiais taupymo būdąs. 

Patartina lietuviams pirkti. 
žęhW&i “TOIFT 

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

Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKOJĖ, “DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.

Jjoiklojfag ^riurimogfel Moro- 
hos 4uo.(ikių.J> Haldahta mi* . 
siją iškeliavo Bęrlinanį kad su - 
Vokietijapriesiisipratimo pri- 
ęjM: • Toji misiją pleku ^gera"
;ūeataešė%IjichnoWąkis -pifeipą? . 
žįsta* ^kadangi :pes, neutra- 
luino pažadėjimo, reikalavo-

Jš Didžiosios Britanijoj/ 
Europos Įtarei ištikus, “vietoj 
kad paMtenktati sutarčia, ku
ri užtikrintų nuo? Britanija 
atakos ar atakos su. brittų pa-- 
geibu; ” Jis tęsia: “ Vienok Sir 
Skhvard * Gręy nepaliovė daręs •. 
pastangas prieiti prie susipra
timo su milinis ir jo pirmieji ‘ 
į tų pusę bandymai, buvo san- 
ryšyje su pirklybos ir kolioni
jų reikalais.**** Po to, kaip . 
buvo susitaikyta su Prancūziją 
ir Rusija senai disputuojamuo
se. klausimuose, brittų valsty
bės vyras turėjo pasiryžimų 
prieiti prie panašių sutarčių 
su mumis. Į kų jis taikė, buvo 
ne mūsų išskyrimas, bet grei
čiau kad mus inėmus, lyg kiek, 
galima, į esamas bendrijas. Pa
sisekus nutiesti tiltus tarp esa
mų Anglijos ir Prancūzijos, 
Anglijos ir Rtisijos skirtumų, 
jis tąip-gi ' norėjo prašalinti, 
lyg kiek galima, skirtumus - 
tarp Anglijos ir Vokietijos ir 
pasaulio taiką, apsaugoti su
tarčių tinklu, kuris galutinai 
mizerną laivyno klausimų in- 
imti turėjo; iš kitos pusės mū- • 
sų iki tam laikui, užrubežinės - 
politikos pasekmės buvo sujun
gi intakų bendringumas, dėl 
kurio tos tautos karei ištikus 
vieną kitą remti prisiketino. 
Kaip jis pats ųžreiškė, Grey 
politika buvo toki: ‘Neardant • 
esamųjų su Prancūzija ir Ru
sija draugiškų santikių, kurie 
savyje agresyvio elemento ir 
Angliją surišančių obligacijų 
neturi, stengtis sudaryti dau
giau draugiškus santikius su , - 
Vokietija ir dvi grupi suartin
ti.’ ”

4

ė

. Ty- 
[ čia iš oficialių šaltinių pūleis- 
jta, kad as save Sir.Edward 
Grėy apgauti leidaus.” Jis 
prasišalino į Gratz, neteisybe 
užgautas, ir ten prirengė me
muarų, , “Alano misija Lon
done” vadinamą, savo bend
rams ir artimiems politikos 
draugams privačiai informaci- ki.o atidengimo dalimi nėra jo 
jai. •

Jis padarė penkias ar šešias 
rašomąja mašinėle kopijas. 
Vieną jų nusiuntė Herr Ballin, 
Hamburg-Amerika linijos gal
vai; antrų Herr von Gwiner, 
Deutsche Bank galvai; trečių 
Herr Theodore Wolff, jadika- 
liai-demokratinio laikraščio 
“Berliner Tageblatt” redakti- 
riui. Ketvirtoji kopija teko 
draugui oficierui, priskirtam 
prie Vokietijos generalio štabo 
politinio departamento. At
rodo, šis oficierius savo atsako
mybe pridarė, daugiau kopijų 
ir jas įvairiems valstijos-ofici
ozams ir politikieriams išsiun
tinėjo. Jis padarė tai, Herr 

■Theodore AVolff sako, nes “jis 
jautė patraukimą visu atsida
vimu taikai pasitarnauti ir jis 
pilnai taikingumui atsidavė, 
kas visa su militare uniforma 
nesuderinama.” Jis prisipa
žino Herr Wolff, kų jis padarė. 
“Negalima buvo,” sako, redak
torius, “jokia logika ar prata- 
vimo pagrindais jo pertikrinti, 
kad pasielgimas yra negeyas, 

| neišmintingas ir bledingasp Jis 
buvo Markizas Posa ar, dar 
daugiaus, Horatius Cocles, ku
ris, dėl -Rymo ar žmonijos’mei
lės, į bedugnę šoko.”

Viena memuaro kopija pa
siekė socijalistų laikraščio 
“Politiken” redakcijų Stock- 
holme ir dalimis išspauzdinta 
buvo. Vokiečių presą tai pa
sigavo. Reichstage apie tai 
ginčytasi. Nuo Lichnovskio 

,. atimta diplomatinis rangas, už
ginta jam laikraščiams rašinė
ti ir jis tiesiog savo namuose 
Gratze inkalinta. Laikraščiai 
reikalavo, kad jis būt karinio 
teisme^ nuteistas. Typiškas, 
laiškas, sėini-oficialej “Colog- 
ne Gazette” išspauzdintas, rei
kalavo, kad “jis be pasigailė
jimo būt išstatytas viešai pa
niekai,” Rašytojas argumenta
vo: “kų mūsų raišųjų tūkstan
čiai sakys, kuomet į šį dalykų 
bus jų išniekinta doma at
kreipta? ■ Ar ne tie vyrai tik 
tam su džiaugsmu savo sveika
tų aukojo, ka<j šiame karės 
laipsnyje jiems būtų princo 

A Lichnovskio pasakyta, kad tai 
bereikalinga buvo?

Į Anglijos kaltė — išmistas.

i Von Jagow ’o princui atsaky-
Į mas ’ pasitarnavo dali 
{[bloginti. Jo prileidimašt kad 

 

į Anglija karės nesudarė, įsiųdi- 
į no pangermanistų presų. Tai 
Į triumfuojančiai socijalistų pa- 

’ * sigauta buvo. Socijalistų or- 
(I ganas “Vorivaerts” sako, 

‘ ‘ Lai f aktus" nusistatome. * * * 
Anglijoj kare nebuvo populia- 
re; Rusijoj ir Prancūzijoj ji 
taipgi populiare nebuvo. Bet 
ji pasidarė populiare. Visas 
pasaulis — tuojaus už Atlanti- 
ko ir Pacifiko — yra susivieni
jęs neapykantoje prie mus. 
Vienok mes beveik keturius 
metus buvome inČiepyti pažval- 
ga> kad Anglija padėjo visas 
minas koktas kares priežastim 
buvo, — pažvalga, kurių .vals
tybės sekretorius (Von Jagow) 
su ambasadoriąus > (princo 
Lichnowskio) iŠparodymais su
rinkau V apreiškė klaidinga e-

t

F. V.

KURIOJE TELPA:
Amerikos Lietuviu Visuotinojo Seimo Protokolas ir paveiks- 

1 luotas aprašymas.
* Kolonijos, delegatų ir draugijų vardai.

Visos Rezoliucijos lietuvnj ir anglų kalbose. 
Seimo Koncerto vakare pasakytos kalbos. ,
Seimo delegatų, vietos, vadų ir komisijų paveikslai, ir vi
sos smulkmenos, kaip prie Seimo prieita.

Tai istoriškas dokumentas papuošti kiekvieno Lietuvų ' 
mylinčio knygynėlį.

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

PARDUOTŲ KNYGŲ PELNAS AUKOJAMA LIETUVAI 
LAISVŲ GRĄŽINTI.

Užmokesnį siųskite už vieną krasos ženkleliais. 'Daugiaus. 
imant — money. orderiais ar čekiais, adresuojant Seimą Rengu
sios Komisijos Iždininkui:

P. MULEVIČIUS,
STATI0NW, BOX 58,

Delegatai ras čia savo ir draugų už Lietuvos laisvę kovojan
čių vardus ir pavardes, daugelis ir savo paveikslą.

Spauda daili, brangios popieros viršeliai vaizdiną Lietuvos 
vėliavos spalvas. ‘ -

s pa-

išvada, kad Vokietija šių ka
rę privertė. Mes senai tam ti
kėjome. Mūsų vokiškieji sim- 
patizatoriai didumoj tai prilei
do., Bet jie teisinos, kad kai
zeris karę paskelbė, kadangi ji 
neišvengtina buvo, kad jai 
“vietos pasaulyj” neužleista, 
kad Prancūzijos, Rusijos ir Di
džiosios Britanijos konspiraci
ja neleido jai kolionijų ingyti 
ir jos pirklybų išplėsti; ir kad 
pasekmėje Vokietija priversta 
buvo ginklo imtis ar būti Di
džiosios Britanijos pirklybos 
pavydumu iki smert užsmaug
ti. Daugelis iš mūsų*tikrai ma
nė, kad tie pasiteisinimai y- 
ra teisingi pasiteisinimai; kad 
Britanijos politika nieko, kaip 
“Britanijos kaštanus iš ugnies 
ima,” kaip vokiškieji .propa
gandistai nuolatos užmetinėja.

Tiems išrastiems ■ melams 
princo Lichnowskio memuarai 
ant laimės gerų išparodymą 
duoda.

Buvo teisinamasi, kad Pran
cūzijos ir Anglijos politika Mo- 
rokoje buvo priešvokiška. 
•Princas Lichnowskis rašo: 
“Mūsų neaiški politika Moro- 
koje atkartotinai mūsų taikin
goms intencijoms, nepasitikėti 
vertė, mažiausia, iškėlė abejo
nes at ištikrųjų mes žinome, ko 
norime, o gal mūsų intencija 
buvo laikyti Europų ant sargy
bos ir prie progos prancūzus 
nužeminti. Draugas austras, 
kuris ilgų laikų Paryžiuje bu
vo, sakė man, ‘Prancūzai “la 
revanche’ (jų norų už Alzaciją- 
-Lotaringijų atkeršyti) užmirš
ti pradėjo. Jūs jiems apie tai 
reguleriai primindavote,- ant 
jų kojų užlipant.’ Po to, kaip 
mes atmetėme Delcąsse (pran
cūzų ministerio) pasiūlijimą 
prieiti prie susipratimo Storo
kos klausime ir tuomet iškil
mingai apreiškėme, kad mes 
ten politinio intereso neturime, 
mes staiga Ąbdul Azize antrųjį 
Krugerį atradome. Jam taip
gi, kaip boerams, galingosios 
vokiečių imperijos apsaugų pa
žadėjome, su tomis pačiomis 
pasekmėmis,. Abi manifestaci- 
ji išparodė,' kaip, jiedvi išparo- 
dyti turėjo, su atsarga, ar tik 
mes pasaulinę karę pradėti pa
sirengę nebuvome,*** Mūsų 
užimtoji pozicija pastūmėjo 
Rusijos su Japonija ir Rusijos 
su Britanija sutartis. ‘Vokiš
kojo pavojaus’ akyvaizdoje vi
si kiti išrokavimai užpakalin ė- 
jo. Antrosios karės tarp Prane 
cūzijos ir Vokietijos galimybė 

•buvo aiški ir toki karė nega
lėjo aplenkti Rusijos ar Angli
jos, kaip 1870 metais buvo.*** 
Prieš . Delcasše puolimų ir 
prieš Alžirijos konferencijų, 
mes galėjome ingyti uostus ir 
bazes vakarinėje Afrikos pa
krantėje, bet toliau tai nebe
buvo galima.”

Kitais žodžiais, anot Vokie
tijos ambasadoriaus, Vokieti
jos kare grūmojimas buvo 
priežastis, kuri suvienijo Eu
ropos 'tautas prieš jų Afrikoje. 
Nebuvo tai jų susivienijimas, 
kas Vokietijų grūmoti verte.

Anglijos susidraugauti 
pastangos.

“Vienok, Lwhnowskis- tęsta,
■- i
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OHIO L. D. S. KUOPOMS 
SVARBU.*

Pirmas įsteigiamasis Ohio 
L. D. S. apskričio susivažiavi
mas bus Birželio 1 diena š. m. 
Clevelaūdi, Ohio.

Sesijos prasidės 12:30 vai. 
po pietų ir tęsis iki vėlumos.

Ant rytojaus bus prakalbos, 
kalbės kun. F. Kemėšis L. D, 
S. dvasiškas vadovas iš Chi- 

icago, III. Birželio 2 d. ir taip 
I pat bus teatras ir šokiai. Pel
nas minėto vakaro skiriamas 
L. D. S. apskričiui.

Todėl visos L, D, S. kuopos 
prigulinčios prie šio apskričio 
privalo prisųsti atstovus į su
sivažiavimų ir taip pat parem
ti rengiamų iškilmę.

Atstovai, kurie atvažiosite 
petnyčios vakare apsistokite 
pas L. D. S. organizatorį p. A. 
S. Kulbickų 7602 Aberdeen 
Avė.. N. E. Cleveland, Ohio. 
Tie, kurie atvažiuosite subatoj 
apsistokite pas L. D. S. narį 
p. R. Žitkevičių 2012 St. Clair 
Avė., N. E.

Kuopos galite siųsti nuo 10 
narių vienų atstovų: turinčios 
mažiaus 10 narių irgi siųskite 
vieną, .

Malonėsite nepasiveluoti į 
taip brangų ir naudingų dar
bų. •

Visus laiškus su įnešimais, 
pasveikinimas ir kitokiais ap
skričio reikalais adresuokite
Komisija L. D. S. apskričio 
• 7602 Aberdeen Avė. 'N. E.

Cleveland, Ohio. . . e 
Rengimo Komisija.

•ši ,

J
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“ŽINYNO’? REIKALAI.
Perspėjame gerb.- liet. Dva- 

siškijų, kad pasiskubintu nusi
pirkti “Žinynų.” Jį labai 
perka svietiškieji,, gi išleista 
“Žinyno” nedaug egzemplio
rių, tad trumpu laiku dvasiš
kiams “Žinyno” gali pritrūk
ti.

“Žinyno” Administracija. 
244 W. Broadway,.

So. Boston, Mass.
* *■
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“IŠEIVIŲ DRAUGAS” — Ang
lijos lietuvių laikraštis. 
Metams $2.00. Adresas: 

,281 Eglinto St., Glasgow 
SCOTLAND.

■I „-„I, ji.Wih - i 1W(| .............................

Aukokite i Tautos 
Fondą.
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JAU jGĄUMA GAUn / 
* <JRAŽŲLEIDINĮ 

“2 IN YN A S”
Jį išįeidd Amerikoj Ltetuviiį

bal turiningas. Apart visokios 
♦rūšies rim£ų, naudingų ir įdo
mių straipsnių, parašytų ga- 

‘ besniųjų mūsų itaŠytojų^^^ny- 
diaoda daųg gralioą me- 

dęgoš lietuvių istorijai Ameri- 
- koje. Labai įvairus informa

cijos skyrius. ^^Žinynas^’ yra- 
, naudinga knyga ne vien dva- 

, yriškiems, bet ir Šiaip jau žmo- 
- nėms. “Žinynas” apima apie 

300 puslapių smuulkios -spau
das. Kaina $1.75J “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:

«

*
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CENTINIAILEWMLIAL'

puplatai sten- 
igėsi išM^ pigiii višteįfii sų- 
pjrantamų.knygelių irkartuw 
sięins suprantamoje ir dailiojė 
kalboje parašytų. Tie leidiniai 
būdavopo 5c. jr lQc. .

Dabar įsimanėme-išleisti net 
ėentinių leidinėlių.
‘ 'Šituose leidineJiuose gvilde

nama gyviausieji darbininko 
reikalai. Išgvildenta šie klau
simai: ' ,

-L Darbininko apsaugojimas. 
2. Streikas.

t , 
fe -

fe  
the AMERIC AN SUGAR RB- 

, mai< COMPĄNY reikalaut 
©ARB8ČIŲ VYKŲprie pa- 

prasto darbo tojo dirbtuvėje. A^ 
-šiMauMte į Rėfmery ’Employnieiit 
Office pasirengęs prie darbo.. ’

Y 47 Granite Street/ 
South Boston, Mais; . *

V
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tu

7 DAitiUINOB ' 

~ PAVABAEINliFį VASARI 

HIAI DRABUŽIAI pMiuvanri gą- 
riausiair pigi*uri»tik pat: T.

. *J. BfcRZELIONL
4Haymarket Są., Boston/tauis
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ŽINYNAS,”
242 W. Broadway.

So. Boston, Mass.

st. 
st.

ŠV. VINCENTO DR-GIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

Brighton,' Mass.
Pirm. V. Sirka, 36 Lincola St. 
Vice-pirm. F. Rudokas, 21 Lathrop 
Prot. rašt. V. Saulaitė, 18 AVaverly

\ Finansų rast. J. Dirsa, 6 Llncūln St. 
/Odininkas K. Kaupas, 5 Lawfence St, 
Maršalka S. Žukauskas, 86 Lincoln st.

A. L. VISUOTINO SEIMO 
APRAŠYMUS NUSIPIR- 

KIT VISI.
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Administra

cijoje jau galima gauti Ameri
kos Lietuvių Visuotino Seimo 
protokolų ir aprašymus su
trauktus ir išleistus puikioje 
knygutėje “Laisvėn Bežen
giant.” .Šių indomią ir istoriš
kų knygutę turi įsigyti kiek
vienas lietuvis. Pasiskubinkit 
jų pasipirkti “Darbininke.” 
Kaina 75 centai.

Knygutė papuošta paveiks
lais.

Kreipkitės šiuo adresu: 
“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway,

• SOUTH BOSTON, MASS.

t

Lietuviui darbininkai, vie- 
nykimės.

4. Pinigas.
Jų išleidome labai daug. Jie 

turi pasklisti- tarpe visų Ame
rikos lietuvių darbininkų. 
Kiekvienas darbininkas juos 
turi perskaityti, apsvarstyti ir 
su kitais savo broliais darbi
ninkais apkalbėti. • •

Visi jų įsigavę, perskaitę ir 
apsvarstę, privalo pasilaikyti 
ir prie progos išnaujo perskai
tyti. • Geri, rimti, raštai rei
kia po keletu kartų perskaity
ti.

Leidinėliai yra po 4 pusla
piukus ir kainuoja tik po lc. 
Tik “Darbininko apsaugoji
mas ’ ’ yra 8 puslapiukų ir kai
nuoja 2c. Todėl visi keturi 
leidinėliai kainuoja 5c^

Darbininkų prieteliai priva
lo jų parsitraukti daug,-po ke
letu šimtų rr išplatinti tarpe 
darbininkų. Bet ypač LDS. 
kuopų nariai privalo susipa
žinti su tais leidinėliais ir pri
valo juosius kuolabiausia pa
skleisti.

*TaI..So.B<MtocrŽ70 "...
DR.JOHN MtcDONNEU.M. D. 
y Gsitina sfiiiitlbtHiriiftHvfatfai.

Ofiso valandos:
Ryt na ilda vai.* 

Po pietą t iki 8 
yjlkąiaiu;6iki:9: >-

536'Broadway, So. Boston.

PIRMO Kf.ĖSOS

DAVUSIAS
Dantis ištraukiami ir pripiL 
domi visai be skausmo,'’su

, BU

Paieškojimai
Jeigu norite- surasti savo gi

mines, ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.”

Jeigu norite kų nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.”

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienų sykį

>>
n

|, gerfaušMš. prietaisais, 
j naujų išra imu. '
j Visų darbą gyararituojame.

■ DR.W.T.REILLY
469 Brotdway,So. Boston,Masj.

PRIE DORCHESTER 8T.‘

NfedMlomUjf 
nuo 10 vai, ryta 

. tkf4»al.v*kaw.

F

Vslandofe 
nuoS'ral.ryU 
iki 8tfet vakar*.

>•

-

D. E. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON^ MASS. .

VALDYBOSADRESAL
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius. 

122 Bov^en St., So. Boston, Mjss.
VICE-PIRM. Pranas-Tulelkls,

' • IŽO Bowen St., So. Boston, Misa.
PROT. RAŠT.^- Juozapas VlnkeviCiua.

, 147 W. ’G-th. St, So. Boston^Mass., 
y’IN'ANSU RAST. — St. Noreika, • 

105 Silver st, & Boston, Sfags.
\ kASĮERIUS f- Andriejus Zalleckas, 

171 Flfth, Str., So, boston, Mass.
; MARŠALKA — Justina® Tulelkter 

■130 Bowen St, So. Bošton, Mass.
. D. L. K. Keistučio Dr-Ja Boa?; 

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

- - *

y ■-

t

A f A
Šiomis dienomis persiskyrė 

■ su šiuo pasaulių Baltramiejus 
Pučinskas apie 40 m. amžiaus 
Lietuvoje daugiausia gyveno. 
Kuršėnų parapijoj. Turėjo 
seseris: Ziofijų ir Alenų (pasta
roji vedusi) ir švogeris Ameri
koje.

Pranešam giminėms, kad 
Antanas Stankus farmeris iš 
Montello, Mass. skolingas a. a. 
B. Pučinskui $1000:00 ir taip 
pat yra pas Stankų jo daiktų.

A. A. fB. Pučinskas mirė ge
gužio 6 d. 191S m. pas S. Ron- 
kų yra 1 baksas ir drapanos.

Giminės norėdamos plačiaus 
sužinoti kreipkitės pas, 
, '.. Stanislavų Ronką 

242 IV. Broad\vav,
So. Boston? Ma&s.

Bell Phone Dickinson 3995 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas^ ^B

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

Nedeliomis iki 4 po pieta. at 1

o
ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 

VALDYBOS ADRESAI.
HARTFORD, CONN.

Pirm. — P. Gelažiūtė,
41 Capitol Avė., 

Vice-pirm. — II. Bubenaite,
57 Hudson St. <

Rašt. — II. Valavičiūtė,
42 Alagnolia St.

Tel. Charter 3466.
Fin. Rašt. — V. Smitkus,

23 Liberty St.
— F. Plikūnienė,

103 Bond St.
Kas.

r

... .50c. ■ 
du sykiu...............75c. -

tris sykius  .........$1.00
šešias sykius... .$1.75

Pinigus siųskite iš kalno.
, “DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass. . 

----- —j.----------------------- .--------
Aš ANTANAS APONAVIČIUS 

ieškau saVo giminių: motinos Apo- 
naviičenės, brolio Adomo, seserų: 
Onos, Magdės ir brolienės, miru
sio Stanislovo pačios. Visi iš Su
valkų gub., Marijampolės pav., 
Klevinės kaimo. Seserys ir bro
lienė gyveno Marijampolės mies
te. Prašau atsišaukti ant šio ad
reso :

Antanas Aponavičius,
685 North Riverside Str., 

\Vaterbury, Conn. North America.

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

M. W. MADDEN
Registruotas aptiekorius

376 Millbury.Str., 
Worcęster, Mass.

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS I J% išdirh* 
Mentholatum Co. Prįei ■ eišiot 
gult ištepk veidą mosėia per kol!’ 
vakarus, o padarys veidą TYEI 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mo 
tis išima plėtmus raudonus, jue 
dus arba šlakus ir prašalina vise 
kius spuogus nuo veido. Pinige 
gali siųsti ir stampomis.

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

'LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi'savo didelį paveikslą? 

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

Taipgi norintis mokytis to ama* 
to gali atalSaukti:

J. J. DRZZA, 
SOS So. tnt St., PMlatolfUa,P^

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos 9 zdo visokiai Ugae
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akiniai.

419 Boylston St. Boston, Mass.
——- -1 - -

‘ 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. Rocliester, N. Y

Aš Marijona Kavalevskiutė 
pajieškau savo pusseserės, Mi- 
kalinos Remeikiutės, paeina iš 
Vilniaus gub. Daugų parap. 
Svirksdėnų kaimo.

Taigi melsčiau atsišaukti ar
ba kas žinote praneškite, nes 

. turiu svarbų reikalų.
Marijona Kavalevskiutė* 

.44JohnSt.
Hartford, Conn.

LIETUVIŲ-BANKAS
' < ’ * - *’ > * ’ *■

♦J

v. f

X JUOZO K0WAMAU8K0 BANKAS — BENDRAS

Y* ..Y birželio mėnesyje-atidaro’ Centralę lietuvių Banką

• T •Y •■f

siliepė visos lietuvių kolonijos reikalaudamos plįtes- A' a . a* « m a a. ! ,‘a _
X Uių iiiiuniiauijų ir praaiueju puruavuiejuuuB serų, 
i Bėgije mėnesio parduota 130 serų ant sumos' $6.500.*. .X 

TTMmrrrtTTT -r-. .Avrr'j rt . ---- _ ..'i , ,1,
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Boston’e Mass. po Nr. 32—34 Cross Stri

IJETUVIŲ TROŠKIMAS TCllETT SAVO 
’ ĮSTAIGĄ .TAU PASIRODĖ. . '

Ant pranešimo apie liaukos inkorporavimij at- J?
I* • *» fe- • ■»- „ f1!: < *» . M- . . . 't i -_

nių informacijų ir prasidėjo pardavinėjimas Šerų.' A

»kL

DIBTUVIIJ BANKAI pinigus priima on olieck X, 
? ' • accaunt ir ūž padėtus juoba 4 nuošimčius, , JL

LIETUVIŲ’ BANKAS perka ir parduoda kitų vai- 
stybių pinigus. * '*

LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li- ’
- berty Bonds.

♦♦♦. LIETUVIŲ BANKAS už dykų suteikia vietų sava
me seife lietuvių visokiems dokumentams.

išlygų. • ' . •
LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į Visas pa

saulio valstybės, taip-gi ir į LIETUVĄ.
LIETUVIŲ BANKAS “išbėjuoja” prasikaltusius. 

.Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei
kia už dykus

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 serų dabar! 
Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko

Prezidentas
BANKIERIUS J. KOWALIAUSKAS.

111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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ŠV. JONO ĘVANGELISTO 

PAŠELPINĖS DR-JOS, 
SO. BOSTON, MASS.

' VALDYBA.
PIRMININKAS—M. Žioba, 

4 Levant St., Dorchester, Mase 
VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 

2O’WinfieId St., So. Boston, Mass
I PROT. RAST. — Jęnas Glineckls, 

28.2 Silver Str., So. Boston, Mass
II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite 

Care of Mrs. Packard
721 Huntington. avė., 

BrookTine, Mass.
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 

230 Fifth St, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas. 

16 VVlnfield St., So. Boston, Mass.. 
MARŠALKĄ — Jonas Urbonas, 

145 Silver Ste, So. Boston.
Draugija laiko susirinkimus kas 

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO.“ BOSTON, MASS. ' 

Pirm. — T. Ašmenskienė, 
339 Fourth St.

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

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

Fin. Sekr. — A. LukoŠevičiutė, 
377a Broadway,

Iždininkė — M. Mačiuliutė, 
46 Silver St.

j: Kasos globėjai: E. PlevokienS, 
M M. Stukienė. -
• Maršalka — O. Mizgirdienė. , !
‘ Board direktoriai: — *M. Žilins- į 
: kienė, P. Venienė, V. Songailie- j

nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- I 
nė, , J
Susirinkimai laikomi kas i 

antrą utarininka kiekvieno mė- I 
nėšio. . 7:30 vai. vakare Šv. I 
Petro Bažnytinėje Salėje. I 
ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU- į 
guos:valdybos adresai. I 

AVAUKEGAN, ILL. I
PIRM. — A. Bakšis, Į

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

911 — 8-th St.”
PROT. RAŠT. — S. Gadeikis, 

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

FIN..RAŠT. —S. Misiūnas, 
817MaySt.

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

’^T. Chicago, III.

[
SIMON r. PAUKTIS |

Attorney-at-laio S

.IETUVIS ADVOKATAS 8
Pabaiffįt mokslą Pensilvanifot S 

univęri8tete.
Užsiima varymu provų vituoss k 

feismuosž. n
ja ’ 822 Land Tltle BuUding, g 

Broad & Chestnut Sf jfe
BBLL THOIUC: 4

k . Offiso — Spruce 2290. S
« Namą — Tloga 4442 J. T
9 1212 W. ERIH AVĖ. |
i PHILADELPHIA, PA |I Milžiniškas Išvažiavimas

berty Bonds k.

. tai pirmas daiktas,

Kuomet žmogus serga K3”0113“0“7
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?” 
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisų Dr. 

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

Kuomet pas .jį nueisi, tai rasi,- jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagilozų; 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-spinduliiį išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikįetij, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apsčiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus

•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 sayaitėmis 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 moderniškus aparatus' gydymui visokių li
gų: statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elėk- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius 
moderniškus įtaisymus. ’ •

Ėaktafas vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus — 
phylaeogeną, bakteriną ir Vaksiną. ”

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vynj ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarų, ‘visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir nerviškų nusilpnėjimą.

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

Ofiso valandos 
9 A. M. iki 8 P. M? 

Kasdien.
Dr J. H. KENEALY

673 WASHINGTON ST.
Antro* durys nuo Gayety The atre, Boston, Mass

v*

J. H. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas.

• *. *

Gegužine!
RENGIA • |

LIETUVOS VYČIŲ 26 Kp. SU PAGELBA NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRIČIO j 

Bus Ketverge^ j

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

; prasidės 8 vai. ryte ir tęsis iki tamsos. i
| ' P r o g r a m a s b u s s e ka n t i s: j
j 1) Dainuos suvienyti chorai ir pavieniais po vadovyste sekančių vargonininkų: Wor- {

cester’io p. A. Z. Vismino, Boston’o p. Mt Karbausko ir Norwood’o p. V. Sta- < 
| sevičiaus. 1 ' " : • j
5 2) Lietuvos Vyčių 26 kuopos Benas po vadovyste p. J. Venslausko visus linksmins ]
? . per dienų. ... J
t 3) Simphony Orkestros. dalis po vadovyste p. A. Kavesko linksmins šokėjus. _ ;
| .4) Kalbos žymiausių kalbėtojų. , j
g 5) Apvalio lošimas, dviračių lenktynės, driliai Boston’o ir Worcester’iQ merginų, ‘j 
g virvės traukimas, lenktynės merginų Ir vyrų, traukimus ktutamųjų paveikslų ir j 
į PASIVAIKŠČIOJIMAS PO LIETUVĄ BEI, JOS GUBERNIJAS. ]
| šis dalykas bus vienas iš įdomiausių ir ne vienam sugraudins širdį kuomet paA .! 
| matys paveikslų to krašto kuriame gimė ir augo. !

Prie to bus įvairios lioterijos. Puikiausi užkandžiai ir gėrimai kiekvienoj gubęr- ; 
uijoj, 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., pioterims 35c., vaikams 5 cent. ;
Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti!

P. S. Važiuojant imkite gatvekarius GREENDALE ir SUMIT,

Nedėliomis:
10 A. M. iki 2 P. M.

PERSKAITYK ČIA-«

4
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*

*

i I *■ ;

(Jakimavičius) I
Priėmimo valandos: I

Npo2 iki 8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakar* |
E09 •IihOADVVAY Cor. G ST. SO. BOSTON J 

Tel 602 S. B.
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. Dr. Paul J. Jakmauh y

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

Draugystės box 191. .. i.. 
Vice-pirm. Rapalas Gažuriuas 

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

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

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

20 Pine St., Athol, Mass. 
Kasierius ~ Petras.Pusčius, 

34 Pine St,, Afhol, Mass.
Kaaoa globėjai:----

Antanas Ąndriliunas, 
92 Tern S-t., Athol, Mass.

Jonas Stanis,
Cliarles PI., Athol, Mass

PIRMOS MILŽINIŠKOS 
PRAKALBOS! 
IR TEATRAS

' Rengia
A. L. R. K. Mot. Są-gos 45 kp. 
Gegužio-May 30 d., 1918 

šv. Joną Svetainėje,
27 Main St., Hudson, Mass. 

Prasidės 3 vai. po pietų.
Kalbės žymiausios Naujoje 

Anglijoje A. Ų R. K. Moterų 
Sąjungos veikėjos: p-nios Ve
ronika Liutkevieienė iš Wor- 
cester, Mass. ir O. ajnk.auskie- 
nė iš So. Boston, Mass. ir taip- 
pat kalbės smarkus So. Bos
tono veikėjas p. M. Veni?. Pa- 
marginintui šių prakalbų .bus 
teatras, deldemacijų ir tt.

Perstatys juokingas komedi- 
jėles: ‘ ‘ Dvi Sesutės, ’ ’ ‘ ‘ iGrtuo- 
kilo su Blaivininku pasikalbė
jimas” ir labai juokingas mo
nologas. Visa tai atliks pačios 
Sųjungietės.

Įžanga 10 centų.
Kviečiame vietinius ir apie- 

'linkių' lietuvius ir lietuvaites 
ateiti. .

A. L. R. K, M. Sų-gos 45 kp.
Komitetas

Netoli Boylston Street.

Naudokis mūsų teisingu ir geru patarnavimu. . 
.Mes atidarėme naujų lietuviškų GRABO- 

R Y S T Ę po Nr. 258 Broadway, So. Boston, Mass. 
ir‘norim patčmyt, kad tai bus prieinamiausią vie
ta, kuri suteiks mandagų paskutinį patarnavimų, vi- 
siiūns.
Mūsų kainos už palaidojimų, prasideda nuo $65.00. , 

Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti.
» ‘ P. J. AKUNEVKM,

258 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 331.

Gyvenimo vieta: 702 E. 5-th st, Tel. 1525:—-M.

-V,


	1918-05-28-DARBININKAS 0001
	1918-05-28-DARBININKAS 0002
	1918-05-28-DARBININKAS 0003
	1918-05-28-DARBININKAS 0004

