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Trne translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on .Tune 7, 
1918, as reąulred by the act of October 
fl, 1917.

PASIŽYMĖJO AMERI
KONAI.

Birž. 6 — Amerikos kulkos- 
vaidinirdL kurie saugojo til
tų per“ Mainų ties Chateau 
Thierry, kuomet per jį vokie
čiai norėjo pereiti ir veržtis 
Paryžiaus link, įrašė savo var
dų į Amerikos istorijų.

Nors tie amerikonai buvo 
pirmu kartu ugnyje, bet jie 
taip susivaldė, jog iš jų ste
bėjosi greta kovojantieji fran
cūzai.

Su vienu Amerikos kulkos
vaidžiu paklota 1.000 vokie
čių. O prie jo tik vienas kri
to ir keletas buvo sužeista. Jie 
atlaikė Chateau Thierry tiltų 
būdami nepatogiame padėji
me.

'Amerikos jurininkai šį rytų 
sunaikino vokiečių žvalgų bū
rį ir savo 24 valandų darbą 
apvainikavo paimdami prieši
ninko kulkosvaidį, paimdami 

jgllgįaįsvių ir taip-gi paklodami 
nemažai vokiečių atskiruose 
susirėmimuose.

Bissell mūšio didvyris.

Lieut. John T. Bissell iš 
Pittsburgo, baigęs ■ mokslus 
West Pointe, komandavęs ar
tileristus prie dviejų kulkos
vaidžių, buvo pirmas ameriko
nas, kurs persikėlė per Marną 
ir nusidangino į augštumas ant 
šiaurinio krašto. Vokiečiai 
paėmė kalną No. 204 ir jų 
kulkosvaidžiai buvo iškrikdę 
Bissellio vyrus. Jie atsirado 
blogame padėjime, nes nega
lėjo keltis atgal per upę per 
ugnį savųjų batarejų.

Tuomet Bissell davė signa
lus, kadi Amerikos artileristai 
sustabdytų savo ugnį. Tas bu
vo padaryta ir Bissellio vyrai 
perėjo per tiltą, kurs po to 
buvo sudraskytas. Bisselliui 
suteikta francūziškas kryžius.

Pilnos smulkmenos apie a- 
merikonų dalyvavimų sulaiky
me vokiečių prie Maruos gau
ta šiandie.

Jankiai buvo pašaukti kovos 
laukan naktį ir į Chateau Tliie- 
rry atvyko 3:30 vai. iš ryto. 
Tos dienos popietyje vokiečiai 
su didelėmis jėgomis bandė 
užimti Chateau Thierry. Prie
šininkui buvo pavykę padary
ti plyšį. Bęt francūzai jį greit 
užtaisė ir pasišaukė Amerikos 
kulkosvaidininkus talkon.

Priešininkas atstumtas.

Vėliau buvo išleistas šitoks 
pranešimas francūzų oficierių 
buvo pasiųstas į vienų iš mūs 
organizacijų būtviečių:

“Amerikonai greit sudrūti- 
no mūs visą gynimosi liniją y- 
pač galus Mamos tilto. Jų 
drąsa ir gabumas sukėlė nu
sistebėjimų visų. Priešininkas 
sutremtas mūsų ugnimi svyra
vo. Tuomet mūsiškiai padarė 
kontr-ataką paremlhnU ameri
konams su kulkosvaidžiais. 
Priešininkas -buvo nublokštas 

t už miesto. Chateau Thierry li
ko mūsų rankose.”

i
Sekančių naktį priešininkas, 

pasinaudodamas 
tykino prie tilto,
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• V

Mamų. Jie tą padarė per va
karinius miesto pakraščius. 
Jie leido dūmų bombas, kad 
paslėpti savo judėjimus. Tas 
pasunkino veikimų mūsų kul
kosvaidininkų. Tuo pat laiku 
vokiečių artilerija pradėjo bai
sų bombardavimą miesto, na
mai griuvo. Šrapneliai visur 
sproginėjo.

Nežiūrint į priešininko kano
nadų amerikonai, būdami ant 
pietinio upės kranto be palio
vos purškė švino lietų per li
pę, kuri čia yra vos 50 jardų 
platumo.. Kuomet vokiečiai pa-1 
sirodė daryti ataką, tai jų 
krūvos lavom) pasidarė. Tuo 
pat laiku šita ugnis pridengė 
francūzų judėjimus ant pieti
nio Mamos kranto.

Tiltas sugriautas.

Tam veikimui einant vienas 
Amerikos oficieras perėjo su 
dviem kulkosvaidžiais ’ant 
šiaurinio kranto ir apsistojo 
prie stovyklų garsaus sakmių 
rašytojo Fontaine’o. Čia bū
dami pridengė-franeūzų judėji
mus.

Kai francūzai pasitraukė, 
tai vokiečiai ūžtelėjo prie til
to. Netikėtai sekė baisi eks
pliozija ir pats vidurys ©tilto 
griuvo, išmetant daug vokie
čių į padanges. Keletas vokie
čių, perėjusių ant pietinio 
kranto atbėgo prie kranto su 
iškeltomis rankomis, šaukda
mi susimylėjimo.

Likimas šitų priešininkų su
laikė kitus. Tuo tarpu mūši] 
artileristai arbavo kulkas į 
aną pusę Mamos iki vokiečiai 
atsinorėjo pereiti per upę.

Suprantama amerikonai tu
rėjo nuostolių dėl vokiečių 
bombardavimo, bet tai buvo 
nekas sulyginant su patarna
vimu arba priešininko nuosto
liais.

True translation tiied with the post- 
niaster at Boston, Mass. on June 7, 
1918, as required by the act of October 
8, 1917. ■

VOKIEČIAI NELAISVIAI 
GRĮŽTA NAMO.

Washington, birž. 5. — Vals
tybės Departamentas paskelbė, 
jog iš Rusijos gabenama namo 
kasdien tarp 1.200 ir 3.000 ne- 
laisvių. Iš tos priežasties pa
sididino kalbos apie įsikišimų 
į Rusijos reikalus. Valstybės 
Departamentas gavo patvirti
nančių žinių apie tai, kad tarp 
Rusijos, Finalndijos ir Vokie
tijos Įvyko sutartis, sulyg ku-. 
rios Vokietija gauna priėjimų 
prie Arkliškos jūrės per Mur
mansko pusiausalį.

Iš Londono atėjo žinių apie 
tai, jog dalykai besidedanti 
Tokioj ir Tientsine veda prie 
to, kad netrukus prasidės vei
kimas Siberijoj. Šitos žinios 
nepadarė didelio siurprizo tal
kininkų diplomatiniuose rate
liuose, bet aiškių žinių apie 
nuotikius tolimuose rytuose 
trūksta.

Talkininkų diplomatiniuose 
rateliuose nusistovėjo ta nuo
monė, jog įsimaišymas į Sibe- 
rijos reikalus sulaikytų vokie
čių naudojimąsi be trukdėsių 
pergalėmis Rusijoj.

Yra nurodoma, kad jei tai r 
kininkų kariuomenės kolona 
patrauktų per Siberijų, tai tas 
mažiausia, .sustabdytų gabeni
mų tūkstančių karės nelaisvių 
— vokiečių, kurie dar tebėra 
Rusijoj ir Siberijoj.

Departamentas gavo žinias 
apie grąžinimų tų nelaisvių iš 
Maskvos per Stockholmų. Te
legramoj skelbiama, jog trys 
traukiniai kasdien eina į Vo
kietiją. Traukiniai eina per 
parubežinį miestų Oržų ir ga
bena-po 400 ar 1.000 nelaisvių.

True translation flled with the post- 
master at Ęoston, Mass. on June 7, 
1918, as reąulred by the act of October 

1917.

NAUJA ARMOTA.
London, birž. 5. — Toli 

šančioji vokiečių armota, 
ria dabar bombarduoja Pary
žių, yra naujo išradimo. Pa
ryžiaus- korespondentai sako, 
jog dabartinės bombos esan
čios trimis centimetrais dides
nės, negu pirmutinių trijų 
motų, francūzų artilerijos 
naikintų. Parako bomboj 
gi daugiau. Šaujama labai 
reguleriai.

Paryžiaus valdžia labiausia 
•susirūpinus vaikų likimu. Mo
kytojams įsakyta daboti vai- 

,kus. O tūkstantis vaikų jau : 
siųsta į pietines provincijas.
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LAISVA LENKIJA.
London, birž. 5. — Išleista 

oficialis paskelbimas, kuriame 
sakoma:
“Didžiosios Britanijos, Fran

cijos ir Italijos premierai kon- 
ferehcijoJ Versaliuose priėmė 
sekančias, dekieracijas:

“Sudarymas suvienytos 'ir 
neprigulmingoS lenkų valsty
bės, su liuosu priėjimu prie" jū
rės, bus viena išlygų tvirtos 
ir teisingos taikos. ir teisybės 
viešpatavimo Europoj.

Talkininkai su pasigerėjimu 
pastebėjo Amerikos valstybi
nio sekretoriaus išreikštą di
džiausių užuojautų tautiniams 
troškimams čekų ir jugo-slavų 
prie laisvės. Talkininkai tam 
pritaria.”

GELEŽINKELIŲ INŽINIE
RIŲ REIKIA VALDŽIAI. 
WashingtOn, birž. 6. — S. H.

Felton suorganizavo penkis 
naujus pulkus ir 19 batalijom}
geležinkelių inžinierhj dėl tar- 

j nystos Francijoj. Jie pądidys 
i ant 50.000 skaičių vyrų jau e-

SOCIJALISTAS KA
LĖ JIMAN.

- True translation flled wlth tlie post- 
nuister at Boston, Mass. ori Jųne 5, 
1918, as reąulred by the act of October 
6, 1917.

NAUJAS NUSILEIDIMAS.
Paryžius, birž. 6. — čičerin, 

Rusijos bolševikų užsienio rei
kalų ministeris, kaip skelbia 
Havas agentūra, pranešė am
basadoriui Joffe Berline, jog 
Bolševikų valdžia pagatava 
užleisti vokiečiams Juodųjų 
jūrių laivynų, su išlyga, kadi po 
karės jis būtų sugrąžintas Ru
sijai ir kad laike karės jo ne
vartotų. Taip-gi vokiečių ver
žimąsi Rusijon turi sustoti.

Per gegužio mėnesį Angli
jos armija užmuštais ir sužeis
tais neteko 166.802 kareivių.

Lenkų armija Francijoj pri
sidėjo prie talkininkų fronto. 
Toji armija susideda iš 15.000 
kareivių.

MALDAKNYGĖ
“PULKIM ANT KELIŲ” 

JAU SPAUDOJE.
Pasiskubinkite su užsaky

mais, nes vėliaus gali žymiai 
pakilti jos kaina.

Popiera kasdien vis kįla aug- 
štyn ir tokiuo būdų visos vė
liaus išleistos knygos bus 
brangesnės. ,

Dabartinė jos kaina nustaty
ta: drobės apdarais $1.25, o 
skūros apdarais $2.00.

Praeitus metus nutarus leis
ti tų pačių knygų buvo jos kai
na nustatyta: drobės apdarais 
$1.00, o skūros $1.50; ir tiems, 
kurie užsisakė praeitus metus 
kaip tik bus gatava, pasiųsime 
už tuos pačius pinigus.

Tūi-gi pasiskubinkite siųsti 
užsakymus ir drauge pinigus, 
kad ir šiandiena. Adresuokite:

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

VOKIEČIŲ PASKELBIMAS.
Berlin, birž. 6. — Šiandie vo

kiečių oficialis pranešimas 
skelbia: “Karės fronte padė
jimas yra be permainų.” To
liau pranešama, jog eina tik 
artilerijos veikimai ir maži su
sirėmimai. Apie laimėjimus 
skelbiama tik tas, kad prie 
Pointoise ir palei Sovieres upę 
į pietų vakarus nuo Soissons 
paimta keletą pozicijų bei 
drūtviečių.

Tas pranešimas tąip-gi skel
bia, jog nuo geg. 27 daugiau, 
kaip 55.000 nelaisvių ‘ paimta, 
tarp jų 1.500 oficierių, paim
ta daugiau kaip 656 anuotų ir 
daugiau kaip 2.000 kulkosvai
džių. ~

Oklahoma City, Okl. birž. 6. i samas Francijoj tos rūšies jė- 
— Orville C. Enfield*, socija
listų kandidatas į kongresą, 
pateko ne kongresan, bet. ka- 
lėjiman ant 20 metų už agita
ciją prieš kareiviavimo įstaty
mų.

gas. Taip skelbia Karės De
partamentas. Devyni pulkai 
jau už jūrės. Šeši stato gele
žinkelius, o trys operuoja.

Valdžia išleido geležinke
liams Francijoj $160.000.000.

Conn. 

N. J. 

N. J.

JAU RENGIAMAS
L. DARB. KALENDORIUS 

1919 M.
Biznieriai pasiskubinkite pri

rengti apgarsinimus. Kalen
dorius 1919 m. bus puikiausias 
— išvaizda ir turiniu ir užtai 
garsinties jame pilnai apsimo
kės.

Kainos už apgarsinimus la
bai prieinamos.

Visose kolonijose reikalingi 
agentai rinkimui apgarsinimų 
į L. D. Kalendorių 1919 m.

Apie platesnias informaci
jas kreipkitės prie:

“Darbininko” 
Administracijos, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

NAUJA AUKA AMERIKOS 
PAKRANTĖJ.

Washington, birž. 6. — ŠĮ 
vakarą laivyno departamentas 
paskelbė, jog vokiečių subma- 
rinas vakar 9 vai. nuskandino 
Anglijos garalivį Harpathian 
100 mylių jam esant nuo Vir
ginijos pakraščio. Visi juri
ninkai buvo išgelbėti. Tų pa
darė laivas Polmer, kurs šian- 

tamsa, .pri- dien įplaukė į Chesapeake už
vedantį per lajų. ,

MARŠRUTAS P. KAZIO ČESNULIO PRAKALBŲ.

NEDĖLIOJ. Birž. 9 dienų New Haven ir New Britain, Ct.

PANEDĖLYJ, Birželio 10 dienų,........... Bridgeport,

SEREDOJ, Birželio 12 dienų ........................Newark,

KETVERGE, Birželio 13 dienų ...............Paterson,
Į p. Kazio česnulio prakalbas patartina visiems lietuviams 

atsilankyti, nes mūsų jaunas irįabus veikėjas labai svarbiais 
reikalais po Amerikos lietuvių kolonijas važinėja ir daug nau
dingu inurodymų Lietuvos politišku klausimu teikia. Ne
praleiskite progos pasiklausyti prakalbų gabaus lietuvių veikė
jo.

TJl 350 BROADTVAY, * SOUTH BOSTON, MASS.. $

JAMES M. KEYES . «
AtslSaukite prie manęs su visokiais telsmiškais reikalais. Duo- 
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provą, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite.N 
350 BROADWAY,........................................... SOUTH BOSTON, MASS. jį

JAMES M. KĖYEŠ
Tel. 8o. Boiton 213 or Soi Botton 300. 

Jeigu vienas užimtas Sauk kitą.

J! 
i! 
i!

»
du pilnas informacijas kas-link Suvienytą Valstiją įstatymą.

Per kelloliką metų esu prityręs ir turėjęs visokią reikalą su 
LIETUVIAIS, RUSAIS Ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. AS esu/* tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsltl- 
keti. Visokius telsmlškus reikalus atlieku šioje valstijoje.

Turtą gerų prityrusią vertėją arba perkalbBtoją lietuvių, rusų, 
lenką h* latvių. Jeigu Jus norite turBt! geras pasekmes ir Išlaimėt!
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"DARBININKO” KAINA 
triz kartui savaitėje.. .$3.00 t 
Vita* sykį saavitėjo.. .ftH 
Boctonoapielinkėje ...$4.06 
Užrubežyje metams. .. .$4J5

Į Vienas numeris........

Rusijoj moterys 
ša nuosavybė.

BOLŠEVIKAI ĮSTEIGĖ 
LAISVOS MEILĖS 

MINISTERIJĄ.
New York, birž. 6. — Ponia 

Hmm. Pankhurst, garsioji An
glijos sufragietė laikė čia šian
die prakalbų. Ji skaitė iš Bol
ševikų organo “-Izvestija” a- 
pie ‘ ‘ moterų sočijalizacijų. ’ ’ 
Šitas naujas padavadijimas 
jau įvykintas Saratove ir vy
kinamas kitose vietose. Rusi
joj panaikinta privatinė . nuo
savybė, niekas tau negali pri
gulėti, gatvėje bolševikas gali 
atimti nuo tavęs paskutinius 
drabužius ir plikų paleisti. O 
būti pačiuotam reiškia turėti 
pačių, reiškia bolševikų iŠro- 
kavimu turėti nuosavybę. To
dėl ir toji nuosavybės forma 
panaikinama. O panaikinama 
šitaip. Įsteigta Laisvos Meilės 
ministerija su visokiais būrais. 
Tuose biuruose turi registruo
tis moteris ir ten pasirinkti sau 
vyrų. Jei ne tai nepaisant į 
praeities moterystės ryšius jai 
bus paskirtas vyras nuo 19 me
tų ir 50 metų amžiaus. Mergi
nos nuo 18 metų amžiaus pas
kelbta vieša nuosavybe.

FINŲ REIKALAI.
Stockholm, birž. 6. — Fin

landijos parlamentas užgyrė 
taikos ir pirklyhos sutartis su 
Vokietija. O pasiūlijimas į- 
steigti monarchijų netrukus 
bus svarstoma parlamente. 
Monarchistų parlamente yra 
55 nuoš. Todėl nebus gauta 
reikalingos didžiumos tame 
klausime. Dabar svarstoma, 
kas bus daryta, jei neužgirs 
parlamentas monarchijos įve
dimų. Gal bus parlamentas 
paleistas, o gal bus leista 
žmonėms nubalsuoti. Valdžia 
ir rojalistai iš visų spėkų dar
buojasi, kad pasiūlijimas pe
reitų. Taip-gi. einasi apie per
organizavimų finų armijos po 
vokiečių vadovyste.

Tie visi reikalavimai turi 
būt išpildyti už pagelbų vokie
čių suteiktų. apginti salį nuo 
Rusijos razbaininkų — bolše
vikų.

KARALIUS DALYVAUS : 
AMERIKONŲ IŠKILMĖSE. '

London, birž. 6. — Anglijos 
karalius Jurgis pasižadėjo lie? 
pos 4 d. būti Londono priemie- - ? 
styje Chelsea pasižiūrėti į A-\ 
meri kos armijos ir laivyno : 
teamus, kurie loš baseball. Tai • 
bus pirmas kartas, kuomet * L 
Anglijos karalius prisidės prie į 
paminėjimo liepos 4 d.

PRITRŪKO ANGLIŲ.
Naujosios Anglijos pramos 

nei gręsia pavojus. Labai pri- ... 
trūko anglių. Kuro mintinis- 
tratorius Storrow išvažiavo į"- ’ 
Washingtoną reikalauti dau-.

. — * .... *
i

jį

giau anglių, nes kitaip pramo
nė turės sustoti.

Prez. AVilson išnaujo atsi
šaukė į Califomijos guberna
torių, kad nesirašytų po Moo- 
ney mirties nuosprendžiu.

New York. — Susekta suo
kalbis kontrabandos, keliu įga
benti Amerikon nuverstojo ca
ro vainiko brangenybes. Jų 
vertė yra keletos milijonų.

Nuo birželio 20 iki 25 bus 
pašaukta 40.000 negrų drafto 
amžiaus į armijų. Didžiuma jų. 
bus pašaukta iš pietinių vals
tijų.

Pietinėj Francijoj ties Mar
seliu amunicijos dirbtuvėj bu
vo ekspliozija. Užmušta 100 
žmonių, sužeista 50.

_____  -1L 
Philadelphia, Pa. geg. 31. — 

James Orr, anglių kompanijos 
prezidentas nubaustas ant $5.- 
000 už ėmimų peraugštų kainų 
už anglis.

Buvo pranešinėjama būk 
von Hindenburg žuvęs ar va- 
vo j ingai sergąs, bet dabar pra
nešama, jog “ ilgai vaikščiojo 
tarp trenčių,- kraterių, dyg
liuotų vielų ir duobių bombų 
išraustų ir apžiūrinėjo pozici
jas Chemin dės Dames.”
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Anglijos valdžia, norėdama 
priraginti airius stoti armijoj, 
prižada sugrįžusiems karei
viams žemės.

4

Visi perskaitykite indomų 
straipsnį šiame' numeryje ant- 
galviu “Tautos Turto Suskirs
tymas,” paimtas iš Lietuvoje Aukokite į Tautos 
einančio laikraščio “Tėvynės 
Sargas.”
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Fondą.
.1

Dabar yra daug 
__ _ NAMŲ, 
PIGIU F A R “ v,

Daugelis savininkų karės lai
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY, 
ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A 

SO. BOSTON, MASS. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.*

JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS
LIETUVIŲ BANKAS. X

t

tYi 
t
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Bankierius J. Kowaliauskas sako:— .
Nelaikyk Liberty Bonds’ų pas save! Jie yra grynas 

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso.

NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADĖK JUOS 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS 
DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO-UŽ DY
KĄ.

JEIGU NORI UŽ JUOS GAUTI PINIGUS

Lietuvių bankas šiandien moka:—
Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, 

v už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuviu Banko prezidentas
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS..
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Visa tarimateriale pusė, au

kos, kurios gautai pavedamos. 
Išmokstame jjasišvęsti, ingija- 
me tų privalumų,, be kurių jo
ki au ambicija tautą apsieiti 
negali. Įr juo daugiau, pasi
aukojimo dvasios turėsime,

tuo greičiau atrieksiine didžio 
lietuvių tautos siekinio—• būtį 
nepriklausopia tauta, Lietu
vos valstybę atstatyti. Mokė
sime* už tautą ir augščiausią 
auką daryti: jei reikalas yra, 
už tėvvnę gyvybę paaukoti 
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The Lathuaman trMreeny paper. .
Prtllnhftd every Tueeday, Thureday, and Saturday by St. 

Jeseph’s Lithuanian R.-C. Asėociation of Labor. .
SnbflBriptlon Bate*: 

Yearly ••••••••• »••••••••••• • • .|3.00
Boston and suburbs —--------------------------- —• .|4.00

S months ........................................   .$1.50
Foieign oonntrieB yearly..............  Š4.2S

"D AIBIMIUK18"
M W. Bro«dw»y, Bouth Morton, Kart.

MELŲ SKLEIDĖJAMS.

Socijalistų amatu yra nie
kinti, dergti, šmeižti katali
kus, ypač jų vadus. Tame jie 
Bpeeijalistai. Tas žinoma nuo 
senai. Netoli nuo jų atsilieka 
laisvamaniai su Šliupu prieša
kyje.

. Šliupas jau.keletoj vietų pa- 
briežė, būk “daugelis kunigų- 
-klerikalų dirba su vokie- 

’eiais,” būk dalis Lietuvos ku
nigijos geidžianti monarchijos.

Kur prirodymai, kad kas 
panašaus yra?

To prirodymus galėtume ras
ti Lietuvoje einančiuose. laik
raščiuose. Jei ką nors pana
šaus rastume, tai tas būtų ge
ru •argumentu.

Mums pakliuvo glėbis, laik
raščių, išeinančių užimtoje 
Lietuvoje. Gavome “Lietuvos 
Aido,” “Tėvynės Sargo” ir 
“Darbo Balso.” Tai daug 
maž trijų’pakraipų laikraščiai. 
Nei viename apie monarchiš-{ 
kus keuo nors palinkimus ne
užsimenama. Sakysime “Lie
tuvos Aidas” ir “Darbo Bal
sas” stovi už demokratišką 
respubliką. O “Tėvynės Sar
gas,” prie kurio dirba kun. K. 
Čibiras, kun. P. Dogelis, kun. 
Dr. M. Reinis, kūn. J. Staugai
tis, L. Gira ir tt. turėtų būti 
monarcliistai ir iš visų pajėgi? 
turėtų garbinti ir liaupyti kai
zerį, per kurį tik gali ateiti 
Lietuvon monarchija. Bet “T. 
Sarge” nei puse lūpų apie mo
narchiją neužsimena, dagi rea
guoja prieš vokiečių aneksio- 
nistus.

Todėl Lietuvos kunigijos 
monarchiškumas yra prama
nytas. Be abejonės jokio ste
buklo nebūtų, jei kunigijos da
lis stotų už monarchišką val
džią. Bet ir tarp svietiškos 
inteligentijos rasime monar- 
chistų ir liaudyje rastume as
menų. stovinčių už karališką 
valdžią.
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Ši pasaulio kare pridirbo f shio. .Kiekvienas tokios

atsigauti, ėmė ten dygti laik
raščiai. Laikraščiai neturi 
griežtų pakraipą, bet aiškiai 
matosi, katras į ką ilgainiui iš
sivystys. Štai “Darbo Bal
sas.” Tai raudonųjų laikraš
tis, bet dabar jo raudonumo, 
kaip ir nesimato. Tik šen ten 
kystolėja yla iš maišo. Žodžio 
“socijalizmas nevartojama. 
Matyt jis Lietuvoje užmirštas 
ir atviras socijalistiškas laik
raštis ten tuoj pasipjautą. Tas 
socijalistų laikraštis labai at
sargiai flirtuoja su zitietėmis.
“Tėvynė” gavusi porą “Dar

bo Balso” numerių, pastebi, 
kad “galėtumei manyti, jog 
šis laikraštis neturi ir negali 
turėti priešų,” o girdi kores
pondentai nusiskundžią, kad. 
“klerikalai” persekioją “Dar
bo Balsą.”

Be reikalo “Tėvynės” re
daktorius nuduoda durną. Juk 
jis turi žinoti, jog “Darbo 
Balsui” ar ankščiau ar vėliau 
išdygs ragai, todėl gerai, kad 
žmonės persergstami nuo idė
jinio priešininko, kad ir dabar 
jisai dėvi nekaltybės rūbą.

Be kito ko “Darbo Balse” 
(No. 15) yra straipsnis apie 
Vydūną iš po plunksnos M. 
B—kos. Mat tam rašytojui š. 
m. kovo 22 d. suėjo 50 metų.

Nesenai' “Naujienos” užsi 
gorėdamos kriokė, būk kleri
kalai pardavę Lietuvą kaize
riui, o dabar bambtelėjo, kad 
“kuomet mūsų klerikalai su 
tautininkais skelbia Lietuvos 
‘nepriklausomybę’ arba ‘pil
nos nepriklausomybės’ obalsi, 
tai ir tt.” Grigaičio galvoje 
turbūt yra skysta pliurzė, kad 
tokius nenuoseklumus rašo.

KĄ NORS REIKIA DARYTI.
Šiame numeryje perspauz- 

dinta. iš “Lietuvos Aido” 
straipsnis “Mūsų knygynai bei 
skaityklos.” Jame atsispindi 
Lietuvos dvasinis nubudimas. 
Tą nubudimą rodo visi Lietu
voje einantieji laikraščiai. 
Knygų leidimas ten žinoma bu
vo apsistojęs ir vargu tas dar
bas greit galės’ prasidėti ant 
didelės skalės dėl ištekliaus 
stokos.

Kad nebūtų gėda ir bėda, tai 
Amerikos lietuviai turi arba 
leisti naudingų, geni knygų ar
ba dėti kapitalą parėmimui lei
dimo knygų Lietuvoje. O gal 
iš dalies tą ir tą reikėtų dary
ti.

Dabar mūsų spaustuvės už
verstos periodišką laikraščiu 
spauzdinimu ir nėra daug lai
ko knygą spauzdinimui. Jei 
tie laikraščiai eis, kaip ėję ir 
jei nauja spaustuvė neįsisteigs, 
tai knygą leidimą ne kiek’ te
bus galima padidinti.

Klausimo knygų leidimo, bei 
parėmimo to darbo Lietuvoje 
neprivalėtume užmesti.

• PARTIJOS LIETUVOJE.
Ne iš vieno šaltinio girdėjo

me, jog Lietuvoje visos parti
jos, kaip ir susiliejo, visos, 
'veikė išvien sunkiais karės lai
kais. Tai buvo išganingas ap
sireiškimas. Bet pastaraisiais 
laikais žmonės Lietuvoje"ėmė

PASIŠVENTIMAS MŪSŲ 
TAUTOJE ĮSIVYRUOJA

Ne vien tos tautos gali di
džiuotis iš savo narių pasi
šventimo, atsidavimo, kurios 
nuo seno savitu valstybiniu gy
venimu džiaugėsi, tai-gi tas 
savų piliečių dorybes išauklėtą 
galėjo. Galime ir mes pasi
džiaugti pastebėtinai greitu 
pasiaukojimo dvasios augimu. 
Pavyzdžiui galima kelius fak
tus privesti.

Didžiausiu pavyzdžiu yra 
New Yorko buvusis Seimas. 
Tiek delegatų suvažiavo, tiek 
draugijų didelius atstovą siun
timo iškaščius pakėlė! Nepa
prasta pažanga padaryta, suly
ginus su 1914 metų seimais.

Imkime Tautos Fondą. Per 
pastaruosius metus lietuviai 
Tautos Fondan veik tiek pat 
suaukojo, kiek per visus pir- 
mesnius tris. Ir lietuvių duos- 
numas kaskart didėja, o nesi- 
mažina.

Geru pasišventimo pavyz
džiu yar dabartiniu laiku pa
rašų rinkimas po protestu 
prieš Vokietijos užsimojimą 
Lietuvą pasivergti. Kiek tai 
pasišventusių 'lietuvių po sta
bas vaikščioja, prikalbinėja, 
perkalbinėja, gaišta, nuovar
gio paneša, iškalbinėjimų iš
girsta. Visa tai mielu noru 
nukenčia, akyvaizdoje troški
mo Lietuvą liuosa, nepriklau
soma matyti.

Arba vėl tas.faktas, kad pa- 
starajin Tarybos suvažiaviman 
IVashingtone, kuomet lietu
viai su Prezidentu matėsi, Vi-. 
si užprašytieji 
važiavo (A* L<

savo lėšoms

mūsų tėvynei begales eibių, te
čiaus su ja mums ir daug ge
ra atėjo. Tarsi kokio atlygi
nimo už perkentėtuosius karės 
vargus, mes susilaukėme savo 
tautinės, senai trokštos mo
kyklos; jai gimus ir lietuviai 
ūmai įgijo noro šviestis./ Vi
suomenė jau supranta, kad vi
sam Lietuvos gyvenimui su
kantis į naujas nepriklausomo 
gyvenimo vėžias,' kiekvienam 
bus pravartu šviesa ir mokslas. 
Todėl ir nenuostabu, kad jau 
dabar knygos griebiasi ir tie, 
kurie ligi šiol jos visai never
tino. Ir taip, lietuvių visuo
menės nepaprastas noras švies
tis ūmai puola akysna jau vien 
ir iš to, kad kuone jau prie 
kiekvienos pradedamosios mo
kyklos susikūrė suaugusiųjų 
kursai, kurių lankytojų skai
čius dažnai viršija pačių moki
nių skaičių. Kursų lankytojų 
tarpe matome žmonių net gana 
jau pagyvenusių — 4-5 dešim
čių metų; na jau jaunimas,— 
ką ir besakyti, visu glėbiu puo
la šviestis.

Iš to viso prisidėjo ir netoli
moje ateityje, be abejo, dar 
daugiau prisidės Lietuvoje 
skaitančios visuomenės. Tai
gi Čia jau savaime atsirado bū
tinas knygų ir knygynų reika
lingumas, supratusiai Lietu
vos visuomenei mokykloje ir 
kursuose įgytosioms pradžios 
žinioms tolyn plėtoti.

Knygynai-skaityklos nebe 
nuo šiandien jau galingas švie
timo įnagis — jie, anot vieno 
mokslininko betariant, tai 
“liaudies universitetai,” visos 
šviesiosios tautos jau nuo se
nai juos vartoja kaipo galin
giausius švietimo srities įran
kius. Matyti,1 ir mes be jų ne
galėsime pakilti; tieji knygy
nai-skaityklos tai vienatinis 
Šaltinis, iš kurio dar vietomis 
tamsokas mūsų sodžius galėtų 
sau gyvybės semti; jos ne vien 
teiktų įvairių mokslo žinią, bet 
sykiu pratintų ir į draugijų 
gyvenimą, tai mums, lietu
viams dabar ir paskui labiau
siai svarbu.

Lietuvoje ir prieš karę kny
gynai-skaityklos nebuvo dide
lė retenybė, bent didesniuose 
miesteliuose bei bažnytkai
miuose; tik jų kūrimasis ir gy
vavimas buvo rusų valdžios 
varžomas, jie galėjo įsikurti 
daugiausia tik kokios draugi
jos vardu. Karei užklupus pa
kriko tos draugijos, nebebuvo 
ir knygynais kas besirūpina; 
dauguma tųjų knygų kur išsi
mėtė, kitas likusias pelės spin
tose tebegraužia. Nūdien iški
lo būtinas reikalas visi tie api- 
pelėję knygynai, dulkes nuva
lius, viešai pastatyti, ir sykiu 
rimtai imtis naujų knygynų 
steigti. Pradžia, žinia, gal ir 
nebus perlengva, čia reikės 
truputį darbo ir, žinoma — lė
šų, bet gero noro žmonėms, 
kam tėvynės’ gerovė yra bran
gi, tos kliūtys ne taip jau sun
ku pergalėti; lėšų gi susirasti 
teks ne kitaip, kaip tik koope
raciją pagalbon pasikvietus; 
teks rinkti. kuopon skaitymo 
mėgėjai ir iš jų sudaryti tam 
tikros kuopelės. Neprošalį čia 
būtų paėmus kaipo pavyzdį 
mūsų pusbrolių latvių . skaity
mo mėgėjų* kuopeles, daugiau
sia liaudies mokytojų steigia
mos prižiūrimos. Šitokių kuo
pelių prieš karę buvo . pilna 
Latvija —- tai vienos gyviau
sių jų tos rūšies draugijėlių; 
jos, galima drąsiai tvirtinti, 
buvo pirmasis ir stipriausias 
.latvių įjvietimosi pamatas; 
daugiausia ją dėka latvių kul-

— v •

kuo
pelės narys 'kasinėtai moka 
kuopelės kason tam tikrą ne- 
perdidelį mokesnį, o neretai 
tos kuopelės ir vakarą su vai
dinimais ir dainomis suruošia, 
ir iš visų tokių pajamų perka 
knygų; kiekvienas būrelis tū
los!

Kiekviena tokia skaitytojų 
.kuopelė turėtą sau pasirinkti 
valdybą iš dviejų-trijų švieses
nių žmonių, kuri priiminėtų 
pajamas ir parinktų kokias 
knygas parsiųsdinti. Kur jau 
yra knygynai gyvavę, ten be
lieka pusė,darbo, kaip kad 
naują steigiant; ten kiek pasi
darbavus galima dar pakriku
sias knygas surinkti ir grai- 
čiau vartojiman paleisti. Didi- 
žausa dalis tą knygynų, kaip 
jau sakiau, yra dirbę įvairią 
draugiją vardu jų piniginis 
stovis ir dabar būtų ne labai 
sunkus, nes tos draugijos, nors 
šiandien ir apmirusios, bet jų 
kasose šiek tiek grašgalių vis
gi randasi. Taip pat metas 
jau ir mūsą: “Saulės,” “Blai
vybės,” “Ryto” ir kitoms 
draugijoms imtis iš miego kel
ti, bet apie tatai teks gal kitą 
sykį parašyti.

Damazas Treigys. 
(“Lietuvos Aidas”)

“ NAUJIENOS” RAME-

Naujienos” 129 num. su 
“Laisve ’ bepolemizuddamos, 
parašė^ įad ‘^Darbininkas” 
revoliucijonišką, proletarijatą 
kėlė pernai į padangės.”

Tas netiesa. Vieną, ■ ‘ Darbi
ninkas” padangėmis neskrai
do ir socijalizmo stebuklų ne
pripažįsta,’ o antra, toksai pro- 
letarij’atas nėra vertas tos gar
bės. Ant žemelės vietos užteks 
visiems.

• “Darbininkas” ginčuose lie
tuviškų ‘ ‘ koviečių’ ’ su “ nąu- 
jiemėciais,” neį vienų negyrė 
nei kitų, tik sakė, kad pas “ko- 
vieČius” daugiau yra bent so
či jalistiško idealizmo, o “Nau
jienos”'visais atžvilgiais ‘bur
žujų paklodė.”
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Naujos rūšies bolševikai.

Socijalistų “Naujienose” 
randame aprašymą iš New 
Yorko, kad tenai atsiradę so
cijalistų tarpe tokių, kurie 
skaitą “Darbininką” ir jiems 
būk esą nerūpinti socijalistų 
partija, jų obalsiu esą “soci- 
jalitsų partija “no good,” no 
more”. Ir sakoma, kad socija- 
listai tuomi esą taip labai susi
rūpinę, kad net kinkų drebėji
mą ingavę.

“Naujienos” nežino, kad 
Bostono apielinkėje mažai to
kių socijalistų teliko, kurie nė
ra užsirašę “Darbininko,” o 
skaityt tai skaito veik visi — 
ir bolševikai ir menševikai. 
Žinoma tie, kurie skaityt mo
ka.

v •

»
Pataria.

“Naujienos” pataria 
vieną pąrtyviškumą pakeisti 
kitu — liberalizmą — socįjaliz- 
mu. Mat parūpo katinėliui la
šinėliai.

Paskutinė puota.

SLA.

F, V.

Paskutinė puota! ,
Raseinuose paskutinė puota.
— Raseiniuose? — klausė nustebęs Girvainių Jonas, gy

dytojas 54-to pulko, kuriame randasi daugiausia sužeistųjų.
— Ar šoksite jūs ir linksminsitės, kuomet dūmai mūšio 

lauko dar neišsiblaškė, kuomet kraujas sužeistąją dar neat
vėso, kanuolių atgarsis dar neišnyko, o jūs — jūs rengiate 
puotą!

Tečiaus mergaitė, duodant tą užkvietimą, stovi rami nors 
išbalus ir klausos tos tirodos.

— Ne! užkvietimo nepriimsiu, — kalba vis labiau įsikar
ščiuodamas Girvainis. — Ne! suprasti negaliu kodėl tamstytės 
tokiam laike rengiate puotą. Tokiame laike, kada mūsiškiai 
guli paskendę žaizdose — kareiviai pusnuogi, be skrandą, o 
jūs — puotą rengiate...

Tai tikrai savęs pažeminimas!
— Šiandien Montvilą salėj — paskutinė puota, :— pridu

ria mergaitė išeidama su savo drauge.
Piktas ir suerzintas žingsniuoja Girvainis po kambarį.
— Kas tai matė, — murma sau po nose — puota — dabar 

puota !
Staiga atsikreipęs į draugą Jurgį, sušuko. — Eisiu į’tą 

puotą! 'mesiu šokikaią po kojų sukruvintą skrandą to vaikiščio, 
; kurin susmigo penkios kulkos jam nešant vandenį sužeistiems. 
Taip, mesiu skrandą po kojų ir pasakysiu jiems, lai savo pa- 
šėlusiame šokyje mina kraują tų, kurie savo gyvastis deda 
ant liuosvbės aukuro.

Bet Jurgis nesikarščiuoja, tik,ramiai užklausia: — Tai 0- 
desoj būdamas negirdėjai apie tų laikų atsibuvusias Raseiniuo
se puotas ?

— Tai ir tu Jurgi, džiaugiesi — pritari tam? — užklausė 
lig netikėdamas savo ausims Girvainis.

— Taip.
— Ir tų puotų buvo daugiaus ?
— Taip. Šiandien paskutine.
Gydytojo. Jono veidas dar labiau apsiniaukė, dantis su

kandęs ir nieko nebesakydamas greitais žingsniais atsitolino.
Vakare, piktas ir paniuręs eina į puotą.
Ineiga gan brangi. Šalę kimšte prikimšta.
Bet kas čia viduryje salės? Žiūri-gi nutiesti ilgi stalai, 

apsėsti’ mūsų sesučių lietuvaičių, pasipuošusių melsvais rūbais 
ir gobtuvais ant kurių matosi raudoni kryžiai.

— Kas čia? —- klausia nustebęs gydytojas. Kas per dar
bas — apdaras?

. — Tai paskutinė puota Raseiniuose, — paaiškina Jurgis.
— Tai lietuvaičių Raudonasis Kryžius. Jos gamina raiščius 

sužeistiesiems. Ineigos nuo puotos, eina gelbėjimui mūsiškių...
‘ Staiga Girvainis atsipeikėjo ir susiprato. . . ♦.

— Jurgi, — pratarė giliai sujudintu balsu, — spaugas 
buvau, oi spaugas,. kad negalėjau permatyti, jog mūsų mer
gaitės ne lengvamintės, kad ne vien paprasti pasilinksmini
mai joms šiandien terūpi. Šis vakaras parodo, kad jų širdyse 
dega tėvynės meilė.

Tokia puota nekartą turėtumėm priminti visoms mūsų 
lietuvaitėms, nes nors ne visuomet turėsime sužeistuosius, ne 
visada reikės ir raiščių gaminti, o yienok kiek turime ir tu
rėsime tautos žaizdų apžiūrėjimui.

Šiandien paskutinė puota!
O paskui — kas bus?

ir •• ■
4-9-18. Worcester< jMass.

Girios Duktė.
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Jeigu kuri tauta pagamina 
savo krašto daug visokių mais
to dalykų, dirbimų, tai paro
do tos tautos turtą. Tečiau 
pagamintasis turtas dar nesu
teikia kraštui gerovės, nepa
siekia savo tikslo, jeigu jis ne
bus- tinkami? būdu suskirstytas 
tarp krašto gyventojų. Su
prantamas* dalykas, kad savo 
krašto gyventojai turi būti vi
sų pirmiausiai aprūpinami ū- 
kio dirbiniais ir tik atlekami 
daiktai gali būtį perleidžiami 
kitiems, gabenami kitur. Pa
žvelgus į įvairių tautą turto 
suskirstymą senovės laikais 
arba dabar lengvai galima pa
matyti, kad ten yra. didelią 
skirtumų tarp žmonių: vieni 
turijš ko gerai pragyventi,.ją 
rytojus patikrintas- ir daug 
daug ko galės jie perleisti -sa
vo įpėdiniams; kiti gi gyvena 
iš dienos į dieną, ar vos-vos šio 
to daugiau turi. Kodėl taip y- 
ra?

Priežodis sako, kad žmogus 
esąs savo laimės, savo likimo 
kalvis. Gyvenimas, apskritai, 
patvirtina minėtojo priežodžio 
pasakymą. Du kaimynu ant 
tokios pat žemės nevienodai 
gyvena: vienas gerai pasitu
rįs, o kitas nuskurdęs. Iš čia 
atsieina padaryti išvadą, kad 
prie turto padidinimo priside
da žmogaus darbštumas. Tat 
skirtumai pasidaro savaime ir 
delei įvairaus žmonių darbštu
mo.

Žmogus bedirbdamas reika
lauja akstinų, kurie jį priver
stų uoliai dirbti. Be abejo, 
žmogus kaikuomet darbuojasi 
delei priedermės, doros reika
lavimu, bet vadovaujasi darbe 
ir grynai ūkio pobūdžiais, bū
tent, vilčia pralobti arba tro
škimu patikrinti sau geresnę 
ateitį. Tuo būdu turto skir
tumas būna žmogui akstinu 
pasidarbuoti.

Kad ūkininkams gerai sek- 
tūsi, atsieina daryti daug į- 
vairių bandymų su žeme, sėk- 
olmis ir tt Bandymus beda
rant reikia turėti nemaža iš
tekliaus, -rinrdangi bebandant 
ne sykį rizikuojama pinigiškai. 
Tolygūs bandymai yra galimi 
tik, kada žmonės yra pasitu
rį. Jeigu kas neturės ištek
liaus, tai vargu ir reikalauti 
iš jo rizikavimo, bandymą;, o 
,nesant bandymą ir ūkio pažan
ga nebebus galima.

Be ūkio reikalų tautos gy
venime yra daug uždavinių, 
daug, darbų. Žymi tų darbą 
dalis yra atliekama ne valdžios 
paliepimu, bet liuosu piliečių 
noru. Prie tokių darbų pri
klauso pav. knygą ir laikraščią 
leidimas, paskaitą rengimas, 
susirinkimų šaukimas, draugi
jų steigimas, bėdnųjų šelpi
mas, prieglaudų ir ligoninių 
įtaisymas, rūpinimos mokslu 
ir daile ir tt. Iš minėtųjų da
lyką matyti, kad nemenka ap- 
švietos, lavinimo ir pašalpos 
dalis tautos gyvenime paveda
ma liuosam piliečių pasidarba
vimui. Kad būtų galima tų 
darbų imtis, reikia turėti lai
ko, liuoso nuo užsiėmimo duo
nos reikalais, ir nemažai turė
ti gero ištekliaus. Tasai kuo
sas piliečių darbas, kaipo ne- 
priverstinas, yra vedamas ge
rą norų, grynų pobūdžių, pa
prastai būna sujungtas su di
deliu uolumu ir gerai .tinka su
švelninti gyvenimo šiurkštu
mams.

Jei iki šiol čia buvo nurodo
mą, kad tautai yra naudos iš 
turtingesniųjų sluoksnių, tai 
irgi reikia pažyinėti, kad 
sluoksnių skirtumai turto žvil
gsniu neprivalo, būti perdaug 
dideli. Juk kiekvienam gęrai 
žinoma, kad neapsakomai* 
skaudžiai veikia į žmogaus 
sielą reginys, kur netoliese 
puikių dvaro rtįrnų su jų gro
žybėmis ir patogumais stovi 
pašlyjusi kampininko bakūže- 
-laužas. Arija vėl kitas vaizde
lis: Midelių miestą priemiesčiai

—-... ; ■■■ .. .

didelių miestų priemiesčiai 
prikimšti suvargusių, ‘nuskur
dusių. žmonių, su* baime žiū
rinčių į netikrą rytojų, o tuo 
tarpu Amerikos milijonieriai 
1910 ar 1911 metais buvo Nu
rengę Šunims balių, į kurį bu
vo atsivedę savo Šunis išpuoš
tus ir padabintus visokiomis 
brangenybėmis.

Čia patyriamasis Jelos skau
smas yra gyva įsitikinimų iš
raiška, kad panašūs atsitiki
mai yra skaudi neteisybė, kad 
perdaug didelią turtą suėmi
mas į vienas rankas neboja 
kilnių uždavinių, kuriuos turi 
atlikti turtingesnieji sluoks
niai, bet gamina skurdą ki
tiems žmonėms.

Vargas žmogui, jeigu jis tu
ri visą laiką dirbti duonos už
dirbimui, bet dar blogiau, jei 
jis ir bedirbdamas skursta. O 
tai esti, kada jis būna išnau
dojamas kitiems, praturtėti. 
Skurdas neša su savimi ir do
rinį nupuolimą. Ir kaip gi ne
neš? Žmogus, pasinėręs vien 
kieto likimo kasdieniniuose 
reikaluose, nebeturi nei laiko, 
nei jėgų pakelti akių prie auk
štesniųjų dalyką. Pagalinus, 
nuskurdęs žmogus yra pavo
jingas ir pačiai visuomenei, 
kurioje gyvena. Mat Jis nebe
daug ko gali nustoti, tai gali 
būti pasirengęs padaryti visa, 
prie ko tik bus pakurstytas.

Turint omenėje visus blogu
mus, kurie paeina iš netikusio 
turtą susiskirstymo reikia 
džiaugtis, kad pastaraisiais 
laikais daugiau pradedama rū
pintis minėtųjų blogenybių pa
šalinimu. Būtent, kai kuriuo
se kraštuose pati valdžia yra 
išleidusi daug įsakymą, tvar
kančių darbo santykius. Taip 
yra pav. Vokietijoje. Kitur, 
kaip pav. Belgijoje, yra'tam 
tikros komisijos iš.darbadavių 
ir darbininkų, kurių uždavinys 
yra tvarkyti darbo sąlygos. Ši
tais keliais beeinant galima 
prieiti prie teisingo susiskirs
tymo tautos turto dalykuose.

Kun. M. Reinis.
(“Tėvynės Sargas.”)

PRAKALBOS RYTINĖJE 
PENSYLVANIJOJE.

Bus nurodoma, ką Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Tautos 
Fondas Lietuvos laisvės reika
le veikia. Kiekvienas lietuvis 
privalo į tas prakalbas atsilan
kyti ir apie Amerikos lietuvių 
politišką judėjimą sužinoti. 
Kalbės advokatas M. Šlikas iš 
Philadelphijos.

Sekančiose vietose prakal
bos atsibus:

Birželio 8 d. Minersmills,
Birželio 9 d. po pietą, King- 

ston.
* *

Vakarinėje Pennsylvanijoje, 
Pittsburgho apielinkėse kalbės 
kun. J. Miliauskas Wanamie • 
klebonas ir pasižymėjęs rašy
tojas.

Birželio 8 d. Homestead.
Birž 9 d. po pietą Duųuesne. 
Birželio 9 d. vakare Wilson. 
Birželio TO d. DuBois. 
Birželio 11 d. Vandergr.ift..

PRAKALBOS VAKARINĖ
SE VALSTIJOSE. '

Kalbės Dr. J. Bielskis, narys . 
Liet. Atstovybės AVashingtone, 
D. C.

Birželio 9 d., Omaha, Nebr. 
Birž. 10-11 d., Sioux City, Ia. 
Birž. 13 d. Mason City, Ia. 
Birž. 15 d. CedarUapids, Ia.

IH 4 ••

Deli Phon* Diokinttn 3d95 M.

Dr.. Ignotas Stankus
1210 S. Bronį St./PhiJadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.

Ofiso Valandas}
Nue 9 rito iltį 5 po pieta 

Vakarais, Ketverge nuo*Iki9PiM. 
IMsUsiah IH 4 v
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kiek norėsite," o apielįruviną 
pilotąLietuvoje perdaug ne
svajokite, gali būti kartusap- 
sivylimas.t

T

2 vai. po piet bažnytinėj salėj, 
20 AYaverly ' st.,; AVorbester, 
Mass, Delegačių mandatai 
turi būtį su kuopų antspauda 
ir dvasiško vadovo paliudiji
mu. Delegatės atvažiavę atei
kite į Vyčių namą, 22 Waverly 
st. ir tenai vietinių sąjungie- 
čių būsit priimtos.

Rengėjos,

reikalus, apie jų. organizaci
jas. Po to seke graži- deklema- 
čĮja. Antru atveju kalbėjo p. 
M, Venis apie pilietiškus rei
kalus, apie Ištikimybės Dieną, 
Liepos 4 d. Po to p-le Zalee-
driutė pasakė monologą. Dar 
buvo deklemaęija ir tuo prog
ramas pasibaigė. Prisirašė 
penkios naujos narės.4 Žmonių 
buvo pilna didoka salė.

» Tikras Lietuvis.

_ x : * * 'j* -
jkas nežinojo. Čia katalikų sus- 
mo kuopos nėra ir daugiau 
kaip puse katalikų prie minė
tos kuopos prigtili, tai norėtu
mėm ‘ paklausti. kokią naudą 
kuopai komitetas daro, besi- 
pravardžiuodamas narius t

J. Tamošauskaite.

tai nėra a- 
ir lietuvius

18 d. geg.

CHIŲAGOILL. :

V ' (North Side.)
Darbininkų savaitę buvo su

rengta L. D. S. 20 kp. Pirmą 
vakarą 14 d. geg. kun. F. Ku- 
riirka vietinis klebonas plačio
je ir turiningoje kalboje nu- 
jrode, kad darbininko / klau
simas iškilo tik Kristaus mok- 

. Tslni prasiplatinus. Prieš tai 
nebuvo darbininkų klausimo, 
nes buvo tik ponai ir vergai.

. Antras kalbėjo p. M. Zujus 
■^^Vyčio” red. Jis gilioje savo 
kalboje nurodė reikalingumą 
spiestis j organizacijas, o ypač, 
prie. L. JD. S. ir kovoti prieš 
visokius šarlatanus ir įvairius 
darbininko skriaudėjus. Pa
pasakojo apie Grigaičio sovė
tą.

Antrą vakarą, 16 d. geg. kal
bėjo daug pasidarbavęs dėl 
mūsų tautos ir L. D. S. iš 
■centro L. D. S. dvasiškas Va
dovas gerb. kun. F. Kemėšis. 
.Savo plačioj kalboj, perkrati
nėjo dabartinę karę ir darbi
ninko likimą po šios karės. 
Nurodė, kad darbininko būvis 
bus pagerintas, pagal Anglijos 
^‘Darbininkų partijos” reika
lavimų. O kad tie reikalavi
mai bus išpildyti, 
bejonės. Ragino 
organizuotis.

Trečią vakarą,
kalbėjo plačiai žinomas kalbė
tojas Loyolos univesiteto stu
dentas, p. Al. M. Račkus. Iš
gvildeno kokias pasekmės ne- 
ča socijalizmas į darbininko 
unijas. Pasirodo kur tiktai so
cijalistai įsigavo į unijas vir
šininkais, tai ten pavedė strėl
inis su didžiausiais darbininkų 
pralaimėjimas. Ragino dar
bininkus organizuotis ir budėti 
ant sargybos, kad apsaugoti 
Unijas nuo socijalistų vado
vystės. Perspėjo darbinin
kus, kad atskirtų socijalizmą 
nuo Unijų ir nurodė koks yra 
skirtumas tarpe .Unijos ir so- 
cijalizmo.

Spaudos išpplatinta,. už a- 
pie $20.00.

Paskaitos apie Rymą.

28 ir 29 dd. geg. įvyko pas
kaitos dėka vietinio klebono 
kun. F. Kudirkos. Paskaitas 
laikė didžiai gerb. kun. prof. 
Pr. Bučys. Pirmą vakarą 
paaiškino apie naudingumą 
paskaitų, nurodė, kad šiais lai
kais kalbama apie mokslą ir 
jo reikalingumą, o tas vadinas 
mokytas, kurs daug žino. O 
jeigu sužinoti, tai reikia nuva
žiuoti į tas vietas, o kad nuva
žiuoti į tas vietas, tai reikia lai
ko ir pinigų, o tas nevisiems 
galima. Toliau sakė, parody
damas paveikslus ir aiškinda
mas tiek išrodė kiek žmogus 
galėtų pamatyti. Per dvi die- 

‘ nas, parodė daug Bažnyčių se
novės laikų.
Pasakė pamokslą ir prakalbą.

Birželio 2 d. atsilankė Dėdės 
Šamo armijos lietuvis kapelio
nas gerb. kun. Jurgis Jonaitis 
South Oinaha, Neb. lietuvių 
klebonas. Jis dabar liosno- 
riai tarnauja Dėdei Šamui. 
^Bažnyčioje pasakė pamokslą 
primindamas dabartinę karę ir 
kataliko pareigas, prisiminė, 
kad yra katlikų kunigai labiau 
gerbiami negu kitų tikėjimų 

• kunigai. Po prakalbų suėjo 
žmonės. į svetainę. Klebonas 
paaiškino, kad bus kalbama a- 
pie katalikišką spaudą. Gerb. 
svečias pradėjo kalbą su pa
vyzdžiais, kad vienas cicilikas 
“Naujienų,” “Šakės” ir kitų 
šlamštų agentas dirba už du 

f darbininku, o mokesnį ima už 
■’ vieną. Parėjęs namo kas die
na platina “Šakes” ir visus ki- 

” tųs šlamštus. Sako, tai mums 
pavyzdis, kaip reikia savo 
spaudą platinti.

M. Kazis
h

(Si TOORCESTER, MASS.
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 

' (Naujos Anglijos Apskričio 2- 
ras suvažiavimas. bus 9 d. bir
želio 1918'm.“ feijės prasidės

• f

■ ■■ I I.J. H    ■■■*

NASHUA, N. H.
, Birželio 2 d. LDS. 65 kp. tu
rėjo didžias prakalbas parapi
jos salėj. Nors diena pasitai
kė Šilta, bet žmonių prisirinko 
gan daug. Kalbėjo p. A. F. 

“Darb.” ądministra- 
Jo kalba buvo aiški

Krieižis, 
torius, 
ir turininga. Gerai paspirgi
no socijalistus. Kitą progra- 
mo dalį išpildė p-lė O. Z. Bu- 
gailaitė ir L. Nadzeika.

Kadangi socijalistai neteko 
čia rojaus, nes užsidarė kar- 
Čiamos, tai socijalistai rojaus 
skystimėlio važiuoja į Lowellį.

Žvirblio Morta.

NORWOOD, MASS.
Birželio 2 d. buvo cicilikų 

prakalbos. Blevizgavo Mi- 
chelsonas. Pasakojo apie Mar
ksą. Nuglostė jį, kaip karvė 
teliuką. Augštino jo mokslą. 
Tik nepasakė, ko susilaukė jo 
duktė, pasekus savo tėtušio 
mokslą. Patartina tam spy- 
kieriui perskaityti knygelę 
“Pažinkime socijalizmą.” Dar 
koliojo Michelsonas katalikus 
ir jų veikėjus. Ragino nesira- 
šyti po katalikų protestu prieš 
kaizerį, o rašytis po jų protes
tu prieš katalikus ir išreikšti 
Amerikos valdžiai prielanku-' 
mą. Mikelsone, ar senai tu ir 
tavo štabas iš visos kakarinės 
smerkei Amerikos valdžią.

Tėvynės Mylėtojas.

LEWIST0N. ME.
Gegužio 30 du Moterų Dr-ja 

N. P .P. Švč. parengė puikų 
balių paminėjimui dr-jos 10 
metų sukaktuvių. Svetainė bu
vo puikiai išpuošta žaliais vai
nikais ir tautiškos spalvos po
pieriais. Žmonių atsilankė 
daug ir visi puikiai linksminos 
šokdami ir žaizdami įvairius 
lietuviškus žaislus.

Taip-gi buvo paskirtos 3 do
vanos. Už gražiausį padaiha- 
vimą gavo dovaną A. Gudas. 
Už daugiausiai suskaitymą N. 
Mikštas ir už bolės į bačką įri- 
tinimą P. Mikštas.

Labai linksma, kad mūsų 
moterėlės sugeba padaryti }- 
vairių pamarginimų. Daugiau
siai šioje dr-joje darbuojasi: 
p-lė M. Dailydaitė, p-ni M. 
Meškaitienė, p-ni T. Domkienė 
ir p-ni AL Čereškienė.

Draugija turi arti šimtą na
rių. Taip-gi nemažai yra pri
sidėjusi aukomis tautos .reika
lams. Velytina jai gyvuoti il
giausius metus ir rodyti gra
bui pavyzdi kitoms Leiviston’o 
dr-joms.

Birželio 2 d. viršminėta dr- 
ja laikė mėnesinį susirinkimą, 
kur buvo perskaitytas laiškas 
kviečiant dr-ją prisidėti prie 
“Ištikimybės Dienos” (4 d. 
liepos). Nutarta prisidėti ir 
susižinojimui su kitų dr-jų iš-, 
rinktais komitetais paskirta 
šios ypatos: p-lės AI. Dailydai
tė ir B. Ivaškevičiuje ir p-ni 
AI. Aleškaitienė.

NAUJAS KUNIGAS.

(St Bonaventūre, N. Y.)

Geg. 8 d. visai netikėtai atė
jo iš kanceliarijos žinia, kad 
kogreįeiausiai pribūtų Juozas 
Svirskas Chicagon dėl kvoti
mų. Subatoje gegužio 18 d. 
Jo Malonybe Arkivyskupas G. 
It. Mundelein. D. D. išventino 
jį į kunigus šv. Vardo kated
roje Chicago, III.

Kun. Juozas Svirskas atvy
ko į šią kplegiją 1911 m.. įstojo 
į seminariją 1914 m. Prieš at
važiavimą į šią kolegiją, jis 
lankė Valparaiso Universitetą 
du metu.

Kun. Juozas Svirskas buvo 
labai mylimas visų moksleivių, 
ne tik lietuvių ale ir svetim
taučių. Jis buvo gabus moks
le ir uolus veikėjas. Buvo du 
metu lietuvių mokytoju šioj 
kolegijoj.

Jam visi moksleiviai šv. Bo
naventūro Seminarijos ir ko
legijos vėlina nuo Dievo daug 
laimės, sveikatos ir pasiseki
mo vinyčioj Kristaus.

Prieš išvažiavimą kun. Svir- 
sko 7-ta L. M. R. K. A. kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Pirmininkas J. Miliauskas mal
da atidarė susirinkimą. Po f
protokolo paskaitymo, trum
pai buvo kuopos reikalai ap
svarstyti. Po šitam sekė pro- 
gramėlis, kuriame dalyvavo 
septyni kuopos nariai. Pir
mas A. Kalinauskas paskaitė 
referatą “Kleopatra,” antras 
J. Arbačiauskas pasakė eiles 
“Pavasaris,” trečias J. Kun- 
dreckas pakalbėjo apie poetą 
Pr. Vaičaitį, jo gyvenimą ir jo 
eiles, ketvirtas J., Šaulinskas 
pakalbėjo apie Lietuvos stovį 
dvyliktam šimtmety. Visi pui
kiai atliko savo užduotis. Po 
programų sekė kritika.

J. K.

BROOKLYN, N. Y.

Masinės prakalbos.
Geg. 31 d. buvo prakalbos 

bei mas-rnitingas T. Name. 
Vedėju buvo p. A. Kundrotas. 
Pirmiausia perstatė kalbėto
jam “Garso.” redaktorių p. 
L. Šimutį, kuris vaizdžiai nu
piešė Lietuvos vargingą praei
tį ir ką reikš viešas.pasirody
mas Neiv Yorko Penkta avė. 4 
di. liepos. Po jo kalbėjo ame
rikonas iš Y. M. C. A. Ragi
no pasirodyti lietuvius" viešai 
ir parašyti savo reikalavimus 
ant vėliavų parodoj dalyvau
jant. Vėliaus sekė kalba p. J. 
O. Širvydo, po jo kun. N. J. 
Petkaus ir lcun. S. Remeikos.

Visi kalbėtojai iš širdies prie
tare maršavimui. Jau ir dr-jos 
sujudo. SLRKA. 134 kp. bir
želio 2 d. nutarė dalyvauti pa
rodoj susidėjus kartu su kito
mis kuopomis susivienijus. 
Paskyrė $25.00 aukų dėl ren
gimo parodos.

NASHŲA, N, H. 
Primicijos.

Gegužio 26 d. šv.Kazimiero 
bažnyčioje buvo primicijos 
kun. J. J. Svirsko. Gerb. kle
bonas kūn. Tylią, pasakė tani 
pritaikintą pamokslų.

! Tą pat vakarą buvo vyčių 
programas. DeklemaVo p-lė O. 
Z. Bugailaitė “Neklausykit 
paklydėlių,” Nadzeika daina
vo “Tykiai Nemunėlis teka,” 
p-lė AI. Sakatauskaitė dainavo 
‘/Sveiki broliai.” Po to kal
bėjo kun. J. J. Svirskas apie 
jaunimą ir ragino prigulėti 
jaunuolius prie Vyčių kuopos, 

žvirblio Morta.

Jįįatkes ir atitaiso normalu vi
durių stovį. ’

Aptiekose. Neimkit jokių? 
pamėgdžiojimų, bet reikalau
kite nuo aptieįoriaus Trinerįo 
Amerikoniško KRrtaus Vyno 
Eliksiro.v $1.10. : z ’

. Dėl reumatizmo, nejuralįijos, 
strėnų gėlimo,.' , išsinarinimo, 
tinimo ir panašių skausmų mė
ginkite Triperio Linimentą. 
Taryra puikusvaistas, 35 ir 65 
•c. aptiekose, per krasą 45> ir 75 
c. Joseph Triner Company, 
1333—1343 Šo. Ashland, Avė., 
Chicago, HL (Apgar.)

P. M.

Bronė.

HUDSON, MASS. 
Prakalbos ir vaidinimai.

ALRK. Moterų Sąjungos ne
senai susitvėrusi kuopa suren
gė pramogą geg. 30 d. Buvo 
platus programas. Pirmiau
sia kalbėjo R-^I- Venis iš So. 
Bostono. Ilgai ir labai aiškiai 
pakalbėjo apie moterų reika
lus. Prakalba visiems patiko 
ir rankų plojimas buvo dide
lis. Po to dvi ' p-lės vietinės 
Zaleckiutė ir Kazakevičiūte 
atvaidino komedijėlę “Gir
tuoklė su Blaivininku.” Po lo
šimo kalbėjo viešnia iš Wor- 
cesterįo ponia ■ Liutkevičiepė, 
Jos visi smagiai klausė aiški- 
ninfu&i’Mpie įvairius moterų

NORWOOD, MASS.
LDS. 3 kp. nepaprastas susi

rinkimas įvyks birželio 10 d. 
7:30 vai. vakare pobažnytinėje 
salėje. 'Visi nariai būtinai 
kviečiami į šį susirinkimą, 
taip-gi ir nauji nariai, ateikit 
ir prisirašykit. Apart kit-ko, 
šiame susirinkime bus renka
mi delegatai į LDS. N. A. Ap
skričio suvąžiavimą. Kadan
gi šis apskričio suvažiavimas 
bus Norivood’e, tad mūsų kuo
pos narių privalumas susirink
ti visiems, kad kogeriausia 
prisirengus ir naudingų įneši
mų sumanius dėl mūsų visų 
mylinčios organizacijos.

Valdyba.

BROOKLYN. N. Y.
Socijalistai ištroškę kraujo.
Geg. 31 socijalistų 19 kp. tu

rėjo prakalbas. Spyčiavo Mi- 
kelsonas iš So. Bostono. Sakė:

“Jeigu mes gausime nepri- 
gulmingą Lietuvą, sulyg mūsų 
noro, tai katalikų vadai bus 
pakarti ant Gedimino .kaipo 
Kaune. ’ ’

Nežinau ar jis nežino, kad 
Gedimino kalnas yra Vilniuje, 
ne Kaune, ar jis suklydo sukė
lęs savyje žvėrišką apetitą ant 
kraujo ir. dar kunigų kraujo.

Turiu pastebėti Mikelsonui 
ir jo pasekėjams nekelti sau 
perdidelį apetitą ant kunigie- 
nos ir jų kraujo. Jei jau būti
nai norite atsilakti žmonių 
kraujo, tai sekite pėdomis 
Kapsuko, Pruseikos, neškitės 
į socijalistišką Rusiją. Ten so
cijalistai turi geresnius laikus, 
negu hijėnos, liūtai ir kiti žvė
rys Afrikoje. Skubėkite, 
“draugužiai” į Rusiją, gausi
te kunigienos iki soties, atsi
laksite nekalti} žmonių kraujo,

L. D. S. CENTRO VALDYBA.

Dvasiškas vadovas: — 
Kun. F. Kemėšis, 

3230 Auburn Avė.
Chicago, UI.

Pirmininkas:— • 
J. E. Karosas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

ViM-pirmininkas: — 
M. Mažeika, 

1658 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Raitininkas: —
F. Virak’s,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Finansų Raštininkas: —
A. F. Kneižis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Idžinink&s: — 
P. Gudas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždo globėjai: —
O. Meškauskaitė,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

P. Geležiutė,
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn.
V. Sereika,

21 ,James St., 
Norwood, Mass.

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

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Draugijos T.emykite!

•>

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI.

AVAUKEGAN, ILL. 
PIRM. — A. Bafcšis, 

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

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

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

FIN. RAST. — S. Misiūnas, 
\ 817 May St.

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

N. Chicago, UI.

4V. JONO IIVANGEIJSTO' 
: PAŠELPIMSDR-JOS

SO. BOSTON, MASS. 
YBA.

PIRMININKAS — M. Žiobs, 
" 4 Levant St., Dorcheater, UaM» 

VICE-PIRM, t- Jonas Galinis, 
'20 Winfleld St. So. Boston, Mass.'

I PROT, RAST. — Jonas Glineckls,
282 Silver Str., So. Boston, MaM

II PROT. RAST. — Marijona Brikaite.
Care of Mrš. Packard 

721 Huntingtonave., .
Brooklįne, Mass,

FIN. RAST., — Povilas Petrauskas, 
280 FUtli St., So. Boston, Mass.

KASIERIUS —Andriejus Naudžiūnas, 
10 Wlnfleld St, So. Boston, Mass.

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečių nedSldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
SalS j e, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Birželio 16 d.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

HARTFORD, CONN. 
Pirm. — P. Gelažiūtė,

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

57 Hudsou St.
Rašt. — H. Valavičiūte,

42 Magnolia St. 
Tel. Charter 3466. 

Fin. Rašt. — V. Smitkus,
23 Liberty St. 

Kas. — F. Pliktinienė,
103 Bond St.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

180 Bowen St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Juozapas Vinkevlčius,

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

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

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 nedeldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti , ir daugian 
naujų narių su savim atsivesti
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AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass. 

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

. 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 Puščius, 

34 Pine St., Athol, Mass. 
Kasos globėjai:— ,

Antanas Andriliunas,
92 Tern St., Athol, Mass. 

Jonas Stanis,
Charles PI., Athol, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTQN, MASS. 

Pirm. — T. Ašmenskienč,
339 Fourth St.

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

Prot. Sekr. -r- M. Morkūniutč,
12 Lark St.

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

Iždininkė 3- M. MačiuliutS,
46 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė. 

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

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė. . * t

Susirinkimai laikomi kas 
antrą utąrininka kiekvieno mė- • 

I nėšio. 7:30 vai. vakare Šv. 
(Petro Bažnytinėje Salėje.
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p Y KAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss
"B” yra atsakančiai nutaikini

■

■ ' '

BINGHAMTON, N. Y.
Gegužio 27 d. pasidarbavus 

p. Kučinskiui, buvo sujudinti 
vietos lietuviai surengti Liet. 
Svet. vakarėlį pageibimui 
dviejų draugų išvažiuojančių 
į kariuomenę. Kadangi vienas 
iš tų, Paplauskis’, priklausė ir 
prie L. Vyčių, tai trumpas 
programėlis, išskiriant stygi
nę orkestrą, susidėjo iš vienų 
Vyčių. Pirmiau bažnytinis 
choras, akompaniuojant p-lei 
Jasiulioniutei, padainavo Tau
tos, himną. Pasfiu J. Tama
šauskaitė padeklemavo Vaičai
čio “Laiminga saulutė į vaka
rus leidos.” Po to, kun. K. 
Ambrozaitis pasakė jausmingą 
prakalbėlę. Paskui grajino 
stygų orkestrą ir choras padai
navo dar kelias daineles ir ta
da buvo pakviesti abu išlei
džiamieji draugai ant estrados. 
Padėkojo trumpais žodžiais vi
siems už išleistuves.

26 d. gegužio čia buvo gegu
žinė SLA. 200 kp. Ant plaka
tų buvo garsinta šitaip: “Į Šį 
nepaprastą pikniką neikite 
Šliuptarniai, Co-colikai nei 
Šventakupriai. ” Klausinėjau 
senų Bingliamtono gyventojų 
kas .tie sįventakupriai, tai nie-

Ii
T ■ . . • r e

» ►

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kukardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

S M. A. NORKŪNAS,

226 High Street, Lawrence, Mass.

i

i 
i
i

SOUTH BOSTON, MASS. i 
TEISINGIAUSIA IR GE- 1 
RIAUSIA LĮETUVIBKA i 

APTIEKA. {i 
Sutaisau receptus su di- ! 

džiausią atida, nežiūrint, ar < 
tie receptai Lietuvos ar Amą- i 
rikos daktarų. • Tai vienati- i 
nė lietuviška aptieka Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokius 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per expresų.

K. BIDLAUSKAS

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

_ yra atsakančiai nutaikinta psduikal- 
tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Herniai 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų i lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

medikalas. Kaip greit Sis medikalas esti kūne 
sušildytas, jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažų skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
"C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusiua musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių..

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto žrame - work 
dalies) {Brokuojant, 
kad davus reikalingų 
stiprumų ir paramų 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
At noriu jums prf- 

Todyt pats savo kaš
tais, kad jųa salite 
pergalėt savo patrū
kimų.

Šis duosnus pasiūlymas yra padalytas per 
išradėjų stebuklingos “visų dienų ir naktį*' 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 6000 ken
čiančių. kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užitiokesnio, kai 
davus jiem, progų ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite uš 

.tų išmėginimų Pla
pao nė dabar, ne vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo, paties patyri
mo jus žinote, kai 
Truss Vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiui - 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina . 
jūsų sveikatų, nes jis I 
periškadija kraujui I 
liuosai. bėgiot, kodėl | 
tad jus turėtumėt j| 
dėvėti Štai yra ge- 

. riausis kelias, kur j jųa galite dykai išmėgint.
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI

Pirmas: Pirmiausiu ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra' neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti įtaisų taip 
vadinamų Plapao, kuris xra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauce su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujb judėjimo. Atšauna muskulus iki pa
prasto* jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tiketies trūkio pranykimo.

Antras: Pats budaana* padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai-' 
te. yra prirodęs, esąs svarbiu, dalyku iinaiki- 
nimė patrūkimo, ko fruss negali padaryt.

Šimtai jaunu ir senų Žmonių padarė prt* 
siegaa prieė oficiėrius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė, jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINE DIENOS-NAKTIE9 VEIKME

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai j labai trumpų 
alkų aplaikomos pasrkmėa.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir diena kiaurai per. 24 Valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutč-po-minu- 
tei, kuomet Jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ii stebuklinga gyduolė 
hematomai telkia juaų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stipruma, kokie jiem, yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestų užduoti—filallgrmo vidurių savo vie
toje, be pageUoa truss. bei kitų panašių.

PLAPAO-PAUI1AIŠK1NTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali būt lengvai tinkuota*. patčmi- 
jant drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
sekanti išdėstymų.

* PLAPAO-PAD yTa *a<lsryta ii stiprias, H- 
aitemplsuaos materijos kuri* yra pritai
kytas prie kūno krutumų Ir visiška įstu
mti j| dšvėt. Jo vidurla yri limpantis (nors 
daa* skiriasi nuo lintpamčlo piaatarto), kad 
apMamjea pUsškait*> "B" nuo slankiojimo 
Ir paaitranklmo rm tam tlkrsa Motės.

‘■Ą" yra iMMIntaa PLAPAO-PAD n!a* 
kurk prkpaudiia sunykusius, nusilpnšnuiua 
muskului, kad juos sailaOtluų vii tobrn 
bsetoUaktaf,

bei
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Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumų ir tamprumų—

Ir, nepatčrnijamai, skaudų, pavojingi Esi-, 
reržipiai 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 draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymų— '

Tuomet jųa žinosite, kad juaų trūkis yra 
pergalėtas ir jųa širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR šį ste
buklingų uždykų išmėginimų-
Rašyk Šiandie, Reikalaudamas Už 

Dykų Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis juma gali 
pagrųšint sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas.'. Priimk -šį dykai “Išmėgi
nimų” šiądien ir jus . busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję Šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba Hpildykite kuponų šiandien ir 
grįžtančia krasa jųa aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart*o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančių Informacija* apie būdų, kun buvo 
apdovanota* auksinio medaliam! Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bu* 
rankoee kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
sau* užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugų, pasakykite jam apie š| dideli pasiu-

S,044 skaitytojų galės gaut iį Išmėginimų 
dykai. Atsiliepimu, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykit* 
DABĄR.

*
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KAD NAMUOS UGNIS 

NEGESTŲ.

Mūsų svarbiausi pareiga 
šiandie, kad užlaikius visas 
namuose ugnis degančiomis ir 
žiūrėti, kad mūsų vyrai, kuo
met sugrįž iš užjūrio, rastų sa
vo šeimynas geriausioje svei
katoje. Todėl Jums reikalin
gas vaistas, kuris prašalintų 
ligas, gelbstint priešinimosi 
gamtos jiegai išguiti iš mūsų 
kūno pavojingus elementus ir 
gimdančius ligas mikrobus.

Trinerio Amerikoniškojo 
Kartaus Vyno Eįiksiras’ atsa- 
kančiausiai atlieka tą užduotį. 
Tai yra naminis vaistas, ge
niausioje žodžio prasmėje, nes. 

jis prašalina visas vidurių, be-

SIŲŠK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2320 St. Louis, Mo.
Dykai Ifalgbiimt PlaH* ir Mr. Itwaxt« 

, Knyra Patrakime.
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HCHI0AGO, ILLIįiOIS. I

tai pirmas daiktas, 
t nori žinoti y-

JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BENDRAS 

LIETUVIŲ BANKAS.

Po |W:
J. E. Karosas.
PO $1.00: 

. K. Povilaiką,

eSSSĘSSiSSSsSš&SSSSSSSSESESESOSS 

į Dr. Paul J. Jakmauh 
B (Jakimavičius) . 
y Priėmimo valandos:

Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakaru

v

Į t

Petras Grinkevičius , pirko 
Laisvės Paskolos bondsų už 
$50.00. '

J. H. Kenealy, 
M. D* 

padaryti klaidaa.
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Taip-gi griežš p. L.*BUINIO Lietuvių Orkestrą.
ĮŽANGA: 75, 50, 35 ir 25 centai.

Širdingai kviečiame visus atsilankyti. RENGĖJAI.

TEL. BACK BAY 4200 .

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynoi - G ,’do vlioklaa Ilgą,
1-8 P. M. 7-SP.M. Priskiria Akintas.

419 Boylston St. Boston, Mass.

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

J. BERZELIONĮ, 
4 Haymarket Sq., Boston, Mass.
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Vietinės žinios.
# 4 ‘ .

TAUTOS FONDO 11 SKY
RIAUS PRAKALBOS.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretoriui p’. K. česnuliui ap
silankius į Naują Angliją,jam. 
čia surengta ir dabar, rengiama 
ištisa eilė prakalbų. So Bos
tone prakalbos/ įvyko birželio 
5 0. Šv. Petro parapijos sve
tainėje. Prakalbas gražiu pa
aiškinimą apie Lietuvos reika
lus atidarė, klebonas kun. Ta
rnas Žilinskas, po kurio plačiai 
apie Amerikos Lietuvių Tary
bos ir Informacijos Biuro rei
kalus kalbėjo p. K. Česnulis. 
Taipgi aiškino lietuvių klausi
mo stovį čia Amerikoje ir už- 
rubežyje. Vaizdžiai, aiškiai, 
iškalbingai p. K. Česnulis vis
ką apibudino. Gana skaitlin
gai susirinkusi publika pilnai 
buvo iš prakalbų patenkinta.

Parašų rinkimui po protes
tu prieš Vokietijos valdžių 
už kėsinimąsi užgrobti Lie
tuvą visi pritarė^ Aukų į 
Tautos Fondą°surinkta $42.22.

Į prakalbas buvo atsilankę 
So. Bostono lietuviškų cieilikų 
organo pliurzininkai su savo 
Šmeižtorium. Atsisėdę prie 
pat durių baisiai raukėsi ir ne
rimavo, mat nabagams karšta 
pasidarė. Kalbėtojas socija- 
listams tiek daug karčių teisy
bės žodžių pasakė, kad nejau
kų socijalistams buvo net į a- 
kis katalikams pažvelgti. Kai
zerio bernai lietuviški cicilikai 
kaip žemę pardavę tylėjo.

O kuomet vienas iš katalikų 
pasiūlė, kad ir socijalistai po 
protestu prieš kaizerį pasira
šytų, tai socijalistų pliurzės 
griudamos, iš svetainės išsine
šė. Prie durių Šmeižtorius su 
savo banda mėgino kačių kon
certą sukelti, bet ir tam nepa
sisekus, nes nebuvo generališ- 
kos švilpos, cicilikučiai kaip 
muilą prariję, Į soeijalistij 
pliurzės ofisą nusidangino.

Socijalistų Draugas.

MOTERŲ SĄJUNGOS 13 
KUOPOS SUSIRINKI

MAS.
Moterų Sąjungos 13 kuopa 

turėjo savo susirinkimą birže
lio 4 dieną Šv. Petro parapijos 
svetainėje. Susirinkimą vedė 
p. J. Šultienė vice-pirm. Iš
rinktos delegatės į Apskričio 
suvažiavimą, kuris bus Wor- 
cester, Mass. birželio 9 dieną. 
Sutvarkyta taipgi įnešimai į 
Apskritį. Delegatėmis paskir
ta: U. T. Jakubauskaitė. A. 
Strakauskienė, O. Staniuliutė, 
K. Petraičiutė, O Jankauskie- 
ri (žinia — neapmokamą val
dybą): pirmininką, iždininką 
ir knygininką. Daugumas tų
jų kuopelių ir šiandien karės 
metu tebedirba.

Užtai čia ir mums lietuviams 
reiktų latvių pavyzdžiu pasek
ti. Pirmiausia mūsų liaudies 
mokytojai labiausia turėti] 
tam tikslui pasidarbuoti, te
būnie mokyklos, kurios apylin
kėje nebūtų knygyno-skąityk- 
nė ir J. Šultienė.

Nutarta prisidėti prie Lietu
vių Kareivių Globojimo Drau
gijos.

Svastyta taip-gi apie prisi
dėjimą prie Raudonojo Kry
žiaus, bet dėl vėlaus laiko tas 
reikalas atidėta kitam susirin
kimui.

Išrinkta delegatės dėl ren
gimo ir sutvarkimo parodos ir 
apvaikščiojimų. liepos 4 dieną 
ir daug kitų naudingų dalykų 
nutartą.

Iždininkės raportas iš kuo
pos finansinio stovio. priimtas 
ir pavestas iždo globėjoms per
žiūrėti.

P-lė O Staniuliutė narė iš
dirbinių parodos komisijos 
pranešė, kad iš parodos visas 
pelnas paskirta parapijos nau
dai. So. Bostono Sąjungietės. 
labai gražiai veikia.

Sana Gene.

AUKAVUSIŲ TAUTOS FON
DUI p. K. ČESNULIO PRA

KALBOSE BIRŽELIO 5 
DIENĄ SĄRASAS.

Po $2.00:
M*. Bakuniute, J. Červokas, 
ir F. Sinkevičius

’■ I

*

*
J.' StfgR^ 

Andriejus Znlėekas, S. Ma- 
neikis, J. Zuinis, A. Šapalis, 
J. Glineckis, AL Verseckas,: 
J. Vilkišius, JA. Kairis,. A*

r-* 
P;

. A.
V-
M.

Bagis, J. ^veistis, K. West- 
irėliŲ A. Pąvidis, J7; Jankfb 
nas, < P. * Kaulinavičiutė, 

■ Giedkaičiutė, X *Venis, 
Šapalis, L. Bieleėkąs, 
Jakštas, A, Bukauskas, 
Saikas, ir J. Andriliūuas

Po 50 centų:.
J. Lukauskas, J. Glubinskas, 
P. Galavickas ir K. Balčiūnas.

Išviso ..........,.. $33.50

Smulkiais surinkta ... 8.72

Jf - -

Vasarinės vaikų. mokyklbs 
reikalais draugijų .komitetas. 
dirba‘i§siJūoB§^< GbKma spe^ 
ti, kad mokyta įvyks ir jos 
užlaikymu pasĮrupinsvį^ Šou 
Bostono lietuvių katalikiškos 
draugijos.

Kaikurie So. Bostono šan- 
dariečiai, ypač tie, kurie ar
čiau sugyvena su mirusios 
“Ateities” šešėliu, lietuvius 
katalikus dergia neprasčiau už 
socijalistus. Šmeižimo ir pra- 
sivaržiavimų stotis, tai lietu
viška svetainė. Lietuviams 
katalikams reikėtų nuo tokių
liberališkų pliurpų laikytis pavelis laikas moksleivis p. F. 
kuotoliaUSia. ' V Šfrakimslms.

- . , ..... s *
PRANEŠIMAS VAIKAMS.
Kurio lanko subatoms kur

sus mokintis žaislų, tai tegu 
žino, jog dabar bus vėliaus, 
trečią balandą, dėlto kad mo
kytojai negali anksčiau ateiti. 
Meldžiama vist) tėvų atkreipti 
damą į savo vaikus, idant ne
leistų1 veltui laiko. bėgiodami 
gatvėmis, geriaus ateitų pasi
mokinti gražių žaislų. Moky
tojais išrinkti iš Lietuvos,Vy
čių 17 kuopos: p-lė Z. Gurldiu- 
te, p-ni P. Markelionienė, taip
gi pasižadėjo atsilankyti kada

JęŠko gimines, P-as Jurgis 
Savickis, dirbąs Danijoj prie 
Raudonojo Kryžiaus ^užsiima 
paieškojimų siuntimu į Lietu
vą. So.Bostonietis Juozas Lu- 
kauskis buvo per jį pasiuntęs 
paieškojimą, tai gavo praneši
mą, jog ieško, Norintieji į jį 
kreiptis, lai tą daro Šiuo adre
su: Jurgis Savickis, Croix Rou- 
ge Danoisė, Section Lithua- 
nienne, Kopenhague, Denmark.

Šv. Joną Evangelisto Blaivi
ninku Draugija turi vyrų 188, 
o moterų. 347, tai veik dusyk 
daugiau.. Vyrai sumoka mė
nesinėms mokestims $125.00, o 
moterys $71.25. Išviso kas 
mėnesį sumoka po $196.25.

Jeigu norite surasti savo gi
mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininką.”

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

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina: 
: Už vieną sykį......... ...  .50c.

” du sykiu,
” tris sykius 
>>

Šv. Kazimiero Rymo-Katali- 
kų Draugija Laisvės Paskolos 
bondsų pirko už $500.00. Pet
ras Morkevičius už $100.00; 
Jonas Vervečka už $50.00. 
Taip-gi pirko dar bondsus pa 
$50.00 Juozas Žabarauskas 
Juozas Šiliauskas.

• « • • « 
»•••*.» .75c.

,..$1.00 
šešius sykius... ,$1.75 

Pinigus siųskite-iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

..... ........................................................ ..

Paieškau kunigo Petro Vaito* 
nio, turki labaį svarbų 
Kas jį žino kur jis dabar riori** > 
gi, meldžiu pranešti už *
labai dėkihgaš> Arba paties 
kun. meldžiu pranešti man. Mano 
adresas t ’ / ' <•

BernardVaičkuj > 
1806 ■ Center St., ' Raeine,
»■■■■ ii iii įįįJii iitm

A MERIOA N S Ų GAR 
REFINING CO.

Reikalauja . 1
DARBININKŲ “ 

dėl paprasto dirbtuves darbo. 
Geros algos ir nuolatinis 

darbas.
Atsišaukite į , 

Atsišaukite į 
Refining Employment Ofisą 

47 Granite Street, 
South Boston, Mass. 

Dešimts minutų eiti nuo So. į 

Station; dvi minutos.eiti nuo i 
Bro!ftlway tunelio.

r
< •

N. P. P. Švč. Bažnytinis Choras

Rengia Puikų Milžinišką 
KONCERTĄ 

Nedėlioję, Birželio-June 9 d., 1918 m. 
INSTITUTE SALEJE

. r *

277 Cambridge St., Cambridge, Mass
Prasidės 7 vai. vakare, Salės durys bus atdaros 

nuo 6 vai. vakaro.

Pirmas dar toks KONCERTAS bus Cambridgiuje, 
taip-gi ir visoj Naujoj Anglijoj.

Vadovaus žymus veikėjas — vargonininkas šv. Pranciš
kaus parapijos Lavrence, Mas s. p. A. GRIGORAITIS.

Dalyvaus šie chorai:
1) . N. P. P. švč. Choras — Cambridge, Mass.

2) . šv. Cecilijos Choras — Lawrence, Mass.

3) . šv. Jurgio Choras — Haverhill, Mass.

4) . šv. Juozapo Choras — Lowell, Mass.
Dainuos gabiausios solistės ir solistai, tarp kurių pažy

mėtina p-lė M. RAIPAITĖ iš Montello, Mass.
Taip-gi dalyvaus virš pažymėtų chorų vadai — vargo

nininkai.
Į šį koncertą kviečiame visus lietuvius ateiti, nes tai ge

riausia proga užgirsti suvirs 200 dainininkų dainuojant gra- 
. žias, žavejančias lietuviškas d aineles.

Visi kaip vienas į koncertą!
Atidėkite visus reikalus ir nepraleiskite tos auksinės 

progos, ateikite visi į rengiamąjį suvienytų chorų koncer
tą.

609 BROAD*WA¥ Cor. G SI. 80. BOSTON,i 
Tel602S.B.

lietuvis fotografas 
Ar turi saro didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk puse tuzino 
kabinSt ir ganei viena dideli ar
tistiškai padarytį paveiksle visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokyti* to ama
to gali atsišaukti:

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

l

I
SIMON F. PAUTTIS |

Atiomey-at-latc B

IKTUVIS ADVOKATAS į
Pabaigęt mokslą Pensdvanijoh B 

univeristete. R
U Salima varymu ftrovų visuose n 

teismuose. I
922 Land Tltle Buildlng, i 

Broad 4 Cheetnut St S 

siu. raora: g
Offlso — Spruce 2290. 2 

Namų — Tloga 4442 J. w 
1212 W. ERIH AVĖ. I 

PHILADELPHIA. PA. I

Ant. Grigoraitis
Laivrencė’o vargonininką

NedMlotnU')
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Birželio mėnesyje atidaro Centralę Lietuvių Banką 
Boston’e Mass. po Nr. 32—34 Ciross Str.

LIETUVIŲ TROŠKIMAS TURĖTI SAVO
' ĮSTAIGĄ JAU PASIRODĖ.

Ant pranešimo apie bankos inkorporavimą at
siliepė visos lietuvių kolonijos reikalaudamos plates
nių informacijų ir prasidėjo pardavinėjimas Šerų. 
Bėgije mėnesio parduota 130 Šerų ant sumos $6.500. 
LIETUVIŲ BANKAS pinigus priima on cheek 

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

stybių pinigus.
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li

berty Bonds.
LIETUVIŲ BANKAS už dyką suteikia vietą sava

me seife lietuvių visokiems dokumentams.
LIETUVIŲ BANKAS skolina pinigus ant lengvu < 

išlygų. ' <
LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa- / 

šaulio valstybes, taip-gi ir į LIETUVĄ. < 
LIETUVIŲ BANKAS “išbėluoja” prasikaltusius. < 

Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus šutei- < 
kia už dyką. s <

Visus dalykus darykite tikt^gM sava įstaiga. - 
LIETUVOS LIKIMAS PI$KLAUSO NUO

PAČIŲ LIETUVIŲ. \

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

Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko *

Prezidentas <
BANKIĖRIUS J. KOWALIAUSKAS. <

111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. <

j

V .va 1

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 atrakti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
demiškais. ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, X-spindulių 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

Daktaras .tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygnri- 
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 neprivala 
bugštytis eiti pas jį.

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gų: statiškų, galvanišku, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilat orių ir kitokias 
moderniškus įtaisymus.

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

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales* 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas^ 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inkš-' 
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą.

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

Ofiso valandos Nedėliomis:
9 A. M. iki 8 F. M. 10 A. M. iki 2 F. M.

. Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
- 673 WASHINGTON ST.

Antros durys nuo Gayety The atre, Boston, Iw.
»

Netoli Boylston Street.

i

PIRMO' KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame. |

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

PRIE DORCHESTER ST.!

Valandoe

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GBAŽUSl J, Udlrtr 
Mentholatum Co. Prieš eisiąs? 
gult ištepk veidą mosšia per keli? 
vakarus, o padarys veidą TYIL 
ir SKAISČIU BALTU. Toji 
tis išima pletmūs raudonus, jto> 
dus arba šlakus ir prašalina vi
kius spuogus nuo veido. Pinige 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,

nuo 10 tu ryta
Iki IraLvakara.LAIKRODIS-KALENDORIUS. I

Šis paveikslėlis reprezentuoja laikrodėlį, ku- I 
ris parodo teišingiausį laiką: valandas, minutes, I 
sekundas, savaites, dienas,- mėnesių dienas ir mč- ■ 
nesiūs. I

Šis laikrodėlis, tai visų šauniausias daiktas; ■ 
labai parankus ir stiprus. ■

Tik pamąstyk koks patogumas: pažiūrėjęs į I 
laikrodėlį sužinai koks laikas, kokia savaitės die- I 
na, kokia menesio diena ir koks mėnuo. 9

Jūs esate kelionėje arba kur nors mainose, ar- ■ 
ba kur nors kitur — nežinote teisingai koks lai- I 
kas, taip-pat Jūs negalite nešioti visuomet kalen- I 
dorių su savim ir jeigu laikrodis prastas laiko — I 
rodytojas, taip kad Jūs praleidžiate traukinį, ar- I 
ba pavėluojate į darbą arba kur į kokį susirinki- I 
mą ir Jūs visuomet jaučiate nuostolius ir nesma- I 
gumą. I į

Jūs galite išvengti visa tai labai lengvai nusipirkdami iš mūsų LAIKRODĮ-KALENDORIŲ, I P, O. Box 36, Holdbrook, Mass. 
kuris prašalins visokius keblumus. „ ■

Tie LAIKRODŽIAI-KALENDORIAI, tai vėliausio išradimo ir Jūs negalite jų pirkti visur, I 
dėlto, kad jie dar ne visur žinomi; jeigu, ir gautumėte kur-nors krautuvėje, tai Jums parokuos už I 
jį $15.00, o gal ir daugiaus.’ I

Mes Jums atiduosime už $845 ir sykiu duosime puikų kišenių (fob) su paveikslu naturališko- I 
je pozoje, tokį kaip Jūs matote ant. paveikslėlio, ir tai-pat gerą skustuvą, parduodamą1 krautuvė- ■ 
se po $3.00 arba daugiaus. I

■ Tik p'amislyk'kiek praleidi'per metus ant skutimo. Jeigu Jūs skusitės per savaitę du sykiu, I 
tai Jums išeis apie $25.00. . I

Jums nusipirkus LAIKRODĮ-KALENDORIŲ visi kaimynai pavydės, kišenius (fob.) vėliausio II 
išradimo ir dar sutaupysite $25.00 ant skutimo. 1 I I

Pamąstyk tik apie mūsų pasiūlijimą, — bet mąsfyk greit. Jūs žinote, kad dabartiniu laiku I 
kainos manosi nuolat, ir kuomet'kaina ant šių laikrodžių yra nupuolus ir jeigu mums vėliaus rei- I 
kės mokėti branginus, tai ir mes turėsime parduoti brangiaus. IĮ

Tokio pasiūlijimo gal daugiaus jau nebus, tai-gi pasinaudok tuojaus ta proga ir užsirašyk I
ŠIANDIENA gražinusį ir parankų LAIKRODĮ-KALENDORŲ. IĮ

Jūs galite siųsti mums tik $2.00, o kitus užmokėsite kuomet laikrodėlį ir dovanas kokias I 
mes duodame pristatys į Jūsų namus.

PAN-AMERICAN EKPORTERS,
1152 MILWAUKEE AVENUE, (Dept. 234)

Tai. Bo. Boiton 270 ■
DR. JOHN MacDONNELL, M; D. I

Galima iHsikalbtti Ir litfuvhtbai I 
Ofiso valandos: |

Ryt d* iki 9 vai. I
Po piety 1 iki 8 I
vakarais 6 iki 8 I

586 Broadway, So, Boston. <■
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