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ATSIDARĖ RUMUNIJOS 
PARLAMENTAS.

Jusliose atsidarė Rumunijos 
parlamentas. Karalius Ferdi
nandas nuo sosto prakalboj pa
sakė: “Rumunija priėmė tai
kų, kuri jai buvo primesta, 
kaipo būtinų išlikimo sąlygų.” 

Toliau sakė, jog sunkios tai
kos išlygos reikalauja pasiau
kojimo. Bet, sakė, Rumunija 
užtai atgavusi gražią Moldavi
ją ir Besarabiją ir atsidaręs 
kelias į susiprieteliavinių su 
Centralėmis valstijomis.

“Entered aa sesond-elui naftų Septomber 22 1911 at the post offiee at Boston, Mass., under the Aet of March 3, 1879.“

Austrijoj riaušes I Ragina atnaujinti rytinį 
frontą.Visu frontu italai atsilaiko. t

______________________________________________

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on .Tune 21, 
1918, as reųuired by the avi of October 
6, 1917.

RIAUŠĖS AUSTRIJOJ
London, birželio 20. — Dide

lis maisto riaušės kilo Vien- 
noj. Tapo pašaukta raitarija 
nuslopinti maištų. Tokia ži
nia atėjo iš Amsterdamo per 
Exchenge Telegrapf.

Miesto Majoras pranešė pre- 
mieriui Sevdler, jog jis nega
lįs gvarantuoti tvarkos

Pranešama, jog maištininkai 
darę demonstraneijas prie pre
mjero rūmų ir metę į juos ak
menis.

Maištininkai buvo įsilaužę į 
keletu krautuvių ir jas api
plėšė.

Majoras buvo atsišaukęs į 
valdžių, kad parūpintu dau
giau maisto, bet spėjama, jog 
valdžia atsisakė.

Viennos darbininkų taryba 
išleidus rezoliucija protestuo
jančių prieš maisto štokų ir 
reikalaujančią taikos.

buvo netekę. O palei Piave 
upę dar vis tęsiasi atkaklus 
mūšiai. Vinur priešininkas 
pasivaro, kitur italai pasivaro, 
bet išrodo, jog gulų gale bus 
italų viršus.

Į pietus ir į rytus nuo Asia- 
go francūzai ir italai padarė 
smarkias kontratakas ir atsi
ėmė Peunas, Bertigo ir Costa- 
lunga. O pro tas vietas aust
rai tikėjosi pavaryti savo 
frontą priekyn užkariauti As- 
tico upės lankas ir išten misi 
leisti j Vicenza lygumas.

Ne vien pozicijos tapo ra
gautos, bet daugiau kaip 200 
priešininkų teko talkininkams 
nelaisvėn. -

FRANCIJOJ.
Francijoj ir Belgijoj dabar 

visai mažai teveikiama. Tik 
eina kailiniuose punktuose di
deli artilerijos veikimai. 1 
šiaurės vakarus nuo Chatea- 
Thierry, Mamos apskrityje A- 
merikonai pastūmė priešinin
kų atgal. Čia priešininkas 
nebandė gintis.

True translation filed svlththepost- 
nnister at Boston, Mass. on June 21, 
mis, as reųulred by the act of October 
6, 1917,
VOKIEČIAI GALI ATEITI 

AMERIKON PER 
SIBERIJĄ.

Washington, birž. 19. — 
Šiandie senate buvo kilę smar
kūs reikalavimai, kad Suvie
nytos Valstijos pradėtų karę 
prieš Vokietijų rytuose pasiun- 
čiant Amerikos kariuomenę į 
Siberiją. Kartu buvo išreikš
ta pasarga, jog Vokietija gali 
pradėti varytis per Siberiją ir 
užpulti Suv. Valstijas ir Kana
dą per Alaskų, nors dabar toks 
vokiečių žygis ir išrodo nega
limu. Keletą kartų užsiminta, 
jig reikia duoti moralę para
mą jugo-slavams ir čeko-sla- 
vokams.

True trunslutlon filed wlth the post- 
inaster ut Boston, Mass. on June 21, 
l'.llS, ns reųuired by tlie act of October 
o. 1917.

GAL PASKELBS KARĘ 
TURKIJAI.

Washington, birž. 19.—Val
stybės departamentas gavo ži
nią, jog turkų kariuomenė a- 
takavo Persijoj, mieste Tabri- 
ze Amerikos konsulatų ir tame 
mieste apiplėšė Amerikos mi- 
sijinę ligoninę. Kaikuriuose 
diplomatiniuose rateliuose sa
koma, jog tokie darbai ves 
Suvienytas Valstijas prie pa
skelbimo karės Turkijai.

Blaivybes vaisiai

NETURĖJO PASISEKIMO
Kaip dabar išrodo, tai Au

strijos užpuolimas ant italų vi
su frontu nuo Venecijinių Al- 

. pų kalnų iki Adriatikos jūrės 
pasibaigė nepasisekimu.

Kalnuotose vietose išnau
jo italai atsiėmė žemės, kurios

Atlanta, Ga. birž. 16. — Ka
rinis truckas su kareiviais va
žiavo per tiltų per Etowah li
pę. Tiltas įlūžo ir kareiviai su 
trucku sukrito upėn. Trys ka
reiviai buvo užmušti, o 17 su
žeisti.

VOKIEČIAI PRANAŠAUJA 
LENINO PUOLIMĄ.

London, birž. 20. — Vokie
čių valdininkai, kurie susipa
žinę su tikru padėjimu Rusi
joj, persergstinėja vokiečių 
valdžių, jog netrukus pulsiąs 
Nikolai Lenin, bolševikų pre 
mieras. Tokia žinia atėjo iš 
Amsterdamo per Exchange 
Telegrapli.

GAL REIKĖS REGISTRUO
TIS VISIEMS NUO 18 IKI 

45 METŲ AMŽIAUS.
Suv. Valstijų sekr. 

leido 
drafto amžiaus.
gresas
didinimų armijos iki neapru- 
bežiuoto skaičiaus, kaip prez. 
Wilson to nori. Spėjama, jog 
drafto amžius bus nustatytas 
nuo 18 iki 45 metų.

BLAIVYBĖS VAISIAI.
Didysis Michigano valstijos 

miestas Detroit paįtojo sausu 
nuo geg. 1, 1918. Per geg. 1917 
m. areštų už girtybę buvo 1692, 
o šiemet tokiu areštu buvo tik 
183.

Gegužyje 1917 m., kuomet 
ten buvo saliūnai, areštų už 
vagystę ir netvarkos darymų 
buvo 5.898, o šiemet be salin
au tokių areštų buvo tik 3123. 
O per balandį šių metų tokių 
areštų buvo 5050.

Gatvėse nelaimingi atsitiki
mai ir-gi sumažėjo. Per balan
dį š. m. su vežimais ir auto
mobiliais nelaimingų atsitiki
mų buvo 529, o per sausąjį ge
gužį tik 433.

Pernai per gegužį nuo svai
galų mirė 12, o šiemet tik 2.

SUSARGDINO, KAD NE
REIKTŲ KAREIVIAUTI.
London, — Anglijoj atsirado 

gaujos besųžiningų daktarų ir 
eliemistų, kurie jaunus vyrus 
šaukiamus armijon taip “pa- 
fiksina," kad jie butų išbro- 
kyti. l'ž.duoda vaistų, kurie 
sukelia simptomus ligos. Dau
giausia žeidžiama širdis. Pa
prasta kaina už tokių šulerys- 
tę yra $50. Bet dažnai esti 
daug augštesnės.

Slekeriai pinigų nesigaili. 
Dabar darbai gerai eina ir al
gos tokios, kokios nei nesisap- 
navo prieš karę. Daugelį to
kių slakerių padaro besveika
čiais visam amžiui.

Bakėr 
svarstyti praplatinimų 

Dabar kon- 
gali svarstyti apie pa-

Chinijoj Tientsine tapo nu
galabintas gen. Hu Chien- 
Cliang už tai, kad jis kariuo
menėje vedė agitacijų už atsta
tymų monarchijos.

Ukraina pagatava sukilti 
prieš Vokietijų. Ukrainiečiams 
inkirėjo vokiečių šeimininka
vimas.

PRISIRENGĖ PRIE 
VISOKO.

Paryžiaus gynimo komisija 
paskelbė, jog jei ištiktų pavo
jus Paryžiaus bombardavimo, 
tai sulyg padarytų pienų iš jo 
būtų galima iškraustyti po 50.- 
000 žmonių dienoj. Bandoma 
padaryti, kad būtų galima po 
150.000 iškraustyti dienoj.

LENKAI FRANCIJOJ.
Birželio 19 d. lenkų kariuo

menė Francijoj padarė šitokių 
prisiegų:

“Prisiekiu prieš Dievų prieš 
Švč. Trejybę, jog ištikimybėje 
savo kraštui aš esu gatavas a- 
tiduoti savo gyvastį iki pasku
tinio lašo kraujo tarnaujant 
šventam Lenkijos tikslui, pri
sižadu klausyti savo vadų ir 
likti ištikimu Lenkijai, vienu 
ir nepadalinamu.”

Prisiegų skaitė kunigas, o o- 
ficieriai ir kareiviai džiaugs
mingai kartojo.

Pereitų panedėlį išsiskirstė 
Italijos parlamentas. Susi
rinks rugsėjo mėnesyje, jei ne
ištiks koks nepaprastas reika
las anksčiau susirinkti.

Austrai yra už 20 mylių nuo 
garsaus Italijos miesto Vene
cijos.

Anglijos parlamente libera
lų atstovas Morrell buvo įne
šęs rezoliuciją, raginančių val
džią užvesti taikos derybas.l 
Rezoliucija atmesta.

Ketvirta Laisvės Paskola 
prasidės spalio mėnesyje. Val
džia norės tada $6.000.000.000.

Slavai gaus autonomiją 
Amerikos armijoj.

SLAVŲ SKYRIAI AMERI
KOS ARMIJOJ.

Washington, birželio 20. - 
Šiandie prez. Wilson paskelbė, 
jog jis užgiria sumanymų leis 
ti kongresui svarstyti paveli
jimų jugo-slavams ir čeko-slo- 
vėnams ir lenkams Suv. Vals
tijose sudaryti Amerikos ar
mijoje savo autonomiškas ar
ba pusiau autonomiškas ka
riuomenes kariauti prieš Aus
triją.

Prez. Wilson laiške senato
riui Hitchcock, apreiškė, jog 
pritaria padaryti prie armijos 
biliaus pataisymų, kuriuo bū
tų galima sudaryti slavų legi- 
jonų iš tautų, kurios sunkinu
si Austrijos ir Vokietijos jun
gu.
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Lietuvių Banko prezidentas

♦♦♦ 111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
♦♦♦

Pridėtų šimtus tūk
stančių.

Svarbumas šito sumanymo, 
kaip senatorius Hitchcock sa
ko, yra dvigubas, būtent pri
sidėtų 300.000 ar net 500.000 
smarkių, gerai išmuštruotų 
kareivių prie talkininkų jėgų 
ir toks kongreso padavadiji- 
mas turėtų milžiniškų intekraę 
į jugo-lavus, čekus ir lenkus, 
kurie dabar nenoromis kariau
ja po Austrijos ir Vokietijos 
vėliavomis.

Moralė intekmė tokio su
manymo dar tuo būtų didelė, 
kaip senatorius Hitchcock nu
rodo, kad1 dabar Austrijoj vis 
didinasi netvarka, kuomet 
prasilėjo italų ofensyvas.

RUSIJA NESUORGA
NIZUOTA MINIA.

New York. — Garsioji Em- 
meline Pankhurst pasakė, jog 
Rusija bolševikų paversta į 
milžiniškų neorganizuotų mi
nių. Bolševikai apie niekų 
daugiau nešneka, kaip tik apie 
revoliucija ir jie baigia griau
ti visas įstaigas, kurios palaiko 
tautos vienybę. Šlykščiau
sias bolševikų parėdymas tai 
apie moteris. Kiekviena mer
gina sulaukusi 18 metų am
žiaus, tampa vieša nuosavybe 
ir po aštria bausme turi re
gistruotis laisvos meilės biu
ruose ir rinktis vyrų. Jei iš
sirenka vedusį vyrų, tai anoji 
pati' nieko neprivalo turėti 
prieš tai.

Pereitų panedėlį Lawrenee, 
Mass. buvo ištikęs gaisras biz- 
niavoj vietoj tarp Franklin ir 
Hampshire gatvių. Nuostolių 
už apie $40.000.

Atstovas Kahn pasakė, jog 
įvedimas Suvienytose Valstijo
se prohibicijos reikštų sugrio
vimų vien Californijoj vyno iš- 
dirbystės už $200.000.000.

Pastaromis dienomis buvo 
kilę daug gandų apie sukili
mus ir maištus Austrijoj. O 
tuo tarpu austrai pradėjo ofen- 
syvų italų fronte. Tai Angli
jos laikraščiai spėja, jog teuto
nai paskelbė apie nebūtus mai
štus, kad tik talkininkai ma
žintų pajėgas italų fronte.

Buvusis Vokietijos kanclie- 
rius Bethmann Holhveg, kaip 
pranešama iš Amsterdamo, la
bai susirgęs.

Paryžiuje Jacob Stern, tur
tingas šilko pramonininkas, 
buvo suareštuotas už ptrkliavi- 
mų su priešininku.

350 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASE..
JAMES M. KEYES

AtsiSaukite prie manęs su visokiais telsmlBkals reikalais. Duo
du pilnas.informacijas kas-llnk Suvienytų Valstijų Įstatymų.

Per keliolika metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS, HUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. AB esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsltl- 
ketl. Visokius teismiSkus reikalus atlieku Šioje valstijoje.

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbBtojų lietuvių, rusų, 
lenkų Ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes Ir lBlaimetl 
provų, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pasaukite. 

850 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

JAMES M. KEYES
Tol. So. Boston tlt or So. Boston 300. 

Jeigu vienas užimtas Sauk kitų.
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Dabar yra daug 
mriTT namų, PIGIU FARMŲ| BIZNIŲ.
Daugelis savininkų karės lai

ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas;

Lithuanian Agency,
A. Ivasskevic*

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.

ATMETĖ SUGEDUSIĄ 
MĖSĄ.

New York, birž. 19. — Ame
rikos laivyno maisto priėmė
jai atmetė pusę milijono sva
rų kiaulienos. Tų padarė dėl 
to, kad toji mėsa buvo suge
dusi. Ji buvo imta iš AVilson 
and Co. pakaunių.

Anglijos laikraščiai prane
ša, jog sumanymas duoti Ai
rijai savivaldų ir įvesti kons- 
kripcijų tapo atšauktas. Lor
das Curzon pasakė, jog suseki-
mas gegužio m. Sinn Feinerh] i *|* 
suokalbio ir airių dvasiškuos *|*

DOMAI VISU LIETUVIU
29 diena Birželo 1918

JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

Bankierius J. Koįvaliauskas 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, 
už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

ŠALNOS PADARĖ NUO
STOLIŲ.

Šaltos naktys Naujojoj Ang
lijoj pridarė daug jeibių. Pri
daryta nuostolių už tūkstan
čius dolerių. Daug išgadino 
žemuogių, bulvių, pupų ir to
maičių.

Retą vasarų pasitaikydavo 
tokios šalnos, kaip dabar.

Bolševikų premieras Lėni n 
ketina aplankyti Berlinų ir 
Viennų.

Danijos darbininkai darė so
stinėj demonstracijas ir reika
lavo daugiau duonos ir svies
to.

Austrijos maisto administra
torius pripažino, jog maisto 
reikalai labai blogai stovi.

įgrasinimas žmonirj priešintis 
konskripeijai po mirtinos nuo
dėmės bausme vertė prie to su
manymo atsižadėjimo.

“Novaja Žizn,” Gorkio lai
kraštis Petrograde, skelbia, 
jog Vokietijos valdžia palie
pus gabenti kariuomenės iš ry
tinio fornto vakarinin.

Vokietijos laikraštis Mue- 
nicli Nenešto Nachrichten skel
bia, jog valdžia turi eiti su 
taikos išlygomis pas talkinin
kus be viešo svarstymo, slapta.
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' ATSIDARO CENTRALIS
Bendras Lietuvių Bankas

32-34 Cross St., Boston, Mass.
29 DIENA BIRŽEIO----- 1918------ 29 DIENA BIRŽELIO

Bostono ir apielinkių lietuviai privalote dalyvauti ant atidarymo BENDRO 
LTF.TUVTTJ BANKO, privalote parodyti svetimtaučiams, kad esate tvirti dvasioje, 
Kad savo Tautą mylite ir savas įstaigas gerbiate.
LIETUVIŲ BANKAS LIETUVOS SPĖKA.

American defence Society 
praliejo smarkių agitaciją už A 
uždraudimų Amerikoje leisti A 
laikraščius vokiškoje kalboje. A

— '
Suv. Valstijų lakūnas Par 

ker su savo orlaiviu turėjo nu- 'A 
sileisti vokiečių pusėje ir pa 
teko į nelaisvę. >*♦-

Prie atidarymo
BENDRO LIET. BANKO

Klijentams bus išduota dovanų ant sumos $600.00.

BUK KLIJENTU! BU KKLIJENTU!
ĮGYSI ANT ATMINTIES 

BENDRO LIETUVIŲ BANKO DOVANĄ!

Bendro Lietuviui Banko Prezidentas

111 SALĖM ST., BOSTON, MASS.
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Darbininkų Sujungi.
"D A B B I S I H I A 8” 

(The Worfcer)
The Lithuanian tri-ireekly paper.

Published every Tuesday, Thurnday, and Batnrday by 
Joseph’o Lithuanian B.-C. Asaociation of Labor.

Snbaoription Kates:
' Yearly ...........................................................

Boston and suburbs----------------------------
S months............................................. ..
Foreign countriee yearly...........................

"D A B B I F T N K A 8”
•49 W. Broadvray, Bouth Boston M&se

AR KATALIKAI SUARDĖ , sakyti angliškoje kalboje.
SOCIJALISTŲ PRA.- ; Su ra h Bernar.it yra viena 

KALBAS. garsiausių Francijos ir viso
So. Bostono sandariiNių ir pasaulio artisčių. Ji anuomet, 

socijalistų organai, nors ne dar prieš karę, būdama Ame- 
vienuodu tonu, bet abu lygiai rike rašė viename laikraštyje 
tvirtina, būk pereitą nedčlią! ajiie tai, kaip vienas jaunas 
katalikai suardę socijalistų; vyrukas. Paryžiuje vienoje 
protesto niasmitingą. Neguli
ma nei tikėtis, kad kitaip jie 
būtų parašę. Bet toks tvirti
nimas visiškai nesutinka su 
teisybe. Kaip ištikro buvo?

Patys socijalistai suardė.
Kuomet Alichelsonas po iš 

niekinimo katalikų ir išdergi 
ino katalikiškų veikėjų juiėjo 
jirie jirotesto [irieš vysk. Ka- 
revių, kun. Baltušką ir k., tai 
pasigirdo balsas, kad prieš 
Kapsuką reikia balsuoti. 
M tebeisimas neteko žado. Ty
lėjo, kaiji žemė, stovėjo, kaij» 
stuljias. 'Filo tuiĮiu atsistoja 
A’ilkišius, itigaliotas kalbėti 
vardu Šv. Jono F.v, dr-jos, j>a 
[įrašęs balso, ima nurodinėti, 
kad socijalistai bernauja kai
zeriui, o ne katalikai. Tas už
degė socijalislus ir jie nesitvė
rė savo kailyje. Švilpimu, 
staugimu, vadinimais pro-ger- 
maim. gerinau spy ir tt. norė
jo nutildyti A'ilkišių. Keletas 
socijalistų paima ir išveda [iro 
duris A'ilkišių. Bet savo rik
smu socijalistai išmetė iš vėžių 
publiką ir atkreipė į savo po
licijos domų.

Publika ūžtelėjo pro duris, o 
socijalistai pamatę, kad viskas 
eina šun ant uodegos ima rėk
ti kadi žmones neitų. Policija, 
matydama netvarką ir girdė
dama riksmą uždaro mas-mi- 
tingą.

Tai kur čia katalikų kaltė? 
Juk jei socijalistai, Vilkišiui 
pradėjus kalbėti, būtų pado
riai užsilaikę ir neėmę šaukti, 
knij> ant vilko, tai būt viskas 
tvarkoje pasilikę.

Todiol be reikalo “Sandara" 
sako, būk katalikai į svetimus 
namus nuėję netvarką padarė. 
Be (o “S.” turi žinoti, jog tai 
buvo mas-mitingas ir jin kvie
čiama buvo eiti kas gyvas.

Tarpe lietuvių triukšmo da
rymu prakalbose ir trukdymu 
susirinkimų užsiima soeijalis- 
tai. Tą jie daro bažnytinėse 
salėse ir net bažnyčiose, kur 
ištikro jie yra “svetiniuose 
namuose,” pasak “Sandaros.”

Prie progos galime priminti, 
jog kitose taniose dergimas 
visuomenės dalies, arba biauri- 
nimas Įsigyvenusių idėjų yra 
visai smerktinu dalyku. Apie 
porą metų atgal į Haverliill. 
Mass. atsibaladojo katalikų 
dergčjas Leydien ir miesto sa
lėj varė katalikus biauriuo- 
jančias kalbas. į pykinti ka
talikai jiakėlė didžiausią triuk
šmą ir pridarė visokių jeibių. 
Ir ką Amerikos visuomenė pa
smerkė -- katalikus, sukėlu
sius lemia, ar dergėją!' Ir 
tvirtieji protestantai palaiko 
katalikų ]>usę, pasmerkdami 
katalikų niekintoją ir papeik
dami majorą už davimą salės 
tokiam nepraustlmrniui. Po to 
tasai pabalda nebuvo įsileis
tas nei į vieną miestą Naujoj 
Anglijoj.

Pas kultūringas tautas yra 
taip, kad policija dėl visuo
meninės ramybės neprivalo 
leisti šlykščiaburniams kalbė
tojams dergti kokią nors vi
suomenės dalį. Tokių spyrių, 
kokius lietuvių socijalistai sa
ko, būtų policijos neleidžiami

Čia

prakalboje smerkė kareiviavl# 
nią. Toji prakalba taip suer
zino klausytojus, jog jie sukė
lė triukšmą ir keletas pagavo 
kalbėtoją ir gerai aplaužė jam 
šonkaulius. Garsioji artistė 
nepasmerkė agnios, bet pasa- 
kė, jog visi panašūs kalbėto
jai, kurie imasi dergti ' kokią 
nors įsigyvenusią idėją, tai tu- 
įi būti prisirengę rizikuoti sa
vo kailį.

Todėl jūs visi socijalistai ir 
kitokie šlykščiaburniai žiūrė
kite. kaip dedasi j>as kultūrin
gas tautas, knltūrinkitės 
sužmoniškėkite.

kėsią Lietuvoj karalių nuver
sti nuo sosto, jei monar 
eliiška valdžia būtų įsteigta. 
Niekų pasaka. Kapsukai išlen
da tik po nuvertimo carų nuo 
sosto. Kapsukai yra hijenos. 
ne liūto prigimties.

resni, nesilanko po smukles, 
bet imasi geresnių dalykų. Po 
tam vėl buvo dainų.

Žmonių nedaug tebuvo, nes 
kaip tik buvo atėjus žinia a- 
pie atvykimą minėtų veikėjų, 
tai Dailės Dr-ja parengė pik
niką. kad pakenkti tam kon
certui. Kiek yra žinoma, tai 
laisvamanikos dailės dr-jos 
daugiausia boikotavo, kadangi 

Abračins-į buvo matyti trys socijalistai ir

I Kas girdėti lietuvių kolonijose. I

CAMBRIDGE, MASS.
Svarbūs susirinkimai.

L. A yčių 18 kp. speeijalisi 
susirinkimas įvvks nedėliojo; 
23 d. birželio N. P. Panelės; ,, .. .

, , .. j švė. bažnytinėje salėje. Prasi-'.1 *Qa’ '•' , ••
kad .H’-'ilūs tuoj [io sumai. į kas' .^yko čia PJe

P11 4 ..... į A. Abrarinskaite ir p-le Z.. .....v, : svarstoma apie ... , . 1 .Wlkkl^(giiną>avo vėliavos ir prisiren-[Ma',,',’V!':Hlt'*' kUrK’S l.’UlkUU
Mums rodos, jog suei- ;,iliia )irip |5tiki„lvh-s ; paskambino ant pijami ir dai-

Į liai jiadainavo. Malonu klau- 
i >ytis tokių gar.'ių pijanisčiu ir; atrodo, tai jei būt Mockus at- 
į dainininkių. Kalbėtojas pui-[ važiavęs, tai būtų visi laisva- 
kiai nupiešė Sl.RKA.. ais-1 maniai ir eiciiikai subėgę plio 
kiai nurodė jojo svarbą, gerovę! vonių klausyti.

“Sandara” pataria apvaik
ščioti Ištikimybės Dieną kartoj 
su katalikais, nes būsią proga' 
katalikams priminti, 
esą “klerikalų pagautomis au-! 
komis.” Parodė 
gyli- . . . .
nant. srovėms ką nors veikti 
nei viena neprivalo priminti 
kas keno auka yra. Sulyg 
“Sandaros” patarimo elgtis 
būtų kiaulystė ir negali būti 
pasisekimo darbe.

“Keleivis” per laikraštį 
*Nr. 25) ieško Rūdninkų, ku
rie apsiimtų prisiegti, kad ku
nigas ragino žmones mitingus 
ardyti. Tokių pasišventusių 
žmonių, soeijal-kapitalisto Ge
gužio naudai, vargiai atsiras, 
kadangi šalies įstatymai už 
kreivą prisiegą baudžia kelių 
metų kalėjimu.

MIDDLEBORO, MASS.
Birželio 9 d. S. L. R. K. A. 

Į166 kp. buvo surengus prakal- 
įbassn pamarginimais. Buvo 

J pakviestas kalbėtojas iš Mon-

I

girną prie Ištikimybės Parodos j 
liepos 4 dieną. į

Taip-gi primenam, kurie dar į 
esate neiižsimokėję už organą.i 
meldžiame atsiteisti, ir atsives- ■ 
ti naujų narių prisirašyti.

Po Šio susirinkimo bus mė
nesiniai susirinkimai T. Fondo 
35 skyriaus ir LDS. 8 kp.. ku- 

- riuose taip-pat bus plačiai 
svarstoma apie viršminėtą Iš., 
tikimybės Dieną ir kitus svar 
bius dalykus. Todėl teiksitės Į 
būtinai vi-i nariai bei narė 
atvykti i minėtus susirinki-' 
mus.

koki 5 laisvamaniai, o kiti,kiek 
yra žinoma, visi atsilankiusieji 
buvo katalikai, (lai laisva
maniai boikotavo dėlto, kati 
kunigas kalbėjo, bet kiek man

Valdybos.

LOGIKA “SANDAROS” 
REDAKTORIAUS.

“Keleivio” “Audinėse Ži
niose" (Nr. 24) buvo įdėtas ši
toks apgarsinimas: “Ateinan
čio.) nnlėlioj, 16 birželio, So. 
Bostono lietuvių progresyvūs 
organizacijos spėkomis rengia 
milžinišką protesto mitingą 
prieš kaizerį ir jo bernus dėl 
pavergimo Lietuvos. Alitin- 

jrigas bus Lietuvių Salėj kertėj 
ir Silver sis. Prakalbą pa- 

Į sakys “Keleivio” Redaktorius 
S. Alichelsonas. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Ateikit visi, kas 
tik gyvas ir kam rūpi Lietuvos 

j laisve.”
] tą mas-mitingą nuėjo ir 

..... Jie turbūt 
i galvojo: juk mes dar ne nabaš- 
ninkai. o Lietuvos laisvė ir 
mums rūpi. Ir rodos nieks ne-l 
galėtų užginčyti kam nors tei- 

I sę viešuose mitinguose lanky
lius. Tečiaus pas mus ir tokių 
demokratų atsiranda.

Štai “Sandaros” redakto
rius rašo: “Ir davatkos ir ka
talikai ir klerikalai visi susi
rinko ir užpildė svetainėje sė
dynės... Kalbėtojas norėjo 
pradėti skaityti rezoliuciją ir 
prasidėjo lemiąs salėje. Ma
tyti. buvo įsakyta tik prieš re
zoliuciją protestuoti, o ne prieš 
kalbą... Pasielgimą klerikalų 
mes jmsmerkiame, ir pavadi
name labai biauriu, tiesiog ne- 
kultūriniu. Teiti tylomis į ki-

CAMBRIDGE, MASS.
Vietos laidiniai subruzdo 

rengtis prie ištikimybes dienos 
t.y. prie apvaikščiojinio 4-tos 
dienos Liepos

Birželio 16 d. pobažnytinėj 
svetainėj buvo susirinkimas 
vietinių draugijų delegatų, at 
stovaujančių 13-ką draugijų 
bei kuopų, tik kas-žin dėl ko
kių tai priežasčių Dr-jos Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų ir LSS 
71 kp. nebuvo delegatų. Nu
tarta joms pasiųsti pakvietimo 
laiškus ant kitų būsiančių kon
ferencijų.

Pirmiausia tapo išrinktas 
susirinkimo vedėjas p. M. A. 
Vcnzlauskas, sekr. p. I. Kai
lis. Po to sekė svarstymas 
kas link prisirengimo prie iš
tikimybės dienos ir po ilgokų 
diskisijų pasirodo tarp susirin
kusių karštas* ūpas, kad vi
siems išvien<> veikti kokis ne
būt ų darbas dėl labo tėvynės 
Lietuvos. Tas mums gali 
tvirtinti, kad sekančią savaitę 
visos dr-jos turės sušaukti ex- 
tra susirinkimus draugijų. Na
riai turėkite sau už priedermę 
ant šių susirinkimų būtinai at
silankyti.

Taip pat nutarta turėti ant
rą konferenciją Birželio 24 d. 
7:31) vai. vak. pobažnytinėj 
svetainėj, tuomet bus išrinktas 
tam tikras komitetas kuris 
darbuosis ir ruošis prie ištiki
mybės dienos.

Veikiantis Komitetas.

TENELIEKA NEI VIENO 
NEPASIŽADĖJUSIO.

Prez. AVilson, atsišaukda- 
, . ) laisve,mas į visus - vyrus, moteris J y. 

ir vaikus pasirvžti birželio 2SI,- ‘ • • , . v
arba [iries tai nuolatai tanjiylr 
ir valdžiai skolinti sutaupytus 
pinigus, pasakė: “Tenelieka 
nei vieno nejiasižadūjusio tą 
dieną!”

Prezidentas nurodė, jog ši 
yra tautų karė, ne armija. 
Visi — 100.000.00 šios šalies 
gyventojų turi prisitaikinti 
prie kariniui sąlygų ir tuomi vi
si prisidės prie laimėjimo ka
rės. Amerikos tauta ne armi
ja ir laivynas stojo karen. Iš
eina, kad visi nors ne ginklu 
rankoje, bet kitais būdais pri
valo prisidėti prie nešimo ka
rinės naštos. O prisidėti gali
ma šitaip: dirbti iš visų išga
lių. o apseiti vien tik su būti
nai reikalingomis reikmeno- 
mis. , . ...v. c t- , , to narna ir n įsardvti.Kuomet Suv. Aalstiios ka-; . .m , ,n .g, Atsilankvma viešame mitin-riavo su Ispamia. tai turėjo| •. ,, . , ,
150.000 kareiviu ir bondsų iš- i, n'dak?’- 
leido už $200.000.000. Su tie-1''a<Jina tylomis J ki-
, , , . . to narna- Dar gi, nik tasaiku kareiviu ir pinigu buvo lai , r , , " ...‘ ‘ : [>ats redaktorius prieš \ įsiminėta kare. . .. . . , . J .

, .. ,. , . • '.tinau Lietuviu Selina norėjoDabar Suv. A aisti os karei-’ , g, • I pamokinti demokratiios prin-viu turi dešimt svkm daugiau. '. . ,• ! ■‘ , į etini visa Amerikos lietuviuO vien pirmu paskola dešimt ’ .' • • ‘
, • , r i - - • visuomenę. Dabar as to di-svkm buvo didesne uz. visai ... , *,’ , ‘, • v, , , • i dzin demokrato norėčiau uz-jiaskola, kurios užteko laime-1, , 

t- • , : klausti:ti ispanu karę. Į ....
,, , • , ... • -i l-o. Ar valia visiems viesuo-Dabar valdžia išleidžia apiei, h- i se mitinguose lankvtiesi keis-

, 2-o.va|- i. , , :i_- i balso. reike-| „

i iš kalno rezoliuciją balsuoti! 
turėti' “demokratijos” lai-

>galėjai. nct khiusinmi y įa - jt] nai.pk Taip-gi turiu pri-
• ■ . galimi pas musų tikruosius j n)įn(j jnlvo renkamos au

• (demokratus. O tempera. o'kos |lp] Rar-S 
t) ’ mores(

Demokratas.'

$300.01)0.000 savaitėje, 
kia kas keturios dienos 
džia tiek išleidžia, kiek 
jo visai ispanų karei.

Bet vien pinigų nepakanka.
Pereitą žiemą galėjai 
krūvas pinigų, o m 
gauti anglių. Tai-gi vesti ka-i 
rę reikia pinigų, kareivių, gin-j 
kbi. maisto, drabužių ir tt., 
Todėl tai viso.- valstybės gy-j 
venimas. visų žmonių gyveni-į 
mas turi prisitaikinti prie ka-i 

i rinių sąlygų, kad laimeli karei 
ir įvekli militarizmą. į

Ar valia, pasiprašius 
kalbėti 1
Ar valia prieš surengtą

NEW HAVEN, CONN.
Birželio 9 d. š. m. 'kautos 

Fondo 58 skyrius su L. D. S. 
28 k]>. surengė naudingas pra
kalbas. Kalbėjo Am. Liet, 
'karybos sekr. p. K. Česnulis. 
Gerb. kalbėtojas labai plačiai 
nupiešė apie veikimą Am. Liet, 
'karybos ir veikimą L. 1. Biuro. 
Ragino ko daugiausia dėtis 
prie Tautos Fondo.

Antru atveju kalbėjo apie 
L. D. S. labai aiškiai nurodė 
jos svarbą ir verte. Kiekvie
no lietuvio kataliko pareiga 
prigulėti prie L. T). S. Po

. ir ragino kiekvienam jame ap- 
sidrausti savo sveikatą ir gy
vastį. Be to daug kitokių 

!dalykų paaiškino. Publika 
jojo kalba tapo pilnai užganė-

I dinta.
I Žinoma čia tarp geros sėk- 
I los randasi ir kūkalių, ale nie- 
! kas jųjų neužkenčia ir kainos 
jų visai žemos. Tai-gi ir mes 
Al iddleboriečiai nesusitepkime 
netikusiais minėtais vaisiais, 
ale eikim savo geru keliu ir 
darbuokimės kodaug'iausia dėl 
savęs.

Kiek man teko kalbėti su 
tais, kurie girdėjo dainuojant 
ir kalbant, tai kožnas page
riančiai atsiliepė.

Dainų Mylėtojas.

Karėj Buvęs.

AVORCESTER, MASS.
Papildymas ir atitaisymas.
“Darbininko” No. 66 Wor- 

cesterio dr-jų korespondentas, 
rašydamas apie čionykščių lie- 
tuvių veikimą, neatidavė kas 
Dievo Dievui, kas Ciesoriaus 
Ciesoriui: (taip daryti liepia 
šv. raštas). Kadangi šis da
lykas gal atnešti didelę blėdę 
tarpe čionykščių lietuvių ir jų 
gražiausius būrius gali sude- 
moralizuoti, tai aš kaipo geis- 
dams išvengti tos blėdingos 
demoralizacijos, bandysiu tai 
pataisyti, už ką teiksis gerb. 
korespondentas neužsigauti.

1) .Minėti AVorcester’io vei
kėjai, gerbiami yra veik visų 
čionykščių lietuvių. Bet tas 
ne tiesa, kad už AVorcester’io 
prakilnumą ir šaunų darbų at
likimą vien tik jiems priklauso 
kreditas. Nes mes taip dary
dami užmariname kitų dirban
čiųjų tuos darbus ir net galiu 
sakyti su ne mažesniu pąsi- 
šventimu. Todėl visuomet 
geidžiant šventos ramybės vi
siems kreditų teikėjams, pa
tartina pildyti aukščiau minė, 
tus Šv. Rašto žodžius.

2) Vyčių Gegužinę buvusią 
30-tą d. gegužio, tamsta apra
šydamas parodai, jog tamstai 
kaip kurie asmenys nepatinka, 
skaitytojui tamstos korespon
dencijos pasirodo, jog Vyčių 
minėtoji gegužinė graži buvo 
ii- ilgas programas bei viskas 
buvo sutvarkyta, tik galvos 
neturėjo tai dienai išrinkę. O 
ir netiesa, čia buvo visiems 
matoma , kad galvą turėjo.

3) Himnus Amerikonišką ir 
Lietuvišką dainavo ne vien 
chorai AVorcester’io, bet ir šau
naus vargonininko p. ,J. Sta- 
sevičiaus vedamas choras iš 
Nonvood, .Mass. Dainavo 
drauge su AVorcesterio chorais. 
Taip-pat keletą dainų puikiai 
sudainavo vienas Nonvood’o 
choras vadovaujant p. J. Sta- 
sevičiui. kurs yra vienas iš

prakalbų prisirašė keletas nau- pirmaeilių vargonininkų.

AVATERBURY, CONN.
Čia lietuviai

iasi prie apvaikščiojinio Iš-įskųs.

Todėl visuomet reiktų my
lėti savo artimus, o labinus už 
vis būti teisingais, o 
viešpataus užuojauta, 
vienybė.

tuomet 
meilė ir

Vargo Vaikas.

Nukentėjusių. 
Aukavusųju vardai: 
Po $2.00:

J. Mickevičia.
Po $1.00:

smarkiai ren-į L. Jankauskas. Tz. Dambrau- 
! . . I'. Rumskas, M. Ba-

---------- ------------------------------- 'tikimybės Dienos, net linksma. nevičius, A. Dabravalskiute.
PASTABĖLĖS. įžiūrėt į tokį lietuvių judėjimą.i A. Diržius. J. Mačiulaitis, AL

“Laisvė.' gindama bolševi-‘ A isos dr-jos viena po kitai; Dzikas. Kun. A'. Karkanskas, 
kišką Rusijos tvarką, sako, jog 1 ,-tengia-i kopuikiausiai išeit į į A’. A’eličkis, 
buvęs kadetų ministeris Kone- parodą, nesigaili nei kaštų, nei i J. Lakšis ir Z. Tiškus, 
valov net Į Japoniją galėjęs at-. darbo. Išrinkta komisija iš; 50 centų: 
važiuoti. Todėl girdi ten lais-j visų srovių. Ji apsiėmė rū- j AI. Kvaradūjus. K. A'enslaviu- 
vė esanti. Na. o kiek visokių j pintis visais parodos reikalais, tė. A. Staniulis, J. Armenos, 

. ,T. Pranckevicius,
Kelnėriutė, A. Kelneris.

; ir A". Dabravolskis. Su ma
žesnėmis aukomis viso surink

ta $23.50.

eieilikų paspruko vien Anieri-pš to aišku, kad AA'aterbury’m; F. čoėirka.
kon iš po caro valdžios? Alat Hi-taviai supranta svarbą <<>;L.

i darbo.
Kaip girdėt, tai nokiirio:

dr-jos pirksis tam tikrus vie-jla $23.50. Aukos buvo per
malus drabužius. Lietuviai I duotos T. F. ižd. Ak Zavorskiui. 
turės keletu hemu T. F. 58 skyriaus jurui.

Vilijos valtis, j M. Dzikas.

vis gi prie caro valdžios buvo j darbo, 
daugiau laisvės, negu prie 
bolševikų.

Jurgelionis Philadeljiliijoj 
būk gynęs Kapsuką ir jo rei-

CAMBRIDGE, MASS.
Birželio 16 d. 7:30 vai. vak. 

buvo LDS. 8 kp. prakalbos. 
Kalbėjo P. Gudas, “Darbinin
ko" redaktorius, A. I*1. Knc-i- 
žis, “Darb.” administratorius 
ir vietos klebonas kun. T*. Juš- 
kaitis. Taip-gi buvo deklama
cijų ii- kitokių pamai’ginimų. 
Prakalbos nusisekė puikiai, 
prie kuopos ir gi prisirašė ke
letas naujų narių. Žmonių bu
vo įeik pilna sale ir visi gra
žiai užsilaikė.

Tūlas laisvasis nesenai pa
bėgo kas-žin kur, palikdamas 
savo pačią su mažu kūdikiu. 
Jo pabėgimo priežastis buvo 
tokia: Jis pirmiaus vedė lais
vą gyvenimą su tūla laisva 
mergina. O paskui pasielgda
mas pagal socijalistų principo 
jis ją pametęs apsivedė su ki
ta. Dabar tos dvi jo mylimo
sios susflaukū po kūdikį. Tai 
pirmoji, buvusi jo mylima — 
patraukė jį į teismą. Teisme 
pripažino tam laisvajam gy
venti su ta pačia, su kuria pa 
ėmė šliūbą, o antrosios mergi
nos vaikui mokėti ligi 10 me
tų kas savaite po $2.00. Da
bar tas vaikas apsirgo ir vėl 
teismas jirijiažino tam vyrui 
užmokėti $25 gydytojui. Tai 
laisvasis pamatęs, kad jau vi
sai blogai jiems ir “parunino” 
sau.

Taip-gi vėl kitam “Kelei
vio” Alaikio broliui nusibodo 
gyventi su savo pirma pačia, 
tai jis prisiplakė vėl prie tū
los laisvos mergos. Sako, vie
ną sykį išėmęs iš bankos ar 
$150 ir tai mergai užfundinęs 
visokių prezentų, o pirmąjai 
pačiai ir vaikams nenorįs duo
ti nei ant pragyvenimo.
Cambridgeporte randasi jiats 

ten daug
kurie gyvena 
ir nekrikštija

socijalistų lizdas, 
randasi tokių, 
sau be šliūbų 
vaikiu Vieną vėluotą vakarą 
man pasitaikė eiti pro tą vie 
tą, tai tų laisvųjų vaikai po ko
kią 14 ar 15 metų džiką ant 
kampų šoka, o rašymo, skai
tymo ir katekizmo mokyties 
tai nereikalinga.

Nors šiame mieste nevalia 
laikyti smuklių, bet randasi 
tokių, kurie laiko alų ir iš to 
daro sau biznį, o girtuokliau
jančių ir-gi randasi. Prie gir
tuoklystės palaikymo nemažai 
prisideda ir bedievių tvirki
nančioji spauda, kurios čia ne
mažai paskleidžia vienas krau- 
tuvninkėlis.

Iš “Keleivio” redakcijos 
pradėjo man už dyką siuntinė
ti “Šakę Kardą.” Aš to šlam
što neskaitau, o kaip tik atei
na, tai tuojaus įkišu į pečių. Aš 
brangų laiką sunaudoja skai
tymui gerų laikraščių ir kny
gų. kurie žmoguje auklėja do-

ko apsireiškė toks nemalonus 
daiktas tarpe lietuvių ir delko 
nekuriu pasislėpė nuo praeitų 
metų registracijos: Kaip tik 
Amerika paskelbė karę kaize
riui, ir pareikalavo, kad visi 
jauni vyrai užsiregistruotų, tai 
socijalistai pradėjo tankiai 
rengti visokias prakalbas, o j 
kalbėtojus kviesdavo daugiau
siai iš kapitalistiško “Kelei
vio" pilioriaus. Tie jų kalbė
tojai kurstydavo žmones prieš 
šią šalį ir jos valdžią. Girdi 
Amerikos kapitalistai geidę 
šios karės su kaizeriu. Jie tik 
dėlto užsigeidę šios karės, kad 
prisilujms daug pinigo iš sve
timų kraštų ir dėl išsiuntinėji
mo savo tavorų į svetimas ša
lis. Dar be to, Amerika pa
skelbdama karę, sulaužiusi 
šios šalies konstituciją. Dėlto 
kurstė nesiregistruoti, neiti į 
kariuomenę, nes šią šalį val
dą kapitalistai, kapitalistiška 
esanti valdžia ir pats prez. 
AVilson’as esąs aprinktas vien 
kapitalistų. Dėlto tai jie — 
socijalistai privalą priešintis 
šiai kapitalistiškai valdžiai ir 
vėl esą gerinus kalėti negu 
klausyti valdžios, o tikęsis ne
užilgo nuversti šios šalies da
bartinę valdžią, kaip nuvertė 
Rusijos carą. Taip-gi padary
sią netrukus ir tą, kad nuo AVa- 
sliingtono prez. rūmų numesią 
žvaigždėtą vėliavą, o iškelsiu 
tarptautišką - raudoną pa
partį ir vietoje AVilsono, paso
dinsią saviškį “proletarą.” 
Kurstė nesusipratėlius prisi
dėti prie jų, o jie išduosiu rau
donas korčiukes ir tokiu būdu 
nebūsią pašaukti į kareiviją. 
Bet įstodamas į LSS., turėsią 
kožnas iškalno užsimokėti 90 
centų už tris mėnesius, kad 
paskui negalėtų taip greitai 
nuo jų atsisakyti. Be to dar 
buvo slaptai išdalintos tokios 
brošiūrėlės, kuriose taip-gi bu
vo kurstoma priešais valdžią. 
Viena tokia brošiūrėlė buvo 
patekus ir Į mano rankas. O 
dėl geresnio smuedžiojimo 
šiaudadūšių, socijalistai staty
davo pav., Rusijos rojų, Pra
eitą dar rudenį vienas jų kal
bėtojas išsitarė, kad jau Rusi
jos socijalistų rojaus sodai 
pradėję žydėti ir tikęsis netru
kus susilaukti vaisių. (Mat ka
pitalistų sodnai žydi pavasarį, • 
o socijalistų rudenį.). Tas kal
bėtojas sakūs, kad ir jis tuo
jaus važiuosiąs į Rusiją, kad 
paragavus rojaus vaisiaus, bet 
nežinia delko dar ir ligšiol teb- 
sitranko po šią šalį. Vyčiams 
ir abelnai katalikams, kurie 
tik išeis j kariuomenę, linkė
davo, kadi jie ten paliktų savo 
galvas. Girdi Vyčius kunigai 
pardavę AVii šonui ir už tai jų 
esą nereikią gailėtis. Tokiomis 
ir panašiomis agitacijomis ir 
kurstymais socijalistų, dauge
lis patikėjo ir kaip jie patys 
pranešė kartą ‘ ‘ Keleivyje, ’ ’ 
vienu tik vakaru prie jų 71 kp. 
prisirašę net 25 nariai, tikėda
miesi tokiu būdu išlikti nuo 
kareivijos. Dabar tie suklai
dintieji kremtasi sau pirštus. 
Pasislėpti nėra kur, o sugau
tuosius skaudžiai baudžia, so
dina už geležinių grotų, kaipo 
kaizerio šalininkus. Tai štai 
delko tiek daug dabar turi 
kentėti: Dėlto kad paklausė 
apgavikų socijalistų, kurie ža
dėjo aniems visas gėrybes. Žo
džiu sakant, žadėjo jiems ro
jų, o dabar susilaukė vien 
skriaudų ir išnaudojimų nuo 
pačių socijalistų.

I. F. K.

WATERBURY, CONN. 
Puikus koncertas ir prakal

bos buvo nedalioj 16 d. birželio! rą, prakilnumą ir jiadaro geru, 
2 vai. po [lietui lūiden teatre, jo ne tokius kaip “Šakę-Kar- 
Kalbėtojas lmvo gerb. kun. Jo- 

K. Pauliukaitis [ mis Žilinskas, o gerb. Stasys
Įšimkns davė koncertą. AA’ater- 
bitry'iečiai labai užganėdinti 
iš tos pramogos. Pirmiausia 
buvo sudainuota “Lietuva te-1 
vyne nuimi.” po tam Amerikos 
himnas ir kelios dainelės, ku
rios publikai labai jiatiko. Po 
tam Šimkus kalbėjo apie dai
nas. kad dainos didelę reikš 
mę turi žmonių gyvenime ir; metais pasislėpė nuo registra- 
sakė kurie žmones myli dainas.! vi jos. Jau iš pačių lietuvių tar
tie visados mandagesni ir do- p<> keli tokio sugauti. Štai dėl-

dą,” kurie auklėja bedievius, 
latrus ir paleistuvius. Dėlto aš 
prašau kad man to šlamšto 
danginus nesiuntinėtų, nes 
jo nenoriu ir neskaitau.

I. F.

aš

K.

CAMBRIDGE, MASS.
Pastaruoju laiku čia policija 

labai pradėjo medžioti tuos 
jaunus vyrus, kurie pereitais

CLEVELAND, OHIO.
Vyčių susirinkimas.

Birželio 12 d. Ta Vyčių 25 
kuopos buvo ekstra susirinki
mas. Daug svarbių įnešimų 
aptarta. Vienbalsiai nutaTė 
dalyvauti 4 d. liepos “Ištiki
mybės Dienoje” su įvairiais 
papuošalais. Išrinkta Apšvie
tus Komisija, kuri pagamins 
ar tai išvažiavime ar surengto
se pramogėlėse kokias paskai
tas ar prakalbas ir tt.

Atsisakius p-lei Zofijai (i 
Red.) nuo prot. rast., išrinkta 
prot. raštininkystūs, išrinkta 
jos vieton p-lo Br. Skripkaus- 
kaitė. Nutarta surengti drau
gišką išvažiavimą. L. Vyčių 
Seimo rengimo Komisija pra-

Bernar.it
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nešė, kad darbas eina tvarkiai 
ir programą rengia kopuikiau- 
sią.

Al. M. Račkus kalbėjo 15 d. 
birž. L. Vyčių 25 kp. sureng
tose prakalbose. Kalbėjo la
bai gerai. Kalbėjo pusantros 
valandos, o 1 vai. atsakinėję į 
klausimus. Kalboje, taip ir 
atsakymuose aiškiai su doku
mentais prirodinėjo kas lietu
vių tautos vardų kelia ir jos 
idealus gerbia, o kas tų visų 
paniekina svetimtaučių akyse. 
Klausytojai suprato, kų lietu
viai turi iš soeijalistų.

Špokas.

BRIGHTON, MASS.
12 birželio kaizerio burdin- 

gieriai parengė prakalbas, ne
va iškelti protestų prieš savo 
burdingbosį kaizerį. liet tie 
minėti burdingieriai mažai 
protestavo prieš savo, burding- 
sia jiems rūpėjo išniekinti vys
kupų Karevičių ir kun. Bal
tuškų. Bievvzgavo Miebelso- 
nas.

B. Ajauskas, A. Vaisiausiais, 
A. Baužinskas ir V. Širka pa
statė klausimus Mielielsonui. 
J B. Ajausko barnio atsakyti, o 
kai prakalbų vedėjas atsigrę
žęs klausė Mikelio, ar turėsi 
jiems kų atsakyti, tai Mikelis 
atsakė ne, nieko. O ant kitų 
klausimų Mikelis su vandeniu 
tarną vilgė, nieko negalėda
mas į klausimus atsakyti. A- 
pie 2 tuzinu viršminėtų bur- 
dingierių buvo susirinkę, ran
kų pakėlimu išnešė protestų. O 
bolševikų kapitonas A. L., su
skaitė 70 iš 2-jų tuzinų. Bol
ševikams iš publikos buvo pra
nešta, kad balsavimas netei
singas. Bolševikai sukėlė 
triukšmų: šokinėdami po sve
tainę, ėmės plūstis, varyt lauk 
už patėmijimus.

Nepasisekė atitaisyti.
Kadangi Briglitono soeijali- 

stai birželio 12 su savo “pro
testu” pasirodė vebliais, ka
dangi Miclielsonas sukompro
mitavo vietos socijalistus vie
tos visuomenės akyse, tai bir
želio 16 d. jie bandė atsitaisyti. 
Bet dar labiau pamindė save 
purve. Paskelbė, jog būsiu 
kalbėtojai “bolševikai iš Lie
tuvos.” Na, o juk žinome, 
kad nėra pagaulėje didesnių 
razbaininkų už bolševikus. To
dėl jau tuomi sukompromita
vo save. Susirinko apie pora 
tuzinų cieilikėlių, o kuomet pa
sirodė spykierius, tai tam ne
pabaigus ir tų pusė teliko.

Bolševikų švogeris.

CAMBRIDGE, MASS.
Žodelis apie mūs mokyklą.
Čia jau mes nuo senai turi

me nors ir nereguliarų vaiku
čių mokyklų, kur vaikeliai per 
visus metus mokinami. Moky
tojaujant kun. J. Krasn. vai
kelių skaitlius siekdavo iki 60, 
kaip kada ir suvirs. Pradėjus 
mokint bei užėmus vietų kun. 
F. Juškaičiui vaikų skaitlius 
pasiekė iki 175. Mokykloje 
esti keturi skyriai. . Visuose 
skyriuose yra išguldoma kate
kizmas lietuviškai. Pirmo sky
riaus vaikučiai mokinami skai
tyt ir rašyt lietuviškai. Antro 
jau daugiau ir augščiau. Tre
čio skyriaus jau ir istorijos ir 
kitų dalykų mokinami. O ket
virto mokinami Lietuvos Isto
rijos, Švento Rašto Istorijos, 
gramatikos ir lietuviškos kom
pozicijos. Mokykla rūpinasi 
vien gerb. kun. F. J. J. Tik ne
senai p. F. Strakauskų, Bosto
no Kolegijos studentą atsikvie
tė j pageliių. Mokykla veda
ma kuonogerlausiai. Vaiku
čiai labai noriai lankosi ii- uo
liai mokinasi.

Kaipo pasekmės gero mo
kinimo vaisiai štai šiemet 
gegužio 26 prie pirmos šv. Ko
munijos tapo prileista bei pri
ruošta apie 60 vaikučių. Se
kantieji 26 geg. priėmė pirmą 
Šv. Komuniją:

1. Stankevičiūtė Ona,
2. Jusevičintū Stanislava,
3. Deininte Bonefacė,
4. Jutkiutė Bronislava,
5. Bosiute Pudencija,
6. Adomaičiutė Ona,
7. Stapinskaitė Stanislava,
8. Kiborčiutė Rožė,
9. Vaivodaitė Marijona,

10. Nebriutė Stefanija.
11. Kiborčiutė Stanislava,

12. Lesovskaitė Amelija,
13. Norvilaitė Valcė,
14. Joniute Marijona,
15. Kiborčiutė Alena,
16. Jaskūniutė Ona,
17. Burginiutė Ona,
18. I’oeaitė Pranciška,
1!). liibokiutė Autose,
20. Itemeikiute Alena,
21. Ibmieikiutė Juliona,
22. Simauskaitė Ona,
22. Burbuliutė Alena,
24. Godlevskaite Bronislava,
25. Kasparavičiūtė Alena,
26. Sandaravičiutū Ona,
27. Lenkauskaitė Alena,
28. Stubedaitė Ona,
20. Tamulynaitė Marijona,
30. Kavoliutė Bronislava,
31. Arnošiutė Ona,
32. Augustinaitė Marijona,
33. Džiaugiate Julijona,
34. Savilonis Pranas,
35. Giedraitis Kazimieras,
36. Kislius Adomas,
37. S adant as Adomas,
38. I ai'konis Kazimieras,
39. Gem 1 vytis Vincentas,
40. Gendvylis Juozapas,
41. Tocionis Vincentas,
42. Vitkauskas Juozapas,
43. Grigas Konstantinas,
44. Sandaravičius Praneišk.
45. Vaivodas Jonas,
46. Remeika Jonas,
47. Marcinkevičius Jurgis,
48. -Marcinkevičius Alelis.
49. Marcinkevičius Pranas,
50. Marcinkevičius Liudvik.
51. Norkevičius Juozapas,
52. Kavolis Kleofas,
53. Tamolynas Vincas,
54. Zdanavičius Konstant.,
55. Janusas Izidorius.
Kad vaikeliams giliaus nu

rodžius svaibų gero prisitaisy- 
mo prie pirmos šv. Komunijos, 
jie buvo mokinami kasdien po 
pusantros valandos. Dienoje 
priėmimo ši'. Komunijos gerb. 
kun. K J. J. davė kiekvienam 
priėmusiam pirmų šv. Komu
nijų po labai gražų paveikslė
lį, ant kurio buvo išdrukuo- 
ta: “Atmintis Pirmos Šv. Ko
munijos, gegužes 26, 1918, Ne
kalto Prasid. Panelės Švč. Ba
žnyčioje, Cambridge, Mass.’

Neapsakomai linksma buvo 
matyti toki būrelį gerai išla
vintų vaikučių einančių pirmų 
kartą priimti į savo širdeles 
savo Dievų, savo Sutvertojų. 
Toji diena beabejo, pasiliks 
ant visados tų vaikelių atmin
tyse.

Su Dievo pagalba ir gerų no
rų visų žmonelių, tikimės, jog 
ši kolonija taps suvis kitokia. 
Tik dirbkim dar labiau, šmei
žikų nėr ką paisyt.

Cambridge'ietis.

J
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DIDŽIAUSIAS VAISTAS.
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Išskirti, teisingai pavadinta 
“didžiausis iš visų vaistų” už
ima svarbiausia rolę daugely
je ligų. Liežuvio apvilkimas, 
netekimas alkio, neveikimas 
vidurių, nusilpnintas. Visas 
šitas neklaidingas prirodymas 
reikalauja vaisto, kuris užlai
kys vidurius veikime1 ir praša
lins visų pavojų.

Trinario Amerikoniškas kar
taus Vyno Eiiksiras patarnaus 
šiame reikale su geriausiu už- 
ganėdiuimu. Jis išvalys žar
nų kelių ii1 užlaikys jas tvar
koje. Atgaivins virškinimo 
organus iki normaliu veikimo 
ir sustiprins visą sistemų. 
Kaina $1.10 aptiekose. — Va
saros vakacijos jau čia pat. 
Trinario Linimentas reiškia 
prisirengimą. Išsinarinimas 
aiktelėjimas, strėnų diegimas 
ir Įvairus neuralgijos skaus
mai, skaudus raumenis, nuvar
gę kojos ir tt. pasirodys, bet 
Trinario Linimentas Jums su
teiks greit:} pagalbą. Kaina 
:>5 ir 65 centai aptiekose. Per 
k rasą 45 ir 75 centai.---- losep'i
Triner Company, 1333—1343 

So. Ashland Avė., Cbieago, III.

CAMP DIX, N. J.
Pereitame “Darb.” numery

je buvo rašyt,! apie Camp I)ix 
lietuvių kareivių veikimą ir jų 
prašymų siųsti jiems knygų ir 
laikraščių. Bet nepadėta adre
so. Tai galima siųsti šiuo ad
resu:

A. L. K. Literatūros Dr-ja, 
Y. M. C. A. Bldg. 
Camp Dix, N. J.

Aukokite į Tautos 
Fondą.

REIK VEIKĖJŲ.
(Šias eilutes skiriu Phila- 

delpliijos •"liūtui’’ už surengi
mą vakaro 1 <1. birž., 1918.) 
Tėvyne mūsų grįžta gyvyben 
Tarp skausmų ir sopulių didžių. 
Bet, kad užtikrint jos būtybę 
Reik jai daug veikėjų uolių. 
Jai reikiadaug.daugturetveikėjų, 
Kurie gi su ginklu dvasiniu 
Prikeltų dvasių mūs pranokėjų 
Mumyse ištvermių begalinių. I 
Jai reikia turėt kuodaugiau tokių, | 
Kaip, kad yra ‘ ‘ Rūtos ’ ’ Draugijoj 
Kurie lošimais, balseliu saldžiu, 
Žadin’ dvasią, mūs išeiviją. 
Jai reikia daug, kaip Ginkevičiutė, 
švagždys, Ramonas ir Baniai 
Kad atgaivinus mūsų motutę... 
Ji būtų laisva amžinai!

Kazys Neapkenčiamas.

MUSŲ LIETUVAITĖMS.
Naujasai “Darbininko” sky

rius “Namų Židinis” 
yra skiriamas išimtinai lietuvai
tėms šeimyninkėms. Jame bus 
teikiama kuodaugiausia žinių, 
nurodymų ir patarimų kaip už
laikyti švariai stubas, pigiai ir 
skaniai gaminti valgius ir atsa
kančiai daugelį kitų šeimynin
kėms pritinkančių dalykų at
likti. Vaikų auklėjimas ir kiti 
svarbūs reikalai čia taip-gi bus 
paliečiama. Tai bus lietuvaitės 
moteries namų židinis ir šitą, ži
dinį kviečiame daboti, gražinti 
ir tobulinti pačias moteris — 
lietuvaites. Į jį rašyti jau pasi
žadėjo lietuvaičių moterių ge
riausios veikėjos, šiame “D.” 
numeryje jau tas skyrius vien 
tik pačių moterių raštais užpil
dyta ir tikimės jame išimtinai 
moterys tik ir sandarbininkaus. 
Pasidžiaugdami lietuvaičių nau
ju darbu, linkime joms kuoge- 
riausių pasekmių “Namų židi
nyje.”

“Darb.” Redakcija.

SKELBKIME KARĘ 
DULKĖMS.

Lš kur po galais ir imasi tos 
dulkės! — nekartų aimanuoja 
šeimininkė žiūrėdama Į krūvų 
ką tik sušluotų dulkių ir šiuk
šlių iš kambario, kuris tik va
kar taip rūpestingai buvo per- 
šluotas.

Nuo neatmenamų laikų šei
mininkės, kurios vertos to 
vardo, varė neatlaidžią kovų 
su tom nuobradom.

Tečiaus, kaip seiliaus, taip 
šiandien yra užtektinai šeimi
ninkių, kurios nežino apie j- 
vairių ligų mikrobus, kurių 
ypnč- miestuose pilna, tad ir 
neatsižvelgia kaip šluoja ir 
šluosto tas dulkes.

Seimininkė sukeldama debe
sius dulkių neatsižiūri, kadį 
tenka jai nemažai jų prikvė- 
puoti, kad dulkės užgula ant 
valgių ir vėl atgal sukrinta ant 
rakandų.

Kuomet pienas surūgsta, 
prezervai nenusiseka ir kokia 
limpanti liga ištinka šeimyno
je, tuomet viską kaltina, tik ne 
tikrąja kaltes priežastį.

Šiandien jau dauguma su
pranta, kad dulkės pilnos į- 
vairių mikrobų — ligų perų,; 
taip gi žino, kad tie perai ge-; 
riausiai plėtojasi ten. kur ši
luma, drėgnumas ir tamsa. i

Randame mikrobų pėdsakusį 
visur, skiepuose pavidale pri-Į 
kibusių plaukuotų augmenų,; 
arba pelėsius kaip ant valgiui., 
taip ir ant drėgnų drapanų.

Aišku, km! niekados neiš-1 
naikinsime dulko visiškai, tad, 
reikia griebties tok'1.} priemo
nių, kad sumažinus ant kiek] 

VIETINĖS ŽINIOS.
Wireless Specialty Co. dirbo 

Petras Nevieni ir netikėtai mi
rė, palikdamas savo moterį 
liūdnam padėjime. Bosas Ba 
llentiune sudarė kolektų bied- 
nai likusiai našlei. Buvo su
rinkta $19.50. Dar daugiau 
nei iš pusės darbininkų nebuvo 
išrinkta. Manė surinkti apie 
45 dol. Bet geriau ir tiek, kaip 
nieko. F.

Birželio 18 dieną Bostono 
rusai surengė prakalbas Tre- 
mont Temple p. Obaručevui, 
nesenai iš Rusijos atvažiavu
siam Į Ameriką. Svečias no
rėjo papasakoti žmonėms apie 
dabartini Rusijos padėjimą, 
bet bolševikai nedavė visos 
teisybės išreikšti. Sukėlė sve
tainėje didelį truksimi. Vienas 
bolševikas negavęs balso, pra
dėjo visa gerkle rėkti: “Jis 
nori tarp mūsų iukelti betvar
kę.”

Spėjama, kad tai bus Troc
kio, o gal net Kapsuko gizelis.

F.

f) l)r. Paul J. Jakmauh 
į i (JakimavičiuB)
iį | l'riemirr.o valandos: 
jįį Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakar* 
m BHOADIVAY (br. G ST 
ii |l Tei 502 S. B.

galint jų blėdingumų.
Kaip tamsa ir drėgnumas 

pagelbsti mikrobams plėtoties, 
taip saulės šviesa ir sausumas 
užmuša juos.

Todėl geriausi kovos įran
kiai prieš dulkes ir visus iš jų 
paeinančius blėdingnnms ir y- 
ra saulės šviesa, šiluma arba 
didelis šaltis, taip-gi kalkinis 
vanduo skiepų ištepi io.jimui ir 
nuolatinis švarumas.

Šlavimui geriausia vartoti 
“vacuuin cleaner,” bet ant ne
laimės ne visiems kišenius da- 
leidžia tas mašinėles įsitaisyti, 
todei antras parankiausias bū
das yra primėtyti smulkiai su
plėšytų ir sušlapintų popierė
lių ant kaurų ir grindų — tuo
met dulkės negalės taip kilti.

Audeklų, kuris vartojasi 
šluostymui dulkių nuo rakan
dų, taip-pat reikia turėti drė
gną, geriausiai su kokiu nors 
“polišiu,” be to išvirinant jį 
kokius tris kartus į savaitę.

Tai-gi vien nuolatiniu atsar
gumu teingausime viršų ant 
dulkių ir apsaugosime save 
nuo daugelio ligų ir nesmagu-
mų.

Erškietrožė.

GERESNIAM PASISE
KIMUI.

Verdant ir kepant, nemaža 
dalis pasisekimo gludi m i e- 
r o s e. Paėmus bile kokį re
ceptą rasime, kadi ten reika
laujama vienas puodukas mil
tų ir šaukštas sviesto ar ko ki
to. Šeimininkė sudės viską ir 
padarys kaip recepte reikalau
jama, tečiaus galvų suks, ko
dėl taisomas valgis neišeina 
kaip reikiant.

Paslaptis ir yra tame, jog 
vartoja toki puodukų ar šauk
štą koks papuola į rankas. O 
kaip žinom yra visokio didu
mo puodukų, tai-gi norint, 
kad viskas išeitų gerai 1 
tinai reikia vai
tam tikras mieras.

Bile kurioj krautuvėj, kur 
f 

parsiduoda puodai ir virtuves <Jj 
reikmenys galima gauti taip $ 

■ ■ i)

I 

l

vadinamus “standard measu- 
ring ctips and spoons.”

Galima viską gauti ir “de 
šimt-centinėje” krautuvėje be 
didelių išlaidų.

Vartojant mieras, reikia at- j 
minti, jog nesivartoja su kau- į 
pu, bet kaip miltus, sviestų.; 
taukus ir tt. reikia su peiliu) 
n u b r a u k t i, kad būtų į 
lyg"- i

Antras dalykas, kuris pra
vartu šeimininkėms žinoti, ir 
kuris taip-gi nemažai prisi- 
drnla prie pasisekimo kepant į- 
vairias duonas, pyragus ir 
“keikus”- tai mokėjimas mi-( 
taikinti pečiaus karštumą prie

kepamo daikto.
Jei pečius bus perkarstąs, 

pyragas ar keikus pergreit iš
kils, ištikės, (bus pilnas dide
lių skylių) ir dar dažnai ap
degs.

Jei neužtektinai karštas — 
tuomet supuls ir nei gardumo 
nei gražumo nebeliks.

Sekančios rodykles pagel
bės šeimininkėms, ypač jau
noms, geriaus suprasti kaip il
gai koks daiktas turi virti ar
ba kepti:

Kepimo Rodyklė.
Paprasta balta duona 45 ikifiO min.
Ritiniai f colis") ir biskietai 10 iki 

20 niiii.
l’iernmkas tiringer broad) 20 iki 

30 min.
Spauge keikus 45 iki 60 min. 
Paprastas keikas 30 iki 40 min. 
Fruit keikas 2 iki 3-jų valandų. 
Pyragaičiai feookies) 10 iki 15 m. 
Duoninis pudingas 1 valanda. 
Ryžiai it- tapioka 1 valandą.
Indijon iškas pudingas 2 iki 3 vai.
Garinis (steninei!) pudingas 1 iki 

3 vai.
Garinė "broivn bread” 3 vai.
Kustardai 15 iki 20 minutų. 
Pajai 30 iki 45 min.
Slyvų pudingas 2 iki 3 valandų.

Įvairios mėsos.
Čia paduotas laikas kaip il

gai kepti ar virti s v a r ą, jei 
vartojasi du svaru, laiką padau
ginti dvigubai ir tt.

Jautiena nedakepta 9 iki 10 min 
Avienos kulšis 10 iki 12 niinut. 
Prikimšta avien. kulšis 18 min.
Veršiena 15 iki 18 minutų.
Prikimšta veršiena 20 miliutų. 
Kiaulienos šonkauliai 15 iki 20 m. 
Kiaiulienos pečiimcutė (shoul- 

der) 20 iki 30 min.
Korned beef 25 iki 30 min.
Šutinta jautiena 20 iki 30 niinut. 
Kumpis (nuo laiko kaip vanduo 
užverda") 15 iki 20 niinut.
Lašiniai (baeon) 15 niinut.
Kepenes (jakuos) keptos 1 iki 11 

vai.
Keptas vištukas nuo 3 iki 4 sva- 
- rų 1 iki 2 vai.
Kalakutas dešimties svarų 3 vai. 
Žąsis astuonių svarų 3 valandas. 
Naminė antis 40 iki 60 minutų. 
Laukine antis 30 iki 40 miliutų. 
Karveliai ir kiti paukščiai 30 m. 
Mažos žuvytes 25 iki 30 miliutų. 
Dideles žuvys nuo 6 iki 8 svaru 

1 iki 2 vai.

Kepimas ant žarijų.
(Broiling)

Steikas 1 colio storumo 4 iki 6 m. 
Steikas 11 eol. storumo 8 iki 15 m. 
Plonos ir mažos žuvys—5 iki 8 m. 
Storos žuvys — 15 iki 25 niinut. 
Vištukei -- - 20 iki 30 minui.

Daržovių virimas.
Pienes (dandelions) — lį valand.
Špinagai — 25 iki 30 minutų.
Žalieji šabalbonai (string beans) 

— 1 iki 2 vai.
Žali žirniai — 20 iki 30 min.
Burokai 1 iki 3 vai.
Ropes — 1 iki 3 vai.
Arbūzai (sųuash) — 1 vai.
Kukurūzai (eorn on the cob) -- 

10 iki 20 min.
Jforkvos — 45 min. iki 1 vai.
Šparagai — 15 iki 25 min.
Kopūstai — 1 iki 3 vai.

Určiniškietė.

$ GRYNAI VILNONIAI 'į 
SVETERIAI į 

padaromi ant užsakymo. $ 
Leisk man nuimti mierą ir jįj 

Jūs galėsite pasiimti tik tuo- S 
met, kuomet Jums prireiks. 3 

Mūsų darbo sveteliai ne- ffl 
žiojasi ilgai ir visuomet atro- (Į 
do gerai. ffl

Paklauskite draugų, kurie JĮ 
nešioja juos ir kad gauti 
bent vieną Meesters Charles į® 
Sweater’s ant išmėginimo, ej 

CHARLES EVANS JR » 
167 Hillside Avė., ffl 

Needham Height, Mass. $

į 
■I įHeli Phone Ijickinson 3995 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

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

Ncdeliamic iki 4 no piėtu

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

VALDYBOS ADRESAI.
PI11M1NINKAS —Jonas Artomavlčlns,

122 Bowen St., So. Boston. Mass 
VIC'E-PIllM. — Pranas Tulelkis,

130 Boiveil St., So. Boston, Mass 
PROT. RAST. — Juozapas Vinkevlčlus

147 IV. G-tli St., So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAST. — "St. Noreika.

105 Silver st., S. Boston, Mass 
KASIERIfS — Andriejus Znlleckii:-

171 l'lfth Str.. So. Boston. Mass 
MARŠALKA — Justinas Tulelkis.

130 i'.o'.ven St., So. Boston, Muša.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos 

ton, Mass laiko mėnesinius susi 
rinkimus kas antrų nedčldien; 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų 
164 Hanover St., Boston, Mass 
MslonSkke visi ateiti ir daugiau 
naujų nariu .-u savim atsivesti.

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba.

4 Levnnt St., Dorehester, Mass 
VICE VIRM. Jonas Galinis,

20 IVinfirl 1 Si.. S... R.-^t.-.n, lis--
I PROT. RAST. — Jonas Glineckls

282 Silver Str,. So. Roston. Mik*
II PROT. RAST. — Marijona Brikaite 

Care of Mrs. Paekard
721 Iluntington avė., 

Brookline, Mass. 
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas,

230 Flflli St.. So. Boston.
KASIERIFS — Andriejus Nniul?.t<inas 

10 IVIiifleld St.. So. Boston. Mass 
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

145 Silver St., So. Boston.
Draugija laiko susirinkimus kat 

trecią nedėldienj kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėj! 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus Birželio 16 d.

Draugijos Tėmykite!

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

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

M. A. NORKŪNAS,
226 High Street, Lawrence, Mass.

pJYKAI PATRUKUSIEMS
,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
“R*’ vra a<ink «n A iai niif.AiLint

OKNtNd

rosKiaeife
PLAMD-PAD

rarmensA/TOLrUPLAMOCOb 
inauffMua

Sis duosnus pasiūlymas yra, padalytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį** 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų- 
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius l'lapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite ui 

tą Išmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau nukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišiną 
jūsų sveikatą, nes *jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiotu kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? štai yra ge
riausia kelias, kurį jus galite dykai Smeglnt

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia tiekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai Ian.yt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuria yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientaia 
mcdikales mases ra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padalytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo padušksi- 
tę. yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negalį padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmor.ių padarė pri- 
siegM prieš oficierius. kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir scr.aa patrūkimo liges.
NUOLATINĘ DIENOS-NAKTIES VEIKME

Pastebėtina ypatybė PT.APAO-FAD gydy
mo yra ta. kad sulyginamai į labai trumpą 
alką ap laiko mos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmš yra nepaltaa* 
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to rninutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbcs truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapso-Pad 

veikia, gali būt lengvai Uroknotaa, patėmi* 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
8ckan*| i'dC-stymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta S stiprios. Iš
sitempiamos materijos “E**, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo JI dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio rlasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę *'B** nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

*‘A’* yra padidintas PLAPAO-PAD gulas, 
kuria prispaudžia sunykusius, nusllpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius puo via tolyn 
bes Išlinkimo.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmenskiene,
359 Fourth St.

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

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

Fin. Sekr. — A. LukoševičiutS, 
377a Broadvvay,

Iždininkė — M. MačiuliutS,
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. PlevokienS,
M. StukienS.

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

kiene, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė.
Susirinkimai laikomi kas 

mirų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv. 
i’etra Bažnytinėje Salėje.

| LIETUVIS FOTOGRAFAS
į Ar turi savo didelį paveikslą: 
j • Jeigu ne, tai
I ateik ir nusitrauk ptiMę inzltu 
' kultinei ir gausi vienų Gileli ur 
i Ilsiiškui pminryti) paveikslą vien.’ 
t liovaiini.
) Taipgi nurlii'.ls mokytis to K»«
j to gali atalAauktI:
į J. J.
} 5'1'1 so Sntl st„ Phibiitelaltla, Pa

PAVASARINIAI ir vUTri 
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami gn- 
iausia ir pigiausia tik pns:

J. BERZELIONĮ,
i Haymarket Sq„ Boston, Marš.

'*0** yra atsakančiai nutaikinta psduikal- 
tč tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernlal 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios pcitaisvertų j lauko pusę. Pa- 
duikaitės yra rezervuaras, Siame rezervua- 
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 

medikalas. Kaip grtit iis medikaias esti kūne 
sušildytas, jis pasi- 
leidia ir išeina pro 
msža skylute, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
•*C” ir yra suimtas 
per matas odos sky
lutes, kad sudratinus 
nusiipnėjusius musku» 
lūs ir veikia ant už
darymo akyluėiu.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prill- 
pintas per hiphone- 
Depalicčiant taip pa
vadinto frnme • work 
daliest išrokuojant, 
kad davus reikalingų 
stipruma Ir paramų 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Aš noriu jums prl- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus ralite 
perpalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi fls|« 
reržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jųi savo smagumų, gyvumų,
energiją,. stiprumą—

Ir jįjs atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patčmija jūsų pageri- 
jjuo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavoaite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį BU- 
bukluigą uidyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatišk n j išmėgink jo vert*. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatų, kari daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk š| dykai “llmiri- 
n imą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga.' Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien Ir 
yrjitančia krata jus aptaškysite išmėgini
mo! dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliam! Ryme ir Su 
diplomo Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekviena kenčiančio nuo šio bal
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šj didėlį pasiu- 
Jymų.

S.0M skaitytojų galės gaut šį Išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per- 
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Btock St. Louis, Mo.
Dykai IfaiiriaiiflHii Plapao ir Mr. gtoarto 

Kajft apie Patrakiora**

Vardaa

Adresas .............. .......................... . ..................
GrjHantf krata stnei dykai iimiff. Plapao
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SOCIJALISTŲ “KELEIVIO’ 
ŠULUI VIEŠAS PAKVIE

TIMAS Į VIEŠAS DIS
KUSIJAS.

Kadangi socijalistų vadas 
Mikelsonas birželio 16 d. Lie
tuvių Svetainėje laikydamas 
prakalbų niekino ir šmeižė vi
sus Lietuvos veikėjus ir rengė
si prieš juos užprotestuoti ne
va už jų neištikimybę šiai ša
liai, o taip-gi reikalavimų pil
nos neprigulmybės Lietuvai, 
kaip jau yra lietuvių išreikšta 
čia Amerikoje ir Europoje Vil
niaus ir Šveicarijos Lietuvių 
Tarybų.

Kadangi socijalistų vadas 
Mikelsonas niekino Amerikos 
Lietuvių Visuotinų Seimų atsi
buvusį New Yorke kovo 13 ir 
14 dd., 1918 m. Anot Mikelso- 
no tų seimų tik “pro-germa- 
nai” laikė —

Tai aš turiu pasakyti ponui 
Mikelsonui, kad pavieniui ant 
“steičiaus” ir mažas kvailelis 
gali taip ilgai kalbėti, kolei 
jam niekas neatsakys. Bet tas 
būna didvyris, katras gali sto
ti prieš antrų ir į jo klausimus 
atsakys. Tuomet bus tikrai 
didvyriu.

Tai aš tamstų, pone Mikel- 
sone, užkviečlu kaipo lietuvis 
ir kaipo darbininkas, kad tu 
su manim stotumei į viešas 
diskusijas prieš publikų. Dis
kusijų tema bus pasemta iš 
birželio 16 dienos prakalbų, 
būtent:, ant kiek lietuviai so- 
cijalistai lojališkesni šiai ša
liai už katalikus, kiek daugiau 
lietuviai soeijalistai nuveikė 
Lietuvos labui, kų lietuviai so- 
cijalistai padarė gero darbi
ninkams, kų suteikė tautoms 
ir kų reiškia socijalistų protes
tas prieš vokiečių valdžių ir 
kodėl jie (soeijalistai) taip ne
apkenčia to protesto prieš vo
kiečių valdžių, kurį išleido abi 
Lietuvių Tarybos, katalikų ir 
tautininkų Washington’e, D. 
O.

Meldžiu ponų Mikelsonų tuo- 
jaus atsišaukti. Diskusijų va
karo vedėja išsirinks pati pub
lika, o už salę pasimokėsim 
tas, kuris pragrajis balsais.

Pranešk, Mikelsone, kada 
gali stoti. P. P, Petrauskas.

LIETUVIŲ SVETAINES 
DARBININKUI.

“Sandaroj” Nr. 24 patal
pintas straipsnis antgalviu: 
“Šmeižikai visur kabinėjasi.” 
Be kito ko rašo:

“...bažnyčioje ištiesi] jau 
jokių pamokinimų negalima 
išgirsti, o vien tik šmeižimai 
ir prasivardžiavimai iš šventų 
oratorių lūpų ten pilasi. Bet 
So. Bostono Lietuvių Svetainė 
tai yra viena iš puikiausių lie
tuvių kultūros ir organizacijij 
įstaigų. Juk visos mūsų pra
kilnios organizacijos ten laiko 
savo susirinkimus. Lietuvių 
svetainė yra geriausia vieta 
darbininkų lavinimui.”

Pagal patyrimų tai “Darbi
ninke” visai teisingai pava
dinta Liet. Svetainė šmeižimo 
ir prasivardžiavimo stotimi. 
Aš nuo savęs pridėčiau, jog tai 
netikusią agitacijų ir triukš
madarių vieta. Visi, kurie bu
vo, atmins, nepersenai trijų 
srovių susirinkimą; kalbėto 
jais buvo: Šalčius, Michelsonas 
ir Smelstorius. Kun. Žilinskas 
pareikalautas, rodos pas ligo
nį, nepribuvo. Michelsonas 
pasisakė esąs socijalistas ir pa
rodė savo nuomonę, jog ge
riau gyvent po vokiečiais, nes 
vokiečiai augščiau pakilę kul
tūroj, o rusai girdi kada prieis 
prie to. Smelstorius, rankas 
įsirėmęs į šlaunis, susilenkęs 
beždžioniškai ir ėmė šaukt: 
“O kaip man linksma regėt 
brolius ir seseris čia jus susi
rinkusius! O kur mūsų kuni
gėliai? Nėr jų! Delko jie su 
mumis nenor dirbt?” Paskui 
ėmė.plūst, maišyt gėdingus žo- I 
džius (nes negražu čia būt ra- B 
syti), mieruot pančekas gas B 
padinių, — skrybėlėms padėjo B 
kainą 100 dol. ir 11. Jis turbūt B 
tada užmiršo, jog buvo trijų B 
sroviij susirinkimas; nes vieni B 
soeijalistai ir socijalistės, tai B 
jau pripratę tokių begėdiškų B 
tauzijimų ir šmeižimų kiaušy- B 
tis, tai ir rankoms plojo; bet B 
katalikai iš gėdos paraudona- B 
vo, kiti išėjo. Juk “Ateitis”

------------------------------- . - <-------- ■ 
kimų, buto nepaliečiamybė ir 
tikėjimo laisvė. Delko visus 
tuos nusprendimus soeijalistai 
sulaužė? O tai ypatos nepalie
čiamybė: už laisvės kovojimą 
p. Yčą su Jablonskiu uždarę 
kalėjime pūdo, o kun. Mirskį, 
nors minia pripažino nekaltu, 
paleista. O atėję vidurnaktyj, 
prikėlę iš lovos, išvedė iš mies
to, subadė, paliko negyvą. 
Delko jie taip daro, ar tai jie 
“prakilnūs” soeijalistai?

4. Laisvė susirinkimų. Fin- 
landijos šalis 
neprigulmybės.
rinkt, balsuot, tartis apie pa
gerinimą savo šalies. Raudo
noji socijalistų gvardija pasi
ryžo kraują liet nekaltų žmo
nių norinčių laisvės; tuokart 
finai turėjo šauktis vokiečius

tada parašė: “jo kalba iš te
mos išėjo.” Lietuv. Svet. Dar
bininkas sako, jog “prakilnios 
organizacijos įstaiga.” Ar tai 
prakilnūs kalbėtojai iš temos 
išeina? Ką ant to atsakote?

Tolesniai antras trijų srovių 
susirinkimas; tada kalbėtojais 
buvo: Ivaškevičius, kun. Ke
mėšis, Smelstorius ir rodos Dr. 
Jakimavičius. Kada kun. Ke
mėšis pasirodė, pirm manęs 
sėdynėse, tai subruzdo ciciga- 
liai: “O kam tas kunigas čia?” 
kitas — “be jų tai nieko ne
bus, visur jie kišasi.” Trečias 
— “jie mus nori pažabot.” 
Paskui kun. Kemešiui pakal
bėjus, vienas iš jų tarė: “Jis 
čia blogo nieko nekalbėjo.” 
Antras — “Aš jų visai neken 
čiu.” Tai tuo laiku buvo iš
neštos trys rezoliucijos, iš ku-1 į pagelbą. Dėl ko jie taip da
rių dvi socijalistų tapo atmes-1 ro tie jūsų “prakilnieji?

5. Spaudos laisvė.
..darė Rusijoj lietuvių leidžia

mus 
<9 ”
Ką į tai atsakote?

6. Laisvė tikėjimo. Taip ti
kėk, kaip socijalistas bolševi
kas, sakyk žmonėms, 
darbininkus einu, kapitalistų 
nekenčiu. Sulaužyk tikėjimo 
tiesas: mušk, atimk, svetimo
teriauk, kapitalą sau vogk. Ar 
tai čia prakilnybė? Kam jie 
šventyklas panaikino, kunigus 
į kalėjimus sukišo, jų turtus 
užgrobė. Kam jie taip daro?

6. Jei soeijalistai teisingi, 
delko protestas nerašoma prieš 
Kapsuką, Leniną ir Trockį už 
pardavimą Lietuvos kaizeriui. 
Rusijoj įgiję valdžią vietoj lai
svės su Kapsuko pagelba daro 
skerdynes, kraują lieja nekal
tų žmonių. O čia jie prieš vys
kupą Karevičių rengia protes
tą. Delko jūsų “prakilnieji” 
taip daro?

Toje svetainėje buvo girdėt, 
kad: valdžia kaizerio apšviesta 
kultūringa, kadi nevalia šaut 
vokiečių brolių ir tt. tik negau
ta rėmėjų už kaizerio milita-l 
riziną; todėl socijalistams pro
testas prieš kaizerį nepritinka 
rašyt, verčiau patartina pasi
mokyt donosų rašyt kaizeriui,! 
ką Amerikos katalikai veikia.

Pasakymas “bažnyčioje iš-j 
tiesų jokių pamokinimų nega
lima išgirst, o vien tik šmeiži
mai, prasivardžiavimai.” Pa
našiai sako ir rašo tik tie, ku
rie bažnyčios nelanko.

Jeigu teisingai kovoji, tai iš
lįsk yla iš maišo ir paduok a- 
teinantį laiką savo tikrą vardą 
su pavarde, jei to nepadarysi, 
tai būsi pats “ Specijalistas 

spaudos laisvė, laisvė susirin-melagių.” Jokūbas Varaitis.

tos. Ir pakėlė soeijalistai 
trukšmą didžiausią, kad neit į. 
kariuomenę. Juk Kupstas šau
kė: “Aš esu socijalistas, man 
įstatai nedaleidžia šaut žmo
gaus” ir tt. Ką tas reiškia? 
Reiškia visi taip darykit kaip 
soeijalistai daro, būkit tokiais 
didvyriais, “patrijotais,” kaip 
p. Kupstis, neikit į kariuome
nę, tegul vokiečiai plėšia mū
sų Lietuvos turtus, nes įstatai 
socijalistų nedaleidžia šaut Į 
vokiečius. Jo laimė, kad kata
likai nuolaidūs, o valdžia ne
supranta lietuviškos kalbos, p. 
K. būt inėjęs už tokį protestą 
į valdžios nuosavybę. Tai vis 
“prakilnių” kaip Liet. Svet. 
darbininkas sako, lietuvių sto
tyje taip darosi.

Tolesniai, jei teisingas esi 
atsakykie į šiuos šešius klausi
mus:

1. Delko vieni soeijalistai 
šaukė, kodėl kunigai su mu
mis nedirba, o jei dirba, tai 
šaukė: “šalin kunigas — jie 
mus nori pažabot.” Delko jie 
taip daro?

2. Jeigu socijalistams lais
vė Lietuvos rūpi, tai delko už 
laisvę-su katalikais nenori ka
riaut? Dėl ko jų įstatai nevie
nodi, juk vokiečių 40 tūkstan
čių socijalistų stovi karėje ant 
fronto už militarizmą, kad kai
zerį palaikyt. Amerikos soci- 
jalistai taip-gi už kaizerį gal
vą deda, agituoja kad neit į 
kariuomenę. Delko jie taip da 
ro?

3. 1905 m. 21-2 ir 3 gruodžio 
suvažiavime apie 2000 atsto
vų visokių pakraipų buvo nu
tarta kovoti prieš rusų netiku
sią valdžią. Reikalauta kad bū
tų : ypatos nepaliečiamybė,

DARBININKAS

Lithuanian Agency. t

norėjo laisvės 
Reiškia susi-

laikraščius: 
“Vadų,”

Kuomet žmogus serga JV

f 9

Kas už-

“Liėt. Bal- 
‘ ‘ Santarą. ’ ’

jog už

tai pirmas daiktas, 
' i nori žinoti y-

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

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

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
derniškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito ęeikėtų, tai jis viską turi, kas1 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apščiu 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 savaitėmis ar 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs 
dėl apštumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo 
bugštvtis eiti pas jį.

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oseilatorių ir kitokius 
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, votis, 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inks
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą.

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

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

Kasdien.

< <■

1

J. H. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas.

Nedaliomis:
10 A. M. iki 2 P. M.

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGT0N ST.

Antrot durys nuo Gayety The atre, Boston, HUss.

Netoli Boylston Street.

Pirmutinė ir dabar didžiausia lietuvių Real Estate ir 
Insuranee Agentūra Bostone ir ant viso New England’o, 
darome dabar didžiausį išpardavimą

NAMŲ, FARMŲ, LOTŲ ir BIZNIŲ
So. Bostone ir visose apielinkėse, nes daugybė savininkų 
namų, farmų, lotų ir biznių siunčia mums kas diena gro- 
matas su reikalavimais, kad mes paskubintumem parduo
ti jųjų namus ir farmas kad ir už mažiausias prekes.

DABAR TURIM ANT PARDAVIMO
Apie 500 farmų, 7.000 namų, 20.000 lotų ir daugybę 
sokiij išdirbtų biznių, kurie turi būt greitai parduoti, 
tai, kad daugelis savininkų namų, farmų ir lotų yra pri
versti parduoti pusdykiai iš priežasties karės, ligi], se
natvės ir pinigiškų reikalų. Ir todėl dabar yra gera pro
ga pirkti pigiai, nes mes turim įvalias namų ir farmų ant 
pardavimo LABAI PIGIAI, iš kurių galima pasirinkti by 
kada. Kuomet Tamista turite laiko, užeikit pas mus ir su 
automobiliu apvažiuosime pasižiūrėti pigių farmų ir pui
kių namų su daugybe žemės visose apielinkėse So. Bos 
ton’o.

MŪSŲ OFISĄ ŽINO
Visi namų savininkai ir advokatai, kurie atstovauja 

namų ir farmų savininkus, kaip “Quick Sale Agency” 
(Greito pardavimo Agentūrą) ir todėl kurie tiktai nori 
greitai parduoti savo namus ir farmas, pirmiausiai-krei
piasi į musų Lithuanian Agency Ofisą ir paduoda pardavi
mui pigiausiomis prekėmis, idant mes galėtumėm greitai 
parduoti. Todėl mes parduodame greitai, užtai kad pigiai 
ir ant lengvių išlygų. Ir pirkėjai namų ir farmų džiau
giasi kad pigiai pirko ir žino mus kaipo “Pigaus Pardavi
mo Agentūrą.” Pardavėjai nors pusdykiai pardavę per 
mūsų ofisą, ir-gi džiaugiasi greitai pardavę savo namus ir 
gavę nors kiek pinigų dėl savo didelių reikalų, ir todėl jie 
žino mūsų ofisą, kaipo “Greito Pardavimo Agentūrą” ir 
rekomenduoja mus visiems namų ir farmų savininkams, 
kurie nori parduoti savo namus ir farmas pigiai ir grei
tai. Ir mes taip padarome. Ištikrųjų, mes PARDUODAM 
GREITAI BET IR LABAI PIGIAI.
TURIM-DAUGYBĘ BARGENŲ.

Ddugybė namų, farmų ir lotų savininkų kasdien už
eina pas mus ir prašo kad mes parduotūmem jų namus ir 
farmas kad ir už pigiausią pasiūlijimą. Iš priežasties ka
rės, ligų, senatvės, mirties ir kitokių priežasčių, daugy
bė savininkų dabar yra priversti parduoti LABAI PI
GIAI. Todėl mūsų “Greito Pardavimo Agentūra” duos 
geriausią progą visiems Lietuviams, kurie tik norėtų pa
matyti ant pardavimo namų ir farmų TIKRAI PIGIAI, 
tai mes galėtumėm bile kada aprodyti daugybę bargenų 
dykai.
VISI GABESNIEJI LIETUVIAI,

Lenkai, Airiai ir Amerikonai daugiausia perka per 
mūsų Agentūrą, o jie tą daro todėl; kad mes parduodame 
pigiai ir su geromis išlygomis. Užtai, kad mūsų agentai, 
yra ekspertai Real Estate biznyje ir atsakančiai žino pre- 

, kės namų ir farmų. Ir todėl nei vienas pardavėjas negali 
apgauti pirkėjo, kuris pirks namus arba farmą per mūši] 
ofisą. Todėl tai visi gabesnieji Lietuviai ir svetimtaučiai 
žino mus gerai ir perka namus ir farmas per Lithuanian 
Agency.

vi- 
už-

VISI UŽGANĖDINTI.
Pardavėjas džiaugiasi kad mes jo nuosavybę greitai 

pardavėme, nes jis norėjo greit parduot. Pirkėjas ir-gi 
džiaugiasi pigiai pirkęs ir su geromis išlygomis. Mes 
džiaugiamės kad praplatinome mūši] biznį gerais užganė- 
dinimais ir atsakančiais patarnavimais.
MES UŽTIKRINAME

Visus, kuriems reikalinga yra pirkti namų, farmų, 
lotų ir biznių, kad mes aprūdysime Jums tikrai pigių par
davimų. Ir jeigu ne, tai nereikės pirkti, nes Tamistų bus 
liuosa valia ii' iš mūsų pusės nebus prievartos nei prikal
binėjimo, tiktai bus Tamistų viena ukvata daryti taip, 
kaip Tamistoms patiks. Mes norime užganėdinti visus, 
kurie tik ukvatytų pamatyti pigiu namų ir farmų ir užtai 
užtikriname, jog tikrai pamatvsite PTGIU, GERU ir NAU
JŲ NAMŲ ir PUIKIŲ FARMŲ.
DYKAI, VISIEMS DYKAI

Duodame geriausią rodą visiems, visokiuose reikaluo
se. Kurie norėtų matyti namų, farmų, lotų ir biznių, mes 
vežame automobiliais visus dykai pamatyti pigių pirkimų. 
Mes turime 4 automobilius, kurie nuolat laukia pirkėjų su 
visais draugais ir šeimynomis važiuoti pamatyti gerų pir
kimų, nes mūsų “Greito Pardavimo Agentūra” į vieną va
landą aprodys daugybę pigių pirkimų ir nereikės daug 
vargti iki išsirinksite puikią ir pigią vietą ir apsoliutiškai 
be jokio užmokesnio už mūsų patarnavimą ir važinėjimą, 
užtai kad pardavėjai, kurie nori greitai parduoti savo 
Real Estate, tie atlygina už mūs sugaištis. Tai-gi, visi, ku
rie tik ukvatijate pamatyti puikių namų ir farmų, priduo- 
kite savo adresus ir mes su džiaugsmu atvažiuosime auto
mobiliu ir IŠVEŠIM SU VISA ŠEIMYNA PASIVAŽINĖ
TI DYKAI.
APDRAUDŽIAME-INŠIURINAME.

Mes turime “Insuranee Broker License” ir inšiūri- 
name nuo ugnies į atsakančias kompanijas viską: forni- 
čius, drabužius, namus, automobilius, gyvulius, langų 
stiklus, visokias provų kaucijas, accident ir nuo vagių 
insuranee. Atsitikus nelaimei, prigelbstim dykai kad iš
gauti kodaugiausiai pinigų iš kompanijų už nuostolius. 
Mes apdraudžiame pigiai ir atsakančiai, nes mūsų yra di
džiausia Lietuvių Apdraudos Agentūra Bostone.
KAS PIRMIAU, TAM GERIAU.

Kas užeis pirmiau ir apdraųs-inšiūrins forničius, tas 
nesibijos ugnies ir neverks kad namas dega, bet džiaugsis 
kad gaus progą pirkti naujus forničius.

Kas užeis pirmiau pirkti namą, tas gaus geriausią pir
kimą ir nesigailės pirkęs pigiai.

Kas užeis pirmiau pirkti farmas, tas greičiau pasi
slėps nuo kariuomenės ir nereikės bijoti vokiečių ir alkio.

Kas pasipirks pirmiau lotą, tas pirmiaus įgys ir stu- 
bą ir turės savo nuosavybę.

Kas pirmiau pirks biznį, tas pirmiau paliks turtin
gesnis ir atsakantesnis žmogus. Todėl visi, kas tik gy
vas, skubinkitės pralenkti tinginius, ir neprotaujančius ir 
nelaikykite savo sunkiai uždirbtų centų bankuose ir ne
kraukite kitiems kapitalų, bet pirkite namus, farmas ir lo
tus, nes atsakančiausis biznis dėl kiekvieno ir mes užtik
riname, kad kas pirmiau pirko namus, tas šiandien yra 
turtingesnis ir geresnis ir kas pirmiau užeis pas mus, pir
miausiai pamatyti pigių ir puikių narni] ir farmų, tas gaus 
geriausį pirkimą, bargenis.

Lithuanian Agency
A. Ivaszkevicz Manager

t

31S Broadway
Tel. So. Boston 605.

NAMŲ VIETA: 1622 Columbia Road, So. Boston. Tel. So Boston 31.

So. Boston, Mass

TEL BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofleoadynoe ) do vlaokla* liga*
1-8 P. M 7-8 P.M. Priskiria Akiniai.

419 Boylstop St., Boston, Mass.

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima luiikalbeti ir lirtuviirkai
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai.
Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Teisingas patarnavimas. A

f

Naudokis mūsų teisingu ir geru patarnavimu. 
Mes atidarėm nauja lietuviška 

GRABORYSTĘ
P. AKUNEVlCH

258 Broadway, So. Boston, Mass.
Mes norim patėmyt, kad tai bus prieinamiau

sią vieta, kuri suteiks mandagų paskutini patarna
vimų visiems.

Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti. 
Tel. So. Boston 381.

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

PUIKUS

BALIUS.
Rengia

Šv. Kazimiero R. K. Dr-ja
S U B A T O J E,

Birželio-dune 22,1918 

LietuviųtSalęje 
Kampas E ir Silver Sts., 

So. Boston, Mass.
Prasidės 6:30 vai. vakare ir 

trauksis iki vėlai nakties.
Širdingai visus užprašom iš 

So. Boston’o ir iš apielinkių 
atsilankyti ant to linksmo ba
liaus.

Nes pelnas yra skiriamas dėl 
vasarinės vaikų mokyklos.

Kviečia baliaus Komitetas.

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! iidirte 
Mentholatum Co. Prieš eiftaMV 
gult ištepk veidą mosiu per tesiu* 
vakarus, o padarys veidą TTBU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mal
tis išima pietums raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina ris*- 
kius spuogus nuo veido. Pinigą* 
gali siųsti ir stampomh.

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

SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Kareivių Globoli

mo Draugijos susirinkimas 
bus birželio 25 dienių utarnin- 
ke, 7:30 vai. vakari“ Šv. Petro 
parapijos bažnytinėje salėje.

Susirinkimas labai svarbus. 
Visi nariai malonėkit atsilan
kyti.

Valdyba.

PIRMOS KLESOS 
i! dantistas 

Į į Dantis ištraukiami ir pripil- 
!1 domi visai be skausmo, BU 
Į geriausiais prietaisais, bu 
|| naujų išra imu.
jĮj Visą darba uvarantuojame. 

įį DR. W. T. REILLY 
469 Broadway,So. Boston,Naša.

PRIE DORCHESTER ST.
I !P Valandoe NedSHotnll

į j nuo 9 vai. ryt* nuo 10 vai. ryto
' ii iki 8 vai. vakare. iki 4vai. vakar*

REIKALINGA barberių pa
žįstančių savo amatų. Darbas 
ant visados ir užmokestis gera. 
Atsišaukite tuo,jaus.

J. Kaziukonis, 
224 Broafhvay, 

South Boston, Mass.
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