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DIDYSIS UŽPUOLIMAS 
BUS RUGPJŪTYJE.(
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dCaip protai, taip ta patu 
maa neleidiia mimui tiki&J 
kad tautoi don bujotųten. 
kur tikybiniai principai atact ’ 
tt .
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“DARBININKO” KAINA; V

tris kartui savaitėje...Ą3.G0 
vienų sykį saavitėje.. .$1.53 
Bostono apielihkėję , ..$4.00 
UŽrubešyje metams.,. .$4.3$
Vienas numeris • *

PREZIDENTO KALBA 
SKAMBĖS VISAME 

PAŠALYJE. i
Kaip Washingtone sužinota, Į .

tai prez.A Wilson liepos 4 d. | 
Mount Vernone, Va. prie Wa- 
shingtono kapo pasakys tokių 
prakalbų, kuri praskambės vi
same pasaulyje. Toje savo 
kalboje apims svarbiausius 
dabartinio momento klausi
mus. Dalyvauti tose iškilmė
se ir paklausyti prakalbos pa-

- kviesta 27 ambasadoriai alian- 
7 tų ir neutralių šalių.

’ Toji prakalba bus išankisto 
išsiuntinėta po visų Ameriką 
ir bus perskaityta visuose Išti- 
Jtimybės dienos apvaikščioji- 
muose.

Visi Washingtono diploma
tei spėja, jog Ištikimybės Die- 
ną būs istoriška ir jog prez. 

rįlsdno žodžiai sujudins pa-

snės dienos Suv. Val- 
ąė nėrą^uyęjkaip kad bus

SKELBIA KARŲ TURTIN
GIESIEMS.

Maskva. — Centralis Pildo
masis Komi tetas ir Maskvos 
pildomasis komitetas turėjo 
susirinkimų. Svarstė sunkų 
maisto klausimų* Lenin ir 
Trocki nurodinėjo, jog reikią 
daugiau naminės karės, kad tų 
dalykų pataisyti. Sakė, jog 
reikių paskelbti karę prieš tur
tingesniuosius ūkininkus ir so
džių maisto spekulentus. Tik 
šitokiuo būdu tebūsią galima 
gauti maisto miestamsi

Trocki sakė, jog Raudonoji 
armija nenorinti kariauti dėl 
maisto stokos ir jog visokie 
kontr-revoliucijonięriai badų 
išnaudoja kovai prieš Sovie
tus.
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KERENSKĮ ANGLIJOJ.
A. F. Kerenskv, buvęs Rusi

jos priėmėjas, atvyko Londo- 
Jis ten taip visus nus- 
' 7g būtų iš numirusių 

atsikėlęs. Iš Anglijos keliaus 
Francijon. - Paskui gal at
vyks Amerikon. Pats sako, 
jog važiuoja, kaipo privatiš- 
kas pilietis, papasakoti civili
zuotoms tautoms apie tai, jog 
Rusija jau pagatava numesti 
bolševikų jungų.

ANGLIJOS DARBININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Londone prasidėjo Labor 
partijos suvažiavimas. Suva
žiavimo vedėjas W. F. Purdyl 
pasakė: “Pirmutinė mūsų pa
reiga yra laimėti karę.” Vi
si tam pritarė. Suvažiavime 
dalyvauja Kerenskį, buvęs Ru- 
sijos premjeras.

IŠSTOJO IS PARTIJOS.
Allen S. Benson, buvęs kan- 

jHdataa^nua.socijalistų- parti
jos į Suv. Valstijų prezidentus 
1916 m. išstojo iš partijos. Sa
ko, jog jo išstojimas yra ‘ ‘ pro
testas prieš ateivių vadovus 
kurie aklai tiki, jog neameri- 
koniškais būdais galima pada
ryti intekmę į amerikonus“ 
Jis pasakė, jog jis negali prie 
tokios partijos prigulėti, kuri 
visas kariaujančias šalis stato 
ant lygios papėdės, neišski
riant Vokietijos, imperializmo 
valdomos.

TEKĄS PASTOJO SAUSA.
- Tėxas valstija, stojo sausa. 
Užsidarė 7.000 saliūnų. Dau
gelis saliūnų buvo užsidarę 
jau pereitų balandžio mėnesį.

PASVEIKINO ITALŲ 
VADĄ.

Prez. Wilson pasiuntė pa
sveikinimą Italijos armijų va
dui gen. Diaz už supliekimą 
austrų.- Sakė, jog italų perga
lė reiškia ne‘ tik Italijos lais
vei, bet ir viso pasaulio.

Bridgeport, Ct. — Sustrei
kavo apie 8.000 darbininkų 
dirbtuvėse, kuriose dirbama 
armijos j’eikmenos. Jiems liep
ta tuoj grįžti darban, o komisi
ja ištirs jų skundą.

Spėjama, jog Austrijoj greit 
būsiąs paskelbtas karės stovis. 
Žmonės nerimsta dėl stokos 
maisto. '

Novija Viedomosti rašo, jog 
Petrograde žmonių išbadėji- 
mas neapsakomas. Žmonės 
gatvėmis eidami krinta ir mir
šta iš bado. Šimtai žmonių 
riausiasi po sąšlavynus, ieško
dami ko nors valgomo. Kiti 
laižo klijus nuo stulpų, ant ku
rių plakatai lipinami.
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YJUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

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,' 

už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKĄS

Lietuvių Banko prezidentas
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. v
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NURODĖ SUNKUMUS ĮSI
KIŠIMO Į RUSIJĄ.

Lawrence, birž. 26. — Nau
josios Anglijos Dry Goods 
As«’n turėjo pramogų, kurioj 
dalyvavo Rusijos , konsulas 
Conry Bostone. Konsulas sakė 
prakalbų ir nurodė kokie būtų 
keblumai įsimaišyti į Rusiją. 
Sakė jis:

‘‘Daugelis amerikonų ne
kantrauja, kad Suv. Valstijos 
neįsikiša į Rusijos vidurinius 
reikalus. Nekantrūs redakto
riai kasdien prez. Wilsoųų ra
gina tą daryti be atidėliojimo. 

_ Bet prez. AVilson, kaip visa
da vadovaujasi išmiūčia ir ne
žengia žingsnio be visiško ap
svarstymo. Nuo' amžių žino
mas pavojus pašaliniams įsi
maišyti į šeimyninius ginčus.

Tie greitieji amerikonai, ku
rie pritaria kad Amerika pa
siųstų savo armiją Siberijon 
pražiūri tulus geografiškus 
faktus. Nuo San Fraricisco iki 
Vladivostoko yra apie 7.000 
mylių. -Iš -Vladivostoko iki 
Ukrainos vieninteliu geležin
keliu yra apie 8.000 mylių.

Gal būt kad kritikai nemato 
keblumų pergabenti kokį 500.- 
000 kareivių apie 15.000 mylių 
su menku laivynu ir vienos li
nijos geležinkeliu, bet tų mato 
valdininkai.

Laikui bėgant Rusijoj susi
darys valdžia, kuri mielai su
tiks priimti pagelbų iš Ameri
kos. Rusijos didžiausias rei
kalas yra tai moderniška gele
žinkelių sistema, kų Amerika 
geriausia 'gali duoti.”

NEPATENKINTI PRA
KALBA.

Kaizeris ir Vokietijos kon- 
servatyvai ir liberalai labai 
nepatenkinti užsienio reikalų 
ministerio prakalba, kurioj jis 
nurodė, jog Vokietija vien 
ginklais negaus šiemet taikos. 
Kaizeris atsiuntė smarkiai iš- 
mėtinėjančią telegramų. Sako, 
jog ministeris kalbėjo nepasi
taręs su karvedžiais. Gal būt 
ministeris Kuehlmann bus at
statytas.

Paryžius, birž. 27.— Vokie- 
čių aeroplanai nežiūrint į ne
malonų orą atakavo Paryžių 
pridarė blėdies.

Dabar yra daug
NAMŲ,

PIGIŲ FAR“^
Daugelis savininkų karės lai

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

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevica

315 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

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 fanna pirkti tai A. 
Ivasikevicz padarys visus raš
us teisingai ir atsakančiai.

KUO LAIKOSI BOLŠE- 
VIRAI.

JLaikraščio Čhroniele kores
pondentas turėjo pasikalbėji
mų su Kerenskiu. Kerenskį 
sakė, jog talkininkai turi sto
ti prieš bolševikus. Bolševi
kai nereprežei tuoja nei rusų 
tautos, nei de: nokratijos.. Bol
ševikai remias i tik gaujomis 
miestų patvirl usių darbinin
kų, o sodiečių neturi jokio pa
rėmimo. Žmoni š nėsukįla prieš 
tyroniškus b ilševikus todėl 
kad bolševiką turi ginklus, 
armotas, šaut lvus, kardus, a- 
municiją, Vali o geležinkelius. 
Be to žmonės: neturi jokio są
ryšio, jokio centro,
vikai tik ir sa igoja, kad toks 
centras nesus darytų. Dėlto 
uždarė ne salio partijos laik
raščius, neleic 
rinkimus.

Kerenskį pį taria talkinin
kų įsikišimui; -Dabar-gi Rusi
jos reakcijoj įškos partijos 

'kreipiasi į F 
vienintelę i

NAUJAS GARAS RUSIJOJ

BOLŠEVIKŲ vadai 
PABĖGO.

NIKOLAI NIKOLAJEVIČ
PASKELBTAS CARU

t

Kornilov ir Kaledin 
gyvi.

Naujausiom telegramos pra
neša, jog Rusijos bolševikų 
valdžia nuversta. Mikolai Ni- 
kolaevič išrinktas caru. Niko- 
lai Lenin ir L. Trocki pabėgo 
Tos-pačios telegramos skelbia, 
jog Korailovo ir Kaledino ve
damo armijos užėmė Maskvą. 
Vokiečių jiegos gelbsti caris- 
tams.

Gi bolše-

žia daryti susi-

Lį -Dabar-gi Rusi-

"okietijų, kaipo 
J^oią uno

vikų7 Jei riebus iš talkininkų 
greitos pagelbos, tai ir kitos 
partijos tą pat darys.

“KELEIVIO” AULAS NUSI
GANDO DISKUSIJŲ SU 

LIETUVIU DARBI
NINKU.

Lietuvis darbininkas Povi
las Petrauskas pakvietė “Ke
leivio” redaktorių Mikelsonų 
padiskusuoti apie socijalistų 
lojališkumų ši’ai šaliai, apie jų 
pasidarbavimų Lietuvai ir ki- 
tu^dalykus, kurie šiokiu ar to
kiu būdu paliečia darbininko 
gyvenimų.

Ir ką, jūs manote, “Kelei
vio” redaktorius į pakvietimų 
atsakė?

Ogi baisiai nusigando, susi- 
konfuzino ir atsisakė prirody
ti socijalizmo naudų šiai ša
liai ir Lietuvai.

Juodai 
jeJ’ paraą 
nuo disk 
naši socij 
do sveiko 
*‘runija” 
nes žino, 
vais argumentais sumuš darbi
ninkas. Tai tau socijalizmo 
tvirtumas, mokslingumas ir 
naudingumas, kad prieš pa
prastų lietuvį darbininkų bijo
si pasirodyti socijalizmo žino*- 
vas.

Mikelsonas savo vieton siū
lo “Keleivio” gizelį. Mat, jis 
aprokuoja, jei gizelis bus su- 
diskusuotas, tai dar sęcijaliz- 
mas galės pasilaikyti, bet jei 
Mikelsonų Petrauskas suby- 
tintų, tai tuomet “kaput” vi
sam cicilizmui ir “gudbai” 
žemiškasis rojau!

Bet Petrauskas, su Mikelso- 
no gizeliais nenori diskusuoti, 
jis paties soeijal-kapitalisto 
Mikelsono į diskusijas laukia. 
Petrauskas nesibijo socijalistų 
šulo davadų. Drąsiai su soci
jalistų vadu į disputas stos ir 
darodys, kas yra. mūsų lietu
viški cicilikat

Mikelsone, parodyk kad esi 
drąsus ir stok į diskusijas. Ne- 
sislapstyk už savo gizelių nu
garos.

v •

t balto “Kėleivy- 
a, kad Mikėlsonas 

į jų atsisako. Vądi- 
šulas nusigan- 

darbininko proto ir 
šalin nuo diskusijų, 
kad jį lengvai sa-

Paryžius, birž. 27, — Iš Kie- 
vo atėjo žinia su data birž 26 
diena patvirtinanti, jog ex-ca- 
ras tapo užmuštas. Jį nuga
labijo bolševikų kareiviai pa
sitraukę į Ekaterinburgą.

London, birž. 27,— Iš Co- 
penhageno atėjo žinia apie tai, 
jog ex-earo Niklojaus sūnūs, 
esųs jau negyvas.

Petrograde kylo riaušės dėl 
maisto. Bolševikai vaiko iš- 
badėjusiusias minias kulko
svaidžiais. Siberijoj Omske 
Didysis kunigaikštis Michai
las, ėx-caro Nikalojaus brolis, 
pradėjo kontr-revoliucijų.

Vokietijoj tūlose vietose la
bai atšalo, net^snigo.

Prez. Wilson ketina siųsti 
Rusijon Viršiausiojo Teismo 
teisėjąLouis D. Brandeis, kai
po asmeninį atstovų.

NELAIMĖ MAINOJ.
Virgipia, Minu. birž. 27. — 

Mainoje ekspliodavo 9 tonos 
dinamito. Laike ekspliozijos 
dirbo 450 darbininkų. Žuvo 
apie 20. Sako, jog perkūnija 
trenkė į vielas, jungiančias di
namitų ir ištiko nelaimė, 
dirba daugiausia finai ir 
trai.

Čia 
aus-

Į KONCERTĄ. VISI 
NUIMKIT.

Birželio 30 dienų Lietuvių 
Svetainėje rengiamas milži
niškas koncertas. Dalyvaus 
koncerte So. Bostono chorai. 
Pelnas, skiriamas Ištikimy
bės . Dienosrengiamų iškil
mių iškaŠciams padengti. 
''Programas žada būti įvairus ir 
turiningas, todėl nepraleiskit 
geros progos gražių dainų pa
siklausyti ir sykiu .prisidėti 
prie surengimo patrijotiškų 
iškilmių Liepos 4 dienų. Savo 
priedermę linkui šio krašto 
kiekvienas lietuvis tegul nuo
širdžiai atlieka.
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ŠIS-TAS IŠ BYLOS 

NAGRINĖJIMO.
■j f ”

Byloje su Jurgeliūnu “Dar
bininko” pusę gynė advokatas 
C. H. Cronin, 199 Washington 
st. (506 Sears Bldg. ). Yra tai 
gabus advokatas ir malonus 
žmogus. Reikale patartina 
lietuviams kreiptis prie jo. Jis 
yra katalikas.

Courte prieš teismą p. M. 
Žioba, žinomas So. Bostono 
pilietis ir mūsų liūdiininkas, 
teiravosi pas Jurgeliūnu ant 
kokių išlygų taikintus be teis
mo, Jurgėliūnas atsakė, kad 
jei taikintus, tai be keletas 
šimtų nesi taikintų. x

Teisme pirmiausia buvo ka- 
mantinėjama p-lė Liutkevi- 
čiutė, Jurgeliūno liudininkė. 
Toji rolė matyt jai nelabai pa
tiko, kadi privatiškai išsitarė 
jog niekuomet savo gyvenime 
daugiau nesiimsianti panašios 
rolės.

Paskui buvo kamantinčja- 
mas skundikas. Jis gan aro
gantiškai išrodė, galvą laikė 
užlaužęs, rankas tai ant kra
tinės dėjo, tai į šalis metė. De 
pirmo kūMhtitiėjimo mūsą 
advokatas pasakė, jog jis blo
gą įspūdį padarė ir jog mūsų 
pusėje pusiau laimėta. Bet 
Jurgėliūnas matyt kitaip apie 
save manė, nes savo krautu- 

. vės darbininkui gyrėsi, jog by
la gerai einanti ir būsią kele
tą šimtų. Matyt Jurgėliūnas 
turi gerą apetitą ant šimtinių.

Jurgėliūnas sakė nemušęs O- 
verkos savo krautuvėj. Gi O- 
verka, mūsų liudininkas, pa
sakė, kad gavęs nuo jo spran
dam Abu tų sakė po priesie- 
kos. Tai kas-žin katras iš juod- 
viejų laužė prisieitų ir papildė 
baisių melagystę,?

Kad kų laimėti, tai Jurgeliū- 
nas turėjo prirodyti, kokius 
nors nuostolius, gautus dėl te-, 
riamo neteisihgų aprašymų a- 
pie jį “Darbininke.” Tai jis 
sakė, jog dėlto kostumerių ne
tekęs. Mūsų advokatas teira
vosi, kas nustojo būti, jo kos- 
tumeriais, spyrė pasakyti pa
vardėmis. Prispirtas Juige- 
liūnas paminėjo, jog Kneižis, 
Gudas ir k. perskaitę “Darbi
ninke” aprašymus apie jį, nu
stoję būt jo koštumeriais. Bet 
Gudas stojęs liudininku ir par- 
klaustas ar buvo Jurgeliūno 
kostumeriu pasakė, jog nusto
jęs pas jį eiti tik tuomet, kai 
Jurgėliūnas užtraukė bylą 
prieš “Darb.” Vėl klausimas 
ar po priesiekos melavo Gudas 
ar Jurgėliūnas.

Mūsų advokatas pirmą die
ną kamantinėdanfas Jurgeliū- 
ną, sakė, jog. tarp lietuvių y- 
ra trys srovės — katalikai, lai
svamaniai (free-thinkers) ir 
socijalistai. Prie kurios savo 
priskaitai?” Jurgėliūnas nu
sišypsojo ir pasakė, jog free- 
tliinkerių partijos nesą, o jis 
pats esųs “patriotic.” Antrų 
dieną jau Jurgėliūnas tvirtino 
esąs katalikas, švieti p para
pijos parapijonas. Tai dabar 
ir nežinia ar Jurgėliūnas ka
talikas ai* “patriotic.”

Nuo amžių yra žinoma, jog 
bylinėjantis negalima pralębtl 
Matyt Jurgėliūnas į tą netiko-; / 

$ jo, o norėjo pats ■ išbandyti.:
' Dabai? žinos, jog kitų išbahdy- ^ 
tais keliais užsimoka eiti.

*

- Artinantis keturių mėtų ka
rės sukaktuvėms, vokiečiai 
rengiasi tuo laiku tų padaryti, 
ką jie bandė atlikti pačioje ka
rės pradžioje. Iš įvairių šal
tinių ateina žinios apie Hin- 
denburgo pienų. Vokietijos 
armijoj paskleista visokie gan
dai ir prižadai, jog rugpjūtis 
duos Vokietijai taikų su pilna 
pergale.

Amerikos, Francijos ir An
glijos vadai, girdėdami šito
kius gandus nei jiems tiki, nei 
netiki, bet stengiasi juos pa
tikrinti.

Amerikos oficieriai skyrium 
iškamantinėjo pagautus ketu
ris vokiečių kareivius. Visi jie 
pasakė, jog vokiečiai pakartos 
užpuolimų 1914 meti) ir sakė, 
jog pasekmės būsią didesnės, 
jog Paryžius būšiąs paimtas, 
Amerikos ir Francijos armijos 
būsią sumuštos ir talkininkai 
būsią priversti taikintis.' Jiė 
sakė, jog smarkiausi užpuoli
mai būsią artimiausiose prie 
Paryžiaus vietose. Jie sakė, 
jog per liepos mėnesį nebūsią 
didelių atakų, bus tik mažos, 
paimsią Reimšą ir kitas vietas, 
kurios palengvintų didįjį už
puolimų.

Kares reikalų žinovai pripa- 
žįsta, jog yra galimu daiktu, . 
kad vokiečiai darys tokį ban
dymų. Pripažįsta, jog pasku
tinieji vokiečių užpuolimai ga
lėjo būti smarkesni. Sulyg tal- 
kininkų vadų aprokavimų vo
kiečiai dar turi 50 divizijų. Jų 
vieta nežinoma ir iki šiol jos 
niekur nedalyvavo. Gal būt 
jos lavinamos prie didžiųjų 
dalykų.

Vokiečiams rūpUbaigti karę 
šiemet. Jie dar turi keturis mę- 

___  

nesiūs iki šalčių. Per juos jie 
turi pasiekti savo tikslų.

Paimtieji vokiečiai nelais
vėn, išgirdę, kadi amerikonai 
tikisi ateinančiais metais lai
mėti karę, tai jie juokiasi

Vienas vokiečių oficieras 
buvo paklaustas, ar Vokietija 
taikinsis, jei šių vasarų nepa
vyks laimėti karę. Jis atsakė:

“Mes arba laimėsime, arba 
eisime pragaran.” <
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AMERIKOS PULKAS 
ITALIJON.

Iš gen. Pershingo armijų 
Francijoj vienas pulkas tuoj 
siunčiamas Italijon. Vėliau 
bus ten daugiau pasiųsta. •

Finlandijoj labai stokuoja 
maisto. Valdžia maitina 1.- 
600.000 žmonių. Pritrūko mai
sto todėl, kad laike” revoliuci
jos bolševikai sunaikino ir .iš
vogė daug javų sandėlių.

SOUTH BOSTON, MASS.., 
JAMES M. KEYES

Atsišaukite prie manęs so visokiais telsmiškals reikalais. Duo
du pilnas informacijas kas-Unk Suvienytų Valstijų įstatymų.

Per kellolikų metų esu prityręs ir turšjęs visokių reikalų su ji 
LIETUVIAIS, RUSAfŠ Ir LENKAIS teismuose Massachusetts vai- d 
*tijoje. Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai ulsitl- L 

k?ti. Visokius teismiškus reikalus atlieku šioje valstijoje. »
Turiu gerų prityrusių vertfijų arba perkalbštojų lietuvių, rusų, 

lenkų Ir latvių. Jeigu Jus norite turCtl geras pasekmes ir lšlnįmCtl 
provų, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite 

850 BROADWAY, . SOUTH BOSTON. MASS.

"JAMES M, KEYES
Tel. So. Boiton flt or So. Boston MO. 

Jeigu įlenks užimtas šauk kitų.
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Hm U 8a Bortcm’o irtaniinkais, krtvttgaii fe lubatomit. 
Ltidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų iv, Juoaapo 

Darbininkų8<jim<a
«D ARBINIMKĄ8H 

(Th«Worter) 
The Lithuaniantri-ireeklypaper.

Pnbllshed every Tuesday, Thursday, and Seturday by St, 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asaociation of Labor. 

Subeoriptlon Kates: 
Yearly •••••«,♦• ...$3.00

Boston and suburbs --- -- ------------ . .$4.00
8 months *$1.5Q
Foreign oountries yearly......... ........................  .$4.25

••D A R B I K I K K A 8”
MI W. Broadway. *<«& Bortoa
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GAUSIM, JEI KOVOSIM

Garsiai skamba po plačią. A- 
merika ohalsiai neprigulinin- 
gos Lietuvos.. Toji idėja pri
gijo plačioje visuomenėje.

Bet turime gerai žinoti tą, 
jog vien šauksmais už nepri- 
gulmingą Lietuvą, vien rezo
liucijomis neišgausime lasvos 
tėvynės.

Tik per kovą teišgausime 
laisvę Lietuvai. Ir tai tik per 
smarkią kovę, tą padarysime.

Iš neturinčiųjų laisvės tau
tų lenkai yra skaitlingiausi, 

— jie turi daug mokytų apsukrių 
diplomatų. Jų tautos klast
ūnas labai iškeltas, apie jų ne- 
prigulmybę šneka visi alijan- 
tai. Vienok lenkai nepasiti
ki vien diplomatiškais keliais 
išgauti neprigulmybę, o mobi
lizuoja savo kariumenes, sta
to jas eilėn prie alijantų kovo
ti prieš vokiečius.

O mes Amerikos lietuviai be 
rezoliucijų ir šauksmų už ne
prigulmybę ką darome dėl iš
gavimo tos neprigulmybės 1 
U-gi labai mažai ką. Turime 
žinoti, jog be kovos nieko ne
gausime.

Savo Įegijonų negalime mo
bilizuoti. Bet ar dirbame tą, 
ką galime?

Amerikos lietuviai išgavime 
tėvynei laisvės gali ir privalo 
atlikti . labai svarbų darbą. 
Ir tas darbas labai lengvas 
amerikiečiams. O tai aukos. 
Darbai eina gerai, algos geros, 
pas daugelį pinigų, kaip šieno. 
Aukos privalo plaukti gausiai.

Kuomet bus aukų, tai ir dar
bas bus smarkiai varomas už 
neprigulmybę. V eikėjų dėl
to yra.

Daug kartų buvo išrodinė- 
jama, jog Amerikos lietuviai 
tik grašius teduoda sušelpi- 
mui nukentėjusių dėl karės ir 
kovai už neprigulmybę.

Gera proga mums pasižiūrė
ti į amerikonus. Dabar čia 
smarkiausia raginama viso
kiais būdais prie rėmimo karės 
vedimo. Visi yra spaudžia
mi prie to. Spaudžiami pirk
ti paskolos bondsus, raginami 
pirktis taupymo stampes, tau
pyti maistą, aukoti raudonam- 
jam kryžiui ir tt. Ir taip turi 
būti. Juk jei šimtai tūkstan
čiai jaunų vyrų turi eiti ka
riauti vargti, savo’ galvas gul
dyti, tai ką reiškia likusiems

f

pasiaukoti biskutį, įsigyti val
džios bondsų, pasipirkti karės 
taupymo stampių, kų su geru 
nuošimčių atgausime.

Tokias pastangas deda 
didžiosios tautos. O juk mes, 
maža tauta, turime dar labiau 
pasiaukuoti, jei norime 
kraštui prigelbėtį.

savo

PASTABĖLĖS.

“Amerikos Lietuvio 
porteris, aprašymų Šliupo 
prakalbų AVorcester’yje šitaip 
maldingai baigia: “Žmonės 
sau kalbėjosi: “O, kadi Dievas 
jam duotų sveikatų kitų kartų 
pas mus atsilankyti.” Šito
kiems reporteriams ir laikraš
čiams patartina neįžeidinėti 
Šliupo panašiu būdu. Jiik vi
si žino, jog Šliupas Dievo ne
pripažįsta.

f) re-

ko sttdėjbno, kas paliečia pro- 
teino> mineralių ifcuškų,.riebu
mo ir tti nuošimtį,- Pergalės 
duonoje vartojami javai nuo 
kviečių vien tik tuo skiriasi1, 
kad jų tašla klijaunumo ne
turi. ’ -

’ “Tas klijaunumas* padaro 
kvietinį kepalų rainpiu. KU- 
jaunumas gali būt laikomas 
pagelbininkų kepalo išvaizdai 
priduoti.— • •

Bandymai, su žmonėmis ir 
gyvuliais parodo, kad tie jayai 
yra pilnai tiek pat maistingi, 
kaip ir kiekvieni miltai ir kad 
didelis jų skaičius yra dar-gi 
maistingesni už kviečius. Ne 
krislelio tiesos nėra tame, būk 
tie javai kokiu nors būdu ken
ksmingi ar kokiu nors atžvil
giu prastesni už kviečius yra, 
kaipo maistas. Didelės mūsij 
šalies dalys, pietuose ypatin
gai, vartoja duonų ne iš kvie
čių kepamą arba duonų tik su 
mažu kviečių nuošimčiu, o vie
nok nieko surasti negalima, 
kas rodytu sveikatai skriaudą- 
del mažo kviečių arba išimti
nai kitokių javų vartojimo.”

Pastebėta, kad. paskalos pla
tinti pradėta šiaurinėj valsti
joj ir tos “valstijos šiaurinėj 
dalyj.” Pietų merginos, ku
rios “kviečiųpriemaišomis” 
maitinasi visą gyvenimų, iš 
tokių pasakojimų juoktųsi, į 
savo prityrimų ir garsų sudė
jimą atsižvelgiant.

“Sandara” paminėdama a- 
pie “Darbininko” su Jurge- 
liūnu bylą sako, jog “metai at
gal “Darb.” biauriai apšmei
žė visų gerb. K. Jurgeliūną. 
Nuskriaustasis, negalėdamas 
su juo gauti rodos padavė teis
man ir šiomis dienomis buvęs 
teismas rado, kad “Darb.” 
neteisingai apšmeižė p. K. 
Jurgeliūną ir nubaudė kalti
ninką piniginę pabaudą užmo- 

* keti. ’ ’ Be reikalo ‘ ‘ Sandara ’ ’ 
nepaduoda, kiek tas “biau- 
rus apšmeižimas” vertas. Juk 
“Sandaros” redaktorius žino, 
kad Dėdės Šamo teismas ra
do, jog Jurgeliūno vardas ver
tas vieno dolerio ir nuteisė, 
kad “Darb.” jam tiek išmo
kėtų. Reiškia šmeižtas buvo 
mažiausias, koks lik gali bū
ti.

Kuomet “Naujįenos’’ ėmė 
rėkauti būk “Draugas” esąs 
pro-kaizerinis, tai jis tapo pa- 
liuosuotas nuo darymo “True 
translations,” o kuomet šlvk- 

'štusis “Keleivis” ėmė meluo
ti, būk “Darbininko” redak- 

' torius norįs išsprukti iš karei
viavimo, tai “Darb.” gavo 
paliuosavimą nuo darymo 
“True translations.”

“Keleivis” turi “patiekos,” 
kad Jurgeliūnas gaus iš “D.” 
$1.0.0. Teatsimena, jog jis šim
tinėmis užsimokėjo už . savo 
šmeižtus.

P*

Vokiečių prasimanymai.
<►

KASDIENINIS VOKIŠ
KAS MELAS.
(Released by the Committee 

on Public Information)
No. 4. Rašo korespondentas 

iš New Yorko miesto į Commi
ttee on Public Information: 
“Iš įvairių valstijos dalių ma
nė pasiekė pasakojimai, kad 

.dėl kviečių vieton vartojamų 
valgių merginoms veidus nu
beriama, nuspauguojama ir a- 
belnai subiauriųama. Ir kad 
* filtrai baisu, tokį padarų var
toti.’ Tokius pasakojimus aš 
girdėjau šiaurinėj N®w Yorko 
valstijos dal.yj ir čią pat apie 
miestų.”

Tai yra gudri neteisybė, ko
kių tik kaizeriniai Amerikoj 
sugalvoti galėjo. Nes tie, ku
rie tiems pasakojimams užgin
čyti galėtų, praleis tai kaipo

nų krasos siuntinių ir prikrau
nant 2 tonu į valandų, imtų 10 
valandų, kol* visas komiteto 
‘štabas, nuo> pirmininko prade
dant, visus krasos siuntinius 
iš ofisų išgabentų. ’

. ii 24 valandų tai paliktų 14 
valandų diktuoti, 'surašyti ir 
siuntimui prirengti 14,000.000 
svarų kasdieninių laiškų ir 
pamfletų. Jiems būt reikalin
ga mažiausia vienos valandos 
Į dienų pavalgyti ir pramigti. 
Kadangi* komitetas viso perei
tais metais < išsiuntinėjo. 25,- 
000,000 pamfletų į visas pa
saulio dalis, būtų labai nepas- 
kūpauta, jeigu paskaityti vie
nų milijonų svarų pamfletams 
iš visų 14,000,000 svarų kas
dienines krasos. Tai palieka 
13,000,000 laiškų svarų sudik
tuoti ir surašyti į 13 valandų. 
Vienam. štabo šimtui diktuoti 
leidžiant, o kitiems 250 sura
šyti ir užklijuoti, kiekvienas 
šimto diktuojančių turėtų po 
100,000 svarų laiškų pridik- 
tuoti į valandą. Jeigu kiek
vienas laiškas svertų vieną ir 
tris penktadalius''uncijos, šta
bas .diktuotų ir surašytų po 
vienų milijonų laiškų į valan
dų arba gerokai daugiau, negu 
16,000 laiškų į minutą.

Tai būt sunlcu, dargi jei ko
mitetas darbui išleiski $30,- 
000,000 į metus, kaip kitoj pa
skaloj, New Yorko laikraštyj 
atspauzdihtoj, kaltintas buvo. 
Abi paskali lygiai absurdiškos 
yra. Per visų pirmų savo gy
vavimo metų komitetas vien 
tik dvidešimtų tos sumos da
lį teišleido, savo veikimų vi
sose pasaulio .dalyse atlikda
mas.

Nė vienas tų veikimų nesi- 
giminiavo su “politiniais tiks
lais.” Savo sąstate komitetas 
yra labiau respublikoniškas, 
negu demokratiškas. Iš trijų 
pirmininko pagelbininkų, ku-j 
rie p. Creel komitetų tvarkyti 
padeda, nė vienas demokratu 
nėra. Iš 21 vyrų ir moterų,

*V

No. 5. Nuo'to laiko, kada 
tik Committee, on Public Infor
mation sudarytas buvo, kaipo 
vokiškos propagandos priešas, 
jis šmeižiančių kaizerinių cie- 
lium virto. Viena paskalų a- 
pie milžinišką daugybę krasos 
•siuntinių, komiteto siunčiamų, 
buvo plačiai leidžižma-įVairio- 
se formose. Ji dabar atrado 
kelių į spaudų, į gero vardo 
Pliiladelphijos laikraštį, 'Mr. 
C. B. Evans’o iš “Chicagos 
laiško” autoritetu pasire
miant. Jis užreiškia, kad p. 
Creel kasdien krason 7,000 to
nų išsiunčia, < 
tinio atžvilgio tikslais.” ! darbo skyrių direktoriais, vien

Jeigu tai rimtai paimti, pa- (3 demokratais tėra, kuomet 12 
svarstykite, kad kasdien 7,000 1 1 ‘ '
tonų krasos siuntinių iš komi
teto ofisų į pactų nuvežti būt 
reikalinga 3,500 vežimų po du 
tonu. Komiteto štabas — ofi
cialus, sekretorius, stenogra- 
fus, knygvedžius vaikus-pa- 
siuntinius, džianitorius ir vi
sus kitus samdininkus inimant 
— iš viso apie 350 narių turi. 
Kiekvienas iš jų turėtų 10 to
kių vežimų prikrauti sū 20 to-

WV ---------------------- - <7 4,/

dauginusia poli- kurie yra įvairių komiteto 
+ilrd n 5 e- >> rlamUr. alr-rrfiii /IiimlrinTi n i a ■vitrn

respublikonais yra ir 6 nepri- 
gulmingais, o keletas iš tų pro
gresyviais respublikonais bu
vo. Būtų taip negalima jų vei
kimui politinio pagrindo su
rasti, lygiai kaip partijiniams 
tikslams negalima panaudoti 
Raudonojo Kryžiaus, ar Lais
vės Paskolos organizacijų, ar 
Maisto Administracijų, ar ku-. 
rių nors panašių karės įstaigų.

(Bus daugiau)

Namų Zidinis ♦

paprastą kvailybę, o tie, ką 
rimtai paims, sutiks su tuo be 
klausimo. Ir jeigu tavi būt 
plačiai patikėta, tai prie Mai
sto Administracijos pastangų-[ ? 
kviečius sutaupyti gerokai 
trukdymo prisidėtų.

Pasakojimai, būk kviečhj 
vieton vartojami kokiu nors 
būdu yra nesveika vartoti, su
prantama, neteisingai yra.

Maisto Administracija pa
aiškina:

“Pergalės duona (vietory 
bread) susideda iš trijų ket- 
virtdalių kvietinių miltų ir 
tiktai vienas ketvirtdalių prie
maišų. Priemaišos paprastai 
vartojamo miltai iš komų (ku
kurūzų), ryžių, avižų, miežių, 
ir panašių, visam pasaulyje 
žmonių valgių pripažintų. Vi
si iš jų veik tokio pat cliemiš-

ĮVAIRIOS DUONOS, 
kuriosna dedasi tik dalis 

kvietinių miltų. 
Avižinė Duona Ii 
1 puodukų avižų (rolled 

oats),
į puoduko korninių miltų 

" (meal),
1| šaukštuko druskos,
1 šaukštukų taukų arba svie

sto,
2 puoduku verdančio" van

dens,
| plytelės mielių, , 
į puoduko drungno vandens, 
| puoduko molasses,
3 puodukus baltų miltų,
1 puodukų miežinių miltų.
Sumaišyti avižas, kornų 

miltus, druskų ir taukus, dade- 
ti verdantį vandenį ir palikti 
ant valandos laiko. Paskui da
dėti mieles ištrintas drungna
me* vandenyje, molasses, mie
žinius, ir baltuosius miltus. Ge
rai išmaišius ir pamirkius, už
dengti ir lai gerai iŠkįla. 
Vėl gerai paplakus sudėti į iš
taukuotas blekes, leisti iškilti 
ir kepti karštam pečiuje 50 m.

Užkaitinus gerai pieną, da
dėti avižinius miltus, paskui 
palikti kol liks drungnu, (ge
rokai atvės), dadėti mieles iš
trintas šiltam vandenyj ir bal
tuosius miltus. Išminkius lei
sti iškilti, kad būtų dvigubai 
tiek ir sudėti į ištaukuotas 
blekes. Ten vėl leist iškilti ir 
kepti karštam pečiuje 50 min.

RyHių Mųffins.
1 pųodiukas pieno, .

. į puoduko korninių miltų.
1 Šaukštas, taukų ■ .
2 šaukštu cukraus arba “si

rupo” . - :
Į puoduko išvirtų ryžų, r
1 trečdalį puoduko baltų 

miltų, .
3 šaukštukus “baldng pow- 
" der” (geriausiai Royal ar-

baRumfordj),
1 kiaušinis* z
Užkaitinus pienų įmaišyti į 

jį komų miltus, dadėti taukus, 
cukrų arba stropą.

Kuomet atves dadėti ryžus 
ir miltus, druską ir “baking 
powder,” kuriuos reikia kartu 
persijoti, dadėti išplaktų kiau
šinį. Viską gerai išplakus su
dėti į “muffin tins” tam tikrą 
blekinį formą ir kepti 20 minu
čių vidutiniai karštam pečiuje.

Slyvų Keikas. •
1 trečdalį puoduko taukų ar 

sviesto (geriau sviesto)
1 ir 1-ą. trečdalį rudojo cuk

raus arba 1 puoduką 
“korn sirup, ”

į pųduko pieno.
1 puodukų ruginių miltų 
| puoduko baltų miltų,
3 šaukštukus “baking pow- 

der.”
į šaukštuko cinamono 

šaukštuko muskatinio rie
šučio (nut meg) 
svaro džiovintų slyvų ge
rai nuplautų be kaulelių ir 
supjaustytų į šmotelius.

Ištrynus ir išplakus sviestą, 
sudėti pieną, cukrų arba siru
pų, išmaišius dadėti miltų, ku
riuos1 pirmtai reikia persijoti 
kartu sū baking powder, cina
monu ir muskatiniu riešučiu. 
Viską gerai sumaišius, sudėti 
į gilią ištaukuotų blekę, (kur 
duoną kepa) ir kepti karštam 
pečiuje 30 ar 35 minutes.

Korninių miltų 
i blynai.

IĮ puoduko korniniij miltų, 
f dalis šaukštuko sodos.
1 šaukštukas druskos.
1 kiaušinis.
IĮ puoduko rūgštaus pieno. 
Persijoti kartu visus sau

sus indelius, dadėti pieną ir 
kiaušinių, gerai išplakti ir 
kepti ant karštos skaurados, 
bet dar geriau jei yra tam tik
ras “griddle.”

Ryžinių miltų 
p y r a g a L

| dalį puoduko sviesto arba, 
kitko, kas sviesto vietą ga
lėtų užimti.

Į dalį puoduko cukraus:
1 citrinos sutarkuotų žievę.
Trinti sviestų kol neliks pa

našus į smetoną, dadėt cukrų, 
kiaušinį, citrinzievį ir I-puodu
ko ryžiniij miltų. Paskui da
dėti tų miltų tiek kiek reiks 
dėl iškočiojimo. Tašlą iško
čioti labai plonai, supjaustyti 
į tinkamo didumo šmotelius ir 
kepti išlengvo neperkarštame 
pečiuje. Určiniškietė.

i
į

Avižinė Duona II.

2 puoduku pieno,
3 puodukus sumaltų rolled 

oats,
1 šaukštą “korn sirup,”
2 Šaukštuku draskos,
1 plytelę mielių,
4 puoduko Šilto vandens,
1 puoduką baltų miltų.

1 puodukų pieno.
1 šaukštukas “com širup
2 šaukštu taukų.

• t dalis šaukštuko druskos,
1 puodukas vandens.
Į dalį puoduko drungno van

dens.

3 puodukai baltų miltų.
3 puodukoi miežinių miltų.
Užkaitinus pienų, dadėti 

“com sirup,” taukus, druskų 
ir vandenį. Atvėsus kiek su
dėti mieles ištrintas drungna
me vandenyje ir baltuosius 
miltus, gerai išplakus uždeng
ti. Kuomet tešla jau yrą 
lengva, dadėti 2 puoduku mie
žinių miltų ir paskui tiek kibk 
reikia minkant; gerai išmin
kius leist gerai iškilti, paskui 
sudėjus į blekes, dar kartų leis
ti iškilti ir jau tuomet kepti 
karštam pečiuje.

Galima vartoti, ir. kitokių 
miltų, pavyzdžiui: po vienų 
puodukų miežinių, korninių ir 
avižiniu miltų arba ruginių,

Paieškojimai
Jeigu norite surasti savo gi

mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.”

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

Už. smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienų sykį
• d

>>

i}

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

IEŠKAU VIETOS mokintis 
spaudos darbų. Jeigu kam būtų 
reikalinga, praneškite laišku Šiuo 
adresu:

F, J. Vitkaitis,
P. O. Bos 97, Westfield, Mass.

-—o----- - ■
Paiieškau savo draugo Jono 

Žukausko, turiu svarbų reikalą. 
Jis pats, ar kas kitas, praneškite 
ir už tai gausite dovanas. Mano 
adresas:

Mr. P. Noreika,
24 Butler st.,. Springfield, Mass.

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

tris sykius..........$1.00
šešiųs sykius... .$1.75

* Aš Rokas Geležinis pajieš- 
kau savo draugų Antano ir 
Juozapuo Matuzų. ~ Paeina iš 
Kauno gub., Šaulių pavieto, 
Kuršėnų valšciaus. Kur jie 
dabar gyvena Amerikoje ne
žinau. Gal net į kariumenę 
yra paimti. Prašyčiau visų 
tų, kurie apie juos žino man 
pranešti Šio adresu:

Mr. Rokas Geležinis
. 287 DSt„ Y

So. Boston, Mass,
v- *

Reikalinga merginų virš 16 
metų amžiaus'prie pakavimo 
įrlengvaus mašininio darbo. 
50 valandų darbo, savaitėje. 
Alga gera besimokinant. No
rinčioms s darbas nuolatinis. 
Biskį turi mokėti angliškai. 
Ameriean Cam Co. of Mass.

Reikalingi vyrai vęžinėti ta
voms beismente/ Privalų mo
kėti biskį angliškai. Ameri- 
can Gan, .Co.of Mass. Binford 
st. prie A st. So. Boston, Mass.

y
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NESIVĖLUOKITE SU UŽSAKYMAIS!
-i ‘ '

Mes duodame progų sutaupyti keletu centų 
perkant naujai leidžiamą

MALDAKNYGĘ
“PULKIM ANT KELIŲ.“

Dabartinė jos kaina nustatyta: drobės apdarais 
$1.25, o skūros apdarais auksiniais parašais ir auk
suotais kraštais $2.00.

Popieros kaina kasdien vis kįla augštyn ir to
kiu būdu visos vėliaus išleistos knygos bus bran
gesnės.

Toji maldaknygė dar tik spaudoje ir vėliaus, 
kuomet bus gatava, jps kaina gali pakilti sykiu su 
kitomis ir už tai pasiskubinkite.

Užsisakydami siųskite ir pinigus šiuo adresu:
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Draugijos Tėmykite! \

tat

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; j- 
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.

M. A. NORKŪNAS,

226 High Street, Lawrence, Mass. .

DYKAI PATRUKUSIEMS
E,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss

^KEBfUKMEffl 
wxMeix 
PUM&MD 

.Pato mutrione
T/tMAMOEM- 
nmutivpua

"B" yra atsakančiai nutaikinta paJuSkaf- 
te tokiam vartojimui, kad autaikin* Herai*! 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neifisisvertų | lauko pusę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame, .rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukianti* 
medikalas. Kaip greit Sis medikais* esti kūne 

suiildytaa, jis pasi- 
Aleidža ir išeina pro 

mažą skylutę, kuri y- 
_ ra pažymėta su raide 

**C’' ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutės, kad sudrutiniu 
susilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

"F” yra tai ilgasfa 
PLAPAO-PAD galas; 
kuris turi būt prili
pintas per hipbone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies' brokuojant, 
kad davus' reikalinga 
stipruma ir parama 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 
A3 noriu - jum* pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jų* galite 
pergalėt savo patrū
kima*

puMonuts 
THMKHTia 
opoms

gis duosnua pasiūlymas yra padarytas per 
Sradėją stebuklingos "visą dieną ir naktį" 
dirbančios mėtodos, kuri bus* vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusiięratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi- 
Bauks pas Mr. Stusrt, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao. 
be užmokeanio, < kad 
davus jiem progą ge
rai iimėgint juos. Jus. 
nieko nemokėsite už 

tą ižmėginimą Pla
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok j J.
13 savo paties patyri
mo jus ' žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčių 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir taa gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
penikadiją kraujui 
Kuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt ji 
dėvėti Štai yra ge
riausia kelias, kur J' jus galite dykai iimėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausi* ir svarbiausia siekia 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti {taisą taip 
vadinamą Plapao. kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties. trūkio pranykimo.

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

Šimtai jaunu ir senų žmonių padarė pri
slėgus prie# oiicierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli ii jų turėjo’' sun-, 
kiu ir senas patrūkimo ligas. ______ •
NUOLATINI DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PADgydy- 
mo yra ta, kad sulyginamai | labai trumpų 

. aiką aplaikomos pasekmės.
Tas yra todėl, kad veikmė yra nepalisa- 

janti—naktį ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant 31 stebuklinga gyduolė 
nematomai telkia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo via- 
toje, be pagslboa truss, bei kitų jam pauaiių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pai 

veikla, gali būt lengvai Brokuotas, natemi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
■šimuti išdėstymą.
' PLAPAO-PAD yra padaryta 53 sttptto*. II- 

ąltoaapiainM materŲoe "E”, kurie yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų Ir vlaUko smagu
mo j| dėvėt. Jo vidurį* yra limpantis (poro 
daug skiriasi nuo limpančio pluterio), kad 
*lM««ęsju padnškaits *'B" nuo slankiejtms 
ir pultraakmm m* tam tikros Vietes, .

,!Ą” yra padidintu PLAPAO-PAD mIm, 
kuria brfapaudHa aunykuaius, nusllpnėjuslus 
muskuluf, kad Juoa sulaikius fiuo ylą Utyn

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi fisi- 
eeržimai pranyksta— ,

Ir taa baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pašėrė- 
jjno pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trukia yra 
pergalėtas ir jus Širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR ii ste
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pato ypatižkai išmėgink jo vertą. Nesiųsk 

pinigų, UŽ Dykai Ižmėginlmą, Plapao nieko, 
jums ^nekaituoja, apart to.' jis jums gali 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis, taksas. Priimk Š| dykai “limirl- 
niiuą" Šiądien ir jus .busite linksėti, kol tik 
gyvensite, pasinaudoto Šia proga. Raiykite 
atvirutę, arba Upiidykite kuponą Šiandien ir 
•aiitančia krasa jų* aplankysite italgini- 
mui. dykai Plapao su prlddėka Mr. Stuart'o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacija* apie bude, kum buvo 
apdovanota* auksinta medaltami Ryme ir »u 
diplomą Grand Prta Paryžiuje^ kurta bua 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bal
saus užgavlmo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugą, pasakykite Jam apie S| dideli pasta-

skaitytojų galės gaut l| Mmėgtatmą 
dykaL Atsiliepimą*, yra ataema, bua per- viršijanti*. .Kad netapt apviltu, rtiykito 
DABAR. .

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 SLLouisĮmo.
Dykai Ii*>4«taiMBr flaaa*ir Mr. f turto 

Knyga apie Patraktam,

Vardan

Adriana ;
Cr| Itantl krosą atuĮ- dytatl Htokr. rtoy—
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pą., žmonėms prakalbos, ir vi
sas tos dienos programas lakai 

•patiko ir eidami iš svetainės 
visi džiaugėsi. Tik vietiniai 
Jurgiai katrie visados katali
kams darbų trukdydavo šį kar
tą niekaip negalėdami prisika
binti, lai tik dantimis griežė.

Ona Z.

lietuvis fotografas 
Ar turi gavo didelį paveiksiu 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nailtrąuk pagę tutino 
kablnet ir gauti vl«n< didelį ar- 
tlstHkal padarytį paveikalį tUkT 
dovaaui. * ' • .

Taipgi norinti* mokytu to' |Uta> 
to” gali aUltaukti:

A J; JJBZŽA,. 
JOOSo.Sndfit.,

PAVASARINAI, ir VaSkEL 
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami _<•- 
riaūsia ir pigiauBia tik pas : 

J,BERZELIONĮ, 
dKaymarket Sq., Boston, Mus.

e
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CLEVELAND, OHIO,

: Apsivedė ir atsisveikino.
P-nas. L K. Sakalauskas, 

**Draugo” redakcijos narys 
atvykęsiš Chicagos (buvęs L.

■ . Vyčių 25 kp. pirm.) apsivedė 
. su p-le Z. Bagdžiuniiite. Ne- 

, galėdamas ijgiaųs Cleveland’e 
svečiuotis tuoj , grįžo atgal. 
Gerbiami jaunavedžiai kaipo 
buvusieji Vyčių kuopos orga
nizatoriais neapleido neatsi
sveikinę. Tą padare birželio 
21 d. Jis pranešė, kad cliica- 
gieeiai skaitlingai rengiasi at
vykti į Vyčių kongresą. P-nia 
.Sakalauskienė pratarė atsi
sveikinimo žodį pažymėdama, 
kad nuo suorganizavimo pri
gulėjo prie Vyčių ir nesigailė
jus darbo dėl tos kuopos. Sa
ike liksianti uolia vyčių veikė
ja.

Užleidžiant choras sudainavo 
himną ir “Sudiev draugai.” 

Atvežė linkėjimus.
P-nas Al. Banevičius par

grįžęs iš Buffalo ir Niagara 
Pails atvežė pasveikinimus 

" Niagara Pails Vyčių kuopos ir 
kun. L. Vaicekausko. Taip-gi 
p. Banevičius- pranešė, kad su 
pageli)a kun. Vaicekauskio ir 
JT. Noreikos pavyko Buffaloj 
'suorganizuoti Vyčių kuopą. 
Nors išsyk neskaitlinga, bet 
yrą^viltis, kad pataps skaitlin

ių*' ■ kuopa. Niagara Falls vy- 
' :iai gana sparčiai veikia. P-lė 

‘T. Laučiutė mokina Vyčių 
Chorą veltui ir vargonininko 
darbą atlieka veltui, nes para
pija neturtinga. P-lė A. Ka- 
kaškiutė taip-gi darbuojasi. Y- 

' pač esą linksmus Niagara Fa- 
lliečiai ir džiaugiasi kun. L. 
Vaicekausku, kuris visomis 
pajėgomis darbuojasi dėl lie
tuvių 
Joniai

į

La

labo« Mūsų vyčiai ne
priėmė pasveikinimus.

M. J. š.

NEWARK, N. J.

Vietos lietuviai labai suju
do. Rengiasi iškilmingai ap
vaikščioti liepos 4 d. Visi lie
tuviai eis į parodą. ’

LDS. 14 kp. rengia pirtį vie
tos bolševikams, turės progą 
birželio 29 d. pasirodyti.

Birželio 7 d. mirė Kazys Ar- 
mulavičius (Šarka) 52 m. am
žiaus. A. a. velionis sirgo ilgą 
laikų džiova, buvo ramus žmo
gus, prigulėjo prie Šv. Jur
gio dr-jos. Buvo skaitytojas 

, •“Darbininko” ir labiausia ji 
mėgo skaitytu Vienu iš jo pa
sidarbavimų, tai jo rankų pa
dirbtas kryžius, susidedantis 
.iš 700 šmotų, tik vien sudėtas, 
.nei vinys, nei klijai nelaiko. 
Buvo keletą kartą ant paradų, 
gavo pagirymų. Paėjo iš Kau
no gub., Vilkmergės pav., Del
tuvos parapijos, Pauguolių 
kaimo. Paliko moterį ir du 
kūdikiu.

Vietinis.
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HARTFORD, CONN.
Ar tamsta jau priklausai?
19 d. birželio buvo laikytas 

Tautos Fondo 33 skyr. susi
rinkimas. Buvo daug pienuo
ta, svarstyta, kaip daugiau
sia būtų galima pasidarbuoti 
dėl Lietuvos neprigulmybės.

Prie skyriaus prisirašė A. ir 
V. Kučai, J. ir J. Pugžliai, M. 
Mačiulienė, P. Jotšnukiutė, P. 
Zeramskis, B. Kecelauskaitė, 
A. ir S. Mazolai, K. Kleiza, J. 
Žukauskas, B. Balinskas, M. 
Milešaukiutė, O. Šimikausk'iu- 
tė, AJ KuČionis, J. Kozačiu- 
nas, A. Šimaučius, P. Gibau- 
čius, R. Valangevičius. Da
bar jau priklauso 62 nariai 
prie T. F. sk. Bet tai visai 
dar mažas būrelis, o jau žiūrė
kite yra sumokama virš $30.00 
kas mėnuo.

Tai-gi jei tamsta dar nepri
guli prie to labdaringo savo tė
vynei darbo neatidėliojant pri
sirašyk, ateik ant susirinkimų, 
kada yra garsinami nes dabar 
taip yra sutvarkyta, kad už 
kiekvieną auką gausite T. F. 
ženkleli}

A. J. B., T. F. 33 šk. rašt.

V •

NEWTON UPPER FALLS, 
MASS.

Nors pats miestukas yra 
mažas, vienok lietuvių būrelis 
ir čionai jau nuo kelių metų 
apsigyveno. Šv. Juozapo pa- 
šalpinė dr-ja gyvuoja jau nuo 
18 metų, prie tos dr-jos pri- Į

kun. Vaičiūno kalbos.
Ciceroje žmonių ūpas auga, 

kaip ant mielių. Šįmet pradė
jo mūryti augŠtesnę mokyklą, 
iš to vėl-gi mūsų priešams di
džiausia liga. . Matydami, kad 
jų pranašų žodžiai neišsipildo, 
katalikai stiprėja, jų įstaigos 
didėja. Taipo-gi prie progos 
priminsiu, kad Ciceroj su di
džiausiu uolumu rengiasi prie 
Ištil<imybėš Dienos ir kaip se
niau Cicero lietuviai užimda
vo pirmų vietų apvaikščioji- 
me, taip ir dabar iŠtikrųjų bus. 
Bravo ciceriečiai.

Julius J. Ciceronis.

WATERBURY, CONN. 
IŠ p. Vitkauąko veikimo.

Būdavo į kokį laikraštį pa
žvelgi, tai pilnai žinučių iš 
Waterbury’o rasdavai. O pa
staruoju laiku nieko arba vi
sai mažai. Atrodo, kad wa- 
terburiečiai užmigo ir rodos, 
kad niekas nieko ir neveikia. 
Bet visai ne taip yra. Nekal
bėsiu apie vyčius, tik noriu pa
sakyt keletą teisingų žodžių a- 
pie Teatrališkas Draugystes 
“Aidąrr ir “Aušrą,** nors ne- 
persmarkiai, bet veikia. O su 
“Varpu” visai kas kita. Jau 
ilgokas laikas kaip AVaterbu- 
ryj yra garsusis artistas p. 
Vitkauskas ir sudarė puikius 
.pienus. Bet nepavyko. Mat 
pastarasis buvo suplenavęs su- 

. organizuot visas teatrales dr- 
jas į vieną. Tai-gi tam tiks
lui p. Vitkauskas net po kelis 
kartūs atsilankė į minėtų dr- 
jų susirinkimus, aiškindamas 
savo pienus ir kviesdamas prie 
dalios. O mūsų dr-jos ne tik 
ką šaltai žiūrėjo, bet visai 
griežtai atsisakė pasiduot Su
sidėjo su “Varpo” .dr-ja, kuri 
silpniausia šioje kolionijoje. 
Tokiu būdu liko vadovu minė
tos dr-jos. Ant kiek man te
ko sužinoti, tai trys dalys pel
no ėmė p. Vitkauskas, o ket
virta dalis dir-jai. Na ir ėmėsi 
už darbo. Pastatė keletą vei- 

į kalelių, bet ką tas reiškia. To-
klauso suvirs 80 narių. Birže- kiam vyrui, permažai net ant
lio 17 d. pasimirė Juozas Višti- 
nis, vyras vds 36 metų am
žiaus, paėjęs iš Vilniaus rė- 
dybos, Trakų pav., Ratnyčios 
parap., Nieravų kaimo. Ne
mažai yra pasidarbavęs dėl 
lietuvių bažnyčios Cambridge. 
Paliko našlę su 13 metų sūnum 
ir 8 metų dukterim.

Buvęs pirm. Šv. Juoz. dr-jos

CICERO, ILL.
Nedėlioj, birželio 23 d. mū

sų gerb. klebonas kun. Jer. 
Vaičiūnas per visas pamaldas 
buvo paskelbęs, kad po piet 
4 vai. įvyks debatai su socija- 
listais šv. Antano parapijos 
svetainėj. Tema būsianti:— 
“Kas pardavė Lietuvą ar ka
talikai ar socijalistai” ir antra 
tema: “Ar katalikai yra tam
sybės apaštalai, ir ar katalikų 
kunigai tamsina žmones” ir 
kvietė visus ateiti. Štai atėjo 
laikas ir štai pasirodė mūsų 
gerb. klebonas, kuris pakal
bėjo truputį ir kvietė socija- 
listus bei LSSA., tai yra (Lie
tuvių Socijalistų Sąjungos asi
lus) stoti į diskusijas ir leng- 
viai uždirbti $100.00, kuriuos 
gerb. klebonas sutiko išmokė
ti tam, kuris išloš^ginčus, o 
jeigu praloštų tai asilams rei
kėtų išmokėti kun. Jer. Vai
čiūnui tiktai $50.00. Bet var
gas! nors ir buvo keletas bol
ševikų svetainėje, bet nei vie
nas neišdrįso stoti į diskusi
jas ir pasiimti šimtinę. Tai 
ne naujas atsitikimas, ne pir
mu kartu tie LSS. Asilai pasi-

WEST LYNN, MASS.
^Birželio 16 dieną Lietuvių 

Ūkėsų svetainėje buvo prakal
bos su tikslu suorganizuot 
vaikų dir-jėlę. Kalbėtoja buvo 
p. O. Jankauskienė iš So. Bos
ton ir p. Pr. Strakauskas, Bos
tono Kolegijos studentas. Pir- 
,miausia kalbėjo p. Jankaus
kiene. Ji nuosekliai nurodė 
moteries svarbą viešame gyve
nime ir nurodė reikalą apsi
švietimo. Paskui kalbėjo p. 
Strakauskas. Jis nurodė rei
kalą vaikų dr-stčs. Po jo*kal-1 bijo šviesos ir teisybės žodžio, 
bos . buvo išpildytas gražus Asilams (socijalistams) nesto- 
muzikališkas programas. Pro-1 jUs į diskusijas gerb. kun. Jer. 
grame dalyvavo šie vaikaiVaičiūnas pradėjo savo pra- • • 1 T"^ • i — 1 • v . _ _ _ .«•»Brigida Borysiutė ant smuiko, 
Kotrina Borysiutė ant piano, 
Jonas Balkus ant piano, Mo
tiejus Balkus ant smuiko. Tie 
pasimainydami sugrojo daug 

• daug gražių maršų. Jonas
Babrauskas ant smuiko akom-- 
paniuojant Kotrinai Borysiu- 
tei prie piano sugrojo solo “A- 
ve Mary a” ir “Nemuno vil
nys.*’ Majauskiutė ir Genkiutė 
pasaite eilių. Po to Antru kar
tu kalbėjo p. Jankauskienė. Šį 

‘ kartų ji ragino rašyties prie L.
R. IC. $. A.: po jdš kalbos.

kalbų, duodamas suprasti ką 
jie šiuose laikuose vykina gy- 
veriiinan ir ką ateityje nori 
jie padaryti, taip-gi išrodinė- 
jo katalikų nuveiktus darbus, 
klausdamas socijalistų kur yra 
jųjų nuveikti darbai,, bei kur 
jųjų yra mokslo įstaigos. . Nei 
vienas negalėjo pasakyti, nes 
jų nėra.

Tąip-gi ragino visus katali
kus eiti petys į petį ir vienytis, 
kad pergalėjus visas kliūtis, 
galėtume- geriau *J darbuotis 

jwu av. K?. xx. j jjia jub ^«iwvot į Dieyui^ir Tėvynei, Daū^ ki> 
. apie fč moterų susirašė į kuo-, galėjome pasimokinti IŠ gefW
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pragyvenimo.
Pastaruoju laiku man teko 

susidurti su vienu nariu minė
tos dr-jos. Išsikalbėjus pla
čiai apie dalykų stovį, ašen 
paklausiau, kaip gyvuojate po 
vadovyste p. Vitkausko. Pas
tarasis atsakė:

“Et jau nors tylėk.”
“Na, na, kaip tai. Tik Vit

kauskas pakėlė jūsų dr-ją dai
lės srityje.”

“Tas tiesa, biskį pralavino 
mus, bet kas iš to, kad visi 
draugai pasiliko be energi
jos.”

Aš vėl paklausiau delko. 
Girdi dėlto, kad metai atgal 
“Varpo” dr-ja buvo tik ką 

’ pradėjus geriau gyvuoti, o 
šiandie jau stovime ant kran
to bankruto. Kaip tai, sakau, 
taip smarkiai veikiate ir priė
jote prie bankruto. Taip, sa
ko, bet kas iš to veikimo, kad 
kitiems tik darome pelną, nes 
tos salės brangios, labai su
baigė.

Pastaromis dienomis buvo 
išmėtyta pagarsinimai, kad 
bus suloštas koksai ten veika- 
las paties artisto verstas iš ru
siško'. Pažymėta, jog tai iš
leistuvėms artisto p. Vitkaus
ko. Tas turbūt reiškia,, kad

p. Vitkauskas kelsis kitan ūne- 
stan. -

Šiuo* aprašymu aš nenoriu 
užgautip, Vitkausko. Aš te- 
mijau jo ,veikimą, bet nenia- 
čiau, kad kokį vakarą būtų su
rengęs Tautos Fondui arba ki
taip būtų prisidėjęs prie tėvy
nes šelpimo darbo. Tegu p. 
Vitkauskas vietoj glaustis prie 
silpnų dr-jų eitų dirbtuvėn 
pelnyti, sau duoną, o vakarais 
užsiimtų daile,

Vilijos Valtis.
Redakcijos pastabą. Kores

pondento, pastarasis patarimas 
yra bolševikiškas. Tik bolševi
kai vykina tokią lygybę, kad 
visi rankpelniais būtų.. Antai 
Rusijoj universitetai, gimnazi
jos, visoike institutai, teatrai 
uždaryti. Profesoriai, inoks- 
1 svyriai, inžinieriai, arclntek- 
tai ir visokie talehtingi žmo
nės išmesti gatvėn. Su tokia 
lygybe tauta sparčiai grįžta į 
laukinį stovį, kaip Rusijoj ir 
dedasi. Tai-gi nereikia saky
ti, kad tegu artistai ir kitokie 
talentingi žmonės eina dirbtu- 
vėsna. Reikia pageidauti, kad 
mūsų artistai, muzikai ir kito
kie talentingi žmonės galė
tų pragyventi darbuodamiesi 
tarpe mūsų. Tauta be 'dailinin
kų, be artistų, be kompozito
rių, bė kitokii] talentingų ir 
mokytų žmonių nieko nereiš
kia. Juk vokiečiai, užkariavę 
Lietuvą, žemino mūsų tautą 
Vadindami ją bauervolk. Tau
ta turi branginti ir didinti sa
vo inteligentiją. Žinoma, kar
tais inteligentas kaltas, jei ne
prieina prie liaudies ir negali 
pragyventi tarnaudamas sa
viškiams. Mat ir artistas p. 
Vitkauskas neįstengė- kol kas 
prisitaikinti prie mūsų visuo
menės, prie plačiosios liau
dies, kad ingytų jos parėmi
mą. Su tūlais mūsų inteligen
tais ir talentingais. žmonėmis 
yra ta bėda, kad jie ne tik 
laisvamaniško krypsnio, bet 
savo visuomeniškame veikime 
vieni daugiau, kiti mažiau ap
reiškia tą krypsnį. Per tai ir 
netenka katalikiškos visuome
nės

’ , - tai pirma* daiktas.
Kuomet žmogus serga

“KUR yra GERAS daktaras^
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr.MH 

, Kenealy, 673 Wąshington Štr., tai rasi,pa- 
sitikėtiną specialistą, kokio tau reikia, ])e 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dai-^M 
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti^M

. tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mto- 
derniškais ir moksliškais aparatais,. todėl^K 
jei tau reikia išbandyti kraują arba Šlapu-^Bfl 
mą, X-spindulių išekzaminavimą,. arba. 
Me ko kito reikėtų, tai jis viską turų 
tik reikėtų.' Su pagelba tų bandymų ir su j j* Kenealv 
savo apšČių apsipažinimu su visokiomis J M. D, ' 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti klaidas.

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

Jo ofisas turi modemiškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių 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 Nedėliomis:
9 A. M. iki 8 P. M. 10 A. M. iki 2 P. M.

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

Antrca durys nuo Gayety The atre, Boston, Mw,

Netoli Boylston Street.
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MILŽINIŠKAS

SUSIRINKIMAS!
paramos.

Dr. Paul J, Jakmauh
• (Jakimavičius)

Priėmimo valando*: 
Nuo2iki8 popiet. Nuo7 Iki 8vakare

S0 9 BROAD VA Y Cor. G ST. 30. BOSTON,
Tel 502 S. B,

į i!

į SIMON F. PAUXTIS j
i Attomey-at-law j
LIETUVIS ADVOKATAS

J Pabaidęs mokslą Pensilvanijos 1 
univeristeie. !

Užsiima varymu provu visuose I 
teismuose. j

Į 922 Land Title Bulldlng, j
i Broad & Chentaut St j
i beu. fhone: <
i Offlso — Spruce 2280. .
’.. Namų — Tloga 4442 J. *|

1212 W. ERIE A VĖL I
! PHILADHLPHIA, PA. j

I

Bell Phone Dickinson 3995 M. ■ ■

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

Nedaliam* iki 4 popintu.

n Teisingas patarnavimas. A

J Naudokis mūšų teisingu ir geru patarnavimu. ? 
? * Mes atidarėm naują lietuviškų J
0 GRABORYSTĘ 7
# P. AKUNEVICH . J
0 258 Broadway, So. Boston, Mass. f
t Mes norim patėmyt, kad tai bus prieinamiau- g
u . šia vieta, kuri suteiks mandagų paskutinį patarna- ? 
x vimą visiems. Jį
y Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti.
a Tel. So. Boston 38L " »
Y Gyvenimo vieta: ^02 E. 5-tli st., Tel. 1525—■M. į
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
. BOSTON, MASS.

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS —Jonas Adomavičius,

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

130 Bowen S t, So. Boston, Masu. 
r'ROT. RAŠT. — Juozapas Vinkevičlus,

147 W. 0-th St., So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAST. — St. Noreika,

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

171 Flfth Str., So. Boston, Mass. « 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls,

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

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

r

' .J

•.i

Delei ištikimybės dienos
Šv. Jurgio D-jos, L.D. S. 22 kp., Šv. 

i ncento D-jos, A. L. R. K. Mot S-gos 41 kp. 
ir S.L. R. K. A. 213. kp.

NĖDEL1OJE,

Birželio-June 30 d., 1918.
Lietuvių Kooperacijos Svetainėje} 

26 Lincoln Street, Brighton, Mass.
Prasidės 6-tą vai. vakare.

Šis susirinkimas šaukiamas dėl aptarimo, kaip turim 
dalyvauti Ištikimybės Dienoje Liepos-Jiily 4 d. 1918 m. To
dėl visi nariai ir narės viršminėtų draugijų ir kuopų būti
nai privalote atsilankyti, nes šis susirinkimas bus skaitomas 
legališkas.

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

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St., Dorehester, Mass. 
VICE-RIRM. — Jonas Galinis,

20 Winfield St, So. Boston, Mass.
I PROT. RAST. — Jonas Gllneckls,

282 Silver Str., So. Boston, Mass.
II PROT. IiAšT. — Marijona Brikaite, 

Care of Mrs. Packard
721 Huntington avė., 

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

230 Flfth St., So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiflnas, 

16 Wlnfield St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

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

trečią nedSldienj kiekvieno mėne
sio-3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Liepos 21 
dienų. ■į
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MILŽINIŠKAS

Rengia South Bošton'o Suvienyti Chorai
Vadovaujant M. Petrauskui,

Birželio-June 30 d., 1918.
Lietuvių Salėje,

Kampas E ir Silver Sts., So, Boston, Mass.
PRADŽIA LYGIAI 8. VAL. VAKARE.

Tas koncertas yra rengiamas Bostono suvienytų Draugijų 
Ištikimybės Dienos Komiteto.

4 d. liepos Bostono ir apielinkės lietuviai apvaikščios Išti
kimybės Dieną, išreikšdami šiai šaliai Ištikimybę. Tame kon
certe kalbės du žymūs Bostono kalbėtojai, nurodys svarbumą 
Ištikimybės dienos.

Visos draugijos, taip-gi visi Bostono ir apielinkes lietu
viui dalyvausit parodoj taigi būtinai būsite surengtame suvie
nytų chorų koncerte.

Dailės žvilgsniu koncertas bus puikus: chorai ir garsieji 
Bostono solistai išpildis programą.

“ Ateidami į koncertą prisidėsite padengimui lėšų parodos. 
Germamiejij tįkietus pirkite iškalno; galimą gauti “San

daros” ir “Darbininko” Redakcijose ir-pas visus draugijų Ko
miteto narius. ’

Visus nuoširdžiai kvieęiame > > * .
Bostono Dr-jų Ištikimybės Dienos .K-taš.

. ■ ’ - -- . * -
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LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS _ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO.

VALDYBOS ADRESAI. 
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmenskienė,
359 Fourth St.

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

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

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

Iždininkę — M. Maeiuliutė,’
42 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė, 
M. Stukienė.

4 '

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

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

antrų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.
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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. Rapalas Gažunuas 

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

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

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

• 20 Pine St., Athol, Mass. 
Kasierius — Petras Pūščios,

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

Antanas AndrifiUnas,
92 Tern St} Athol, Mass. 

Jonas Stanis,
Charles PI., Athol, Mass.

, ....................................................... ............. ...................... .--------------------------

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

HARTFORD, CONN.
Pirm. — P. .Gelažiiltė,

41 ČapitoLAve.
Vice-pirm. —• M, Bubenaitė,

57 Hudson Št. ... 
Rašt. — II. Valavičiūtė,

*42 Magnolia St. 
Tel. Charter 3466.

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

Km.— & Plikūnienč,
103 Bond St
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LIETUVOS SPĖKA.

«

Y

No'lEUMnU 
nuo 10 tai, ryt* 
Ik! 4*al. v«kar».

Prie-atidarymo
BENDRO LIET. BANKO

Klijentams bus išduota dovanų ant sumos $600.00.

BUK KLIJENTU! - BU KKLIJENTU!

\,ė- išpildę ar rię, tai neseko jam
es žinios. [Sužinoti.

T«LSo.B«toii270

1HL J J
tittttiiįi litalMiiti ir littuvistM 

Ofuo v*lando«:
Ryt ds iki 9 vai. 

Popietę 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvzay, So. Boaton.
••*1 .
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ne prisirinkus ir laike Šlupo 
'kalbos- užsilaikė pavyzdingai.

Taip-gi imta ir įžanga: 15c. 
ypatai. ; \ ; ...

Šiose prakalt)osė p. J. Stri
maitis' gražiai socijalistų. pik
nikus išgarsina Liepos 4-tą 
dienų ir buvo dalinami socija- 
IistiŠki to pikniko pagarsini-; 
mai, _

Skaptukas.
Redakcijos fSBrašąri; Šilu* 

pas, kąip matyti iš virš padė- 
to prakalbų aprašymo, gal 
Įdek ir sužmonejo, bet savo 
kailio nepamainę. Kimigų 
smerkimas, tai jo numylėtas 
arkliukas ir nėra ko stebėties, 
kad Šveicarijos lietuvių komi
tetų kokiais tai monarchistais 
vadina, nors tam neturi gero 
pamato. Mes žinome, kad 
Šveicarijoje lietuvių yra gry
nų demokratų ir kunigų tarpe 
ir tie kunigai nemažiau už 
Šliupą trokšta Lietuvai lais
vės ir demokratiško rėdo —- 
respublikos. Ir tie kunigai 
kaip tik ir priklauso prie Švei
carijos lietuvių komiteto.

Antras Šliupo keistas obal- 
sis, tai iš vienos pusės bolše
vikų didelis smerkimas, o iš 
kitos — savo srovės stūmimas 
tiesiog Amerikos lietuvių so- 
eijalistų globon. čionykščiai 
lietuviški soeijalistai nei kiek 
neprastesni už Rusijos bolševi
kus ir tik laukia jie sąū tinka
mos progos^ kad savo'bolševi
kiškas yltis parodyti. Savo 
prakalbose Šliupas sistematiš- 
kai socijalistus ir laisvama
nius tautininkus jungia į krū
vą ir kviečiąs kovon prieš kle
rikalus - -( suprask katalikus). 
Gudriai prie to dar darąs skir
tumus tarp klerikalų ir kata
likų.

Tokiu savo keistu pasielgi
mu Šliupas daro meškos patar
navimą Lietuvai. Laisvžtma- 
nius atiduodamas socijalis
tams bolševikams pastarųjų 
pajėgas dfdiria ir slopina thu- 
tiškumo dvasią. Juk aišku, 
kad laisvamaniai susidėję su 
socijalistais sutirps socijaliz- 
mo bangose kaip cukrus arba
toje- ir tokia laisvamanių ‘par
tija” kaip “Sandara” pakriks 
kaip Grigo bitės, nes jau ir 
dabar jinai tik ant popieros 
gyvuoja.

Mums laisvamanių negailų. 
Tegul šoka — kaip jie mbka. 
Katalikai tokiam dalykų*sto
viui esant dar labiau sustiprės. 
Tik mums rūpėjo pažymėti 
Šliupo nenuoseklumus, kuriais 
jis savo prakalbose pavaišina 
publiką.

LIETUVIAMS KAREI- 
VIAMS PAGERBTI.

Panedėlyj, liepos 1 dienų šv. 
Petro parapijos svetainėje bus 
nepaprasta pramoga, dar pir- 
mą-syk tokia So. Bostone.

Rengia Lietuvos Vyčių 17 
kuopa savo narių, tarnaujan
čių Suv. Valstijų kariuomenė
je, pagerbimui. Bus išplėsta 
vėliava (service flag), kurią 
puoš keliolika žvaigždžių, reiš
kiančių skaičių Liet. Vyčių 
kuopos narių kariuomenėje.

Iškilmės bus gražios ir įspū
dingos. Bus keletas patrijo- 
tiškų prakalhėlių, o taip-gi 
dainelių ir kitokių margumy
nų.

Ateikit visi, kas gyvas, lie
tuvius kareivius pagerbti ir 
sykiu dalyvaukit gražioje pat- 
rijotiškoje pramogoje. ' 

Prasidės iškilmes .7:30 vai. 
vakare. Įžangos nebus.

't*

Kuomet d-r. Šliupas-kalbėjo 
apie kum Mirskio nužudymų, 
tai salėje užviešpatavo gili; 
tyla ir iŠ kiekvieno padoresnio 
žmogaus veido : galima buvo 
patčnryti pasibiaųręjimą to- 
kiuo bolševikų darbu. Bet 
mūsįškiai cicilikai šaipėsi ir 
gėrėjosi, o vienas už .manęs 
esantis išgama net sukvatojo, 
bet iš visų pusių subartas aš
triais žmonių žvilgsniais su
sigėdo.— '

Dr. Šliupas sakė kad bolše
vikai nieko gero nėi Rusijai 
nei žmonijai nepadarė, išėmus 
“tautų apsisprendimo >«’ obalsį. 
Rusija pasak kalbėtojų, tai 
pusiau barbarų šalis.

Apie Lietuvų kalbėdamas, 
sakė, lfad Lietuvoje šiandienų 
yra 200,000 mokyklų ir 12 gim
nazijų ir kad visi lietuviai su
tartinai dirba tėvynės naudai. 
Vokiečių įsteigtos mokyklos 
visur buvo boikotuojamos. 
Lietuvų vokiečiai labai nute- 
rioję, o ypatingai girias.

Lietuviams kovoje už Lietu
vos neprigulmybę prigelbėję 
vokiečiai centrininkai-katali- 
kai ir neprigulmingieji socija- 
listai. Vokietijos Reichstagas 
vertęs Hertling’ą paskelbti 
Lietuvų neprigulminga.

Esu, dalis Europos kunigi
jos trokšta monarchijos ir jie 
užlaiką 4 kunigus ir 1 svietiš
ką (J. Gabrį) Šveicarijoj kur 
jie ir darbuojasi kad savo tiks
lą atsiekus.

Sakėsi kad pargrįžęs iš Eu
ropos lankėsi AVashington’e 
tikslu kad išgauti iš valdžios 
pripažinimą Lietuvos nepri
gulmybės ir kad ten atlankęs 

' keletą valdininkų, bet valdžios 
pageidavimu yra, kad visi lie
tuviai veiktų išvien ir ji tik ta
da su jais skaitysis, bet ne su 
pavienėmis partijomis bei as
menimis1.

Išreiškė pageidavimų kad 
taut.-laisvamaniai su socijąlis- 
tais susijungtų į krūvų ir veik
tų išvien, kad atsispirti prieš 
“klerikalus.” Taip-piat reikė
tų siųsti ir savus atstovus Wa- 
šhingtdh’an prie dabar-^užlai
komų katalikų atstovų.

Taip-gi prisiminė, kad jie 
(t. y. taut.-laisvamaniai) stovi 
už Lietuvių-Latvių respubliką 
ir už atskyrimų valstybes nuo 
bažnyčias ir kad kunigija ne
turėtų jokios įtekmės į Lietu
vos mokyklas. Kunigams sky
rė vietų bažnyčioj pas altorių, 
o svietiškųjai inteligentijai 
mokyklas.

Taip-gi sake, kad Europos 
Lietuviai jį prašę pranešti a- 
merikiečiams, kad Lietuva bol
ševizmo kaip kokio pikto pur
tosi ir bolševikų neįsileis lie
tuviai į savo kraštų.

Dar kalbėjo inž. T. Naruše
vičius ir V. Račkauskas, “Tė
vynės ’ ’ redaktorius. Pirma
sis apie lietuvių pareigas lin
kui tėvynės dabartiniu laiku; 
antrasai apie ruošimąsi prie 
atstatymo Lietuvos ir L. Ats
tatymo B-vę.

Negalima- nepaminėti pla
čiau ir apie vedėjų tų prakal
bų, p. J. Strimaitį. Pabaigus 
Dr. Šliupui savo kalbų (kuri 
užsitęsė apie 2 vai.), riekurie 
iš publikos pradėjo eiti lauk. 
Gi vedėjas pradėjo įšnaujo aiš
kinti apie kų Šliupas kalbėjo. 
Tuomet publika smarkiau ūž
telėjo prie durių, o jis akis į- 

' smeigė į duris ir stovėjo. be 
žado lyg stabo ištiktas kelias 
minutes. Bet vis-gi galop su
siprato ir pradėjo šaukt iš visų 
kampų ponus, ponias ir pane
les kad eitų aukų rinkti ir kol 
visus sušaukė ir vjisęms eiles 
paskyrė, praėjo nemaža laiko 
ir publika nekantraudama vis 
skirstėsi; salė liko apytuštė. 
Aukų surinkta 45 dol. su cen
tais.

Publikos buvo pilna svetai-

. 'PIRMOS KtJESOSĮ-

DANTISTAS
* ♦ *

: Dantis ištraukiami ir pripil- 
t domį visai be skausmo, ąų 

geriausiais prietaisais, su 
nauju. išra imv*

■ Visų darbų gv^antųojame*

DR.W.T.R£ILLY
469 Broidway,So. Bostoa;Masr. 

]ėRlW TCRGHISĮCSR 8T. .
Vatandht 

nuo 9vai. ryt* 
iki 8 vai. vakar*.

. y ’’■ t
D^-RO J. ŠLIUPO PRA

KALBOJ

* Utarriinke, 25Lds ^nržejio va
kare Lietuvių Salėje kalbėjo 
nesenai sugrįžęs iš Europos 
Dr. šliupas. ■

" *Vakaro vedėjui.p. J. Stri
maičiui atidarius prakalbąs ir 
perstačius kalbėti Šliupų, jis 
pradėjo savo kalbų nuo pra
džios užsiplieldmo šios visa- 
avietinės karės iki'dabartinių 
laikų. Pirmiausiai prisiminė 

. apie organizavimų Čia (Suv.
Valst.) fondų teikimui pašei- 
pos kare nuvargintai Lietuvai 

. ir nusiskundė, kad susiskirs
tymas į atskirus fondus užuot 
išeiti ant gero, išėjo ant blo
go. Sakė kad sulyg inž. T. 
Naruševičiaus apskaitliavimo, 

1 kiekvienam lietuviui pripuo
la lį cento kas mėnuo aukos 
Lietuvos badmiriaujantiems 
žmonėms. Gėda, sakė Šliupas 
amerikiečiams, kad jie taip 
menkai šelpiu savo tėvynai
nius.

Toliaus Dr. Šliupas kalbėjo 
apie Rusijos lietuvius, Lietu
vų ir jos siekius link nėprigul- 
mybės ir Rusijos šiandienį pa
dėjimų; taip-pat argumentavo 
už Lietuvių-Latvių respublikų. 
Kalbėdamas, nieko''ypatingai 
naujo nepasakė; kartojo apie 
tuos pačius nuotikius, apie ku
riuos mūsų skaitančioji* visuo
menės dalis iš laikraščių gir
dėjo. Bet vis-gi bus neprošalį 
kaikuriuos išsireiškimus pa
minėti.

Savo kalboje pabriežė, kad 
Bulotos su kompanija visokie 
prasimanymai ant Centralio 
K-to buvę neteisingi ir kad la
bai didelį darbų dirbęs iki pat 
lietuviškųjų bolševikų jo už
grobimo.

Sakė, kad Rusija šiandiena 
yra tokiam ištyžime, kad ji 
neatsigaus bent be 25 metų. 
Pranašavo, kad Rusija susi
lauks caro, nes rusai jau ap
gailestauja carizmų ir jis ar 
ankščiau ar vėliau sugrįš Ru
sijon. O to viso kaltininkai e- 
są ne kas kitas kaip bolševi
kai. Taip-pat sakė, kad .visų 
pasaulį nuo socijaližmo atgrę- 
sė ir-gi ne kas kiįas, kaip tilt 
Ųe patys bolševikai. Bolše
vikų valdžios puolimas esąs 
neišvengtinas, nes jie Rusijos 
mužikus savo pažadais apvy
lę. Žadėję taikų, steigiamųjų 
susirinkimų ir žemę, bet vietoj 
to, privedė šalį prie dideliau- 
sios betvarkės ir bado. Šian
dienų Rusijos didesniuose mie
stuose ne tik kad negalima gau
ti šiaip valgių, bet nei duonos, 
kad ir už didžiausius pinigus. 
Per Maskvų jam pravažiuo
jant, už torielkų rūgščių ko
pūstų vandenyje virtų, reikė
ję mokėti lį rublio.

Prisiminęs apie asmens ne- 
paliečiamybę, .sakė kad jam 
lengviau esu musę užmušti ne
gu “tovariščiam” žmogų.

Cenzūra esanti tokia, kokios 
nebuvo, carizmo laikais. Cen
zoriais esu nuskirti nemokšos, 
daugiausiai iš kalėjimų pa
leisti žmogžudžiai ir jiems pa
našūs.

Teisybės Rusijoj ir-gi nėra. 
Bolševikų teismai teisia žmo
nes ne pagal teisybę, bet kaip 
bolševikams patinka. Kuomet 
bolševikai teisė kun; Mirskį, 
tai buvo susirinkusi dideliau- 
sia minia žmonių ir kada jie 
pamatė, kad negalės nuteisti 
taip kaip jiems patinka, pasiė
mė savo nelaimingų aukų ir 
gabeno į kalėjimų. Bet pake- 
lyj išrengė jį iš drabužių ir 
baisiausiu būdu nukfinkinę, 
subadė bagnetaiš ir paliko ša
lyj vieškelio. Kitų kunigų bol
ševikai ir-gi teisę ir išdavę 
mirties dekretų; bet ar jie jį
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Bostono ir apielinkių lietuviai privalote dalyvauti ant atidarymo BENDRO ' <į 
LIETUVIŲ BANKO, privalote parodyti- svetimtaučiams, kad esate tvirti dvasioje, « 
Ėad gavo Tautų mylite ir savas įstaigas gerbiate.

LIETUVIŲ BANKAS X 
r t 
t

ĮGYSI ANT ATMINTIES 

BENDRO LIETUVIŲ BANKO DOVANĄ!

Bendro Lietuvių Banko Prezidentas

X Juozas Kowaliauskas
111 SALĖM ST.,

TEL. B ACH BAV 42CO

DR. F. MATULAITIS
Ofiioadjnot g.do rboMat M tn»
1-8 P. M. 7-9 P.M -’rla rlr n Akfafri*.

H19 Boylston St Boston, Mim BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 605.
NAMŲ VIETA: 1622 Columbia Boad, So. Boston. Tel. So Boston 31.

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

Z*, v • ; i

NAMU, TARMU, LoVŲ ir BIZNIŲ

So. Bostone ir visose apielinkėse, nes daugybė savininkų 
namų, farmų, lotų ir biznių siunčia imuos kas dię®a gro- 

I matas su reikalavimais, 'kad mes paskubiųtumem parduo
ti jųjų namus ir farmas kad ir už mažiausias prekes.

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

So. Boston, Mass.

VISI UŽGANĖDINTI.

Pardavėjas džiaugiasi kad pieš jo nuosavybę greitai 
pardavėme, ries jis norėjo greit parduot. Pirkėjas ir-gi 
džiaugiasi pigiai pirkęs 'ir Su geromis išlygomis. Mes 
džiaugiamės kad praplatinome mūsų biznį gerais užgane- 
dinimais ir atsakančiais patarnavimais. '

^ĮES UŽTIKRINAME
Visus, kuriems reikalinga yra pirkti namų, farmų, 

lotų ir biznių, kad mes aprodysime Jums tikrai pigių par
davimų. Ir jeigu ne, tai nereikės pirkti, nes Tamistųbiis 
liuosa valia ir iš mūsų pusės nebus prievartos tiei pnkal- 
binėjimo, tiktai bus Tamistų viena ukvata daryti taip, 
kaip Tamistoms patiks. Mes norime užganėdinti visus, 
kurie tik ukvafytų primatyti pigių namų ir farmų ir užtai 
užtikriname, jog tikrai pamatysite PIGIŲ, GERŲ ir NAU
JŲ NAMŲ ir PUIKIŲ FARMŲ.
DYKAI, VISIEMS DYKAI

Duodame geriausių 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 vienų va
landų aprodys daugybę pigių pirkimų ir nereikės daug 
vargti iki išsirinksite puikių ir pigių vietų ir apsoliutiškai 
be jokio užmokesnio už mūsų patarnavimų ir važinėjimų, 
užtai kad pardavėjai, kurie nori greitai parduoti savo 
Real Estate, tie atlygina už mūs sugaištis. Tai-gi, visi, ku
rie tik ukvatijatė pamatyti puikių namų ir farmų, priduo- 
kite savo adresus ir mes su džiaugsmu atvažiuosime auto
mobiliu ir IŠVEŠIM SU VISA ŠEIMYNA PASIVAŽIN& 
TI DYKAI. '
APDRAUDŽIAME^INŠIURINAME.1 . *

Mes turiųie “Insuranee Broker License” ir inšiūri- 
name nuo. ugnies į atsakančias kompanijas viskų: Torni- 
čiūs, 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 pigiąį ir atsakančiai, nes mūsų yra di
džiausia Lietuvių Apdraudos Agentūra Bostone. 
KAS PIRMIAU, TA$ ęĖĘIAU.

Kas užeis pirmiati ir apdraus-inšiūrins forničius, tas 
nesibijos ugnies ir neverks kad namas dega, bet džiaugsis 
kad gaus progų pirkti naujus forničius.

Kas užeis pirmiau pirkti namų, tas gaus geriausių pir- ", 
kimų ir nesigailės pirkęs pigiai.

Kas užeis pirmiau pirkti faęmąs, tas greičiau pasi
slėps nuo kariuomenės ir nereikė^bijoti vokiečių ir alkio.

Kas pasipirks pirmiau lotų, tas pirmiaus įgys ir sta
bų 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 atsakančiausiš 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 naųių ir fafmų, tas gaus i: 
gerinusį pirkimų, bargenis* '
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DRAUGIJA D. L. K. KEISTUČIO. 
BOSTON, MASS.

EXTRA SUSIRINKIMAS.
Draugystė D. L. K. Keistu čio šaukia visus narius į šitą 

susirinkimą. Turi būti visi. Susirinkimas bus Nedėlioj, bir
želio 30 dieną tuojaus po sumo s, pobažnytinėje salėje So. 
Bostone. Bus svarstofna apie dalyvavimų parodoje ant 4 d. 
Liepos, kaip mums reiks prisirengti visiems. Ateikite visi. 
Už nepribuvimų bausmė $1.00.

! SOUTB, BOSTON, MASS. j 
! TEISINGIAUSIA ER GE- j 
! RIAUSIA LIETUVIŠKA j 
! APTINKA.

i Sutaisau receptus su i
> džiausią atida, nežiūrint, ar <
> tie receptai Lietuvos ar Ame- i 
įrikog daktarų. Tai vienati* j 
j nė lietuvišką aptieka Bostone i 
j ir ^CassachuBetts valstijoj, j 
Į Gyduolių- galit gaut, kokios j 
j tik pasaulyj yra vartojamos, j 
[ Gnlit reikalaut per laiškus, o | 
J aš prisiųsiu per expresų j

! K. IIDLAU8KAS J i ‘ i
i Ąptiekorius ir Savininkas < 
[Tel So. Boston 21014 ir 21013/ 
326 Broadtray, kampas O St., I

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 mūsų 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 Agentūrų.’’ Pardavėjai nors pusdykiai pardavę per 
mūsų ofisų, ir-gi džiaugiasi greitai pardavę savo namus ir 
gavę noTš kiek pinigų dėl savo didelių reikalų, ir todėl jie 
žino mūsų ofisą, kaipo “Greito Pardavimo Agentūrų” 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*

Daugybė namų, farinų ir lotų savininkų kasdien už
eina pas mus ir prašo kad mes parduo tumėm jų namus ir 

|. farmas kad ir už pigiausių pasiūlijimų. 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 
geriausių progų visiems Lietuviams, kurie tik norėtų .pa
matyti rint pardavimo namų ir farmų TIKRAI PIGIAI, 
tai męs galėtumėm bile kada aprodyti daugybę bargenų 
dykai.
VISI GABESNIEJI LIETUVIAI,*

Lenkai, Airiai ir Amerikonai daugiausia perka per 
mūsų Agentūrų, o jie tų. daro todėl, kad mes parduodame 

. pigiai ir su geromis išlygomis. Užtai, kad mūsų agentai, 
yra ekspertai Real Estate biznyje ir atsakančiai žino pre
kes namų ir farmų. Ir todėl nei vienas pardavėjas negali 
apgauti pirkėjo, kuris pirks namus arba farmų per mūsų 
ofisų. Todėl tai visi gabesnieji Lietuviai ir svetimtaučiai 
žino mus gerai ir perka namus ir farmas per Lithuanian 
Agency.
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