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True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on May 31. 
1918, as reųulred by the act of October 
8,1917.

UŽĖMĖ ŽEMĖS, PAĖMĖ 
NELAISVIŲ.

Savo smarkiomis atakomis 
30 mylią ilgumo fronte, besi
driekiančio nuo Soisson į ry
tus link Reimso,; vokiečią ar
mijos pastūmė atgal francū- 
zus ir anglus visose mūšio li
nijos dalyse.

Apdrutintas miestas- Soiss- 
ons pačiame kairiame šone tal
kininką mūšio'linijos teko vo
kiečiams, nors francūzai laiko 
dar jo vakarines apylinkes, 
per kurias eina gedažinkeliaiS 
Paryžiun ir Compiegne.

Sulig vokiečią oficijalio pra
nešimo jie paėmė nelaisvėn 
25.000 talkininką, tarp jįj vie
ną anglą ir vieną francūzą ge
nerolą. r;,yj§R tuo frontu be- 
siJiį^^^paėmė darų^ mies
tą ir miestelią ir patogią sau 
vietą.

Išrodo, jog Rheims, kaip ir 
Soišsons,klius priešininkui,nes 
francūzą karinis ofisas prane
ša, jog kariuomenė, gynusi tą“ 
katedrinį miestą, per keletą 
metą kasdien vokiečh} apšau
domą, atšaukta ir pastatyta už 
Aisne kanalo į šiaurės vakarus 
nuo to miesto.
Pasivarė pirmyn nuo 12 iki 15 

myliu.

Į pietą rytus nuo apleistojo 
miesto Soissons vokiečiai da
bar yra. pažengę 12 mylią pir
myn nuo vietos, kurios jie 

‘ pradėjo pereitą panedėlį. Gi 
toliau į rytus ties Loupiegne ir 
Savigsy apielinkėse vokiečią 
kylis įsivarė- apie 15 mylią.

Prisimena užpuolimas 
1914 metą.

Dabartinis vokiečią žengi
mas pirmyn primena ją veiki
mą 1914 metais Francijoj, yra 
panašus į von Mackenseno ant
puolius ant rusą prie Dunajeco 
ir mūšius Picardy kovo mėne
syje'š. m. Persilaužę per fran
cūzą ir anglą apsigynimo -vie
tas, nors neperlaužę talkinin
ką linijos, vokiečiai ir dabar 
kaip ir pirma ūžia pirmyn ky
lio pavidale, smarkiausia 
grumdamiesi šonuose ir kylio 
ęmailgalyje.

Dabartinis dalyką stovis y- 
ra gan keblus, bet nėra toks 
baisus, kaip pabaigoje kovo 

. mėnesio. Talkininkai atmuši
nėja priešininko atakas atkak-- 
liai, užleidžia žemę tik tada, 
kada įveilįti, o frontą vis už
laiko čielą.

Vokiečią jėgą bangos dabar- 
artinasi prie upės Mamos lan
ką. Arčiausias-į Paryžių punk
tas, kurs yra vokiečią ranko
se yra sodžius Vezilly. Tame, 
sodžiuje dabar yra smailgalis 
vokiečią kylio. O sodžius gu-. 
•Ii už septynią mylią nuo Mar
uos upės. ,. —

Amerikonai laiko Cantigny.

Amerikonai, kurie paėmė 
Cantigny atmušinėjo vokiečią, 

Didelės vo-

kiočią jėgos buvo sutrauktos 
paimti tą sodžią ir priešinin
kas darė atkaklias atakas ant 
amerikoną, bet pastarieji šau
tuvais ir kulkosvaidžiais kirto 
antpuolaričius vokiečius, Taip
gi Amerikos artilerija verte 
ugnį į vokiečii] masas.

True translatlon flled wlth the p<«r 
master at Boston, Mass. on May 31. 
1918, as reųulred by the act of October 
8, 1917.

NAUJAUSIAS VOKIEČIŲ 
PRANEŠIMAS.

Berlin, geg. 30. — Fortai ant 
šiaur-vakarinio Reimso fronto 
puolė. Taip oficialiai skelbia 
vokiečią karinis ofisas, kurs 
taip-gi praneša, jog nelaisviij 
skaičius pasididino iki su vir
šum 35.000.

NUSKANDINTA TRANS- 
. -PORTAS.

London, geg.'30. — Anglijos 
admiralitetas skelbia, jog geg. 
26 d. Tarpžeminėj jurėj priešo 
submarinas nuskandino anglą 
transportą Leasove Castle. Su 
juo žuvo. 101 jurininkas ir lai
vo kapitonas N. J. Holl.

» Maskvoje tveriasi komitetas 
iš visą partiją išskiriant bolše
vikus. Tasai komitetas prašy
siąs talkininką; įsikišti į'Rusi
jos reikalus.

Suv. Valstiją valstybinis de
partamentas skelbia,' jog vo
kiečiai sistematiškai eina -prie 
militario ir komercijalio Rusi
jos pavergimo.

Vokietijos soeijalistij orga
nas Vorwaerts skelbia, jog 
Odessoj kilus kontr-revoliuci- 
ja. '

Talkininkai savo pažadą nė- 
bombarduoti Vokietijos mies
tą iš orlaivią Dievo Kūno Die
noj išlaikė, -o vokiečiai tą 
dieną iš ryto bombardavo toli 
nešančia armota. Bet vėliau 
nustojo.

Anglijos valdžią atidėję įve
dimą konskripcijos Airijoj ir 
svarstymą savivaldos parla
mente.

Memorial Dienoj (geg. 30) 
Paryžiuje amerikonai turėjo 
iškilmes. Pamaldos buvo Ma- 
deleine bažnyčioj. Dalyvavo 
Paryžiaus kardinolas Amette.

Memorial- Dienoj vrez. Wil- 
son dalyvavo pamaldose Cent
rai Presbyterian bažnyčioj, o 
paskui po pietą dalyvavo iškil
mėse ant Arlington National 
kapinią..

Pulk. Roosevelto sūnaus Ar- 
chie ranka tttpo suparaližuota. 
Mėnuo atgal šrapnelius jo ran
ką buvo sunkiai sužeidęs.
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Tel So, Bpston 620, ~

Valdžios darbininkai ne- 
privalo streikuoti.

• f

PAKELS ALGAS. '
Fall River|Mass. geg. 29. — 

Audiminėse pakelta algos dar- 
bininkams- ąbt 15 nuoš. Ta su
tartis bus Oiems mėnesiams. 
Pakėlimas įvyko po derybą 
tarp darbimnką atstovą ir 
kompaniją. 'Ten dirba 35.000 
darbininką, j,
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True translatlon flled with .the post- 
master a t Boston,. Mass. on May 31, 
1918, as reųulred by the act of October 
8, 1917.

PERSERGĖJO GELEŽIN
KELIŲ DARBININKUS.
Washington, geg. 30. — Ge- 

neralis geležinkelią direkto
rius McAdoo šį vakarą primi
nė geležinkelią darbininkams, 
jog Suv. Valstijos kariauja ir 
jog streikas. reiškia'~smūgį ją 
pačią valdžiai ir trukdymą ga
benimo būtinai reikalingą dai
ktą šimtams tūkstančią Ame
rikos kareivią, kariaujančią 
Europos- karės laukuose.

Telegramoje visą uniją vir
šininkams McAdoo persergėjo, 
jog valdžia negali būti pri
versta arba pabauginta. Pra
šo visą geležinkelią darbinin
ką būti savo vietose ir pasiti
kėti juomi ir naujuoju komite
tu nustatymui algą ir darbo 
sąlygą. Tas komitetas paims 
domon visus darbininką tei
singus reikalavimus. Jis pra
šo uniją viršininką paraginti 
savo narius vadovautis išmin-

X 

čia ir patriotizmu savo pasiel
gimuose.

!! VISI I KONCERTĄ !!
CECILIJOS CHORAS ŠV. PRANCIŠKAUS PARAPIJOS.

Po vadovyste p. A. GRIGORAIČIO.

Rengia milžinišką labai puikų

Britanijos-.orlaivis atakavo 
uostą Durai ;zo ir nuskandino 
karinį laivą)?

KVIEČIA PRIE, DIDELIO 
TAUPUMO.

London, geg. 20. — Kandie- 
rius Bonar Law paskelbė, ką 
civiliai žmonės turi daryti, kad 
prigelboti karės laimėjimui. 
Sakė:

“Reikia pradėti gyventi pa
prasčiau; asmeninės namą iš
laidos tuii būt davarytos iki 
minimumo; visi nuo pragyve
nimo išlaidą likusieji uždar
biai turi būt investyti į karės 
bondsus. Livėsfinimą turi bū
ti 25 milijonai sterlingą savai* 
tėję. ’ ’

ŠV.

*1

Italijos lajįūnas Baracca lai
mėjo 32 su^rėmimu ore.

-f 1 -

65 amerikonai ambulansą 
šoferiai Franci joj užsipelnė 
francūzą pagyrimo už drąsą ir 
pasiaukojimą savo darbo atli
kime.. r ••

RAGINA TAUPYTI.

Pereitą seredą prež. Wil- 
son išleido atsišaukimą, kvies
damas žmones prie taupumo.

Pataria “pirkti tik tą daik
tą, kuritj būtinai reikia žmo
gaus sveikatai ir išnašumui.” 
Kviečia taip-gi pasiryžti in
vestyti savo sutaupytus pini
gus į karės taupymo stampes 
ir valdiškus bondsus.

ki pavasarį Anglijoj apsėta 
ir apsodintą 8.302.000 akerią 
žemes. Tai! yra ant 2.042.000 
akerią žem|s daugiau, negu 
1916 m. ‘ • *

BIJO BOIKOTO.
Bernas, geg. 29. — Vokieti

jos pramonininkai suvažiavi
me Frankfurte priėmė rezoliu
cijas prieš talkininką rengia
mą boikotą po karės. Jie rei
kalavo, kad valdžia stoti] 
dideles kontribucijas.

už

KONCERTĄ

Lawrence, Mass.^
• v
1S

nedElioje

Birželio-June 2 d., 1918.
7-tą valandą vakare. 

Miesto Salėje | City Hali 

Gommon &. Appleton Str.
f--------------

Tai pirmas toks milžiniškas koncertas susidedantis 
suvirš 200 giesmininką .

Dalyvaus šie chorai :
.1). Vietos šv. Cecilijos choras — Lawrence, Mass/
2) . šv. Jurgio Choras — Haverhill, Mass.
3) . Šv. Juozapo choras — Lowęll, Mass.
4) . N: P. P. Švč. Choras— Cambridge, Mass.

*» Dainuos gabiausios solistės ir solistai, tarp kurią pa
žymėtina p-lė M. RAIPAITĖ iš Montello, Mass.

J šį koncertą kviečiame visus vietinius ir apielinkią .lie
tuvius ir lietuvaites ateiti arba kuriems toliaus nepasigai
lėti atvažiuoti. r •-

ĮŽANGA: 25, 35, 50 ir 75 centai..
KOMITETAS.t .

LIGA ISPANIJOJ 
PLATINASI.

Madrid, geg. 29. — Keista 
liga, panaši į gripą Ispanijoj 
tebsitęsia. Apsirgusią Madri
de yra 120.000. Karalius teb- 
guli lovoj. Liga pradėjo pla
tintis ir tarp arklią. Gyven
tojai ėmė sakyti, jog liga ta
po atnešta vokiečią submari- 
ną. Kiti spėja, jog tos ligos 
perus atnešė Ispanijon vėjai 
iš karės lauko.

Gen. Iliesco rezignavo, kai
po generalio štabo viršininkas. 
Jis taip-gi atsisakė grįžti Ru
munijon iki ją laikys vokie- v* • ciai.

Suv. Valstiją Attorney-Ge- 
neral išleido įsakymą federa- 
liams teismams kuogreičiau- 
siai veikti prieš prasikaltėlius 
už nelojališkumą.

Chicago-Omaha expresinis 
traukinis ties Parkersburg, Ia. 
nusprudo nuo bėgią. Žuvo 
trys žmonės.

f

Vokietija pasiūlė Anglijai 
surengti Haagoj konferenciją 
pasitarimui apie apsimainymą 
kares nelaisviais.

dą ir vaduką prakalbėles sake , 
sėdinčiam ant estrados Šliu
pui. Labiausia “pasižymėjo1’ 
R. Karuža ir Vilmontas. Kal
bėjo, kąd publika negalėjo gir
dėti ir nerimavo, kiti švilpe^_ 
juokės, šaukė “garsiau/* 
“greičiau,” “užbaigk.”

P. M. *
• .*

DURTUVAIS SUBADĖ 
KUN. MIRSKĮ.

Brooklyn, N. Y. geg. 27. — 
Šiandie čia kalbėjo tik ką su
grįžęs iš Europos Dr. J. Šliu-- 
pas. Papasakojo apie vėles
nius atsitikimus Rusijoj^ kuo
met bolševikai ten Jame" dūkti. 
Priminė, jog Centrdinis Lie
tu vią Komitetas buvo gerai 
suorganizuotas ir puikiai vei
kė. Komitetas per savo ran
kas perleido 18.000.000 rublią, 
šelpdamas 300.000 tremtinią. 
Bulotos užsipuldinėjimai ant 
to komiteto buvo grynu šmeiž
tu. Kai bolševikai paėmė vir- 
šą, tai komiteto valdybą sua
reštavo Voroneže. Tą juodą 
darbą atliko Kapsukas, buvęs 
Amerikos socijalistą Sąjun
gos organo “Kovos” redakto
rius, ir Aleksa. Ją dėka tapo 
sustabdyti visi nesocijalistiš- 
kieji laikarščiai.— “Lietuvią 
Balsas,” “Santara,” “Vadas.’ 
Pusiau suparaližuotą, sergan
tį .senelį, garbą kalbininką 
Jablonskį bolševikai pūdo ka
lėjime. Kada kunigai užsisto
jo už brangą tėvynainį, tai 
vieną kunigą nežinia kur dėjo, 
o kunigą Mirskį neva teisė ir 
išvedę už miesto nulinčavo, tai 
yra bolševikai bagnetais suba
dė savo auką.

“Tai darbai mūši] lietuviš
ką socijalistą,” sakė Šliupas.. 
“Aš jau nesakau, kad mūsą 
kunigai yra blogi. Prieš Eu
ropos kunigus aš nusiėmiau 
kepurę.”'

Kritikavo vyskupą Karevi- 
čią, būk jis -nusileidęs vokie
čiams. “Bet,” sakė jis “tas 
dar nepabaigta. Kaip aš čia 
girdžiu sakant, būk Lietuva 
parduota, tai tas netiesa. Vil
niaus valdyboj tik keturi ats
tovai linkę prie vokiečią.”

Atsimainė kūnu ir dvasia.

Dr. Šliupąs jau netoks kūnu 
ir dvasia. Barzdą visai balta, 
pilvo netekęs. Kalboje neiš
reiškė tiek'pagiežos, kaip pir
ma kad būdavo. Nežinau, ar 
tai taktikos žvilgsniu ar tai vi
dujinis atsimainymas.

. Pertraukoj buvo auką rinki
mas. Surinkta $54.21. Žmo
nią buvo 650. Tai p. Šimkus 
po to barė publiką, kad, mažai 
tesuaukojo.

Apie lietuvią kariuomenę.

Antru atvėju kalbėjo Šliu
pas apie lietuvišką kariuome
nę. Ant rubežiaus Lietuvos ir 
Rusijos esą 100.000 lietuvią 
kareivią po vadovyste lietuvio 
gen. Kamaieio. Toji armija 
turinti geriausius arklius, ar- 
motąs ir šautuvus. Priminė, 
jog vokiečiai uoliai naikina 
Lietuvos miškus. Prie to dar
bo pastatyta 10.000 darbinin
ką ir įsteigta 1.000 pjovyldą.

Šiaip tai nieko naujo Dr. 
šliupas neparsivežė nei sau, 
nei visuomenei. Sugrįžo be 
ambasadoriaus ir be misiste- 
rio titulo, kaip “Tėvynė” bu
vo jį augštinus.

Patarė už tuščią maišą nesi
ginčyti, o 'dirbti rimtą darbą. 

Galop turiu pastebėti, jog 
liberalai su didelėmis ceremo
nijomis “introducino ” jį pub
likai. Bene tik 11 liberalą va-

v ♦
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TAUTOS FONDO SEIMAS.

■Lygšiol Tautos Fondo Sei
mai buvo sykiu su mūsą Susi- , 
vienijimo' Seimais, bet šįmet; 
A' L. R. K. Federacijai šau
kiant visus seimus į Baltimore,. 
Tautos Fondas ir-gi nutarė sei- 
muoti Baltimorej, rugpjūčio 
mėnesyje.

Baltimorėje bus kelią orga
nizaciją seimai, tad Tautos 
Fondo delegatams svarbu būti 
sykiu delegatais ir kitą orga
nizaciją, kad kelionės lėšą iš
vengus arba jas sumažinus.

Jau dabar būti] pravartu, 
kad Tautos Fondo skyriai gal
votą apie pagerinimus aukoms 
rinkti, nes daug dar reiks au
ką visiems Lietuvos reika
lams, jos gyvybei, ir laisvei 
ginti. '"ts-“?

Šiandien nereikia nei abejo
ti, kad iš Amerikos vien tik 
Tautos Fondas rimtesnę Lie
tuvai pagelbą teikia; tad prie 
Tautos Fondo ir pridera mūsą 
visuomenei spiesties,. jį augin
ti ir tobulinti, nes jis yra til
tas Lietuvos laisvėn žengiant, 
jis vi’a viltis daugelio tą, ku
riems badas, _ skurdas ir ligos 
gręsia.

Tad dar reiks daug padirbė
ti.

i
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K. Pakštas,
T. F. Sekretorius.

456 Grand str., -
Brboklyn, N. Y.

Kuris amžius yra tamsesnis,' 
ar tas, kuriame Reimso Katėd- , 
ra tapo pastatyta, ar tas, ku
riame toji katedra sugriautai

Kas yra baisiau, ar tas, kad 
darbininkas negali prideramai 
maitinti savo šeimynos, dėl al
gos menkumo, ar tas, kad jis • 
dėlto negali jos išmaitinti, kad 
pusėtiną algą gaudamas, žy
mią jos dalį prageria bei pra
rūko.

•n
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Dabar yra daug
NAMŲ, 

PIGIL FARMŲ/

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

Lithuanian Agency,
* A, Ivaszkevics
315 BROADWAY, 

ir jis tamstoms aprodys pigią 
farmų, visokią biznią dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus dmsyk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A.

SO. BOSTON, MASS. 
Ivasskeyics padarys visus rai
tus teisingai ir atsakančiai. k

Columbia, S. C. geg. 29. — 
Pamišėlią ligoninėj buvo išti
kęs gaisras. Pacientą buvo 45. 
Iš ją 10 sudegė, penki apdegė, 
o šešią dar nesurandama.

* I —. I »
) 
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Vokiečiu Koelno laikraštis 
Volkszeitung rašo, jog dabar
tiniai vokiečią pasisekimai pa- 

f karve-

S50BJIOAD'WAY, SOUTH BOSTON, MASS..
JAMES M. KEYES

Atsišaukite prie manęs su visokiais telsmiškais reikalais. Duo
du pilnas informacijas kas-llnk Suvienytų 'Valstijų įstatymų.

Per kellolikų metų esu prityręs Ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS, RUSAIS Ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. Aš* esu tokiame stovyje, kad galite manimi pllpai užsltl- 
kėti. Visokius teism i Skus reikalus atlieku šioje valstijoje.

i!

5!

g

Turiu gerų prityrusiu vertėjų arba perkalbstojų lietuviu, rusų, j J remia.. pasitikėjimą 
lenki) Ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes Ir lSlaimStl JI džinis, 

tat navaaUhi hmn no t*r» SttV f to nrhn nnSflrilrl !vJ •

Anglijos blokados ministeris L 
CeciI parlamente pasaite, jog į! 
talkininkai tariasi apie 
kimą pagelbos Rusijai.

sutei-

provų, tai paveskite inan. -Telefonuoklte, parašykite arba pašaukite.? į
850 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. ’į

JAMES M. KEYES |
Tel. So. Botton SIS or So. Boston 600.

Jeigu vienas užimtas Šauk kitų.

Italijos laivas Avala susiti
$, ko su Vokietijoj submarinu. 
jį; Gynėsį ištisą valandą, vis-gi'j

1 k’dop buvo nuskandintas.• / atakas po atakai.

•'•a*
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<rD Ji B M1X11F K A S1* | ^andien ^aū paaiškėjo kas
. (TteVcrinr) _ ? ’ mūsą prieširt. Aišku kfekvie-

Q^ Iiti>oaaian tri’Woridy p^ar. i ( nam susipratusiam lietuviui,
jįkNIahed ęvmy Tueaday/Thursday, and Saturday by 8t ( au kuo būtinai privalo ko- 

JMeph’s XjitliiiaiiiaxL R^C. Aaiodation Labąr« , voti ir su kuo grumties, kad 
SubftffHp tlaS Ba to; ’ savo Tėvynę išvysti pilnai ne-,

’ iYeariy prigulmingą ir pilnai laisvą.
Boeton and suburbs —-■* mMOO Į Lietuvos pilnoji laisvė ne be
< months [ vieną kokį ir ne be du turi sau

, Forcign cotmiries yearty.. s .44.25 ( priešu. Tą josios priešą yra
“DABBIIIOA8” ,• keli; jie gudrus ir’galingi.

W W, Brosdffiy, South Boston, Lietuvos pilnoji laisvė tu-
*** ^*«*«-»<«»-**«****«*-»««—»w?w*«*«‘*«^***-^*"^* ri savo vidujinius priešus ir 

dalį įmokėję, da laukia. JYifO (priešus išlaukinius, kurie tais 
sumos pasidarys, kai visi su- vidujiniais priešais pasinaudo- 
mokės, apie $125.000. Bet ką ja savo tikslams* Lietuvos pil
tai reiškia tokiam rimtam ir nos laisvės vidujiniais prie- 
tokiam svarbiam dalykui T . šais yra mūsą socijalistai. Jie 

Su šimtu tūkstančių, kad ir I“*”įar. ?Sra W 
su dviem, valstijos neatstatysi, !r klG temija, apie pilnų Lie- 
Lietuvos lenkų-dvarininkų že- neprigulmybę ir pihię
mes neišpirksi, neišparceKuo- ple?nvos k“** Socijalistai 
si, ūkininkams dąug pagelbos 0.“.™^,0.,^1.-,aea 
paskolomis neatneši I pe B8Sld®t». vokiškiems-

r
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AMERIKOS DUOSNUMAS.
Pereitą panedelį pasibaigė 

Raudonojo Kryžiaus savaitė, 
k kurią buvo paskyręs garbus 

prez. AVilson. Per tą savaitę 
’ surinkta apie $150.000.000.

Kadangi . Suv., Valstijose ro- 
kuojama 100.000.000 gyvento
ją, tai reiškia, jog kiekvienam 

. gyventojui tą auką atseina po 
$1.50.' Ir tas aukas sudėjo per 
vieną savaitę! .

Mūsą Tautos Fondas gyvuo
ja ketvirti metai. Greit jam 
sukaks čieli keturi metai. Iki 
šiol jin įplaukė apie $150.Č00. 
jei rokuosime lietuvią 500.000, 
tai kiekvienam atseina auką 
po 30c. Ir tai sudėta per pus- 
ketvirtą metą! J-

Tai . ką, gražus palyginimas 
ir gražiai mes pasirodome.

- Reiškia lietuviams trūksta, na, 
ko? Šabloniškai aiškinant pa
sakyti galima, kad lietuviams 
trūksta tautiško susipratimo, 

. tėvynės ' meilės, mielaširdys- 
tės jausmo ir t. p.

Iš prigimties lietuvis yra 
viešingas, duosnus, nešykštau
davo duonos kampo, lašinią 
bryzo elgetoms, net išdyku- 
Sioms, eigonėms-vagilkoms. A- 
merikoje lietuviai patapo bent 
kiek saumeiliškesni. Bet nėra 
visai sugedę.

• Todėl kad gauti gausesnią 
auką, tai tik reikia prie mū
są žmonią prieiti. Juk ir A- 
merikos Raudonamjam Kry
žiui iš savo inicijatyvos — 
nebūtą pakakę gražaus prez. 
Wilsono atsišaukimo ir viso
kią Amerikos veikėją, kardi
nolą, vyskupą ir laikraščią 
paraginimą aukuoti tam pra
kilniam tikslui. Juk pasklido 
rinkėją po visokias įstaigas, 
dirbtuves, krautuves. Prez. 
Wilsono atsišaukimas ir veikė
ją ir laikraščią paraginimai 
buvo tai tik dirvos prirengi- 
mas, lietus ant pasėtą javą, 
o rinkėjai buvo piovėjai.

Ir Tautos Fondas ar tik ne
turėtą paskirti savaitę ir pa
leisti gerai suorganizuotus rin
kėjus.

j. Bet tas įvyks ar ne, mes visi 
matydami, kad taip tiesiog be
gėdiškai mažai auką teplaukia 
Lietuvos nukentėjusią šelpi
mui ir kovojimui už jos nepri- 
gulmybę turime labiau sujusti 
ir veikti neišdirbtoje Ameri
kos lietuvią visuomenės dirvo
je.

visokiems kaizeriams, bolfevi-1 ‘Hll 
kame, “cicilitens*? ir viso-l 
kieme kitiems tautos priešams. Į 
Budėkime, kad mūsą laisvės p 
priešai nemulkintą įr nedemo-| . 

Įralmuotą tamsesiiią Į&nonią ir , i..,*

BOįjjnlUtur ir ąoajriirtą. pro- [RAMTAISViETIMOSE KAI,-
g^tiūgumą įveda į mūsą W*|Įį disriplinuolL Neikime ko- ARIE IdETUVĄ* 
tinę sąmonę. Somjalis^. de-įvo^ kiękvienaa sau ir kiekvie- Kariaujančios valstijoš, kaip 
moraliąamjos dėkai mes t«n- f ha& pagal savo išmanymo; Jei žinoma, iškėlė ant savo vėUa- 
^išhsusbūnus Lv.*^anrie- hstojmne ginti Lietuvos laisvę, iw. tautą teisią apgynimą. To- 
čiąjį?J kūne neva tautininką o- (tai po tąja vėliava stokime. vi— prislėgtosios tautos rūpi-
balsiais dangstosi, bet ištik-|gf iki vienaih yi disciplinuota naši parodyti pasauliui tikrą* 

neša tiek blėdies, ir tvarki kareivija,^ Tik tokiai jį savo padėjimą, kad, laikui 
kiek.tos bledies patys gauna išJkareiyijai yra užtikrinta' per-(atėjus, joms būtą pripažintos 
socijalistą. Tie susocijahsteję ( ga]e. Mes jau turime toje ko- neatbūtinos jii teisės. Tam 
mūsą ^tautiečiai’* mūšą tau- voje vadą tai Amerikos Lietu- tiksliu-įsteigti; ypač neutralė- 
toje sudaro pūdinantį visuo- yią Tautos Taryba. Būdami su | se šalyse, informacijos biurai; 
menėje elementą, tai tautos jąja iki Šioliai buvome perga-heidŽiami laikraščiai, spausdi- 
parazitai, kąrie tautai atima liėje. Lietuvos laisves reikalai narnos knygos S knygelės ete> 
gajumą, nuovoką* tautinę są- j vien stiprėjo. , Teveda mus tas] Lietuva tiek prisikentėjusi ki
činę, sunaikina skaisčiausius! vadas, ir toliau. Būkime jam kartą, o dabar šūviais iŠ- 
tautos sielos ieškinius, Po tau-(pavaldūs, nepaisydami ir ne-Į varstyta, kraujais aplaistyta, 
tykes P^edanjga jie giliau už klausydami priešo, kuris vi- be abejo, pasinaudos karės lai-
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/ kaizeriniams socijalistams, ku- tautos nenaudėliais yra suso-
Reikia daugiau surinkti, o rie diriguoja- mūsiškiais soči- [ ęijalistėję šliuptarniai, tik jie 

kad surinkus reikia dirbt,, o jalistais. Ištikimi savo kaize-(save dengia šauksmais apie 
pirm visko reikią, kad gero rimams “draugučiams,” mūsą! “tautos” reikalus ir'tautybės 
pritarimo ir pagelbos, gero no- socijalistai ne tik apie pilną)principus.

REIKIA STIPRINTI L. Ž. 
BANKAS.

Lietuvoje, kaip matyti iš 
paskučiausią ją žinią, lietu viš- 
kięji reikalai eina vis geryn. 
Bėdas lietuvią stiprėja. Pa
bėgėliai, ypač inteligentai, vie
nas po kito grįžtą. ” Neužilgo 
rengiama perkelti iš Voronežo 
j Vilnią ir į Kauną lietuvišką
sias mokyklas, žodžiu, daly
kai tvarkosi.

Neužilgo, turbūt, kadi tik a- 
belna karė pasibaigtą, galės 
ir Lietuvos Žemės Bankas pra
dėt Vilniuje veikti. Reikia prie 
to rengtis ir tai rimtai reng
tis. Abejonią negali būti. No
gėjome Lietuvos, tai dabar no
rėkime prisidėti ir prie jos at
statymo, prie jos sutvarkynio 
ir pakėlimo. Kitaip visos mū
są pastangos nueitą niekais.
. Iki šiol L. Ž. Bankui sumo
kėta apie $75.000. Tūli, užsi-

dviem žemlapiais, Toje kny
goje rūpinausi parodyti gar
bingą mūsą tėvynės praeitį, 
vargingą dabartinį jos padėji
mą, jos prihreądimą prie val
stybinio gyvenimo ir, ant ga* 
lo, išdėjau elementus, kurie 
turėtą sudaryti naujai steigia- ’ 
mą politišką jos organizmą,

Toje savo knygoje kalbėjau 
apie Lietuvą daugiausiai poli
tišku. žvilgsniu ir daug šiaip 
jau svarbią ir žinotiną dalyką 
tenai praleidau.- Tuos mano 
trūkumus puikiai, maą rodė
si, galėjo užpildyti plačiai Lie
tuvoje gerbiamo rašytojo Po
no Vidūno veikalas: Lietuva 
kitados ir dabar (Litauen in 
Vergangenheit und Gegen- 
wart),. Todėl, gavęs autoriaus 
pavelijimą, išleidau tą gražią 
knygą prancūziškoje ' kalboje. 
Paveikslus (iliustracijas) pa
daviau visus, kokie autoriaus 
buvo padaryti, Beto, pridė
jau d<u savo žemląpiu. Isto
riškasis mano žemlapis per
stata Lietuvos kunigaikštiją 
Vytauto laikuose, tarp lenką 
karalijos ir Maskvos kunigaik
štijos, kad aiškiaus matoma 
būtą mūsą tėvynės galybė tais 
laikais. Etnografiškasis žem
lapis perstato lietuviškai kal- 
bančiąją mūsą tautos gyvento
ją užimtą plotą sulig valdišką 
statistiką kaip Didžiojoje taip 
ii* Mažojoje Lietuvoje.

Aišku kiekvienam, kad y- 
pač dabar reikia rūpintis su
vartoti visus politiškus veiks
nius, kurie gali tarnauti tėvy
nės laisvės išgavimui. Katali
ką spėkos prie to prisidėjusios 
daugiausia gali čia nusverti, 
nes mūsą.šalis yra daugiausiai 
katalikiška. Tuo tikslu para
šiau ir išleidau francūziškoje 

j “La Lituanie 
Religieuse” (Lietuva tikėjimo 
žvilgsniu), 350 puslapią, su 
23-rnis skyrium nuo teksto pa
veikslais ir dviem žemlapiais. 

Pirmoji tos knygos dalis pa
duoda trumpai politiškąją Lie
tuvos istoriją,- antroji išdeda 
jos tikybą istoriją, o trečioji 
aprašo tikybą žvilgsniu da
bartinį mūsą tėvynės padėji
mą.

Ant galo, laikau reikalinga 
priminti, kad baigiamas yra 
spausdinti mano leidžiamas 

I prancūziškoje kalboje rimtas 
Pono K. Verbelio veikalas: 
Russisch-Litauen, Statitisch- 
ethnographisclie Betrachtun- 
gen (Rusą Lietuva, statistiš
kai-etnografiški tyrinėjimai). 

Kas norėtą tą knygą gauti, 
lai kreipiasi arba prie manęs 
arba prie mano leidėjo: Atar. 
S. A., 11, me de la Dole, Gene- 
ve, Suisse.

Kun. D-ras A. Viskontas. 
Adr.

A. Viscont 
Albertinum, Friboūrg. 

Suisse.

be abejo, pasinaudos karės lai
ku augštai paskelbtomis tautą 
teisėmis ir įgys pilną ir visiš
ką liuosybę. Todėl ji nema
žinus už kitas prislėgtąsias

socijalistus jsibriauja--į mūsą I < 
visuomenę, demoralizuoja ją ir .nuversti, kareivi jafjį jį atim- 
tuo rengia joje kelią socijaliz- ti, nes tuomet bus priešo vir
bui. šust.

Kaip socijalistai yra tautos Visi iš patyrimo žinome, kas (tautas turi rūpintis iškelti aik- 
priešaisir tą dangsto visokiais tai yra “iškilnoti” žmogą iš)štėn tikrąjį savo padėjimą, 
savo šauksmais apie “darbi-1 bėdos, kiek visokią išlaidą Į 
ninkiškus reikalus/* taip-pat

šokiais būdais stengiasi vadę.

ro lietuvią turėti. (Lietuvos laisvę neužsimena,
Tai-gi, prieš išvažiuosiant į Pet priešingas nuomones 

Lietuvą, bi tik karės greičiau skleidžia. Visaip mulkindami 
užsibaigtą, aš da kartą manau patys soci-
apvažiuoti ben svarbesnes lie- jahstą vadai vieni peikia tuos 
tuviškas kolonijas. Lauky- V1S.US> kurie reikalauja-Lietu- 
siuosi, kur ir kaip prisitaiky- Į vaĮ Pilnos laisves, kiti įkalbi- _
siu: p. Šimkus kartas nuo kar-(n®Ja’ ^ar®s pabaigai kurie visokiomis pastangomis
to rengia vienur-kitur chorus,!nekelti. Lietuvos neprigul- 
jei būsiu vietinią rengėją kvie- klausimo, kiti vėl va-
stas, prie choro prisitaikysiu, žmėja po žmones su agitacijo- 

Washingtono Lietuvią I kad gird nėra geresnio da-
formaciją Biuras ir susirinki- tyko lietuvią tautai kaip dehes

T Rusija ir likti ant josios"2 nreSS^tt“loskos.” Tokios “loskavos” 

rė leist kalbėtojos po lietu™, l^es Lietuvai agitaciją va, 
kolonijas, mane kvietė prisi- roA GrJSaltls s" Co" ?-r 
dėti, ten karts nuo karto pri- S^lomlts’ nora tam 
sišliesiu. Tūlos kolonijos, kn- tlk?t1’ patemaudamas čia kai
riose visiškai nebuvęs arba ku- z?.no ®laklfT’. kalp bad Ru' 
riose nors buvęs, bet kurios zl’os J? sa™ Co. pa-
Lietuvių sumanymams turi tarna™ ta® pac.,am, ka“j i 
priejautos, užkvies, ten pats P^sd^u t°kiai ga^ “loskai”i 
vienas atsilankysiu. ir Lenkiją ir Fndandiją ir Uk-

Pirm visko vienok, sakiau, ral^.^ salls’ kunų sy' 
tikiuosi, kad garbingieji lai- ™ntoJal r . pa
kraščiai, gerbiamieji klebonai ta“s pat‘ke;|0 ‘aip> kalp.kad 
ir taip lietuviai-tautiečiai ta- p; Grl?altis ™n’- r “V“ 
me darbe man pagelbės, nes iš- kl?as^ R ,G7.gaitls s“ *- 
tikrąją būtinas reikalas ir lai- ai,s “Y8” soeijąlis ą gardelių 
įgg lyderiais savo agitaciją prieš

Lietuvos laisvę labai gudriai 
Kun. J. Zumskis. varo> gudriai ją dangsto kru- Į 

viniausiais 
darbininkus, 
lūs, apie pačią Lietuvos lais-1 gulmybės, Visi jie jie dailiai 
vę, apie josios priešus ir par- šneka, daug ko pažada ir vi- 
davikus, pradedant nuo Vys- sus tą daromą Lietuvai žadė- 
kupo Karevičiaus Lietuvoje jimą galus suveda į laikymą 
baigiant kunigais Amerikoje, lietuvią tautos ant savo pava
davo šauksmams visokią “pri- džio. Toksai noras oficijaliai 
rodymą ir tai tikrą tikriau- Rusijai ’ Lietuvą vedžioti ant 
šią” moka sumanyti ir paga- savo maskoliško pavadžio su
minti. Vis dėlto vienas daly- sidaręs yra ne vien Rusijos ri- j 
kas aiškus, kad socijalistai bose, bet ir toli už ją. 
vien žmones mulkina, nelei
džia mūsą visuomenėje įsigalė
ti ir įsibujoti kaip reikia pa-Įpattfoja augščiau 
čiai idėjai, pačiam supratimui nuomonė apie Lietuvos, nepri- 
apie mūsą tautos pilną laisvę, gulmybę ant drūto pavadžio, 
ir mūsą žmonią ūpą* stengiasi (Gi tuos visus viršija vokie- 
nustatyti taip, kad žmonės ne čiai. Kokią neprigulmybę jie 
pilnos laisvės Lietuvai ieško- mums žada duoti ar net jau y- 
tą, bet kad tiktą būti kūme- ra davę; visi mes puikiai ži- 
čiais pas Rusiją ar pas Vokie- nome, ir aiškiai matome, kad, 
tiją. Tiesa, p. Grigaitis su Co. iš tos pusės Lietuvos pilnai lai- AUDROS V. M. D. DRAUGYS 
neperša, kad visi eitumem svei dideliausias f _
bernauti Vokietijai taip, kaip Kad tą vieną mūsą priešą Ipįį/—JonaTp? Andriulūiu-
jis nor, ------ 1-------- f '* ’
Rusijai, bet tą daro vien dėl | na savo pastangą dėti. Gi to
to, kad Vokietijos naudai agi- kią priešą savo laisvės mes tū
tuoti šiandien Amerikoje yra ’ " ...................
kriminalas, tą p. Grigaiti^ pui
kiai žino ir dėl to stengiašika- 
talikus savo vieton Amerikoje 
padaryti kriminalistais, gi už

• Vieni ir kiti tautai yra ken
ksmingi, sudarydami jos vi- 
dujinią priešą eilę, su kuriais 
šiuo momentu kovoti reikia.

Po ją eina eilė mūsą tautos 
laisvės priešą išlaukinią.

Tais priešais yra — lenkai,

- Priešais blogus laikraščius 
reikia t gerus pastatyti ir pla
tinti juos, kad pataisius blogą 
laikraščią padarytą piktą.

šv. Tėvas Leonas XIII.

Mažai skaityk, dsapg galvok 
ir išsirink geras knygas.

Belmes.

Grynas mokslas nepadaro 
žmogaus geru, bet tik gudriu.

Grynas mokslas nepadaro 
vagies geresniu žmogumi, bet 
geresniu vagimi.

Su tikėjimu ir mokslu žmo
gus gali būti geru ir gudriu.

" t-

War savings Stamp 
issued by the 
United Statės 

Goverment. 
Geriausias taupymo būdas.

Patartina lietuviams pirkti.
Ženkleliai-arba “THRIFT 

STAMPS” parsidtfoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
GEGUŽIO mėnesyje parsiduo
da po $4.16.

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

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

J. BERZELIONĮ,

I ir šunybėmis stengiasi pasau
lyje sudaryti tokią nuomonę, 
kad lietuvią tautą neskaityti 
verta pilnos neprigulmybės, 
bet' kad ją laikyti ir toliaus 
lenką “broliškoje globoje,” 
kuri lig- šioliai mūsą tautai 
nešė kivirčius, skurdą ir tam- 

[sumą.
Ištisa eilė visokią lenkišką 

organizaciją, žymią žmonią 
draugijos ir paviėnieji veikė
jai deda aukas, jokią pastan
gą nei išlaidą negaili, kad gy- 

I vu žodžiu, per pažintis, raš
tais, knygomis, spauzdiniais į- 
kalbėti svietui, jog lietuviams 
nėra reikalo duoti pilnos ne
prigulmybės, kad Lietuvą pri
laikyti po sparnu Lenkijos are
lio!

Iš kitos pusės atakuoja 
mus Rusija. Nei Rusijos bol
ševikai^ nei Rusijoje buvusis 
Kerenskis, nei jokia kita val- 

šauksmais apiejdžia nesutiko iki šioliai pa- 
apie jąją reika- skelbti Lietuvai pilnos nepri-

I reikia nadėti I E kariaDj£‘nži’M'J valstijų
rems paaen. , Lietuvos likimu daugiausiai

Visasvietmeje diplomatijoje * . x. . ® ... -y,-, v*' d užsiėmė yra vokiečiai, nes jimums reikia išbiluoti ne zmo- . J
g, kokį, bet visos Lietuvos lai- 
svę, laisvę visos tautos. Už [ 
jąją stojame į kovą. . Kova 
darbais, kova raštais, knygo- 

i mis, spauzdaniais, gyvu žo
džiu ir visokia agitacija!

Tiesa mes turime užuo
jautą Amerikos mūsą laisvei, 
bet ir tą užuojautą skandiną 
mums mūsą priešai — mūsą |! 
socijalistai, lenkai ir k. Už
vestoji už “Lietuvos laisvę’* 
byla sunki ir tas bylinėjimasis I 
užsitęs. Tad aišku kad tam vi-1 
sam, reikia ir laiko ir žmonią 
ir išlaidą. Iki šioliai Lietuvos 
laisvės reikalus šelpė Tautos 
Foūdas savo t. v. Laisvės sky
rių. 5

• tautiečiai, kaip pp. Vidūnas, 
[Verbelis, Gaigalaitis ir k. ga
na daug yra parašę apie mūsą 
šalį vokiškoje kalboje. Te- 
čiaus ir kitoms valstijoms nė
ra visviėna, kas atsitiks su 
mūsą kraštu, nes daug reikalą 

' yra sujungta su jo likimu. O 
ir mums labai svarbu yra, kad 
ir šios pastarosios tautos gerai 
susipažintą su mūsą tėvyne. 
Toms tautoms rašoma dau- 

l.° | giausiai prancūziškai ir angliš- 
’ kai.

/ - * t

Kaip žinoma, Amerikoje, 
Philadelphijos mieste, kun. J. 
Kaulakis veda Lietuvią Infor
macijos Biurą, kuriame, be ve- 

Kuo toliau, tuo aršesnė da-1 dėjo, dar darbuojasi keturi na- 
rosi kova, tuo didesnią jai iš- riai ir leidžia anglą kalboje 
laidą . reikia. Tad remkime mėnesinę apžvalgą A Plea for kalboje knygą

v*

Tautos Fondą visomis savo iš- the Lithuanians. Europoje, 
gąlėmis. Šiandien prakilniau
sios mūsą aukos tai aukos į 

Į Tautos Fondą mūsą tautos lai- 
[ svės reikalams. Nuo mūsą vi
są sykiu ir nuo kiekvieno sky
rium priklauso laimėsim ar I nėti prancūziškoje kalboje lei- 

Į nelaimėsim pilnos laisvės savo | džiamą apžvalgą Pro-Lituania, 
tautai!..

Mūsą byla užvesta ir mūsą 
pačią aukomis gražiai jau pa
varyta. Pasaulis atkreipė ati
dą į mus. Mūsą laisvės prieaši 
laukia, ar mes toliau ištesėsi
me tą bylą varyti. Jei toliau | straipsnius ir žinias apie Lie- 
dar uoliau remsime Tautos 
Fondą, Lietuvos laisvė mūsą 
rankose.

darbuojasi toje srityje p. J. 
Gabrys, perkėlęs 1915 metais 
Informacijos Biurą iš Pary
žiaus į Lausanne’ą, Šveicari
joje. Tarp jo darbą reikia mi-

kuri pradėjo eiti Paryžiuje 
1915 m. ir vokišku apžvalgą 
Litauen, pradėjusią eiti 1916 
Friburge. Šis pastarasis laik
raštis dabar jau kaip ir nebei
na. Beto, p. Gabrys talpina

J. žvygas.

Visur 
kur tik sukasi Rusijos politi- 
kienai, visur susidaro ir vies- 

minėtoji

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GUOS VALDYBOS ADRESAI. 

WAUKEGAN, ill. -
PIRM. —A. Bakais, 

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

911 — 8-th St.
PBGT. RAST. — S. Gadeikis, 

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

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

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

N. Chicago, HL

Įtuvą dar savo redaguojamoje 
apžvalgoje Les AnnaJes dės 
Nationalites.

Tie visi leidiniai kaipo pe- 
rijoddniai rūpinasi daugiausiai 
atsakyti ant pavienią klausi
mą kokius dabartinis mūsą 
krašto* padėjimas iškelia. Sa- 
vaimi aišku, kad jie neduoda 
svetimtaučiams platesnio ar 
siauresnio supratimo apie vi
sumą mūsą tautos gyvenimo.

Tai spragai užkimšti aš iš
leidau pernai metą prancūziš
koje kalboje knygą La Litini
ame et la Guerre (Lietuva ir 
Karė), 206 puslapią, su 9 sky
rium nuo teksto paveikslais ir

pavojus, (ras VALDYBOS ADRESAI?

kad beraautaimem Į versti,'.niekuomet nebūtų ga-1 "7’2O
Draugystės box 191. .. ..

’ ri i- m j i - i • .|Vice-pirm. Rapalas Gažunuas 
nme net kebus Mhekvie- 25 Efs« St. Athol, Mass. 
nam tikrai myliniam Lietuvą w
JT jos pilną liuosybę aišku, ko- 2Q g Ma38
kia milžiniška kova laukia

««. -.-n. tuos>Tlsn8 pneSUS 387SoutkSt., Athol,Mass. ,
Rusiją agituoti valia, nes Ru-| išvaikyta. I Trečias Rait. — St. .Vidugiris,

Mūsą uždaviniai. 20 Pine St., Athol, Mass.
T2- i -i . -i- Karterius r—Petras Paščius,Kova be poilsio iki per-1 Atholr Mas8>

(Kasos globėjai:—- I
Antanas Andriliunas,

92 Tern St., Athol, Mass. 
jonas Stanis, 
„ Charles Pi., Athol, Mass.

sija dar tebėra Amerikos ne
va bendru.

Šiaip ar taip mūsą soeijalis-
tai tikros pilnos neprigulmy-įgaleil Vieni iš mūsą ėina-j. 
bes lietuvią tautai neieško ir me kariauti už visą tautą lais- 
jos nenori. Vieton pilnos lai- vę po vėliava Amerikos, kiti 
svės jie lietuviams gamina vėl, neatsilikdami nuo tą, ku- 
naują įau mūsą gadynės, bau-1 rie tai laisvei neša savo gyvy- 
džiavą po svetimu viešpatavi- bę, mobilizuokime namie, savo 
mu ar tai maskolio. ar tai kai- dvasios spėkas ir savo turtus, 
zerio. Socijalistams talkon) Nesiduokime patys šavę ap
eina visi. susdcijalisteję mūsą'gaudinėti kad ir glostomi tą 1 Wt • i • • « • « « « » . V. . , L , _

. rašiusieji L. Z. Banke Šerus,4 Haymarket Są., Borton, Mum. J t. v. šliuptarniai, kurie seka visą, kurie mūsą tautai yra
\ - • *

Aukokite į Tautos

*
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noe uždarbį) $5.00. Per krik
štynas pas K* Spiridaričių au
kavo Šios ypatos: K.Spirida- 
vičius $1.00; po 50c.i V. Kava- 

: liauskas, iį Kavaliauskienė, 
S. Jasionis, M, Janoniene, Ą* Truetranslation vlth the poet-

BoAton, Mąstf. on- May 31, 
191% as reąulred by the act of October 
$1917; . .

Releaaedby the Committe on 
publicinformation.

Serapinas ir J. Versiackas; A. 
Kruparičienė 25c. Viso $4.25.

.Pinigai perduoti T. F* 52 sk. 
ižd< K. StašaitieneL

Sekr. J/VerriadoM.
NEWARK, N. J.

SmtilkiniBĮioš^
r

NMiMMiMMNKMHMMMeMMNMM S® turėjo kitose dalyBė^mies-

liitt lietnvitĮ .1 .
k-.. 11. "J- ■ *1 PernaiChicagos •ocijalistai

l anį-ę-K-s ^^Gri^ra^tini,, Boriets tr „ v Išfemet

j ir-gi tverė sovietų, tik nežinia, 
[kaip jis bus vadinamas: ar 

LDS. 14-os kuopos sumany- [“troškinis” -ar “puodziūni- 
mo dėka, Newark’o Liet Kat | nis” o gal kartais ir “kraliki- 
Dr-jos sutvėrė centrų, kuriam Į nis.” 
vardas duota; “Nęyarko Liet. . Girdėjau, kad kai-kurios 
Rymo-Katalikų Dr-jų ir kuopų katalikiškos dr-jos renka^savo ., 
Centras. Oja visos katalikų atstovus į laisvamanių Tary- 
idėjinių organizacijų kuopos ir bų. Dr-jos apsižiūrėkite, nesi- 
paŠėlpines draugijos turi iš- duokite bedieviams pasižabo- 
rinkusios savo atstovus, kurie ti. 
dažnailaikb susirinkimus ir| Newarkeiškelįųtuzinųso- , . t .
svarsto abeliius lietuvių.tautos!eijalistų, tik vienas randonų Ir nešasi tasai triukšmo at- 
reikalus.' j“naktaizų” tenešioja. ATežL

Kaip teko girdėti, 'centras ,nia>" afefea raudOn^ 
jau. ir .savo konstituciją turi. MfeM “staija” pasmųar

Netvarko liet, katalikai ro- fefe* fe! p«fe fia" 
dos yra gana susipratę, nesi- vo cl.ci^įj .
duoda ten kokiems šariate- , Gngartis aną kartą vigą va- 
nams už nosies vedžioti, bet fe sušilęs, ieškojo ir sake, 
vieno susipratimo vis-gi dar fe p®8?" eJe negulima rasti 
trūksta, štai:- Newark’e ' kas |fe fe fefe
sekmadienis prie bažnyčios 

žiedelis išskleisti savo lapelius fe trys-keturi medikai, ar 
- e I loicvarnamoi nlairarTia riulino
taip ir vėl suvyto, ir tai ant 
visados. Pranas žaidėjo gausų 
4darbų ir karštų energijų tėvy-.. , -r,mėsnaudai, brt jamkitaipbu-fe ? E11fek °- Bayonnes, 
vo skirta. Paprastai mūsų jau-1 fefelr Afe ,? fe’ 
nikaičiai sėdėdami ant moks- fe laeldanu « 
lainės suolo pina svajonių vir- featu8 !r » „ fefe?8 
tinęs ir laukia progos savo vei- ne8ako- ,rods kad talp
kimui. Pranas, dar ir ant mo- rfe< Katalikams reiktų su- 
kslainės suolo sėdėdamas, tas slpfe neprašytus svečius 
jaunystės idėjas vykdtno gyve-fe fe^os fe prašalinti, 
aiman; jo idėjos nebuvo sva- kaip klau es ktdvl,l: 
joriės, bet realia tėvynės mei- Visiems žinomas Newarko 
lės įkūnijimas gyvenime. Pa- parapijonas, “geras” katali- 
žvelgkime į New-Yorko katali- kas ir Sandaros 19 kp. iždinin- 
kiškas organizacijas — P. Li- kas — M. Triuska išsiuntinėjo 
šauskas radosi kiekvienoje, savo kuopos nariams specija-l 
Lankydamas vietinę Katedros liai ;
Kolegijų, liuosas valandas kviesdamas ateiti mėnesines! 
nuo mokslo pašvęšdavo rieti-1 užsimokėti. Tuose laiškuose 
nių organizacijų gerovei. Mok- p. Truska verkia ir aimanuo- 
sleirių, L. Vyčių,’ Blaivininkų, ja kaip sena lietuviška bobelė. 
L. K. Sus-mo kuopose — visur Girdi Sandara tai ne religiška 
velionis užėmė aktyvę pusę, vi- organizacija, bet grynai tau- 
suomet buvo vienu valdybos tiška ir nėra bedieviška kaip 
nariu. Tas jo veikimas netruk- daugelis mano. Toliaus p. M. 
dė jo mokslo; P. Lisauskas bu- Truska verkia su ašaromis ir 
vo labai gabus jaunikaitis — visų tulžį'ant katalikų išlieja 
1914 metuose vienu iŠ pirmuti- sakydamas: “Katalikai kara- 
nių klasės mokinių užbaigė liais nori pasidaryti, • kad jie 
Katedros kolegijų. Ypatingai skleidžia reBgijinę neapykantų | 
jisai pasižymėjo šv. Juozapo tarp lietuvių ir tt ir tt.” Tur- 
seminarijoj, Dunvvood’e, N. Y. būt Sandara yra arti bankroto, 

|£ia jisai baigė filosofiją 1916 kad kviečiant narius mitingan 
m., gaudamas dailės bakalau- p. -Truskai ašaros bįra kaip ko- 

įro-laipsnį “eum marima lau- pūstų galvos. 
tfc-Prie progos negalima nepa-L. fe ¥p .feanū “tan- 

ėti jo literatiškų gabumų, fe ’ . visur ir visuomet meg- 
įti turėjo gražią plunksną, sta fe- fe j“ s“ fe,lr 
Idėja... jinai mdfižo. Jo ,siela 88%fefe. t*“?8 la‘ 

veikMų tilpo angliš- fe . Be‘ fefe.fe 
ie laikraščiuose,' taip-gi su kfe “ dfe fefe t* 
lietuviškuose, ypatingai fe fe» fefe aIJafe, 

.feaSSbuvo labai iškil- f. fefe fefe
-Ringai 21 dt gegužio. Šv. mi- fe"’ “***«•'

fcm. J. šeštokas; asistoje daly- Trfe !nes!“’ feare ko? 
vavo dijakonu kun. A. Bosset, feta? Par?fms fe; fe 

: Xa Salette Kolegijos direkto- fe “T*ls fe b,afe 
1 suorganizavo savo komitetus 
ir niekam nieko nesakę pradė
jo parašus rinktu Nors kata
likams nei vienam nei į galvų 
neatėjo, kad tai čia būtų koks 
neužsiganėdinimas ir kad to
kiame svarbiame darbe, reikė
tų savo partijų daboti. Tas 
būtų nieko, bet reikėtų susi
tarti ir pasidalinti distriktus 

| kur kam eiti. Bet mūsų tau
tiečiai to nežiūri, eina kuKkat- 
ram papuola ir nesako niekam 
kur kas vaikščioja. Katalikai 
išsidalinę visų miestrų į dis
triktus turi eiti antrų kartų į 
tas pačias grinčias kur jau 
tautininkai yra buvę.B*

Palei Vincent gatvės gyve
na 11 lietuviškų šeimynų. V. 
K. Puodžiūnas tūlus pakalbino 
rašytis. Tų žmonių būta su- 
pratlyvų, jie atsakė: “Nerei
kia mums tamstos, ateis tam 
tikri parašų rinkėjai ir mes 
pasirašysime.” Nabagas ne
teko simpatijos ir daugiau tur
būt nei nekalbino, kad iš 11 
šeimynų nei vienas nepasirašė. 
Palei Fleming avė. gyvena 13 
šeimynų, tai čia p. V. K; P. 2 
ypatas užrašė. Kitas parašų 
rinkėjas paskui P. eidamas, 
ant minėtų 2 gatvių surinko 89 
vardus. Tai-gi matome kolas 
tautininkų veikimas. Dar ne-| 
teko sužinoti kokias pasekmes 00.ir Justinas Bartaška (die-1 pasiimti į savo rankas.
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JjlANAS V. LlSATJBKAB.

fe ' /fetfefe
’ ’Gegužūs 28 d. New-York’e 
įnirę Pranas V, LiŠauskas. Ve
lionis buvo pla&iai žinomas 
•'Bnr Yoriko ^pieliiikėje ir visų 

fe^IĮmaą įęaip gerūš, darbštus 
jaunikaitis visa savo siela atsi- 
davęs tėvynės gerovei. Neste- 
bėtina, kad vietiniai lietuviai 
giliai atjaučia šį. smūgį. Išfe 
sų, kuomet prisiinename, kad 
^ebLonfe buvo čia girnas ir au
gęs, bet taip karštai mylįs sa
vo tautų, nenoroms išsiveržia 
iŠ velionio draugų krutinės: 
'“Tėvynaini, nepalik sųvo pra
dėto darbo! Dar tau peranks- 
ti skirtis su mumis. Jvykdink 
gyveniman savo prakilnias i- 
dejas?’

Gaila to vakar pražydusio 
žiedo, kuris tiek gero žadėjo) 
savo tautiečiams. Nespėjo tas I

Tins ir subdijakonu I. Capado- 
<5i, seminarijos draugas. Bu
vo atsilankęs didelis būrys Šv. 

k Juozapo seminarijos klerikų, 
kurie turėjo savo chorų. Vie
linis klebonas pasakė du pa-, 
mokslu -—'vienų bažnyčioje ir 
kitų ant kapų. Žmonių buvo 
susirinkę būriai atiduoti pa- 
.garbų savo. jaunam ir myli
mam veikėjui. Tiktai tas ga
lėjo atjausti tų pagarbų, ku
lių reiškė šios žmonių minios 

, lietuvių ir svetimtaučių; kuris 
•dalyvavo laidotuvėse ir matė 
Jšių žmonių išreikštus jaus
mus.

— Pranas Lisauskas paliko 
tarp mūsų gražų pavyzdį. Kas 
seks jo keliais, užsitarnaus pa- 
našius meilės ir pagarbos iš
reiškimus.

J. N.

XIET. VYČIŲ CONN. APS
KRIČIO vii Suvažia

vimas.
Liet. Vyčių Conn. Apskričio 

vn susivažiavimas įvyks 2 d. 
/birželio Bridgeport, Qt Tad- 
;gi visos Conn. kuopos malonė
kit siųsti atstovus į viršminė- 

J tų susivažiavimų, nes yra la
ibai daug svarbių dalykų-

Adelė Liutkūvičnitė, 
Ct apskr. rašt

•

do ir savo idealus ir apvertini- . 
mus atmeta; kad prie diueliasu 
prisirišimas, kuria p?ie univer* 
sitetų studentų pritUpo, via . 
dar branginamas tų’, kurie žmo
nių likimu vadovauja. Ar 
Zaber'o nuotikis ir-dej jo Rei- 
chstege ginčai išlaiikiniui pa
sauliui neparodė, kaip pas muš 
vertinama civilės teises ir Įais* 
ve, kuomet jos militariu pres
tižu' susikerta!*** Tiesiogi
niai kalbant, militarizmas yra 
žmonėms mokykla ir tolimes
niems politiniams tikslams in- 
rąnkis. Bet, prie militarės 
monarhijos patriarkiško apso- 
ĮiUtizmo, militarizmas išnaudo
ja politikų savo tikslus pastū
mėti ir gali sutverti apystovas, 
kurių paliuosuota nuo junke- 
rizmo demokratija nepakęs.

“Tai yra, kų mūsų priešai 
mano: tai yra, kų jie priversti 
manyti, kuomet jie mato, kad 
kapitalistinio industrializmo, 
socialistinių organizacijų ne
žiūrint, gyvieji, kaip Nietsche 
sakė, mirusiųjų valdomi tebėra. 
Vokietijos demokratizacija, ge
riausias mūsų priešų pastaty
tas karės tikslas, virs tikreny- 
oe.”

Tai yra Vokietijos nuodėmes 
išpažintis ir prie gailesio prisi
pažinimas, kaip tai padaro jos 
į Didžiųjų Britaniją ambasado
rius. Tas palieka jų be jokio 
pasitesinimo, išėmus vienų, ku
riuo Lichnowsky atsiprašinėja, 
kad ji yra dualistų kasta val
doma, kurie yra pasaulį kardu 
užvaldyti pasiryžę. Tas kar
das turi būti sutrupintas kai
zerio rankose, pirm negu pa
saulis galės su Vokietija sugy
venti. Lichnowsky, lygiai kaip 
Muhlon, tai pramato.

*■ • % V

Sužvangėjo, suskambėjo, 
kaip sukulto seno uzbono šu
kės, kaip kiauro būgno užki
męs balsas, kaip’.koks triuŠ- 
madarių- gyvulių neraguočių 
ainių mitingavimas.

balsys per plačiųjų Amerikų ir 
erzina geriems žmonėms ir 
taip nuvargintus jausmus ir 
dirksnius.

Ir pučia tų nelemtų triukš
mų kaip muilo burbulų risi so- 
eijalįstų leidžiami laikraščiai, 
rišos kaizeristų tčoyb’os, visos* 
cicilikueiams į terbų sulindu
sios mulkių draugijos, risi

Socijalistų gvoltas
- - * fHMM- -t f

o i

darbininkai beakite nuo kleri
kalų, , nes jie jus išnaudoja ir 
iŠ jūsų minta.

Kiek Čia tulžies, ŠineiŽto ir 
apgavingos vyliugystės įdėta. 
Ir tas viskas verčiama ant gal
vos lietuviams katalikams.

Gi iš tiesų yra visai priešin
gai. Socijalistai per visų ka
rės laikų savo intrigomis taipy 
elgėsi, kaip kaizeriui buvo pa
geidaujama, jie apgaudinėjo' 
darbininkus ir daugelis turėjo 
nukentėti už paklausymų soci
jalistų patarimų ir neužsire- 
gistravimų.

Jie priešinosi lietuvių vieny-

Anglija draugiška liepos
v mėn, 1914.

Kaip tik Austrijos didžku- 
nįgaikŠČio užmušimas įvyko,; 
“Anglijos presą iŠ pradžių bu
vo rami ir draugiška Austr-i 
iai>p princas Liekno wskis sa- 
to. Bet kuomet sužinota-apie 

Austrijos ultimatumų Serbijai, 
presą tai pasmerkė. “Visas 
; įasaulis, už Berlinų ir Vien
uos, pamate, kad tai reiškia 
taręir viso pasaulio karę, 
taip-gi. Anglų laivynas, kuris, 
jasitaikė, manevrus darė, ne- 
juvo demobilizuotas.” Brittų 
valdžia darbavosi, kad Serbi
jos atsakymų nuleidžiu pada-

I rius ir “Serbijos atsakymas su 
_______ J brittų pastangomis derinosi.” 

vo šlamštų "palaikymui čiulpia Į Sir Edward Grey tuomet pro-

<
, Iksas, bet kaikurie newarkie- 
’ šiai tvirtina, kad Grigaitis 
“riekt” yra kaip Marksas I.
. Kaikurie socijalistai, atsimi
nę gailisi “Kovos.” Kitos so- 
cijalistiškos gazietos, suko 
mus nelabai tepatenkina.

F. V—kis.

uiuo viu. ci> u^xjm»3| vioi * • a v
mulkių prieteliai, mulkintojų | bm, tautiškam susipratimui ir t

tuomi silpnino lietuviškojo 
veikimo galybę.

Jie savo pragyvenimui ir sa-

iš darbininko paskutinį pini- | pozicijų padarė apie tarpinin- 
gėlį, o patys iš to mūrus sta- karimų dėl dvejų punktų, dėl 
tosi, kapitalus kraujasi, lais- kurių Serbija nepilnai nuolaidi 
voje meilėje ir kitokiuose buvo. Princas Lichnowsky 
tiems panašiuose ištvirkimo rašo: ^P-as Cambon (už Pran- 
latakuose voliojasi. cuzijų), markizas Imperiali (už

Jie sudėjo visokio plauko I Italiją), ir aš turėjome susitik- 
bolševikams kelionei lėšas, ti, Sir Edward Grey pirminin- 
kad tie Lietuvų. parduotų kai- kaujant, ir būt lengvai galima 
zeriui, kad pabėgėlių-tremti- buvę išdirpti formulų debatuo- 
nių palaikymo ir švietimo į- jamiems punktams, kurie suki- 
staigoms sukonfiskuot kapita- Dėjosi^ apie imperatoriškų ir 
lūs ir tuomi šimtus lietuvių karališkų oficiozų kooperacija 
nuvaryti į kapus, į ligas, į iŠ- investigacijose, turėsiančių bu- 
taūtėjimo ir morališko nu- ti Belgrade. Gerų valių var- 
puolimo pelkes. tojant, viskas būt galima buvę

Jų pinigais nusiųsti bolševi- atlikti viename ar dvejuose po- 
kai mūsų tautoje gerbtiniau- sėdžiuose ir vien tik brittų pa
sius tėvynainius areština ir ga- siulijimo priėmimas butų in- 
labija baisiau, negu buvusio tempimų palengvinęs ir mūsų 
caro žandarai raudonsiūliai. su Anglija santikius dar toliau “ŽINYNO” REIKALAI.

Jie amerikonų tarpe apie būt pataisęs. Aš šį pienų rė- Perspėjame gerb. liet. Dva- 
mus • išdirbo tokių nuomonę, miau visa energija. Veltui, siškijų, kad pasiskubintu nusi- 
kad mes kaipo socijalistai, am- Man buvo pasakyta (Berlino), pirkti “Žinynų.” Jį labai 
žinai ištvirkę esame; negėisti- kad tai bus prieš Austrijos gar- perka svietiškieji, gi išleista 
ni gaivalai šioje šalyje. bę. Žinoma, visa kas buvo “Žinyno” nedaug egzemplio-

Jie įvairiausiais “praneši- grafui Borchtold’ui (Austrų rių, tad trumpu laiku- dvasiš- 
mais” ir “aiškinimais” per užfubežininų reikalų ministe- kiams “Žinyno” gali pritrūk- 
“Naujienas” ir kitus savo riui) reikalinga, tai.iš Berlino ti. 
šlamštus stengiasi taip 'daly- prasitarimas; jis būt diplomą- “Žinyno” Administracija,
sus nušviesti ir perstatyti kad tiniu triumfu pasitenkinęs ir 244 W. Broadway,
valdžia manytų, jog lietuviai Serbijos atsakymu pasiganėdi- So. Boston, Mass.
katalikai esu kaizerio, bernai, nęs Bet to prasitarimo iš | -—
o demokratizmo ir laisvės prie- Berlino nesulaukta. Priežin- n • *1 •• •
šai, o tuomi pačiu ir šios ša- gai, padaryta prielankus karei &1CSKOJ 1IH&1

-r-- • j .• • | spaudimas.. j je|gn norite surasti savųj gi-
UP° mūs^ atsakymo, Sir minos ar pažįstamus, prisiųsk 

visiems taip kaip Susuose bol- Edward prašė mus su propozi-1 paieškojima i “Darbitdnka.” 
oištiesul^?1’“":“-^ cijaifieiti. Mes aut karės my- Jeigu norite ką nors greitai 

. o-osiKnrs yra aeiimas nesutikimodvišakumos ir kacUies 8onev. d°kl° iSto ®t_saky1^0 parduoti, paskelbk “Darbinin- 
Buvo tarp lietuvių darbininkų di snlauktl įgalėjau (Iš Berli- ke.„ Visus savo reikalavimus

' 1 kenkimas tinkamam no>> kaiP kadl iš AustnJ°s Pu' tuojans paskeibk “Darbinin-
ueiuv.ų mass-uuimge umue-| apva:kščiojimo Ištikimybės Isiorganizavimui lietuvių Žga-fe? Č“f8padar?!amJžinrikanuc’- 
eiams” nepatiko, kad ne pagalĮnf^ ir tį„ rtDintis išrillkta | Lietuvai minos SU handls da, ant teritorijos ingijimo ____________

R-.i.liv.i sivarant. Teismgai Sir Ed- paieškojimus kainaIvičiusir V. Dzedulionis Ka-llieturių tautiškam snsiprati-Leikimo apyskaitas išdnodalward P^tebėjo, kad žalj gali- 

dangidel nekuriu pnezaseių mui darymas painiausių kliu- ta; toi nustatytas tai.
nebuvo suspėta paskirtame cių ir periskadų. sykles tų organizacijų seimuo-
laike apvaikščioti Darbininkų Atsiskleiskite bent kurį lie- se ^rt^tas, kuriam fondui 
Savaites, tai nutarta tam tiks- tuvių socijalistų leidžiamų Mgai yra aukaujami ir eik- 
lui 16 d. birželio surengti agi- šlamštų, o pamatysite koki te- voįamį 
tatyviškas šaunias prakalbas. | nai neapykanta skleidžiama į. . J .. , . , , ....
Prakalbas surengti išrinkta vienų prieš kitus, kaip tenai I B®t somjahstai ant katahkų 
i • •• tt t i • t I •* • T • • - • . . uz atskaitas saukia dėlto, kackomisija: V. Jakavicius ir Iz. išniekinami musų geriausi vei- .. , , .v, _ ! , .. i, - • • ___  . . . _ • ne patys dar neišdavė atskai-Kains. kejai-tevynaimai, musų tevy-H

Taip-gi tų pat vakaryų (geg. Į nės meilės jausmai, mūsų lie- ?? nuo rusų senosios ręvo u-
26 d.) C. D. salėje buvo eiciB- tuviškumas mūsų tikėjimas,H30? Ialk«’ k™. tlk.slul
kų spyciai. opyciavo Bago- musų tautiški papročiai, isiti- _ , ,
čius. Melavo ir šmeižė lfetu- kinimai ir troškimai ?e fe fe .ofe ’0S
vių veikėjus. Nors tas šlykš- ' O kas tų viską darot Mū-I.1^??! 1 , e ? sacl“
taburnis fanatizavo oieilikus, Į sų broliai lietuviai nutautėliai Į ?a va -13 . ^mo, J^gu Jau 
užtadi ir nesusipratę katalikai socijalistai, cicilikai, bedieviai *0^. .os J’3 senese nedingo, 
turėjo suprasti jo melagystę, ir kiti jiems panašūs tautos iš- *r.taip bnr. ** mes n®paS'- 
Todel tokiais melais nešiklį sigimėliai. . ■ suksime, o vrsnr pamatysime
dys katalikų. ‘ Kodėl jie taip , elgiasi? Wsocijahstai daro taip kaip

• Pastaruoju laiku vietos cici- Iš pavvdo, kad ne jie vado- .?s as' Pa? n^nsa, Pa s re- 
likai su laisvamaniais per sa-lvauja tam visam tėvynės mei- . , J .
vo šlamštus “AteitįSandarų” lės judėjimui, kad ne jie yra'^irt^’ 
ir “Keleivį” pradėjo visokias vadais, 
melagystes ir šmeižtus rašinė- Iš godumo ir iš puikybės, 
ti apie vietos klebonų kun. Pr. Jei negaliu vadovauti, tai I SV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
Juškaitį ir parapijoms. [griausiu ir ardysiu, toks jų y- VALDYBOS ADRESAI. 

Bet niekų jie vargšai nepa-fra obalsis, o tasai obalsis yra BARTFORD, CONN. 
darys, katalikai risi laikosi obalsiu visų niekšų. Pinu. — P. GelažiūtS,
vienybėj, sutikime ir kas-kart Šūkauja cicilikuciai kad kle- . 41 Capitol Avė. 
pradeda smarkiau veikti, o lai-1 rikalai Lietuvų pardavė kai- Vice-pirm. — M. BubenaitS, . 
svamaniams ir cicilikams visai zeriui, klerikalai darbininkus 57 Hudson St. 
bankrotas gręsia.. išnaudoja, klerikalai atskaitų Rašt. — H. Valavičiūtė,

I. F. K. neišduoda, klerikalai žmones
—-----;----- -  už nosių vadžioja, klerikalai '

NORWOOD, MASS. politikas varinėja, klerikalai Fin. Rašt. -
Aukos T. Fondui per 52 sky- nori valdyt visus ir visur, kle- 

| rių? Kastantas Akstinas $5.-1 rikalai nori visų vadovavimų Kas.
-- - - - “ .............- 1 - - , Eiti

laisvamaniai plakatus dalina 
ir tai ne vien vietiniai, bet su
važiuoja iŠ apielinkės, kaipo

ir apgavikų tarnai, visi darbi
ninkų apgavingj prieteliai ir 
užtarėjai, risi jų prakaito gė
rikai, jų kišenių tuštintojai, 
visi darbininkiškojo- luomo 
siurbuolės-dielės, visi cicilikų 
ponaičiai ir ponai, kurie savę 
proletarais vadinasi, o iš dar
bininkų nesusipratimo naudo
damiesi sau mūrus statosi ir 
kapitalus kraujasi.

Bet varo darbų sistematiš- 
kai patys net nei nesuprasda
mi, kad šoka palei pieno ir 
takto keletos darbininkų lietu
vių išnaudotojų ir baisiausių 
neprietelių. 

Žydas mūša, žydas rėkia, žy
do barzda liepsnoja...

, Socijalistai mulkino per tiek 
laiko lietuvius darbininkėlius 
ir apgaudinėjo visokiomis .gy
venime nepritaikomomis teori
jomis, o dabar sumanė biau- 
riausį triksų, nes stengiasi lie
tuvius darbininkus suorgani
zuoti jau ne tik prieš šventų 
mūsų tikėjimų, bet net ir 
prieš išgavimų Lietuvai lais
vės — pilnos neprigulmybės. 

Nori būtinai Lietuvų paves- 
| J. K. M.]ti Bušų nenuoramoms, anar-

-------------- chiškiems bolševikams, kad ir 
CAMBRIDGE, MASS. Lietuvoje tokią^ anarchijų, to- 

. Gegužio 26 d. tuojaus po su- kių betvarkę, tokį skurdų pa
mos buvo susirinkimas T. F. darius koksai Rusuose jau pa- 
35 skyriaus. Be kitų svarbių daryta, 
nutarimų, nutarta prisidėti Ir kad tų viskų atsiekus, or- 
prie apvaikščiojimo Ištikimy- ganižuojgma būk tai lietuvių Įį“nriešaF 
bes Dienos. Tam tikslui rū- liaudies tarybos ii* kitokie pai- ’ 
pintis tapo išrinkta komisija iš heliai, kurių tikriausį ir ga- 
dviejų ypatų: Z. Tamošiūno ir lotiną tikslą stengiamasi jmro-1 "įg
Iz. Kaino; dyt zemiskųjį rojų. <---- ------

Tuojaus buvo ir LDS. 8-os|kurs yra kėlimas nesutikimo)- - - - - - - - -
kuopos susirinkimas.
svarstoma kas-link surengimo|mo, kenkimas_ tinkamam^su-l^ofenėfeto'ki tamsūslr|sgs padarytamilžilūškapuotai-1ke;?; ’

’ ne‘» Už smulkius apskelbimus ir

N. Y. IR N. j. VALSTIJŲ L. 
VYČIŲ KUOPOMS PRA

NEŠIMAS. .
Pagal L. Vyčių apskričio'nu- 

tarimo ir pagal kuopose narių 
skaitliaus išdalinimo esančias 
skolas apskrityj, buvo pasiųs
tos bilos 11 balandžio sekan
čioms kuopoms: 41, 44, 49, 12 
ir. 29. Bet išskiriant * 41-mų, >>. * 115 * * F f 1k 7 |Vb— |. ** *

atspausdintus laiškus, kito,s meko dar neatsakė. Bi- 
los buvo pasiųstos sekančiai, 
kaip galint greitai išmokėkit 

! prisiųstas sumas. Bilų vardan 
p. J. M. Navicko ir J. K. Mi
liausko, 45 Grandį St., Brook
lyn, N. Y.

godone
r J. K. Miliauskas.

Žinoma čia kitaip išdalinti 
tie patys žodžiai, nes kopijos 
neturiu ir negaliu atsiminti 
kaip žodis įiodį buvo.

Su augšta pagarba

Dienos ir tuo rūpintis išrinkta rimui Lietuvai pilnos nepri- Rusuose 
komisija: B. .Jakutis, V. Juka- gulmybės ir laisvės taip-pat ir i

- . . - .Už vienų sykį.............. 50c.
ma prie valstybės privesti be « sykiu........75o.
teritorijų ingijimo; kad Busi- ” tris sykius $1.00
ja tai pastebės ir skaitys tai » §ešius sykius... .$1.75
pažeminimu, su kurio suside- pinigus siųskite iš kalno, 
rinti negalima. Vis stipryn “DARBININKAS,” . 
ir stipryn įspūdis augo, kad 242 W. Broadvay, 
mes į karę palinkę buvome. Ki- South Boston, Mass.
taip mūsų atsinešimas į klau- - •
simų, kuris mus tiesioginiai .,,a_ 
nelietė, nesupranatinu buvo. ANT PARDAVIMO vaistine 
Atkartotini prašymai ir aiškus! (aPtieka). Geroje lietuvių, 
p. Sazanovo užreiškimai, ve- Įenkų ir kitų tautų apgyvento-, 
liau tikrai nužeminta caro telė- Parduos pigiai,
grama. Sir Adward atkartotini Atsišaukita
pasįulijimai, Markizo San Gui- M. W. MADDEN • .
liano ir Bolatti persergėjimai, Re^straotas aptiekonus • 
mono spaudžianti nurodinėji- ™ Mnloury Str., 
mai — viskas perniek. Ber- Į Worcester, MasS.
linas nepalenkiamu paliko — • ~ '■
Serbija turi būt paskersta.”] Paieškau savo draugo Petro 

Karėbuvo paskelbta. “Taip Tamulevičiaus Vilniaus gub., 
pasibaigė mano misija Londo- Trakų pav., Marcinkonių kai- 
nan,” princas Lichnowsky sa- mo. Pirmiau gyveno So. Fra
ko. “Ji, kaip laivas susidau-.] mingham, Mass. Meldžiu atsi- 
žė, ne ant britto prigavysčių, 
bet ant mūsų pačių politikos 
klastų.” Ir apie vokiškas 
tradicijas, kurios tokių politi
kų galima padarė, jis užbaigia l 
“Ar tiesa buvo ne tų pusėje, 
Aurie permatė, kad vokiečių 
tauta buvo persisunkusi Treit-. 
sekė ir Bernardi dvasią, kuri 
karę kaipo tikslų garbina, vie- 
;oj kadi iš jos biaurėtis, kaipo 
jlogu dalyku? Jie sakė,- kad 

: ‘eudalis karžygį8 junkeris, 
karinga kasta, o ne civilė, vai-
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šaukti.
Pranas Gribauskas,

40 St. Jacob st Rochester, N. Y

42 Magnolia St 
Tek Charter 3466. .

— V. Smitkus,
23 Liberty St.

— F. PlikūnienS,
103 Bond St

MI Mmnm JDtataMn MOS M. 
Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Bml Su Pa< |
, Littuvii Uslutas ir Chirurgas.
Ofiao Valandą '

Nuo 9 rito Ud Spoplota 
Vakarai*, Kotrorge
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Vietinės žinios.
A

MOKYKLOS REIKALAIS.
. &tushnas*^arosi fdŠkesnirų. 
kadvietoslietuviaipageidau- 
ja vaikų mokyklos ne vien va- 
saraij' bet ąni visados. Kaip 
daugelis buvo girti, tai buvo 
sunku susišndkėti, bet dabar 
girtybe gal gaus galą, tai jau 

. ’ mes geresnės -progos nei nega
lim įaukti. Mokyklos So. Bos
tone*reik ant visados. Liet. 
Kat. Šv. Kazimiero Dr-stė pa- 

’ duod®, suntianymą, kad reiktų 
sutvert tam tikrą komitetą j| 
apšviestų ir sumaningų^ • žmo
nių, kurie pasišvęstų vien Lie- 

. tuvos ateities labui ir dėtų vi
sas pastangas, kad užlaikyti 

-> mokyklą. Rodos neatsieitų la
bai sunkiai, tik reik noro. Jei
gu mes Čia galėjom > išlaikyt 
bent kelis lietuviškus saliūnus 
ir olselius, tai šimtą sykių bus 
lengviaus užlaikyt mokyklą.

Kaip aprobuojama, tai So. 
Bostone užlaikymui lietuviškų 
saliūnų kožnai lietuviškai šei
mynai atsiėjo bent po $35.00 į 

. metus, o kad užlaikyt gerą mo- 
^kyklą dėl vaikų, neatsieitų 

daugiau kaip po $5.00, o gal 
būt gana po mažiau. Tai ma
tom, kad negalime kalbėti, būk 
mes neturim iš ko mokyt vai
kų. Kiti vėl sako, tegul mo
kina valstija. Ji ir mokina. 
Bet toje mokykloje nei tiky
bos, nei prigimtos kalbos, ne
išguldoma.

P. P. prot. rašt.

SLRKA. 21 kuopos susirin
kimas įvyks nedėlioj 2 d. bir- 

. želio tuojaus po sumos Šv. Pet
ro bažnytinėje salėje. ’ Malo
nėkite visi nariai ankščiau- su
sirinkti/nes svarbu bus išgirs
ti raportų delegatų, sugrįžu
sių iš Apskričio suvažiavimo. 
Turime dauginus svarbių da
lykų aptarti. Būtinai kviečia
me tfteiti tuos, kurių yra mo- 
kėsniai užvilkti, nes vėliau bus 
spenduojaini.

Ona - Pauiaičiukė, Rast.

(Reporterio pranešimai)
i

Gegužio 29 dienų, “Darbi
ninko” Redakcijų . aplankė 
“Garso” Redaktorius p. Leo
nardas Šimutis ir Tautos Fon
do Sekretorius p.. Kazys Pak
štas. Su vietos katalikii vei
kėjais turėjo pasitarimus apie 
daug svarbių dalykų.

Prie patrijotiškų, iškilmių 
liepos (July) 4 dienų išreiš
kimui Šios- šalies valdžiai lo- 
jališkumo ir ištikimybės So. 
Bostono lietuviai smarkiai ► _
pradedu -rengties. Draugijos 

* skiria delegatas, kurie netru
kus visit iškilmių tvarkymui ir 
vediniui sudarys komitetų. 
Bus tų dieną milžiniškos paro
dos gatvėmis ir kitokie ap- 
vaikščiojimai. Į laikinį komi
tetų išrinkta pirm: P. Petrau
skas, sekretoriais V. Jakštas 
ir VI. Paulauskas ir kiti.

Į kariuomenę pašaukta šio
mis. dienomis p. Matulevičius, 
daugelio katalikiškų draugijų 
narys ir veiklus vietos lietu
vis. Taip-gi išvažiavo Dėdei 
Šamui tarnauti p. S. Puta, biz- 
nieris. Tarpe pašauktųjų ka- 
riškon tarnyston randasi ir 
daugiau lietuvių.

& s *
So. Bostono Vyčiai gegužio 

30 dieną buvo nuvažiavę į 
AVorcester’io Vyčių surengtą 
gegužinę N. E. Fair Ground, 
Greendale. Labai linksmai ten 
laiką praleidę. Žmonių gegu
žinėj buvę daug.

Lietuvių Kareivių Globoji
mo Draugija, laike susirinkimų 
utarninke, gegužio 28 dienų šv. 
Petro parapijos svetainėje. 
Susirinkimų atidarė' naujas 
draugijos pirmininkas p. Jo
nas Galinis. Raportus išdavė 
įstatų tvarkymo komisija p. J; 

‘ E. Karosas ir lenu. F.. Juškai- 
tis.. Tolesniai draugijos lega
lizavimo reikalais rūpinties 
paskirta kun. Fr. Juškaitis ir 
p. Fr. Strakauskas.

Liet. Vyčių 17 kuopos 
rinkima's bus panedelyj,

susi- 
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Kum Juo^s DobuiinskMi D. L. K KEISTUČIO DM08 
.......... V BOSTON, MABtf.f < 

Bostono į vakarines valstijas ! VA1DTBO8 ABUBSiT. 
4:45 vai po pietą ffi- South
StatlOM. ’ VJOB-PmcPranu TuteiHV

8^'.

tetas jžvužiavmin suroti ir [ #v. Fetro ir Fovuo Dfc&ugija 147 w; ett st, 80. Boston, 
valgomųjų produktų rėika- Į gegužio 30 dieną Lietuvių sve-1 finansų rast. — st Noreika, 
lams sutvarkyti. j taurėje laike balių, Svečių bu- 1^ 3iIv6ršt., S;Bosfonr.Ma8a.

_ rvo apsčiai, olinksmumėlio ^alIeS}Fai,»
(JAMBRIDGE, MASS. gi netrūko. Visi patenkinti.

čilF’lS-kp/ bu? susirinkimas[' CAMBRIOGB.MAB8, -1 -PįP"®sutn*® - 
tuojau po. sumai. Baftnai tu- Dr-jos Nekalto Pras, 8v<S. P. ĮJ* 
ri Susirinkti Visi nariai nes Marijos bus STOrbęs meflesitis ^muu* ką. . antra neaSĄem 
svarstysime apie koncertą, susirinkimas birželio 5 dieną p0
Naują narią atsiveskit, • N P. P. gv& bažnytinėje salėj 164 Wnąv« St, Boston; Mm..

It-Įi ya».fait.kĮ« ie Prie ffindsor gatvės 7 va_l Malonžkite m ateiti it dangau 
.—,■—■ ... ;——-—. . ■ ■■ .-    j landę vakare. Kviečiame į §,[nauji narig bu savim atsivesti.

A ■ B A ■ ■Rki- ■ i susirinkimą-visas naress Mtl-■ ■ * i A * ■ ■ > g Bfr 1 ■ hiai ateiti, nes turime labaitrlj f* U Į\ I ■< I 1: W| svarbių daliklį aptarti Tai-gi■ Hfr fiafr ■ fr ■ ■ Bfr W. fr ■ kurioms rupi dr-jos reikalai ir
| fr frf fr | vUF fr tvarka, malonėkite ateiti i ir

' - ' _ . / | naujų narių atisvesti, nes Bus
proga priimti.

’žefio ^dien^ šv. Petro parapi-Į _ -------- 4
jos svetainėje. 7 vai. vakare kuopos laikytame susirinkime birželio 3 dieną išvažiuoja iš į 
visinariai meldžiami įpaskir- ^ ^y‘* t>^x— i •

tą susirinkti. Yra labai 
svarbių dalykų aptarti. *

gegužio 2§'dieną |v. Petro pa* 
rapijos svetainėje nutare bir
želio. 7 dieną- padaryti išvšŽin-i 
vimąį -Larmas. Išrinkta komi-[ 4

v

So. Bostono lietuviškų goei- 
jalistų organo pliurzineje labai 
neramu pasidarė, šoęijaliatiž- 
kos pliurzes Vyčių “barabans- 
!Čikų,r mjsigandę susirgo dm- 
gio4iga ir bliauna dabar ožio 
balsais.

Ramiam ir podoriam žmo
gui net- pavojinga pro Šalį tos 
įstaigos praeiti.

■ f-

’d.

Valdyba.Rengia L. D. S. 65 kuopa
Lietuvių pobažnytinėje Salėje I B^STONQ/SLIETtnnŲNpiRR 

—... — > ’. _ - -KUŠIU TREČIOSIOS LAI-Nedelioje, BirželioJune 2 d., 1918. ^mskolos

M _ ■RT TJT (Žiūr. ‘D.’ 51, 52, 53,' 56 num.)Nasnua, N. H.
Prasidės 2:30 vai. po pietų. g

P. Bernatavičius .,50.001 
Borisas .'...........50.00

B. Jakubauskas ... .50.00 
. .50.00 
. .50.00 
. .50.00 
..50.00 
. .50.00 : 
.. 50.00 
..50.00

Kalbės p. A. F. KNEIŽIS, “Darbininko” Administrato
rius.

Beto bus įvairių pamarginimų: dialogų, monologų, ei
lių. Žodžiu sakant, Nashua tokio programo nebuvo.

ĮŽANGA 10c. ir prie durių kiekvienas gaus knygutę ver
tės 10 centų DYKAI.

Vaikams 5c. ir už tuos pinigus prie durij ir-gi gaus kny
gutę vertės 5c. dykai. • •

Širdingai kviečiame visus.
L. D. S. 65 kuopos KOMISIJA.

JUOZO KOWALIAUSKO BANKAS — BRRDBAS 
LDETUV^r BANKAS. ’

Birželio mėnesyje atidaro Centr&lę ^Lietuvių Banką 
' Boston’e Mass. po Nr. 32—34 CSross Str.

LIETUVIŲ TROŠKIMAS TURĖTI SAVO 
ĮSTAIGĄ JAU PASIRODĖ. «

Ant pranešimo apie bankos inkorporavimą at- , 
siliepe visos lietuvių kolonijos reikalaudamo.s platės-

< m x k. - *•£ ■* ... * *...*■>>. rz _ _.

YY t 
:Y

fnij1 informaciją ir prasidėjo pardavinėjimas žėtę.
Bėgije mėnesio parduota 130 įšėriį imt sumos W.500. X.

,I, LIETUVnj BANKAS pinigus , priima on .eiieek X
X . -accaunt it už padėtos moka 4 nuošimčius. X

LIETU VU/ BANKAS perka ir parduoda kitę vai- X 
♦V : stybiij pinigus.X LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li-■ ,Z ' . . ~ *f 
T Y t f 
T t 
t 
f 
T t T T T t f 
f 
T f 
f v

•

berty Bonds. '
LIETUVIŲ BANKAS už dyką suteikia vietą; ąavą- 

me seife lietuvių visokiems dokumentams.
LIETUVIŲ BANKAS skolina pinigus ant lengvų 

išlygų.'
LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa

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

Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei
kia u^ dyką.

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

’ PAČIŲ LIETUVIŲ.

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

Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko * •
Prezidentas

BANKIERIUS J: KOWALLAUSKAS.
111 SALĖM STREET, ' BOSTON, MASS.

I

4 
y v* 
Y T T T T T T y 
T y y y y

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

. VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Zioba, 

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

20 Wlnfleld St, So. Boston, Masa 
I PROT. RAST. — Jonas Gllneckls, 

282 Silver Štr., So. Boston, Mass
III PROT. RAST. — Marijona Brikaite 

CarcTof Mrs. Rackard 
721 Huntingtori avę., 

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

l 230 Fifth St, So. Boston, Mass.
KASIERIUS — Andriejus Naudžiflnaa, 

! 16 WInfleld St., So. Boston, Mass.
MARŠALKA —- Jonas Urbonas, 

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

trečių nedėldienį kiekvieno mėne, 
šio- 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Gegužio 19' dienų. 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBOS ADRESAI. 
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ašmenskienė, 
339 Fourth St.

Juoz. Kukoraitis . .50.00 Vice pirm. — P. Giedraičiutė, | 
Kaz. Jankinavičius 50.00 
V. Baliunas...............50.00
Ona Romikaitė .... 50.00 
Vincas Kališius . .100.00/ 
Jonas Pauplis..........50.00 ____________
Juozapas Gedžis .. 50.00 Iždininkė — M. Mačiuliutė, ’ 
Gedzienė.................. 50.00
Stanisl. Gediskaitė 50.00 
Kazim. Norkūnas 50.00 
P. Lebikaitė ...........50.00

A.

tai pirmas daiktas, 
i nori žinoti

304) 
1305)
306)
307) F. Grendelis ...
308) Ig. Cibulskis ...
309) Zig. Lesčinskas .
310) M. Mickevičius.
311) N. Karsokas ...
312) J. Šeduikis .....
313) F. Adlis............
314) Z. Klapatauskas.... 50.00

I 315) Ig. Tarutis...............50.00
I 316) J. Antanavičius... .50.00 

Iii317) 
p18) 
L319) 
f320)
321)
322)

“Darbininko” knygyne galima gauti įvairių kny- II 
gų, laikraščių,, rožančių, škaplierių ir kitokių reli- (I j oje\ 
g-iškii daiktų. ^6)

-------------- ' 327)

Pranešimas
“Darbininko” spaustuvėje atlieka visokius spau

dos darbus ir už labai prieinamų kainų.

“Darbininko” krautuvėje užlaikome visokių ra
šomų daiktų, atviručių ir tt.

Kviečiaiųe aplankyti!
“DARBININKAS,”

242—244 W. Broadway, So. Boston, Mass.
«

(DYKAI PATRUKUSIEMS
F v- . • . ————

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao
Nereikalinga Visų Gyvenimų Nešiot Beverti Truss

Sis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
iiradėj* stebuklingos "visą dieną ir nokti” 
dirbančios metodos, kuri, bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnejusiij mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA, 

Pirmiems 8000 ken
čiančių. kurie atsi- 
Sauka pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
na* skaitlius Plapao. 
be užmokesnio, kad 
davus jiem, progų ge
rai iimėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite ui 

tų iimėgininui Pla
pao ne dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK
TRUSS

Taip, nebevartok jf.
E aavo paties patyri
mo jus tinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau Bukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatų, nes jis F 
periškadija kraujui V" 
Kuosai bėgiot, kodėl | 
tad jus turėtumėt jį 
derėt? štai yra ge
riausia keltas, kurį jus galite dykai iSmėgint

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
■pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpniptų muskulų gydantį įtaisų taip 
vadinamų Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientaia 
medikaies 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 padufikai- 
tę> yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss.negali padaryt;

Šimtai' jaunų ir senų žmonių padarė pri
slėgus prieS oficierius, kad PLAPAO-PĄDS 
iSgydo jų patrūkimus, tūli iž jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINE DIENOS-NAKTIES VEIKME

Pastebėtina ypatybė' PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpų 
alkų aplaikomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir dieną 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 ii stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams' 
nauja gyvybę ir stipruma, būkle jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestų užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelboa truss, bei kitų jam panelių.

; PLAPAO-PAD iaAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapėo-Pai! 

veikia, gali būt lengvai išrokuotas, patėmi- 
jsnt drauge einančių iliustracijų ir įkaitant 
sekanti iidėstymų.

> PLAPAO-PAD yra padaryt* « itforlos, Iš
sitempiamos materijos "E”, kurte yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir vlsUko smagu
mo j| dėvSL Jo vldurte yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduikaite "B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vlatos.

'•A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuria prįspaudžia sunykusius, nuailpnėjusius 
muskului, kad. juos sulaikius PUP Yil tolyn 
besMInklmo.

nmattias 
OKMNG

3UKK[BMX
THEH&

T05KUKltEK puoo-mo 
Patu nuvrjone 

4>rii s Bonumma 
TKPlMtOa* 
TumuTMua 
Numam

“B” yra atsakančiai nutaikinta paduSkai- 
tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Henriai 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neičsisvertų į lauko pusę. Pa- 
dugkaites yra rezervuaras, šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
tnedikalas. Kaip greit Sis medikalas esti kūne 

sušildytas, jis pasi- 
leidža ir iieina pro 
mažą skylutę, kuri'y- 
ra pažymėta su raide 
“G" ir yra suimtas 
•per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinua 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant Už
darymo skylučių.

“F” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies, iSrokuoiant. 
kad davus reikalingų 
stiprumų ir paramų 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink JTatai 
Mano Kaštais
Aš noriu- jums pri- 

rodyt pats savo Rai
tais, kad jus galite 
pergalėt savą patrū-

• • • kimų.
Kuomet silpni muskulai atgaus savo, stip

rumą ir tamprumų—
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi ūM* 

veržimai pranyksta—
Ir tas. baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 

energiją, stiprumą—
.Jr jus atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
i ano pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus Širdingai dėkavosite man 
us stiprų paraginimą priimt DABAR iį ste
buklingą Uždyką išmėginimą. • ~
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
‘ Pats apatiškai išmėgink jo. Vertę. Nesiųsk 
pinigų, ui Dykai Hmėginimą, Plapąo nieką 
jums _ nekaštuoja, atfart to, jis joms gali 
ęagrązint sveikatą, kuri daug vertesni, negu 
žibantis auksu. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite* kuponą šiandien ir 
gr|ztancia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs’ buvo 
apdovanotas auksiniu medalitinti Ryme ir ati 
diplomu Grand Prbc Paryžiuje, kuris bus 
.rankose kiekvieno- kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugą, pasakykite jam apie š| didelį pasiu-' 
lymą. .

■6,008 skaitytojų galės gaut š| išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.
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Milijonierius,
ir KONCERTAS.

j Rengia “GABIJA”
SUBAT0J, Birželio 1 d., 1918

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kampas E ir Silver Sts., 

South Boston, Mass.
Pradžia 8 vai. vakare.
‘ ‘ GABIJOS ’} artistai vai

dins Operetę, “LIETUVIŠ
KAS MILIJONIERIUS” — 
Muzika M. Petrausko ir kon
certą išpildys Konservatori
jos mokiniai. “Gabijos” cho
ras ir-gi sudainuos naujų dai
nų.

Kviečia “GABIJA.”

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

. Jfeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzino 

Į kablnSt ir gausi viena didelį ar- 
tistiSkal padarytą paveikslą visai, 
dovanai.

ĮĮ Taipgi norintis mokytis to ama- 
Ito gali atsiSaukti:

J. J. DRIZA,

500 So. St., PMtacfelpJUG, Pa.

| SĮMON F. PAUKTIS j
Į Attomev-at-law !

LIETUVIS ADVOKATAS 
t Pabaigęt mok&ląPentilvanijot , 
| aniveriatete.
i Ultiima varymu provų vitvotr. Į 
Į tetemuote. .
į 022 Land Title Buildlng, |
Į Broad & Cheitnut St i

• BILE FHONS: i
I Offiso — Spruce 2290. ,
| Namų — Tloga 4442 3. |

1212 W. BRIE AVH.
i PHTLAPĘLPHIA, PA.

n
I.’,/

;• i

h'

't

, 103 Sixth St.
Prot. Sekr. — M. MorkūniutS, 

12 Lark Št.
Fin. Sekr. — A. LukoševičiutS, 

377a Broačhvay,

46 Silver St. ’ .
Kasos globėjai: E. PlevokienS,

( M. Stukienė.
Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: —- M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė. ■ i

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

i
PIRMO KLESOS

DANTISTAS

Nedėliomlsll 
□no 10 vai. ryta 
Iki 4 vai. vakar*.

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją lidirbt* 
Mentholatum Co. Briei eisiąs 
gult ištepk veidą mosčia per kefr 
vakarus, o padarys veidą TYRŲ 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mu> 
tis išima plėtmus raudonus, jw<\ 
dus arba šlakus ir prašalina visv 
kius spuogus nuo veido. PinigB- 
gali siąsti ir stampomis. • ,

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

■ Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuo jame.

DR. W. T.REILL Y
4B9 Broadwiy,So. Boston,Mus.

PRIE DORCHESTER BT.1

Valandos 
. nuo 9 vai. ryt* 

iki 8 vaL vakare.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofisoadynos i Jo visokias ilgas

-1-3 P. M. 7-S P. M. Priskiria Akiniu*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 St. Louia, Md.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knygą apta Patrūkimus.

bardas

Adresas 
Grįžtanti krasa atneš dykai išmtg. Plapao

t- %

I F“

Kuomet žmogus serga
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?”
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisų (Dr. 

Kenealy, 673 Wąshington Str., tai rasi pą- 
sitikėtinų specialistų, kokio tau reikia, be 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozę; tai yra tikrai atrasti, 

.kur tau kenkia’. Jo ofisas aprūpintas mo- 
[ derniškais ir inoksHškais aparatais, todėl 

jei tau reikia išbandyti kraujų arba šlapu
mų, N-spindulių išekzaminavimų, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viskų turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymij ir su Tv v* v« « « <J • Ale xxeHv8iX2y •savo apsčiu apsipazinimu su visokiomis M. D. 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti klaidas.

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini
mas bus reikalingas uz prideramų gydymų. Nei vienas žmo
gus neprivalo lūkuriuoti ‘dėl stokos pinigų. Bile darbininkas 
gali gauti daktaro pagelbų 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 moderniškus aparatus^gydymui visokių li

gi} : statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozonų, ozonatorių, elektriką oseilatorių ir kitokius 
modemiškus įtaisymus.

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus: — 
phylaeogenų, bakterinę ir Vaksinų.

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

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

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

Kasdien.
Dr J. H. KENEALY

673 WASHINGTON ST.
Antro* durys nuo Gayety Tho atre, Boston, Mm*.

Netoli Boylston Street.

Draugijos
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Nedėliomis:
10 A. M. iki 2 P. M.
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Temykite!
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Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 

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

Naujos,organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskitė savo ženklų arba šarpų, o mes darbų atliksime 
pagal reikalavimų. . f .

M. A. NORKŪįlA^

226 High Street, Lawrėncė, Mass.

.Jp ”

AVA Y Cvr.-G ST.BO. BOSTON, 
TelNŽB.B,

* a

1

'/*

■ *~i *

■ - ■£

V ■fc

Dr. Paul J, Jakmauh 
(Jakimavičius) .

Priėmimo valandos: 
NuoZiklBpoptat.. Nuo7iki8vakar* 

jf lSOD 1JUOA

S /

Wv
V*

Tel.So.Bosion27Q
DR. JOHN MicDONNEU,VM. D. 

Galinta tasiialitfl ir littavhtto.
Ofiso valandos:
t"—Rjft lis iki 9 vai. 

t*opwtv 1 iki 3 
vakarais fHki 9

536 Broadvvay, So. Boston

4
V
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