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True translatlon flled with the post- 
maeter at Boston, Mass. on June 10. 
1918, as reąuired by the act of October 
U, 1017.

NAUJU KELIU PARY
ŽIAUS LINK.

Vokiečių armijos, Bavarijos 
sosto įpėdinio princo Ru- 
pprechto vedamos, pradėjo 
naują ofensyvą, kaip išrodo su 
tikslu pąimti Paryžių.

Ant 20 mylių fronto tarp 
Montdiider ir Noynn prieši
ninkas, kaip paprastai pabom- 
bardavęs labai smarkiai iš di
džiųjų ir mažųjų armotų ir pa
leidęs nuodingų gazų bombų 
pradėjo užpuolimus, bandyda
mas palenkti talkininkų liniją 
linkui St. Just šiauriniame 
sparne ir linkui geležinkelių 
mazgo Compiegne pietiniame 
gale. Tokiu būdu varosi abi
pusiai upės Oise ir varosi Pa
ryžiaus link iš pietų vakarų 
krašto.

Francūzų kariuomenės suti
ko antpuolius su paprastu nar- 

~~ Šūmū7^1JėtVokieŠ’anis 'pdvykb 
pasivaryti pirmyn du trečda
liu mylios nuo Montdįdier ir 
pustrečios mylios viduryje už
pultojo ironto ties Ressons- 
-sur-Matz. Nuo tos vietos iki 
Novon francūzai atsilaiko.

Jei vokiečiams ir toliau sek
tus varytis pirmyn naujame 
fronte, tai tuomi jie išklibintų 
visą talkininkų liniją nuo upės 
Oise iki upės Mamos. Talki
ninkams priseitų mestis atgal 
į vakarus tarp upių Oise ir 
Mamos. Tą reikėti] daryti to
dėl kad francūzų frontas būtų 
įsidavęs kyliu su smailgaliu 
prie Soissons.

Pranešama, jog talkininkų 
jėgos nebuvo užpultos iš nety
čių. Talkininkų vadai numa
nė, kur bus ofensyvas ir prie 
to rengėsi. Kai Vokietijos so
sto įpėdinis buvo priverstas 
apsistoti ant fronto Soissons. 
Mamos ir Reimso, tai vokie
čių karvedžiai turėjo pradėti 
užpuolimus naujoj vietoj to
liau į šiaurę. Tą numanyda
mi, talkininkai prisirengė 
silaikyti.
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PARYŽIUS PRISI
RENGĘS.

Paryžius, birž. 9. — Pary
žius pilnai priisrengęs prie to, 
ko nelaukia, kad atsitiks. Jis 
gatavas ir nebijo. Naujas sau
gumo komitetas, apimąs ir bu
vusias apgynimo organizaci
jas, padarė visus prisirengi
mus prieš vokiečių prisiartini
mą iki vietos nuo kurios jie 
galėtų pasekmingai bombar
duoti sostinę. Bet tas daro
ma dėl atsargumo, prie ko ver
čia išmintis ir ūpas dabartinės 
visuomenės.

po 8 dienų po jo paskelbimo.n

Rusijoj didinasi judėjimas 
talkininką -tikslij parėmimui. 
Prez. Wilsono išsireiškimas ir 
Anglijos prielankumas stipri
na tą judėjimą.Airijoj stojimas iš liuoso no

ro į kariuomenę nei kiek nesi- 
dino po pastarojo fieldmar- 
šalo French atsišaukimo.

Konstantinopolyje Turkijos 
sostinėj buvo gaisras. Be na
mų liko'50.000 žmonių. Popiežius išreiškė nepasiten

kinimą dėl vokiečių bombar
davimo Paryžiaus Dievo Kūno

Rimtesnieji Finlandijos so
cijalistai pradėjo perorganiza-

Airijos vice-karalius išleido 
proklemaciją, kurioj prašoma 
50.000 liuosnorių prieš spalių 
1 d.

Neiv Bedforod audėjai susi
taikė su kompanijomis. Algos 
pakelta ant 17 ir pusę nuoš., o 
reikalavo pakelti ant 20 nuoš. 
Tas palietė 35.000 audėjų.

Francijos karinė 
smarkiai užgynė pardavinėji- Tai Vatikanas paskelbė, jog 
mą bei vartojimą svaigalų apie tą manifestą sužinojo tik 
fronte.

* Airijos vyskupai yra išleidę 
i valdžia i manifestą prieš konskripciją. 

pardavinėji- Tai Vatikanas paskelbė,

JUOZO KOWALIAUSKO 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.

NE$K Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADĖK JUOS 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS 
DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO UŽ DY
KĄ.

JEIGU NORI Už JUOS GAUTI PINIGUS

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

už trečios $95.00.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuvių Banko prezidentas
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.Vengrijos sostinėj Budapeš- <

•. dienoj.Vimą finų socijalistų partijos, te yra t40.000 basų žmonių.
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Francijos akademija mora
lių ir politikinių mokslų nuta
rė priimti į savo narių skai
čių prez. Wilsoną, Belgijos 
kardinolą Mercier ir Italijos 
priimi erą Salandra.
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True translatlon flled wlth the post- 
master nt Boston, Mass. on June 10. 
1918, as reąuired by the act of October 
8, 1917.

KODĖL ČIA VĘIKIA 
SUBMARINAI.

Paryžius, birž. 7. — Čionai 
yra nuomonė ta, kad vokiečių 
nuplaukįmas į Amerikos pa
krantes nėra dideliu daiktu. 
Tas išrodo vokiečių nudavi- 
mas veikimo idant kuodau- 
giausia karės laivų sutraukti į 
Amerikos pakrantes. Tas ką 
vokiečių submarinai gali pa
daryti Amerikos pakrantėse y- 
ra mažmožiu, ką jie gali pada
ryti Europos pakrantėse. Il
gas submarinu užsilaikymas 
toli nuo bazės yra negalimu 
daiktu. Be to laivų plaukinė- 
jimas AmerikoB pakrantėj nė
ra toks tirštas, kaip Airijos 
pakrantėse.

Visi karinių dalykų žinovai 
sako, jog vokiečių submarinu 
kelionė per Atlantiką yra tik 
nuostabiu apsireiškimu, bet be 
jokios karines. Reikšmes ir be 
vertės, jei jie neprivers Wa- 
shingtono valdžią užlaikyti na
mie savo naujai pastatytus ka
rinius . laivus, kurie čia taip 
reikalingi lydėjimui transpor
tų gabenančių kariuomen 
reikmenas.

Bando pabaugyti.

Vienas jaunas oficieras 
taip pasakė: “Tie gudrūs 
kiečiai bando baimės įvaryti į 
to mažo seno miesto New 
Yorko gyventojus. Na, bet ne
bus pro šalį pastatyti karę prie 
Neiv Yorko slenksčio. Niekas 
neturi užtektinai vaidentuvės, 
kad įsivaizdinti karę pats jos 
nematęs.”

Ką tik Amerika daro, tai ta 
Europoj priima be murmėji
mo; bet visur išreiškiama vil
tis, jog neilgai truks iki tal
kininkai nutars pasiųsti savo 
kariuomenę į Siberiją prigel- 
bėti Rusijai prieš Vokiečių lin
dimą.

Galima daleisti ir pripažinti, 
jog vokiečių žengimas Pary
žiaus link sulaikytas, tečiaus 
to fronto sustiprinimui atga
bentoji armija negalėjo nenu
silpninti tų vietų, iš kurių pa
imta sustiprinimai Paryžiaus 
frontui. Vokiečiai gali suuos- 
tyti tas silpnąsias vietas ir jas 
užatakuoti nuo diametro savo 
rato, o tuo tarpu mūsiškiai y- 
ra aplinkui to rato. Nuo pat 
pradžių antpuolių svarbiau
sias daiktas buvo tai rezervuo
se. Jei mūsiškiai sudarys ga
lingesnę armiją už vokiečių, 
tai vokiečiai bus supliekti ir 
tik tokiu būdu vokiečiai tegali 
būt įveikti, nebent stebuklas 
įvyktų.

f

Amerikos nuosto
liai.

Trne translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Jane 10, 
1918, as requlred by the act of October 
0. 1917.
KIEK ŽUVO AMERIKONŲ.

Washington, birž. 9. — Pir
ma oficijalė Amerikos nuosto
lių karėje sutrauka šiandie pa
skelbta ir paduota 7.315. Žuvu
siųjų iki šiol mūšiuose 1.033, 
tarpe jų 291 žuvo ant jūrės. 
Nuo žaizdų mirė 310, nuo ligų 
mirė 1.192, nuo nelaimingų at
sitikimų ir kitokių priežasčių 
žuvo 392; mūšiuose sužeista 
4.046, nelaisvėn pateko ir ųežU 
nia kur dingo 342.

Šiandie pirmu kartu karės 
departamentas paskelbė regu- 
lerę savaitinę sutrauką nuosto
lių.

UŽDERĖJIMAI BUS GERI.
Valdžios pranešimai skelbia, 

jog šių metų užderėjimai būsią 
geri. Javų laukai visose vals
tijose išrodo gerai. Kviečių ti
kimasi nepaprasto užderejimo. 
Tikimasi, jog bus prikulta a- 
pie bilijoną bušelių. Rugiai ir 
kiti javai ir-gi gerai išrodo.

- ura* 1

ŠALČIAI VIDURINĖJ 
EUROPOJ. _ 

jįmteraam, birž. 7. — Neti
kėtai užėjo šaltas oras viduri
nėj Europoj ir Vokietijoj, Ho- 
landijoj ir Skandinavijoj. A- 
pie tai žinios atėjo iš daug vie
tų. Kaikur snigo, krito ledai 
ir nkatinės šalnos pridarė blė- 
dies javams, vaisiams ir bul
vėms.

EX-K AR ALIUS ŠNIPŲ 
VADAS.

Paryžius, birž. 9. —t Specia- 
lis korespondentas laikraščio 
Matin praneša indomių žinių 
iš Šveicarijos apie tai kaip bu- 
vusis Graikijos karalius ir jo 
pasekėjai vedė suokalbius. Mi
nėtas korespondentas visą da
lyką tyrinėjo.

Konstantinas, jo žmona So
fija ir jų pasekėjų išviso 54 as-, 
menys, tarpe jų keletas princų 
pereitą rugsėjo mėnesį apsigy
veno keletoj hotelių Doldere 
ant kalno apaugusio medžiais 
ties Zuericho ežeru.

EX-CARO BRANGENYBĖS 
AMERIKE.

Suv. Valstijų federalę val
džia užgrobė Neyr Yorke vaul- 
tą, kuri mlsisamdė moteris, 
pasisakius esanti Amerikos ar
mijos vieno leitenanto pati. 
Vaulte rasta brangmenų už 
$350.000. Spėjama, jog tai da
lis Rusijos ex-caro vainiko pa
puošalų, kontrabanda atgaben
tų į Ameriką.- '

Tame sąryšyje suareštuota 
Montefiore Kahn ir Vladimir 
Jogelson. Jie intarti dalyva
vime toje kontrobandoje.

y.-.': - : -r-

Pasitiki tik sa- 
vįmi.
/f ■

NEREIKALAUJA SVE
TIMŲ PAGELBOS.

Amsterdaių, birž. 8. — Nau
jas Vokietijoj Reichstago prez. 
Fehrenbach Šiandie gavo ap
lodismentų, (kuomet jis prisi
minė,- jog tųlkininkų paskuti
nė viltis tai amerikonai. Sa
kė jis: 1

“Kaip išrodo, tai mes arti
namės didžiausio karės įsisiū
bavimo. Clepienceau pripažįs
ta, jog padėjimas baisiai rim
tas, bet turįs vieną viltį — a- 
merikonuose: Mes ir mūsų 
draugės nesitiki pagelbos iš 
svetimų žem|ų, bet su pagel- 
ba Visuaūgšęiausiojo, pasiti
kime nepergalima vokiečių ar
mijos stiprybe ir nesulaužoma 
vokiečių taupos ištverme.”

Ex-caro se’suo Olga atvyko 
Šveicarijon. 'Tas padaryti jai 
pasisekė iš vidurinės Rusijos 
per Petrogradą, per Švediją ir 
per Vokietiją

NEIŠDIRBINĘS KORSETŲ.
Korsetų išdirbimui nemažai 

reikia plieno, o to metalo da
bar labai rejkia karės reika
lams. Tai lįadi sutaupyti plie- 
n* .Suv, V^a.vgl^ia keti; 
na uždrausti korsetų įšdirbi- 
mą.

Ukrainoj prasidėjo degtinės 
darymas. Taksomis ant tų 
svaigalų valdžia turės ineigų 
400.000.000 rublių ant metų.

Iš Stockholmo pranešama, 
jog Finlandijoj agitacija už 
monarchiją smarkiai vedama: 
Princas Oscar, penktasis kai
zerio sūnus, peršamas už ka
ralių.

London, birž.' 7.—‘ ‘ Eveųing 
News” skelbia, jog provizijo- 
nalė Rusijos valdžia atsiuntus 
talkininkams per vieną oficie- 
rą prašymą, kad talkininkai 
įsikištų Rusijon. Prašymas at
siųstas vardu generolų Alek- 
siejevo, Kaledino ir Kornilo- 
vo. Sako, jog bolševikai esą 
inagis Vokietijos.

Francijos prez. Poincare nu
skyrė komitetą, kurs rūpinsis 
apgynimui Paryžiaus. Komi
teto pirm, nuskirtas gen. Du- 
bail, kurs dabar yra milita- 
riu gubernatorium Paryžiaus.

S. Valstijų valdžia šaukia 
24.674 vyrų lavinimui įvai
riuose amatuose. Bus imami 
tie vyrai, kurie turi pradinį 
apšvietimą ir kurie sulyg įsta
tymų turi stoti armijon.

i _

Keturi tapo užmušti, o šeši 
sužeisti; kuomet anglų aero
planas bombardavo Vokietijos 
miestą Korlsruhe.

Vokietijos Reichstago pir
mininkų išrinktas Fehrenbach. 
Jis yra katalikas.

Vokietijos laikraščiai^ labai 
džiaugsmingai krykštauja, kai 
gavo žinias apie submarinu 
veikimą Amerikos pakraš
čiuose. •

Vokietijoj sudaryta Luden- 
dorffo fondas, iš kurio bus šel
piami sužeistieji kareiviai. 
Kaizeris į tą fondą aukavo 
50.000 markių.

Philadelphijoj policija sua
reštavo socijalistų kalbėtoją 

Vokiečiai Finlandijoj stato John Beed, kurs gatvėje uo
du geležinkeliu. Abi geiežin- rėjo prakalbą laikyti, 
kelių linijos vedamos šiauri- ra atstovu-Rusijos bolševikų, 
nėj Finlandijoj. ’ ------

UŽSALDĖ JŪRĘ.

Wachington, D. C. birž. 8 d. 
Šį vakarą maisto administra
torius apreiškė, jog šią savai
tę palei Atlantiko pakrantę su 
vokiečių nuskandintais laivais 
nuėjo jūrės dugnan 24.000.000 
svaru cukraus, kurs buv^ ga
benamas iš Kubos.

Todėl cukraus dabar pri
truks, reikės pabūti be cukraus 
arba po mažiau vartoti dėl to 
nuotikio. Spėjama, jog dėlto 
nukentės lengvaus gėrimų iš
dirbėjai.

Suv. Valstijų maisto admi
nistratorius ketina važiuoti 
Anglijon pasitarti apie maisto 
reikalus.

Mancheter, N. H. birž. 8. — 
Amoskeag, Stark ir Elliott 
dirbtuvių darbininkams nuo 
birželio 17 pakeliama algos. 
Ten dirba 20.000 darbininkų. 
Išpildomi valdžios užsakymai.

Suv. Valstijų ambasadorius 
Francis birž. 4 d; lankėsi Pet
rograde. Po bolševikų valdžios 
persikraustimo Maskvon jis 
apsibuvo laikinai Vologdoj. 
Petrograde patyrė, jog ten be
galinė maisto stoka.

• 5

tuuc ūminiu ouvrzka. pildyti pareigas armijoje ir rUilUH-Lva w*uuj»ubj **-
Bo^ita^j^dži^sadė&ųz.

vesti priverstiną kareiviavi
mą, Pildomasis komitetas 
paliepė karės komisarijatui 
•laike savaitės išdirbti pieną 
priverstino kareiviavimo.

SAULĖS UŽTEMIMAS.
Pereitą subatą po pietų bu

vo saulės užtemimas. Prasi
dėjo Portlande, Ore. 2:45 vai. 
po pietų. Centralinėse vals
tijose buvo pilnas užtemimas. 
Į kaikurius miestus, kur matė
si pilnas užtemimas buvo su
važiavę. astronomai daryti ty
rinėjimų. Buvo daug suva
žiavę į Denverį, Colo. Bet čia 
ant nelaimės dangus buvo de- 
besiuotas ir gero tėmijimo ne
buvo. Tik protarpiais nuo 
užtemusios saulės buvo nuslin- 
kę debesiai.

Kai užėjo pilnas užtemimas, 
tai pasidarė visiškai tamsu, 
automobiliai turėjo užsidegti 
lempas. Astronomai pasakė, 
jog tą, ką Čia patyrė yra nedi
delės svarbos.

Kituose tėmijimo punktuose 
buvo geriau. Taipgi buvo 
bandoma saulės užtemimą ant 
jud-omųjų paveikslų nutraukti 
ir gal būt teatruose bus rodo
ma.

. ,wi >
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NUTEISTOJI SOČIJALISTĖ 
GIMUS LIETUVOJ.

Nesenai Kansas valstijos 
teismas nuteisė ant 10 metų 
kalėjiman Rose Pastor Sto- 
kes’ienę. Ji yra žinoma New 
Yorko milijonierio Stokes’o 
žmona.

Nutęstoji moteris yra soci- 
jalistė. Ji yra žydė. Gimė 
Suvalkų gub., Augustavo 
mieste. Atkeliavusi Ameri- 
rikon dirbo dirbtuvėse ir pasi
sekė ištekėti už milijonieriaus. 
Tasai milijonierius užsiiminė
jo labdaringais darbais ir yra 
socijalistiški] pažvalgų. .

Ji nuteista kalėjiman 
smerkimą valdžios. Ji 
išsitarus:

“Aš-nesu už valdžią. . . Jo
kia valdžia, kuri stovi už lo- 
bininkus, negalį taip-gi būti 
už žmonės, ir aš stovių už žmo
nes, o valdžia už lobinmkus.”

Teismas išrado, kad tame 
pasakyme trys punktai, kurie 
dabar kenkia valdžiai. Būtent 
1) savo pasakojimu ji iš liuo
so noro ir sužiniai bando su
kelti nepaklusnybę, neištiki
mybę, maištą ir atsisakymą 

ir
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SUJUDINO VISĄ NAUJĄJĄ 
ANCĮIilJĄ.

Apie metai laiko atgal Laur- 
rence’o lietuviai savo klebono ■ 
kun. P. .Vrrmausko dėka susi
laukė uolaus veikėjo, gabaus 
chorvedžio, vaigonininko pono 
Antano Grigoraičio. Uoliai 
pradėjo veikti larpc vietos lie
tuvių ir pasekmingai lavino 
chorą, kuis tuoj ‘mč- ižiugm-^ 
ti vietos lietuvius bažnyčioje 
irdinksminli savo dainomis sa
lėj-

P-nas A. Grigoraitis neapa- 
rubežiavo veikimu tik tarpe 
vietos lietuvių, bet dirbo, kad 
sujungus spėkas apielinfcės lie
tuvių. Pradėjo veikti išvien 
su Haverhillio, Lowellio ir ga
lop Cambridge’io lietuvių cho
rai. To vaisiai buvo du milži
nišku koncertu — Lawrence 
birželio 2 d. ir Cambridge bir
želio 9M.

Lawrence koncertas’ buvo 
miesto salėj ir žmonių tiek pri
sirinko, kiek niekuomet tame 
mieste nebuvo susirinkę. Kaip 
vietos angliškas laikraštis pa
minėjo, . tai buvo virš L00D 
žmonių.

Koncertas taip-gi buvo pui
kiai išpildytas. Dainos buvo 
parinktos grynai tautiškos, vi-
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mui armijos, 3) daro ir skel
bia klaidingus pasakymus su 
noru pakenkti pasekmingam 
kariniam veikimui armijos ir 
laivyno.. Visais trimis punk
tais ji kalta ir už kiekvieną tu
rėtų sėdėti po 10, išviso 30; 
bet nuteista tik ant 10 metų.

PARSIDUODA PIGIAI.

Speadwell Touring Car (au
tomobilius) 7 pasangerių 6 si- 
linderių 1917 ni. modelio C\

Pats pradedąs, elektrikiniai 
žiburiai, žodžiu sakant viskas 
sulig naujausio įtaisymo. Re- 
guleriška kaina $4.000.00.

Savininkas pašauktas į ka
rei vi ją ir tuojaus turi būt par
duotas. Parsiduos už $600.00.

Taip-gi parsiduoda BUČER- 
NĖ ir GROSERNĖ. Biznis ge
rai išdirbta. Apgyventa lietu
viais ir lenkais. Tavoro ver
tės yra už $1500.00. Parsiduos 
už $800.00. Priežastis parda
vimo, savininkas turi apleisti 
miestą.

Norintieji pirkti pigiai atsi
šaukite prie

A. J. KUPSTIS,
395 Broadway,

So. Boston, Mąss.
Room 1.

kiekvienas lietuvis atjaučia.
Be chorų dainavimų buvo ir 

solių. Ddinavo žinomoji dai
nininkė p-lė Raipaite iš Mon- 
tello ir vietine solistė p-lė Kri- 
viutė.

Cambridge nemažesnis buvo 
pasisekimas. Didžioji Iiistitu.- 
te salė buvo veik pilna. Nie
kuomet nieko panašaus Cam
bridge nėra buvę, kaip pereitą 
savaitę. Be dalyvavusių jėgų 
Lawrence čia dar buvo pje 
Šaltėniutė iš Worcester’io, ži
nomoji solistė.

Gražų įspūdį darė Haver- 
hillio choras, pono Ainoriaus 
vedamas. Veik visas susideda 
iš čia augusio jaunimo ir kai 
užtraukė ‘‘Tėvynę,” ‘Oi tu jie- 
va” ir tt., tai miela buvo klau
syti.

Lawrence’o choras p-no Gri
goraičio vedamas gavo trenks
mus aplodismentų.

Šitas šaunus darbas tik pra
sidėjo. Bus vis labiau vienija
mos jėgos Naujosios Anglijos 
ir ateinantį sezoną tos sujung
tos jėgos uolaus ir gabaus p. 
A. Grigoraičio vedamos rengs 
koncertų koncertus įvairiose 
Naujosios Anglijos kolonijcsii.

Tegyvuoja Naujosios Angli- . 
jos lietuvių dainininkai 1

Tegyvuoja p. Grigoraitis!
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KOKIS SURĖDYMAS GE
RIAUSIAS.

. Mes Amerikos lietuviai ant 
savo kailio esame patyrę įvai
rių valdžių. IŠ pradžių paty
rėme caro valdžios malonę, 
paskui daugeliui iš mus teko, 
pabuvoti Vokietijoj, Anglijoj, 

. Kanadoj ir galop Suvienytose 
Valstijose. Apie kitų įvairių 
šalių surėdymus esame girdė
ję arba skaitę. Todėl mes 
lietuviai eęame gerokai susipa
žinę su įvairiomis šalimis ir 
jų surėdymais.

Kaip visi žmogaus darbai 
nėra tobuli, taip ir surėdymai 
nėra tobuli. Bet vis-gi vieno
se 'šalyse surėdymas geresnis, 
kitose blogesnis.

Dabar mes galime užsiduoti 
klausimą: kokioje šalyje yra 
tinkamiausios darbininkams 
gyvenimo sąlygos.

Gal būt kiekvienas-šių eilu
čių skaitytojas pasakys, jog 
tokia šalis yra Suvienytos Val
stijos. Ir tai bus teisinga 
nuomonė. Rankpelniui dar
bininkui augščiausios algos 
mokama šioje šalyje. Penn- 
sylvanijos geras mainieris per 
metus uždirba apie $5.QOO. 
O Vokietijoj generolai po tiek 
negauna. Socijalės sąlygos 
kitose šalyse gali būti tūlais 

• žvilgsniais geresnės, bet uždar- 
. biai šioje šalyje yra augščiausi.

Kąd Amerikoje patogios 
darbininko sąlygos aiškiausia 
parodo tas, jog šion šalin kuo- 
didžiausia plaukė darbininkai 
iš visų šalių. Juk jie šion ša
lin buvo jnasinami vien uždar
biais. Geri uždarbiai Suvie
nytose Valstijose buvo aksti
nu įvairių šaliij darbininkams 
keliauti čia pagerinti savo bū
vį. Prieš karę buvo atviras 
kelias darbininkams į Afriką, 
Australiją. Bet kas keliavo į 
tas Šalis? Visai mažai kas, 
nors ten žemes neišmieruojami 
plotai, gamtos turtai neapskai- 
tomi.

Darbininkams patogiausios 
sąlygos ten, kur pramonė la
biausia išsiplatinus, kur kapi
talizmas augščiausia iškilęs.

Nuo socijalisti] esame girdė
ję baisiausius keiksmus prieš 
kapitalizmą, prieš šį surėdy
mą. Sakė jie, kad reikia šį 
surėdymą iš pamatų sugriauti 
ir pastatyti naują, socijalistiš- 
ką, darbininkams išganingą.

Dabar tie darbininkų prie
deliai — socijalistai išgriovė 
seną Rusijos surėdymą iŠ pa
matų ir sutvėrė savo socijalis- 
tišką, sovietų, surėdymą. Jei 
jau ten įsteigta darbininkiška 
valdžia, tai beabejonės reikia 
spėti, kad darbininkams tai- 
■kė geriausias sąlygas. Todėl 
turėtų būti taip, kad į" tą šalį 
kreiptų akis viso pasaulio dar
bininkai ir keliauti) Rusijon 
bent taip, kaip kad keliavo 
darbininkai iš įvarių šalių A- 
merikon. Bet iš teisybės *kas 
iš darbininkų norėtų keliauti 
Rusijon ? Daugelis bevelytų 
keliauti į patį pragaro dugną, 
U ne socijalistiškon Rusijon. 
Tik Kapsukams, Pruseikoms 
ir tolygiems yra rojus Rusijoj. 
Kitiems ji yra pragaro kati
lu.

Tai-gi ir prieiname prie tei
singo apvertinimo surėdymų. 
Pamatome, jog socijalistų kei- 
kittriiasis kapitalistiškas surė
dymas yrą geriausias, . kokis 
tik žinomas, o socijalistiškas

surėdymas yra paškudniau- 
sias, kokis tik pasaulėje bu
vo.

Kaip augščiau minėta visi} 
šalių surėdymai netobuli ir 
kapitalistiškas surėdymas turi 
ydų. Bet ydas ir ’nedateklius 
prašalinimui nereikia griauti 
iš pamatų, o po biskį tobulin
ai. Šio surėdymo blogybes 
vieną po kitai reikia šalinti, o 
ne griauti iš pamatų viską, 
kad naują pastatyti, kaip Ru
sijos bepročiai kadi darė ir 
kaip kitų šalių jiems lygūs 
draugai nori daryti.

ITALIJOS LAIKRAŠČIAI 
APIE LIETUVIUS.

“Corriere d’Italia” bal; 26, 
rašė apie Brastos taikę, ir Lie
tuvos reikalus. Paduoda žinią, 
jog iš taikos sutarties lietuviai 
nepatenkinti, nes nuo Lietu
vos atskelta keletą lietuvišką 
apskričių. Beto rašo, jog Vil
niaus Taryba stovi už visišką 
Lietuvos neprigulmybę. Tas 
pat laikraštis skelbia, jog Sak
sonijos sosto įpėdinis, buvęs 
Berline ir ten taręsis apie Lie
tuvos reikalus. Jisai sakė, būk 
Saksonija geidžia personalūs 
unijos su Lietuva. Vėl tas pat 
laikraštis praneša, jog Berline 
susidaręs komitetas grąžini
mui lietuvių nelaisvių į Lietu
vą. Tuo reikalu pasirūpinęs 
“Lituanijos” pirm. Steponai
tis.

PRANEŠIMAS.
. LDS. Naujosios Anglijos Ap
skričio suvažiavimas bus 23 d. 
birželio pirmą valandą po pie
tų Lietuvių Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje, St. James str., 
Norwood, Mass.

Visos LDS. kuopos, prigu
linčios prie šio apskričio, mel
džiamos prisiųsti savo atsto
vus su gerais įnešimais dėl la
bo mūsų organizacijos.

Kuopų atstovai privalo atsi
vežti paliudijimus nuo savo 
kuopų su parašais viršaičių. 
Kuopos neišgalinčios prisiųsti 
atstovų, lai savo įnešimus siun
čia šiuo antrašu: V. Kudirka, 
37 Franklin st., Norwood, 
Mass.

A. čiginskas, pirm.

JAU GALIMA GAUTI 
GRAŽŲ LEIDINĮ 

“Ž I N Y N A S.”
Jį išleido Amerikos Lietuvių 

Kunigų Sąjunga. Leidinis la
bai turiningas. Apart visokios 
rūšies rimtų; naudingų ir įdo
mių straipsnių, parašytų ga
besniųjų mūsų rašytojų “Žiny
nas” duoda daug gražios me- 
degos lietuvių istorijai Ameri
koje. Labai įvairus informa
cijos skyrius. “Žinynas*’ yra 
naudinga knyga ne vien dva
siškiems, bet ir šiaip jau^ žmo
nėms. “Žinynas” apima apie 
300 puslapių smuulkios spau
das; Kaina $1.75. “Žinyno” 
išleista egzempliorių nedau- 
giausia. Meldžiame ypač ku
nigus pasiskubinti su užsaky
mais. Agentams nuleidžiama 
40 nuoš. Su “Žinyno” reika
lais kreipties reikia šiuo adre
su: •

ŽINYNAS,”
242 W. Broadway,

So. Boston,, Ma^s.; 
Brighton, Mass.

. Tautos ir valstyliės'ribos ne-. 
visuometsupuolakrūvon.Mat, 
kasdieninio gyvenimo reikalai, 
istorijos pervartos blaško žmo
nes po įvairius kraštus ir ver
čia juos kilnoti^ i£vietoaį ate
itą. *' -

gylant tautų kultūrai dau
ginasi žmonių reikalai irtaūtų 
santykiai darosi gyvesnį. Per 
tatai — vienos tautos/tai yra, 
kilmes ir kalbos žmones gauna 
maišytis su kitataučiais ir ne
retai jų tarpąn įsiskverbia, ar
ba jų gyvenamuose pakraš
čiuose prisišlieja.

Dabar retai kame berasi 
valstybę sudarytą iš vienos ku
rios tautos. Dažniausiai val
stybėse gyvena įvairių tautų, 
susispietusių aplink kurį nors 
centrą, su kuriuo jas riša ben
dri reikalai. Taip antai Švei
carijoje kuopuikiausiąi sugy
vena trys tautos: vokiečiai, 
prancūzai, italai;. Belgijoje — 
dvi tauti: flamandai ir valonai 
(prancūzai); Suomijoje suo
miai ir švedai; Šiaurės Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse gy
vena dar daugiau įvairių tau
tų: anglai, airiai, vokiečiai, 
prancūzai, ispanai — susispie
tę vienon sąjungon. Gi čia
buvių (senesnių atėjūnų) tau
tų tarpe yra įsimaišusių dau
gybė vėlesniųjų atėjūnų: lie
tuvių, lenkų, žydų, italų, ne
grų ir 1.1.

Visos tos tautos savo tarpe 
sugyvena ramiai ir apie tauti
nes rietenas anose šalyse be
veik negirdėti. Kodiel gi taip 
yra? Gi dėlto, kad tenai tau
tinių reikalų niekas nevaržo ir 
neskriaudžia; jų nuolat ginti 
nėra reikalo, nes jie yra apsau
goti tam tikrais įstatais ir pa
čių tautų organizacijomis.

Kasgi įvairias tautas riša 
vienon valstybėn ir padeda 
joms sutartinai darbuotis? Gi 
tikrai suprasti bendrieji šalies 
reikalai, kurios nurodo visiems 
gyventojams bendra tėvynės, 
tariant, savo, krašto meilė. 
Kame bendrų reikalų suprati
mas yra aiškesnis ir šalies mei
lė stipresnė, tenai tvirtesnė es
ti ir gyventojų vienybė, šalies 
bei valstybės gyvenimas spar
čiau tenai plėtojasi ir tarpsta.

Vis dėlto ne kiekvienas tau
tų kratinys ir ne bet kokios są
lygos gali sudaryti gyvą vals
tybinį organizmą. Nei Make
donija, gulinti ant pat tautų 
tako, nei senobės totorių “Di
džioji Orda,” užgulusi Euro
pos rytų tautas, nei totorių 
Ordos vieton iškilusi “Didžio
ji Rusija” nesugebėjo sudary
ti pastovių valstybių. Mat, 
toms visoms tautų minioms 
trūko kultūros branduolio bei 
centro, pilno gaivinančių ir 
krūvon traukiančių jėgų; joms 
trūko dvasios pajėgų ir orga
nizacijos vadovybės.. .

Valstybės branduolį papras
tai sudaro viena pamatinė tau
ta, kurios užvis daugiau esti 
kurioje šalyje ir kuri daugiau 
turi kultūrinių pajėgų bei tur
tų. Taip antai Šveicarijoje 
vokiečių yra Y0 nuošimtis, 
Suomijoje suomių 86 nuoš. Bel
gijoje flamandų 60 nuoš. Jung
tinėse Šiaurės Amerikos Vals
tybėse užvis daugiausia yra 
“jankių” (atėjūnų iš Angli
jos).,

Aplink pamatiniosios tautos 
branduolį esti susispietusios 
kitų tautų mažumos, turinčios 
su pamatine ' tauta vienodų 
ekonominių ir politikinių rei
kalų ir gyvenančios toje pat 
šalyje. Jeigu tik tautinių 
mažumų teisės yra teisingai 
nustatytos ir tosios mažumos 
nesigriauna viršum pamatinės 
tautos ir neardo valstybės 
branduolio — tuokart mišri 
valstybė gyvuoja ir'plėtojasi 
neblogiau uz vientautes vals
tybes.

Suomijoje tebėra 13 nuoš. 
švedų, priklausančių prie švie
sesniųjų ir turtingesniųjų, ša
lies gyventojų. Jie tebekal
ba šyeįišįm, tjiiji savas mo
kyklas', draūgįįą^ spaudą, ta
čiau Suomijos švedai nė many-

ti nemano skirtis nuo* Suomi
jos ari»ą. trukdį ^ųondų tau* 
tiųės kultūros plėtojimąsi bei 
nepriklausomos Suomijos vals
tybes steigimą.

Suomijos švedai nerašė me- 
morijalų nei ąpie Sųomi jos Hėi 
apie jos pakraščių prijungimą 
prie* Švedijos, bet padėdavo 
suomiams ginti šalies liuosybę 
nuo rusų biurokratijos sauva
lės ir dabar išvien su Suomiais 
gina jaunutę Suomijos respub
liką nuo laukinių bolševikų "už
puolimų. Suomijos švedams 
didesnis išrokaviinas yra eiti 
išvien su suomiais, nes su jais 
čiabuviai švedai daug daugiau 
turi reikalų, negu su savo vien
taučiais Švedijoje.

Taip tatai tautinių mažumų 
klausimas nėra perdaug sun
ku išrišti, jeigu tik dauguma 
neskriaudžia mažumų, mažu
mos gi nesigriauna viršum 
daugumos, visi gi šalies gyven
tojai pirmon vieton stato — ne 
vien partijų beį kalbų, bet ben
drus šalies reikalus ir visi iš
vien darbuojasi savo šalies ir 
bendros tėvynės gerovei.

Jeigu dabar pažvelgsime į 
Lietuvos vidaus reikalus, tai 
pamatysime, kad ir joje tauti
niai santykiai nėra taip keblus, 
kaip tai rodos kaikuriems, Lie
tuvos atgijimo priešams. Lie
tuva visai nėra kokia nors 
Makedonija (tautų mišinys), 
kaip tai skelbia Vilniaus len- 
kai-endekai, bet aiškią lietu
višką fizionomiją (išvaizdą), 
nes ten, kur lietuvių nuo senų 
senovės gyventa, t. y. dabar
ties Kauno, Vilniaus, Suvalkų 
ir išdalies Gardino gubernijo
se, tenai ir dabar jų yra žymi 
dauguma —. 70—60 nuošimtis.

Tiesa, Lietuvos rytų pakraš
čiai yra bent- kiek sugudėję, 
pietų gi aplenkėję, bet kalbų 
skirtumas neužstoja kelio anų 
pakraščių, gyventojams prie 
platesnių santikių su Lietuvos 
šalimi ir lietuvių tauta. Aš
menos, Lydos, Vileikos apskri
čiai turi daugiausiai reikalų 
su Vilniaus miestu, o ne Su 
Minsku ar Mogilevu, nors gal 
Vilniaus gubernijos gyventojų 
dalies kalba trauktų juos į ry
tus, prie gudų. Vilniaus gi 
miestas su visa- savo apylinke 
turi šimtus pirkliškų, ūkiškų 
ir visuomeniškų reikalų su 
Kaunu ir Lietuva, o ne su Var
šuva ir Lenkija. Ne Lenki
jos, bet Lietuvos duona minta 
Vilniaus miestas; statosi tro
bas, šildos ir varo medžių pra
monę ne Lenkijos, bet Lietu
vos miškais. Vilniaus mieste 
darbuojasi lietuviai darbinin
kai iš aplinkinių Lietuvos ap
skričių: Vilniaus, Švenčionių, 
Trakų, Ukmergės, Zarasų, Pa
nevėžio. Vilnius yra Lietu
vos gelžkelių mazgas, jisai y- 
ra Lietuvos kultūrinis, admi- 
nistracijinis, strateginis cent
ras. Todėl ir dabartinė vo
kiečių kariškoji valdžia pasi
rinko sau galutinai Vilnių Lie
tuvos administracijos centru, 
prijungusi prie jo dar Gardino 
gubernijos dalį.

Matyt, visų Lietuvos kraštų, 
lutent — Kauno, Vilniaus, Su
valkų ir Gardino .reikalai yra 
susipynę vienon krūvon, kad 
net senoji caro valdžia Lietu
vos general - gubernatorijos 
centru buvo pasiskyrus ne 
Varšuvą, ne Minkską bei Mo- 
gilevą, bet Vilnių ir čia visų 
lengviausiai yra pasiekiamas 
Lietuvos vidus. -

Išrėžti Vilnius su jo apylin
ke iš Lietuvos būtų vis viena, 
kas išlupti viena akią iš kak
tos. Leidus sau vieną akį iš
lupti mes kaip matai nebtek- 
tumem ir antros — Kauno, nes 
ir pačiam Kaune ir jo apylin
kėse, ypatingai Vilniaus lim 
kui, esama lietuvių, kalbančių 
lenkiškai bei gudiškai. Neb- 
tekus gi Vilniaus ir Kauno, 
Lietuva nebeturėtų jokių diT 
dėsnių centrų. Tuokart gi 
lietuvių tauta, kuriai niekas 
negina tautinio apsisprendimo" 
ir plėtojimąsi "teisių, liktų be/ 
jėge.

Menkas ifeiaį^im iriefia- 
■kianauda 'būtą lietuviams iš
gavus Jlk ^Įiųosoš, tąutos^ 
vardą, jeigu jos gyvybei truk
tų .ir \ ekonominių
sąlygų. Tokias' sąlygas ką 
tik yra gavus Ukrainos jaunu
čiuke respublika, jų ieško Len
kiją,negu kitąip galėtų išsi- 
veršti ir Lietuvą*"

Palaikyti tautos kultūrai 
reikia savystoviai vesti šalies 
ūkis, reikia, įgyti kuodaugiau- 
šiai savos žemės, įtaisyti fabri
kai/įsigaminti jų dirbiniams 
medžiaga ir naudingai maini- 
kauti po savo šalies'vidų ir po 
užsienį. Tam gi visam reikia 
centrų — sandelių viduje ir 
vartų —r uostų į užsienį.

Taigi, visai teisingai nutarė 
pernykšte Lietuvių Konferen
cija Vilniuje, kad būsimon Lie
tuvos valstybėn turi įeiti pačių 
lietuvių apginti kraštai su kai 
kuriais ekonominiais papil
dais, vadinas su tais pakraš
čiais, kurių gyventojai, nors 
kalba nebelietuviškai, bet visi 
kiti jų reikalai yra susimezgę 
su Lietuva. Kitataučių bei 
kitakalbių Lietuvos gyventojų 
teisės bus apsaugotos tam tik
rais įstatais, kaip tai buvo se
novės Lietuvos Didžioje Kuni
gaikštijoje.

O kai dėl lietuvių’ kultūri
nės galės ir jos politikinės są
monės, tai apie tatai abejoti 
nąra ko. Jeigu lietuviai su
gebėjo pirm 400 metų pasiga
minti sau savųjų įstatų rinki
nį, vadinamąjį “Lietuvos Sta
tutą” ir juo tvarkėsi' savo pla
čioje valstybėj^ nuo Baltijos 
jurų iki Juodųjų; jeigu lietu
vių kunigaikščiai sugebėdavo 
gudriai tvarkyti ir valdyti sve
timas lenkų ir rusų žemes, tai 
ir dabarties lietuviai neblogiau 
sugebės šeimininkauti savoje 
šalelėje.

Kad tik lietuviams būtu su
teikta gale paleist savo dva
sios pajėgas, kurių tiek daug 
pasirodė betūno lietuvių krūti
nėse, dangstomose ligi* šiol 
vargšų belaisvių rudine.

D. Dumbrė.
(“Tėvynės Sargas”)

L. D. S. CENTRO VALDYBA.
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REDAKCIjdS ATSAKYMAI.
Ten buvusiam, Newark, N. 

, J. — Tamsta nepądavei mums 
tikro savo vardo-pavardės ir 
adreso. Be to nededame laik- 
raštin.

B. Valavičiūtei,—Hartford, 
Ct.—Pranešimas pervėlai atė
jo ir nesuspėjome laiku indėti. 
Sekančiu kartu teikis anksčiau 
atsiųsti.

• *1

P. S. — Tamstos atsiųstame 
laišlyė' iš Rusijos niūkė .nebūto' 
ypatingo, ‘ nedeširie. ''' ■ * ’' ‘1 •

t . • >
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PROTOKOLAS

LD. 8/ Apskričio įsteigiamojo 
susirinkimo, Cleveland. Ohio 

1 d. birželio, 1918.

• L Susirinkimą atidarė užma- 
nytbjas apskričio Andr. Kul
bickas. narys 51 kp. iš Cleve- 
land, Ohio 3 vai. po pietų M. 
Paulaucko svetainėje, 2452 St. 
Clair str. su .malda po vadovys
te dvasiško vadovo kun. F. Ke
mėšio.

2. Pradėjus sesijas išrinkta 
valdyba iš šių ypatų:
Andr. Kulbickas pirm, iš Ole- 

velandi, Ohio.
Ant. Vaitkus pagelb. iš Day- 

ton, Ohio.
Kazim. Stupinkevičia 1-ju 

rašt. iŠ Youngston, Ohio,
Petr. Pocius 2-ju raštininku 

iš Akron, Ohio.
Į mandatų komisiją: K. Stu

pinkevičia ir Ant. Zeledonis.
3. Peržiūrėti rezoliucijas 

vienbalsiai išrinkta dvas. va
dovas kun. F. Kemėšis.

4. Po peržiūrėjimo lisų dele
gatų mandatų, pasirodė kad 
prisiuntė savo ingaliotinius 
šios LDS. kuopos:

51 kp. iš Cleveland, Ohio: A. 
S. Kulbickas, K. Staupas, A. 
Kanoverskis, M. J. Šimonis, 
A. Želedonis, J. Januška, S. 
Pasaveckas.

64 kp. iš Akron, Ohio: Petr. 
Pocius.

66 kp. iš Youngston, Ohio: 
K. Stupinkevičia ir Vincas Ža
lis.

69 kp. iš Dayton, Ohio: Ant. 
Vaitkus.

Dvas. Vadovas iš Chicago, 
UI. kun. F. Kemėšis.

Kuopų įnešimai.
51 kuopa ineša, kad kiekvie

na kuopa turi mokėti įstojimo 
į apskritį po $1.00 iš kuopos iž
do ir po 10 centų nuo kiekvie
no nario kartą ant metų. Pa
likta kuopų apsvarstymui.

51, 69, 66 ir 64 kuopos pa
geidauja :

a) . Kad kiekviena kuopa lai 
parengia kokią nors pramogė
lę dėl apskričio naudas, t. y. 
padidinimo apskričio įzdo.

b) . Turėt apskričio organi
zatorių, kuris reikale bus siun
čiamas dėl organizavimo nau
jų kuopų ir sustiprinimo nusil- 
pnėjusių su atlyginimu kelio
nės lėšų. Jei būtų nedateklius 
iš organizavimo kuopų, apmo
kės apskričio iždas. Tokiu or
ganizatorium išrinkta Andr. 
Kulbickas.

5. Susivažiavimas pageidau
ja:

a) . Lai kiekviena kuopa iš
renka savo organizatorių ir ko
respondentą.

b) . Lai įsitaiso savo knygy
nėlius. kad būt galima apsi- 
mainyt knygomis su kitomis 
kuopomis.

c) . Lai kiekviena kuopa ap- 
sidieda mėnesinėmis mokesti- 
mis į Tautos Fondą:

d) . Lai kiekviena kuopa į- 
sisteigia “Darbininkų Biurą,” 
kuris nurodys arba pasistoros 
parūpint darbą pribuvusiam iš 
kito miesto LDS. nariui.

e) . Liet. Darbininkų Kalen- 
’dorius turi būti daugiau pa
švęstas darbininkų reikalams, 
kaip tai: Įvairių žinių apie 
darbą, pramonę, amatų moky
klas, žemdirbystės pramonę, 
vertęlgystę, vedimą gaspado- 
rystės ir kiti tam panašūs pa
mokinimai, kas tik lytisi dar
bininko klesos.

g). Tos kuopos, kurios yra 
prasilavinę teatrų lošime, pa
remtų silpnesne^ kuopas.

i). Lai kuopos įsisteigia 
Darbininkų Lavinimosi Kuo
peles, kurios užsiimtų vesti pa
sitarimus ir diskusijas, kaip 
darbo sąlygose taip ir politiko
je. .

6. Apskričio susivažiavimus 
vienbalsiai nutartą laikyt 2 
kartu ant metų. 1918 m. suva
žiavimą nutarta laikyt Akron, 
Ohio lapkričio mėn., kuriame 
bus apkalbėta'apie sekantį su- 
^sirifaltbną it jd yiėtą. lp'11''J 
'Y.''Į Apskričio

, Pjr^miinkū ,&^tupinke^
<

'Pagelb. — J. Januška. - 
Ml Šimonis 7 

Ižd. — Ant. Vaitkus.
/ Aukos surinktos laike seri
jų dėl apskričio iždo;, Dvas. va
dovas kun. F. Kemėšis $2.0Q; 
po $1.00: K. Stupinkevičia, A. 
Kulbickas, J. Januška/ P. Po
cius, K, Staupas, J. Kanovers- 
kis ir Adolf. Kanoverskis; po 
50c.: M. J. Šimonis, Ant. Vait
kus, K Žilinskis ir Ant. Zele
donis.

Gauta pasveikinimai su lin
kėjimais per laiškus: nuo L. 
D. S. iš Chicago, IIL Apskričio 
per M. Mažeiką; nuo LDS. iš 
Akron, -Ohio per M. Tuluba; 
St. Bedo College iš Peru. UI.

Telegramai su pasveinimais 
ir linkėjimais: Nuo kun. M. Ci
bulskio iš Dayton. Ohio ir nuo 
p. S. Rudzevičiaus iš Akron, O.

Už visus virš minėtus pas
veikinimus ir linkėjimus suva
žiavimas ištarė širdingą , ačiū 
ir pagerbė sveikintojus atsisto
jimu ir ąplpdismentais.

Paskutiniai žodžiai dvas. va
dovo kun. F. Kemėšio buvo: 
Linkėdamas LDS. kogeriau- 
sios laimės ir pasisekimo dar-'- 
bininkiško luomo reikaluose, 
turiu pripažinti, sakė jis, kad 
daugelis iš jūsų nors nepasie
kėte augštų mokslų, o vienok 
nuveikėte prakilnų ir pagirti
ną darbą. Matyt, kad lietuvių 
tauta ir jos sūnūs yra su aug- 
štais idealais ir prakilnioje 
dvasioje dėl savo tautos ir tė
vynės. Ir kad lietuviai darbi
ninkai ateityje suloš svarbią 
rolę tautiškai demokratiškoje 
dvasioje savo tėvynėje Lietu
voje.

Su šiuomi baigėsi sesijos, at
kalbant maldą.

Suvažiavimo vedėjai: 
Andrius Kulbickas, pirm. 
Kaz. Stupinkevičia, rašt.

t

Perdėjo.

“Naujienų” 129 Nr. rašo, 
kad p. Bielskis iš Washingto- 
no, “ visus sočijalistus savo lie- . 
žuvelių varto dievynes eiles 
augštyn kojomis.”

Žingeidu būtų žinoti ar čia 
“Naujienos” kartais neperdė- 
jo— melagystės.

Bet-gi neišdrįso.

Vienas lietuviškųjų socija
listų dienraštis rašo: “Labai 
didelis Amerikos lietuvių skai
čius yra visiški bemoksliai; tie 
žmonės turi būt išmokyti; ir 
niekas tuo nepasirūpins, kaip 
tik patys lietuviai.” O juk bu
vo visai, lengva parašyti, kad 
— socijalistai — bet turbūt 
drąsos pritrūko!

Tai bent drąsa.

“Laisvė” praneša, kad C. A. 
Herman socijalistams Roches- 
ter, N. Y. skaičiusi referatą, 
kaip socijalistai turį darbuotis, 
kadi laikui atėjus ir jie taip 
galėtų atsižymėti bolševikizmo 
ypatybėmis kaip kad rusų bol
ševikai daro.

Tai bent tehoras!
u — *

Binghamton, N. Y. kaip pra
neša “Naujienos” esąs Auš
ros Choras, kurs neturi moky
tojo ir nedainuoja, bet pusme
tiniame mitinge choro valdybą 
renka. Gal bijosi, kad choro 
valdyba per metus valdvietčse 
tupėdama nepagadytų balso.

; ■ ' ■ .........................Į.-

“ŽINYNO” REIKALAI.
Perspėjame gerb. liet. Dva

siškių, kadi pasiskubintu nusi
pirkti “Žinyną,” Jį labai 
perka svietiškieji, gi išleista 
“Žinyno” nedaug egzemplio
rių, tad trumpu laiku dvasiš
kiams “Žinyno” gali pritruk
ti.

“Žinyno” Administracija.
M t* W i* * \ '
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Koreep

. LAWRE^CE,MASS/
29 < gegužy Ica^ą syetąįnč; 

buvo laisvamanių prakalbos 
VeMju prakalbų buvo K. Nor
kus. Jis paaiškino kokiam 
tikslui yra surengta' tos pra
kalbos, paaiškino kad. būsiąs 
protestas prieš pardavikus 
Lietuvos. Pirmas kalbėtojas

War savings Stamp 
issued by the 
United Statės 

Goverment.

Geriausias taupymo
Patartina lietuviams pirkti, 

ženkleliai arba “THRIPT 
STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
GEGUŽIO mėnesyje parsiduo
da po $4.16. x

Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKO JE, “DARBININ

KO” administracijos' ofisę ir 
pas kitus agentu. ’1 ? u ?f | '

t n:vuži msri
. ; i ’

a b

į.
J»

r - i

MONTELLO,. MASS.
P. Kazmieiab čtesnulis, Tąu-

• tos Tarybos Sekretorius, laike 
^ia prakalbą 4 d. gegužio Tau
tos Fondo reikalais/ Nors 
neperseniai tuom pačiu reika
lu buvo Čia kalbėjęs ir p. K. 
Pakštas, bet žmonių prisirinko 
pilna svetaine ir visi’ atydžiai 
ir ramiai klausėsi, kaip svečias 
iškalbingais žodžiais išparodė, 
kokią didelę svarbą turi Tau-

• tos Taryba ir kaip jinai pasek
mingai atstovauja Lietuvių 
reikalus Washingtone. Ypač 
žiais pastaraisiai laikais Lie
tuvių stovis labai- pagerėjo A- 
merikiečių- akyse, o tai vis pa- 
sidėkojant Tautos Tarybos 
veikimui. Kalbėtojas taip-pat 
priparOdė, kad laisvamaniai, 
pasiremdami ant neaiškių iš 
vokiškų šaltinių pasemtų in
formacijų, bereikalingai šmei
žia vyskupą Karevičių ir išne
ša prieš jį protestus. Tiem 
šmeižtams ir protestams^Ame- 
rikos valdžia netiki, nes ji ge
rai žino, kokios aplinkybės ir 
su kokia prievarta vokiečiai 
paskelbė taip vadinamą Lietu
vos neprigulmybę. Tie lasvą- 
manių protestai, vieton užken
kti Lietuviams katalikams, už
kenkė patiems laisvamaniams, 
nes į juoš - Amerikos valdžia 
žiūri kaipo į nepageidaujamus 
ramybės ardytojus.

Apart gerb. svečio dar trum
piai kalbėjo vietos klebonas, 

< kun. K. Urbanavičius apie ka
ro taupinimo ženklus (W. S. 
Stamps). Prie pagražinimo 
vakaro prisidėjo šv. Roko pa
rapijos choras, kurs vadovau
jant jaunam p. Rapolui Juškai 
sudainavo porą patrijotiškų 
■dainų. P-lė M. Raipaitė su
dainavo solo ir prie pabaigos 
tapo pastatyta slabai pasek
mingai trumpas sceniškas vei
kalėlis “Tai politika,” kurį 
sulošė p-lės: M. Sakalauskaitė, 
O. M. Kašėtaitė, P. Abračins- 
kajtė ir O. Samsoniutė. Va
karo vedėju<buvo p. M. Abra- 
'činskas, kurs taip pat pasakė 
naudingą prakalbą Publi
kos buvo iš visokių partijų, bet 
užsilaikė labai ramiai.

Tautos Fondui aukojo:
Po $5.00
Kun. K. Urbanavičius ir M. 

Abračinskas.
Po $2.00:
Pov. RaseviČius

A. Galinskas, 
Kašėtienė, O. Razumienė, 
Mačinskas, R. Švetkaitė, 
Abračinskienė, 
J. Valaitis, J. 
Monstavičienė, 
V. Genevičius, 
ir J. Tumonis.

Po $1.00:
J. Jaskelevičius, F. Adomai
tis, J. Baronas, A. Kasparas, 
Jk Miškinis, Ig. Kuodis, S. 
Kašėta, T. Šidlauskas, P. Tū
belis, A. Tamuliavičius, J. 
►Česnulevičius, P. Urbonas, 
Antanas Tautkevičius, Ado
mas Jarmaavičius. Po 50c.: 
Jurgis Puidokas, Ign. Antana
vičius,. Roz. Eitavičiutė, Roz. 
Radzevičiūtė, Jadvyga Kuk- 
liutė, Povilas Aleksa, Julė 
Žarkauskaitė, Pranciška Kup- 
rienė, Matilda Klimavičienė, 
Pranas Kukauskas,. Vinc. Mi
liauskas, Antanas Puidokas, 
Myk. Bernatavičius, Vinę. Pi- 
gagą, Ant. Ciapas, Jonas Sa
vickas, Valentas Saulėnas, 
Ant. Akstinas, Julius Drevins- 
kas, Jonas Kašėta, Jonas Pi- 
gaga, Juoz. Juškaitis, Petras 
J)anyla. Viso 55 dol. Smul
kių aukų 3 dol. 70c. Nuo to- 

. niko 4 dol. 80c. Viso labo 63 
dol. 50c.

J. Cemis,
J. Gadilas, J.

S. 
U.

A. Bačiulis, 
Rastokas, S.
J. Saladonis,
K. Pranckus,

ANSONIA, CONN.
Džiaugiuos, kad mano raš

teliai ir nurodymai pasiekė ne- 
‘kurių ausis ir išdrįso mane pa
kritikuoti. Meldžiamieji, ne
rašiau apie tautiečių laisvama
nių veikimą, bet as aiškinau 
apie lietuvių katalikų ūžsnūdi- 
nią ir apsileidimų. Jeigu Ta- 
mistflį JGrirkdlpišįį, esi katali- 

,’fcaK, taVl Išsiaiškink ar daug

-' į^"1 -.. . ^ *6PS»d
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Ansonijos katalikai’lietuviai 
aukojo Tautos Fondui? - Gal 
nei cento iki Šidlįai nedavė. Aš 
matau,' kad Ansonijos lietu* 
viai katalikai aukoja, bet jų 
pinigai eina į Jaisvamanių ran
kas, o ne ant Lietuvos auku
ro. • O ką aš kalbėjau apie vi- buvo Z. Jankauskas. Tas spy- 
sokias organizacijas, tai jų y- kierius, kad pliauškė tai pliau- 
ra, bet daugiausiai Iaįsvama-1 §kė su perkūnais ir velniais, 
niška dvasia^ gyvuoja, o taip po to Norkus atsistojo ir pra
juk neturi būti, kad katalikai dėjo publikai aiškintis, kad ji- 
glaustūs prie laisvamanių. Tad gal nebeturįs darbo, nes nesą 
aišku, kad katalikų susiprati- pinigų užmokėti už atspauzdi- 
mas yra žemas. Ar ne tiesa, Inimą “Atgimimo.” Tokiu 
Girkalniški? , būdu nei “Atgimimo” nebe-

O kad Ansonijos biznieriai Į galį išleisti jau kelinta savaitė, 
nesiskundžia, kad lietuviai jų Norkus publikos prašė, kac 
nepalaiko, tai aš aiškinau, kad kaip galėdami sudėtų pinigui 
Ansonijos lietuviai nemyli sa- dėl nupirkimo mašinų spauz- 
vų inteligentiškų biznierių, bet dinti “Atgimimą.” Tą vaka- 
jie myli ir palaiko daugiausiai I rą sumetė $9.00,* kas-žin ar ga- 
saliūnkyperius. Tad jie ir ne- les už tiek nupirkti mašinas, 
siskundžia, nes jiems gerai Toliaus Norkus perstatė Mic- 
biznis eina. Be to iš bizniško kaus iššventintą kunigužį. Tas 
atžvilgio Ansonijos lietuviai visai nieko nemoka. Kalbėjo 
dar tuo žemai-stovi, kad pas!apie Lietuvos piemenis. To
juos yra nuomonė, būk lietu- Įiąu Norkus perstatė nezalež- 
vis nemokąs biznį vesti. Man ninku Mickų. Tas pirmiausiai 
nurodo, jog lietuviai yra ge- išniekino Šventąjį Tėvą, Taip 
resni biznieriai negu svetim- tai ir baigėsi tos kvailinančios 
taučiai, tad) verta jiems su- prakalbos, 
knisti ir sutverti savas koope
racijas, duonkepyklas ir dra- 
panines krautuves. Juk ligšiol I DONORĄ, PA.
apie tokias geras įstaigas, tai Birž. 2 d. buyo prakalbos 
Ansoniečiai nei svajoti nesva- Lietuvių Piliečių svetainėje, 
joja. O apie prakalbas ir ki- Prasidėjo ir užsibaigė prakal
tus pasilinksmiBilnus, tai pas bos su amerikonišku hymnu 
Ansonijos lietuvius katalikus “Star Spangled Banner” ir 
visai mažai matos. Jei suren- Lietuva Tėvynė mūsų, 
gia kokį balių su rudžiu, tai ir Atvažiavo ant prakalbų kun. 
šokinėja lyg maži vaikai. J. Miliauskas iš Wanamie, Pa.,

Todėl broliai lietuviai kata- kun. J. Misius iš EHsworth, 
likai meskime nerangumą, pa. ir kun. J. Vaišnora • 'iš 
skirkimės tau t iš k ai-kul tūris- IMąKees Rocks, Pa.
kame darbe nuo laisvamanių, Puikiai viskas buvo išaiš- 
o dėkimės su atbudusia kata- kinta aplink Lietuvą ir jos rei- 
likiška visuomene. įkalus.

Ekmenupelis. Be to, buvo visokių pamar- 
-------------- ginimų. P-lė A. Aržuolaičiu- 

NEWARK, N. J. tė puikiai padeklemavo apie
LDS. 14 kp. mėnesinis susi- Lietuvą. P-lė J. Kiveriutė, ga- 

rinkimas įvyks pėtnyčioj, 14 d. bi muzikantė, puikiai ant for- 
birželio 1918 m. šv. Jurgio dr- tepijano pagrajino ir padaina- 
jos salėje. Visi nariai malonė- vo su pagelba J. Klimavičio ir 
kitę atsilankyti į viršminėtą A. Aleksonio. 
susirinkimas, nes yra labai Ponia L. Sabonienė ir p. K. 
svarbių reikalų svarstymui. Sabonis gabūs muzikantai, ku- 
Tadi neužmirškite susirinkti ir rie konservatorijoje yra išla- 
naujų narių atsiveskite prira- vinti, visokiais būdais parodė 
Syti. savo gabumus publikai, tai

K. Krūmėnas, prot. rast, ant smuikos, tai ant fortepi- 
—----------- jano, tai per dainavimą.

ROCHESTER, N. Y. P-lė S. Saboniutė, kuri turi
Tarpe mūsų kolonijos lietu- tik 4 metus, taip puikiai ir drą- 

vių veikimas neapsistoja, nors šiai padainavo, kad net publi- 
nemažai veikėjų išvažiavo į ka nusistebėjo, 
kariuomenę. Likusieji neapsi- Paskui aukos buvo renka- 
leidžia, ypač L. Vyčių 93 kuo-1 mos ant naudos Lietuvos.
va. Štai gėg. 24 d. surengė iš- Žmonių prisirinko pilna sve- 
leistuves tiems, kurie važiuo- tainė ir kiekvienas buvo labai 
ja į kariuomenę. Dailiai pa- užganėdintas su visukuom. 
grojo kuopos orkestrą. Pirm. Matyt, kad vietos lietuviai 
p. K. Kairis pasakė, kad J. myli savo tėvynę Lietuvą, nes 
Bartmonas, P. Milevičius, Ber- savo meilės jausmus link tėvy- 
žilauskas, K. Gervickas išva- nės Lietuvos, ne tik žodžiais iš
šluos geg. 25-26 dd. Buvo darb- reiškė bet ir darbais ir auko- 
štūs ir dori vaikinai, kurie m i r.
daug pasidarbavo dėl L.' V. 93 Valio, Donoriečiai! 
kp. ir dėl vietinės parapijos. Donorietis.
Gerb. kleb. kun. J. Kasakaitis --------------
pasakė jausmingą ir patrijo- AKRON, OHIO.
tišką prakalbėlę. Po biskį 30 d., geg. Šv. Juozapo dr-ja 
kalbėjo ir kareiviai. L. V. ir turėjo pikniką. Kadangi tą 
Šv. Cecilijos Chorai sudainavo dieną lijo, tai ir publika tu- 
Amerikos ir Lietuvos himnus, re jo išsisklaidyti nuo pikniko.

Geg. 26 d. L. V. 93 kp. tu- Svečių buvo atsilankiusių 
rėjo gegužinę, nors iš ryto bu- daug, jei ne lietus, tai būtų bu
vo pradėję lyti, bet po pietų yę ir pelno nemažai. Šv. Juo- 
buvo labai dailu, Besilinks- zapo dr-ja vardą nešioja šven- 
mindami neužmiršo ir Lietu- tojo, bet pati yra laisvamaniš- 
voj vargstančių brolių ir sume- ka ir kuone visi cicilikai pri- 
tė $18.30 T. Fondan. Šie aų- guli į ją.‘Tai ir ant pikniko, ko- 
kavo: kun. J. Kasakaitis $2.00, ki gėrimai buvo likę, tai nak- 
K. Kairis $1.50; po $1.00: K. ties laike dingo. Reiškia pra- 
Gaudis, J. Gudinavičius, M. žuvo. Kas išvogė? Sako dr- 
Zdanavičius, J. Motiejūnas, B. jaį padaryta apie $60.00 nuos- 
Koryzna; po 50c.: O. Stučkiu- tolių. Mat dr-jos nariai cicili-
tv, T. Peliukis, J. Putrimas, A. kaj pasielgė, taip, kaip Rusi-
Šečinkauskas, J. Šūkis, L. Jan-ljos bolševikai. 
ČaiČiutė, K. Savickis, F. Šlape- 2 di birž. parapija šv. Petro 
lis, R. Šerielis, E. Šulčiutė, J. turėjo mitingą. Tą dieną atsi- 
Braknis 'ir V. Pikūniutė. sakė nuo sekretoriaus vietos p. 
Smulkių aukų $3.80; išviso S. Radavičia. Jo-vietą užims 
'$18.30. Ne be reikalo Vyčiai pr. Nutautas. 
dainuoja: , “Ei, Vyčiai, gyve- Taip-pat 2 d. birželio dr-ja 
nam tautai ir bažnyčiai!” Stanislovo turėjo mėnesinį-

Dar turiu pažymėti, kad čia mitingą. Prisirašė 5 nauji na- 
yra manoma sudaryti Lietuvių riai. Naują-dr-ja labai auga 
Darbininkų Sąjungos kuopą, kaip turtu taip ir nariais. Dr- 
Ąpie tai girdėjau ,nuo gerb. ja, suorganizavo iš narių , ir 
klebono, kųn,, X K^sąkąičijQ. ęhorą.pildės mokintis 
Jeigu “«ų|yęrtų/ LDS, - kpoęą, dainuoti. Ątyėsųą, orųi.^ądą

. Včikafelį. *Tįtt
darbui išrinktas^komitetas: SJkiiitf, _ ‘ ’ * /
Valentas ir M;;į^ana8. . Chckl 
ra vedėju'Oi.-JiiŠkeviČiaJ ,’7 \
darbštus narys. / \

Stanislovą Tamašauską gar-I BRIDGEPORT, CONN. > 
nys apdovanojo dukrele. Jis y- Atitaikymas.
rą kasininihku &v. Steuoislovo l ^Darbininko” 57 n-ryj tilpo 

s N korespondenciją su kaikūrid- 
Maudis. lmis klaidomis. Ne visų lošė

ją vardai pagarsinti. P-as J.
BBIDGEPOttT, OOMF.

2 d birž buvo L Vvžiu gab oSe3“S lr darteh18 
rfedhJuras- Kitu pavardės iškraipy-

•kt x F i d n a i tos. Tun trati šitokios: Sau- Nutarta* kad Conn. Apskr.L ... t . ... . ovi<^os knonos nuo kiekvienos va,tls (ne Savaite) 2 p-les V. visos Kuopos nuo kiekvienos D itg g _ jj. 
rengiamos pramogos, mažiau-L- a i -7- .• k * 7.1 * r; ♦ ir . • 4 P-le Ona Kaluckaite (Kasia 5 nuos. skirtų Liet. Karei- k n ' •»*.-\ et t -t t* t• m v tyI -.s- o lulkaite) 5 J. Juodis 6 p. J.V14 Globojimo Dr-jai Šuva- v , ' (Walinėienė) 7 A.
ziavune dalyvavo du kareiviai, . }
vienas iš'jų A. Valeckis išreiš- *aS* 
ke kareivių vardu L. Vyčiam 
padęką už tai ir rekomendavo- 
jo, kad visos aukos pinigais ar 
knygomis būtų siunčiamos peri RAUDONLIGĖS.
L. Kareivi, Globojimo dr-ję (Dijalogas)
gyvuojančią So.' Bostone.

37 kp. labai gyvai veikia. Baltrus sutikęs Laurą už- 
Tą liudija jų klebonas kun. klausė:
Pankauskas, labai Vyčiams — Laurai ar tu girdėjai 
prielankus ir pritariąs veiki- svarbią naujieną? 
mui, o daugiausia priduoda —Kokią?
Vyčiams gyvumo tai jaunas ir —“Vidurių srovė” jau tu- 
darb'štus vargonininkas p. J. ri karalių.
Šaučiūnas. ; — Negali būti?! juk jie skel-
. Vakare buvo surengta puiki biasi esą visųgeriausiais demo- 
vakarienė, dalyvavo aįie 100 kratais ir žmonių laisvės šali- 
jau^imo. Delegatams įžanga ninkais.
buvo dykai. Vakariene nega- — Taip, dėlto jie ir įsitaisė 
Įima atsigerėti, ją paruošė se- karalių netokį kaip paukščių 
sutės Vytės. ar žvėrių, bet baltą'

Vakarą vedė varg. Šaučiū- — Ką gi tas baltumas galė- 
nas. Pasakyta daug prakal- tų reikšti, juk jų srovėje ro- 
bėlių. Padaryta kolekta dėl dosi juodukų nei raudonodžių 
lietuvių kareivių ir surinkta nesimatė.
$22.85; pinigai žadėta pasiųs- — Tame tai ir yra visa jų 
ti viršminėtai dr-jaį So. Bosto- paslaptis.
ne. ‘ — Kaip žinoma, visi kara-

Taip-gi pradedant vakarienę liai esą kitokio kraujo, arba 
atgiedota L. Vyčių ir Ameri- kitokios tešlos negu- jų pavai
tos himnai. Geriausids klo- diniai. Juk kitaip ir būti ne- 
ties 57 Vyčių kūopai. gali, kas-gi jų klausytų jeigu

A. J. P., 6 kp. delegatas, jie būtų panašūs į savo paval- 
-------------- dinius.

BRIDGEPORT, CONN. 2 ^“<1 “vidun, srovė” s,- 
t»m • o n zmes baltumu neatsizymi, taiPiln. Blaiv. Sus-mo Conn. . . , , , .* i -v o v. sugalvojo bent baltą karalių į-Apskncio 2-ras, suvažiavimas .,®. v 1

.buvo geg. 26 d.,šv. Jurgio pa- S1^S^'Q 
rapijos svetainėje. Net malo- _ T ’d'\;ūt menkniekis 
nu pranešti visuomenei, kad . . . . . ... f .... . r • k- tegul tasai karalius “vidurių darbuojasi kiek gali blaivybes ° _ , ., . ... _ ‘? . / sroves’ viduriuose keltų ermy-labui ir gal ne vienam delega- . • i • i i r •... r -i i • • ° • denus kaip įsmakaluotas pie-tui ir atsilankiusiam svečiui . . . .. . . , _v. , w. . , nas vokiečio pilve, bet tamesis apskr. suvažiavimas buvo . r ,.... ^ . , beda, kad dar nepasidabinęstikru pastebėjimu. t • • • ita .5 . . .. . - karališkais ragais savo galvos,
... .v ® -a/-a u > o jaū “pnkazus ’ “vidoinairistik iš šių kuopų: AVaterbury’o, . ...
Hartford’o, New Britain’o ir slunc~\ % . .. . 7
Bridgeport City; viso delegatų . , ,ai f.e- ia’
v- 10 t> ' 1 j • • Jau tokia tų karalių liga,buvo 13. Bet matėsi kad visi d . v i. . . . .. . « * vi • — Žinoma, kad balto kara-delegatai pilnai supranta blai- .. ... . ., ..L-11/ •_  liaus balta ir liga — baltojivybes klausimą ir yra pasiry- kargtli - 5 J
žę visomis savo pajėgomis ' .. . . . .
platinti blaivybę. Be to dar .. ~ 0 a7”,al, kartais ^Pa
dalyvavo svečiai su pilnu bal-P'“®8 ~kad k,ų n,™zkrest’i-

• tt — - • n i — Sveiko proto lietuviamssu. Po mism apie 2-rą vai. _ .. r , .. ,
prasidėjo sesijos. Vietos kle- "era Pavojinga, bet tiems, ka
bomis kun. M. A. Pankauskas rle?nkę pna raud^’} hept,J 
atidarė sesijas su malda ir pa- !ta^mo’ P™ Tandon11. P“'

. _ . t-t • ciakų su kaklaryšiais vieniji-sake įspūdingą pamokslėli ir . . . . , .
pasveikino delegatus linkeda- “°> lr Prle 'V“"’? P^"1’ 
mas ger, pasekmių. Sesijų drumzd™0' > ‘a>P X" 
vadėj^ poni P. Zailskienė užė- Ūa PavoPD8a- kal.P L’.etuvos 
mė 4etį. Vičeepirm. buvo v. ^ems raudonoji rože, pa. 
Žemaitis, rašt. O M. Stalionai- Prastal raudonlige yadmama 
tė, 2-ras rast. J. Blažys. Tik visas skirtumas tame kad

Kalbėta kas-link padidinimo Rja ^ikr^ia tam tikrus 
apskričio iždo. Tuo tarpu pa- ™ . . •
darytos pirmos aukos: kun. M. 77 aI uos s ralPsmus 
Pankauskas, kun. J. J. Valan- ga Ima rai?k! '. . . .... ,.
tiejus, p. J. šaučiunas ir p-lė “ P.į1“ vlsl P™8^-
ū. Motuzaitė aukavo po 1 dol. ,mal ,slamst.a1’ neva Pirmeivis- 
tam tikslui; smulki, Nurinkta kaJS vadinami.
$3.40; viso apskričio iždan į- ,T " .
plaukė $7.40. Sesijos uždarv- N3’.?81.3au as « dauglau ir 
tos su malda 6 vai. vakare. ’

Tą pačią dieną geg. 26, vie
tos 18 kuopa buvo .parengus - 
gražų prOgramėlį parapijos 
svetainėj. įmonių buvo nedau-1 
giausiai. Pirmiausia sudainuo 
ta Lietuvos himnas. Sekė pra
kalba gerb. kun. J. J. Valan- 
tiejaus. Puikiai išrodinėjo 
blaivybės • reikalingumą ir 
šiaip kitus dalykėlius. Šios 
prakalbos daugumui inkvėpė 
naujų minčių. Deklemavo gar
sus eilininkas iš Waterbury ’io, 
Prosperas Zailškas. Atliko 
tikrai gerai. Vietiniai taip-gi 
labai gerai išsilavinę ir puikiai 
atsižymėjo dekliamacijomis ir 
monologais. Eiles pasakė K. 
Bąltrušiutė, o dijalogą sulošė 
šios p-lės: Ona Rasiniiutė ir E. 
Bąltrušiutė. Sekė monologas 
“Mano amatas”! kurį atlikc 
Pr. Baltrušaitis. Viskam irusi-

.z-

*

f

®

•Dhr’4mswinūsų Lietuva, 
YiM sūnus ją inylėjį, 1 
Dei jos vargę ir kentėję, . 

, Dęljosžuvę,galva«;dėję 
. Ir jėgų nesigailėję;/ 
Kardu rankose ją gynė 
Ir garbės vainiką pynę, 
O plienu apsišarvoję 
Vyrs už vyrą drąsiai stoję, 
O kas ją huskaust norėjęs — 
Tas krauju užsimokėjęs; 
Tad ir priešai jos bijoję, 
Jąją gerbę ir godoję...

JVMvturvtvnA/Mj/tl

Nūn kur jos yra senovė! 
Kas jos galę tą sugriovė? 
Kas prislėgė jos krūtinę ? 
Kas po kojų ją pamynė? 
Veltui man krūtinė plaka, 
Veltui! Niekas neatsako! 
Ir kas atsakyti gali — 
Kas pražudė mūsų šalį 1
Bet, miels broli, ar šiandieną 
Tu girdėjai tą naujieną,
Kad aušra mums vėl prašvito?
— Tad, pasveikinę tą rytą 
Tr apleidę miego guolį, 
Telkimės į kuopą, broliai! 
Stokim drąsiai už tėvynę 
Josios praeitį atminę, 
Kelkim sielas į padangę, 
Ir vaduokim laisvę brangią- 
Stokim, broliai, vyrs į vyrą, 
Stokim, koliai laiko yra 
Stokim drąsiai, kiek kas gali, 
Už prabočių brangią šalį!

K. Baikštys. 
(“Tėvynės Sargas”)

informacijų, reikia kreiptis 
prie Committee on Public In
formation, Lietuvių skyriaus.

To skyriaus antrašas toks: 
Committee on Public 

Informatipn, 
Lithuanian Dj* ~'on, 

16 Jackson Piace, 
Washington, D. C.

Į ten pat reikia nusiusti lie
tuvių komitetę pirmininkų ir 
sekretorių vardus bu antrašais. 
Prie iškilmių užprašyti visas 
lietuvių draugijas ir kuopas. 
Draugijų ar kuopų pirmininkų 
ir sekretorių adresus viršuj 
nurodytu antrašu nusiųsti, pa
žymint, kurios draugijos ir 
kuopos prie surengimo prisi
dėjo ir dalyvavo, o kurios ne.

Su pagarba
Committe on Public 

Information. 
Lietuvių Skyrius.

IŠTIKIMYBĖS DIENOS 
REIKALAIS.

Released by the Committee on 
Public Information.

Prezidento proklemacija, Iš
tikimybės Dienų 4 liepos die
nai nuskirianti, buvo kiek lai
ko atgal paskelbta. Belieka 
dabar sparčiai ir rūpestingai 
prie Ištikimybės Dienos iškil
mių prisiruošti.

Savu laiku kiekvienai di- 
desniai lietuvių kolionijai’ bu
vo išsiųsti laiškai Ištikimybės 
Dienos prasmę išaiškinantie
ji, taipgi nurodymai, kaip prie 
įos dienos prisiruošus. Taip
gi buvo išsiuntinėta laiškai, 
kurie buvo skirti draugijoms, 
kliubams, organizacijų kuo
poms, užprašant prie Ištikimy
bės Dienos iškilmių prisėdėti. 
Tolimesnieji tai dienai ruoši
mos! nurodymai suteikiami 
viešai, per laikraščius.

Ištikimybės Diena bus paro- 
davimais, iškilmėmis pažymė
ta visose Suv. Valstijose. 
Kreipiama domos, kad kita
taučiai tą dieną gerai pasiro
dytų. Kiekviename didesniame 
mieste to miesto šeimyninkas 
-majoras nuskirs specijalę ko
misiją, kuri rūpinsis paroda- 
maršavimu ar kitokiomis pa
rankiomis iškilmėmis. Kituo
se miestuose majoro komisijos 
vietas gali pasitaikyti pava
duos Statė Council of National 
Defense skyriai. Tosios ma
jorų komisijos ar National De
fense Council ’iai rūpinsis ki
tataučių komisijoms prisiruo
šime pagelbėti ir vist} tautų iš
kilmes suderinti, subendrinti.

Kur tik lietuviai susiorgani
zavo Ištikimybės Dienai, suda
rė komitetus, lai komitetai iš
skiria iš savo tarpo narius, ku
rie miesto majoro ofise sužino
tų apie jo skirtą komisiją ir 
toliau lietuviai su jos pagelba 
darbuotųsi. Taigi dabar kiek
vienos kolionijos lietuviams 
prieš akis stovi reikalas ar su 
Majoro Komisija ar su Coun
cil of National Defence susi
nešti.

Visu-gi laiku reikia stropiai 
ruoštis, kad lietuviai tą dieną 
gražiai pasirodytų, kad pasi
rodymas lietuvio vardo garbės 
vertas būtų. Tai pirma toki 
pilna ir graži proga lietuviams 
rasirodyti - užsirekomenduoti. 

Nuo užsirekomendavimo pri
gulės kokiomis akimis ir kaip 

i lietuvius bus Šios šalies Žiū
ronių. Tad rtmškiines?

'/I Jef^Ū* rėtką1iiiga'%okių nors 
■- ) y Jį*, daliji

J-

CENTINIAI LEIDINĖLIAI.
“Darbininkas” nuolatąi sten

gėsi išleisti pigių visiems su
prantamų knygelių ir kartu vi
siems suprantamoje ir dailioje 
kalboje parašytų. Tie leidiniai 
būdavo po 5c. ir 10c.

Dabar įsimanėme išleisti net 
centinių leidinėlių.

Šituose, leidinėliuose gvilde
nama gyviausieji darbininko 
reikalai. Išgvildenta šie klau
simai: *

1. D&rlmainko apsaugojimas.
2. Streikas.
3. Lietuviai darbininkai, vie- 

nykimės.
4. Pinigas.
Jų išleidome labai daug. Jie 

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

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

Visi jų įsigavę, perskaitę ir 
apsvarstę, privalo pasilaikyti 
ir prioprogos išnaujo perskai
tyti. Geri, rimti, raštai rei
kia po keletą kartų perskaity
ti.

Leidinėliai yra po 4 pusla
piukus ir kainuoja tik po lc. 
Tik “Darbininko apsaugoji
mas” yra 8 puslapiukų ir j kabi 
puoja 2c. •’ ’Tddel visi keturii 
leidinėliai kainuoja 5c.

t
bi ■

«
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• Susirinkimas. SLBKA. 21 
Jrp. buvo birželio, 2 ei. Į susi
rinkimų atsilankė nemaŽUi na
rių ir atsilankiusieji labai ati- 

, džiai svarstė ‘ SLRKA. reika
lus. Ištikrųjų turi džiaugties 
būdamas nariu tokios gražios- 
organizacijos. .

Pirmiausia buvo raportas 
delegatų buvusių apskričio su
važiavime. Pirm. J. Glineelris 
puikiai išdavė raportų, pla
čiai paaiškino apie šios orga
nizacijos vertę. Iš raporto li
kosi visi labai patenkinti. ’ Po 
apsvarstymui -kuopos reikalų 
buvo kalba apie delegatų siun
timų į seimų. Paaiškėjo, kad 
reikalinga delegatas siųsti. 
Vienbalsiai išrinkta atstovu į 
SLRKA. seimų p. J. Glineckis, 
kuris yra daug pasidarbavęs 
šios organizacijos naudai,

Narė.• *=»

globa Motinos Švč, So. Bostoū, 
Mass. bus mėnesinis susirinki, 
mas utarninko vakare, birželio 
11 d. 7:30 vai. vakare, šv. Pet
ro parapijos salėje. Šis susi
rinkimas bus svarbus ypatin- 

‘gai kasdink ištikimybės diė- 
•uos. •• 'Taip-gi kviečiamos ir 
naujos narės prisirašymui.

- Valdyba.

BRIGHTON, MASS.
Birželio 3 d. Lietuvių salėj 

kalbėjo p. Česnulis. Po pra
kalbos cicilikai puolėsi su 
klausimais. Kai jiems gerai 
buvo atsakyta, tai salėje pa
sigirdo klegesys, cielikai rėkė 
ne savo balsu. Tuomet p-lė V. 
Saulytaitė priėjo prie rėkau
jančių cicilikų ir ėmė juos gė
dinti, sakė, kadi sarmata prie 
tiek žmonių rėkti, kaip galvi-' 
jams ir tt. Matyt ši panelė pa
taikė cicilikąjns į opiųjų vietų, 
kad ant rytojaus viena cicilike 
atėjus kooperacijos krautuvėm 
lojo ant nekaltos mergaitės su- 
siriezdama. Rodos, kad jei kas 
būtų paerzinę jų, tai iš ‘pasiu
timo būt sprogus. Bėda cicili- 
kams. Girdėjęs.

, . *
Vokiečių toli nešančioji ap

mota buvo išmušus Paryžiuje 
vienoje dirbtuvėje dvi skyles. 
Tai franeūzai išmieravę tas 
skyles susekė, kur toji armo- 
ta guli. 7

Suv. Valstijų valdžią ketina 
paskirti $8,000.000 nusamdy- 
mni mokytoji^ mokinti atei
vius angliškos kalbos.

^dnetlkoūų laikomame ^frpni 
te vokiečiai vartoja...spųš&k, 
pašašius į tdOšį kuriais gam 
doma menkos. -Amerikos žval
gai juos ra<įo ir būsiu atsiųsti 
Amerikon. * ' ; .

=- . ■ -h . ■ ,• ■ •

Grynai vilnoniai 
sveteriai 

• padaromi ant užsakymo.
Leisk man nuimti miėrą ir • 

Jūs galėsite pasiimti'tik. tuo-( 
met, kuomet Jums prireiks.

Mūsų diirbo sveteliai ‘ne
šiojasi ilgai ir. visuomet atro
do gerai. •

Paklauskite draugų, kurie 
nešioja juos ir kad gauti 
bent vieną Meesters Charles 
Sweater’s ant išmėginimo.

CHARLES EVANS JR
167 Hillside Avė., 

Needham Height, Mass.

MARŠRUTAS P. KAZIO ČESNULIO PRAKALBŲ.

SEREDOJ, Birželio 12 dienų.......................,Newark, N. J.

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

atsilankyti, - nes mūsų jaunas, ir gabus veikėjas labai svarbiais 
reikalais po Amerikos lietuvių kolonijas važinėja ir daug nau- 
.dingų. inurodymų Lietuvos politišku klausimu teikia; Ne
praleiskite progos pasiklausyti prakalbų gabaus lietuvių veikė- 
• * » * .

Pykai patrukusiems
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Trasa
• “B”, yra Stssksnčiai nutailcin!

BRIGHTON, MASS. 
Netikėtos prakalbos.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius p. Kazys Česnulis 
3 d. birželio mūsų miestelyje 
•laikė prakalbų. Širdingų ačiū 
tam gerb. mūsų tautos veikė
jui. Jo atsilankymas į mūsų 
kampelį taip buvo naudinga?; 
kaip vasaros karštuose laikuo 
se lytus. Kalbėjo apie dabar
tinę politikų, kyiesdiamas veik
ti visus išvieno delei išgavimo 
Lietuvai laisvės. Kalba jo bu
vo turininga ir klausytojams 
labai naudinga. Tuom labai 
miela klausytis, kad kalbėto
jas rimtai kalba nesikraipyda- 
mas, kaip tai daro bolševikų 
kalbėtojai. Pertraukoje buvo 

•J renkamos aukos.
Po $1.00 aukavo:- B. A jaus

tas, A. Baužinskas, J. Matu
kas, V. Šiulaitė, M. Jurgaičiu- 
tė, L. Jankauskas,. S. Kuda- 
rauskas, A. Vaisiauskas iš 
Cambridge, M. Strimackias, A. 
Šimkus ir V. Širka. Smulkių 
aukų $10.00, išviso $20.00.

Ant galo buvo klausimai. 
Bolševikij socijalistai šoko su 
klausimais. Davinėjo klausi
mus visai nesirišančius su ap
kalbėtu dalyku, pavyzdžiui 
klausė apie tai, kas pradėjo 
karę ir tt. Bet jiems buvo vis 
atsakyta. Žinoma jie nesiten
kino paaiškinimais. Šoko iš sa
vo vietų ir kumštis sugniaužę 
bėgo prie estrados. Išrodė it 
buliai raudonu skuduru paer
zinti. Iš to jų pasielgimo ir 
juokai ir pikta. Juokai, kad 
suaugę žmones, virtę bolševi
kais, beturį “beibiškų” pro
tų ir elgiasi it keturkojai, pik
ta, kad jie sorkes rodė ne cir
ke, o rimtose prakalbose.

Vietinis.

PILIEČIAI.
Jei nori tikrų informacijų ar

ba jei jums reikia rodos, kuria 
galėtum tikrai pasitikėti kas-link 
bile kokio kasdieninio klausimo 
jūsų kasdieniniame gyvenime, 
arba reikaluose surištuose su 
darbu arba namų, tai ateik į ofi
są Massachusetts Bureau of 
Immigration, Room 10S), Statė 
House, Boston.

Jei nesusikalbi šios šalies kal
boj, tai bus duotas perkalbėto- 
jas. kurs išklausys jūsų reikalus.

Šisai biuras yra įsteigtas jūsų 
apsaugai, jūsij patarnavimui ir 
mielai suteiks 
mus dykai.

Ateik pats, 
ir lietuviškai, 
riau | 
M«aMchuMtti Butmu of Immigration 

Room 109, flU*« IIous*, B«*t*a

*
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Sis dooanna pasiūlymas yra padarytai per 
SradėJa atebuklingoa "viią diena ir naktT* 
dirbančio* metodo*, kuri bu* vartojama ati- 
taiiymūi ir' *usti^rlnimui 'husllpnėjuatų mu« 
•kuli] ir nusikratymui skaudžių Truu, bal 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiem* 6000 keri. 
Čiahčių.' kuri* Atii-' 
lauk* pa* Mr. Stuart, 
boa iiiiųsta užtekti
na* skaitliu* Plapao. 
be užmokeanfo, kad 
divus jiem, prosų se
rai iimčgint juos. Jųa 
nieko nemokėsite u* 

t* Umėginim* PI*. 
p*o ni dabar, nč Vi
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok ji. 
Ii savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Trasa Vien tik yra ne
atsakančiu ramsčių 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir taa gailina. 
juan sveikata, nes jia
penikadija kraujui . 
liuosai bėgiot, kodėl I V 
tad jų* tūttumčt j| 
dėvčt? Štai yra ge
riausi* kelias, kurį jų* galite dykai flmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir «varbiausi* sieki* 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį Įtaisų taip 
vadinam* Plspao, kuria yra susiinažin** pa
vidale ir paimta* drauge su ingredientai*. 
medikalea mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgaunk muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikčtiea trūkio pranykimo.

Antras: Pat* būdama* padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo padulkai- 
tį, yra prirodęė, esąs svarbiu dalyku iinniki- 
nune patrūkimo, ko Truss negali padaryt

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri
slėgs* uriel oricierius, kad PLAPAO-PADS 
iigydė jų patrūkimus, tūli iŠ jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINfi DIENOS-NAKTIES VEIKMC

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpų 
•ik* aplaikomo* pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikml yra nepallan- 
jauti—naktj ir diena kiaurai per 24 valan
da*. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jųa atliekate' dienos savo dar
bus—dagi ir miegant Si stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybe >r stipruma, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiem* pa
vest* užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagalbos truss, bei kitų jam pasalių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali būt lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančių Hiustracij* ir skaitant 
sekantį iidėstym*.
’ PLAPAO-PAD yra padaryt* ii stiprios, S- 

sitempiamo* materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus padaškait* “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nua tins tikro* vietos.

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD mlu, 
kuris prispaudžia sunykusiu*, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juo* sulaikiua Puo vi* tolyn 
besislinkimo.

_______ _________ ,______ i
“B” yra atsakančiai nutaikinta nviujkai- 

t< tokiam TartoJimuL kad sslaikiarHArnial 
erifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios n*Uaiavcrtq į lanko pusę. Pa- 
duikaitčs yra rezervuaras. Siame rezervua
re yra (tebttinas Masinanti* snsitraukiaati* 
medikai**. Kaip srreit H* medikai** *sti kūne 

suiildytaa, Jis pa«i- 
ieidža ir iieina pro 
mat* skylate, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimta* 
per mažas odos sky
lutes, kad radrutina* 
nusilpnčįusius musku-. 
jus ir veikla ant už
daryme skylučių.

“F” yra tai Usasla 
___  PLAPAO-PAD salas, 
MM kuris turi būt prili- 
MM pintas per biphoąe- 
9MP nepalieeiant taip pa- 

•vadinto frame - work 
daliem ilrokuojant, 
kad davus reikaling* 

* Btipram* Ir paras** 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Ai noriu jum* pri- 

rodyt'.pat* savo kai. 
tais, kad jus galite 
geTgalčt savo patra-

Kuomet silpni muskulai atgau* savo stip
ruma k tamprum*—
. Ir, nepatčmijamai, skaudų, pavojingi ižsi- 
Feržisud ©rBnykstu—

Ir ta* JMlisu* sloguti* nesugrįžtamai pra
nyksta—

Įr jų* atgausite %*avo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir ju* atradote ir jaučiate geriau visapu- 
iižkai ir jūsų draugai patčmija juaq pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trukia yra 
pergalėtai ir -jus iirdingal dėkavosite man 
ui stipnj paraginimą priimt. DABAR iį ste
buklingą uždyk* iimėginimą.
Rąšyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pąts ypatiškai iimėgink jo vertę. Nerfąsk 

pinigą, už Dykai Išmėginimą, Plapao nisko 
jums nekaltuoja, apart to. jis jum* gali 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk iį dykai “Ižmigi- 
nimą” šiądien U jųa busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krua jus ąplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kun buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prfcc Paryžiuje, kuris bus 
gankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugą, pasakykite jam apie iį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut iį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.______________ __________  •

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 st. Lonis, Mo.
Dykai Hmėginimar Plapao ir Mr. Stuarto 

Knygą *pi* Patrūkimus.

Varde*

Adresas ............................. ..
Grjžtanti krasa *tn*i dykai &ašt. Plapao

PIRMININKAS —-it; židba, 
' -4 ižvant Mm
VlCiH.BmM« <onar GiiUiM,

.. '20 Winfield fiu So. B«aton, Ma*a 
< PROT. RAŠT.-- Jonat GUneckl*.

282 Silver Str., So. Boston, *Afai* 
ItPROT. RAST. —Marijona Brikaite

Care of Mrs. Packard
721 Huųtmgton avė., 

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

280 Pifth St, Sos Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 
* 16 Wiritleld St; So. Boston, Maaa.
MARŠALKA -- Jonas Urbonas,

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Birželio 16 d.

—. . . . . . . . . . . . . . . . . — v

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS —Jonas Adomavičius. 

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

180 Bowen St, So. Boston, Maaa. 
PROT. RAST. — Juozapas Vinkevlčlus.

147 W. 6-tii St, So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RA&TJ — St Noreika,

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

171 Fifth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkis,

130 Bowen. St, So. Boston, Mass.
D. p. 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.

Savickis, dirbus Danijoj gris 
'fiftu&iynojp Kryžiaus užsiimu 
paięškojiinų siuntimų Į Lietu
vą.

jFiąiėiifdjbnį Jai gayb praneši* 
tidų, ieškok Noraųtiejf į jį 
Ėfeiptis^ Jai tų daro Šiuo adre’ 
su :Jur^&ŠaVickis,CrbixRou- 
ge Danoise, Šectidn Litte- 
nienne/ĖopenhRgue, Demnark.

GRAŽIAI NUSISEKĖ.
- Naujosios Anglijos Moterų 

Sąjungos UlpskriSo‘Suvažiavi
mas birželio 9 dienų Worces- 
ter’yj, Mass., labai gerai pavy
ko. Delegačių buvo apie 30. 
Bažnytinė svetainė buvo gra
žiai papuošta gėlėmis ir tautiš
kų spalvų kaspinais. Nutari
mai padaryta gražus ir nau
dingi Moterų Sąjungai. Suva
žiavimų vedė p. A. Strakaus- 
kienė iš So. Bostono, Mass. 
Platesnis aprašymas bus vė
liau. j

Dr. pauį J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo vaiandoa:
■ Nuo S iki popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

609 BROADWAY Cor. G ST. 80. BOSTON, 
TelMJB.B,

Reporterė.

PAVASABINIAI ir VA8ABL 
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tįk pas: 

J. BERZEUONĮ, 
4 Haymarket Sq., Boston, Mass.

*

j
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jeigu norite surasti savo> gi
mines, ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų;j. “Darbininkų.”

• jeigu norite kų nors grėitųi 
parduoti, paskelbk’. “Jkįbinin- 
^e.” Tvidus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk ^mdnniii- 
X6*”

ŪŽ smulkius apskelbimus ir 
paieškojiinus kaina:

Už vienų sykį___
” ’ du sykiu....

, ” tris sykius ...
• n Šėšius sykius. 
Pinigus siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

. ,50c. 

. .75c. 

.$1.00 

.$1.75

nio,, turiu labai svarbų r«ikaj|^ 
Kas jį žino kur jis dabar randė
si, meldžiu pranėštį'už #
labai dėkingas. Arba paties gerb. 
kun. meldžiu pranešti man. Mane 
adresas : . . ■ '7*,, .777. '

> Bernard V&tckufcp
1806 Centėr St, “ Rftcine, Wis.

x^.U-,^,*1 i.^. ~
‘ »

■ ♦ t. . - -- ■ ■
-U.'...,

AMERIGAN 8UGAR 
REJININGOP.

Reikalauja ,
DARBININKU 

dėl paprasto dirbtnvės d&fboJ 
Geros algos ir nuolatinis* ■■ 

darbas. •. ...
, Atsišaukite į
Atsišaukite į • ■ A
Refining Employment Ofisų 

47 Granite Street, . t 
South Boston, Mass.

Dešimts miliutų eiti nuo So. 
Station; dvi minutos eiti nuo i 
Broadtvay tuhelio.

JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 

LIETUVIŲ BANKAS.

i
*

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 4VČ.

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. Ašmenskienė,
339 Fourth St. 

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

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

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

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
46 Silver St. 

Emos globėjai: E. Plevokieng,
M. Stukienė. 

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

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvia- 
nė. ' r

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

r

Bell Phane Dickinsen 3995 Mr

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valanti**;
Nuo 9 rito ila 5 po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 
NedeB*mis iki:4 oo pilta. •

Aukokite i Tautos 
Fondą.

LAIKRODIS-KALENDOklUS.
Šis paveikslėlis reprezentuoja laikrodėlį, ku

ris parodo teisingiausį laiką: valandas, minutes, 
sekundas; savaites, dienas, mėnesių dienas ir mė
nesius.

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

Tik pamąstyk koks patogumas: pažiūrėjęs į 
laikrodėlį sužinai koks laikas, kokia savaitės die
na, kokia mėnesio diena ir koks mėnuo.

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

■ Jūs galite Rengti visa tai labai IriigVai. nusipirkdami iš mūsų LAIKRODĮ-KALENDOBIŲ,
■ kuris prašalins visokius keblumus.
I Tie LAIKRODŽIAI-KALENDORIAI, tai vėliausio išradimo ir Jūs negalite jų pirkti visur, 
I dėlto, kad jie dar ne visur žinomi; jeigb ir gautumėte kur-nors krautuvėje, tai Jums parokuos už
■ jį ,$15.00, o gal ir daugiaus.
I Mes Jums atiduosime už $8.45 ir sykiu duosime puikų kišenių (fob) su paveikslu naturališko- 
I je pozoje, tokį kaip Jūs matote ant paveikslėlio, ir tai-pat gerą skustuvą, parduodamą krautuvė-
■ se po $3.00 arba daugiaus.
I Tik pamislyk kiek praleidi per metus ant skutimo. Jeigu Jūs skusitės per savaitę du sykiu, 
I tai Jums išeis apie $25.00, .
I Jutns nusipirkus ENDORIŲ vydės, kišenius (fob.) vėliausio
I išradimo ir dar sutaupysite $25.00 ant skutimo.
■ Pamąstyk tik apie mūsų pasiūlijimą, — bet mąstyk greit. Jūs žinote, kad dabartiniu laiku 
I kainos manosi nuolat, ir kuomet kaina ant šių laikrodžių yra nupuolus ir jeigu mums vėliaus rei- 
I kės mokėti brangiais, tai ir mes turėsime parduoti brangiaus.
I Tokio pasiūlijimo gal daugiaus jau nebus, tai-gi pasinaudok tuojaus ta proga ir užsirašyk 
I ŠIANDIENA gražinusį ir parankų LAIKRODĮ-KALENDORŲ. r

arba rašyk kad I Jtls SQlite siųsti mums tik $2.00, o kitus užmokėsite- kuomet laikrodėlį ir dovanas kokias 
jei tas junLi ge- I raes bedame pristatys į Jūsų
J J PAN-AMERIOAN EXPORTERS,

1152 MILWAUKEE AVENUE, . <Dept 234)

J

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveiksi*: 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nualtrauk putą tutino 
kdbinet ir garui Vienądidelį ar- 
tlatiMtal padarytą pavelkElą vlaal 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to uu- 
to gali atsifiaukti:

J. -J. DRIZA.,

B
. V. UKIUJL,

SH So. Bud St., FMtaMfM*, P*.

.iiirrpr, './ rjMiiii j ■ i ■ įiii "
p ** ■*

BADVOKATAM Į 
mdteią ’P&fcČfoattyM .!,

ŪMOM MTlfflHr ViMKMt R
CeiMHfėM.. I

922 Land Tltle Bitildlnf, i 
Broad & Chartnut St. R 

bkx narna: Z
Offiuo — Spruee 2290. S 
Nmių — Tfoga 4442 J. J 

1212 W. ERD» AVĖ. H 
PHILADELPHIA, PA. I

PIRMO’ KLESOŠ

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Bro«dwiy,So. Boston,Mim.

PRIE DORCBE8TEB 8T.'<

Valsado* 
nno 9 t»1. ryt* 
iki-8 val> vakar*,

nno 16 tat ryta ■
IM 4 vai. vakar*. I

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS! JąiMirbt> 
Mentholatum Co. Priei riiteaf 
gult ištepk veidą mosite per luty? 
vakarus, o padarys veidų TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mot 
lis išima pietoms raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigu* 
gali siųsti ir stampoiuis.

j. fclMEUSį,
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.

TĘL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao adynou Gpdo viMklM Mn«
1-8P.M 7-8 P.M. Priskiria Akiniai,

419 Boylston St . Boston, Mass.

J Birželio mėnesyje atidaro Centralę Lietuvių Bankų 
£ Boston’e Mass. po Nr. 32—34 Cross Str.

X LIETUVIŲ TROŠKIMAS TURĖTI SAVO X ĮSTAIGĄ JAU PASIRODĖ.

V Ant pranešimo apie bankos inkorporavimų at- X siliepė visos lietuvių kolonijos reikalaudamos plates- 
X uių informacijų ir prasidėjo pardavinėjimas Šerų.
X Bėgije mėnesio parduota 130 šėrų ant sumos $6.500^ 
X LIETUVIŲ BANKAS pinigus priima on eheek 
X accaunt ir už padėtus moka 4 nuošimčius.
X LIETUVIŲ BANKAS perka ir -parduoda kitų val- X stybių pinigus.
X LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li- 
X berty Bonds.
X LIETUVIŲ BANKAS už dykų suteikia vietų sava- 
X me seife lietuvių visokiems dokumentams.
X LIETUVIŲ BANKAS skolina pinigus ant lengvų 
X išlygų.
X LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa- 
X šaulio valstybes, taip-gi ir į LIETUVĄ.
X LIETUVIŲ BANKAS “išbėluoja” prasikaltusius.X Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus šutei- 'fy
X , kia už dykų. xX Visus dalykus darykite tiktai su sava įstaiga. «£► 

T LIETUVOS LIKIMAS PRIKLAUSO NUO Y 
£ PAČIŲ LIETUVIŲ. £

A Jeigu nori, kad Tėvynė būtą laisva ir savistovi, A X tai priisdėk prie Lietuvių Banko — pirk Š6rų dabar! X 
£ Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko y 

. prezidentas . «►
X BANKIERIUS J. KOWALIAU£KAS. X
X 111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. X
X

rt .......... ............ --------------------------------------------------
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tai pirmas daiktas,

Kuomet žmogus serga M1“"1“““7'
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?” _____________ '
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą

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

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti^^^^^^^^KII 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti*^^^^^^^^Ku ' 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas 
derniškais ir moksliškais aparatais, 
jei tau reikia išbandyti kraują arba slapu- 
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su j g Ęenealy 
savo, apsčiu apsipažinimu su visokiomis , * RĮ, Dt 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus padaryti klaida*. ' 

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

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių li
gų : statiškų, galvanižkų, faradiškų ir didelio tankumo elek- 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oscilatorių ir kitokios’ 
modėrniškus įtaisymus.

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

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarkų, odos ligas, votis, 
skaudulius, katarų, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inkš
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 VASHUiaTO^ ST.

Antros duryi nno Gayety Tho atrė, Borton, Mm

Netoli Boylston Street.

Nedėliomią:
10 A. M. iki 2 P. M. 3
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T«l. So. Bd«ton 270 ’ •
DR. JOHN MicDONNELL, M. D.

Galinta tatiMitfi ir liafttviuM, 
Ofiso valandoi:

Ryt ds iki 9 vai. 
Popiety liki3 
vakar ai«6 iki9’

I 586 Broadway, So. Boston.
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