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pavaldiniais. Kiti- klausimai 1 
nėra painūs.
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NEDUOSRAMYBĖS.
r ■ Talltininkų jėgos jaupasiekė

Ilindenburgo liniją, liniją, prie 
kurios jie Stovėjo pereitą pava
sarį prieš vokiečių smarkųjį o-

■ fensyvą. Bitoji linija yra drū-
■ ’ ta, bet kaip Francijos laikraš

čiai skelbia, tai ir dabar talki
ninkai neapsistos. Neduos prie- 

,s šininkui ramybės. Vienok pri
pažįsta, jog veikimas neišveng- 
finai susitrukdys. O susitruk- 
dys dėl užstojančių nepagadų, 
dėlto kad' talkininkams pasun
kėjo gabenimas armotų ir viso
kių reikmenų per nuteriotas 
žemes ir dėlto kad Hindenbur- 
go liniją perlaužti nė juokai. 
Todėl talkininkų vadai nesiųs 
kareivius ant jos galvatrūk
čiais, bet®- išmėgins ir suseks 
silpninusiąsias tos linijos vie- 

‘ tas, apdaužys ją iš didžiųjų ar
motų ir po to darys atakas.

Vokiečiai, kaip spėjama, da
bar iŠ visų pajėgų bandys lai
kytis. Šen ten gal ir kontr-ata- 
kas darys.

Už tos: linijos vokięčiaų kaip 
^nimo- 

si linijas. Viena tęsiasi greti
mai Hindenburgp linijos. Kai- 
kur ji yra 3 kitur 6 myliąs at: 
stū nuo Hindenburgo linijos. 
Antroji tęsiasi iiuo Lille iki 

. Metz. Trečiąją liniją vokie-
■ eiaf su didžiausia paskuba bū
davo ja. Reiškia talkininkams 
reikės dar keturias linijas per
laužti iki pasieks Vokietijos že-;

■ mes*.....
' r

GAL BUS MINISTERIAIS.

VokiečiųTaikraščial ūžsimų 
nė, jog gal būt Scheidemahn, 
Vokietijoj socijalistų vadas ir 
Erzberger, katalikų vadas,.bū
sią nuskirti jmimstęriais, Taip* 
pat skelbiama, jog kanclierius 
von Hertling netrukus rezig
nuosiąs. z. ' *

VOKIEČIAI NEBADAUJA.
Suv. Valstijų ambasadorius 

Ira Nelson Morris sugrįžo iš 
Švedijos pasakoja, jog nereikia 
migdinti save tuo, būk badas 
privers Vokietijų susmukti. 
Sako, jog Vokietijoj nėra ba
do. Todėl/ sako, reikia rim
tai ryžtis prie dar didelės; ko
vos su priešininku. Vokiečių 
liaudis tebesanti įsitikėjus į sa
vo vadus ir tebesantkjiems iš
tikima. Todėl revoliucija ten 
bent tuo tarpu negalinti kilti.

BLAIVYBĖ PRAMONĖS 
PUNKTUOSRr^ >

Kongreso žemesnysis rūmas 
perleido rezoliuciją, kuria pre
zidentas įgaliojamas tuoj už- 
drausti-pardavinėjimą ir varto
jimą svaigalų apie mainas, lai
vų ir amunicijos dirbtuves.

Trasižengusiėji prieš tokį 
parėdymų būtų baudžiami ant 
ęl.000 arba vienų metų kalėji
mam

■■ , - r . • ’ ’R, ' ..

Amerikos lietuvių delegatai Europon—K Pakštas, ądv. Mastauskas ir kun. Dobužis. 
{galioti A. L. T. ir A. L.T. T. veikti žveicarijoj del Lietuvos neprigulmybės.
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PRADĖSIĄ TAIKOS 
OrENSYVĄ. ^ 

'Ateinančią savaitę. Vienhoj
=. ’

;■ Šį ketvergą visi vyrai tarp 

valo registruotis. Svarbiausia 
išankstoreikiaturėti išrokuo- 
tą savo amžių, kad atėjus re
gistracijos * vieton nereikėtų 
spėjimus sakyti. Jei nesi iš
siėmęs- pirmųjų popierų arba 
jei turi pirmąsias popieras, tai 
rokuosis nepiliečiu. Visi sve- 
timšaliečiai — čeko - slovakai, 
lenkai, lietuviai — bus klausia
mi kokios šalies buvai padoniu. 
Lietuviams reikia užsirašyti 
lietuviais, buvusiais Rusijos rinttas; Visi žemesniojo rū-\ 

mo atstovai taip-gi republiko- 
nai išrinkti,

t

F. *

■ io n • zs ■ ■ m* * a? Bėrime bus teutonų premie- /

cija/ Spėjama, jog toje kon* 
fereneijoje bus pradėta daryli- 
plenai taikos ofensyvui, tai 
ra varys agitaciją, kad dabar 
baigti karę ir taikintis.

REPUBLIKONAI LAIMĖJO,
Maine valstijoj rinkimuose 

laimėjo republikonai. Išnaujo 
išrinktas gubernatorius repub- • 
likonas Milliken. Senatorium - *
ir-gi republikoiias Fernald iš-V 
*11 TT* • V • • .» X

- NEPASIDALINA GROBIU.
Tarp Turkijos ir Bulgarijos 

kivirčiai didinasi. Turkija at
siuntė Bulgarijos parubežėn 
kariuomenės. Gali kilti karė 
tarp šių valstybiij. Kivirčiai 
eidą dėl užkariautų žemių.

Tuo tarpu Bulgarijos armi
joj ir gyventojuose plėtoja
si maištininkiškas ūpas. Bul
garai nori praplėtimo savo val- 

’ stybės rabęžių. Senasis Bul
garijos premieras neįstengė iš
reikalauti iš savo draugių no
rimų'žemių. Tai jis rezigna
vo. Jo vieton įstojo Malino v, 
kurs nusileis Berlino vyriausy- 

' bei, bet bulgarų liaudis ir ka
riuomenė nebus patenkinti.

■ r~...“
DENTISTAI GALI PA- 
. KLIŪTI.

Visiems Afrikos dėntis- 
tams išleistas persergėjimas. 
Matai atsirado tokių, kurie 
slaekeriams taip pagadindavo'’ 
dantis, kad jie būtų dėlto iš- 
brokijami. Tą valdiški den- 
tistai . susekė ir dabar dentis- 
tai, darysiantieji panašius 
triksus be pasigailėjimo bus 
skaudžiai nubausti.

- * r
' /

M.

KĄ PADARE.
Per pastarąsias keturias 

vaites .anglai paėmė nelaisvėn 
75.000 vokiečių ir 750 armotų 
atėmė nuo priešininko.

B B

War savings Stamp 
issued by įhe 
United. Statės 

Goverment.

sa-

GAL KALBĖS VIENĄ AR 
DU SYKIU.

Nors prez. Wilson atmetė su
manymą apvažiuoti Ameriką 
sakant prakalbas laike Pasko
los kampanijos, bet dabar-pa
niški, jog sutiko kalbėti kartą 
ar du sykiu-netolimose nuo so
stinės vietose.

Geriausias taupymo būdas. 
. Patartina lietuviams pirkti, 

ženkliai arba “THRIFT 
STAMPS” parsiduoda po 25c., 

- “WAR SAVING STAMPS’y
* LIEPOS mėnesyj parsiduoda 

po $4.18.
Jų galite gauti KRASOJE, 

< BANKOJE, “DARBINIO 
administracijos ofise ir

• pas kitusagentus.
- J ‘

WILŠONO UNVERSITĖTAS.
Francijoj mieste Bordeaus 

nutarta įsteigti universitetą 
vardu VTlsono, dabartinio Suv.. 
Valstijų prezidento. Jame, bus 
įsteigti kursai mokslo, pramo
nės ir pirklybos.
. Toliau nutartą įsteigti pa- 
minklą^prie galo upės Gironde 
paminėjimui Amerikos stojimą 
karėn.

■- .' .. - • 'V

NUDŪRĖ du SERŽANTU.
Francijos mieste Augers bū

rys jaunų Amerikos uidijonų 
subadė du' Amerikos seržantu. 
Vienas tuoj mirė, o antras ihir- 
tinai sužeistas-.

Trys piktadariai suareštuo
ti. Jie sako, jog seržantus su
badą dėlto, kad Ji® nedavę 
jiems tabokos. . si

JAUNIEJI PIRMIAUSIA 
BUSPAŠAUKTI.

Iš tų, kurie dabar užsiregis
truoja, valdžia pirmiausia 
draftuos jaunikaičius nuo 18 
iki 21 metų amžiaus ir vyrus 
nuo 32 iki 37 metų amžiaus. 
Jaunikaičiai bus imami ne ar- 
mijon, bet į Students’ Army 
Training Corps. Jie bus įsta
tyti į mokyklas ir mokinami 
reikalingiausiuose moksluose— 
mechanikoj, inžinierystėj, sani- 
torijoj, medicinoj. Valdžia 
paėmė į savo rankas daug uni
versitetu ir kolegijų ir į jas su- 
talpįs jaunikaičius. Jie frus 
kaip ir kareiviai — tai yra 
gyvęs barakuose, gaus valgį ir 
'kareiviską algą.-Tik vietoj ka
rinio muštro turės mokintis.

Jaunikaičiai' turės auksinę 
progą išeiti augštus mokslus ir 
išsilavinti augštuose amatuose.

Gali įstoti.
Dabar karės departamentas 

šaukia jaunikaičius draftb am
žiaus stoti iš liuoso noro į aug- 
štas mokyklas mokintis ąugštų 
porefsijų ir amatų. Reikalau
ja 7,725 jaunikaičių.
K Iš, įvairių valstijų reikalau
jama įvairus mokinių skaičius. 
Va, Mass. valstijoj reikalauja
ma 300 jaunikaičių;. jie bus į- 
stntyti į Vermonto universite
tą, Burlington, Vt. Iš Penm 
sylvanijos reikalaujama 257 dėl 
Lehigli universiteto, S. Betli- 
lehem, Pa., 330 dėl Pittsburgo 
'universiteto, 10 8 dėl Bovman 
Technical School, Lancašter, 
Pa. Ir taip iš įvairių valstijų 
reikalaujama įvairus mokinių 
skaičius ir jie- įstatomi' į JvaiA 

’rifcsmokslo įstaigas. \ •

Tie jaunikaičiai į tas įstai
gas turės išvažiuoti rugsėjo 19.

Puiki proga lietuvių gabiems 
jaunikaičiams prieinamiausiu 
būdu išeiti augščiausius moks
lus arba išmokti geriausių a- 
matų.

Kiti armijon.

Gi vyrai nuo 32 iki.37 metų 
amžiaus tuoj po' užsiregistravi
mo gaus po - ‘ ‘ Questionnaire, ’ ’ 
kurį reikės išpildyti, bus ek- 
zarnimiojami, skirstomi į kle- 
sas ir imami ^armijon. Genes
niojo amžiaus vyrai bus draf- 
tuojami į karinius darbus, į 
dirbtuves, kur išdirbama kari
nės reikmenos.

PASKOLINO PENKIS ; 
MILIJONUS.

-* Suv. Valstijų valdžia pasko
linę penkis milijonus , dolerių 
Liberijai,, nedidelei ' Afrikos 
respublikai. Toji negrų respub
lika labai nukentėjo dėl susto
jimo dėl karės pirklybos.

ATVYKO IR ITALŲ.
Ant Murmansko pakraščio 

išsodinta ir itališkos kariuome
nes. Anglijos,, Fracnijos ir A- 
merikos kariuomenės jau mio
cenai čia ^eikė.

'PADVIGUBINKIME ANT- 
PVOLIUS. '

t

t 3*čis^g ^Šeimas nutarė
įsteigti centrui ir organai na
mą ir varytis prie dienraščio. 
Tuomi padaroma du frontai. 
Taip sakant nustatyta naikini
mo ir statymo darbas. Nai
kinti mbrgičių, bombarduoti 
jį be pasigailėjimo ir statyti 
naują tvirtovę.

/Tai yra naturalė evoliucija, 
tikras gamtiškas apsireiški
mas. Taip yra gamtoje, kad 
nyksta nereikalingieji dalykai, 
o atsiranda ir tobulinasi nauji 
reikalingi ir naudingi daly
kai.

“Darbininkui” morgičius 
kenksmingas, tai jis' reikia 
kuogreičiausia pasmaugti, o 
namai centrui ir spaustuvei 
reikalingi ir jie turi stotis, 
“Darbininkas” dienraščiu tu
ri virsti.

Taipgi atsirado du frontu. 
Kariauninkai pilnai yraoliuosi 
stoti į tą frontą, kuris jiems 
labiau tinka. Nori bombarduok 
morgičių, nori dėk į namo fon
dą, o jei esi nepaprasto nar
sumo, tai meldžiame į abu 
frontu.

’if. »

Perkūniš- /
kafeomba.

Jau būyo rtaetA, jog JŠ-į 
-Lawrehce;?Sfas& atž’rimbė per- 
kūniška bomba, kurią palei- b- 
do gerb; kun. P. Virmauskis ? 
($50). Iš LDS. 70 kuopoš*ka- 
sos $10. .

Kiti, iš Lawrenciecių šitaip 
pasižymėjo. I W

Po $2 Kaz, Baltrėnas, Pau* 
liną Kuprytė. J

Po $1 J. Kriviute, Ig. Umpa, 
Ambr. Mikšis, J. Bundulas, A.-< 
Pavilionis, A. Petronis, M. Ba- 
ravičiene,. J. A. Norkūnas.

Už šaunų’ prisidėjimą prie; b 
smaugimo morgičio LaAVren-. 
ce’fečiams tariame ačiū. Lin- X 
kime jiems geros kloties jų ge
ruose darbuose.

L*-

WATERBURY, CONN.

Pavyzdingos krikštynos.

1 d. rūgs? buvo Kučinskų 
dukters krikštynos. Buvo ren
kama aukų Tautos Fondui, ų

Po 3.00 aukavo: Jonas šopis, 
Barbora Šilkas.

Po $2.00: Jurgis Šilkas, .Ka
zys. Linerta, Marijonas Kučin
skas. . ■_ x •
' Po $1.00: Juozas Kučinskas, 

Augustas Bansleber, Prąnas 
Šopis, Antanas Šopis, Jonas 
Sniečkus, Justinas Kudirka, 
Leonas Adomaitis.' .

Po 50c..: Vincas Domeika, 
Alena Šilkas, Agota Sniečkus, 
Viktorija Adomaitis^. Kostam 
tas KažMuskas, Antanas Rą- 
dzevišras. ' -.•* .

Viso $23.00 ' ..‘Z
Pinigai perduoti vietos T? 

Fondo skyriui.

CLEVELAND, OHIO.
Pranešimas L. V. 25 kuopos 

. .nariams. v
* Laikytame L. Vyčių 25 kuo
pos susirinkime rugsėjo 4 d., 
nutarta surengti maskinį ba
lių. Tasai balius bus 19 d. 
spalio Stoges svetainėj, 6021 
St.. Glair ąv. N. E. , Todėl pra
nešam išankšlo, kadr tokis 
puikus ^balius artinasi. Todėl 
turim mes prie jo ruoštis. Ant
ra vėl dar svarbus pranešimas. 
Bus šeimyniškas vakarėlis, ku
rį rengia ir-gi L. V.. 25 kp/cfel 
pagerbimo savo narių, kurie 
darbuojasi. Įžanga L. V. 25 kp: 
nariams voltui. sTodėl* kiek
vienas-kuopos narys- būtinai 
turėtų atsilankyti ant vakario* 
nes ir Šokių. . • ■* ,

šeimyniškas vakaras bus su- 
'batoj,,14 d. rūgs, visiems gė*- 
rai žinomoj Paulauskio svetai
nėj ant 25 $t. CĮair.gL 
Pradžia 7:30 ^ak vak. .
- ŠirdiugM kviečia į^ abi *pra-

Rengimo Komiketas.

KODĖL SUSIVĖLINOME.
Per keletą pastarųjų numerių 

nepadavėme žinrų iš kares 
prieš “Darbininko” morgičių. 
Visų žinių' nesutalpinsime nei 
dabar. Mat privalėjome daug 
vietos užleisti Dėdės Šamo 
pranešimams apie registraciją, 
viską garsintų kartu stokuoja 
vietos. ■“

*v

Cambridge’ib 
knrininkai. \

Apie didį CambridgieČių pa
sižymėjimą jau esame minėję. 
Dabar pasižymėjusių surašą 
paduodame. Btai jie:

Po $25; Kum* P, Juškaatis, 
p-le O. MankeviČiute fsenos 
paskolos atsižadėjo) v̂

M. Narbutas $15. *
Po $10:1. Kairis, A. Vaisiau- 

skas, L. Praspoliauskas.
V. Jakavičius $6 imsenos pa- 

škūios įtG atsižadėjo..
Po $5: į*. PhdaviČia, O; Sim- 

bdliua
POA. Vinčiunąs, B. Ja- 

kūtisij J^Na^aMs.

Kaimynai 
smarkauja,

Jau esame atidavę kreditą 
So. Bostoniečiams ir kitiems 
mūsų kaimynams. Kad kre
ditas buvo užpelnytas,’ tai pa-, 
rodo šis patvirtinimas. ' Štai ’ 
oficialis pranešimas (praneša 
P. Petrauskas): .•

“NedSlioj 25 d. rugpj. pas 
Augustą Bilinską po num. 288 
Athens ste buvo inkurtuvės įr 
visi besišnekučiuodami apie 
Lietuvos praeities laikus^pie 
mūsų prabočių didvyriškus 
darbus ir štai nelabaą “ Darbi
ninko” morgičius kyšt shvo no
sį. . O vyreli, jau čia bus blo
gai, ir visi inpykę šitaip gnylH 
telejo morgiČio nosin: ' x *

Veroiiika Grinevičienė $2, O- ; 
na BiUnskienė, Konstancija 
Kąulinskaitė ir Vaclovas Va- 
baiis-po $1. ■ * ‘

Tuo tarpu pasklista gandas, 
kad kokia, tai labai šauni dr- 
ja slapta paskelbė karės stovį 
prieš morgičių ir jau renka a- , 
municiją. Tai kiti vyrai nuta^ 
rė jungti sąvd jėgas su tft dr-ja . 
*r |?ftty ti marginio pašones J* 

y įsiems *cDarbimnlcon mor- 
gičto lipkimo
kuogermusiųpasėlių Ne* 
apykantą prieš morgičių kdfei* 
fe kūodidžįausių MbrgiČio 
spraudąs greit turi būt masūk*. 
tas, Juo greičiau, juo geriam j, 
Ilskuojame mūsų kaimynams ■, 
ųž talkininkavimą. /M 
x ApieMtekąriamūĮdmspra* 
nešime vėliau.
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TheIitiraiadan ptper.
Mibhea rrery Tueeday, Thmreday, and Setinrday by 8t 

Jeeeph’a Lithuanian RXX Aieodation (rf Lėbor.
| SnbftBriptlaa ;

Yeėriy į
Boetonand auburbg\~oG*w.H® 
B monthM* <-•• ••»•«.*
Pareiga omniriee yearly...

“D A B B IBiflir 
MI W. Broadway, ftmtli BoUob,

M Į T- --- --- - - -ž - y - - - - — — — — _
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? 
pirgi&k, sutriuškink, afker- 
fyfc valdyk— ir išntikyk, 
j Krikščionys demokratai, r®r 
mis viską ant ViešpatieB Kris- 
tauBmokslo pamatų: kovok už 
savo teisėj W savo nepmter 
liui nekeršink ir neturėk. nei 
prieš vieną pagiežom Savo 
ieškokit reikalauk, bet sve
timo neimk ir nenorSk,. Sten- 
gkis M kiekvieną sugyventi, 
jei jau ne taip kaip su broliu 
— tai hmt taip kaip su geru 
kaimynu, Mylėk savo prietelį 
ir neprietelį ir niekados nepa
miršk, kad tavo neprietelis 
taip-pat yra žmogus & tavo 
brolis. O negerą surėdymą 
stengkis pertaisyti, perdirbti, 
pagerinti —bet neardyti. , 

Tegul bus tuorn kartu gana.

A

■r —----- —----------- ------ ... -7.
1. Pirmiausiai mūsų draugi

jos nuo pat pradžios/ Uprs $- 
kilmingai sakydavo, jog ne
žiūri mpkslo šakos, bet aš pa
kol kas. neesu girdėjęs kad 
“Aušra” būtį sušelpus teolo
gą, o “Motynėlė” tisfoistą. 
Tas skirtumas buvo matomas 
•vos tik tiedvi draugįji pradė
jo kvėpuoti. Daug labai už
mesti už taijoms negalima, tai 
išėjo dėl Žinomų pidežaBčiįf bet 
$ sąliM Žiūrint man nesugtan* 
tama kodėl jie turėtų būti ne- 
Šelptini —, ar jie mums nerei
kalingi. Na bet tai jau jų da
lykas, dalykas draugijos orga
nizuotoji^*

2; Kad kandidatas būtų tin
kamas pašalpai turėjo dažniau
siai, jei. ne visuomet^ būti ar
timu draugu viėno iŠ vyriausy
bės narių. To konstitucijose 
įrašyta nebuvo, bet praktikoje, 
tai Adenas iš didžiausių fakto- . 
rią. Tai sakysite mažmožis, 
bet, persiprašau, visai ne. Tas 
padėjo draugijų tikslą ant ki
tokio pamato, neą konstituci
jose buvo-manyta ir vietoj vi
suomenes įstaigų, jos virto as- 
menėmis įstaigomis ir sušel
piama buvo ne tie, kurie la
biausiai vienu ar kitu žvilgs
niu buvo reikalingi,’ bet tie 
kurie turėjo geresnę pažintį su 
vienu-ldtu draugijos valdybos 
nariu, o tie kurie nors ir ge
riau buvo žinomi visuomenei 
ir nors gerai buvo rekomen
duojami buvo taip sakant ant
raeiliai ir pašalpos negauda
vo. |

3. Neatsikreipimo į sušelpto
jo ar nesušelptojo moksleivio 
ypatišką jauslumą. Juk drau
gija turėtų žinoti kaip sunku 
yra pašalpos prašyti, o dar 
labiaus matyti savo vardą tam
pant po laikraščius ar tai kai
po šelpiamąjį ar atmėstąjį. Y- 
patingai . atmestą. Kas galį 
prašydamas būti užtikrintas, 
jog jis bus neatmestas ir po- 
tam dar laikraštyje skelbia
mas. Sakysite gal, jog taip 
nebuvo? Daugelis dar atsime
na pasielgimą S. L. A. su mok
sleiviu A. Strikuliu, kurio pra
šymas buvo blaškomas iš vie- . 
nų rankų į kitų, nagrinėjama 
tyrinėjama, ir ant galo pripa
žinta, jog “ištikimas” pašal
pą duoti. Bet po visų mėsinė- 
jimų, pasirodė, jog jis nepri- 
gulįs prie S. L. A. (Nors man 
ypatiškai žinoma, jog jis pir- 
miaus prigulėjo, bet spaudžia
mas finansiškų reikalų turėjo 
išstoti) ir kaipo tokį atmeta
ma. Atmetama, tai atmetama, 
tuo turėtų ir užsibaigti, bet 
kur tau, visi raštai, paliudi
jimai raidė į raidę spausdina
mi “Tėvynėje.” Kaip-gi kal
tininkas to viso tūrėjo jaųsties 
— kiekvienas turėtų suprasti.

Asmeniškumas veikė labai 
didelę rolę. Vienas mokslei
vis, ir pastebėtinai darbštus 
moksleivis kol moksleiviu bu
vo, matydamas gerai ką asme
niškumas reiškia ir pakursty
tas draugų ypatiškai nuvažia
vo į “Motinėlės” seimą. Pa
šalpą 150 dolerių gavo, bet ke
lionė atsiėjo į 50 dolerių. Ne- 
indomu, jog užbaigus jam mo
kslą taip mažai tegirdžiame 
veiklumo srityje, kurioje mok
sleiviu būdamas buvo žinomas.

Ar jis būtų nevažiavęs ir ga-' 
vęs pašalpos labai abejotina. 
Ką parodo atsitikimas su ki
tu moksleiviu, kurs šiek tiek 
žinomas visuomenei ir vertas 
pašalpos pasiuntė prašymą tai 
pačiai, draugijai, kuri, pasiel
gė visai’priešingai, neg S. L. 
A., nes nepasistengė, nei atsa
kymo duoti, ne tik kad pašal
pos.

Pradėjus giliau į dalykus 
eiti rastume ir daugiau pana
šių .atsitikimų — pav. pašal
pos teikimas remiantis ne tiek 
visuomenės reikalais, bet savo 
giminių Ir p, kaip yra buvę at- ‘ 
sitikimą su “Aušra.” v Bet tas 
visa tik daugiau: dalykus su
painiotą. Tai-gi lai jie palieka 
praeities tyrinėtojains, vbet ir 
š tų kelių viršui' privestąją 

dalyką turbūt bus aišku kode! 
šį metą kandidatų nesirado. 
Jų tik. nebuvo dėl stokos žino* 
nĮŠktuūo pačią draugiją, bet ■ 
nė dėl kandidatą trūkbmo.

• 1

, Turbūt yra kitokių priežas
čių? ;Nes nieko nėra be prie
žasties. ;

Taip, yra ir. čia. Priežasčių, 
ir gana svarbių yra. Ir nors 
gal būti bus kam nemalonu, 
bet kadangi tai visuomenės da- 
lykas^ bps neprošalį nors pa- 
viršutinai su jomis susipažin
ti. ; ■ .

Pažveigkime iš visų pusių.
; Pirmiaurfai pinigiį? klausi* 
mas. Ar galime visuomenę 
kaltinti, kaip dažnai draugijų 
vadai yra pratę daryti, už ne
davimą aukų taip svarbiam da
lykui. Ar visuomenes kalte, 

j jei ji neaukoja nekieno neragi
nama, neprašoma, arba jei ji 
yra toki skūpi.draugijai, kuri 
nors ir prižada kalnus nuvers
ti, bet gyvuodama per dešimt 
ar daugiau metų negali aiškiai 
parodyti savo nuveiktų darbų 
kaip programa nuo pat susior- 
ganizavimo yra viešai pasiža
dėjus! Ne/ Visuomene nori 
žinoti kas dabar veikiama ar 
kas nuveikta,. bet negali būti 
patenkinta vienais pasižadėji
mais, kurių draugija išpildy
ti nei nemano. Tai-gi automa
tiškai kaltė nuo visuomenės 
nukrinta ant draugijos narių.
~ Antro ji .pusė, nemažinus ver
ta domos savo svarbume tai 
pati moksleivija. Kad tarp 
daugybės mokslus siekiančhjjv 
moksleivių ne tik kad verti, be 
būtinai reikalauja pagelbos, 
tas tik nemato^ kas nežiūri. 
Kad iš jų tarpo išeis visuome
nės vadai, taip-pat mažai tega
lima abejoti. Tai-gi tinkamų 
šelpimui kandidatų nestoka. 
Nes nors ir gabiausis ir sų ge
riausiais norais, be pinigų šiais 
laikais nedaug ką gaĮi nuveik
ti. Čia vienas kitas pasakys, 
jog jis žino tą ir tą kuris išė
jo, pabaigė savo pasirinktąją 
mokslo šaką be jokios iš šalies 
paramos. Tiesa. Bet tok
sai ponulis ar atsimena kiek 
laiko jam išėjo užbaigti savo 
šaką, ar jis nuolatos būdamas 
varžomas mokslo ir finansų 
reikalais, bekovodamas su to
mis sunkenybėmis išėjo iš mo
kyklos tokiame padėjime, jog 
galėtų būti naudingas žmoni
jai, šaliai ir savo tautai, tai 
čia kitas/dalykas.^ Mes dažnai 
matome, mūsų moksleivius be
dirbančius “už mokslą, už val
gį ir kambarį” kiekviename 
Huosesniame laike. Bet jog be 
to jis tori prirengti ir lekcijas. 
Dviejų dalykų žinoma jis ne
gali tinkamai atlikti, ar vienas 
ar kitas turi nukentėti. Daž
niausiai nukenčia mokslo pu
sė, pusė diel kurios jis vargs
ta. To negana, prie tokių ap
linkybių žiūrima ne kad kaip, 
geriau su mokslo šaka apsipa- 
žinti, bet kad kogreičiausiai 
ją užbaigti. Tai-gi ir einama 
ne į geresnes šalies mokyklas,: 
kuriose daugiau ir plačiau iš
lavinama, bet į tokias, kurio
se greičiausiai užbaigiama* Ne
stebėtina kad mūsų inteligen
tija yra taip siaurai žiūrinti, 
bet reikia stebėties kaip ji ga
li prie tokių.aplinkybių net ir 
tiek veikti kiek ji dabar vei
kia. Tai-gi skriauda matoma 
kaip tautai, žmonijai, taip ir 
pačiam moksleiviui. Ir dar ne
seni tai laikai kada draugijos 
skelbdavo, jog pašalpos rei
kalaujančių yra daugybė, bet 
jos jų visi} sušelpti negali, nes 
pinigų nėra.

Nusiskundimai kad pinigų 
trūksta sušelpti visus atsišau
kusius ir pagelbos vertus bū-: 
davo. labai dažnai girdimi iš 
pradžios, kol organizacijos 
gyvesnės būdavo. Toliau jis 
pradėjo mažėti, silpnėti iki ant 
galo tonas visai persikeitė ir 
šį metą vietoj pinigų stokos 
pasirodė stoka atsišaukimų, 
kaip praneša gerb. kun. J. V.

Ką-gi tai reiškia. Gal saky
site viskas taip pagerėjo jog 
pašalpos moksleivija nereika
lauja, arba moksleivija/išny- 
ko. Į vieną ir Intą klausimą 
atsakyti galima, jog visai ne. 
Triežastis yra’knt kitur. Bet 
kur t .Gerbiamieji, atleiskite, 
už tėįsybę, bet priežastis tūno 
pačiose draūgijose, ją apsitek 
dhpe, saumylybejr ir paprast 
taiue, jei taip galimą išsireikš- 
tą politikavime.

tdistit skriaudas atstepirti. 
kad skriaudą ir išnaudojimą 
prašalinti, |cad kapitalistus 
priversti prie teisingų tiesų nu
statymo ir tų tiesų pildymo, 
kad kelti darbininkus mok
sliškai, medęgiSkai,. tiiyM- 
niai’ir moraliai, , ‘

6 koeijąiigtų taktikoje yra, 
kad darbininkus organizūoti 
tam, .kad .visus kapitalistus 
išnaikinti ir užvesti sodjaiį^ 
tiŠką tvarką nežiūrint ąp lt to 
bus kam skriauda ar ne.

Aiškiausia skirtingumo žy
me tarpe vienų ir kitų yra*ta, 
kad •socijalistai viską remia 
materialistų pamatais: kovok, 
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tik vien kaipo pavyzdį įvairią 
aūMą taktikos.

Socijalistai taktikom žvilgs
niu skirstosi į daugelį frakci- 
jąlr vieni nu© kitą daugiaus 
ar mažiaus įvairuoja# net ir 
vienos frakcijos soenjatfetą tar
pę daugeft karių galima pa
stebėti didėti taktikoje ritiriuk 
gumą, nes tas taip-pat daug 
priklauso nuo asmeniško būdo, 
nuo gabumų ir nuo kaip kurių 
palinkimų ę nore,tai net ir nuo 
tam tikrų gyvenimo arba polu 
tiškų aplinkybių. /

Abeliai, yra priprasta sočija- 
listus grupuoti tak^oa .žvjlg* 
sniu į dvi dideli šeimyiii arba 
įgrupi, dešiniuosius ir kairfuo* 
sius, didžiumiečius ir mažu- 
miečius (bolševikus ir menŠevi- 
kusk r s ’

Kairiaisiais vadinama taosį 
kurie labiausiai varosi prie ke- 
limo revoliucijos, prie staigią 
visuomenėje perversmių^ kaip 
kad pavyzdžiui Rusijos bolše
vikai ir soeijal-revoliucijonie- 
riaį o Amerikos aidoblitsai ir 
lietuviai, koviečiai ir laisvie-
v •» •ciai.

Dešiniaisiais vadinami yra 
tie socijalistai, kurie yra bent 
kiek sukalbami, kurie dau
giau skaitosi su esančiomis gy
venimo aplinkybėmis, kaipo 
tai: socijal-demokratai, soeijal- 
-patrijotai ir kiti kaip kad mū
sų, Grigaitiniai, Mich'elsoni- 
niai.

Dėlto aš čia suminėjau vien 
socijalistuš ir anarchištąs, kad 
klesų kovoje jie yra mūsų 
draugai, taip jie kovoja prieš 
kapitalistus- taip krikščionys 
demokratai koyoja. Ir klesų 
kovos principuose mes vieni 
nuo kitų nieku nesiskirtame.

Visi darbininkai taip mums 
taip jiems yra draugai, o visi 
kapitalistai kaipo kapitalistų 
klesa yra priešai. ‘

Taktikos skirtingumas.
Klesų kovos principuose 

tarp mūsų ir socijalistų skirtu
mo nėra, o taktikos žvilgsniu 
vieni nuo. kitų skiriamiesi, ir 
labai žymiai skiriamiesi.

Socijalistai stengiasi tąją 
kovą aštrinti patol, pakol ęa- 
saulėje iššauks abelną visų 
proletarų prieš kapitalistas su
kilimą ir įvedimą socijalistų 
peršamo socijalistiško surėdy
mo.

Jų vienos frakcijos daugiau^ 
kitos mažiau, bet abelnai i- 
mant visos yra tos minties, kad 
klesų kovą reikia nuolatos pa
laikyti ir aštrinti visokiais 
būdais. O krikščionys demo
kratai prisilaiko visai priešin
gos taktikos.

Jie pripažįsta klesų kovą 
.daugiaus politikoje, ir koope
racijoje, nori viską taip par
vesti, kad kapitalistai būtų 
priversti prieš darbininkus nu
sileisti be pagelbos kruvinų re
voliucijų ir riaušių. ’

Kad kovą daugiaus laimėti 
organizuoto susipratimu, orga
nizuotu darbininku kapitalu, 
pastatyto prieš kapitalistų ka
pitalą, politiškų piliečių tei
sią panaudojimu: tai yra bal
savimu, įvairią unijų ir są
jungą tvėrimu, stiprinimu ir į 
vieną didį kūną vienijimu.

Socijalistai nors nelabai su 
tuomi giriasi, bet praktikoje 
jų taktikos prograine yra, kad 
stengtis daryti nuolat streikus, 
riaušes, revoliucijas, kad dar
bininkai nuolat eitą biednyn 
ir biednyn, o tuomet jie savo 
širdyse augįs didesnę pagiežą 
prieš kapitalistas ir greičiau 
prisknbįs socijalistų pageidau
jamas socijalės perversm.es — 
socijalistišką surėdymą.

Krikščionys demokratai sten
giasi darbininkų būvį gerinti, 
kad jiems būtą kas-kart ge
rinus ir gerinus, kad tarpe jų 
ir kapitalistų ne taip būtų žy
mūs sltirtumas ir kad jie ne
jaustų vieni įjriūš kitus pagie
žos ir kad galiausia ir klesų 
•kovojančių ir priešų, virstų jei 
jau ne gerais draugais —- pilie* 
čiaįs, tai benį santarvėje -su* 
gyvenančiais kaimynais ir vie- • 
ni.kitų negalėtų skriausti.

: Tai dabar .maliau, kad vi- • 
siems biis aiškių kad krikščio-

‘ ' ’ta. abek'
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Priešais blogus laikraščius reikia gerus pastatyti ir platinti juoa, 
kad pataisius blogą laikraščių padarytą piktą.

— Popiežius Leonai HH

KLESŲ KOVA IR TAKTIKA
Praeitu kartu rašiau, kad 

darbo žmonės —darbininkai 
sudaro tani tikrą darbininkų, 
klesą ir kad darbininką klesa 
kovoja prieš kapitalistus arba 
kapitalistų klesą.

Žinoma, tame nėra nieko 
stebėtino, nei indomaus, tai 
yra prigimtas dąlykų stovis, ir 
prieš šių laikų žmonijos susi
tvarkymo neišvengtinas apsi
reiškimas. Klesų kova taip- 
pat kaip ir kiekviena kova yra 
vien tik gyvybės atspindžiu.

Kur nėra kovos — tenai nė
ra nei gyvybės. Bet antraip 
vertus, kur yra kova, tenai 
turi būti mažių mažiausia bent 
dvi spėkos, kuriūodvi viena 
antrai neužsileidžia.

Kur kapitalistai viską turi 
apžioję, tenai tikroje to žo
džio prasmėje kovos prieš ka
pitalistus nėra, tenai yra tik
tai žadinimas prie kovos, agi
tacija, kėlimas darbininkų su
sipratimo, jų organizavimas — 
kova„ prasideda tiktai tuomet, 
kuomet.jau darbininkų klesa 
pasijunta, kad jinai yra užtek- 

' tinai stipri, kad pasistatyti 
prieš savo skriaudikus ir iš
naudotojus, kad pasistatyti 
kaipo tokia pajėga, su kuria 
priešingoji klesa turėtų skaity
tis.

Tai čia ir pasirodo pirmas 
reikalingumas darbininko kle- 
soj tam tikros taktikos.

Abelnai taktika priimta va
dinti visus tuos gudrumus, ku
rie vartojama kovoje su prie
šu, ar tai, ant jo užpuolant, ar 
taį ištyrinėjant jo pajėgų ir 
gabumų dydį, arba slepiant 
savo silpnybes ir maišant pėd
sakus sava veikimo taip, kad 
priešas galėtų. būti suklaidin
tas ir lengviau pergalimas.

Taktika, vartojama kovoje 
ne vien žmonių, jinai yra var
tojama ir kitų gyvūnų.

Ne vienam teko Lietuvoje 
matyti, kaip kurapka žmogų 
vilioja nuo savo vaikų kurap
kiukų į šalį, voliojasi ant že
mės, rodos, kad jau jinai vi
sai nepalieka tik eik ir pasi- 
gaul< ir taip žmogus paskui ją 
nuseka užsižiopso, o tuo tarpu 
kurapkiukai po žoles išsislap
sto. Tuomet ir senė kurapka 
pakįla ir nulekia.

Tai čia buvo kurapkos tak
tika, jinai kvailą apgauna, bet 
gudams jos viliojimų nepaiso ir 
susigaudo kurapkiukus.

Jums, teko matyti katiną, 
kuomet jis prieš šunį pasišiau
šęs, kuprą pastatęs pasistato 
ir net šuva nusigąsti. Tai 
taip-pat yra jo taktika, kad pa
rodyti šuniui savę. daug baise
sniu priešu, negu kad ištiesi} 
yra. .. J

Karvedžiai,- publicistai, po
litikai, visuomenės veikėjai 
kiekvienas daugiaus ar- ma
žiaus naudojasi tam tikrais 
taktikos būdais.

Kaip kurios visuomenės sro
vės turi daug maž nusistačiu- 
šio,s savo veikimo taktiką.

Anarchistai, norėdami sa
vo tikslo atsiekti, užmušinė
ja didelius valdininkus, carus, 
inimstcrius, prezidentas, gene
rolus, — nes tai, ją yra tokia 
taktika,/ kad žudant didžiū
nus ingązdinti valdžią ir išrei
kalauti to, ko jie nori. * yi-

»■ šelpimas.
—— : • ' ■

neapsiriksime, jei pasakysime, 
jog daugiau kai puse didžiulio 
skaičiaus Amerikos lietuviškų 
draugijų, apie moksleivių šel
pimą yra 'girdėję. Tik girdė
ję ir nieko Maigiau.

Teorija ir praktika yra tai 
du skirtingu dalyku. Kaip ka
da jie eina greta labai gražiai, 
bet dažnai pasitaiko, jog jie 
gerokai skirias. Juk pasakyti, 
gražiai pakalbėti ir gulint gali
ma, bet darbą ątlikti jau rei
kia ko kito. Tai-gi teorijoj 
moksleivių šelpimas keliems 
pionieriams pasistengus labai 
gražiai pasirodė, bet prakti
koje kaž-kas pradėjo kliūti, 
girgždėti, ratai pradėjo silp
niau suktis, svilti ir visais lai
kais vargiai galima pasakyti 
ar jįe dar sukas kiek ar jau ir 
visai apsistojo.
* Pažiūrėkime arčiau, kaip 
praktikoje dalykai stovi. Po 
rankomis apskaitų link moks
leivių šelpimo, neturintį šiais 
laikais jomis, mažai kas ir be
sirūpina, pažiūrėkime iš kitų 
pusių. —Kad hespecialės tos 
rūšies draugijos būtų vienam 

, ar kitam moksleiviui mok
slą išeiti padėjusios, tai ra
šančiam šluos žodžius neteko 
girdėti. Jų gražūs sakiniai 
galima,'būtų išmesti iš konsti
tucijų, . visai su ramia sąžine. 
Apie jas čia nei nekalbėsiu. 
Bet tokios kaip “Motinėlė,” 
“Aušra” ir p; yra šiek-tiek 
prisidėjusios, tai-gi jų negali
ma taip lengva širdimi šalin at
mesti. Beje, tai jų specija- 
liškumas, pirmasis ir vienati
nis siekis. Ir atėjęs nuo Mar
so žmogelis perskaitęs jų kon
stituciją, jei jam pasisektų ją 
gauti pamanytų, jog “kalnus 
nuvertosios, ” ir kaip jis nusi
stebėtų išgirdęs, jog tie kal
nai tai tik menki kupstokai. 
Trumpai sakant tos draugijos 
vos-vos tik tegyvuoja ir per vi
są savo gyvavimo laiką įstengė 
pilnai sugelbėti augštesniuo- 
sius mokslūs išeiti vos kelius 
moksleivius. Dalinai sušelp
ta gal kiek daugiau. Kodėl? 
Ar pinigų nėra? Ar mokslei
vių trūksta? Ar koki Įrita prie
žastis? Ar gal kaip anos pasa
kos vokiečiui — kada duonos 
yra, tai; sulos nėra, o kada su
los yra tai duonos nėra? Ar... ?

Negalima sakyti kad pinigų 
truktų. Ačiū Dievui turime 
jų visokiems reikalams — ir il
goms vestuvėms, ir girtoms 
krikštynoms, ir alučiui ir ki
tokiems dalykams, be kurių ne
sunkų būtų apsieiti. Beto, juk 
pradžioje gyvavimo tos-pačios 
■draugijos vos tik susitvarkiu
sios turėjo nemažiau pinigų, 
neg dabar kad turi. Dabar ir 
lietuvių daugia'u yra. Tegu 
ten* ir reikia karės nukentėju
sius ir kitus galus šelpti, bet 
užtekti}. ■.

Netrūksta ,nei moksleivių. Po 
visas Amerikos valstijas yra 
mūsų jaunuomenes besimoki
nančios. Didesnė dalis, jų varg
sta, skursta ir pašalpos labai 
reilcalingi* Bet kod^l jįe ne* 
atsišaukia^ lediją’ gerb, kuūi/. J* 
V, rašo. Kaip ten nebūtų, man 
rodos jog tilt jiems turtuolių 
vardo primesti negalima. Kiek
vienas nors paviršutiniai su Ją 
gyvenimu apsipaŽibęs tai pti* 
pažins* ■ •

. NUSIVALYKIME NUO 
GĖDOS.

Mockus ir Mickus yra Ame
rikos lietuvių gėda. Nuo tos 
gėdos lietuviams reikia , kuo- 
greičiausia nusivalyti. Reikia 
pastoti kelią tiem dviem pa
baldom, jųdviejų pritarėjams 
bei rėmėjams. Jei lietuvių 
spauda juosius pasmerktų, tai 

• jie neturėtų dirvos. Negalima 
laukti, r kad juos kada nors pa
smerktų socijalistų laikraščiai. 
Toji išgverusi spauda remia 

•juos, kaipo savo inagius. Ne 
geriau elgiasi ir taip vadina- 

y moji tautininkų spauda, išski- 
/ riant Chicagos “Lietuvą.” Ta- 
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sai laikraštis yra seniau aštriai 
pasmerkęs nezaležninkiškąjį 
judėjimą, deda koresponden
cijas, kuriose šarlatanui Moc
kui atiduodama prideramas 
4 ‘ kreditas ’ ’ ir paskutiniame 
numeryje atsakydama So. Bos
tono korespondentui, matyt, 
rašiusiam apie Mickaus besi- 
diarbavimą čionai, rašo: “ ‘Lie
tuva’ drįsta manytų kad taip 
vadinama ‘tautiška bažnyčia’ 

,ir ‘tautiškas vyskupas’ — kaip 
jie apsireiškia čia, mūsų iš- 
eivystėj, yra negarbė, bet lietu
vių tautinio judėjimo pažemini
mas.”

Kiti tautininkų laikraščiai 
visai kitaip atsineša į “tautiš
ką bažnyčią” ir jos “vysku
pą.” Galima būtų tų laikraščių 
redaktorius vesti prie gėdos 
stulpo už tai, bet ne ką pelny- 
si — jie yra netekę gėdos.

Taip vadinamos A. L. Spau
dos Dr-jos suvažiavime Chica- 
goj buvo pakeltas klausimas a- 
pie Mockų. Tai Šliupas, ėmęs 
balsą, pasakė, girdi ką-mes 
čia galime nutarti, jei toks, 
Mockus samdosi salę ir sako 
prakalbas, tai ką mes galime 
daryti, — laisva šalis.

Tuomi tas klausimas ir išsi
rijo.
, Mat Šliupas, žinodamas, kad 
Mockus yra nesvietiškas religi
jos niekintojas ir dvasiškuos 
dergėjas, tai, žinoma, užsto
jo už savo talkininką.

Tai kokis būtų geriausias 
kovos būdas prieš spaudą, bra
dą remiančią? O tai mesti ją 
skaičius. 'Tokis patarimas jau 
būdavo išreikštas. Bet štai kas 
dar galima daryti. Visi kata
likai, kurie dėl vienų ar kitų 
priežasčių skaito “tautietiš- 
kus” laikraščius, brudą re
miančius, tuoj rašykite protes
tus užreiškiančius, jog nustosi
te skaitę jų laikraštį, jei rems 
šarlatanus. . Jei jūs gaunate 
tokio laikraščio paraginimą už
simokėti, tai praneškite, jog 
neskaitysite dėlto, kad remia 
tautos gėdą. f

Mes nežinome ar daug tokių 
‘ ‘ tautietiškų ” ‘ I antraščių skai
tytoji} pasieksime šiuo patari
mu.- Todėl visus-mūsų skaity- 

. tojus raginame tuos patarimus 
.perduoti tiems savo pažįsta
miems, kurie skaito pabaldas 
remiančius laikraščius. Tegu 
pasipila protestai ir tegu ima 
mažėti jų prenumeratoriai. 
Tuomet jie kitokią giesmę už- 
gieduos apie “tautišką vysku
pą” ir “ tautiškus kunigus,” 
darančius lietuvių tautiniam 
judėjimui, pažeminimą.

Kun. J. V. “IŠ ‘Motinėlės’ 
seimo” perskaičius.

Mes lietuviaiypatingi esame 
tokie žmonės, kad visa kas tik 
yra gyvenime ar svarbesnio ar 
geresnio, tai laikome lyg ko- 
kiuo žaislu — gražus, puikus, 
malonus, kol naujas; jo gra
žumu pasidžiaugę,, nūbodžiame 
ir numetame šalin, ar jei ir ne/ 
tai dalykus sutvarkome taip, 
jog netik mums .patiems jis pa
sidaro lyg priverstinas, bet ir 
kitiems, kurie turi kokius nors 
prietikius su tais reikalais, jie 
pertsatomi lyg kokios baiseny
bės, baubai ir p.

Tarp tokių dalykų galime 
priskaityti ir musų moksleivių 
šelpimų. Gerbi kun. J. V. kal
ba tik apie “Motinėlę.” Kiek
vienas rašo kas jam-ūrtimešnio 
sielai, bet man rodos šiuo lai
ku geriau paimti visą rūšį tų
jų draugijų. Prie tos rūšies aš 
priskaitau ir “Motinėlę” ir ro
dos amžinastin nukeliavusią 
“Aušrą” ir S. L. A. ir visą eilę 
kitų draugijų,, kurių konstitu
cijos lapus puošia jei ne ištisi 
paragrafai, tai išdidūs saki
niui prižadantieji musų moks
leivijai paduoti reikale ranką.

Iš sykio pažiūrėjęs pamąstai, 
jog ištikro mūsų visuomenei 
suvargusio moksleivio gyveni
mas šiek tiek žinomas, • ir kad; 
jai rūpi mūsų tautos ateitis, 
nes kas nežino jog kiekvienos 
tautos stovis civilizacijoj pri
guli nuo skaičiaus -inteligenti
jos, apšviestūnijos. Bet taip 
tik iš tolo ir iš. konstitucijų la
pų tegalima išskaityti. Gyve
nime gi visai kas. kita.

Pažvelgiame toliau. Kas pri
vertė arba geriau sakant kas 
buvo tuo akstinu, kuris* pri
vedė prie tos rūšies draugijų 
atsiradimo? Buvo tai gyvas 
reikalas, kurį matė draugijų 
pamatuotojai — stoka inteli
gentijos. Tuo laiku tauta vos 
tik buvo pradėjus iš ilgo mie
go nubusti, darbininkų reikią 
visur, į visas puses, o čia jų 
nėra. Toks dalykas taip sa
kant,. ant karštosios nesugau- 
domas, ypatingai jei jų ir už 
pinigus negalėtum gauti. Tai
gi kad tą spragą užkišti, beabe- 
jonės rengėjai manė, kam čia 
mums ieškoti ten kur jų nėra, 
kadi mes turime užtektinai mo
kslo, trokštančios jaunuomenės, 
kurią jei tinkamai išlavinsime 
turėsime savo tautiškus veikė
jus. Didžiausis mūsų jaunuo
menės trukdytojas nuo mokslo, 
tai stoka pinigų — energijos ir 
pasišventimo jie turi, bet pli
ki kai tilvikai. Reikia prie jų 
eiti, reikia jiems padėti mok
slus išeiti, o darbininkų tau
tos dirvoj bus kiek reikia.

Buvo tai sumanūs vyrai, vy
rai pilni idealų, gyvumo.. Pa- 
šaky'ra — padaryta, Dygsta 
viena’po kitai ■ niūksią einan
čius šelpti draugijos. Jei ku
ri draugija jau buvo įsteigta 
kitu koltiuo tikslu ir jon punk- 
tas-kitąs inspraudžiama link 
moksleivių šelpimo, tai Įriti 
matydami, jo^. guvesnieji taip 
daro., kaip paprasta /gyveni
me, suprasdami' ar nesupras
dami kam tai reikalinga ir jie 
nors su tuo nieko bendro netu
rinčiose draugijose žodį Įritą, a- 
įpie moksleivips konstitu/ 
djose ,primete. Ir taip, labai
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JOLKTAS JONdlŲ APIK valai veikią vienas į ktt^ neis 
[pamaži, bet neišvengiamai.

Vienutės pirmiau, atsirado, 
kaip visuomenė, tfd-gi atro
dytų, kad vienučių teisės ir la
bas augščiau statytinas, negu 
visuomenės. Bet, jeigu mes 
panagrinėtume vienutį, kas 
joje jos, o kaę vi8ųomenės,tai 
iš vienutės fėliktųt tifc grobai 
ir mėsos gabalas.1 Vienutė y- 
>ra visuomenes padaras, lygiai 
taip,t kaip visuomene vienu
čių. (Tas skirtumas,, kad vie
nute negali apsieiti be' risw- 
menės, o visuomenė gali gy- 

• vuoti be vienos, ar kitos vie
nutės. * Vienute yra gavusi iš 
visuomenės savo dvasinius ir 
iŠ dalies kūnoprivalumus (mo
kslų, sveikatų ir tt.) Tai-gi vie
nutė privalė atsiteisti visuo- 
,menei skolų it visas savo pa
jėgas pavesti visuomenei. Kaip 
visuomenes artimiausiu ir vie
natiniu tikslu yra jos narių la
bas, taip vienutės privalo sta
tyti' visuomenės, labų pirmuti
nėje vietoje tarp savo asmens 
reikalų. Ir dėl kitos priežas- 

’tieš vienutės turi dirbt; visuo
menės darbą. Kiekvienas as
muo turi savo ypatingus idea
lus. Jis nori, kad visi žmonės 
būtų vienos su juo minties.

Vienutė vienok nepasieks sa
vo prakilnesnių tikslų, jeigu 
jai nepritars visuomenė. Tai
gi vienutė, vien savo labo iš
mintingai trokšdama, privalo 
darbuotis visuomenėje, plati
nant savo idėjas. Jeigu vie
nutė nori, kad tas dalbas bū
tų pasekmingas, turi prisitai- 
kint kiek galima prie visuo
menėje esančių aplinkybių ir 
supratimų, pastoti visuome
nės, nariu, paviršutiniai visu 
kuo panašiu į kitus.

Vienutės geri tikslai neturi 
vienok pagimdyti jos visuo
meniniame darbe veidmainin- 
gumo ir blogų įrankių. Prisi
dengus gražiomis plunksnomis 
galima visuomenę prigauti: 
nuvesti ten, kur ji būthj nėju
si, jeigu jai iš viršaus būtų 
pasakyta, kur vedama. Mat 
visuomenės didžiuma papras
tai vaduojasi ūpu. Atitik mi
nios mylimą gaidą, užgauk jos 
jausmų stygas ir vesk ją kur 
nori. Pataikavimas, žadiniais 
.viliojimas, neapykantos ir 
kitų žemų jausmų kurstymas, 
tai vis galingi demagogų įna
giai. Toks prigavingas savo 
tikslo siekimas neatneš vienok 
tikro gero nė vienai pusei. Su- 

. demoralizuos visuomenę, kuri 
paniekvs ir gražiausią dema
gogo tikslą ir jį patį ir apskri
tai atšalys joje pasitikėjimą 
kuom nors.

Priedermės, priminimas, ydų 
prikaišiojimas, žadinimas prie 
pastangų ir pasiaukojimo—tai 
vis kartūs vaistai, nuo kurių 
minia, lyg mažas vaikas, pur
tyto purtosi. Toks vienok, dar
bavimasis atneš vaisių, nors 
suvėlintą, bet tveriantį.

Be priedermių vienutė turi 
visuomenėje ir savo teises: sa
varankiai mastyti, kalbėti ir 
apskritai veikti, kol jos vei
kimas nekenkia visuomenės la
bui. Ne.tik tiek. Vienutė turi 
teisę reikalauti iš visuomenės, 
kad ji prisilaikytų savo užda
rinio t. y. rūpintųsi apie vienu
tės reikalus, remtų jos pri
gimtas teises ir tt.

Kaip atskiros vienutės, taip 
ištisa jų eilė ir apskritai ma
žuma turi lygias teises ir prie
dermes. .

(Bus daugiau)

YTSUOMENIS DALUKUS 
Parašė JABAS.

Lietuvių yĮsuomenė, kuri 
Mgišiol neturėjo savo valstijos 
ir valdžios, bet tturi .daugybę 
neap^ūpintų reikalų, privalo 
ypatingai auklenti savo tarpe 
visuomeninį jausmų it susipra
timą. Šis mano Rašinėlis tebū
nie mažu indeliu bendran yi- 
fiuomeninin nuomonių iždynan. 

* .Svarstydamas.pamatinius, y- 
patigai šio meto visuomenes 
uždavinius gal sužadinsiu mų- 
sų 'viėfią-kitą visuomenės vei- 

. Rėją prie pilnešnio pakeltų 
‘klausimų nušvietimo.

. { - - ' T/ * .
Kas tai yra visuomenė? Ap

skritai kalbant yra tai prigim
tu budu susidariusi bendrija 
bendru veiksmu bendriems 
tikslams siekti. 'Taip, sakysi
me, tauta, miestas, tikyba 

' pamaži besitverdami pamato 
bendrus apšvietos, doros, lab- 
darybės, sveikatingumo ir k. 
reikalus. Pasikalbėjimų, laik
raščių ir kitokio bendravimo 
keliu bendrijos narių tarpe iš
sidirba giminingos nuomonės 
ir susidaro pasiryžimas liuosa- 
npriu susiklausymu nuveikti 
bendrą reikalą.

Kuomet bendrijai trūksta 
bendrų idealų, .ar susiklausy
mo, jai tinka tik minios var
das. Tai nelyginant supara- 
ližuotas visuomenės kūnas, ar 
žalia medega. Visuomenėje 
vienok negali būti kalbos (apie 
vienodą nuomonę visuose rei
kaluose, apie visuotiną, pa
stovią organizaciją. Vienas da
lykas tėra visuomenėje pasto
vus, o juo yra1 nepastovumas. 
Visuomenės reikalai yra taip 
platūs, įvairūs, kaip patsai 
gyvenimas, kursai keičiasi die
na iš dienos. Draugijos su
tvertos apribuotiems tikslams 
siekti — nepavadinsime visuo
mene.

Visuomenės t. y. visų ko? 
*. klos bendrijos narių visuoti

nas labas yra vyriausiu visuo? 
menės tikslu. Vienutės, pai
sančios tik savo naudos, ypač 
su visuomenės skriauda, liau
jasi buvusios visuomenės na
riais. Jeigu jas kaikurios ap
linkybės ir riša su ta visuome
ne, tai jas galima . pavadinti 
tik supuvusiais visuomenės 
“nariais.”

Iš to, kas ligi šiol pasaky
ta, galime nustatyti platesnį 
ir aiškesnį visuomenės apri- 
bavimą. Visuomenė yra tai 
organizuotas vieųaip mastan
čių, visų labo trokštančių tau
tos, ar panašios bendrijos pa
vienių asmenų ir draugijų di
džiumos rinkinys.

Kalbant apie visuomenę ne
galima nepaminėti to gražaus 
prilyginimo visuomenės prie 
žmogaus kūno. Atsiminkime 
stebėtiną kūno surėdymą. Ats
kiri kūno nariai, turi vieną 
tikslą: viso kūno gerovę ir gy
vybę. Ir menkiausias narys 
yra kūnui reikalingas. Kuo
met nvksta vienas narvs, ken- 
čia visas kūnas. Kuomet nyk
sta kūno sveikata kenčia ir vi
si atskiri jo nariai. Svarbu 
atskirų narių gerovė, bet viso 
kūno gyvybė svarbesnė. Kū
nas gina ir mažiausio nario ne- 
paliečiamybę, bet kartais turi 
atsižadėti dagi rankos, ar ko
jos visiems kitiems nariams ir 
gyvybei išgelbėti. Tai-gi kū
ne mes matome narių susildau- 
simą, sandarbininlęavimą, vie
nybę. Panašiai dedasi visuo
menėje’. Vienutės, kuopos, 
sluoksniai, srovės tai visuome
ninio kūno nariai. Mažesnis 
ar didesnis susiorganizavimas, 
drausmė, pasiaukojimas ir vie
nybė reikalingi ir visuomenės 
gyvavimui. Bęt apie kiekvie
ną tų dalykų kiek tiek plačiau 

, atskirai. J

Visuomenė ir vienutė yra 
skirtini, *bet sau neprie^tarau 
jauti supratimai.. Pavieni as
mens sudaro visuomenę, o vi
suomenė a.uklena vienutės as- 
lųenumą. Kokios vienutes, to- 

‘ Idą visuomene. Kokią, vėl vi
suomene, tokia didele dalimi 
kiekviena vienute. Tiedu gai?“
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CLEVELAND, OHIO,

LDS. 51 kuopa rengia pui
kiausi maskinį balių, kuris bus 
lapkričio mėnesyje. LDS. kuo
pos nariui - pasirodykite ,;ant 
maskinio baliaus. Bus duoda
mos dovanos puikiausiai pasi- 
rėdžiusiems, Taip-gi bus šokiai, 
grieš puikiausia njužika.~ Te- 
mykite kada bus paskleisti pla
katai.

Dobta.
■ i . .

T

Aukokite j Tautės 
Fondą

Džiausminga naujiena 
Štai broliai girdėti, 

; Kad veikial degtinė
Nustos jau smirdėti. 

Oi karė- oi karį 
Kibk gero padarėt 
Velnio išradimų f 

t I šrieto,išbirę. 
Seniaijaupradėjo 
Blaivybę čion steigti, 
Bet'ris negalėjo 
Girtybes UŽ Veikti.

Matykim kągali 
(Viens Wilson*o žodis. 
Kaip staiga girtuokliams 
Blaivybę parodys.,

Mes žinom, kaip baugi 
Šios karės baisybe 
Daug Sykių baugesnė 
Prakeiktagirtybė, * 

Didesnę ji blėdį 
Pasaulyj padaro, 
Daugiau ji b,e laiko 
J grabą nuvaro. ‘ -

Kaip žmonės degtinę 
Nustos tik ragauti, 
Pasaulyje laimė 
Pradės viešpatauti.

Kiek aukų išskynė 
Šios karės baisybė, 
Per keletą metų 
Atpildys blaivybė.

Kiek turtų .prarys ji, 
Blaivybė atlygįs, 
Ir skausmą žmonijos 
Veikiausiai išgydįs.

Nebnaikįs nieks maisto,- 
Bus duonos ikvaliai. 
Užteks jos Europai, 
Pakaks ir šiai šaliai.

Ši yra naujiena 
Dėl mūsų džiaugsminga. 
Tūliems nemaloni
Ir baisiai griaudinga.

Girdėti karčiamninkai 
Tik guodžias ir rauda, 
Nes jie iš girtuoklių 
Turėjo sau naudą.

Kiekvienas girtuoklis 
Nuskuręs gyvena, 
Nęs algą ik cento 
Pas jį nugabena.

Tasai gi šeimynų 
Visai neatbodams:

“Sau springkit ant skurdo!” 
Prie baro vis modams.

Girtuoklių pačiutėms 
Jau laimė im’ švisti, 
Ir skurdo pats galas 
Netoli matyti.

Turės ko pavalgyt 
Ir kuom apsidengti 
Ir butą apšildyt 
Ir šalčio išvengti.

Ne viena padėką 
Siųs Devui greičiausiai, 
Ir Wilson’ui galės 
Maldaus kodaugiausiai.

Per jį juk gaus galą 
Taš* dvokas degtinės.
Bus drėbtos po plynių 
Prismirdę statinės.

Sakykit girtuokliai, 
Kas jums dabar matos, 
Kad jūsų saliūnai 
Paliks greit siratos.

Kad jūs su alkūnėms- 
Jo baro nebtrinsit 
Ir grindis skrepliuotas 
Su kojoms nebminsit.

Visi jūs girtuokliai 
Už bonkų greit stverkit. 
Pakoliai dar yrą 
Labai prišigerkit.

Nes jau nepoilgo 
Visi pasnikausit.
Nors džius jūs liežuviai 
Parilgyt nebgausit.

Sakau jums girtuokliams — 
Ir Petrui ir Tarnui
Nulenkit jūs galvas 
Visi Dėdei Šamui.

Ir giesmę blaivybės 
Garsiąi užgiedokit, 
Už jo gerą širdį 
Jam padėkayoldt.

Vienok ir pypkoriau, 
Nors biskį sustokie, 
Perdaug iš girtuoklių 
Garsiai nesijuokie.
■ Ir. tavo tabokai 

Tas pat gal ištikti!
Tad kitą pašiepdams, 
Gali apsirikti..

Tegu .Dėdė Šamas 
Tuojau, kuosmarkiausia 
Ir smarvę taboką 
Pasmaugia-greičiausia.

TuomeUtyro oro •
Nieks nebedvokytų, 
Žmonėms gey) ūpo

i
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homesteąd, ba.
IŠridridim&s ir _
lietuvių tautiškus vėliavom 1k*W 2^4* rugsėjo. ^ Vakaro 

S; d. rūgs. 2 vai. p, p. Šv.
Wko ir Berilu bažnyčioje buvo 
pašventinimas tautiškos vėlia
vos/ kurią Vyčių 11 kuopa su- 
ĮaM Lėškvo 85 dol. VėlĮa-, 
vą nešė į bažnyčią Vyčių pirm.- 
lydimas 6 mažų mergaičių ne
šančių garbės vėliavą (šėrrice 
M* ant kurios matėsi 56 
žvaigždės^ ką reiškia, kad iš 
mūsų kplonrios riek .beturiu 
tarnauja Dėdei Šamui. Pas
kui ėjo56baltąi^paredytų mer
gaičių, kožna laikanti rardmįje 
po gėlę. Prie didžiojo 
altoriaus gerb, kun. S. J. Če- 

y Janonis pasakė pamokslą. Po 
pamokslo prie garbės Vėliavos 
kunigui ištarus vardią ii pavar
dę kareivio, mažos mergaites 
iš. eilės dėjo po gėlę ant vėlia
vas. • Paskutine iš mergaičių 
padėjo aut vėliavos baltą žy
dinčią leliją, kas priminė, kad 
iš mūs vienas žuvęs karės lau
ke. Juomi yra J, Naujokaitis.

.Vakaras.
7:30 vai. vakare buvo kon

certas Chrnegie Muzikos salėje. 
Parengė vietinė Vyčių kuopa. 
Buvo suvienyti chorai McKėes 
Rock, Pittsburg, North Side ir 
vietinis Homesteąd. Tai bu
vo koncertas, kokio vietiniai 
lietuviai neturėjo progos ma
tyt. Pirmiausia gerb. kun. 
S. J. Čepanonis paaiškino pub
likai vakaro programą. Cho
ras, vadovaujant p. Saboniui, 
uždainavo “Star Spangled Ba- 
nner.” Iš šalies plevėsavo A- 
merikoniška vėliava, prie ku
rios stovėjo S. V. laivyno jū
reivis. Antroje,gi.pusėje ple
vėsavo Lietuvos vėliava. Su
dainuota Lietuvos himnas ir 
Vyčių himnas, jr toliaus dai
nuota 4 ‘ Kur bėga Šešupė, ’ ’ 
“Kur giria žaliuoja” ir tt. Po 
dainų kalbėjo p. L. Šimutis. 

Po to Sabonis dainavo solo 
ir pijano skambino ponia Sa- 
bonienė.

Maža 5 m. mergaitė pp. Sa
bonių dukrelė, padainavo ‘Sau
lelė raudona;” į publiką tas 
padarė didelį Įspūdį. Dar kal
bėjo Dr. Bielskis, . vaidinta 
“Aš numiriau” ir atlikta kitų 
muzikos šmotelių.

Vargdienėlis.

\
V

U

• X

l RAGINK WIB.
DDSį.63 kp. Įvyko grafe va/ 

i 
tikslas buvo atidarymas nau
jos sceuerijos, kurią vHmiųė- 
ta kuopa savo lėšomis it pas
tangomis JateigA Vakaro rito* 
gramas prasidėjo su ameriko
nišku hfem Toliaus šękė 
deklamacijos, dainos, duetai 
ir pertraukose buvo ir prakal
bų. Dainavime.ypatingai at
sižymėjo vietiuis šv. Cecilijos5 
choras po vadovyste vargom- 
muko - J. ^azdaųririos, Šudąi- 
nayp ' gražiai ’ ir įspūdingai 
daug lietuviškų -darnų. Nors- 
tas' užėmė ilgoką laiką, bei 
nebuvo nuobodu, nes gražus 
dainarimas> pilnai risus už- 
ganėdino. Toliaus kun. A. 
Balinskis pasakė trumpį pra
kalbą apie lietuvių veikimą, 
kaipo šios šalies piliečių ir 
kaipo lietuvių, ,

Užsibaigus prakalbai, seka 
dainos; pertraukoje prakalba 
kun. V^Slavynas, kuris aiš
kiai nurodė to vakaro tikslą ir 
nuveiktą darbą LDS. 63 kp., 
kuri su didžiu pasišventimu 
pasidarbaco pakol įtaise šią 
gražią scenefiją ir svetainę 
gražiai išmaliavojo. Taip-gi 
ragino ir kvietė visus Racino 
lietuvius ir lietuves stoti tal
kon prie bendro įr prakilnaus 
darbo, steigti vakarinius kur
sus, įsteigti knygyną, kur bū
tų proga Racino lietuviams, y- 
p^tingai jaunimui pasiskaityti 
naudingų knygų ir laikraščių. 
Kvietė taip-gi Racino priau
gantį jaunimą prie lavinimosi 
vaidinti, nes dabar patogi vie? 
ta yra įsteigta. Užsibaigus 
prakalbai, programas baigėsi 
su tautišku himnu. Po to buvo 
išlaimėjimas gražaus laikrodė
lio, kurį paaukavo narys L. 
D. S. ■ 63 kp. Povilas Karaliū
nas, išeidamas į Dėdės Šamo 
armiją. Laikrodėlį laimėjo A. 
Žizminškaite, narė LDŠ. 63 kp. 
Toliaus sekė šokiai iki vėlyvo 
vakaro.

Ten buvęs.

Reikalavimai.
* t

• -■ I. f

Keucaiingai yrą vargkjnį- 
NINKAS, kuris taipos-gi at
liktų ąįBmtijbnp dajbą. Alga 
bu» ^uMbiama MūĮig muzikalių 
vargoninhiko pajėgų. '

* AtriŠtmkime pažymėkite įųr 
> kaip ilgai vargonininkavimo 
’molnnęria. k

Rev. C, Vasiliauskas,
P. 0. Box 82, Westfield, Mass. 
" (103) .

* •

Didžiausi namai, pūikiaAisi pa- 
graiinimti ii* tt. nieko nereiškią 
sulyginant su gera* sveikata. Tas 
buvo prirodytai jau tūkstantis me
tų atgal.

Mes gi lietuviai labai tankiai ap
leidžiame savo sveikąjį, neaprfipi* 
nąm jos tinkamai ir labai tankiai 
apgailestaujam kuomet jau peryk
lų. Lai tie pąstebėjilpftar patar
nauja visiems laiku,. ,* /

; Iš kur atsiranda mūsų spėka, e- 
nergijaf Iš sveikų elementų mū
sų kraujo*.! Iš kur atsiranda krau- 
jas| Kraujas Atsiranda nuo ge
rai suvirškinto valgio, kurį mes 
vartojame.

Mes jia prieiname prie svar- 
blausiojo pažymėto punkto, bū-, 
fent: “gerai suvirškinto valgio.” 

, Jeigu viduriai nedirbu mes 
pajuntame, galvos skausmu, ansnn- 
kimų, jaučiame spaudimą po kau
liuku, neretai galvos svaigimą ii’ 
beveik‘visada, abelną sudribimą 
organizmo. Visi tie atsitikimai 
paeina nuo to, kad viduriai ir 
kraujas reikalauja išvalomo..

O dėl to nėra geresnės ir tinka
mesnės pagalbos, kaip žinomos vi
same pasaulyje mėta.vos saldainės 
Partolai.. Kainuoja $1.00 už skry
nutę. Užsakymą ir laišką siuski
te: r

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dept. L. 3.

. “ llii i 'ii I ■ tam.,./
* ....... -t ‘

■Paieškau seserš^UrMis AŠ- 
megaites po vyru Apšiegienės, 
paeina iš Panemunėlio par., Za
rasų pav., Kauno gub.,Maldai- 
kiŠkiųr vienkiemio, Girdėjau,, 
kad gyvena netoli Bostono. At
sišaukite: Pvt. Charles Asme- 
go, Co. C 73 Ū, S. Inf. Camp 
Devens, Mass. Arba: Juozas 
šakalis, 8 Moore St., Cambrid
ge,'Mass.

REIKALINGA
Moterų ar merginų virš 16 

irietų prie Tack mašinų. Gali 
uždirbti nuo $12,00 iki $15.00 į 
savaitę. Mokame $11.60 į sa
vaitę pradedant. Galima gy
venti su visa šeimyna, nes toji 
kompanija duoda labai pigiai 
namus; Darbas nuolatinis. Ne
reikalauja žinoti skaitymo ar
ba rašymo.

W. W. CROSS & CO. INO. 
Brockton, Mass.

SUSIRINKIMAS.
Brooklyn’o, New York’o ir 

apielinkės lietuvių draugijų 
delegatų susirinkimas atsibu
vo rugsėjo 3 d. Karalienės A- 
niolų Apreiškimo parapijos sa
lėje. Delegatų visai mažai 
atsilankė

Šių dr-jų susirinkimai tęsėsi 
nuo buvusios Ištikimybės die
nos (4 d., liep.).

Susirinkimų atidarė p. P. 
Mulevičius, New Yorko val
džia prisiuntė viršminėtoms 
draugijoms diplomą,, už gerų 
atsižymėjimų Ištikimybės Die
noje.

Pirmiausia buvo svarstoma 
apie išleidimų istoriškos kny
gutės su aprašymu istoriško 
atsižymėjimo laike Ištikimybės 
Dienos, liepos 4 ir pamargi- 
ginant su paveikslais ir apsi- 
garsinimais dr-jų.

Draugijos dalyvavusios 4 d. 
liepos parodoje ir kurios norė
tų būti istoriškoje knygutėje, 
malonėkite prisiųsti dr-jų arba 
valdybų paveikslų Idyšes su 
istoriškais aprašymais p. Mule
vičiui ‘ Garso ’ * spaustuvėje, 
456 G-rand St., Brooklyn, N. 
Y. Su visokiais reikalais kreip
kitės pas p. P. Mulevičių o gau
site pilnas informacijas. Už
sakymus meldžiame priduoti 
nevėliaus kaip 15. d. rugsėjo, 
1918 m. Tos dr-jos, kurios nė-, 
gausite garsinti paveikslų, tai 
nors trumpus savo aprašymus.

; • ■ \ ' a, ė
so, manchester, conn.

A. L. It K. Mot. Šą-gos 28 
kuopos susirinkimas Įvyks 15 
d. rugsėjo, po num. 96 Charter 

; Oak st.; nedalioj po pietų 2 vai. 
Būtų geistina, kad. visos na* 
tęs susirinktų ir naujų atsives-

v

SO. MANCHESTĖR, CT.

SLRKA. 164 kp. narys, Jo
nas Alinskas išvažiavo į Dė
dės Šamo kariuomenę 4 d; rug
sėjo. Tad-gi mes visi susivie
nijimo nariai jam linkime ge
ros laimės ir laimingai sugrįž
ti. Nors jis buvo čionai gi
męs ir augęs, bet būva tik
ras lietuvis ir visuomet su lie
tuviais visur dalyvavo. •

Lietuvis.

N0RW00D, MASS.

Dar biskis apie laisvus ir 
ramius gyventojus.

Mūsų laisvamaniai ir cicili- 
kai visuomet sakosi ir giriasi, 
_kad jie apsišvietę ir ramūs 
žmonės. O labiauisa Zanavy
kas, “Sandaros”- reporteris 
mėgsta girtis su savo laisvai
siais.

Štai vienas iš laisvų ir ramių 
žmonių gyvenimo atsitikimas. 
Vienas biznierius, žinoma lais
vas, 7 d. rūgs, ėmė ir išvijo sa
vo pačią iš stubos ir įsakė, kad 
dauginus nesugrįžtų, nes jis 
nereikalaująs, jau negera, pa
senus. Mat laisvė, galima da
ryti kaip nori. Pažiūrėsime, 
ką Zanavykas pasakys, gal s a-' 
Įvys, kad tai katalikas, kaip 
jie' visuomet suverčia ant ki
tų. Vieną gražų nedėldienį 
katalikai susirinko ant mišią 
kaip ir visada. Atėjo, ir tas 
laisvas žmogelis. Laike paki
tėjimo , visi suklaupę atidavė 
Dievui garbę. O tas žmogelis 
pasirodė esąs laisvas tai jis nė- 
siklaupe. -Aišku, ♦ kad tai 
šliuptaruis.

Kalnelis.

‘ NORS,;.
Nors visą pasaulį įgytum, 
Nors taptum gę$jų genijui. ' 
Ką-gi tas viskas tau pagelbės, 
Kaip atris galas tavų, dienų t. 
Turtas, galybė, o ir mokslas 
Yra tai labai geru daiktų* ■ 
Bet kaip'tikyba, dorą, meile 
Neatidaro dangąus vartų.,

BRIGHTON,- MASS.
Rugsėjo 2 d. pastangomis L. 

D. S. 22 kuopos buvo sureng
tas vakaras susidedantis iš 
perstatymų, muzikos ir dainų.

L. Vyčių 17 kp. artistai pa
statė veikalą “Iš Meilės,” ku
ris išėjo labai gerai ir net ge
riaus, negu buvo statytas pir
mu sykiu So. Bostone.

Geriausia pasižymėjo šie: pp. 
P. Špokas, P. Grinkevičius ir 
K. Vasiliauskas, p-lės M. Ba- 
kūniutė ir P. Giedraičiutė — 
ubagų rolėse; p-lės M. Žukaus
kaitė — Danutės ir O. Stanai- 
čiutė — Sorės-Marės ir p. J. 
Markelionis — Žydo — Leibos 
rolėje. *

Taip-gi gana gerai atliko ir 
Šie: Dundulienės — p-lė M. Kil- 
moniutė, Onutės — p-lė S. Mo
tiejūnaitė. .

Kiek silpniaus kalbėjo, bet 
gerai išpildė p. A. Bendoraitis 
ir P. Miliauskas. Kitų mažes
nės rolės ir jie atliko OK.

P-as B. Ajauskas paaiškin- *= 
damas tikslą to vakaro ir taip 
karštai ragino rašytis prie L. 
D. S., .perstatė vedėju progra
mų p. A. F. Kneižį, “Darbinin
ko” Administratorių. Pasta
rasis užpildė nekurias pertrau
kas kalba. •

Dainavo1 solo gabios So. Bos
tono solistės — p-lės St. Mo
tiejūnaitė ir A. Narinkevičiutė, 
.akompanuojant jaunam šv. Ro
ko parapijos vargonininkui, p. 
R. Juškai iš Montello, Mass.

Solistės taip patiko Brighto- 
niečiams, kad po kelis sykius 
buvo iššauktos atkartoti. Iš 
daugelio buvo girdėti išsireiš
kimai, kad toks surengtas va
karas, tai pirmas buvo Brigh- 
tone.

Ii

Atidarant buvo sudainuota 
Lietuvos iiįAtaerihos himnai. 
Amerikos himną dainavo jau
nos So. Bostęno lietuvaitės, o 
joms akompanavo gabus , pia
nistas p. Aukštikalnis taip-gi 
iš So. Bostono.

Prie surengimo to vakaro 
daugiausia dirbo pp. J. Matu
kas, V. Širka, p-lės V. Šautai- 
te ir kitos, kurių pavardžių ne
teko sužinoti ir dirbo ne sau, 
betLDS. naūdai. Brightoniečuj 
pasidarbavusių narių pavyzdį, 
turėtų sekti v|si LDS. nariai, 
ypač dabar, kuomet daug veik
lesnių narių pašaukta tarnauti 
Dėdei Šamui. Į jų vietas turi 

vstoti kiti ir sti didžiausia ener- 
gijikdirbti LDS. labui. ,

$umnių buvo apie 500 k ri* 
si liko ūžgunedinti* Dauglaus 
YoHų vakarų* Tiktas* kad' 
ir Štreikierių Fondui teks*.

Brightonietis

Aš JUOZAS ŠEGŽDA paieškau 
savo sesers Petronės Tetraitykės 
(vienos" motinos, ne vieno tėvo^ 
Kauno gub., Raseinių pav., Bata^a 
kių parap., Vaišvilų sodžiaus, 
kadaise gyveno Chieagoje,y^|Mr 
Ji pati, ar kas ją pažįstaAaBr 
nes pranešti man kur ji/|nHF 
Štai mano adresas:

JUOZAS ŠEGžImBF
405 Derien st., Philadd||Kt> ..

ANT PARDAVIMO.
So. Boston’e ant kampo namai 

su 5 kambariais ir krautuve. Ran
dasi pačiame centre ir parsiduos 
pusdykiai. Dėlto; kuris nori tu
rėti gražius namus ir biznį pasi
skubinki! Rašyk; >

? E, A. N.,
36 North Monroe Terrace, 

Dorchester, Mass.
Tel. 4252—M. (104).

♦

I

l

7

f

Aš Mykplas Diementas ieškau 
Klemenso Drevenskio Kauno gub., 
Panevėžio pav., Gulbinų valše., 
čeniškių kaimo; Juozo Prakaitas, 
tos pačios gub. ir pavieto, Pasva
liečių kaimo ir taipVpat kitų gimi
nių ir pažįstamų.. Aš esu tos pa
čios guburenijos, pavieto ir vals
čiaus, Pasvalieehj kaimo.Turiu la
bai svarbų reikalų ir tuojaus at
sišaukite, nes laiko turiu tik du 
mėnesiu ir būtinai turiu ką nors 
surasti. Jie patįs ar kas kitas 
praneškite šiuo adresu:

MYKOLAS DIEMENTAS, .
Sluggan Camp Aviemore, 

SČOTLAND.
(104)

į

. Paieškau dėdės Auriaus Kadlau- 
sko Vilniaus, gub. Trakų pav., 
Daugų parap. Pirmiaus gyveno 
Xe\v Yorke, o dabar per 20 metų 
nieko apie jį nežinau.' Jis pats ar 
kas kitas praneškite šiuo adresu: 

Petron Kadlauskiutė,
85 Groye St., ‘ Norfolk, Mass.

(104)-
• • -f -

SVARBU 
CLEVELANDIEČIAMS.

'Norintieji gauti puikią kny
gą ir žinoti plačiaus apie viso
kius šimkunigius ir apie tokius 
kaip kad mūsų kolonijoj Straz
das D* tK h' ki® tam panašūs, 
kreipkitėspas:
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Prakalbos nusisekę gerai. 
Žmonių buvo pilna sale. Bu
vo ir dauginus įvairių pamar- 
ginimų. Brightonietis.

Taip-gi randasi taupymo banka 
ir apsaugos sudėjimas.
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N£WARK, N. Ą 
^^”*• 9268
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Dr. J.H. Staknevičius’
234 Lafayette St., Kamp. * 

Ofiso valandos:
i 9-11 mrre
2-s. po pistu

tire-e VAKARE
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'• Vwtau|^>

Jeigu Jūs norite pašaukti ką, 
tik paspausk gurikėlį.

TEL.BACKBAY4gOO , B 

DR. F. MATULAITIS 
Ofltojdyno* Gydo riaokfaa Hgu I

1-8 P. M. 7-» P.M. Priskirta Aktalvr, I
419 Boylston St., Bartos, Miti. Į
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TJ.S«.B«M®27O
DR. JOHN ?I<cI>ONNELL> M. D, 

Galima tMitUiafi ir fafavtoM.
• Oflac valandos: . < » 

Rytiii iki 9 vai' 
Popietį likis 

K vakarais ^ iki D 
586 Broadway, So. Boston.

Bell Phoae Dlckbbta 39K lt.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BrMdSL,PWWe!pii»,h.

Lietuvį Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pieta | 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

NedeKsmie iki 4 po piltu. b>

Nusipirk mosties.
* I .

Tai BUBI GRABUS! J< lidMs 
Os, Ertai teatate 

ftft ištepkvtfdą BMBŠta 
vakariu, e psduyi vaM| TTBU 
ttttMMTO bmt

; dvasrita itakŠHtt fcątettMi vkte 
kba taktui* Matas'
gaUrifatiirataiafSita 

i’ - j. siMura,

F. 0. Boi 36, Holdbreok, Mau.
< * * ♦*

_ KĮligMJO Mg dUmYS. Masą, 
valstijos gtrtjernatoriua McCall 
ir Bistoųo majoras Petęra iš
leis prokleniacijaa apie uždA- 
rymų-saliūnų ketverge, tąisy- 
ra ręgistrae^oa SafiU-
nai bus uždaryti tą dienų viso
je Mass. vaMjoį ,
LIETUviŲKAWVĮV GLO

BOJIMO DRAUGIJOS AT- 
flT*ATTirTMAft

Laikytame susirinkime nu
tarta atsišaukti | visus "kąrei- 
vius ir jūreivius tarnaujančius 
Suv. Valstijų armijoje ir laivy- 
ne ir pra^yti/visų, kadkogrei- 
čiausia prisiųstų savo vardus ir 
adresus ir kokių vietų. užima 
tarnystoje. Tas reikalinga už- 
vedimui ^ knygų ir vedimui 
skaitliaus tarnaujančių taip
gi surikimui' reikalaujančios 
pagalbos. 1

Dabartiniu laiku daug karei
vių skundžiasi, kad negauna 
visai arba labarretai lietuviškų 
knyggir laikraščių. VirŠminė- 
ta draugi ja kaip tik pilnai su- 

varkys ir gaus pareikalavi- 
mų siųsti kokių nors knygų ar 

rūpinti.* Žinoma neapseis be 
pagėlbos kitų draugijų bei pa
vienių ypatų. Kareiviai bei jū
reiviai savo- avrdus ir adresus 
ir taip-pat įvairius reikalavi
mus siųskite raštininkės vardu. 
Adresuokite šiaip:

Miss O. M. Pratašiutė,
287 ThirdiSt., Šo. Boston, Mass.

BRIGHTON, MASS. \
Rugsejo/1 d. buvo prakal

bos SLRKA.-kuopos. Kalbėjo 
kun. J. Jakaitis iš Worcester, 
Mass. ir p.~A. F. Kneižis, “Dar
bininko” administratorius iš S. 
Bostono. Vedėju būvo p. J. Ma
tukas.

Pamarginimui programo da
lyvavo Cambridge’iaus bažny
tinis ėhpras, vadovaujant p.

. ..... ..,
Vietinės žinios.
Mokinkite. Panedėlyje rug

sėjo 9 <į‘ P° num. 48 Boylston 
M įsteigta klesos angliškos 
kalbus ir piMetystės* JCtaio? 
gkmdmoslsuaugttMęuM. Muks* 
las dykai. Galima įkibti bi
jo kaa&-MfteMomia Bud 8:45 iki 
11 vtd., po pietų nuo 2:45 iki 

- * b vai. Gal būt bus mokinama 
' teįeimiški kapmo muštro 

reiškimai. įvairiose Bostono 
dalyse bus įsteigtos speciales 
pamokos angliškos kalbos mo
terims. Tuo reikalu kreiptis 
į Miss Carolįne ’A. Shay Wil- 

~ liam ĮBlackstone Sehool, Blos- 
sem sti, WestEnd. .

tApsisaugokit. Pan»<Klyj, tuį, 
sėjo 2 d. 11 vąl vak. sėdant į 
karą ant Dover et., V. Kučins
kui ištrauki iš. Mšemaus; 
ną su $210, registrat^os korte-t 
le ir dirbtuvės numeriu. Patar
tina nesiuesioti su savim tiek 
daug pinigų, nes taukiai atsi-

' tinka panašiaij jei neapsižiūri. sitvarkys ir -gaus pareikaląvi-

Gavo laišką, So. Bostonie- laikraščių, rūpinsis veikiai ap- 
tis Tuleikis gavo laišką 
Franeijos nuo \ švogęrio. L. 
Švagž’džio. . Rašo, jog greitai 
sveikstąs. Valgį, guolį ir ap
žiūrėjimą turįs labai gerą. Pa
ryžiuje buvęs keturias dienas 
ir norėjęs rasti Gabrį. Mat ne
žino, jog Gabrys yra Šveicari
joj, ,o ne Francijos sostinėj.

Pasirodė ispaniškas gripas.
- Bostone apsireiškė ispaniškas 

gripas. Du nuo jo jau mirė. 
Atvežė jūreiviai. Daktarai pa
taria ne bendrauti, nesisvei- 
kinti, ypač nesibnčiuoti su jū
reiviais. 350 jūreivių čia ser
ga tuo gripu. Pagauna ypa- 
tos silpnesniojo organizmo, nu
alinto svaigalais, taboka ir ki
tokiomis paleistuvystėmis.

JJKAITYKIR KITAM PASA
KOK, kad. geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, pa
prastų ir vilnonių I. DEITCH. Jis 
parduodu už labai prieinamą kai
ną. Kreipkitės šiuo adresu:

I. Deitch.
149 DoverSt., Boston, Mass.

Nauji ir linksmi teatrališki perstatymai.*:’
xl) “DAINA BE GALO.“ i_________ _ 2_____

lengva sulošti. Reikia 4 vyrų ir 2-jų merginų.. Prekė 20e.; 
6 knygutės tik $1.00.. r

2) , “IR AŠ NEPAISAU.“ Graži ir pavyzdinga komedi
ja, lengvai prieinama sulošti. Preke 15e., o 8 knygutės tik 
$1.00. Reikia 3 vyrų ir 5 merginų..

3) “LINKSMOS KOMEDIJĖLĖS.“ Ypatingai skiria
mas mūsų jaunimui scenos papuošalai: Penkios gražios pa
mokinančias farsos. Prekė 15c., o 8 knygutės tik $1.00.

4) “VAKARO VALANDĖLĖS.” Surinkimas komędi- 
jėlių, Dialogų, Farsų, Deklamacijų ir tt. Prekė 20e., o 6 
knygutės tik $14)0.

’ 5) “KETURIOS KOMEDIJĖLĖS.“ 1) “Neužmokėjęs 
pabėgo;“ 2) “Mat ko reiks“; 3) “Mamos nedasupta“ ir 
4) ‘ ‘ Šliūbas su viržiu. ’ ’ Trumpos ir lengvos perstatyti. Jas 
perstatyti reikia 8 vaikinu ir 6 merginų. 14 knygučių tik 
$1.00 .

Iš šių visų veikalų galima parengti tris linksmus ilgus 
scenos perstatymo vakarus.

Pelnas už Šias' knygutes, eis apmokėjimui už kitas išlei
džiamas tokios pat rūšies knygeles, nes jau kaikurios yra 
baigiamos spaudinti.

Gerbiamojo jaunimo, seenos mylėtojų, artistij ir jų rė
mėjų, maloniai meldžiu paremti, užsisakant šių knygelių.

Su giliausia pagarba,
J. V. KOVAS,

21 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.

Susirinkimas. Rugsėjo 12 d. 
(ketverge), bus PilnrBlaiv. 49 
kp. susirinkimas bažnytinėj sa
lėj 7:30 vai. vakare. Kviečia
mi visi nariai į susirinkimą, nes 
yra daug, daug aptarimui svaK 
bių dalykų, ypatingai raportų: 
iš buvusio seimo, pikniko, pra
kalbų rengimo,teatro atkartoji
mo ‘Palocius ezeTo dugnuose.” 
Tai-gi gerb. nariai ir narės tu
rime visi būti ant susirinkimo 
ir aptarti visus dalykus. At
siveskite po naują gerą narį. ‘ 

; P. Grinkevičius.
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m Kiekvienas, tarpe. 18-^-45 metų amžiaus privalote užsi- 
registruoti artimiausiame Local Boarde 12 dieną rugsėjo, i 

Ęs Local Bordai bus atidaryti nuo 7 vai. ryto iki 9 vai, vaką- 
ĘS TO, ‘ 7 '' . ’ • , . jy
m Delei palengvinimo, eidami registruotis parašykite.aut 
gĘ balto popiero aiškiai savo vardą, pavardę, kiek turite metų, 

kokio didumo esate, koki spalva Jjūsų plaukų, akių, ar eša- 
te vedę ar ne. Jei vedę koks skaitlius Jūsų Šeimynos ir ko- 

Į kios esate tautos. Ir savo adresą kur gyvenate, 
i Jeigu reikalaujate paliuosavimo nuo tarnystes kariuo

menėje, pažymėkite ant kokių pamatų reikalaujate, J4i taip gį 
padarysite bus. didelis palengvinimas jums patiems ir val
džiai, UŽ 7 dienų po registracijai aplankysite .“Q*UEST- 

1 lONAIRE“ kurią turėsite išpildyti ne vėliau, kaip per 5 
1 dienas. Jeigu neaplaikytumet, privalote reikalauti. Nesu- S

j ro Lietuvių Banko Preridentas ‘ ’
3 JUOZAS K0WALIAU8KAS,
į 82-34 OROMSTR, f 9STON,MAJM.

Įstabus laikrodis vėliau
sio išradimo xapie kimį ,Jtte 
turbūt neinegirdČjote.TM 
laikrodis. vėliausio išradi
mo patarnaus Jums keliuo- 

>se įvardintuoee išėjimuo
se: 1) Parodo vaiąndtef Jir 
minutaa kaip, ir kiekvie-, 
nas laikrodis, 2) Padary- 
tas iš gšro metile ; gražiai 
išstorSs per yįsąl gyveni
mą, 3) Vienu užsukimu ei
na per 8 dienas, 4)‘ Laiko 

%geriaus laiką negu kitas 
. laikrodis -ir nei skubins,

. nei vėluos, kad ir ant ini-? 
nutošf 5)Gvarantuotasant 

. 25 metų, 6) Sveria 10 sva
rų, 7) Turi elektrikinį 
varpelį ir skambina labai 
garsiai ir prikels, kad ir 
didžiausiame įmigyje bū* 

> site, dėlto, kad elektriki- 
Ą nis vątįeiis siambins ija 

tol, iki jo nesustabdysi ; 8) 
Naktyje nereikia keltis ir 
ieškoti degtukų, kad pa
žiūrėjus- koks laikas,, bet | 
tiktais pąspausi guzikėlį ir 
tuosyk pamatysi visą laik- 
rodį apšviestą; 9) Lempu
tę galima vartoti kaipo 
nakties šviesą ir nėra jo
kio pavojaus kaip kad su 
alyvos lempomis; 10) Gali 

skambint ir Šviesti tuo pa- 
. čiu laiku; 11) Turi garsų varpelį, kad galima girdėti visame • 
name ir gali būt vartojamas namuose arbatofise kaipo var
pelis pašaukimui kokios nors ypatos; 12) Turi elektrikinę 
lemputę su kuria galite ekzaminuoti savo akis, gerklę, nosį 
ir dantis; 13) Turi elektrikinę bateriją, kuri labai paran- • 
ki gydyme įvairių ligų ; 14) Dienos laike jkuomet lemputė 
nereikalinga, varpelis gali būt prijungtas'fant Šniūrelio ir.

. išvestas prie durų dėl durų varpelio; 15) sTuri nuo gaisro 
apsaugojimo banką su dviem dalim, vienaidalis. pinigų lai
kymui, o kita auksui. Banka turi stipritefd^ris su paslap
tingu užrakinimu ir niekas kitas negali atrakinti, išskyrus 
tą kuriam mes išduosime paslaptį. Su kiekvienu laikrodžiu 
mes-pasiunčiame pilnas informacijas.* - );

Dabar tik pamąstyk apie jį. Kokią pagelbą tu gali tu
rėti iš to laikrodžio. Nedaro skirtumo kokį. Jūs laikrodį - 
pirksite, Jūs niekuomet negausite geresnio^ir parankesnio 
kaip tas. Jūs nerasite žmogaus, kuris nepamėgtų to laik
rodžio. Toks gražus ir parankus laikrodisnAurėtų rastis 
kiekviename name, kuris papuoš Jūsų namus ir patarnaus 
keliuose išėjimuose. Tas laikrodis vertas ląažiausia $20.00, 
bet tupėdami didelį skaitlių sukrautų ines parduosime už tiek 
kiek jis kamuoja. — $10.95r Laikrodis toks pat kaip ap- / 

'rašytas ir jeigu jums nepatiks mes sugrąžinsime pinigus. 
Tai-gi jeigu Jūs norite tą laikrodį dėl sav^ę arba paadryti 
kam dovaną, n.ėra reikalo siųsti visus pinigus išanksto, o tik 
50e. krasos įžėnkteliais arba pSngaas^ershihtim&dėšoms ir 
$10.45 užmokėsite tuomet, kuomet gausite laikrodį į namus. 
Tai-gi, jeigu Jūs. norite pirkti tą taip gražųrir parankų laik
rodį ir už tokią žemą kainą, negailite atidėlioti bet siųskite 
užsakymą tuojaus. Adresuokite laiškus į

ROYAL BALĘS COMPANY, \
1015 W. HURON ST., DĖBT. 1034, CHICAGO, ILL.
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KLAUSIA LIETUVIŠKA 
BUčERNtlRGRO- 

’ ŠERNE.
Viriems lietuviams gyvenan

tiems Gity Point’e ir THpmari 
Park to. Apskričiai, kurie turi 

; vaikščioti į kitą So/Bostonto 
sau reokaltogų Ytlgomų ir taip ko- 
kių lietuviškų daiktų pasipirkti, 
galite paa mane užeiti kur aš lai- 
kau čia pat imt vfetoa didžiausią 
lietuviški krautuvę. ¥ Pas /nrnnę 
galite gauti visokių lietuviškųMe- 
Šrų, skilandžių ir salaeadnų Ide- 
tūvĮŠkde varškhir jrrįėtoės. Pa- 
taraavinMS visados prielanku* ir 
kainos pigesaia kaip kitur. Pri- 
Btftom tavorą i namus už dyką ir 
dar duodame legąl štampe/ Todėl 

r jeigu netikit šitam mano apgarsi
nimui, tai jfięldŽia užęiiĮ ir persi
tikrinti. Mano krautuvė randasi 
ant kampo 8-toa ir Gatės gatvių.
?■ ■ - D.OL8HKA, r
3Ū Er 8-tli St.r So. Boston,

AKINIŲ KRAUTUVĖ
Prirenka ir sutaiso akinius ge

riausia tik pas registruotus opto- 
metristus . ’
James Conroy ir Joseph Ecker
Reikale visuomet kreipkitės pas. 

juos.

Krautuves adresas: 125 Tre- 
mont St.,-Boston, Mass prie Park 
stfc tunnel arba prieš Park st. baž- 

jDyčią. .
■"■■■■ui i i u ' i i r, ■

Padara Galvą, Raudoną Krautą, Stiprus Nuolatinius Nervus ir tvirtą 
Vyrlškumą fr Moteriškumą,

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 
nualsinto kūno ię proto, liūdnumo arba melancholijos, 
biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- 
gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingoš cirkulacijos kraujo, 
žudymo kūno, negrųomulavimo viduriu, išpūtimo po 
valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 
skilves, smirdąti- kvapo, nepriimno skonį burnoje,, 
apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, 
neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dėl

-

iitmuktet ■

•5

Muša Absoliutiška Gvarancija.
3 Mes tikrai gvarantojante, jog feusitė pilnai užganėdinti vartojant Nuga- 

Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkute talpina devynios- 
dešimtys (90) pilių, vienam menesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1,00). 
doleris, arba Šeši mSnesei gydymo, seses bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. ’ 
Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin
ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė. o mes betarpiškai sugrąžome 
Jums pinigus.. Matote, jog negalite praptildyti ne viena cėntte jeigu Vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imamS visą'riziką ant savęs. Męs begalėtume 
Įstengti davimu jums tokios ąvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys viską, Jcą čionais tvirtiname. ;

. ’ Skaitykite ką tie žmones sales apie NuBa-lone/
NATIONĄL LABORATORY, Chicago. Dl. '• EIw»d City, Pa.

Gavau jum laifioi !r‘ Nuga-Tone piUutes lt turiu patakrti, jog eiti Vitai uiganėdlritja Julą 
vahtaii. MeKŪiu prisiu«ti dvi bonkutSa Nugą-Tonę piliutiu. Ai daviau klaletapUiutiu «aya 
pretelin dėl pabaridyma ir jam labai patik*,’ Al ateltuju vien* bonkutddSl jio. ftiiiuaStt S2< 
Siuddte vaiat.ua ki greiSUutai, GĄSPAR BERSEK. Box 547.

"Aj,;:... u.
NATIONAL LABORATORY. Chfca»o, ffli. . t Shenandoab. Pa.
Godotini Tomistai >— . • •.

j SteUuklte vaistas ant Ino kuponą.
™ wmn> su UB0RATOĮM mV.MadiaonStj.ęjtoo.Ur

vaitojo; \ • '■ 7 į ‘r. -/

to n *■ -tMtaYw ĮĮf I^Os r* S- >■» *>•*•<»**»* » »»• • i
A ' .«»,■ Ir A

Nuga-Tone yra Sudėti : • 
parinltiojebęnkuteje.. Jie 
yra apvilkti su cukhi 
! . • 
vartojimo; ____

7 ^Bandykite. •’? Jul 1......... 

f męnduodte tuo# vai»tu«
p

nkP "■

tW.BiaMMpM.lMii MiMtu;;

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be* skausmo, bu 

^geriausiais prietaisais, bu 
naujų iŠra imą.

Visą darbą gvarantuojame.

DR.W. T. REILL Y
469 BmĮwayf St.

FRU* DOKCHS8TBK ST.

■«ot v«J. rrt* ryta
iii I vaLv*k«r«, iki Inlnfan.

po olom Mornrot tra. 
VALDYBOA ADM18AL

2 SO. BOSI W, MAS8. 
Pirm. —‘ T. Ašmemddenš,

859 Fourth Stį 
Vbė pina. P« GiėdralČiutA

. 108SixthSt,
Prot, $ekr. M. Morktaintlr

12 Urk Ši 
jfiĮ 8«kr. A, Lukoševičiui*, 

377a Broadiray, 
IŠdininM - M. Mačiuliutė,

/ 42 Silver St .
M HefddenC

ILŠtuJdttiA’
Maršalka —O. Mhgirdienl. » . 
Board direktoriai : — M. Žilina-

Menė, F. Venienė, V. SMgaffife^ 
nė, A. Kaaiaakaitė ir A CišavU- 

’ M. . ' ‘ ; ,t - - j
Petro Bažnytinėje

Susirinkiinai laikomi ka> 
antrą uMrįninka kiekvieio m8- 
nesio. 7:30 vai vakare j&v* a* . . ’

tv. JONORVAnGELISTO 
PAĖELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON. MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS.—M. Žioba,

4 Lėvant St, Dorchester, Mam. 
Telphone: Dorcester 6973—W. 

Vicn-PIRM. Jonas Galinis,
20 Wlnfleld st, So. Boston, Hmm.

I PROT. RAST. Jonas Gllneckla,
282 Šllver Str., 80. Boston, Mam,

II PROT. BAŠT. — Marijona Brikaitę
210 Silver Str., So. .Boston. 

FIN. RAST, — Povilas Petrauskas, 
280 FlItU St, Šo. Boston, Mass. 

KASIERIUS —r Andriejus Naudžiūnas, 
16 Winfleld St, So. Boston, Masa. 

MARŠALKA —- jonas Urbonas, 
145 Silver St, So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kaš 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Sakytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan- 
tis susirinkimas bus rugsėjo 15 
dieną.

O. L. K. KEISTUČIO DE JOS 
BOSTON, MASS. 

VAHHMSADBKSAI,,,, 
PIRMININKAS — JotiM AdomKTiatM, 

rn Boto St, So. Boston, Mate. 
VICE-PIRM. — Pranai TttUlki< 

180 Boro St, So. Bonton, Maaa. 
PROT. RAST.— JaoaapaS VlnkariBta, |147 W. «-th St, So. Boston, M*uM.> 
FINANSŲ RAtr, — St Noreika, 

105 Silver si, S. Boston, Mate.
KASIERIUS — Andriejus Zalleckaa, / * <• 

20 D Str., So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 

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

ton, Mass. laiko mėnesinius ausi-' 
rinkimus kas antrą nedčldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau, 

'naujų irarių sn savim atsivesti.

JEIGU TAMSTA SERGI••
Tikra medikališka atydą gali pridėti tau' metų prib 

gyvenimo ir gyvenimą'prie metų.
ATEIK TUOJAŲS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo. 
Ką tamsta reikalauji, tai, tei-> 

singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika-, 
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
Tai šaukis tuojaus.

Ofiso valandos 
9A. M.M8P. M. 

Kasdien. 
Nedėliomis: 

\10 A. < iki 2 P. M.

Eta^minavimas nieko, ųekainuos, jei'Tamsta gydysies, 
Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys 'jūsų, tikrą fi
zišką stovį‘ir padės jums eiti ant tikro kelto sveikatos, iŠ- 

-. vengk kančių St netikrumą chirurgijos.
MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS

gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, 
kad-aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Tolinus mana offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen- 
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo to jokių išlaidų 

nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.
AE TAMSTA KENTI# • ’ .

Silpnumu nervų, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmir- I 
Šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo, 
Sunkiai jaučiąs’ Skausmo galvos, ApsvaidimOi Nj^kaus 
matymo, Silpnumo sąnarių, Vottoų, Slogų, Lašėjimo j |. 
gerkis, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio.

' Stos ir daug kitų y«a pirmas persergėjimas, kad Tamstą I 
trotiji sjivo sveikatą to pajėgas. z ■

AE tikras estf kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti | 
viską ūdytojui per mandagumą arba nerriIkūmą. Bok 
ras kuomet atsikmkyšį Wi gydytas p^oriai4rma^^W | 
ir ką tik taan pasalsi’bus OTai pašlaptyjei ękrki Teism- 
gas, Gerbiamas ir ištikimas į M^neną oatybę m tomet 
t atsilankysi M grdym Žinok, Md bM 
Mano kainos patarnavimo dėl visų prieinamos, biedmems 
ir turtingiems. Įtikto, kad ttosta pasųmudosi Šiaproga ir 
aš pasa^stoj ari galii at nė atgųtL4aw firišką stovi, 

Atsilankyk dabar — ne&tidėliokl
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