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TURĖJOPASISEKIMU.

Francijoj šiauriniame fronto 
gale mūšiai apsistojo, kai tal
kininkai pasiekė Hindenburgo 
linijos. Tai tuo, tarpu kitame 
gale fronto prasidėjo atakos, 
kur nuo senai nebuvo atakų.

Dabar daromos atakos vieto
se į pietus nuo garsaus Verdu- 
no, kur vokiečiai yra įsidav'ę 
kyliu. Kylio smaigalyje yra 
tvirtovė St. Mihiel. Pirmas da
lykas yra paimti tą tvirtovę. 
Tasai frontas tapo pavestas; A- 
merikos jėgoms. Tai gen. Per- 
shingo armija pirmu kartu sa
varankiai veikia. Pradėjo ata
kas ant 20 mylių fronto.

Kaip ir visada prieš atakas 
buvo padarytas kuodidžiausias 
bombardavimas iš armotų viso
kio didumo. Po to pirmiausia 
į ataką nurideno šimtai “ tan
kų.” Paskui juos pėstininkai 
drožė. Prįgšininkas neatsilai
kė ir amerikonai tūlose vieto
se pasivarė pirmyn 5 mylias, 
kitose 31. Nelaisvėn paėmė 8.- 
000 vokiečių. " *

Tą tvirtovę paimti bus di- 
' džiausios sunkenybės. Ten yra 
gamtiškos drūtviętės — kalnai, 
grioviai, miškai. O kai to- 

. kios vietos tampa apdrūtintos, 
tai pasidaro neišpasakyta sun
kenybė užkariauti tokias vie
tas.

Jei šitose vietose ameriko
nams gerai seksis, jei gerokai 
susilpnįs 4ą fronto galą, tai 
visas Šiaurinis fronto galas at
siras pavojuje. Tuomet Hin
denburgo linija ir kitos linijos 
už jos pasidaro menkos vertės, 

. nes talkininkų jėgos atsirastų 
šone vokiečių šiaurinių jėgų ir 
linijų galuose.

St. Mihiel tvirtovę vokiečiai 
laiko jau nuo pradžios karės. 
Kaip ją vokiečiai užėmė, tai 
francūzai nei nedarė pastangų 
ją atgauti. Dabar, kuomet 
amerikonai sustiprino talkinin
kus, tai pasidarė galimu už
pulti ir tą vietą.

Pietinis fronto galas, kur 
dabar eina atakos nėra toli įsi- 
davęs į Franciją. Pačiame pie
tiniame gale francūzai nuo pat 
karės pradžios yra įsibriOvę į 
.vokiečių žemę ir iki šiol teblai- 
ko. St. Mihiel ir-gi yra neto
li vokiečių rubęžiaus. Vokie
čiai karės pradžioje, užėmę | 
Belgiją užėmė tolyn ten besi-* 
varydami didelius Francijos 
plotus. Antrame gale, Šveicari
jos parubežiuose nuo pat karės 
pradžios francūzai užėmė vo
kiečių žemės juostą ir ją teblai- 
ko.

v*

PASIRAŠĖ PO BLAIVYBĖS 
REZOLIUCIJA.

Prez. AVilson pasirašė po blai
vybės rezoliucija, reikalaujan
čia uždrausti-vartojimą ir par
davinėjimą svaigalrj apie amu
nicijos, laivų ir kitokias dirb
tuves, kur dirbama kariniai 
daiktai. Tą rezoliuciją buvo 
perleidęs kongresas.

d.

APLANKĖ KRUPPO 
DIRBTUVES.

Vokietijos kaizeris, kaip 
Berlino pranešama, aplankė 
Kruppo dirbtuves Essenuosė. 
Ten išdirbama ginklai ir amu
nicija.

Ten darbininkams ir inžinie
riams pasakė iškilmingą pra
kalbą. Kalbėjo apie Vokietijos 
pagatavumą taikintis ir visą 
karės bėdą ir jos pratęsimą ver
tė ant talkininkų.

• v. 
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APIE GAISRUS IR SKERDY
NES PETROGRADE.

RENGIA MERGINAS DIRB
TI ANT GELEŽINKELIŲ.
Suv. Valstijų geležinkelių ad

ministracija sumanė priimti 
moteris bei merginas prie leng
vesniųjų darbų. Jos bus prie 
tikietų pardavinėjimo, rokun- 
dų vedimo, klerkos ir tt. Di
desniuose miestuose jau mote
rys rengiamos prie panašių 
darbų. Besimokinančios gau
na po $25 mėnesyje, 
gaus nuo $65s iki $200.

Paskui

GREITAI IŠMOKSTA.

Anglijos amunicijos dirbtu
vėse su didele paskuba pripra
tinama prie darbų. Moterys 
įstojančios į dirbtuves pripran
ta prie gero atlikimo darbo į 
10 dienų.

Apie ištikusias Petrogra
de baisenybes gauta žinių, ir 
Stockholme. Jų atėjo per Fin- 
landiją. Tų žinių vis daugiau 
ateina ir vis. patvirtinama apie 
nesvietiškus , apsirėiškimus ne 
tik Petrograde, bet ir visur, 
kur tik bolševikų valdžia' turi 
viršų. Bolševikai, kurie gy
rėsi panaikinsią mirties baus
mę,. dabar papildo Rusijoj to
kias barbarvstes, kokių nebu- 
vo daryta nei laike totorių už
plūdimo.

Rusija dabar virto verdan
čiu pragaro katilu. Dar viskas 
nepaaiškėjo ar ten ugnis ir kaiy 
das davė sau pilną valią dėlto; 
kad norima atsikeršyti už pa
sikėsinimą ant Lenino gyvas
ties ar ten buvo pradėtas suki
limas prieš bolševikus, kurie 
ant žūt būt pasiryžo užsilaiky
ti galėję. Eina gandai, jog 
bolševikai pilnai susijungė su 
vokiečiais, kuriems rūpi pa
laikyti Rusijoj netvarką, kad 
neatsinaujintų rytinis frontas.’

PETROGRADAS LEIPS- 
NOSE.

MOKA KAIZERIUI KONT- 
. RIBUCIJĄ.

Iš Maskvoj išvežtą Berlinan 
$250.000.000. ’ Tai pirma dalis 
kontribucijos, kurią bolševi
kai pažadėjo Vokietijai.

(Gi socijalistai sakė,, jog Ru
sijos bolševikai darė taiką be 
aneksijų ir kontribucijų. Tai 
padaryta kaip sykis išvirkščiai 
— su aneksijomis ir kontribu
cijomis).

MOTERYS PRIE ORLAIVIŲ 
STATYMO.

■' Iš visų karės darbų švariau
sias darbas yra prie orlaivių 
statymo. Todėl į orlaivių dir
btuves daugiausia moterys, j- 
stojo Be to prie orlaivių sta
tymo reikia didelio nagingumo. 
O moterys yra nągingesnes už 
vyrus. Anglijoj orlaivių dirb
tuvėse veik vien moterys ir 
merginos dirba. Jos mielai 
prie tų darbų stoja, nes tai la
bai švarus darbas. Anglijoj 
orlaivių dirbtuvės* tapo naujai- 
pastatytos ir pastatytos so
džiuose, gerose vietose. To
dėl Anglijoj orlaivių išdirbys- 
tė yra didelė ir pasekminga.

BOMBARDAVIMAS 
NEAPSISTOJA.

“Dai’bimnl<o” morgičio bom
bardavimas niekuomet neapsi- 
stoja. Dabar perleidome re
gistraciją, kuomet žihonės bu
vo nemažai susirūpinę, ir viso
kie veikimai lyg apsistoję, 
ir per tą laiką morgicius 
gaudavo į pašones.

bet 
vis

Areštuoja anglus.
Petrograde bolševikai sua

reštavo 1.000 Anglijos piliečių. 
Uždate juos kalėjimuosna.

AMERIKOS KARIUOMENĖ 
' ARCHANGELSKE, j

Clevelande pasibaigė socija- 
listo Dėbso teismas. Rastas 
kaltu. Jis andai socijalistų su
važiavime pasakė kurstančią 
prakalbą, kurioj peržengė ka
rinį įstatymą. Didžiausia bau
smė jam gręsia 20 metų kalėti 
ir užsimokėti $10.000. Byla 
bus dar pernagrinėta.

Dabar yra daug 
nrniTr n a mų, PIGIU farmų,

Daugelis savininkų karės lai
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariami persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

Į Washingtoną atėjo žinių 
skelbiančių, jog Petrograde 
dvylikoj vietų prasidėjo gais
rai. Dega plešką viskas. Kar
tu prasidėjo neaprašomos sker
dynės gatvėse. Apie ,tokį ap
sireiškimą sužinojo Amerikos 
ambasadorius Christianijoj. Ir 
iš kitų šaltinių atėjo panašios 
žinios. ' ’ •

Jau nuo senokai Petrograde 
dalykai ėjo vis blogyn. Bolše
vikai buvo užvedę medžioklę 
ant visų žymesnių asmenų, ku
rie neprigiilėjo prie jų. Užda
rinėjo juos kalėjimuosna. Q vi
sokių partijų partijėlių vadus, 
tai be jokio teismo galabijo.

Spėjama, jog tokis neapsa
komas žiaurumas iššaukė suki
limą prieš bolševikus.

Amerikos kariuomenė lai
mingai pasiekė . Archangelsko 
ir išsodinta.

Dabar Anglija, Francija, I- 
talija ir Amerika turi ten stip
rias kariuomenes. Tos kariuo- 
menėš varyšis pietų link ir po 
jų priedanga Rusijos švieses
nioji visuomenė galės įvesti 
žmonišką tvarką. Tokiu būdu 
vis didesni Rusijos plotai virs 
į tvarkingas šalis. Tarpe da
bar. atgabentųjų Amerikos ka
reivių dauguma moka rusiškai. 
Turbūt jie buvo išrinkti iš a- 
tęivių iš Rusijos.

DAUGIAU MOTERŲ VYRŲ 
DARBUOSE.

Suv. Valstijose vis daugiau 
moterų užima vyrų darbus. 
Philadelphijoj Atlantic Refi- 
ning kompanijoj prie “sunkių- 

; jų darbų” dirba 90 moterų. Bū
sią priimta dar koks 200. Pri7 
imtosios dirba vyrų darbą ir 
gauna po 39c. valandoj, tiek 
kiek vyrai gaudavo tuose dar
buose. , Yra trys užveizdėtojos, 
boses.

JL

IŠVENGTA BAISI 
NELAIMĖa

Vokiečių sūbmarinas šutor- 
pėdavo Anglijos transportą, 
kuriuo buvo gabenama Ameri
kos kareivių. Gabenta 2000 su 
viršum. Arisi kareiviai išgelbė
ta, tik keletas jurininkų žuvo.

Detroite strytkąrių kompani
ja paskelbė, jog dėl vyrų sto
kos samdys konduktoriauti mo
teris.

j 350 BR0ADWAY, SOUTH BGSTON, MASS.. "Į®
- n

Anglijos premieraš Lloyd 
George biskį sunegalėjo. Turi 
šaltį.

Lenkų vadas Dmowski lan
kėsi pas valstybinį, sekretorių 
Lansing. Dmowski darbuoja
si, kad Lenkija būtų atstaty
ta “od morza do morza.”
* .<

PRIEŠ DYKUOJANČIAS 
MOTERIS.

Iš Francijos sugrįžo New 
Yorkan Mrs. B. Brown. Ji sa
ko, jog Francijoj visos mote
rys dirba po 12 valandų dienoj 
su dviejų valandų pertrauka 
pusdienyje. Sako, jog Ame- 
rike visoje valstijose reikia 
tuoj perleistą įstatymą, suvar
žantį .dykuojančias merginas 
bei moteris. Sako, jog bagoč- 
kos, jei tik taip "sau dykinėja, 
tai turi būt priverstos šiais lai
kais dirbti.

New Yorke Germaniu Cate- 
, ring- kompanijos sandėliuose 

surasta penkios tonos cukraus. 
Už tai nubausta ant $5.000.

350 BR0ADWAY,
. . JAMES M. KEYĘS

Atsišaukite prie manęs su visokiais telsmlškais reikalais. Duo-^ 
du pilnas informacijas kas-link Suvienyti} Valstijų {statymų. , • $

Per keliolika metų esu prityręs Ir turėjęs visokių reikalų su jS 
LIETUVIAIS, RUSAIS,Ir LĮ1NKAIS teismuose Massachusetta vai- K 
stijoje. AŠ esu tokiame ptovyje, kadi galite mankai pilnai užsiti- 

. kčtl. visokius telsmlSkue reikalus atlieku Šioje valstijoje.^ ' I.
Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbtoji} lietuvių, rusų, i J 

lenkų Ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes Ir lSlaimGtl ji 
prova, tai pavesMte man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite, ja 

850 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. <
JAMES M. KEYES ‘1

. Tel. So.Bottonj SIS ar Be. JSotton 600. x
Jeigu vlenae užimtas Sauk Jdtg.

NUGALABIJO IĖ CARIENĘ,
Londono laikraštis Daily 

Evpress skelbia, jog turi ne
užginčijamus prirodymus, jog 
carienė ir jos keturios dukterys 
esančios bolševikų nugalabin
tos.

JAU RENGIAMAS
L. DARB. KALENDORIUS

1919 M.

PROGOS MOKYKLA.
Denveryje, Colo. įsteigta 

Opportunity School. Joje pri
rengiama ypatos prie įvairių 
darbų. Jau daugiau kaip 100 
merginų joj išmokinta prie au
tomobilių taisymo ir šoferiavi- 
mo. Iš jų keletas išvažiavo, 
o kitos išvažiuos Francijon, o- 
peruoti ambulansų. Minėtoje 
mokykloje mokinama ir ūkinin- 
kavimo. Colorado valstijoj dėl 
vyrų stokos jau moterys dirba, 
lakuose, ko iki šiol Amerike 
nebūdavo.Biznieriai pasiskubinkite pri

rengti apgarsinimus. Kalen
dorius 1919 m. bus puikiausias 
— išvaizda ir turiniu ir užtai 
garsinties jame pilnai apsimor. 
kės. • •

• Kainos už apgarsinimus la
bai prieinamos.

Apie platesnias informaci
jas kreipkitės prie: 

“Darbininko” 
Administracijos,.

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

%
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Tuos, kurie skaito tautinin
kų laikraščius, remiančius ne- 
zaležninkų bainbizus, atkalbi
nėkite nuo skaitymo tų laikraš
čių.. ;

• . • ».

Aukokite t Tautos 
Fondą.

PRIIMA ATGAL.
Vokietijos valdžia žiūri, kad 

sužeistieji kareiviai gautų dar
bus. Mieste Augustusburge 
buvo gerai ištirta apie priėmi
mą atgal luošų audėjų. Pasi
rodė, jog jie gali užimti dar
bus, tik nėra taip išnąšūš. Vie
nok prieita prie išvedimo, jog 
apkurtusieji kareiviai netinka 
į audėjus. Vyrai netekusieji 
vienos akies, gali dirbti, bet 
gali tik ant dviejų staklių, vie
toj trijų, Iš 515 sužeistų ka
reiviu, buvusių audėjais, di
džiuma priimta atgal, nors tik 
176 tegalėjo Užimti senąsias 
vietas. Abelnai Vokietijos pra- 
moninninlcai .yra pasižadėję 
priimti po įtaręs senuosius įaa?- 
bininkus. . ,

Buffąloj orlaiviu dirbtuvėj 
-siiareštųotnąf oremanEastmąn. 
Jis slapia daręs sabotažą.. t' • ,

Susitvėrė naujas pulkas 
ir tuoj stojo mūšiu.

Nedidelėj kolonijoj, Linden, 
N. J. susitvėrė naujas LDS. 
pulkas ir nieko nelaukęs- užve
dė ataką, prieš morgičių. Štai 
jų pačių pranešimas apie susi- 
organizavimą ir ataką:

Linden, N. J. LDS. kp. susi
tvėrė 4 d. rugsėjo 1918 m. Su
sirinkimą sukvietė J. Liudvi- 
naitis 8 vai. vak. ir išaiškino 
reikalingumą visiems atsilan
kiusiems katalikams prigulėti 
prie prakilnios L. D. S. ir per
skaitė konstitucijos punktus ir 
nurodinėjo, kad kiekvienam 
katalikui reikia prisirašyti į Šią 
garbingą LDS. organizaciją. 
Ir tokiu būdu visi' vienbalsiai 
nutarė sutverti LDS^ kp. ir pri
sirašė šios ypatos: Jonas J. 
Liudvinaitis, Povilas Mikšis, 
Kast. Janulionis, Jonas Tvas
kus, Juozas Butkus, Vik. Ma- 
eiuliutė ir yisi užsimokėjo pil
ną įstojimo mokestį;

Paskui buvo renkamą vaidy
ba. Į pirmininkus pateko — 
J. J. Liudvinaitis, fin. rašt. — 
P. Mikšis, ižd. — Vikt. Mačiu- 
liutė.

Paskui nutarta pasveikinti 
ŠLRKA. 200 kp., kuri jau se
niau gyvuoja susitvėrus, o da
bar susitvėrusiai, naujai LDS. 
kp. ir tam dalykui išrinkta de
legatai iš 2 ypatų, — p. J. But
kus ir p-lė Vik. Mačiuliutė.

Susirinkimą užbaigus, kilo 
balsai kas-link LDS. morgi- 
čiaus bombardavimo. Po visą 
Ameriką eina gandas, kadi yra 
baisus bombardavimas visose 
-kolonijose “Darbininko” mot- 
gičiaus, tai ir Linden’o armi
ją stojo į baisų ofensyvą prieš 
LDS. morgičh} ir tuoj griebėsi 
visi kas gyvas už ginklų ir pra
dėjo bombarduoti'šie karžy
giai:

Povilas Mikšis $1.50, J. J. 
Liudvinaitis, J. K. Butkus ir 

rK. Butkus po $1.00, Elzb. La- 
pėniutė ir Vikt. Mačiuliutė po 
50c.; viso $5.50. Tikimės, kad 
bus ir daugiaus,

Turiu paminėti, kad šioj ma
žoj lietuvių.-apgyventoj koloni
joj buvo )ig šiam laikui visai 
nesusiorgąnizavę o jau dabar 
gyvuoja SLRKA. 200 kp. kuli 
susitvėrė sausio 20 d. 1918 m. 
ir jau narių turi apie 20. Tai
gi jau lietuviai katalikai pra
dėjo susiprasti.

J, J. Liudvinaitis,
LDS. kp. Pirmininkas;

Naujam prietelių ir veikėjų 
būreliui „linkime kogeriausių 
pasekmių ir phsižymeti viso
kiuose geruose darbuose. ' » 
Iš kadmy- . . \
nų veikimo. .

Kas nežino,, kaip miela tu
rėti geri kaimynai. Ir ramu 
ir smagu, d Seikale būsi jų pa
remtas. “DatbinihkūiJ’ šma- 
gu pasigirti, jog turi gerus 
kaimymi& štai- Ėostoho

„ \ 

šv. Kazimiero R. K. dr-ja pri- ‘ 
side^a prie nugalabijimo mor
gičio. Apie tai P. Petrauskas 
šitaip praneša:

“Šv. Kazimiero R. Kat. Dr- 
ja rūgs. 8 d. turėjo mėnesinį 
susirinkimą ir be Into ko smar
kiai pareikalavo, kad darbas. 
Lietuviško Legijono eitų kono- 
smarkiausiai. Taip-gi visi, kaip 
vienas stojo mušti “Darbinin
ko” morgičio. Nors mažai te
susirinko narių, bet visi jau su
sipratę lietuviai, tai kaip pra
dėjo dolerinėmis šaudyt, tai net 
salė ėmė drebėt. Mūšis suvis 
netikėtai buvo pradėtas. Tai 
nariai, kurie neturėjo amuni
cijos davė žodį, kad nepasiro
dys slaekeriais. Šiuo kartu su
metė $18, bet skaičius kariau
ninkų sparčiai auga. Mes ge
rai žinom, kad yra puikiausi 
kovotojai šioj dr-joj. Jeigu at
siras dr-ja, kuri norės bytyt, 
tai šv. K. R. K. dr-ja turbūt ne
pasiduos, o mes girdėjom, kad - 
ir šv. Jono Ev. dr-ja panašiai 
ketina padaryt. Kovotojų var
dus paskelbsim vėliaus, tik tu
rėkit kantrybę. Taip-gi išrink
ta komitetas iš trijų narių dėl 
įsteigimo, viešo komiteto pirki
mui Liberty bondsų.” .

Dėkuojame šy. Kazimiero R. 
K. dr-jai už prielankumą ir lin
kime jai bujoti ir klestėti. ;J

Šūvis iš Brid- J '
geporto, Ct. '

Netrūksta prietelių ir gerų 
kovotojų Bridgeporte, Ct. Ten 
yra 39 LDS. pulkas. Jame uo
liai veikia p-lė U. Motuzaitė. 
Tąsai pulkas ir paleido smarkų 
šūvį ($5) į morgičių.

“ f

Nors kišeniuj 
švilpia ve jai...-

Kas nežino, kąd mūsų moks
leivių kišeniuose švilpia vėjai 
Nors mūsų moksleiviai vargs
ta, bet prakilnumo pas juos 

i tielę, jog tikrai geram reika
lui ištikus, tai Siekia ir į savo 
tuščią kišenių. Andai “Dar
bininką” aplankė du mokslei
viu Antanas Domeika ir Petras 
Gureckas. Ir ką-gi? Dėjo mor
gičio panaikinimui po dolerinę.

Geraširdžiams moksleiviams 
linkime geriausių pasekmių^ 
moksle.

Nenori at
silikti.

Brightono, Mass. lietuviai 
jau pasmarkavo prieš morgi- 
čių. Tai A. Kadzis, narys L. 
D. S. 22 kp. nenorėjo nuo kitų 
atsilikti ir pridavė dolerį. A- 
čiū jam.

Apie kitus.kovotojus ir smar
kuoliui pranešime sekamame 
numeryje.

Priešininkas dar vis purtosi 
nenori pasiduoti. Todėl kvie
čiame talkon didesnius būrius. 
Juo labiau subrusime, tuo greį- #. 
čiau laimėsime karę, tuo ma
žiau bus nuostolių. Taip yra; 
su visokiomis karėmis, taip y-. 
ra su kare prieš..morgičių. .

Skleiskime Žmonėse nuomo
nę,' kad katalikams yra didelė 
gėda skaityti laikraščius, re
miančius ir ugdinanČiustautos 
pikt^aŽius-nessdeŽninkus.-
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n^ darbas tokiems tik žaislas, 
savo mokslingumo ir gerų pri
valumų parodavimas. Jeigu 
tokiems įtikinimo keliu pavyks 
palenkti visuomenę prie , tam 
tikrų tikslų vykinimo, tai ge
rai., Jeiįpi ne* Jai jiems ne- 

;Rteūao blogapavartoti prievar- 
/tų, papirkimų ir kitus medė- 
ginius įrankius, kad nuveikti 
jiems, nepatinkamų,-teguir vi- 
suoriįeninį darbų*.; Jie nemato 
rybų, kur medegijiė galybė tu
rėtų sustoti prieš asmens lais
vę ir kitas dvasines silpnesnių 
teises, f .. • , "

, Jeigu šio savo pasakymo pri- 
parodymui imsime * gyvenimo 
pavyzdžių, tai užeisime stėbe- 
tiniį keistumų. Tokių neva 
demokratingų -Prancūzijos res- 
publikų mes matome surakin

us to didžiojo ir vieno iš svar-l kad jis neišrinktaš valdybori, | tų biurokratizmo pančiais, 
blausiųjų šių laikų pasaulio vi- arba kad jo nuomonė nepriim- Centrale Paryžiaus valdžia, 
sucmeninio. darbininkų klausi- ta. Toks, žinoma atranda kuri dažnai mainosi, davinėja 
mo. ' . Idaug “svarbių”priežasčių sa-pmulkmeniškusįsakymusval-

F. V. [vo veikimui pateisinti. ščiams ir parapijoms, kaip jos
| Drausmės ir vienybės ardy- turi tvarkytis. Kišasi į rėi- 
tojams suvaldyti visuomenė kalus, kuriuos vietinė valdžia 

Neduokite nei cento spaudai, I pfivalo turėti tam tikrus orga- turi daugiau teisės ir prityri- 
remiančiai nezaležninkų bam- nūs. Juos vadiname valdyba, mo atlikti.
'biž®' ___  arba valdžia. Valgios nžda- Tokioje vgl absolhrtėje Rnsi-

vimu yra taip-gi formuluoti jog monarchijoje buvo suteikta 
vres»ą Šiokia tokia savynralda apskri-

, nutarimais reikšti rinktinų vi- a valsčiams, parapijoms, 
suomenes valią. Is to kyla ..Demekr8ttag0S8> .Meksikos ir 
taip vadinama istatymdavys-pietl} Amerikos respubliko- 

gos akstinu. . Iš šalies meste fe teiSUD° “ PlldomoJ1 val’ se viešpatauja tiesiog despo-. 
primesta nuomonė ar valia, visuomenė ir valdžia nors t zmas', .??,aoįe Angluos 
nors savaimi būtu naudinees- Visuomene ir valoma, nois monarchijoje visuomene tvar- 
nois savaimi putą nauomges neturėtų būti, bet dažnai yra k ; lai,vai ..vvstoviai danv 
ne, visuomenėje padaro dau-Lripx;n0<: qall kosi laisvai, savystoviai, aaug
ginu bloga karo gera s»u 8«yalai, pavyzdmgiau kaip laisvoje de-
oiau moga, Kaip gera. vi tose bendruose, kur valdžia mokratinynift Amerikme Vi
suomene, kaip turklys,, kursi ^^04-0^10 viąnnmpnpi iš moKraiingoje AmeriKoje. vi 
ieško sau maisto ir Datoimmu PruneJafa.a visuomenei is sur mes matOme ne tiek gal

• o sau J?“?0, patogumų, virsaus, bet ir ten, kur zmo- bl kiek idaidįnirn vi-
nors pamaži, bet pasekmingai. nxs nats rPTlkad valdžia Ir i Dl g^ non1’ .. Kiaiamgų_yi 
Te^u žmogų® nabandvs nriver- 1LT. • T - -l suomenės supratimų.
ieou žmogų. paoanayspriver re^amast vaidziavietes įsi- Y sakvrime tokiu ku-
stinai pamaitinti turklį, tai tas LuVAT.b:n nprinlmnii žmnnaą ira, saKysime, iokiu, kuisitrauks i savo kauša ir velvn V- la netinkami žmones, vadina demokratizmu stor-
IsiuauKs j savo Kaušų ir veiy ktjyie visuomenės reikalų ne- ži .§ka ansiaiima nemokslin-
stips badu. Ir visuomene ne- npnnri nr npąfono-in zlevlsK$ apsiejimų, nemoKsiin
pasitiki svetimais gaivalais ir L?°i ?eno1? ar n®r®n?ia gumų, nudriskusių drabužių
pasiutą sveumais gaivalais ir tmkainai apipulti. Kiekvie- V. sunrati.
jų nuomonėmis bei norais. _• ^+^0 nešiojimų, ivitų vei suprati
Bandymo grabaliojimo būdui . Y3 mes_ ?aat.om niu demokratizmas yra tai dn-
oaiiayuio^ graoauojmio ouau valdžios ir visuomenes įstaigas ki beturčiu bemoksliu val- 
visuomene nekartų prieina prie reikaius Tas tik skirtu- ’ beTturellb »emoKsiių vai 
tu načiu nasekmiu daug grei- L 16 1 j j i SK x dzia. Jų geriausiu pavyzdžiu 
tų pačių paseinmų aaug grei mas kaj demokratingose ša- •• bolševikai Tokie daug 
ciau, bet verčiama, ar dagi •<, se valdži a remi avi su omenės KUSJ]OS b<"sevlJfai- J-^e daug 
svetimu kalbinama elgiasi tv- , , vaiazia Jryma. visuomene s pastangų diaro ir pasišventimo «a ™teš“ darbą, o autokratiškose truk- tik sa^ ąsl?ens ar

: . I *®°’ savo luoipo naudai. Kitų sro-
Visuomenė, kaipo moralis Skirtumas tarp valdžios ir vių ir įsi tikrinimų žmonės 

asmuo turi moralę, bet nevi- visuomenės sumažėtų ir vieto- jiems nerūpi. Bendras visuo- 
sada medeginę galybę vykdin- mis visai išnyktų, jeigu už- menės labai tokiems antraeilis 
ti savo norus gyveniman. Tai- viešpatautų sveikas suprati- dalykas.- Vieno kurio visuo- 
gi išmintingos vienutės nusi- mas apie valdžios, visuomenės menės sluoksnio nors ir skait- 
lenks prieš teisėtų visuomenės ir vienučių esmę ir jų teisių, tingiausio galybės didinimas, 
reikalavimų, nors asmeniškai bei priedermių šaltinį.
būtų kitokios nuomonės. Toks „ ___ __________
liuosanoris susiklausimas pa- galybių šaltiniu yra prigimtis, I jįems neišrodo bloga nors su- 
rodo didelį visuomeninį pri- ar geriau tariant tos prigim- nyktų visuomenės akys, širdis, 
brendimų. ties leidėjas — Dievas.

Drausmė, disciplina ar susi- nutės turi prigimtas savo tei- ____________ _ ____
klausymas yra, vienu visuome- sės ir pareigas. Pačios prigim-1 kiaidingns visuomeninius su

• H <

klesos judėjimui yra nepageLI suvienyti dagi kovojanti kituo- 
daujama. , fc ; [ne reikaluosepriešai. Vieny-

; Tai viekų turint (Menyjelbę reikia ririrtĮ nito anriHeji- 
mūsų visųJU KR narij yMino. Neaiškiais pamatais au
ra priederinū nuriat darbixdn-| ėjttši vienybėj! Mažuma daŽ- 
kų klesos reHtaalis rėpiu? iniauria^ praloš* Didšhma pta^ 
ris,, apie juos grivotį - svar- ris jos branginriUaa ypatybes* 
styti, diskusuoti, taip kad sullrf didžiuma karte&s-— gali nu- 
Jaįs gerai\vĮg^puriškai apripa> Į kentėtų kuomet neatsargiai 
Žiniai kad“ reikalui . prisiėjus užsitikėų mažumai ir įsileis Jį į 
žinoti kų šnekėti, kų daryti, kokavo idejų ir organizacijos iž- 
laikytis ir kaip veikti. Idynų. Bepigu plikam sugau-

Tas viskas iškarto . atrodo | ruotu peštis, bepigu ‘ skudur- 
menkniekis bet ištikrųjųtaįnė-LHūi sn turČium draugauti, be? 
ra menkniekiai, bet labai s.var- pigu nedoram demagogui dė- 
būs dalykai kuriuos privalottis. vienybšn su dora visuome- 
ldekvienas darbininkas ir dar- lnės dalimi.
bininkė, o ypač LDS, nariai I Tikrai pragaištingu vieny- 
žinoti. Nes tai yra smulkmę^ bes ardymu yra asmenumai. 
uos arba mažieji rateliai-teki-1 Tūlas ardo draugijų ir jos dar- 
neliai viso didžiulio darbiniu- bų vien dėlto, kad jam nepa- 
kų judėjimo, nes tai yra dale- tinka valdybos asmens,, arba

likti* '
Jeigu žmogus, ar organiza

cija, kokį d£rb$.iOstu dirbu 
Jai; jisai jame &ugįau- br pri* 
tarimo įgauna ir jam paskui 
-lengviaus yra dirbti. Taip ir 
;kleeų kovo® veikime* yra.

Bet yra ir antroji medalio 
pusė* būtęnt, mes dabar gali
me išsisergėti tų klaidų* ku- 
riassocijaliitm yrapadarę, del- 
to kari mes / matėme kokios 
jiems buvo to pasekmės.

Taip taktikoje, taip strate
gijoje, kaip jau manė jau, svar
biausių rolę lošia gerais susior- 
ganizavinias ir geras susiklau
symas, it tais atžvilgiais mes 
už socialistus, Jei jau ne aug
ščiau, t^i nei kiek nežemiau 
stovime, reiškia ir taktikoje ir 
strategijoje esame jiems lygus* 
o netolimoje ateityje gal būt 
kad juos ir pralenksime.
Pas mus susiklausimas stiprė

ja, auga, o pas Juos frakcijos 
dygsta kaip grybai po vasaros 
lietui ir frakcijų tarpe kovos 
liepsna kaskart daugiau ener
gijos ryja įr ryja; tas, žinoma, 
jiems neina ant sveikatos, o gal 
būt, kad ir visam darbininkų

■* * iiAMHtf*VM O11 Ūir-

BAVMBNIS.
K ’

Per amžius Lietuva stovėjo 
su kardu priėM nuolatinius bet* 
barų teutonų antpltldūnus,/ku-' 
rie bandė pavergti šalį. ir Žmo
nes. Ji gynė pasąulio civiliza
cijų, bet kas kitai^os.nuopel
nus sarintįs umL Per,ilgus 
laikus jį kentė nuo savo kaimy- 
nų> kurio čiulpS josios ge
riausias jnorales, dvaririea įr 
protines pajėgas. Rusijos sun- 
kiu vergijos, jungu prislėgtai, ji 
paslaptyje tvirtai laikėsi prieš 
rusifikacijos Žabangus. Šian
diena tuėtuvds nelaimė pasiekė 
aiigščiaušio laipsnio; Karė už
puolė jų nekaltų, sunaikino 
kardu, ugnimi; apiplėšė, i§- 
niekino, parbloškė* paliko be
jėgiu, mirštančia. Bet dar ir 
tuomi nepasiganėdijo tie, ku
rie patiem Lietuvai gyvenimo 
pavydėjo. Jos budeliai susi
rinko apie jų ir kaipo budeliai 
po Kryžiumi, ant kurio jie pa
kabino pasaulio Išganytojų, 
pradėjo kiekvienas savintis, 
dalintis, draskyti žemę, nekal
tų josios sūnų krauju gausiai . 
aplietų.

Ir kų mes lietuviai darome, 
kad'jai pagelbėti? Ar-gi šis 
reginys yra mums tik kokis 
baisus sapnas, ar teatre loši
mas, kad mes taip atbukę, 
vien tik baime perimti žiūrime 
į jų kaipo baisenybių scenų? 
Ar-gi nesame mes žmonėmis, 
sūnumis savo tautos, o tik jų 
šešėliai? Ar negirdime mes 
dejavimų savo žmonių? Ar 
nematome mes jų skriaudų, ne
matome mūsų krašto ir mūsų 
šventų teisių plėšikų? Jei ma
tome — ko laukiame?

Vyrai, kas gyvas ir jaučiasi 
širdyje lietuvis, stokime į ša
lies gynėjų eiles. Prikelkime 
savyje senovės karžygių užsnū
dusių dvasių." Griebkime gink
lus, stokime į kovų prieš tau
tos ir pasaulio teisių mindžio- 
tojus.

Į Lietuvos liuosuotojų Legi- 
jonus! Lai pakįla mumyse Vy
tauto ir Gedimino dvasia! Lai 
ji lydį mus į pergalės laukų, 
lai pagelbsti mums atgaivinti 
Lietiivų!!!
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TAKTIKA IR STRATEGIJA.
Darbininkų taktika daugiau

sia yra suprantama kaipo bū
das ar .būdai darbininkų kle- 
sos veikimo kovoje su kapita
listų klesa.

O darbininkų strategija tai 
yra kaip, kurių vartojamas iš
sireiškimas, nurodymui dar
bininkų klesos veikimo judėji
mo.

Duokime sau vienu kartu 
darbininkai daugiausia ruošia 
streikus, visur streikuoja ko
voja už geresnį algų gavimų už 
sutrumpinimų darbo vaalndų, 
bet staiga persimaino gyveni
mo ar politkos aplinkybės ir 
darbininkai pamato, kad jiems 
streikuoti kaip kuriose vietose 
yra visiškai negalima arba 
kaip kuriais atžvilgiais labai 
pavojinga.

Kų:gi tuomet darbininkai da
ro? —Liaujasi streikavę, bet 
griebiasi kito kokio kovojimo 
būdo, taip sakant permaino sa
vo kovos frontų, tai tas pau yra 
darbininkų strategijos veiks
nys. Ir, žinoma, darbininkų 
klesos kovos laimėjime daug 
kas priguli nuo gero, gudraus, 
gerai apgalvoto ir staigaus o- 
rientavimosi aplinkybėse prie 
tokio kovos fronto permainy
mo.

Kartais darbininkai vienų 
kovos laukų užleidžia kapita
listams dėlto, kad kitame ko
vos lauke dvigubai laimėjus.

Bet abelnai imant darbinin
kų klesos judėjime dar perma- 
žai strategija naudojamasi dėl
to, kad darbininkų klesa dar 
nėra užtektinai gerai susiorga
nizavusi ir disciplinuota, o tas 
prie gero strategijos vedimo 
tai lošia svarbių svarbiausių 
rolę.

Darbininkų susipratimas kas
kart labiaus kyla, kaskart la
biau ir geriau darbininkų kle
sos įvairios grupės organizuo
jasi, disciplinuojasi, ir žinoma, 
kad savame laike, ir strategi
ja sulos sau tinkamų rolę, o 
dabar darbininkų judėjime žy
mesnę rolę lošia darbininkų 
klesos taktika.

Darbininkų klesų sudaro visi 
darbininkai, nežiūrint kokių 
jie srovių, bei pažiūrų būtų. 
Jų taktika galėtų būti visų vie
na taip-pat ir su strategija 
Bet kol kas, dar tas nėra ga
lima įvykinti todeliąi, kad dar
bininkų klesoje esančios srovės 
daugiaus kovoja tarp svęs vie
nos su kitomis, būk tai už prin
cipų reikalus ar svarbumų, ne
gu kad su kapitalistais prieš 
darbininkų išnaudojimų. Ži
noma, tas labai darbininkų 
klesos reikalams yra. nepagei
daujama ir blėdinga, betkų-gi 
darysi, kad dabar dalykai taip 
susidėję—gal ateis laikai, kuo
met tas viskas persikeis ir pa
svirs geresniojon pusėn.

Mes ar norime ar nenorime, 
bet turime pripažinti, kad 
kaip strategijoje taip taktiko
je kol kas esame bent tiek ma
žiau išsidirbę negu socijalistai.

Tas yra ne dėl to, kadi mes 
neturėtume gabumų, ar-tinka
mų vadų,’ veikėjų, bet dėlto, 
kad mes nesenai (tepyadėjome 
aktyviai toje srityje veikti, se
ninus visų tos srities veikimų 
mes buvome užleidę kitiems, 
būtent, įvairių rūšių socijalis
tams, o mes patys rankas su
sidėję žiūrėjome ir laukemė, 
kuomet pradės iš dangaus ba * 
rankomis snigti arba kepti kar-

KENO BUS VIRŠUS.
Kai Amerika stojo pasauli- 

nęn karėn, tai tūli amerikonų 
rašytojai ir kalbėtojai išsireik
šdavo panašiai: “Mes turime 
laimėti karę, mes negalime 
jos pralaimėti, nes mūsų pusė
je teisybė. Teisybė visuomet 
ima viršų.” Ir tt. Panašias 
kalbas rimtesnieji laikraščiai 
nupeikė.- Pasakė, kad karė 
gali būt pralaimėta, kad vien 
šauksmas apie savo pusės tei
singumų yra tuščių tuščiausias, 
kad karės laimėjimui reikia 
kuodidžiausio jėgų ištempimo.

Kiekvienas iš mūs skaityto
jų dabar pripažįs, jog talki
ninkai ims šioje karėje viršų 
tik tuomet, kuomet išstatvs 
didesnes Už .priešininko jėgas.

1 Karėje viršų ima ta pusė, kuri 
geresnę kariuomenę turi, ge
riau prisirengus, geresnius va
dus, daugiau visokių resursų 
už priešingųjų pusę. Neesti 
taip, jog vis teisingoji pusė lai
mi. Istorijoj tiek ir tiek buvo 
karių, kur grobišiškoji pusė 
lųimėjo. Daug tautų yra pa
vergtų, jos pavergtos per ka
res. Reiškia tose karėse gro- 
bišiškos pusės viršų ėmė.

Pačioje tautoje, jos visuo- 
meniame gyvenime ima viršų 
ne toji srovė, bei partija, ku- 

” ' ri iškelia gražiausius obalsius, 
išdirba geriausias platformas, 
turi prakilniausias idėjas, bet 
visuomeniniam' veikimui tonų 
bei krypsnį duoda toji srovė, 
kuri smarkiausia veikia, kuri 
turi uolesnius už visų veikėjus 
ir veikimui reikalingus orga
nus.

Mes katalikai turime visuo
met gerai atsiminti tų, jog čia 
Amerikoje ir mūsų broliai gim
tinėje taip sakant srovių link- 
tynėse pagaus prizų ta, kuri 
daugiausia budės ir veiks. Ne
privalome savęs migdinti ta 
minčia, jog katalikų teisės 
bus užtikrintos dėlto, kad jie 
skaitlingiausi, arba kad. visuo
menėje čia Amerike mes, o mūs 
broliai katalikai gimtinėje va
dovaus dėlto, kad mes esame 
nešiotojai gražiausių idėjų, kad 
daugiausia parodėme pasišven
timo ir darbo.

Mūsų visuomeninis gyveni
mas jaunas, bet jis jau aiš
kiai parodė, jog skaičius ma
žai tereiškia, o kartais nieko 
nereiškia. Apsukresni idėji
niai mūsų priešininkai pagau
na mūsų minias ir vadovauja 
visuomenėje. Ar nuo senai A- 
merikos lietuviai nusikratė 
šliupinių tautiečių vadovavi
mo? /

Amerikos lietuviai katalikai 
atgavo augštesnes visuomeni
nio gyvenimo pozicijas. Bet ar 
jau stovime taip,' kaip mums 
pridera? Toli gražu nei

Mūsų idėjiniai priešininkai 
nesnaudžia, bet labiau sukrun- 
ta, pamatę mūsų sujudimų. 
Srovinėms lenktynėms besidi- 
dinant, mes katalikai privalot 
me didinti savo pastangas ne 

. tik kad užlaikyti tų, kų at
gavome, bet varytis prie di
desnių laimė jimį.

Viršus esti tų, kurie yra 
skaitlingiausi, darbščįausi ir 
turintys kitokių įvairių reika
lingų privalumų. Reikia pa- 

. žinimo visuomeninių dalykų. 
Tam patarnaus toje temoje eilė 
straipsnių, kuriuos pradėjome 
dėtį nuo pereito numerio. Žiu 
rėk “Visuomeniniai Dalykai.”

t?

v*

»(Tųsa)
Didžiuma ir mažuma yra tei

sėtomis visuomenės dalimis. 
Tarp jų paprastai negalima 
nustatyti griežtų rybų. Kar
tais vienu klausimu ta pati vie
nutė pasijunta beeinanti su 
mažuma, o kitu reikalu deda
si prie tam tyčia susidariusios 
didžiumos. Mažuma, nors bū
tų protiniai, doriniai ir mede- 
gine galybe augščiau pakilusi' 
už didžiumų, negali savintis 
visuomenės vardo. Mažumos 
nuomonės ir valios vykdinimas 
gyveniman bendrame visuome
nės reikale prieš didžiumos 
norų yra darbas bergždžias ir 
tai visuomenei kenksmingas. 
Tai nelyginant, medžio sodini
mas nepriruoštoje dirvoje, ar 
neperiklės vištos sodinimas ant 
kiaušinių. ’Tai visuomenės e- 
nergijos aikvejimas. Neteisin
ga mažumai savintis visuome
nės teises, klaidinti vienutes 
ir, nekartų pasinaudojant savo 
medegine galybe, meste pri
mesti visuomenei savo nuomo
nę, ar valių. Mažuma norėda
ma įkūnyti savo idėjas, tegu 
įtikrinimo keliu sudaro sau 
prielankių didžiumų. Mažu
ma, žinoma, gali kalbėti savo 
vardu, ir veikti savo darbų, 
nesiklauzdama didžiumos. Bet 
didžiuma pati geriausia nu
spręs, kas jai naudinga ir rei
kalinga. Mažuma turėtų tei
sę kalbėti ir veikti visuomenės 
vardu tik išimtinuose atsitiki
muose, ypač kuomet didžiuma 
būtų tik dideli vaikai, puslau
kiniai barbarai, išsigimėliai, 
arba elgtųsi prieš pamatinius 
visuomenės uždavinius.

Visuomenės teisės ir parei
gos kaikurios yra tokios, kad 
jų niekas negali išsižadėti, ar 
pakeisti. Švenčiausia visuo
menės teisė tai jos savystovu- 
mas. Kiekviena visuomenė 
turi būti savystovi tam tikro
se, visoms panašios rūšies ben
drijoms lygiose rybose. Paša
limų gaivalų kišimosi į tos vi
suomenės reikalus ir primeti
mas jai savo valios yra tos vi
suomenės skriaudimas. Kaip 
sveikas kūnas priešinasi nuo
dams, ar kitam pašaliniam 
jin bėsibriauriančiam daiktui, 
taip visuomenė instinktyviai 
reaguoja prieš visokį pašalinį 
pasikėsinimų sumažinti jos sa- 
vystovumų. Tas reagavimas 
kartais apsireiškia dagi juo
kingai. Visuomenė kartais pa
skaito savo priešu netik sve
timus, joje beveikiančius gai
valus, bet ir saviškius, kurie 
skiriasi nuo visų savo drabu
žiu, ’ gyvenimo būdu, ar ki
tais paviršutiniais mažmožiais. 
Oia visuomenė prilygsta žųsų 
kaiminei, kuri nekenčia savo 
tarpe tokios pat žųselės, tik 
šiurpos. ■. ' ; [

Visuomene turi teisę ir pri
valo turėti šavo viešų nuomonę 
ir rinktinų valių, Nors kar-j 
tais nevisai .teisinga* viešoji 
nuomonė” yra galingu pažam

nelyginant pilvo, rankos, ar 
Visų teisių, priedermių ir kito kurio nario auginimas 
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Narsutis. 4

SCRANTON, PA.

Iš lietuvių veikimo.
Vieni dirba mamose, - kiti 

dirbtuvėse po šešias dienas. 
Nedėlioję katalikai ateina į 
maldinami pasimelst — viskas. 
O tautos reikalai turbūt palik
ti kitoms kolonijoms. Ar-gi 
mums nereikėtų prisidėti prie 
išgavimo Lietuvai laisvės? Ar 
tik kelioms ypatoms lemta pri
gulėti prie Tautos Fondo? Im
kime pavyzdį iš amerikonų, 
kaip jie remia savo šalį pini- 
giškai. Įsivaizdinkite kų būtų 
galima nuveikti jeigu prie T. 
F. prigulėtų keli tūkstančiai 
narių tokioj didelėj kolonijoje? 

.Tečiaus mažesnės kolonijos 
veikimu viršina muk! Tas pats 
su katalikiškos spaudos plati
nimu, 
tuvių, 
me.

ries leidėjas — Dievas. Vie- smegenys.
* • I Prieš tuos, ir jiems panašius 

nes pamatų. Kaip draugija! ties verčiamos jos paveda savo I pratimus stoja krikščioniška- 
turi teisę varų priversti nepa- sunkesnius bendrus uždavinius Sai demokratizmas, didžiau- 
klusnius narius prisitaikinti visuomenės ar valdžios įstai- sįas visuomenės draugas, 
prie didžiumos nutarimų, taip goms vykdinti. Aukščiausioji (Dar ne galas))
visuomenė savo viešųja nuomo- vėl valdžia pati negalėdama __________
ne ir rinktina valia turi mo- aprūpinti visų gyvenimo rei- Nezaležninkai tra-nkosi po į- 
ralę teisę valdyti savo narius, kalų, ne iš savo malonės, bet vairias kolonijas. Tie bambizai 
Jei gali visuomenė privalo sa- pačios prigimties verčiama pa- yra, tikra. Amerikos liatnyjų gė. 
vo moralę teisę paremti ir me- veda, ar geriau tariant pripa- da. O juosius remia, socijalis- 
degine pajėga. Kenksmingus žįsta jų sudarančios visuome- tų ir tautininkų laikraščiai, 
visuomenei gaivalus visuome-1 nes dalimi joms priklausančias Skleiskime paniekų prieš tuos 
nė privalo prašalinu iš savo teises ir pareigas. Tokio iš-[laikraščius, 
tarpo, izoliuoti, ar kitaip kaip mintingo teisių ir priedermių —
padaryti nekenksmingais. Ken- pasidalinimo, o ypač ^sveiko Nezaležninkai yra paprasti 
ksmingi yra ardantieji visuo- apie tai supratimo mes nema- Į pašlemėkai, tinginti darbų dir- 
menės pamatų — drausmę. Jie tome ligi šiol beveik jokioje ša- bti. O tų purvinų gaivalų ima, 
mažių mažiausia užsitarnauja lyje. Vienur prigaulingai, pri- už įnagį laisvamaniai-tautinin- 
visuomenės paniekų. Kas kita verstinai ar kitaip kaip atsitik- kai kovai prieš katalikus ir re- 
vienok neiti drauge Su visuo- tinai užgrobusieji valdžių ir tu- mia. savo laikraščiuose. Tokie 
mene, kas kita priešintis, ar- rėdami medeginę galybę valdo-[laikraščiaineužsipelno, kadka- 
dyti visuomenės darbų, kas vaį skaįto save teisių ir prie- talikai imtų juos i rankas, 
kita vėl reaguoti prieš didžiu- dermių šaltiniu mažiau ar dau- ____ x
mos pasikėsinimus peržengti giau teisingai bet savavaliai Tautininkų laikraščių škai- 
šavo teisių ribas. _ Pirmame dalina jas tarp valstybės ir vi- tytojus raginkime rašyti pro- 
atsitikime visuomenė teisingai suomenės įstaigų bei vienu- t,A^t.n^ nž. rėmimą, nąza.1ąžninkii 
pavadys savo apmirusius na- Kitur įsigalėję vienutės _ _________
rius atsilikėliais-atžagareiviais, ar luomai išsirenka valdžių ir ... . .
antrame — išgamomis-juoda- taip-pat savavaliai “suteikia” L visokiais budais gėdinkime 
šimčiais, bet trečiame jos kai- jaį kartais permažas, kartais v7°s v^^baliKUS, kūne skaito 
tinimai neturės jokios vertės, perdideles teises. Tuomet kai- šlamstus> remiančius bambi- 
Yra atsitikimų, kuomet vi-kame apie absoliutizmų. I zus” 
suomenės didžiuma suklysta Absoliutįzmas, tai vieno ar - ---------------
-pamatiniuose savę gyvybės daugelio savavaliai besielgiau- PASIŽADĖJO KARIAUTI 
klausimuose. Tuomet .mažu- asmenų valdžia. Joformo- PRIEŠ TALKININKUS, 
ma ar dagi vienutė privalo ei- Iais gaii kati monarkizmas, .« .. ‘
gtis pagal savo įsitikrminnis, plutokratizmas, aristol£ratiz- L.??la?ylkB valdžia; padai-6 su 
sakysime, doroje, tikyboje, ir ■ „ dagi negerai supras- -SUlyS
pančiuose pamatiniuose rei- tas demokratizmas. AbsoUu- b.°įevlkal Pnes
kainose. . - tizmas, ar jis bus vienoje ar ^>nin s.us. pie ai prane-
Vienybė visuomeniniame dar-kitoje formoje, remiaį jei “ ambasadorius is

be yra tai galybė, tik kaika- jjeteokratižltai, tai'prakti§. Aloftanselsko- ' 
da pragaištinga. Vienybė te- bedievybės ir egojiz-
pageidaujamą tik aiškiai nu- mOi Absoliutizmo šalininkai 
statytais pamatais m ypatm- įdeginą galybę ir savo “aš” 
giems tikslams pamokti. ”9- garbina kaipo savo dievus. <įied 
;kia vienybė yr^. galimą tarp _i-lnors darbuojasi visuomenės ln4 
vairiausią nfto bet daro tai nelyginant
sroviij._ Svą s, kurs šeria arklf tffi tieląl
reikalui atjikt į® jį pavežtą. • Visuome*

Imo.

s
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Yra ir veiklesnių lie- 
bet maaži. Sukruski-

Aras.

WATERBURY, CONN.

8 du rugsėjo L. Vyčių 7 kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimų. 
Išduota raportas mūsų dele
gatės v-lės Petrauskaitės iš L. 
Vyčių Seimo. Raportas priim
tas su triukšmingu rankų plo
jimu. Po tam tapo išrinkta 
specijalė komisija iš 3 merginų 
ir 3 vaikinų, kuri rūpinsis su
tvarkyt mūsų veikimų ir visuo
met praneš mums kas veikiama 
ir kas plekuojama veikti atei
tyje. Be to da paaiškėjo, kad 
greitų laiku bus pastatytas 
margumynų vakarai jkurio 
laukia visi IVaterburieeiai su 
nekantrybe. _

Kp. Korespondentas,
n iriirrTi i'rnrk-'1 nii'r~4~n—n— —1—-f*—^'**-^*

Tik vienas budis tėra pri
versti tautMnkų laikraščius 
neremti bambizų —o tai pada- . 
ryti taip, kad tų laikraščių 
skaitytojai imtų siųsti jiems 
protestus) vgrasintį nustoti 
skaityti ir kad ištikro nustoti
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tDr.J.H.Siaknevičitjs

234 Lafayette St, Kamp. 
Ofise?, valandom J«ff«aofc

Ntimiu
> .

v*

«-4i Htrc ' 
l~*.Fopttru 
tR t-a VAKARI ’

R».

f

iV **

f k

u

t,

4 Y..
i

j;r
'r A

r

* *
> . -} 

k

t
■ .t

‘
■Y

<■
. >’

- '! A
i • .4

‘ . f, 

F.

*' A

< X

.‘t; ~ *
.. * 

r* &

» * i

i .

U4

x
*

s



*

» v

v

l

*

* • «

* i

•*

K

t " '

f #

savo proto.
m»in» ■i»iii

supranta, stebisi visopasaulįo surėdy
mu, o protas jam sakos kad tai Dievai

- viską sutvėrei» O kad žmogus išpa
žįsta; kad. Dievas viską sutvėrė, ir vi
satą valdo, tad Žmogaus širdyje Štai 
kįla klausimas: Ką aš turiu daryti, 
kaip® Dievo sutvėrimas. .. O religija 
mokina, už tas visas malonybes Dievui 
padėkavoti, kaipo savo Sutvertojui..

I

į Scenos mylėtojų artistųperstatymėlis. r
* į , •’ Parašė J. V. KOVAS. ' j

Veikianti asmens :
- ‘MATAS — laisvamanis. * ■ „.

TADAS krikščionis.
Abudu broliu, moksleiviu, 

; Vieta veikimo. Susitinka gatvėje ir įeiną 
^būdušnekučiuod^ni^^. MATAS, Ne. čia kylą joks klausymas nė kų.

TADAS (eidami). Kaip sau nori, Matai,. a§L.n.o rekgijiniams taip rodosį.
tavęs nesuprantu. Tu sakaisi, pats p^^OAS. Vai kįla, kjla> tik ne visi non 

. Dievų pripažįstąs, o religijos ne. J ;syti, ne visi gmdr sayo sirdies^ir sų^- 
. • Kaip tai gali būti , . Kas nei Dievo !MjiimsiryraĄ4žimm

. nepripažįsta, tad suprantama, kad nelaime, ir dažna! save prisilyginote
jau jam nieko nereikia/ bet jūs, ku- l kiaulę, į beždžionę arba i kitokius

- rie sakotės tikį i Dievų, o gyvenate gyvimus;. norėdami sau pasilengvinti,
z kaip ir, rėdos Dievo nebūtų^ tai nei Dievui: nereiktų uz tas, dovana^
•šis, neitas... Toks manymas, atleisk atidėkoti, nes religija Lepia Dievų
man už atvirumų, nėra vertas išmin- gerbti. .
tingo'žmogaus MATAS (tyčiodamasis). Taip, ir per tai pel-

MATAS. Taip Tadai. 'Bet Dievas kaipo visu nytrsau amžinąjį gyvenimą... Žinau
daiktą pradžia, sunku nepripažinti, , ' tą jąsą seną giesmę. Tik nesupranta
kad Jo nebūtą. Bet religija su viso-L C1J t? visą kalbit ; . .
mis smulkmenomis, su visais paviršu- TADAS. 1 au broli kalbu, kaipo artimiausiui 
tintais apsireiškimais, tai tik prastės- 8lr*e3 draugui, ir noriu pertikrintu
niems žmonėms reikalinga, bet ne pa- kad nesvajotumei be religijos. Sakai
vnrmomc nesupranti. Palauk, suprasi... Iš se-

TADAS. Taip kalbėti, tai yra papratę visi to- noils £iesmes patarčiau nesijuokti.. Pa-
kie, kurie tik taip mušto, kad kaip sakyk man, ąr-gi tu nenori būti lai-
sveikas saliai, kad religija, tai tik ne- mmgu ?.. Laimingu-ant. visados ?!
susipratusiems. Bet aš pamatau kų ki- Kąs-gi nenori būti laimingas?..
tų, k3d religija būtinai yra visiems rei- TADAS. Taip, visi trokšta laimės,^ visi jos įeš- 
kalinga; ir mokytiems, ir nemoky- k°> 0 tačiau ant šios žemes jos niekas
tiems, turčiams ir prastuoliams; vi- nesurado ir surasti negali, nes mir-
siems be išėmimo. Be religijos žmo- • • .^v?airVe? PylsląilIL1^nas uaikina,
gus, taip kaip be nagų. ' j nors didžiausiųjų žemiškųjų laimę!..

MATAS. Tai kas iš to?
MATAS. Vai, kodel-gi mes gyvename be jo- TADAS. Iš to tai, kad Dievas žmogui laimę 

kios religijos, ir mums yra gera?,. . paskyrė, ir nei vienam nenori prapul-
TADĄS. Štai kas priveda prie atidos. Daug ties. ftet ant §įos žemės patys žmonės

žmonių mes rasime, kurie visai nemo- breda į nelaimes ir vargus, nepaisyda-
ka knygų skaityti, arba suvis mažai mi ir nepasielgdami sulyg Dievo įsaky- .
temoka, kurie negali pagauti nei min^į I Kas pįevo įsakymus tikrai pil-
kas knygoje rašoma, na, o jie taip-pat įas niekuomet nesusitiks su nelai-
sako, kad jiems gera be to. Aš jiems me
tikiu arčiau, kad teisingai; žmogus MATAS. Dar man ir Dievo įsakymus prikiši.

, gali būt laimingas, nors nemoka nei TADAS. Taip. Noriu, kad tu juos kiekvienų
rašyti, nei skaityti. Bet su religija apsvarstytum, nors sulyg savo nuomo- tarnauti Dėdei Šamui,
visai kas kita; kad jums būtų gera n§Sj j
be religijos, as netikiu; o jei tuom syk priešingas į žmogaus laimę,
gera, tai neilgam. MATAS. To visko net perdaug tavo norima.

MATAS. Kodėl tai?.. Ant ko-gi tamsta re- TADAS. Ne, neperdaug. Bet kad tamsta sto- 
miesi, taip tvirtindamas? jai? kad religijos nereikia,' tai tau aiš-

TADAS. Ant ko aš remiuosi?.. Jei nori, pa- kįau puodžiau,
klausyk, aš tau vislių išdėstinėsiu. MATAS. Na ir kų-gi parodei?

MATAS. Na, na. Paklausysiu. TADAS. Pats apsvarstyk. Nors jau visi neprį-
TADAS. Bet pirma visko, leisk man tavęs pa- pažįstanti jokios religijos, o kad išti-

z , klausti,. kaip tu supranti religijų, kas kimai pildytumėte Dievo įsakymus,
i -n v .. . d jums akis atidarytų; būtumėte daug

MATAS, Religija, kas yra .. Religija, tai I laimingesniais, tobulesniais, ir aiškiau
yra jungas, su kuriuom dvasiškija lai- suprastumėte vertę religijos,
ko ir vadžioja pasijungus tamsius žmo- MATAS. Mat, broli, savo pamokslais manęs 
nes. O nuo to jungo, juos išliuosuoja nepertikrinsi,
tik mokslas ir apsisvietimas. . TADAS. Žinau, tai, bet aš tokius nei negun-

TADAS. O iš kur tas jungas atsirado?.. Kaip dau? kad jig vien tik del vardo prisį_
tu vadini religijų. • I laikytų religijos. Iš tokio tik ir būtų

MATAS. Kunigai prasimanė. _ - toki pat aaTldaj kaip i§ kiaules, prie
2-jie prasimanė? kurios pinna patsprisilyginai. Religi-

MATAS, Kada?.. Kada?.. (nutyla). ja reįkįa pirma suprasti, tuomet tik
TADAS. Ar jau pabaigei?.. Taip, kada,, reis- galgsi -og dgsllius atsakančiai išpildyti,

kia neturi kų ant to atsakyti, nei te!- MATAS- Jau manę neatversi prie religijos, juk 
sybės nenori pasakyti, o melo ^ePa_| esu nemažas vaikas. Turiu pilnų pro-
griebei. Aš tave ir vėl klausiu._ Paša- tų ir einu savo kebu,
kyk man, kas pirmiau prasidėjo, ar TADAS. Ir dar paantrinu, kad religija į savo 
religija, ar kunigai? Juk kunigai tik eldijų nepageidauja tokių svyruojan-
religijos tarnai,, o kol nebuvo religijos, ^pastorių asmenų. O sulyg savo
nebuvo nei kunigų?.. Ne brolau,^ re- L proto, kaip pats sakei, juk nenori aug-
ligijos niekas nepramanė. Ji turi sak- gčiau ppotu paeiti, suiyg kiaulės, ar-
nis žmogaus prigimime. Jų davė Tas, fca kito neprothigo gvvūno!.. Šiuomi
Kuris davė žmogui prigimimų, kuris baigiu mūslJ pasikalbėjimų. Lik svei-
žmogų sutvėrė, kuris žmogui paliepė bag (šeina).
gyvuoti. Tai yra Dievas! ■ (UŽDANGA)

MATAS. Tai lias-gi, anot tavęs, yra ta reli
gija?

TADAS- Religija/ kaip matai, žodis yra loty
nų kalbos, reiškia, sąjungų arba sąry
šį. Ir yra, ne kas kita, kaip tik ryšys 
tarp Dievo ir žmonių. Arba kitaip! 
pasakius, tarp Sutverto  jaus ir Jo iš
mintingų sutvėrimų. Kaip kiekvienas 
žmogus iš prigimimo Dievo sutvėri
mas. taip kiekviename iš prigimimo 
yra ryšys su Dievu, kaipo savo Sutver
to ju arba kitais žodžiais pasakome 
“Religija.”

MATAS (pašiepiančiai). Tai ir kiaulė ir kiti 
gyvūnai turi religiją?..’ Juk ir jie 
Dievo sutvėrimai, ir jie su Dievu gali 
būti, sąjungoj.

TADAS. Nesuprantu..., Ar tamsta, Matai... 
tiek ir proto turi kiek kiaulė arba ki
ti gyvūnai, kad tokius išvadžiojimus 
statai. Tiesa, liad kiaulė nepažįsta 
Dievo, nes ji tiek proto neturi kiek 
žmogus. Gyvūnai, tiesa, Dievo sutvė
rimai, bet jie to nežino, neišmano, jie 
nemato to ryšio, kuris juos rištų'su 
Sutveri ojum. Aklas prilyginimas bū
tų. Niekad nesitikėjau tokio žemo są- 
protavimo iš laisvųjų ir be religijinių 
žmonių; taip žemai savę statytis, su
lyg kiaulės pažangumo. Žmogus, ma
to žemę su visokiais augalais ir gyvū
nais, mato saulę, mėnulį, žvaigždės,' 
ir jąš savo protu matuoja, jų veikimą 
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HARTFORD, CONN.

Rūgs. 8 d. Lą Salette Kolegi
joje buvo SLRKMA. 9 kp. su
sirinkimas. Nutarta leisti pri- 
vatiškų laikraštį ty. tik moki
niai žios kolegijos skaitys. Var
das nutarta duoti “Lietuvos 

Redaktoriais išrinkti 
p; - J. Čepurna ir S. Kneižis.

Taip-gi nutarta laikyti lietu
viškas pamokas., Mokytojai iš
rinkti p. P, Gureckas ir J. 
Vaitekūnas;

Po tam buvo renkama nauja 
valdyba. Pirmininku išrinkta 

P. Gureckas, vice-pirm. — 
S. Kneižis, rašt. — Jonas Kin-, 
ta, iždu — M. Pučita ir kores
pondentu. — S. Kneižis. j-

Prie šios kuopos prisirašė a- 
pie šeši nauji nariai.

Ateikit ant pamaldų.
Rugsėjo 19 d. 9 vai. iš ryto* 

La Salette kolegijoje bus me
tinė šventė. Po šv. mišių bus 
sakomas lietuviškas pamoks
las. Hartfordo ir apielinkių 
lietuviai kviečiami atsilanky
ti.

Koresp.

Red. prierašas. Pripažįsta
me, kad jaunuoliai turėjo ge
rus norus nutardami leisti 
“privatišlią laikraštį.” Vie
nok, negalime užgirti, kad or
ganizacijų, turinčių savo orga
nų kuopos, ir-gi steigtų savo 
organėlius. Jaunuoliai verčiau 
siųstų savo rašinėlius “Moks
leiviu.”

• I II X im.—■.«

PHILADELPHIA, PA.

Nekartų tenka matyti laify 
raščiuose mūsų brolių lietuvių 
atsisveikinimus išvažiuojant

Tai-VCXAXXCUM.VX MUlUUi. -UM.X

ir man pasakytum, kuris būtų gi ir i§ mūsų miesto jau daug 
1T)O*Q£! 4 SmAfffme lniTVlA ' I vmn lavo^aviiani ola 4-oi Jcria

BALSAS IŠ PENNSYL- 
V ANIJOS.

Šiuos’ kalnuose Pennsylvanios 
Vargsta, dirba didžios minios 
Lietuvių jaunų, senų, 
Lietuvos tikyų sūnų.

Dirba sunkiai jie .kiekvienas; 
Prakaituoja visas dienas.
Nors uždirba neblogai, 
Bet tur vargti kaip vergai.

Saulės šviesumos nemato
Kiek tik jų čia dirbt paprato; 
Tik lemputė ant kaktos

. Šviečia jiemis visados.. .

«-

v

Rytą sveikutis kaip krienas 
Skubina darban kiekvienas;
Bet, namo sugryžt atgal 
Ne kiekvienas sveikas gal. •

Nes nelaimė greit patinka 
Vargstantį čia darbininką: 
Daug palieka sūžeishj, ’ z 
Nemažai ir užmuštų.

Tikrai didele nelaime 
Broliams mūs, net ima baimė, 
Kad dangums, krašte šiame, 
Tur taip vargti po žeme.

. M. J. V._ •
. ' . *

4

4 .

. i

yra išvažiavusių, ale tai vis 
ne taip jutom, kaip dabar, tai 
rodos padarė didelę 'spragų, 
kaip iššaukė du gabiausiu iš 
mūsų šv. Kazimiero parapijos, 
kurie beveik visoj Philadelphi- 
joj žinomi, būtent: Petrų Ma
čiūnų ir Adolfų Grigaitį, ku
riuodu prigulėjo prie Vyčių 3 
kuopos ir prie šv. ^Kazimiero 
bažnyt. choro. Petras Mačiū
nas atsižymėjęs savo gabumu 
puikiai išlavintu balsu prie 
giedojimo, reikale galėdavo 
pavaduoti vargonininkų. Prie 
teatrų buvo pirmutinis, gali
ma sakyti, jog musėt jis ant to 
ir užgimęs.. Apgailėtina, kad 
paliko jaunų moterį, nes kų 
tik buvo vedęs. Ad, Grigaitis 
nepersenai atvykęs iš Lietuvos 
ir buvo gabus prie visokių lo
šimų, netingėdavo juokinti 
publikų. Dieve padėk jiems 
tarnauti ir laimingai sugrįžti.

Dirbo ir Darbo Dienoj.
Kam bėda, kam ne, ale 

Philadelphijos nekuriems 
kr jaučiams tai vis beda. Bi
le šventė tai bėdų tiek ir tiek. 
Štai kas buvo darbininkų šven
tėje Darbo dienoj.

Minėtų dienų, kad dirba tai 
dirba, nežiūri, kad; Labor Day 
duota ant atilsio. Mat smuk
lės tų dienų atdaros, ta vyrai 
ant tiek nusidirba, kad net 
antrų dienų reikia ilsėties. O 
į dirbtuvę po šventės nei pusė 
darbininkų nesusirenka. Ei
na klausimas delko taip. At
sako, girdi vakar perdaug pa
ėmęs rudžio^ tai vienas kojų 
nusisukęs, kitas akim nemau
tus, ir kitos bėdos;' Pasi
žvalgę vienas į kitų, turi eiti 
ir tie namo kurie nori dirbti, 
bo ir tiems nėra kų dirbti. Ok 
prakeiktos tos smuklės, kad 
tiek dėl jų nelaimių. Juk to
kiems prisieina ir daktaro 
šauktis ir vėl bėda, su daktaru 
prasidėsi,. tai da kišenių grei
čiau istuštysi.

O tokiems paminavok, kad 
paaukotų į Tautos Fondų, tai 
išgirsi tokių žodžių, liųd už
sikimšk ausis.

Reporteris.

WATERBURY, CONN, 
/LDS. 5 kp. laikė mėnesinį su

sirinkimų 8 d. rugsėjo 1 vai. po 
piet.
*' Narių prisirinko gana skait
lingai, keletas; naujų narių pri-

'4

UEWISTOW, ME.
Petrott*u» “paiMldOT.”

Prieš kelias dienas, pasklido 
- 4 a Knoi galvų (nes Čia dau-

8irašė. Pirmiausiai’ delegatas I ginusiai lietuviai apsigyvenę) 
išdavė raportų iš LDS.' Seimo. [plakatai, kur ptOneŠama, kad. 

Po tain buvo ihėšta> kad dar I nedėlio je tuksėjo <8 d*, 101Š
truputį atvėsus, reikėtų prade- [ m. bus pirmos * pamaldos, nau
di darbuotiem prie rudeninio jai organizuojamos S, R,-Kata- 
veikinm. Sumanyta atnaujinti I likų parapijosbažnyčioje, prie 
vakarinius kursus ir atidaryti [Pine ir Blake gt.. Nurodytoj 
diskusijas, taip kaip pereitųlvietoj stovi protestonų “baž-

Tolinąs Baliaus Komisijadav§ raportą, kuris buvo pa- Į “į181??3 Žinoma, vie*
rengtas 31 d. Buvo ni «‘s W orgmn-
praSešt^ 4d daugiaus meksH’8“‘a T’°S 
Mhūtą^engiamn sukatą vaka- zal“znmk’J. I>sraI,Pa- els 
tais, nes tą draudžia, vietinis H*” P“8*13®?41,- 

klebonas, kuopos dvas, vado- Atėjus nedėldieniui, 8 d. rug- 
vas. Kilo didelės diskusijos, sėjo, nuėjau 9 vai. ant šv. mišių 
kadi net nekurie nariai labai į francūzų bažnyčių. Grįždama 
nemandagiai pasirodė, išvadim namo Pine gatve, žiūriu prie 
darni nekuriuos narius “šni- minėtos protestonų bažnytužės 
pais.” Būtų geistina, kad kampo, prikaltas koks tai pa
narini vartotų švelnesnius žo- belio;” Priėjusi arčiau, žiūriu 
džius susirinkimuose ir pasiro- kad įaiias pats plakatas. Prie 
dytų, kad susirenka ne viens tos kirkužės stovi ir lietuvių 
kitų šmeižti, bet dirbt del vi- būrelis. Susirinko apie 50'y- 
suomenės labo. patų. Kiti matyt neužmiršo

Ant pabaigos net klebonas nei raudonų “nalitaizų” pasi- 
buvo pašauktas, kad paaiškin- rišti. Suėję kirkužėn, visi link
tų dalykų. Pranešė, kad viso- Įsmai šnekučiuojasi ir laukia 
kiais būdais išvengtų rengimo pasirodant “kunigužio.” 
subatoj, nes taip daryti drau- .
džia net ir vyskupas. 1?u^1e^1a 1 irv&1-

Šnivas. ze is (k°ks tai nesenai atvazia- 
Įvęs iš Brockton, Mass., nes iš 

! ' levristoniečių tokio neatsirado).
BALTIMORE, MD. Čia išeina ir pats p. K. Petro-

B LDS. 30 kp. veikimo. “iuf su. į“??.“ sato: ‘ ™lo>
.. . ,. - t t\c< malonus broliai ir sesers. ” Pa-7 d. rugsėjo yietae LDS. -aiškina ]tad| (<al.

kuopa turėjo grasą pasdinks-. f f “sumą” šaky- 
mmirną, pikmką.. Tas pikui- sį m'ks^„ pratalbas įr
kas jau nuo labai senai buvo L’ X, neturim dar
rengiamas, bet delei visokį 0 ir v’a ai dar
priesaseią v» buvo atideliotaą. b| ž R j - 
Dabar jau oras žymiai atvėso
ir nesitikėjome, kad kų ir pel- Paaiškinęs eina apsirėdyti, 
pysime, bet nežiūrint ant to, [ Klapčiukas uždegioja žvakes, 
žmonių geros valios buvo ne- Išeina(‘ kun., ’ ’ pašventina ‘ ‘ al- 
mažai prisirinkę ir gražiai link- torių ’ ’ ir laiko ‘ ‘ sumų. ’ ’ Žiū- 
sminosi. Išlaidas apmokėjus, riu, kad net pati progresisčių 
dar tikimės gauti pelno apie 40 kp. pirmininkė atvirtusį 
$50.00. Čia turiu tarti padėkos prie “dvasios šventos” — atsi- 
žodelį vietos L. , A. A. Kliūbo klaupusi meldžiasi stenėdama. 
vyTams, nes iš jų susidarė O pirma ji kaipo “progresis- 
veik pusė atsilankiusios publi- tė,” buvo visuomet, bažnyčios, 
kos ir labai daug padėjo mūsų priešas. Visi cięililiai pasiro- 
kuopai. Ačiū jiems ir taip-gi dė Petrošiaus šalininkais. Tas 
ačiū visoms darbininkėms ir at- dar aiškiau tamsesniems, paro- 
silankiusiems. dėj kas do paukštis naujasai

8 d. rugsėjo pripuola LDS. “kunigas.”
30 kp. mėnesinis susirinkimas, ,, . • 
bet lytus pakenkę ir susirinko , su“°f Pasidėjo pra-
labai mažfi. Tad ir visi svar- kalb.os’ .?kslu„ 8n?rgaMZ"°J* 
bieji LDS. reikalai atidėta antlnaujos XIeros” yba nezalez- 
sekančio susirinkimo. Tik vie- ,ParaPW. mažai tesu- 
no jau negalėjome atidėti, find r?do . ^at <ila su;
raštininkas p. I. Linkis prane- slP^sl’J ka‘?llky-. kuom?t 
šė, kad turįs apleisti Baltimo- PfadeJ0 .kalbetį. paslP?le
rę ir atsisakė nuo raštininkalvi- k!a,u1slmal> Vie- ,
mo. Nesant šiame susirinkime “ “a“313;.18 J” atvykau kas 
iš ko išrinkti naujo, raštininko c?a Alsk‘n0 kad :
darbas pavesta protokolą rasti- 5kuPas’ į81. ne“?’ ,tal i
ninktei A. Bajoriutei. Dabark“ok.Pą3 JI ir paklausk. Kiti 

norėsite gauti LDS. įstoji- klausla ka^° tlkep“° es’>, ar 
mo aplikaciją, galėsite ganti Rymo katatiką ar koks nezalez- 

ia I nul^as' — Sako ar nematei pla- (
Tunom susirinkimas ir užsi-

Katalikų, kas rreiskia: Seno 
Beje, dar šis susirinkimas Katalikų. Tai-gi ar ne

aimėjo vienų šaunų narį, gerb. a mui^i:aipias- čia taip B.
lun. Kazimierą P. Losinsliį, jg L jam pasakė . kadangi pats ne- 
tano kuopa tikisi daug ko ge-

Dar turiu pastebėti, kad mū- tikėjimų. jam patėmyta. 
sij kuopa auga labai pamažu, ^a^.fe^au neisaiskmsi, kaip 
bet į jų rašosi parinktieji Bal- M ^kejimas nurodo. Čia jau 
timorės lietuviai. Kiti-gi,' vis Ps/rosius pasijuto prispirtas 
dar žiūri lyg į kokių tai mažos P™ sien°s, tik šaukia: “Eikit, 
vertės draugijėlę. Bet ar tie- ^auk, 'krak,- kam as ne
są? Mes gerai žinome, kad į- M?1-, . rankoms plo-
stodami į LDS., patampame J8? Jn°kias visoje kirkėje, lqla 
j'au taip sakant, gyvais visuo- prinksmas. Nekurie, pamoję 
menės nariais, kovojančiais ne yanka 
vien už savo darbininkiškas tei- . taip, kad Petrosius
sės, bet dar ir už teises kurios Z\opčioja. Pradėjo didziu- 
mums kaipo katalikams, turi p88, e1^ lauk,, pasiliko tik apie 
priklausyti, už teises visos liri- pusantro tuzinoi cieilikų. 
kšeiomšliosios demokratijos ir Atsipeikėjęs Petrošius sako: 
taip-gi įstodami į LDS., paima- Enkite parapijai pirmininkų, 
me į savo rankas kaipo įrankį- p aa^nukų, iždininkų ir-k. Pnv 
-ginklą “Darbininkų,” kuris numuku išrinko visiems zmo- 
inūms yra Iiaipo kelrodis-. Jis pią P- A. Lukoševičių, tų pat} 
kiekvienam 'savo spinduliais me^ai atgal katalikų pra~ 
nušviečia lieiių, išveda iš šun- kalbose prąse kalbėjaus kad 
takių ir pastato ant tiesaus lauipaaiskmtų,, kodėl jis lieti- 
vieškelio ki į Dievą. Pirm.-pagelb. Vais-

LDS. susirinliimai būna kož4<ąs, kuris Baltra^aųs 
pa mėnesį prieš“ 15-tų tų 8a^rimiinie1 js-
-dienį 3 vai. vo pietų* Į sekan- braukti iŠ konstituciją Pūjag- 
tį susirinkimų būtinai visi a- ^;u?.’j?eikalaujahia atlikti 
teikite ir naujų narių atsivesk!- velykinę išpažintą .
tęs, no sturerim^Jabąi, daug) Kiti komiteto nariai y m šiems 

Tai bent komitetas!
LtvistonielA

♦ "

Pateškojimai
IR ; ■

Reikalavimai.
Jf ’ ■ ■ - ‘

; Reikalingas yra VARGONI
NINKAS, kuris taipos-gi at-’ 
liktų zakristijono darbų* Alga 
bus suteikiama sulig muzikalių 
vargonininko pajėgų. . ,

Atsišaukime pažymėkite kur 
ir kaip ilgai vargonininkavimo 
mokinęsis.

> Rev. C. Vasiliauskas,
O< Box 82, Wė8tfield, Mass* 

(103) \

-A

* ’ .tf
ANT PARDAVIMO NAMAI.,
Ant Broadway 228. iki 240, ant 

. O st., 195 iki 197, Mortgičių 
$27,000. Rendos neša $5.000 per 
metus. Apkainuota $42,400. Pre
kė $31,500. Kreipkitės pas :

F. F. TAYLOR, 
489, Sixth St., So. Boston, Mass.

REIKALINGA merginų ir mo
terų dirbti ant lengvų mašinų. 
Taiip-gi prie pakavimo. 50 valan
dų į savaitę, $10 pradžioje. Turi 
būt virš 16 metų. Atsišaukite tuo
jaus. . .
AMERICAN GAN CO. OF MASS.

31 Binford St., A Strėet, 
South Boston, Mass.

REIKALINGAS vyras ar mergi
na, kuris yra prasilavinęs grajiti, 
kad galėtų vakarais pamokinti L. 
Vyčių chorų dainų. Darbų parū
pins dirbtuvėj vyčiai. Darbas ne
sunkus, mokestis iš pradžios apie 
$20 savaitėj; toliau iki $35. Jei 
rastūsi tokia ypa.ta, kreipkitės 
kuopos raštininkės antrašu:

J. Tamašauskaitė, 
310į Prospeet Str., 
Binghamton, N, Y.

i

t t ' '

svarbių reikalų apkalbėti. 1 panašu.
A* B-*-Af

Paieškau dėdžių Petro ir Juozo 
Makstelių Kaiuno gub., Ukmergės 
pav., Subačiaus par., Šaitanų kai
mo. Daug metų kaip gyvena A- 
merkoje. Jie patys ar kas kiĮjj^s,' 
praneškite šiuo adresu:

Emilija Makstelytė,
124 Ridge Avė., Athol, Mass.

(105)

t

Iieškau savo brolių Vinco Am- 
brozo, Andriaus ir Tamošiaus Bu
belių, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Krokelaukio valše., Gluos- 
ninkų kaimo. Prašau atsišaukt 
ant šio adreso:

A<am Bubbels,
P. O. Box 10/\ Witt, UI.

■ „ . - ?

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- 
skubinkit. Rašyk:

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

Dorchester, Mass.
Tel. 4252—M. (104)

Aš Mykolas Diementas ieškau 
Klemenso Drėvenskio Kauno gub., 
Panevėžio pav., Gulbinų valše., 
Čeniškių kaimo; {Juozo Prakaitas, 
tos pačios gub.. ir pavieto, Pasva
liečių kaimo ir taip?pat kįtų gimi
nių ir pažįstamų. Aš esu tos pa
čios guburenijos, pavieto ir vals
čiaus, Pasvaliečių kaimo. Turiu la
bai svarbų reikalų ir tuojaus at
sišaukite, nes laiko turiu tik du 
menesiu ir būtinai turiu kų nors 
surasti. Jiė patįs ar kas „kitas • 
praneškite šiuo adresu:

. . MYKOLAS DIEMENTAS, . 
Sluggan Camp Aviemore, 

ŠCOTLAND.
■ (104) ,

Paieškau dčdčs Auriaus Kadlau- 
sko Vilniaus, gub. Trakų, pav., 
Daugų parap,. gyveno
Neiv Yorkėj o dabar per 20 metų 
nieko apie jį nežinau. Jis pats ar r 
kas kitas praneškite Ituo adresu f 

Petron Kadlausldutl, 
85 Grove St, Norioj Man.

’ . (104) .
•X,
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Lietuvos Vyčių 17 kuopos su-
Birinkimas bus 17 d. rugsėjo 7 
vai. vak. Meldžiame visus 
narius atsilankyti. Bus išduos 
tas seimo raportas. 4

į Valdyfe.
i

•y \ ___________ _______________ __________
matrasais, blantetais matosi |čtataprisiQ*tų sąvo vteduK ir I 
— tikra revoliucija^.’ adresus ir kokią vietą. ūžimų

O,dabar susikrovėm “fomi-1 tamystoje. Tas reikalinga už- 
čius” į tarbas, pasakėm kolegi-1 vedimui knygų ir vedimui 
jai sų Dievu tt važitej^Jtoitlito /telaikančių taip- 
(kur f nežinau). Įgi gų&ildmiii “ retkaląųjančĮos

PfaudŠu visiems gentimsJpagęlbo&
draugams ir pažįstamiems, Dabartiniulaikudaugkarpi- 
taip-gi ir “Darb. ” administra-Įvių skundžiasi, . kad negauna 

• čijai nesiųsti nieko ant seno visai arbū labai retai lietuviškų 
antrašo, nes siuntiniai manęs jkųygų tel^1^^- Viršminė- 
neraš. . ta draugija kaip tik pilnai su-

Linkiu visiems, draugams irj sitvarkys ir gaus pareikalavi- 
pažįstamiems laimingo gyveni- mą. siųsti kokių nors knygų ar 
mo, o po karės laisves ir ne- laikraščių, rūpinsis veikiai *ap- 
prigulrnybės Lietuvai. [rūpinti. Žinoma neapšeis be

Su Dievų. * - pagalbos kitų draugijų bei pa-
Kar. J. Červokas.[vieniųypatų. Kareiviai bei jų-

Vaisu Červokas savo ayrdns ir adregua
r - ir taip-pat žvainus reikalavi-

j mus siųskiteraštininkesvardu.
Adresuokite šiaip:

Miss O. M. PtataŠiutė,
287 Thirdj St,So. Boston, Mass^

V
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Užsiregistravusieji vyrai ne- 
trukusgaus Questionnaire, kn-

’ - rį kiekvienas^ tees pnpHdy&
. Po fo vyrai 'bus išskįrstojiii į 

Liesas. Patekusieji į pirmą 
klesą bus Šaukiami pas dakta
rus ir tinkantieji Bus gabena- 
mi į lagerius. Apie spalio me-

■ n?sioatog?_««jtaprasrL kežams j Gettysburg.l
dešrai n^tegistramm vy- įg Jis 0pĮ
TS.nnti arnujon. moti garsteosius “tautais.”

I Ant “tanko’’ketina nujoti pas !
Turėjo susirinkimą. Moterų kaizerį. x

Laisvės Paskolos komitetas lai- Červokas buvo “Darbiniu-1 
kė susirinkimą kurį sušaukei ko” zeceris. Buvo gabus šoT 
ponia Sidney Hosmėr rugsėjo feris, o Kingstono Kolegjjojl 
5d. po num. 95 Milk st. Bos- šoferiavimo toliau, mokinosi, 
tone. Buvo atstovų nuo įvai- Kadi nuskirtas “ tankus” -ope- l 
rių tautų. Išdirbta veikimo ruoti, tai-'aišku, jog ^ra ga-Į 
pienai dėl Ketvirtosios Laisvės bus vyras? 
paskolos. Tasai komitetas yra ------- ,--------
susitveręs tam kad veikti tar- CAMP DEVENS, MASS. 
pesvetimtaučių. Suv. VdstijųL._ .
Iždo Departamentas buvo nu- |Pirmas Metimų vakaras Camp 

A džiugintas ateivių dideliu pa- Devens, Mass.
rėmimu pirmųjų paskolų. Vi- Per pasidarbavimų vietinių 
lisi, jog ir dabar ateiviai neat- kareivių P. V. Jakaičio, B. Pet- 
siliks. rusevieiaus, P. Kenselerio ir ,

-------- *-----  V. Kunikovo čia buvo sureng- 
. Moktatatės. Panedčlyje rug- ,tas >™as k.°nc5tas;

sėjo 9 d. po num. 48 Boylston ku"s?nv0 8 į .raSseJ0 K- of 
st. įsteigta klesos angliškos C. didžioje svetainėje. , 
kalbos ir pilietystės. Klesos .Šis kareivijoje pirmas lietu- 
skiriamos, suaugusiems. Moks- U? vakaras buvo .puikus ir la- 1 

. las dykai. Galima įstoti bi- bal '"“S® lietuviams karei- ! 
le kada—dienomis nuo 8:45 ikikarl J1® J8"?3®1 la’ I 
11 vai., po pietų nuo 2:45 jįj kai dėkmgais atsilankiusiems I _______ __ _______ _____
5 vai. Gal būt bus mokinama ypatingai jies yra la- I fl8teduo«Bw |criffcte^r tatorUpritoDra**idurtj°d*ltertaid
techniški* karinio muštro išsi- P53,1 dėkingi. Šioms ypatoms 1S Į] dirbiunHci mitodo*,. tari, bus vartpjamji jpMtejros^f niaiiiyictą Į Itaki tu?- Pa- 

' reiškimai. Įvairiose Bostono Worcester ir taria joms širdin- ................... . ..................
dalyse bus įsteigtos specialės gal Kun.fJ. J.jJakaieįui
pamokos angliškos kalbos mo- ir choristams, vargom A. Vis- 
terims. Tuo reikalu kreiptis pianistei O. Vasiliaus-

>į Miss Caroline A. Shay Wil- p^itei, E. Šaltėniutei, M. Šukiu-Į 
liam Blackstone School, Bloa- pel, Migauskiutei, O.Onniu-
sem st., West End. E. Grazuliutei, P. Žiurms-

kiutei, V. Marcinkuvienei, J. ir I 
E. Baltrušiutėms, J. Aleksonių-j 

GERAI SEKASI. teį} y, Gudukiutei, A. Vasiliuį, 
Cambridge’io lietuvių para- p. Puišiui, J. Žemaičiui, V. 

pijos f erai eina labai gerai. Vaškeliui, J. Marcinkui, J. 
Žmonių laikosi daug; Fčrai Kalveliui ir K. Tirlikui; taip-gi 
baigsis ateinant, ketvergę. Vie- kun. p. virmauskui bei A. Kri
tes ir apiehnkiiĮ lietuviams pa- vintei Jukneviautei jj Law. 
tartma. kuoskaitlingiausia lau- rence> Mass. ir kūn- A petrai- 
kytis per paskutines dienas. ' | čiui iš Ahol, Mass. Į

’ ’ 1 ' Vakar o programa buvo:
Iš KAREIVIŲ GYVENIMO. 1. Amerikoniškas (Star 

—j---------- -- Spangled Banner) ir lietuviškas
TrrKr/*anm.*r t tautiškas himnas choro sudai-
KlNUbLUN, K. J. Luotas.

Atsisveikinimas su Statė 2. “Skambančios Stygos,” 
College, | duetas — L. Šaltėniutė ir E.

Jau musų mokslas užsibaigė 3 “pakankykim savo jė- 
rugs. 6 d, bet egzamnnj nebu- „ 
vo. Girdėjome, kad sekau- 4 solo _ M. šu.
ciose vietose, kur katras bus h • °

. paskirtas, ten bus ir egsami- g ..Ko lifldi _
nuojamas. ch

Buvo atvažiavęs Gen. Majo- 6 .įegrjšta laimS „ so]o _ 
ras mus inspektyti kaip mes e- p B JV . 
šame išlavinti. Narsavome 7 ttVr *. r ,, ,

i j za , 7. V aziavau diena —clio-suvirsum valandą. O ant pa-1 
baigos mūsų majoras atėjo ir 
pasakė mums, kad svečias nė
ra matęs niekur geriaus mar
guojant už mus. Paskui sakė, 
“Boys of Masšachusetts, I am|J 
proud of you.” Tuomet pasi
pylė klyksmas “hura-”

Pėtnyčios vakare kolegijos 
pirm, surengė šokius dėl ka
reivių, kaipo išleistuves. Au
tomobiliais pargabeno apie 
šipatą merginų. Nekurie ka
reiviai pariskvietė savo mote
ris ir linksminosi iki 11:30 vai. 
nakties., Žinoma ir aš neišken
tęs nuėjau pažiopsoti.

wr-ųvr* »vv • <Įt. v • •
Milžiniški Šokiai.

Rengiami
Amerikos Lietuvių Kareivių 

iš CAMP DEV^NR 
susivieniju su 

Sunshine Mergaičių Kliubu 
MONTĖLLO, MASS.

. RUGSĖJO 14 d. 1918. 
TAUTIŠKAME NAME, Main st. 
Prasidės 7 vai. vakare ir tęsis 

iki vėlumos.
Pelnas skiriamas naudai A. L. 

KareiviiĮ Camp Devens’e.. Visus 
maloniai kviečia ateitį Komitetas. 

Sgt. Bronis Petruševičia, 
Prt. Anthony Kolesis, . 
Prt. G. Sompson.

LIETUVIŠKOS 
NOTOS (GAIDOS) 

Bažnytinės giesmės su notomis. 
Išsirašyk tą adresą, gal nebus d&u- 
giaus "garsinta arba išparduota, 
pirk šiandie. 'Mylėtojams muzikos 
ir dainų lietuviškoj kalboj surink
tos visokios notos, (knyga) iš ku
rios gali išmokti notas $1.50, par
duoda uz $1. G. A. BARONAS, 
P. O. McKeės Rocks, Pa. (105)

«w

a

r->

Kole
gijos svetainė talpinanti tūk
stantį sėdynių pilnutė. Užsi
rioglinau ant lango ir žiūriu, 
Nusibodo sėdėti, manau eisiu 
atsigulti. Atėjau į ruimą ir 
nustebau. U-gi visos lovos ap
verstos augštyn kojomis. „Vie
na lova išmesta per langą. 
Matrasai, blanketai ir-gi išmė- 

. tyli. Atrodo kaip “ rag shop.’ 
Nueinu ant antrij ir trečių lubų 
— tas pat. Kuomet signalai 
duota gultis kareiviai subėgę 

. į ruimus, tai nežinojo ką da
lyti., Nes kuomet signalas 
duotas gulti, tai visi žiburiai 
turi būt užgesinti, o čia lovo 
apverstos, kitos per langa is 
mestos, 0 ! kiek to juoko. Vie^' 
pi Įriti ĮAVp, treti

/
t

L*

.L

ras.
8. ‘ ‘ God be with oui Boys to 

night,” solo — L. Šaltėniutė.
9. Boxing, vietiniai kareiviai 

’ | A. Skiemis ir M. Dazavimas.
10. “Sujudikim jausmus” — 

choras.
11. “Birute,” solo — L. Šal- 

teniutė.
. 12. Duetas, piano;ir smuikos 

— Juknevičiūtė ir J. Skruodis.
13. Bowing by soldier — K. 

Jarzabavskas.
14. Duetas sniuiko ir/piano

— A. ir 01 Vasįliai. 1
15. “Lai gyvuoja tauta” — 

Choras.
16. Solo ant saxophano — J. 

Skruodis.
Abelnai sakant programas 

buvo gana getai išpildytas ir 
koncertas suteikė puiki} įspūdi, 
ypatingai kad Šis lietuviu va
karas buvo pirmas lietuviu va
karas šioje kareivi joje.

Lietuviai Kareiviai
; Camp Devens, Mass.

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nerėikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss
_ 8te_duosnus pąriuIyniM yr* padarytu;Sėr
_________ ________ ______ ____vartojama 
tateymūiir sustiprinimui nusŪpnčjusią mu. 
■failą ir nusikratymui skaudžią Truss, b*į. 
reikale pavojingųopsraciją.
MOKCT NEREIKIA

Pirmiem 6000 k«n- _ 
čiančią, kuria atai- I 
lauka pu Mr. Staart, I 
boa išsiųsta nštekti- I 
nu skaitliui PIip»% 
b* užmoksrtfa, kad 
dama jiea. procų Marai iimifint juos. Jąa 

•Mlušim neookisits ui 
U UmUulmą PU- 
pao at dabar, M Vi
liaus.

MSBIVASTOK
_ nuss 
Taip, BdMvartok jL 

H savo patim patyri
mo.jqa šinota, kad 
Trasa visu tik yri a*. 
atsakančiu ramsčiu 
jau aukrypusiai •ta
nai. Ir tas gaSina 
juan mikat« aea Jb pekkadija kraujui 
liuosai bčįiot, kodai 
tad jur turčtumčt j| 
dčvštl Štai yra ge-' 
riauaia kalias, kuri jus gailia dykai Umčgint.

VARTOTAS DYEJOPAM REIKALUI
Tirmai: Pirmiausia ir svarbiausis siekis 

PLAPAO-PADS yri neperstojamai' laikyt 
‘ pria nusilpnintą muskulą gydanti įtaisų taip 
vadinamų Plapao, kur ir yra susimaiinųs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientaia 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki. pa
prastos ją spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite iikėtier trūkio pranykimo.

Antras: Pato būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo padužkai- 
te, yr*. prirodęa, esąs svarbiu dalyku išnaiki- 
mme patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senu žmonių padarė pri
slėgęs prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš ją tarėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIE3 VEIKMt 
. Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra to, kad sulyginamai f labai trumpų 
aikv aplaižomos pasekmės. __ »

Tas yr* todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—naktį ir dienų kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo.' Dar apart tcrminutė-po-ininu.- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus Jtaps pa
vestų užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitą jam panaSią.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia.' gali būt lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančių iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymų.
* PLAPAO-PAD yra padaryt* S stiprios, iš

sitempiamos 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 paduikaite "B*’ nuo Slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros dietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo via tolyn 
besislinkimo.

i Gerumas, Gražumas, Gardu- 
njas yrą. trįs G. tmie jažtatfe 
Trinerio ’ Amerikoniško Kar
taus Vyno Eliksirą nępralėh- 
kiaimi vaistu vtaoąe vidurių 
keblumuose^ lųbĮausiai užkie
tėjime, nevirškinime, galvos 
'skąūdėjįm6> Jnigrętiiuje, išpūk 
time vidurių, nerviškume, be
miegėje ir ap einame silpnume 
ir tt. \ •

! IŠdirbystės gerumas ir di
delis gražumas padaro šį vais
tą taip veikte kaip galimą ir 
puikiausį gardumą, padaro jį‘ 
malonių net ir silpniausiems vi
duriams.

Jo gerumas turi būt perma- 
tytas, kuomet perkama ką nors, 
bet labiausiai, kuomet perka
ma vaistą dėl viduriu netvar- 
kumų.

Tamsta. privalai reikalaut 
Trinerio Amerikoniško Kar
taus,Vyno Eliksiro, mes geru- 
mūs yra jo pamątas. Aptieko
se $1.10.

Atsitikime reumatizmo, neu
ralgijos, strėnų gėlimo, išsine- 
rimo, tinimo if tt. , V

Nemėgink bandyti, bet tuo- 
jaus reikalauk nuo savo aptie- 
koriaus Trinerio Linimento. 
Tamista nieko .geresnio negali 
gauti. Aptiekose 35 ir 65 cen
tai, per krasą 45 ir 75 centai. 
Joseph Triner Company, 1333- 
-1343 So,_Ashland Avė., Chica
go, IU. (Apgarsinimas.)

AKINIŲ KRAUTUVE
’ Prirenka ir sutaiso akiniu^ ge
riausia tik pas registruotus opto- 
metristus
James Conroy ir Joseph Ecker 
Reikale visuomet kreipkitės pas

MMVVIS lOTOGROAS 
Ar tai UTO MdMį pmtaląt 

Wm, .tai 
attik M nMttrąak tmdMĮ
ktatat ir turi vtaą dMhų ar- 

. tlrtltal padurtą pavtikilą vitai 
dovanai.

Talpfi norintla Mokyto ta ima- 
to lall ataliauktl: 

j- j. mum*

Nusipirk mosties.
t* ' ' • *

Tat BŪM GlAiūŠl Ją IMfrta 
Menthotatam Oo. Priač aUtata 
gult ištepk vaidą moačta yrtaBt 
vakarui, u ^adaryi vaidą TTM 
ir SKAlStfTO feALTU.Tdjl imu 
tb išima plėttaui raadaua, ja* 
dto arba šlaku ir prašalta vta 
kiu spuogu* auo valdo. Pial<w 
gali irtųitl' ir įtampomi*. -

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

ĮLUTūvoa DurriRŲ muro* 
fO GLOBA MOTDIO8 .

UrATVVrttAfl 1TW?IAT,

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm., — T. Almemkienė,

859 Fourth St. y
Vic« pirm, — P; Gfedr*ičiutl,.

• lOSSfcthSt, 
■Pta, M. Mtaktaiutl*
? ISLfckSt. 
EhL Sekr. — A. Lukotavičiut^ 

877* Broadwayi , 
Iždininkė — M Mačiuliu#,

42 Silver St ' .
Į^ta* globljai: K I^evcideii^

' M, Stukiehė. : 
Maršalka---O.Mizgirdienė. , 
Board direktoriai^— M. Šilta* \ 

kiehėyP.Vemen^
U8, Ą Knainakait 9 irAČiŽuvla- 
ba ■ : ■ *

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utariniųka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai? vakare Sv-• * * - X

v.

t

x

t

Avemua ocvcrii acusM > ~
atsakančiai nutaikinta padulkai-

dušk*itės yra rtMrvųaru. šiame r eryuu- 
t» jm stebėtinas sasstoaatis aasttrai kiantis 
tMaįkalae. Kaip greit ib madUcalaa srn* Irane 

sušildytas, jie pasf- • jeidša ir Rąįa > pro 
malų akytate. k H y- 

i pažymėta su raide 
"C" ir yra aamtas 

l jmt malas odos sky- 
■ lutes, kad BadraUnaa 

aųšUpnšfosfasBiuaka- 
2us ir Ttfldą ež-

pintas per Hp'-orie- 
nepaHsčhnt tah pa
vadinto frame • -^aOt 
dailia ilroknojtnt, 
kad dara -nikaltagų

F Išmėgink Tatai 
Mano Kaitote 
Al noria joms pri- 

rodyt Mto.sava kaš
tais. kad jus galite 

, pergalėt saro patra-
Kuomit silpni muskulai atgaus savo stip- 

ir tMmpruin^——
Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi Ssi- 

reršimai pranyksta— ,
Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra

nyksta—
Jjr jus atgausite tavo smagumų, gyvumų, 

energijų, stiprumų—
Ir jus . atradote ir jaučiate geriau visapu

siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo psĮiiro^mų—
- Taomst jus žinosite, kad jūsų trūkte na 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
P* rtfanš paraginbnų priimt DABAR šį ste
buklingų uždylcų išmėginimų.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
.Pats ypatiškai išmėgink jo vert?. Nesiųsk 

pinigą, už Dykai Išmėginimų, Plapao nteko 
jums nekažtuoją, apart to, jis jums gali 
Mgrųžint STSžkatų, kuri daug vertesnė, tuįa 
aibantis. auksas. Priimk Šį dykai 
nuuų” iiųdien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoju Šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponų šiandien ir 
grįžtančia krasa jųš aplaižysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridščku Mr. Stuarfo
48 puslapių Jpygutę apie patrūkimų, talpi
nančių infonnaeijas apie būdų, kurs buvę
apdovanotas auksiniu medaliam! Ryme ir sa 
diplomą Grand Prix Paryžiuje, kuria bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi’ 
draugų, pasakykite jam apie i{ didelį pasiū
lymų.

5,000 skaitytojų galės gaut šj išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite' 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 st. Louis, Mo.
* Dykai Išmėginimui Plapao ir tiii. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas

Adresas ... • •'•-•"••"a •••••••*•••••• *«•*«• • 
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėr. Plapao

Ttf, Šo. Bctatofi 270
DR. JOHN MuDONNELL, K D

Galinta ttuiMifIi ir UifaviiaM. 
OffoovalandoEiZ 

, Ryt da iki 9 vai. 
Popietę ! iki & 

vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston,

*
* f -

Krautuvės adresas: 125 Tre-” 
mont St., Boston, Mass prie Park 
st.. turinei arba prieš Park-st. baž
nyčią. , '

Dr.Ignotas Stankus|
1210 S. Broad St., Philaželpšia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nua,9 rito iki S po pieta
Vakarais, Ketverge nuo 6 ilu 9P.M, 

NėdeBėmisiki 4p® vKta. '

BelIPhonsDiclrinssa 8095 M. .

SKAITYK IR KITAM PASA
KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materiją, pa
prastų ir vilnonių I. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai
ną. Kreipkitės šiuo adresu:

I. Deitch.
149 Dover St., Boston, Mass.

GRYNAI VILNONIAI 
SVETERIAI

padaromi ant užsakymo, jj
Leisk man nuimti mierą ir i J 

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

Mūsų darbo sveteliai ne-
- 2- • -1_ • •_____ !_______i -i____M

if

. PIRMOS KLEJOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausme, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujy išra imu.
Visa darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Bmiway,Ss. Buta,Nta 

rauE DOBcsasnie n/ 
'Valandas KadMiaatia^

aaatvaLryta aaaMval, ryta
IU t vaL vakare. HdivaL vakari.

SV. JONO EVAnGNLISTO 
PASELPINES DR-JOS
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.* l
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Masu, 
Telphone s Dorcester .16973—W» 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Wlnfleld St, So. Boston, Maut

I PROT. RAST% — Jonas Glinedto,
282 Silver Str., So. Boston, Ubus,

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

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas,
280 Fifth St., So. Boston, Masa 

KASIERIUS—Andriejus Naudžlflnaą,
16 Wlnfleld St, So. Boston, Masą, 

MARŠALKA — Jonas Urbonas,
145 Silver St., So. Boston. t 

Draugija laiko susirinkimUB kas 
trečią nedčldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugsėjo 15 
dienų. ' * <

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MAS8. • 

VALDYBOSADRESAL
’PIBMINraKAB—Jonu AdoBlriam, 

122 BoireąSt, So. Bortoa, Muk 
VICB-PIB1L — Pranas Tilteliu, 

190 Bom St, Sa, Boston, Mass, 
PROT. RAST.—Juosapu VlnkrrtSwų 

147 W. e-th St, So. Boston, Mm* 
FINANSŲ RAST. — St Noreika, 

105 Silver et., S. Boston, Mase. 
KARTERIUS — Andriejus ZaUeckas, 

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

180 Bowen St, So. Boston, Mase. 
D. L. K Keistučio Dr-ja Bos* 

ton, Mass. laiko mėnesinius suw- 
rinkimus kas antrą nedSldienJ 

■kiekvieno mėnesio 2 vai po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite ‘visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

i

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jidyso*
1-8P.M.7-8P.M.

Gydortsaktes Hbm

PfiakMaAkinhta

.419 Boylstoi St., Bestor,MiH

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikžihška atydą gali pridėti tau metų prie 
s gyvenimo ir gyvenimą prie metų.

ATEIK TUOJAUS 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 tuojans.

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

. ’ Kasdien.
Nedėliomis:

10 A. M. iki 2 P. M.

♦

d
U
ii 
i! 
Ujį šiojasi ilgai ir visuomet atro- >iĮ 
jį do gerai. jį
jį Paklauskite draugų, kurie * J 
* nešioja juos ir kad. gauti 

bent vieną ;
Sweater’s ant išmėginimo. jS 

CHARLES E VANSJR $
167 Hillside Avė., jį į

įs ir kad gauti •&
Meestėrs Charles p

i! į 
i! 
i! 
I!

t Y _
X Nauji ir linksmi teatrališki perstatymai.*:’ 
i
T 
T t 
T t 
f 
f

X knygutes tik $1.00?
T 5) “KETURIOS KOMEDIJELES.” 1) “Neužmkėjęs
| . pabėga j ”2) “Mat ko reiks”; 3-) “Mamos nedašupta’’ ir

4) “Šliūbaš su viržiu.” Trumpos ir lengvos perstatyti. Jas A 
| perstatyti reikia 8 vaikinų ir 6 merginų. 14 knygučių tik X 
V $1.00. ' - X
'*“*■ Iš šn| visų veikalų galima parengti tris linksmus ilgus $ 

scenos perstatymo vakarus, ■ ; v '. . *t*
. Pelnas už sias knygutes, eis. apmokėjimui už. kitas iširi- M 

džiautas tokios pat rūšies knygeles, nes jau" kaikurios yra <£♦ 
baigiamos sp.audinti. į* ; -• ,? .. - ,* .fc

... Gerbiamojo jaunimo, scenos mylėt^M:Artistų ir-jų f5“. 
mėjų, maloniai meldžiu paremti, užsisakant Šių knygelių. B 

Su giliausia pagarba, ; ' JT
J. V, KOVAS, T

21 GONGRĖgS AVĖ., VATEBBŲRY, OONN.

* ę,' v*' S,
4

V
B fj4te į

1) “DAINA.BE GALO.” > Labai juokinga komedija ir 
lengva suloštįi. Reikia 4 vyrų ir 2-jų merginų. Prekė 20c.; 
6 knygutės tik $1.00.

2) ‘‘IR AŠ NEPAISAU. ’ ’ Graži ir pavyzdinga komedi
ja, lengvai prieinama sulošti. Prekė 15c., o 8 knygutes tik 
$1.00. Reikia 3 vyrų ir 5 merginų, ’ •

3) ' “LINKSMOS KOMEDIJĖLĖS.” Ypatingai skiria
mas mūsų jaunimui scenos papuošalai: Penkios gražios pa
mokinančios farsos. Prekė 15c., o 8 knygutės tik $1,00.

V - 4) “VAKARO VALANDĖLĖS.” Surinkimas komedi
jų jėlių, Dialogų, Farsų, Deklamacijų ir tt. Prekė 20c., o .6 
• - i_ __*1 nn

f T T f t 
T 
T t T T T i

167 Hillside Aire.,
i< Needham Height, Mass. jį
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 TEISINGIAUSIA Ht GE- j 

RIAUSIA LIETUVIiKA < [

APTINKA, J Į.
i i

• Sutaisau receptas *n di- ] Į 
džiausią atida, nežiūrint, ar !' 
tie receptai Lietuvos ar Ame- ' > 
rikos daktarų Tai vienati-! 
nė lietuviška aptieka Bostone j 

Gyduolių galit gaut, kokios ! > 
tik pasaulyj yra vartojamo*. ' 

iGalit taikalktit per laiškus, O j [ 
aš pratusiuesptesų [ [ 

j i . K. BIDLAUSKAS
-,1 • 4 r • i ?■

i i. Aptiekorius ir. Savininku Į 
; ^t So.BC|ita 21014 b: 21018. ] 
į ! 226 Broadw»y, kampu O St, :

SOUTH »OWON,MAM

V

Ekzarninavinias nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 
Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys, jūsų tikrą fi
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
vengk kančiiĮ ir netikrumą chirurgijos.

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS 
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo tu 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen 
tais ir prietaisomis, elektriSos, drebėjimo ir jokių išlaidi

: nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.
f AR TAMSTA KENTI

Silpnumu nervų, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmix .
Šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumą 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo sąnarių, VotČių, Slogų, Lašėjimo į 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkta liežuviu 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas,‘kad Tamstl 
trotijisavosveikatąir pajėgas.

AŠ tikras esu kad daugumas abejoja įr bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik
ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir,mandagiu f 
ir ką tik man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisin • 
gas, Gerbiamas ir ištikimas i kiekvieną ypatybę ir kuomet’ 
tu atsilankysi dėl gydymo Žinok,, kad būsi pajinksmint&s 
Mano kainos patarnavimo dėl visų prieinamos, biednienu 
ir turtingiems, Įtikiuį kad tumsta pasinaudoši šia proga it 
aš pasakMftb ne ątg^i savo fizišką stovį.

Atsilankykdabar neatidėUbkl

. Dr. KENEALY Specialistas -
673 WASHINGTON STRMT, . BOSTON, MASS

Antrto dury* nuo Gayity TthMirt.
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LIETUVIŲ KAREIVIŲ GLO
BOJIMO DRAUGIJOS AT- 

SIŠAUKIMAS.
Laikytame susirinkime nu-
ta atsišaukti į .visus karei-
is it jtueivius tarnaujančius

. Valstijų armijoje ir laivy-. ąjų *
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