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VEIKIMAI BAUJOJ 

VIETOJ
. ■< ■■*’-

Talkininkai \prauejo veiki- 
mus vakariniame .frontez nau
joj vietoj. Pradėjo atakas 
tarp Verduno ir Reimso. Tas 
frontas yra 50 mylią ilgio. To
se vietose daugiausia veike a- 
merikonąi. ' Pasivarė pirmyn 
7 mylias, atemTiŠ priešininko 
12 miestelių ir paėmė nelaisvėn 
5.OO0 vokiečių. **

. *• • ■ ** w r *•

ĮSIBEIOVS Į BULGARIJĄ.
. , .A

Ant Balkaną talkininkai ir
gi turėjo laimėjimą. Dabar 
talkininkai besivarydami ten 
pirmyn pradėjo briautis į Bul
gariją

Bulgaruos armijoj prasidėjo 
netvarka. . Visa armija iŠ 300.- 
000*kareiviį ■ traukiasi atgal.

• t
; 1 111 s.

NAUJA PASKOLA FRAK
CIJOJ.

Francijoj praisidės^navja pa
skola spalio 20 d., o baigsis 

’lapkr. 24. Bus mokama pu 4 
nuoš. z

I w
* X

KALBĖJO NEW YORKE.
Prez. Wilson ketvirtąją pas

kolą atidarė prakalbą New 
Yorkepėtnvčios vakare, rugsė
jo 27 d. "

H ®
UŽPUOLĖ VOKIEČIU - - 

SPAUSTUVES.■ S •/.
Brazilijoj trijuose mjestuo^e 

vokiečią laikraščių spaustuvės 
nukentėjo nuo minios. Tą lai- 
krasčią pakraipa suerzino 
žmones, tad susidarę tanios 
ir jeibią pridarė tą laikraseią 
spaustuvėms.

-<►

GRĄŽINA RUSIJON, .
Anglijoj buvusieji Rusijos 

bolševikai grįžta Rusijon. Iš
viso ją yra apie 50. Jie bus 
palaikyti neutralė teritorijoj 
iki Anglijos piliečiai išeis svei
ki iš Rusijos.

v . . .......... ...

kubais kariuomen?
FRANUnON. ■'

Kubos salos respublika, pa
skelbusi karę Vokietijai, ren
giąsi sudaryti armiją iš 20.000 
kareivią ir pasiąsti Francijon.

PASKUTINIS IŽ RUSIJOS.

Amerikos generalis konsulas 
Poole, buvęs Maskvoje, atvyko 
Švedijon. Jis yra paskutinis 
amerikonas iš Rusijos.

PARMt 45.000 TURKŲ.
X ' > f

Sulyg* paskutinią aprokavi- 
c mą anglai Fjįėštinoj . paėmė 
45.000 turką nelaisvėn. Išvi
so turką, jėgos ten siekė apie 
80.000. TdęLėl didesnė pusė da
bar.nelaisvėje. Armotą ang
lams teko 265.

I

PRASIDiJO,
/■v* ■. ■ ■ ■

, s. ‘ -

Subatoj, rugsėjo 28, prasi- 
dėjoKetvirtojrbaisvės^Pasko- 
la. Dabar vyriausybė nori1 su
rinkti pinigą "daugiau ir per 
trumpesnį laiką, negu pir- 
miau.. - 7 » , j

' Lietuviams* atsidarę proga 
saugiausia investyti savo įmi
gusi ■

Su bondsąjpirkimų nesivė- 
linkime, 7pirkime pradžioj, o 
neatidėliokimę ant pabaigos, 
kada bėga į bąnkus visi'atsi
likėliai. Pąsipirkimę. po bond- 
są pirnn>dienV :z •

YyriaUęybe nori ir. turi gau
ti per šias tris -kampanijos sa
vaites šešis milįjarėus dolerių.

' --------7 ~ *

kaip' PASITARNAUJAMA.

. Jei nusipirksi viebą bondsą 
už $100, tai įiafįyekr ką^val- 
džia su juo gali padaryti? Ji 
iš to gali {urėti^Užtęktįhai ią- 
msątinimuii vięno kareivio 
Francijij per 7 menesius su 
viršum**. Arba tiekos įpinigu 
užteks vieną kareivį ^aprėdyti 
ant pusės metą ir Įtaisyti jam 
gerą revolverį; .

■ ■ . -j-

AT3I8AŪK4 PAGELEOS.
- * * •

'Jeikiantysis’ Mass, valstijos 
gub. ČooKdgėittsSaukė į’pjrėz, 
Wilsoną ir-į kaimynišką valsti
jągubernatorius suteikti pa- 
gęlbą kovoje prieš, naująją li
gą, Prašo atM / ’ - ‘ ‘
daktarą. .

' ' t

UŽDARSTE ATRŪS.
,• v > įĮ9., '

Bostono sveikatos departa
mentas išleido įsakymą uždar 
ryti visus teatrus, ‘ jodomąją 
paveikslą t^atrėjius, Šokią sa
les. Uždarė nuo ketvergo 12 
vai. naktį iki spalio 6 d. 12 vai,, 
nakties, Laisvės Paskolos 
mitetai atšaukė visokius niitin- 
gus ir susirinkimus. Visatą! 
padaryta, kad užbėgti kelią li- 
&ai.

įJm—JLm —
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atšiątsi narsią irf
r.
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LIETUVIAI PRIVALO 
KLAUSYTI..

Sveikatos Departamento, įsa
kymus lietuviai privalo pildy
ti ir atidėti visokius, savo sik . 
sirinkimus ir prakalbas &i įsa- -

S. Svietui nežinomai, a mums 1 
Šinomai geradaringai, priete- 
lĖdgai ypatai tariame nuoširdą 1
ačiū* . z I

Broliai ir sesers katalikai, |
jog mūšą spauda yra svarbiau- I
sias mūsą daiktas. a • t J

!

■9i' 9b '
... ’P-if '-Q r. J
War savings Stamp . ; j 

issuėdbythe ‘ | J
tMMSįA^s

. / ■ Goverment. ' ,.' J 
Geriausiąjį taupymo būdaa. 

Patartinalietuviams pirkti. J 
2^W,wba“TEĘOTT 

ŠTAMPEr paraiduodapo^., 
“WAR SAVING STAMPS” ** 
RUGSĖJO m&esyje parsiduo
da po $4.20.

jąg^gBmtK^AOK
RANKOJE, ”Į^BDfW* 
KO” administracijos ofise it 
paiMfcm agentus. > i

’ • K Lt-
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TARIASI APIE APSIMAI- 

NYMĄ BELAISVIAIS.

Šveicarijos sostinėje Ameri
kos ir Vokietijos atstovai su
važiavo pasitarti ir išdirbti 
taisykles, sulyg kurią bus ap- 
simainymai nelaisviais.

\ MIRŽ ARDIVYŠKUPAS.
■ - - r

St. Paul, Minn. rūgs. 25. — 
Mirė arėivyskUpas Ireland. 
Reiškia jis mirė ant rytojaus 
po palaidojimo Nevr Yprko 
kardinolo Farley. ,Šisai arei- 
vyskupas yra gerai pasižymė
jęs Amerikos gyvenime. Didis 
blaivybės apaštalas. Turėjo 
pažintį su didžiausiais Amėri> 

■- kos ’veikėjais._ Prieš mirtį iš
reiškė norą^būti .palaidoti ne 
po katedros altojįtami^bet ka
pinėse tarp kitą žmSnią.

Jis tarnavo liąosnoriu kape
lionu civilej-karėj. v .

’ ii

. ...................................... H ’ ......

’ \ 'SUSITAIKĖ. ' '
Anglijoj buvo beliiląs gele- 

, žinkelią . darbininką streikas" 
• Bet sugitaiM Būtą , sustoję 

geležinkeliaiviso jo D. Beritami 
" i-

- - . “ “ v ’ \
. M . '

REICHŠTAGO ĘOMITETO 
SUŠlfelNKIMAS.

Rugsėjo 24 d. Vokietijos 
Reichstago koihitetas susirin
ko ir tame susirinkime kalbėjo 
kanclierius Hertling ir'kiti 

’augšti valdnūnkai. Hertling 
sakė, jog Vokietija norinti 
taikos, bet talkininkai norį 
tęsti karę, sakė, kad. prez. 
Wilson ‘"‘buvusia idealistas ir 
uolus taikos prietęlius, išrodo 
virto galva Amerikos imperia
listą.” . " -

Gen. von' Wrisberg aiškino 
apie karinį padėjimą. Sakė, 
jog vokiečiai pradėjo defensy- 
vą dėlto, kad anglai atgabeno 
išlavintąją; naminę, armiją ir 
kad Amerika ,stojo eilėn, ga
mino, kad nereikią bijoti ame
rikoną, girdi vokiečiai apsi
dirbsią sujais.

Užsienio reikalą ininisteris 
von Hintze aiškino, kadnęžiū- 
nnt ,į tai, kad talkininkai vis 
paniekinančiai -atmeta vokie
čią taikos pasįūlijimus,'* tai 

‘visgi vokiečiai esą pagatavi 
taikintis. » Sakė, jog talkinin- 
kai .ant Murmano'nepasivarys 
toli>del nepatogumo vietos. Sa
kė, kadi bolševiką .pasielgimas 
neaiškus. %Sakė, kad nors jie 
kariauja prieš talkininkus, vie
nok, karės formaliai nepaskel
bė. ' Sakę, kad talkininkai kė
lę Rusijojmaištą prieš bolševi
kus ir darę suokalbius. Tai tos 
pastangos buvę užgniaužtos 
kraujo' praliejimu. / ■ -

' '»■■■ ■!■■■■ ■■■■)■ > .. I I ,1'ĮI.Į j I I ll .■■■■! . J Į JĮ^II

NIEKUOMET NESUSTOJA.
' *' ■ ■
Francijoje dirbtuvėse darbai 

nei ant valandėlės nesustoja. 
Ęina darbai 24 valandas* paro
je, 7 dienas savaitėje, z i

Fracijoj sulyg kariniu įsta
tymą vįsi/vyrąi privalo7 būti 
kareiviais, nieko neišskiriant. 
Todėl kai prasidėjo karė, tai 
visi vytai iki 48 mėtą.amžiaus 
buvo pašaukti armijom Visi 
buvo pašaukti neišskiriant nęi 
gabiąją mechaniką, nei suma
nią biznio DirbtiĮvės
aptuštėjo, darbai turėjo* susto
ti- Vyriausybė tuoj pamatė 
apsirikimą. Pamate, □ogbis- 
kį pakariavę, ‘ neteks ginklą, 
neteks ' amunicijos ir tuomet 
bus prapultis. Todėl tuęj pra
dėjo grąžinti iŠ armijos gabius 
darbinmkuš, iŠ^avinūriukinė* 
ehanikus,“ siflUaniuš dirbtuvią 
tvarkytojus irpradejodarbus. 
Užvedė darbus ii viskarfuvd 
sutvarkyta. Dirbtuvėse dar
bai smarkiai varomi. Prie 
prastėsnią dMb^p^Utyįti chi- 
mėčiei^ vokiečią ^Hustiai, o 
meisiravus’ darbus atlieka 
francūzai. *

. • ■A, • •

Kai Amerika stojo karėą, tfd 
Francija išgalėjo suteikti ame- 
rikonams ginklą it amunicijos 
pradžiai. Todėl aišku, kad 
Francijoj karės darbai gerai 
sutvarkyti ir smarkiai varomi. 
Suprantama, kad ten sunkiai 
dirba vyrai, moterys ir vaikai* * ... * Vt \ - r'seni ir maži. ■ '

. ' ,V
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/ KARIAM IŠLAIDOS.

Nuoh kęris prašios iki birž. 
Sp/ lOl& Suvr Valstiją karinė 
žinyba pabarė , užsakymą, už 
$4.300.000.000* Fer šiuos me
tus reikės išleisti^$7.OO6.OOO.- 
000, -

Per pereitus metus išlėiątą 
šitaip. .

Arvįlerijaj$L050.000.000.
Automatiškiems šautuvams 

300.000:000. . .
Mažesniems ginklams 100.- 

000.000. .
Artilerijosamunicijai 1.900.- 

000.000. J.
Kulkoms yB40.000.000. ‘
Kulkoms lavinimuisi &30.- 

000.600. ..
Sandėliams ir reikmenoms 

230.000.000..
Šarvuotiems karams $100.^ 

dQCMQQ. ?■
. Inžinieriškiems darbams dau
giausia: Francijoj. $75.000;000.

Miltams -$37;000.000. » t. ' 
Cukrui $į^5.W.^įfe z

' Ląšiniukams$43.000.000.
; ’ Pupoms <12.000.000.

< Tomatefns"$9?000:()60. 
: Ryžiams.$^000.000. •

Laąkineibs virtuvėms $47.- 
.500,000/ : .

Čevėrykams $17.000.000. '
Drabužiams. $555.000.000. _ 

'Bląnketams $1^7*000*090*
\ Mažesniems užsakymams įš- 
ėjo šitaip: ^kirviams .-$€>-000.- 
000, karpepterią įrankiams 
$2,700.tiQQy. kalvią įrankiams 
;22&000, šupeiią^ūž $2.5($;QOO: 
. Karinė žinybą pirko :206< 
000; vežimą, £$$00 įiują ir 
arklią; pašaro pirko u^_ $62.- 
000.000, pakinktų už $29.000.- 
000., . > • ■ -■

Tai matome, kokios milžiz 
niškbs y^ą 'karės išlaidos. . Oį 
reikia atsiginti, jog tą viską 

: ir kareivius reikia perkelti per 
vandenyną. ‘ ‘
v Dabar Amerka kariauja to
kiame,padėjime, kaip Rusija 
kadi kariavo anuomet su Japo- 
nija. Tįk škirtumas^tamejkad 
'Rusija gabeno viską geležinke
liu, o Amerika iaivąis;.: 
^itomš tad karinėms išlai- 
dom&padęngti ^^įąukiamos; 
yra paskolos. ,Dabar užtrau
kiama Ketvirtoji Laisvės pas
kola.

/

; Bulgarijęs sostinė Sofija pa
skelbta karės stovyje. Ten 
kasdien būdavo taikos demon
stracijos. ’

t - a
■ ' i*. ‘ - L; . /’ ’

Įvairios Vokietijos paąįijos 

lingo rezignacijos.

*

kymasbus atšauktąs.
■ar • t » * \

■' 1 T—’'SERGA DAUG DARBI-
V. i .- f •* ■ ’njnkų.

» ’

Visose Bostono 'dirbtuyėse

\

x Visose Bostono 'dirbtuyėse 
darbai žymiai sumažėjo, nes 
kaikur pusė darbininkę neatei
ną darban. Dėl td.ir atėjusie
ji negali pilnai dirbti. Tūlose 
dirbtuvėse pašę dienos tedirba
ma^ ’ z , , ' ' >

* ’•

SUSEKS NAUJOS LIGOS
' BĖRĄ ' .

* •fi** ‘ ‘

Italijos karinės ligoninės 
miesįę Cotrone direktorius Dr. 
Čiauri paskelbė susekęs ispa
niškosios influenzos perą. Da
bar* toji ligą siaučia visoje' *1-. 
talijoje. zĮ Italiją ji tiuvo at
gabenta su pagrąžintais nėlai- 
sviais.

Anglijos lakfinai-bombarda
vo du Bavarijos miestu. Trys 
orląiviąi'negrįžo. Du vokiečią 
orląiriu Ijuvo nušauti.

^1- Į ■ .1 f

Iš Šveicarijos išėjo gandas, 
būk Vokietijoj įvyksiąs.maiš
tas. Apie W užsimena keBau- 
ninkai,v"pargrįžusiėji-iŠVokie- 
tijos.
X ' * s

S
Bulgarijos-caras Ferdinan

das atsišaukė į Bėrimą, kad at- 
siąstą maršalą von Mackensę- 

reikaląuja kanclieriaus Hert-, ną prigelbėti sulaikyti taBą- 
' mukus ant Balkanų.‘s >, v.” • < . . . .■\

z

NESUSTOKIME ATAKAVĘ.
‘‘Darbininko’’^ morgičiaus 

nesustokime atakavę. Teisybę 
nera kniyino reikalo jaią greit 
galvą nusukti, bet perdaug'a- 
tidelioti ir-gi neužsimokk Bė- 
skubinantgalima greitnetekti 
entuziazmo. Todėl skubinki
me palengva, taip kaip mar
šalas Foėb kad kovoja prįeŠ
Duetas? , ’ •

P-įės Antanina Majauskaitė 
:^fnrįjęna KUmordutė sudarą 

gerą duetą. Forą diėną atgal 
ateina p-Iė Majauskaitė ir duo
da penkinę, sakydama: “Duo
kite iš* tos penkinės dvidoleri- 
nę, b tris dolerius skirur mor- 
gičįui.. Niekas nekvietė ma
nęs talkon, tai reikėjo pačiai 
susiprasti.” j

Gi p-lė Kilmomutė jau se
niau atsiląnkė “Darbininko” 
ofise ir Štai kokią malonią 
naujieną pasakė: Atsižadėjo 
paskolos $20. , {

. Ką jūs Manote apie tai t Vi
si prieteliai katalikiškosios 

. spaudos, privalo , pripažinti 
‘šioms .lietuvaitėms prakilnu
mą, susipratimą ir su dėkin- 
gttinū Jomį palinguoti.' r Prie 
progos reikia- priminti, > jog 
p-lė Majauskaitė įąšižadėjor po 
de®uWękasmet dėti Lietuvos' 
universitetui, # ‘ t

Trečiaataka.
Waterburieciai mor^fčią a- 

takuoja trečiukartu. * 
Štai bombos : / .
Kazimieras Sakalauskas $2. 
Po $i-:‘ AntanabjŠUopis, Pet

ras Norkevičius;* Ona Sakalaus
kaitėj Klemensas Kuzma, Sta
sys Makauskas. Labu $16.00.

Širdingą ačiū. Linkime jiemiš 
geriausią paeėkmią vfeuose: ją 
grąžįuoseveikimuose. 
Nuodingą gažą ataka.

LDS. 15 kp. Harrison, N. J. 
padare nuddingu gtzą’ ataką 
prieš “Darbininko” morgiČią.

Aukavo sekanti draugai:.
X Gerulaitis $L 
Po 50c-: A, Daunora, O. Be- 

nesiunienė, J. Volikas, M. Kau
kais, A. Volėkas. 
' Po 25c.: V. Šemeliunas, K. 
Nekrašą,/. JeriaŠka, J. Dubu* 
lis^ K1 Jonaitienė; J. Sviriie-

“Iškasos paaukavo $3, _
Visb $8'.00.: ' /
Broliai ir sesers Harrisome- 

Čiaif gėrai pasirodė ir tariame 
nuoširdą ačiū.

Bomba iŠ Chicagos. '
Iš didmiesčio Chicagos zvinr- 

•btelėjo pusėtina bomba ($2). 
Atsiuntė ypata labai didelio 
kuklumo. Čia galime , pažy- 
meti-tik inicialais, būtent E. tps teisingai ir atsakančiai.

i

t

>•-K,
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^ _____ _ _ r*
BorJMtf, JtrttUter®, Ohlo? ‘ -'

“>k ■•

OHIO L, D. R. ĄPgltRtŠtU 

VALDYBOS ADRE8ĄI. ’ 
PIŪMnįiNKAS Ę. Stopiniettaik

Box (Mg; /StrūtherU, OMo. ‘ ‘ 
VICE-PIRIHNINKAS — J.Joauik*, 

2120St Clalr avė., N. E. GeVelind,O. 
RAŠTININKAS'— J. Šimonis,

1604 Et M-rt St, Cleveland,.phlo. 
IŽDININKAS5— A. S. Vaitkuj 
, 282 'Alaska St,! Daiton, Ohto. . .
IŽDO GEbBUAS — B PoSBs, A

229 So. Main St., Akron, Ohlo. , \ , V 
ORGANIZATORIUS—A. S. Knlbictatt, 
y : - '• .—1 ' ' !

ANT PARDAVIMO darbL 
nis automobflius (Ford). Gali- ' 
ma vežti vieną toną.' Parankus 
buČernėms arba kitokiems biz- J 
niams; Darytas 1917 m.. Dž- 
dęngtu viršų, nauji tires ir tu- J 
bėš,: Galima '/kreiptis dienos į
laikenad7^^jydui^5^YaL - 
yakaro. ■ JONAS GALMIN, 18 .
Factory St., Šyde Park, Maga. į 

(110)1
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Dabar yra daug
PIGIŲ

Daugelissavininką karėslai- 
ku priverrinai parduoda vilti
jĮįįBi fr sies pa^a fino. Mtęi / 
pafanam persitikrinti pu: y .<

Ageaty,
‘ 315BBOADW, — j

BO.BO8TON,MAS8. J 
ir jis tmftoma aprodys pWl 
farmą, visokią biznią dykai - j 
Nahdokitės gera .proga, nes po 
karės bus_ du-syk brangiau, 
negu dabar" r jeigu patiki ni^ 
mas arba farma pirkti t» 
Iv^ste^cat'padibys visus *aš-

.-*-
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ATSTATĖ POLICMONUS,
Nashubjį.H*H. buvo sustrei

kavę pplicmohai. Tąijię tįpo 
už tai ^Įstatyti nuo vietos ir 
vyriausybė su jais nęsideti.- 
Pplieijos MrŠininkaį išvMiavo 
Bostonan rekrutuoti naujų po- 
licmoną; ' /

• ■

Sailmėl Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
atvyko'Paryžiun. 'Jis pasakei 
jog vokiečią darbininkai pri
valo nuversti dabartinę milita- 
rišką valdžią, tai paskui su 
jais būsią giltma fertis. Sa- 
kė, ‘jog neužteks^ jįęi voltie- 
čią ‘-darbininkai v tik . Žodžiais 
priims Londono, konferencijos 
nutarimus.v ■ • • •

? >■ s

350BROADW2Y, < SOVTK BOSTON, IfASŠ,.
... Ąv < JAMES M. KEYES r

, AtsttauHtė prfib BMmes 1® vhoMaja tėlitailkais rettalats. •*
du Ppft&tf MomatiUaiį tortini šurienriū:'VąW| įstatytoj
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ų būti ant sargybos, 
neaiįu otį ir kitus 

paakintų o ypač pasakoriuj 
sudrausti. Ištikimiems pilie
čiams atsiminti teikia, kad jie 
yra toge fronte pozicijose, ku
riasvokiečiai melais apšaudo 
ir Vokiškos propagandos nuo
dais naikina Civilę drąsą rei
kia priešui priparodyti, kad jis 
čia taip-pat prakiš, ly^aikąįp 
jis katės frontepraląimi. Visu 
gi laiku pravartu atminti, £ad 
pergalei neatbūtinas yra šalies’ 
pasitikėjimas, ramybė, kad 
pergalei dikčiai kliudys vokiš
kais melais suvadžiota; Šalis, 
ant kurios- karininkėj- atsire
mia, •■’ . ’’ 4 ‘ ' /

Te lietuvių riesuvadžioja, jų 
nuomonių nesųtęršia vokiško
sios propagandos nuodai. * Pa
saulio, tai-gi ir lietuvių, graži 
ateitis Vokietijos , mįlitarių 
vieŠpąčių nugalėjimu remiasi.

“TAUTnMBAI.’O
Tiį <‘tautieČM^ manieji, 
progre^viaij pažaogjaį| 
Kaip jie mokslą aukštai stato, 
Kad net vaikai jau tą jtoato. 
Mok’ jie protu nuūktravoti, ’ 
Į krikščionis skersakioti. , 
kablaus giria tamsų 
Nęgu Sorė sąyo Ickų. A 

, Mickaus dvasios prisigėrę,’ 
tr gūžteles susitvėrę, 
Bobų kuopą susidėjo, 

į Net vįens vyras subobėjo.

^Sandara” keleivininke, 
Tikrai bobą darbininkė. 

: Ji pėdoms'“Keleivio” seka, 
Apie Mickų meiliai šneka.

Visos bobos susitarę, 
Giria Mickų geradarį. 
“Dirva,” “Sandarą,” “Tė- 

’ ' [vyne”
Ir “Lietuvninkų Vienybė;”

Tas “Amerikos Litvinas” 
Anų bobų kapucinas. 
Net navatna pastebėti. 
Kuomet vyras im’ bobėti.

Progresyviai stebuklingi, 
Jie darbuose sumaningi, 
Seną tvarką verčią, griauną,. 
Naujos gelsti nepaliauna. 

Jie nemėgsta mokslo- seno, 
Kurį Kristus atgabeno. 
Metų tūkstančiai praėjo, 
Senas mokslas įkirėjo.

Pažangieji karšto kraujo, 
Susirado mokslo naujo. 
Mickąus mokslui įtikėjo, ’ 
Visa burną girt pradėjo.

.f,
Mickus doras ir teisingas 
Ir pamoksle iškalbingas, ■ 
Moka kunigus kolioti 
Ir skatiką išvilioti.

Agitatorių priviso, 
Bobos keturios išviso, 
Vienas vyras'prisidėjo 
Žymiai Mickus pragarsėjo. .

Visoms, gatvėms ėjo, ūžė 
Į pasainytą kirkužę. 4 
Mickaus akys net prašvito, 
Penki kirkėn įsirito*

Kaip susaidė' uždainavo, 
Kelius mulkius Mickus gavo. 
Jei tik dės po dešimtuką, 
Susirinks ik doleriuko.

. Iš tiek mulkių biznis menkas, 
Net Mickutis laužo rankas, 
Nes vienos tik dolerinės t 
Neužtenka ant degtinės.

Tai, brolyčiai, yra tiesa, 
Kad “tautiečiai”mato šviesą. 
-Jie ąpžvalgo visur greitai 
Kirkės “sainas” susiskaito.

Ir prie sąinų mokslo reikia, 
Norkus Porkus prie jų veikia. 
Mickaus raidės ne ant juoko 
Iškraipytos lyg apuoko.

■f Tai vis progresas tą daro, 
Jų^akis plačiai atdaro. 
Jų svajonė nuolatinė 
Palaikyti tik mickinę.

Su*Micku išvien jie veikia,' 
Mockui kreditą suteikia. ’ 
Mat jų Mockus geradėjas, 
Nelabųjų pardavėjas.

Taip-gi *šie neatsiliko 
Nuo raudono eiciliko. 
Bėga smarkumu jie vėjo 
Net ant kulnies mint pradėjo.

O “Keleivis” plačiavyžis 
. “Sandaros” link atsigrįžęs 

Tą nuotaką jis savo 
Saldžiai, meiliai pabučiavo.

Jam patinka kąs jį seka, 
Džanbambizmą jojo šneka. 
Užtai prielankus ltirkužei 
Nes jį giria kunigužiaJL 

Valio! Valio! jums, “tautie
čiai,” 

Ir mickiniai sufragiečiai. 
Remkit kirkę savo Mickaus, 
Palailcykit mųčią Tekaus.

Jūs krikščionių neatbokit, 
Mickaus giesmę vien giedokit, 
Gi Mickutis it tas voras 
Pina tinimus apie, tvoras.

Tad atminkite,; brolučiai, 
Nors įr esate mickučiai, 
Kad jums skverno neprivortų, 
Tame tinkle' nepakartų.

t Dulkė. *

tikaha in- 
žiūrimaz:' _ vyrus nuo 
kariaomenė#, nnpuMyti juos 
dvasioje, o tčvums ir gfmi- 
nžmz, kuris turi savųjų armi
jose, sutrikti rūpesnio. Pas
kalos veikmėIbS, kad jai daž
nai tikima, viešų ūšginčijimų 
nežiūrint, dar-gi pačių kari
ninkų užtikrinimų nepaisant.

Tiesa, kad papuolę armijon 
karininkai, anglų kalba sūsi- 
šnekėti negalintieji, nesmagu
mo patiria. Dėl savo nesuri- 
kallžjimo jie dažnai draugų 
susirdsti ųegi^. suvaržytais 
jaučiasi ir visomis pramogomis 

‘dŽiaugtis.negali. Vięnok kad 
tųjų karininkų dvasios neslo
pinus, jie dabar surenkami į 
vietų, duodama jiem vyres
niųjų, kuriesvetimomis kalbo
mis susišneka.. Dabar vargu 
rasis lietuvis, kuris kariuome^ 
nė j nesijaustų, kaip ,namie. 
Valdžia, kuri į visus lygiai at
sineša, žiuri, kad taip kiekvie
nas karininkas jaustųsi, ar jis 
būtų grynas amerikietis ar ki
tatautis. ’ , _ ’

Kitais atvejais prčgerma- 
nas paskalų paleidžia, kad su
kiršinti katalikus, protesto- 
nūs ar kitokių tikėjimų'Žmo
nės, būk armijoj skriaudžiami 
tai katalikai, tai protestonai, 
tai kitokie. Gi visos jos yrą 
nieku nepamatuotos, neteisin
gos ir blogu tikslu.

Melai apie ištvirkimų 
kariuomenėj.

Paskaloms daugiausia .pa
renkami tokie tematai, kuriuos 
patikrinti labai sunku. Geras 
to pavyzdia yra pletkai apie 
karininkų didelį ištvirkimą, a- 
pie armijos nemoralumą. Jo 
patvirtinti nėr kuo, nes pado- 
rum!as‘ir skaistybė yra dau
giausia asmeninis dalykas. Mi
lijonų armijose ištvirkimo pa
vyzdžių pasitaikymo galima 
laukti. Propagandistai pavie
nius atsitikimus keleriopai pa
daugina, padaro juos kuo nė 
visuotinai ir su armijos‘stoviu 
nėapsipažinušią bekritišką au 
ką intikina. . '
. Kad armijos moralumas aug- 
štai stovi, -liūdija armijos gy
dytojų raportai ir statistikos 
patvirtina tai armijos viršinin
kai, kurių globoj karininkai 
randasi, Visų jų rioru yra, 
kad civilių minioje būtų toks 
mažas pasileidėlių nuošimtis, 
koks armijoj pasitaiko. To ne
žiūrint, melai apie kariuome
nės didelį palaidumą vaikščio
ja, pavienius atsitikimus abęl- 
nais padarant.

Kaip kovoti sų tokia vokiška
• propaganda. . o

Kiekvieną priešo ąr bekrjtiš- 
kų asmenų paleistą melą per 
spaudą išaiškinti nelengva. 
Pakol paskala, valdžią pasie
kia, ją. ištariama ir apie tai 
spaudau pranešama, daug lai- 
ko išeina. - Tuo tarpu jau ki
tokie melai paleidžiami ir pla
tinami. Vėlgi spauda, kad ir 
suvėlavusi, visų tų žmonių, 
kuriuos vokiškasis agentas pri
gavo, nepasiekia.

Kovoti su vokiškais melais 
•nėra taip lengva. Jų fabrika- 
vimas ir skleidimas yrą suor
ganizuotas. Nesykį valdžiai 
viena diena pranešamą iš visų 
šalies dalių apie naujai kokį 
paleistą melą. Melai nuolatos 
fabrikuojami, skleidžiami. Ne
kalčiausi atsitikimai. iškraipo
mi, kad priešui,tarnauti. Pa
sinaudojama pąrtijiniais nesu
tikimais, kiekvienų draugiji- 
miu sujudimu, neužsiganėdiji- 
mu, kadi nesutikimus didinus, 
žmonių kapinį ūpą slopinus.

Visam tam'iiž akių užbėgti 
vienas geriausias • keliąs tėra: 
visiems ištikimiems piliečiams 
užsikietinti, melų neklausyti 
ir .pri.e kiekvienos progos to
kių ar panašių provoklskų me
lų platintojus nupeikti, Kuo
met koksL entuzijusliškas plėt- 
kininkas perdaug jau užsispy
rus būtų kokią nors’ šaliai- blė- 
dmgą pasaką kaftoti, apie tokį 
paukštį teikia 'polieijai rapotn 
tirėti, • : , , '•
. Jxaš yra liiikęs tikėti kiek*; 
vienam praeiviui ir^ keisčiau-:

. ‘ LIBTUVię, z

Nėra abejohėą kad Ameri
koj esama organizuotoa’propa^ 
gandoa Jos tikslai aiškūs ir 
suprantami. Ji siekia valdžia 
TtopftMitiirfžjiTttft pasėti* abejo- 

apie alijaritų nuoiirdumą 
paskleisti, nusuninima išnbk 
tinti, kivirčius siflcbltį, abel- 
nu draugijiniu padėjimu ir ka
rės programų nepasitenkinimą 
Sužadinti. , Viso to . galutinu 

; tikslu yra Amerikos^ karėje iš- 
našumą sumažinti, , naminį 
frontą susilpninti. J > . '

Propagandai tarnaują parti- 
jiniaL rriigijįpial skirtumai, 
tautiniai ir politiniai judėji
mai, \ prietaringi v užšikirtmai 
ir visokios žmonių silpnybės. 
Jos agentais* pirmiausia yra 
vokiečių apmokami agentai, 

* w ai va'M ’ . * . "*1 ’ r a 'u -

taip-gi. daugelis nekaltų ir 
gerbtinų piliečių, kurie dėl sa
vo įvairių įsitikinimų ir palin
kimų vokiškosos propagandos 
tinklan papuola.

Veltw%nt tvirtinti, būk A- 
merikos Lietuviuos neveikia 
vokiškosios propagandos nuo- 

. dai. Negalima manyti, kad 
kaizerio agentai praleistų ne
menką agitacijai dirvą, kokią 
Amerikos lietuvių grupė * su
teikia. Kad vokiečių prasima
nymų ir pletkų nuodai lietuvių 
kūnan leidžiami, tai yra tikre
nybė, kuriai užginčyti negali
ma. Taip yra su kiekviena 
tautine grupe.

Sulietuvinta vokiečių 
propoganda.

Kiekviena tautinė grupė tu
ri savotiškų ypatybių. Intakai 
daryti į kiekvieną grupę rei
kia skirtingų priemonių, pri-, 
sitaikant prie tautos tempera
mento, tradicijų, intakos iš už
jūrio ir tolygių apystovų. Pri
sitaikant, vokiškoji tarp Ame
rikos lietuvių., propaganda yra 
‘sulietuvinta,’ ypatingai jiems 
pritaikinta. '

Labiausia gal būt prasipla
tinusiu sulietuvintos- vokiškos 
propagandos pavyzdžiu yra 
lietuviams neutralūs pozicijos 
antmetimas, nesenai net vie- 
nan laikraštin patekęs. Išgirs
ti tenka tvirtinant, kad lietu
vių tauta yra neutralu, kad lie
tuviams reikia laikytis neutra
lūs pozicijos. Tokios agitaci
jos tikslas aiškus: norima lie
tuvių abelnai, o Amerikos lie
tuvių ypačiai kariškąjį ūpą nu
slopinti, atšaldiyti nuo visokių 
pastangų,, kurios pasekmin
gam karės veikimui gelbėja, ar 
neatbūtinos yra. Ir kuomet 
peutralybes pagunda įsilieja 
sakiniu: “Kas mums, ’lietu- 
viamsj galvoj, kuri pusė karę 
laimės ! Kad tik Lietuvai ge
rai būtų,” aišku, kąd per to
kios dvasios skleidimą daug ko 
kaizeris atsiekti gali. To tiki
masi lietuvių karininkų dvasią 
nuslopinti, padaryti lietuvius 
nenorinčiais kariuomenėn sto
ti, kovdti su Vokietijos mili- 
tarizmu ir užgrobimo pienais. 
Lietuvių masę tokie obalsiai 
padaro linkusią visokiems vo
kiečių prasimanymams klausy
ti, lietuvius nebeištikimais da
ro.

Lyg kiek tas lietuviams ne- 
utralybės piršimas yra nenuo
sekliu ir pajuoktum, rodo A- 
merikos lietuvių jaunimo tūk
stančiai Amerikos armijoje, 
lietuvių šaunus dalyvavimąs 
Laisvės Paskolose1, Raudonojo 
Kryžiaus rinkliavose, dabarti
nės pastangos priede sudaryti 
Lietuvių Armijos pulkus ir ki
tokie darbai,. Amerikos lietu
vių, ištikimybę rodantieji. Pa
ti LietųVa, nors beginklė, ve
da kovą SU Vokietijos užgrobi
monorais tokiomis priemonė
mis, kokios jos galėj randasi. 
Lietuviai supranta, kad* karė, 
eina už visų tautų laisvę, ■ tai
gi ir Lietuvos. Amerikoj lie
tuviai visatoj yrą ištikimi A- 
mėrįkos idealams, kuriuos sa
vais pripažįsta. Užjur^ jįė ne- 
rą? nė būti ^neutraliaįs” ąę* 
gali, vokiečiams ginklu Lietu
vą paglefcžus. Šnekos apie lie-

i ■Manimi, , « _____
Užtenka i natji kdcį dalyką 
tiapataJmti, Mmlt jau trečias 

tai -itn^*• kahlrtaitt juk 
o visi sykiu su nuola- 

tos będidėjanČia pasakorių ar
mija kątik pasiekia apielžn- 
kėjsu tuosupažindina. Kuo
met visi apie ką nors šneka, 
daugelis yra linkę tam patikė
ti, kadangi “visi- taip sako?* 

Tokiais- tai keliais vokiškoji; 
propaganda prie žmonių priei
na. Užteko Vokietijai ^pa
skelbti, kad alijąntai nenuo
širdūs, kad jų paskelbtasai 
kariavimo principas už mažų
jų tautų laisvę yra milžiniška 

vokiečių simpatizatoriai, bet apgaulė, kaip tai. pasigavo vo- k* ■ » . * M v h* » ar* .* .

Priešais blogus laikraščius reikia gerus pastatyti ir platinti juos,’ 
kad pataisius blogį laikraščių padarytą piktą;

. — Popiežiui Leonas XIII.

jono lietuvių sudėjo $150.000. 
Sudėjo tiek per tuos metus, ku
riuose darbai . ėjo geriausia, 
kuomet algos buvo augščiau- 
sios. Tai matome save, kaip 
veidrodyje. Daleiskime, kad 
uždarbiaujančių lietuvių yra 
tik 300,000. Tai-gi per ketu
ris metus dėjome į Tautos Fon
dą po 50 eentų! Kas gali su
silyginti su Amerikos lietuvių 
pasiaukojimu! Kas gali mums 
užmesti, kad) baisiausioje savo 
gimtinės nelaimėje ir pavojin
giausioje kovoje už jos nepri
gulmybę, mes neatlikome savo 
užduoties. . .f

Taip, broliai lietuviai ame
rikiečiai, užsipelnysime dide
lės padėkos nuo savo varguose 
skęstančių viengenčių, likusių 
gimtinėje. -

■X .
■ ’ -: X A

PALYGINKIME SAVE 
SU KITAIS.

»
. Mes gerai pamename, kaip 

.Amerikos vyriausybė rūpinosi 
būti neutrale, kuomet ištiko 
europinė kare. Gerai pamena- 

; me, kaip prez. WilsoU taktin- 
' gai elgėsi, kad tik atitolinti 
•karę nuo Amerikos.
• Iki pat karės paskelbimo A- 
merika nebuvo- darius jokių 
karinių prisirengimų. Ap
skritai Amerikos valdžia ir 
visuomenė mylėjo taiką, baisė
josi kare. Nerūpėjo Amerikai 
ir dabar jai -nerūpi jokie už
grobimai, pasipelnimai per ka- 

. ręz Amerika buvo taikos ša
lis. Vrez. Wflson buvo taikos 
apaštalas.

Bet štai jau antri metai, kaip 
Amerika karėje“ ir su didžiau
siu pasiryžimu ją veda.

Atsimenant, kad Ameriką 
buvo taiką mylinti šalis ir da
bar matant ją karėje be pripa- 
rodinėjimų turime pripažinti, 
jog labai svarbios . priežastys 
ją įstūmė karėn ir ji griebėsi 
ginklo. Amerika virto karin
ga šalim.
'Taip. , x
Lietuviai, pažiūrėkime da

bar į save. Mes w ir-gi esame 
ramūs, mylį taiką. Karės ne
norime, kaip didžios nelaimės". 
Bet mums rūpi gimtinė. . Sa
komės ją mylį, tūli iš mūs no
rės jon grįžti, o visi norime ją 
išvysti neprigulminga. Bet ne- 
prigulmybę reikia iškariauti, 
sako negalėsime išreikalauti.

Ta tauta, kurį pagatąva 
kardu ginti savo žemę ir teises, 

• tegali užsipelnyti neprigūliny- 
hės. Šis tai didžiausias tautos.

‘ išmėginimas. Jer kuri tauta 
.. atsisakys ginklu ginti savo ša

lį, tai karingesnieji kaimynai 
ją užkariaus, pavergs ir vers 
ją lieti savo kraują už paver
gėjų reikalus. ‘'

Taip dedasi pasaulyje, ar 
tas mums patinka ar ne.

Diena po dienai Dėdė Šamas 
pašauks mus organizuoti savo 
armiją. Kolis bus mūsų atsi
liepimas į tą pašaukimą! Jei 
neatisliepsime, tai parodysime 
neužsipelną neprigulmybės, 
nes nesame pagatavi ginklu 
kovoti už gimtinės neprigul
mybę, gi visos didžiosios, vi
sos neprigulmingosios tautos 
pagatavos tą daryti.

Ar galėsime sukelti *savyje 
didžiausią pasiaukojimą ir di- 
didyyriškumą, kad imtis gink-' 

Jo ir stoti karėn už gimtinę! Ar 
įgalėsime persimainyti iš .ramių 
į karingus,, taip kaip ameriko
nai!
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kiečių rimpatizatoriai, atpasą- 
kojo ką tik sušitifanmi, zo tie
ji saviškiems ir fėlp toliau..

Apie alijautų nenuoširdumą 
pasakos ir lietuvius pasiekė. 
Vienok kaip reikėjo alijantų 
nenuoširdumą pavyzdžiais pa
rodyti, vokiško propagandisto 
susirūpinta. Negalėdamas sa
vo žodžių konkrečiais faktais 
paremti, jis patį alijantais iš- 
siįiuosuoti besistengiančių tau
tų neišvardijimą norėjo išaiš
kinti kaipo alijąntų blogos va
lios ženklą. Lyg kiek tas pro- 
germaniški protavimo pa- 
vyzdis nevykusiu yra, dauge
lis nuotikių rodo. Kuomet alti 
jantą valstybininkams tekdavo 
progos ar apie vienos ar kitos 
tautos reikalus kalbėti, jie vi
suomet toms-tautoms simpati
jos reiškė.. Taip Prezidentas 
"VVilsonas gegužio mėnesy A- 
mejikos Lietuvių Tarybos de
legacijai išreiškė savo užuo-, 
jautos lietuvių tautos pastan
goms likti nepriklausoma. Se
natorius Lodge ai&kiai už Lie
tuvos nepriklausomybę 'išsi
reiškė, kaip paliudija “Con- 
gressional Record” už 29 rug
pjūčio dięną, 1918, neminint 
pirmiau jo1 išskaitliuotų tau
tų.

Fhktu yra, kadi alijantų val
stybininkai niekad neišsireiškė 
už kurios nors tautos pavergi
mą, bet visuomet jų laisvę 
skelbė. Jie daugelio tautų iš- 
siliuosuoti pastangas parėmė, 
kaip tai rodo jų santikiai su 
belgais, serbais, »rusais, če- 
ko-slayokais, . lenkais, jugo
slavais ir kitomis tautomis. A- 
lijantų valstybėse nesiranda 
tokių dolęamentų, kaip kad 
kaizeris ir Vokietija pagamino, 
Lietuvai Vokietijos skolų dalį, 
įvairias sutartis antmetant, 
kad tuo būdu Lietuvą išnaudo
jus. " . : .
, Kuomet progermanistui rei
kia ką nors pavyzdžiu pasta
tyti, tuomet tai jis- pajunta, 
kad faktai ir darbai, o ne žo
džiai prieš jį kalba.

Pasakos apie svetimtaučių 
.. skriaudas armijoj.

Su paskalomis ta bėda, kad 
joms tikima, nežiūrint, ^kad; 
jos būtų absurdiškomis, fak
tams . prieštarautų* Kuomet 
pašnabždoms, po sekretu, kad 
ir'viešu, kas nors pasakoma, 
ko k|ausytojas tuojaus patik
rinti negali, jis tikės paskalos 
teisingumui. Kad ir nepati
kės, tai mažiausia abejos, klau- 
sinėsis pas nieko apie tai ne
žinančius ir tuo būdu neteisin
gas žinias platins..

Pavyzdžiui, * iš kur tai pa
sklido gandas, s kad lietuviai, 
lygiai kaip kitįj,svetimtaučiai, 
Suvienytų Vąįįtijų kariuome
nėj skriaudžiami yra, kad. jie 
visomis progomis naudotis ne
gali, kad juos tyčia statdma į 
nešvarius įr sunkius darbus, 
• Iš kur toji paskalą- paėjo,' 
sunku ^surasti. Gana to, kad 
ji pasklido ir kbd ji yrą vįena 
iš tų melagysčių; ką progerina- 
nams taip patinka. Jos nėra 
kuo pamatiioiti Jai užginčys 
.tiikSĮančiąį lietuvių karininkų 
armijoj ir pati tiogika, Vie- 
ųįį toji ūąskąU vaikščioja, ir 
jai tiki dąttgelig tų, itudė 
lyko neiayrė, b tik nuo kitų

\'

AMERIKA PRIVERSTA 
KARIAUTI..

(Išleista Mass. Valstijos Imi
gracijos Biuro, Statė House, 

Boston, Mass.)

Vokietija privertė mus stoti 
karėn nuskandindama didelį 
pasažierinį laivą “Lusitania” 
ir /‘Sussez” ir nuskandinda
ma šimtus žmonių—vyrų, mo
terų įr vaikų; nuskandindama 
mūsų pirklybinius laivus at
viroj jurėje; ir nuskandinda
ma ir į šmotus sudraskydama 
mūsų taikius piliečius variu
sius legalius biznius.

Kuomet Amerika pareikala
vo, kad Vokietija liautus va
irius savo barbariškus darbūs, 
jūrėse,^ tai ji atsakė, jog jei 
mūsų laivai neplauks paskirtu 
laiku ir paskirais keliais ir 
nebus numalevoti sulyg jos pa
liepimų, tai’ jį juos skandy s. 
Jokia laisva tauta negalėjo ge
ruoju pasiduoti tokiam padik- 
tavimųi.

Vokietija privertė mus ka
riauti savo barbariškais užmu- 
šinėjimais tūksaųčių. beginklių 
vyrų, moterų ir vaikų Belgi
joj, Francijoj,. Lenkijoj, Lie
tuvoj ; išnaudojimu — baises
niu, negu mirtis — moterų, 
nesvietišku griovimu bažny
čių, ligoninių^ knygynų, na
mų, farmų, sodnų ant šimtų 
tūkstančių ketvirtainių mylių 
užimtų žemių. Visame tame 
Vokietija paniekino Dievo ir 
žmonių įstatymus ir tuomi 
prarado pagarbą viso pasau
lio. 5

Lietuva dabar, yra Vokieti
jos jėgų užgrobta. Kol vokie
čių jėgos laiko užėmę Lietuvą, 
tol ten negali būti lietuvių tau
tinio'kilimo.

Jokia tauta su idealais teisy
bės įr tiesos negali pro pirštus 
žiūrėti į vokiečių brutališk^ 
kariavimą. Vokietija mus pri
vertė kariauti, nes jei mes ne
būtume stoję kąrėn, W būta
me netekę savęs pagarbos,; sa- 
vo neprigulmybės kaipo tau
tos ir būt netėkūi
savo laisvės. *

Amerika turi laimėti karę, 
kad mes ir mūsų vaikai išlik
tų laisvi.

% • '
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Aukokite į Tautos
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KAIP ATLIKOME L^NG- 
VESNIUS DARBUS.

Žmogus negali padaryti di-
• dėsnio pasiaukojimo, kaip pa

aukoti savo gyvastį. ‘ Dabar 
milijonai žmogių pašaukti.tą 
padaryti, ie tą daro, , O ką. 
mes likusieji darome! Ar dau-

. gelis prisiminę tuos begalimus 
pasiaukojimus ir atsiminę Lie-

• tuvos vargus įr reikalus pasi- 
rįžtn atlikti daugiau, .iiegu lig-

■ šiol? A
Likusiųjų pasiaukojimas ir 

, darbas dėl Lietuvės reikalų y* 
ra gera miera Tautos Fondas. 
Per ketvertą metų pusė mili- 
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mirė,

’/NAUJOJI LIGA,

Išeinu ant- Broadway ir susti 
tinku Datribočių Švilpą,, kurs 
raudoną kaklaryšį pasirišęs, 
raudoną gvazdiką įsismeigęs, 
raudonas pančekas užsitrau
kęs, kad neria,, tai neria, kaip 
vėžys.* Aš jam tuojaus kapt 
už rankovės ir sulaikiau. 

, Kur dąbar bėgi, ’ kaip ne
labasis girtuoklis dūšią prara
dęs, nei gerą dieną nesakai.

Švilpa perbalusias akis kaip 
kukulius* išvertė, išsižiojo, rau
doną liežuvį iškišo, į mane tik
tai dėbt-dėbt, žvilgt-žvilgt, Su
sigėdo, atsiduso ir atlyžo.

— Kad tave raudonoji ]kva- 
raba pagautų, taip 'išgąsdi
nai; maniau kad jau naujoji 
liga ištikrųjų. mane nutvėrė.

— Tai .tu nuo tos ligos-taip 
kulnis pasipustęs ir kelines at
siraitojęs'bėgi.

— Žinoma, kad nuo ligos. 
Juk matai liga visus mokytus 
pirmiaus pjauja.

— Tai ir tu save prie moky
tų prisiskaitai!

— Keturi daktarai 
penkiolika serga.

— Aš tą žinau, bei ką-gi tu 
savo mokslu gali prie daktarų 
lygyties.

— Aš esu speeiįalistas ąp- 
.skaitliavime socijalistų karščio 
ir tarpe progresyvių atsižymė
jęs laisvos meilės platinime, 
aš... aš... na juk tu žinai kas 
aš!..

— U-gi Patribočių Švilpa.
— Tegul sau Ibūsiu ir' Švil

pa, bet tu su manim nešvil
pausi. * -

Ir nuėjo, o aš manau sau: 
tai mat soeijalistėlio gabalas ir 
jis save prie mokytų prisiskati 
to. "

Pereinu skersai gatvės ir su
tinku gerai dar iš Dzūkijos pa
žįstamą Ridzikų Bacvinaicį. * 

—1 Laba.
— Labas.
— Kas gero girdėt, kur sku

biniesi.
— Nieko gero, niekur kam

paro negaunu ir gana.-
— Kąm tau jo reikia!

.— Matai broliukas, prirodi- 
no Seni žmonės man jaunam 
mergelę. Apsivedžiau, o da
bar bijausi, kad nepašmirtą, 
tai sako reikia česnakų su kam
paru parišę po mazgiukais, tai 
pagelbės. .

— Tai kodėl neini pas Šid
lauską.

— Kų tu pas jį eisi, kad ji
sai pirma kitų, prade j sirkc.

—; Jeigu jau Šidlauskas ser
gą ir visas jo drygštoris jam 
negelbsti, tai tavo česnakūs su 
kamparais nors pasiriŠtumei 
ne tik po mazgiukais, bet ir po 
pačia nosią ir M nieko negel
bės.

— Gelbės kad ir negelbės, 
bet taip 'susiėmęs rankas negi 
sėdėsi ir lauksi kol liga kaip 
kokia ragana ateis. .

Mano ųųomone tik ligos 
nereikia bijot, gerbi išsimie
got, gerbi pavalgyt, Čystai 
užsilaikyk gerai kąmbariūs iŠ- 
sįvedyt, jeigu kam . laikas ir 
.proga įleidžia, ant saulutes pa
būti, jos spinduliais pąsmaūdo* 
ti o svbfmburiaį tąį stengtis 
būti visuomet linksmiu nte* 
kuomet ūėrivgri./

šiom paskalom, sų tuo ne pądątysti Bet yiri rimti Žm<ti aaryriu*
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Nįąrs jam temau buvau 

Antį parašęs, apie Centrą New- 
4u*ko Lietuvių R. Kataliką, 
Auris tuomet dar tebesitvarkė. 

s' Dabar jau galiu pasakyti Cen- 
tras Lietuvių Kataliką jau su-, 

‘ Sitvarkęs ir kaip rodos, turės 
^geraa pasekmes Nevarko kata
liką gyvenime. „ .. ■

1; Pradžia/ kad sujungti-visas 
■ “vietos kati dar-jas 'ir- kuopas, 

paėjo is~LDS. 14-tos kuopos, 
/kuri dar. sausio mėn< nutaM 
-atsišaukti į visas katalikiškas 
dr-jas ir jkuopas, kad jos pa
skirtų po tris atstovus dek pa- 
d8itarimo„ kaip ir ant tokių pa
matų būtų galima katalikams 
.Weiti 4 vienybę.

Kovo mėnesy įvyko pirmas 
. ^atstovą susirinkimas ir pradė

tas. organizavimo darbas. Iki 
. ,geg. mėnesio, buvo jauf sutvar^ 
—kyta* konstitucija ir priimta, 

, (nors ji dar rankraštyje) lei
džiama pėr visas, draugijas ir 
kuopas, kad tos ant savo su- 
^sirinkimų perskaitę priimtą irf 

t zleg&lizuotų savo atstovus į 
'Centrą ant viso meto išduo

bsiant mandatus. O tos, kurios 
nesutiks su Centro konstituci
ja,? tai kad nurodytą kas joms 
netinka, ir jei būtą galima, 

. kad atstovai pataisytą.
Priėmė be jokią pataisymų 

ir įstojo į Centrą Nevarko L. 
R. Kat. šios pašelpinės dr-jos: 
3§v- Jurgio su 300 narių, šv. 

. -Juozapo su150 narių, šv.Ūršu- 
lės su 125 narėmis, šv. Rožan
čiaus su 300 suvirs narių, šv. 
Kazimiero Kareivių su 30Q na- 
nių ir šv. Vincento Apaulo lab- 

•-daringoji idėjinė.
~ jU" Kuopos: LDS. 14-toji su 100 

marių, Liet. Vyčių-29 kuopa su 
100 nar., Susiv. L. R. K. A. 36 
kuopa su 110 narių, Pilnųjų 
Blaivininkų 3-čirt kuopa su 40 
marių, L. R. K J Moterų Sąjun
gos 11-ta kuopa su 30 narių, 
'Tautos Fondo 1-mas skyrius 
su 250 narių, Šv. Cecilijos ir 
Vyčių chorai.

Atsisakė pristot prie Centro 
šv. Mykolo dr-ja; iš jos mažai 
Centras ir tikėjos, nes ši tik 
vardą katalikiškų nešioja, bet 
pildymą katalikiškų pareigą 
jau senai atmetusi.

Atsisakė ir šv. Petro ir Po
vilo dr-ja; ta grynai katalikiš
ka, bet joje yra pora tautinin- 
ką-“katalikų,” kurią protams 
jokią myterią nereikia ir’dar 

- ’^pats pirmininkas, iš kurio ki- 
: senės ^Keleivio” galva kyšo; 
lai ją pastangomis didžiuma 

'. katalikų davės sau akis ap- 
’ <hunti. Tautiškieji “katali
kai” žinojo ką daro: kaip tik 
katalikai pradėjo organizuotis, 
tai mūsų tautininkai suėjo, 
mei jokių atstovų nekvietę, ė- 
ane ir sutvėrė Newarko Lietu
vių Tarybą. Ir tiek'ją daug 
suėjo, kad visi papuolė į val
dybą, nė vieno neliko liuoso; 
ar šiandien, tas draugijas, ku
rios neprisidėjo prie Centro, 
jau jie skaito kad jos prie jų 

. Tarybos priguli; nots tūli šv. 
Petro ir Povilo dr-jos nariai 
pasakė: “Jei neprisidėjome 

" prie Centro, tai jau prie lais- 
v vamanią nesidėsime.” Bet ar 

tai yra reikalas kad prisidėti;
, tautiečiai pasakė kafd jie prie 
jų priguli ir ganė, tai ko dar 

' -daugiau reikia! /
' _ Norėjo tautiečiai ir kitas dr- 

jas nuo Centro nubaidyt, ypač 
Šv. Jurgio dr-ją; tūlas p. M. 
T., .ka dėjo visas pastangas ir

do jas iš socijalistą žiauriąna- 
gą išplėšti^ tai dar ir mes ka- 
Udikaijumspadėsime. , ;

Cėntfas Nevrarko Liet. R. 
Kataliką tąri labai gražias 
mintis savo konstitucijoje, k. 
t.: bendras veikimas visą jįaį 
dr-ją ir kūopą, platinimas kri
kščioniškos demokratijoj idė
ją, doros, apšvietus ir tt. ir 
su Dievo pagelba Centras prie 
to žengia. , , *
‘ Rugsėjo 15 d. Centras paren
gė prakalbas ir1 kalbėjo apart 
Centro valdybos trumpą paai
škinimą apie Centro pradžią 
p. L. šimutis “Garso” redak
toriuj

Pirmiausia trumpai atkrei
pęs kataliką domą į savus rei
kalus, perskaito labai grąžą 
referatą ąpie. krikščioniškąją 
demokratiją, kuris matyt bu
vo .semtas iš popiežiaus Leono 
Kili “Rerum Novarum,” Ir 
toliaus labai aiškiai isrodinėjo 
daug klaidą kurias katalikai 
padaro su savo nesusipratimu, 
per neskaitymą katalikišką 
raštą ir tt.

Prie pabaigos .silvo pirmos 
kalbos ragino karštai prie pa- 
mylėjmo savo tėvynės ir šelpi
mo jos.

' Antroj savo kalboj nurodi
nėjo reikalingumą Lieuvišką 
Legijoną ir reikalą pasišvęsti 
dėl savo tėvynės Lietuvos, rei
kalui esant ir galvas padėti.

Žmonių į prakalbas susirin
ko pilna svetainė ir ramiai 
tižsilaikė, išėmus mažąją tū
las “dainas”. Buvo ir kolek- 
ta Centro naudai ir surinkta 
apie 21 dol.

Prakalbos atsidarė su Lie
tuvos himnu ir užsibaigė su 
Star Spangle Banner ir Liet, 
himnais, kuriuos išpildė šv. 
Cecilijos ir L. Vyčią chorai, 
vadovaujant p. A. Radzevičiui. 
(Būk Ciciliečiai nėję giedot 
prie Vyčių už ką tai).

Centras dabar rengiasi išvir
ti puikią . vakarienę ant 3 d-, 
lapkr., kuri bus viena iš pa
rinktąją, o programas busiąs 
dar puikesnis; tikietas rodos 
tik po doleriuką ypatai. . Kad 
taip tai ir aš.

V. Turkas.

V* . _ *

, Rugsėjo 1 į vietinėje Lie
tuvių Svetainėje bnyo visai ne
tikėtos bet faįgl nudoniot ir 
interesingos prakalbo#. 7:30 
vaL vakare,’ kaip buvo pra
nešta bažnyčioj, į vifŠmiiiėtą 
svetainę suplaukė gražus būre
lis lietuvią ir tuoj pasirodė ant 
scenos mūsą gerb. klebonas 
kun. M. J. Urbonas, paaiškino 
to vakaro tikslą. Po tam ple
vėsuojant Lietuvos ir Ameri
kos vėliavom^ vietinis * D. 
Tyčią Choras jausmingai už
traukė Lietuvos jr Amerikos 
himnus. Paskui prasidėjo pra
kalbos. Kalbėjo. kum M. J. 
Urbonas, kuris tik.-kąbuvo sm 
grįžęs dŠ lietuvią didžiuliu or
ganizaciją Seimą laikytą Balti- 
morėje irClevelande. Visą- 
pirmiausiai gerb. kalbėtojas 
puikiai nupiešė savo įspūdžius 
išsineštus iŠ viršmihetą sėtinų. 
Įspūdžiai buvo labai gražūs ir 
didei malonus. ? Klausytojai 
labai gėrėjosi iš tokią įspūdžių 
o dar labiau iš tąją seimą džiu
ginančiai sutartiną ir dideliar 
naudingą nutarigią ne tik dėl 
gerovės mūsą garbingąją or
ganizaciją, bet ir musą visuo
menės. Toji gyva, gražiai pa
sakyta kalba pakėlė visą Du- 
Boisiečią ūpą ir paskatino prie 
didesnio ir Uolesnio suvienytą 
spėką darbo dėl labo savo tau
tos ir pavargusios Tėvynės. Po 
tos prakalbos L. Vyčiai už
traukė gražią dainelę, po ku
rios gerb. kun. M. X U. kąlbė-

kalbėjo apie visai Btfma 
lėtą. tėmą 
Lietuviškos Armijos, Lietu- 
viąLegijono. Pasirodė, kad 
mums būtini! reiMa sudaryti 
Tdetuyįą Legjioną ir jį 'remti 
visomis savo išgalėmis, jeigu 
meą tikrai trokštame laisvės ir 
neprigulmybčs savo Tėvynei 
Lietuvai. ^Sią prakalbą sekė 
Vyčių himnas, po kurio mūsų 
gerb. ' klebonas pakalbėjo 
mumsdar iš trečio atvėjo. Šiuo 
kartu , gražuti papasakojo tijosValparaisoUnivensiteto 
mums f<kokią nuomonę'mūsą * " ~ ’ ’ ’ ' * '
broliai lietuviai Jdįnr turi ,a- 
pie Dubois” IŠ to paaiškėjo, 
■kad DuBois yra visur žinomas 
ir kad DuBoiso lietuvių var
das gražiai atsiliepia tarpe ki
tą* kdlioniją lietuvią. Tągerb. 
klebono prakalbūlė padavė 
klausytojams daug-gražią min
čių ir paragino visus dar prie 
didefcnid veikimo vienybėje, 
meilėje ir sutikime dėl gero 
Bažnyčios, savo tautos ir Tė
vynės. ~ 
.. Beje, vietiniaiJ36 kp. Vy
čiai nemažai pradžiugo, kada 
išgirdo, jog jąją gerb. ldebo- 
nas^kun. M. J. Urbonas tapo 
išrinktas Lietuvos Vyčią Or
ganizacijos Dvasišku Vadovu. 
Nemažai džiaugsmo pridavė 
taip-gi Moterą Są-gos 37 kp. 
narėms sužinojimas kad mūsą 
gerb. klebonas paliko išrinktas 
ir Moterų Sąjungos dvasišku 
vadovu.
z Vakaras,. kuris galima sa-

išaušti «r kapįtaititai vmo^o 
uŽtektū^ tortdami išgyvena 
po !50 metųT
. Taipogi primetu būk krik
ščionybės mokslas mokinąs, 
kad moterys neturį dūšios. Jei 
iŠtikre taįp būĄjtių vii-^ ęv 
cilikai netūrėų stebėtis, juk 
ricflikai matikę kacE vyrai ta* 
ridūMą..

Išjuokė užmanymą tarybų 
sutverti lietuvišką j kariuome
nę. &iks kad Hebivią kį^.uo- 
menė neiškovos Lietuvai lais
vės, bettiktaisocijalistai-bol“ 

iškovos (LietiLVai ver
giją pa Lėn^oMr sa-
riiod-eržaviją D'kaizerio auto
kratiją).
; Pasakė/kalbėtojas, kad Mm 
^soeijaiižmo, . darbininkai Ima 
dirbti tik po Į valandą ir 22 
minute^ “Tada/* šake jis, 
“dirbk ir gyyent,” bus socija- 
lizmo priežodis, nes daugiaus 
nieko nereikia. Žmonės tik ~ 
turės' dirbti ir gyventi stubose 
sur 5 kambariais. Tada tai bus 
socijąliziūo rojus' ant žemės/ 
(Toks, kaip Rusijoj).

Jis rado kad šioje gadynėje

“Labai ModlBgūir>pnkrib<M
Prakalbos, pošiuo antg&Įviu1 

atsibuvd 20 dk. rugsėjo 1918 m. 
Lietuvią įvetaineM buvo- su* 
rengtąs vietinės socialistą kuo
pęs ir buvo naudingos tik kal
bėto jokiženeįz Kalbėjo “ga
bus Mbėtojasr Indianoš vals* 

(pradinės mokyklos skyriaus) 
komercijos studentas ir lietu
vią kalbos mokytojas drg. A. 
BtmbA”

Žinoma kaip kalbėtojas taip 
ir jo prakalbos be jokios ver
tes.,; Išpasakojo,, kad^ Žmonės 
yra labai varginaml 'kapitalis- 
tą^ kad visai mąŽą^mokestį 
gauną ir' todėl turį savo kūną 
skriausti ir sumažiną savo am
žių, nėr negalį ./pavalgy tiuž- 
tektinai. Sakė, kad pagal gam
tos žmogus turėtą gyventi 150 
metą. Bet dabar cicilikutis 
sulaukęs 25 metą, yra susirie
tęs ir išbalęs. Nėra iš ko ste
bėtis, nes cicilikučiai sumaži
na savo4 gyvenimą vartodami moralinis stovįs draugijos yra 
daug svaiginančią gėrimą, los- - »»
darni koznromis iš pinigą per 
naktis, ir užsikresdami viso-, 
kia's ligas praktikuodami so- 
cijalizmą. Todėl nėra ko ste
bėtis, kad mūsą cicilikėliai, ne- 
kyti, visus užganėdino ir pa
darė grąžą įspūdį, užsibaigė

visai žemas, “Pažiūrėkite,” 
sako jis, “kad Šioje gadynėje 
vos tik 5 nuoš. moterų laikosi 
iŠtikimis savo vyrams, o atite
kanti. 95 nuoš, gyvena neprigu
linčiai.” Statistikos iš socija
listų . gyvenimo patvirtintų 
Bimbos pasakymą. Bet pagal

bu# augŠtai pąkeltaą' 
moterims nareį|Erią būti ištiki
momsvyrams, ąes būsią įves
tas viešas paleiBtuvavimas ir 
nebebūsią tokią niekniekią, 
kaip ŠliŪbai ir tt. Rusijoje 
bolševikai-socijalistai jau įve
dė tokią tvarką, bet kalbėtojas 
neį atrimintr nenorėjo ’ apie 
tuos tilbet vis gyrė, kad lai
ke socijalizmo bus .viskas. ge
rai ir turės rojų apt <emės.

Jeigu taip^ t^L žinokite, kad 
įtraukiate į save lengvai dau
gybę nikotinos, apsireiškian- 
Čioniis iiledmgomis dėl sveika- 
fos. , ' . ’ . ’ . ; ■

Tie nuodai pirmiausia įeina 
į pilvą, paskum į kraują / 
gula ant širdies.

Jūs galite apsaugoti tą, jei
gu nustatysite savo pilvą nata- 
rališkom priemonėm. O tas 
labai lengvai pasiekiama, jei
gu tik pirm gulsiant paimsite 
3 saldainius Partola, išyalyto- 
ją kraujo ir pilvo. Jos yra 
skanios, visuomet Šviežios ir 
veikia greitai ir lengvai. Ga- 
lima .gauti Aptiekojė Partosa.

APTEKA PARTOSA
1600 — 2-nd Avė., Dep. L. 3, 

New York,
(133)*

WATERBURY, CONN. 
Puikus vakaras.

f ' '

22 d. rugsėjo L. Vyčių 7 kp. 
atidarė rudeninį sezoną su
rengdami didelį margumyną 
vakarą. . . . ;

Buvo lošta visokie vaidini
mai. po vadovystę vietinio var
gonininko J. V. Kovo. Pir
miausia choras sudainavo Star 
Spangled Banner, Lietuvos 
himną ir “Tegyvuoja tauta.” 
Po tam buvo svečią pasveiki
nimas. Taip-gi merginą ir vy
rą choras sudainavo keletą 
dainelią.

Toliaus sekė jaunųjų, bū
siančiųjų lietuvių karėivią mė
ginimai. “Puikiai pasirodė savo 
įvairiais miklumo, pasirody
mais.

Po tam 'jaunesniąją artisčią 
sulošta vaizdelis iš gyvenimo 
“.Gėlės ant tėvo kapo.” Vi
sos savo roles gerai atliko.

Dar sekė keletą komediją. 
Kaip tai: “Atlyginimas be 
nuotrupą,” labai juokingas 
dialogas ir gerai atliko.

Merginos atliko . komediją 
“Be vyrą;” moterys pradėjo, 
vyriškus darbus mokintis, pa
sirodė kokios jos yra patrio
tės. Ši komedija buvo sutai-

gazdiho, būk Centras tuomet | Syfa su dainomis; viskas gerai 
valdysiąs visas draugijas, ir nusisekė, ypač solistės gerai 

dainavo. ■ '
Vyrai ir-gi atliko juokingą 

komediją, “Be moterų;;” la
bai gerai atliko savov roles, 
Ant pabaigos buvo . sulošta, 

“Dangus brangus.” šis pas
tarasis veikalas .nemažai žmo
nes prijuokino. t " 

Tarpe vaidinimų buvo dek
lamaciją, dainą ir kitokią mhr; 
gumynų,..

Žmonių prisirinko pilna sve
taine ir visi išsiskirstė ”links- 
mi į savo gūžteles. ' “ ’ ’ ■

. Vyčiai dar žada daugiau to
kią Unksmių vakarų -surengti 
įiąžiemąr VakaroMalvynA

Teikėsią pildyt visokios Cent- 
. to užmačios ir tt. ir tt. Nors 

atsirado keletas jam pritarian- 
4'.’ čių, žinoma, su tokia pat dva

sia, bet nieko negelbėjo.
' Nepavydėtina,’ lai tautinin- 
į kai organizuojasi, nesjie čion 
S risnomeuės visai heturi, ir su- 

«mukę, bet kam lysti į katali- 
’ kiŠkas dr-jas ir jas nūo vieni- 
? jimosi atitraukti? Čion ran- 
, dusi keletas taip vadinamą 

tautišką draugiją, lai jie jas 
. visas priesavęs sutraukia ir 

nereikės tada į svetimą “dar- 
įiijidus bandyt viską iŠ 

J^aknįiškirst Tai-gi^ Irti tai*-

advertisement isendorsed. andpaidfor by Knights of LithuaniaBranch 17 of So.Boston, 
Mass. as a part of theirėfiorts to fight this war to aprompt and victorious conclusioti.
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’N*ųfod|Si,; k&pr®tar' W 
-laimingi, sottls, gražiai’jĮmI- 
Xį5d^' inylHienM ahfeų.; jftu 
rodyti^ kad tmtAęri® jokių 
į^ndttd^: mirties bausmė 
panalkihtty ;,dorą laįąi 'Wį- 
luš Jh kad yįo pasaulio darbi- 
įinįaį r kapitalistu pinipausĄ 
1& ir trokšta vainoti f p£W 
mintą Rusijos’ sddjždstų rojų. 
^Tereikia jaū aiškinti kai# prie 
sočijalįsmo bus, o tų j|u mato
me Rusijoj kttoaiŠkiatisitu

HUDSON, <MASS. , 
• Paaftkumnas.

£ ' ' - ’ *’ ■'""J ' -

„ “parb. ” Nh. 105 aOavo ko- 
resjpondencijoj minėjau tūlą 
Beleskį'.ir išėjo taip kad jis 
buk sakęs, kad karės reika
lingos dėl svietoJpamažinimo. 
Tai noriu atitaisyti. Ne ji&-pa- 
našiai sakė,' o abelųai Čia dzū
keliai, sulenkėjusieji lietuviai, 

i *i^. ' "i x “TžIm

raŠčių taip sako.
< .

.....................jL-'

Pakeleivis

PRANEŠIMAS.
Brooklyno ir New , Yorko 

Vyčių delegatų susirinkimas 
bus rugsėjo 30 & panedėlyje 
8 vai? vakare “Garso” name, 
458 Grand str., Brooklyn, N. 
Y. Turimo labai svarbių rei
kalų, todėl visi delegatai ma
lonėkite susirinkti, kurie esa
te kuopų įgalioti.'

/ Valdyba.

t» i
V - -A - -

-- svarbu* Jai

t - 
"S.’.
j "V-

aet^toeeatSBfea*sSežsi|jB 

pMfžitįrėjd ir ffiaftu j eBe* 
1 's^aųdlto- - timri/'ktoimi 
ir klaųaia; . ar daė femtačbui po vieną-ai < 
pMimatytif 'J-'’ ‘ \

— Jonui jer aš Žtfritt para- 
šfkie laiškelį mano motinai? 

; — Taip Petrai, jėf aš, tai 
jai patašyki., $fai jos anra- 
Šas. Kitas atsilieja: . £pel- 
kep su 'nusiminimu! * Pergalė 
’tori.muma TflįJėti, nė įnirtis. 
Štai ten jaunuolis valogink
lus, kitas j Šalip maldakny
gę feskąito> - jo? draugas nuošir
džiai ir su htida žibri’į Mbli- 
jos lapUs. Kitas; būrys urzgia 
ant teutonų./ Žąajou visa e- 

(nergija ir drąsa kovoti ir nė- 
Teistį prieš .. save nei Vieną 
€<komeradr/ pereiti ir tt.
■, Valanda vėliaus. Tas'pats 
drąsuolių bmys laiko apsupa 
vokiečių belaisvių Čielą kom
paniją str jos komendantu pry- 
šakyje ir atydžiaį tėmijasi. Vo- W 
kiečių veiduose matosi baimė 
— mirties ir žiba neapykanta, 
prieš mus. Mat jiems įkalba
mayra, kad. ^nerikoš karei- pirm 
viai belaisvių neima, ir tt. ,Aš 
praeidamas savo draugams 
dariauzpastabąj: Ei Howard! 
ar tu pamiršai, savo žodžius; 
ką ‘mūšiui prasidedant sakei ! 
Dabar-gi dalini cigaretusK. 
“ Amerikonai mes esame, ne 
indi jonai ir ne. yokieČiai- 
bo§|.? Aš-gi širdyje džįaū-.s 
giausi ir podraug su juomi di- 
džtavausi ir stebėjausi iš to- 
Jdo neprasto apsireiškimo 

: Pranai, būtį sužeistu, ar; 
net ir gyvybės nustoti čia yra 
mažos vertės klausymas. Bet 
už tas žaizdas, vargus> pasi- 
šventimus,'" kad‘ matai pasek
mes, užuojautą ir tt. Tai var
gai sumažėjo iki zero. lĄįįgįi 
kareivių padėjimas yra geyąs 
ir nesulyginamas su kitoUiis 
armijomis ir pergalė užtikruį-' 
ta. Civilių gyventojų - kares 
arenoje daug‘sunkesnis paė
jimas yra. Tankiausiai jie $- 
rą pabėgėliai, jie gyyena jjė- 
kėlese su visa savo manta, jįųr 
ri susideda iš asilo,,porbs Mį 
kų, kelių kralikų, šunelio, ke
lių vjštų ir t. p. Senelis, se
nutė žiūri į pulkus keliaujam 
cių ,Dedes Šamo vaikų ir ret
karčiais šaukia “Vive l’Ąme- 
rique!” . Vadina mus* jų tėvy
nės išgelbėtojais ir it. '

Vaikučiai ištiesę savo ran
kutes1 šaukia “Americain bis- 
ouits..” Kpžnas’iš musų da
lijasi is paskutiniųjų ir nieko 
jiems neatsako. Tikėk man, 
■tokie paveikslai šimtą kartų 
.yrą man baisesni už ėjimą 
“over the top.” Man prime
na;. kadi ten . kur nors tokiam 
pądėjimė fąndasi ir mano šir
džiai artimieji. — motina, bro- 
liai, sesers, (jei darinenumirę 
išbado^vokiečių glęfooje)ir vi
sa tauta kenčia karės baiseny
bes vargus, f’

Šimts žino/nuo pat atvyki
mo į.Kuropą jokių žinių netu
riu iš niekur. ; Gyvenu it 
tamsioje naktyje. Bet jau pri
prato" mano oda prie visų ka
rės sunkenybių o su ja ir dva
sią. Kas naujo So. Bostone! 
Labų dienų Tamstos šeimynai, 
taip-gi visam LDS. prezidiju-^ 
mui, L, Vyčių kp. ir visiem-vi- 
šiėms pažįstamiems^ 
i deigtr laikas -pavėlins, tad 
nepamirškite su žįniomis... 
Lauksiu! Linkėdamas viso la
bo ir tvirtai tikėdamas, kad 
dar kada nors pasimausime, 
pasilieku su gilia,pagarba .

Kar. Juozas B. šaitanas.

L. D. s. conn; APSKRIČIO 
KUOPOS RENGKITĖS > 

PRIE MAFŠRUTO.
PrasidėtSpalio 20 ir tęsis * 

iki 27 d.
\ /Kalbėtojas p. A, F. KNEI- 
ŽIS, “Darbniii*o”' Adminis- 
trat^rius. ; v

Lai nėi 'vienos kolonijos ne
lieka tame apskrityje kur ne
būtų surengta prakalbos. Bū
tinai tūtėtį įsisteĮgĮa LDS. 
kuopos ten, kur dar jų nėra.

Prisidėkime prie įvykdinimo 
LDS. 3-jo seimo nutarimų! s 

LDS. Conn. Apskr. Pirm.
... J.-.- į. • S.DaMįtiS,

I,. D. S. SUSlRINKIKtM.'* 
DETllOIT, mich.

Utaminke. AĮialto 1 d. 7:30

į

r

mąa Visus kviečiame
ateiti ir taip-pat prašome nors.

? ~ * daagii^ naujų na-
rių ataiveetL Kuo skąitlijįfeik 
nėbus kuopa, tao.gyveenis vei
kimas.
* ■ i

*
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me aW. Ttfp-p*t aUivedri- 
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PARAPIJOSFIRAI.
’ ‘ ■ * t *•■ ,• ■ ’

r Seredos vakare pobąžnytk 
nėję Šv. Petro* Lietuvių para
pijos svetainėje ;įvyko susirin
kimas draugysčių' Įgaliotinių 
pasitarimui .kaslink .rengimo 
šiais metais So, Bostono para
pijos f erų. ,*•* 3’* 1

.Dalyvavo kum klebonas T. 
Žilinskas^ir 8 draugijų delega-

■ ■ ' . ’ ■ .
' Nutarta fėrus rengti prapė- 
dant 12 d. spalio.

Komitetas išrinktas is lių yr 
i..-~'A. Bęndoraitis, 

rašt. — M? Duobiate, fėrų gas- 
padoriumi — p. Šdlčiene, pa
galbininke — Z. Gurkliute..

Daiktam supirkt, p-nios Gtra- 
kauskienė ir Karbauskiene.
* Taip-paf išrinkta dar ir dau
giau įvairiems prirengimo dar
bams darb ininkų . '

Nutarta kitą mitingą turėt 
“ateinančios seredios vakare, 
kuriame bus viskasj galutinai 
•sutvarkyta. /

. E. V.' *

NEMOKAMOS VAKARINES 
M0KYK0S SUAUGUSIEMS.

Bwbw, Fourfh A ė SJs., 

Soiitli Boston ' " * * '

4

KIMAMTkILIŲ.

Prakali 21kuo-
pos buk prakalbos nedėlioj ' 29 
d. rugsėjoT:3Q vai, vĄ. pobaž- 
nytinėj svetainėj. Yra užkviesr 
ti gerbianti k?įbčt(ųąi iš kitarį 
taį žinoma^jr išgi^imb’ 
naujp, į> ypač apie Susivieniji
mų. Tai-gi visi į prakalbas a- 
teikimekaip yjetiniai^taip:tW 
apielinkių, nes bus su dideliais 
pamarginimais, puikiomis dę- 
klemacijomis. Kviečiam vis®

: Vadyba.

. SirMĖRlAIs -1| 
> padaromi ant\užsakymo. !j 
JX^LeisĮfe-man-ntmti>i^ j- 
% Jūs galčsite pasiimti tik. tuo- x 
met, kuomet Jums prireiks. S 
' Mėsų darbo sveteriai ne- S 

J ginasi ilgai ir visuomet atro-.k 
do gerai. ' z

. Paklauskite draugų, 'kurie 
nešioja juos ir kad gauti 

bent vieną Meerteii Charles *
' Sweater’s ant išmėginimo. į 
CHARLES EVANS JR i 

167 Hillridė Avė., į 
Needham Height, Mass. š

«

>
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LAIŠKAS.
i _____________

Juozas Šaitanas , rašo Pr.
Gudui:

Daug laiko prabėgo nuo ta- 
' da, kaip kitados linksmai lai
ką praleidau po‘ jūsų svetinga 
pastoge; dabartyje man prisi
minus atrodo it koks sapnas. 
Pas mane gyvenime veik nie
ko ypatingo. Pastaruoju lai
ku esu ligonbutyje. Mūšyje 
18 liepos sužeistas tapau^Nors' 
ranką dar skauda, bet neuž
ilgo pagysiu ir vėl plieksime 
teutonus kaip ir kitados; Nau
jo tiek galima sakyti, yra dau
gel ką teko patirtį išmokti 
šioje kalėje. Išskyrus bom
bardavimą nuodingus gazus, 
mes kareiviai ne teoretiškai, 
bet praktiškai pergyvenom ir 
gyvenam “Septyniš mįelašir- 
dingus'darbus dėl kūnd|° Ži
nom kas yra badas,, troški
mas, šaltis, lietus ir tt. Is
torikai laužo galvas kaip ap- 
vertinti. nuveiktas ' karžygių 
darbus, jie* atlieka juodyta ir 
plunksna. Mes kareiviai tik-' 
rą istoriją rašome — kraujais. 
Mūsų Suv. Valst. galingosios 
armijos kariški žygiai yra ge
riau žinomi iš oficijalių ir ka
rės korespondentų pranešimų, 
negu , mums patiems karei
viams. Nors pastarieji apra
šo įvairias karės baisenybes, 
nupiešdami baisius karės laiš
ko paveikslus, tečiaus origi
nalas yrą šimtą kartų baises
nis negu koresp. aprašymas. 
Skaitai gal Tamsta ne kartą a-' 
pie kareivių dvasinį padėjimą 
prieš mūšį. Tai viena iš keis
čiausių, gyvenimą valandų, 
kada gauni paskutines in
strukcijas eiti °over thextop.” 
Nebuvūu kitų šalių armijose 
nežinau, bet mūsų kareiviai 
gal visus pervirši ją savo ener
gija, ištverme ir nepaisymu. 
Ištikrųjų Čia tinka musų poeto 
Maironio godžiai: t

“Ką žadą rytojus, 
Tikėk jei gali!” ' 

s Bijotis nėra kada, nors kas
diena girdi peklišką sprogimą 
įvairaus kalibro bombų ir kul
kų, ir taip pripranti, -kad ro
dosi taip ir reikia būti, o ne 
kitaip. Tą išaiškinti galimą 
taomi, kad kareivis kares- lau
ke stengiasi apsaitgoti save 
nuo kulkų sprogimo įvairiais 
būdais uŽtad pripranta ir do- 
mos nekreipia. ~Bet eiti “over 
the top” reikia priešą sutikti 
atviroje kovoje, atimti ka-

Styti iš trąrišėju. tai jau ką 
nors tokio reiškia. Kareiviai 
gerai tą žino, ir mato; svarbi 
gyvenimo valant prieš ntašpl ...........
PM hnrfs drmtota- nnlmrfvąi. vakare ivvka 7$ fcn.
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mRTFOfl DvIĮBą VmV

‘ SO. BOSTON, MA8& < ( 
Mm. >

ftoė ptaA -- P. GhdKiriutt^ ■' 
, • IMSizto Si. - 7 ‘ ‘ t ■’

Prot Mr. IC MorirtmiutA. 
• ’* įILark St. \ .

? . JStTąBmadifty, ' 
IŽdininki --IL Matiuliutė, 

42 Silver St. > 
Kaioi globėjai: B; Plevokfenl*.

Maršalka O. MitgfrdienA r; 
,Bo*ri direktoriai: M.

Menė, Včnienį V, 
vn6, A/Kėrinekaitė k A.

; nė. ' • ■ ■ x -- A
£ėtro Bažnytinėje- Salėje. , 
:* Susirinkimai laikomi ka» 
' antrą-utarininka kiėkvično'mė- 
nesio. 7:30 vai, vakarė ;

MV. JONO EVANGELISTO 1 
l PASELPINtS DR-JOS 

Sb.BOSTON,MASS. 
VALDYBA.

PIRMININKAS— M. Žiobė,
■ 4 Levant St?; Dorchester, IžtaM, 

TelphoneY Dorcester 6973—W- 
VI0E-mHM. — JonaE Galinie, ;

20 Wlnfteld St, So. Boston,
I PROT. 1AM. — Jorte Glinecldeį

282 SllVer Str., 8o.|BoBtpn, Meka.
II PROT. RAST. — Marijone Brikaitę 

;• 210 Silvęr Str., So. Boston. 
FIN. RAST. — f^orilaa Petrarkai;

230 Tifth‘ 8t, -ėo. Boston, Mate.
KĄSIERIUS—Andriejus NavdiiflaM 

16 winfleid st, So. Boston, Mase, 
MARfiALKA — Jonas Urbonas, 

- 145 Silver St., So. Boston.
Draugija laiko sušhmknnns kaa 

trečią nędfildiehį kiekvieno mina- " 
rib 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Šėlšjė, So. Boston, Mas8. Sekan- 
tiis susirinkimas bus rugsėjo 15 
dieną.

P&eftkau savo vyro J. rektl- 

|UrpiūiipQle® par., Je«oo’ pi- 
i&pijoe. 3u 57 metų senumo; 
šviesių akių, kttdAs, apie 6f 
pėdų anttčio. ženklą turi ant 
ausies, mažoką kirpimą, ]£a£ 
anie .jį jTinėiį duoam^di^eĮėe 
d^vmM Ąr jis bus ^Fyas ar 
nė. Meldžiu pranešti sekančiu 
>ntrašttv ~ ■ ■ ■

■’. I4t. Ad. Agent, 
ėl3 W. Lęe( s£., Baltimore, Mdt,

• j z . .

1 Jįo (Pttjkt^o)^yal^ guK,

*5.

‘<. ■*’**■' •'

- -atsiaaukimaM b
^8UQS. ;

Kareiviu Detaas Rudeliu ieš*
kąu brolių gyvenančių Ameri
koje Jwb ir Stepono' Rudeliui 
Ieškojau pirmiaU8,s> heatsišau- 
šaukti brolių arba' pažįstamų 
Aš buvau sužeistas jau net 
sykiu ir dabar menkai galiu 
užsidirbti mik dūondų 
sas mano: Petras Rudelis Seld 
Kovdo Archangelskoj gub., 
Kemskogo uezda,. Lesonilhyj 
zavod K. A; Stuarto. RussŽC

Aš Agota Šatkšniutė, po vyrui 
Zoloniene, paieškau saVo brolio' 
Vinco šarkšn$. Jis ĮŪrma gyve- 
no Lawrence, Mass., 3abar 'neži
nau kur; Jis pats ar kas žinote 
jįr tai prašau pranešti šitud adre- 
syr

>' f Mr.Simon Zelionis, 
į " ■*

Minerswillė, Pa,

Aš Kazimieras Beniulis Kauno 
gub., Kalvarijos parapijos, Užbra- 
dumos sodžiaus paieškau giminių, 
draugų ir pažįstamų. Malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu : -

K. BENIUŠIS, "
110 Penu St., Chester, Pa.

s

SKAITYK IR gftAM PAŠA* 
KYK, kad geriausias pęrdavčjas 
įvairių drabužiams materijų, pa
prastų h vilnonių X DĖiTCH. 
parduoda už labai prieinamą' kai
ną. KreipkitSašiuo adresu:^

I. Deitch
F

149 Dover St., 
n t

• ■ ■ r

/

J.

1*- 
it'

Boston,Maas. 
, * ' • F

LIETU VISrOTOGRArABį 
Ar turi aayo didelį paveikrią^I 

Jeigu 'ne,s tai ? 
ateik .ir noritratĮk\poH tytritao 
kAblaKirgawLvIw»dldaU^ar- 
tistlikal padarytą pavaikai* visai 

‘ dovanai. ~ ~ ”' •
Taipgi norintis Mokytis to ama- 

toW'ato^atikti:*
* x /. njėiiA

■■■i

’ Jr

r ,JSL 
" T*l.80,270 •".' ' ’ ' ■
DR. jOHK MacDOlfflELL, g D. i
Ofiso vifatdcfo; . '■

Rytto ikiO V»l. I
Popfskilto8 ' |
vyturai* a na D «

586 Broadway, So. Boston. 11

T

; teisingiausia ir *
i

I

b'EA®W'
” & Chadwiek St., Rofb'urį 

ELIOT\for boys); North Bėn- 
riet & Wiggiii Sts., . North 
End;

FRANĖLIN, Waltham & Rin- 
^■ggpld -StsJ South knd. . 

HYDE PAR, Havard Avė. & 
Evėretį St'., Hydė Bark.

MABS^ALL, Westville St. 
Dorchester.

PHILLiPS BB00KS, Perth 
Street, Dorchester.

THEODORE LYĮON, Baris 
& Gove Sts., East Boston.

WA®ENJ £h’ariestowh Higli 
Blg., Charlestbvn.

WASHlNWtf, frorman & 
South- Margin Sts., West 
End. J'

WENDELL PHŪLLIPS, Phi- 
Uips & Anderson Sts., Vest 
End. 1 ’ \ . r
—r   ■

BRIGHTON, MASS.
— LDS. 22 kp. bus svarbus ber-

> • '7' a s a ’ * a .. L

BRIGHTON, MASS.
‘ T tmS nr. ,____ t J ,

jnininis susirinkimas pętnyčio-
—u*—■■■■», ? r ' ' >,....
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REIKALINGA. Noriu gauti 
kambarį vienam. Taip-gi kad 
būtų ir pianas. Norėčiau gau
ti kur nors pas lietuvius City 
JPoint. K. Ė. 242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass. ’ (110)

. ..................... ....................... .... ., ...................y.............. ..

DABAR LAIKAS PIRKTJ. 
to**- Mes užlaikome Įvairių rakan
dų; (fumiture) krautuvę, kur 
galifė gauti visokių namuose 
reikalingų daiktų ir už labai 
prieinamą kainą. Parduodam 
užmokant ant sykio ir ant iš
mokėjimo. Ateik ir persitikrina

1
. . V®* ®ĄV J4«N A:

> iąyjojimi. .•
■ Rengia ' -..

Lietuvių Labdarybės Dr-ją 
SUBATO^ ? ' 'I

i. •■.fete?..-/. /». _.

Kampas Jį ib Silver 'Stsr,' 
* So. Boston, Mass. ;

Kviečiame visus vietinius jjr 
’š . 

atsilankyti į tuos linksmins šo
kius' Bus maestrą,
kuri grajiš lietnfekus ir ame- 

^Įgi besite

S . ' .
---------------- ;—■

- LietaviųRakandųBendrove,
268 Broadway, 
So. Boston, Mass.

I .

, s-

Į . “■*

DARYK PINIGUS-
TAUPYDAMS 

PINIGUS, k
X

* \

-j, ■-.rrryyrss
±_______ ’.ff . L '• r • •*

. PIRM0S KLESO8 -

DANTISTAS
’-'-n ■' * .s. r '

DanĮja ištraukiami ir pfipil- 
domi- visai bę skausmo, su 

^geriausiais prietaisais, su 
naują išra imą.

Visą darbą gyąrantuojame.

DR. W. T. RĖ1UY

- ptoaix)kcBX8na>T. '
. VaJ«M«* į' MiastoM* :

■*••▼*]. irta MTNvid,
iW« vaLvaltar*. (H 4vaĮ.v*kim.

. t • > ' i!';

- . " * * ■ *• ■«

DR. F. MATULAITIS
‘- •

OfiM^FiM "r*T T*nirn r*11

—I ,,i, ,„1,1

VAT.nvnnfl a Trem a t
PlRMININKAa *- Jonas Adofau^U'

122 jBotėn St; So. Boetoo, 
yiOH-PIRM- Prtosl TuMMS, ...

mo\Bbiran St, 80. Bceton, Ui—. 
PROT. RAMV—Jooiap^VlnJtrriaėa.

. 147 w. Mk £t> Ė* Barta), 
: TINANŠŲi BAgr, —' St Nore®

105SilvMit, SktpOH**-' 
KASUSIUS An^rMJU* Zalled»A

244 D Str., So. Boston, Mėm. 
MARAAIiKA — Imtinas Tulelkis, ;

180 Boxen BŪ'80. Boston/Masa 
D. 12^Keistučio Dr-jįr 

ton*. Ma& Įaįio iįBŽnMhbii aprik 
; i&ktoįua kii', antįrĮ-. hedėkunlc' 
kiekvieno mėnesio1 i val po ptoių* 
Įo4 Banover St., BosĮon, Hmm? 
M^onšįdto visi atėifr k daugi** 
naujų narlų su sanm. atsivesti^

i ,

«»?
v

1STA SERGI
:*? *1£&BSJSJ!S SSv"! 

ATEKTUOJ AUS BAS MANE 
Su biM Koki* ehroniik* fierr,

/ Ką tamstą reikalauji, tąi tei- 
singaus gydymo. Nei vienas ne- ' 
turi teteks eikvoti savo sveika^ 
tos.^' ■' v

Atidėliojimai m patojingi. x 
Tai.ta^kta taojauu 

Ofiįo valandos x 
9^&M8R.M.

Kasdien.
Nedūktomis: 

: 10 A. M iki 2 B. M.
Eksaminavimas niekė nekainuok jei Tanurta gydysima 

i Teisingas ir/tikras ekMhninanmta parodys jtaų tikrą'fi- 
riĄii Sfovj ir pbdės jtnnjB eiti ant'tikro kolto sveikatos, 
vengkkan^ų Įriurugpjof^^ iikiA
gydyme priguli nuo, tf |

, lęąd aš psŠYsniisit £va gyveninę snt tyrinėjimo tį ligį I 
Toliaūs toanO offisss yra aprūpintas naujausiai^ instrumen I
tais ir prietaifiomis, alektrikOB, drebėjimo ir jokių išlaiG I 
nebijau, kad,' tik pagelbėtų mano ligoniams. ' - I

ARTAMSTAKENTI I
I- •' ' ’ . * 1

Silpnumu nervui silpnumo užskaita (nugaros), Užmh 
šimb, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumą 

| ' Sunkiai jaučiąs, Skausm<r galvos, Apšvaidimo, Neaiškauj 
į matymo, Silpnumo sąnarių Votčių, Stogą, Lašėjimo į 
| k ^gerklę,, pilvo Bkaūsmo, skausmo gerklės, apvilkta liežuvio 

Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad Tamati 
trotijisavosveikatąįrpajėgas.

.Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
k viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik- 

ras'kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagia 
ir ką tik trtąn pasakyti Ūtos giliai paslaptyje^ Tikrai Teisto ! 

1 ■* gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę, m kuomel v 
“. ta atsilankysi dėl gydybto .Žinok,, kad būsĮ'pauhksmintaą 

Mano kainos p&tarąavtaio dėl visų prieinamos, biedmęmi 
ir turitogiems. Įtikiu, kad tamata ^sihaudoOa proga h 

Kat pasata/siu, ar gali, ar ne atgąti savo fisišką stovi*
. Atsilankyk dabar ^ heatl^ėliok! ‘ \ *

L pr.
673 WASHING'!

I ■ ■;

X

$,M7<

■ •*■v 
Rengia

U K. Moterą Sąjungos 22 kp.

įjo-Sept. 29 d., 1918.
Bažnytinėje Salėje
Street, ; 1; Camdndgė, Mass. 

Pradžia 7:30 vai. vakare;

Kalbės vietinis. Kun. Pr. Juskaitis ir svečias Kun. 
Pr. Vermau8ki8, Lawrerice, Mass. klebonas.

Bus visakių pamarginimų 

Būtinai turėtų visi* ateiti į šias moterų rengiamas 

prakalbas.
.. ~ » • m. t ’ --•«-• wį^*r* *r**4

Naujos,naršą ^ąį^^IM^a^^ui^ius^ Įstojimo,

N /

’ 4

' * •

i

. t •

Širdingai kviečiame visus ateiti.

Jr

7 
t

X
X

' :&d, m
♦

,A

Pasinaudok mūsų žemomis 
kainomis. ' V '

' Ateik šiandien. Dabar lai
kas prisirinkti gerus akinius. 
JOSEPH ECKER ir JAMES,

CONROY 
Registruoti Optometristai 

12Š Tremont St., Bostpp, Mass,
Priešais Park St. . z

fceįuw>a« DfckinHtineOfeMj

Dr. Ignotas Stankus 
;210 S. Broad St., PW»dd|Ai», P.. 
.. .Li«tųvii DaktAru ir Ghirurgius.

"r'
Nue tt rito iki S |po)>hlu • j 

Vakarai*, KoHory* omo<ikiSP.M,:
W*4*M*a4*ikV4x»m». • L -

A
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W BIRBEI, .■ ? BOSTON, MAB* • ' • 

tiuo Gtayiiy Ttheatre. , |
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