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RUSIJOJ DABAR RESPUB
LIKA.

Dabar kuomet ateina pilnes
nių žinių apie nuotikius Rusi
joj paaiškėja, kaip caro sostas 
griuvo.

Toms perversmėms, kurios 
dabar Rusijoj įvyko, dirva bu
vo rengiama nuo senai. Buvo 
tam sudaryti pienai. -Buvo 
sustatytas išanksto caro atsisa
kymo nuo sosto dokumentas. 
Po tuo dokumentu jis buvo pri
verstas pasirašyti.

Kuomet Durna sutartyje su 
žmonėmis, sudarė laikiną val
džią, tai carui buvo pranešta 
apie perversmes ir specialė 
naujos valdžios delegacija 
Pskove carui pakišo gatavą 
dokumentą po kuriuo j išbu
vo priverstas pasirašyti. Tuo
mi pasirašymu pats atsisakė

KAIP CARAS PASIRAŠĖ.

Kuomet carui buvo praneš
ta apie perversmes valdžioje, 
tai nuo karės lauko jis turėjo 
važiuoti į Petrogradą. Kely
je, Pskove jį pasitiko šie vy
rai: Gen. Ruski, rusų armijų 
vadas ties Ryga, baronas Fre- 
dericks, grafas Nariškin ir 
kiti didikai. Tai šitoji dele
gacija pakišo carui atsisakymo 
nuo sosto dokumentą. Ir ca
ras drebančia ranka paskuti
niu kartu pasirašė po oficialiu 
dokumentu. Caras buvo ap
stotas naujos valdžios kareivių 
su ginklais ir kito išėjimo ca 
rui nebuvo, kaip tik pasirašy
ti. Pamatė, jog augščiausie- 
ji Rusijos žmonės ir valdinin
kai eina prieš jį.

' Tuo pat tarpu atlekia ku- 
rieras ir praneša ex-carui, kad

RENKA AUKAS.
Politiškiems prasikaltėliams 

ir nukentėjusiems dėl revoliu
cijos renkama aukos. Russo-a- 
ziatiškas bankas aukavo $100.- 
000.

Maskvoj politiškų prasikal
tėlių paleista arti 400.

Kieve visa policija apsišau
ki šalininke naujos valdžios.

Įvairiuose miestuose salėse 
ir teatruose buvo perskaitoma 
caro atsisakymas nuo sosto.

Kovo 17 d. pirmi laikraščiai 
buvo atgabenti iš Maskvos į 
Petrogradą. Tai jie buvo lei-! 
džiami ant licitacijos. Surin
kta 10 000 rublių. Pinigai pa
skirti nupirkimui .maisto ka
reiviams.

KAIZERIS 8USIRŪPINO.

Kaizeriui labai parūpo per
versmės Rusijoj. Turbūt pa
misimo ar tik ir jam kartais 
taip negali būti, kaip carui.

Tai su keletą savo ministe- 
rių išpyškėjo į Vienną Austri
jos sostinę daryti rodą su šar
vo talkininkais.

PERVERSMĖS TURKIJOJ.

Turkijos karės ministeris 
Enver Pasha ir ministerių pir
mininkas Talat Bey išpyškėjo 
pas kaizerį. Tai dabar nu
žiūrima, kad neužilgo galės 
kilti perversmės ir Turkijoj.

Visiems valdovams kinkos 
sudrebėjo.

DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS 
' ARMIJŲ VADAS.

nuo-sesto » -vainiko;- -atsakė ja-eūsaa- «pi»tas -skarlatina. Didysis-kun. Nikalojuš caro
tą vietą sūnui, ir pavedė sos
tą broliui Michailui.

O paskui naujoji valdžia 
kreipdamosi prie caro brolio 
Michailo įsakė jam taip pas
kelbti, jog sutiks viešpatauti, 
jei Rusijos gyventojai to norės. 
Tai Michailas paskelbdino to
kį atsišaukimą:

“Aš tvirtai pasiryžęs pri
imti tą augščiausiąją valdžią, 
jei to norės visi gyventojai. 
Žmonės nustatys valdžios for
mą ir naujus ir pamatinius įs
tatymus visai mūsų tautai.

Į tai atsižvelgiant aš pata
riu visiems mūsų žmonėms pri
pažinti laikiną valdžią, Durnos 
įsteigtą ir kuriai įteikta pilna 
gale iki to laiko, kada konsti- 
tucijinis kongresas, sušauktas 
visuotinu balsavimu, nutars 
kaslink naujos valdžios formos 
ir išreikš žmonių valią.

Tas atsišaukimas žinoma ne 
paties Michailo sustatytas, o 
naujos valdžios. Todėl, kaip 
caras, taip ir Michailas, jo 
brolis pildo tik-naujos valdžios 
paliepimus. . .

Tai matome, kaip viskas 
sumaniai padaryta. Naujosios 
valdžios šalininkai rodys do
kumentus, po kuriais caras ir 
jo brolis pasirašę. Parodys 
žmonėms, jog caras už save ir 
sūnų atsisakė nuo ąosto. Tai 
sugrąžinti negalima. Senąjai 
valdžiai durys uždarytos.

Tai naujoji valdžia žmo
nėms sako: .4 £ . ,

“Caras iš liuoeos valios at
sisakė. Dabar Rusija neturi 
valdovo. Jūs nuspręskite ar 
rinkti kitą carą ar nei .«

Tuo tarpu naujoji valdžia 
turi liuesas rankas veikti dėl 
laisvės if rengti dirvą naujai 
tvarkai.

Visi Petrogrado oficieriai 
turėjo susirinkimą ir vienu bal
su nutarė pripažinti naują Ru
sijos valdžią. ■ ■

KADA PASIRAŠĖ. .
Po atsisakymu nuo sosto ca

ras pasirašė ketverge, kovd 15 
Tokiuo būdu Rusijoj pasi

baigė Romanovų dinastija.

Streikas atšauktas
Geležinkelių darbininkų strei

kas atšaukta^. Todėl nuo A- 
merikos padangės baisi šmėkla 
nuslinko. Būsiu įvesta darbi
ninkams 8 valandų darbo die
na.

Žemaičių Vyskupui Laiškas

Širdgėlos perimtas caras nei 
žodžio negalėjo ištarti.

Paskui pasklido gandas, 
jog carukas mirė.

Senasis premieras princas 
Galicin pasikorė kalėjime. į 
kurį jį buvo įmetus naujoji 
valdžia.

UŽTIKRINO SAUGUMĄ.

Gen. Ruski carui pasakė, 
jog jo gyvastis ir jo visos šei
mynos Rusijoj yra užtikrinta.

KUR CARAS.

Naujausios žinios praneša, 
jog caras išvažiavęs į pussalį 
Krimą, į savo dvarą.

Po to kaip jis pasirašė po 
atsisakymo nuo' sosto doku
mentu, tai jis jau norėjo nu
sižudyti. Bet jo nuodėmklau
sys perkalbėjo ir patarė priim
ti viską, kaipo Dievo valią. 
Paskutiniai žinomi jo žodžiai 
buvo, jog jį apgavo tie, ku
riais jis labiausia pasitikėjo.

Vėliau caras gal išvažiuos į 
Italiją.

CARO PAVEIKSLAI 
. NUPLĖŠYTI.

Iš visų valdiškų vietų visoj 
Rusijo caro pajveikslaį nuo sie
nų prašalinti.
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PANAIKINO MALDAS UŽ 
CARĄ.

, ' * 2 * - •
Rusijoj tuoj panaikinta 

maldos už carą. Vietoj caro 
maldose minima už “Didžiąją 
Rusiją ir jos valdovus.”

dėdė buvo atšauktas iš užkau- 
kazio imti vadovystę visai ru
sų armijai. Jis dabar esąs 
Petrograde.

JO EMINENCIJOS KARD. 
GASPARI ŽEMAIČIŲ V. P. 

KAREVIČIUI LAIŠKAS.
(Iš L’Osservatore Romano) 

17 Febr. 1917.

NUKENTĖJUSIEMS NUO 
KARĖS LIETUVOJE.

Nuo pat pradžios Europinės 
karės ir Lietuva tapo jos sū
kuriu intraukta ir baisiai nu- 
teriota nuo atsibuvusių ten 
nuolatinių mūšių tarp vokiečių 
ir rusų armijų, šv. Tėvas Be
nediktas XV meilėje savo tė
viškos širdies sujudintas ken
tėjimu daugel nelaimių, atėjo 
pagalbon ir nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvoje, ką jau 
pirmiau yra padaręs Lenkijos 
gyventojams ir kitoms šalims.

verktiname padėjime. Šv. Tė
vas suteikia tiesą Jo M Žemai
čių Vyskupui ir kitiems Lietu
vos vyskupams kreiptis į viso 
pasaulio vyskupus, kad vienas 
nedėldienis, (kuris gali būti 
nedėldienis tarp Sekminių ir 
šeštinių) visose katalikų ba
žnyčiose būtų paskirtas specia- 
liškoms maldoms ir kolektai 
dėl nukentėjusių nuo karės lie
tuvių.

Šv. Tėvas turi viltį, kad jo 
atsišaukimas bus išklausytas 
tų visų, kurie jaučia savyje 

! krikščionišką meilę ir kad vai- 
! šiai to atsišaukimo tiems ne
laimingiems bus didelė pagalba 
kaip materiališka, taip ir dva
siška.

Paskui šv. Tėvas iš meilės 
t link apĮefetaĮ- savo etusų lieta- 

Vv. vių ir visų tikinčiųjų, kurie y- 
ra nuliūdimuose iš širdies siun
čia visiems Apaštališką palai
minimą.

žemaičių Vyskupas teiksis 
pranešti savo draugams Lie
tuvos Vyskupams ir paims vi
są reikalą į savo rankas, kad 
paskui surinktos kolektos tuoj 
būtų nukentėjusiems nuo ka
rės išsiunčiamos per Šv. T. 
(Vatikane) Lietuvių Komite
tui, ar tiesiog Lietuvių K į 
Lausanne, Šveicarijoje.

Noriai tokiame atsitikime 
kreipiuosi, kad išreikšti Jums 
savo jausmus ir širdingus lin
kėjimus.

Jūsų Tarnas
P. KARD. GASPARI.

NU SKANDINO TRIS AME
RIKOS GARLAIVIUS.

Vokiečių submarinai sutor- 
pėdavo tris Suvienytų Valsti
jų garlaivius — City of Memp- 
lis, Ulinois ir Vigilancia.

Ulinois garlaivio jūreiviai 
išsigelbėjo. Kitų garlaivių 
jūreivių likimas dar nežino
mas. Daug jų bus nuskendę.

Washingtono valdžia dėl to 
labai sujudo. Washingtono 
diplomatai sako, jog kariLga.- 
li būti paskelbta Vokietijai už 
keletos dienų arba net valan
dų.

v •

PRIPAŽINO NAUJĄ 
VALDŽIĄ.

Anglija, Francija it Itali
ja tuoj pripažino naująją Ru
sijos valdžią. O Anglijos am
basadorius Petrograde Bucha- 
nan, esąs užmuštas. Seno
sios valdžios šalininkai tą pa
darė, nes talkininkai 
perveršmių Rusijoj. 
Rusijos valdžia buvo 
teutonų pusėn ir vis 
taikintis su Vokietija skyrium 
nuo talkininkų.

pasiuntė Jo Mal. žemaičių Vy
skupui Karevičiui gausią pini- 
gišką auką, čia drauge pri
dedamas laiškas nuo Jo Emi
nencijos Kardinolo Gaspari, 
Vat. sekr., (kurį perdavė mums 
kun. D. C. Olšauskas) siųstas 
tam pačiam vys. Karevičiui, ir 
čia su džiaugsmu žemiau minė
tą laišką pagarsiname:

Vatikanas,
Vasario 10, 1917. 

Daug Gerbiamas Pone: —
Buvo su skausmu širdies 

Šv. Tėvui pranešta, kaip ši Eu
ropinė karė yra baisiai palie
tus Lietuvos gyventojus, liki
mas jų yra baisus, nes žydinti 
sodžiai, turtingi miestai šios 
nuteriotos šalies dabar yra pa
versta griuvėsiais.

Bet kas daugiausia palietė 
gailestingą šv. Tėvo širdį, tai 
pranešimas nuo Liet. Centr. 
Komiteto, kad broliška meilė 
viso pasaulio, kuri daugumui 
nukentėjusių nuo karės daug 
yra pagelbėjus, ypatingai Bel
gijos ir Lenkijos gyventojams, 
darjĮera pasiekus nelaimingų 
gyventojų garbingos Lietuvos, 
kurie nuo seniai kenčia dide
lius kentėjimus.

Giliai atjausdamas vaitoji
mus. savo sūnų, kurie visados 
yra butę ištikimi tikėjimui ir 
Bažnyčiai, šv. Tėvas, karštai 
paliepė melstis už juos, idant 
jie Kuogreičiauria apturėtų 
Dangišką susimylėjimą.

Norėdamas taip-pat ateiti 
pagelbon ypatiškai, ant kiek 
Jį leidžia visoki suvaržymai ir 
kasdieniniai reikalai, kad pa
lengvinti tuos vargus, šv. Tė
vas nuo savęs paskyrė 20.000 
tūkstančių frankų, naudai nu
kentėjusių nuo karės lietuvių 
ir tai daro ne iš turtingumo (ar 
perviršiaus), bet norėdamas iš
reikšt savo tėvišką meilę link 
biednųjų.

Bet kadangi karė tęsiasi jau 
suvirš 30 mėn. ir skurdas kas
dien didinasi, o pagalba lietu
viams didžiai yra reikalinga,

SAKO, KAD VALDŽIA TURI 
REGULIUOTI MAISTĄ.

New York. — Didis Ame
rikos finansistas George W. 
Perkins sako, kad Sųv. Val
stijų valdžia privalo . paimti 
maistą į savo globą ir turi re
guliuoti suvartojimą. Jisai 
nurodo, kad Anglija dabar 
kenčia dėl to, kad nesirūpino 
maistu, o Vokietija atsilaiko 
prieš visą pasaulį dėlto, 
iš pat karės pradžios 
maisto kontrolę.

Minėtas finansistas 
kad Herbert C. Hoover, 
suorganizavo Belgijos šelpimo 
darbą turi būti maisto 
torium šioje šalyje.

norėjo 
Senoji 
linkus 

svajojo

BLAIVA IR NEKRUVINA 
REVOLIUCIJA.

Perversmės, revoliucija Ru
sijoj buvo blaiva ir nelabai 
kruvina. Gal būt dėl to ne
kruvina, kad buvo blaiva. 
Gerai žinome, jog Rusijoj bu
vo panaikinti svaigalai karės 
pradžioj. Jei ne tas, tai žmonės, 
įsikarščiavę, netekę galvų ir 
protą suteršę svaigalais tokio
se valandose būtų pridarę viso
kių niekybių.

Nei-gi kituose miestuose bu
vo kraujo praliejimo. Visi 
buvo patenkinti, kad Durna 
veda visus reikalus. Tik ke
letas valdininkų senosios val
džios buvo užmušta, kiti tebė
ra gyvi, tik pavojingesnieji 
sugrūsti į kalėjimus. Maskvo
je slaptosios policijos namai 
tapo sudeginti su visais archy
vais. * •• .

Tarp suareštuotųjų yra gen. 
Rennenkamff ir Sergej Kryja7 
nowski.' ‘ 1 1
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VISI SERGA.
Carienė ir visos dukters la

bai susirgo pO tokių pervers- 
mių. Carukas esąs dar gy
vas, bet labai silpnas.

Apie nepasitenkinimą ka
riuomenėj buvo carienei pra
nešta jau vas. 27 d. Tai tuo
met sargyba apie palocių buvo 
padidinta, buvo apstatytas kul
kosvaidžiais.

Bet kuomet jau iškilo sumi
šimas Carskoje Selo įguloj, tai 
carienė sargybos viršininkui 
pasakė: 4

“Aš noriu, kad jūs į suki-

Tai buvo ženklas, kad ca
rienė pasiduoda šūkilusiems. 
Paskui sukilusios kariuomenės 
viršininkas inėjo į palocių, tai 
carienė pasakė:

“Tenęesiie kraujo pridieji- 
esu tik slaugotoja sa

vo sergančių vaikų ir daugiau 
niekas.”

RASPUTINO UŽMUŠIKAI
< . LAISVL

Rasputino nužudytojai D.
K. Dimitrij ir princas Jusupov lėlius nešautumet. 
tapo paliuosuoti.

‘ ’ . * ’ * ' ' "t

LAIVYNAS SU NAUJĄJA
• ; VALDŽIA.

\ * A ’ >"

Rusijos laivynas pristojo
prie naujosios valdžios. VįborJmo. .
go ir Sveaborgo tvirtovės sto
jo prie naujosios valdžios.

YČO STRAIPSNIS AMERI
KONIŠKAME LAIKRAŠ

TYJE.

Boston Sunday Post kovo 
18 d. indėjo p. Martino Yčo 
straipsnį. Tam straipsniui per 
tris kolumnas tokie antgalviai 
buvo uždėti:
NOTED MEMBER OF RUSS- 

IAN DŪMA WRITES OF 
PLAKS FOR DEMOC-

• RACY

Martin Ychas Telis Sunday 
Post Readers How Constitutio- 

nal goverment Šimilar to 
That of Britain is assured.

‘ Prieš straipsnį išrokuota 
Martino Yčo Urėdai, būtent: 
Dūmos narys nuo Lietuvos, 
Dūmos finansų komiteto sekre
torius, Lietuvių -Centralinio 
K-to pirm.; redaktorius ‘.‘Lie
tuvių Balsb.”

Tame straipsnyje nurodyta, 
ką Rusijos Durna nuveikė ir 
kokia jos buvo intekmė ir reik
šmė dėl Rusijos gyventojų.

PERVERSMĖS FRAKCIJOJ, 
rt ' “T f t
Francijoj atsistatė visi mi- 

nisteriai. Juokius kritikavo 
Francijos parlamentas ir nega
lėjo toliau turėti pasitikėjimo 
žmonėse. Todėl turėjo visi 
pasitraukti.

ARMIJŲ VADAS AP8I- 
VEDA.

Francijos &en.‘ S&rrail, vy
riausias talkininkų vadas ant 
Balkanų, veda ligonių slaugo- 
toją Mile De Joannis. 
navedis vra

Jau- 
amžiaus.

✓

kad 
įvedė

sako, 
kurs

dikta-

X

Skaityk čia
nauja 

Mat ten

NAUJA LIGA.

Vokietijoj atsirado 
liga,— bado baimė, 
tiek kalbų eina apie stoką mai
sto; kad ir sotūs žmonės įgau
na bado baimę, t. y. jaučiasi 
alkanais. Vokietijos dakta
rai perspėja. • Nurodo, kad 
maisto Vokietijoj pakaks if 
pataria nusikratyti bado brfi- 
mę. i-

---------------

- REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO, \ • t

Sanford, Me. — šio miesto 
audėjai sustreikavo, reikalau
dami algos pakėlimo. *

LABAI NUKENTĖJO.
Indianos valstijos gyven

tojai labai nukentėjo nuo tor
nado, kurs siautė kovo 11 d. 
Dabar sužinota, kad benamių 
yra 1.000. O be' duonos 600.

SUMAŽINO LAIKRAŠTĮ.
St. Louis, Mo. — Laikltaštis

Post Dispatch išeidavo. 24 pusi.
Dabar išeina tik 8 pusi. Tuo-1 Šv. Tėvas paskyrė visapasauli 
mi nori sučėdyti popierą, nes nę, duoklę (kolektą) dėl lietu
vei ežinkelių streikui kilus ga- vių iš pusės tų, kurie yra lai- 
li pritrūkti popieros. Uringesmi ir nėra tokiame ap-

4’
v
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Karaliai nuo.sostų griūva 
internacijonalas smunka, o Dė
dė Jackus vis eina stipryn. Jo 
respublikoje “Žvirbliai” dar 
linksmiau čirška. Velykoms 
Dėdienė Jackienė gamina rau
donų žvirblių. Kas nori vie
toj margučių raudoną “Žvirb
lį” gauti — tuojaus atsišauki
te pas Dėdę Jackų. Neužmirš
kite sykiu su užsakymu ir 
skambučių prisiųsti.

Užsakymus siųskite tuojaus. 
Kas norit gauti “Žvirblių” 
4-tos rūšies desėtkus ir šimtus 
egzempliorių muškit Dėdei z 
Jackui telegramą išanksto, kad 
jis žinotų kiek tūkstančių 
“Žvirblių” 4-to numerio pri
sakyti poniai Jackienei paga
minti. •
“Žvirblio” pavieni numeriai

‘ 1OC. r .
' • Ant visų metų 

$100.
“ŽVIRBLIS,”

242 W. Broadway,
• So. Boston, Mass.

Jūsų ant visados
Dėdė Jackus su visa šeimyna.

■
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Apsidairykime ir apsisaugokime.
4 ■■

Gyvename nepaprastais lai
kais. Esame liudininkais to
kių atsitikimų, kuriuos istori
ja minės per pietų tūkstančius. 
Europos laukuose jau treti me
tai liejasi žmonių kraujas. Vi
si tikime, kad ne veltui jisai 
liejasi. Gal išaus darbininkų 
minioms daugiau laišvės, ge
resnės gyvenimo ir darbo są
lygos. Paskutinės žinios mums 
praneša laimėjimus demokra
tijos Rusijoje, apie naują lais
vesnį vėjelį Vokietijoje. Pri
slėgtoms tautoms gal nušvis 
taip-pat laisvė, gal iškovos jos 
sau teisę gyventi savitu gyve
nimu. Daug naujo šita karė 
žmonijai atneš. Visi kovoto
jai už didžias idėjas laukia po 
šios karės savo idėjų triumfo. 
Nedyvai tat, kad ši pasaulinė 
katastrofa sužadino ir socija
listų viltis. Tolyn vis labyn 
plečiasi jų tarpe mintis, kad 
bene atėjo laikas pradėti vy
kinti pasaulyje socijalizmo 
tvarką.

Tiesa, pasaulinė socijal-de- 
mokratija, kaipo organizuotas 
kūnas — pakriko. Didelė di
džiuma socijaldemokratijos va
dų visose kariaujančiose šaly- j 
se, atsimetė nuo tarptautinės 
ir pasirodė esą ištikimi savo 
tautoms ir jų valdžioms. Jie 
gal nei nemanė po šios karės 
mėginti vykinti ant žemės so- 
cijalistiškąjį rojų. Pagaliaus 
tam tikslui neturėjo ir neturi 

-—jokio išdirbto programo.
Bet užtat ėmė kelti galvas 

kraštutinieji revoliucijoniško 
socijalizmo apaštalai; sujudo 
tie, kurie netiki į jokią rimtą 
darbininkų kovą ir darbą, ku
rie darbininkams palaimų lau
kia'tik iš kraujo'liejimo, iš ka
pitalistų bei jų, “ užtarėjų ’ ’ 
novijimo; atgijo visokie nėra* 
mieji svajotojai, padaužos, re- 
voliucijonieriai, anarchistai — 
ir tarė: arba dabar, arba nie
kados.

Šveicarijos mieste Cimmer- 
valde ir kitose vietose kart
kartėmis rinkdamies laike ši
tos karės, tie revoliueijonie- 
riai pasmerkė visus rimtes- 
niuosius socijalizmo gaivalus, 
paleido obalsiua revoliucijoni- 
zuoti minias, ir ruošti jas prie 
to, kad po karės patogiame 
momente, davus signalą, pa
stumti jas į visuotiną streiką, 
į socijales revoliucijas, kad 
viską išvertus iš pamatų ir ant 
griuvėsių ir naujų kraujo kla
nų pradėti vykinti savo “ro- 
• M

Šių obalsių vykintojai džiau
giasi iš to, kad 1) ši karė be
veik išnaikinsianti 
žemdirbių ir 
mus, kurie būdavo

v •

rikę.- Gana lengvai apsidir
bęs su senaisiais iuūsų cicili- 
kizmo vadais, apšaukęs juos 
biznieriais, (tokie jie ir yra) 
Kapsukas ūmu laiku ingijo 
karštų simpatijų lietuvių soci
jalistų miniose.

Tolimesnis Kapsuko žings
nis buvo eiti į darbininkų mi
nias ir jas ruošti būsimai re
voliucijai. Mes matome Kap
sukų, važinėjantį po Ameriką 
ir organizuojantį lietuvių var
du protestus prieš karę, prieš 
valgio pabrangimą. Gi kada 
Philadelphijoj, New Yorke, 
Bostone cukraus fabrikų dar
bininkai ėmė reikalauti savo 
sąlygų pagerinimo, mes ma
tome Kapsuką, su jo draugais 
vadovaujantį ir šiam judėji
mui. Kapsukas pasirenka triu
kšmingiausią, labiausiai re- 
voliucnonišką — pramoniečių 
uniją (I. W. W.), tą pačią u- 
niją, su kuria dar nesenai pa
ti “Kova.” ir kiti socijalistų 
laikraščiai kovojo — ir su ta 
unija eina ranka rankoj Kas, 
rodos, būtų galėjęs suvienyti 
socijalistų politikierius su ne
pripažįstančiais jokių ^derybų 
ir jokio politiško veikimo, tie
sioginiais anarchistais ir bom- 
bistais? Kapsukas atrado pa
pėdę. Tai bendra revoliucijos 
dvasia. Ir vieniems ir kitiems 
pakvipo kraujas, bombų gazai 
ir apsvaigę šaukia ir ruošia 
minias į busimąjį visuotinąjį 
darbininkų streiką.

Ar tie Cimmervaldiečiai, 
kaip mūsų Kapsukas, žino ką 
jie daro ir kur jie veda nelai
mingų darbininkų minias ? 
Ar kraujo, keršto, naikini
mo mokslas padarytų darbi
ninkus laimingais 1 Viena, 
jų paklausius^ reikėtų pamur- 
dyti pasaulis dar gilesniuose 
kraujo upeliuose, kaip tie, 
kuriuos ši baisioji karė paga
mino.
laimėjo, 
kintas. 
kapitalistų ir senųjų valdžių 
likučiai, kurių dar nesuspėjo 
išskersti, slapstosi kur girio
se; pridėsime dar, kad ir 
bažnyčios arba išgriautos,' ar
ba į linksmybės namus paver
stos, kunigai iškarstyti. Atė
jo rojaus gadynė. Bet kas 
ir kokiomis 'pajėgomis tą 
rojų vykins. Žinoma, tam
sioms darbininkėlių minioms, 
tuojaus atsiras ir pasisiįlys 
daugybė vadų — gal tų pačių, 
kurie juos į skerdynes vedė. 
Bet kaip jie ves ir ‘ 
tus, kad 
nemoka.

Bet, daleiskime, jie 
Kapitalizmas panai- 

. Jų turtai atimti,

karė nepaprastai padidinsian
ti skaičių biednų, bedalių žmo
nių, kurde kaip tik ir tiksią

gus

1) Karių ir mes nenorime ir 
kaipo piliečiai Suv. Valstijų 
reikalavome; kad valdžia bū
tinai pasistengtų jos išvengti 
Tečiaus jeigu karė* iškils — 
mes neraginsime mūsų brolių 
būti Amerikos išdavikais; mes 
nesakysime, kad “būti išdavi
ku yra augščiausia garbė,” 
kaip tai sako Amerikos soci
jalistų dievaitis Debsas (“Ko
vos” 11 No.); mes nekūrsty- 
sime darbininkų prie visuoti
no streiko, bet raginsime bū
ti Amerikai lojališkais. Jei 
Amerika kariaus, ji kariaus 
ne vien už reikalus saujalės 
savo kapitalistų, bet ir už vi
sos tautos reikalus, už savo 
laisvę, už savo idealus. Lai 
socijalistai revoliucijonieriai 
rašosi į* niekšų eiles, mes į jų 
tarpą neisime. -

X

2) Prieš maisto pabrangimą 
turime kuogriežčiausiai protes
tuoti ir reikalauti energiško 
veikimo iš pusės valdžios, kad 
suvaldyti spekuliantų apeti
tus, labiau rūpinties ir pri
žiūrėti, kad būtų geriau tvar
komas maisto aprūpinimas ša
lies gyventojų.

3) Rimtas unijas rėmėme ir 
remsime ir raginsime darbinin
kus į jas spiesties. Tikroji 
Amerikos darbininkų pajėga y- 
ra tai Amerikos Darbo Fede
racija, vienijanti suviršum 2 
milijonu darbininkų. Tds Fe
deracijos prezidentas' Samuel
is Gompersas tai proto ir dva
sios milžinas, darbininkų rei
kalams visiškai atsidavęs; jam 
mūsų nykštukai Socijalistai 
nei iki juostos neįstengs pri
augti.

Streikus ne tik pripažįsta
me, bet ir raginame darbi
ninkus griebties jų, kada ki
tos priemonės bus jau išbandy
tos; tik vesti streikus reikia 
rimtai ir taktingai. Streikuo
jančius brolius darbininkus 
mokame užjausti ir paremti ge
riau, negu socijalistai. L. D. 
S. turi Streikininkų fondą, 
kurs šelpė ir šelps streikuojan
čius L. D. S. narius. Socija
listai apie panašius fondus; 
dar ir svajoti nepradeda. ”

Kad streikus laimėta rei
kia prigulėti į geras unijas.

Netikusios unijos yra tos, 
kurios turi savo pirmuoju tik
slu ne-darbininkų reikalų pa
gerinimą, bet kapitalistams 
šunybių darymą. Streikui išti
kus tokios unijos žaidžia dar
bininkų ašaromis ir vargais. 
Tokiose unijose dažniausiai 
vadovauja ne rimti naudingi 
darbininkų veikėjai, bet įvai
rūs trukšmadariai, anarchistai. 
Prie tokių unijų priklauso I. 
W. W.

4) Jeigu Philadelphijoj per 
neapsižiūrėjimą rimtesnių dar
bininkų pasisekė aiodblistams 
su Kapsuku inpiršti darbinin
kams kad ir netikusią uniją — 

tai unijai 
laimėti.

bereikia aiškesnio išrodymo, 
kad Tu, Kapsukai, — niekai.

Taip dalykai susidėjo, kad 
Kapsuką išgelbėt iš bėdos ga
lėjo tik diplomas, gautas iš 
katalikų kunigo. “Darbinin
ko” redakcija, turėdama sa
vo redaktorių tarpe kunigą, 
kreipėsi į jį užklausdama, ar 
negalėtų jisai V. Kapsukui 
prašomojo diplomo išduoti. 
Galop visų bendrame pasitari
me nutarta V. Kapsukui diplo
mą suteikti ir pripažinti, ir 
paskelbti visam pasauliui, jog 
V. Kapsukas yra toks pat lie
tuviškas cicilikas, kaip ir visi 
kiti.

Tą vardą jisai užsipelnė sa
vo paskutiniaisiais šmeižtais 
prieš katalikų kunigus (Phila- 
delphijos ir So. Bostono) ir 
katalikų laikraštį “Darbinin
ką.” 10-ame “Kovos” nu
meryje V. Kapsukas parašė, 
jog 1) “Šv. Juozapo organas... 
smerkia darbininkus, kad jie 
i streiką išėjo,” kad 2) “Dar
bininkas” “pasakoja apie ka
pitalistų gįerą širdį.” Išlauž- 
damas tuos dalykus iš savo 
piršto, Kapsukas pasielgė tik
rai cicilikiškai ir tuo sau dip
lomą pilnai užsitarnavo.

Indomu, kad tą Kapsuko 
diplomo laimėjimą žymiai pa
greitino tūlas menkas cicilikė- 
lis iš Montello, Mass. 10-ame 
“Kovos” numeryje A. Liutkus 
rašo apie tai, kaip reikia pa
gerinti “Kovą.” Reikalauja 
didesnių raidžių, mažiau rim
tų straipsnių, baugiau sensa
cijų,” pagaliaus užbaigia strai
psnį štai kokiu rimtu patari
mu:

5* ►
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“Kova” turėtų tvirčiau at
remti klerikalų užmetimus ir 
uoliau kritikuoti bažnytinius 

"prietarus, nes tai laisvama
niams tinka, o kaip sykis 
“Kova” to neseka, todėl ir 
kunigai “Kovos” taip negar
sina iš sakyklų, kaip kitus 
socijalistus laikraščius. Gal 
draugai manytų užmesti, kad 
“Kovai” kaipo Sąjungos or
ganui, nepritiktų sekti “či
gonišką” taktiką, bet būti 
rimtam? Bet kol kas didelio 
rimtumo ir-gi negalime laiky- 

Ais'lnoKnt: jąč -išplatinti: 
esu girdėjęs iš kai-kurių in
teligentų, kad rimtas laikraš
tis tarpe lietuvių kol kas da 
ne pageidaujamas. Ar šiaip, 
ar taip, bet kad galėtų įgyti 
“Kova” pirmenybę, turime 
taikinti ją prie žmonių ūpo.” 

A. Liutkus neinteligentas, 
bet jisai turi gerai išlavintą 
ciclikišką instinktą. Jisai ži
no, kuo mūsų socijalistų spau
da yra stipri ir kas jai užtikri
na pasisekimą. ' V. Kapsukas 
ant tiek inteligentiškas, kad 
mokėjo ' apvertinti Liutkaus 
patarimus, kuriuos ir pradėjo 
pildyti jau tame pačiame nu
meryje.

Tad ir diplomą pilnai užsi- 
tarnavo.

pažiūras į rolę tikėjimo ir Ba
žnyčios būsimoje laisvoje Lie
tuvoje — sąvo prižadą visai 
menkai teišpildė. Vietoj aiš
kiai pasisakyti, ką jie tame 
dalyke mano, jie ėmė prikai
šioti katalikams nebūtus su
manymus. ‘ ‘ Lietuva ’ ’ sura
do reikalingu priminti inkvizi- 
cijas, Šv. Baltramiejaus nak
tis, husitų kares ir kitus da
lykus, ir užsisėdo vėl ant sa
vo mylimo arkliuko — kleri
kalizmo. “Vien. Liet.,” pasi
klausiusi Dr. Šliupo prakalbos 
Brooklyne, įnirtusiai ėmė iš
rodinėti,’ kad katalikų kunigai 
negali būti demokratais; to
liau ji piktai prasimanydama 
tvirtina, kad mes Lietuvoje 
nepripažįsime sąžinės laisvės 
ir tą tvirtinimą pastačiusi — 
paskui prakaituodama kovoja 
prieš tas neva mūsų intencijas. 
Gi savo pažiūrų svarbiausiuose 
klausimuose taip ir vėl nepa
sako. Arba jų neturi, arba 
jas kaž kodėl slepia.

Tai-gi laisvamaniai, 
džiuginę mus savo prižadais — 
dar sykį mus užvylė.

Ateinančiame ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
numeryje mes išspausdįsime 
Uosio straipsnį “Mes ir laisva
maniai,” kuriame plačiau vi
sas dalykas yra nušviečiamas.

nu-

“Pažanga99

Po mūšų kolonijas pasklido 
antras (nuo ‘pradžios leidimo 
jau 18-as) mėnesinio žurnalo 
“Pažangos” numeris. Dar šį 
mėnesį žadama išleisti trečias. 
Išeina dabar knygos formate, 
bet užtat daugiau puslapių. 
Pirmiau buvo 48, dabar 64. 
Kaina atpiginta. Išpradžių 
metams kaštavo $3.00, atskiri 
numeriai 25c.; dabar metams 
tik $2.00, pavieniai numeriai 
20c.

“Pažanga” visuomet buvo 
rimtu, turiningu mėnraščiu. 
Bet paskutinieji numeriai v- 
pač rodo ‘ ‘ Pažangos ’ ’ tobulini- 
mąsi. Matome ten dalyvau
jant žymiausius mūsų literatiš
kus tAIentus, kaip tai Joną 
Kmitą, Skruzdę ir kitus. Su
randame ten straipsnių^ giliai 
aiškinančių svarbiausius gyve
nimo ir ’ visuomenės klausimus 
(Pav. paskutiniame numeryje: 
Bažnyčia ir valstija, Augščiau- 
šioji Priežastis, Kas yra gy
vybė arba ar žmogus turi dū
šią, Benediktas XV ir dabar
tinė karė ir k.)

“Pažanga” yra aktualė; se
ka mūsų gyvenimą, pastebi 
kiekvieną svarbesnį jo apsi
reiškimą ir jį nušviečia krik
ščioniško mokslo šviesa. La
bai gabiai, nuosekliai yra ve
dami “Visuomenės ‘dirvos ir 
politikos skyrius” ir “Laikra- 
štijos apžvalga.” “Pažanga” 
tai rimtas dvasios maistas mū
sų inteligentams ir šiaip jau 
labiau prasilavinusiems skai
tytojams. Vien reikia kad ji 
kuolabiausiai paplistų mūsų iš
eivijoje. Mūsų katalikiškoji 
visuomenė turi jau didelį skai
čių tokių žmonių, kurių nebe- 
patenkina vien dažniau einan
tieji laikraščiai. Šie negali 
svarbių klausimų gvildenti iš- 

Dažniausia yra pri-

pažangos” redakcijos ir 
administracijos adresas: “Pa
žanga” 614 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City, Pa.

Trupiniai.
“Naujienų” 61-ame nume

ryje skaitome:
“Roseland, DI. Kovo 11 d. 

laike mėnesinio S. L. A. kp. 
susirinkimo didžiuma balsų ta
po nutarta surengti M. X. Moc
kui prakalbas ir pakviesti kle
rikalus su diskusijom.

Nuo Mockaus sutikimas jau 
gautas. ’ ’

Ar nepradės darytis laisva
manių susivienijime ankštu ti
kintiems žmonėms?

♦

* *
“Amerikos Lietuvis” jau 

turėtų liautis vadintis bepar- 
tvvišku. Tegu pasivadina tarp- 
tautišku, tai bent vieną fak
tą prirodymui turės: mokina 
savo skaitytojus ‘ ‘ Esperanto, ’ ’ 
tarptautinės kalbos.

*

* ♦

Dr. Šliupas, būk susijudi
nęs Brooklyne sakęs, kad ka
talikų veikėjai esą falsifikuo
ti patri jotai. Delko? U-gi 
dėlto, kad minėti veikėjai 
stovi už proporcijonalumą tau
tos atstovybėje.

• *
Jei įsteigiamajame Centra- 

linio K-to suvažiavime ^Vil
kes Bariuose katalikų atsto
vai taip būtų statęsis, kaip 
tautininkai - laisvamaniai, tai 
Lietuvių Dienos nebūtų įvykę 
ir Lietuvai ne $200.000 su vir
šum būtų surinkta, bet gal nei 
cento. Tai knrie yra falsifi
kuoti patrijotai ir kurie savo 
partiją stato augščiau tautos 
reikalų?

• •
“Lietuvoje” Yčo audijencijos 

pas popiežių aprašymas tilpo 
kaip tik po to, kada popie
žius išklausė lietuvių prašymo 
paskirti jiems dieną. Tik in
domu, kodėl tas aprašymas 
(p. Yčo memuarai) nutraukti 
interesingiausioj vietoj, kur 
p. Yčas turėjo jau kalbėti su 
Šv. Tėvu apie tos dienos rei
kalus. Ką jie tame dalyke 
kalbėjo — taip niekas ir neži
no. O juk “Lietuvai” beabe- 
jonės rūpėjo parodyti, kad 
tos dienos išgavimas, tai p. 
Yčo nuopelnas. Na, jei jau 
“Lietuva” tą slepia, tai mes 
galėsime manyti, kad tą die
ną išprašė ne p. Yčas, bet kun. 
Bartuška, kun. Bučys, ir y- 
pač kun. Olšauskas.

Eina gandas, kad p. Yčas 
Vatikane ne kaž-kokį įspūdį 
padaręs.

• . •
Didis išradimas.

Mūsų liberalai išrado naują 
tautišką dievą. (Jį ir rašo iš 
mažos raidės). Šliupo ir Šal
čiaus kalbos Brooklyne vasario 
28 taip sujudino p. J. O. Sir
vydą, kad jis ėmė ir užreiškė 
šit ką: .. . /*'

Sį didelį susirinkimą suren
gė Am. Liet. Taut. Sandaros_________
1 kp. dėl naudos lietuvių die- Sutrikęs Striuki*. Tamsta® 
vo. (“Ateftia” No. 11) 

kiti susirinkimai ir

ja žmonelių mulkinimui.
“Ateities No. H akaiteme 

naują projektą, būk tai ‘*A- 
teitis” virtusi visuomenes lai
kraščiu. Būk p Pratapas su 
draugais perleidžiąs “Ąteiitį” 
susiorganizavusių draugą ir 
skaitytojų draugijai...

Ar p. Pratapas ir Co. atsi
lygino su “Ateities” šėrinin- 
kais, apie tai dar nebuvo nie
ko girdėt. Tai iš to galima 
padaryt išvedimą tokį: Arba 
Pratapas su Ca pabūgo, kad 
šėrininkai juos nepritvertų už 
skiauterės ir nori naują šposą 
iškirst šėrininkams, arba jau 
taip silpnai biznis stovi, kad 
reikia net ieškot daugiau mul
kių, kurie pridėtų savo pini
gus į tą biznį, o bizniui visiš
kai žlugus turėt bent tą nusi
raminimą, kad ne aš viens bu
vau kvailys — buvo ir dau
giau tokių žioplių kurie netu
rėdami kur dėt pinigų, su
kimšo juos į kiaurą “Ateities” 
maišą.

“Ateitis” rašo:
“Ateities draugijos arti

miausias tikslas kaip galint 
greičiau išleist “Ateitį” du ar 
tris kartus per savaitę, išlei- 
dinėt knygas ir mėnesinį laik
raštį. . .

“Tarvbon išrinkti A. Rim
ka, C. Pratapas, K. Jurge- 
liūnas ir kiti...

“Valdyba susideda iš A. 
Rimkos, B. Pratapo... ”

Šiaip versk rankovę ir taip 
ją versk: Rimka administra
torius, jis redaktorius, jis pir
mininkas, jis direktorius, jis 
prezidentas, jis biznio vedėjas 
etc., etc., daugiau titulų, negu 
Rusijos caras, kad turėjo. '

O jūs, mulkiai kimŠkit pi
nigus, kaip į kiaurą maišą ir 
jums už juos “po smert ru
giais atpjaus.”

Jeigu tasai vyrelis dar įs
tengtų “Ateitį” taip pafiksyt, 
kaip “Laisvąją Mintį,” “Pa- 
žvalgą” ir “Jaunąją Lietuvą” 
pafiksino, tai nieko daugiau 
neliktų kaip tik bulvinį meda
lį prisegt prie jo krutinės, o 
visiems dėjusiems į tą biznį 
pinigus parodyt amerikonišką 
špygą vietoje atlyginimo ir 
ačiū. Dacol.

... 

ttDAKCUM ATSAKYMAI.
V. K. Mokiniui, Chicago, 

III. — Apie'tąTat dalyką jau 
buvo rašyta. Tai Tamstos 
žinutės nesunaudosime šiuo 
kartu.

P. Luomanui, N. B. Barta- 
šienai, V. Sirvydui, Valparai- 
so, Ind. — Mūsų išleastuvė, 
regis Tamstų neužmiršta? siun
tinėja savo leidnius. O Tam
stų atsišaukimife nesvarbus vi
suomenei, tai nedėsime. Kreip
kitės tiesiog į kiekvieną išlei- 
stuvę, tai jūsų balsas bus grei
čiau išklausytas.

T. P. 18 skyr. rašt., Brook
lyn, N. Y. — Apie pramogą 
Lietuvių Dienoje jau buvo ra
šyta “Darbininke.” Todėl ir 
apie tą dalyką iš toa kores
pondencijos praleidžiame.

V-sui, Newark, N. J. — A- 
pie Tautos Šventės pasekmes 
gavome anksčiau žinutę ir ją 
sunaudojame. Tai Tamstos 
korespondencijos tik antrą dalį 
tededame.

šmotelius ihdėsim truputį vė-
i -

IŠ.ii M»I
*c'.' “-ZĮjk?L •■"•*■ .
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LITUANIA GERAI 
TARNAUJA.

Juozas Karalius
St. Charles Seminary 

Overbrook, Pa.

Naudokitės Proga!
18 PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Dienų 4 kovo bu

vo susirinkimas L. B. Dr-stės ir 
134 kp. S. L. R. K. A. Visi 
nariai sutiko padaryti rinklia
vą. Po $1.00 aukavo šios ypa
tos: K. Pauderis, A. Andrai- 
tis, O. Šilaikiutė, L. Lelienė, 
P. Tikaiža, A. Juoząvičiutė, U. 
Blažyriskienė. Smulkiais surin
kta $10.25, nuo vakaro kuris 
buvo per Naujus Metus pelnas 
$4.37. Viso labo $21.62, kurie 
jau pasiųsti į T. Fondą.

Raštininkas.

Brolis nerašo ar lietuviai 
tapo atskirti nuo kitų, ką de
legatams Vokietijos valdžia 
prižadėjo padaryti, bet spėju, 
kad taip, nes antrašas yra 
permainytas.

T. F. 43 skyrius surengė 
puikų vakarą paminėjimui Lie
tuvių Tautiškos Šventės, 4 d. 
kovo šv. Kazimiero dienos.

Čia įvyko apeigos kovo 11 
d. šv. Mykolo parapijos sve
tainėje. T, F. vietinis skyrius 
užkvietė Vyčių 5ytą kuopą su
rengimui programo. Pirmiau
sia atvaidinta vaizdelis “Kon
tribucija” karės-metu. Po to 
sekė eilės. Viskas pavyko 
gana puikiai, lošėjai savo už
duotis atliko atsakančiai. Kal
bėtoju buvo moksleivis, Pr. 
Juras.

Negalima užmiršti dar vie
ną dalyką nepaminėjus. Visi 
to vakaro veikėjai, matydami, 
kad bus išlaidų, tai patys su
metė kiek kas išgalėjo dėl pa
dengimo lėšų.

Tad už tokį darbą tai tik
rai toks jaunimas vertas pagy
rimo.

Antrašas:
An Fedf, 3226 

V. Karalius
Soltau Z 3008 Hannower, 

Deutscrland
(Kriegsgefangenen)

Pinigai siunčiami nelais- 
viams į Vokietiją per Šveica
rijos komitetą “Lithuania” : 
nueina.

Liepos mėnesyje 1916 m. p. 
P. Kaspara siuntė Vokietijos 
nelaisvėje esančiam švogeriui 
V. Karaliui pinigų per agen- ' 
tą. Jis šitų pinigų negavo. ■

Lapkričio mėnesyje aš, bro
lis Juozas, siunčiau pinigų 
per Šveicarijos komitetą. “Lit- ■ 
huanią” per rankas kun. Ste
ponavičiaus pagal nurodymo 
delegato Dr. Bielskio tilpusios , 
(1916, 100 “Darbininko” nu
meryje.) Šiuos pinigus gavo.

Štai laiškeliai (atvirutės) 
kas parodo ir mano gauti iš 
Vokietijos.

Atvirutė p. Kasparui, Maha 1 
noy City, Pa

Soldan, Hannovver, 
Sausio 20,1917. 

Brangus Svogeri!

Darbai pas mus eina pusė
tinai. Nekurios kompanijos 
atleido po kelis tūkstančius 
darbininkų. Amerikonų lai
kraščiuose tos pačios kompani
jos skelbia didelius reikalavi
mus darbininkų, bet darbinin
kų neima Nežinia, ką jos 
mano.

Kovo 3 d. išėjo ant streiko 
8 guzikaunės, reikalauja algų 
pakėlimo ir kitokių darbo sąly
gų pagerinimo. Tarp strei
kuojančių yra daug lietuvių.

Streiką berods veda Darbo 
Federacija Streikieriai tvir
tai laikosi.

Kompasijos bando dirbti su 
streiklaužiais. Kaip girdėti 
streiklaužių tarpe randasi ir 
lietuvių.

Darbai dabar gerai eina vi
sur, tai koks čia išrokąvimas 
eiti streiklaužiauti ten, kur ki
ti kovoja už geresnes darbo są
lygas? Tik šelmiai dabar ga
li skebauti. ;i. ..

Paskutiniu laiku čia viso
kie lietuvių amatninkai pradė
jo organizuoties po karei grįži
mui Lietuvon. Pagirtinas tai 
dalykas.

Mes, buvę Lietuvių Dienos 
Komiteto nariais ir rinkėjais 
mieste San Francisco, matyda
mi “Tėv.” paskelbta, kad p.
K. Norkus gaus pirmą dovaną 
už daugiausia surinktų aukų
L. D., ir žinodami kad jo pa
stanga gauti pirmą dovaną v- 
ra apgavi nga, todelei susirin
kime po No. 906 Silver Avė., 
10 d. kovo, senkanti rezoliuci
ja tapo priimta:

- .. • . t — -
Mūsų gerb. klebonas J. J. 

Kaulakis ir taip-gi kun. Ig. 
Zimblis, daug prisidėjo prie 
apvaikščiojimo Lietuvių die
nos, šv. Kazimiero d. Buvo su
rengtos net dvejos prakalbos. 
Subatoj buvo North sidėj pra
kalbos ir šv. Kazimiero para
pijos choras dainavo. Kalbė
jo tą vakarą kun. J. Jonaitis 
iš Omaha Nebraska, kurio kal
ba susirinkusiems labai pati
ko. Tik labai apgailėtina, 
kad visai mažai žmonių tesusi
rinko iš priežasties blogo oro. 
Aukavo sekančios ypatos: Ur
šulė Stravinckiutė $5.00, J. Li- 
kašius $2.00. Po $1.00: A. 
Sutkaitė, K. Tigras, M. Že
maitis, J. Jakimavičius, J. 
Walcenckas, O. Letukaitė, M. 
Ambrazas. J. Imbras 85c. H. 
Lekuševičiutė ir F. Krikštonas 
po 50c. ir smulkių aukų surink
ta $13.49. Išviso surinkta 
$29.34.

Prakalbos South Sidėj.

Vietinis klebonas, J. J. Kau
lakis iš sakyklos labai plačiai 
pataiškino apie šv. Kazimierą 
ir jojo gyvenimą ir taip-gi a- 
pe lietuvių tautišką šventę.

Salėje kalbėjo klebonas J. J. 
Kaulakis kuris trumpai ir la
bai prakilniai pakalbėjo apie 
šv. Kazimierą karalaitį. Ant
ras kalbėjo svečias kun. Jurg. 
Jonaitis. Jis labai sumaniai 
paaiškino visą lietuvių padėji
mą kaip lietuviai šitoj laisvės 
šalyj gyvena ir kokių žmonių 
matęs važinėdamas po Ameri
ką.

Aukavo sekančios ypatos: 
W. Rimgaila $2.00, Vi. Kalma- 
šauekas $2.00. Po $1.: kun. Ig. 
Zimblis, A. Klišaitė, A. Saka
lauskas, K. Mačiūnas ir J. Im- 
brasas. Klebonas J. J. Kau
lakis aukavo $5.00. Buvo ir 
smulkesnių aukų.

Kolekta bažnyčioj. Z. Juška 
$4.00. Po $2.00: J. Šefeltaitė, 
A. Masilioniukė, A. Beniušis, 
J. Rukša. Po 1.00$ W. Ma- 
jauckas, J. Rutkauskas, 0. 
Guokiutė, S. R., K. Senulis, S. 
Žvigaitis, J. Adomaitis, O. 
Unguraitė, S. šiuša, E. Šimkiu- 
kaitė, O. Palioniene? E. Jo- 
deikienė, J. Kasparininkė, E. 
Bridikienė, W. Norvaišiukė, E. 
Norbutienė, D. Baublaitė, A. 
Cižauskiutė, F. Nemanius, W. 
Maželskis, K. Krainskas, A. 
Kazlauekis, K. Zalbaitė, A. 
Pranckunienė, S. Lušienė, J. 
Poškiene, A. Jankauskas ir J. 
Bukauskas.

Išviso tą dieną įplaukė $101 .- 
89.

Tegul bus garbė tiems, ku
rie pasidarbavo tam tikslui. 
Kaip tai: kun. Ig. Zimbliui, kT. 
J. J. Kaulakiųi ir J. Grigaičiui. 
Taip-gi kalbėtojui kun. Jurg. 
Jonaičiui ir tiems visiems, 
kurie aukavo dėl karės nuken
tėjusių.

C. BROOKLYN, N. Y.
Kovų 10 ir 11 dd. šv. Jur

gio parapijinėje svetainėje bu
vo rodomi krutami paveikslai.

Publikos nedaug tebuvo. 
Žmonės turi laiko ir pinigų 
kaziruoti, gerti, o neturi 
nei laiko, nei pinigų dailes- 
nioms pramogoms.

Angelėlis.

GRAND RAPIDS, MICH.

Uoliau darbuojasi.
L .Vyčių 43 kuopa uoliai 

darbuojasi visais atžvilgiais. 
Veik nėra nedėldienio, kad 
jaunimo kas nebūtų surengta 
— tai prakalbos, tai vaidini
mai, tai kitokios pramogos. 
Vyčiai yra sumanę vakarinę 
mokyklą. Jie yra daugiausia 
pasidarbavę Lietuvių Dieno
je. Nors jie taip veiklūs, bet 
atsirado šmeižėjas, kurs ne
būtybių rašo laisvamaniškame 
laikraštyje. Štai Virbalis “Lie
tuvoje” privėlė melagysčių a- 
pie Vyčius. Būk jie netik pa
tys neveikia, bet ir kitiems 
veikti neleidžia, būk aukas 
renką, o jas patys sunaudoją. 
Kur tik sąžinė tokių špiclių. 
Kad tyčia meluoja, tai matyti 
iš šito fakto. Vyčiai buvo 
surengę vakarą ir kuopos pir
mininkas pagarsino, kad pu
sė eis nukentėjusiems dėl ka
rės, ir pusė vakarinės mokyk
los įsteigimui, o anas kores
pondentas rašoį kad antra pu
sė skiriama buvo knygynui.

Vasitis.

NEWARK, N. J.
Pas mus, tiesa naujienos 

senos, bet naujenybių joms 
netrūksta, kad ir ve: gyvuo
ja čia pas mus gerai pašalpi- 
nė “Palangos, Juzės Draugys
tė” garsi tą “Palangos Juzė” 
tuo, kad'joję'ąmarkatija 
letas “ cičilikųčių ” ir tie sūka 
galvas keletą! rimtų vyrų, ku
rie noroms ne noroms bernau
ja “ cicilikučiams, ” praleisda
mi visus jų užsimanvmus pri
siimdami jų nutarimus, apsi
kraudami visokiais pašaliniais 
mokesčiais “koromis” vadina
mais, kuriais didinama “cici
likų” kasas visokiuose jų “są
ryšiuose,” “sąjungose” “kuo
pose” ir kitokiuose jų ‘bren- 
čiuose. ” “ Cicilikučiai ’ ’ net į
savo balius varinėja “Palan
gos Juzės” vyrus, ant visų 
uždėdami “koras,” yt’ bota
gą, jei katras nepaklausytų ir 
su “cicilikais” pasistumdyti į 
balius nenueitu.

Tai-gi šios “Palangos Ju
zės” konstitucijoje tarp ko ki
to pasakyta, kad toji “Drau
gystė niekados negali būti pa
vesta po globa kokios nors tu 
kėjimiškos valdžios!” Remda
miesi tais žodžiais kaikurie 
“ cicilikučiai ” pradeda tikrin
ti, kad į tos draugijos valdy
bą ir į komitetus negali būti 
renkami tikintieji žmonės, kad 
iš jų kartais nesusidarytų 
draugijai “tikėjimiškoji val
džia,” kuri imtų tvarkyti in- 
sigalėjusius dr-joje “eiciliku- 
čius.” Mūsų “cicilikai” ir 
“Palangos Juzėje daug kalba 
prieš viešpačius ir valdonus, 
prieš visokius jų pančius ir ne
valias, o patįs vienog veržia
si prie to, kad būti viešpa
čiais, kad visus valdyti ir sa
vo pančiais visus pahčiuoti. Tą 
savo veržimosi į draugijos ko
mitetus jie nor pateisinti pa
čios konstitucijos reikalavi
mais. Tikinčiųjų katalikų kon
stitucija neįsileidžia. Į komi
tetus gird’ reikia dėti šviesius 
“cicilkus” ir jų pastumdėlius. 
“Cicilikams” svarbu būti“Pa- 
langos Juzės” komitetais. Mat 
“Palangos Juzės“ tikslas-yri 
savo draugus “sergėti nuoyn 
šokių prispaudėjų, kurie r $- 
moralivuoja ihteų 
ir supažindinėti savo narius su 
“ politiškai-ekonomište moŠŲM 
1U.” Tai-gi'^dBHiliuŠMa;??!*^ 
darni komitetais ir šaųfciaeilfe] 

ir langos Juzės vardu į politikos

Kadangi mes žinome, kad 
p. K. Norkus, -su pagelba Miss. 
“X.,” surinko tiktai $15.54; ir

Kadangi prekybos įstaigos 
miesto San Francisco stambes
nes aukas prisiuntė komite- 
tan arba pakvietė narius to ko
miteto iškolektuoti paskirtas 
L. D. aukas; ir

Padėkavonė gerb. kun. 
J. Dobužinskui.

Kovo 9 d. š. m. L. D. S. 14 
kp. laikytame susirinkime, mū
sų gerb. klebonas- kun. J. Do- 
bužinskas padovanojo $50.00 
paskolą L. D. Sąjungai. Už 
tokį prijautimą darbininkų or
ganizacijai, 14 kp. išreiškia šir
dingą ačiū savo gerb. klebo
nui.

Supagarba,
L.D.S. 14-os kp Valdyba.

DOMAI GERB. VARGONI
NINKŲ.

Pagal įstatus A L. R. K. 
Varg'nininkų Sąjungos, meti
le duoklė turi būt mokama 
pradži metų Su šiuomi 
primenu gerb. vargoninin
kai: s, kad jau laikas atsiteis
ti Sąjungai.

Čekius ar money order rei
kia išrašyti kasininko vardu: 
A. Eadzeviyičius :r pasiųsti 
man dėl Įtraukimo knygom

Su pagarba
A. Sodeika, Centr Raš. 

1807 N. Main Avė.,
Scranton, Pa.

trfffu, ab .'Cįts

Kadangi mums yra aišku, 
kad p. K. Norkus, geisdamas 
gauti nuo gerb. Yčo ir Žilins
ko dovanas, neteisingai prane
šė A. L. C. K., būk jisai suko- 
lektavo $575.00; ir

Kadangi p. K. Norkus, iš
duodamas raportą žemino ypa- 
tas, kurios davė medžiagišką 
pagelbą surengimui dalykų tai 
dienai, ir vieton pesadarbari? 
mo labui LjDi statė savo “aš;” 
todelei7 '•>- . ,-z.
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Paieškau merginos mokančios 

trijų kalbų: angliškai, lietuviškai 
ir lenkiškai dirbti krautuvėje 
(grosernėje)

Aš J. J. Jasiukaitis paeinu iš 
Kauno gub., Raudondvario para
pijos, Užlaidžio sodžiaus. Km 
mane pažįsta — atsišaukit šiuo 
antrašu:

J. J. Jasiukaitis,
27 Cottage Št, West Lynu, Mass.

sės $300 reikia atiduoti. Kaip 
pradėję^ “Ateitį” pardavinėti 
tai su visu reikalu labai slėpė- 
et Iro'rfA lrtoct ion no?

X

Rausi joj tvarka greitai 
sta. Gyvenimas grįžta į L 
vėžes. 'j Retirogradę žandarmų 
vietas užėmė naujos valdžios 
milicijąa|aL . Atsidarė minis
terijos Įlankai, /dirbtuvės. Pra
nešinu iš .visų kraštų ateina 
šimtais, pripažyštant naują 
valdžią. 7

Partijos Rusijoj atidėjo sa
vo įvairumus ir išvien atlikinė
ja dienos reikalus. Viskas 
atidėto iki bus sušauktas Kon- 
stitueijo palis kongresas, kuris 
nutars kokia „valdžios formą 
Rusijoj turės btūi. , ..

Tuo tarpu reikalus, veda 
Pildomasis Dūmos komitetas iš 
12 žmonių. Taip tęsis per 3 
mėnesius, kol bus sušauktas 
kongresas.

Ir didikai pritaria naujai 
valdžiai.
turėjo susirinkimų ir atsiuntė 
pripažinmus naujai valdžiau

ĮJet areštavimai tų visų, ku
rie priešinasi naujai valdžiai 
eirfa visur.

uių ir agrariškus prasikal
timus. ,

' 2. Laisvė žodžio ir spaudos; 
laisvė otrgąnizavimųsi, unijų, 
streikų, daleidžiant tas lais
ves ir kariniams viršininkams 
ribose, , leistinose karinėmis 
taisyklėmis.

3- Panaikinimas visokių 30- 
/ oijalių, tikybinių ir tautiškų

varžymų.
'; 4. Sušaukimas be atidėlioji
mo, konstitucijonalio suvažia
vimo, sušaukto visuotinu bal
savimu, įsteigimui naujo reži
mo. .. ’

5. Pekeitimas policijos tau
tine milicija, išrenkant virši
ninkus atsakančius už darbus 
valdžiai.

6. Vaistiniai rinkimai visuo
tinu balsavimu.

Provincijose jie jau L - 7- Palikimas Petrograde ka- 
inuomenes, kuri dalyvavo re- 
1 voliucijoj.

8. Suteikimas kareiviams so
cialių teisių , užlaikant kari
nę discipliną.

Laikinoji valdžia neturi jo
kio noro pasinaudoti karės ap
linkybėmis, idant atidėti mi
nėtas reformas.”

si. Kuomet kartą kas ten pa 
stebėjo? kad 
fi apie?*Ateities'^ _
tai Rimka karštai užprotesta
vo pasakė,' pirm jam tegul 
sugrąžina 400 dolerių skolos, o 
tuomet jau kalba apie parda
vimą. Nesulaukę pagalios ir 
sutarties padarytos su Š. L. R. 
K. A. atstovais kas link “A- 
teities” pardavimo. Pardavė 
ją ankščiau pažymėto laiko 
Pratapui, nelaukdami galuti
no žodžio nuo Katalikų Susi
vienijimo atstovų. O prie 
pardavimo aktų surengimo net 
nepriledę^ “boardirek  torių,” 
kurie tik paskiaus sužinoję, 
kad jie nebėra jokiais viršinin- 
kais, o “Ateitis” jau pasili
ko Pratapo nuosavybe. Da
bar šėrininkai aimanuoja, kad 
jeigu “Ateities” ponai būtų 
daugiau sąžinės turėję, gal ir 
jiems būtų sugrąžinę pinigus.

REIKALAS PAVESTA 
ADVOKATUI?

“PAMALDŲ VADOVSLY- 
£ JE” rasi Maldas, Giesmes, 

Stacijas, Graudus Verksmus, 
Apaštalystės Pamaldas, Rą
žančių, Tretininkų Įstatai ir 
tt., viską, kas mūsų Bažnyčio
se, viešose pamaldose, yra 
vartojama. Prie to visko kny
gutė labai paranki, nors turi 
207 pusi., ir labai pigi, nes 

“Pamaldų Vadovėlis”-kainuo- 
ja; —

Skūros apdarais, auksi
niais kraštais,................. 60e.

Audeklo apdarais, auk
siniais kraštais,     .........40c.

Visi kurie pirmiaus klausė
te, malonėkite ateiti ir pasi
pirkti.

“Darb? 'Administracija.

~ Už vieaą sykį 50a.
į<’ .• . .-ri .

*’ <fa
tris
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” 75c.
” $1.00
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CARO MANIFESTAS.
Štai caro manifestas, ku

riuo jis atsisakė nuo sosto:
“Visiems mūsų ištikimiems 

pavaldiniams:
Bekovojant mums prieš iš

laukinį priešininką, kuris per 
tris metus stengėsi mus pever- 
gti, teikėsi Dievas atsiųsti 
dar skaudesnį smūgį.

Vidurinės neramybės grū
mojo dar pabloginti karės ve
dimą ir Rusijos likimą.”

Toliau caras nurodo, kad 
karę reikią tęsti iki pergalės 
ir kad jau netoli tas laikas, 
kuomet priešininkas žus 
tremtas.

Toliau caras apreiškė: 
“Šiose nulemenčiose 

nose, mes matome, kad
kalinga didelė žmonių vienybė 
ir organizacija visų spėkų dėl 
įgijimo geritos pergalės.
... .Todėl sutartyje su Impera- 

toriSka.Durna, mes pripažįsta- 
me^kaįl dėl šalies labo atsi
sakytume, vainiko ir atsižadė
tume augščiausios valdžios. ' 

Nenorėdami skirtis nuo sa
vo mylimo sūnaus, mes pave- 
dathe įpėdininkystę mūsų bro
liai D. K; Michailui, laimin
dami dėl ateities sostą, idant 
jis galėtų 
sutartyje 
veiis?’

Paskui
Rusijos gyventojus, kad jie 
klausytų naujo caro ir vesti 
Rusiją į gerbūvį ir šlovę.

Ateisakymo nuo sosto do
kumentas baigiasi žodžiais:

‘ ‘ Tepadeda, Dievas Rusi
jai!”

Štas caro atsišaukimas nuo 
vainiko ir sosto išsiuntinėtas 
po visą Rusiją ir visur išlpi- 
nėtas, kad vis žmonės žino
tų.

su-

die- 
rei-

ŠV. SINODO SUSIRIN
KIMAS.

Po revoliucijos augšiausio- 
ji dvasiška įstaiga Rusijoj šv. 
sinodas jau turėjo posėdį Pir
mininkavo Kievo mitropolitas. 
Naujas prokuratorius — gen. 
šv. sinodo M. Lvoff pasakė, jog 
pravoslavijai atėjo nauja gady
nė. Ir iš salės buvo prašalin
tas caro sostas. Tai buvo žen
klas, kad caro kišimosi į pra
voslavų bažnyčios reikalus pa
sibaigė-

Mitropolitas pasakė, jog 
pravoslavija įžengia dabar į 
naują gadynę.

Nuskriausti šėrininkai, kai- 
kurie jų net paskutinius savo 
taupymus sudėję “Ateities” 
biznjn, nesurasdami kito bū
do išreikalauti savo indėlių, 
“Ateities” Bendrovę mano 
traukti teisman. Jau, rodosi, 
visų dalykų ir pavedė advoka
tams. Jei nenori “Ateitis,” 
— sako, — geruoju pinigų su
grąžinti, tegul teisme už savo 
Veikimą pasiteisina.

Reporterio giminietis.

SEKASI ŽVEJOTI.
Bostonan sugrįžo du žvejų 

garlaiviu. Sekėsi žuvauti,nes 
parvežė 500.000 svarų žuvies.

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos nauja knyga 216 pusi.

Jėzus Kristus.
Šven&ausiame Sakramente y- 
ra tikinčiųjų pavyzdžiu ir Mo
kytoju. Apmąstymai tikin
tiems parašyti pagal Jo Malo
nybės vyskupo Dr. J. Pelčaro. 
Vertė kun. P. Meškauskas.

Kiekvienas lietuvis katalikas 
turėtų jų perskaityti, nes joje at
ras sau nemažai dvasiško maisto.

Kaina knygos 60c.

Galima gauti ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
knygyne.

Paieškau brolio Jono Lukoše
vičiaus Kauno gub., Pandėlio pa
rapijos ; jau 4-ti metai kaip gyve
na Suv. Valstijose. Pirmiaus bu
vo So. Bostone, po kiek laiko iš
važiavo į Pennsylvanijos valstijų 
ir dabar apie jį nieko nežinau. Jis 
pats ar kas kitas praneškite šiuo 
adresu:

A Lukoševičius, ,
300 4-th St., So. Boston, Mass. 

(214)

VARGONININKAS ieško vie
tos. Gerai išsilavinęs bažnytinė
je muzikoje ir atsakančiai mokąs 
vesti chorų turįs gerų balsų ieš
ko tuojaus vietos. Antrašas “Dar
bininko” Redakcijoje.

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

(210-217)

MOBILIZUOS SERBUS.
Kanados valdžia mobilizuos 

serbus ir gabęs juos per Salo
nikus ant Balkanų kariauti 
prieš teutonus kartu su savo 
tautiečiais. Pernai Kanadoj 
tokiu pat būdu buvo sumobi
lizuota 1500 černogorų. Iš jų 
500 buvo nuskandinta su trans
portu Italija, o kiti tebka- 
riauja.

SUMIŠIMAS.
So. Bostono lietuvių socija- 

listų tarpe nemažas sujudimas. 
Taip yra dėlto, kad drg. Mi- 
chelsonas pralaimėjo debatus 
Lowellyj. Tasai pralaimėtojas 
vpac susijudinęs. Jisai savo 
laikraštyje “Keleivyje” pasi
žadėjo aprašyti tuos debatus. 
Tai jis dabar naktimis nemie
ga ir galvoja, kaip iš pralai
mėjimo, laimėjimų, padaryti. 
Turbūt pasakys, kad atsitrau
kė iš strategiško atžvilgio.

RAČIŪNO NAUJI JUDANTI 
PAVEIKSLAI BUS 

RODOMI:

Utarninko vakare, kovo 20 d. 
Father Mattevr Hali, Inkerman, 
Pa.

Kristaus kančia bus rodoma u- 
tarninko ir seredos vakarais kovo 
27-tą ir 28-tą dd. Baczkowskio sa
lėje, Mahanoy City, Pa.

Paieškau saro draugo pažįsta
mo Povilo Ragaišio. Jis paeina 
iš Šimonių kaimo, Pasvalio par., 
Panevėžio par., Kauno gub. Šeši 
mėnesiai kaip Amerikoj. Pirmiaus 
gyveno Mass. valstijoje, o dabar 
nežinau kur. Turiu svarbų rei
kalų prie jo. Tegul tuoj atsišau
kia.

viešpatauti pilnoje 
su žmonių atsto-

caras atsišaukia Į

POLICIJANTAI SUAREŠ
TUOTI. "

•

Vidurinių reikalų senasis 
ministeris Protopov buvo suor
ganizavęs Petrograde daugy
bes, polici jautų kovai prieš re.-, 
voliuciją. Tai iš tų 4JD00 bų: 

suareštuoti arba . užmušta? 
s3kiti išlakstė.? v <

Vietines žinios

IEŠKO TEISYBES.
Vieton šėro — į sprandą.
“Ateities” šėrininkai negau

dami jokio atlyginimo už savo 
šėrus pradėjo nerimauti. Vie
ni iš jų bėga pas buvusį “A- 
teities’ 'Bendrovės pirmininką 
p. Jurgeliūną ir prašo jo, kad 
sugrąžintų jų sunkiai uždirb
tus grašius, bet vietoj Šerų 
gauna nuo pono pirmininko 
kumščiu į sprandą ir nieko ne
pešę turi eiti lauk. Kuomet 
šėrininkai Jakavonis su Over- 
ka apsilankė Jurgeliūno krau
tuvėje ir paprašė sugrąžinti 
jiems serus, Jurgeliūnas atsa
kęs, kad “Ateitis” parduota ir 
serų jie nebegali gauti. Over- 
ka Jurgeliūną pavadinęs sve
timo turto grobiku. Jurgeliu^ 
nas šokęs ant Overkos ir taip 
^haridai jį’trehkęš, kad ,'na-
^bagaejįęrifiinkas turėjo, ant 
grjndų parvirsti. Paskiaus- 
Jurgellfeias puolė prie telefo-

SUSIRINKIT.
Kovo 20 d. bažnytinėj salėj 

L. Vyčių 17 kp bus rengimo 
pikniko komisijos susirinki
mas.

Visi komisijos nariai mel
džiami atsilankyti.

' Rašt.

SKAITYK, SUSTOK, GALVOK! 
žėdnas žinot, jog “Draugo” 

prekė pakilo iki $4.50. Kurie 
prisiųsit man $4.50 gausit me
tams du laikraščiu: “Draugą” ir 
savaitraštį “Darbininkų.”

Siųsdami, pinigus užadresuoki- 
šitaip:

R. M. KALINAUSKAS, 
agentas,

20 Stiles Hali, 
Valparaiso, Ind.

ta

Taip gi paieškau savo sesers O- 
nos Tankečnkte, paeina iš Vaina- 
konių viensėdžio,' Vaškų par., 
Skrebutiškių valse., Panevėžio 
pav., Kauno rėd. Septyni mėtai 
kaip Amerikoje. Norėčiau su ja 
laiškais susirašyti. Turiu svarbų 
reikalą. Jeigu kas žino apie ją 
malonėkite pranešti, gausite 
tai $2.00 dovanų.

Atsiliepkit šiuo antrašu:
Petras Kreptavičius,

1459 Philips st. So. Bethlehem,Pa.

(213-215)

už

DR-JOS KURIOS “DARBI
NINKĄ” TURI PAĖMĘ 

UŽ ORGANĄ.

t

REAL ĖST ATE BIZNIS PAR
SIDUODA PIGIAI. Savininkas 
parodys visas slaptybes “biznio;” 
galima uždirbti gerus pinigus. 
Taip-gi pool “Roomis” parsiduo
da pigiai ir geroje vietoje. Kreip
kitės tuojaus.

R. VASILIAUSKAS,

138 D St., So. Boston, Mass.

Ieškau- brolių Aleksandro ir 
Praneiškaus Zabloekų. Pirmiau 
gyveno Baltimore, Md. Dabar 
nežinau kur yra. Jie patys ar 
kas žino atsiliepkit šiuo antrašu: 
Priamurskaja oblast Ckrr.Nikolsk, 
Ussurijaki glavni marterskoi uss. 
ž. g. vagoni cech. Petru U. Za- 
blockomu.

i
Pirk fermų didžiausioje Ame

rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380 
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas 
draugijas, parapijas ir lietuvį 
kunigų.

f

Kolonija randasi gražiausioje 
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Seottville, Miehigan. 
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams 
mokyklų.

Keliai žviriavoti, švarus van
duo, oras sveikas. Žemė: mo
lis su juodžemiu ir molis su smil
timi Tinka visokiems javams, 
daržovėms, pievoms ir ganykloms. 
Anglai matydami, kad lietuviai 
vis skaitlingiaus pradeda apsi
gyventi ėmė kraustytiee iš mūsų 
kolonijos, o mes tik ir laukiame, 
nes iš jų paėmėme kelius šimtus 
gerų farmų: mažų ir didelių su 
visais budinkais, sodais, dirbamu 
lauku ir nedirbamu ir ant kurių 
norime apgyvendinti lietuvius.

Parduodame farmas, gyvulius 
ir ūkių mašinas labai lengvomis 
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bankoj pinigų, nepirk mies
te namų, nes gali užeiti bedar
bė, sumišimai ir badas.

Miestuose bankos subankrutija, 
namai-lieka be vertės; milijonai 
žmonių iš miestų bėgs farmų 
pirkti, bet jos tuomet bus šimtų 
kartų brangesnės. Šį pavasarį 
nusipirk farmų mūsų kolonijoj, 
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.

Turėti farmų, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo fanųeris turtingesnis.

Mesk miesto gyvenimų ir eik 
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos 
ženklelių (stamps) gausi farmų 
kataliogų ir kolonijos mapą.

Adresuok:

Anton Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building, 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

*

ADVOKATAS
tfiUiam F. J. Houiard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vi»caa F. J. Kuvaliamluu 

315 Broadway, So. Boston.

Specijališkas

4 -

pranešimas

J

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

Mes užlaikome tris dideles 
krautuves-namus, užpildytas 
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimą kai
noje — tas išmintingai daro ir 
pinigų daug sučėdina.

Apsidairykit aplink ir pa
matysit, kad mes geriausia ir 
pigiausia galime jums rakan
dus parduoti ir jūsų stubas 
gražiausia jais apstatyti. Mes 
tą galime todėl padaryti, kad 
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.

Vesk reikalus su mumis ir 
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa
tenkintas.

James
Kampas B ir B’way»

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi

nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

- •«. -#•

a lis

< • 
is NAUJOSIOS , 

OS PRANE- - 
ŠIMAS.

• Rusijos naujaji WMžia iš
leido šitokį pranešimą žmo
nėms:

“Piliečiai Pildomasis: Du
rnos komitetas pritariant ir 
prigelbstant sostinės gyvento
jams ir kariuomenei, paėmė 
viršų ant kenksmingų jėgų se
nojo r&irho ir dabar galime 
varytis prie įsteigimo tokios 
pastovios valdžios, su tokiais 
žmonėmis priešakyje, kurių

■fe
..

•3>.

■ų

no policijos nęyą lauktis;; bet Direktoriai:

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DE
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANIJOJ.
Prez. — J. Petraitis, 

1505 Carson St., 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vice-prez.; — K. Smigelskis, 
.1 Eilėn St, 

Carrick Pa_, 
/ >, Mt Oliver St.
Prot. Sekr.: — J. Packevich, 

2107 Wharton St, 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Tin. Sekr. — Jos. Danksys, 
138 So. 20 St.

Iždininkas: — B. W. Woshner, 
1514 Carson St

/ V. Pi CINKUS A CO. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Paieškau pažįstamų parapijo
nų. Aš esu Kauno gub.r Telšių 
pav., Židikų par., Augzilių so
džiaus. Atsišaukit šiuo antrašu: 

Ignacas Kasparavičia,
47 Renvich St.,. New-York, N. Y 

(214-216)
i

Lietuviška-Polaka 
LIGONINE.

197 Broadway, S. Bestai, Mass.
Telefonas”^. Boston 1194-u) 

Daktarai dieną ir naktį.

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Op h. D.
399 a Broadway, So. Boston.

T k *

politiškas veikimas praeityje 
užtikrina šalies, pasitikėjimą?

Naujoji valdžia remsis ant 
šitokių prineipųi ..

1. Visuotina be atid 
amnestija£$ž vijįakius 
kus ir tikybinius prasižengi
mus, neišskiriant teroriškų,

Jakavonis patėmijęs, kad jie 
to tik ir Iąukią, jųrgebūnafe 
nuo telefono atšoRa ir pradėjo 
Jakavoniui grūmoti. TAa bu
vusį pirmininką persergėjo, 
kad su juo štujkų nedarytų, 
ries gali būti blogai. ^ Po to 
dar keleto karštų godžių persi
metę, Jurgaliūnui duris/ ati
darius, šėrininkai išėjo lauk.

“ATEITIS” PARDUOTA 
NELEGAUIKAI.

Šėrininkai pasakoja, kad jie 
nieko daugiau nenori, kaip at- . . . _
siunti savo pinigų Jakavonis . , 2025 Jane St.,
sako:—Tegul atiduoda kas ” * *'
mums priklauso ir būsime pa-

5 -»

-

»

J. Marcinkevicz, 
>2106 Carson St, 

J.Janauskas, r 
75 So. 19-th St.,.

M; Bražinskas, . ;
■ 1110 Ereyburg St.,
J. Kybartas, 

2115 Wrights St,
P. Kildušis,
• 1811* Wharton St, .' 

Pittsburgh, Pa. .
K. Vieraitis, 

1717 Arcena St,
N. & Pittsburgh, Pa. 

Janitor: — J. Tamkevičia,

«-

4

f

m**

t '

Marshal: r- 
C. Patckevich, 
s ’ 1908 Merriman St., 
M. Bražinskas, '

$200.00 
po 100

dolerių, kam $000 ^llTOTrBylftug St.,
vienai

t v

Pittsburirh. Pa.

Vienatinė didžiausia lie- 
, tovižka krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
motorų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR., 
; WOROESTER, MA8S.

»A
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Nnsipirlc mostįes

Paieškau pažįstamų Barboros 
Petrošaitės, girdėjau būk gyvena 
Chicagoje ir yra ištekėjusi už vy
ro Balsio; taip-gi paieškau Juo
zapo ir Domininko Seivių. Jie 
visi paeina iš Kauno gub., Telšių 
pav., Varnių p., Serpučių kaimo. 
Jie patys, ar kas kitas apie juos 
žinantis malonėkit atsiliepti šiuo 
.intrašu:

Domicėlė Jankauskaitė,
877 Cambridge Strv 
... E. Cambridge, Mass.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarsntuojanse.

DR. W. T. REILLY
469 Bmdwty,Se. Besta,ltas.

PKS DOBCBBSm ST.

■aatvaL ryta
vaL

Paieškau brolio Kazio Talacz- 
kos. Tris metai atgal buvo Ca- 
lifornijoj ir pusbrolio Juozo Ta- 
laezkos, trys metai atgal buvo 
East Cambridge, Mass. Jie yra iš 
Vilniaus gūb., Trakų parieti, Aug- 
šdvario valsčiaus. Jie patys ar
ba kas apie juos žino teiksis duo
ti žinių šiuo antrašu :

Hamburg, Pa.

galit siųst ir

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moečia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50e. ir $l.' 
stampomš? ”

J. 
P. O. Bot m.

1 Dr. Įgrotas Stanbs
THE MAGIC SHOP

■E


