
i 
j i
• Į sistatys.

Metams 53.00, pusmečiui 51.50.

<

i
Kaip protas, taip ir patyri- i 

mas neleidžia mums tikėtas, ' 
kad tautos dora bujotų ten, į 

kur tikybiniai principai atmes-
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Tas, kurs neturi namą, te- 
3 gu neplėšia namą kitą, bet te- 

* gu jis stropiai darbuojasi ir 
(Į pasistato sau, tokiuo būdu jis 
< i pavyzdžiu užtikrins saugumą 

savo namą, kuomet juos pa-

— W a s h i n g t o n.

30 St. 
j
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L i n c o 1 n.

Amerika stropiai rengiasi į karę
H
r. ■
E v <’ Valdžia kraustysis iš 

Petrogrado į Maskvą. 
Varys karę po senovei

KRAUSTYSIS IŠ PETROG
RADO Į MASKVĄ.

Rusijos valdžia ketina krau
stytis iš Petrogrado į Maskvą. 
Tai labai galimas daiktas. Pet
rogradas tai vokiečių šnipų 

. lizdas. Be to vokiečiai gali 
Pats Petrogradas knibž-1 užpulti Petrogradą ir gali ne-

i
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AMERIKOJ PRASIDĖJO 
MOBILIZACIJA.

Prez. AVilson pradėjo kari
nius prisirengimus. Paskel
bė, kad mobilizacija laivyno 
būtų vesta be jokio atidėlioji
mo iki pilno karinio laipsnio, 
t. y. sumobilizuoti jurininkų 
87.000. Armijos mobilizaci
ja ir rengimas prie karinio sto
rio ir-gi prasidėjo. Sumobi
lizuota armija bus sustatyta 
Atlantiko pakraščiais.

Toliau prez. AVilson padarė 
padavadijimus, kad apsaugo
ti pramonę šios šalies nuo viso
kių bombistų. Karei kilus vo
kiečių šnipai bandys daryti 
visokių trukdymų, visokių I 
riaušių. Tai padaryta žings
niai, kad nuo jų apsisaugoti. 
Todėl 11 pulkų pėstininkų bus 
paversti į policmonus ir jie 
saugos didžiuosius pramonijos 
centrus.

Dabar laivynui iki pilnos 
karinės spėkos dar reikia 26.- 
000 jurininkų.

Laivyno sekr. atsišaukė į 
laikraščins prašant, - kad pa
raginti} jaunimą stoti laivy
nam

Kongresas, kurs sušaukia
mas ateinantį panedėlį turės 
nutarti kaip paskubinti armi
jos mobilizaciją.

Karinis departamentas da
ro prisirengimus muštravimui 
naujos sumobilizuotos armijos.

Turbūt kongresas nutars 
priverstiną kareiviavimų, jei 
nestos vyrų užtektinai iš liuo
sos valios.

ATŠAUKĖ AMERIKONUS 
Iš BELGIJOS.
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Prez. AVilson atšaukė ame
rikonus iš Belgijos. Atšaukė 
ambasadorių AVhitloek ir pa
liepė jam važiuoti į Havre, 
kur yra belgų valdžia. At
šaukė visus konsulius. Liepė 
rengtis išsikraustyti ir tiems 
amerikonams, kurie užsiimi
nėjo šelpimo reikalais.

ATSISAKO ĮSILEISTI.
Suv. Valstijų valdžia prašė 

Holandijos valdžios, kad įsi
leistų Amerikos ginkluotus 
prekinius garlaivius. Tų, iš
pildyti atsisakė. Dabar Ho- 
landija tarp dviejų ugnių — 
tarp Vokietijos ir Anglijos.

PATARIMAI LAIKRAŠ
ČIAMS.

Washingtono valdžia išlei
do visiems laikraščiams pata
rimus, kurių prašo prisilaiky
ti. Pataria laikraščiams ne
skelbti apie gabenimą Suv. 
Valstijose kariuomenės, apie 
laivyno veikimą, apie šiaip 
garlaivių išplaukimą, apie ga
benimą amunicijos ir ginklų ir 
tt.

SAUKIA KONFERENCIJĄ.
Samuel Gompers, Amerikos 

Darbo Federacijos preziden
tas, šaukia AVashingtone kon
ferenciją, kur bus apsvarsty
ta darbininkų gerovė kilus ka

irei tarp vokiečių ir Amerkos. 
Kviečiami darbininkų vadai, 
mokytojai, darbdaviai. Bus 
tartasi apie apsaugojimą dar
bininkų nuo išnaudojimo karės 
laiku. r ' ■ a,‘

IIIABELNOS PASTABOS APIE 
DALYKUS RUSIJOJ.

Rusijos valdžia susirūpinu
si daugeliu dalykų. Vokiečiai, 
kaip nutėmyta rengiasi prie 
užpuolimo ant Rvgos ir Dvins- 
ko. i 
da vokiečių šnipais ir neduoda j ūketą trukdėsi padaryti. 

Į valdžiai ir žmonėms ramumo. į
Be to dar nenutilo Rusijos rau
donieji. Jie trokšta ex-caro 
ir jo visos giminės kraujo. Jei | 
vokiečiams pasisektų paimti 
Rygą arba Dvinską, tai vai- ( 
džiai visai būtų blogai — ne-! 
tektų pasitikėjimo. Bet kitų 
nurodoma kad vokiečių dabar 
visos pastangos nukreiptos į 
vakarinį frontą. Kol Rusija 
tvarkosi, vokiečiai tikisi 
mušti talkininkus.

su-

TĘS KARĘ.
Rusijos Durnos prezidentas 

Rodzianko pasakė: “Rusijos 
valdžios galybė dabar yra pil
nai Durnos rankose. Durna 
nuskyrė ministerius, kurie 
dabar pildo savo pareigas. Jie 
už savo darbus atsako Dvynai.

Durna dabar nelaiko sesijų. 
Bet visi dumininkai tebėra 
Petrograde ir bile kada jie 
gali būti pašaukti. Tas bus 
reikalinga išleidimui naujų į- 
statymų ir sutvarkymui sušau
kimo konstitucijinio kongreso, 
kurs nutars valdžios formą.”

Paskui Rodzianko pasakė, 
jog Rusijos valdžios visos pajė
gos nukreiptos prie smarkesnio 
karės vedimo. Pasekmingas ka
rės vedimas, tai Rusijoj viena 
mintis, su kuria visi sutinka.

Paskui Rodzianko pasakė, 
kuomet pasirodė revoliucijos 
neišvengimas. Pasakė:

“Pereitą gruodžio mėnesį, 
kuomet caras suspendavo Du
rną iki vasario 15 d.”

Dar pridėjo, kad nuo Nau
ji) Metų caras dar būt galėjęs 
išsigelbėti, jei jis būtų sutvar
kęs taip, kad ministeriai at
sakytų už savo darbus. Tai 
nuo Naujų Metų prasidėjo ren
gimąsi prie revoliucijos, nes 
visi geresnieji Rusijos veikė
jai pamatė netikumą valdžios 
ir nustojo vilties, kad ūmu 
laiku pagerėtų ir todėl nutarė 
versti carą nuo sosto ir perdir
bti valdžią. Kuomet revoliu- 
cijinis judėjimas susiūbavo, 
tad pasak Rodzianko, jokia ga
lybė negalėjo pastoti jai kelio.

Dar Rodzianko pasakė, jog 
ex-carui naujoji valdžia nieko 
blogo jiedarvs. Ex-caras, sa
kė Rodzianko, nugabentas į 
Carskoje Selo prie savo ser
gančios šeimynos. Ir jis ten 
bus labai saugojamas.

Apie tai kokia bus Rusijoj 
valdžia, tai sunku dabar nu
spėti. Iš laikraščių, tai Rus- 
kaja Volia labai drąsiai veda 
agitaciją; už respubliką.

i

NEBUS KONTR-REVOLIU- 
CIJOS.

Garsus Rusijos prof. P. Vi- 
nogradof pasakė, jog kdntr- 
revoliucijos Rusijoj nebūsią. 
.Jisai sakė:

“Nėra pamato tikėtis, kad 
republikonai sukiltų. Kaslink 
naujos valdžios, niekur nėra 
daroma pastangų tebėgti už a- 
kių Tautiškam kongresui.

Žinoma taikos ir karės klau
simas aštresnis. Bet ta sau- 
jalė socijalistų, kuri sušuko 
apie taiką skyrium nėra svar
bus gaivalas. Pirmose suju- 
dimo*dienose buvo šauksmų 
sustabdyti “skerdynę,” bet 
daugelis, kurie rėmė tų obal
sį, atsipeikėjo ir ėmė laikytis 
kitos nuomonės.

Aš neužginu tikro pavojaus 
nuo radikalų, bet iš kitos pu
sės turiu pabriežti, kad nau
joji valdžia viską turi tvirtai 
savo arnkose. O princas Lvof 
(premieras) yra begalinių or- 
ganizatyviškų gabunųj. Ir 
jo dėka valdžia kasdien tvir
tėja. Iš jokios pusės nesima
to užsimojimo ant naujos val
džios.”

BIJO UŽPUOLIMO ANT 
•SOSTINĖS.

Dabar rusai, ėmė kalbėti, 
jog. vokiečiai gali užpulti ant 
Petrogrado. Karės ministeris 
Gučkov pasakęs, kad prieši
ninkas jau prie vartų ir jei tik 
karinė Rusijos valdžia bent 
kiel^ neapsižiūrės, tai vokiečiai 
ir būsią Petrograde.

Dabar, kuomet Rusijoj lei
sta žodžio ir spaudos laisvė, tai 
visokių agitacijų pasipylė. Vie
ni šaukia už taįką, kiti prieš 
karinę paskolą ir tt ir tt.

Svarbiausia, tai Rusijos 
vokiečiai prabliuvo. Jie ve
da visokią pragaištingą agita
ciją bi tik krikdyti naujos val
džios pastangas, bi tik kai
zerio armijoms lengviau būtų 
atsilaikyti, prieš Rusijos ka
riuomenę.

Pranešama, jog Rusijos so- 
cijal-demokratijos partija išlei
dus taikos manifestą.

NORI VAŽIUOTI RUSIJON.
Daug Amerikos žydų prašo 

‘ Jpasporfcų įr nori važiuoti Rusi- 
n jotu 4£Vf • .l.u>ini;!t:u:

NAUJAS RUSŲ VADAS.
Naujas rusų armijų vadas 

dabar yra gen Aleksiejev, bu
vęs vyriausiu viršininku gene- 
ralio štabo. Buvo nuskirtas 
D. K. Nikalojus, bet kadangi 
jis yra iš namų Romanovų, tai 
tuo žvilgsniu jis negeistinas.

Caras, atsisakydamas nuo 
sosto, vyriausiu vadu buvo 
nuskyręs D. K. Nikaįojų.

UŽ RESPUBLIKĄ.
Rusijos konstitucijinės de- ekspertai pramato didelį mū- 

mokratų partijos centralis ko
mitetas ir tos partijos atstovai 
Dūmoj nubalsavo, kad prita
ria įvedimui respublikos Rusi
joj. Vadas tos partijos yra 
prof. Miliukov, užsienio rei
kalų ministeris.

I

KELIAUJA NAMO.
Visi politiškieji kaliniai Si- 

berijoj paleisti ir keliauja na
mo.

EX-CARAS VISAI NUSI
BAIGĘS.

Rusijos ex-caras ^mt svei
katos yisai persibaigė. Jį 
pribaigė revoliucijiniai nuoti- 
kiai. Jis pergyveno baisaus 
sujudimo valandas. Negali 
nuraminti nervų ir tąsosi verk
smo konvulsijose.

I
buvo su-

Suareš-

EK-CARAS GATAVAS 
ANT VISKO.

Rusijos ex-caras 
areštuotas Mohileve. 
tavo keturi Durnos komisijo-
nieriai. Generalio štabo vir
šininkas gen. Aleksiejev prane
šė ex-carui apie Durnos palie
pimų jį suareštuoti. Tai ex- 
caras pasakė:

“Aš pagatavas eiti bile kur 
ir pasiduoti bile kokiems nuta
rimams. ’ ’

Kuomet ex-caras buvo gabe
namas traukiniu, tai oficieriai 
atidavė buvusiam valdovui pa
skutinę pagarbą. Prie stoties 
jį palydėjo minios. Visi tyliai 
užsilaikė.

Ex-caras su žmona dabar už
daryti rūmuose ir labai saugo
jami.

Iš didikų rėmusių revoliuci
ją buvo: D. K. Nikalojus, gen. 
Aleksiejef, Rusijos generalio 
štabo viršininkas, gen. Brusi- 
lov ir gen. Ruski.

ir 15 ket. uniciją.
KAIZERIS PARSIBAIGĘS.
Vokietijos kaizeris visai par- 

sibaigęs ant nervų. Daktarai 
jam liepė važiuoti į gydyklą.

UŽBLOKAVO RUSIJOS 
. MIESTĄ.

Vokiečių subjnarinai pasto
jo kelią per jūres į Rusijos 
mieštą Archangelską.

AIRIŲ DVASIŠKUOS
PERSPĖJIMAI.

• Airijos augštesnioji dvasiš
ki ja persergsti nuo bado ir pa
taria neleisti iš savo žemės
maisto. Vysk ūpas ūš Leme- * PRIPAŽINO NELAIMĘ,
riek savo aplinkraštyje sako, Francijos valdžia pripažino, 
kad moralybė nėra vienoj pu- jog žuvo jos šarvuotis Danton. 
sėj. Abi pusi kaltos. • Prigėrė kartu 296 jurininkai.

VISI BLOGĖJA.
Visa Rusijos ex-caro šeimy

na labai serga. Dukterys ir 
carukas skarlatinos smaugia
mi. Olga klajoja.

j

Laukiama didžio mūšio
atvirame lauke

Talkininkai tebsivaro pirmyn
LAUKIAMA BAISAUS 

MŪŠIO.
Dabar Francijoj kariniai

v •
šį. Vokiečiai pasitraukė ir 
jie dabar toje pūstynėje ban
dys stoti atviron kovon. Eis 
atakon. Pulkas eis paskui pul
ką, kaip mūšyje prie AVaterloo 
su viršum šimtas metų atgal. 
Vokiečiai tikisi tokioje atvi
roje kovoje įveikti talkininkus. 
Ten esąs pats Hindenburg ir 
visą reikalą veda Ludendorff. 
Pastarasai tvirtina, kad vo
kiečių bus viršus.

į VISKĄ SUNAIKINO.
Vietose, kur vokiečiai pa

sitraukė Francijoj, beliko vi
sai mažai sveikų namų. Ir 
tie liko tik todėl kad iš jų vo
kiečiai staiga turėjo bėgti. Tai 
dabar 100.000 francūzų palik- 

| ta be pastogės ir be duonos.
I —
NERAMUMAI VOKIETIJOJ.

Nors Vokietijos valdžia už
ginčija šnekas apie visokius 
maištus, sukilimus Vokieti
joj, bet gandai apie tai nesi
liauja plaukti.

Dabar iš Austrijos nesigir
di jokių žinių. Taip buvo lai
ke perversmių Rusijoj. Tai 
dabar Austrijoj tas pat turbūt 
yra.

Vokietijos Reichstage jau 
buvę prakalbų prieš karę ir net 
prieš kaizerį.

NESĄ REVOLIUCIJOS.
Iš Vokietijos pranešama, 

jog ten nesą jokių maištų. 
Žmonės eina išvien su valdžia. 
Tarpe žmonių esanti pilna vie
nybė. Apie tų ramybę ir vie
nybę praneša Vokietijos val
džia. Kaip ten, ištikro yra 
tai nežinia.

Dėl žmonijos labo būt gerai, 
kad ir ten kiltų revoliucija. 
Greičiau taika įvyktų.

MAŽINA DUONĄ.
Vokietijos valdžia balandžio 

17 d. mažiau teduos duonos 
žmonėms. Bulvių duos po se
novei po 5 svarus ant žmogaus 
savaitėje.

PO KIEK GAUS.
Ligšiol Vokietijoj valdžia 

skyrė kiekvienam žmogui po 4 
sv. 24 uncijų duonos savaitėje. 
Dabar tebus duodama po 2 sva
ru

. SUVARŽĖ IŠEIVYBĘ.
Anglijos valdžia labai su

varžė išeivybę. Neleidžia už
sienin be svarbių priežasčių. 
Neleidžia nei vyrų, nei mote
rų. Pereitą mėnesį šimtai 
moterų buvo sulaikytos nuo 
važiavimo Amerikon. •

i
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KĄ VEIKIA ITALAI.
Italijos karinis departamen- 

tos skelbia, jog dabar Italija 
yra prisirengus vesti karę 
smarkiau.

Italija ligšiol ne ką tenuvei
kė karėje. Tai Italijos gene- 
ralis štabas skelbia, jog tas 
atsitiko dėlto, jog karės pra
džioj italai pradėjo veikimą 
500 mylių fronte. O turėjo 
tame fronte tik 200.000 gerai 
išmuštruotų kareivių. Prieši- 
ninkas-gi turėjo 625.000 gerai 
išmuštruotų, mūšiuose užgrū
dintų kareivių. Veikimo vie
tos buvo kalnuotos, be gerų 
kelių. Tai italų veikimas ne- 
išvengtinai turėjo būti lėtas. 
Be to Italijoj nebuvo abelno 
didelio entuziazmo už karę. 
Daugelis priešinosi laužymui 
sutarties su Vokietija. Net 
ministerijoj buvo vyrų karei 
priešingų.

Karę reikėjo vesti augštuo- 
se kalnuose, kur labai šalta. 
Italai-gi nepratę prie didelių 
šalčių, tai jiems vargas buvo 
ten kariauti. Ir tuoj reikėjo 
pagaminti daugybes šiltų dra
bužių, antklodžių, madracų 
ir tt. Ant kalnų nėra vandens. 
Ir tą svarbų dalyką italams 
reikia atsigabenti iš pakalnių.

Tų dalykų nebuvo gatavų.
Į kalnus reikėjo nutiesti ge

rus vieškelius dėl gabenimo a- 
municijos, ginklų, maisto. Nau
jų kelių italų inžinieriai pa
statė 500 mylių, o esnų per
taisė 2445 mylių, pastatė 110 
tiltų, 200 geležinkelių.

Dabar Italija jau turi arti 
3 000.000 muštruotų kareivių. 
Karei reikalingų daiktų gami
na 468.940 darbininkų, 2179 
dirbtuvėse.

Karei jau išleido Italija

Nelaisviu Italija paėmė 85.- 
000.

Dabar pavasariop italai ti
kisi smarkiau pavesti karę.

NAUJA VIESULĄ INDIJOJ.
Nauja viesulą perėjo per 

keletą, miestų Indianoj. U 
mušta 50 žmonių, sužeista 
100 žmonių.

APDRAUDŽIA NAMUS.
New Yorko kaikurie didžių

jų namų savininkai apdraudė 
savo namus nuo sugadinimo 
dėl karės arba padegimo.

NERAMUS SUSIRINKIMAS.
New Yorke Carnegie salėj 

buvo didelis masmitingas kad 
pasidžiaugti iš laimingų per- 
versmių Rusijoj. Kalbėjo ir 
majoras Mitchell. Kuomet ma
joras užisminė apie karę greta 
su nauja Rusija prieš Vokieti
jos despotizmą, tai socijalistai 
ir taikininkai buvo triukšmą 
sukėlę, ų Bet paskui nurimo ir 
įvyko tvarka-

VOS NEŽUVO.
Kovo 21 d. vakare po pa

maldų grįžo iš bažnyčios New- 
ton Lower Falles’uose dvi mer
ginos. Jos norėdamos greičiau 
pareiti namo, ėjo per Charies 
upės tiltų, kuriuo eina karai. 
Bet ant tilto prieš jas atėjo 
karas. Viena šoko upėn, an
tra krito iš išgąsčio ant tilto. 
Mašinistas pamatė sceną ir su
stabdė karą laiku. Nušoku
sioji į upę taip-gi buvo išgel
bėta.

PABRANGS PIENAS.
Bostone nuo balandžio 1 d. 

pabrangs pienas. Kvorta kai
nuosianti 11c.

Skaityk čia

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 
Jackui telegramą išanksto, kad 
jis žinotų kiek tūkstančių 
“Žvirblių” 4-to numerio pri
sakyti poniai Jackienei paga
minti.
“Žvirblio” pavieni numeriai

10c. . ■

Ant visu metų
$1.00.

“ŽVIRBLIS,”

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Jūsų ant visados
Dėdė Jackus su visa šeimyna.

vienąjį ii šio būrio ui- 
ulaakff ■DRAUGĄ”, bet "drau
gą*” taip indomu*. kad viai 
užsisukusiojo draugai ir prle- 
tellai j|* nori skaityti.

Kam lysti kaimynams J 
akis, prašln^jant "DRAUGO" 
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus daryti, kad galt 
pats sau "DRAUGĄ" išslraiy- 
tt. Dienraštis "DRAUGAS” me
tams kainuoja 94.59. Chicagoje 
99.00. Vienas numeris pamaty
mui siunčiamas dykai.

Adresas: 
“DRAUGAS"

Lithuanian Daliy Friend 
CHICAGO, -ILL.
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Vėlai susiprato
Rusijoj permainos taip 

staiga įvyko, kad net mūsų so
cijalistų vadai nespėjo, kaip 
reikia prie tų naujų atsitikimų 
prisirengti. Jie subruzdo dar- 
buoties tik tuomet, kada jau 
Rusijų valdė nauja valdžia, 
susidedanti iš Dūmos atstovų, 
kurie spėjo Rusijoj tvarkų į- 
vesti ir priversti prie pilno pa
naikinimo senosios valdžios žy
mės. Carizmo galybei žlugus 
visa Rusija atsinaujino, atgijo 
ir pradėjo rengties prie demo
kratiško šalies valdymo, kuris 
netrukus turės aiškiai išsireik
šti Rusijos gyvenime. Iš Ru
sijoj įvykusių permainų džiau
giasi visas pasaulis, sykiu ir 
lietuviai, nes mato, kad toji 
•didžiulė viešpatija su milijo
nais gyventojų inžengė į naujų 
gyvenimo erų ir galės dabar 
būti daug našesnė ir naudin
gesnė sau ir visai žmonijai. 
Nesidžiaugia gal tik senosios 
tvarkos mylėtojai, na, ir mūsų 
socijalistai. Pirmiems gaila 
absoliutizmo, antrieji-gi ne
pasitenkino staiga permaina, 
kuri be didelių suiručių, davė 
žmonėms laisvę ir demokratiz
mo obalsius įvykino gyveni
mam Socijalistams net nebu
vo kada savas revoliucijas pa
reklamuoti.

Todėl jie dabar susizgriebė 
ir sujudo prieš naujų Rusijos 
-valdžių, kaipo jiems labai ne
pakankamų, nors ten yra vie
nas ir socijalistas, kelti revo
liucijų. Amerikoj revoliucijo- 
nierių atstovas Kapsukas rašo 

■- atsišaukimus prie darbininkų 
yr kviečia, juos aukas dėti nau
jai revoliucijai. Sykiu su 
Kapsuku kalba Pruseika, nėra 
abejonės, prabils ir kiti soci
jalistai. Jau jie savo ir vai
dus užmiršo. Kapsukas ^per
matydamas, kad jam bus rei
kalinga Amerikos socijalistų' : 
parama, glosto Micbelsonų, 
žvalgosi maloniai į ‘Grigaitį.
Dingo Kapsuko reformatoriška 
gįslelė, išnyko iš jo galvos so- 
cijalizmo valymas, jis dabar 
revoliucijonierius ir stačia gal
va lekia revoliucijos sūkuriu, 
kur tikisi savo neramiai dva
siai begalybes maisto. Ne
sistebime daug iš socijalistų 
šulų subruzdimo. Rusijoj į- 
vykusios permainos galėjo 
jiems visai galvas apsukti, tik 
mums labai indomu tai, kad 
socijalistai rengdami naujas 
revoliucijas pamiršo vienų la
bai svarbų dalykų. Prašyda
mi aukų naujai revoliucijai, 
nei puse žodžio neužsimena a- 
pie aukas senųjai revoliucijai, 
kurias irgi rinko socijalistų 
šulai, ir iš kurių ligšiol nie
kas jokios atskaitos nematė.

Ar negeriau mūsų socijalistai 
padarytų atskaitas senųjai re
voliucijai surinktų aukų pa
skelbdami. Visuomenė juk tu
ri žinoti kokiems tikslams jos 
piūigai sunaudojama. Neuž
tenka mums Kapsuko ir kitų 
revoliucijonierių karščio, ko
kį jie rodo rengdamies prie 
naujų revoliucijų, bet labai

norėtume išgirsti iš jų šaltai 
sudarytas atskaitas iš tų aukų, 
kurios buvo surinktos 1905 me
tų revoliucijai. Atlikę savo 
tų priedermę, socijalistai ga
lės laukti teisingos nuomonės 
apie jų naujų žygį. Dabar-gi 
socijalistams apie aukas revo
liucijoms kalbėti būtų labai 
neparanku ir netaktinga, o 
žmonėms aukoti labai neatsar
gu ir tiesiog to daryti neapsi
mokėtų, nes ir pačios revoliu
cijos obalsiai neaiškūs. Jei 
Rusija įstengė nusikratyti be 
didelio vargo nuo carizmo glo
bos, rods, galės be kruvinų 
revoliucijų ir naujų tvarkų pa
laikyti. Kraujo jau turime 
užtektinai ir naujų žmonijai 
giltinę kelti iš miego tegali tik 
labai neramios dvasios žmo
nės.

Vyčių dvasios atbudimas

— savo 
kunigai, 

jaunimas, visi iš 
visi su tuo, kų turi ge- 

gražaus turės pasiskubin-

Gal nevienas jaunimo vei
kėjas, šio straipsnelio antgal- 
vį paskaitęs, įsižeis. Kaip 
tai? Galės jisai paklausti. Ne
jaugi ligšiol mūsų jaunimo 
dvasia miegojo? Nejaugi Vy
čiai nepasirodė gerais darbi
ninkais kultūros dirvoje?

Taip! atsakysime. Jie vei
kė, ir nemaža gero padarė- 
Bet atėjo valanda, kada Tė
vynė reikalauja visų lietuviš
kų pajėgrj mobilizacijos. Lie
tuvos gyvybė didžiausiame pa
vojuje. Kas gyvas turės ei
ti tos gyvybės gelbėti. Dar
bininkai neš savo stiprias ran
kas ir prakilnias širdis, mok
slininkai, rašytojai 
mokslų, gabumus; 
moterys, 
dūmo, 
ro,
ti savo Motutei į pagelbų, kad 
Jos sveikatų ir gyvybę užtik
rinus.

Bet niekas negali įvykdin- 
ti tokio pasišventimo savo kra
štui, kaip jaunimas. Jauni
mas eina ir iš savo Kuosos va
lios aukoja visas savo pajė
gas ir pačių savo gyvybę ant 
tėvynės aukuro. Niekas taip 
nemyli Tėvynės, kaip jauni
mas. Niekas taip neatjaučia 
jos skausmų ir pavojų, kaip 
jaunimas.'

Atsidūrėme prieangyje savo 
politiškos laisvės. Ar nenu- 
manu, kiek pavojų iš pat pra
džių galės grųsyti mūsų tau
tai iš pusės pavyduolių kai
mynų. Paskaitykite štai kad 
ir Amerikoje einančius lenkų 
laikraščius. Jie mūsų patri- 
jotus dar nenustoja vadinę lit- 
vomanais, jie negali sukelti 
tos minties, kad lietuviai rei
kalauja sau neprigulmybės. Į 
lenkų tautos kraujų ir kaulus 
įlindo ir įsigyveno pažiūra, 
kad Lietuva tai jų provincija. 
Ims nemaža laiko, kol jie į- 
stengs tos pažiūros atsikratyti. 
Kur garantija, kad artimoje 
net ateityje neužklups Lietu
vų keletas pulkų lenkų sokolų 
ir padiktuos mums lenkų tau
tos valių. Kad tų valių Lie
tuvai antmęeti, dabar nerei-

ketų nei kelių pulkų Sakalų, i 
Užtektų vieno jų legįjono. Ko
dėl? Todėl, kad mes netik i 
ginklo V rankas nemokame pa- i 
imti, bet net dorai vaikščioti 
ir žmoniškai apsisukti nemo
kame. Lietuvių nevikrumas 
baigia į priežodį ineiti. Kas 
iš tų mūsų tvirtų raumenų, 
kas iš tų žaliukų vyrų, kad 
vienas gerai išlavintas gimnas
tas jų visų desėtkų suguldytų.

Tūli mūsų nerangūs teore
tikai išvedžioja, kad, girdi, 
mes neseksime kitų pėdomis, 
mes netikime į kumščio pajė
gų, mes ti^ dvasios pajėgas 
huginame; ne kumštis, bet 
teisybė ir dora ateityje vieš
pataus. Gražiai pasakyta. 
Tiesa turi viešpatauti. Bet 
jos viešpatavimų norint už
tikrinti, reikia auginti ir fi
ziškų pajėgų, nes reikalui iš
tikus tik toji fyziška pajėga ir 
suteiks geriausių tiesai para
mų. Įsiveržusius ant mūsų 
žemės ginkluotus neprietelius 
neintikinsime gražiais pamoks
lais apie tiesų ir dorą. Tik 
pastatę pajėgą prieš pajėgų 
galėsime atremti priešininkų 
užpuolimų.

Be to reikės gal gintis tau
tai ir nuo savų nenuoramų, a- 
narcliistų, bombistų; reikės 
savo milicijos.

Ir nenuostabu, kad dauge- 
io mūsų veikėjų širdys ir a- 
<ys buvo nukreiptos su viltimi 
. jaunimą. Laukta, kada jau
nimas tars tame dalyke savo 
žodį. Gėrėjomės ligšiol žiū
rėdami, kaip mūsų jaunimas 
šoko, žaidė, teatrus lošė, švie
tėsi, organizavosi, veikė. Vi
sa tai buvo gražu ir brangu. 
Bet širdis jautė, kad visa to 
dar maža ir dvasia klausė ne
ramiai: kur-gi mūsų tėvynės 
apgynėjai, kur Gedimino ir 
Vytauto ainiai? Nejau tų kar
žygių dvasia ant amžių užmi
go? x

1914 metais amerikiečių sve
čias kun. M. Gustaitis priminė 
Vyčiams, jog jų vardas yra 
giminingas Vytauto vardui, ir 
jog ir dvasia turi būti gimi
ninga. Jisai net “Vyčiams 
Dovanėlę ’ ’ parašė, nurodyda
mas svarbiausias Vyčių ypa
tybes.

Seniau dar pačioje Vyčiu 
organizacijęs užmazgioję jų 
pirmieji steigėjai nurodė rei
kalų Vyčius lavinti įvairio
se gimnastikose ir muštruose. 
Po to dar nesykį mūsų spau
doje vis tas klausimas buvo 
keliamas. O kų-gi Vyčiai? 
O jie vis šoko, žaidė ir vai
dino ir korespondencijas rasė 
apie savu1 darbavimųsi tėvynės 
labui. O kada suvažiuodavo 
į savo Kongresus, tai nepa
miršdavo; taip dėl visa ko; iš
nešti rezoliucijų, kad, girdi, 
reikia Vyčiams lavinties gim
nastikoje. Dar ir komisijų iš
rinkdavo tara tikslui’. Taip ir 
slinko metei po metų, o Vy
tauto dvasia mūsų jaunuolių 
krūtinėse vis dar nebuvo at
budusi. Visos aplinkybes A- 
merikos gyvenimo slopinto slo
pino tų dvasių.

0 čia dhr “Keleivio’*- re
daktoriui fcir būt pats praga
ras pakišo mintį nupiešti Vy
čių generolų sa šoble. Cici
likai trijumfarvo. Vyčių gi dva
sia ir tuomet dar nenubodo. 
Silpnuolius ta kvaila ciciSkų 
karikatūra tik sustiprino' jų 
silpnybėje. '

Prisiartino tautos egzami
nas. Ar išlaikysime jį? Gal 
jau pearvėlu? Gal jau viskas 
pramiegota? Ne, dar neper- 
vėlu. Niekuomet neesti per- 
vėlu vykinti didžįas idėjas. 
Pagaliaus — geriau vėliau ne
gu niekad. “Keleivio** ka
rikatūras palikime jų išsigimė
liams Maiklams, Lietuvos-gi 
vaikai lai eina savo keliu.

Štai kodėl du paskutiniuoju 
laikraščio ‘ ‘ Vyčio * * numeriu 
taip giliai nudžiugino mus. 
Tenai Vyčių pirtnininkaš,“ Vy
čio” redaktorius nebejuokais 
ragina jaunimų ruošties vy
kinti savo istoriškų priedermę. 
Daug panašių paraginimų — 
paraginimais ir pasilieka. Taip 
išrodo, kad šitie balsai išju
dins Vyčių eileų. Reikia eiti 
ir mokinties pas kitataučius,

teikia vadovėlio lietuvių kal
boje. Daug ko reikia. Vy
čiai patys žinos ko čia reikia. 
Lauksime tad mūsų jaunimo, 
įžengiančio j naujų, savo veiki
mo erų.

Trupiniai.
---*—

“Vienybė Lietuvninkų” po 
ilgų galvojimų išrado, kad 
“Darbininkas” esųs bedieviš
kas laikraštis. Ir žinote ko
dėl? Gi todėl, kad “Darbi
ninkas” stovi už sųžinės ir ti
kybos laisvę busimojoje Lietu
voje. Aha! sako, tau tur-būt 
visi tikėjimai lygūs, kad ža
di visiems laisvę ir lygias tei
ses, o juk, sako, tik vienas 
tikėjimas gali būti tikras; e 
jeigu tu visiems lygias teises 
pripažinsi, tai tu netiki į sa
vo tikėjimo teisingumų, 
dinasi, tu bedievis, 
boba, devintinės, 
jiems, kad geras.
sųžinės laisvės nepripažintume, 
mes būtume fanatikai, klerika
lai, inkvizitoriai ir tt. O ka
dangi mes tų laisvę pripažįsta
me, tai mes bedieviai.

Na! ponuliai, mes su jumis 
nebegalime susišnekėti. O ži
note, kodėl? Gi todėl, kad 
jūs, partyvumo apjakinti, in- 
grimzdote į niekingą sofistiką 
ir teisingai galvoti nebeįsten
giate. Tolerancijos nuo be- 
dievvbės nebeįstengiate atskir
ti. ' Z

Va
žtai tau, 

Ir intik tu 
Jeigu mes

i.* •
P. J. O. Sirvydui nepatinka 

šv. Kazimiero Diena, kaipo 
tautos šventė. Jisai siūlo pa
goniškų deivę Mildų, kad pa
gerbus jų 1 balandžio; lai, sa
ko, tų dienų būnie lietuvių tau
tos šventė.

Kas čia sakė, kad stabmel
dystė dar tebebuvusi Žemai
čiuose net iki 17-ojo amžiaus. 
Ne! Ji dar ir dabar užsiliko 
Brooklyne, ,ant Grandstryčio. 
Na, bet mės į pagonystę jau 
nebegrįšime. Lietuviai katali
kai jau turi savo tautiškų šven
tę ir jo» nebemainys.

♦ ♦
Ramanauskas reikalauja sto

ti su Miehelsonu į diskusi
jas. Tai prieš stojant antru 
kartu į debatus Michelsmrai ne 
pro šalį būtų pasimokinti de
batų taisyklių.

Is po darbininko plunksnos
PAKVIPO SOCIJALISTAMS DARBININKŲ

KRAUJAS.
• Revoliucija, kaip žinome, yra vienu iš bai

siausių dalykų žmonijos istorijoje.

Kiekvienas žmogus jos instinktyviai bijosi, 
jos vehgia ir stengiasi jųja naudotis tik tuomet, 
kuomet jau visi kiti būdai negelbsti. Bet revo
liucija yra ne vienoda; yra revoliucija baisiai 
kruvina ir ne taip kruvina — nors be kraujo 
praliejimo revoliucija — valstybių perversmės 
niekados dar nėra apsiėjusi. Jeigu jau prisi
eina kuomet žmonijai griebtis revoliucijos, ’tai 
visados visi doresni, išmintingesni asmenys 
trokšte naudotis vien revoliucija be kraujo pra
liejimo, be žudynių, o jeigu tas nėra galima, 
tai bent stengiasi kad aukų būtų komažiausia.

Bet į revoliucijų įsivelia visuomet įvairūs 
karštagalviai, kurie ne kartų visų revoliuci
jonierių veikimą pakreipia į kitas vėžes ir pa
daro iš jos vien žmonių kaltų ir nekaltų sker- 
dvnę.

Kaip žinome dabar įvyko Rusijoje revoliuci
ja. Senoji valdžįa nuversta, valdžios vadžias 
paėmė į saro rankas Valstybės Dūma, suside
danti iš žmonių išrinktų atstovų — iš tokių 
žmonių, kuriems bent didžiuma juos išrinku
sių pasitikėjo ir pasitiki.

Tie Dūmos atstovai turėjo ir teisę ir prie
dermę rūpintis žmonių reikalais, o reikalui 
privertus griebties net paskučiausrojo ginklo, 
tai yra revoliucijos ir už tai juos žmonija ne
kaltins, o vien apkainuos jų darbų vertę, at
sižiūrint į jų veikimą tos perversmės, arba re
voliucijos įvykinime.

Nors mes tikros teisybės dar nežinome, kaip 
tenai tas viskas įvyko, bet iš tų žinių, kurios 
mus per laikraščius liki šiol pasiekė, galime 
daug spręsti, kad viskas yra atlikta tinkamai, 
kad bereikalingo kraujo praliejimo buvo ven
giama ir kad kraštas jau baigia nurimti.

Jeigu tas viskas tiesa, tai žmonių atstovai 
Dūmoje ir tie visi veikėjai, kurie jiems pri- 
gelbėjo visa tai įvykinti, elgėsi gana rimtai ir 
protingai, suprasdami ir atjausdami visą at
sakomybę pasiimto ant savo pečių ir sąžinės 
darbą

Revoliucija įvyko ir nuspręsta po trijų mė
nesių laiko sušaukt visuomenės ingaliotinius 
nustatyti naujų valdymus! formą, naujus įsta
tymus, naujų tvarką — visuotinu visų piliečių 
nubalsavimu. '

Rodos ko-gi čia daugiau reiktų, tik reng- 
ties prie to, kad tinkamus atstovus išrinkt ir 
pasiųst į visuotinų balsavimo susirinkimą, kad 
viską tinkamai padarius.

Taip ir daro rimti žmones, kurie brangina 
žmonių nuflSUVybę, gyvybę ir kraują. Juk 
kitaip ir būt negali... bet...

*

Į

Kas-žin ar Rusijon caras ne
tekęs sosto blogiau jaučiasi, 
ar Michelscnas debatuose nu
kirstas.

• •
Visi laisvamaniai, socijaEs-- 

taf, džanbambistai, minėdami 
apie inkviziciją, turėtų atmin
ti, kad francūzų revofiucijc- 
nferiai per tris metus išžudė 
žmonių tris syk daugiau; ne
gu inkvizicija per 300 metų. Ir 
visi, kurie mini apie Galilė
jaus persekiojimus turi atmin
ti. kad įsteigėjų moderniš
kos chemijos Lavoisier ir 27 
kitus chemikus Francijos re-1 
vofiacijonieriai-cicilikai pakišo 
po giljotinų ir nukirto galvas- 
Prieš nužudymų buvo prašoma 
juas paleisti. Prašytojai ga
vo atsakymų: “Respublikai 
nereikia mokslrvyrių.”'

“Naujienos” rašo, kad nors 
Mįchelsono debatų Loveli *yje 
aprašyme argumentai už soci- 
jalizmų yra sufabrikuoti, bet 
visvien esu baisiai kvailu To
dėl pataria Micbelsonui: “Jei 
tu, drauge, tiek teįstengi, tai 
ateityje look out.”

Tai gryna teisybė, kad “Nau
jienos” yra socijalistų neregu- 
lerė armija, nes Michelsonui 
liepia trauktis iš atviros kovos 
lauko.

Kas-žin ar ir Kapsukas ro- 
kuoja pasakę, apie popiežių- 
-moterį geru argumentu už so- 
cijalizmų.

f
važiuoja į Rusi- 

Tai džiaugsmas socijalis-
tams-kapita^istams ir socijalis- 
tams-džanb Ristam s.

' — z -

Bet pasaulyje apart rimtesniųjų žmonių, 
randasi taip-pat būrelis karštuolių socijalistų, 
kuriems nieko nėra švento, nieko branginamo, 
kurie nieko daugiaus negeidžia, kaip tik žmo
nių kraujo... O rasi ir pasinaudojant suirute 
ir betvarke pasinaudot savo kišenini...

Rusijoje revoliucija, kaip matome, vedama 
ne kokių tenai karštuolių, bet atsargių ir rim
tų žmonių... Tai socijalistams tas ir netin
ka.

Dabar Amerikos lietuviai socijalistai užsi
geidė naujo kraujo praliejimo ir išleido atsi
šaukimų į Lietuvius-.. dėkime pinigus revoliu
cijai. .. naujai, nes ta Rusijos revoliucija per- 
maža, mažai kraujo pralieta.., kapitalizmas ne
sutriuškintas. .. nuosavybė nepanaikinta ir tt...

Mūsų lietuviai socijalistai trokšta aukų, 
trokšta kraujo praliejimo... trokšta žmonjai 
skurdo ir ašarų... na ir sau rasi šiokio tokio 
pelno...

Juk kur girių kerta, ten skiedros laksto... 
o koks beširdis rasi ir sau į kišenę jas kemša- 
si...

Mes, lietuviai katalikai nedėkime revoliuci
jai pinigų. Rusija yra turtinga šalis, Dūma 
paėmė į savo rankas visų perversmių vedimų 
ir valstybės ižde yra pinigų tiek ir tiek... te
nai tvarką įves ir be mūsų kruvinų centų...

Jeigu ką ant greitųjų laikinoji valdžia ir ne- 
taip gerai kaip reikėtų padarė, tai visuotinas 
seimas galės pataisyt, juk ant to jisai ir šau
kiamas yra.

O tie visi, kurie geidžia žmonių kraujo ir 
reklamuoja baisesnę revoliuciją, ne verti yra 
žmogaus vardo.

Nors socijalistai visados skelbią, kad jie y- 
ra taikos ir tvarkos šalininkai, bet ji} darbai 
parodo visiškai ką kitų, parodo kad jie trokš
ta kraujo, trokšta suiručių, trokšta žmonių 
nelaimių. O kodėl jie to viso trokšta? dėl
to, kad tokiuose atsitikimuose jie gal šiek 
tiek pasipelnyt į savo kiaurą kišenių, sveti
mą turtą pasiglemždami.

Mes kraujo praliejimo didinti nenorėkime, 
bet stengkimės tą praliejimą kiek galint ma- 
žint, tai yra kiekvieno doro žmogaus prie
dermė, tai yra šventas idealas ir tikslas. To 
mes ir laikykimės.

Dabar yra svarbus klausimas ar socijalistai 
nesunaudos didinimui kraujo praliejimo tuos 
pinigus, kuriuos Amerikoje surinko šelpimui 
karės nukentėjusių Lietuvoje. Juk iš tų žmo
nių visoko galima yra tikėtis, nes jie tam yra 
ir socijalistai, kad trokšt žmonių kraujo lieji
mo, dėl to jų ir vėliava raudona, kad jie jų 
kraujuose skalbia arba nori skalbt.

Bent mes katalikai savo kruvinais centais 
prie tos nedorybės neprisidėkime — nepalaiky
kime ir neplatinkime kraujo praliejimo nieka
dos.

F. V.
♦

Kaip tai atsitiko?
Karia prieš trejetų metų į 

Amerikų atvažiavo: p. Račkau
sko atkviestas, p. Albinas Rim
ka, mūsų tautiečiai is “Lietu
vos” ir “Vien. Liet.” pažiū
rėjo į jį su nepasitikėjimu. Ir 
nenuostabu. Jie ėjo išvien 
•su Smetona‘Viltimi,” su Lie
tuvos taurininkais. Gi Rimka 
važiavo į Amerikų, kaipo Lie
tuvos pirmeivių ingalTotinis, 
tų pirmeivių, kurie pasiėmė į 
savo rankas senųjų “Lietuvių 
Demokratų’ partijų” ir jų nu
stūmė nuo tautiško pamato, 
perkrikštiję jų į -“Lietu- 
tuvos Demokratų Partijų,” 
pradėję priiminėti į jų kitatau
čius; tų pirmeivių, kurie Vil
niuje ėjo prieš lietuvių tautiš
kų darbų, kurie padėjo šmeiž
ti kun. Tumų, kurie Vilniaus 
žydų laikraščiuose šmeiždavo 
lietuvius tautininkus, kuriuos 
proteguodavo Lietuvos ende- 
kai, dvarininkai, į kurių par
tijų pateko nevienas lenkas 
dvarininkas. Rimka važiavo 
čia, kaipo ingaliotinis tos ne
tikusios srovės, kuri jokio tau
tiško darbo nenudirbo, tik 
buvo užsiėmusi bergždžia ko
va prieš kunigus ir tikėjimų ir 
tvirkinimu sodžiaus jaunimo. 
Prieš tuos endekų glbstomus 
pirmeivius Lietuvoje veikė ne
vieni kunigai, nevieni “Atei
tininkai” (katalikų jaunuome
nė), veikė visi rimtesnieji tau
tos veikėjai.

Jam čia atvažiavus tik jo 
lienamintis Račkauskas, buvęs 
dar prieš tai generaliu atsto
vu Amerikoje pirmeivių spau
dos (“L Žinių,” ir “Liet. Ūki
ninko”) — priglaudė jį po sa
vo sparnais.

Kiti žiūrėjo į jį su nepasi-, 
tikėjimu.

Ar prisi- 
Balučių, Sirvydų 

Ne, A. Rimka 
toks ir pasiliko. 
Lietuvoje “fren-

Gi šiandien A. Rimka yra 
širdis Amerikos “tautininkų” 
veikimo, sėdi Sandaros ir li
beralų politikos centre, laiko 
savo rankose liberalų srovės 
vadž as. Kaip tai galėjo į- 
vykti? Ar jis žymiai pakei
tė savo pažiūras? 
artino prie 
ir Norkų? 
koks buvo, 
kaip buvo
tai” su Sulotais, taip bus rr 
vėl sugrįžęs į Lietuvą.

Tik Rimka pasirodė daug 
gudresnis už senuosius tautie
čius. Jisai pamatė, kad jų 
tarpe nėra sumanių, tvarkių 
ir gudrių veikėjų, kad nėra 
organzatorių ir kad gudrumais 
juos visus galima bus suimti. 
A. Rimka priėjo prie jų per Dr. 
J. Šliupų, kuriam Rimkų “in- 
troefiusino” Račkauskas. Šliu
pas visų tautiečių laisvama
nių buvo ir tebėra dievaitis. 
Rimka, kaipo aršus bedievis 
ir kunigų neapkentikas, išsyk 
ingijo Dr. Šliupo pripažinimų. 
Daktarui pradėjus A. Rimkų 
remti ir kitų tautiečių opozici
ja prieš jį suminkštėjo.

Kurį laikų A. Rimka buvo 
manęs “Lietuvos” ir “Vien. 
Liet.” atsižadėti, pastūmėti 
jas į katalikų pusę. » Jo visa 
energija buvo nukreipta į su
vienijimų socijalistų su šliupi- 
niais ir račkauskiniais tautie
čiais. Brooklyno seime 1914 
m..Rimka jau matė beįvyks- 
tančias savo svajones. Gal
vojo, kad atėjo laikas kirsti 
galvų klerikalizmo hidrai. O 
kada jo svajonės tame seime 
griuvo, Rimka verkė kaip ma
žas vaikas.

Greitai atsipeikėjo. Prie 
socijalistų prisidėti negalėjo,

4
I

nes tuo būtų palaidojęs savo 
karjerų Lietuvoje. Nuspren
dė eiti su tautiečiais ir, kailį 
pamainęs, savo idėjos vienok 
neatsižadėdamas, netrukus su
rietė, kad ir “Lietuva” ir 
“Vien. Liet.” galės patekti 
jam į bųeių.

Tuo laiku tautiečių spaudo
je nušvito nauja žvaigždutė R. 
Karuža. Išrodė, kad tai žmo
gus nepaprastų gabumų, gi
liai galvojantis. Rimka kom- 
plementais suėmė Karužų ir 
abudu suplenavo tverti naujų 
tautiečių partijų.

Rimka nei vienai minutei ne
užmiršo, kas jį čia siuntė.

Atsirado Sandara, tas vie
nas iš didžiausių bliofų, kokius 
yra kada nors darę mūsų lais
vamaniai- Runka paaašė jai 
programų. Kada Balutis ir 
Sirvydas ėmė pykti, kad tas 
programas perdaug radikališ- 
kas, jisai lengvai sutiko jį pa
mainyti. Jisai žinojo, kad ne 
raidėje visas dalykas, bet dva
sioje, veikime. - Visas jo už
davinys dabar buvo, kad pado
resnių tautiečių - neprileidus 

. prie lietuvių katalikų veikimo, 
kad palaikius Sandaroje jų vi
sų vienybę ir nepasitikėjimų 
katalikų veikėjais. Tų vienybę 
Rimkai ir Karužai ir pasisekė 
ligšiol palaikyti. Mūsų san- 
dariečiai veikia išvien: išvien 
šmeižia katalikus, "jų įstaigas, 
jų veikimų, išvien trepsi ant 
vietos ir nieko žymesnio nenu
veikia ir išvien svajoja, kaip 
ateityje Lietuvos gyvenimo va
džias pagriebus į savo rankas. 
Dabar tik pažiūrėkime, kiek 
daug tas vienas mažas žmoge
lis nusvėrė mūsų išeivijos gy
venime. Pagalvokime, kas bū
tų galėję įvykti, jeigu Rim
ka nebūtų čia Amėrikoje pa
sirodęs.

vi
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Chicagos seime būtų suėję 
katalikai su tautininkais, už
dėję bendro darbo pamatus, so- 
cijalistus gi būtų palikę vie
nus, izoliuotus. Dabar-gi sa
vo tuo antruoju seimu Brook- 
lyne, liberalai davė progą so- 
cijalistams pavadinti savo Šel
pimo Fondą visuomenišku ir į 
jį porą desėtkų tūkstančių vir
šaus surinkti. Juk tuo vi
suomeniškumu prigautos ir 
daugelis katalikiškų draugijų 
siuntė į Šelpimo Fondą savo 
šimtines. Ką-gi jau kalbėti 
apie tautiškas. Visi kiti vei
kimai ir darbai visai kitoniškai 
būtų nusisekę. Tarp katali
kų ir tautiečių nebūtų buvę 
bergždžios kovos, o būtų bu
vęs ramus sutartinas darbas. 
Kaip “Viltis” Lietuvoje netu
rėjo reikalo kovoti su “Šalti
niu” ir “Vienybe,” taip ir čia 
spaudos santikiai būtų buvę 
visai kitoniški.

Dabar jau treti metai mūsų 
tautiečiai niekaip negali nusi
kratyti tų voratinklių, kuriais 
jie liko storai apvynioti. Tie 
voratinkliai — tai Rimkos 
Sandara. Sandara ne tik blio- 
fas. Ji yra ir Lietuvos nelai
mė. Nebuvo ir nebus mūsų
tautoje pastovios partijos, ku
ri vienyti] Balutį, Zimontą su 
Rimka ir Račkausku. Per 
daug tai priešingi gaivalai. 
Balučiai, Sekevičiai ir šian
dien tai jaučia. Jie viltinin- 
kai, vairininkai, smetoninin- 
kai. Jie kartais nedrąsiai 
pakelia balsą prieš Rimką, bet 
pasiliuosuoti iš jo tinklų neį
stengią nes juos riša Sanda
ra. Rimka ir Karuža gali pa
sidžiaugti atlikę “didelį” dar
bą. Kur-gi ne? Jie giriasi 
suvieniję tautiečius... Ne,
tautiečius jie suvienijo. Jie 
suvienijo tautos prietelius su 
tautybės priešininkais.

ne

Ir kol ta vienybė buą patol 
didelis skaičius mūsų inteligen
tų bus tautos gyvenime bergž
di ir nenaudingi.

Rimką kad nuraminti sa
vo aukas, mėgina jiems inkal- 
binėti (sveikiems ligą), kad 
Amerikos tautininkai — visai 
kas kitą negu Lietuvos tauti
ninkai. Taip, ir mes matome 
skirtumą tarp vienų ir kitų, 
nors jų sielos ir yra panašios. 
Lietuvos tautininkai žmonės 
rimti, nuoseklūs ir veiklūs. 
Jie neturi neapykantos prie 
kunigų ir Bažnyčios; jie netu
rėjo Šliupo. Jiems neįsteng
tų vadovauti tokie Rimkos. 
Gi Amerikos tautininkai, nors 
ir myli Lietuvą bet turėjo 
persirgti Šliupo dvasios ligą. 
Be to buvo tai žmonės be or- 
ganizatyvių gabumų, pasiskir
stę į grupeles, kuri kiekviena 
turėjo savo vadą o tie vadai 
kiekvienas norėjo vadovauti 
visiems, ir santarvės tarp jų 
nebuvo. Tokioje dirvoje ir 
Rimka galėjo pasirodyti dide
liu žmogum.

A. Rimka, tiesą pasakius, 
nedidelis žmogelis, bet tarp 
Amerikos “tautininkų” — ji
sai ko ne milžinas. Šliupas 
— milžinas gerklės; Rimka gi 
milžinas savo kreivu gudru
mu, darbštumu ir organizaty- 
ve gyslele.

Bet tautos gyvenimas eina 
savo keliu. Tautos branduo- 
lis — lietuviai katalikai — y- 
ra sveikas, gyvas ir veiklus. 
Nors ir daug svietiškių inte
ligentų mes netekome, bet 
priauga jaunosios pajėgos, au
gą katalikai moksleiviai, stip
rėja vyčiai, bręsta Lietuvoje 
Ateitininkai. Visi atsimetė
liai nuo tautos kamėno neį
stengs sulaikyti jos tikros pa
žangos.

Gurinskaitė apie našlaičius, 
kurie auklėjami svetimtaučių 
rankose, ir ragino prisirašy
ti į Labdaringą Sąjungą z 
kun. H. Vaičiūnas. Jisai kal- 
kun. H. Vaičiūnas, isai kal
bėjo apie vargstančius našlai
čius ir apie vargingą gyveni
mą lietuvių.

Aukavo sekančios ypatos: 
J. J. Ellias $5.00, Ą. Paukštie
nė $1.50. Po $1.00: kun. Vai
čiūnas, S. Maskaitis, B. Sek- 
reckis, J. Žilaitė, J. Radzevi
čienė, V. Zarmauskaitė. Suml- 
kesnių aukų $6.56. Išviso su
rinkta tą vakarą $19.06. Pini
gai induoti poniai Varanavi
čienei dėl pasiuntimo į centrą 

VIII kp rast.

CHICAGO, ILL. 
(North Side)

18 d. kovo L.-Vyčių 5 kp. 
turėjo parengus prakalbas šv. 
Mikolo parapijos svetainėje. 
Kalbėjo A. Poška ir K. Pakš
tas. Kalbėjo apie Vyčių or
ganizaciją ir jos naudingumą. 
Žmonių mažai teatsilankė. At
silankiusieji buvo užganėdinti 
ir visi linksmai šnekučiuodami 
išėjo namo-

vien

Al-kis.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

NE W ARK. N. J.

Vaidino “Genovaitę.”

Kovo 18 d. š. m. šv. Ceci
lijos choras statė scenoje “Ge
novaitę.” Tas veikalas jau 
ne pirmu kartu buvo lošiamas, 
bet publikos šį sykį prisirinko 
tiek, kiek tik tilpo- Daugeliui 
pritrūko vietos ir turėjo grįžti 
atgal.

Pelnas buvo skiriamas nau
jiems vargonams.

Užtroško.

Kovo 17 d. nuo gazo užtroš
ko p-lė Vaišnoriutė 15 metų 
amžiaus. Ji vakare pargrį
žus užkabino ant gazo paipos 
siautalą ir atsigulė. Bekabi- 
nant mat atsisuko gazas ir ry
te rado užtroškusią

Laidtuvės buvo kovo 20 d- 
Palaidota labai gražiai dauge
liui palydint.

Prakalbos.

serganti ir negalinti kalbėti, 
tik prašė aukoti “Žiburėliui,” 
plačiau kalbėsiąs Bulota. Tai 
tas pradėjo, šokinėdamas šauk
ti: “Gaivinkim “Žiburėlį”
nes visai gęsta, jis užges, tai 
nebus iš kur laisvamanybei 
gauties.” Užbaigęs sakė at
sakinėsiąs į klausimus. Kuo
met iš publikos keletas paklau
sė, tai išrišti taip sekėsi, kaip 
gaidžiui akmenį skaldyti. Pa- 
galiaus pasakė, jog jis dau
giaus nebeatsakinėsiąs. Kiek 
aukų surinko, viešai nepas
kelbė. Ant galo pardavinėjo 
savo pikčierius - atvirutes po 
50c. Viena moteris pasakė, jog 
dar Lewiston’e lašinių svaras 
nekainuoja 50c., o čia atvirutė.

B. Lelija.

Kovo 19 d. L. D. S. 14-ta 
kuopa buvo surengusi prakal
bas. Žmonių susirinko nedaug. 
Kalbėjo S. Pranis ir J. B. Kau
pas. j gi:

Neramus streikas.
Nekurios geležies liejyklos 

jau gerokas laikas streikuoja. 
Kompanijos dirba su- streik
laužiais. Streikieriai nori pa
stoti streiklaužiams kelią, per 
tai ištinka kruvini susirėmi
mai.

V-is.

ATHOL, MASS.

Vaikų veikimas.
Kovo 17 d. Blaivininkų vai

kų dr-jėlė turėjo susirinkimą 
Atsilankė ir naujas klebonas 
kjm. A. Petraitis. Nutarta par
traukti ženklelius, surengti 
vaidinimą, surengti antrą Ve
lykų dieną šeimynišką vaka
rienę ir rūpintis didinti dr-jėlę. 
Pinigų kasoje turi $29.88.

Darbai eina gerai.
i Darbai čia eina labai gerai. 
Ypač merginoms. Dabar ne 
darbininkės ieško darbo, bet 
darbdaviai jų ieško. Čia daug 
lietuvaičių dirba “ant pleisų.” 
Šapose dirbančios uždirba nuo 
$7 iki $16 savaitėje. Mieste
lis nedidelis, smagus, į darbą 
netoli nueiti. Vasarą mieste
lis paskendęs žaliumynuose, 
prie kiekvienų lietuvių stubos 
darželis žaliuoja.

Dagilis.

NEWARK, N. J.
Šis-tas.

Mūsų socijalistai ne
tuščiu šauksmu ir prieškarinė
mis rezoliucijomis karei prieši
nasi, bet ir darbais.

Štai kovo 13 d. nekurie so
cijalistai pas tūlą žmogelį ki- 
šeniui nužiūrėjo perdidelį pei
lį. “Socijalistai’ ’tuojaus su
prato, kad peilio kešeniuje ne
šiojimas yra ženklas šalies ap
ginklavimo, pašaukė policmo- 
ną ir žmogelį suareštydino. To
kiu būdu sako Newarke karės 
nebus.

Kovo 10 ir 11 d. Sandaros 
kuopa buvo per du vakaru pa
rengusi prakalbas, išaiškini
mui newarkiečiams koki yra 
Sandara. Tai Šalčius pasakė, 
kad Sandara, tai yra tikrasis 
patrijotizmas. Kralikauskas 
pasakė, jog Sandara yra senų 
biznierių palaikymui. Sirvydas 
pasakė, jog augščiausis žmo
gaus tikslas prie tėvynės mei
lės. Vakaro-gi vedėjas pasa
kė, kad Sandara esanti tikrai 
tokia kaip žmogaus širdis. Ko
kia ištikrųjų yra Sandarą ne
buvo nenubalsuota. Dabar 
newarkiečiai varo karštus gin
čus kokia yra Sandara.

Kovo 11 d. p. J. O. Sirvydas, 
šv. Jurgio dr-jos svetainėj 
prieš visą publiką keletą sykių 
pripažino, kad vadinti katali
kus klerikalais kokiais jie nė
ra, esąs negražus dalykas.

Šalčius išganymui Lietuvos, 
visiems liepia sekti Šliupą (o 
Šliupas didžiausis priešas reli
gijos priešas religijos). Krali
kauskas liepia skaityti kiek
vienam visokius raštus kas tik 
papuolą nežiūrint ką juose 
rašo ar kas parašė, ale skai
tyti nuo pradžios iki galo ir 
būsią naudinga kiekvienam.

Sirvydas gi pasakė, kad jis 
tuos visus, kurie kėsinasi iš 
žmogaus širdies išplėšti religi
ją, skaitąs tokiais pat plėši
kais, kaip ir tie, kurie įlin
dę pro langą išplėšia žmogaus 
turtą

Kaip čia dabar tas tris nuo
mones suderinti prie vienos 
Sandaros. Bet ar tik p. Sir
vydas už tokį drąsumą negaus 
nuo tėvo Šliupo sprikto.

Sutrukęs Striukis.

Tautos Fondo reikal
į__

f

T. FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA UŽ VASARIO MENESĮ, 1917 m. V T >

Iki vasario 1, 1917 m., į Tautos Fondą įplaukė $64.910.35 
Vasario 2, Kewanee, UI. — Surinko T. F. 45 skyrius, 

pris. Ig. Dombraūskis .............................
6, Cicero, Dl. — Surinkta J. Povilonio vestu

vėse, pris. J. Ogintas.................................. ........
6, Atlantic City, N. J.
6, Tamaąua, Pa. — i

O. Babarauskiutė
6, Kewanee, UL — Surinkta vestuvėse, pris.

Ig. Dumbrauskas ...................... *......................
7, Waterbury, Conn. — Nuo L. V. 7 kp., pris.

B. Gauronskas........................................................
7, Chieago, Dl. — Iš D-ro Bielskio prakalbų 

pris. kun. A. Briška ...........................................
7, Chieago, UI. — Nuo T. F. 60 sk., pridavė

kun. A. Briška.......................................................
8, Camden, N. J. — Nuo T. F. 53 sk. pris. kun

J. Kutas............................................................
8, New York, N. Y. — Nuo*šv. Jono dr-jos pris. 

kun. N. Petkus........................................................
8, Worcester, Mass. — Nuo L. V. 26 kuopos 

pris. kun. Jonas J. Jakaitis..-.....................
8, Worcester, Mass. — Aukavo J. M. Vyskupas 

D. Beaven, D. D-, pris. kun. J. Jakaitis... .100.00
9, Newark, N. J. — Nuo'L. V. 29 kuopos pri

siuntė B. Vaškevičiutė..................................
10, Chieago, Dl. — Iš D-ro Bielskio prakalbų pri

siuntė P. Cibulskis.......................................
10, Chieago, Dl. — Nuo T. F. 7 skvr., pris P.

Cibulskis............................................... t....
13, Beloit, Wis. — Iš D-ro Bielskio prakalbų.... 
13, Kingston, Pa. — Nuo T. F. 14 skyr., pris B.

B. Žėkas................................................ ...........
13, Chieago, Dl. — Aukavo šv. Pranciškaus Tre

tininkų dr-ja, pris. Iz. Nąusieda...................
13, Chieago, Dl. — Iš D-ro Bielskio prakalbų 

pris. kun. F. Kudirka..................................
13, Chieago, Dl. — Nuo T. F. 43 sk., pris. kun. 

F- Kudirka.....................................................
13, Chieago, Dl. — Nuo T. F. 7 sk. pris. M. Stan

kevičius .........................................................
13, Chieago, Dl. — Iš D-ro J- Bielskio prakalbų 

pris. P. Baltutis............................................... 112.49
13, Chieago, Dl. — Nuo T. Fondo 32 skyr., pris.

P. Baltutis .....................................................
13, Cicero, Dl. — Iš Dr. Bielskio prakalbi] pris.

Čakanauskas....................................................
14, Homestead, Pa. — Iš Dr. Bielskio prakalbų

pris. J. Grebliūnas..........................................
14, Homestead, P,a. — Nuo T. Fondo 23 skvr.,

9.25

99

99

M

M

M

9 9

1 9

? 9

99

9 9

9 9

99

9 9

9 9

99

99

. — Pris. J. Rimdeika..'.. 
Nuo T. F. 42 skyr. pris.

7.50
10.00

7.80

12.70

10.45

79.96

11.55

11.50

60.00

21.05

11.60

68.60

2.00
34.85

9.00

25.00

74.33

5.75

27.00

23.37

_______________________ 3
” 19, Mtoneapolis, Mina. — pris. A. Mašiotas...
» --------- ---- — — ----- ------

99

99

19, Chieago, DL — pris. J. Kudirka...................... 6.25
20, Rockford, DL — pris. V- Gremba...................... 12.00
23, Athol, Mass. — pris- kun. Pr. Meškauskas.. .37.50
27, Kewanee, Dl. — pris. Dr. Bielskis.....................10.25

Viso per vasarį, 1917 m., į Tautos Fondą inplaukė. .$3.014.12

Viso labo iki kovo 1,1917, į T. F. inplaukė
IŠLAIDOS.

Iki vasario 1,1917, išleista....................................... $57.282.60
Vasario 8, 1917, kun. Dr. Pr. Augustaičiui kelionės 

išlaidos į Am. Liet. Tarybos suvažiavimą....

. .$67.924.47

25.00

Viso labo iki kovo 1, 1917, išleista.
Viso labo iki kovo 1, 1917, įplaukė.

$57.307.60
$67.924.47

3
Kovo 1, 1917, Tautos Fonde lieka................$10.616.87

K. PAKŠTAS, T. Fondo Sekretorius. *

46.29

da-

TAUTOS FONDO KNYGŲ 
PARDAVINĖTOJAMS.

Daugelis skyrių gavo iš Cen
tro knygų pardavinėjimui. Bet 
dar ne visi už tas knygas atsi
lygino. Todėl prašome pra
nešti kiek knygų išparduota ir 
kiek dar yra, o už parduotas 
atsiųsti pinigus išrašant čekį 
ižd. B. Vaišnoro vardu. Vi
sus pranešimus ir pinigus rei
kia siųsti Centraliui sekreto
riui K. Pakštui, 917 W. 33-rd 
St., Chieago, UI.

Tautos Fondo Reikalai.
KUNIGO M KRUŠO 

SUMANYMAS.
Kaip jau buvo rašytą

bar jau reikia pradėti rengties 
prie Tautos Fondo Seimo, kurs 
įvyks birželyje. Seime reiks 
aptarti daugelis dalykų ir pra
vesti naudingų sumanymų. 
Tai, rodos, labai bus naudin
ga nekuriuos tų sumanymų 
spaudoje apkalbėti, kad susi
rinkusieji Seiman jau išanksto 
žinotų apkalbamų dalykų svar
bą.

Visi mąstantieji lietuviai 
šiandien suprantą kad viena
tinis tikras būdas Lietuvos 
gelbėjimui tai — apsidėjimas 
nuolatine mokestimi visos lie
tuvių tautos, po platųjį pa
saulį išbarstytos. Apsidėji
mas nuolatine duokle ne vien 
pinigiškos paramos tautai su
teiks, bet (gal tai dar svar
biau) dar jos sielos gilumon i- 
diegs pasiryžimo gyventi ir 
kovoti už savo teises ir būvį. 
Juk tik vienas Augščiausis 
Viešpats težino, kas laukia 
mūsų tautą po šios baisios ka
rės. Tad išanksto mums rei
kia skubiai stiprinti visas tau
tos dvasios ir medegos pajėgas, 
kad atlaikyti galimos audros 
siautimą

Nesenai teko išsikalbėti su 
gerb.* kun. M.’-Krnšu, Dievo 
Apveizdos parapijos klebonu, 
apie tai, kaip geriau pavedus 
propagandą, kad kuodaugau- 
sia lietuvių stotų už savo tau
tos gyvybę ir apsidėtų nuolati
ne mokestimi. Čia gerb. ku
nigas padavė labai praktišką 
mintį: kad patraukus kuodau- 
giausia lietuvių prie mokėjimo 
mėnesinės duoklės, reikia pa
daryti rėmus, į juos įdėti ant 
gražios popieros surašytas mo
kančių duoklę pavardes ir pa
kabinti bažnyčioje netoli durų, 
kad išeinant iš bažnyčios žmo
nės galėtų matyti, kas jau mo
ka mėnesines duokles. Gi ku
nigas per pamokslą tankiai pri
mintų, kad nemokantieji pri
sirašytų ir mokėtų. Susipra- 
tę-gi lietuviai vestų agitaciją 
miniose, kad vis mokėtų mė
nesines duokles Lietuvos gel
bėjimui ir platintų mintį nieko 
nepirkti pas tuos pramonin
kus, kurie nemoka mėnesinių 
duoklių. Juk mėnesinės duok
lės tėvynei mokėjimas tai ne 
kas kitą kaip tik atidavimas 
tėvynei to, kas jai tikrai pri
gult Ir kas tik dar jaučiasi 
esąs lietuvis
dyti naudingu tautai darbu.

Tai šį gerb. kun. M. Krušo 
sumanymą vykinant gyveni- 
man Tautos Fondas turėtų už
sakyti šimtą ar daugiau nema
žo didumo rėmų ir vienodos iš
vaizdos ypatingos popieros su
rašymui mėnesines duokles 
mokančiųjų pavardžių. Šį ir 
daugelį kitų sumanymą page
rinančių mėnesinės duoklės 
rinkimą reikėtų pagvildenti 
spaudoje, kad Seime jie jau 
stotųsi pribrendusiais reika
lais ir taptų įkūnyti gyveni
mam

ŽINIŲ-ŽINELĖS.

Amsterdam, N. Y. Čia gy
vuoja veiklus 65-tas Tautos 
Fondo skyrius, kuris nesenai 
į Centrą atsiuntė $450.00 aukų. 
Skyrius dar jaunutis, bet, a- 
čiū veiklumui, susipratimui ir 
duosnumui prie skyriaus susis
pietusių žmonių, mėnesinių 
duoklių rinkimas jau labai 
gražiai pradėtas. Ypač rei
kia pažymėti, kad iš 95 jau 
mokančių mėnesines duokles 
57 moka po $1.00 kas mėnuo, 
22 po 50c- ir tik 16 po 25c. Tai 
pasirodo, kad Amsterdamo lie
tuviai stengiasi kuodaugiau 
mokėti į Tautos Fondą kiek 
tik jų išteklius pavelija. Tai 
puikus pavvzdis kitų miestų 
lietuviams, kaip reikia nešti 
aukas ant Lietuvos aukuro.

Chieago Heights, Dl. Nedė
lioję, kovo 25 d., A. VeiselicČ 
salėje (333 E. 14-th St.) T. F. 
70 skyrius rengia prakalbas, 
kurios prasidės antroje valan
doje. Kalbės K. Pakštas iš 
Chieago.

pris. J. Grebliūnas........................ 130.85
16, Chieago, Dl. — Iš Dr. Bielskio prakalbų pris. 

kun. M. Krušas.............................................213 88
16, Poųuonock, Conn. — Nuo T. F. sk. pris. M. 

Juškevičius....................................................
16, Middleboro, Mass. — Nuo T. F. 66 sk. pris. 

J. Norkūnas...................................................
16, Niagara Falls, N. Y. — Surinkta M. Tuleinio 

vestuvėse, pris. A. Urbonas......................
16, Chieago, DL — Iš Dr. Bielskio prakalbų pri

siuntė Veryga................................................
16, St. Clair, Pa. — Surinko T. -F. 50 sk., pris.

kun. M. Durickas....................................,..
17, Chieago, UL — Nuo L. V. 4 kuopos pjris. M.

Balsienė......................... . ................................
17, So. Boston, Mass. — L. V. 17 kuopa $118.00, 

šv. Jono evang. dr-ja $100.00; Apašt. Mal
dos dr-ja $66.00, L. R. K. Mot. Sąjungos 13 
kuopa $60 20, L. D. S. 1 kuopa $44.00, Blai
vininkų 47 kuopa $3735, S. L. R. K. Am. 
21 kuopa $23.05. Viso labo prisiuntė A. Za- 
leckas............................................................... -

19, Chieago, Dl. — Iš Dr. Bielskio prakalbų pris. 
J. Kudirka......................................................

19, Chieago, Dl. — Mėnesiniu duoklių pris. J. 
Kudirka..........................................................

19, Sydney Minės, Canada. — Pris. J. Januša..
19, Waterbury, Conn. — Nuo T. F. 40 sk. pri

siuntė S. Kulikauskas .........................................
20, St. Louis, Mo.

valtis..............
20, Rockford, DL — Iš Dr. Bielskio prakalbų 

prisiuntė V. Gremba........................................... :
20, Gary, Ind. — Iš Dr. Bielskio prakalbų...........
20, Trenton, N. J. — Surinko T. F. 55 sk., pri

siuntė J. Velivis.......................................................
23, Waterbnry, Conn---- L. V. 7 kp. vakaro pel

nas, pris. S. Kulikauskas.................................
23, Athol, Mass. — Iš liet, draugijų ferų pelnas, 

pris. kun. Pr. Meškauskiš.................................. 201.41
23, Athol, Mass. — Nuo T. F. 12 sk. pris. kun. 

Pr Meškauskis.........................................................
23, Bedford, Ohio. — Nuo T. F. 56 sk., pris. 

J. Jonuška ..................... ..........................................
23, Orange, Mass. — Surinkta krikštynose pas 

p. Rudį, pris. A. Sirunaitis.............................
26, Spring Valley, Dl.—Iš Dr. Bielskio prakalbų 43.25
26, Oglsby, DL — Iš Dr. Bielskio prakalbų.... 28.50
27, Kewanee, DL — Iš Dr. Bielskio prakalbų... .75.80
27, Springfield, Dl. Iš Dr. Bielskio prakalbų 67.69
28, Chieago, DL — Nuo šv. Petro ir Povilo (irau- »

gijos, pris. J. Stonkus. . ...................   ;............. 96.31
UŽ PARDUOTAS KNYGAS INPLAUKE.

Vasario 5, Youngstown, O. — pris. Dr. Bielskis
»>
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Nuo T. F. 68 sk. pris. A. Ži-
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36.55

turi tai paro-

AUKOS.

Westfield, Mass.
Aukos nuo T. F. 54 skyriaus, 

Tautos Šventėje surinktos.
$2.00 aukavo A. Samulevičiutė.
Po $1.00 aukavo: B. 

J. Bernotas, A. Repčys, 
kauckas, T. Sidaras.

Po 50c.: I. Ulinskas. 
kus, A. Atkoeaitis, L. Grigo- 
liūnas, J. Jurgelevičius, M. Mi- 
kailionis, A. Balčiūnas, Z. Kašė
ta, M. Bo gužas, P. Mačiulaitis, J. 
Jurksaitis, V. Minkelis, V. Mas
lauskas, A. Atkočaitis, A. Jonai
tis, J. Jegelevičius, D. Švilpa, J. 
Gecevičius, V. Ambrulevičius, A 
Kavaliauskas, M. Kazlauskienė, J. 
BĮ ekiu t ė ir M. Balčiūnienė.

Po 25c.: K. Jutkevičius, J. Ba- 
liukonis, J. Kuzavelis, J. Miglinas, 
Z. Jegelevičius, K. Valius, J. Luk- 
minas, S. Brazaitis, B. Pūras, F. 
Kašelionią V. Beikša, A. Švilpa, 
S. Petkus, V. Sviklas, A. Ambra
sas, A Dvareckas, P. Barnadi- 
šius, M. Čižus, J. Mickevičius, J. 
Povylaitis, P. Poškevičius, B. Da- 
nylienė, Z. Atkočaitienė, J. Moc
kus, P. Lukšis, M. Petkevičius, P. 
Abukauskas, S. Taškūnas, A. Lu-' ~ 
bučkis, P. Maslauskas. K Mas
lauskas, P. Jegelevičienė, M. Vfl- 
kauskaitė, K Masaitis, J. žėkonis, 
M. Jutkevičius, P. Čvirkienė. Vi
so labo surinkta $36.35.

Visiems aukotojams Tautos 
Fondo vardan tariu nuoširdų ay 
čiū!

• «
Greičius, 
A. Abu-

S. Min-

VREDAKCIJOS ATSAKYMAI
P. Kučinskui. — Apie tą pat 

dalyką “Darbininke” jau bu
vo rašyta. Be to jau senste
lėjęs atsitikimas, sumažėjo 
svarba ir indomumas. Tai 
nedėsime. Gaila, kad Tams
ta tuoj neparašei. Korespon
dencijas trumpinti veik visuo
met esame priversti. Taip da
rome ir dėl vietos stokos ir dėl
to, kad prirašoma bereikalin
gų smulkmenų.

Kuop. rašt. — Hartford, 
Conn. — Tamstos pranešimas 
apie kuopos susirinkimą pervė- 
lai atėjo ir negalėjome laiku 
indėti. Agitatvviškos kores
pondencijos dalies nedėsime, 
nes tos pačios rūšies dabar

48.59
,,

3.75
%

LEWIST0N, ME.

Bulotos prakalbos.
Kovo 17 d. atsilankė A. Bu

lota ir Co. Žmonių prisirin
ko pusėtinai,- indomavo pa
matyti koks tai yra tas Bulo
ta, kuriam kituose miestuose 
teikė dagių ir kopūstų lapų 
bukietus. Kalbėjo baisiai nuo
bodžiai. Vis apie tą pati ir a- 
pie tą patį, lyg tarsi į maišą 
įkištas ir užrištas, nesuranda 
skylės-išlysti, žmonėms labai 
nusibodo klausyti to, ką jau

< senai laikraščiuose skaitė, M _
Kalbėjo Bulotienė; pasisakė Po jo kalbėjo p-lė M. L. dedame ištisus.straipsnius.

K. G.

CHICAGO, ILL. 
Labdarybės prakalbos.

Buvo surengtos prakalbos 
kovo 16 d. bažnytinėje svetai
nėje N. P. S. M. S. parapijoj.

Gerb. klebonas kun. A. Briš- 
ka atidarė vakarą, paaiškino 
tikslą ir perstatė pirmą kalbė
toją p. J J. Kilias. Jisai dai
liai kalbėjo apie- lietuvių tautą 
ir labdarybės veikimą.

8.21
99

99

99

99

99

6.0Q 
7, Chieago, Dl. — pridavė kun. A. Briška........... 11.50
8.So. Boston, Mass. — pris. “Darbininkas”... .88.72 

lO.Chicago, III. — pris. P. Cibulskis........................  9.50
13, Chieago, UI. — pris. kun. F. Kudirka........... 11.25
13, Chieago, UI. — pris. P. Baltutis.   ............... 20.75
13. Cicero, UI —-pris. čakanauskas......................  8.55
1& Chieago, Dl. — pris. kun. M. Krušas........... 1. 20.25
įa, Chieago, DL — pris. Vervga....................... 11.75

13. Cicero, m

v • ’

K. PaUtas,
t. Fondo Sekretorius.

NAUJAS TAUTOS FONDO 
SKYRIUS.

Kovo 15 pasiųsta čarteris 
nesenai užsiregistravusiam T. 
Fondo skyriui į Reading, Pa., 
No.'76. Naujo skyriaus val
dyboje yra šie asmens: pirm. 
Jurgis Juodaitis, rašt. Jonas 
Neverdauskas ir ižd. Juozas 
Pautienius.

DIDŽAU8LAS KNYGNA8 
NAUJOJE ANGLIJOJE.
Visokio turinio knygų, įvai

rių paveikslų. Naujausio išlei
dimo.

Papuošk savo knygyną nau
jomis knygomis.

Reikalauk katalogo įdėda
mas už 2c. krasos ženklelį.

“DARBININKAS”
i 242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.,

*4



DARBININKAS

Vietines žinios
s

"Vyčių 17 kuopa laikė susi
rinkimą nedėlioj, kovo 25 d. 
Be kuopos valdybos išduotų 
metinių atskaitų, buvo dar 
svarstyta išvažiavimo, rengia
mo 30 gegužio ir “Žydų Kara
liaus” reikalai. Visas darbas 
eina gerai. Išvažiavimo ren
gimo komisija kol kas darbuo
jasi šauniai, g.i “Žydų Kara
liaus” artistai ant žūt-būt ma
no naujame veikale puikiai 
pasirodyti: Kuopoje yra 92
pilnu nariu, kurių darbštumas 
ir energija gali tiems milžiniš
kiems sumanymams užtikrinti 
pilną pasisekimą.

Kun. Jonas Žilinskas dabar 
vieši So. Bostone. Panedėlio 
vakarą (kovo 26 d )laikys pra
kalbas šv. Petro svetainėje a- 
pie Lietuvos atstatymą ir Že
mės Banką. Tą pat vakarą 
bus ir Lietuvių Kooperacijos 
prakalbos.

L. D. S. 1-mos kuopos susi
rinkimas buvo kovo 25 d. baž
nytinėje svetainėje, tuojaus 
po pamaldų. Į susirinkimą 
atsilankė nemažai nariij ir pa
daryta daug svarbių nutarimų.

Gavėnios pabaigoje dauge
lyje Bostono katalikij baž
nyčių bus laikomos misijos. 
Lietuvių bažnyčioje, So. Bos
tone, misijos prasidės kovo 28 
d.

Pėtnyčioj, kovo 23 d., So. 
Bostoną aplankė naujas soci- 
jalistų vadas Kapsukas. Lai
kė prakalbas Maynard salėje 
apie Rusijos revoliuciją ir ca
ro suareštavimą. Prakalboje 
daugiaus kalbėjo apie kun. F. 
Kemešį, kaip Rusijos revoliu
ciją, tai dabar So- Bostonie
čiai negali suprasti, ar kun. F. 
Kemėšis Rusijos revoliuciją 
jukelė, ar revoliucija kun. F. 
Kemešį iškėlė. Buvo renka
mos ir aukos revoliucijai. Kiek 
surinkta — nežinia.
'’T

„ a---------------- ----------------- -—'

So. Bostone netrukus žada 
būti milžiniškos diskusijos. 
Bostono Kolegijos studentas, 
Jonas J. Ramanauskas kviečia 
į disputą “Keleivio” redakto
rių Michelsoną. Lowel’io dis- 
kusijase socijalistai giriasi jie 
“iSlaimėję,” pažiūrėsime kaip 
pasiseks socijalistams So. Bos
tone.

ATVIRAS LAIŠKAS 
MICHELSONUI,

“Keleivio” Redaktoriui,
So. Boston, Mass.

Gerbiamasai: —
Kovo 11,1917, tamsta stojai 

su manim į diskusijas Lowell*- 
yje. . Tas diskusijas rengė so
cialistai, jie išanksto nepra
nešė man kas stos prieš mane 
ir aš tuo nesirūpinau ir gata
vas su bile kokiu socijalistų 
debatuoti. Socijalistai-rengė- 
jai mat manė, kad aš nedrį
siu su tokiu socijalistų vadu 
kaip tamsta, stoti į diskusijas. 
Negana to jie dar išrinko į ve
dėjus diskusijų socialistą. Bet 
nepaisant to visko, tamista 
kaip Rusijos caras nuo savo 
sosto, numestas ir visai sumuš
tas. Jūs aiškiai matėte, kad 
pralaimėjote. Socijalistas-pir- 
mininkas neleido publikai bal
suoti, kuri pusė laimėjo, nes 
aiškiai matė, kad nubalsuos 
už mūsų pusę.

Ilgą laiką patylėję savo 
laikraštyje Tamsta indėjai tų 
debatų aprašymą pilną mela
gysčių, šmeižto. Mūsų argu
mentus iškreipėt, kitus paslė- 
pėt, savų pridėjot ir perdir
bote.

Savo laikraštyje begėdiškai 
pamelavai būk mes pabėgome 
net užmokesčio nelaukę. Mes 
nebėgame, būdami laimėtojais 
ir reikalavome nuo rengėjų at
lyginimo už kelionė. Drg. Kar- 
kauskas teisinosi dabar netu
rįs pinigų, negalįs mokėti. Ir 
tai tik man vienam težadėjo 
atsiųsti, o p. Mėšliui visai ne
mokėjo. Tai paskui gavau 
monev orderi ant $1.13, nors 
kelionė lėšuoja $1.16.

Dabar, kada Tamsta, Mi- 
chelsonai, iš pralaimėjimo da
rai laimėjimą, tai aš vardan 
visuomenės kviečiu Tamstą 
stoti Į diskusijas So. Bostone/ 
kur yra apšviestesnės publi
kos, visi laikraščiai galės tu
rėti korespondentus ir tai tuo
met pamatysime, kuris geriau 
atstovi savo pusę ir ko vertas 
socijalizmas.

O jei nestosi, tai dar pa- 
i tvirtinsi savo pralamėjimą Lo- 
well’vje ir parodysi, kad soci- 
jalizmas neišlaiko rimtesnės 
kritikos.

Jonas J. Ramanauskas,
242 W. Broadvay, 

So, Boston, Mass.
Z

S?'-

to užsisakyti pas savininką ar
ba agentą A. Ivaszkevicz 315 
Ęroadway ir kaip tik pirmuti
nė proga bus tai agentas A. I- 
vaszkevicz duos tuojaus žinoti 
tam pirmiausia, kuris pirmiau
sia tufe užsisakęs. ,

Su pagarba,
A. IVASZKEVIGZ

Agentas Pardavinėjimu Namų 
ir Farmų

315 B’way, So. Boston, Mass. 
. Tel. 605 S- B. ..........

v

ŠIOMIS DIENOMIS GAVO
ME MALDAKNYGIŲ, 

“PAMALDŲ' 
VADOVĖLI S.”

Sutaisė ir išleido A. L. R. K. 
Kunigu Sąjungą.

“PAMALDŲ VADOVĖLY
JE” rasi Maldas, Giesmes, 
Stacijas, Graudus Verksmus, 
Apaštalystės Pamaldas, Rą
žančių, Tretininkų Įstatai įr 
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,.................. 60c.

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

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

“Darb.’ 'Administracija.

Šiomis dienomis išėjo iš 
' f • • . ;

spaudos nauja knyga 216 pusi

Jėzus Kristus.
švenčiausiame 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 ją perskaityti, nes joje at
ras sau nemažai dvasiško maisto.

V

Kaina knygos 60c.

Galima gauti “Darbininko” 
knygyne.

Šokių mokykla
Jau 36 metai, kaip gyvuoja 

Prof. Štem Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. Myrtle avė., 
Broooklyn, N. Y.

Waltz, Two Step, Foxtrot, 
One Step ir įvairūs naujausios 
mados šokiai mokinami, privatiš- 
kai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.- 
00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taip-gi ir nedėliomis. 
Mokiname balių šokius ir stage’- 
aus. Klausk atsilankydamas in
formacijų.

THE STERN SCHOOL 
of DANCING,

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

e
Naudokitės Proga!

IŠ PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!
Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs. Siųsdami pi

nigus į Rusijos Valstybines Apsaugos Bankas arba mai
nydami pas mus, be jokio triūso, ant kiekvieno $1.000, 
uždirbsite 400 rublių.

MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —
Savame neme, po bankiniu kontrolių ir užstatu $50000.00

KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —
Jūsų gimines bei pažįstamus, gyvenančius Vokietijoje 

arba Rusijoje, už dyką suieškome ir pristatome į Ameri
ką pas jus.

Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALIAUCKAS

Tel. Richmond 843.

Adresas:

GUBITOSI-KOWAL Co. Bankers.
111 SALĖM STR., BOSTON, MASS. |

Paieškojimai8^™“ 0ALV0K!

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c.
M

Už 
siųskite

” 75c.
” $1.00t

du 

tris 

paieškojimus pinigus
iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

, VARGONININKAS ieško vie
tos. Gerai išsilavinęs bažnytinė
je muzikoje ir atsakančiai mokąs 
vesti chorą turįs gerą balsą ieš
ko tuojaus vietos. Antrašas “Dar
bininko” Redakcijoje.

242 W. Broadway, ■
So. Boston, Mass.

(210-217)
S

• v
1S

SUTEIKIT PAŠALPĄ. 
Gerbiamieji Tautiečiai: —

Aš Petras Kamarauckas 
Kauno red.. Ukmergės apskri
čio Taujėmi valščiaus, Baravi- 
kų sodžiaus esu pabėgęs be tė
vų. Norėdamas ingyti mokslo, 
bet neturėdamas, kad kas su
šelptų, prašau tautiečių ir kai- 
mymj nors kiek pašalpos. Ma
no antrašas: Russia. Petrograd. 
Wasiliewski ostrow 6-taja li
nija No. 43. kw. 6. Uczeniku 
Sredne - stroitelnavo tekniczes- 
kavo ucziliszcza Petru Koma- 
rowskomu.

RANDASI SKURDŽIAME 
PADĖJIME.

Aš Darata Tuomelis Mikolo 
duktė iš Biržų parapijos Kau
no gub., paieškau savo sūnaus 
Jono, Martino sūnaus, Tuo- 
melio. Esu dideliame skur
de. Mano sūnus gyvena rods 
po šiuo antrašu: 785 Bank St., 
Waterburv, Conn. Mano ant
rašą: Gorod Tver Millionnaja 
ulica No. 72 Litowski Komitet. 

(215-219)

MŪRĄ PAPIRKO.
Šiomis dienomis pp. Petras 
Ona Tilenis iš Brighton,

žėdnas žinot, jog “Draugo” 
prekė pakilo iki $4.50. Kurie 
prisiusi man $4.50 gausit me
tams du laikraščiu: “Draugą“ ir 
savaitraštį “Darbininką.“

Siųsdami pinigus užadresuoki- 
šitaip:

R. M. KALINAUSKAS, 
agentas,

20 Stiles Hali, 
Valparaiso, Ind.

te

DLJOHN MacDONNELJL, M. D.
(taftų susiialM ir 

Ofiao valandos: 
Ryt da iki 9 vaL ■

Po piety 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Farmos! Farmos!
Pirk farmą didžiausioje Ame

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

Kolonija randasi gražiausioje 
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan. 
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 kraustyties 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 
j žmonių iš miestų bėgs farmų 
pirkti, bet jos tuomet bus šimtą 
kartų brangesnės. Šį pavasarį 
nusipirk farmą mūsų kolonijoj, 
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofi«o adyno* Q ylaokiaa Hgaa
1-3 P. M. 7-9 P U. PrUkiHa Akinta*.

419 Boylston St. Boston, Mass.

Tclkfmonk So. Boston 605

Lietuviška?
ADVOKATAS

William F. J. Houuard 
Lietuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

Specijališkas
pranešimas’V' •

t

“Lietuvių Balso” draugijos 
parengtose prakalbose p. Ba- 
gočius, kaip pasakoja klausę 
jo prakalbų, labai daug “fo- 
nių” prikrėtęs. Pagalios vi
są publiką užkvietęs velnių pa
sipirkti, kurie bus parduoda
mi ketvergo vakarą socijalistų 
nuomojamoje svetainėje. Jei 
tie pasakojimai yra tikri, So. 
Bostono katalikai gali ramiai 
miegoti ir velnių nesibijoti; 
pragaro raguočius aprūpins so
cijalistai.

ir
Mass. per ofisą A. Ivaszkevicz, 
315 Broadwav So. Boston pa
pirko didelius mūrinius namus 
ant kampo Atliens ir W. 2-nd 
gat. Gyvena 60 šeimynų. 
Visas namas apgyventas lietu
vių; turi 10.336 ketv. pėdų že
mės. Miesto apčienyta — $10.- 
300. Mūras apčienytas $28.- 
000 viso labo $38-300. Pirmu
tinis lietuvis, kuris papirko 
namus South Boston’e su tiek 
daugel šeimynų ir tiek brangu
mo. Jisai papirko tą mūrą 
dėl išrendavojimo ir mano pa
gerinti ir pataisyti daug šva
riau, idant čystesnios šeimynos 
galėtij užsilaikyti čystai. To
dėl šeimynos, norinčios gauti 
gerų kambarių arti cukernės ir 
kitų ten dirbtuvių gali išanks-

1

New Era Advertising Agency,
6329 SO. FAIRFIELD AVĖ.. CHICAGO, ILL.
i • ' *

*

Uz vardą $10.00 auksu!
Naujai susiorganizavusi lietuvių ūkės korporacija už

pirko didelius žemės plotus Louisianos valstijoje ir nori 
tąją korporaciją užvardinti gražiu ir tam tinkamu vardu. 
Kas patars gerą tinkamą vardą, tam bus išmokėta $10.00 
auksu. Galima patarti bent po kelius vardus, rasi vie
nas iš jų bus priimtas ir gausi dovaną. Atsitikime, jei 
keliatas asmenų patars tą patį gerą vardą, pirmutinis 
gaus $10.00 auksu, kiti tą patį patarusieji gaus po 10 šė
rų tos naujos korporacijos. Laiškai ar telegramai su 
patarimais to naujo vardo turi pasiekti mus nevėliaus ko
vo 26 dieną, 6 vai. vakaro.

*
Adresuokite:

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. Kas ma
ne pažįsta — atsišaukit šinuo ant
rašu :

J. J. Jasiukaitis,
27 Cottage St., West Lynu, Masss.

(218-219)

Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.

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

Adresuok:

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

Lietuviška-Polska 
LIGONINĖ.

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

Mes užlaikome tris dideles 
krautuves-namus, užpildytus 
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš ji) 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 mūši) biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa- 

| tenkintas.

Kareivis Antanas Michalaus- 
kas ieško brolio Jar. Micha- 
lausko, kaimymj Petro Šarkio 
ir Stanislovo Šarkio ir Joanos 
Cesnaitės. Pirmiaus gyveno 
Chicago, UI., po numeriu 4602 
— 5-th Avė. 1911 metais 26 
rugsėjo ir aš ten gyvenau. Jie 
patys, ar kas apie juos žino 
atsišaukit šiuo antrašu: Swea- 
borg kriepost. Arfileriski sklad 
2-raja Labaratornaia rota An- 
tonu Michalauskomu. Pinland.

(215-219)

197 Broadway, S. Boston, Mass
Telefonas'S. Boston 1194-w 

Daktarai dieną ir naktį.

4Zh</ Specijalistas

Prirenka akinius

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji- 

i ino.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi- 

! nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.įH. S. Stone, Oph. D.

399 a Broadway, So. Boston. ]'

■ 1

P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

PIRMO'5 K1LES0Š

DANTISTAS

Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo
‘ ~ ................. j “Der-

brošiurą,

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,&>. Bostai,Nass.

PKIT DOBCBKgTEB ST.;

Valandom NadUomia
ano • vaL ryta aso 10 rat ryta
iki 8 Tat »aka« Iki 4 vai. vakare.

k .

I i
■

Plai

Į THEMAGIC SHOP 
. - • *■. _ . tnagijoz

daiktą*. J*

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- 

Dermafuga . Geresnių plaukams 
‘Dermafugą” nėra!

■ - Ta- 
_ ,____ ir

-skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinka. 
Busi patenkintas savo plaukais 1 Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius! 

Reikalaujant prisiusime Taa pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”.

lėšų, gausi išbandėm dėžutę 
mafugos” veltui, sykiu ir br 
užvardytą: "Puikus-.Plaukai”.
ARGU spectAlt^s 

_ __ . JžtpU—D—.---

tu»
vaistų už __ _

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta 
vo plaukai bus tankus, švelnus ii

DYKAI.
Mes pasiunčiam kiekvienam 

labai naudingą ir puikią dova
ną. Rašvkit tuojaus.

A. K. C. MAIGIS C0., 
Amsterdam, N. Y.

(218-223 S.),

»

Nusipirk mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatnm Co. prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčią 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 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms. . IM i 4

J. RIMKUS- -4.^—
P. 0. Box 36, Holbrook, Mus

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo........ 15e

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo..
Aritmetika mokinimta

si rokundų, su pave s.- 
slais (apdaryta) __ —_ 35e.

Vito $1.60
Kas atsiųs iškirpę^ dtą ap

garsinimą iš “Dari minko” 
ir $1.00 per mone.’ orderį, 
tai gaus visas 4 kny»«i3 6Oe. 
pigiau.

P. MIK0LAINI8, 
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y

Dr. Ignotas Stankus 
210 S.BrMiSL,PHaUpba,PJ 

Phyiician antį Surgaoo gvd’
to'M ir chirurgas pabaigęs Indiaat

vantų, viro opefaęųA


