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Kaip protas, taip ir patyri- ' 
S neleidžia mum* tikėti^, 
į tautos dora bujotų ten, i 
r tikybiniai principai atmes-
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• Tas, kurs neturi namų, te- | 
! gu neplėšia namų kitų, bet te- | 

[ gu jis stropiai darbuojasi ir | 
i pasistato sau, tokiuo būdu jis | 

į pavyzdžiu užtikrins saugumą | 
I savo namų, kuomet juos pa- | 
į sistatys. į

— L i n c o 1 n. .■*

NESVIETIŠKAS MŪŠIS 
PRASIDEDA.

Vis labiau pavasariui auš
tant, mūšiai Francijoj labiau 
ima Įsisiūbuoti. Nesvietiški, 
baisūs mūšiai, kurie turės nu
lemti dabartinę karę pradeda 
siausti visame Francijos fron
te, nuo Šveicarijos rubežiaus 
iki jūrės — per 300 mylių.

Didžiausias išbandymas pra
sideda ir už savaitės baisiausia 
skerdynė bus pilnai Įsisiūba
vus.

Smarkiausias artilerijos vei
kimas dabar prasidėjo ir daro
mi antpuoliai.

Dabar anglai ir francūzai 
laužia pačią drūtąją Hinden- 
burgo liniją.

.... \ Francūzai darė antpuolius 
Aisne ir Mamos frontuose, 25 
mylių ilgumo. Pirmoji vo
kiečių tranšėjų eilė buvo fran
cūzų užimta.

Per pastarųjų dienų mūšius 
vokiečiai neteko sužeistais, už
muštais ir nelaisvėn pateku
siais arti 100 000 kareivių.

Visa Francija džiaugiasi ir 
didžiuojasi pasisekimais.

Dabar jau vokiečiai

ŽINO KAS TAI YRA KARĖ 
IR TAIKA.

Austrijos valdovas Karolis 
pasakė:

"Aš tikiu, jog aš geriau ži
nau, kas tai yra karė, negu 
bile koks kitas valdininkas 
priešininkų pusėje. Aš žinau 
ne vien finansines ir ekonomiš
kas karės pasekmes, bet aš 
žinau ir ka« tai yra mirti tran
šėjose.

Aš ilgai gyvenau karės lau
ke. Aš mačiau žmones puo
lant ir mirštant prie mano ko
jų. Todėl aš taip-gi geriau 
žinau, negu bile koks prieši
ninkų valdovas kas tai yra tai
ka."

MALDOS UŽ TAIKĄ.
Austrijos sostinėj, Viennoj, 

buvo iškilmingos pamaldos už 
taikų. Dalyvavo imperatorius 
Karolis su žmona.

Didžiausia paskola Persergejo apie išdavystę.
pasaulyje

PASKOLOS BILIUS PĖRĖ- I 
JO SENATE.

Suv. Valstijų senatas per
leido kilių karinės paskolos. 
Bus užtraukta $7.000.000.000. 
Tai didžiausia karinė paskola 
žmonijos istorijoj. Žemesny
sis rūmas tą bilių jau pirmiau 
buvo perleidęs.

Bonds bus išleisti net po 
*■25. Todėl ir neturtingieji 
Talės dalyvauti paskoloj.

$3.000.000.000 bus paskolin
ti talkininkams.

PALESTINOJ BADAS.
Iš Jeruzolimo ateina žinios, 

i jog pusė Palestinos gyventojų 
turės išmirti badu. Nuo tos 
mirties juos gali išgelbėti tik 

: anglai užimdami Jeruzolimą ir 
Jaffą. Jaffa yra tai pajūri
nis miestas Į vakarus netoli 
nuo Jeruzolimo. Turkų val
džia atėmė nuo gyventojų gy
vulius, maistą ir javus. Taip 
kad nei laukų negali apsėti.

Pakele algas..
Minkštųjų anglių kompani

jų atstovų ir inainierių suva- 
iavimas New Yorke jau bai

giasi. Darbininkams bus pa
keltos algos ant 20 nuoš. Tas 
palies 225.000 mainierių Oliio, 
vakarinės Pennsylvanijos, Illi- 
nois

I

Prez. AVilson išleido per
sergėjimą jog gyventojai už
silaikytų ištikimai, o jei ne 
tai bus skaudžiai baudžiami. 
Tas paliečia lygiai visus — pi
liečius ir nepiliečius.

Už išdavystę skaudžiausia 
bausmė yra mirtis. Bet ji 
gali būti pakeičiama kalėjimu 
ir pinigine bausme.

Išdavystė (judošystė) yra j 
tai pasipriešinimas arba ban
dymas pasipriešinti šiai val
džiai. Bile koks patarnavi
mas priešininkui ir-gi yra 
davystė.

WASHINGTONAS 
PASIRENGUS.

Suv. Valstijų sostine 
pasirengė priimti svečius 
užjūrio — delegacijas iš

jau • v IS
Ang

lijos ir Francijos. I)el jų pa
skirta du palociai gražioje Wa- 
sliingtono vietoje. Bus labai 
saugojama, specialiai polie- 
monai bus pastatyti saugoti 
svečius.

ir Indianos valstijų.

ST. LOUIS, MO.

Pakėlė algas.
.J. W. Losse Tailoring Co.r 

unijai reikalaujant pakele al
gas ant 10 nuoš. * merginoms 
sutrumpino darbo valandas. 
Pirma dirbo 9 vai. dienoje, da
bar 8 vai-, mokestis ta pati. Ki
tos šapos pakėlė net 
nuoš.

Bet prie dabartinio 
brangumo mažai ką 
įok.s pakėlimas.

K. Vuosaitis.

PANAIKINO MUITĄ.

Tarp Suv. Valstijų ir Kana
dos panaikinta muitas ant 
kviečių ir miltų. Kanados val
džia panorėjo nuimti muitą to
dėl, kad negali išgabenti Ka
nados kviečių kitur.

iš-REZIGNAVO.
I

Bachmietiev, Rusijos am
basadorius AVasbingtone atsi.--. 
sakė nuo vietos. Jis buvo 
stiprus caro šalininkas ir nesu
laukdamas caro sugrįžtant ant i 
nsto rezignavo. Jo vieton 

Rusijos valdžia paskyrė baro
ną Rosen.

Bachmietiev tuo 
Tai lietuviams, jog jis 
did- nuo mūsų delegatų 

įmvbės dekleracijos.

SUAREŠTAVO KURO- 
PATKINĄ.

Rusijoj suareštuota penki 
generolai, tarpe kurių yra Ku- 
ropatkinas, Turkestano gen.- 
-gubematorius.Kuropatkin bu
vo apsuptas kazokų. Bet kaip 
atėjo delegatai Kuropatkino 
areštuoti, tai kazokai pasakė, 
jog savo pono neginsią, 
ir japonų-rusiškos karės “ 
vyris" pabaigė savo karierą

iki 20’METĖ PREZIDENTO 
PROKLEMACIJĄ.

Francijos lakūnai i vokie
čių pusę iš padangių metė prez. 
AVilsono karės proklemaciją.

Tos proklemacijos buvo su
dėtos Į pakelius ir tie pakeliai 

1 išmesti iš orlaivio, lėkdami 
j žemyn, eksplioduodavo. Pro
klemacijos tūkstančiai pasklys- 
ta ir marguliuoja žemyn. Tai 

Į daugelis lakūnų metė prokle- 
įmacijų pakelius ir tiesiog vi- 
1 sas horizontas mirgėjo nuo la
pelių it sningant.

O tuo tarpu iš vokiečių ar- 
j motų purškė ugnis į orlaivius. 

Talkininkų orlaiviai bo.n-lfial vien, problema-
bardavo Vokietijos miestųI <’W/ndes’no, bet nei 1 v.e.ą 
Freiburg. Vokiefiai paskelbė, | or,anT,ePata'ke’ 

jog 11 žmonių buvo užmušta. 
29 sužeista ir universiteto mū
rai buvo sugadinti.

Talkininkai tą ataką darė, 
kad atsikeršyti už tai, kad 
vokiečių submarinas nuskandi
no hospitalinį Anglijos laivą.

nmi sto
re i škia;PIETINĖ AMERIKA PRIEŠ 

VOKIETIJĄ.

Pietinės Amerikos respub
likos labai intužusios ant Vo- 
kietijos. Štai kaip jos dabar 
stovi kaslink to klausimo.

Kuba stojo karėn. Panama 
; taip-gi, Costa Rica prižada 
nageibą Suv. Valstijoms.Brazi- 
,ija pertraukė diplomatinius 
ryšius su Vokietija ir gyven
tojai veržiasi karėn, Bolivija 
pertraukė diplomatinius ry
šius, Urugvajus pritaria Suv. 
Valstijoms, Paraguajus taip- 
pat, Argentina užgiria Suv. 

I Valstijų žygį prieš Vokietiją.
Suv. Valstijos norėjo tik. 

kad pietinės Amerikos respub
likos pritartų, o ne aktyviš- 
kai prigelbėtų joms.

UŽTRAUKĖ ŠEŠTĄ 
PASKOLĄ.

Užtraukimas šeštos pasko
los Vokietijoj pasibaigė ba
landžio 16 d. Valdžia ragino 
prie skolinimo, smerkdama 

. Ragino, gir- 
skolinkite valdžiai pini

gus, tai tuomi duokite Wilso- 
nui atsakymą. Prez. Wilson 
savo karinėj dekleracijoj pa
sakė, jog Vokietijos valdžios 
ir žmonių norai skiriasi. Tas 
Vokietijos valdžiai labai nepa
tinka ir sako, jog žmonės rei- 

ikalavo submarinų karės.

Dabar jau vokiečiai trau- į P_rez- ilsoną. 
kiasi vien dėlto, kad neatsilai- ^^1^1-,+^

ko, nes jie gerai žinojo tal
kininkų prisirengimus ir patys 
iš paskutiniųjų rengės atsilai
kyti. Bet matyti, jau taip 
nuilsę, kad sipnai tesilaiko.

Nuo Soissons iki Craonne, 
kur dabar francūzai pasivarė 
pirmyn vietos kalnuotos. 
augštumų^500 pėdų, 
kalniai yra gilūs. Tai 
nimui vietos patogios, 
tarp Reims ir Craonne 
yra lygios ir ten francūzam; 
lengviau varytis pirmyn. Į 
tas vietas vokiečiai sutraukė 
visus, kiek turėjo rezervus. 
Tai vis-gi francūzų artilerija 
išblaškė rezervistus ir jie turė
jo pasiduoti atgal.

Hindenburgo linijoj miestai 
Lens, La Fere, St. Quentin, 
Combrai ir Laon yra tai atsi- 
rėmjmo punktai. Bet jau pir
mieji trys smarkiai talkininkų 
užpuolami ir bile valandą gali 
pulti.

Anglai ir francūzai dabar 
veikia didžiausioje sutartyje.

Dabar anglai ir francūzai 
turi sutraukę tan frontan ma
žiausia 3.000.000 gabiausių 
kareivių. O anuotų ten krio
kia tiek, kiek dar pasaulyje 
nėra buvę.

Yra 
Tarp- 
apgy-

Bet 
vietos

,s

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

VOKIEČIAI NEPATEN
KINTI.

Vokietijos darbininkuose ki
lo didelis nepasitenkinimas 
dėl maisto sumažinimo. Mat 
nuo balandžio 15 d. išduoda
mas maistas sumažintas ant 
25 nuoš. Iš įvairių šaltinių 
ateina žinios, jog Berline kį- 
lą streikai. Sustreikavo dau
gelio dirbtuvių darbininkai. 
Darbininkai laikė susirinki
mus ir svarstė apie maisto rei
kalus. Gatvėmis darė de
monstracijas, kuriose didžiu
ma buvo moters. Vienok dar
bininkų didžiuma nedalyvauja 
nei streikuose, nei demonstra
cijose. nes tiki, jog- valdžia 
kitaip neišgali ir kad ji daro 
iŠ visų pajėgų bi tik abelnas 
stovis neblogėtų.

Vokiečiai praneša, jog da
bar prasidėjo "vienas didžiau
sių mūšių šioje baisioje karėje 
ir todėl taip-gi žmonijos istd- 
_• • • • • 
njoj-

Londone vienoj senų knygų 
krautuvėj yra iškaba su para
šu: “Šito® knygos po 2 penu, 
arba galima išmainyti ant bul-

NAUJA P ARTU A ,

Vokietijoj socijalistai susis
kaldę, iškriko ir dabar pradė
jo sudarinėti naujas partijas. 
Raudoni anieji socijalistai, ve
dami Haase’s ir Lebedour’o 
turėjo Gotboj suvažiavimą ir 
įsteigė neprigulmingą socija
listų partiją 
vime buvo 148 socijalistai. Šie 
tai stovi už taiką be pdrgalės, 
be užgrobimo žemių ir eina 
prieš kaizerį.

žinomas 
nepriėmė 
neprigul-

WORCESTER, MASS.

15 baisių dienų
TURĖJO BAISIAS DIENAS.

Iš Brunswick, Ga. kovo 10 
d. išplaukė į Angliją laivas su 
rąstais. Po astuonių dienų 
ant laivo kilo gaisras ir juri
ninkai sulipę į laivus išsigelbė
jo. Buvo pasiėmę dar maisto. 
Bet bangos buvo apvertę valtį 
ir maistas žuvo. O valtį atvo
žė ir vėl sulipo jon.

Tai plaukinėjo jūrėse 15 
dienų. Galop pamatė juos 
nuo vieno Norvegijos laivo ir 
atgabeno į Baltimore, Md.

Tik du teišliko pusgyviai. 
Penki pabaigė savo dienas nuo 
troškulio, 
nusižudė, 
vargu išgys. 
mirę, bet buvo smarkūs lie
tūs ir jie gaudydami lasus už
siliko prie gyvybės. Dar taip 
pasitaikė, jog pro juos lėkė 
Paklojančios žuvaitės ir jiems 
jų pasisekė pagauti. Tai jas 
tuoj sunaudojo.

• v

vienas subludp ir 
Tie du išgelbėtieji 

Ir jiedu būtų

H)a<

i.k

BOMBARDAVO IŠ 
PADANGIŲ.

New Yorke pavojingai su
sirgo garsi francūzų artistė 
Bemhardt.

Brazilijos Darbo Federaci
ja turėjo suvažiavimą ir išne
šė rezoliuciją už taiką.

Milliarderio .Tohn D. Rocke- 
fellerio mirė brolis Frank. 
Jiedu buvo piktuoju per 17 
metų ir tik giltinė tesutaikė. 
nes milijardierius dalyvavo 
laidotuvėse.

Švedijos valdžia nori pada
ryti naujas sutartis su Rusija. 
Tą padaryti pareikalavo 
lamentas, o sumanė 
Lindhagen, Stockholmo 
joras.

SUTINKA, KAD KAINOS
BŪTU NUSTATYTOS.

Chicagos pakaimių savinin
kai paskelbė sutinką, kad kai
nos ant mėsos būtų nustatytos
ir sutinka savo Įstaigas paves- gyventojai 
tipar- 

Carl
ma-

l.DS. 1 kp. laikys ekstra su
sirinkimą 22 <1. balandžio, ne- 

įdėlio j po pietų 3 vai. bažnytinėj 
svetainėj, 20 \Vaverly St. Mel
džiame visus narius ir kiti]’ 
dr-jų atstovus, kurie dalyvaus- 
Darbininkų Savaitėj, susirink
ti Toji Savaitė prasidės 29 d. 
balandžio o baigsis 6 d. gegu
žio.

Komitetas 7 kp LDS.

APLEIDO APIPLĖŠTA 
MIESTĄ.

UŽ PRIVERSTINĄ 
KAREIVIAVIMĄ.

Prez. Wilson stovi už 
vertsiną ėmimą kariuomenėn. 
Bet daugelis kongresmanų sto
vi už liuosnorinę sistemą Tai 
prez. Wilson ir kiti valdininkai 
tariasi su kongreso it jĄ komi
tetų vadais ir išrodiriėja, jog 
būtinai reikia įvesti priversti-' 
ną ėmimą armijon.

Prez. Wilson stengiasi, kad 
priverstino kareiviavimo bilius 

Tame suvažia-* kuogreičiausia pereitų kongre
se, nes vilkinimas trukdo ka
rės pasisekimą /

Turbūt tas bilius 
kongrese.

Gegužės 17 d. š. m. Ryme 
bus milžiniškas komercijalis 
kongresas. Delegatų bus iš 
Francijos, Anglijos, Italijos, 
Belgijos, Portugalijos, Serbi
jos, Rusijos ir Suv. Valstijų. 
Tarsis apie pirklybos reika
lus.

' ....

pri-

pereis

PAGERINIMAI.

LOPYTI DRABUŽIAI 
MADOJ.

Teutonų šalyse lopyti dra
bužiai dabar madoje ir ženklu 
patrijotizmo. Vengrijoj tai 
nei miliionierai nesitaiso po 
keletą eilių drabužių. O pras
čiokai, tai nei neišgali, 
tas ramiu laiku kaštavę 
dabar kaštuoja $90.

Siu- 
$20,

Dabar, kuomet pavasaris 
atėjo, kuomet oras atšilo tai 
žmonės dargiau laiko pralei
džia lanke ir kažkurie tuo lai
ku mažiau skaito laikraščių.

Bet mes padarysime taip, 
jog “Darbininkas" šiais gra
žiais laikais bus labiau skaito
mas. negu per žiemą.

Duosime dabar kuoindo- 
miausin. kuosmwdansių r»štn. 
kad kiekvienam skaitvtoiui jis 
bus malonu įsidėti kišeniun ir 
pasiskaityti miškelyje, 
ja parke ir visur.

PRITARIA VALDŽIAI.

Rusijos darbininkų ir ka
reiviu kongresas priėmė rezo
liuciją. kuria paremia' ir iš
reiškia pasitikėjimą nauja val
džia. Atsišaukia į visus re- 
voliucijoniškus gaivalus remti 
dabartinę valdžią ir daboti, 
kad nebūti? pastangų sugrąžin
ti' carizmą reikalaują kad 
dabartinė valdžia nevestų jo-

.Jau kovo 11 d. puolė 
kijos miestas Bagdad. 
tik dabar teatėjo žinių 
tai, ką 
si rodo.
savim visas gyventojų gėrybes. 
Liko tik tie dalykai, kuriuos 

gudriai paslėpė, 
i Žydų krautuvninkai sako nuo
stolių turėję .^00.000. Tur
kai paliko net ligonines api
plėšę. .Jie, jei būtą laiko- 
turėję, būtų išvertę ligonius 
ant aslos ir būtų paėmę lovas 
ir patalines. Bet to nesuspė
jo padaryti.

Mieste vokiečiai jau buvo 
Įsiviešpatavę ir jau buvo pas
tatę didžiulę bevielio telegrafo 
stotį. Prieš pat miesto puo
limą vokiečiai susprogdino tą 
stotį. Iš tos stoties buvo su- 
rižinoma tiesiog su Berlinu. 
Sprogimas nunešė stogą ir vi
dine aslos bnv®* didelė skylė 
padaryta.

Vokiečiai jau buvo daug į- 
taisvmų padarę mieste. Buvo 
išleidę tam milijonus markių.

Tur-
Bet 

apie 
ą jame rado anglai. Pa- 

jog turkai išsivežė su

valdžiai.

TIKISI SUSITAIKINTI.

Vokietijos valdžia tikisi su 
sitaikinti su Rusija su ta išly
ga, jog Lenkija bus neprignl- 
minga valstybė. Austro-Ven
grija atsižada ir-gi nuo užgro
bimo žemių. Todėl jei Rusi
ja nenorės atgauti Lenkijos, 
sako vokiečiai, tai ji dabar tu
ri sutikti taikintis. Bet neži
nia, kur manoma dėti Lietu
vą ir Kuršą Apie tai dabar
tinėse taikos kalbose neužsime
nama.

APREIŠKĖ KYTRUMĄ
Rusijos valdžia paskelbė, 

ko vokiečiai tikisi bekalbėdami 
apie taiką Pasirodo, jog jie 
nori tik supjudyti talkininkus,, 
paskleisti jų viešpatystėse ne
sandarų ir taip juosius įveikti. 
Vienas austrų pabėgėlis sako, 
iov Austrijos armijoj visai iš- 
nvko kalbos apie taiką o vir-1
šininkai tik laukia, kuomet Ru-, New YoTko.

tai labai abejojama.
gojely-. kios užkariavimo politikos.

nei-gi reikalauti kontribucijos, srioj prasidės maištai.

VARGU TAIP BUVO.
Amerika buvo sujudus, kuo

met nuo Suv. Valstijų laivo 
pranešta, jog į jį vokiečių sub- 
marinas leido torpeda Tąsi 
laivas plaukinėm netoli nuo 

Bet dabar anie

f

«
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St.

kaip tas viskas atsitiko J11111118 nesvarbu kas valdo, bi-
le gerai, protingai valdo. Jei

$3.00
$1.50
$4.25

$3.00
$4.25

Eina iš So. Boston’o utaminkais, ketvergais ir subatonus. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
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Metams tris kartus savaitėje...........................
Užrubežyje metams...............................................

“DARBININKAS”
(The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
\ Subscription Rates:

' Yearly........................................................ ..
6 months . *......... ..............................................
Foreign countries yearly.............................

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

Rusijos revoliucija ir nauja 
valdžia.

Labai staiga ir netikėtai Ru
sijos carizmo*palaikai surado 
sau galą kovo 9 dienos revoliu
cijoje, kuri Rusijai parodė 
platų kelią prie demokratizmo, 
o kitų šalių despotams buvo 
perspėjimu, kad absoliutiz
mas ir autokratija savo amžių 
atgyveno ir užleido vietą nau
jai galybei — demokratiškam 
pasaulio surėdymui.

Rusija pasaulio istorijoje y- 
ra milžinu, nors tiesa ligšiol 
labai neaptašytu gramozdū, 
kuris panašus buvo į sunkųjį 
meškiną, kurs vienus savo 
niurnėjimais erzino, kitus pyk
dė, o kaikurie iš to meškino 
judėjimų gardžiai pasijuokda
vo, bet... pasisuko jis kiek 
smarkiau, .drūčiau paspaudė 
savo leteną ir įvyksta negirdė
tos atmainos. Po trijų dienų 
revoliucijos caro sostas griū
va ir demokratiškoji kibirkštis 
visą Rusijos platumą peržie- 
bia.

Permainas įvykino ne kokia 
viena žmonių grupa ar srovtį. 
Laimėjimu negali pasigirti so
cijalistų ir revoliucijonierių 
gaivalai, nors ir labai jie to 
norėtų, negali lygiai kitos par
tijos čia savo viršenybės pa
rodyti, nes ir jiems tas buvo 
nauja ir netikėta. Gyvenimo 
apvstovos taip susibėgo, kad 
nejučiomis visus kilti paskati
no. Ir matome mes Rusijos 
revoliucijoje šalyj proletaro be
sidarbuojant žymų kunigaikš
tį, šalyj darbininko stambų 
biznierių kapitalistą- Rusijos 
revoliucija, jei ji nepakreips 
vėliau į kitokias stadijas, ne
galės pasivadinti socijalistiš- 
ka, anarchistiška, kapitalis
tiška ar kokia kitokia. Tai 
pilnoje to žodžio prasmėje bu
vo žmonių revoliucija. Visi 
luomai, visos profesijos visi 
sluogsniai užsidegė vienu gei
smu ir jų didis noras išsipildė. 
Jei kokia atskira partija, pa- 
dėkim, kad ir socijalistai vie
ni būtų revoliuciją kėlę, var
giai ji būtų įvykusi. Rusijai 
reikėjo milžino, kurs būtų vis
ką iš pamatų pajudinęs ir tuo
mi milžinu buvo rusų ligšiol 
miegojusi dvasia. Pasipurtė 
jinai — vergų pančiai sudužo. 
Rusija tapo laisva, demokra
tiška šalis.

Prie Rusijos revoliucijos su
kėlimo nemažai prisidėjo vo
kiečių intrigos, po kurių intek- 
me Rusijos valdžia pradėjo 
linkti prie vokiečių.

Pažiūrėkime dabar arčiau, 
kaip tos permainos Rusijoje į- 
vyko. 'k .

Revoliucija Rusijoje prasi
dėjo kovo 9 dieną, kuomet Pet
rogrado gatvėmis ramioj de
monstracijoje pražingsniavo 
tūkstančiai žmonių, išnešda
mi protestą prieš netvarkų 
valdžios rūpinimąsi maisto 
klausimu. Turbūt ta demon
stracija buvo magišku žmo
nėms ženklu, paskatinimu, nes 
po tai demonstracijai už pen
kių dienų Rusijos carizmas 
jau buvo sugriautas ir auto
kratija nž savo nelemtą tarnys-

tą gavo pilną užmokesnį kalė
jimuose.

Klausė paskui žmonės viens 
kito, ] 
ir negalėjo rasti aiškaus atsa
kymo. — Gal Durna, — sakė 
vieni, — Rusijos carą nuo sos
to nugriovė? — Gal darbinin
kai? gal liaudis? gal revoliuci
jonieriai? — indomavo kiti ir 
niekas arti teisybės nebuvo. 
Jei Durna viena būtų revoliu
ciją įvykinusi — nebūtų, tokių 
staigių permainų įvykę. Du
rnoje buvo nemažai buržuazi
jos net autokratijos šalininkų. 
Jie nebūtų drįsę griežtų refor
mų pravesti. Darbininkai vėl 
negalėjo vieni revoliucijos už
baigti. Kerštinga minia ne
greit nurimsta, kraujo biskį 
paragavus.

Revoliucijonieriai jei būhj 
revoliuciją valdę — šiandieną 
Rusijoje turėtume skerdynę ir 
kraujo klanus. Logiškiausia 
bus padaryti išvedimą, kad vi
si revoliuciją sukėlė ir tik to
kiu būdu tegalėjo ji nusisekti. 
Viena partija kitą palaikė, su
turėjo ir džiaugties galėjo vi
sas pasaulis iš Rusijos laimėji
mų demokratizmo naudai. Ir 
buvo ko džiaugties. 180.000.- 
000 žmonių tapo laisvais savo 
krašto piliečiais.

Rusijos revoliucija neapsė®- 
jo be aukų, bet jų nebuvo tiek 
daug kiek galėjo būti jei revo
liuciją būtų vedę vien raudo
nieji gaivalai. Mirties pavo
jus gręsė tik tiems, kurie re
voliucijos galingai bangai ne
norėjo pasiduoti, priešinosi. 
Kiti atsiėmė savo, bet be pa
vojaus savo gyvenimui. Y- 
pač minia buvo inirtus ant vo
kiečių šalininkų, kurių daug 
buvo caro šeimynoje ir minis- 
terių tarpe. Juos visus užda
ryta į kalėjimus.

Sugriuvus senąjai valdžiai, 
negalima buvo visko palikti 
ant žmonių valios; reikėjo 
tuojaus naują, laikiną valdžią 
išrinkti ir jai pavesti Naujo
sios Rusijos sutvarkymą. Nau
jos valdžios paskyrime ir' pa
matysime dabar, kad Rusijos 
revoliucija buvo žmonių revo
liucija. Valdyti išrinko ne 
kokius ten individualus, atski
ras ypatas, bet labiausia žmo
nėmis pasitikėtiną įstaigą Val
stybės Durną kuri iš savo tar
po ir nuskiria komisiją Rusijos 
ridujiniems reikalams tvarky
ti Pirmiausia komisija pa
reikalavo caro abdikacijos, ku
ri tuojaus po to ir buvo pas
kelbta. Komisija tvarkė ir 
rėdė ir risi ja pilnai pasitikė
jo, nes jos tarpan inėjo ga
biausi ir geriausi Rusijos vei
kėjai.

Komisijos prezidentas Val
stybės Durnos pirmsėdis p. M. 
Rodzianko. vyras begalo tvir
tos valios ir didelių diplomatiš
kų gabumų. Kaip nuvertimas 
caro nuo sosto buvo rusams 
palaima, taip Rodziankoe y- 
pnta išganymu. Tas geleži
nis žmogus sugebėjo naują 
Rusiją suvaldyti ir sutvarkyti.

t > ' ■

r

Lvovas, Miliukovas. Guč
kovas, Šingariovas, Kerenskis, 
Konovalovas ir kiti naujo ka
bineto nariai risi turi milži- , ___ _ ____
nišką ant žmonių intekmę. Iš. lauksime Lietuvai užuojautos, * • - •• 1* • 1 Y*jų ne vienas Rusijos revoliuci
jos buvo dvasia ir širdimi.

Lvovas suorganizavo revo
liucijai Rusijos armiją, be ku
rios pagelbos niekas nebūtų 
nusisekę, Miliukovas rusų de
mokratijos vėliavą jau dešimts 
metų, kaip laikė iškėlęs ir už 
jos principus kovojo; jis bū
damas laikraščio “Rieč” re
daktorium, nežiūrint didžių 
trukdymų iš valdžios pusės, sa
vo darbą uoliai varė pirmyn.

Gučkovas žymus industrija- 
lista. Rusijos prekybos ir pra
monės reikalus dar carui tebe
viešpataujant, Gučkovas taip 
puikiai pavedė, kad rezulta
tai buvo tiesiog stebėtini. Šin- 
gariovas žmonių sveikatos sry- 
tvje gali pirmą vietą Rusijoje 
užimti.

Kerenskis — advokatas. So
cijalistas jis, bet žmogus šal
to proto, kurs istoriškos per- 
versmės laiku varo ne des- 
truktyvį, bet naudingą darbą. 
Kiti kabineto nariai kitokiais 
gabumais pasižymi.

Dauguma jų ne mūsų žmo
nės. Liberalizmui atsidavę, bet

t . - f '

jie įstengs Rusijoje palaikyti lio karaliais, viešpačiais ir 
teisybę mūšų simpatijos prie jų jums visiems galėsime galą pa- 
palinks. Visų pirmą žino- daryti.

Prancūzijos senąją giljotiną 
atgaivinsime ir revoliucijos 
kruvinu rūbu prisidengę nai
kinsime viską -kas mūsų idė
jai yra priešingu.

Panašiai šiandieną atrodo 
T • • «

palinks. Visų pirma, žino
ma, mes iš laisvos Rusijos

paliuosavimo iš amžinosios ne
garbės ir prispaudimo.

Jei tikėti gandams ir spėji
mams nauja Rusijos-valdžiaunu u jausiu© ,

yra priešinga r—-

baisūs... nes revoliuciją... krau
ją.. . giljotiną suuodžia. Bet 
mes jų neišsigasime ir ant jų 
visų grūmojimų drąsiai atsa
kysime, kad krikščioniška do
ra yra mums daug brangesnė, 
kaip mirties pavojus. Kapsu
ko ir Grigaičio grąsinimai 
mums reiškia nedaugiau, kaip 
socijalistiškas muilo burbulas.

Ar dabar socijalistams aiš
ku?

cijai kitų tautų žmonių. Len
kijai žadama savistovybė. 
Suomijai-gi jau tas suteikta. 
Lietuviams žadama tas-pat. 
Sulaukę tų pažadėjimų išpil
dymo, ištikro galėsime pilnai 
pasidžiaugti demokratizmo gy- 
veniman įsikūnijinimu ir naują^ 
era, kuri visą pasaulį nušvies, 
nuvalys ir suteiks jam gyvybės 
syvus.

Pastaraisiais laikais mažai 
žinių i§ Rusijos teateina. Eina 
gandas, kad revoliucijonieriai 
mėgina prieš naują Rusijos 
valdžią sukilti ir susinešti su 
Vokietija, kad atskirai įvyki
nąs taiką, bet vargiai revo- 
liucijonieriams tas nelemtas 
darbas pasiseks įvykinti. Vie
ną sykį Rusija pasiliūosavo iš 
po carizmo galybės, nebegalės 
po kita nenaudinga, revoliuci- 
jonierių intaka pakliūti-

Turės ten tvarka įvykti ir 
viskas plauks gilia tikro demo
kratizmo vaga.

Trupiniai.
“Keleivio” manevrai.

Kiek sykių kas “Keleivį” 
bemeluojant nutveria, tai jis 
vietoj prie melo prisipažinti, 
dar smarkiau pradeda meluoti. 
Melas prie “Keleivio” taip pri
augo, kad judviejų ir kirviu 
neperskirsi.

Ką tas viskas reiškia.
Kiekvienas priešas, 

labai aršus ir piktas, 
gu prisilaiko taktikos ir logi
kos, yra vertas pagerbimo. 
Galima už idėjas ir principus 
kovoti, bet negalima vardan 
tų idėjų kitų srovių žmones 
smaugti, plėšti ir karti.

Jei kovoje už idėjas pavarto
jama kumštis ir botagas, tai 
pati idėją už kurią kova verda 
nėra gerą prakilni, augšta. 
Žinome visi gerai, kad prie 
niekšiškų, žemų pasielgimų ir 
sumanymų prieinama tokios 
pav rūšies keliais ir būdais. 
Prakilnus darbas neprisileidžia 
niekšystės, gera’ sumanymas 
vargiai bau įvykinamas nepa
doriu būdu...

Gal niekur tiek daug žemo 
jausmo, smulkaus pavydo ir 
niekšumo neapsireiškią kaip 
pas lietuviškus socijalistus. 
Kol jie valstijos įstatymų var
žomi, sulaikomi, tol savy .f 
šelstą negalėdami amžinosio 
neapykantos ir keršto paskleis* 
ti tarpu kitų. ' Bet tegul įsta-' 
tai kiek sušvelnėją lai valsti
ja į kokį pavojų pakliūva, mū
sų socijalistų tuojaus tikrasis 
veidas ir pasirodo. Nebėra 
kąm jų sulaikyti, tai jie ir 
pradeda puotas kelti.

Geriausia bene lietuviškų 
socijalistų-sumanymus parodė 
Rusijos revoliucija. Nespėjo 
dar gandas, kaip reikia visų 
dalykų paaiškinti, o jau so
cijalistų vadai ir šulai pradėjo 
niekšystes varinėti ir dar to
kiu biauriu atkakliu būdu, kad 
nesinorėtų net tikėties, kad 
žmogus taip žemai gali nupulti. 
Kapsukas “Kovoje” pradėjo 
grūmoti katalikams ir jų vei
kėjams. Ant juodosios soci
jalistų lentos pradėjo užrašinė
ti Ištisas lietuvių katalikų or
ganizacijas ir nurodinėja jas 
socijalistų armijai, kad jų ne
pamirštų. Turbūt raudonasis 
revoliucijonierius tas organiza
cijas skiria savo revoliucijos 
auka. Valandai priėjus iš
leis paliepimą ir draugai krau
ju sotins savo sužvėrėjusį ape
titą Paskiaus “Kovoje” ei
na visa eilė kunigų, Lietuvos 
veikėjų, kurie varomi per kap- 
sukizmo šerengą ir kiekvienam 
priskaitoma tiek daug įvairių 
šelmysčių, kad žmogus jų ne
pažįstąs gali lengvai intikėti, 
jog tie žmonės yra baisūs nie- 
k adė j ai. Juodinama ir suodi
nama viską’ kas yra dorą ka
talikišką krikščioniška. Ir ne 
be tikslo tas daroma. Rengia
ma raudonąja! revoliucijai dir
va. Keliama neapykanta prieš 
idėjos priešus, dergiama tie 
priešai, kaip galint labiausia. 
Be šmeižimų, rimtu keliu var
giai socijalistų gaują prirengsi

būk jis 
bet jei-

prie “darbo.” Pirmiaus rei
kia juos gyvuliškumo išmokin
ti, o tada jau lengva bus ko
va. Barbarai dailės dalykų 
nesupras, naikins, plėš viską 
kad tas būtų ir niekšiausia ir 
žemiausia.

Ir pavyzdžių toli ieškoti ne
reikia. Laisvamanių fanati
kas užima estradą kalbą šmei- 
žią dergia; socijalistai atsa
ko jam kumščiu, bliovimu. Ir 
kas gi tą minią sujudina. Iš 
vienos -pusės laisvamanis, ku
riam pasaulyje nieko švento 
nebėra. Šliupas socijalistų gim
dytojas, auklėtojas, mokyto
ja’; iš kitos pusės jo mokiniai 
socijalistiškų laikraščių leidė
jai ir darbininkų organizato
riai — “Keleivio” bosai ir so
cijalistų rį 
ir deri
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Libera?
socijalistų tSZpuola, juos ba
ra, mokina. Bet kas-gi tuos 
socijalistus rėksnius mūsų vi
suomenei prigamino? Kas 
jiems tiek drąsos davė, kad jie 
net juodus lapus savo aukoms 
prirengė? Liberalai! Iš libe
rališkos tešlos socijalistas iš
minkyta, per liberališką skie- 
tį jis persisunkė, ir paskiaus 
savo gimdytojams už mokslą 
padėkavęs eina destrukciją vi
suomenėje varyti. Juk aišku, 
rods, bus ir ponams libera
lams, kad beprincipijališku- 
mas negali principų sustiprin
ti. Neturėdami patys libera
lai savyje nieko pastovaus, ne
galėjo duoti mokiniams ir 
pasidarė pilna anarchija. Vė
lu dabar aimanuoti, kuomet 
pirmiaus krikščioniška dora 
buvo paniekinta. Patys kal
ti, už savo kaltes ir kąskite, 

žinoma, socijalistai libera
lams per daug į akis nepuls. 
Apipeš juos tiktai gerokai, 
“pakaros” pamokins ir vėl 
sukibę už rankų eis katalikų 
uiti, grūmojimų rašyti, kaip 
šiandien daro Kapsukai ir Gri
gaičiai už jų silpnų pusių pa- 
kritikaviroą. “Look out!” rė
kia socijalistai,* nes rytoj ga
liu tau sprandą nusukti. Ne
drįsk mano ydų paliesti, ne
drįsk soeijaifizmą kritikuoti, 
nes tuojaus i^es *

Grand Rapįds, 
vius ‘ ‘ Keleivio ’ ’ 
mai prie laižvbų 
Katalikas už 
teisingumą 20 dolerių nepasi
bijojo uždėti, o socijalistas vos 
penkine išdrįso “Keleivį” pa
remti. Ir tą nabagas pralai
mės. Iš “misterio” Priest’o, 
“Keleivis” vargiai kunigą iš
kals. Geriaus prisipažintų pa
melavęs ir žmonių daugiaus 
nebeklaidintų. Nors savo pa
sekėjų dolerių pasigailėtų, ku
riuos jie laižybose pralaimės.

• ♦

“Šventa” Waterburio lie
tuvių vienybė, Lietuvių Die
nai sudaryta, daugiausia, rods, 
pelno socijalistams suteiks. 
Vienybės tradicijomis gyven
dami, socijalistai pasikvietė 
katalikus ir liberalus “Nihilis
tus” sulošti ir pusę nuo vaka
ro pelno pasilieka savo parti
jai- Kitą pusę atiduoda Lie
tuvai, bet ką-gi gaus lietuviai 
katalikai ? Socijalistišką špy
gą. Gal Waterburio lietu
viams katalkams ir tas skanu
mynas patinka? Juk ir špy
ga tautiškas dalykas.

• ♦

Petrogrado socijalistai 
momis ir kablegramomis 

Kapsuką, Pruseiką ir 
J|ftį Rusijon revoliuciją 

^7ti. bet mūsų draugai anei 
krust iš vietos. Jie gerai su
pranta, kad Amerikos doleris 
daug vertesnis už Rusijos rub
li-

te-

lietu-Popiežiui 
viams dieną, 
lai tiesiog išsikoliojo Romos 
antrašu ir nusprendė, kad iš to 
viso naudos nebus. Dabar-gi 
‘ ‘ Tėvynė ’ ’ jau sako, kad iš tos 
dienos naudos gali būti daug, 
tik katalikai nieko neveikią. 
Pratrink, gerbiamoji, akis, tai 
pamatysi, kad pirm kreivai 
nudūrei, o dabar visai nepa
taikei.

paskyrus 
lietuviški libera-

GINČAI IR TEISYBE.
“Tai tie laikraštininkų gin

čai jau man nuo senai inkirėjo. 
Lietuvių laikraščiuose retai at
rasi kokį straipsnį, iš kurio 
pasimokytum, smagumą turė
tum, įkvėpimą, dvasios su
stiprinimo gautum. O dau
giausia tai tik dantų grieži
mas vienų prieš kitus,” pasa
kė Juozo burdingierius Ramu
tis dėdamas į šalį lietuvišką 
laikraštį.

“Tas teisybė, jog lietuvių 
laikraščiai ^dažnai bereikalin
gus ginčus užveda. Todėl ir

gyvenimo ir būties klausimus, 
ne visi esame vienodų pažval- 
gų. Tas turi atsiliepti laik
raščiuose ir visi gina savo pa
žiūras, stengiasi žmones įti
kinti kitus žmones savo pažval- 
gų teisingume. Todėl nuomonės 
susikerta ir tai visai naturališ- 
kas apsireiškimas, jog priei
nama prie ginčų. Ginčuose, 
svarstymuose, nieko blogo nė- 
rą jei vieni antriems nepri- 
kąišioja nebūtų daiktų, jei 
vieni antrų pasakymus neiš- 
kreipinėja. Ir visa nelaimė, 
jog taip yra. Taip yra ne 
vien tarpe lietuvių ir ne vien 
šiais laikais. Antai protesto- 
nai ir katalikų priešai nuo se
nai yra pramanę būk Bažnyčia 
atlaidais pavelija- papildyti 
nuodėmę, atleidžia nuodėmes, 
kurias žmogus papildys atei
tyje ir dar kitokių niekų yra 
pripasakoję apie atlaidų pras
mę. O štai dabar, karei einant, 
tai ne tik priešingų valdžii] 
atstovai nebūtų daiktų pripa
sakoja prieš vieni antrus, bet 
ir augšti mokslavvriai neten
ka lygsvaros. Kaip laikraš
čiai praneša, tai garsus Vo
kietijos istorikas Harnack pa
vadinęs Rusiją pūstvne barba
rų apgyventa. Na, o mes ži
nome, jog Rusija toli gražu 
ne pūstynė, ir rusai ne barba
rai. Ir rusų kazokai gal taip 
neskriaudžia užkariautos šalies 
žmones, kaip kaizerio regule- 
riški kareiviai. Rusijos tau
ta išdavė vyrus nemirtinos gar
bės įvairiose mokslo ir dailės 
šakose. Tą gerai žinojo ir a- 
nas vokiečių mokslavyris, bet 
taip pasakė užsikarščiavęs. To
dėl tai matome, jog žmonės, 
net ir mokyti žmonės, svarsty
dami dalykus, gvildendami 
klausimus, nevisuomet vaduo
jasi jam žinomais faktais, bet 
pasiduoda ir jausmams, atsi
žvelgdamas į tautos,luomo,kle
sos, savo asmens, partijos rei
kalus ir atsižiūri į faktus, ku
rie jo pusę patvirtina ir net, 
kaip jau minėjau pirmiau, tai 
priešingos pusės parodymus ar
ba mokinimus iškreipia, o kar
tais ir melo panaudoja. To
dėl matome, jog politikieriai, 
diplomatai, laikraštininkai, 
partijij atstovai elgiasi taip, 
kaip advokatas, kuriam rūpi 
laimėti bylą; jis į nieką neat
sižvelgia, neklauso, ką antro
ji pusė sako, bet jis tik ver
čia tuos faktus, kurie patvir
tina jo pusę- Po šitų pasta
bų grįžkime prie lietuviškų 
laikraščių, kuriuos sveikas 
nupeikei už jų begalinius gin
čus. Spėju, jog po to, ką 
viršuje pasakiau, ne taip jau 
sunkinsies tais ginčais. Ir mes 
lietuviai esame žmonės, kaip 
ir kitos tautos — protaujame, 
svarstome, pasikarščiuojame, 
na pasitaiko ir blogesnių apsi
reiškimų. Apie ginčus abelną 
patėmijimą galima padaryti to
kį — tuose laikraštiniuose gin
čuose, svarstymuose visuome
nės ir gyvenimo reikalų dau
giausia nusideda tie, kurie su- 
žiniai rašo neteisingai, kurie 
kraipo svetimas mintis, pri
meta kitiems nebūtus daiktus, 
vienu žodžiu tie, kuriems ma
žiausia rūpi teisybė ir bloga 
valia vaduojasi. Reikia dar 
patėmyti, jog lietuviai turi 
peštukizmo dvasios, ginčijasi 
bereikalingai ir trukdo darbą. 
Galop dar ir tą reikia patėmy-' 
ti, jog yra rūšis laikraščių, su 
kuriais nei ginčų negalima ves
ti, nei svarstyti reikalų, nei 
tartis apie veikimą — yra tai 
socijalistų laikraščiai. Štai so
cijalistų laikraštis “Keleivis” 
nesenai padavė žinią būk ku
nigas Willis M. iš Milo buvo 
pripažintas kaltu žmogžudystė
je. “Darbininkas” tuoj parodė, 
jog tai buvo ne kunigas, o ber
nas vardu Willis M. Priest\Sn 
tokiu krimipališaki melagingu 
laikraščiu negi ginčysies, ne
gi svarstysi visuomenės bei 
tautos reikalus. Toks laikraš
tis užsipelno, kad keletas dė
džių paimtų jo redaktoriams

J ma- 
nutarabanytų šal

to jon gėlėtai mėnesių ir tą laik
raštį visai uždarytų.”

ŽEMATTTS.

permanai paduoda dorinančių, už kalnierių, įsisodintų 
pamokinančių, auklėjančių ftabilium ir nutarabanvt
protą ir širdį raštų,” ėmė Ra
mučiui aiškinti Juozas. “Bet 

nes tuojaus dies būsime pašau- nereikia tikėtis kad ginčai vi-

i

J. Kukulis, A. Fraš-

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

11 d. kovos ant Patricios, 
(Pantalsinos) atvyko ingalio- 
tiniai iš dr-jos “A. L. D. su- 
šelpimui lietuvių nukentėjusių 
dėl karės” T. Padvalskis, A. 
Totilas ir S. Drotvinas. Jie 
norėjo parinkti aukų arba su
tverti skyrių viršminėtos dr- 
jos. Jiems šis žygis pavyko 
gana gerai. Tenai gyvenan
tieji pasistengė sukviesti bū
relį lietuvių. Visupirmiausia 
J. Padvalskis pasveikino susi
rinkusius, ragindamas prie šel
pimo nukentėjusių lietuvių. 
Paskiaus S. Drotvinas perskai
tė vieną straipsnį iš 14 nume
rio “Darbininko” apie Lietu
vos vargus. Šis straipsnis labai 
sujudino visus. Tai-gi nieko 
nelaukdami ir pradėjo prisira- 
šinėti. Prisirašė net 13 ypa
tų: L. Žemaitis, J. Lapinckas, 
F. Augštakalnis, T. Kilius, V. 
Lukšis, K. Vaicekauskas, A. 
Bastis, J. Barišauskas, A. Re- 
meikis,
kus, A. Markevičius ir A. Sai
da. 6 čia gyvenanti buvo išse- 
niau prisirašę: A. Narušis, J. 
Totilas, S. Šiuri las, J. Saba
liauskas, D. Andriukaitis ir J. 
Ramonas. Tai-gi kaip matom 
ant Pantalsinos jau randasi 
19 šelpėjų Lietuvos. Po pri
sirašymui pakilo klausimas ar 
tverti skyrius ar taip prigulės 
prie dr-jos ;tai visi sutiko tver
ti skyrių. Nieko nelaukiant 
ir buvo išrinkta valdyba: A. 
Narušis — pirm., susinešimų 
ir protokolų §ekr. — J. Totilas, 
vice-pirm. — F. Augštikalnis, 
fin. sekr. — D. Andriukaitis, 
ižd. — V. Lukšis, valdybos pa- 
gelbininkai — A. Markevičia,
J. Kukuls ir A. Bastis. Revi
zijos komisija: J. Lapinckas ir
K. Vaicekauskas; aukų rinki
mo komitetas: A. Norusis, F. 
Augštikalnis ir J. Totilas. To
kiu būdu ir tapo sutvertas 
skyrius iš 19 narių “ALDŠLN. 
dėl karės.” Trečias skyrius ant - 
Patricios. Pabaigus susirin
kimą J. Padvalckis paragino 
prie aukavimo, tokiu būdu ir 
tapo suaukota 9 pezai: Aukavo 
šios ypatos: A. Bastis 2 pezu, 
•T. Totilas, S. Šiurilas, D. An
driukaitis, A. Norusis, V- Luk
šis, F Augštikalnis ir J. La
pinskai po 1 pezą. Paskiaus 
ingaliotiniai padėkavojo už to
kį prielankumą. Tai-gi gal 
daugiau Argentinos socijalistai 
gėdvsis šiai dr-jai kenkti, nes 
kaip 2 skyrius susitvėrė Beri- 
se, tai nekurie socijalistai ap- 
sigarsino būk visi nariai atsi
sakė o prie jų prisirašė, o da
bar kaip matome gražiai gy
vuoja 2-ras skvr. Bernse ir 
dabar jau susitvėrė 3 skyr. 
ant Pantalsinos. Čia jau bene 
akys aptems mūsų šmeižėjams. 
Jau ir visuose Argentinos kraš- ' 
tuose gyvenanti lietuviai pra
deda atbusti, pradeda visi or
ganizuotis į dr-jas ir pradeda 
darbuotis sau ir tėvynei. Sma
gu pasidaro, matant tokį apsi
reiškimą.

* v

J. Totilas.

LIETUVIU GYVENIMAS 
RUSIJOJ.

Athol, 
Sarato- 
vasario

t

Labai liūdnai gyvename. 
Mano vyras serga. Gal reiks 
svetimoj žemėj ir numirt.

Laukiame, laukiame per
mainų ir negalime sulaukti. 
Baisiai atsibodo — viena die
na lygi čieliems metams. Aša
rėlės nenustoja rilgę mūsų 
skruostų. Laukiame, ’ kada 
galėsime sugrįžti į savo krašte
lį. Kiek čia mūsų žmonelių 
išmirė, kiek vaikelių palaido
jome. Gal ir mūsų gyvybės 
siūlas greit nutruks.

Oras čia nesveikas. Nega
lime priprasti Be galo esą-' 
me dėkingi už pinigėlius ir laiš
kus. Tai tas mus labai 
mina.

Žiema čia yra šalta, 
jos daug privargome, 
diena beveik viskas eina bran- 
gyn”

K. Griciunaitei į 
Mass. rašo giminės iš 
vo, Rusijos. (Rašyta 
mėnesyj).
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Rusijos revoliucija ir nauja 
valdžia.

Labai staiga ir netikėtai Ru
sijos carizmo-palaikai surado 
sau galą kovo 9 dienos revoliu
cijoje, kuri Rusijai parodė 
platų kelią prie demokratizmo, 
o kitų šaliij despotams buvo 
perspėjimu, kad absoliutiz
mas ir autokratija savo amžių 
atgyveno ir užleido vietą nau
jai galybei — demokratiškam 
pasaulio surėdymui.

Rusija pasaulio istorijoje y- 
ra milžinu, nors tiesa ligšiol 
labai neaptašytu gramozdii, 
kuris panašus buvo į sunkųjį 
meškiną, kurs vienus savo 
niurnėjimais erzino, kitus pyk
dė, o kaikurie iš to meškino 
judėjimų gardžiai pasijuokda
vo, bet... pasisuko jis kiek 
smarkiau, .drūčiau paspaudė 
savo leteną ir įvyksta negirdė
tos atmainos. Po trijų dienų 
revoliucijos caro sostas griū
va ir demokratiškoji kibirkštis 
visą Rusijos platumą peržie- 
bia.

Permainas įvykino ne kokia 
viena žmonių grupa ar srov<į. 
Laimėjimu negali pasigirti so
cijalistų ir revoliucijonierių 
gaivalai, nors ir labai jie to 
norėtų, negali lygiai kitos par
tijos čia savo viršenybės pa
rodyti, nes ir jiems tas buvo 
nauja ir netikėta. Gyvenimo 
apvstovos taip susibėgo, kad 
nejučiomis visus kilti paskati
no. Ir matome mes Rusijos 
revoliucijoje šalyj proletaro be
sidarbuojant žymą kunigaikš
tį, šalyj darbininko stambi] 
biznierių kapitalistą- Rusijos 
revoliucija, jei ji nepakreips 
vėliau į kitokias stadijas, ne
galės pasivadinti socijalistiš- 
ka, anarchistišką kapitalis
tiška ar kokia kitokia. Tai 
pilnoje to žodžio prasmėje bu
vo žmonių revoliucija. Visi 
luomai, visos profesijos visi 
sluogsniai užsidegė vienu gei
smu ir jų. didis noras išsipildė. 
Jei kokia atskira partija, pa- 
dėkim, kad ir socijalistai vie
ni būtų revoliuciją kėlę, var
giai ji būtų įvykusi. Rusijai 
reikėjo milžino, kurs būtą vis
ką iš pamatų pajudinęs ir tuo- 
mi milžinu buvo rusų ligšiol 
miegojusi dvasia Pasipurtė 
jinai — vergų pančiai sudužo. 
Rusija tapo laisva, demokra
tiška šalis.

Prie Rusijos revoliucijos su
kėlimo nemažai prisidėjo vo
kiečių intrigos, po kurių intek- 
me Rusijos valdžia pradėjo 
linkti prie vokiečių.

Pažiūrėkime dabar arčiau, 
kaip tps permainos Rusijoje į- 
vyko. ' \

Revoliucijai Rusijoje prasi
dėjo kovo 9 dieną, kuomet Pet
rogrado gatvėmis ramioj de
monstracijoje pražingsniavo 
tūkstančiai žmonių, išnešda
mi protestą prieš netvarkų 
valdžios rūpinimąsi maisto 
klausimu. Turbūt ta demon
stracija buvo magišku žmo
nėms ženklu, paskatinimu, nes 
po' tai demonstracijai už pen
kių dienų Rusijos carizmas 
jau buvo' sugriautas ir auto
kratija už savo nelemtą tarnys-

tą gavo pilną užmokesnį kalė
jimuose.

Klausė paskui žmonės viens 
kito, ] 
ir negalėjo rasti aiškaus atsa
kymo. — Gal Durna, — sakė 
vieni, — Rusijos carą nuo sos
to nugriovė? — Gal darbinin
kai? gal liaudis? gal revoliuci
jonieriai? — indomavo kiti ir 
niekas arti teisybės nebuvo. 
Jei Durna viena būtą revoliu
ciją įvykinusi — nebūtą tokių 
staigių permainų įvykę. Du
rnoje buvo nemažai buržuazi
jos net autokratijos šalininkų. 
Jie nebūtų drįsę griežtų refor
mų pravesti. Darbininkai vėl 
negalėjo vieni revoliucijos už
baigti. Kerštinga minia ne
greit nurimsta, kraujo biskį 
paragavus.

Revoliucijonieriai jei būtų 
revoliuciją valdę
Rusijoje turėtume skerdynę ir 
kraujo klanus. Logiškiausia 
bus padaryti išvedimą, kad ri
si revoliuciją sukėlė ir tik to
kiu būdu tegalėjo ji nusisekti. 
Viena partija kitą palaikė, su
turėjo ir džiaugties galėjo vi
sas pasaulis iš Rusijos laimėji
mų demokratizmo naudai. Ir 
buvo ko džiaugties. 180.000.- 
000 žmonių tapo laisvais savo 
krašto piliečiais.

Rusijos revoliucija neapsė
jo be aukų, bet jų nebuvo tiek 
daug kiek galėjo būti jei revo
liuciją būtų vedę vien raudo
nieji gaivalai. Mirties pavo
jus gręsė tik tiems, kurie re
voliucijos galingai bangai ne
norėjo pasiduoti, priešinosi- 
Kiti atsiėmė savo, bet be pa
vojaus savo gyvenimui. Y- 
pač minia buvo inirtus ant vo
kiečių šalininkų, kurių daug 
buvo caro šeimynoje ir minis- 
terių tarpe. Juos visus užda
ryta į kalėjimus.

Sugriuvus senąjai valdžiai, 
negalima buvo visko palikti 
ant žmonių valios; reikėjo 
tuojaus naują, laikiną valdžią 
išrinkti ir jai pavesti Naujo
sios Rusijos sutvarkymą Nau
jos valdžios paskyrime ir' pa
matysime dabar, kad Rusijos 
revoliucija buvo žmonių revo
liucija. Valdyti išrinko ne 
kokius ten individualus, atski
ras ypatas, bet labiausia žmo
nėmis pasitikėtiną įstaigą Val
stybės Durną kuri iš savo tar
po ir nuskirta komisiją Rusijos 
ridujiniems reikalams tvarky
ti. Pirmiausia komisija pa
reikalavo caro abdikacijos, ku
ri tuojaus po to ir buvo pas
kelbta. Komisija tvarkė ir 
rėdė ir risi ja pilnai pasitikė
jo, nes jos tarpan inėjo ga
biausi ir geriausi Rusijos vei
kėjai.

Komisijos prezidentas Val
stybės Durnos pirmsėdis p. M. 
Rodzianko. vyras begalo tvir
tos valios ir didelių diplomatiš
kų gabumų. Kaip nuvertimas 
caro nuo sosto buvo rusams 
palaimą taip Rodziankos y- 
pnta išganymu. Tas geleži
nis Žmogus sugebėjo naują 
Rusiją suvaldyti ir sutvarkyti-

i . * '
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ją ne vienas Rusijos revoliuci
jos buvo dvasia ir širdimi.

Lvovas suorganizavo revo
liucijai Rusijos armiją, be ku
rios pagelbos niekas nebūtą 
nusisekę, Miliukovas rusą de
mokratijos vėliavą jau dešimts 
metų, kaip laikė iškėlęs ir už 
jos principus kovojo; jis bū
damas laikraščio “Rieč” re
daktorium, nežiūrint didžių 
trukdymą iš valdžios pusės, sa
vo darbą uoliai varė pirmyn.

Gučkovas žymus industrija- 
lista. Rusijos prekybos ir pra
monės reikalus dar carui tebe
viešpataujant, Gučkovas taip 
puikiai pavedė, kad rezulta
tai buvo tiesiog stebėtini Šin- 
gariovas žmonių sveikatos sry- 
tvje gali pirmą vietą Rusijoje 
užimti.

Kerenskis — advokatas. So
cijalistas jis, bet žmogus šal
to proto, kurs istoriškos per- 
versmės laiku varo ne des- 
truktyvį, bet naudingą darbą. 
Kiti kabineto nariai kitokiais 
gabumais pasižymi.

Dauguma ją ne mūsų žmo
nės. Liberalizmui atsidavę, bet

paliuosavimo iš amžinosios ne
garbės ir prispaudimo.

Jei tikėti gandams ir spėji
mams nauja Rusijos valdžia

daryti. ;
Prancūzijos senąją giljotiną 

atgaivinsime ir revoliucijos 
kruvinu rūbu prisidengę nai
kinsime viską, kas mūsą idė
jai yra priešingu.

Panašiai šiandieną atrodo
griežtai yra priešinįarnsifika- ““?» lr «
cijai kitą tautų žmonių. Len
kijai žadama savistovybė.

kaip tas viskas atsitiko muins nesvarbu kas valdo, bi-
le gerai, protingai valdo. Jei

šiandieną

Lietuviai kitur.sąi išnyktą. Juk mes lietu
viai ne visi vienaip žiūrime į 
gyvenimo ir būties klausimus, 
ne visi esame vienodą pažval- 
gą. Tas turi atsiliepti laik
raščiuose ir visi gina savo pa
žiūras, stengiasi žmones įti
kinti kitus žmones savo pažval- 
gų teisingume. Todėl nuomonės 
susikerta ir tai visai naturališ- 
kas apsireiškimas, jog priei
nama prie ginčų. Ginčuose, 
svarstymuose, nieko blogo nė
ra, jei vieni antriems nepri- 
kąišioja nebūtą daiktą, jei 
vieni antrą pasakymus neiš- 
kreipinėja. Ir visa nelaimė, 
jog taip yra. Taip yra ne 
vien tarpe lietuvią ir ne vien 
šiais laikais. Antai protesto- 
nai ir kataliką priešai nuo se
nai yra pramanę būk Bažnyčia 
atlaidais pavelija- papildyti 
nuodėmę, atleidžia nuodėmes, 
kurias žmogus papildys atei
tyje ir dar kitokių niekų yra 
pripasakoję apie atlaidų pras
mę. O štai dabar, karei einant, 
tai ne tik priešingų valdžių 
atstovai nebūtų daiktų pripa
sakoja prieš vieni antrus, bet 
ir augšti mokslavyriai neten
ka lygsvaros. Kaip laikraš
čiai praneša, tai garsus Vo
kietijos istorikas Harnack pa
vadinęs Rusiją pūstyne barba
rų apgyventa. Na, o mes ži
nome, jog Rusija toli gražu 
ne pūstyne, ir rusai ne barba
rai. Ir rusų kazokai gal taip 
neskriaudžia užkariautos šalies 
žmones, kaip kaizerio regule- 
riški kareiviai. Rusijos tau
ta išdavė vyrus nemirtinos gar
bės įvairiose mokslo ir dailės 
šakose. Tą gerai žinojo ir a- 
nas vokiečių mokslavyris, bet 
taip pasakė užsikarščiavęs. To
dėl tai matome, jog žmonės, 
net ir mokyti žmonės, svarsty
dami dalykus, gvildendami 
klausimus, nevisuomet vaduo
jasi jam žinomais faktais, bet 
pasiduoda ir jausmams, atsi
žvelgdamas į tautos,luomo,kle- 
sos, savo asmens, partijos rei
kalus ir atsižiūri į faktus, ku
rie jo pusę patvirtina ir net, 
kaip jau minėjau pirmiau, tai 
priešingos pusės parodymus ar
ba mokinimus iškreipia, o kar
tais ir melo panaudoja. To
dėl matome, jog politikieriai, 
diplomatai, laikraštininkai, 
partijų atstovai elgiasi taip, 
kaip advokatas, kuriam rūpi 
laimėti bylą; jis į nieką neat
sižvelgia, neklauso, ką antro
ji pusė sako, bet jis tik ver
čia tuos faktus, kurie patvir
tina jo pusę- Po šitų pasta
bų grįžkime prie lietuviškų 
laikraščių, kuriuos sveikas 
nupeikei už jų begalinius gin
čus. Spėju, jog po to, ką 
viršuje pasakiau, ne taip jau 
sunkinsies tais ginčais. Ir mes 
lietuviai esame žmonės, kaip 
ir kitos tautos — protaujame, 
svarstome, pasikarščiuojame, 
na pasitaiko ir blogesnių apsi
reiškimų. Apie ginčus abelną 
patėmijimą galima padaryti to
kį — tuose laikraštiniuose gin
čuose, svarstymuose visuome
nės ir gyvenimo reikalų dau
giausia nusideda tie, kurie su- 
žiniai rašo neteisingai, kurie 
kraipo svetimas mintis, pri
meta kitiems nebūtus daiktus, 
vienu žodžiu tie, kuriems ma
žiausia rūpi teisybė ir bloga 
valia vaduojasi. Reikia dar 
patėmyti, jog lietuviai turi 
peštnkizmo dvasios, ginčijasi 
bereikalingai ir trukdo darbą. 
Galop dar ir tą reikia patėmy-' 
ti, jog yra rūšis laikraščių, su 
kuriais nei ginčų negalima ves
ti, nei svarstyti reikalų, nei 
tartis apie veikimą 
socijalistų laikraščiai. Štai so
cijalistų laikraštis “Keleivis” 
nesenai padavė žinią būk ku- 
nigas Willis M. iš Milo buvo 
pripažintas kaltu žmogžudystė
je. “Darbininkas” tuoj parodė, 
jog tai buvo ne kunigas, o ber
nas vardu Willis M. Priest\Su 
tokiu krimipališaki melagingu 
laikraščiu negi ginčysies, ne
gi svarstysi visuomenės bei 
tautos reikalus. Toks laikraš
tis užsipelno, kad keletas dė
džių paimtų jo redaktoriams

į ma- 
nutarabanvtų šal- 

tojon lydėtai mėnesių ir tą laik
raštį visai uždarytų.”

ŽEMAITIS.

Pasipūtę, iniršę, gyvuliški, 
baisūs... nes revoliuciją.. krau- 
_‘Z " • ‘ Bet
mes ją neišsigasime ir ant ją 
visą grūmojimą drąsiai atsa
kysime, kad krikščioniška do
ra yra mums daug brangesnė, 
kaip mirties pavojus. Kapsu
ko ir Grigaičio grąsinimai 
mums reiškia nedaugiau, kaip 
socijalistiškas muilo burbulas.

Ar dabar socijalistams aiš
ku?

Suomijai-gi jau tas suteikta. suuodžia.
w * mac! ir, naičci a .

Lietuviams žadama tas-pat 
Sulaukę tą pažadėjimą išpil
dymo, ištikro galėsime pilnai 
pasidžiaugti demokratizmo gy- 
veniman įsikūnijinimu ir nauja 
era, kuri visą pasaulį nušvies, 
nuvalys ir suteiks jam gyvybės 
syvus.

Pastaraisiais laikais mažai 
žinią iš Rusijos teateina. Eina 
gandas, kad revoliucijonieriai 
mėgina prieš naują Rusijos 
valdžią sukilti ir susinešti su 
Vokietija, kad atskirai įvyki
mas taiką, bet vargiai revo- 
liueijonieriams tas. nelemtas 
darbas pasiseks įvykinti. Vie
ną sykį Rusija pasiliūosavo iš 
po carizmo galybės, nebegalės 
po kita nenaudinga, revoliuci- 
jonierią intaka pakliūti-

Turės ten tvarka įvykti ir 
viskas plauks gilia tikro demo
kratizmo vaga.

Ką tas viskas reiškia.
KiekvienAs priešas, 

labai aršus ir piktas, 
gu prisilaiko taktikos ir logi
kos, yra vertas pagerbimo. 
Galima už idėjas ir principus 
kovoti, bet negalima vardan 
tą idėją kitų srovių žmones 
smaugti, plėšti ir karti.

Jei kovoje už idėjas pavarto
jama kumštis ir botagas, tai 
pati idėja, už kurią kova verda 
nėra gera, prakilni, augšta. 
Žinome visi gerai, kad prie 
niekšišką, žemą pasielgimą ir 
sumanymą prieinama tokios 
pat’rūšies keliais ir būdais. 
Prakilnus darbas neprisileidžia 
niekšystės, geras sumanymai 
vargiai bau įvykinamas nepa
doriu būdu...

Gal niekur tiek daug žemo 
jausmo, smulkaus pavydo ir 
niekšumo neapsireiškia, kaip 
pas lietuviškus socijalistus. 
Kol jie valstijos įstatymą var-! 
žomi, -sulaikomi, tol savyje 
šėlsta, negalėdami amžinosios 
neapykantos ir keršto paskleis
ti tarpu kitą. Bet tegul įsta
tai kiek sušvelnėja, lai valsti
ja į kokį pavojų pakliūva, mū
są socijalistų tuojaus tikrasis 
veidas ir pasirodo. Nebėra 
kąm jų sulaikyti, tai jie ir 
pradeda puotas kelti.

Geriausia bene lietuviškų 
socijalistų-sumanymus parodė 
Rusijos revoliucija. Nespėjo 
dar gandas, kaip reikia visų 
dalykų paaiškinti, o jau so
cijalistų vadai ir šulai pradėjo 
niekšystes varinėti ir dar to
kiu biauriu atkakliu būdu, kad 
nesinorėtą net tikėties, kad 
žmogus taip žemai gali nupulti. 
Kapsukas “Kovoje” pradėjo 
grūmoti katalikams ir ją vei
kėjams. Ant juodosios soci
jalistų lentos pradėjo užrašinė
ti ištisas lietuvią kataliką or
ganizacijas ir nurodinėja jas 
socijalistų armijai, kad ją ne
pamirštą. Turbūt raudonasis 
revol iucijoni ertus tas organiza
cijas skiria savo revoliucijo* 
auka. Valandai priėjus iš
leis paliepimą ir draugai krau
ju sotins savo sužvėrėjusį ape
titą. Paskiaus “Kovoje” ei
na visa eilė kunigą, Lietuvos 
veikėjų, kurie varomi per kap- 
sukizmo šerengą ir kiekvienam 
priskaitoma tiek daug įvairių 
šelmysčių, kad žmogus ją ne
pažįstąs gali lengvai intikėti, 
jog tie žmonės yra baisūs nie- 
k adė j ai. Juodinama ir suodi
nama viskas kas yra dora, ka
talikiška, krikščioniška. Ir ne 
be tikslo tas daroma. Rengia
ma raudonąja! revoliucijai dir
va Keliama neapykanta prieš 
idėjos priešus, dergiama tie 
priešai, kaip galint labiausia. 
Be šmeižimų, rimtu keliu var
giai socijalistų gaują prirengsi

būk jis 
bet jei-

Trupiniai.
I ’

“Keleivio” manevrai.

Kiek sykių kas “Keleivį” 
bemeluojant nutverią tai jis 
vietoj prie melo prisipažinti, 
dar smarkiau pradeda meluoti. 
Melas prie “Keleivio” taip pri
augo, kad judviejų ir kirviu 
neperskirsi.

♦

Grand Rapįds, 
vius ‘ ‘ Keleivio ’ ’ 
mai prie laižvbų 
Katalikas už “' 
teisingumą 20 dolerių nepasi
bijojo uždėti, o socijalistas vos 
penkine išdrįso “Keleivį” pa
remti. Ir tą nabagas pralai
mės. Iš “misterio” Priest’o, 
“Keleivis” vargiai kunigą iš
kals. Geriaus prisipažintų pa
melavęs ir žmonių daugiaus 
nebeklaidintų. Nors savo pa
sekėjų dolerių pasigailėtų, ku
riuos jie laižvbose pralaimės.

J. Kukulis, A. Fraš-

Mich. lietu- 
prasimany- 
paskatino. 

Darbininko”

, prie “darbo.” Pirmiaus rei-
• kia juos gyvuliškumo išmokin

ti, o tada jau lengva bus ko
va Barbarai dailės dalykų

; nesupras, naikins, plėš viską 
i kad tas būtų ir niekšiausia ir 
> žemiausia.

Ir pavyzdžių toli ieškoti ne
reikia. Laisvamanių fanati
kas užima estradą kalbą šmei- 
žią dergia; socijalistai atsa
ko jam kumščiu, bliovimu. Ir 
kas gi tą minią sujudina. Iš 
vienos -pusės laisvamanis, ku
riam pasaulyje nieko švento 
nebėra. Šliupas socijalistų gim
dytojas, auklėtojas, mokyto
jas ; iš kitos pusės jo mokiniai 
socijalistiškų laikraščių leidė
jai ir darbininkų organizato
riai 
cijalistų minia Daug laiko 
ir darbo laisvamaniams reikė
jo, kol jie dorus lietuvius pa-

• vertė į rėksnių gaują, bet kiek 
laiko reikėtų, kad tą mūsų tau
tai padarytą nuoskaudą atitai
syti? Į tai vargiai atsakys li
berališko laikraščio redakto
rius arba socijalistų laikraščio 
leidėjas. Jie: pirmas šventai 
į Šliupą tiki, antras uoliai ti
kėjo ir visą neapykantą nuo jo 
paveldėjo- O kas nekenčią tas 
skriaudų nemato; viskas jam 
valia, bile tik idėjos priešus į 
šipulius sudulkinti.

Liberalai dažnai dabar ant 
socijalistų užsipuolą juos ba
rą mokina Bet kas-gi tuos 
socijalistus rėksnius mūsų vi
suomenei prigamino? Kas 
jiems tiek drąsos davė, kad jie 
net juodus lapus savo aukoms 
prirengė? Liberalai! Iš libe
rališkos tešlos socijalistas iš
minkytą per liberališką skie- 
tį jis persisunkė, ir paskiaus 
savo gimdytojams už mokslą 
padėkavęs eina destrukciją vi
suomenėje varyti. Juk aišku, 
rods, bus ir ponams libera
lams, kad beprincipijališku- 
mas negali principų sustiprin
ti. Neturėdami patys libera
lai savyje nieko pastovaus, ne
galėjo duoti mokiniams ir 
pasidarė pilna anarchija Vė
lu dabar aimanuoti, kuomet 
pirmiaus krikščioniška dora 
buvo paniekinta Patys kal
ti, už savo kaltes ir kęskite.

Žinomą socijalistai libera
lams per daug į akis nepuls, giausia tai tik dantų grieži- 
Apipeš juos tiktai gerokai, ------1---------”--------------------
“pakaros” pamokins ir vėl 
sukibę už rankų eis katalikų 
uiti, grūmojimų rašyti, kaip 
šiandien daro Kapsukai ir Gri
gaičiai už jų silpnų pusių pa- 
kritikaviųją “Look out!” rė
kia socijalistai, nes rytoj ga
liu tau sprandą nusukti. Ne
drįsk mano ydų paliesti, ne
drįsk socijalfizmą kritikuoti, 
nes tuojaus

“Keleivio” bosai ir so-

• •

‘ ‘ Šventa ’ ’ Waterburio lie
tuvią vienybė, Lietuvių Die
nai sudarytą daugiansią rods, 
pelno socijalistams suteiks. 
Vienybės tradicijomis gyven
dami, socijalistai pasikvietė 
katalikus ir liberalus “Nihilis
tus” sulošti ir pusę nuo vaka
ro pelno pasilieka savo parti
jai. Kitą pusę atiduoda Lie
tuvai, bet ką-gi gaus lietuviai 
katalikai ? Socijalistišką špy
gą Gal Waterburio lietu
viams katalkams ir tas skanu
mynas patinka? Juk ir špy
ga tautiškas dalykas.

• ♦

Petrogrado socijalistai
legramomis ir kablegramomis 
kviečia Kapsuką Pruseiką ir 
Grigaitį Rusijon revoliuciją 
kelti, bet mūsų draugai anei 
krust iš vietos. Jie gerai su
prantą kad Amerikos doleris 
daug vertesnis už Rusijos rub
li-

te-

• •
Popiežiui paskyrus lietu

viams dieną, lietuviški libera
lai tiesiog išsikoliojo Romos 
antrašu ir nusprendė, kad iš to 
viso naudos nebus. Dabar-gi 
‘ ‘ Tėvynė ” jau sako, kad iš tos 
dienos naudos gali būti daug, 
tik katalikai nieko neveikią. 
Pratrink, gerbiamoji, akis, tai 
pamatysi, kad pirm kreivai 
nudūrei, o dabar visai nepa
taikei.

GINČAI IR TEISYBt.
“Tai tie laikraštininką gin

čai jau man nuo senai inkirėjo. 
Lietuvią laikraščiuose retai at
rasi kokį straipsnį, iš kurio 
pasimokytum, smagumą turė
tum, įkvėpimą, dvasios su
stiprinimo gautum. O dau-

mas -vienų prieš kitus,” pasa
kė Juozo burdingierius Ramu
tis dėdamas į šalį lietuvišką 
laikraštį.

“Tas teisybė, jog lietuvių 
laikraščiai uažnai bereikalin
gus ginčus užveda Todėl ir

yra tai

permažai paduoda dorinančią, už kalnierių, įsisodintą 
pamokinančią, auklėjančią Babilium ir nutarabanvt
protą ir širdį raštų,” ėmė Ra
mučiui aiškinti Juozas. “Bet 

nes tuojaus mes būsime pašau- nereikia tikėtis kad ginčai vi-

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

11 d. kovos ant Patricios, 
(Pantalsinos) atvyko ingalio- 
tiniai iš dr-jos “A. L. D. su- 
šelpimui lietuvių nukentėjusių 
dėl karės” T. Padvalskis, A. 
Totilas ir S. Drotvinas. Jie 
norėjo parinkti aukų arba su
tverti skyrių viršminėtos dr- 
jos. Jiems šis žygis pavyko 
gana gerai. Tenai gyvenan
tieji pasistengė sukviesti bū
relį lietuvių. Visupirmiausia 
J. Padvalskis pasveikino susi
rink usius, ragindamas prie šel
pimo nukentėjusių lietuvių. 
Paskiaus S. Drotvinas perskai
tė vieną straipsnį iš 14 nume
rio “Darbininko” apie Lietu
vos vargus. Šis straipsnis labai 
sujudino visus. Tai-gi nieko 
nelaukdami ir pradėjo prisira- 
šinėti. Prisirašė net 13 ypa
tų: L. Žemaitis, J. Lapinckas, 
F. Augštakalnis, T. Kilius, V. 
Lukšis, K. Vaicekauskas, A. 
Rastis, J. Barišauskas, A. Re 
meikis,
kus, A. Markevičius ir A. Sai
da. 6 čia gyvenanti buvo išse- 
niau prisirašę: A. Narušis, J. 
Totilas, S. Šiurilas, J. Saba
liauskas, D. Andriukaitis ir J. 
Ramonas. Tai-gi kaip matom 
ant Pantalsinos jau randasi 
19 šelpėjų Lietuvos. Po pri
sirašymui pakilo klausimas ar 
tverti skyrius ar taip prigulės 
prie dr-jos ;tai visi sutiko tver
ti skyrių. Nieko nelaukiant 
ir buvo išrinkta valdyba: A. 
Narušis — pirm., susanešimų 
ir protokolų §ekr. — J. Totilas, 
vice-pirm. — F. Augštikalnis, 
fin. sekr. — D. Andriukaitis, 
ižd. — V. Lukšis, valdybos pa- 
gelbininkai — A. Markevičia,
J. Kukuls ir A. Bastis. Revi
zijos komisija: J. Lapinckas ir
K. Vaicekauskas; aukų rinki
mo komitetas: A. Norušis, F. 
Augštikalnis ir J. Totilas. To
kiu būdu ir tapo sutvertas 
skyrius iš 19 narių ‘ ‘ ALDŠLN. 
dėl karės.” Trečias skyrius ant 
Patricios. Pabaigus susirin
kimą J. Padvalckis paragino 
prie aukavimo, tokiu būdu ir 
tapo suaukota 9 pezai: Aukavo 
šios ypatos: A. Bastis 2 pezu, 
J. Totilas, S. Šiurilas, D. An
driukaitis, A. Norušis, V. Luk
šis, F Augštikalnis ir J. La
pinskas po 1 pezą. Paskiaus 
ingaliotiniai padėkavojo už to
kį prielankumą Tai-gi gal 
daugiau Argentinos socijalistai 
gėdysis šiai dr-jai kenkti, nes 
kaip 2 skyrius susitvėrė Beri- 
se, tai nekurie socijalistai ap- 
sigarsino būk visi nariai atsi
sakė o prie jų prisirašė, o da
bar kaip matome gražiai gy
vuoja 2-ras skvr. Berrise ir 
dabar jau susitvėrė 3 skyr. 
ant Pantalsinos. Čia jau bene 
akys aptems mūsų šmeižėjams. 
Jau ir visuose Argentinos kraš
tuose gyvenanti lietuviai pra
deda atbusti, pradeda visi or
ganizuotis į dr-jas ir pradeda 
darbuotis sau ir tėvynei. Sma
gu pasidaro, matant tokį apsi
reiškimą.

• v

J. Totilas.

K. Griciunaitei į 
Mass. rašo giminės iš 
vo, Rusijos. (Rašyta 
mėnesyj).

LIETUVIŲ GYVENIMAS 
RUSIJOJ.

Athol, 
Sarato- 
vasario 

f
“Labai liūdnai gyvename. 

Mano vyras serga. Gal reiks 
svetimoj žemėj ir numirt.

Laukiame, laukiame per
mainų ir negalime sulaukti. 
Baisiai atsibodo — viena die
na lygi čieliems metams. Aša
rėlės nenustoja vilgę mūsų 
skruostų. x Laukiame, kada 
galėsime sugrįžti į savo krašte
lį. Kiek čia mūsų žmonelių 
išmirė, kiek vaikelių palaido
jome. Gal ir mūsų gyvybės 
siūlas greit nutruks.

Oras čia nesveikas^ Nega
lime priprasti Be galo e«a-' 
me dėkingi už pinigėlius ir laiš
kus. Tai tas mus labai 
mina.

Žiema čia yra šalta, 
jos daug privargome, 
diena beveik viskas eina bran- 
gvn.”

sura-

Dėl 
Kis



Nusipirk

Vietinis.

Didi Naujiena!

75 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

pirkėjams

esybę ir jausi - 
siunčiojo veidą.

Turi tamsta tik Jam tikėti, o tuomet pažinsi Jo 
tikrino sesuo, meiliai pagloščius ranka mir-

— Ar tamsta manai, kad jau mano gyvenimui artinasi 
, pasakyk man, sesuo!!
0 jo balsas dabar taip meiliai skambėjo taip saldžiai lyg

— Kaip laikaisi tamsta poručnikaf! užklausė gydyto
jas sužeistojo. < v,. ‘

— Paleiski! manęf Šalin! šalin! Tenai manęs laukia.. 
>Jią naktį einame šturmdn..'. Laikas geriausias, greičiaus 
leiskite manę! — Staiga išsitiesė pašoko augštvn, bet ir vėl 
prfolė ant patalo su tyliu iš skausmo sudejavimu.

Jo siela nedrebėjo jau daugiaus, prieš artinanties neiš
vengiamo persiskyrimo su kūnu.

Malonūs ir saldūs jaunystes atsiminimo paveikslai slin
ko prieš žvilgsnį apleidžiUnčio gyvenimo: tėvas, kuris buvo 
garsus savo tautos mylėtojas, motina dievobaiminga ir geros 
širdies...

Jau apleido spaudą vienas didžią katalikiškos 
Literatūros veikalą, vardu:

Jėzus Kristus švenčiausiame Sakramente yra l
tikinčiąją pavyzdžiu ir Mokytoju.

Veikalas neišpasakytai brangus, nes kiekvienam tikinčiam, o 
ypatingai dvasiškiams, moksleiviams, jaunimui ir visai dievobaimin
gai visuomenei yra reikalingas. Knyga visai pigi, tik 60 centą po
pieriniuose apdaruose. Pinigai eina Kolegijos Fondan, nes leidėjas 
— gerb. kun. Pranciškus Meškauskas visą veikalą paaukavo. Visi, 
kuriems rūpi Amerikos Lietuvią ateitis, privalo ingyti šį brangų 
veikalą.

Pirkt galima pas:
KUN. A. PETRAITĮ,

45 SOUTH STREET, ATHOL, MASS.
P. S. Daug perkantiems duodame nuošimtį

Kolegijos Fondo Komisija.

Vienatinis lietuvis išdirbę jas akmeninių 
paminklą dėl visą kapinią.

Žinomi turiu už garbę pranešti ger
biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš 
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant 
kapinią ir pristatau juos į bile miestelį Suv. 
Valstijose be jokią extra primokėjimą. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.

A ČEREŠKA,

— “Amen” — ir su paskutiniu tuo žodžiu maldos, at 
sivertusi prie Dievo siela, išskleidė savo sparnus, skrisda 
ma į amžinastį.

Charlotte Reagon, 70 metų 
amžiaus senelė iš Orville, Cal- 
užsirašė į Californijos univer
siteto studentus. Ims kursą 
per laiškus. Ji pripažįsta, 
jog mokintis niekuomet nevė
lu. Ji valdo 160 akrų far- 
ma. '—h

Apsiašarojo sesuo Gertrūda, ir per susirūpinusį veidą 
nuriedėjo griaudžios ašaros. Pasilenkė ant jauno oficierio, 
palikdama ant jo beveik jau šaltos kaktos pilno jausmo, pa
sigailėjimo ir mielaširdingą pabučiavimą. Gulėjo dabar be 
spėkų, nejautė skausmo žaizdos, iš kurios dar sunkėsi krau
jas siauru posmu.

‘ ‘ Tėve mūsų, kurs esi danguje... ”
Oficierius silpnu savo balsu sekė jos žodžius.
“Teesie šventas Tavo Vardas. Teateinie Tavo karalys

tė. Teesie Tavo valia...
Jo balsas kaskart silpniau šnabždėjo ir buvo lyg užmi- 

ręs. Bet mirštančiojo siela buvo pilna gilaus ramumo.
Išnyko baimė prieš mirtį. Jo akyse atspindėjo neže

miškas spindulys, o veido žvilgsbys rodosi šypsojo į paveiks
lą altoriuje Motinos Dievo.

fltuVZG A’s
TREJANKA

RAČIŪNO NAUJI JUDANTI 
PAVEIKSLAI, ILIUSTRUO
TOS DAINELES, BUS RO

DOMA ŠIOSE VIETOSE.
Nedėlios vakare Bal. Apr. 29 

d. šv. Jurgio Dr-jos Salėje Grand 
Rapids, Mich.

Subatos vakare Bal. (April) 21 
d. Slavoką Sokolą Salėje 5-th avė. 
ir McClurre St. Homestead, Pa.

Nedėlios ir Panedėlio vakarais 
Bal. (April) 22-23 dd. Bažnytinė
je Salėje, S. S. Pittsburgh, Pa.

— Ak! taip jau senai, toli... kuomet paskutinį kartą 
meldžiausi. Tuomet dar gyveno mano motina. Taip jau 
labai senai, kad vos galiu sau prisiminti.. Motina visuo
met su manimi sykiu meldėsi... Buvo labafgera ir didžiai 
dievobaiminga... Tu taip-gi esi gera, sesuo... kaip mano 
motina...

— Tamsta esi labai gera sesuo — tarė dar sykį, taip 
kaip kad mano motina buvo...

— Klausyk, ant galo, aš dar tamstą išmokinsiu mels- 
ties — prabilo sesuo. Klūpojanti šalyj jo sudėjo jam rankas 
prie maldos.

CICERO, ILL.

Smagus vakarėlis.
Vietinė Lietuvos Vyrią 14- 

ta kuopa, balandžio 8tų d. su
rengė šeimynišką vakarą. Dau
gel svečių suvažiavo iš aplinki
nių kuopų- Visi linksmai žai
dė lig kad namiškiai būtą bu
vę.

Programas buvo sekantis: 
visąpirma vietos vargoninin
ko p-, R. Mikalausko vedami 
susirinkusieji padainavo tautos 
himną. Neužilgo sekė vaka
rienė. Laike vakarienės p-lė 
Morta Žukauskiutė paskambi
no ant pijano “Grant’o Mar
šą.” Buvo matyt, kad ji tu- 
ri nemenkus gabumus. P-lė A. 
Jakavičiutė atsakančiai padek
lamavo “Čigonę;” Alena Dau- 
jočiutė gražiai padainavo 
“Kur Bakūžė'Samanota:” iš 
13-tos kuopoi 
vaizdingai padek lama v# “Tė
vynės Ašaros. ’ ’ Morta Žu
kauskiutė vėl puikiai ant pi
jano paskambino “Rožės Pum
purėlis.” Jonas Parkauskas iš 
13-tos kp. trumpai pakalbėjo. 
P-ni K. Račkienė žavėjančiai 
padainavo “Vyčiai lai gyvuo
ja.”

Šito vakaro pasisekimas 
priklausė nuo vakaro rengėją,

LDS. 22 kuopos prakalbos 
buvo 15 d. balandžio Lietuvių 
Svetainėj 26 Lincoln St. Kal
bėjo p. Jonas J. Ramanauskas, 
Bostono kolegijos studentas. 
Jis papasakojo daug naudingų 
dalykų, taipo-gi nurodinėjo 
naudingumą LDS. ir ragino ra
šyties prie viršminėtos organi
zacijos. Buvo ir deklemaci- 
jų dainelių, kurias atliko se
kančios ypatos: p-lės A. Vec- 
lavičiutė, K. Angiutė, A. Rau- 
dolioniutė, A. Taleliukė. Dar 
mažas vaikas pusketvirtų metų 
pasakė gražias eiles. Pagirti
ni tie tėvai, kurie auklėja savo 
vaikelius tikrais tėvynės sū- 
nais.

Publikos buvo apie 200 su- 
viršum. Prisirašė 5 nauji na
riai.

Todėl prakalbos buvo ne be 
vaisių.

Su prisiuntimu.

Saugokitės, padirbimų-rmitaciją.
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— Jaunikaiti, nedaryk čia jokios istorijos — malšino 
gydytojas. Juk nieko blogo čia tamstai neatsitiks. Na, pa
lauk tamsta, čia turi kas nors būti — ir pradėjo mėginti at
segti sužeistojo uniformą, bet uniforma visa buvo suskretus 
nuo suklekusio kraujo.

— Miller perpiauk!.. Rodosi, kad plaučiuose sėdi kas 
nors, visur kraujo pilna.

Melsva sužeistojo uniforma tapo perplauta. Kraujas bai
siai pradėjo veržtis iš krutinės jaunikaičio, kuris jau dabar 
gulėjo ramiai ir rodos be jokio jausmo.

— Sesuo — vatos!
Sesuo Gertrūda atnešė vatos ir vaistų nustabdymui krau

jo; kraujas tapo sustabdytas..
— Šūvis plaučiuose, — tarė gydytojas ir nėra daug vil

ties. Jis reikalauja didžiausios ramybės. Ar šią naktį už- 
siirnsi prižiūrėjimu ligonių, sesuo!

Sesuo Gertrūda patvirtino galvos linktelėjimu.
— Tai-gi meldžiu turėti akį ir rūpestingai daboti. Jau

nas yra ir smarkus, bet jo temperatūra rodo didelį karštį. 
Apžiūrėta žaizda turi gulėti vietoje, ir kad nebūtų paliečia
ma. Reikale pagelbos meldžiu manę būtinai pašauktu La- 
banak, Sesuo!

— Labanakt, gydytojau!
Sesuo Gertrūda užėmė vietą.
Jaunas oficierius vis dar rodos buvo be jausmo ir gulėjo 

ramiai su užmerktomis akimis.
Todėl sesuo apėjo aplink apžiūrėti kitų ligonių patalus, 

nekuriems perrišo žaizdas, kitiems-gi davė opiumo lašą dėl 
numalšinimo skausmų. Už kiek laiko gilumoje katedros ėmė 
daryties kaskart tykiaus; nutilo aplinkui šnabždėjimai, skun
dos ir dejavimai...

Ant jauno oficierio veido pasilenkusi sesuo Gertrūda klau
sėsi silpno dūsavimo. Nebuvo jauna ir niekoi nesitikėjo nuo 
žemiško pasaulio. Pasišventė likimui samaritonkos nuo lai
ko, kuomet sykį žmonės su ja aštriai apsėjo ir apgavo. Vi
są savo gyvenimą pašventė — geriems darbams ir mielaširdin- 
gumui.

Dievobaimingai atsiklaupė prieš paveikslą Švenčiausios 
Panos ir iškėlusi savo rankas prie Motinos Dievo... meldėsi 
sakydama:

“Išgelbėk tą jauną žmogaus gyvybę.”
Sužeistasis pasijudino, mėgindamas pasikelti nuo patalo. 

Silpnomis rankomis ieškojo aplinkui atsispyrimo. Pamačiusi 
tą sesuo Gertrūda, toj pačioj valandžiukėj pribėgus kuogrei- 
čiaųsiai tarė: “Gulėk tamsta ramiai.” Prašė jo maloniu bal
su.

štai spėkų — prašė ji jo. Bet jis gynėsi ir kratė galvą ne
norėdamas jo skiausyti.

— Tas viskas yra tik pasakos sesuo. Tas tik dėl mažų 
ir.silpnų... Ar aš ir-gi priguliu prie silpnųjų! ne tiesa. — Ir 
nusijuokė ironiškai.

— Pasakyk man, sesuo, ar man yra blogai, ar artinas 
jau mano gyvenimo galas!

— Melskis tamsta — paantrino sesuo. — Nieko Tamstai 
blogo neatsitiks, nes mūsų išganymas neprileis prie to.

Ir sužeistasis dabar lyg aprimo. Jautė, kad jau jį spė
kos apleidžia. Prieš jo akis atsivėrė prapultis, sudrebėjo vi
sas. Kas toks nematomas ir galingas griebė jam už rankos 
ir jautė, lyg kad koks tai stiprus šaltas jausmas apėmė jį vi
są.

Tai buvo mirtis. Jo siela plasteno po to jausmo, kaip 
sugautas paukštis rankoje žmogaus. V

' Apėmė jį baimė! Kas dabar! Ar jau viskas pražuvo .. 
Arba... jau turėjtų-gi.

Staiga pagriebė sesers ranką, lyg prašydamas pagel
bos, apginti nuo prisiartinančios lyg kokios baisiosios nelai-

(KARES VAIZDELIS)

Vertė Z. BAGDŽIUNTUTE

BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 8 d. Vyčių 41 kuo

pos jauni vaikučiai parengė 
puikų vakarėlį salėj Apreiški
mo P. Šv. Pirmiausia vaidino 
veikalą: “Nepasisekė Mary
tei.” Visi vaikučiai savo už
duotis atliko puikiai. Toliaus 
sekė koncertas, kurį taip-gi 
maži vaikučiai atliko gerai.

Balandžio 11 d. taip-gi jau- 
Norvilaitė < ni vaikučiai parengė šeimyniš

ką vakarėlį pagerbimui p. A. 
Aleksandravičiaus, nes jis iš
važiuoja iš Brooklyn’o į kitą 
koloniją.

Labai gfiila žiūrint į tuos 
vaikučius, -kuriuos mažutė
lius iki šiam laikui mokino 
gerb. Aleksandravičius, o da
bar juos palieka kaip našlai
čius.

Pasilenkė ant sužeistojo, bet tas savo stiprumu nustū
mė: “šalin, šalin!” suriko užkimusiu balsu. Kur manę pa
dėjot ? Čia patys šventųjų veidai... Kur aš esu ?.. Turiu bū
tinai skubintis. Leisk manę. Sesuo... Kaip tenai augštai ty
čiojasi ir kraiposi, šaipydamiesi iš manęs galvos šventųjų. 
Pirmiaus dar turiu kovoti ir laimėti... Taip laimėti!.. Ar 
girdi, sesuo, tą signalą?.. Taip einu jau einu... “en avant-” 

Visas išsitiesė, nuduodamas einąs pirmyn. Sesuo viso
mis savo spėkomis vėl atsargiai paguldė jį ant šiaudų. “Turi 
būtinai gulėti ramiai. Kuomet būsi visai sveikas, vėl tams
ta sugrįši į front,” — - tarė sesuo. Tuom tarpu pamatęs ant 
savo krutinės raiščius, drebančiais pirštais ir akies mirksnyj 
nutraukė pirm negu sesuo galėjo sulaikyti.

Kraujas vėl ėmė veržtis iš jo krutinės ir atėmė visas jo 
spėkas, taip kad jau negalėjo daugiaus pasijudinti, nes dar 
vis mėgino. Įpykęs keikė ir burnojo. Grūmojo kumštimis į 
seserį ir į paveikslą Motinos Dievo kybantį altoriuje savo gal
vos gale.

—Išleisk manę iš čia, sesuo! Tiktai šalyn, kuogrei- 
čiausia!.. Tenai manęs reikalauja... tenai dabar reikalauja 
kiekvieno į kovą. Dėl Dievo, meilės, kad tiktai man čia ne
pasilikti! Sužeistas nelaisvis bažnyčioje... cha, cha, cha — 
nusijuokė tyčiodamasis. Visą savo gyvenimą nebuvau baž
nyčioje. .. Kas per ironija...

Ir vėl mėgino rėplomis šliaužti pirmyn, bet už poros mi
nučių, nusilpęs puolė ant patalo, kaip koks kietas daiktas, tai 
vėl daužydamas kumštimis aplinkui savęs klajojo lyg beprotis.

Sesuo Gertrūda šaukė gydytoją pagelbon, bet tas ne
girdėjo jo balso, o pati nedrįso atsitraukti, nes bijojo ap
leisti ligonį. Atsiklaupė šalyj jo ir glamonėjo jo galvą pa
sidėjus ant savo kelių. Truputį nutilo ir gražus jaunikaičio 
veidas nublyško mirtinu baltumu.

Ir vėl samaritonė iškėlė savo rankas prie Motinos Dievo. 
Bet dabar jau nemeldė ir neprašė užlaikymo gyvybės jauno 
žmogaus, bet: “Motina Dievo, gelbėk jo nemirštančią vėlę — 
šnabždėjo jos lūpos. — O Karalienė Dangaus, nenukreipk vei
do ant žodžių tos paklydusios vėles, padaryk dėl jo savo ma
lonę!

Žinojo, kad dėl sužeistojo nėra jau jokios vilties gyveni
mo. Kraujas nesulaikomai tekėjo iš krutinės, nes kuomet ji 
tik norėjo atmainyti naują skepetą, nesidavė jis ir gynėsi.

Kad tiktai taip nenumirtų, kad tik ne taip su pražuvusią 
vėle. v

Perimta desperacijos, laužydama rankas, siuntė savo 
karštas maldas parpuolus ant kelių prieš paveikslą “Mado
nos.. . ”

SOUTH BOSTON, MASS. 
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIEKA.

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarą. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per eipresą.

K. ŠIDLAUSKAS

Tylus malonus aidas mušančio valandas varpo veržėsi į 
vidų katedros, kurios vidus buvo apšviestas silpna lempos 
Šviesa.

Atidžiai, sulaikę dejavimus, klausėsi sužeistieji to balso: 
septyni, aštuoni, devyni, ir... vėl tą ramumo ir tylos valan
džiukę pripildė sužeistieji Įvairiais balsais: vaitojimais, rūgoji- 
mais ir dejavimais.

Atsidarė didelės priešakinės suvertinės durys ir su dideliu 
greitumu pro jas įsibriovė būrys sanitarišką kareivių. Du 
iš jų sunkiai nešė neštuvų, o kiti du prilaikė iš šono gulintį 
oficierį, kuris iš didelio skausmo mėtėsi į visas puses, no
rėdamas ištrukti iš rankų vokiečių kareivių.

Rugodams ir keikdamas su bespėkišku įnirtimu, o ranko
mis ir kojomis mušė, stumdė nuo savęs tuos keturis kareivius, 
kurie jį įnešė į katedrų. Nesuprasdami vokiečiai francūzų 
kalbos, manė, kad tas oficieras mėtosi iš didelio skausmo.

— Greičiau, gydytojau! Čia tas gavo pasiutimą ar su
mišimą galvoje, nes negalim jo niekaip numalšyti. Kur mes 
jį turim nunešti?

Iš tamsaus bažnyčios kampo, kur stovėjo nuošaliai al
torius, pasirodė ypata — tai štabo gydytojas, apsivilkęs ligon- 
Imčio rūbais, kurie buvo aptaškyti krauju.

— Čia priešakinėse eilėse yra dar vietos — atsakė sto
ru balsu gydytojas, kurio žodžių aidas atsimušė į augštas 
katedros sienas grabiniu tonu.

— Žmogau, Dievo sutvėrime, nurimk, ar tamstą piktoji 
■dvasia apsėdo? — suriko gydytojas atsigrįžęs į oficierį, ku
ris visomis savo spėkomis traukėsi iš sanitarų.

— Sesuo Gertrūda! „j , . . • .į
— Juodai apsirengusi kiek palinkusi ypata — slaugotoja 

prisiartino prie gydytojo. ----- > ——. —-
— Klausau, ką gydytojas man palieps!
— Greičiaus tamista imkis darbo, nes štai čia su tuo y- 

ra blogai. * '
— Miller! vandens ir šepetį!
— Čia prie pat, šoninio altoriaus paguldė sužeistąjį ant 

šviežią šiaudą;- Miller apmazgojo kraują ir molį, kuriuom 
visas veidas buvo apskretęs, ir iš po suklękusio kraujo pasi
rodė gražus jaunikaičio veidas, pačioj dar pražydusioj jau
nystėj. ’

— Jis neturi dar nei aštuoniolikos metą amžiaus — pa- 
temijo Miller^— Na parodykite man tą užsispyrusį jaiiniklė-
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Vietinės žinios.
L.D.S. Centro Val

dybos susirinkimas įvyks 
ketverge, balandžio 19 d. 10 
vai. iš ryto “Darbininko” ofi
se. Visi nariai prašoma būti
nai atsilankyti. Apie daug 
svarbių reikalų reikia pasitar
ti.

J. E. Karosas,
LDS. Sekretorius.

%

Vyčių susirinkimas. Nedė
lioj, balandžio 22 d., šv. Pet
ro parapijos bažnytinėje salė
je tuojaus po mišparų bus Liet. 
Vyčių 17 kp. susirinkimas. 
Visi Vyčiai prašoma atsilanky
ti, o kurie prie Vyčių dar ne
priklauso, malonėkit ateiti pri
sirašyti. Visas padorusis jau- 

mas privalo prie Vyčių pri
sirašyti, nes tai geriausia ir 
tinkamiausia jaunimui draugi
ja-

Revoliucijų apvaikščiojo. Vi
sų tautų socijalistai surengė 
Peoples Templs salėje Bostone, 
balandžio 15 d. Rusijos revoliu
cijos paminėjimų. Kalbėjo lat
viai, rusai, suomiai, žydai ir 
lietuviai. Visi socijalizmą gar
bino ir jam revoliucijos sukėli
mų priskyrė, nors visi aiškiai 
supranta, kad Rusijos revoliu
cijų ne socijalistai, bet žmo
nės sukėlė. Įš lietuvių kalbė
jo “Laisvės” redaktorius, L. 
Pruseika. Žmonių buvo ne
mažai, bet atsižvelgus j tai. 
kad visų tautų socijalistai bu
vo susirinkę, vis-gi nedaugiau- 
sia .jų Bostone esama.

Leis muzikos laikrašti. So. 
Bostono Lietuvių Konservato
rijos vedėjas, p. M. Petraus
kas žada išleidinėti muzikos 
žurnalą.

Ragina visus prie ūkininkys- 
tės. Bostono majoras p. Cur- 
ley ragina visus karės laiku 
užsiiminėti ūkininkyste, kad 
hžbėgus už akių maisto trūku
mui. Mat, Suv. Valstijoms 
karę paskelbus Vokietijai, spė
jama, kad maistas labai pa
brangs ir biednesniems bus 
sunku pragyventi. Kuomet-gi 
daugiaus atidos bus kreipia
ma Į daržininkystę ir ūkinin- 
kystę, su maistu bus daug 
lengviau.

Pastojo į miliciją. Teko gir
dėti, kad i Suv. Valstijų mili
cijų įstojo p. Jonas Jakubaus
kas, visiems Bostoniečiams ge
rai žinomas veikėjas katalikų 
spaudos platinime ir Vytis. 
Linkime p. Jonui kuogeriausių 
pasekmių.

h " "
Labai žingeidauja. So. Bos

tono . socijalistai ir liberalai 
daugelio Vyčių klausia, kada 
jie sudarys pulkų ir eis kariau
ti su vokiečiais. Visų žin
geidumų patenkindami, prane
šame, kad So. Bostono Vy
čiai i karę per daug nesiveržia, 
bet kūno mankštinimais nori 
užsiimti, kad išvengus pana
šumo į liberalų ir socijalistų 
“bobiškų” išvaizdą. O jei ir 
vokiečiai Vyčiams ant kulnių 
užliptų — gautų gerokai pipi
rų ir “pastarnokų.”

Choro reikalą Žinutę-patai
symą indėsime į sekantį “Dar
bininko” numerį. Malonės pp. 
P. Apšiega ir J. Varaitis to nu
merio palaukti. J šį numerį 
nesuspėjome.

Mūsų blaivininkai. Vietinė 
Pilnųjų Blaivininkų 49-ta kp. 
rengiasi prie senai visų pa
geidaujamos nesvaiginančių 
gėrimų parodos. Blaivininkai 
jau senai rengiasi prie tokios 
parodos, bet dėl kaikurių ap
linkybių ta paroda buvo atidė
liojama. Bet dabar suradome 
gerą progą. Ketverge, ba
landžio 26 d. pobažnytinėje lie
tuvių salėje paroda įvyks. Ko
misija rengimo parodos visus 
kviečia prisidėti prie to šau
naus darbo. Ypač kviečia
mos gaspadines ir merginos ir 
aplamai visi, kas tik moka 
nudaryti skanų be svaigalų na
minį gėrimą-kvasą. Kviečia
me visus prisidėti. Kviečia
me ir tuos, kurie šiandien gal 
da išsigert a, o rytoj, poryt 
gali tapti blaiviais. Tai-gi visi 
i darbą, kuriems rūpi blaivy
bė, tautos gerovė ir tautos 
blaivi ateitis...

Laiko jau nebe daug liko, o 
darbo bus nemažai. Taip-gi ne
pamirškite to, kad kurios pa
gamins skanų be svaigalų gėri
mą, gaus dideles dovanas: 
būtent. 5 dol., 3 dol. ir 2 dol. 
ir jų vardai bus pagarsinti. 
Teisingam paskirstymui tų do
vanų bus pakviestos šios gerb. 
ypatos: kun. J. .J. Jakaitis, D- 
ras P. Jakimavičius ir vienas 
vaistininkas. Gėrimų pato
giausiai padaryti vienos rū- 

į sies nemažiau kaip 6-ias bon- 
kas. Taip-gi bus parengta ir 
valgių, kaip ir kitur yra da- 

į romą. Be parodos bus rodomi 
judamieji paveikslai, laikoma 
paskaita, o jei bus laiko ir ki
ti įvairumai. i

Blaivininkairengėjai.

č >
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Vyčių rengiamas 30 d. ge
gužio išvažiavimas Caledonian 
Grove, West Roxbury, Masą, 
nusiseks, nes jau viskas su
tvarkyta. Paskirta geriausi 
ekspertai provizijos pristaty
mui, sudaryiųui dainų ir mu
zikos programo, prakalbų su
rengimui, lenktynių suorga
nizavimui ir plonų vyrų bėgi
mo parengimui. Geriausios 
So. Bostono ir apielinkės Vy
čių pajėgos dalyvaus išvažiavi
mo programo surengime ir iš
pildyme. Puikiausia, rods, 
merginų kompanija prisirengs. 
Sekančiame “Darb.” numeryj 
paskelbsime visų rengėjų var
dus ir pavardes. Kas norite 
apie juos sužinoti, tėmykite 
“Darbi-ninkį. ’ ’

s

* V -r'-?* ----- -
Visi į pramogą. ALRK. 

Moterų Sų-gos 13 kuopa So. 
Boston, Mass. rengia vakarų 
balandžio 22 d. bažnytinėj sve
tainėj. Bus vaidinami du pui
kūs veikalai “Šalaputris” ir 
“Kas bailys.” Labai juokingi 
veikalai ir dar niekuomet ne
buvo čia So. Bostone vaidinti. 
Todėl visiems bus indomu. Lo
šėjos labai gerai išsilavino vai
dinti.

Rengėjos.
X*-—

Svarbus susirin
kimas. Bostono Liet. Die
nos K-to pinigų išsiuntimo ko
misijos susirinkimas bus ket
verge, balandžio 19 d. 4 vai. po 
pietų Lietuvių svetainėje. A- 
teikite visi komisijos nariai. 
Reikalas yra begalo svarbus. 
Atskaita jau prirengta ir liku
sieji pinigai bus išsiųsti Lietu
von.

J. E. Karosas,
Buv. Bostono Liet. Dienos 

Komiteto Pirm.
\

X

Uždėta 1871

HENRY J. BOWEN

RealEstate Insurance

Pranešimas
Šiomis dienomis “Darbininko” spaustuvė atspauzdino 

keliatą tūkstančių atviručių su misijonieriaus kun. V. Kuli
kausko paveikslu.

Kadangi tėvas kun. V. Kulikauskas dabartiniu laiku va
žinėja po visas kolonijas, laikydamas misijas, tai mes pa- 
siūlijam kiekvienam nusipirkti atminčiai to taip garbingo kun. 
V. Kulikausko paveikslą.

• Parsiduos viena atvirutė už
10 atviručių už
25 atvirutės už

X. ’

/X

99 

"99

99

99

5c. 
40c. 
75c.

50 atviručių už $1.25
100 atviručių už $2.00

Su gražiais popieriniais rėmeliais parsiduos:
Viena už 15c.

10 99 $1.25
25 99 3.00
50 99 5.00

100 99 8.00
Užsakymus siųskite tuojaus šiuo adresu:

“ TI A P ■RTNTNTT A d ”
242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

iiDraugo” Knygyne Gaunamos Maldaknygės.
»

No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K.
Kunigų Sąjunga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, 

-graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožan
čius,tretininkų įstatai, įvairios maldos ir tt. Drū
tais drobės apdarais, aukso krašteliais.................

No.2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, sku
rdės apdarais.............................................................

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksiniais kraš

tais, briaunelės apkaustytos pasidabruotomis ble- 
kelėmis, su kabute..................................................

No. L. 03. Moroko tamsiai rausvos skūros minkštais ap
darais, apvaliais kampais, auksinti kraštai, parašai 
ir auksinta kvietka................................................... $1.00

No. L. 04. Prancūziškos juodos slidžios skūrelės minkštais 
apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kry- 
žutis ir parašai, auksinti krašteliai........... .'........... $1.25

No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos,
3 sidabriniai medalikėliai prie šono, metalinės 
briaunelės, auksinti kraštai...................................... .$1.00

No. L. 06. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant
šio paveikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kra
štai su kabute.................................. $1.50

No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kviet- 
kuotas kielikas su kauline kabute, auksinti lapų 
kraštai. Yra tai viena išgražiausių knygelių... .$1.75 

No. 292. Franeūziškos juodos skūros apdarais, auksiniais
kraštais, su kabute..................................................$1.00

BREVTORĖLIAI.
No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, 

grąžus išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni 
No. L. 14. Juodos franeūziškos skūrelės apdarai, auksi

niai parašai ant šono ir nugaros, lapų kraštai rau
donai auksuoti, apvalūs kampai............................

No. L. 15. Juodos franeūziškos skūrelės minkšti apdarai, 
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
lūs kampai.................................................................. $1.00

L. 16. Baltos skūrelės kieti drūti apdarai, gražūs iš
spausti išmarginimai, lapų kraštai auksuoti.........

L. 17. Baltos skūrelės minkšti apdarai, aukso kry- 
žutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai 

ANIOLAS SARGAS.
408. Juodi skūrelės minkšti apdarai, auksinti apva

li kraštai. 448 pusi....................................................$1.25
Mažiaus dulerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. 

Užsakymai veikiai išpildomi.
Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 West 46-th Street, CHICAGO, ILL.

No.

No.

No.

.40

.60

.60

.35

75

.50

.60

469 Broadway, So Boston
Pirkdami pas mus nejudi

namą turtą turėsite prielankų 

ir teisingą patarnavimą.

1ELUS McCLEARY C0
Prirengiant pilnai $150.00 [ 

[laidotuves už Į
Užtikrinau 
ti
1 a

C0 50, Jokhl 7"' 
i-ŪJl šaus 

čių nėra.t/ '■
gvaranti- 
arba vi

sai nemokėkite. 
Tel. Back Bay 6722 ;

1668 Washington St Boston. j

Pranešam visiems mūsų prieteliams ir rėmėjams, kad 
“Darbininko” spaustuvė atlieka visokius, spaudos darbus už 
labai prieinamą kainą. Rteikale kreipkitės: “DARBININ
KAS, ”342 W. Broadway, So. Boston, Mass.

X

Paieškojimai
*

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

Už vieną sykį 50c.
99 du ” 75c.

tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

99

IŠĖJO K SPAUDOS 
NAUJA KNYGELĖ 

APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ 
IR JOS REIKALINGUMĄ. 
Parašė kun. J. Židanavičius.

KAINA: 10 centų.
Visas pelnas skiriamas nuken

tėjusiems nuo karės.
Visi turėtų nusipirkti, kad 

geriaus apsipažimis su religija 
ir sykiu sušelpsite nukentėju
sius nuo karės. Labai tinka
mos platinimui. Reikalaukite 
tuojaus.

“Darbininkas”
242 W. Broadtvay, 

So. Boston, Mass.

s
TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiaoadyno* ■'» do visokia* liga*
1-3 P. 14 7-9 P.M. Pr'akiria Akintaa.

419 Boylston St. Bastės, Mass.
f

Mokytojas Juozas Dlugaus- 
kas iš Suvalkų gub. ieško sa
vo giminių: 1) kunigo Vincen
to Slavyno 2) Antano ir Vac- 
lavo Niečiurskų 3- Vincento ir 
Zofijos Skurinskų ir kitų gimi
nių ir pažįstamų. Meldžiu 
sliepti šiuo antrašu:

RUSSIA.
čiornyj Jar *

Astrachanskoi gub. 
Biežencu Ucziteliu

Josifu Dlugauskas.

at-

Emilija Meškauskienė iš Ska- 
raitiškio, Šidlavos par., Raseinų 
apskr., paieško savo sūnaus Jono 
Meškausko. Gyvena Plains or 
Parsons. Tikrai nepamena.

Juozapas Gaupšas paieško Gau- 
pšo, Šimkų ir Valinčuko. (Vardų 
nėra pažymėta.) Jisai pats paei
na iš Zakieliškių kaimo, Lidavėnų 
par., Raseinų apskr.

Zofija Dambrovska paieško bro
lio vaikų Antano ir Onos ir Anta
no ir Liudviko Paciukų.

Atsišaukti pas visus galima tuo 
pačiu antrašu:

RUSSIA
Gorod Tomsk.

Malaja Podgornaja uliea, 
dom No. 18.

Paieškau savo motinos Bene- 
diktos Rusilienės; karei prasidė
jus ji gyveno Kauno rėd. ir aps
krityje, Kėdainių surg., Ginaičių 
kaime. Tame pačiame kaime gy
veno mano dėdė Mikolas Sagatis 
ir teta Barbora Rusilienė. Ma
no motina turėjo prie savęs dvi 
dukteri Prancišką ir Stanislovą. 
Paieškau jų visų.

VLADAS RUSILAS, 
128 Lawrence St., Lawrence,Mass.

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 j 
mokyklų.

Keliai žviriavoti, švarus van- į 
duo, oras sveikas. Žemė: mo- j 
lis su juodžemiu ir molis su smil-: 
timi. Tinka visokiems javams, > 
daržovėms, pievoms ir ganykloms. į 
Anglai matydami, kad lietuviai 
vis skaitlingians pradeda apsi- į 
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų [ 
kolonijos, o mes tik ir laukiame, į 
nes iš jų paėmėme kelius šimtus! 
gerų farmą: mažų ir didelių su Į 
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 bad|S.

Miestuose bankos subankrutija. 
namai lieka be vertės; milijoną: 
žmonių iš miestų bėgs farmt 
pirkti, bet jos tuomet bus šimte 
kartų brangesnės. Šį pavasarj 
nusipirk farmą mūsų kolonijoj, 
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.

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

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

Adresuok:

r ■
Tclkfmonk So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

Miliam F. J. Houard 
Lietuvička pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.
*

Specijališkas
pranešimas

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS

ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS

IR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE

S’.c

S. H. HARRISON CO. KRATUVEN,
662-672 WASHINGT0N ST.

' 7 I /su kuria esmį surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų. 
Esmi pilnai Užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, kada 
pirksite SIŪTĄ, APSLAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AB ČEVERYKUS. Pas 
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
sariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata
vi ir padirbti pagal naujausių madų ir stilių. Mes galime pri
taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtų sunku, 

; nes mūsų noęu yra užganėdint mūsų rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip 
daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie 
mūsų sųžiningų patarnavimų. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
MŪSŲ KAINOS VYRIŠKŲ IK VAIKINAMS SIŪTŲ NUO 

$12.S0 IKI $90.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

S. H. HARRISON CO.
662-672 Washington St/

BO8TOK, MAUS Į

"T""1........... i
i i t

< *

Anton Kiedis & Co
. Didelis puikus kambarys 

ant rendos. Dėl dviejų arba 
vienam. Norintieji-»pažiūrėti 
kreipkitės šiuo adresu:

9 Pacific St.,
SO. BOSTON, MASS. 

(228)

Ar šlapiuoja tavo 
kojas.

I

Ar nori greit išsigydyti? Ge
riausiai padarysi jei vasaros laiku 
turėsi sausas ir švarias kojas, kas 
tau daugiausia priduos smagumo 
ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
ri greit sustabdyti, tai vartok 
Leonarda, geriausias kojų gyduo
les ir proškus, kurie yra užtikrin
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės. 
Patarimai ir gyduolės prėkiuoja 
$1.00: ,

LEONARDE CO.
21 Barcley St., Worcester, Mass.

Šokių mokykla.
Jau 36 metai, kaip gyvuoja 

Prof. Štern šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. Myrtle avė., 
Broooklyn, N. Y.

Waltz, Two Step, Foitrot, 
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 vaL 
vakaro, taip-gi ir nedėliotais. 
Mokiname balių šokius ir stage’- 
aua. Klausk atsilankydamas in
formacijų.

THE 8TERN 8CH00L 
of DANGINO,

95042 Broadvay, Brooklyn, N. Y.

Peoples Statė Bank Building, 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

Mes užlaikome tris dideles 
krautuves-namus, užpildytus 
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimų 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 
tų galime todėl padaryti, kad 
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.

Vesk reikalus su mumis ir 
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, 
tenkintas.

o tikrai busi pa-

Lietuviška-Polska
LIGONINĖ.

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Tblefonas“S. Boston 1194-w 

Daktarai dieną ir naktį.

m Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

I

H. S. Stone, Oph. D.
399 a Broadway, So. Boston.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

James Ellis Co
B ir B’way,Kampas

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi

nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

 U

GERA PROGAI
Gramatika angliškos 

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

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

Naujas Būdas mokyto 
rašyti be mokyto jo.. ..,...10e 
Aritmetika mokinime 

si rokundų, su pare t£- 
slais (apdaryta) ...... — 35c 

Vi x> $1.60
Kas atsiųs iškirpę* ėtų ap 

garsinimų iš “Dari minko”, 
ir $1.00 per mono* irderj, 
tai gaus visas 4 knyg«o 60e. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS, 
R. F. D. — Bonte 2, 

Hndson, N. Y.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY;
469 BrMdway,So. BestM,Mau.

PB1B D0BCB1STKB BT4

▼aluMto* NadSHooU.
»«o*nliTta maeMval. ryta

Iki irai.iki» raL

THE MAGIC SHOP
Plmai Amariki

Dirba


