Kaip protas, taip ir patyri
mas npl aidžią mums tikėti*,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atmes
ti.
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Maištas Rusijoj.

Vokietijoj viskas eis po
senovei.
•

SUMIŠIMAI KIEVE.

PETROGRADO GATVĖS
APSIŠLAKSTĖ KRAUJAIS.
Rusijos raudonieji socijalis
tai griebėsi ginklo prieš laiki
nąją valdžią. Jie tą padarė,
kuomet Rusijos armija buvo
pradėjus varytis pirmyn Gali
cijoj ir pradėjus ofensyvą vi
su frontu.

Rieve buvo panašūs i Pet
rogrado sumišimi: — 5.(XX) ukreinieėių kareivių buvo apval
dė arsenalą.
Bet sukilėliai
.
buvo urnai iš ten išvyti.

1879.”

4

REMIA SENĄJA
POLITIKĄ.

Vos nekilo maištas
Francijoj.

MAŽIAU TESUVĄRTOJA.

FRANCUOS ARMIJA BUVO vo oficieriams, jog jie nekaBESUSTREIKUOJANTI.
riaus.
Kareiviai sakė, kad

POPIEŽIAUS

VARDUVĖS.

Liepos 24 d. pripuola popie
žiaus varduvės.
Sako, jog
Šventasis Tėvas tą dieną išleisiąs svarbų dokumentą apie
karę.
PALEIDO ANARCHIS
TUS.
Augščiausiojo teismo teisė
jas Brandeis liepė paleisti už
darytus kalėjiman anarchistus
Goldman ir Berkman.
Tik
reikalauta, kad jie užsistatytų po $10.000 kaucijos. Teisė
jas pasakė, jog neprirodyta
jokio suokalbio prieš konskripciją.
J

Kaip tik Amerika stojo ka
rėn, tai valdžia paskyrė ko
misiją, kuri rūpintųsi staty
mu laivų.
Tos komisijos pir
mininku yra Benman, o manadžierium
Goethals.
Tai
juodu nuo pat pradžios nesuta
ria ir neišdirbo dar laivų sta
tymui pienų.
Tuo tarpu vo
kiečių submarinai varo savo
Į darbą.

Tokį dalykų stovį Francijos me intužime.
Tai gen. Persvaldžia su dideliu rūpestingu- liing tuoj nuvažiavo frontan ir
| įvairiose vietose sakė prakalmu
slėpė.
UŽDARĖ LAIKRAŠTĮ.
Pirmiausia nepasitenkini-' bas, apreikšdamas, jog AmeAirijoj Dubline, karinė val-jmas kilo tarpe kareivių, esan-■ rika iš visų spėkų rengiasi kadzia uždare laikrašti Kilkenny
pirmose eilėse.
Jie eme rėn, jog mobilizuoja didžiulę
People. 1Laikraštis buvo Sinn'sakyti, jog jie gyvybę aukoja. armiją ir ją atgabendįs FranciFein pakraipos.
Sinn Fein be jokios vilties pasisekimo. | jon kariauti prieš teutonus
yra airių organizacija, kuri Jie atvirai tyčiojosi iš oficie- Sakė, jog Amerika taiso franvarosi
prie neprigulmingos rių ir kitų viršininkų, kurie cūzų armijai maisto, aprėdaAirijos.
bandė įkvėpti jiems karingu lų, amunicijos.
mą.
Paskui atvykusieji pirmieji
Visos valdžios pastangos
pakelti kareivių dvasią ėjo nie- Amerikos pulkai tuoj vėl buvo
PALEIS SUFRAGIETĖS.
Po to tai
kop.
Neklausė ir netikėjo jų nusiųsti frontan.
francūzų
kareivių
dvasia
pa
žodžiams.
16 sufragiečių Washingtone
kilo
ir
išmetė
mintį
apie
strei

Pasipriešinimas kilo visame
buvo suareštuota už pikiėtavimą Baltųjų Rūmų; Jis buvo, fronte. Kareiviai pasakė sa- ką

Vokiečiai p'radėjo veikimus
rymą ir uždarytos^kalėjiman.
ir Francijoj. Tarp Soissons ir
ILGAI TRUKS.
Prez. Wilson paliepė jas palei
Reimso bando prasilaužti per
francūzų frontą. Ties Cronne Vokietijos admirolas von Tir- sti.
Sako, jog prezidentas pri
ir Hurtebise vokiečiai padarė pitz pasakė, jog submarinai
taręs
suteikimui moterims bal
labai smarkius antpuolius.
lai T1 pasekmingai veikia, tik
savimo
teisių.
ilgai truks, kol jie daug nu
veiks.
Antras
susirėmimas
tarp
maištininkų ir valdžios kariuo
KURSTĄ VOKIEČIAI.
SUAREŠTAVO VADUS.
menės buvo ties Dūma. Čia
SUDEGĖ AMUNICIJOS
Ispanijos valdžia suarešta
maištininkai buvo suareštuoti.
Finlandijos paketinimas at
DIRBTUVĖ.
vo
A. Lerrouv ir B. Alvarez.
Jie buvo beiną užimti telegra simesti nuo Rusijos sukėlė di
Jie buvo radikalų vadai.
fo ir kablegramo ofisą.
deli trukšmą ir Rusijoj ir FinVengrijos
sostinėj,
kaip
pra

landijoj.
Rusijoj Darbininkų
Maište dalyvauja jurininkai ir Kareivių Taryba, kurios nešama iš Zuericlio, sudegė aPARYŽIŲ SAUGOJA 150
muriicijos
dirbtuvė.
iš Kronštadto, kur raudonie pirmininku
LAKSTYTUVŲ.
yra socijaTistas
ji buvo įsteigę savo respubli Čclieidze yra pirešinga Frnlanką.
Šitą Prancūzijos sostinę die
dijos atskilimui.
NUSKANDINO TRUPUTĮ
nomis ir naktimis nuo vokie
Petropavlovsko tvirtovės pul
Spėjama, ' jog finus kursto
DAUGIAU.
čių užpuolimo saugoja 150 lak
kas yra maištininkų intekmėje,
vokiečiai
prie
šiaušimos
prieš
stytuvų. Tarpe šitų yra milbet tas pulkas pradžioj sumi
Pereitą savaitę vokiečių žinižkų triplanų.
Didžiuma
šimų nedalyvavo. Raudonieji Rusiją.
submarinai nuskandino 261 lakstytuvųį visuomet pakilę
reikalavo, kad tvirtovės įgu
garlaivius, už pereitą savaitę j-*
padebesiais. Todėl vokiečiai
la išduotų ginklus, bet ji at
sisakė tai pildyti.
GAL KELSIS Į MASKVĄ. buvo nuskandinę 24 garlaivius. i medrįsta užpulti Paryžiaus.
■ garlaivius.
Raudonieji suareštavo agri
ARKIVYSKUPAS ŠEPTYCkultūros ministerį M. Čemovą.
Kuomet Petrograde prasi
KI KELIAUJA RYMAN.
Ministeris prie Durnos laikė dėjo riaušės, tai ministeriai
IŠVĖMĖ DAUG LAVOS.
prakalbą. Raudonieji pagrobė turėjo
nepaprastą
posėdį.
Lembergo arkivyskupas Šepministerį ir automobiliuje nu Svarstė ar negeriau būtų val
Ugniakalnis
Etna
ant
Sici

tycki,
kurs po revoliucijos Ru
sivežė.
džiai persikelti Maskvon. Yra

lijos salos netikėtai išpurškė
labai daug lavos. Lavos (stul
pą sbuvo 2500 p. augščio. Lava
liejosi 35 minutes. Aplinkui
nuo skylės lava apdengė žeme
nuo 10 iki,20 pėdų storumo ir
mylios platumo.

Nesutaria

• visi pulkai vienos minties ir
Anglijoj nuo kovo mėnesio I
Vienu
garlaiviu
sugrįžo
iš
| sakė girdi raskite tokį pulką,
buvo varoma smarki agitacija
Europos
keletas
Amerikos
jukurs mus maištininkus sušauuž taupiniiną miltų.. Tai agi
tacija išdavė vaisius. Pasiro reivių. Jie pasakoja įstabių
dė, jog miltų suvartojimas dalykų. Sako, jog Franci
Visą dalyką išgelbėjo Amevis mažėja. Suvartojimas ko jos visa armija buvo beketi
Talkininkai tuo tarpu šau
•
rikos
gen. Persliing.
Kaip jis
nanti
sustreikuoti,
neklausyti
vo mėnesyje sumažėjo ant 2
kiasi Amerikos pagelbos. Visnuoš. balandžio m. ant 4 nuoš. savo oficierių ir liautis kariau atvyko Francijon, tai francū !ko jiems trūksta — angVų,
zų kareiviai fronte buvo pačia
ti.
birželio m. ant 10 nuoš.
maisto, avalo, drabužių. Tal

suareštuotos už netvarkos .da

kardus teturėjo. Raudonieji
tuoj ėmė paskinti iš šautuvų į
kazokus. Kazokai dūmė į Liteini prospektą. Tame susirė
mime krito 12 kazokų arklių
ir keletas pačių kazokų buvo
sužeisti.

valdžia! Tegyvuoja komuna!”
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Vokietijos naujasis kanclie
rius Michaelis ketverge laikė
prakalbą Reichstage. Išgyrė
nuopelnus buvusiojo kanclieTEUTONAI PRADĖJO
Dabar Rusijos sostinėj įves-1
rio Betlimann - Holhvego. Pas
ta karės stovis. Savo veikimus Į
OFENSYVĄ.
kui apreiškė, jog Vokietiją
raudonieji pradėjo panedėlio
prie šios karės privedė Rusi
I
rytą. Tvarką užlaikyti ir mai-; Kuomet Rusijos raudonieji
jos mobilizacija, o prie subma
štininkus malšinti pavesta gen.' socijalistai sukilo prieš valdžią
rinų karės privedė Anglijos ne
Polovcevui. Jis Įsakė keletai Į Petrograde, tai neišvengtinai
to-sėta blokada ir bandymas
pulką kazoką ir pėstininkų pa turėjo apsistoti veikimas fron
Vokietiją badu Įveikti. O Ate.
O tuo tarpu, kuomet ru j
truliuoti gatves.
m-rika girdi rėmus Anglijos
Didesnė dalis Petrograde e- sai buvo jau smarkiai besiva bb/'adą. o dėl Vokietijos sub
sančios kariuomenės palaiko j rą pirmyn, tai teutonai buvo marinų karės stojus karėn.
valdžią. Kulkosvaidžių pulkas ; sutraukę daug sustiprinimų.
Submarinai, sakė Michaelis,
Tai sustiprėję teutonai dabar
pasisiūlė valdžiai talkon.
Jautriau
nuveikė, negu buvo
pavarė prieš rusus baisų ofen
Seredos susirėmime Petrog-j
syvą. Galicijoj rusai turi bėg tikėtasi.
rado gatvėse užmuštų buvo 6,, ti iš vietų, kurias tik ką buvo
o sužeistų 238. Daugiausia' užėmę. Kitose fronto vietose Vokietijos valdžia tikisi, jog
maištininkų rinkosi ant Nevs- vokiečiai ir-gi varosi pirmyn. naujasis kanclierius numalšis
visus priešininkus Reichstage.
kio prospekto.
Volinijoj ties Smurgaine, ties
Tikisi, jog nutildys katalikų
Pirmas susirėmimas buvo Dvinsku ir ties Ryga prasidė centrą, socijalistus ir kitus,
ant Troickio tilto. Čia kazokų jo didis artilerijos veikimas, kurie buvo pasišiaušę prieš
būrys susitiko su ginkluotais i Volinijoj ties Lucku vokiečiai valdžią.
raudonaisiais.
Kazokai
tik paėmę daug rusų nelaisvėn.

Gen. Polovcevas, kurs slopi nužiūrima, jog visų tų riau
na maištą, išleido šitokį atsi šių didžiausi kaltininkai yra
šaukimą:
vokiečių agentai. Tie žarsto
“Pagal įsakymą laikinosios pinigus į visas puses, papir
valdžios turiu apvalyti Petrog kinėja raudonuosius. O Mas
radą nuo ginkluotų maištinin kvoj vis-gi ramiau būtų.
kų, kurie gręsia saugumui ir
Valdiškosios įstaigos Petro
taikai. Todėl į piliečius atsi
grade
apstatytos kulkosvai
šaukiu, kad be didelio reika
džiais.
lo neitumėte iš namų; kad na
mų duris ir kiemų vartus lai
Leninas tame sumišime yra
kytumėte uždarytus. Neleis vienas svarbiausių. Gen. Brukite į savo namus nepažįstamų silov pranešė, jog leitenantas
žmonių. Tuo tarpu kariuome Ermolenko, prisipažino, jog
nei yra įsakyta kuogreičiau- jis Lenino pasiustas sukelti
siai sugrąžinti tvarką.”
maištą 6-oj armijoj.
Kareivių, Darbininkų ir ŪVokietijos valdžia siunčia
kininkų Taryba išleido atsi
papirkimus
į Rusiją per savo
šaukimą, kuriame labai pa
ambasadą
Stockholme.
smerkia maištininkus.
Automobilius ir vežimus rau
Svarbiausias agentas Koz
donieji rekvizuoja ir ima sau. lovskį jau yra gavęs $2.000.Keletas nedidelių laivų at 000 rublių.
plaukė iš Kronštadto. Jais atplaiijiė keletas tūkstančių jū
reivių, darbininkų ir moterų.
INTEIKĖ KARDĄ.
Jie turėjo vėliavas, ant ku Japonijos artistas Joehida
rių buvo šauksmai: “Kron inteikė prez. Wilsonui japoniš
štadto anarchistų klubas. Šalin ką kardą 600 metų senumo.
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sijoje rusų vyriausybės paliuosuotas'iš nelaisvės, pakviestas
Ryman aplankyti Šventąjį Tė
vą. Iš ten arkivyskupas ke
liaus į savo arkivyskupiją.
JAU PAŠAUKTA 11 VAL
STIJŲ MILICIJA.
Sulyg prezidento Wilsono
prokliamacijos jau pašaukta
federalėn tarnybon 11 valsti
jų milicija. Pašaukta iš vals
tijų: New York, Pennsylvania,
Ohio, West Virginia, Michi
gan, IVisconsin, Minnesota,
Iowa, North Dakota, South
Dakota ir Nebraska.
Šitų valstijų milicijos yra
apie 125,000. Jinai jau su
traukiama į karės stovyklas.
Liepos 25 ir rugpjūčio 5 bus
pašaukta milicija iš kitų visų
valstijų.
Ir tik paskui bus galutinai
nuspręsta, kuomet ir kiek jos
bus pasiųsta į Franciją.
Sukoncentruota į karės sto
vyklas milicija bus lavinama
su įvairiais dabartinės karės
įrankiais.

ATSISAKĖ NUO PREZI
DENTYSTĖS.

APLEIDO SOČIJAUS
TŲ PARTIJĄ.
Garsus rašytojas
Upton
Sinclair išstojo iš socijalistų
partijos.
To vyro vardas ži
nomas turbūt kiekvienam lie
tuviui.
Jis yra autorius vei
kalo “The Jungle.”
Veika
las išverstas lietuvių kalbon
vardu “Raistas.”
Jisai iš
partijos išstojo dėlto, kad Amerikos socijalistų partija sukaizerėjus.
Sako, jog Vokie
tijos valdžia yra laukinis žvė
ris, todėl tą žvėrį reikia pa
gauti ir apkalti.
Tai dabar
jau visi žymesnieji amerikonai
išstojo iš socijalistų partijos,
liko joj tik žydeliai, vokietėllai ir kiti “foreneriai.”

kininkai vis po mažiau turi
valgyti, kad neišsektų galu
tinai maistas.

Denrnan argumentuoja, kad
medinius laivus reikia statyti,
o Goethals sako, kad reikia
plieninius.
Taip tai ir nesu
taria.

RUMUNUS SKERDŽIA

LIGOS.
Rumunijos karalienė iš Jassy
priisuntė ilgoką laišką^ Suv.
; Valstijų vietos
pasiuntinio
Morris žmonai. Laiške dėko
jama jai už bandažus, kokias
amerikone yra pagaminusi itpasiutusi sužeistiems rumunų
kareiviams.

Cliinijos
L i Yuan Hurg,
atsisakė
nuo sa- j Be kitko karalienė praneša,
prezidentas,
1,
Aiškinosi, jog jis kad tarpe pabėgusių rumunų
vo vietos,
kad imperatorius I ir tarpe pačių , kareiviųi siau
buvo kaltas,
buvo sugrįžęs ant sosto. To čiančios ligos ir todėl pagelba
dėl dabar neužimsiąs tos vie rumunams labai reialinga.
tos, kad vėl kas nors pana
šaus neištiktų.
Prašo visuo
menės, kad pasitikėti] vice
prezidentu Feng Kwo-chang.

AGENTAMS.

SUDEGĖ LEDAS.

Prašome sugrąžinti neišpar-

Kingston, Mass. — Sudegė 5
duotų “Dorbininko”
ledaunės, kurioes buvo 30.000
tonų ledo. Nuostolių padaryta Jų pristigome.
už $75.000.

No. 78.

TREČIOJI LIETUVIŲ
DIENA.

ATŽYMĖJO 3 AMERI
, A K E

KONUS.

(E. Mahanoy Junction)
Rugp. 15 dieną.

Anglijos karalius atžymėjo
medaliais 3 amerikonus karei
vius, tarnaujančius Kanados
kariuomenėje ir veikiančius
Prancūzijoje.

Temykite.
BRANGUS SVEČIAS.
Brangaus svečio laukiama į
Bostoną atvykstant. Kunigas
Profesorius Pranciškus Bučys
ketina pas mus naktiniu trau
kiniu subatos rytą pribūti.
Vietinis klebonas tikisi, kad ateinantį nedėldienį kunigas
Bučys pasakys pamokslą šv.
Petro Lietuvių bažnyčioje. Bo
stono žmonėms bus gera pro
ga išgirsti kunigą Bučį. Mūsų
žmonės mėgsta klausyti rimtų
žodžių ir moka juos apibranginti. Nėra abejonės, kad mū
sų bažnyčia ateinantį nedėldie
nį Liepos (July) 22 d. bus pil i!
i!
nutėlė.

Kun. T. Žilinskas
Bostono Lietuvių Klebonas.
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Tik vienas iš šio bnrlo užs!sakė “DRAUGĄ", bet "drau
gas” taip indomus, kad visi
užsisakuslojo draugai ir prieteliai JI nori skaityti.
Kam lysti kaimynams
J
akis, prašlnėjant
"DRAUGO"
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus
daryti,
kad gali
pats sau “DRAUGĄ" lšsir&yti. Dienraštis "DRAUGAS" me
tams kainuoja $4.60, Chicagoje
$6.00. Vienas numeris pamaty
mui siunčiamas dykai.
Adresas:
“DRAUGAS”
Lithuanian Daily Frlend
CHICAGO. ILL

Iškilmės prasidės 11 vai. šv.
mišiomis parke. Paskui seks įvairūs žaislai, koncertas 5 vai.
po pietų. Dalyvaus Mahanoy’jaus ir aplinkinių kolonijų žy
mesnieji chorai. Kalbės garsūs
lietuvių ir anglų kalbėtojai,
šokiai prasidės tuojau po pie
tų ir tęsis iki vėlam vakarui.
Specijaliai traukiniai parūpin
ai. Artimesnieji ir tolimesnie
ji kviečiami dalyvauti. Puiki
gamta! Ežeras! Sveikas oras!
Visos dienos grynas pelnas
eis vien tik nukentėjusios Lie
tuvos gelbėjimui nuo bado.
L. Dienos K-tas.

Žinokite savo teises.
Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs.
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose.
Ai samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių.
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba
rašykite:

JAMES M. KEYES, Advokatas,
350 Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel South Boston 50212 arba S/ B. 600.
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
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DARBININKAS.

f

ii Amerikiečiai ir Lietuvos
atstatymas
Kiną iš So. Boston’o utarainkais, ketvergais ir subatomia.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje...........................
Užrubežyje metams...............................................

$3.00
$4.25

“DARBININKAS”
(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by st.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rates:
Yearly .............................................................. .
6 months............................................................
Foreign countries yearly.............................

$3.00
$1.50
$4.25

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

(Referatas, skaitytas L. D. S.
II. Kongrese.)
Lietuva karės audros nuteriota.
Lietuva
sunaikinta.
Lietuvos miestai, miesteliai,
kaimai, sodžiai, dvarai ir vien
kiemiai išdeginta, išgriauta.
Lietuviai basi, nuogi, alkani
urvuose slapstosi nuo bado,
skurdo ir ligų miršta, nyksta.
Tai tokie ir tiems panašūs
žodžiai ir išsireiškimai šian
dieną skamba lūpose šios ša
lies lietuvių, ir ne nuostabu,
nes taip ir ištiesų yra
Tą
paliudija mums visos tos ži
nios, kurios šiokiu ar tokiu
būdu iš Lietuvos iki mūsų atei
na .

Reikalingumas organizuoto
darbo.
Kad pagelbėjus Lietuvai
mes pavieniui išsimėtę ir
veikdami kas sau akių plotu,
nieko gero ir naudingesnio ne
padarysime,
nenuveiksime.
Čia reikia didelės spėkos, čia
reikia sistematiškai organizuo
to darbo, ir organizuotų pa
jėgų ir veikimo.
Jau mes lietuviai supranta
me ir matome organizuoto
darbo galybę, kad ir iš paties
prisižiūrėjimo į įvairių Co.
veikimų, į visokių draugijų
ir sąjungų veikimą. Jau mes
pažįstame tą spėką, tą galy
bę, kurios vardas organizaci
ja, o kaip net ir svetimtaučiai
pripažįsta, tai lietuviai gana
yra
gabūs
organizatyviame
veikime.

Kaip ilgai toji karė dar tę
sis niekas nežino. Bet kol ka
IŠ LDS. KONGRESO.
ATVIRAS LAIŠKAS
rė tęsis tai mes dalykų neper
J. M. gerb. p. S. J. Lopatto mainysime ir nepagerinsime,
Nutarimai.
“Liet. Dien.” C-lio K-to pre nes tai nėra mūsų galėję. Vie
LDS. Kongresas, atsibuvęs
zidentui.
nok karė šimtus metų nesitęs.
Tai-gi broliai ir griebkimės
liepos 16 ir 17 d., padarė se-,
Toji
karė
pirmiaus
ar
paGerbiamasai!
už organizatyvio darbo, už or
kančius nutarimus:
skiaus,
anksčiaus
ar
vėliaus
ganizuoto
darbo dėl atstatymo
1. Organizuoti amatninkus
Lapkr. 30 d. 1916 m. Liet.
turės
pasibaigti
ir
kas-gi
bus
išgriautos
mūši) tėvynės Lie
grįšiančius į Lietuvą po karės. D. C-lio Komiteto posėdyje nu
tuomet
su
Lietuva
ir
su
lietu

tuvos.
2. Streikininkų Fondas pa tarta pasiųsti iš surinktų Liet.
likta, kaip buvo, t. y. mokė I). pinigų: $50.000.00 Lietu viais?. .
Jeigu imtis už organizuoto
Labai lengva yra užklausti:
ti po 25c. į metus, bet streiki von per Švedų-Lietuvių Komi
darbo tai visųpirmiausia mes
ninkams mokėti po dviejų sa-i tetą Stockholme; 10.00.00 Li- kas bus tuomet? Bet pabandy turime žinot kokias organiza
vaičių streiko po $3 savaitėj. i tuanijai, Fribourge ir 2.000.- kite atsakyt teisingai arba cijas tvert, kad jos praktiko
bent panašiai į teisybę tai ir
3. Leisti Lietuvių Darbini n-Į (X) “ Globai” Petrograde.
je būtų pritaikomos, tai yra,
galas, ir nėra kas šneka —
kų Kalendorių kasmet.
i
kad jos būtų pozityvas, nau
Paskutiniame-gi L. I). C-lio nei vienas nieko tikro nežino,
4. Rengti Katalikų Spaudos
dingos. Čia tai mes jau susi
Savaitę, atsišaukiant į kitas i
l>os^- <je• sausio 16 vienais spėliojimais tamstas Į
tinkame su pirmais keblumais,
katalikiškas idėjines organiza d. 1917 New Yorke vėl buvo pavaišįs.
kliūtimis ir pirmais priešais
Spėliojimai kartais gali būti
cijas ir redakcijas, kad prisi-; nutarta tuojau pasiųsti: “Glopaeinančiais iš geriausių mūsų
jbai” į Petrogradą 5.000.00; gana tikslūs, tikę ir teisingi,
dėtų.
brolių ir draugi] tarpo, iš
5. Centro Valdvba ingaliota i Jtuanijai 25.000 ir visus-gi li- net galima pridėt, kad jie
uoliauių veikėjų Lietuvos la
pagal nuožiūrą samdyti orga-j Į<us*us
P’n’eus i užiintą- gali būt net ir labai naudingi,
I ją vokiečiais Lietuvą (žiūr. o rasi net ir būtinai reikalin bui. Visa priežastis tame, kad
nizatorių.
'
G. Neužsimokėjusiems na-1! protokolai
Paž.
N. 11. 12, gi kaipo veiksnys auklėjantis vieni manome vienokiais bū
protokolai
dais gelbėt Lietuvą, o kiti ki
lietuviuose tautinį susipratimą
riams daugiau kaip už tris mė N. 1 ir kit. laikr.)
tokiais ir kiekvieni spiriamėsi
ir apsisprendimą, kaipo nuro
nesius, organą sustabdyti.
Kadangi praėjus daugiau
pervest ir išrodyt, kad mūsų
7. Tš Įstojimo mokesties 25c. jau kaip pustei meti) mes čion dymai reikalingų būdų kovoje sumanymai yra tinkamiausi, o
už tautos gyvybę, už tautos
skirti Į geležini kapitalą.
žemiau pasirašiusieji L. D. Ckitų sumanymai esą netikę ir
moralę ir materialę galybę, už
lio
Komiteto
nariai
turėdami
niekai. Neretai prie to viso
Naujoji valdyba:
tautos savistovybės idėjos au
šventą priderystę nuo kurios
dar
prisideda ir asmeniški yKun. F. Kemėšis, dvasiškas
klėjimą ir plėtojimą.
mus
gali
paliuosuoti
tik
įgalio

patiškumai
arba sroviniai ne
direktorius.
Tai vis geri daiktai, labai
jusi
mus
visuomenė,
rūpintis
susipratimai
ir tiems panašūs
J. E. Karosas, pirm.
pagirtini ir verti didžiausios
visais “Liet. D.” reikalais ir
dalykai
ir
dalykėliai.
M. Mažeika, vice-pirm.
■ paramos visos mūsų visuomekad visos aukos būtų pasiųstos
F. Virakas, rašt.
l nės.
Kas mūsų, Lietuvos atstaty
vien tik nukentėjusiems nuo
A. F. Kneižis, fin. rašt.
Bet mes neapsiriksime, jei mo reikalais jau nuveikta.
karės lietuviams, negavome
J. L. Petrauskas, ižd.
tuos visus dalykus iš dalies pa
1) Jau suorganizuota “Lie
ikišiol nuo Tamstos jokio pra
Ona Meškauskaitė, Paulina
vadinsime puikiais idealais o
tuvos Žemės Bankas” su ne
nešimo apie minėtųjų susirin
Geležiūtė, V. Vilkauskas ir V.
tuos, kurie juo eikštėn kelia,
mažu kapitalu.
kimų nutarimų išpildymą, ir
Sereika iždo globėjai.
už juos agituoja — idealistais.
Garbės nariai — kun. F. Ke I tuom pačiu matydami, kad
2) Lietuvos Atstatymo Ben
Idealai, geri idealai, labai
pinigai da neišsiųsti,
todelei
mėšis ir M. Žioba.
j geri ir prakilnūs dalykai. I- drovė.
atsižvelgus į kruviną ir ūmų
dealais tautos ir visa žmonija
Lietuvos Žemės Banko tiks
reikalą gelbėti Lietuvą ir bū
gyvuoja, tobulinasi.
Vienok las yra sušelpt paskolomis ma
dami atsakomybėje prieš vi
AIŠKUMO DELEI.
šalę idealo reikia bent tiek pat, žažemius ūkininkus dėl grei
suomenę pakol visos aukos ne
jei
nedaugiau ir praktiško dar tesnio taip sakant susitupėji. Amerikos Lietuvių Tarybos bus išsiųstos (žiūr. protok.
mo po praūžimo karės viesu
posėdžio protokole tarp kitko Wilkes-Barre visuotinojo susi bo. materijalių dalykų.
Tie dalykai reikalingi vi los. Duoti paskolas norintiems
pasakyta:
“Atstovui algos važiavimo), griežtai reikalau
skiriama mėnesiui $300.00, ku jame. kad Tamsta, kaip L. D. suomet, o Lietuvoje po šios ka nusipirkt žemės kąsnelį tiems,
rės jie bus juoba pageidauja kurie jos neturi. Išpirkinėt nu
ri alga pagal reikalą gali būti C-lio
_ ..j
Komiteto pirmininkas
padidinta.
Kad
klaidingai neatidėliojant sušauktumėt vi- mi, būtini, ir tai įvairių į- sigyvenusių arba ir taip nonesuprastų plačioji visuomenė sų vįen tik L. D. C-lio K-to na- vairiausių rūšių, kaip tai: at If rinčių parduot savo dvarus
statymas lietuvių triobėsių, ap dvarininkų, su tuo tikslu, kad
minėtojo sakinio, skaitau rei- rju susirinkimą:
rengimas ir apavimas nuogų ir paskui juos išparceliavus ir iškalingu paaiškinti.
Minėtas
1) L. D. visų jeigu ir išeigų basų, pakėlitnas nusmukusios pardavus norintiems pirkt ant
tarimas turėjo būt užrašytas
Atstovybės
palaiatskaitos
priėmimo išklausy- ūkininkystės, prekybos, ama lengvai prieinamų išlygų su
sekančiai: — .
mo,
kas
ikišiol
nebuvo da pa tų, naudojimosi ir tvarkymos teikiant paskolą neperdidelius
kymui Washington,D. C. Ame
tėvynės gamtos turtų, vienu nuošimčius imant.
rikos Lietuvių Taryba skiria daryta,
žodžiu visa tai kas sudaro tau
$300.00 mėnesiui, reikalui-gi
2) Ištyrimui delko L. D. su
Kaip matome tai to banko
ištikus gali būt nuskirta ir rinktos aukos pagal viršminė- tos ir šalies materialį gerbūvį,
tiksiąs labai svarbus iš ekono
daugiau.
Taigi
nuskirtoji tus nutarimus nebuvo ikišiol be ko žmonės,negali gerai gy
minio
atžvilgio, bet jisai turi
venti. Ką-gi gero toje srityje
suma yra padalinama į kelias išsiųstos,
ir
savo
politišką reikšmę. Jo
mes esame nuveikę? — visiš
rūšis, būtent: mokama alga
siekis yra sutraukt ir sukon3) Kelių ir būdų apsvarsty kai kaip ir nieko.
atstovui,
užlaikoma biuras,
centruot
lietuvių sutaupytus
mui kad “Liet. Dienos” visos
Laikas mums pametus snau
apmokama biuro iškaščiai, etc.
pinigus
—
Lietuvoje, ir su
aukos būtų kuogreičiausiai pa dulį ir nerangumą ir griebties
Dar pridėsiu, kad alga atsto
tais
pinigais
išpirkt Lietuvos
siųstos gelbėjimui nukentėju už darbo visiems 'ir visomis pa
vo reguliuojama
Amerikos
sios nuo karės Lietuvos, pagal jėgomis kokias mes tik turime. žemelę iš svetimtaučių vergi
Lietuvių Tarybos
valdybos.
Wilkes-Barre visuotinojo su
Pajėgų mes turime labai jos, pavedant lietuviams dar
Žodžiu pasakius A. L. T. val
daug ir labai įvairių, tik nie bininkams. Tai yra kad pa
dyba kontroliuoja visas išlai važiavimo nutarimą.
das

Atstovvbės

Washington,

D. C.

J. G. Miliauskas,

A. L. Tarybos Rašt.
ATITAISYMAS.
“Darbininke” p. Diemedis
aprašydamas apie
Lietuvių
Dienų Vallev iVew parke, Inkerman, Pa. liepos 4 d. pa
minėjo, jog Wanamie’s lietu
vių chorui vadovavo pats kun.
J. Miliauskas ir spėjo, jog
choras yra paties kunigo sumokytas ir spėjo, jog kun. J.
Miliauskas neturi vargoninin
ko.
Dabar Wanamie, Pa. lie
tuvių vargonininkas
mums I
praneša, jog tame p. Diemedis
apsiriko.

Užvilkdamas Tamsta nutari kas tų pajėgi] neorganizuoja,
mų išpildymą mums duodi tei o be gero susiorganizavimo,
sę pastebėti čion, kad jeigu Ta šiais laikais, niekas nieko žy
mesnio gero nenuveikė ir ne
msta nepasirūpinsi tuojau įvvkdinti nutarimų ir šių mūsų nuveiks.
Prieidami prie išvedimo,
reikalavimų, tuom pačiu mums
kad
pagelbėjimui Lietuvai at
duosite žinoti, kad atsisakote
sikelti iš griuvėsių praktiška
nuo prezidento priderysčių pil
materialė pagelba ir pajėga ydymo, ir tokiu būdu priversi
te mus pačius surasti tinkamus ra reikalinga, turime prieit
kelius užbaigti kuogreičiausiai pire nusprendimo, kad tą pa
jėgą daugiausia turime suda
visą L. D. reikalą išsiunčiant
ryt
mes amerikiečiai lietuviai
L. D. aukas badaujantiems lie
I darbininkai, nes tai yra šven
tuviams.
ta mūsų' priedermė, jau kad
Su tinkama pagarba
____ r________
„_______
_
ir dėlto,
kad mūsų
yra dauKun. Pr. Augustaitis, sekr.lgiausia’ mes esamX ^nt kiek
V. LukoševSuTižd. ,
geresnėse materijįėse sąlygo-

J. Miliauskas

P*’' negu kad kltŲ šall,» he‘
tuviai, ir dėl to, kad mes viC. K-to nariai, si esame tėvynei skolingi už
jmūsų ii
dėjimą, už kurį dar
K. Krušinskas.
nesame
ilyginę, atsiteisę.

stot kelią svetimtaučių užma
čioms kolonizacijai Lietuvos
vokiečiais ar rusais.

Kapitalas šalyje tai taip
kaip žmogaus kūne kraujas.
Jeigu žmogus turi užtektinai
kraujo, tai jisai jaučiasi stip
rus ir nelabai ko vengia. Taip
lygiai ir šalis, kurioje yra už
tektinai kapitalo, bujoja ir vi
sais atžvilgiais progresuoja.
Kartais pasitaiko, kad kaip
kurie kapitalistai netinkamai
pasielgia su kapitalais ir daro
žmonėms skriaudą, bet pats
kapitalas yra geras daiktas, ir
naudingas šaliai net ir tuomet,
jei kapitalistas ir su kitų
skriauda jį vartotų.Bet skriau
dikams — kapitalistams pažabot ir suvaldyt žmoniją turi
protą ir įrankius, kad tik tų
kapitalų Lietuvoje būtų kodaugiausia, o iš jų nauda bus
labai diedlė visiems.
Bus kapitalai, bus ir išdirbystė, bus išdirbystę, bus pramonija, tai bus darbų ir už
darbių, p kaip bus dailių ir
uždarbių, tai bus visiems Lie
tuvoje geras pragyvenimas ir
tam keno pinigai dirba ir tam
keno galva, smegenįs, protas,
mokslas, ir ant galo tam keno
raumenys dirba ir kūnas pra
kaituoja.
Sakoma yra,
kad baloje
kiekvienas gali sušlapti, taippat kur pinigų daugiau ran
dasi apyvartoje, tenai gabes
ni žmonės kartais prie susidė
jusių aplinkybių turtą susikrauja taip-pat ir Lietuvoje
tik išjudinkime išdirbystę ir
pramonę o pamatysite tuojaus
kaip vienas kitas lietuvis jau
ir kįla augštyn turtuose, o tas
tautoje yra gana svarbu. Nors
žinoma, kad visųsvarbiausia
yra tai, kad visas darbininkų
luomas galėtų turėt savo tėvy
nėje uždarbį ir pragyvenimą,
kad nereikėtų
blaškytis ir
skursti po įvairius pasaulio pa
sviečius.
O kad tą tikslą pasiekti tai
turime neatsižvelgiant nei ant
jokių nemalonumų ir kliūčių
organizuot kapitalus, juos cen
tralizuot ir kelt į Lietuvą ba
jie tenai yra labai pageidau
jami ir ten jie atneš visiems
lietuviams naudą.

Ko dar daugiaus reikia.
Kapitalas yra geras daiktas
ir didelis veiksnys prie pakėli
mo žmonijos gerbūvio ir abel
nai civilizacijos. Bet kapitalas
savo naudingumą ir vertę pa
rodo tiktai tuomet kuomet ji
sai tampa sujungtas su žmonių
darbu, ir su mokslu, tai yra
su proto darbu.
Šalies gerbūvį sudaro trįs
dalykai: protas, žmogaus dar
bas ir kapitalas. Ir jeigu tik
tai kurioje šalyje ar tautoje tų
trijų dalykų yra užtektinai, te
nai žmonija gyvena gerai.
Galvojant apie
atstatymą
Lietuvos ir apie pakėlimą jo
sios gyventojų gerbūvio, tai
mes ir turime pagalvot apie
visus tris viršminėtus dalykus:
apie kapitalą, mokslą, ir dar
bininkų darbą.

Mes matėme kad kapitalas
jau išdalies pradėta koncentruot ir organizuot.
Kaip laikraščiai praneša tai
ir mokslinčiai profesijonalai:
kaip tai, daktarai, advokatai,
profesoriai, inžinieriai, chemi
kai, agronomai ir taip toliaus
gyvenanti Rusijoje organizuo
jasi ir po karės visi grįžta į
Lietuvą. Galima tikėties kad
daugelis specijalistų, mokslin
čių pargrįž ir iš kitų pasvie
čių. Tai reiškia, kad ir tasai
darbas jau pradėta tai jau tu
rime du veiksniu.
Bet apie darbininkų grįži
mą, apie jų organizavimą to
je linkmėje dar jokių žinių lig
šiol negirdėjome.
O dalykas
labaiz svarbus, nei kiek nemen
kesnės svarbps, kaip du pir
muoju dalyką.
Aš norėčiau tą dalyką nu
šviest bent kiek plačiau ir gi
liau kad galėtumėm tą darbą
pasekmingiaus atlikti, nes jis
yra neatbūtinai reikalingas.

Atstatymo bendrovės tiks
las yra centralizuot kapitalus
ir jais remtį Lietuvoje pramo
nę, išdirbystę, žemdirbystę,
Lietuvos atstatymą, grįžtan
čius Lietuvon amatninkus su
šelpt kapitalais reikalingais
prie įsitaisymo. dirbtuvių ir įrankių reikalingų jų amate,
suteikt paskolas kiek galima
neperdideliais nuošimčiais ant
prieinamų sąlygų. Ir čia tiks
Pirmiausia mes turime visą
las geras, prakilnus ir gar
veikimą perdalyti į tris dalis,
bingas. Ir pageidaujama kad
būtent:
būtų kopla/Sausiai remiamas.
1., Prirengiamasis darbas.
Abelnai dalyką praktiškai imant, juo daugiau kapitalų
2., Patsai organizavimas.
suplauktų į Lietuvą juo būtų
3., Perkėlimas suorganizuo
Lietuvoje geriau.*.

I

tų darbininkų į Lietuvą ir te

nai jų veikimas.
Prirengimo darbas tur pra
sidėt dabar tuojaus, ir juomi
turėtų užsiimti LDS. kaipo
lietuvių darbininkų galingiau
sia ir teisingiausia organizaci
ja.

Kaip organizuoti.

lėtą dešimčių dolerių, tai čia
kiekvieno ypatiškas reikalas ir
dalykas, ir ukvatos darbas.
Dėlto tuomi klausimu nepriva
lo nei vienas varžyties nei bau
gintis.
Bet žinoma būtų pageidau
jama kad teisingai būtų nuro
doma kiek kas mano kapitalo
įdėti į savo veikimo dirvą Lie
tuvoje, tuomet galima būtų
spręsti kaip plačiai bus gali
ma veikti.

Pirmiausia reikia pagaminti
tam tikras blankas ir apskelbt
per laikraščius kad norintieji
grįžti į Lietuvą darbininkai ir
amatninkai reikalautų tų blan
Ką turėtų L. D. S. seimas
kų, o pareikalavusiems jas
nuspręsti.
turėtų būt siunčiamos už dyką.
Asmuo gavęs blanką ją išpil
Seimui reikėtų nuspręsti ar
do teisingai atsakydamas į vi LDS. turėtų pasiimt į savo
sus blankoje esančius klausi rankas organizavimą viršmimus, ir prisiunčia tąją blanką nėtų dalykų ar ne?
atgal į LDS. centro valdybą.
Jeigu nutartų kad reikia,
LDS centro valdyba tas gau tai turėtų nustatyt formas
tas blankas susistematizuoja blankų ir nurodyt šaltinius iš
pagal rūšis ir skyrius ir turė kurių turėtų būt padengti pri
dama viską tvarkoje laiks nuo ruošiamojo darbo iškaščiai.
laiko skelbia laikraščiuose aPatį gabenimą grįžtančių į
pie savo darbo pasekmes.
Lietuvą lietuvių kaip aš iš da
Taip elgties liki to laiko kuo lies girdėjau tai būk manąs
met bus jau galima grįžti į Lie paimt į savo rankas ALRKS ir
tuvą.
i būk tuomi tikslu net ir savo
Atsidarius keliams i Lietu namus įsitaisęs arčiausia prie
vą, tuojaus duodama žinia New Yorko uosto-prieplaukos.
visiems tiems nuo kurių buvo
Jeigu tas tiesa — tai jau

sugražintos išpildytos blankos
ir tvarkoma jų palei reikalą
koveikiausis išsiuntimas Į Lie
tuvą, tai yra visi] tų. kurie
pasirodis t]iomi laiku labiau
sia Lietuvoje reikalingi, la
ibiausia pageidaujami.
Pati svarba to prirengiamo
jo darbo guli tame, kad gerai
sužinojus abelnai skaičių dar
bininkų norinčių grįžti į Lietu
vą ir ypač skaitlių įvairių rū
šių amatninkų ir profesi jonu
li] darbininkų specijalistų vi
sokiose išdirbysčių šakose.
Tų žinių neturint po ranka,
niekuomet organizavimas amatninkų ir darbininkų gerai
pavykti negali.
Kokia nauda būtų patiems
darbininkams iš tokio organi

mums tas dalykas turėtų ne
rūpėk jau jį būtų kam aprū
pint ir sutvarkyt.
Lietuvoje taip-pat .tuojaus
]>o karės manoma tverti tam
tyč organizaciją, kuri tais da
lykais užsiimtų. Ir galima ti
kėtis kad tas gerai pavyks, o
LDS. su jais susižinojusi nuo
latos galės savo nariams duoti
geriausias ir teisingiausias in
formacijas.
Tai matote kad mums šią va
landą belieka vienui vienas
priruošiamasis darbas, kurio
niekas nevaro ir net nesigirdi
kad kas lient manytų apie jo
pradėjimą arba bandymą.
O reikalas jau labai yra pri
brendęs ir svarbus, dėlto bro
liai ir sesers LDS. nariai ir de
legatai aš nuo savęs melsčiau
ir patarčiau kad mes jį, tą
klausimą plačiai apsvarstytume ir jeigu išrastume kad ver
ta — tai pradėkime gyveniman
vykinti ir kuomi kaip kas ga
lime, taip jį paremti, nes tai
yra vienas iš svarbesnių darbi
ninkų reikalu.

zavimo.
Būtų ta nauda, kad darbi
ninkas dar čia Amerikoje* te
bedirbdamas jau sužinotų kur
jisai pargrįžęs į Lietuvą gaus
darbą, daug-maž kiek uždirbs,
kokiose sąlygose ir apystovose
dirbs.
Iš kelių ar keletos pasiūly
tų vietų galėtų pasiskirt pasi
F. V.
rinkęs tąją vietą kuri jam at
rodytų tinkamesne, prie ku NUO ADMINISTRACIJOSrios jį jo širdis ir protas labiau
šiuomi pranešame visiems
trauktų. Ten kur labinus ma savo skaitytojams, kurių pre
lonėtų apsigyventi.
numerata pasibaigė arba jau
Bendrai, didesniu būriu va baigiasi, kad pasiskubintumė
žiuojant į Lietuvą, kelionės te atnaujinti, nes mes kaip tik
išlaidos ir iškaščiai būtų gal išsiuntinėjame pranešimus ir
bent kiek menkesni ir links- negavę jokio atsakymo, turėraiaus būtų keliauti saviškiui į sime sustabdyti siuntinėjimą
būryje.
O kas svarbiausia, “Darbininko.”
tai pargrįžus į Lietuvą žmogus
Taip reikalauja pačtas, o an
jau iš sykio tvertūsi darbo ir tra pabrangus popierai negali
pelnytų pinigus. Kiek tai to- me siuntinėti ant abejo.
kiuo būdu išsivengtų galvosū
Kaip gaunate žinią tuojaus
kio ir nereikalingi] klapatų su pasirūpinkite prisiųsti money
daugeliu nenaudingi] ir tan order arba čekį.
kiausia bereikalingų pinigų,
Jeigu to negalite padaryti
brangaus laiko ir sveikatos ei parašykite nors kada prisiusi
kvojimų.
te pinigus.
Pasitikime, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai paklausys ir
Kelionės iškaščius turėtu
nevilkins prisiuntimą.
važiuojaintieji patįs apsimokė
“Darb.” Administracija.
ti.
LDS. centras turėtų tiktai
patarpininkaut tiems, kurie to Karo ministeris Kerenskio ra
reikalautų ir žinoma LDS. na do reikalinga paleisti iš ka
riams patarnavimas turėtų būt riuomenės jaunus kareivius,
gimusius 1898 metais, 1919 me
už dyką.
tų šaukymo. Karenskis raod,
Pinigai.
kad šie vyrai neteisingai buvo
pašaukti
kariuomenėn. Norin
Savo pinigais kiekvienas pats
apsirūpintų ir taip juos išsių tieji tarnauti, galėsią pasilik
stų į Lietuvą kaip jis išrastų ti savanoriais.

Iškaš&ai.

savo nuomone
kogeriausia,
nes čia prie organizavimo jie
į skaičių neina ir niekam apie
juos nerūpi, pats savininkas
turi jais rūpintis ir žinot ką ir
kaip su jais daryt Bet reika
laujantiems iš LDS. centro pa
tarimų ir nurodymų, tai toki
patarimai ir nurodymai turėtų
būt suteikiami už dyką.
Ant blankų tarp daugelio
kitų užklausimų turėtų taippat būt užklausimas: kiek ma
nai įnešt pinigų į savo užsiėmi
mą, pargrįžęs į Lietuvą.
Bet tą klausimą reikia taip
suprast, ne kiek tamsta turi
pinigų, bet kiek manai į sa
vo užsiėmimą ar bendrovę įdė
ti kapitalo. Gali tamsta turėt
1000 dolerių, į biznį gali ma
nyt įdėt tiktai 100 arba net ke-

VITEBSKAS. Visuotinasis
karininkų lietuvių Draugijos
susirinkimas Vitebske geguž.
7 d., apsvarstęs Lietuvių kari
ninkų Sąjungos Valdomojo ko
miteto atsišaukimą, kurį pasi
rašė pirm, valdininkas Al. Žilinskis, kar. St. Miliauskas ir
sekr. savanoris V. Marma, į
Lietuvių
Karininkus, vienu
balsu nutarė: Neprisidėti prie
šios sąjungos tol, kol nebus
sušauktas visos Rusijos kari
ninkų lietuvių uvažiavimas ir
nebus įstatymų keliu sudaryta
tokia sąjunga.
Pageidaujama, kad toks su
važiavimas įvyktų prieš pat
Lietuvių seimą ar jo metu.

Vitebsko L. K. D.
Sekretorius J. Bajoras.
(Iš “Lietuvių Balso**)
.

darbininkas.

Kas esi?
Kartą amerikietis užklausia
lietuvio: “kas esi?” “Lietu
vis,” ramiai atsakė žmogutis.
Amerikietis, tarsi, nesupraz•damas kalbos, vėl taria: “Tur
būt tamsta nori pasakyti, kad
•esi lenkas arba rusas? Žmo
gutis staiga išsitiesė, atstatė
krūtinę, tartum rengdamos!
nutikti savo priešą, ir staigu
sctkirto: “Atsiprašau tams
tos, aš esu lietuvis!”
Susipažinau su vienu pasi
turinčiu amerikonu, jisai užsikvietė mane į savo namus.
Perstatydamas mane savo mo
teriai jisai sako: “Tai yra
ponas N. N., pasižymėjęs žmo
gus lietuvių tarpe.” Moteris staiga pakėlė galvą, jos akūtės sublizgėjo ir be jokio
formališkumo pagriebė abiem
savo plonom rankom ir sus
paudė mano ranką; jos veide
galima buvo pastebėti kokį tai
nepaprastą mišinį iš džiaugs
mo, nusistebėjimo ir susijudi
nimo.
Po trumpo pasikalbė
jimo sužinojau, kad tai būta
lietuvaitės, tik ištekėjusios už
svetimtaučio.

Bebūnant man Švedijoj vie
ną gražų pavasario nedėldienį
išėjova su savo draugu pasiPasukova sodan,
vaikščioti.
Čia matosi visas pavasario
gražumas: visas sodas pasi
puošęs naujais, žabos spalvos
kliombuose
įvairių
rūbais
spalvų gėlės tik ką prasklaidė
savo begalinės
žie
■*s grožybės
grožybė
dais.
Tarsi iš po ilgo žiemos
miego atmerkė savo žaidrias akutes. kad pažiūrėjus į platų,
viliugingą pasaulį.
Ties vie
nu iš tų kliombų mudu apsistojova. ir tarsi kabios pritru
kę tyliai žiūrėjova į gėlių įvai
rumą.
Pasidarė man labai
graudu, jaučiau tarsi kas bū
tų man gerklėje įsmegęs; dirs
telėjau į savo draugą, tuom
pat laiku jisai pažvelgė į ma
ne.
Supratova vienas antrojo
mintį.
Mano draugas prata
rė: “čia ne Lievuva... ne”...
Išėją už miesto pasukova į
-didelį sodą, tiesiog* sakant,

tai
ir

buvo plati pieva.
Švedai
švedės puikiai pasipuošę
vaikščiojo būreliais ir poromis
linksmai šnekučiuodamiesi, ki
ti niūniuodami savo tautiškas
daina-.
Dailų reginį turėjova priešai save: plati pieva
išmarginta krūmeliais ir gėlė
mis. po dešinės matėsi goje
lis, pro kurį bėgo upė.
Išsivingiavęs takutis bėgo ton
pusėn, tad ir mudu pasekėva
jį.
Artinomės prie
upelio
šnekučiuodami apie vargingą
Lietuvos padėjimą ir diskusuodami pienus sugrąžinimui jai
laisvės.
Ištolo buvo matyt
lieptas skersai upelį ir ant jo
stovinčios dvi žmogystos. Pri
siartinus prie pat upelio, mus
vedantis takutis taip užsisuko,
kad tarp mudviejų ir liepto
atsirado didelis, išsiplėtęs kar
klas.
čia pasiekė mudviejų
ausį netikėtos gaidos skambė
siu ir it stabo ištikti mudu
apsistojova.
Nuo liepto da
vėsi girdėti lėtai skambąs mo
teriškų balsų duetas,
“Ant

kalno karklai siūbavo, ant
kalno karklai siūbavo...” Mu
du nustebę tyliai žiūrėjova
vienas antram į akis, aiškiai
galėjau girdėti mano draugo
širdies plakimą. Per valan
dėlę laiko nežinojova kur esą:
Dubysos atkrantėje ar ant šve
dų upės kranto. Kažtkas
karšto nuriedėjo per mano vei
dą. Mano draugas šluostėsi
neva prakaitą, bet skepetaite
pridengė akis.
Daina perstojo, pasigirdo
kalba: “Onyte, ateiki va mud
vi čia tankiau, čia tokia gra
ži gamta ir su savo žavėjančia
ramybe visai primena mūsų tė
vynę Lietuvą.”
Dar pora se
kundų, jau ir mudu atsiradova ant Viepto, maloniai kalbė
jomės su dviem lietuvaitėm,
kursistėm iš Šveicarijos.
Kaip tai didelę reikšmę tu
ri tėvynės meilė, kaip tai gi
liai įsminga žmogaus širdin,
kad nei amžių ilgumas, nei
gyvenimo aplinkybės neįsten
gia ją išplėšti.

Anas užklaustas žmogelis
labai lengvai galėjo sutikti su
amerikiečio
išvadžiojimais,
kad jisai yra rusas, ir gerėties amerikiečio teikiamais pa
gyrimais Rusijos šalei. Bet
ne, jisai patsai nepasijuto
kaip jam atkirto, tarsi kas
būtų jam per veidą sudavęs,
jisai jautėsi įžeistu; nes ten,
giliai jo širdyje randasi kibir
kštėlė meilės savo tautos, sa
vo tėvynės.
Tą moteriškę, kuriai bu
vau jos vyro perstatytu kaipo
lietuvis, matyt ją sujudino
paminėjimas Lietuvos.
Tas
žodis pasiekė jos jautriąją vie
tą.
Jinai sutiko mane su ko
kiu tai širdingumu, išsiilgi
mu, tarsi bučiau buvęs seniai
matytu jos artimiausių ir my
limiausiu draugu.

Perteklus gyvenimas, san
taika šeimynoje ir nuolatinė amerikoniška dvasia, rodos tu
rėjo visai užgesinti tą kibirkš
tėlę jo* širdyje ir išdildyti jos
mintis apie
Lietuvą.
Bet
priešingai, žodis “lietuvis”
priminė jai, kad jos tėvas bu
vo lietuvis, prisiminė jai tė
vo pasakojimai apie Lietuvos*
grožybę ir Lietuvos praeitį.

KAIMYNŲ PASTABĖLES.
Kas žin ar Brooklyno kriau
čiai yra didesnėje intėkmėj e
savo delegato ar alkolio.

Bridgeporto Vyčiai ir LDS.
kuopa smarkiai veikia. Už tai
užsipelno pagyrimo,

Philadelphijos dr-ja paauka
vo keletą dolerių šv. Kazimie
ro vienuolynui. Reikėtų ir ki
toms kolonijoms neužmiršti
tos mums brangios įstaigos.
Bridgewaterio socialistai gy
rėsi, kad iki šiol nedrįso nei
vienas katalikų kalbėtojas
prakalbos tenai laikyti. Da
bar tas nelabasis Račkus su
Ramanausku atvažiavo ir de
batuose jų didvyrius sumušė.
Nors socialistai skaitė savo
balsus po du kartu, bet vis
katalikai gavo 53 o jie tik 27.
Musės galingesnės už talki
ninkų armijas. Jos pirmiau
užpuolė Berliną.

Rusijos socialistas ministerįs
Cereteli pasakė darbininkams,
kad jie reikalaudami savo tei
sių neužmiršti} savo prieder
mės. Tas patarimas kaip tik ir
Jautėsi jinai, kad priklau tinka Amerikos socialistams.
so prie tos garbingos šalies,
už kurią jos bočiai ir prabo
Reikalaudami lietuvio vys
čiai taip narsiai kariavo ir kupo neužmirškime, kad Ka
drąsiai dėjo savo galvas už jos talikų Bažnyčia nėra politikos
liuosybę.
Įstaiga.

Tos lietuvaitės, kurias sutikova Švedijoje, ko joms rei
kėjo liūdėti, jos pilnai galėjo
dalyvauti tuose švedų jaunimo
būreliuose ir kartu su jais lin
ksmintis ir dainuoti linksmas
švediškas dainas; lengvai ga
lėjo sau rasti dailių Švedijos
vaikinų.
Bet kaip matome,
ne tas joms rūpėjo, jos ieško
jo ramybės gamtoje, ieškojo
vietos, kur galėtų atnaujinti
savo jausmus link savo numvlėtos tėvynės Lietuvos, ieškojo kur galėtų niuniuoti graudžią lietuvišką dainelę pritariant srauniam upeliui.

LDS. kuopos nors ir iki šiol
daug veikė, bet jų veikimas
turėtų antra tiek pasidindinti
po seimo.
Neužmirškime Kolegijos Fon
do.
Katalikai žada atsimesti nuo
kaizerio. Ar jie dar nežino, kad
tą daryti jiems nepavelys so
cialistai?

Argentinos darbininkai pui
kiai organizuojasi ir be pagel
bos socialistų. Kodėl čia tas
negalima. Nejaugi mes esame
Paviršutiniai mudu rodos tamsesni už Argentinos žmo
niekuomi nesiskįrėva nuo Šve
nes.
dijos vaikinų, bet kodėl toks
įspūdingas buvo mūsų susiti
kimas?
męs netik kad ne gi Rašykime? prie LDS. ir dirb
minės, bet tai buvo pirmuti kime iš vieno su ja.

nis gal ir paskutinis susitiki
mas.
Iš kur atsirado tas toks
Socialistai sako, kad jie ca
gausus širdingumas?
Kam rą nuo sosto nuvertė, kiti tvir
reikėjo parodyti tiek daug gi tina, kad ne jie ir žmogus ne
lių jausmų svetimų asmenų galėjo susekti.Tik dabar paaiš
tarpe?
Ne, tai nebuvo sve kėjo. kad niekas kitas neprisi
timų tarpe, tai buvo lietuvių dėjo prie revoliucijos
tiek
tarpe! Nors tai ir buvo ketu daug, kaip blaivybė. Tegyvuorios ypatos, bet mintis viena į ja blaivybė, tegriauja visus so— keturios širdys plakė kai I stus!
viena.
Jautėme esą sūnai ir
dukters vienos motinos Lietu
Kai sužinosiu, kaip ėjosi da
vos, motinos,
kurią sutiko
lykai
Moterų Sąjungos seime
baisus likimas, kuriai mirtis
Pittsburgh,
Pa., tai pasakysiu
jau galanda dalgį ir kuri vos
ar moterys gali turėti lygias
gyva,
papludusi kraujuose,
teises ar ne.
tiesia sudžiuvusią savo ranką
prie mūsų ir užkimusiu balsu
Atsimename, jog socijalistai
šaukiasi mūsų pagelbos.

lių). Rožiute!.. aš tamstą myliu, myliu neapsakomai
nuo pat pirmos dienos mudviejų pasimatymo. Ir da
bar maldauju tavęs neatsakyk man, būk mano...
ROŽE. Atsikelk tamsta!.. Bet aš...
JONAS. O! neatsakyk man... Nejaugi manęs nemyli?., pa
sakyk.
ROŽE. Taip! myliu tave Joneli, bet tas taip greitai, taip ne
sitikėtai ... aš niekuomet dar nesitikėjau ir net ne
VEIKSMAS m.
svajojau apie ištekėjimą.
JONAS.
Neatsakyk! Brangioji Rožiute, man be tavęs gy
SCENA I.
venimas būtų nevertas nieko, visai betikslis... Aš
Įeina Jonas su knygomis deda jas ant stalo. Vaikščioja
nepergyvensiu tą viską, aš žučiau aš vėliai... Tik
valandėlę užsimąstęs, paskui sėdasi. Įeina greitai Kazys.
tu Rožiute būtumei mano gyvenimo laimė ir tiks
KAZYS (nustebę). O... tu čia?.. Maniau tavęs nėra.. (Jo
las... meldžiu tark tiktai žodį, nekankyk.
nas tyli užsimąstęs). Bet kas tau?!.. Gal įsimylėjai ROŽE. Tu. .. per daug... geras kad tau atsakyt...........
ar ką?.. (Juokiasi.) Ka! ka! ka!..
JONAS. Mano brangioji, (bučiuojasi)
JONAS (šypsodamasis). Tyčiokis sau sveiks!
SCENA III.
KAZY7S. Aa... žinai ką?.. Ar žinai kas šiandien per diena?
Įeina Kazys, mato juos besibučiuojant išbėga
JONAS (šaltai). Na ir kas?.. Įdomu.
ir greit sugrįsta su Ona ir Petrone.

Ant slenksnio naujo
gyvenimo

KAZYS. Šiandien sukako lygiai du metai kaip aš tave atra
dau tame tenai urve. (Juokiasi.)
JONAS (įdomiai). Negali būti?.. Bet tu pameni.. .
KAZYS. O tai viena iš svarbiausių dienų mano gyvenime ir
aš manau tavo...
JONAS. O taip!.. Ištikrųjų. (Atsikelia ir spaudžia Kaziuk
ranką.) Šioji diena labai svarbi mano gyvenime...
Tai vis ačiū tau draugai... aš niekuomet ją neužmir
šiu.. Bet laikas taip greitai prabėgo... Tartum tas
viskas buvo dar vakar...
KAZYS. Na ir ką? Ar aš tau nesakiau, kad galėsi viską ati
taisyti, viską užmiršti ir vėlei sugrįžti prie normalio
gyvenimo.
JONAS. Tavo tiesa. Bet vis-gi sunkoku buvo kovoti... Kad
ne vienas... viena dar ypata... gal vėl būčiau nusly
dęs... (Užsimąsto.)
KAZYS (juokiasi). Aš taip ir maniau, kad tu jau ir įsimylė
jai.. . Bet ir labai puikiai... Laikas beveik vėl pamą
styti ir apie apsivedimą. Tau juk tikrą tiesą pasa
kius, daugiaus nieko ir netrūksta, kaip tik apsivesti...
Vėl jau stovi tvirtai ant kojų ir ateitis visai šviesi.. .
Tiktai... tiktai kaip žinai. (Juokiasi.) Ir žinai ką aš I
dar nutariau? Aš parengsiu šį vakarą tokį vakarėlį
pas mus. Tai bus tiktai vakarienė, pasišnekučiavimas
ir kitokie margumynai. Tai bus atminimas tavo at
važiavimo ir apsigyvenimo pas mus... gerai?
JONAS. Tu nori pasakyti, kad bus vakaras paminėjimui ma
no atgimimo. (Juokiasi.) Labai ačiū tau Kazy!.. . Tu
net perdaug man geras. Keletą metų ir atsilyginsi
me?
KAZYS. O neminėk apie tai... (Žiūri laikrodin.) Bet aš visai
užsiirttršau... Aš turiu dar kaž-kur užeiti.. . (Išeina.)

KAZYS. O! o! o! ką męs matome?!.. . Sugavome. Ka! ka!
ka!... (visi juokiasi).
JONAS, (išpradžios sumišęs, bet paskui paima už rankos ir
veda) Štai, kad jau taip įvyko, tai aš turiu už laimę perstatyt Rožę kaipo mano busiamąją sužiedotinę... Todelei palinkėkite mums viso labo.
KAZYS. (Spauzdamas Jono ranką) Na Jonai!
Linkiu kuogeriausių tau pasisekimų.
Ir sveikinu tave kaipo
naujai atgimusį. .. Tikiuos, kad pripažįsti mano žo
džius ir patarimus naudingais.
JONAS. Taip. Kazį!
Būsiu tau visuomet skolingas... Da
bar aš esmių velei ant slenksčio naujo gyvenimo.
KAZYS. (Rožei) Oi tu Rožiuke, greitai sugebėjai užkariau
ti žmogaus širdį, (juokiasi)
ONA. ( į Joną) Paviliojai .Jonai vienatinę mano sesutę... (į
Rožę bučiuodama) O Rožyte! džiaugiuosi, kad tu
likai Jono, o ne keno kito.
PETRONE. Na! leiskite ir mane nu savęs palaiminti juodu.
(Rankas sudėjus) Lai Dievas judviem duoda sutiki
mą laimę ir ilgą, gražų gyvenimą. (Jonas bučiuoja
Petronei ranką o Petronė bučiuoja Rožei kakton...
KAZYS, (linksmas) Tai šį vakarą bus pas mus dvigubos iš
kilmės!! Yiena, paminėjimas Jono dienos pas mus
atsilankymo o antra tai dar svarbesnė (juokiasi) ka!
ka! ka!. . tai (visi juokiasi). Bet Kazys pašnabždėjo
Onai ir Petronei ir jie išeina juokdamiesi.
O Jonas
ir Rožė apsidairę kad vieni du likosi velei pasibučiuoja.
UŽDANGA — UŽBAIGA.

SCENA III.

“Pažinkime Socijalizmą M

Susivienijimas Lietuvių
Rymo Katalikų Amerikoje.
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NAUJA KNYGA.

čių išvažiavimą jau buvo ra
šyta ir dėlto Tamstos raštelio
nesunaudosime.

Vargonininkui.
Tamstos
Ką tik išėjo iš spaudos Joa- raštelio ištisai negalima su
nnos Tamašauskaitės (Lakštu naudoti. Jis piktai parašy
tės) eilės. Knygelė 64 pusla tas, su bereikalingais išve
pių, ant gražios popieros. Kai džiojimais, aštriais užgaulio
na tik 25c. (tik vienas kvote- jimais. O mes esame tikri,
ris).Agentams nuleidžiama di I jog p. Diemedis neturėjo jokio
delis nuošimtis. Galima gauti i pikto noro, o apsiriko tik dėl
pas autorę: 720 N. Main Str., nežinojimo.
Atitaisymą inKe-^-anee, HL
dedame savais žodžiais.
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Amerikos lietuvių jaunime!
pas tave randasi kibirkštis
tėvynės meilės, tu atjauti tą
baisų tėvynės likimą, keletą
kartų turėjau progą pamatyti
tavo atjautimus, kuomet tu
su pasišventimu stojai darban
gelbėti savo tėvynę nuo bado.
Žinau gerai, kad pas tave
randasi daug daugiau jausmų,
negu, kad iki šiam laikui spė
jai parodyti, kam slėpti! stok
priešakiu!
Iš visoko matyt, kad mūsų
tėvynė Lietuva artimoje atei
tyje pareikalaus nuo mūsų di
džiausio pasišventimo, būki
Įeina Jonas nepatėmijamas ir sėdasi.
Jonas Keras. ROŽE (pabaigusi skambinti varto gaidas). Kažin kokią dabar
me pasirengę, mąstykime apie tai, kalbėkime savo drau
paskambinti?.. (Varto.)
gams apie tai ir kuoplačiausiai
JONAS (į publiką drąsiai). Taip! ilgiau laukti neverta!.. Da
REDAKCIJOS ATSAKYMAI
rašykime apie tai.
bar ar niekados. Eisiu! prisipažinsiu, pasisakysiu,
Vargo žiedeliui. Apie Vy

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu

(Jonas vienas. Sėdasi ir kalba.)
JONAS. Įsimylėjai sako. Matomai ir jie supranta mudviejų
Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.
santikius su Rožiute... (atsidusęs). Taip, įspėjai Ka
Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri
ziuk. Estui įsimylėjęs, kaip kaž-kas...
(Užsimąsto. tinka ir katalikams ir socijalistams.
Ikišiol dar niekas nebu
Paskui vaikščioja.) Bet jau greit ir .ji sugrįž (Žiūri vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata
laikrodin. Nerimauja, užsidega cigaretą ir užsimąsto.)
likams ir socijalistams.
Taip, tai angelas, o ne kas kitas... Ir įsimylėjau aš
į ją be galo.. . Bet kaip nemylėti tokią rinitą, darbš
čią lietuvaitę. Ji savo gražumu ir meilumu, užbūrė
mane nuo pat pirmojo pasimatymo. Ir ji man įkvė
pė kokį tai prakilnų pobūdį, energiją... Atsirado ma
nyje noras gyventi, mylėti, svajoti ir darbuoties. Ji
man padėjo užmiršti tą juodąją praeitį. Nebūčiau iš
— YRA —
pildęs tuos savo pasiryžimus, kad ne ji... Gal būčiau
GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
vėl sugrįžęs i senąjį gyvenimą pergalėtas liūdesio ir
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!
ilgėjimosi. Bet ji! ji tai buvo tarytum kokia žvaigž
dutė tamsioje naktyje, spindinti ir rodanti paklydu
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios
siam keleiviui kelią. Kazys ištraukė mane iš nasrų
organizaciosj ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pat gerbiamas nepamąstei, kas
skurdo ir vargo, o ji Rožiutė, pagelbėjo man viską
ji yra ir delko pats neprisirašai.
užmiršti... (Užsimąsto. Po valandėlės atsistoja ir vai
kščioja, paskui pamatęs Rožės paveikslėlį ant pijano,
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
paima ir ilgai į jį žiūri. Paskui bučiuoja. Tuomi tar
Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės
$150.00,
$250.00f $500.00, $750.00, $1000.00.
pu jena Rožė. Rožė mato bučiuojant paveiksliuką,
Moka
pašelpa
nariams-ligoniams kas savaitė
2)
Jonas sumišęs greit padeda paveikslėlį.)
po
$3.50,
$7.00,
$10.50 ir $14.00.
'
ESCENAIV.
ROŽE. O... atsiprašau! aš maniau kad čia nieko nėra.. .
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir
JONAS. E.. . e... šitaip?.. Aš nesenai sugrįžęs taip sau įėjau..,
dalina nariams dovanai.
Kalbėjome valandžiukę su Kaziu. Bet atsiprašau, aš
tamstai gal kliudysiu. Čionai skambinti.. . (Išeina ne
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nuro
dymus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluo
savas.)

aiškino, kad jų LSS. su “Ko
SCENA V.
va,” tai regulerė armija, o pri- ROŽE (jam išeinant). O ne! Meldžiu pasilikti. (Paskui pati
vatiškieji socijalistų laikraš
viena.) Keistai!.. Pastaruoju laiku jis toksai visuomet
čiai (“Keleivis,” “Naujienos’
užsimąstęs, svajojantis vis kiek aš patėmijau, dau
ir “Laisvė”) su savo skaityto
giau ir daugiau atkreipia atydos į mane.. . O gal jisai
jais, tai neregulerė armija. Da
mane pamylėjo?.. Bet niekuomet man apie tai dar
bar, matyt, nereguleriškoji ar
neužsiminė. (Užismąsto.) Aš pati jaučiu kokią tai gi
mija stengiasi pagriebti vado
lią simpatiją prie jo... O gal ir aš jį myliu?.. (Pau
vavimo vadžias. Tai vis mat
ža.) Dar nei vieno vyro nepažinojau tokio kaip Jonas.
pas lietuvius kitaip, negu pas
Jisai nors jau ir nebejaunas, bet toksai simpatiškas,
kitus.
toksai geras, toksai rimtas ir inteligentiškas. Apart
to, toksai karštas patrijotas, darbštus tėvynainis...
Taip! Jisai aukso žmogus, žmogus kokį retai galima
Tai V. Stasevičia parodė,
sutikti,
ypač-gi mūsų lietuviškoje Amerkos inteligen
kad Grand Rapids, Mich. lietu
tijoje.
(Užsimąsto. Paskui pabunda.) Bet ką aš čia
viai už “Darbininko” teisybę
taip užsisvajojau... (Linksmesnė, skambina.).
deda net $50, o už “Keleivio”
SCENA IV.
teisybę neduoda nei cento.

J. Baltis.

Worcester, Mass. Gegužio 4 d. 1917 metų.

kad aš ją myliu ir noriu apsivesti... Bet! Baimė ma
ne apima... O kas bus jeigu ji man atsakys?! Bet
drąsiau! (Eina. Pusiaukelyje sustoja. Rožė pradeda
skambinti o Jonas prieina artyn.).
ROŽE. O! Tamsta čionai? Aš visai nepatėmijau kuomet tam
sta sugrįžai. Mat įsigilinau muzikon. (Juokiasi.)
JONAS. Tai-gi! muzikos akordai ir širdis mane vėlei sugrąži
no. Atėjau pasiklausyti...
ROŽE. Labai puiku iš tamstos pusės. Palauk aš paskambin
siu daugiau.
>
JONAS. Ačiū!.. (Į publiką.) Kaip čia dabar pradėti?.. (La
bai susijudinęs.) Žinai?! Tamsta!.. Aš noriu kaž-ką
pasakyti e... e... e...
ROŽE. Ar taip?.. (Nusistebėjus) Labai prašau?..
JONAS, (paima Rožei už rankos ir bučiuodamas puola ant ke-

se- - - - . .
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultū
riškas įstaigas ir tt.

Įstojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mokes
tis lengva. Norėdami gauti platesnes informacijas
kreipkitės j vietines kuopas, kurių randasi kone
visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigyve
nę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo adre
su : —

z

P. MULEVIČIUS,
456 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
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“Garsas”
“Garsas” išeis kas ketvergas didelių 8 puslapių
7 kolumnų formate.
“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių Amerikos lietuvių katalikų laikraščių.
“Garsui” sandarbininkauti pasižadėję gabiausie
ji Amerikos lietuvių rašytojai, publicistai, visuome
ninkai.
“Garso” prenumerata metams $2.00, pusmečiui
$1.00.
Korespondencijoms ir prenumeratai siųsti antra
šas:

“GARSAS,”

456 GRAND .STREET,

BROOKLYN, N. Y

i
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4

DARBININKAS
1

Vietines žinios

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes
tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems
žmonėms važiuoti.
Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.
Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
suk vkite “Darbininko” automobilių.
NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti
gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia
vėjo greitumu.
Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:

So. Boston, Mass.

242 W. Broadway,

Kas girdėti lietuvių kolonijose
MONTELLO, MASS.
Račkaus prakalbos.

mylėjo lietuviškas dainas ir
buvo dainininku net dviejuose
Vyčių choruose.
L. Vyčių
IV kp. nupirko gražų vainiką.
15 d. liepos nedėlios rytmetyj atvažiavo daug narių vy
čių ir lydėjo į Nekalto Pras.
Šv. Marijos P. parapijos baž
nyčią, kur /buvo pamaldos.
Klebonas kun. A. Briška pa
sakė gražų pamokslą primin
damas a. a. Kazimiero Nakučio
graži] ir pavyzdingą gyveni
mą.
Laidotuvėse dalyvavo daug
artimų giminių, pažįstamų ir
L. Vvčiu IVkuopa.

- 1 1 1 J —T"

Vienatinė Lietuviška V
I

“Darbininko” ofise įvesta
pačtos skyrius. Dabar pas mus:
galima pirktis m o n e y o r- jĮ'
derių, siųsti pakietus
ir tt. Viskas atliekama, kaip
ir pačtoj.
Galima gauti. “Darbininko’
ofise galima pasipirkti “Lie
tuvių Balso” ir “Išeivių Drau
go.” Yra indomių dalykų.

Krautuvė |
Kuri užlaiko
visokio
ta- *3*
.
-i
_____ ;____

_______

voro, reikalingo maine- X
X
nieriams.
T
i
t V. LUKOSEVICIa, t

X
T Minersville.
v
I

1

Extra Susirinkimas. Lietu
vių Jaun. Ratelio šaukiamas
ant panedėlio 7:30 vakare 23
liepos, susirinkimas dėl Rate
lio pikniko, kuris bus 28 dieną
liepos, Montelloje. Todėl visi
nariai ir pašalinės ypatos, ku
rie norite dalyvauti piknike,
malonėkit atsilankyti, nes bus
svarstoma kaip patogiau vaKa«. Gaidys, sekr.
žiuoti.

•

-

Pa.

X
t
❖
■a

SOUTH BOSTON, MASS.

Paieškau Onos Skurdaitės
Kauno gub., Telšių pav. Pir
Jeigu nori surasti savo gi miaus gyveno Chicagoje pas
mines ar pažįstamus prisiųsk savo švogerį Buiką, bet dabar
nežinau kur. Ji pati, ar kas
paieškojimą į “Darbininką.
kitas praneškite šiuo adresu:

Paieškojimai

Didžiausia Rakandu
Vertė!

So. Boston, Mass.

Už vieną sykį 50c.
•>
du
” 75c.
tris
’ ’ $1.00

Niekur kainos negali būti
sulygintos Bostone su
mūsų kainomis.

Jieva Stripaitė,
78 Market St., Brighton, Mass.

Už paieškojimus pinigus
Paieškau savo brolio Jono
siųskite iš kalno.
Kriščiūno, paeina iš Suvalkų
“DARBININKAS,”
gub., Naumiesčio pav. Sudar
242 W. Broadway,
gu parap., kaimo Banaičių.

75c. Linolėja (linoleum)
35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži
mėliai (Carriages)

|

$16.50

Ar jis pats, ar k*ts kitas $ 6.50 Geležinės lovos............ 4.75
TEISINGIAUSIA IR GE- |
Paieškau Marijonos Serafi- malonėtų pranešti apie jį. Ma 20.00 Bresinės lovos ............. 13.85
RIAUSIA LIETUVIŠKA
|
niutėŠ, paeina iš Jeleniavos pa čiau “Darbininke” kati Jisai 15.00 Šaldytuvai (RefrigerAPTIEKA..
į rapijos, Suvalkų gub., apie 3 yra Betleyville, Pa.
ators) .................................. 10.56
metus gyvena Amerikoj. Atsi Juozas Kriščiūnas,
5.00 Minkštais viriais ir aSutaisau receptus su di
P. O. Box 236
liepti: Vincas Zavackas, 1 Nepačia šieninkai (mat-

džiausia atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Amerikos daktarų. 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.

per Sąuare,
land.

Holytown, Scot-

Windsor, Conn.

Paieškau Amerikoje

brolio

REIKALINGAS tuojau tik Prano "Endriukaičio ir seserų
rai gerai mokąs vesti didelį Teklės ir Palionės Endriukai-

resses) ................................... 3.75
13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85
24.00 Aks. karpetos 9X12...17.50
14.00 Vilnonės ar valakninės............. ......................... 10.95
7.50 Sulenkiami vežimėliai
vaikams ............................5.96
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės
šėpos..................................... 26.75

bažnytinį chorą į šv. Juozapo
Roko parapijos svetaičiukių.
Esu kilęs iš Suvalkų
lietuvių parapiją Mahanoy Ci
10 Liepos įvyko p. Al.
gub., Naumiesčio pav. Kidu
ty, Pa. Algos 60 dol. ir įeigos.
Račkaus, sociologijos studen
lių vai. Sudargu miestelio.
Zakristijonauti nereikia. Krei
Mokinys Vladas Kateiva,
to, prakalbos, surengtos vie
Adr.:
K. ŠIDLAUSKAS
pties:
Kauno gub., Šiaulių apskr.,
Mes parodysime daugiausia ir
tinės LDS. kuopos. Pirminin
Russia, gorod. Tver, m. f.
Kun.
Pr.
Augustaitis,
Viekšnių par. Ieškau giminių
Aptiekorius ir Savininkas
kavo p. M. Abračinskas. Pla
z. N. Ž. G. 2 ulica, dom Smir pilnai pripildytus namus įvairiom
614
W.
Mahanoy
Avė.,
ir
pažįstamų
gyvenančių
Ame

rūšies rakandais So. Bostone.
Tel
So.
Boston
21014
ir
21013.
katuose buvo pagarsinta, kad
novą, Juozas Esdriukaitis.
Pa.
Mahanoy
City,
rikoj
’
.
Adrsesas
:
226
Broadway,
kampas
C
St,
įvyks debatai, bet kadangi so
Turime šimtais visokių rakandų;
Russia, g. Ekaterinoslav,
cijalistai iš anksto nepranešė,
nupiginta
kaina, kuriuos mes
Vargonininkas atsakantis Paieškau savo draugo Juoza
kad stos į debatus, tai debatų
ANTANAS ČEREŠKA
ir turintis gerą balsą paieš po Ciupkaičio, 6 metai kaip I kiekvienam išrodysime ir taip-gi
nebuvo, tik prakalbos. P-nas
jų kainas.
Račkus kalbėjo pusantros va
Vienatinis lietuvis išdirbėjas akmeninių kau tuojaus vietos. Meldžiu gyvena Amerikoje. 1912 m.
atsišaukti:
MES GVARANTUOJAME UR
landos, ir daugiau kaip pusę
gyveno East St. Louis, III. pas
paminklų dėl visų kapinių.
Organist of Mary s Anna
PARDUOTĄ RAKIEKVIENĄ
valandos atsakinėjo į užduo
kui
išvažiavo
Į
Karmas
City,
Šiuomi t uriu už garbę pranešti ger
Church,
J.
P.
V-as.
KANDĄ.
damus klausimus. Reikia pri
Kansas. Kilęs iš Suvalkų gub.,
biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš
Box 292
pažinti, kad vietos socijalistai
gmino
Aleksoto, Paežerių pa
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant
Marianna, Pa.
PHILADELPHIA, PA.
niekados neišgirdo tiek kar
rapijos
Girininkų kaimo. Tu-į
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv.
čios teisybės žodžių, kaip da
riu daug svarbių reikalų. Mel
Valstijose be jokių extra primokėjimų. Kreip
15 <1. liepos Vyčių III kp.
bar. Jie taip nustebo, kad surengė išvažiavimą į Burlioldžiu jo paties ar jo draugų I
VERONIKA
MILINAITE
Kau

kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
pradžioje užmiršo ir trukšmą me Parką.
no gub., Skapiškiu miestelio ieško pranešti sekančiu antrašu:
sakymą.
kelti. Prie galo jau pradėjo
Petras Levendrauckas,
sesers Uršulės Drutaikienės, gimi
A. ČEREŠKA
SOUTH BOSTON.
Išvažiavimas buvo malonus,
tarp savęs juoktis, kalbėtis ir jaunimas ant tyro oro pažaidė, 75 BR0ADWAY,
Forest
City,
Pa.
nių
ir
pažįstamų.
SO. BOSTON,’ MASS. I
PINIGAIS ARBA ANT
betvarkę daryti, bet kalbėto pasilinksmino ir smagiai laiką
IŠMOKĖJIMO.
Petrograd,
Liteini
pr.
No.
15.
LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
jas juos suvaldė. Nei rimti] praleido.
REIKALINGA mergina prie
klausimų socijalistai nemokėjo
Po pietų atvažiavo didžiai
JUOZAPAS TAMULEVIČIUS narni] darbo. Užmokestis gera.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
užduoti. Naudojo sudėvėtus gerb. kun. I. Zimblis Vyčių III
Darbas lengvas. Jeigu neatsi
priekaištus: Macoclią, Šmitą ir kp. dvas. vadovas, taip-gi kleViln. g., Trakų aps., Marcinko rastų toki, tai gali atsišaukti
inkviziciją. Bet kuomet p. rikas I. Valančiūnas, S. S. Nornių par., Zarvinų kaimo ieško bro apie 16 ar 17 metų mergaitė.
Račkus priparodė, kad Maco- butas ir G. Kimutis ir kp. rašt.
lių Domininko ir Miko gyvenan Atsišaukite:
PIRMO' KLESOS
chas ir Šmitas savo darbais ir Pr. Hodelis.
čių Amerikoje.
M. Singer,
gyveniniu vykino soeijalizmo
Diejstvujuščaja armija, pol.
Išvažiavime dalyvavo apie
108 Glenivay St.
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios počt. kontora No. 4, 26 park art.
principus ir kad logiškai elg 50 asmenų. Visi užsiganėdinę,
1*
Dorchester, Mass.
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
damiesi socijalistai turėtų juos pasilinksminę grįžo namo. Bu <1
• Dantis ištraukiami ir pripil
divisii, vzvod, Iosifu Tamulevičių.
i!
gams
siuvu
SIUTONUS
ir
esu
gerai
įsipraktikavęs
tame
dar

domi visai be skausmo, su
girti, kaipo laisvamanybės di- vo girdėt besitariant daugiau
•< t
i!
be,
kaip
Lietuvoje,
taip
ir
čia
Amerikoje.
Darbą
atlieku
geriausiais prietaisais, su
dbyrius, — tuomet Montello panašių išvažiavimų parengti.
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri
naujų išra imu.
JUOZAS
ŽYLIUS
iš
Kybartų,
cicilikėliai negalėjo nei žodžio
Jaunas Vytis.
statau
tiesiog
į
namus.
Visą
darbą
gvarantuojame.
Suvalkų gub., ieškau seserų, gy
ištarti, tik graudžiai dejavo ir
Ei Raulai, palauk aš tau pa ; i
A
K.
MAZALAS,
venančių Amerikoje, Marijonos sakysiu apie savo nelaimes! Ką
griežė dantimis. Negalėdami
CLEVELAND, OHIO.
Rastauskienės ir Ievos Žemaitie kokio? O gi išvažiavau su Ona
94 JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN.
savo principų apginti tušSusirinkit
visi.
Tel. Chart er 4235-4.
čioms galvoms, vietos socijanės ir VINCAS BYLEVČIUS iš grybaut ir nespėjau nei vienos
469 Broadway,So. Boston,Mus.
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
Vištyčių,
Suv. gub., ieško švo- lepšės surast, kaip užeis lietus, j• *
listai sumanė panaudoti tuPRIE DORCHESTER ST.
Liepos 29 d. bus LDS.
I
tų, malė vos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
!į
ščius butelius. Mat, svetai- kuopos susirinkimas. Visų
gerų ir seserų gyvenančių Ameri kad net visos siūlės išsileido.
■'
Vaiandoe
NedėhcanM
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
nėję buvo pora dėžių tuščių rių meldžiu susirinkti. Labai
koje Philadelphijoj. Adresas:
nuo 9 vai. ryta
nuo 10 vak ryta
Tai
Mikai
apsisaugok
ir
va

- iki 8 vai. vakare.
iki 4 vai. vakare.
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
bonkų nuo
išgerto
toniko.
Gor. Luga, Petrograd gub.,
daug svarbių reikah] turime
žiuodamas
į
laukus
pasiimk
reintinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktoTriukšmadariai tylomis pra
Litovski Komitet.
apsvarstyti. Svarbiausias tai
kotą.
Jeigu neturi, tai nieko
rių.
dėjo dalyti viens kitam tuščias
bučernės įsteigimas. Ateinan
nelaukdamas nusipirk arba užsi
bonkas, kad jomis pavaišinus
PETRAS ČIGAS Kauno gub., sakyk, tada drąsiai galėsi va
Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pričiame susirinkime turime pa
Tel So Bo«ton2'70
kalbėtoją. Bet bonkos nety
Panev.
aps., Biržų valse., Seme- žiuoti gribauti.
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
baigti svarstyti apie tai ir im
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
čia suskambėjo ir kalbėtojas įniškių kaimo ieškau brolių gyve
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:
Galima susikalbėti ir lietuvisekai.
ties darbo. Toliau reikės nu
Geriausius ir puikiausius reinspėjo socijalistų plianą, pata
nančių
Amerikoje
taip-pat
gimi

Ofiso
valandos:
tarti apie paaukuotus kuopai
kotus vyrams ir moterims daro
Ryt lis iki 9 vai.
rė jiems ginti socijalizmą sme
nių
ir
pažįstamų.
daiktus.
STASYS PUTA
Po piety 1 iki 3
genimis, o ne tuščiais bute
Petrograd, Saperni per. No. 9.
Prie mūsų kuopos prisirašė
vakarais 6 iki 9
So. Boston Raincoat Co.
liais. Triukšmadariai flusimalkvr. 9.
265 Broadway,
-:- So. Boston, Mass.
du pasižymėjusiu veikėju —
536 Broadway, So. Boston.
344-278 Broadway,
šino, ir butelių nesvaidė.
Jonas ir Adolfas KanavarsTel. S. B. 1165-m.
So. Boston.
Sankrovos:
Kalbėtojas priparodė, kad įANELIJA ir LIAVUSE NO
kiai. Jie labai pasižymėję te
471 E. Fourth St., -:So. Boston, Mass.
vykus socijalizmui, būtų di atrališkuose darbuose. Jie yREIKAITĖS, Kauno gub., Šiau
TEL BACK BAY 4200
džiausia belaisvė:
tikėjimo,
Uždėta 1871
941
—
943
Washington,
St.,
Boston,
Mass.'
lių aps., Šiaduvos par., Kaulara veikę Chicagoje ir jos apiespaudos ir žodžio. Kad įvykus
liškių kaimo, ieškau brolio Jono
Pearl St.,
Boston, Mass.
linkėse. Tai-gi tai bus svar
soeijalizmo laisvai meilei ir
ir Antano PETRAVIČIŲ gyve
bių apkalbėjimų apie teatrą.
366 Washington St., -:- Dorchester, Mass.
0fi«o.dyoo«
Gido T'.»oki*»
panaikinus moterystę,
mo
nančių Amerikoj, taip-pat gimi
1-3 P. M 7-9 P.M.
Pri«kiTi» Akittfe*.
Tai-gi LDS. kuopa pas mus
686
teris
virstų
prostitutėmis.
nių
ir
pažįstamų.
Adr.
:
žada daug veikti. Visų narių
Telephone: 350 So. Boston.
419 Boylston St, Boston, Mass.
Iš istorijos parodė,
kad kuo
Petrograd, Moika 60, Gostinniprašau raginti savo draugus
975-W
469 Broadway, So Boston
met socijalistai turėjo val
ca Possia Elionore Noreiko.
rašytis prie kuopos.
Pirkdami pas mus nejudi
džią. k. a. Prancūzų revo
A. S. Kulbickaš, rast.
namą
turtą turėsite prielankų
liucijoj i r Komunoj, viešpa
NlIMMNOiaNNNNINNNMI
Paieškau savo pusbrolių: Sta ir teisingą patarnavimą.
tavo kuodidžiausias chaosas,
GRAND RAPIDS, MICH
nislovo
ir Pranciško Dembiskių
betvarkė ir skerdynė. “Fak
Prirengiam pilnai $150.00
gyveno Waukegan, III. Jono Dem- AR NORI GAUTI GERĄ
tų! faktų!” šaukė cicilikėliai.
šermenys.
x '<
laidotuves
už
Į
J3 -r. / ]
f .
'.r .a
f.** r*
<
binskio ir Povilo Vasilio keturi
Ir p. Račkus vaišino juos fak
DARBĄ.
15 d. liepos nuskendo hežu- Į
metai atgal gyveno Rockford, III.
tais. Atsivežęs knygas, skai
Turiu svarbų reikalą užtaigi jei
tė visą litaniją socijalistų žiau vaudamas Leonas Brazauskas.
Namai parsiduoda, kambari ai parendavojami.
kas žino kur dabar jie gyvena,
rumų: nukankinimą karalienės Aš nabašninko ypatiškai ne
GAISRI,
The Benu Pitman School of
meldžiu man pranešti jų adresą
Marijos Antaninos, persekioji pažinau taigi nieko apie jį ne
SVEIKATOS,
Shorthand.
Tik apie laidotuves.
arba patįs atsišaukite. Mano ad
mą bažnyčios, žudymą kunigų, rašau.
SUŽEIDIMO,
Katherine
Evans
Walsh valdytoja
resas:
Montello cieilikai gardžiai juo Utarninko ryte, 17 liepos, pra
APVILKTUS
71 -.ii
Duoda dienines ir vakarines
Stanislovas Linkevičia,
kėsi, turbūt pilnai pagirdami eidamas pro namus kur gylėjo
STIKLUS,
lekcijas Shorthand, Typewriting
lavonas,
rėkia,
girdžiu,
koks
Užtikrinan- rn 50
T*r*
247 Pearl St.,
Reading, Pa.
senovės socijalistų žiaurumus.

J

James Ellis Co

Kampas B ir B’way»,

I

DANTISTAS

Ši

i

Kaip su Rautu atsitiko!

DR. W. T. REILLY

Skaityk Čia

J.J. McGowan Co.

DR. F. MATULAITIS

HENRY J. BOWEN

RealEstate Insurance

ELLIS McCLEARY C0

I

Edward L. Hopkins

362 Broadway So. Boston, Mass.

Mokykis amato

INSURANCE

tai “mokslavyris” ant gonkų
barjero pasišokėdamas, ranko
mis ~ nuolatos muosuodamas.
Sustojau, klausau.
“A, tai
pamokslą sako” — manau sdu.
“Mes katalikai... Kristau at
leisk jam”. — rėkia “pryčeris.”
Tas tiesa.
Mes lietuviai
Vaikinas.
esame katalikai, sekame Kris
taus mokslą, kurį mums gar
CHICAGO, ILL.
sina Jo įsteigta Bažnyčia Šv.
11 d. liepos mirė Kazimie- Bet tie, anot “kalbėtojo” žo
kras Nakutis. kilęs iš Kauno džių, katalikai, sūnus Moti
Vilkmergės pav., Jūr nos Bažnyčios šventos Katali
ių sodžiaus, Salų par.
kiškos, palaidojo- lavoną be
?lionis buvo didelis jau- jokių katalikiškų apeigų ant
mylėtojas ir prigulėjo į atskalūnų - lietuvių kapinių.
. Vyčių IV kp.
Taipgi
“Pamokslą” girdėjęs.
Čia pasirodė, kaip žemai nu
puolė mūsų socijalistėliai.
Žmonių prakalbose buvo apie 500. Netilpo svetainėje.
Daug už langų stovėjo ir go
džiai klausėsi kalbėtojo.
Širdingai ačiū p. Račkui už
drąsų teisybės skelbimą!

(Plato glass)

/

V

Reading, Pa.

ir Stenotypy. Mokina po vieną.
Darbas užtikrintas.
Telephone eonneetion.

ti gvaranti-Oji
mokeea arba
vi- J. Jakmauh
** nira- ;
Dr. Paul
sait Jakimavičius)
nemokėkite.
Priėmimo
valandoe:
TeL Back Bay 6722
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 aakara

Pranešu visiems, kad aš Vin
51 M. Si., SO. BOSTON, MASS.
centas Liutkevičius Suvalkų
809 BR0ADVAY Cor. G ST. SO. UOSTOM
I 1666
Washington
St Borto*.
gub., Kalvarijos pav., ir valsč.,
Te! 802 S. B.
Naujenėlės kaimo gyvenu mie

Centrai Spa-

ste Ūtos Didžioji Uspinskaja
gatvė, No. 64-4 Vincetas P. Broadway, So. Boston, Mass.
Liutkevičius.
Kampas Dorchester Street
Paieškau savo draugės Ka
Geriausia vieta, kur gali
tarinos Gailaitės, paeina iš ma gauti įvairių rūšių SAL
Kauno gub.. Telšių pav-, Bla DAINIŲ, SALTAKOSES (ice
kių par. Girdėjau, kad ji gy -cream), SODA ir CIGARŲ.
vena New York’e. Ji pati ar
Taipgi įvairių
kas kitas praneškite šiuo adre
FRUKTŲ-VAISIŲ.
su:

Jieva Stripinaitė,
78 Market St., Brighton, Mass.
-

Prielankus patarnavimas.
TeL So. Boston 21032
hhhi

Be 11 Pbone.

Dr. Ignotas Stankų
1210 S.taadSt..ftilrieiifa,
Phytician and Surgeon
tojas ir chirurgai pabaigei Indi
Univartitet*) Gydo viiokiai lipa vy
ru, moterių ir vaiku. Daro npenci|M

I

