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Vokietijos laikraščiai skel
bia, jog mūšiuose Palestinoj 
turkų nelaisvėn pateko Angli
jos ministerio A. Benar Law 
sūnus. Jis buvo leitenantu.

i

Amerikos garlaivis Mongo- 
lia, plaukęs i Londonu, nus
kandino Anglijos pakrantėj 
vokiečių submarinų Tas sub- 
marinas buvo patėmvtas už 1.-

■’ 000 jardų.

Kietųjų anglių kasyklų kom
panijos sutiko pakelti darbi
ninkams algas .ant 20 nuoš. 
Tas išeis ant gero 175.000 mai- 
nierių.

Kompanijos už tai ketina 
pakelti kainas ant tono ahglių 
PO

SUDEGĖ GRUDAI.
Erie, Pa. — Sudegė didelis 

gTŪdų sandėlis. Nuėjo nie
kais 200.000 bušelių kviečių.

Visas sccijalizmo mokslas 
yra suglaustas ant 16 puslapių 
knygelės “PAŽINKIME SO- 
CIJALIZMĄ.”
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Nesutikimai Vokietijoj.
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Kaip protas, taip ir patyri*

mas neleidžią tilretiy|

dora bujotų ten, 
. i

principai atmez-
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PRIEŠ LIETUVOS PRI
JUNGIMĄ.

Šveicarijos laikraštis La 
Tribūne de Geneve paskelbė 
šitokių žinių.
“Lietuvos Tautinės augščian- 

siosios Tarybos delegacija, tu
rėdama omenyje: 1 Vokiečių 
spaudos propagandų už pri
jungimų svetimų žemių prie 
Vokietijos. 2. Užreiškimų kai- 
kurių Reichstago deputatų a- 
pie Lietuvos prijungimų. 3. 
Ruošimąsi Vokietijos militari- 
nės valdžios prie prijungimo 
Lietuvos,

Apreiškia, kad visa lietuvių 
tauta yra pasiryžus priešintis 
visokiais būdais Lietuvos pri
jungimui prie Vokietijos ir 
protestuoja visa energija prieš 
visas vokiečių užimtoje Lietu
voje daromas pastangas pri- 
rengimui opinijos prie šito pri
jungimo. ’ ’

YČAS — RUSIJOS 
TERIS.

Pereitą savaitę gauta kab- 
legrama iš Rusijos, kurioje 
pranešama, kari Marti-naa Yčas 
lietuvių atstovas Dūmoje da
bar yra vice-ministeriu apšvie
tos.

Tai yra didelis žingsnis. Tai, 
pirmas iš lietuvių, kuris užėmė 
taip augštą vietą.

(“Vienybė Lietuvninkų”)

Šveicarijos laisvamanių lai
kraštis “La Libre Pensėe” in
dėje ilgų straipsnį apie Lietu
vą sąryšyje su recenzija kny
gos “La Lituanie et la Gue- 
rre.” Apie tų knyga paminė
jo “Gazette du Valis” ir Jour- 
nal de Geneve.

Rusijoj vis dar 
tvarkos nėra.

NETVARKA RUSIJOJ 
DIDINASI.

Rusijos karės ministeris 
Gučkov išleido atsišaukimų, 
kuriame prašo kareivių nebėg
ti iš karės lauko. Mat vokie
čių šnipai paleido žinių, jog 
dabar dalinama žemės ir jog 
gaus tik tie, kurie bus namie. 
O kadangi dabar disciplina ar
mijoj visai sumažėjo, tai ka
reiviai daro, kaip nori. O iš
girdę apie žemių dalinimų, tai 
nesulaikomai bėga namo, ne
klauso oficierių aiškinimų. 
Kareiviai sako girdi sugrįšę, 
kaip tik jiems žemės bus pas
kirta. . . I z

Tų pabėgėlių matyt yra daug, 
nes savo atsišaukime sako:

“Visa Rusija stebisi žinio
mis iš fronto.” Ir sako, jog 
kriminališkos paskalos apie že
mių dalinimą yra neteisingos. 
Žemės klausimas būsiąs išriš
tas tik Įsteigiamojo Seimo.

Tr šiaip ūkininkai daro sau 
Įstatymus, nelaukia padavadi- 
jimų iš viršaus, nelaukia, ką 
nutars Įsteigiamasis seimas. 
Kaip va Tambovo, Saratovo, 
Besarabijos gubernijose ūki
ninkai dvarininkams liepia at
sižadėti žemių ir pavesti jiems. 
Besarabijos gubernijoj daug 
dvarų ūkininkai apiplėšė,

Rusijos valdžiai reikia pef- 
galėti begalines kliūtis. Rei
kia saugotis caro šalininkų, 
vokiečių šnipų, raudonųjų re- 
voliucijonierių ir dar vesti ka
rę. Tai vis baisios kliūtys per
organizavime valstybėse.

R00SEVELT0 ARMIJA,
New Yorke yra ofisas ren

kantis kandidatus į Roosevelto 
divizijų. Tai liuosnorių užsi
rašė 123.000. Tarpe tų yra 
10.000 negrų.

H
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Submarinai smaugia 
Angliją. ■

NORĖJO UŽPULTI 
AMBASADĄ.

Petrograde netvarka didėja. 
Daug žmonių bėga iš miesto, 
keliauja tolyn, nes eina viso
kių paskalų apie vokiečių už
puolimų ant Petrogrado. Di
džiausių netvarkų daro raudo
nieji socijalistai.

Vienas socijalistas Lenin 
tik kų atvykęs iš Šveicarijos, 
pabuvojęs svečiuose Vokieti
joj, pradėjo kvailiausias pra
kalbas laikyti gatvėse ir pai
kinti už save kvailesnes mi
nias. Vienoj savo prakalboj 
jis ėmė šaukti, jog Amerika 
socijalizmo priešininkė, jog čia 
socijalistai smaugiami. Tai 
kvaila govėda sujudo ir leidosi 
atakuoti Amerikos ambasado
rių. Bet ten buvo stipri sar
gyba. Ir pats ambasadorius 
buvo apsiginklavęs. Govėda 
išsiskirstė.

PATARIA APSVARSTYTI.
Harvordo ir Yale universite 

tų politiškosios ekonomijos 
profesoriai paskelbė, jog šio
je šalyje bravorai svaigalų iš- 
dirbimui suvartoja tiek mais
to, kuriuo išmistų 7.000.000 
žmonių per metus. Todėl, pro
fesoriai sako, dabar, kuomet 
viskas baisiai kįla, tai verta 
pagalvoti apie uždarymų bra
vorų. Minėti profesoriai- nu
rodo, jog bravorai suvartoja 
kviečių, komų, miežių ir tt. 
7.000 000.000 svarų per metus.

Anglijos gyventojų plaukai 
šiaušiasi ant galvos dėl bai
saus submarinų veikimo. Apie 
nuskandinimus dabar skelbia
ma tik kas savaitė. Bet kai 
paskelbia čielą eilę nuskandin
tų garlaivių, tai visi tik stebi
si ir visus baimė apima.

Per pastarąją savaitę, pasi
baigusią balandžio 25 d. Ang
lijos pakrantėse garlaivių nus
kandinta 55. O išplaukė ir į- 
plaukė į Anglijos uostus per tų 
savaitę 5.207. Reiškia, jog jei 
vokiečiai su tokiuo pat pasise
kimu skandy s garlaivius,
iki metų pabaigos neliks ant 
juriu nei vmno iš minėto gar
laiviu ^balčiaus.

Valdž/'ns atstovai pripažįs
ta baisu n?”o;ų. Laikraščiai 
bombarduoja valdžią klausi
mais ar išlaikys Anglija to
kias ’r t^rio^es. Ir valdžia da
bar imas’ už galvos. Bet dar 
ir tas reikia atminti, jog An
glijos valdžia skelbia tik apie 
nuskandinimus Anglijos pak
raščiuose, o nieko nesakoma 
apie nuskandinimus Frakcijos 
pakrantėj, Viduržeminėj ju
re j.

Keliauninkai atvykusieji 
Londonan pasakoja, jog Ang
lijos ir Airijos pakraščiuose 
pluduriuoja daugybės skeveld
rų ir dalių nuo nuskandintų 
garlaivių. Nei čvertis mylios 
nereikia plaukti, kad pamaty
ti skeveldrų. Tokiais būdais 
visuomenė pilniau sužino apie 
neišpasakytų submarinų veiki
mo pavojų ir baisumą. Su 
kiekvieno didžiųjų garlaivių 
nuskandinimu Anglijoj pake
liama kainos ant maisto. Į 
miestą Belfast kasdie atgabe
nama šimtai jūreivių nuo nu
skandintų garlaivių.

Dabar tai visa Anglijos vil
tis Suvienytų Valstijų pagel- 
boje. Anglija nespėja dasta- 
tvti garlaivių, kad atpildyti 
nuskandintuosius. Todėl tai 
Amerika čia tik gali pagelbėti 
statydama kuodaugiausia gar
laivių ir gabendama maistų. 
Jei ne tai Anglija turi šaukti: 
“gana.” Tuomet tai ir būtų 
vokiečių viršus šioje karėje.

Visvien, jei Vokietija patj 
dar galės keletą mėnesių laiky
tis. tai ji baimės dar tiek ir 
tiek gal įvaryti. Dar-gi gali- 
būti jos viršus galų gale. Tas 
pavojus dar nepraėjo. z

IŠLEIDO PINIGŲ KRŪVAS.
Anglijos valdžia paskelbė, 

jog iki balandžio pradžios šių 
1917 m. ji išlęido karei. $20.- 
000.000.000. Tai tokia pini
gų suma taip didelė, jog sun
ku ir įsivaizdinti. Tokis nu
meris jau galvon netelpa. Kaįp 
didelė ta suma pinigų paaiškės 
iš palyginimų.

Visų Suv. Valstijų bankų 
depozitai sudaro tik ketvirtą 
tos sumos dalį.

Jei tą sumą, Anglijos iš
leistą karei, padalinti tarp 
Suv. Valstijų gyventojų, tai 
kiekvienas vyras, moteris ir 
vaikas gautų po $200. 0 jei
tų sumų padalinti tarpe pa
saulio žmonijos, tai kiekvie
nam atsieitų po $12.

Jei žmogus pinuose Kalėdo- 
dose būtų depozitavęs $30.000 
ir jei tas bankas ir tas žmogus 
būtų vis gyvenęs ir jei jis būtų 
kas miela diena po tiek vis de
pozitavęs. tai per pereitas Ka
lėdas (1916) tas žmogus būtų 
turėjęs $20.00^.000.000, t. y. 
tiek kiek Angina Jigšiol išlei
do šiai karei.

Ton sumon dar neineina ka
rinės išlaidos Kanados, Pieti
nes Afrikos, Indijos, Austra
lijos.

Minėta krūva pinigų auksu 
svertu 40.000 tonų.

Vokietijos augštesniuose 
sluogsniuose apsireiškė nesuti
kimų. Prasidėjo judėjimas 
prieš kanclierių von Bethman- 
-Hobveg.

Jau ten buvo ėjus prieš jį 
propoganda prieš submarinų 
karę. Bet paskui, kaip sub
marinai pradėjo veikti, tai 
viskas aptilo. Dabar tai vėl 
atsinaujino.

Veik visi nesocijalistiškieji 
laikraščiai užpuola ant kanc- 
lieriaus už pakinkymų socija- 
listo Scheidemano į taikos pro
pagandą. Tie laikraščiai reika
lauja stipraus vyro, kurs iš
gelbėtų šalį nuo slidaus*kelio, 
ant kurio konclierius su savo 
Scheidemanu jų užstūmė.

Kaip žinoma socijalistų par
tija yra sprogus. Didesnioji vo
kiečių socijalistų dalis, Schei
demano vedama, remia val
džių, o mažesnioji pasistatė 
prieš kaizerio valdžių. Da
bar, kaip iš Kopenhageno pra
nešama, tai toje socijalistų di
džiumoje kilo nesutikimai, er
geliai. Vargu pavyks išlaiky
ti vienybėj. Mat atsirado to
kių, kurie verčia partijų būti 
radikališkesne, smarkiau vei-

ATSIDARĖ IR UŽSIDARĖ.
Vokietijos Reichstagas bu

vo atsidaręs balandžio 25 d. 
Sesija buvo trumpa ir Reichs
tagas tapo uždarytas iki gegu
žio 2 d.

Socijalistai buvo pareikala 
vę, kad Reichstagas svarsty
tų maisto reikalus. Kairių
jų socijalistų vadas Lebedour 
buvo taip įsišūkavęs, jog jam 
pertraukta buvo kalba.

PRITARIA STOJIMUI 
KARĖN.

Chinijos sostinėj Pekine su
važiavo iš įvairių provincijų 
gubernatoriai. 'Jie vienu bal
su nutarė stoti karėn prieš Vo
kietijų. Tečiaus prez. Li Yuan 
Hung dar svyruoja, 
kaip čia padarius.

TURKIJOJ NERAMU.
Prieš pat pertraukimų dip

lomatinių ryšių tarp Amerikos 
ir Turkijos daug amerikonų 
apleido Konstantinopolį. Jie 
išplaukė į talkininkų valsty
bes. Sako, jog apie 35.000 
žmonių jau badauja Turkijos 
sostinėj. Apie 100 žmonių jau 
mirę badu.

Gyventojai labai inirtę ant 
vokiečių ir nori, kad ryšiai su 
vokiečiais būtų pertraukti. 
Gali kilti demonstracijų, arba

net maištas. Tai vokiečių 
skraiduolis Goeben kiekvienų 
valandų pasirengęs bombar
duoti miestų, kaip tik jame 
apsireikš koks maištas.

NORI ĮSTEIGTI VOKIETI
JOJ RESPUBLIKĄ.

Europoje prasidėjo judėji
mas įvesti Vokietijoj respubli
koniškų valdžių. Iš vokiečių 
Šveicarijoj susidarė komitetas, 
kurs tuo reikalu užsiėmė ir ve
da propagandų. Įsteigė laik
raštį vardu Freie Zeitung. Jo 
redaktorium yra Dr. Mever, 
buvęs redaktorius Berlino lai
kraščio MorgenPost.

KAIP ELGIASI SU 
SPEKULENTAIS.

Bavarijoj AVeyermann bu- 
pagautas neteisingame par- 

Už tai tu-
vo
davinėjime selyklos.
rėjo užsimokėti $175.000 ir už
darytas kalėjiman ant 4 mėne
sių.

Per 1916 metus Chicagos 
skerdyklose buvo paskersta 9.- 
188.000 kiaulių, 2.730.000 ra
guočių, 519.000 veršių, 4.291.- 
000 avių. Išviso gyvulių ten 
papjauta per pereitus metus 
16.629.000, jų vertė $427.740.- 
000.

MOKINASI KARINIO 
MUŠTRO.

Bostono Kolegijos 800 stu
dentų mokinasi karinio mušt
ro. šią vasarą daugelis iš jų 
važiuos į Plattsburg, N. Y. la
vintis į oficierius.

LAKŪNAMS UŽSIĖMIMAS 
TAIKOS LAIKU.

Anglijos valdžia dabar svar
sto ar negalima bus karei pa
sibaigus sunaudoti lakūnus ir 
orlaivius kokioms tamystoms. 
Tas duotų, užsiėmimą lakū
nams, kurie dabar yra labai iš
silavinę.

Garsiausias šių laikų skulp
torius Rodin (francuzas) apsi
vedė, .būdamas 70 
žiaus.

metų am-

VEIKIMAI APSISTOJO.
Pastaromis dienomis vokie

čiai Francijoj darė baisias ata
kas kad atgauti netektas pozi
cijas. Didžiausios vokiečių 
jėgos buvo siunčiamos atakon. 
Bet anglai ir francūzai buvo 
jau susitvarkę naujose vietose 
ir vis atmušė vokiečių antpuo
lius. Labai daug vokiečių 
krito tose atakose. Bet jau 
ketverge tie kruvini mūšiai 
buvo apsistoję. Dabar tai a- 
bi pusi tvarkosi, rengiasi prie 
smarkesnio veikimo.

■ktT prieš kaizerį šovinistiš- 
kieji vokiečių laikraščiai pra
dėjo kirsti socijalistus už ne
tikusį ėjimų prie taikos.
®®®©®©®®®©®®®©®®®®®©©©©®©©©©®©©©©©©©©@@©©©®©©@©@©©ese

Pakėlė algas.

Socijalizmo prieteliai ir ne
prieteliai skaitykite ir platin
kite knygelę “Pažinkime Soci- 
jalizmą.”

Cincinnati. — Mirė Gustav 
Mostler. Buvo didis veikėjas 
tarpe unijų ir gabus rašytojas.

'X.

RINKS SKUDURUS.

Anglijos valdžia rengia sku
durų rekvizicija. Rekvizici
ja bus daroma kiekviename 
name. Vien Londone tikima
si surinkti 5.000.000 svarų sku
durų. Skudurus rinks vaikai 
skautai po priežiūra tam pas
kirti) moterų. Tos nuskirtos 
moterys šeimininkėms aiškys, 
jog dabar negalima pūdyti nei 
jokio skudurėlio, nei jokios 
skiautelės, o viską reikia su
naudoti.

TYRINĖS VALDŽIA.

Lynn, Mass. — Atvyko du 
atstovu iš Justicijos departa
mento iš AVashingtono. Tai 
jie pasakė, jog turbūt bus 
valdžios paskirta komisija iš
tyrimui santikių čeverykų dar
bininkų ir kompanijų, kurios 
uždarė dirbtuves ir išmetė 
darbo 12.000 darbininkų.

SCENOS KARALIENĖ BAI
GIA SAVO DIENAS.

New Yorke baigia savo die
nas garsi Francijos aktorė Sa- 
rah Bemhardt. Daktarai pa
sakė, jog nėra vilties jai pa
sveikti.

Ji yra žymiausia*šių laikų 
aktorė — scenos karalienė.

Jei nori tikrai ko nauio pa
siskaityti, tai skaityk tik ką 
išleista knygelę “Pažinkime 
Socijalizmą. ’ ’

ietuvos Vyčių 17 
kuopos

TEATRAS!
Bus Nedėlioję Balandžio-April 29, 1917.

ŠV. PETRO BAŽNYTINĖJE SALĖJE,
SO. BOSTON, MASS.

Prasidės 7:30 vai. vakare.

ĮŽANGA: 25c. ir 15c.
Bus perstatyta šie veikalėliai: 

“Pagunda.’ 
“Tėtė Pakljuvo.”

X

z

Senatorius McCamber iš No. 
Dakotos aprokavo, jog ameri
konai išleidižia svaigalams, ta
bokai, automobiliams ir ki
tiems pertekliaus dalvkams 
$13.000.000.000 kasmet. Tai 
veik du kartu daugiau, negu 
Suv. Valstijos užtraukė karei 
paskolos. ($7.000.000.000). ,

-II 7

Chftrles M. Schvab 1908 m 
Bethlebem, Pa, buvo paprastu 
darbininku.' 
Bethlehem St 
jau paėmė $1. 
vo dalies.

O 1916 m. <nuo
1 kompanijos 
,000 kaipo sa-

CHESTER, PA.
Prašome susirinkti.

Balandžio 29 d. 5 vai. vak. 
no No. 725 E? 7 gt bus LDS. 19 
kp. susirinkimas. Prašome vi
sų susirinkti ir užsimokėti iš 
anksto už 3 ar 4 mėnesius, nes 
p-»r vasarą nelaikysime susi
rinkimų. o visa laikų sunau
dosime pasivaikščiojimams ant 
tyro oro. miškeliuose, •.

Kviečiame ir mūsų mylimą 
dvasiška vadovą kun. Ig. Zim
bi i atvažiuoti.

Kp. rašt. J. Mikoliūnas.

»1)
2)
3) Dialogas “Kareivis ir Oficieris.”
4) “Drilius” merginų.
5) Dainuos gabiausi solistai: P lės A. Narinkevičiutė, St.

Motiejūniutė, p. D. Antanavičius, J. Varaitis ir kiti. Akom
panuos pi M. Karbauskas. z

Taip-gi dainuos bažnytinis choras po vadovyste p. M. 
Karbausko.

Visus prašome ateiti, tuomi paremsite L. Vyčių 17-tą kuo- 
I>Q-

KOMITETAS.

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

rašykite:
JAMES M. KEYES, Advokatas,

350 Broadway, ’ So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu vieną linija užimta šauk prie kitos.

•»
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DARBININKAS.
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Kas

KOLEGIJOS FONDAS.

M

c. 4■Sfej ■I■M

.$3.00

.$4.25

kas lipk tų didžių mokslinčių darbavimosi delei su
minimo tarptaūtinėsneutralės kalbos sėmiau iš Is-

nes

LIETUVIŲ VISUOME
NĖ IR ŠIMKUS.

Socijalizmą
Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri 

tinka ir katalikams ir socijalistams. Hrišiol dar niekas nebu
vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata
likams ir socijalistams.

Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.
- , '

Yearly....................................  $3.00
6 months..........................*........................................... $1.50
Foreign countries yearly...;...............................$4.25

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

•) Medžū 
taisymo bei į

ELLSWORTH, PA. tori jos Tarptaulinių kalbą

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —
- “•■

Kiną iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

- Metams tris kartus savaitėje.......................
Užrubežyje metams..............f............. .1

“DARBININKAS” 
(The Workėr)

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

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

~ Apsisaugokime, kn-1 "*
talikai, nuo to supuvimo ir 
neleiskime jam toliaus plėto- 
ties. Intempkime visas savo 
pajėgas ir gryna krikščioniška 
dora padarykime jam užtvan
ką. Lietuva katalikiška šalis 
ir ne vieta joje išsigimėliams ir 
doriškiems bankrotams.

Atsiminimas apie tarptauti- 
kalbos įsteigėją.

t

Autorius “viešo žpdžio” 
mūsų gerbiamiems veikėjams 
kunigams Pr. Augustaičiui, V. 
Bartuškai ir F. Kemešiui vėl 
rašo atsišaukimus į visuomenę 
ir mėgina tuose atsišaukimuo
se savo ypatą ir “ centralinio ” 
komiteto liberalus iškelti į di
delius, prakilnius ir labai sa-1 
vo tautai pasišventusius veikė
jus, kurie esą net augštu sie
kiu Amerikos lietuvių visuo
menės.

Dovanos p. Šimkus ir jo ats
tovaujama “prakilnioji” libe
ralų įstaiga, kad mes lietuviš
kų Rasputinų fabrikuotoją in- 
tarsime besąžiningume ir veid
mainiavime. Mes girdėjome 
iš paties p. Šimkaus, kad jis 
atsisakė atstovauti Lietuvių 
Draugiją ir atsisakymą viešai 
buvo paskelbęs lietuviij spau
doje. Dabar-gi laikraštyje, 
“Saulė” ska.itome p. St. Šim
kaus naujame pranešime, kad 
jis vėl esąs Lietuvių Draugijos 
atstovas ir rinks aukas*liberahi 
“centraliniam” komitetui.

Kas p. Šimkų ingaliojo bū
ti Lietuvių Draugijos atstovu 
ir surinktus tos draugijos var
du pinigus atiduoti liberalams, 
negalime suprasti. Apie tai 
viešai p. St. Šimkus nesako. 
Gal būti, kad tai'yra bizniška 
paslaptis tarp liberalų “cent
ralinio” komiteto ir p. St. 
Šimkaus; apie tai lietuvių vi
suomenė negali žinoti. Keis
ta, bet mūsų liberalams tokie 
keistumai labai paprasti. Jų 
partija, mat, tokia galinga, 
kad savo atstovams gali inga- 
liojimus rašyti visai jai sveti
mų draugijų vardais.

Nieko neturėtume prieš p. 
St. Šimkaus naują misiją ir li
beralų apaštalui palinkėtume 
pasisekimo, jei jis savo darbą 
varytų nesislėpdamas už nuga
rų tų, nuo kurių jau kelis syk 
buvo atsisakęs. Suprantame, 
kad lietuvių liberalams norisi 
pasižymėti, iškilti, bet tą jie 
gali savo partijos'vardu atlik
ti. Visuomenės klaidinimas 
įvairiais ingaliojimais, suriši
mais, skelbimais yra labai ne
rimtas darbas ir vargiai jis ga
lės būti pasekmingas.

P-nas St. Šimkus mėgina 
ant žmonių jausmų pagriežti 
fanatikais, žiaurumu kaiku- 
rių laikraščių, šmeižimu jo 
ypatos ir tt. Mūsų nuomone 
priemonė labai menka Vi
suomenei šiandieną nebeužten
ka pamatyti smuiką ir grieži
ką kad jį kotučiais pavaišin
tų, bet reikia grynos melodi
jos, kuri parodytų griežiko ir 
įstromento vertę. P-nas St. 
Šimkus naujoje rolėje labai ne
simpatiškai, veidmainingai at
rodo, todėl nei kiek nesistebė
sime jei mūsų visuomenė jo 
dabartiniam visai nemuzikališ- 
kam veikalui nepritars.

BIAURUS SOCUA- 
LISTŲ DĄRBAS.

Draugas” num. 95-tame 
paduoda žinių apie labai biau- 
rų ir šventvagišką socijalistų 
pasielgimą. Nesinorėtų net ti
kėti, kad lietuvių tarpe tokių 
baisių išgamų atsiranda, ku-

rie didesnės pusės žmonijos 
švenčiausius įsitikinimus taip 
išjuokia ir paniekiną bet fak
tai čia-pat ir su didelia šird
perša turime juos pažymėti ir 
sykiu pasakyti, kad lietuvių 
tarpe įsigali baisi liga, kuri 
tuojaus reikalauja atidaus gy
dymo. Jei jos nepašalinsime 
— mūsų tautai gręsia supuvi
mo ir išnykimo pavojus.

Ir tą baisią ligą mūsų vi- 
suomenėn ineša “Naujienų,” 
“Keleivio” ir kitų socijalistų 
laikraščių patvirkinti žmonės.

“Draugas” rašo:
Į mūs redakciją žmogus at

nešė dvi fotografiji žmonių 
labai keistai apsirengusių. 
Pasirodė, kad tai esą du žy
miausiu socialistu iš Cicero, 
III...

Paduodame tų dviejų foto
grafijų kopijas- su žinia ir lei
dimu jųdviejų savininko. 
Mūši] skaitytojai turi žinoti 
kokis yra viešas veikimas tų, 
kurie skaito “Naujienas” ir 
gyvena jų mintimis. Vietoje 
Dievo jie garbina dolerį; do
lerio ženklus jie padėjo ant 
rūbų, kuriais apsitaisė. Tie 
rūbai pamėgdžioja katalikiš
kus bažnytinius rubus. Bež
džionei įgimta yra pamėg
džioti žmogų.

Vargas mūsų nelaimingąjai 
tautai iš visų pusių. Negana, 
kad ją persekioja, ir ubagi- 
na svetimtaučiai, bet ir iš jos 
pačios sūnų tarpo atsiranda 
tokių nedorėlių! Išsižadėję ir 
paniekinę savo tikybą, tau
tystę, papročius ir viską, 
kuomi žmonės skiriasi nuo 
gyvulių veisles jie nepripa
žindami jokių gyvenime nor
mų platina baisiausi ištvirki
mą, nuodina lietuvių tautos 
gryną sielą ir savo niekšiš
kais darbais daro mums di
džiausią gėdą.

Štai, augščiai atspausti pa
veikslėliai parodo negudrius 
vei<jus tųjų lietuviškų išga
mų, kurie pasityčiodami iš 
mūsų brangaus tikėjimo apėi- 
gų pasigamino sau bažnyti
nius drabužius ir išbjaurioję 
juos nepritinkančiais ženk
lais nusiėmė fotografiją. Tie 
šventvagiai, kurie taip pie- 

; meniškai pasielgė yra arti
miausiais draugais Chicagi- 
nio socialistų šlamšto “Nau- 
jitnųj’ ’ Vienas buvo Cicero 
kurpius (šiaučius) Burda, o 

. kitas — yra “Naujienų” a- 
gentas Aceris. Pastarasis gi 
net užima gan žymią vietą 
“Naujienų” rašytojų tarpe. 
Acerio straipsniai labai daž
nai buvo spausdinami minėta
me šlamšte. (Dabar gi Ace<- 
ris valkiojamas po teismus ir 
kalėjimus, todėl netari laiko 
remti “Naujienų” redakcijos 
savais raštais).

Reikėtų kiekvienam tas be
gėdžių fotografijas pamatyti, 
kad suprasti pilnai socijalistų 
Veikimo pragaištingumą mūsų 
tautai. Tų dviejų socijalistų 
pasielgimas geriausias. mums 
paliudijimas, kad socijalizmas 
yra ištvirkimo ir palaidumo 
šaltiniu, kuris sveikus, do
rus žmones paverčia į puvč- 

Isius.

RUSIJOS SOCIJALISTAI
' REMIA WILSONĄ.

Anglų spauda paduoda ga
na indomių žinių apie Rusijos 
socijalistus, kurie šiuo didžiu 
perversmių visame pasaulyj 
laiku, užėmė žymesnę politi
koje vietą. Lietuvių spauda 
rašo, kad socijalistai Rusijoje 
baigia sutverti žemiškąjį rojų, 
kuriame netrukus visiems rei
kėsią socijalistiškai gyventi, 
mąstyti ir mylėti Lietuviai 
socijalistai net žada tuos ku
rie jų mokslo priparodymij 
neklausys nugalabinti ar ko
kiais kitais būdais išnaikinti.

Rusijos socijalistai, kurių 
atstovu Rusijos naujos val
džios sąstate yra A. F. Kerens
kį, teisių ministeris, nėra to
kie yaikiški ir nenuoseklūs ir 
gyvenimo bėgio prievarta ne
lenkia ant savo kurpalio.

“Boston Evening Trans- 
cript’ui” jo korespon.dentas iš 
Petrogrado praneša, kad A. F. 
Kerenskis pilnai paremia pre
zidento AVilsono dabartinę po
litiką ir Rusijos darbininkai ir 
kareiviai labai prijaučia Wil- 
sono pasiryžimui paliuosuoti 
pasaulį iš po militarizmo lete
nos.

Toliaus socijalistas Kerens
kis pasakė, kad New-Yorko 
socijalistų jam prisiųsta tele
grama, reikalaujanti atskiros 
taikos su Vokietija buvo do
vanotinu, bet visai nereikalin
gu žingsniu, nes Rusijos liau
dis entuzijastiškai nori tęsimo 
karės iki pabaigos.

Užklaustas reporterio, ar jis 
tiki į vokiečių revoliuciją, Ke
renskis trumpai atsakė: “Ne, 
aš ne esu marksistas ir nesu
tinku su tais, kurie skelbia, 
kad vokiečiai socijalistai yra 
linkę prie revoliucijos.”

Iš šių žinių matyti, kad Ru
sijos socijalistai nėra tokiais 
vėjavaikiais; kaip lietuviški 
ir politikoje daugiau už mū
siškius nuvokia.

Lietuviškas socijalistas mo
ka tik lermus kelti, gerai pa- 
sikolioti, parėkauti, bet iš jo 
veikėjas niekam netikęs. Ki
tataučių tarpe randasi rimtes
nių. ,

Aplamai imant, dabarti
niai nuotikiai viso pasaulio 
gyvehime nėra socijalistiško 
darbo, bet visai skirtingų nuo 
jo apystovų apsireiškimu.

Apie tai mūsų socijalistai 
žino, bet numanydami, kad 
kai kas iš tamsesnių lietuvių 
jiems patikės, pučiasi nenu
veiktu darbu.

Pagalios jei socijalizmas 
pasaulį gerojon pusėn pakrei
pė, tai kam-gi socijalistai ren
giasi prie naujų revoliucijų ir 
joms aukas renka. Gal iš to 
sau nori gerą biznį padaryti.

Kun. .T. Paškauskas iš Chi
cago, III. prisiuntė $2.20. P. 
K. Scesnulevičius surinko New- 
Britain, Conn. $23.00. Nuo
šimtis nuo Spalių iki Balan
džio $14.74.

Pirmiau buvo: 915.05.
Dabar yra viso labo: 1034.99.

Šeši šimtai dorelių įplaukė 
Kolegijos Fondan nuo pasku
tinio Federacijos Kongreso Bo
stone. Negalima tatai labai 
nusiminti ir rugoti, nes agita
cija buvo visai silpna ir visuo
menė mažai teužinteresuota ir 
laikai labai nepaprasti. Te- 
paliauna kriokę *Europoje ka- 
nuolės, tepaliauna vaitoję mų- 
sų viengenčiai Tėvynėje, o 
Kolegijos fondas pradės augti 
ne šimtais, bet tūkstančiais. 
Tečiaus kiek galėdami auginki
me it dabar Kolegijos Fondą. 
Ką padarysime šiandieną, ne
reikės rytoj. Aukas malonė
kite siųst? šiuo antrašu:

Rev. J. Misius,

(Pašvenčiu garbingai atminčiai a.ą D-ro Ludviko Za
menhof’o, tarptautinės kalbos Esperanto . autorius, mirusio 
15 d. balandžio šių 1917 metų Varšavoj.).

KAIP LIETUVIŲ KALBA PASKATINO UŽMEGSTI 
TARPTAUTINĘ KALBĄ

It trenksmas perkūnijos, taip manę lig pat dugno sielos 
sujudino žinia, pranešanti apie mirimą daktaro Liudviko Za
menhof’o, to didžio genijališko žmogaus, autoriaus’ tarptau
tinės kalbos, paprastai vadinamos Esperanto. Gi “Esperan
to” vadina ją todėl, kad D-ras Zamenhof’as pirmus savo vei
kalus pažymėjo slapyvardžiu D-ro Esperanto, tai yra, Vil
tį-turinčio. Bet jis tą kalbą užvardino “Lingvo Internačia,” 
tai yra, “Tarptautinė kalbą” su tikslu ne kad ji taptų vi- 
sasvietinė kalba — “Universališka kalbą” bet, kad greta tau
tiškų kalbų, tarnautų kaipo pagelbinė delei tarptautiškų su
sinėsimi] bei susikalbėjimo su žmonėmis kitaip kalbančiais. 
15r. Zamenhof’as sutaisydamas kalbą Esperanto inkunijo tą 
apie ką svajojo ir darbavosi tokie genijališki mokslinčiai kaip 
Descartes’as, Leibnic’as, Baeon’as, Pascal’as, kun. pra
lotas Šlejeris, kurio nors sutaisyta kalba “Volapuk” ir puolė, 
bet jis užsitarnavo nevystantį vainiką garbės, nes jis pir
mas iš visų mokslinčių pradėjo platinti ir skiepyti idėją tarp
tautinės kalbos tarp plačiųjų minių. Tarpe tos daugybės 
mokslinčių, kurių čia žinia negalima visų paminėti, nestoka 
ir lietuvių y patose kun. prof. Bučio, Dambrausko ir Jaunio.*) 
O ir patį D-rą Zamenhof’ą ne kaipo galima prie lietuvių pri
skirti, nes pirma — jis gimė Lietuvoj, mieste Balstogėj, ant
ra gi — kaip matyt iš jo vienos prakalbos, jis mylėjo Lietu
vą širdžia didžio Mickevičiaus, kuris tai tarė: “Lietuva, 
tėvynė mano, tu esi kaipo sveikata!” Nors širdis plyšta iš 
skausmo praradus Brangųjį Mistrą vienok susilaikydamas 
ant kiek tik galima nuo perdidelio sujudimo ir širlgelos, pa
pasakosiu kokia priežastis bei aplinkybės paskatino a.a. D-rą 
ZamenhoFą prie sutaisvmo tarptautinės kalbos.

Keletas metų atgal čia Suvienytose Valstijose, mieste 
AVashington’e buvo esperantininkų suvažiavimas — tarptauti
nis kongresas. Žinią gyvenant taip arti, ir aš dalyvavau 
jame. Kokie buvo nutarimai; kiek ypatų jame dalyvavo; nuo 
kiek valstijų buvo oficijališki valstijų reprezentantai; kokią in- 
tekme tas kngresas padarė ant čionykščios visuomenės to viso 
neminėsiu, nes tas nesiriša su pasakojimu kokios aplinkybės 
pastūmė D-rą Zamenhof’ą prie sutaisvmo tarptautinės kalbos.

Laike kongreso vieną vakarą viešbutyje, kur maž-daug 
visi dalyvaujanti tame kongrese, užsigyveno, susėdę keletas 
mūs į ratą šnekučiavom sau apie šį-bei tą Mums bešneku
čiuojant, prisiartino D-ras Zamenhof’as. Padavėme jam ke- 
dę. Taręs ačiū, atsisėdo ir pradėjo su mumis linksmai šne
kučiuoti. Bešnekučiuodamas, keletą sykių į mane atydžiai 
pažiūrėjo, mat sėdėjau priešais jį. Ir užbaigęs turinį vieno 
pasakojimo, prabilo į manę tardamas:

“Tamsta, brangus vienaminti, dovanokite man už žingei
dumą — gi kokios jūs tautos narys, ir kur yra jūsų gimti
nė šalis — tėvynė? — Gi man rodos jūs neesate jenkiu.”

Ant to, aš tariau juokais, nors ant veido užtūrėjau rim
tumą: “Aš esu esperantininku, o tėvynė mano ‘esperanto jo’ — - 
visur, kur tik yra esperantininkai — visas svietas.”

Išgirdęs tą, jis meilingai nusišypsojo ir tarė rodydamas 
pirštu į mano krutinę: “Tamstą jūs esate karštu esperanti
ninku, tas labai pagirtiną bet, dovanokite man, jūs apsi
rinkant — šitai, tas ženklelis ant jūsų krutinės, tas kamuo
tis žemės su kryžiaus spinduliais parodo man, kad jūs esa
te ne tik katalikas, bet katalikas karštas, katalikas uolus, 
veiklus, aktvviškas, trokštantis, kad visi būtų katalikais, 
trokštate, kad kryžius Kristaus užviešpatauti) visą pasaulį, ir 
visi galėtų naudotis vaisiais tikros krikščioniškos civilizacijos, 
suteikiamos pasauliui per katalikišką Bažnyčią. Tas ženkle
lis sako man, kad jūs esate nariu draugystės praplatinimui 
katalikiško tikėjimo. Bet... ant užklausymo kokios jūs tau
tos ir kur jūsų tėvynė, jūs neatsakote; aš esu kataliku, o tė
vynė mano ‘katalikujo’ — visur, kur tiktai yra katalikai. 
O kur-gi jų nėra ! Visą pasaulį jie povaliai, bet sistematiš- 
kai užkariauja!.. Jūs"todėl taip neatsisakote, kad katali
kystė priguli į srvti tikėjimo, yra yiršgamtiškų dalykų, per- 
viršijančių paprastą žmogaus žemišką prigimimą o tautys
tė, tėvynė yra žemiškas žmogaus prigimimas. Ir nors iš at
žvilgio, jei taip'tarsime, politiško katalikystė yra tarptau- 
tišką bet ji stovi ant pamato tautystės — ji yra priešinga kos
mopolitizmui; už tai ji ir taip pasekmingai plėtojasi. Gi ką 
nors panašaus galima pasakyti ir apie Esperantizmą_— jis ir
gi stovi augščiau paprasto žmogaus žemiško prigimimo — jo 
pamatas yrą žiūrėti ant visų kaipo ant sau lygių, kas nesu
tinka su žemišku žmogaus prigimimu — žmonės turi ambiciją, 
jau nekalbant apie puikią tautišką dažnai pasiekiantį laipsnį 
kvailo šovinizmo, žeminantį viską kas ne yra jų. Esperan- 
tizmas yra tiėsa tarptautišku, bet jis taipo-gi stovi ant pama
to tautystės, jis yra ir-gi priešingas kosmopolitizmui, — nes 
tautos, -tėvynės buvo, -yra ir bus ateityje, ir aš abejoju ar 
kada-nors žmonija taps betautė. Gal klausite kodėl, todėl, 
kad kosmopolitizmas priešingas žmogaus prigimimui. Gali 
tik pilnoj prasmėj to žodžio tarptautystės idėja įsikūnyti pil
nybė ją ir tas būtų žmonijai pakaktinu.”

Kada jis nutilo aš metaforiniu būdu tariau: “Esu vaikas 
Gedimino!” :

“O!” sušuko jis, “esate lietuvis! Mano ‘samlandano’-vien- 
šalietis!” Ir ištiesė man savo dešinę.

Visi sužiuro, o jis atsigrįžęs į visus prabilo, tardamas: 
“Brangūs vienaminčiai, prie tos progos susitikimo su viena- 
minčiu lietuviu tolimose nžjurėse aš jum ką-tokio papasako
siu. Gi kaip jau maž-daug visiems žinoma, gimiau aš ir jau 
nystę savo praleidau mieste .Baltstogėj, Lietuvoj, Rusijos im
perijoj. Miestas tai senas, įsteigtas per karžygiškus praei
tyje lietuvius, bet savo jaunystėje jame lengviau buvo susi
kalbėti francūziskai negu lietuviškai — prie to privedė poli
tiškos aplinkybės. Bet aš jaunystėje mokėjau truputį lietu
viškai, gi tas mokėjimas lietuviškos kalbos ir buvo priežas
tim sutaisymo tarptautinės kalbos. Aš-gi lietuviškai iš žin
geidumo išmokau nuo mūsų tarnaitės. Šitai kaip ąš per lie
tuvišką kalbą sutaisiau.tarptautinę: Kartą grįžtant iš gimna
zijos; buv4u jau tada kokių penkiolikos suvirš metų, žiūriu, 
anį šalygatvės būrys žmonių. Priėjęs arčiau, matau, vidu-

ryje jos, kaimietis laiko už sprando jauną dar vyrą miestie
tį, gan neblogai apsirėdžiusį; gi ths miestietis laiko ir už ran
kos savo priešininką o policistas juos abu turi pritvėręs. Gi 
iš žingeidumo įsispraudžiau į vidurį — klausau, miestietis sa
ko, girdi, tas “mužikas” eidamas trenkė man su savo pečiu 
į krutinę, ir dar kabinasi meluodamas, kad aš jam trenkiau. 
Gi kaimietis jau ankščiau ką-tai sakė, bet jį nieks nesuprato, 
ir policistas jau jį norėjo vesti policijos stotin. Bet tas mies
tietis ne kaipo susimildamas, prašė policistą jį paleisti, mat, 
kaip paskui dažinojom, jam rūpėjo kuogreičiaus nueiti savo 
keliais... Tą patėmijęs mūs vargšas kaimietis dar drūčiau su
leido nagus į švarką “gailaširdingo” “ponulio,” ir kada po
licistas norėjo jį atplėšti nuo jo, pradėjo verkti. Tada tū
las gan apysenis ir gražiai poniškai apsirėdęs asmuo dar į jį 
prabilo lenkiškai, klausdamas kame dalykas. Kaimietis at
sakė: “Nesuprantu,” bet vierikart lietuviškai pradėjo sakyti, 
kad jam tas “ponaitis” ištraukė iš kešiariaus kapšį su pini
gais. Aš tą išgirdęs, greit pasakiau kame dalykas. Visi 
vienbalsiai užklausė koks buvo kapšis ir kokie, bei kiek pi
nigų. Kaimietis atsakė. — Policistas ir tas ponas šoko iš
kratyti “ponaitį.” Ir kaimietis nemelavo — buvo tai papras
tas miestų vagilius-“ karmanščikas” — kešianių tuštinto jas... 
Kaimiečiui-policistas padavė pinigus. Ir mes visi trys, tai 
yrą aš, kaimietis ir tas ponas sprukome iš vidurio būrio, 
nes ji sujudo, suūžė, ir su keiksmais pradėjo vagilių mušti. 
Kaimietis iš dėkingumo griebė už rankos tam ponui, ir pakol 
tas suspėjo ranką ištraukti, pabučiavo ją Man ir tą patį 
šposą norėjo iškirsti, bet aš jam užbėgau už akių. Aš iš
vydęs tą pirmas užmečiau abi rankas ant jo kaklo ir. pri
spaudęs jį meilingai prie savęs, karštai pabučiavau jam į vei
dą ir nubėgau namų link. Grįždamas namon, jaučiau esąs 
didvyriu. Bet vienkart su džiaugsmu ir liūdėsis mane kan
kino, it tą jaunutį karvedį Scipijoną Afrikanietį, kuris iš
griovęs puiki] Kartageną linksminos ir verkė atmindamas, kad 
ir jo tėvynei toks pat likimas gali ateiti. Aš-gi džiaugiaus, 
dvasia manyje kilo lig pat padangių, kad per mokėjimą to 
trupučio lietuviškos kalbos pagelbėjau nelaimėj savo artimui, 
savo broliui, atmindamas, kad mes visi vaikai vieno tėvo 
— Dievo. Bet mintis, kad kiek tai yra nelaimių iš prie
žasties negalėjimo susikalbėti, taip-gi labai vargino mano dva
sią. Ak! mislinau sau, žmogus kurio prabočiai įsteigė tą 
miestą kurio tauta gyvena čia nuo priešistoriškų laikų negali 
savo tėvynėj susikalbėti, o visame sviete tai milijonai tokių 
atsitikimi] būna. Ak! maniau sau, kaip tai būtų gerai, kad 
žmonija turėtų antrą pagelbinę sau kalbą susikalbėjimui su 
žmonėmis kitaip kalbančiais, o beabejęnės tą kalbą kiekvie
nas žmogus nors šiek-tiek mokėtų, ir su ja visur galėtų susi
kalbėti. Antras panašus atsitikimas, kuris tai manę pastū
mė jau aktuališkai darbuoties sutaisymui tarptautinės kalbos, 
tai buvo toks: Praslinkus arti metų čielų nuo prietikio su kai
miečiu ir vagiliu, buvau vieną nedėldienį užėjęs pas savo 
draugą mokinį gimnazijos. Jo tėvas buvo iš profesijos gy
dytoju. Pas juos buvo puikus knygynas, ypatingai jame bu
vo krūva įvairių kalbų žodynai, kuriuos tai aš tankiai mėgau 
peržiūrinėti palyginimus žodžių. Mums bevartojant žodynus, 
įbėgo mano draugo tėvas, ir sako: ‘Ponas Liudvike, jūs ro
dos mokate truputį lietuviškai, štai turiu pacijentą (ligonį) 
lietuvį, ir nors pilnas laukiamas kambarys pacijentų, vienok 
nei vienas nemoka lietuviškai, aš ir-gi tos kalbos nemoku, o 
susikalbėti reikia būtinai, nes mano pacijentas lietuvis serga 
uždegimu plaučių, reikia jam, o ypatingai jo pačiai išaiš
kinti svarbumą ligos ir kaip turi pasielgti su ligoniu, ne^ ki
taip, jis mirs!” Ant kiek galėjau, patarnavau jam tame da
lyke, ir kaip vėliau dasižinojau tas lietuvis pasveiko, i rtuo- 
mi septynetą jo vaikų išgelbėjau nuo tapimo našlaičiais. Ta
da tai sugrįžęs iš kambario gydytojo vėl prie žodynų, bežiū
rinėdamas juos ir bepalygindamas žodžius pamislinau sau: 
Beik surinkti kuotarptautiškesnius žodžius ir sutaisyti lengvą, 
kiekvienam prieinamą gramatiką ir bus užbaigtas kriukis — 
bus gatava tarptautinė kalba. Ir tą sumanęs, stvėriaus už 
darbo... Bet ne taip lengva tas pasirodė kaip kad maniau, — 
visą savo jaunystę pravargau betaisydamas ją tą sugalvotą 
tarptautinę kalbą”

Tą taręs, atsisveikino ir nuėjo link savo kambario. Mes 
ir tą padarėme... Aš-gi eidamas į savo kambarį pamislinau 
sau: “Ak! ačiū tau Didis Mistrau, per tavę ir aš, nors pa
prastas žmogelis, turiu draugų ir draugių esperantininkų- 
-korespondentų visose penkiose dalyse svieto, ir drąsiai su 
mūsų garsiu Jakštu — kunigu pralotu Dambrauskiu galiu dai
nuoti:

Dank’ ai I)io sonas mia kanto, 
Denk’ ai vočo mi ne estas muta, 
Sėd dank’ ai la belą Esperanto 
Mi parolas kun la mondo tūta!....

lietuviškai reiškia:
Ačiū Dievui skamba mano dainos, 
Ačiū balsui ne’su nebyliu, ' 
Bet dėk’ Esperantui didžios kainos 
Aš susikalbu su svietu eielu!....

Esperantininkas 496-6.
P. S. Melsčiau, kad ir kiti lietuviški laikraščiai paminė

jimui garbingos atminties a.a. D-ro L. Zamenhof’o perspaudin- . 
tų tą rašinėlį.

Autorius.

L D. S. REIKALAI
Nuo balandžio 29 d. prasi

dės LDS. savaitė ir trauksis i- 
ki gegužio 6 d. 1917 m.

Per tą laiką mūsų organi
zacijos nariai su-didžiausiu pa
sišventimu platins “Darbinin
ką” ir jo leidinius; taip-pat rū
pinsis, kad kodaugiausia pri
sirašytų naujų narių prie LDS.

Bus surengti vakarai su į- 
vairiais pamarginimais.

Prie LDS. Savaitės kaip 
mums praneša, tai So. Bosto
no, yVorcesterio, Philadelphi
jos, AVaterburio, Chicagos, 
Brooklvno, Nevarko, Atholio, 
Hartfordo, Norwood’o turės 
surengę net po kelius vakarus 
su didžiausiu programų. Taip- 
pat girdėjome ir kitos kuopos 
smarkiai rengiasi nors ir ne
pranešė.

.
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Vietine Didžiausia Lietuviška

KRAUTUVE
Reporteris.

Kas girdėti

atminimui 
kryžiukai, 
Žinoma, ir 

Atmin-

—. ,r
Pirk farmą didžiausioje Ame

rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380

Wcreester’io klebonas, žmonių - ] 
tų vakarų prisirinko pilna sve
tainė ir visi mandagiai apsėjo.

Tveriasi Vyčių kuopa. -

“Draugo” (Knygyne Gaunamos Maldaknyges.
NEW HAVEN, CONN.

Veikia plačiai.
Lietuviai čia staiga subruz

do ir į taip trumpų laikų pa
sivarė savo veikimu, kad šian
die New Haveniečiai jau gali 
lygintis su darbščiausiomis lie
tuviškomis kolonijomis. Vis
kas kas čik tik ir girdisi tai vis 
prakalbos, koncertai vienu ar
ba kitu tikslu. Gaila tiktai, 
kad nėra reguleriškų kores
pondentų, kurie galėtų supa
žindinti ir platesnę visuomenę 
su prakilniu veikimu čionykš
čių žmonių. . -

Pirmiausia lietuviai čia tu
ri stiprių parapijų, gražią 
bažnyčią ir energiškų kleboną 
gerb. kun. Karkauskų, kuris 
visokiais būdais stengiasi pla
tinti apšvietą ir įskiepinti 
meilę prie dailės? Antru ga
biu veikėju ir vietinės liaudies 
darbininku tai yra p. Sauris, 
Yale Univeristeto muzikališkos 
mokyklos studentas ir vietinis 
vargonininkas. Jam atvykus 
čia, su pagelba kun. V. Kar- 
kausko ir prielankių žmonių 
visa kolonjia pradėjo kvėpuo
ti nauja gyvybės dvasia. Į 
trumpą laiką ačiū šio dailės 
mylėtojo pastangomis tapo su
tverta stipri choro dr-ja, ir į 
trumpą laiką perstatė daug 
gražių teatrališkų veikalų kaip 
tai “Valkatą,” “Genovaitę” 
etc. ir tai vis su dideliu pasi
sekimu. Jo pastangomis tapo 
sutverta graži vaikų draugija 
kuri ir-gi yra lavinami su di
deliais t. y. tose pačiose sryty- 
se.

Žmonės čia priklausantieji 
prie parapijos yra gero būdo, 
atjaučianti kiekvienam geram 
darbui ir prakilniam užmany
mui, ir labai brangina savo 
vadų pastangas. Gyvena pa
vyzdingai ir pasiturinčiai.

Laike Lietuvių Dienos gra
žiai išreiškė savo sąjausmą 
vargstantiems broliams Lie
tuvoje — surinko virš $3.000.- 
Q0. Ir dabar nuolat aukauja 
per Tautos Fondo skyrių.

Yra čia keletas laisvamanių 
ir liekanos socijalistų. Abel
nai šie žmonės myli vadintis 
save pirmeiviais, bet iadangi 
čia jie stovi visame kame užpa
kalyje katalikų, ir nuolat tu
ri mokintis visko nuo katalikų 
tai visai ir nesipučia.

Nedėlioję, 15 bal. tapo su
lošta bažnytinėje svetainėje šv. 
Kazimiero teatrališkos draugi
jos veikalas “Valkata” kuris 
padavė nepaprastą įspūdį ant 
skaitlingos publikos. Ypač 
atsižymėjo rolėje Valkatos p. 
Sauris, kurią jis išpildė labai 
artistiškai. Eina kalbos kad 
New Haveniečiai artistai va
žinės po kitas kolonijas su te
atrališkais perstatymais. Lin
kėtina gero pasisekimo.

Ex-laisvamanis.

pm.AniT.pmA pa.-* 
iii

(Port Riebiu ond.)
Pradedant nuo 15 balandžio“ 

liig 23, čia šv. Jurgio lietuviš
koj parapijoj buvo misijos. Mi
sijas gerb. tėvas misijo- 
nieri m. Kulikauskas. Ma
nau, čionykščiai lietuviai daug 
turės naudos iš tų misijų, jei 
taps blaiviais, doraįa kaip kad 
juos mokino tėvas misijonie- 
rius. Gerb. kun. Kulikauskas 
sako pamokslus gražioj lietu- 
viškojj kalboj ir jį kiekvienas 
.supranta.'

Richmondietis.

ANSONIA, CONN.

Kalbėjo p. Šimkus.
-J■ Ak a :

Balandžio 22 d. buvo pra
kalbos taip vadinamo Centralio 
Komiteto, kurio skyrių bandė 
sutverti p. St. Šimkus.

Man net įstabu pasidarė, 
kuomet p. Šimkus pradėjo savo 
kalbų apię Centralį Komitetų, 
išreikšdamas, jog C. K-tas gy
vuoja ir veikia taip-pat kaip 
veikė Liet. Dienoje. Ir tvir
tino savo kalboj, kad girdi vi
si tie, kurie nepritaria dabar 
tam komitetui yra fanatikai, iš
sižadėję tautiškumo, pavyz
džiui kunigai ir kurie tik su 
kunigais eina, „ jie nemylį Lie
tuvos ir lietuvių vargams ne
užjaučia. Bet mes, sakė, ku
rie neesame fanatikais katali
kais., tai turime susivienyti ir 
dirbti kartu.

Kur tas žmogus padėjo sa
vo jausmus žmoniškumo, kad 
jis taip drįso kalbėti į mūs bro
lius katalikus ir kartu į mūsų 
plačiųjų visuomenę, kurioje 
randasi ne vien kunigai veikė
jai, bet daugelis ir svietiškių. 
Kaip tamsta drįsti pravar
džiuoti savo brolius fanatikais, 
kad ir jie yra lygūs tautiečiai. 
Jei Tamista myli vienybę ir gi
riesi, kad esi didelis gerbė
jas jos, tai kodėl pabėgai nuo 

' didžiumos, kodėl negali susi
taikinti su tais, kuriuos ger
bia visuomenė kaip tautos gy
vybę. Šituos atsitikimuos yra 
labai aišku mūsų broliams ka
talikams kas rūpi Šimkams, 
Šliupams ir panašiems. Aš 
patarčiau mūši] broliams Anso- 
niečiams savo aukas dėti į T. 

' Fondų prie kurio veikia mums 
1 tikrai žinomi žmonės. Mes tu

rim eiti ten kur mūsų visa tau- 
' ta eina, o ne ten kur keletas, 

mes katalikai turim grynai tau
tiškų įstaigų Tautos Fondų ir 
į jį turim aukoti savo centus ir 
gelbėti savo brolius, o kartu iš
kovoti liuosybę Lietuvai tėvv-. tei. Buvo pakviesti ant est- 
nei mūsų. Šitas obalsis turi rados moksleiviai C. Brusokas 
pasiekti kiekvieno lietuvio šir-. įr j. Simanavičius. Vienas 
dį, kad būti ištikimais mūsų smuikavo, antras pianu skam- 
visuomenei, ir kartu visuome
nės veikėjams. Ne tiems, ku
rie pavienių balsu kalba, bet 
tiems kuriems dauguma prita
ria.

> g.,-,"-

BALTIMORE, MD.
Norėjo nusinuodyti

Subatos ryte, 21 d. balan
džio Juzefą Kubilienė, gyve
nanti po No. 711 W. Lexing- 
ton st., išgėrė žaliųjų miltelių. 
Sako milteliai seni buvo, tai 
taip greit negalėjo nunuodyti; 
Jai susirgus buvo pašauktas 
gydytojas ir ji klejodama pri
sipažino, kad gerus “green 
povder’io” užtai kad neno
rinti daugiau gyventi-. Nu
vežta į ligoninę ir išgelbėjo 
nuo mirties, bet senoji svei
kata vargiai grįš. .

Moteriškės vyras yra gerian
tis, taipogi ir jinai nesitolino 
nuo bonkutės, per tai tankiai 
ir už plaukų susikibdavo.

Tikėjime ir-gi atšalę. Tai 
tokis gyvenimas greit ir atsi
bosta, kad be laiko turi ieš
koti pabaigos, neatsižvelgiant 
nei ant dūšios.

BROOKLYN, N. Y.
Panelių pramoga.

Balandžio 22 d. Karalienės 
Aniolų salėj Marijos Dukterų 
dr-ja buvo surengus pramogų 
— muzikos ir dainų vakarų. 
Salė buvo gražiai parėdyta. 
Programų atidarė klebonas 
kun. Remeika ir pavedė prog
ramų vesti p-lei O. Makackiu- 

Buvo pakviesti ant est-

Čia katalikiškas jaunimas, lietuvių farmATrų Turi ūkiškas 
draugijas, parapijas ir lietuvį 
kunigą.
- Kolonija randasi gražiausioje 
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan. 
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams 
mokyklų.

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

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

Miestuose bankos subankrutija. 
namai lieka be vertės; m ii i joną- 
žmonių iš miestų bėgs tarmę 
pirkti, bet jos tuomet bus šimt? 
kartų brangesnės. Šį pavasarį 
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. 

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

Adresuok:

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

kalba apie butvėrimų Vyčių 
kuopps. Netrukus gal išgir
sime, kad Vyčiai rengia pir
mutinį asvo vakarėlį.

Laikraščiai.
Čia yra prasiplatinę daugiau

siai “Darbininkas,” “Drau
gas,” “Tautos Rytas,” “Žvir
blis,” “Moterų Dirva,” “Mok
sleivis,” “Žvaigždė” ir “Sar
gas,“’ kuris žmones apsaugoja 
nuo nezaležninkų.

Moterys ir merginos veikia.
Šv. Elzbietos moterų ir mer

ginų dr-ja veikia. Nesenai su
rengė prakalbas. Malonu yra 
matyti, kad jos neapleidžia ir 
parodo visiems kad jos ir kų 
nors dirba.

Tautos Fondo skyrius.
' Nors ir tik keli mėnesiai 

kaip susitvėrė T. Fondo sky
rius, bet renka aukas dėl ka
rės nukentėjusių brolių Lietu
voje.

Bažnytinis choras.
Bažnytinis choras pradeda 

augti ir jame yra gerų giesmi
ninkų. Bet ar nebūtų laikas, 
ir mūsų chorui surengti viešų 
vakarėlį.

Remia lietuvius.

Lietuviai katalikai pas a- 
merikonus užsitarnavo gerų 
vardų, nes iš visų pusių jie 
geibi mus kiek jie gali. Pasi
rodė jų dovanos ir fėruose. ’ 

Saku nas.%
HARTFORD, CONN.

29 d. balandžio šv. Trejybės 
bažnyčioje prasidėjo 40 valan
dų atlaidai, baigsis 1 d. gegu
žio vakare. Tai-gi bus proga 
visiems pasinaudoti dvasiškai.

A. P. Parapijonas.

. No. 1. PAMALDŲ VADOVAUS. Surengs A. L R K.
Kunigų Sąjunga. Čia tilpata giesmės, stacijos, 
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožan- 
čius,tretininkų įstatai, įvairios, maldos ir tt Drū
tais drobės apdarais, aukso krašteliais........... .

No J. PAMALDŲ VADOVAUS. Ta pati kaip No. 1, ska
relės apdarais.................................................. .............

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

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

No. L. 04. Francūziškos juodos slidžios skarelės 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 kitokį 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 

BREVIORfiLIAI.
L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, 

grąžus išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni .35
L. 14. Juodos francūziškos skūrelės apdarai, auksi

niai parašai ant šono ir nugaros, lapų kraštai rau
donai auksuoti, apvalūs kampai......................................... 75

No. L. 15. Juodos francūziškos 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..................50

L. 17. Baltos skūrelės minkšti apdarai, aukso kry- 
žutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60 

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

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

Užsakymai veikiai išpildomi.
Adresuokite:

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

HARTFORD, CONN.

Smagi pramoga.

Balandžio 12 d. A. L. R.-K. 
Moterų Sų-gos 17 kp. Lipmans 
•salėj buvo surengus šaunių va
karienę. Smagesnio vakaro 
čia nieką* nebuvo surengę. 
Pramogėlė prasidėjo žaidimais. 
Paskui vakarieniavome. Sta
lai buvo išpuošti gėlėmis ir vė
liavomis. Buvo dainų, dek- 
leraacijų, muzikos, prakalbe- 
lių. Kalbėjo gerb. kun. J.lių. Kalbėjo gerb. kun. 
Ambotas.

Ten buvęs.

BRIGHTON, MASS.
Geriau nusisekė, negu 

tikėjos.

Balandžio 22 d. Lietuvių 
salėj šv. Vincento dr-ja turė
jo prakalbas. Žmonių buvo 
nepaprastai daug. Kalbėjo 
Pr. Gudas ir kun. F. Kemėšis 
iš So. Bostono. • Pasakė nau
dingų dalykų apie dr-jas ir gy
venimų- Griežė Vytauto be- 
nas, A. Grobio vedamas. Bu
vo gražių deklemacijų. At
sižymėjo p-lė Amelija Viela-, 
vičiutė, K. Angiutė, A. Rau- 
doliuniutė. Narių prisirašė 
40 su viršum. Turbūt viskas 
geriau nusisekė, negu nariai 
tikėjos.

CHICAGO, ILL.
Atsargiai su pinigais.

Balandžio 15 d. bevažiuojant 
strytkariais man ištraukė iš ki- 
Seniaus sunkiai sutaupytus $3. 
O buvo taip. Man einant iš 
karo prie durių stovėjo trys y- 
patos, vienas buvo priešaky
je, kitas šalyj, trečias prie
šakyje. Karui sustojus aš 
laukiu kada jie eis, žiūriu, 
kad neina. Prasigrūdau pro 
juos ir išlipau. Gribšt už ki- 
šeniaus — o pinigų nėra. Ir 
supratau tų žalčių gudrumų.

Begalinės reikia atsargos.
V. D.

Vietinis.

BRIGHTON, MASS.
Ateikit į prakalbas.

Balandžio 29 d. Lietuvių as- 
lėj 3 vai. po pietų bus indo- 
mios prakalbos, kurias rengia 
šv. Jurgio dr-ja. Bus dailių 
deklemacijų ir Vytauto benas. 
Įstojimas dr-jon tų dienų bus 
perpus numažintas.

Nariams.
Į • '

Visi šv. Jurgio dr-jos nariai 
atsiminkite, jog nedėlioj 29 d. 
balandžio So. Bostone lietuvių 
bažnyčioje bus mūsų šv. mi
šios. Už neatvykimų ant mi
šių $1 bausmės.

Komitetas.

X
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LIETUVIŠKI REKORDAI.
E 3190. Trįs berneliai.

Vakarinė daina. 
E 3191. Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.
E 3192. Giedu dainelę 

Gegužinės daina.
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)

Annie Laura. (Violin solo) 
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)

Motus, motus. (M. P-kas)

U 
u
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LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios 
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku 
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą- pasiimu ir pri
statau tiesiog į namus.

A. K. MAZALAS,
94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN.

Tel. Charter 4235-4.

Ui
Patarčiau...

Nesenai mūs mieste — Bro
liškos Meilės, — sulig graikiš
kos kalbos Philadelphijoj buvo 
misijos lietuviškoj parapijoj 
šv. Jurgio. Kas-link misijų, 
tai nemanau apie jas rašyti, lai 
tuomi užsiima ponai korespon
dentai. Aš tik tarsiu, kad 
kaip visur — pas lenkus, ai
rius, vokiečius katalikus ir 
kiti] tautų katalikus taip ir čia 
buvo bažnytinėj svetainėj par
davinėjami misijų 
religiški daiktai - 
škaplieriai ir tt. 
katalikiškos knygos, 
čiai ir aš nusipirkau knygelę 
“Tiesos Žodis Socijalistams.” 
— Ir perskaitęs ją sąprotauju, 
kad ji už savo turinį verta ne 
dešimts centų, kaip yra jos 
kaina, o kuomažiąusiai dešim
ties dolerių ir kad ji būtų 
spaudinama ne juodu rašalu, 
bet auksiniu, bei jos autorių 
kiekvienas privalėtų tituluoti 
vardu Didis Literatas — rašė- 
jas, nes ne tas yra didžiu, iš- 
įiintiųgu, kurs prirašo tūks
tančius didžių puslapių, dažnai 
nesuprantamais žodžiais, bei 
supainiotomis, neaiškiomis 
mintimis ir sakiniais, o vie
nok teisybės aiškiai nesuge- 
bia išreikšti, parašyti, bet 
tas kurs parašo, išdėsto teisy
bę trumpais žodžiais, sakiniais 
ir fgOrmoj kiekvienam supran
tamoj, b tų pilnoj prasmėj to 
žodžio autorius tos knygutės į- 
stengė padaryti — jis per? tą 
knygutę it per ktioaiškiausį 
veidrodį parodo mūsų visuo
menei, jei taip tarsiu visą 
niekšiškumą ir veidmainystę 
mūsų socijalistų, ypatingai ke- 

Pėtoyčios vakarejleivininkų - socijalistų . kuože- 
miausios rūšies. Gi patarčiau, 
kad kiekvienas lietuvis ir lie
tuvė atydžiai perskaitytų tų 
knygelę, ir tai ne sykį, bet du, 
tris kartus, o pamatys, kad 
nemeluoju — kad ši knygelė y- 
ra aukso grūdelis savo rūšies.

• K. V. V. P.
—

Jei perskaitysi knygelę 
“Pažinkime Socijalizmų,” tai 
mesi j šalį visus kitus socijalis- 
tiškus raštus ir laikraščius, nes 
iš tos knygelės viską apie jį su
žinosi.

bino. Po to p-lė Kulikauskiu- 
tė dailiai sudainavo. O p-lės 
Venckiutė ir Mockiutė, tai vi
sus nustebino. Karalienės a- 
niolų choras, netekęs savo ve-' 
dėjo p. Kvedaro, pasirodė, bet 
nieko gero neišgalėjo. Galop 
buvo žaislai ir šokiai.

Ten buvęs.

WORCESTER, MASS.
ALRK. Spaudos Dr-jos 6 

kp. laikys savo mėnesinį mi
tingų 29 d. balandžio 3 vai. po 
yra daug svarbių reikalų. Taip- 
pietų. Meldžiu visų ateiti, ba 
gi gaus knygas, kurios, parėjo 
nariams.

C. J. S., kp. Rašt.

LAWRENCE, MASS. 
Fėrai.

Balandžio 8 d. šv. Pranciš
kaus parapijoj prasidėjo dideli 
fėrai ir tęsėsi iki bal. 19 d. Per 
visus fėrus žmonės skaitlingai 
lankėsi. Klebono kun. F. 
Virmauskio dėka fėrai. išėjo 
puikiai, garbė ir parapijtmims, 
kad neatsisakė nuo darbo. Y- 
patingai jaunos merginos ir 
moterys kurios padovanojo fė-x 
ram visokių siuvinių, mezgi
nių. .Svetainė buvo išdalinta 
į penkias dalis: 1) jaunų vai
kų ir mergaičių; 2) merginų; 
3) žėnotų vyrų, 4) moterų, 5) 
vaikų.

Moksleiviai iš So. Bostono 
ir gi nemažai prisidėjo. Pa
nedėlį bal. 9, kalbėjo mokslei
vis K. Česnulevičius iš New 
Haven, Ct. Jis puikiai nuro
dinėjo kaip galima daug nu
veikti vienybėj. Seredos va
kare puikiai kalbėjo ameriko
nas advokatas J. Mahoney ir 
poni O. Ramanauskienė. Ket- 
vergo vakare atsilankė keletas 
svetimtaučių ir vienas lietuvis 
akrobatai, kurie parodė savo 
miklumų.
programas buvo biskį ilgesnis 
ir įvairesnis. Trumpų pra- 
kalbėlę pasakė kler. J. Kelley, 
antras kalbėjo kler. Pr. Juškai- 
tis. Abu yra šv. Jono semi
narijos auklėtiniai. Toliau ė- 
jo drilius, kurį atliko 22 jau
nos mergaitės, kurias išmokino 
vienas moksleivis. Subatos 
vakafų kalbėjo kler. Fr. Mu- 
nors, filipinietis šv. Jono se
minarijos auklėtinis, kuris pa* 
kalbėjęs apie savo šalies žmo
nes jų amatus, tikėjimų ir ap- 
sėjimus. Sekantį panedėlį kal
bėjo geri), -kun. J. J. Jakaitis,

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

Pranešu visiems, jog. aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, • kurioj 
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių; Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio _ Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikus, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai. Užsakymus siunčiam 

greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma

no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa

siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo- 

ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda

me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in stock.” Padarome 

visokius instrumentus ant užsakymo.

Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street

Kampas Bedford Avė.,

Brooklyn, N. Y
Tel. 4659 Greenpoint.
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Vietinis žinios.
DARBININKAS

LDS. 1-08 kuopos pramo
gos. Balandžio 29 dieną pra
sideda .Amerikoje L. S. Sa
vaitė. So. Bostono LDS. 1-moji 
kuopa rengia savaitės laiku ke
letą gražią vakarų su labai į- 
vairiais programais.

Ketverge, gegužio 3-čią 
dieną šv. Petro parapijos baž
nytinėje salėje bus paskaitos 
ir prelekcijos darbininkų klau
simu, kurias laikys darbinin
kų judėjimo žinovai. Apie 
pradžią tų paskaitų kuopos 
valdyba praneš . sekančiame 
“Darbininko” numeryj.

Nedėlioj, gegužio 6 dieną 
toje pačioje vietoje rengiama 
puikus dainų, lošimų ir kitų 
įvairumų vakaras. Bus ta
me vakare geriausios So. Bos
tono pajėgos. Sulošti žadama 
labai indomūs ir juokingi sce
niški vaizdeliai. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Lietuviai darbininkai deda 
visas savo spėkas, kad vakarai 
išeitų kuogeriausia. Patartina 
visiems prakilnų darbą pa
remti.

talavo, o J. E. Karosas išda
vė atskaitas iš komisijos pasi
darbavimo.

Tokias puikias ir naudingas 
parodas prisiminus, linkėtina, 
kad lietuviai kuodaugiausia 
ir kuotankiausia jų turėtų.

Beje, reikia pasakyti, kad 
parodoje didelę rolę lošė “Dar
bininko” administratorius, p. 
A. F. Kneižis, kuris aiškino a- 
pie svaigalų blėdį ir vedė gene- 
rališką prekybą bealkoliniais 
gėrimais.

Jis.

Trys milžiniški vakarai!
SU TEATRAIS, KONCERTAIS PRAKALBOMIS etc.

Rengia Liet. Darb. Sąjungos 7-ta kuopa
i* _ *- •

— atsibus —
| BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,

Paieškojimai
T

Puikiai nusisekusi paroda. 
Blaivininkų bealkolinių gėri
mų paroda So. Bostone balan
džio 26 dieną puikiai nusisekė. 
Žmonių į šv. Petro parapijos 
bažnytinę salę susirinko gra
žus būrelis, kuris kaip pačia 
paroda, taip ir kitais įvairu
mais buvo pilnai patenkintas. 
Ypač pagražino parodą p. F. 
Strakausko rodomi judamieji 
paveikslai iš girtuoklių gyveni
mo ir ubagų koncertas, daug 
juokų sukėlęs. Taip-gi nema
žai įvairumo parodai pridavė 
prakalbėlės.

Apie parodoje išstatytus gė
rimas reikia pasakyti, kad 
jie mūsų lietuvaitėms garbę pa
darė, o visokiems alkoliams 
yra didžiausiu pavoju. Įvai
rių rūšių gėrimų buvo apie pus
kapį. Duonos rūgštimai, duo
nos skystimai, citrininiai, a- 
pelsininiai, slyviniai, “rudbi- 
riniai” ir kitokie visokie kva- 
sai ir vynai galėjo patenknti 
labai išlepintą gomurį.

Ir ko čia, rodos, vietoj 
svaiginančių klaus ir degtinės, 
nevartoti bealkolinių gėrimų, 
kurie ir sveiki ir skanūs. Prie 
to ir pigūs. Kai kurios mer
ginos įstengė padaryti rūgšty
mo bonką vertės 1 cento, kitos 
2 centu, 3, o daugiausia 12 cen
tų, kuris jau yra skiriamas lie
tuviškoms iškilmėms.

Galima pasirinkti kokio tik 
gėrimo nori ir prie kokių ap
linkybių jį nori vartoti.

Geriausia parodoje pasiro
dė su gėrimais: p-ni Antanavi
čienė, p-lė M. Lazdinaitė, p-ni 
A. Strakauskienė, p-lė V. 
Varžinskaitė ir K. Treinavi- 
čius, kuriems'gėrimų vertės ir 
naudingumo nusprendimų ko
misija pripažino po $2.00 dova
nų ir pagirimo laiškus.

Kitoms parodoje dalyvavu
sioms: V. Beleckiutei, M. But- 
vidienei, B. Šveistienei, R. 
Liudminskienei, Griciunienei, 
M. Sundukienei, V. Jankavi- 
čienei, J. Kazlauskienei už ge
rų ir skanių gėrimų pagamini
mą pripažinti pagyrimo laiš
kai.

Su valgiais šauniausia pa
sirodė p-ni Griciunienė, kuri 
taip skanių ir sveikų valgių 
prigamino, kad visi tik stebė
josi iš prašmatnios šeimininkės 
ir su didžiausiu pasitenkinimu 
jos pagamintus valgius sura- 
gavo.

Buvo ir kitų šeimininkių 
skanių sūrių, pi ragų, marma 
liadų, bet p. Griciunienės buvo 
daugiausia. Skanus buvo ir-gi 
p-nios M. Sundnkienės iš Cam
bridge, Mass. lietuviškas sū
ris.

Komisijoje gėrimų naudin
gumo ištirimo sąskaitoje buvo 
kun. Jonas Žilinskas, Dr. P. Ja
kimavičius, kun. F. Kemėšis. 
J. E. Karosas ir p-nios Šajef- 
kienė ir Alabauskienė.

Užbaigiant parodą kalbėjo 
Dr. P. Jakimavičius apie beal
kolinių gėrimų sveikatingumą 
ir daug kitokių patarimų davė: 
kun. F. Kemėšis blaivybę apaš-

Bostono Lietuvių Dienos 
atskaita. Balandžio 24 d- va
kare Lietuvių Svetainėje bu?^ 
Bostono Lietuvių Dienos Ko
miteto pinigų išsiuntimo ko
misijos susirinkimas. Į susi
rinkimą atėjo visi komisijos 
nariai ir peržiūrėję finansų 
raštininko St Mockaus ineigų 
ir išlaidų sutraukas, surado,- 
kad išviso į Bostono Lietuvių 
Dienos Komiteto iždą inplaukė 
$11.202.69. Iš tų pinigų pir- 
miaus Raudonajam Kryžiui 
Washingtone pasiųsta $7.800. 
Likusieji buvo laikomi pas 
Mavnardą $1.350.76, o pas 
Jurgeliūną $1.436.51. Per a- 
bu buvo likę $2.789.27. Išlai
dų buvo $615.42, kurie į pa
minėtas abiejų iždininkų su
mas jau neineina, nes išlai
dos pirmiaus buvo ištrauktos.

Likusieji pinigai dabar pa
dėti “Mattapan Trust Compa- 
ny” bankan So. Bostone ir šia 
savaitę vra siunčiami Raud. 
Kryžiui Washingtone.

Formališka Bostono Lietu
vių Dienos Komiteto inplankrj 
ir išlaidų atskaita taip greit 
bus paskelbta, kaip greit iž
do globėjai p.p. Adomavičius, 
Ramanauskas ir Švagždys per
tikrins finansų raštininko ir 
kasininko knygas.

Naujosios Anglijos jaunimo 
domai. Kas iš jaunimo veikė
jų ar jaunimo organizacijų, 
kuopų, draugijų norėtu pri
sidėti prie Lietuvos Vyčių ren
giamo gegužio 30 d. išvažiavi
mo, meldžiama tuojaus apie 
savo prisidėjimą ir programa, 
kokį norėtų suvažiavime iš
pildyti, praneškite šiuo ant
rašu:

242 W. Broadway, So. Bos
ton. Mass. Pageidaujama, kad 
visos katalikiškos jaunimo dr- 
jos, o ypač Vyčių kuopos su 
savo programais suvažiavime 
dalyvautų. Visas pelnas eis 
nuo karės nukentėjusiai Lietu
vai. tai visiems verta uoliai 
padirbėti, kad kuodaugiausia 
pinigų surinkti.

Iš Tautos Fondo 11 sky
riaus veikimo. Seredoje, balan
džio 25 d. vakare, pobažnyti- 
nėje salėje T. F. 11 skyrius lai
kė savo susirinkimą, laike ku
rio nutarta gegužio 6 d. paren
gti prakalbas.

Visi gerai pranašauja. So. 
Bostoniečiai ir kitų kolonijų 
jaunimas pranašauja, kad Vy
čių išvažiavimas bus labai nu
sisekęs. Šokiams griež pui
kiausios Naujosios Anglijos 
orkestros, kalbės geriausi kal
bėtojai, bėgs mažiausios mo
tėm ir daug kitų “dvvų” at
sitiks. Ir mirdamas žmogus va
žiuotum, kad tik tą viską pa
matyti.

Išvažiavimo tikietų jau ga
lima gauti “Darbininko” ad
ministracijoje 242 W. Broad- 
wav: pas p. J. P. Markelioni 
236 D St. ir kitus Vyčius.

Nusipirk mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją įdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
pi ėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus : mio veido. Kaina dėžutės 
5Oc. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,
20 WAVERLY STREET, ' WORCESTER, MASS.

NEDRLIOJ, 29 BALANDŽIO, 6 vai. VAKARE, 
KETVERGĖ, 3 GEGUŽĖS, 7:30 vai. VAKARE, 
NEDĖLIOJ, 6 GEGUŽĖS, 6 vai. VAKARE. \ 

Broliai ir Sesers, Worcesteriečiai!
Šitas iškilmes rengia LIETUVIŲ DARBININKŲ 

JUNGOS kuopa. Bus pakviesti garsūs kalbėtojai, nuo 
rių turėsite progą išgirsti naudingų ir reikalingų patarimų 
mūsų darbininkų gyvenime. Apart to pasiklausysite Unks
mių dainelių, kurias sudainuos vietinis Bažnytinis Choras. 
Taip-gi bus perstatyti teatrališki veikalai, kuriuos atliks Vy
čių Įr Blaivininkų Teatrališki Skyriai. Dar bus įvairių eilių 
ir deklamacijų.

ĮŽANGA TIK 15 CENTŲ.
Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti, o užtikrinam pilną už- 

siganėdinimą. ' .
/ , L. D. S. kp. KOMITETAS.
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Edward L. Hopkins

1362 Broadway So. Boston, Mass.
Namai parsiduoda, kambariai parendavojami.

GAISRI,
SVEIKATOS, 
SUŽEIDIMO, 
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plate glass)

>

.«j
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J.J. McGowan Co.
265 Broadway, So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. Fourth St., -:- So. Boston, Mass. 
941—943 Washington, St., Boston, Mass. 
Pearl St., Boston, Mass.
366 Washington St., Dorchester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS
/

0^3

B S

Išėjo iš spaudos 
dailiausias 

“Darbininko” 
Leidinis

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofl*o*dyno< Q-xl» TleoUa* Basa
1-3 P. M. 7-9 P JI. Prakirta Akinta.

419 Boylstoa St, Bostu, Mass.

du 75c.
tris ” $1.00 ■

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,” x
242 W. Broadway, 
' So. Boston, Mass. 

e '
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Aš Gasparas Vaškas paieškau 
savo parapijono Jono Garsio, pa
eina iš Kauno gub., Pušaloto pa
rapijos, Medikonių sodžiaus; 4 me
tai atgal gyveno Chester, Pa., o 
dabar nežinau kur jis randasi. Jis 
pats ar kas kitas malonėkite atsi
šaukti šiuo adresu:

GASPARAS VAŠKAS,
715 Caldwill St., Chester, Pa.

VAIZDELIAI
Parašė Jonas Kmitas.

Kaina 30c.
Turinys'

Įžangos žodis. Uuosis.
Progos belaukiant.
Indomi vieno laikraščio 

džia.
Iš daugelio vienas. 
Raudonas kaklaryšis. 
Gyvenimo pasaka. 
Literatas.

Imant po daugiaus duodame 
didelius nuošimčius.

Siųskite užsakymus tuojaus.
“DARBININKAS”

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

pra-

I
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• Lietuviškas

ADVOKATAS
William f. J. Houard 
Lietuviika pavarde buvę 
Vincui F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

Aš Jonas Mikoliūnas paieškau 
savo pusbrolio Karolio Prano, pa
eina iš Kauno gub., Ukmergės pa
vieto, Taujėnų valsčiaus, Užjūrių 
sodžiaus, 6 metai atgal gyveno 
Homestead, Pa. o dabar nežinau 
kur. Jis pats ar kas kitas apie ji 
žinantis malonėkit atsišaukti šiuo 
adresu:

JONAS MIKOLIŪNAS,
319 Himkson St., Chester, Pa.

Specijališkas

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto  jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

Paieškau draugo Jono Bužo, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 
Augštosios Panemunės parapijos, 
Rokų kaimo. Du metai atgal gy 
veno Woreester, Mass. Jis pats, 
arba kas žinote kur jis randasi 
malonėkite atrašyti.

JONAS GLINECKIS,
282 Silver St.-, So. Boston, Mass.

Ar šlapiuoja tavo 
kojas.

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 prekiuoja 
$1.00.

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

Šokių mokykla.

et©

ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS

IR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE

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

»u kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų. 
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, kada 
pirkaite SIŪTĄ, APSIAUT ALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR-ČEVERYKUS. Pas 
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
sariniai siūtai ir apsiaufalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata
vi ir padirbti pagal .naujausią madą ir stilių. Mes galime pri- , 
taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtų sunku, 
nes mūsų noru yra nžganėdint mūsų rėmėjus, kad-juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip 
daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie 
mūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo. ' z
MOŠŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO 

$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

<

pranešimas

BOSTON, MASS.
———®®a————©

662-672 Washington St,

Sužeistas kareivis Antanas Kal
pokas Suvalkų gub., Seinų pav., 
Leipūnų valse., Leskavos par.. 
Gailiūnų kaimo paieškau brolių. 
Pirmiaus gyveno Eatvrence, Mass. 
Prašau atsišaukti žemiaus paduo
tu adresu: RUSSIA, Gorod'Mos- 
kva, Selo Sesveckoje Aleksandrov- 
skoje ubežice dlia uvečnik woin 
D. No. 7, Antonu Kolpoku.

232)

STE VEN-RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

Uždėta 1871

HENRY J. BOWEN

RealEstate Insurance

Jau 36 metai, kaip gyvuoja 
Prof. Štern Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. Myrtle avė., 
Broooklyn, N. Y.

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

THE STERN SCHOOL 
of DANCING,

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

469 Broadway, So Boston
Pirkdami pas mus nejudi

namą turtą turėsite prielankų 

ir teisingą patarnavimą.

®©®®®®®®®®®®®®®®©©©e©®®®®«

I ELLIS HcCLEARYČO
Prirengiam pilnai $150.00 j 

laidotuves už ]

Užtikrinan
ti gvaranti- 
a arba vi

sai nemokėkite. • ; , 
Tel. Back Bay 6722

1666 Washington St. Boston. < 
®e®®®®®®®®®®®®®©©®®®©®®«®» 
^©©©®®©©©®®®®®©ee©e©e®®©ss 

SOUTH BOSTON, MASS.
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIIKA 

APTIEKA

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar ' 

tie receptai Lietuvos ar Ame- ' 
■ rikos daktarų. Tai vienati- | 

n? lietuviška aptieka Bostone f 
ir Massachusetts valstijoj. | 

Į Gyduolių galit gaut, kokios | 
tik pasaulyj yra vartojamos. | 

f J3alit reikalaut per laiikua, o | 
aš prisiųsiu per ezpresą.

K. ŠIDLAUSKA8
Aptiekorius 'ir Savininkas | 

: Tel So. Boston 210J4 ir 21013. | 
226 Broadvay, kampas C St., | 

©©®®®®®«®©®©©©®®®m*©®®»?
9 - ——

»• DQ 50, Jokiq 7"* 
i-D ui ’aus m°kes- 

čių nėra.

I

THE MAGIC SHOP.
Pirm** Am. riko j tictavys aidėjo mafiio* 
dirbta re. Dirbi Tįsok*} įtaka daiktas. M 
nori gauti Jtak* katalogu pnjiMlt 

ir tapj Įavai. Admnokitatnp:
TW« MA(NC •HOP.

P. O. BOX SOS. HOLBROOK. MASS

Lietuviška-Polska 
LIGONINĖ.

197 Broadwav, S. Boston, Mass
Telefonas“S. Boston 1194-w 

Daktarai dieną ir naktį.

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

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

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

P1EMC KLESOS

DANTISTAS -
i t

su

•
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai te skausn o, su 
geriausiais prietaisais, 

naujų iria inų.
Visą darbą gvaranttojin e.

DR. W. T. REILLY
469 Broadwiy,So. BMtcn.Mhs.

PRIE DORCHESTER ST.

Vtlaado* 
nuo 9 t»L ryt* 
iki 8 »*1. vakar*.

- 
j

h
Ė

NedIBomi* 
nuo 10 **1, ryt* 
iki 4v*L T*k*ta

James Ellis Co
Kampas B ir B’way„

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo

Mūsų biznis sučėdina jūsų pi- 
i nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

X

t
X Krautuvė f
V Kuri užlaiko visokio ta-

XX
*t*Minersville. - - 1

Vienatinė Lietuviška *♦*
t

?
Y
Y❖M

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIa,

GERA PROSAI
Gramatika angliikoe - 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdarytą) __ $1.00

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

Naujas Būdas mokyt., 
rašyti be mokytojo... lOe 
Aritmetika mokinime ti- 

si rokundų, su pave «• 
slais (apdaryta) — ™ 35c 

Vi o $1.60
Kas atsiųs iškirpę* itą ap

garsinimą ii “Dari minko” 
ir $1.00 per mone.* orderi, 
tai gaus visas 4 knyg-j tiOe. 
pigiau.

P MH0LAINI8,
R. F. D. — Route 2, 

Hužson, N. Y.

Dr. PattlJ. Jakmauh

(Jakimavičius)
fMaainu valanilir

Nutilkit popta*. No. 7 an t vakar. 
5O» BROADWAT Cw. G ST. SO. BOSTON. 

TaimaB.1 I

Bcll Phon., tHckitkMn MM M.

Dr. Ignotas Slankos 
1210 S. BraaiSt, HnhUpbia. Fa 
Physiciin and Surgeon (lietuvi*- 
tojas ir chirurgas pabaiga* Indianos 

j Un’vetaiteta) Gydo visokia* liga* v v - 
ru, morenų ir vaiku. Daro operacija*. 

[ Oftao val*nd<M: III rito. »-4 po piet 
I vakaro, valioms: IHI rito 14popte*.


