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Sttv. Valstijų pačtos depar
tamentas dabar nepriima laiš-

& *

Kaip tik prez. Wilson pasi
rašė po karės bilium, tai tuoj 
Su v. Valstijose suareštuota 60 
nužiūrėtų vokiečių.

Austro-Vengrijos laikraščiai 
maža terašo apie prez. Wilso- 
no kalbų senate ir Amerikos 
stojimų karėn.

Tai išrinkta komite- 
Tam komitetui pa

klausimas išrišti.

Kuba stoja karėn.

jog ka- 
nuvertę

Unijos.

tautas.

BRYAN SIŪLO SAVO 
TARNYSTĄ.

Nuverskit kaizerį-bus taiką.
'13* . *

KUBA STOJA KARĖN.

Kubos prez. Menocal pasiun
tė savo šalies kongresui prašy
mų, kad paskelbtų karę Vo
kietijai.

IR BRAZILIJA STOS 
KARĖN.

sugadinti.
Visi tie mūšiai buvo vokie

čių pusėje ir anglai numetė 
daug bombų ant vokiečių drūt- 
viečių.

“I AM CONVINCED THAT 
THE FREEDOM OF LITHUA- 
NIA WILL BE BUILT N0W, 
WHEN THE FREEDOM OF ALL 
NATIONS IS AN ABSOLUTE 
PRINCIPLE, AND FREE RUS
SIA WILL DO NĖR DUTY FOR 
HER LITHUANIAN BROTHER.’

Vokietis Fritzen pagautas 
prisipažino norėjęs sugadinti 
Welland kanalų. Nuteistas, 
ant 18 mėnesių kalėjimam

■r

Talkininkų kariniai laivai, 
saugoję Amerikos pakraštį, 
dabar plauks į Europos pakraš
čius, o čia visų dalykų atliks 
Suv. Valstijų laivynas.

KAINA 3c.

$ Tas, kurs neturi namų, te- 
. J gu neplesia namų kitų, bet te

gu jis stropiai darbuojasi ir 
/ * z .

pasistato sau, tokiuo būdu jis 
pavyzdžiu užtikrins saugumą 
savo namų, kuomet juos pa
sistatys.

- L i n c o 1 n.

*

Metams $3.00, pusmečiui $1.50. _

Kaip protas, taip ir patyri

mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 

nniai principai atmes-

— W a s h i d g t o n.
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Rusija remia mažasias

LAISVĖ.
\

Rusijos Provizionalėš Val
džios pirmininkas, kunigaikš
tis Lvovas prisiuntė Amerikos 
lietuviams (Dro A. Zimonto, 
TMD. pirmininko, vardu) se
kančio turinio kablegramų:

Vertime ši kablegrama skam
ba šitaip: •

“Esu persitikrinęs, kad Lie
tuvos laisvė bus įrengta dabar, 
kuomet visų tautų laisvė yra 
absoliučiu principu ir laisva 
Rusija atliks savo pareigų su
lig savo brolh] Lietuvių. ’ ’

Ši kablegrama yra tai atsa
kymas į Dro Zimonto pasiųstų 
pasveikinimų Rusijos premje
rui, kurį čia paduodame origi
nale :

“On the mom of the birth 
of Russia’s freedom, the Asso- 
ciation of Lithuanian Patriots 
of Amerlca bėgs yor excellen- 
cy to accept the espression of 
its profound joy and sympathy. 
Long live great Russia!“

Kunigaikštis Lvovas, įžan
goje į paminėtų augščiau kab- 
legramą, sako, jog Amerikos 
Lietuvių pasveikinimas labai jį 
sujudinęs.

(“Tėvynė“)

Amerika šelps 
talkininkus.

Prasidėjo dideli mūšiai
— ■ /

Susirėmimai padangėse.

SOSTO KAIZERĮ.

•Rusijos justicijos ministeris 
pasakė, jog jei vokiečiai nu
verstų nuo sosto kaizerį, tai 
tuomet būtų galima pradėti de
rybas apie taikų. Kerenskį 
pasakė, jog vokiečiai tegu ne
svajoja apie susitaikinimų su 
Rusija skyrium nuo 
kų.

Kerenskį pasakė, 
riaujančios tautos,
savo valdovus, kurie sukėlė 
šių karę, ūmai galėtų užvesti 
taikos derybas ir susitaikinti. 
Toliau ministeris pasakė, jog 
visos partijos Rusijoj tvirta' 
laikysis išvien ir rems karę.

RUBEŽIAI TAUTŲ RIBOSE.

Rusijos užsienio reikalų mi
nisteris Miliukov pasakė apie 
karės tikslus talkininkų. Pa
sakė, jog nei viena talkininkų 
valstybė nenori užgrobimo, o 
geidžia sudaryti visoms tau
toms etnografiškus rubežius. 
Tai bus perdirbtas Europos 
žemlapis. Vokiečiai negalį 
svajoti apie kelių iš Bėrimo į 
Bagdadu. Būsianti įsteigta 
čechoslaviška valstybė ir ru- 
munų-ukrainos valstybė. Tai 
bus slenkstis per kurį vokiečiai 
nepereis norėdami pasiekti 
Turkiją.

ŠELPS TALKININKUS.
Suv. Valstijų valdžia suma

nė užtraukti karinę paskolų 
$6.750.000.000 ii^pusę tos su
mos be nuošimčių paskolinti 
talkininkams.

NEPATIKO.

Vokietijos socijalistams ne
patiko, kad karvedžiai pradė
jo ofensyvą prieš Rusiją. So
cijalistai sako, jog tas sutruk
dė derybas su rusų socijalistai s 
kaslink taikos skyrium nuo tal
kininkų. Dabar būsią sunku 
įkalbėti rusų socijalistams, kad 
jie veiktų dėl taikos.

Mat vokiečių socijalistams 
rūpi, kad taika Įvyktų su Ru
sija, kad paskui lengva būtų 
apsidirbti su kitais priešinin- Į 
kais. Tuomi socijalistai nori 
pasitarnauti kaizeriui.

KARĖS PASKELBIMAS.

Pėtnyčioį balandžio 6 d. 1:18 
vai po pietų prez. Wilsonas, 
paėmęs iš savo žmonos rankų 
plunksnų, pasirašė po karės 
paskelbimu.

Apie tai tuoj buvo pranešta 
visoms valdiškoms įstaigoms 
visose Suv. Valstijose ir kolo
nijose.

Karės paskelbimo prokle- 
macijoj išdėdama taisyklės 
svetimžem'ų užsilaikymui, y- 
pač Vokietijos ir su jos talki
ninkų pavaldiniais.

Aštriai įsakoma nedaryti 
jokių priešginvbių Suv. Valsti
joms, arba jei ne, tai bus pa
gal prasikaltimų Nubausti.

Užginta turėti bile kokių 
šautuvų, revolverių arba ki
tokių ginklų, arba sprogstan
čios medžiagos.

Užginta turėti orlaiviai, be
vielio telegrafo aparatai, rašv-t 
lo, kuriuo galima nematomų 
raštų pagaminti.

Nevalia nieko rašyti, nei 
kurstyti prieš valdžios, arba 
kongreso veikimus.

Pasipriešinantieji Suv. Val
stijų valdžiai, veikiantieji prieš 
valdžių, arba laužantieji įsta
tymus, padavadijimus ir pa
liepimus, bus arba išvaryti iš 
tos gyvenamos vietos arba vi
sai išvyti iš Suv. Valstijų.

Ar moblizuos ir ateivius? 
Čia gimusieji visi lygiai turės 
veikti pagal valdžios reikala
vimų, jei reikės turės stoti ar
mijom Žinoma ateiviai pas
tojusieji piliečiais lygiai turės 
atlikti priedermes, kaip ir ki 
ti piliečiai. Bet ir tie, kurie 
yra išsiėmę pirmąsias popieras 
jau gali būti šaukiami tarnys- 
ton.

BALSAVO PRIEŠ KARĘ.
Kaip žinoma Suv. Valstijų 

atstovų rūme yra viena mergi
na, atstovė iš Montana valsti
jos. Tai ji balsavo prieš ka
rės rezoliuciją.

Dabar sufragietės kelia klau
simą, o gal ištikro moterims ne
reikėtų suteikti balsavimo tei
sės.

PASKELBĖ KARĘ.
. Respublikos Kubos valdžia 

sutiko paskelbti Vokietijai ka
ro. Tai iš savo šalies paliepė 
visiems kaizerio atstovams iš
sinešti.

Kuba turi 444 oficierių ir 11.- 
000 kareivių. Turi vienų, skrai
duolį ir apie porų desėtkų ma
žų laivų.

PRASIDĖJO DIDELI 
MŪŠIAI.

Francijoj prasidėjo smarkus 
anglį] veikimas. Jie pradėjo 
spausti vokiečius ties Ypres 
Lens ir Arras. Tose vietose 
praliejo nuolatinį neišpasakytų 
bombardavimą. Tas bombar
davimas jau trečia diena, kaip 
eina. Griauja vokįečnj drut- 
vietes.

Tuo tarpu angali smarkiai 
veikia padangėse. Didžiojoj 
subatoj ir Velykose buvo tame 
fronte labai giedras dangus ir 
tomis dienomis šimtai Anglijos 
orlaivių išlėkė į padanges ir 
tėmijo vokiečių ' pozicijas, ka
riuomenę, sandėlius, orlaivių 
stotis, artilerijos padėjimą, 
geležinkelių linijas. Nuėmė į 
porų tūkstančiij fotografijų 
nuo vokiečių fronto.

Vokiečių oraliviai buvo iški
lę ir-gi ir užvedė mūšį padan
gėse. Tai buvo toks susirė
mimas, kokio padangėse lig
šiol nebuvo. Anglai pripažįs
ta, jog neteko 28 orlaivių. 
Bet vokiečių daug daugiau žu
vę — 15 liepsnose nusileido, o

Vokiečiai nuskandino gar-
; laivį Parana ir su juo žuvo 3 
Brazilijos piliečiai. Tai Bra- 
žili joj kilo didelis piktumas 

■ant vokiečių. Užsienio reika- 
hj ministeris pasakė:

“Santikiai labai intempti. 
Gal būt reikės paskelbti Vokie
tijai karę.“

Brazilijos uostuose yra daug 
vokiečių garlaivių, kurie karės 
pradžioje rado ten prieglau-t 
dų.

Bet Brazilijoj yra pusė mili - 
jono vokiečių ir jie gali keblu
mo padaryti.

NEBUS STREIKŲ.
Suv. Valstijų apgynimo ko

mitetas sumanė uždrausti vi
sus streikus laike karės. Tas 
komitetas suideda iš kapitali
stų ir darbininkų atstovų. Jin 
ineina ir S. Gompefs, Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas. Jei Harp darbininkų 
ir darbdavio] dabar kiltų nesu
sipratimai ir negalėtų patys 
geruoju susitaikinti, tai savo ,v— w v
dalykų išrišimą turi pavesti 31 vokiečių orlaivis nusileido 
minėtam komitetui.

IŠ SOCIJALISTŲ 
SUVAŽIAVIMO.

Balandžio 7 d. Amerikos so
cijalistų partija buvo sušaukus 
suvažiavimų į St. Louis. Ten 
buvo kalbama apie nusistaty
mo atsinešimo į karę prieš Vo
kietijų, 
tas iš 15. 
vesta tas

NENUSTOJA DŽIAUGTIES.
Francūzai nenustoja džiaug

tis iš to kad. Amerika stojo 
karėn. Prez. Wilsono karinė 
prakalba kongrese yra atspaus
ta ant plakatų ir išdalyta vi
siems žmonėms visuose, mies
tuose,- miesteliuose ir sodžiuo
se.

Francijos valdžia dabar pie
nuoja užsakyti Amerike 100.- 
000 orlaivių. Tie orlaiviai, 
sako, nulemtų karę.

PRAŠO DAUG DAUGIAU.
Amerikos valdžia karei pa

reikalavo pirmiems metams 
$3.400.000.000.

O Europoje karės pradžioje 
pareikalavo po tiek:

Vokietija............ $1.250.000.00
Francija.............$1.060.000.000
Anglija............ ..$ 500.000.000

Išviso.........$2.810.000.000
Reiškia Amerikos valdžia 

reikalauja daug daugiau, negu 
visos anos šalys apimtos krū
von.

Anglijos karalius įsteigė kal
bų mokyklą. Karei prasidė
jus anglai pamatė didį reika
lingumą žinoti keletą kalbų. 
Dabar toj mokykloj mokinama 
rytinių tautų kalbos. Viduti
nis vokietis žino daugiau kal
bų, negu vidutinis anglas.

Francijos valdžia pasiuntė 
tris oficierius į Ameriką muš
truoti Harvardo universiteto 
studentus .ir mokinti juos kari
nio mokslo.

Vokietijoj amerikonų dar y- 
ra 422. 46 amerikonai stu
dentai išreiškė norą pasilikti 
ir tęsti mokslus.
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Carranza į Suv. Valstijų j kų į’ Vokietiją, Austro-Vengri- 
pasienį pasiuntęs 4.000 karei- < ją, Bulgariją ir Turkiją. Ne
viu. ' priims nei pinigų siuntimo.

PAĖMĖ GARLAIVIUS.
Kaip tik karė tapo paskelb

ta, tai Suv. Valstijų jurinin
kai paėmė į savo rankas visus 
Suv. Valstijų uostuose inter
nuotus laivuĄ Vien New 
Yorke jų yra 27. Tarpe jų y- 
ra Vaterland, didžiausias pa
saulyje garlaivis.

Tų garlaivių mašinos tapo 
pačių vokiečių sugadvtos, kaip 
tik diplomatiniai ryšiai tapo 
pertraukti. Dabar jie bus tai
somi ir naudojami.

KAIZERIS PALIEPĖ 
DARYTI REFORMAS.

Vokietijos kaizeris paliepė 
kanclieriui Bethmann-Holhveg 
padaryti permainas rinkimuo
se. Pasakė, jog balsavimas 
dabar turi būt įvestas slaptas 
ir visuotinas.

PERTRAUKIA TIPLOMATI 
‘ NIUS RYŠIUS.

Austrijos valdžia paliepė sa
vo ambasadoriui grafui Tar- 
nowskiui grįžti namo iš Wash- 
ingtono. Reiškia diplomati
niai santikiai tarp Austrijos ir 
Amerikos pertraukti.

NUSIMINĖ VERTELGOS.
Vokietijos didieji vaizbūnai 

labai nusiminė, kad Amerika 
stoją karėn. Jiems didis 
smūgis tuo, kad jų didelės 
daugybės laivų tapo čia sukon- 
fiskuota. Tai po karės Vo
kietijos laivynas bus labai sil
pnas. O iš pradžios V<J . 
ja tikėjosi turėti po kares ae 
džiausią pre į laivyną už vi
sus.

Anglijos valdžia spiria prie 
sienos Argentinų. Mat Ar
gentina yra uždraudus išgabe
nimų kviečių. O tas nepatin
ka Anglijai, ne siš Argentinos 
daug kviečių Anglija gauda
vo. Anglija sako neleisianti 
gabenti anglių, jei Argentina 
neleis kviečių. O Argentina 
tik iš Anglijos ir gaudavo ang
lis. Be to dabar Argentinoj 
ateina žiema. Be anglių bū
tų vargas gyventojams, dargi 
turėtų sustoti dirbtuvės, gelei 
žinkeliai.

Dabar Argentina išnaujo ke
tina apskaitliuoti ar ji gali be 
pavojaus sau leisti išgabenti 
kviečius.

. CENZURUOS LAIŠKUS.
Suv. Valstijų valdžia ren

giasi cenzūruoti laiškus, tele- 
gramus ir kablegramus. Laiš
kai užsienin vpae rūpestingai 
bus ekzamenuojami.

Už keletos savaičių gausime 
laiškus su parašais: “Opened 
by censor.“

SUSPROGDINO ŠOVINIŲ 
SANDĖLĮ.

Francijoj ties miestu Arras 
Anglijos artilerijos šūviais bu
vo padegtas vokiečių šovinių 
sandėlis. Ten buvo ir mašina 
minų metimui. Kuomet tas 
atsitiko, tai kilo baisiausias 
gaisras. Liepsnos nusidriekė 
į padanges iki 300 pėdų augš- 
tumo. Nuo baisių ekspliozi- 
jų drebėjo visa apielinkė ir vi
sas Arras miestas. Visur ap
linkui virpėjo oras nuo didžių 
trenksmų.

Laikraščių skaitytojai 
latai mato paskelbimus 
begalines karės išlaidas, 
milijardus, bilijonus dolerių 
nuostolių, skaitome apie mili- 
ardines paskolas. Skaityda
mi tokias žinias, suprantame, 
jog tai labai daug pinigų, bet 
tos skaitlinės, tai tiesiog ne
telpa mūši] galvose. Jau mi
lijonų dolerių sunku įsivaiz
dinti, kaip tai yra daug pini
gų. Todėl indomu pažiūrėti 
kitaip į tas skaitlines, kad jos 
paaiškėtų. Juk kur ka aiš
kiau būtų aukso daugumų Įsi
vaizdinti tonomis, svarais, ne
gu doleriais.

Kuomet pereitais metais San 
Francisco, Cal. buvo visasvie- 
tinė paroda, tai jos lankytojai 
turėjo progų pamatyti auksinių 
pinigų krūvų, kurioj buvo 
$1.000.000 (milijonas dolerių).

Buvo pinigų liejykloj nulie
ta 50.000 auksinių pinigėlių po 
$20 ir atgabenta parodon. Tai 
lankytojai parodos savo akimis 
matė, kaip išrodo auksinių pi
nigų krūva, talpinanti $1.000.- 
000.

Tiek pinigų auksu sveria 2 
tonas.

Jei juos sudėti vienų ant ki
to, tai virptis pasidarytų 417 
pėdų augščio.

Iš šitų palyginimų jau leng
viau įsivaizdinti, .kų reiškia 
milijonas dolerių ir kų reiškia 
milijardas.

Amerikos lietuviai per vie
nus metus prageria $40.000.000. 
Reiškia prageria aukso 80 to
nų. (Tona talpina 2.000 svarų).

KĄ PADARO DARBININKŲ 
UNIJOS?

Kelia apšvietimų ir naikina 
tamsumų.

Trumpina darbo valandas ir 
pailgina žmogaus amžių.

Kelia uždarbius ir naikina 
didelių palukų plėšimų.

Padidina savarankumų ir 
mažina prigulmingumą.

Auklėja žmonijų ir stabdo 
tiranijų.

Sutvirtina broliškumų ir 
silpnina egojizma.

Mažina kvailus prietarus ir 
įveda duosningumų.

Praplatina visuomene ir nai
kina luomų privilegijas. 
Tveria tiesas ir naikina skriau
das.

Nušviečia triūsų ir apšviečia 
darbininkus.

Pralinksmina narni] židinį ir 
DARO PASAULĮ GERESNIU

Visi darbininkai turi prigu
lėti į unijų. Unijų progresų su
laiko tik tie, kurie į jųsias ne
priguli. Rašyk itės į unijų, 
agituokite ir veikite.

Nelauk rytojaus. Rytojus 
niekuomet neateina.

Nelaukite, kad kas kitas 
pradėtų; pradėkite jūs

Nepaisykite tų, kuriems "ne
rupi nieko geresnio; budinki
te juos iš miego.

Nemanyk, jog tai yra ne
galima; du milijonu organizuo
tų darbininkų parodo, jog tai 
yra galima.

Nenusilpnėkite. Ištvermė vi
sada laimi.
Amerikos Darbo Federacijos 

organizacijos Biuras. 
WASHINGTON, D. C.

Wm. J. Bryan, uoliausias 
taikinmkas, dabar karei ki
lus prez. AVilsonui pasiūlė savo 
tarnystę. Per Raudonų jį Kry- . 
žiu teiksiu patarnavimus karei
viams, o per Y. M. C. A. prisi- 
dėsiųs prie palaikymo doros 
tarpe kareivių.

Laike ispanų amerikoniškos 
karės Bryan buvo pulkininku.

NELAIMĖ.

Fernle, B. C. — Anglių ka
sykloje ištiko ekspliozija. Už
griuvo daug darbininkų. Iš- 
žus apie 30. Dabar atkasama 
tik lavonai.

JAPONAI DŽIAUGIASI.
.Japonijos laikraščiai išreiš

kia džiaugsmų, kad Suv. Val
stijos stojo prieš Vokietijų.

Vienas Japonijos valdinin
kas pasakė: “Japonija vartoja 
visas priemones, kad tik pri- 
gelbėti įveikti priešininkų ir 
linkmai veiks išvien su Ameri- 
ka.

f 
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NUTILDĖ TAIKOS BALSĄ.
Austrijoj buvo bekilą kal

bos apie taikos pasiūlijimą. 
Tai kaizeris užslopino tas kal
bas.

SOCIJALISTAI REMIA I 
VALDŽIĄ.

Amerikos vokiečių laikraš
čiai paskelbė, jog remia Suv. 
Valstijas. Socijalistų laikraš
čiai SociaF.st Leader ir English 
Daily Free Press paskelbė ame- 
rikonizmą. Dar-gi abu išreiš
kė prieš cenzūrą. Girdi nega
lima Būsią valdžios kritikuoti , 
už lėtą kares vedimą.

Lietuvių socijalistai turi su- 
brusti ir pafiksvti tuos savo 
“draugus“ už rėmimą .karės.



Eina 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............ .. . .............. ............... ....

.“DARBININKAS”
(The Worker)

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

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. 
Subscription R a t e s;

Yearly...............................................................
6 months.............................................................
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Oi bėga jie, bėga.

Mūsų laisvamaniai nejuokais 
suskato bėgti kuotoliausiai nuo 
katalikų visuomenės.

Jeigu jiems būtų rūpėję 
Lietuvos reikalai, jie nebūtų 
uzurpavę sau Centralio Komi
teto, nebūtu kasę bedugnės 
tarp savęs ir katalikų, nebūti; 
išdrįsę ven kailbėti vardu vi
suomenės. Dabar jie nepaliau
na skambinę apie savo “Cent
ralį Komitetų” ir nepaliauna 
klaidinę nesusipratusių lietu 
vių.

Vienas iš buvusių Liet. Die
nos Komiteto narių mums pri
siuntė p. Šalčiaus jam rašytų 
laiškų, kuriame tarp kita ko 
.sakoma:

“C. K-tas toliau gyvuos ir 
smarkiai veiks. Neužilgo iš
girsite ir pamatysite.”
Ir girdime, ir matome. Bet 

ne rimt:
■fePte tit erzinimų ir klaidini
mų žmonių. Matome, jog tas 
laisvamanių komitetas ne tiek 
tarp amerikonų veikia, kiek 
tarp lietuvių, kad tik suklai
dinti ir atitraukti katalikus 
nuo T. Fondo. Visi laisvama
nių laikraščiai nuolat prašo iš 
lietuvių aukų savo “Centra- 
liam Komitetui.”

s
Indomu, kad ant laiškų dėl 

didesnio suklaidinimo vartoja 
dviejų mūsų gerb. kunigų var
dus. Štai jų dabartinių laiškų 
antgalviai:

. The Centrai Committee 
1 For the Relief of 
The Lithuanian War ^nfferers 

J. S. Lopato 
President

Rev. V. Bartuška, Ph. D. 
Vice-president.

girdime,
ta darbų matome, o ma- 
jt erzini

Executive Committee.
M. J. Vinik, Chairman. 
A. B. Strimaitis, Se’y. 
M. V. Bush, Treasurer. 
Rev. N. J. Petkus

ĮTrustees 
P. S. Vilmont

Kun. Bartuška nuo pradžios 
buvo tame komitete. Kol ne
įvyko galutinas likvidavimas 
Liet. Dienos — laisvamaniai, 
žinoma, gali jo vardu naudo- 
ties. Bet kaip ten į jų pildo- 
mųjį komitetų pateko gerb. 
kun. N. Petkus.

Visai aišku, kad ir katali
kams reikia turėti komitetų, 
kurs veiktų vien tarp ameriko
nų. Ypač tų reikalų pastatė 
aiškiai prieš akis paskyrimas 
bažnyčiose rinkliavos nukent. 
Lietuvai 20 geg. Tam tikslui 
ir šaukiamas Brooklynan suva
žiavimas 11 balandžio. Ne bus 
ten steigiamas naujas fondas, 
tik bus suorganizuotas naujas 
komitetas, kurs veiks išvien su 
Tautos Fondu ir jo seime iš
duos apyskaitas iš savo veiki
mo. Tokio komiteto senai 
mums reikia. Linkime suva
žiavimui geriausio pasisekimo.

Bostono uoste pagauta lai
velis su vokiečiais, kurie no
rėjo perkirsti pojurinį kabelį.

Socijalistų konfe-
rencija.

---------------------------------------------— 
ir konferencijų sušaukė, dar
gi kairiųjų darbininkų orga
nizacijų konferencija pavadį- 

Ina. Toje konferencijoje tiek 
darbininkiškos dvasios buvo, 
kiek pas plikį plaukų. - Bet 
Kapsukas panorėjo savo reyo- 
liucijonieriškų dvasių parodyti 
ir pašūkauti ir visi socijalistų 
vadai į konferencijų suvažiavo. 
Nieko naudingo nenutarė, bet 
kam to ir reikia. Socijalis- 
tams nauda ne iš ramaus dar
bo, bet ten kur krauju ir aša
romis atsiduoda.

y •RVMNDU9HV(T

ria Esperantų ir esperantinin
kus bei pranašauja dėl Espe
ranto kalbos didelę ateitį. (Čia 
seka aiškinimas ženklintų (ak
centuotų] lietuviškų raidžių). 
Lietuviškas tekstas, kaipo Es
peranto skaitosi fonetiškai.

LIETUVIŠKA KALBA.
- (Straipsnelis tilpęs čionykš

čių skandinaviškų esperanti
ninkų laikraštuke “Skandina- 
va Ęsperantisto,” Nov2 š. m. 
Esperanto kalboje).)

Mažai yra žinoma civilizuo
tam pasauliui lietuviška kal
ba, kadangi visad manoma, 
kad lietuviai ir lenkai vra vie
na tauta, tad jie turi vienų a- 
belną kalbų, ir kad lietuviška 
kalba yra tik tarmė lenkiškos 
kalbos. Bet tai yra didelis 
apsirikimas. Lenkai priguli 
prie slaviški; genčių — jų kal
ba yra šaka slaviškų kalbų. 
Bet lietuviai nepriguli nei prie 
slavų, nei prie germanų —\įje 
yra savistovė “gentaro” (gi
minė) — tikri lietuviai ir lat
viai (prūsai, jatviai ir kiti jau 
pranyko). Lietuviai turi savo 
locnų (nuosavų) kalbų visiškai 
nepanašių į lenkiškų arba ko
kių nors slaviškų kalbų; yra 
toks skirtingumas tarpe lenkiš
kos ir lietuviškos kalbos, koks 
tarpe germaniškų ir naujalotv- 
niškų kalbų. Bet kų-gi galima 
pasakyti apie lietuviškų kalbų? 
Apie jų neapsirinkant galima 
pasakyti, kad . ji yra kuose- 
niausia ligšiol gyvuojanti kal
ba arijiškos rasės — pirma at
žala Sanskrito. Garsus kalb- 
žinys vokiškas Max Mueller’is 
sakydavo: “Kada aš girdžiu 
kų-nors bekalbant lietuviškai, 
arba pats kalbu lietuviška kal
ba, aš jaučiuos savę perneštu 
į tų laikų ir vietų, kur buvo 
lopšys arijiškos rasės. ’ ’ Pasi
remiant ant etimologijos gali
ma pasakyti, kad pavyzdžiui 
Balkanai, Britanija, Laba (da
bar jų daugelis vadina Elba), 
Baltikas ir tt. sėmė savo vardus 
iš šaltinio lietuviškos kalbos.
— Nes pavyzdžiui “Balkanai” 
sulig lietuviškos kalbos “Balt- 
kalniai” — balti kalnai; Bri
tanija peina nuo lietuviško žo
džio “brist.’’ Garsus geogra
fas Eliso Rėki ūsas sako savo 
veikaluose, kad gilioje seno
vėje galima buvę briste pereiti 
nuo Kontinento ant .dabartinio 
Albiono — Anglijos. Vardas 
upės Elbos - Labos paeina nuo 
žodžio lietuviško “laba” (ge
ra) ; Baltikas nuo žodžio “Bal- 
tjurė,” “Baltmarė” — baltoji 
marė ir tt. Lietuviška kalba 
gan gražiai skamba ir yra la
bai turtinga. Bet dėl nelietu
vio jų išmokti ne yra taip len
gva, kaip daugelis mano, nes 
pirma ji turi daug dvigubų, net 
trigubų raidžių; antra, joje y- 
•ra daug išraiškų visiškai neži
nomų daugeliui kalbų. Pa- 
vyzdin dėl išreiškimo pašerti 
(6sp., “untri”) lietuviai turi 
beveik dešimts įvairių išraiškų 
■(beveik kitų dėl kiekvieno gy
vuojančio sutvėrimo). - Lietu
viškoj kalboj randasi (yra) žo
džiai išreiškimui tokių minčių, 
kurių vėltui ieškotumėm dau
gelyje gyvuojančių kalbų; pa- 
vyzdin žmona — homino*) (aš 
nežinau ar yra gyva kalba, ku
rioje rastųsi tinkamas žodis iš
reiškimui tos minties). Lietu
viška kalba, taip-pat kaip ir 
kiekviena tikra naturališka 
kalba turi taipo-gi keletu tar
mių; iš jų yra vertos pažymėji
mo žemaitiška ir dzūkiška tar
mė. Lietuviai vartoja lotyniš
kas raides (mažumas iš jų liu
teronai, gyvenantieji Prūsuo
se vartoja gotiškas) tik uždeda 
bei prikabina žekliukus dėl sa
vo, originališko ištarimo prie 
daugelio raidžių. Žemiau pri
dedu (delei pavyzdžio) poezi
jų (su vertimu nesuritmuotu. 
Gi, jei kas nors suritmuotų, 
būtų gerai), kurioje mūsų gar
si poetė, Uršulė Gudienė,-4idi

‘ Štai pradžia U. Gudienės ei
lių tilpusių tume numeryje.

Esperantininkų viltis.

Ko žmonės ieško pagaulėj randa 
Palaimin Dievas jų triūsą vargą, 
Jei tik malonės Jo neprarąjtda 
Nežemin Jojų Švenčiausią vardą.

VERTIMAS L
' \ X .

La Espero de la Esperantistoj.
Kion homoj sereas, en la mondo 

[trovas
Benas Dio illian agon, mizeron, 
Se la graeon Lian iii ne perdąs 
Ne malaltigas Lian Sanktan nomo. 
Etc.'
------- <

*) Žmona — homino reiškia 
žmogų moterų lyties.

Trupiniai
“Keleivis,” socijalistų lai

kraštis, . patapo išradėju — su
sekė, kaip iš berno padaryti 
kunigų

Tai Michelsonas dabar de
batuose turės labai gerą argu
mentų už socijalizmų.

»
* *

Gal “Keleivis,” iš William 
M. Priest padaręs kunigas 
William M. sakys, jog apsiri
ko dėl angliškos kalbos neži
nojimo. Jei taip, tai jo re
daktoriams verčiau eit gatvių 
šluoti, o ne žmones tvirkinti 
ir klaidinti savo nemoksiu.

•

Kapsuko sumanymu Brook
lyne balandžio 1 d. įvyko lietu
vių socijalistų konferencija, 
kurioje maž-daug norėta nu
statyti santikiai tarpe pačių 
socijalistų ir atsinešimas prie 
Amerikos ir Europos įvyku
sių perversmįų. Iš tilpusio 
“Kovos” num. 14-tame tos 
konferencijos aprašymo nesi
mato pas “draugus” socijalis
tus nieko aktualio. Visas su
važiavimas perdėm buvo per
sunktas kapsukine dvasia ir jo 
šauksmams daugiausia laiko 
pavesta. Kapsukas kalba, 
Kapsukas sprendžia, Kapsu
kas įstatymus rašo, o Michel
sonas su Bagočium nors ir mė
gina protestuoti, bet jų pro
testai eina ant niek. Konfe
rencija Kapsuku alsuoja ir ak
lai jo nurodymus 9eka, gi Mi- 
chelsono sumanymams per gal
vų kerta. Tiesa ir tų pačių 
sumanymų vertė labai abejoti
na. Ištisas valandas ginčija- 
mosi dėl socijalistų spaudos 
sandaros, kuri vienų prilygi
nama prie palaidos minios, 
keptuvės; kitų prie moteriškės 
ir taip to klausimo neišrišama. 
Ir nežinai žmogus, ar socija
listų spaudos sandara yra kep
tuve ar moteriške. Antras klau
simas svarstoma — Rusijos re
voliucija. Čia Kapsukas panau
doja visa gražkalbystę, kad 
doja visų gražkalbystę, kad in- 
tikinus delegatus, jog Rusijoj 
revoliucija tik dar pradedama, 
jog dabartinė valdžia buržua- 
ziška ir prieš jų reikių atkak
liai kovoti. Tam pavyzdžiu 
priveda iš nekonfiskuotos dva
rininkų žemės ir neužbaigtos 
karės. Kaikurie iš socijalis
tų mėgina nurodyti, kad Ru
sijos valdžia yra gera, bet 
Kapsukas to nepripažįsta ir 
draugams prisieina išnešti re
zoliucijų už tęsimų revoliucijos. 
Rezoliucija išnešama labui rau
dona ir karšta. Visas pasau
lis joje perverčiama augštyn 
kojomis ir pagalios trilinkai 
sveikinama revoliucijinis pro- 
letarijatas. Taip va ir rodo
si, kad socijalistų vulkanas 
(Kapsukas) pratrūko ir viskų 
kų turėjo savęs viduryj išme
tė lauk, o Michelsonas, Bago- 
čius ir kiti, nors pasirauky- 
damu Kapsuko išsiveržusį ma- 
terijalų nurijo ir giliai Kapsu
kui pasikloniojo.

Taip bent iš “Kovos” pa
duotų žinių atrodo socijalistų 
konferencija. Visas pasaulis 
norėta apglobti, o neįstengta 
net moteriškės nuo spaudos 
keptuvės atskirti. Turbūt Kap
sukas nepatekęs ant pirmo lai
vo, plaukiančio į Rftsijų, ne
teko lygsvaros ir negalėda
mas, kiti sako, A nenorėda
mas savo kailio kišti' ' Ru
sijos revoliucijos gerklėn, , pa
siliko Amerikoje šaukti bal
su apie revoliucijų, kurios jam 
net neteko matyti. Aišku čia 
visiems, kad socijalistų kon
ferencijai ne |iek rūpėjo apie 
Rusijos perversmes rūpinties, 
kaip pigiu būdu save parekla
muoti. Tuo tikslu “draugai” prietelka kalbos Esperanto, gi- tų užfundyti pinai

Kad jau nesiseka, tai ne
siseka nabagui Michelsonui. 
Nesenai nukirstas debatuose, 
antai vėl socijalistų suvažiavi
me jo nuomonė pazgordvta ir 
čia vėl sugautas biaurioj me
lagystėje.

Turbūt jis dabar sako: vie
na bėda ne bėda.

* •

Brooklyno kriaučiai gali di 
dziuotis turį narsų delegatų y- 
patoje Bekampio, kurs vienas 
sukėlė baisių revoliucijų susi
rinkime MeCaddin salėje.

♦ •

Socijalistų suvažiavimas 
Brooklyne nenutarė išduoti at
skaitų iš aukų revoliucijai. Ne
bijokit, draugai, caras negrįš 
ant sosto, nekibs jums už ke
teros, jei pasakysit kur ir kam 
aukos buvo sunaudotos.

• ♦

Kasžin po kiek dolerių va
landoje įsirita “Naujienoms” 
už stebuklingų daktarų pagar
sinimus.

• •
“Tėvynės” korespondenci

jos senos, kaip svietas.
• •

Kapsukas ant pirmo pusla
pio savo “Kovos” praneša, jog 
Benson, buvusas socijalistų 
kandidatas į. prezidentus, ka
rei kilus rems Suv. Valstijų 
valdžių, o ant ketvirto pusla
pio rašo “Įsitėmykit, darbinin
kai,” kad katalikai pasisako 
esu lojali šiai šaliai ir tas tai 
baisus daiktas esąs, neužmirš
tinas.

Tai Kapsukas verčiau saviš
kiui Bensonui būtų išrėžęs pa
mokslų o ne kitus smerkęs už 
pilietiškų ištikimybę.

• •
Kaizeris neturi ištikimesnių 

bernų, kaip kad jam yra Vo
kietijos socijalistai.

• •
Dailus, inteligentiškas Dr. 

Jakimavičiaus patėmijimas po- 
kilyje Bostone šliupui bpvo 
skaudesnis, negu socijalistų 
sukeliamos riaušės jo prakal
bose.

• •
Jei Kapsukas įkalbintų 

“Naujienas” prašnekėti apie 
stebuklingų daktagų pagarsini
mų naudų tai jftn verta bū-

*

-------------  ------ ——■— ------------- ——-------------

I kokius pristosi, tokiu pats 
pastosi.

i.
Niu, niu, vyrai, jau jam laikas va

žiuot. Jau saulė nematyt Jam prašvis, kaip 
per rubežis reiks bėgt, ir jam da gali maskolis 
su kulkais užmušt — taip kalbėjo agentas Još- 
kis, kurs vežė Amerikon Jonų ir Petrų Grigus 
ir mane.

— Paspėsi, žyde, nedega — tarė Grigie
nė — šetit vaikeliai — traukė verkšlendama — 
po medalikėlį Švenčiausios Panelės. Nešioki
te jų visados su savim. Nelaimėje kokioje 
melskitės prie jos, Ji neapleis jūsų. Neužmirš
kite pas mus atrašyti, kad ir laiškelis bus tuš
čias, man jūs mielesni, kaip pinigai.

•'— Gerai, močiut — prabilo Jonas stam
bus, 6 pėdų augščio, mėlynakis, geltonų, gar
biniuotų plaukų, 26 metų amžiaus, vaikinas
— tik melsk mums nuo Augščiausio pagelbos.

— Taip, mamyte, — pritarė Petras — ne
užmiršime, kad tik Dievas mums padės, atra
šysime ir pinigų užsidirbę, vėl sugrįšime savo 
šalelėn. ’ \

— Bus viskas gerai — raminau Grigienę — 
nėjusi, motin, kaip amerikantai, sveiki ir su 
grašiu, sugrįš į Prienus.

— Dieve duok — -atsidususi sako Motiejienė.
— Niu, jau jam gana tos šneka; į karetkų 

vyrai — atsiliepė nekantriai Joškis ir pradėjo 
stumti mus laukan.

Atsisveikinę su namiškiais, su susirinkusiais 
išleistuvėsna gentimis, sėdome karietkon ir 
nudundėjome Vieškeliu rubežiaus linkon.

Per kokį laikų sėdėjome visi tyliai, užsidū
moję. Ašaros vien tik riedėjo per veidus. 
Mat likimas privertė apleisti gimtinį kraštų; 
reikėjo atsiskirti su tėveliais, su banguojančiu 
Nemunėliu, su ūžiančiu miškeliu, su žaliomis 
lankomis.

Aš pats bėgau nuo kariumenės. Jonas su 
Petru važiavo, idant ūkį iš skolų išmokėjus. 
Dalykas va kame: Senis Grigas, prieš mirtį, 
per du metu ant ligos patalo gulėjo, 
jai, vaistai gerokai patuštino krepšį, 
nesį po tėvo mirčiai, Grigai sudegė. Dasis- 
kolinę kiek pinigų Jonas su Petru viskų išnau- 
jo atstatė. Bet vasaroje gėryba menkai užde
rėjo, o čia skolininkai nedavė ramumo, tai-gi 
pasamdę kumetį, išsileido abudu pas dėdę 
laisvės šalelėn, aukso kasti.

Po 4 savaičių kelionės atsibastėme į Pittsto- 
nų. Grigų dėdė gražiai mus priėmė; už nedė
lios laiko pasirūpino darbų: anglius ant “karų” 
“liuoduoti” kasyklose.

Neilgai aš ten dirbau, mat mano silpni 
plaučiai nusilpnėjo nuo inkvėpimo suodžių. 
Tai-gi susiėmęs rakandus nuvažiavau pas pus
brolį į Grand Rapids, Mich. Per nekurį laika 
susirašinėdavau su Grigais, bet, jiems išsikė
lus iš Pittstono, negavau nuo jų jokių žinių. 
* n.

Į tris metus po persiskyrimo, vaikas duoda 
man, einant subatoj namon iš darbo, apgarsi
nimų. Mečiau akia ir net plaukai ant galvos 
atsistojo iš nusistebėjimo. Kodėl ? Na-gi štai 
kas buvo parašyta:

“Jonas Grigas, garsus kalbėto jas, sakys ry
toj prakalbas Lietuvos Sūnų svetainėje. Aiš
kins iš kur žmonės paeina ir daugybę kitų indo- 
mių klausimų. Gailėsitės neatėję pasiklausyti. 
Pradžia 7:30 vakare.

Visus kviečia 54 Lietuvių Socijalistų kuopos 
komitetas.”

— Ar aš girtas... ar aš sapnuoju... ar man 
akyse taip rodosi... ar nelabasis mane apsėdo
— manau sau.

— Kaip tai?! Jonas Grigas, kų nemokėjo 
rašyti nei skaityti, kalbėtojas? Grigas! tas 
dievobaimingas lietuvis sodietis, kų nei mišių 
nei pamokslo nedėliomis niekados neapleisdavo, 
cicilistas?! Jonas Grigas, kurs prašė motinos, 
kad melstų pas Dievų pagelbos?..

Nenoriu pats sau tikėti, vienok fotografija 
neatleidžia, nors ant jos atrodo menkesniu, 
negu kad buvo Lietuvoj. Būtinai eisiu sakau 
prakalbosna.

Ant rytojaus jau septintų vai. sėdėjau pri
rūkytoje svetainėje, tarpe girtų su raudonais 
kaklaryšiais “mokslinčių,” neramiai laukda
mas “prakalbų.” Pagalios apie aštuntų pasiro
dė ant scenos kalbėtojaa Patrvniau akis, žiūriu
— taip, Jonas Grigas tik labai atsimainęs. Vei
dai išgeltę, susitraukę. < 
nebematyti, nuĮHikęs. Akys indubę, šnairuo
ja it vilko. Kaklaryšis, raudonas; iš po pa
raitotų kelinių matyti tokios pat spalvos pančia- 
kos.

Kalbėtojas apsistojo, atsikrankštė, rankas į 
kelinių kišenius įsimovė ir užriko:

— Na, kur tas jūsų ilgaskvernis? Šau
kiau į debatus, neatėjo. A, bijo tie šventa- 
kupriai manęs, kaip vištos šeškaus. Apsiei
siu be jų. Ar žinote draugai aš jums pasaky
siu didelę naujienų, nagi mes visi paeinam iš 
beždžionės. Taip, mūsų protėviai nebuvo nei 
žmonės nei vištos, nei kiaulės ale beždžionės. 
A...

— Perprašau — pertraukė Gudrių Kazys, 
mano geras pažįstamas, gabus juokdarys, —» 
aš noriu tamstai kalbėtojui vienų klausimų už
duoti kaslink šio dalyko, .ar galiu?

— Klausk — sušnypštė Grigas.
— Jeigu žmonės paeina' iš beždžionės, kur 

dingo uodega?
— A, šventakupris, netiki kų sakau. Uo

dega nusitrynė.

GvdVto-
Į mė-

— Kaip tai — sako Kazys — mums uode
gos nusitrynė^ o beždžionės, anot jūsų mūsų 
giminės, dar jas turi... Nesuprantu. Mes 
dėvime švelnias drapanas, sėdime ant minkštų 
kėdžių, gulime minkštose lovose, ir mums nu
sitrynė. Nagi beždžionės karstosi, supasi uo
degomis ant šakų, ir kų neišdarinėja, o joms 
nenusitrynė. Juk drabužis, kurį nešioji grei
čiau nuplyšta, negu kurį kupare laikai. Ma
nau, kad tas gal netiesa, kų tamsta sakai.

— Kų ar dar ginčysi? — Man taip pats 
“Pliauškalų” redaktorius sakė, pas kurį per 
metus buvau už ‘ ‘ džiųnitorių. ’ ’ Aš-gi pau dar 
daugiau gudrybių išgalvojau. Aš sakau, Kad 
žmonės neturi dūšios, užtai kad aš jos nema
tau. Apart to žmogaus valia nėra liuosa, tai
gi kų tik jis daro ar vagia, ar kitkų veikia, kų 
šventakupriai vadina niekšyste, jis už tų ne
atsako. Jeigu toks esi gudrus atsakyk gi tu 
man ant šių neužginčinamų teisybių.

Kazys užsimąstė, paskui padaręs gumulų iš 
laikraščių, kuriuos turėjo prie savęs, leido tų 
popierių gumulų kalbėtojo linkon.

— Gelbėkit! Police! — užriko Grigas, nusi
tvėręs už akies. Pakilo klyksmas. Atbėgo 
žemsargis. Nuvedė Grigų ir Kazį pas teisėjų. 
Žmonės išsiskirstė namuosna.

Ant rytojaus išlikau iš darbo, idant pama
tyti bylų. Teismui atsidarius atveda žemsar
gis Grigų ir Kazį. Grigas, per vertėjų, iš
reiškia sųvo skundų, reikalaudamas nuo Ka
zio 300 dolerių atlyginimo. Mat gumulas pa
taikė akin. Poakis pamėlynavo. Jis turi per
traukti sakymų prakalbų. Iš to jam pasida
ro dideli nuostoliai.

— Kodėl tamsta jį sužeidei? — kreipiasi 
teisėjas į Kazį.

— Perprašau jūsų didenybę — sako Kazys
— šitas tamista pareikalavo nuo manęs atsaky
mo ant šių klausimų:

1. Žmogus neturi dūšios užtai, kad jos nema
tyti.

2. Žmogaus valia nėra liuosa, tai-gi mes 
neatsakome už savo darbus.

Aš jam atsakiau geriausiai, kaip išmaniau. 
Jis sako žmogus neturi dūšios, nes nematyti. 
Aš sakau: jam neskauda, todėl kad aš skaudu
lio nematau. Jo paakis, kas tiesa, mėlynas. 
Bet tamstos raštininko piešiukas, o mano dra
panos taip-pat mėlynos, vienok niekas nesako, 
kad jas skaudėtų. Mėlynumas nereiškia skau
dulį.

Toliaus jis sako: žmogus, neturėdamas liuo- 
sos valios, neatsako už savo darbus. Tai-gi, 
anot jo, ir aš nekaltas kad mečiau ir patai
kiau akin.

— Ar uždavei, tamsta, jam tuos klausimus?
— kreipiasi teisėjas prie Grigo. «

— Uždaviau — sumurmėjo Grigas, visi, 
mat, girdėjo, su melu neišsisuksi.

— Paleisk — sako teisėjas žemsargiui 
kaltintų aš neišrandu jį kaltu.

— A, nekaltas, — sušnypštė Grigas — nėra 
teisybės. Aš... — nedabaigė, sugriežė dan
timis ir, nukoręs nosį, išėjo su draugais lau
kan.

Norėjau pasimatyti su Grigu, bet negalėjau, 
peš nusiskubino saliūnan, kurio kvapas man 
smirdėte smirda.

IH.
Į šešis mėnesius po šio atsitikimo teko man 

lankyties Smalltoirn’e, Pa. Išlipdamas iš trau
kinio šaukia, girdžiu, laikraščių pardavinė
tojai: — Baisi žmogžudystė! Kunigas ir žem
sargis nužudyti! Žmogžudys suimtas!

Nusipirkau laikraštį, pažiūrėjau ir bemaž 
neapalpau iš nusistebėjimo. Nagi žmogžudys 
Jonas Grigas! Ašaros išriedėjo man iš akių. 
Gaila pasidarė senovės draugo. Nuskubėjau 
kalėjimam Nieko vienok nepešiau. — Po tei
smui — sako — ateisi.

Už trijų dienų atsibuvo teismas. Jonų ap
kaltino užmušime kunigo ir žemsafgio. Gin
ties, nabagas, nesigynė. Teisėjas pasmerkė jį 
pakarti.

Po bylai nuėjau kalėjiman. Įleido kamba
rin, kuriame, už dviejų geležinių krotų, sė
dėjo galvų nunėręs Jonas.

— Jonai, Jonuk — vos ištariau iš didelio 
susijudinimo. Pakėlė galvų, pažiūrėjo va
landėlę, pažino.

— Ar tai tu čia, Juozai?
— Tai aš.
— A, žinau — tęsia toliaus — stebiesi ma

ne čion išvydęs. Nėra iš ko. Kaip pasiklo
jau, taip miegu. Palietė mane ranka Dievo. 

Garbiniuotų plaukų Matai Juozai, po tavo išvažiavimo iš Pitttstono, 
susidraugavau su ei ei Ii štai s. Per šventadie
nius būdavo, gerdavau, kazyriuodavan. Pra
šote prašė brolis Petras, kad pamesčiau tas 
draugystes. Bet kur tau. Bridau tan pur- 
vynan gilyn ir gilyn. Tarnaudamas “Pliauš
kalų” redakcijoj pramokau skaityti. Prisis
kaičiau visokių šlamštų. Paskui, kad turė
jau garsų balsų, tapau išrinktas už agitatorių. 
Daug, daug pripliauškiau visokių niekniekių. 
Sųžinė retkarčiais išmėtinėdavo, nutildydavau 
jų degtine, nepaliaudamas tarnauti velniui.

Prieš porų savaičių prireikė man pinigų. 
Niekur negaudamas nurašiau klebonui laiškų, 
reikalaudamas kad atneštų 500 dolerių tam tik- 
roA vieton. Bet nepaklausė jis manęs. Ga
lop, keturios dienos atgal, nuėjau lyg šauk
ti kunigų pas ligonį.

Kunigas pats įsileido vidun. Stvėriau tuo
jaus jį už kriūtų ir — kur — sakau — pinigai? 
— Jis gi — Gelbėkit — užriko. Gražuma, ma
nau, nieko nepadarysiu; nudūriau peiliu; iš
laužiau kųsų. Jau žėriau kišeniun pinigus tik 
durys staiga atsidaro, ineina du žemsargiu.

ap-
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Nenoriu pasiduoti. Ištraukiau revolverį, šo
viau, vieną parmušiau. Bet kitas užbėgęs iš 
užpakalio parbloškė mane su lazda. Prabu
dau galėjime. Būčia gal čion nebuvęs, jeigu 
kunigas nebūtų užrikęs. Tarnas, mat, iš
girdęs šauksmą išbėgo laukan ir, kaip ty
čia, sutiko du žemsargiu einant namon iš dar
bo. .. Tai ir visa istorija

Dabar gailiuosi, taip pasielgęs, bet jau po 
laikui. Prašiau, kad atsiųstų kunigą; pri
žadėjo... Melskis, Juozai, už nelaimingą 
piktadarį. Parašyk motinai, tegnl irųi/ne- 
užmiršta paklydėlio sūnaus.

Parašyk į laikraščius... Perspėk, kad lie
tuviai šalintųsi nuo cicilistų. Tegul pasimo
kina iš mano atsitikimo.

Juokiausi iš Petro, kad jis susilaikydavo 
nuo “laimių” šio pasaulio, kad jis nepristo
davo cicilistų. Bet, kaip girdėjau, jis gyve-

na dabar sau'ramiai ant ūkės Lietuvoj, o aš... 
aš be laiko turiu gulti į kapus...

Čia tarnas pertraukė mudviejų šneką pra
nešdamas, kad laikas pasikalbėjimo jau už
baigtas.

Lik sveikas — tariau — Jonai, neliūdėk, 
susitaikinsi su Dievu; atleis... Jis mięlaširdin- 
gas. O gal aš galėsiu kiek tau pagelbėti.

Teiravausi advokatų, mušiau telegramą 
pas prezidentą vienok nieko negelbėjo. Už 
dviejų savaičių teismo nutarimas tapo išpildy
tas. Išgavęs lavoną palaidojau, kaip pride
ra su apeigomis, lietuviškose kapinėse. Grįž
tant iš šermenų atėjo man į galvą mintis, kad 
dar sykį pasirodė teisingumas patarlės: “Į ko
kius pristosi, tokiu pats pastosi.”

Juozas.

me numeryje rasi šiokių tokių 
žinučių iš Liet. Darb. Są-gos 
judėjimo, o iš mūsų didžiosios 
kolonijos kaip nieko taip nie
ko negali patėmyti “Darbinin
ke,” lyg kad čia būtų visas 
darbininkiškas judėjimas ap
miręs. Bet ne! Ir dar sykį 
sakau, kad tik yra mūsąi ap
sileidimas.

Todėl darbininkai ir darbi
ninkės sukruskim ir pradėkim 
šį tą veikti, kad pakėlus tą 
mūsų brangią organizaciją, tai 
yra Lietuvių Darbininkų Są
jungą

geriaud sanavol^..č.” M. Šal
čius sėdėdamas ant estrados sa
ko, kas tam žmogui pasidarė, 
ar jis beprotis, ko jis nori.”

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

DETROIT, MICH.

Strazdas socijalistas ir 
“išradėjas.”

Tankiai man tenka skaityti 
“Darbininke” žinutes iš Cam
bridge, Mass. apie bambizą 
Strazdą. Mat jam ten pasise
kė rasti dar tamsių žmonelių, 
ir pagauti savo tinklan. Jisai 
ir Detroite būdamas sakėsi, 
būk Lietuvoj ėjęs į kunigus a- 
le šičia Detroite būdamas buvo 
uolus socijalistas ir prigulėjo 
prie socijalistų kuopos 175. 
Mažu dar ir dabar tebpriguli, o 
gal išbraukė jei neužsimokėjo 
savo mokesčių į kuopą 175. Jis 
net teatrus lošė cicilikams, o 
šiandie, kaip girdžiu save pa
vadino kunigu. Tai Strazdas 
toks kunigas, kaip Mockus.

Vėliau “Darbininke” skai
tau kad Strazdas išlėkęs iš 
Cambridge, Mass. o gal pakvie
tė į Detroit, Mieli, socijalistai 
175 kuopos, kad išklausytų ve
lykinės.

Ir dar turiu priminti, kad 
gal nei pats Michelsonas to 
nežinojo. Cicilikai galės tuo
mi pasidžiaugti, kad Strazdas 
yra išradėjas antras po Ediso
no. Edisonas išrado elektros 
šviesą, o Strazdas išrado kad 
elektrikos šviesą vartojant nei
tų per “myterį” arba kitaip 
sakant naudotis dykai elektri
ką. Socijalistams geras išra
dimas, ale kodėl Strazdas 
nesiuntė užpatentuoti, būtų 
svetimtaučiai žinoję Strazdą 
kaip kad žino Edisoną Tai 
ir Michelsonas būtų debatuo
se su p. Ramanausku galėjęs 
pasigirti, jog ir socijalistas y- 
ra išradėjas.

Strazdą Žinąs.

LEWISTON, ME.
Smarkiai veikia.

Nors čia tik 3 mėnesiai kaip, 
gyvuoja L. R. K. Moterų / Są- 
gos 6 kp„ bet ji smarkiai i- 
mas darbo. Štai laikytam su- 
sisirikime balandžio 1 d. nutarė 
parengti puikų balių ir prakal
bas 12 d. gegužio. Kalbėtoja 
kviesti p-lę O. Stalionaitę L. R. 
K. Moterų Są-gos centro rašti
ninkę. Ir paimti didelį ir tin
kamą vadinimų mokintis per 
vasarą, o rudeniop sulošti ir 
taip kad lošime dalyvautų tik 
vienos Sąjungietės, kurios už
ims ir vyrų roles.

Toliaus užgirdę, kad Mon
tello, Mass. rengiama Moterų 
Są-gos paroda, tai nutarta 
dalvvauti rankų išdirbiniais.

* B. Lelija.

BALTIMORE, MD.
Dr-jų veikimas.

Nedrąsų viešai pasakyti, 
kad jau nuo pradžios sausio m. 
1917 LDS. kuopa neturėjo su
sirinkimo, ir knygutės iš Cen
tro prisiųstos jau antras mėnuo 
guli pas raštininką . Nekurie 
nariai labai jų norėjo gauti, ga
vėnios laike yra daugiau laiko 
būt malonu pasiskaityti. Taip
gi jau netoli*ir L. D. S. Savai
tė, ir apie tai nei “am.”

Tautos Fondo skyrius išsi
rinko tokį pirmininką kuris 
niekad neturi laiko ateiti į su
sirinkimą, per tai ir veikimas 
trukdos.

Bet ant kito rudenio gal 
pradėsim daugiau darbuoties.

Teatro dr-ja “Varpas” tam 
k;.ai parengia vakarus. Dau
giausia lošia teatrus. Ta dr- 
ja ir dabar rengia teatrą “Žy
dų Karalius,” kuris bus loštas 
23 d. balandžio 1917. Tik vie
nas dalykas keistai atrodo, kad 
dr-ja rengdama vakarus, viską 
paveda režisieriui, p po vakarų 
jis atskaitos niekad neišduoda.

Vyčių kp. korespondentas 
toks, kad plunksna viską “pa- 
fiksina”: balių iš girto perdir- 

\|ba į blaivą, kursus vienu akies 
mirksniu inkūrė, ir ypatas ku
rios jam geriau patinka išaug- 
ština, nors ir veikime nedaly
vautų.

Juokų iki ausų.

Moterų Sąjungos kp. rengia 
nepaprastą balių, kuris bus bah 
1917.

Balius užsivadins šiurkštų 
ir kaklaryšių. Bet kaip gir
dėjau tai ne tik šiurkštų ir ka
klaryšių bus, bet ir visokių 
juokų iki ausų, jos nepamirš 
nei mažų vaikų. Sako kad 
atsiųs bobą su margučiais.

Tik visi nepamirškite tos 
dienos ir visi atsilankykite 8-tą 
vai. lietuvių Centro svetainėn 
ant Barre gatvės.

Pilnųjų Blaivininkų kp. lai
kytam susirinkime, 1 d. bal. 
nutarė per kiekvieną susirinki
mą turėti paskaitas apie blai
vybę. Tad galės ateiti ir pa
šaliniai paklausyti. Taip-gi 
kalbėjo ir apie prakalbas, kad 
būtų gerai parengus, ir labai 
čia reikalinga. Palikta ant 
toliaus, pasiteirauti apie kalbė
toją

A B. C.

, —----- ---------------------------- -----------------------------------

Visupirma pažvelgkime į 
mūsų brangųjį jaunimą kurio 
pas mus netrūksta; pasisuk 
vakarais į saliūnus, tai visuo
met užsikimšę, ar-gi saliūnuo- 
se yra didžiausia pramoga dėl 
Ansonijos jaunimo? Ar-gi 
nebūtų malonus susiėjimas ir 
pasimokinimas šio to ant gero 
savo ir visuomenės. Tad, bran- 
gusai jaunime, ‘ šaukiu tave 
prie vienybės, apšvietos ir 
garbingo veikimo. Kaip pa
vasario žolelės pradės atgyti, 
taip ir jaunimas privalo atgim
ti “ Patarčiau visupirma rašy- 
ties prie Darbininkų Sąjungos, 
nes mūsų kuopa įvedė permai
nų, ir pažadėjo priimti visą 
jaunimą po globa Sąjungos, ir 
jos vardu nutarė darbuotis 
kiek išgalėdami. Tad neatsi
tikime kaip vaikinai taip ir 
merginos, o kartu mums pri
tars ir visa Ansoniojs visuome
nė, kuomet pamatys, kad mes 
jau keliamės iš miego.

Skruzdyno viršininkas.

BROOKLYN, N. Y.
Darbininkų savaitė.

Šiuomi pranešame Brook- 
lyno lietuviams, ypač L. D. S., 
jog 12 kuopa išsirinko pirmąjį 
vakarą nedėlios tai yra 29 ba
landžio; ir tą vakarą rengia 
kuoiškilmingiausias prakalbas, 
užuojautai darbininkų ir pami
nėjimui jų savaitės. 12 kuo
pos prakalbos bus Kar. Aniolų 
svetainėj ant So. 4 gt. vakare 
6:30 vai. Įžanga tik dešimt 
centų, taip-gi bus platinama 
literatūra. Todėl gerbiami 
lietuviai teiksitės tą vakarą 
nieko nerengti, kad neužken- 
ktumėm vieni antriems. Taip
gi visus kviečiame gyvs galis 
didis mažas į šias didžiausias 
prakalbas, nes kalbėtojai bus 
kuogarsiausi, o darbininkų pa
dėjimą išdėstys kuosupranta- 
miausiai ir kiekvienas užsiga
nėdinsime ir gėrėsimės tuomi, 
jog esame darbininkais; nes 
matome, kad nuo darbininkų 
muskulų ir išlavintų darbinin
kų smegenų tepriguli gal ir vi
sos pasaulio žmonijos labas.

Rengėjai:
V. Bendoravičius ir 
A. Dymta.

HARTFORD, CONN.
. SLRKA. 89 kuopa ant mėne

sio laiko sumažino įstojimą iki 
$1.00 nuo 18 d. kovo iki 18 d. 
balandžio. -Laikytam susirin
kime balandžio 1 d. prisirašė 
25 nauji nariai, dar yrą proga 
visiems pasinaudoti iki 18 d. 
šio mėnesio, galima prisirašy
ti bažnytinėj salėj pėtnyčios 
vakarais, kiekvienas turi ap
sidrausti savo sveikatą ir gy
vybę.

Ši kuopa 18 d. kovo buvo 
surengus prakalbas. Kalbė
jo p. J. Šaliūnas. Gerb. kal
bėtojas koaiškiausiai išdėstė 
svarbumą ir naudingumą ap
sidraudimo sveikatos ir gyvy
bės. Tas daugeliui pagelbėjo 
'ir neatidėlipdami prisirašė.

Kuopos narys.

ANSONIA, CONN.
Sujuskim.

Pažvelgus į Ansonijos lietu
vių gyvenimą tai labai įsta
bu atrodo.

Kokį tik pagriebi katalikiš
ką laikraštį, visur pamatysi 
žinių ir žinelių iš visos plačios 
Amerikos, o net ir iš kitų ša
lių. Nejaugi mūsų broliai 
Ansoniečiai nemoka rašyti. Bet 
ne, yra gyvas apsileidimas, be
veik ant visko. Jei paklausi 
katro kodėl nieko neveikia, tai 
jie tnojaus drožia: “Ką-gi mes 
turim veikti, kad jau mes vis
ką turim, kaip tai: turim par 
rapiją turim kleboną ir dau
gelį visokių organizacijų.” Aš 
tam pritariu, ir kitos kolonijos 
tą pat turi, bet kitos kolonijos 
yra gyvos, o mūsų Ansonijos 
lietuvių katalikų gyvenimas 
yra labai apmiręs. Jei pasitai
ko pakeleiviui užklysti, tai sa
ko kad pas mus lietuvių kaip 
ir nėra.

tuvos neprigulmybės išgavimo. 
Trečias kalbėtojas p. Liut- 

kauskas kalbėjo apie Amerikos 
santikius su Vokietiją pripa- 

* . . — beaukle. 
tarizmą darė 

manevras net viešoje opinijoje, 
ji pagimdė socijalizmą platino 
visose šalyse minėtą mokslą 
skelbė tarptautybę, anti-karin-

Bekampis rėkia: “Jūs bepro- rodė, kad Vokieti, 
čiai, geriaud nno steidŽiaus.” smailu mnit

Vakaro vedėjas p. Sirvydas 
sako, “sėsk, sėskis, Bekampi, 
bus geriaus,” Bekampis rė
kia: “geriaud, nori karės, eikš 
pasimušt.” Sirvydas nusikrei
pia į polieistą ir sakos “take 
this man out, he wants trou- 
ble.” Policistas tuoj Bekam- 
piui už kąlnieriaus.

— “Out, out.” Bekampis 
rėkia:

— “Draugai mano neapleis
kite manęs, visi paskui manę 
sykiu laukan.”

Policistas:
— “Keep quiet, go out, no 

n
reiviais, eidami in corpore čia šiuo momentu pasidaro 

Socijalistai kį- 
“ Vi

si laukan susirinkimas užbaig
tas.” Socijalistai eina lau
kan paskui BekampįTVieni šau
kia: “muškite tą buržujų,” an
tri rėkia: “iškart tautiečiai ir 
klerikalai.” Sirvydas sako: 
“Visi triukšmadariai laukan, 
laukan.” Po šito visko susi
rinkimas tęsėsi ramiai, rezoliu
cija tapo perskaityta ir užgir
ta vienbalsiai. Socijalistai 
eidami laukan manė, kad jie 
ir publiką išves laukan, bet 
ant jų nelaimės visa publika 
pasiliko salėje, jie patys liko 
sarmatoje, nekurie nuo durų 
grįžo į vietas, o kiti su sarma
ta ir gėda bėgo į namus.

Dabar kiek, apie kalbėtojus. 
Kun. Tarnas Žilinskas kalbėjo, 
kaip Lietuva Gedimino, Algir
do, Vytauto laikuose .buvo 
didelė viešpatystė, ji turėjo 
savo globoje net pačius rusus, 
vienok ji jų nespaudė taip žiau
riai, kaip kad ji Lietuva per 
paskutinį šimtmetį spaudė.

Kun. Jonas Žilinskas kalbė
jo, kaip mums yra svarbus 
dabartinis momentas karės me
tu ir ką jis mūsų tėvynei Lie
tuvai gali duoti gero ir ką 
davė blogo. Gerb. kunigas 
priparodė kokios priemonės 
mes turime pavartoti dėl Lie-

Lygumų Jurgis.
7 - _____________ —’

CHICAGO, ILL. 
(North Side)

Jaunimas pirmą kartą pa
sirodė ištikimais Kristaus ka- trouble in hall.

X.

prie šv. komunijos. Tą pada- tikra suirutė, 
re vietos L. Vyčių 5 kuopa 1 d. la nuo. sėdynių ir šaukia: 
balandžio.

Kuomet ėjome į bažnyčią, 
tai mažų mergeliii ir vaikučių 
choras pritariant vargonams 
giedojo “Sveika Marija” Ba
žnytėlė taip-gi buvo gražiai iš
puošta.

Turbūt visuomenei pasiro
dė koksai tai nepaprastas da
lykas, nes kuomet pasibaigus 
pamaldoms nesiskubino eit lau
kan lyg norėdami ką tai pama-

•
Korespondentas.

ATHOL, MASS.
Jaunimo čia yra nemažai ir 

jų daug priguli prie Lietuvos 
Vyčių.

Jaunimo tarpe patėmytinas 
šis ąpsireiškimas: Čia gimu
sios mergaitės labai darbščios, 
veiklios, priguli prie choro, bet 
čia gimę vaikinai, tai kitaip 
elgiasi. Jie gatvėmis slimp- 
nėją ant kampų čiugumą ir 
taboką čiulpia, praeivius erzi-1 
na, bolinėse ir saliūnuose 
trankos ir prie choro tik vienas 
Ignacas Lašinskas tepriguli.

Merginos iš Lietuvos atvy
kę nelabai tesideda prie ehoro. 
Šiaip jos darbščios, tai tik pa
geidautina būtų, kad jos pri
sidėtų prie choro, nes jos turi 
gerus balsus.

tyt.

P. K.

BROOKLYN, N. Y.
Socijalistai sukėlė netvarką.

29 kovos, McCaddin salėje 
įvyko lietuvių katalikų sykiu 
su tautiečiais prakalbos. Jas 
surengė New Yorko katalikai 
ir tautininkai. Susirinkime kal
bėjo kun. Tarnas Žilinskas, 
kun. Jonas Žilinskas, Liutkaus- 
kas ir M. Šalčius. Susirinki
mas pasiuntė naujai Rusijos 
valdžiai telegramą — pasveiki
nimą, vardu Durnos pirminin
ko RAlziankos. Pasveikinime 
priminė, kad Naujoji Rusija 
privalo Lietuvai duoti autono
miją bei savyvaldą Susirin
kimas išnešė rezoliuciją ir pa
siuntė prez. Wilosnui, rezoliu
cijoje priminė, kad Amerikos 
lietuviai yra ištikimi Ameri
kai ir jei Europos militarizmas 
įtrauktų ir šią šalį į karę, tai 
lietuviai gintų Amerikos pilie
tybės dorą ir teises. .

Visas susirinkimas būtų 
gražiai ir ramiai pasibaigęs,

v •

WORCESTER, MASS.
“Kardas” nukeliavo ant

maršo.
-■ /

Buvo leidžiamas čia-ciciliką 
šlamštas “Šakė.” <4Šakei” 
atbukus mėšlynus bekasant, tai 
perkrikštino ant “Kardo.” 
Bet “Kardas” dar greičiau jei socijalistų nebūtų buvę su- 
nusmuko nuo koto negu “Ša
kė” ir pastaromis dienomis 
nukeliavo ant Marso sau lai
mės ieškot. Sako tenais esa
ma daug beždžionių vaikų. 
Kaip girdėjau, nekurie šėrinin- 
kai po mažai tegavo savo pi
nigų.

Reporteris.

CHICAGO, ILL.
(Bridgeport)

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 29-ta kuopa mėnesiniame 
susirinkime tapo išrinkta ko
misija dėl surengimo vakaro,- 
kuris įvyks gegužio 20 d. 1917 
m. Visas pelnas yra skiriamas 
į Streikininkų Fondą

Mūsų kuopa iki šiol ne kiek 
teveikė, ale ant toliau ir mes 
manom šį tą pradėti veikti.

Žinoma nėra ką kitą kaltin
ti tame apsileidime. Mes pa
tys esame kalti. Paimk “Dar
bininką” į rankas, tai kožna-

sirinkime. Ant nelaimės su- 
sirinkiman atsilankė ir jų kele
tas ir sukėlė lermą Jei tik 
policija nebūtų pagavus jų va
dą ir neišmetus Bekampio lauk 
iš salės, tai tasai tamsuolis 
taip buvo inirtęs, visa gerkle 
rėkė: “mušt, mušt tautiečiai ir 
klerikalai.”

Komedija buvo tdkia: Penk
tame programo punkte p. Sir
vydas, vakaro vedėjas, skai
to rezoliuciją ir da rezoliucijos 
nebaigus skaityti, sočijalistas 
Bekampis (buvusia So. Bosto
no socijalistų veikėjas ir kalbė
tojas) atsistoja ir visa gerkle 
išvertęs pradėjo rėkti:

“Draugai mano, draugai 
mano, jūs mane pažįstate, ta 
rezoliucija yra sufabrikuota 
tautiečių ir klerikalų. Drau
gai mano, vykite Sirvydą, 
Liutkauską nuo steidžiaus.”

Bekampis pakilęs nuo sė
dynės pribėgo pSe estrados, 
visa gerkle surėkė: “geriaud,.

i

I

gumą, bet pati savo viduje 
auklėjo aklą palrijotybę, mili- 
tarizmą ir tautizmą Liut- 
kauskas išvedė, kad socijaliz
mas buvo tik Vękietijos mili- 
tarizmo manevrai, kad tik 
Francijos, Anglijos ir kitų ša
lių tautinę ir militarinę galybę 
sumažinti, o savo padidinti. • 

< Reporteris.
~ 1 ........... —

Didi Naujiena!
---------- • \

Jau apleido spaudą vienas didžių katalikiškos 
Literatūros veikalų, vardu:

Jėzus Kristus švenčiausiame Sakramente yra 
tikinčiųjų pavyzdžiu ir Mokytoju.

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

Pirkt galima pas:
KUN. A. PETRAITĮ,

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

Kolegijos Fondo Komisija.

y
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Labai indomi knygelė
I

Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos knygelė “Karės 
baisenybės Lietuvoje” (pergyventų valandų atsiminimai). 
Juozas Kudirka karės pradžioje buvo išvažiavęs į Lietuvą, 
kur jį užtiko karės viesulą. Tai gi autoriui savo akimis teko 
matyti tas karės baisenybes mūsų tėvynėje, kurias ir surašė 
viršminėtoje knygutėje. Čia mes rasime aprašymą, kaip pra
sidėjo karė, kaip varė žmones ant karės lauko dirbti visokių 
darbą važinėti su stuika, kaip keliavo pabėgėliai. Nestinga 
ir aprašymų apie sunaikintos Lietuvos vietas, apie žiaurumus 
kazokų ir vokiečių.

Minėtos knygelės autoriui Juozui Kudirkai pasisekė sugrįž
ti Amerikon visai kitais keliais: būten per Siberiją, Japo
niją, San Francisęo. Tai-gi knygelėje plačiai aprašyta ne tik 
karės baisenybės, bet ir jo tolima įvairi kelionė. Kiekvie
nam skaitytojui patartina atydžiai perskaityti šią indomią 
knygelę, kuri galės daug mums naujo papasakoti.

Knygelės sukrautos pas autorių:

Juozą Kudirką
12241 EMERALD AVENUE, CHCAG0, ILL.
Taip-pat galima gauti “Draugo” redakcijoje 18000 W. 46-th 

Str., Chicago, UI.
KNYGELĖS KAINA 20c.

NAUJAS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

Farmos! Farmos!
Pirk farmą didžiausioje Ame

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

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

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

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

Miestuose bankos subankrutija. 
namai lieka be vertės; milijonai 
žmonių iš ^miestų bėgs fermi; 
pirkti, bet jos tuomet bus šimts 
kartų brangesnės. Šį pavasari 
nusipirk farmą mūsų kolonijoj, 
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.

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

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

Adresuok:

Anton Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building, 

SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Susivienijimas Liet. R. K. Amerikoje balandžio 
pabaigoje, šių metų, pradės išleidinėti savaitinį 
laikraštį

7

“Garsas”
“Garsas” išeis kas ketvergas didelių 8 puslapiij 

kolumnij formate.
“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių A-

merikos lietuvių katalikij 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:

Kodėl kiekvienas ■■ 
turi skaityti ir pla- > 
tinti “Darbininką”

Todėl; kad “Darbininkas” leidžiamas pačių darbininkų 
katalikiškoje dvasioje ir visados paduoda naujausias žinias iš 
viso pasaulio.

“Darbininke’ rasite daugiausia žinių iš Lietuvos, Rusi
jos ir šios šalies darbininkų gyvenimo.

“Darbininkas” plačiai aprašo lietuvių amerikiečių gyve
nimą, jųjų santikius.

• Užsirašyk šiandieną nes dabartiniu laiku rasi daugiau
sia žinių, kurias kiekvienas turėtų žinoti, nes yra labai svar
bios. ' '

Norėdamas užsirašyti išpildyk šitą blanką ir tnojaus siųsk 
zemiaus paduotu adresu ir po 2-3 dienų Tamstos stuboje ra
sis laikraštis “Darbininkas.” .

“DARBININKAS” <
242 W. Broadv&y, , x So. Boston, Mass.

Gerbiamieji:
Siunčiu $. ..4.............  malonėkite man siuntinėti “Dar

bininką” tris sykius į savaitę per^..........................šiuo antrašu:
Vardas Pavardė ir adresas...............-............... .............

' Taipgi dovanų prisųskite “Lietuvių Darbininkų Kalen-

Su pagarba
dorių.

Kx
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4 DARBININKAS
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Vietinęš žinios.

Šv. Petro parapijos choro 
koncertas ir teatras. Nedėlio
ję bal. 8 dieną buvo parengtas 
vakarėlis su didžiausiu progra
mų.

Suvaidintas veikalėlis “Trys 
Mylimos.”

Pats veikalas be vertės.- Ar
tistai atliko jį pusėtinai,, nes 
geriau ir negalima buvo.

Petronės rolėje p-lė A. Na- 
rinkevičiutė pasirodė gyvai.

Pirmame akte Liudviko ro
lėje p. J. Varaitis išėjo pui
kiai, toliaus matėsi lig tai ne
mokėjo žodžių iš atminties, nes 
nebaisiai kalbėjo ir jau tokio 
judėjimo nebuvo kaip pirmame 
akte.

Koziriaus-rolėje p. P. Ap- 
šiega buvo gerai.

Kivirienės našlės rolėje p-lė 
A. Kalinauskiutė būtų neblo
giausia, bet perdaug jauna 
atrodė ir nevietoje juokėsi-šai- 
pėsi.

Domicėlės rolę p-lė Z. Žu- 
kauskiutė atliko gerai.

Bet vis-gi gaila tokiems vei-1 
kalame laiko ir pasišventimo 
mokintis, nes nėra jokios nau
dos iš tokhj perstatymij.

Koncertas susidėjo iš 21 
šmotelių.

Abelnai išėjo neblogiausia.
Vis-gi matosi, kad So. Bos- i 

tone yra gabių su gerais bal-į 
sais dainininkų, ypatingai ;š 
merginų.

Žmonių buvo neperdaifgiau-1 
šia.

tų namuose pinigų, nes pavo
jus iš visų pusių.

Geriausia sudėti į atsakan
čią banką arba į pačtą, kur 
pinigai niekados, negali pražū
ti’ -'..”1

»- v

Z’ i .•>.<
Extra susirinkimas. Balan

džio 10 d. bus L. Vyčių 17 kp. 
nepaprastas susirinkimas, ku
riame yra daug svarbių reikalų 
aptarti.

Susirinkimas įvyks 7 vai. 
vakare šv. Petro bažnytinėje 
salėje. »

Visi nariai kviečiami ateiti.

Buvo paskalos būk ties 
Nantucket netoli Bostono bu
vo patėmytas vokiečiu ginkluo
tas garlaivis.

Uždėta 1871

HENRY J. BOWEN

Reai Estate & Insurance

469 Br®adway, So. Boston.

Pirkdami pas mus nejudi
namą, turtą, turėsite prielankų 
ir teisingą, patarnavimą.

V""““ ...rf .rr—a

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

B Priėmimo vataodo®:
| V* Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

50 i bKOADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

Vienas iš jų.

Suv. Valstijoms pradėjus 
rengties prie karės, daug žmo- 
nių nežino ką daryti su pini
gais ir ateina klausti rodos į 
‘ ‘ Darbininką. ’ ’

Mes patartume kad nelaiky-

Nori smagiai Ir naudi n- 
l gal laiką, praleisti? Išsi- 
/, rašyk “DRAUGĄ”, o ji 
įll taip pamėgsi skaityti, 
lt kaip kad šis vyras. Dien

as. raštis “DRAUGAS” me- 
tams kainuoja $4.50. Chi- 
cagoje $6.00.

Adresuokite:

Nusipirk mosties
—

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult išfepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji Guostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1.Pinigus galit siųst ir 
štampo ms.

J. RIMKUS
P. 0. Bos 36, ' Holbrook, Mass

RAČIŪNO NAUJI JUDANTI 

PAVEIKSLAI, ILIUSTRUO-
i

TOS DAINELĖS, BUS RO

DOMA ŠIOSE VIETOSE.

Paieškojimai
i

PASINAUDOK!!!
Laike fiviejų savaičių turi 

būti parduotas gerai išdirbtas 
ir plačiai tarp vietos lietuvių 
išgarsintas biznis.

Geras pelnas yra užtikrintas.
Dėl platesnių žinių kreipkitės 
pas:

A. BLAŽYS,

13 Millbury Street, 
TOorcester, Mass.

--Subatos vakare Bal. (April) 
14-tą d. I. O. O. F. Salėje Coal 
Centre, Pa.

’ - -J.
Nedėlios vakare, Bal. (April) 

15 d. Lietuvių Ukėsų salėje Do
norą, Pa.

1
Seredos vakare, Bal. (April) 18 

d. Russell Theatre ’ Station St, 
Budgeville, Pa.

Slibatos vakare Bal. (April) 21 
d. Slavokų Sokolų Salėje 5-th avė. 
ir McClurre St. Homestead, Pa.

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

---- *

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

’ Už vieną sykį 50c.

f
• «

du ” 75c.
tris ” $l.(X)

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS.”
242 W. Broadwav,

So Boston. Mass*

©e®®®®®©®©®©©®®©©®®®®®®®®© 
lELLIS McCLE AR Y co| 
į? Prirengiam pilnai $150.00 į| 

laidotuves už
©Užtikrinan- n n 
fti gvaranti-uU 
g a arba vi

sai nemokėkite. 1
I Tel. Back Bay 6722 |
|16§6 Washington St. Boston. |

®®®®®©®®©®®®©©®©®®©®©©©©®@

50 Jokių vir- 
! saus mokes

čių nėra.

į.

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 
Leonards, geriausias kojų gyduo
les ir proškus, kurie yra užtikrin
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės. 
Patarimai ir gyduolės prekiuoja 
$1.00.

LEOHARDS CO.
21 Barcley St, Worcester, Mass.

gaCSB* Skaityki 
Būk Muzikantas arbą Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini- 
t.cs ”Notų” (jaidų) ant visokiu 
plrumentų lietuviškoj kalbcj 8 
lekcijos be mokytojo kuris yma 
50c. už 1. lekciją. Visokių notų 
Knyga $1.50 parduodu už 1.00 
aorksuokits- G. A. BARONAS

McKEES ROCKS, Pa

®®®®©©s®®s©©©©©©©©®®©s®®®®®®®®®®©®©@®©®©©®®®®@©©®®@©©  
t

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 W. 46th Street., 

CHICAGO, II-L.

^0

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS^0

"■■■•■i. •. r—‘----- -~
Kareivis Juozas Antano sū

nus Znaidukas ieško Petro An
tano sūnaus Znaiduko, kuris 
paeina iš Kauno red., Zarasų 
pavieto, Pandėlio valsčiaus, 
Mičiūnų sodžiaus ir Uršulės 
Juozapo dukters Šapranauc- 
kiutės, paeinančios iš Kauno 
red., Zarasų pavieto, Čedasų 
vai., Naujokij sodžiaus. At
sišaukit šiuo antrašu: Russia 
Kanceliarija Lagemavo Ko- 

’ mendanta Chodinka, Moskva 
Josifu Antonowiczu Znaiduka- 
su.

Tel So Boeton 270DR. JOHN MicDONNELL, M. D. I
Galinta snsikalbtti ir lictuvisskai. I 

Ofiso valandos: - B
Ryt lis iki 9 vaL

Po pietų 1 iki 3 . 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

(220-223)

DR. F. MATULAITIS
Ofito^dynov 'i 4o Ucaa
1-3 P. M. 7-9 P. M. Pr'.kiria Akinio*

419 Beylston St Biston, Mass.

TEL. 6ACK 8AY 4200

4

i

SO. MANCHESTER, CONN.

Paieškau Zigmanto Jesonio, jis 
gyvena Braddock, Pa., stubos nu
merio ir gatvės nežinau. Kas iš 
lietuvių jį pamatysite meldžiu su
areštuoti ir pristatyti Į Homes- 
tead, Pa. Jam varentas jau išpirk
tas buvo sausio 28 d. Kuomet jį 
suareštavo, užsimokėjo $18.00 ir 
pabėgo. Jis suardė vienos šeimy
nos gyvenimą. Dabar su juo gy
vena M. Gedvilienė. Atsiliepkit 
šiuo antrašu:

O. Sk,
145 — 4-th Avė., Homestead. Pa.

(222-225)

r Tclkfhoms So. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Wiliiam F. J. Houiard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

Specijališkas

SLRKA. 164 kp. paieško Jono 
Abraičio buvusio raštininko virš- 
minėtos kuopos. Jisai pabėgo lap
kričio 21 d. 1916 ir išsivežė apie 
300 dol. Tie pinigai buvo narių 
mokesniai Į SLRKA. Jisai yra 21 
m. amžiaus, 5 pėdų augščio, plau
kai tamsiai geltoni, trumpai ker
pami ir j viršų verčiami. Veido nei 
tamsaus nei šviesaus, viršutinė lū
pa perkirsta iš kairės pusės, netu
ri vieno apatinio danties. Šnekant 
turi paprotį su dešiniąja ranka im
tis už lūpų. Kalba lietuviškai ir 
gana gerai angliškai.

Kas patėmysite jį, malonėkite 
tuojaus pranešti ir už tai gausite 
atlyginimą.

A. Balčiūnas,

41 Bissell St.,

So. Manchester, Conn.

Paieškau savo motinos Bene- 
diktos Rusilienės; karei prasidė
jus ji gyveno Kauno rė<l. ir aps-1 
kritvje, Kėdainių surg., Ginaičiir 
kaime. Tame pačiame kaime gv- ■ 
veno mano, dėdė Mikolas Sagatis 
ir teta Barbora Rusilienė. Ma- Į 
no motina turėjo prie savęs dvi ; 
dukteri Prancišką ir Stanislovą. ! 
Paieškau jų visų.

VLADAS RUS1LAS, 
1‘28 Lawrence St., Lawrence,Mass.

I

DIDŽ AUSI A S KNYGNAS 
NAUJOJE ANGLIJOJE.
Reikalauk katalogo įdėda

mas už 2c. krasos ženklelį.
“DARBININKAS”

242 W. Broadwav,
So. Boston, Mass.

Šokių mokykla.

No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. 
Kunigi} Sąjunga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, 
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožan
čius, tretininkų įstatai, įvairios maldos ir tt. Drū
tais drobės apdarais, aukso krašteliais...................

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

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

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

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

No. L. 04. Francūziškos juodos slidžios skurdės 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 
briaunetes, auksinti kraštai........................ $1.00

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

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

No. 292. Francūziškos juodos skuros apdarais, auksiniais
kraštais, su kabute ................................................    .$1.00

BREVIORĖLIAI.
No. L. 12. Juod} audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, 

grąžūs išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni .35 
No. L. 14. Juodos francūziškos skurdės apdarai, auksi

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

No. L. 15. Juodos francūziškos skurdės minkšti apdarai, 
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
lūs kampai.............‘........................................(............$1.00

No. L. 16. Baltos skurdės kieti drutūjapdarai, gražūs iš
spausti išmarginimai, lapų kraštai auksuoti...... .50 

No. L. 17. Baltos skūrelės minkšti apdarai, aukso kry-
žutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60 

ANIOLAS SARGAS.
No. 408. Juodi skurdės minkšti apdarai, auksinti apva

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

Užsakymai veikiai išpildomi. t

Adresuokite: i
DRAUGAS PUB. 00, į

1800 West 46-th Street, CHICAGO, ILL.

ŠIU0MI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS 

IR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE

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

su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų. 
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, kada 
pirksite SIŪTĄ, APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS. Pas 
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
sariniai siūtai ir apsiautalai 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 užganėdint mūsų rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, ktip 
daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie 
mūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam vu noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.

MŪSŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO 
$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

S. H. HARRISON CO

I

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

RUSSIA.
čiornyj Jar

Astrachanskoi gub.
Biežencu Ucziteliu

Josifu Dlugauskas.

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

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

THE STERN SCHOOL 
of DANCING,

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

•>

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

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.

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

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

James Ellis Co

662-672 Washington St,
BOSTON, MASS.
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Naudokitės Proga!
IS PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!

Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs. Siųsdami pi
nigus j Rusijos Valstybines Apsaugos Bankas arba mai
nydami pas mus, be jokio triūso, ant kiekvieno $1.000, 
uždirbsite 400 rublių. \

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

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

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

Bankieriai: GUBITOSIS IR K0WALLAUCKAS
Tel. Richmpnd 843.

'drešas: z .

CTrBIT0SI-K0WAL Co. Bankei 
111 SALĖM STR, BOS^O

I

N, MASS.

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

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

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

Atsišaukti pas visus galima tuo 
pačiu antrašu:

RUSSIA
Gorod Tomsk.

Malaja Podgornaja ulica, 
dom No. 18.

Lietuviska-Polska 
LIGONINĖ.

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefona8“S. Boston 1194-w

Daktarai dieną ir naktį.

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

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

Kareivis Augutis ieškau gi
minių ir pažįstamų Kauno 
gub., Ukmergės apskr., Vy- 
žuonių par., šiaudinių so
džiaus. Alano antrašas: Russia 
Petrograd. Za Nevskoj Zasto- 
voj Petrowskaja ulica. d. No. 
21 kv. 8 Alfonsu Augutisu.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Paieškau savo dviejų brolių 
Juozo ir Jurgio ir sesers Marijo
nos Levanavičių. Aš paeinu iš Su
valkų gub., Senapilės pavieto, 
Balbieriškio gminos, Gudelių kai
mo ir parapijos. Jie patys arba 
kas apie juos žino meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu:

I Mr. Ant. Levanavičius,
75 New Orbiston Rows 

Belshill, Scotland. 
(220-224)

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

naujų išra irrų.
Visą darką gvarantuojame.

DR.W. T. REILLY
469 Broidw«Į,Se. Bastei,Mass.

PRIE DORCBE8TIR STt

ValudM N«dMante
■«o>T*Lryt» molini ryta
iki 1 ral rakai*. iki 4 vaL vakar*.

- V f - t

THE MAGIC SHOP.
Pirmai Amerikoj lieta
au ui® v e.

P. b. BOK >Ob. HOLBROOK. MAM.

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo.

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

GERA PROGAI
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) __ $1.00

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

Naujas Būdas mokyta 
rašyti be mokytojo..—__lOe 
Aritmetika mokiu imi 

si rokundų, su pa ve Il
siais (apdaryta) — ~.35e.

Vi o $1.60* 
Kas atsiųs iškirpęs otą ap

garsinimą ii “Dari minko” 
ir $1.00 per mone’ orderį,, 
tai gaus visas 4 kny«^. 60e 
pigiau.

P. MIK0LAINI8,
R. F. D. — Boute 2, 

Hudson, N. Y.
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